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افغانستان و نشست
قلب آسیا
محمدرضا هویدا

افغانستان در نشست قلب آســیا (در پاکستان) در عالی ترین
سطح شرکت کرده و با این کنفرانس بسیار با عالقه و خوشبینی
برخورد کرده اســت .روز چهارشنبه ،اشرف غنی در راس هیئتی
وارد اسالم آباد شد و با اســتقبال گرم مقامات پاکستانی روبرو
شد .اشــرف غنی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان ،از ابتدای
حکومتش یک پیام واضح به پاکســتان داشته که این کشور به
امنیت افغانستان باید کمک کند .او حساب ویژه ای روی پاکستان
باز کرده بود ،بارها از پاکستان خواست تا افغانستان را در رسیدن
به صلح کمک کند ،اقداماتی را برای نزدیکی با پاکســتان انجام
داد که حتا موجب ناراحتی هند از افغانســتان شد ،اما همه اینها
ســرانجامی برای افغانستان نداشــت .مرگ مال عمر همه چیز را
میان افغانستان و پاکستان به هم ریخت .بی اعتمادی ناشی از این
مســئله برای ماه ها بر روابط دو کشور سایه افگند .جالب است،
اکنون که اشرف غنی برای ترمیم روابط دو کشور به پاکستان رفته
است نیز ،خبرهای مرگ و یا حد اقل زخمی شدن مال منصور(خلف
مالعمر) چند روز پیش ،رسانه ای شد ،هر چند که منابع مستقل
مرگ مال منصور را تایید نکرده اند ،اما مطمینا در صورت مرگ او،
روابط دو کشور باری دیگر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
افغانستان و پاکستان همواره یکدیگر را به حمایت از تروریزم متهم
کرده اند .پیش از برگزاری این کنفرانس دولتمردان افغانســتان،
همزمان بــا افزایش عملیات های نظامــی و حمالت انتحاری در
افغانستان و تشدید فشار طالبان بر دولت ،ادعا داشتند که پشت
همه اینها دولت پاکستان قرار دارد .هر چند شرکت کنندگان این
کنفرانس واضحا ادعای حمایت پاکســتان از تروریزم را نداشته
اند ،اما مطمینا در مذاکرات با دولت پاکســتان با اصرار از دولت
پاکستان خواهند خواست تا در قسمت آوردن صلح در افغانستان
این کشور را یاری رساند .نامعلوم بودن وضعیت طالبان که در حال
حاضر میان خود درگیر هستند و وضعیت نامناسبی نیز دارند ،هر
گونه پیشرفت در زمینه نزدیک شدن به گفتگوهای صلح را کند
می کند.
دولت افغانســتان از جهت دیگری نیز تحت فشار است .ظهور و
ورود گروه تروریســتی داعش در افغانستان و نفوذ این گروه در
شــماری از والیات افغانســتان ،تهدیدی بالقوه برای افغانستان
است .این گروه هر چند در حال حاضر تحرکی جدی از خود نشان
نمی دهد ،اما بر اساس پیش بینی های آگاهان ،بهار سال آینده با
تقویت این گروه ،برای افغانستان بهاری خونین خواهد بود.
اما از سوی دیگر ،تشدید فشــارهای داعش بر کشورهای غربی
به خصوص با حمالت داعش در فرانســه و امریکا ،افکار عمومی
را متوجه مناطقی کرده اســت که داعش در آن حضور دارد و یا
احتمال دارد در آینده اســتفاده کند .این وضعیت سبب می شود
که حضور داعش در افغانستان به عنوان یک تهدیدی جدی برای
امنیت جهانی به حســاب بیاید .کشــورهای ایران ،هند ،آسیای
میانه و روســیه نیز از خطر داعش کامال آگاهند و مطمینا تالش
خواهند کرد تا موضــع قویتری ضد تروریزم اتخاذ گردد .هرچند
فشار طالبان در حال حاضر ،تنها بر دولت افغانستان احساس می
شود ،اما همه کشــورهایی که در این نشست حضور دارند ،تحت
تاثیر فشار حضور داعش در افغانستان و به تبع آنها ،تاثیرات این
حضور در کشورهایشان هستند.
