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  نهادگرايي وبلن 
  شناختي و نظري علم اقتصاد هاي روش چالشي در برابر بنيان

  *احمد محمود مشهدي
  

  27/2/1393: تاريخ پذيرش  1392/ 20/6: تاريخ دريافت
  

  چكيده
گذار مكتب نهادگرايي نام برد؛ كسي كه با  ترين شخصيت و بنيان عنوان اصلي توان از وبلن به مي

هاي فكري و فلسفي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم را در  شكنانه خود، تمام سنت مطالعات خط
نفوذ علمي وبلن به حدي زياد است كه هنوز هم در كانون توجه و . حوزه اقتصاد متحول ساخت
  . مطالعات اقتصاددانان قرار دارد

طور مشخص  شود به له سعي ميگيري اقتصاد نهادگرا، در اين مقا بديل وبلن در شكل نظر به نقش بي
در واقع، نكته مهم و مورد نظر اين است . هاي مختلف آرا و تفكرات او مورد بررسي قرار گيرد جنبه

هاي اصلي اين انديشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چيز اقتصاد مرسوم را ناكافي  ها و ايده كه نظريه
شناختي او به  نهادگرا داشته است؟ رويكرد روش دانسته كه سعي در بنا كردن مكتبي به نام اقتصاد مي

وجود آورده  علم اقتصاد چه بوده است؟ اين رويكرد چه تحولي در اين حوزه از معرفت بشري به
هاي او از اهميت بسيار  هايي در ارتباط با انديشه شود چنين پرسش است؟ بينش خاص وبلن باعث مي

هاي علم اقتصاد، او شديدترين حمالت را به مباني  هزيادي برخوردار شوند، زيرا در تاريخ انديش
در اين راستا، اين مقاله ضمن توجه به . شناختي اقتصاد مرسوم انجام داد شناختي و روش معرفت
دهد و برخي از  ترين دستاوردهاي وبلن را مورد بررسي قرار مي هاي يادشده، تعدادي از مهم پرسش

  . كند سانه و نظري او را شناسايي و ارايه ميشنا شناسانه، روش هاي معرفت آوري نو
 

 .JEL :B13, B52, B15بندي  طبقه

  .شناسي، اقتصاد مرسوم، عليت تجمعي شناسي، معرفت وبلن، اقتصاد نهادگرا، روش: ها كليدواژه
 

 
                                                                                                                   

 Mashhadiahmad@hotmail.com              .               عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران *



 1393، بهار 55چهاردهم، شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    88

 

 

 

کند و  آورد، او فراوان  اقتباس مي هيچ متفكري در خأل چيزي را به بار نمي»
)روزنبرگ، نقل از « آميزد. وبلن از اينجا و آنجا ايده گرفد آزادانه درهم مي

 (.1387تيم ديليني، 

 مقدمه -1

اند معرفد  شايد به جرأت بتوان مدعي شد که در بين اقتصاددانان شهير تعداد کساني که توانسته

ترديد، وبلن يكي از  کند. بدون  تغيير دهند از تعداد انگشتان دسد تجاوز نمي وبن بيخموجود را از 

اين اقتصاددانان اسد. او از آن دسد اقتصادداناني اسد که هم مبناي معرفتي جديدي ارايه کرد، 

فردي بنيان نهاد و هم واحد تحليل اقتصاد را متحول ساخد. او  به شناختي منحصر هم بنيان روش

ز، مبناي معرفتي علم اقتصاد را از رابطه انسان با طبيعد به رابطه انسان با انسان تغيير داد و مانند کامن

ترين عنصر در اين راه معرفي کرد تا جايي که تكامل را مترادف با فرآيند  عنوان مهم فرهنگ را به

هيچ دانش و دانسد و معتقد بود تا زماني که اقتصاد به اين عرصه وارد نشود به  رشد فرهنگي مي

شناختي خود نيز نوآور بود؛ نه به قياس باور  معرفد حقيقي دسد نخواهد يافد، اما وبلن در روش

دانسد و معتقد بود،  داشد و نه به استقرا دل خوش کرده بود، او هر دو را مستحس سرزنش مي