اما مسئله مهم این است که دولت افغانستان در مذاکرات با دولت
پاکســتان در چه حالتی قرار دارد .دولت افغانستان با مشکالت
داخلی جدی روبرو اســت .اختالفات نظر در داخل دولت وحدت
ملی ،آن را در حالت بدی قرار داده اســت .در گذشته نیز دولت
افغانســتان ،در حالی با طالبان می خواست گفتگو کند که اتحاد
نظر در داخل دولت وجود نداشت و در عین حال مردم افغانستان
نیز در این مذاکرات به طور کلی خود را شریک نمی دیدند .هنوز
هم دولت افغانســتان برای صلح و جلب نظر پاکستان تالش می
کند ،اما دولت عمال در داخل با مشکالت شدیدی روبرو است.
به هر صورت توافق ها و مواضع متحد افغانســتان و پاکستان و
کشــورهای حامی آنها ،در صورتی که بتواند راهی برای ثبات و
امنیت در این کشورها بگشــاید ،به نفع کشور ،منطقه و در کل
امنیت جهانی خواهد بود .این نشســت ثابت خواهد ساخت که
دولتمردان افغانســتان تا چه اندازه ای با طرح و برنامه در چنین
نشســت های حضور می یابند و چه دســتاوردهایی برای کشور
خواهند داشت.

رسانه ها و فعاالن رسانه ای ،تحت تهدید
طی روزهای اخیر ترورهای کور در ســطح
شــهر کابل و برخی از والیات کشور شدت
یافته اســت .این موضــوع موجب نگرانی
گســترده در میان شــهروندان و فعاالن
رسانه ای گردیده اســت .چنانچه چندین
روز قبل ترور نافرجام احمد سعیدی ،آگاه
امور سیاسی صورت گرفت و در مورد دیگر
حاجی نوروز عطایی ،یکی از شــهروندان
بازرگانان در کابل بصــورت مرموزی مورد
حمله قرار گرفت و جان خود را از دســت
داد .هم زمان با آن گزارش های به نشــر
رسید که در والیت هرات به جان هفت تن
از شــهروندان آن والیت سوء قصد صورت
گرفته اســت .الزم به یادی آوری است که
وقوع اینگونه حمله ها در سطح کشور بی
پیشینۀ نبوده اســت اما در روزهای اخیر
این مسئله افزایش نگران کننده ای یافته
اســت .چنانچه ســوء قصد ناکام به جان
جاویدکوهســتانی از تحلیلگران شناخته
شده کشــور ،حمله به خانم هیلیارشاد،
یک تــن از نمایندگان مجلــس ،حمله به
موتر صدیــقاهلل توحیدی رییس دیده بان
نهاد نی ،به قتل رســاندن اماناهلل عطایی
مسوول تلویزون آسیا و حمله باالی طوفان
وزیری ،یکی دیگر از فعاالن رســانهیی و
منتقد حکومت و  ...همه نشانه های آنست
کــه دامنه ناامنی به شــکل های مختلفی
گســترش یافته و اینک به حوزه رسانه و
فعاالن رسانه ای و چهره های شناخته شده
کشیده شده است.
وقوع این رویدادها و نگرانی های ناشی از
آن در ســطح جامعه واکنش برخی نهادها
و ارگان هــای دولتی و خصوصی و مدنی را
برانگیخته اســت .چنانکه در یکی از موارد
مشــرانوجرگه یا مجلس ســنا نسبت به
این ترورها و حمله های مشــکوک واکنش
جدی ا ز خود نشان داد .مجلس سنا ضمن
محکومیت ترورهای زنجیره ای آگاهان امور
سیاسی در کابل از حکومت می خواهد که
قضایای ترور باید جدی پیگیری و عامالن
آن به پنجه قانون ســپرده شــوند .رئیس
مجلس ســنا در این خصوص با حساسیت
زیادی برخورد نموده و اظهار داشــته است
که دســت هایی در داخل نظام ،برای ترور
آگاهان سیاســی تالش می کنند .اعضای
مجلس سنا یا مشرانوجرگه تاکید ورزیدند
که حلقه هایی از درون نظام اســت که در
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اجرای برنامه حمله بر آگاهان سیاسی کمک
می کند و دولت باید این افراد را شناسایی
و زیر پیگرد قرار دهد.