ن نهاد که از شود چندان قابل اتكا نخواهد بود. او روشي بنيا شناختي که از اين مجاري حاصل مي

 شود.  آن با عنوان روش ژنتيك ياد مي

تواند در تغيير واحد تحليل توس  او مشاهده کرد. او واحد تحليل  گام بعدي و مهم وبلن را مي

ها در يك  علم اقتصاد را از انسان اقتصادي به انسان نهادي تغيير داد. او معتقد بود، نهادها و انسان

به همين سبب نظريه مرسوم اقتصادي از انسان سازند و  گر را ميفرآيند بازخوردي دوطرفه يكدي

دانسد.  گرا را غيرقابل قبول مي اقتصاديِ عاقل و بهينه سازنده، يا به عبارتي، حسابگر زيرک و لذت

تري از فرد تأکيد کرد و توجه دقيقي  کامل 1شناسي او در نظريه بديل خود از انسان نهادي، بر هستي

خوبي به  هاي ذهني افراد داشد. وبلن به دهنده و هدايتگر مدل فرهنگي شكلهاي  به سازوکار

و به همين جهد رويكرد او را اقتصاد نهادي  وابستگي متقابل و دوسويه بين فرد و نهاد پي برده بود

 ناميدند. 

ترين  هاي وبلن موجب شد معرفتي که او بنيان گذاشته بود )اقتصاد نهادگرا( به جدي تالش

دهد،  خوبي گواهي مي هاي اقتصادي به قتصاد مرسوم تبديل شود. در واقع، تاريخ انديشهرقيب ا

اي از زمان  مكتب او تنها مكتبي بوده که توان هماوردي با مكتب مرسوم را داشته و حتي در دوره

                                                                                                                   
1- Ontology 
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هاي اخير نيز به  هاي آغازين قرن بيستم( گوي سبقد را از مكتب مرسوم ربوده اسد. در سال )دهه

رود  گرايي بيشتر بين نهادگرايي جديد با نهادگرايي اصيل )قديم(، اين احتمال مي ض ايجاد همفر

که دوباره نهادگرايي به پارادايم غالب در علم اقتصاد تبديل شود. همين احتمال ضرورت بازبيني و 

تواند به  ميسازد. اين تالش  گذاران آن را مشخص مي هاي نهادگرايان اوليه و بنيان تفكر در انديشه

 شناختي آن منتهي شود. هاي نظري و روش شناخد مناسبي از مكتب نهادگرا و بنيان

البته در خصوص نهادگرايي اين شناخد تا حدودي دشوارتر از ساير مكاتب اسد. در اين 

 -2ويژه وبلن.  گذاران آن، به زبان سنگين و غامض بنيان -1 :توان اشاره کرد ارتباط به چند دليل مي

هاي  معرفي مفاهيم و بينش -3هاي آنها.  شناختي با نظريه ميختگي دايم مباحث فلسفي و روشآ

هاي معرفتي مانند بيولوژي،  هاي آنها با ساير حوزه پيوند عميس انديشه -4جديد به علم اقتصاد. 

هاي علمي. اينها از جمله  شناسي و ساير رشته شناسي، انسان شناسي، حقوق، جامعه روان

سازند. بنابراين،  هاي افرادي مانند وبلن را با سختي مواجه مي هايي هستند که درک انديشه موضوع

هاي محوري نهادگرايان شناسايي و با شرح و تفصيل آنها زمينه درکي بهتر از  نياز اسد که انديشه

تفاوت شود اين کار انجام شود و از اين طريس، تصوير م موضوع فراهم شود. در اين مقاله تالش مي

گذار نهادگرايي ارايه شود، کسي که به ادبيات  و نسبتاً جديد و قابل فهمي از تفكرات بنيان

هاي بسيار زيادي را عرضه کرده اسد و شايد بتوان او را در کنار اسميد و  اقتصادي مفاهيم و ايده

 عنوان سه اقتصاددان برتر تاريخ عقايد اقتصادي در نظر گرفد. کينز به

 

 نقد اقتصاد مرسوم وبلن و -5

ترين مقـاالت خـود يـك پرسـش بنيـادين را مطـرح        بيش از يكصد سال پيش وبلن در يكي از مهم