هم چنین در ادامه واکنش نســبت به این
رویدادهای نگران کننده نهاد نی یا حمایت
کننده رســانه های آزاد نیز از خود واکنش
جدی نشان داده و این رویدادها را محکوم
نموده اســت .رئیس اجرایی این نهاد طی
یک کنفرانس خبری گفت :خواســت ما از
نهادهای امنیتی و حکومت افغانستان این
است که وظیفۀ قانونی شــان را در زمینه
تأمین امنیت تمام شــهروندان به خصوص
فعالین رسانه ای و خبرنگاران انجام بدهند.
وی در ادامه با صراحــت افزود :گمانه زنی
هایی وجود دارد که افرادی در دورن نظام
هستند که دست به چنین حمالت زنجیره
ای و هدفمند می زننــد ،حکومت باید هم
چون افرادی را کــه در درون نظام فعالیت
دارند شناســایی و به پنجه قانون بسپارند.
هم چنین بعضی از آگاهان سیاسی و مدنی
نیز در واکنش به این وقایع حمله بر فعاالن
سیاسی و رســانه ای و چهره های شناخته
شده را محکوم نموده تاکید ورزیده اند اکثر
کسانی که مورد ســوءقصد قرار گرفته اند
منتقد حکومت و پالیسی پاکستان در قبال
افغانستان می باشند که حکومت افغانستان

اهمیت ارایــه یک تعریف دقیق از رفتار افراطی
این است که امروزه مقابله با این نوع رفتار بهویژه
در عرصههای سیاســی و اجتماعی بسیار مورد
توجه قرار گرفته است .واقعیت آن است که بدون
وجود یک تعریــف کامل از این پدیده ،نمیتوان
آن را شــناخت و با آن برخورد کرد .با اینکه در
یک نگاه گذرا ،مفهوم افراط ،مفهومی بدیهی به
نظر میرسد ،اما تعمق بیشتر درباره این مفهوم،
نشان میدهد که مفهوم افراط ،آنچنان که از ابتدا
به نظر میرسد ،واضح نیست؛ چرا که وقتی افراط
را به معنی از حد گذرانــدن معنا میکنیم ،الزم
است که «حد» را تعریف کنیم و مشکل از همین
جا آغاز میشود.
به بیان دیگر ،ارایه تعریفی از افراط که جامعیت
الزم داشته باشد را نمیتوان به تنهایی از معنای
لغوی آن اخذ کرد ،زیرا هنگامی که افراط را یک
مفهوم نســبی بدانیم ،نتیجه این خواهد بود که
یک رفتار در یک محیط رفتاری افراطی محسوب
میشــود و در محیط دیگر ،غیر افراطی به شمار
میآید .بنابراین در نهایت توافقی برای اینکه یک
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مجبور و مکلف است تا ثابت بسازد؛ دلیل
این گونه ســوءقصدها ،انتقاد بر حکومت
نیســت و تأمین امنیت جانــی منتقدین
از اولویت کاری دولت به شــمار می رود.
آنان در رابطه با حمایت حکومت از رسانه
ها و فعالین رســانه انتقاد نموده افزودند
که دیدگاه دوگانــه در مقابل خبرنگاران
نشان دهنده این است که حکومت آنطور
که بایست حامی رســانه ها و آزادی بیان
نیست .آنان تاکید ورزیدند که حکومت و
نهادهای امنیتی بر اســاس قانون اساسی
و دفاع از ارزش های نظــام دموکراتیک
مسئله حراست از آزادی بیان و حفاظت از
جان فعاالن رسانه ای و سیاسی را بصورت
جدی پیگیر باشند.