(. در حقيقـد، وبلـن در ايـن مقالـه،     1898)وبلـن،  « چرا اقتصاد يك علم تكـاملي نيسـد؟  »ساخد: 

ناديده گرفتن نهادهـا  اقتصاددانان را به مبارزه طلبيد و آنها را به عقب ماندن از قافله علوم تكاملي و 

به صراحد اعالم کرد که  1محكوم کرد. در اين مقاله، وبلن با همان زبان تلخ و گزنده خاص خود

تر از زمان خود اسد و قـادر نيسـد موضـوع مـورد مطالعـه       اي عقب کننده اقتصاد به شكل مأيوس»

                                                                                                                   
و البته وبلن نيز هزينه اين جنگ را پرداخـد تـا جـايي کـه      اسدپرهزينه  ،بودهبا سند و آنچه مرسوم  مبارزههميشه  -1

يكـي از  « تورسـتين وبلـن  »اقتصاددان آمريكايي »گويد:  بشري، در اين باره مي غترين نواب كي از بزرگيشتن، يآلبرت اين

سف اسـد کـه   أتاما جاي بسيار  ،...اسدبلكه در تمام دنيا  ،تنها در آمريكا نه ]اقتصادي[ترين نويسندگان سياسي برجسته

 .  (1975)نقل از ديويد سكلر،  «اين مرد بزرگ در کشور خود چنانكه بايد و شايد مورد احترام واقع نشده اسد
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املي نيسـد و  خود را به شكلي که درخور علوم مدرن اسـد، پـيش ببـرد... اقتصـاد يـك علـم تكـ       

کنند رقابتشان با رقبـايي کـه بـر     آميز به علوم تكاملي دارند و احساس مي اقتصاددانان نگاهي رشك

 . 1«نتيجه اسد نقش بسته، بي« روز بودن به»بندشان افسانه  پيشاني

هيچ ترديدي وجود ندارد که نهادگرايي با انتشار اين مقاله آغاز شد. در واقـع، در همـين مقالـه    

 مطرح شده اسد. 2نخستين اعتراضات اساسي و نهادگرايانه در برابر جريان اصلي اسد که

شد که اين جريـان سـعي داشـد بـا      ها به جريان اصلي علم اقتصاد از آنجا ناشي مي اين اعتراض

هاي علوم طبيعي، نظريات تعادلي خود را فرموله کند. اقتصاددانان نئوکالسيك با  توسل به آکسيوم

هاي خودجـوش طـرفين    کردند کنش هاي مربوط به حرکد سيارات فرض مي ز بحثالگوبرداري ا

آورد؛ نظمـي کـه هـر نـوع دخالـد       وجـود مـي   مستقل حاضر در مبادالت بازار يك نظـم کـالن بـه   

ريزي شده تنها باعث تخريب آن خواهد شد. اعتقاد به اين نظم ازلي بر يك فرض رفتاري که  برنامه

شـمول اسـد، متكـي  بـود. ايـن فـرض تحـد لـواي انسـان           سيك جهـان از نظر اقتصاددانان نئوکال

کننـده هزينـه تشـخص يافتـه اسـد. اقتصـاد مرسـوم بـا          اقتصادي حداکثرکننـده درآمـد يـا حـداقل    

بيـان  « حرکـد اقتصـادي   قـانون اليتغيـر  »عنـوان   الگوبرداري از نيروي جاذبه، اين اصل رفتاري را به

 .3کرد

حـد نهـايي    ،شـدت مـورد انتقـاد قـرار داد. او معقتـد بـود       را بـه  گرايانه وبلن اين ادعاي هارموني

اسد. اقتصاددانان بر ايـن باورنـد کـه    « قانون طبيعي»اقتصاددانان کالسيك در فرموله کردن دانش، 

توان اين توالي )سكانس(  حوادث سايه افكنده اسد، بنابراين، مي 4سكانس )توالي( قانون طبيعي بر

ها حـذف کـرد. بـه ديگـر سـخن، قـوانين طبيعـي غايـد قـوانين و اصـولي هسـتند کـه              را از تحليل

ذهنيتي در خصوص پاياني کـه همـه    اند. اين قوانين بر پيش بندي کرده اقتصاددانان کالسيك فرمول

ذهينـد   مد آن گرايش دارند، استوار اسد. در واقع، ايـن پـيش  خود به س  ها برحسب ماهيد پديده

ها چنانكه مورد نظر  اهل فن اسـد از   شود پديده دهد که باعث مي ها گرايشي را نسبد مي به پديده

                                                                                                                   
 .373-375، ص 1898وبلن،  -1

2- Mainstream 

 .251، ص 1980الو،  -3

4- Sequence 
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بينـي در خصـوص    بنـدي نـوعي پـيش    کار درآيند، البته به لحـاظ نظـري. در حقيقـد، ايـن فرمـول     

 .1اسد« هاي رفتاري آل ايده»

گرايي  هايي مانند مطلوبيد ذهنيد اي با پيش طور نااميدکننده وبلن معتقد بود،  اقتصاد به در اصل،

رخ نخواهد   و به همين سبب اين ادعا را مطرح ساخد که هيچ پيشرفد حقيقي 2پيوند خورده اسد

هـاي   گرايي توس  تفسير جديدي که بـر يافتـه   بر مطلوبيد داد مگر آن که اين نگرش کهنه و مبتني

 (.1909جايگزين شود )وبلن،  ،شناسي مبتني اسد شناسي و انسان خير فلسفه، روانا

هاي اقتصاد مرسوم را نه در عدم فراسد و آگاهي انديشمندان  ها و ضعف وبلن سرچشمه کاستي

شناسانه يـا   غايد هاي  هايي که تحقيس را به تعميم انگاره دانسد، بن مي 3هايش انگاره آن، بلكه در بن

يـك وضـعيد    -1 :انگاره مورد تأکيد وبلـن عبـارت بودنـد از    کنند. دو بن محدود مي 4ياسينظام ق

. از نظر وبلن، مكتب نئوکالسيك يا همان مكتب 5گرايانه حساب لذت -2نهادي معين و مفروض و 

کند، با  ها به اضافه نوع ديدگاه و روش منطقي که از آن تبعيد مي انگاره مطلوبيد نهايي، در اين بن

زيـرا ايـن مكتـب را شـاخه يـا انشـعابي از       اير پيروان مكتـب اقتصـاد کالسـيك مشـترک اسـد،      س

                                                                                                                   
 .378-382، صص 1898وبلن،  -1

طور عمده حول مفهوم مطلوبيد نهايي تمرکز  اقتصاد مرسوم که در آن زمان بهالبته اين تنها وبلن نبود که به نظريه  -2

اي به اين موضوع داشتند. انتقاد ديويي که  اي مانند ديويي نيز انتقادهاي تند و گزنده داشد، معترض بود. فالسفه

ش کرده بود، زيرا ديويي سازي ارز برآمده از ابزارگرايي و نظريه عمومي ارزش بود، مارژيناليسم را متهم به خصوصي

بخشي از  معتقد بود، نظريه مطلوبيد نهايي نقش ساختار طبقاتي را ناديده گرفته اسد و چهارچوب تحليلي رضايد

گري را موجب شده  داد، بلكه دو نوع الادري تنها چهارچوب مناسبي ارايه نمي دهد. در واقع، نه انتخاب انسان ارايه نمي

گرايي بود و  بر فلسفه لذت گري اخالقي منتهي شده بود، زيرا تماماً مبتني ه به يك نوع الادريبود. از يك سو، اين نظري

اخالق کمترين محلي از اعراب در اين نظريه نداشد و ندارد )بد نيسد بدانيم که بسياري از رفتارهاي حيواني و حتي 

گرايي اسد(. از سوي ديگر،  حيواني لذت -نيبر منطس شيطا تر از حيواني که اکنون در اروپا رايج اسد، مبتني پسد

دهد و رواب  قيمد را از محتواي اجتماعي  مارژيناليسم تنها رواب  اجتماعي موجود را به لحاظ عقالني موجه جلوه مي

وجود آورده و نظريه ارزش را از اساس دچار  گري نيز در زمينه ارزش به و اقتصادي آن خالي کرده و نوعي الادري