جدای از گمانه هایی که در مورد حمله به
فعاالن رســانه ای و چهره های سیاسی و
آگاهان مسایل کشور وجود دارد ،دیدگاه
های نیز در مورد علل و ریشه این حوادث
از سوی برخی تحلیل گران به بحث گرفته
شده است .آنان بدین باور هستند که این
رخدادهای نگران کننده از آن جا ناشی می
شود که دشمنان کشور درک کرده اند که
نقش رسانه ها و تحلیل هایی که از سوی
آگاهان سیاسی و اجتماعی ارایه می گردد
در بیداری مردم و سمت و سو یابی جنبش

ها و حلقات سیاســی به گونۀ بارزی ثابت
شده و این کار سبب شده است که دشمنان
آزادی ،انســانیت و دمکراسی ،احساس
خطر کنند و دست به چنین اعمال دهشت
افگنانه بزنند .رســانه ها و روشنفکران و
تحلیلگران طی این ســال هــای اخیر به
عنوان چشــم و چر اغ جامعه عمل کرده
و با اســتفاده از حق آزادی بیان که آن را
قانون اساســی افغانستان به شهروندانش
داده است ،به کاســتی ها و نارسایی های
موجود در دســتگاه دولــت پرداخته تا
اندازۀ زیادی توانسته اند تا از فساد و سوء
استفاده از مقام و صالحیت های وظیفه ای
در میان کارکنان بلند رتبه و دیگر دست
اندرکاران امور حکومــت در همه بخش
ها جلوگیری کنند .در تحلیل ارایه شــده
تاکید گردیده است که نه تحلیلگران و نه
دست اندرکاران امور رسانه های گوناگون
کشور دشمن نظام نیستند ولی آنان با بهره
گیری از مفاد قانون به مسؤولیت های شان
در قبال وطن و مردم خویش عمل کرده و
ظایف شــان را انجام میدهند و از این رو
باید آنان از ســوی دولت حمایت شوند و
زندگی و امنیت شغلی شان تأمین گردد.
در راســتای ریشــه یابی این رویداد ها
گفته می شــود که اقدام هایی روی دست

رفتار افراطی چه نوع رفتاری است؟
مجتبی محکم
رفتار بخصوص را افراطی بدانیم ،نخواهیم
داشت.
در ایــن جا و پیش از آنکه تعریف خود از
رفتار افراطی را ارایه دهیم به چند نکته
اشاره میکنیم .اولین نکته این است که
از دیدگاه مــا ،افراطی بودن ،صفتی برای
یک نوع رفتار یا کنش اســت و نمیتوان
آن را به همه ابعاد شخصیتی یک فرد یا
گروه تعمیم داد .به عبارت دیگر شخص یا
گروه افراطی وجود ندارد بلکه یک شخص
یا گروه ممکن است رفتاری افراطی انجام
دهد.
دومین نکته اینکــه از دیدگاه ما ،صفت
افراطی به محتوای یک آیین اعتقادی یا
یک هدف مربوط نمیشود ،بلکه به روشی
مربوط میشود که یک فرد برای رسیدن
به اهــداف و اعتقاداتــش آن را دنبال
میکند .به عنوان مثال نمیتوان گفت که
آیین بودایی یک آیین افراطی است ،بلکه
ممکن است یک شخص در راه پیروی از
این آیین ،روش و رفتاری افراطی در پیش
گیرد.
ســومین نکته این است که از دیدگاه ما،
افراطیگری با بنیادگرایی متفاوت است.
بدون اینکــه بخواهیم به ارایه تعریفی از
بنیادگرایی بپردازیــم ،فقط به این نکته
اشاره میکنیم که بنیادگرایی به تنهایی
ظهور پیدا نمیکند بلکه به صورت صفتی
برای یک اعتقــاد و آیین بروز مییابد و
آیین
یک فرد یا گروه ممکن است به یک
ِ
بنیادگرا اعتقاد داشته باشد و این اعتقاد،
یک هویت برای این شخص یا گروه ایجاد
کنــد؛ در حالی کــه افراطیگری چنین
خصوصیتی را ندارد .به عنوان مثال یک
شخص ممکن است مسیحی باشد یا اینکه
مســیحی بنیادگرا باشد و با وجود اینکه
ِ
هر دو مسیحی هســتند و شباهتهایی
میان اعتقادات این دو شخص وجود دارد،
وجود تفاوت اعتقادی میان این دو شخص
نیز واضح اســت .لذا بنیادگرا بودن یک
شخص ،لزوما به این معنی نیست که این
شــخص از خود رفتاری افراطی را نشان
میدهد.