دهد، اما  هاي بازاري را توضيح مي (، قيمدMarginal Principleته بود، زيرا در اين نظريه اصل نهايي )مشكل ساخ

کننده از مصرف و خريد  هاي توليد، بلكه برحسب ارضا يا مطلوبيتي که مصرف هاي کار يا هزينه نه برحسب هزينه

  (.1999آورد )تيلمن و نپ،  دسد مي آخرين واحد هر کاال يا خدمد به

3- Postulates 

4- Deductive Order  

5- Hedonistic Calculus 
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دانسد. وبلـن بـر ايـن بـاور بـود کـه هـر دوي ايـن          اقتصاددانان کالسيك انگليسي قرن نوزدهم مي

طور عام و هم گونه تخصصي آن، يعنـي مكتـب مطلوبيـد     ها، يعني هم مكتب کالسيك، به مكتب

اوايـل   1گرايان شناسي مرسوم لذت ، نقطه عزيمد مشترکي دارند که همان روانطور خاص نهايي به 

 قرن نوزدهم اسد. 

البته، بايد توجه داشته باشيم که مباحـث وبلـن تنهـا نـاظر بـه ايـن نتيجـه سـاده نبـود کـه تفسـير            

 کننده اسد، بلكـه بـرعكس، مسـأله بسـيار     هاي اقتصادي مدرن، ناکافي و گمراه گرايانه پديده لذت

هـاي مـورد بررسـي مقيـد بـه تفسـير        تري مطرح اسد و آن، اينكه اگر در تحليل نظري، پديده مهم

گرايانـه   صورت از نظريه حذف خواهند شد و اگر پذيراي تفسـير لـذت    گرايانه نشوند، در آن لذت

طـور عمـده    هـاي واقعـي )و بـه    شوند، از واقعيد حذف خواهند شد. به عبارت ديگـر، اگـر پديـده   

شوند و اگر از آن مقـوالتي   گرايانه ندهند، از تحليل کنار گذاشته مي تن به تفسيرهاي لذت نهادي(

گرايانه قرار گيرند، در آن صـورت يـك عنصـر انتزاعـي      باشند که بتوانند در قالب تفسيرهاي لذت

کند: اگر در واقـع،   چنين تصريح مي بوده و در واقعيد، وجود نخواهند داشد. به همين سبب وبلن 

گرانـه و   همه رواب  و اصول سنتي دادوسـتد پـولي مقيـد بـه يـك چنـين بـازبيني عقاليـي محاسـبه         

هميشگي بود، به نحوي که تمام مقوالت مربوط به عرف و عادت، ارزيابي يا روش نـاگزير بودنـد   

گرايانـه    هـاي لـذت   هـا انطبـاق خـود را بـا زمينـه      هاي موجود و در تمام حرکـد   که در تمام دغدغه

بقاي بافد نهادي ديگر قابل درک نبود و اساساً ديگر  ،صورت ئات حسي اثبات کنند، در آن اقتضا

 .2هاي نهادي وجود نداشد نيازي به تحليل

طور عمده  اش )که به  وبلن بر اين باور بود که اقتصاد مرسوم، با عنايد به مباني فلسفي و رويكرد تحليلي

هاي مرتب  با رشد رسومات و  تواند پژوهشي در خصوص پديده نمي بر حساب تغييرات و ديفرانسيل اسد( مبتني

بشري انجام  3محور اقتضائات زندگي اقتصادي و تغييرات مالزم با آنها در اصول رفتاري حاکم بر رواب  پول

ن هاي کامالً ايستاسد. به بيا نظريه اقتصاد مرسوم از نوع نظريهدر راستاي چنين تفكري، وبلن مدعي شد که دهد. 