و نکته آخر اینکه از دیدگاه ما ،بروز رفتار
افراطی به یک حیطه مشــخص محدود
نمیشــود بلکه یک شخص ممکن است
اقتصادی افراطی داشته باشد،
یک رفتا ِر
ِ
همان طور که ایــن امکان وجود دارد که
اجتماعی افراطی را در
فرد دیگری رفتا ِر
ِ
پیش میگیرد .به عبارت دیگر رفتارهای
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افراطی در همه زمینههای انسانی ممکن
اســت بروز یابند و این نــوع رفتار فقط
محدود به حوزه سیاست نیست.
اکنون و پس از اشاره به این نکات ،تعریف
خود را از رفتار افراطی ارایه میکنیم و به
ویژگیهای این تعریف میپردازیم :رفتار
افراطی ،رفتاری اســت که شخص هنگام
مواجهه با افزایش سختیها و فشارهای
حاصــل از انجام آن رفتــار ،آن رفتار را
بیشتر انجام میدهد و با کاهش سختیها
و فشــارهایی که به دلیل انجام آن رفتار
متحمل میشود ،از میزان تکرار یا ادامه
آن رفتار ،میکاهد.
اولین ویژگــی این تعریف ،اشــاره به
واکنشی بودن رفتار افراطی است .به این
معنی که بر اســاس این تعریف به صورت
ابتدا به ســاکن ،هیچ رفتــاری ،افراطی
نیست؛ بلکه زمانی میتوان درباره افراطی
بودن یک رفتار قضــاوت کرد که میزان
سختیها و هزینههای حاصل از انجام آن
رفتار ،تغییر کرده باشد .به عبارت دیگر
اگر شخصی رفتاری را انجام میدهد که
در طول زمانی مشخص ،به ازای انجام هر
واحد از آن رفتار ،میزان ثابتی نیز سختی
یا هزینــه را تحمل میکنــد ،رفتارش
افراطی نیست .اما اگر مشاهده شود که با
ادامه انجام یک رفتار ،با اینکه شخص به
ازای هر واحد ،سختی بیشتری را متحمل
میشود ،آن رفتار را بیشتر انجام میدهد،
در این صورت رفتار او افراطی است.
دومین ویژگی این تعریف این اســت که
رفتار افراطی ،برخــاف انتظار ،هنگامی
بروز میکند که فشار و سختیهای انجام
آن رفتار بیشــتر از قبل بروز کرده باشد.
به عبارت دیگر بر اساس این تعریف ،در
رفتار افراطی نوعی لجاجت وجود اســت
که موجب میشود با افزایش سختیهای
این نوع رفتار ،شــخص بر میزان بروز آن
بیفزاید .این ویژگــی مهمترین ویژگی
تعریف حاضر از رفتار افراطی است.
در واقع همواره انتظار این اســت که یک
فرد با مواجه شــدن با سختیهای انجام
یک رفتار ،از مقــدار انجام آن بکاهد یا
حداقل مقدار آن را ثابــت نگهدارد اما
در مورد رفتار افراطــی ،برخالف انتظار،
افزایش فشــار محیطی ،عالوه بر اینکه
از انجام آن رفتار نمیکاهد ،موجب بروز
بیشتر آن نیز میشود .در اینجا یک مثال
میآوریم .فرض کنیم که شخصی هر روز
 2نان به قیمت هر عــدد  1000میخرد.

اگــر قیمت نان روزی بــه  1200افزایش
یابد ،انتظار این اســت که این شخص در
آن روز کمتر از  2نــان خریداری کند یا
حداقل خرید خود را در همان سطح  2نان
نگهدارد .بنابراین اگر این شخص در آن
روز بیشتر از  2نان خریداری کند ،رفتاری
افراطی از خود بروز داده است.
افراطی
ر
رفتا
اگرچه این مثال به یــک
ِ
ِ
اقتصادی اشــاره دارد ،در مورد ســایر
زمینهها نیز میتــوان مثالهایی را مطرح
کرد .مثال فرض کنیم یک شخص مسیحی
از طرف محیطش تحت فشار قرار گیرد که
به آیین کلیسا پایبند نباشد و یکشنبهها
به کلیسا نرود .اگر این شخص تحت تاثیر
این فشار ،عالوه بر شرکت در مراسم روز
یکشنبه در سایر ایام هفته نیز به کلیسا
برود ،در صورتــی که قبل از اینکه تحت
این فشــار قرار گیرد ،فقط در روزهای
یکشنبه به کلیســا میرفته است ،این
شــخص رفتاری افراطی از خــود بروز
دادهاست.
البته واضح است که بر اساس این تعریف،
اگر کســی تحت تاثیر تشویق محیطش،
رفتاری را بیشــتر از قبــل انجام دهد،
رفتارش افراطی نیست .مثال اگر شخصی
به حضور در کلیســا در روزهایی غیر از
یکشنبه نیز ،تشویق شــود و او این کار
را انجام دهد ،رفتاری افراطی انجام نداده
است.
در اینجا به یک نکته مهم اشاره میکنیم
و آن اینکه گاهــی رفتارهای افراطی به
صورت کاهش از انجــام یک عمل بروز
میکنــد .در واقع اگر انجــام یک رفتار
تسهیل شود و یک شــخص تحت تاثیر
تسهیل شــدن انجام یک رفتار ،از انجام
آن رفتــار بکاهد ،این شــخص رفتاری
افراطی از خود بروز دادهاســت .مثال در
مورد نان در مثال پیش گفته ،اگر قیمت
نان از  1000تومان بــه  900تومان کاهش
یابد و شخص به دلیل این کاهش قیمت،
از میزان خرید خود از نان بکاهد ،رفتارش
افراطی اســت .یا اینکــه در مثال رفتار
مذهبی افراطی ،اگر شخصی تحت تاثیر
تشویق به حضور در کلیسا ،از انجام آن
بکاهد ،در این صورت این فرد نیز رفتارش
افراطی به حساب میآید.
اکنون این سوال مطرح میشود آیا بروز
رفتار افراطی بر اساس تعریف ارایه شده،
میتواند منطقی باشــد؟ در پاسخ به این
پرســش باید گفت که این امکان وجود

گرفته شده است .بنابر گزارش ها حکومت
برای ایــن منظور یک کمیســیون ویژۀ
دلیل
تحقیقاتی را ایجاد نموده اســت تا
ِ
فعاالن
افزایش حمالت بــر تحلیلگران و
ِ
ِ
رســان ه ای را بررســی کند .سخنگوی
وزارت داخله در این رابطه اظهار داشــته
اســت که اعضای این کمیسیون وظیفه
ِ
اطالعات مربــوط به تهدیدها علیه
دارند
افرا ِد شناختهشــده مانند روزنامهنگاران،
تحلیلگران و سیاستمداران را تحلیل و
ارزیابی کنند و به نتیجهای واحد دســت
یابنــد .ضمن این که از ایــن اقدام فوری
حکومت و وزارت داخله باید استقبال نمود
ِ
امنیت
باید یاد آور شد که در زمینه تأمین
گران رسانه
خبرنگاران و فعاالن و تحلیل ِ
ای اولویت ویژه ای در نظرگرفته شود .زیرا
منتظر ماندن برای دســت یافته به نتیجه
تحقیقات زمان طوالنی را می طلبد .بدین
جهت انتظار برده می شــود که ارگانهای
کشــفی و امنیتی با قاطعیت و ســرعت
عمل این تهدیدها و حمالت را ریشهیابی
عامالن آن را به
نموده و بهصورت شفاف،
ِ
مردم معرفی کنند و بــه این بدگمانی ها
و تردیدها که جریــان دارد ،پایان دهند.
داشتن
زیرا وجود گمانهها در مورد دست
ِ
اشــخاصی در این رویداد ها در ردههای
ی یک خطر جدی برای نظام
بلندِ حکومتــ 
سیاســی و ایجاد فاصله میان حکومت و
مردم به شمار می آید که از جهات مختلف
مردم را نگران و نسبت ساختار حکومتی
بدگمان ساخته است.