رغم استفاده زياد از واژه پويا، اقتصاددانان هيچ  به ،وجه ماهيد پويا ندارد. او معتقد بود ديگر، اين نظريه به هيچ

اند. در  ، رشد، توالي، تغيير، فرآيند و امثال آن در عرصه اقتصاد نكرده4کمك ارزشمندي در زمينه نظريه تكوين

                                                                                                                   
1- The Traditional Psychology of Hedonists  

 .635-636، صص 1909وبلن،  -2

3- Pecuniary Relations 

4- Genesis 
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ي بيشتر به مباحثي در مورد اثرهايي که تغييرات اقتصادي معين واقع، از نظر وبلن اقتصاددانان طيف جريان اصل

اند؛ اما در زمينه داليل تغيير يا  ممكن اسد بر قيمد محصوالت و به همين قياس بر توزيع داشته باشد، پرداخته

تصاد اند. در واقع، براساس بينش وبلن، اق ، چيزي براي گفتن نداشته1هاي زندگي اقتصادي توالي شكوفنده پديده

هاي عقاليي نسبد به  اي نظري با پديده تغيير سروکار داشته باشد، مگر تنها تعديل گونه مرسوم نتوانسته بود به

 شوند.  شد موجب بروز اختالل و برهم خوردن تعادل مي تغييراتي که فرض مي

تـرين و جالـب    هـاي رشـد و تغييـر، مهـم     اين در حالي بود که نـزد دانشـمندان تكـاملي، پديـده    

هاي زندگي بودند. وبلن همواره تأکيد داشد که بـراي فهـم زنـدگي اقتصـادي      ترين واقعيد توجه

در درجه نخسـد اهميـد قـرار دارد، امـا      2هاي فناوري و رشدِ هنرهاي صنعتي مدرن، فهم پيشرفد

هاي اقتصاد مرسوم با اين موضوع نسبتي نداشتند. به عبارت ديگر، دکتـرين اقتصـادي و تمـام     نظريه

هـاي مـرتب  بـا آن     ار علمي مرتب  با آن قادر نبود يك توجيه نظري از جنبش فناورانه و پويـايي آث

 ارايه کند. 

سـازد، ايـن اسـد     رو، يكي از ايرادهايي اساسي که وبلن در برابر اقتصاد مرسوم مطرح مي ازاين

ي اقتصادي کشد و سكانس حوادث و نقش نهادها هاي اقتصادي را در انزوا به تصوير مي که کنش

گيرد. در  هاي اقتصادي اسد، ناديده مي ترين دليل پويايي نظام را که در تعامل با عامل انساني اصلي

اين رويكرد، سعي بر آن بود )و هسد( که همه چيز در قالب مفهوم تعادل بيان شود. غافل از اينكه 

 . 3«از باد اسدگرفتن عكس »کند، مانند  طور که جيسون پاتس بيان مي چنين عملي، همان

در برابـر  « چرا اقتصـاد يـك علـم تكـاملي نيسـد؟     »در کل، ايرادي را که وبلن در قالب پرسش 

گيري چند چالش جدي در علم اقتصاد منجر شـد کـه از آن    اقتصاد مرسوم مطرح ساخد، به شكل

مشخص  -2نشان داد که اين رويكرد کامالً غيرپوياسد.  -1توان به اين موارد اشاره کرد:  جمله مي

هاي نهادي نيسد. بـه عبـارت ديگـر، در ايـن      ساخد که اقتصاد مرسوم قادر به پرداختن به موضوع

عناصر فرهنگي ...، عناصري که داراي طبيعـد نهـادي هسـتند و آن دسـته از روابـ       »طرح نظري، 

 نمايـان  -3. 4«يك موضوع پژوهش نيسـتند  شوند، هيچ  انساني که توس  عادات و رسوم هدايد مي

نشـان داد کـه    -4هاي آن نهفته اسـد.   فرض ها در پيش ها و کاستي ساخد که سرچشمه اين ضعف

                                                                                                                   
1- Unfolding Sequence of the Phenomena of Economic Life  

2- Industrial Arts 

 .61 ، ص2003پاتس،  -3

 .623، ص 1909وبلن،  -4
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شـناخد آن   نشان داد کـه روش  -5شناسي ناکارآمد از انسان مبتني اسد.  اين رويكرد بر يك روان

 ها نيسد. بر درک درستي از رواب  علي موجود در بين پديده مبتني

تـوان گفـد کـه پاسـخ او دو جنبـه       ن پرسش مهم و حياتي ميالبته در خصوص پاسخ وبلن به اي

هاي مرسـوم انجـام داد، زيـرا بـه      اي بود که وبلن به نظريه يك جنبه آن حمله ؛اصلي به خود گرفد