از مجمــوع مســایلی کــه در ارتباط با
رویدادهای اخیر یعنــی حمله بر فعاالن
رسانه ای و آگاهان سیاسی گفته شد نتیجه
گرفته می شــود که حکومت در شرایط
حساس و تعیین کننده کنونی مسئولیت
و وظیفه جدی و خطیری را به دوش دارد.
مقام های مسئول بر حسب وظیفه قانونی
در نخست باید مسئله حفاظت و حمایت از
فعاالن رسانه ای و آگاهی دهی در جامعه
را تامین نمایند .هم چنین در زمینه ریشه
یابی عامالن و زمینه های وقوع رویدادهای
یاد شده با شفافیت و قاطعیت عمل نماید.
تحقق این مطالبات ســبب خواهد شد که
بسیاری از بدگمانی ها و تردیدها و نگرانی
ها از جامعه و میان مــردم و حکومت بر
طرف گردد.
دارد که شــخص منطقــا وادار به انجام
رفتاری افراطی شــود .به عبارت دیگر
شرایطی ممکن اســت برای یک شخص
بهوجود آید که انجام یک رفتار افراطی،
منطقا بیشــترین مطلوبیــت را برای او
افراطی
فراهم آورد .مثــا در مورد رفتا ِر
ِ
تئوری
اســاس
اقتصــادی ،میتوان بر
ِ
اقتصا ِد ُخرد این مطلب را به اثبات رساند
که در مواردی مطلوبیت یک شخص وقتی
حداکثر میشــود که وی چنین رفتاری
را از خود بروز دهد .بــه این معنی که با
وجود گرانتر شــدن یــک کاال ،این فرد
باید مقدار بیشــتری از آن را خریداری
کند تا تصمیمی بهینه اتخاد کرده باشد.
در اصطالح اقتصادی بــه این نوع کاال،
کاالی گیفن ،گفته میشود( .رابرت گیفن
 Robert Giffenنام اقتصاددانی اســت
که اولین بار وجود این نوع کاال را اثبات
کرده اســت) کاالی گیفن ،کاالیی است
که هرچه قیمتش افزایش مییابد ،تقاضا
برای آن نیز بیشتر میشود و برعکس با
کاهش قیمت آن ،از تقاضا برای آن کاسته
میشود.
با تعمیم این منطق از تئوری اقتصاد ُخرد
به سایر عرصههای علوم انسانی میتوان
نتیجه گرفت که ممکن اســت در سایر
زمینهها نیز ،بروز رفتار افراطی ،منطقی
باشد و شــخص بر اساس شرایطی که در
آن گرفتار شدهاست ،منطقا مجبور باشد،
چنین رفتاری را از خــود بروز بدهد .به
عبارت دیگر تئوری اقتصاد ُخرد شرایط
بهوجود آمدن چنین وضعیتی را شــرح
میدهــد و بروز این وضعیــت را توجیه
میکند.
پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح
شود این اســت که آیا میتوان با نگرش
اقتصادی ،مسایل غیراقتصادی را تحلیل
کرد؟ پاســخ به این پرسش مثبت است.
اقتصاددانی بــه نام گــری بِکِ رGary
 Beckerدامنه تحلیــل اقتصاد ُخرد را
به پهنهای وســیع از رفتارها و کنشهای
متقابل انسانی گســترش داده است که
رفتارهای غیربازاری را نیز شامل میشود.
وی رویکــرد اقتصادی را برای بررســی
موضوعاتی اجتماعی مورد استفاده قرار
میدهد کــه معموال در محــدوده مورد
بررسی توسط اقتصاددان قرار نمیگیرد.
بِکِ ر به دلیل طرح همین موضوع ،در سال
 1992جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.
اهمیت تعریف رفتار افراطی بر اســاس
تئوری اقتصاد ُخرد ،این اســت که این
تعریف ،بــروز این نوع رفتــار را قابل
پیشبینی و تحلیلپذیر میکند که همین
امر ،زمینه را برای مقابله با این نوع رفتار،
فراهم میآورد؛ چرا که میتوان بر اساس
این تئوری ،راهکارهایی برای پیشگیری
از بروز چنین رفتاری ارایه کرد یا حداقل
از شدت بروز آن کاست.
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