شـدت سـرزنش کـرد. جنبـه      ها را به هاي مرسوم اين نظريه سبب نبود يك رهيافد تكاملي در نظريه

ه تلقي کرد، مطرح ساختن خطوط کلي يك تبيين نهـادي و  توان به نوعي آن را سازند ديگر که مي

هاي او اين بود که ويژگي رفتارهـاي اقتصـادي تـا     از رفتار اقتصادي بود. جان کالم نوشته 1تكاملي

 .2شود حد زيادي توس  نهادها تعيين مي

 

                                                                                                                   
خـود   حال حاضر رويكردهاي مختلفي در اقتصاد هستند که نام تكـاملي را بـر   در اينجا بايد خاطر نشان کنيم که در  -1

اقتصـاد  »( اشاره کرده اسـد، برخـي از کاربردهـاي آشـكار اصـطالحِ      160، ص1998) طور که هاجسون اند. همان نهاده

 برشمرد:چنين  توان  را مي «تكاملي

     و جـان کـامنز   او پيـروان  اقتصـاد،  « تكـاملي »و  «پسـادارويني »به دنبال تشخيص اهميد تأکيد اوليه وبلـن بـر علـم

ماننـد  را « تكـاملي »و « نهـادي »توصيف کردند. آنها اغلب اوقـات، اصـطالحات   « اقتصاد تكاملي»خود را رويكرد 

انجمـن  »تـوان در عنـوان    کارگيري متـرادف را مـي   ين بهابراي مثال،  ؛برند يكديگر به کار مي واقعيهاي  مترادف

 رود.  اقتصاد نهادگرا به شمار مي هدر حوزآمريكا مشاهده کرد که انجمن اصلي اياالت متحده « اقتصاد تكاملي

  تـوان در عنـوان    اين چيـزي اسـد کـه مـي    شود.  خوانده مي« اقتصاد تكاملي»کارهاي متأثر از جوزف شومپيتر نيز

 . شود، مشاهده کرد منتشر مي« المللي جوزف شومپيتر انجمن بين»که توس  « اد تكاملياقتص هنشري»

 شود. اين موضوع در نظريـه کـارل منگـر     توصيف مي« تكاملي»عنوان  ديدگاه اقتصادي مكتب اتريش نيز اغلب به

شناسـي   ه از حوزه زيسدتكاملي اقتباس شدهاي  ه از استعارهدرباره تكامل پول و ساير نهادها و در استفاده گسترد

 شود.  ميمشاهده ويژه در مورد مفهوم نظم خودجوش ـ  فردريش فون هايك ـ به آثار متأخردر 

  ،آدام اسميد، کارل مـارکس، آلفـرد مارشـال و     مانندنويسندگان همه فن حريفي  رويكرد اقتصاديعالوه بر اين

 . شود توصيف مي« تكاملي» اوقاتگاهي  نيزديگران 

 در اقتصاد رياضياتي رخ داده اسد. تازگي  بهکه  بودهها، پيشرفد چشمگيري  ملي بازينظريه تكا 

  کننـد.   هـم توصـيف مـي   « پيچيـدگي نظريه » را  شود که آن ، گاهي نيز مرتب  با کارهايي قلمداد مي«تكاملي»لغد

د نظريـه آشـوب و انـواع    اسد و شامل کـاربر آمريكا در اياالت متحده « مؤسسه سانتافه»اين نظريه نوعاً مربوط به 

هـاي علـم ديناميـك،     هايي، استفاده از تكـرار روش  سازي . در چنين شبيهاسداي  هاي رايانه سازي ديگري از شبيه

 شود. ميمشاهده نتيكي و کارهايي از اين قبيل ژريزي  هاي ژنتيكي، برنامه الگوريتم

 .10، ص 1932هومن،  -2
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 شناختي علم اقتصاد وبلن و اهميت تغييرات نهادي: تغيير بنيان معرفت -3

. در واقع، از نظر 1هاي مطرح شده توس  وبلن موضوع تغييرات نهادي اسد ترين ايده مهميكي از 

رو، علوم اجتماعي بايد قبل  اين ترين واقعيد زندگي اجتماعي هستند و از او، تغييرات نهادي اصلي

هاي  اي در خصوص تغيير اجتماعي باشند. وبلن همواره به عدم کفايد نظريه از هر چيزي نظريه

بندي تغييرات نهادي و فرآيند زندگي تأکيد داشته اسد:  صادي موجود در خصوص صورتاقت

اسد. هدف علم اقتصاد  2بندي نظري فرآيند زندگي اقتصادي به ميزان زيادي هنوز منتظر صورت»

هاي  بندي[ توالي تغيير در روش بندي[ فرآيند تغييرات تجمعي باشد، يعني ]صورت بايد ]صورت

آوري امكانات  هاي رويارويي و فراهم بندي[ روش دگي ـ ]به عبارت ديگر، صورتانجام امور زن

براي درک دقيس فرآيند زندگي اقتصادي و تغييرات مالزم با  ،. وبلن معتقد اسد3«مادي زندگي

اند،  بندي شده هايي مانند سرمايه طبقه آن الزم اسد توجه اقتصاددانان از اموري که تحد عنوان

مادي که در خدمد بشر هستند، به اموري همچون دانش بشري، مهارت و ميل وافر  يعني از اشياي

يا به عبارت  4انسان به توليد معطوف شود، زيرا او معتقد اسد، اين گروه دوم همان عادات فكري

و به معناي دقيس کلمه آنها ]اين عادات فكري[ چيزهايي هستند که موجب »... نهادها هستند،  ،ديگر

 «.شوند وسعه صنعتي ميفرآيند ت

شناختي علم اقتصاد  هايي اسد که ما شاهد تغيير بنيان معرفد در واقع، اينجا يكي از بزنگاه

ها قبل از او، خواهان تغيير  توس  وبلن هستيم. وبلن نيز مانند کامنز، البته در قالبي متفاوت و سال

به سمد انسان اسد، زيرا اعتقاد  نگرش از امور فيزيكي و مكانيكي، به عبارت ديگر، از کاالها،

هاي فيزيكي مواد در دسترس بشر ثابد و بدون تغيير هستند، حال آنكه،  خواص و ويژگي»دارد، 

ترين مفهومي اسد که وبلن بر آن تأکيد دارد.  و اين تغيير مهم 5«کند کارگزاري انسان تغيير مي

 6ودي از تغييرات در عامل انسانيدهد، نم تغييراتي که در وسايل و ابداعات مكانيكي رخ مي»

، يعني عامل انساني علد اصلي تغييرات اسد. اين تأکيد بر تغيير، هم انساني و هم نهادي، «هستند

                                                                                                                   
ترين مسأله اقتصادي اقتصاد  تغييرات نهادي اصلي ،(، معتقدند1999استنفيلد )طور اساسي نهادگراياني مانند  به -1

 ( اسد. old institutional economics) OIEچنانكه مورد پسند استنفيلد بوده،  نهادگراي قديم يا 

2- Theoretical Formulation 

 .387، ص 1898وبلن،  -3
4- Habits of Thought 

 وبلن، همان منبع. -5

6- Human Factor 
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هدف از تالش براي تداوم »ي اسد که موجب شده اقتصاد وبلن کامالً محتوايي پويا يابد: موضوع

نابراين، اينجاسد که بايد نيروهاي توسعه تهيه و تدارک امكانات مادي زندگي انسان اسد و ب

محرک فرآيند توسعه اقتصادي مطالعه شود، البته اگر قرار اسد مسايل به شكلي پويا مطالعه شوند. 

در نتيجه، اگر قرار اسد علم اقتصاد در مسير علوم تكاملي قرار گيرد، بايد کنش اقتصادي ]که 

 .1«ودطور ذاتي، پوياسد[ موضوع مورد مطالعه اين علم ش به

ويژه تغيير در عادات فكري، موجب شده اسد که  به اعتقاد وبلن، عدم توجه به اين تغييرات، به

در نظر بگيرند و انسان به يك عنصر منفعل  2تمام نظريات اقتصاد مرسوم ماهيد انسان را داده شده

 .4تبديل شود 3و اساساً ساکن

انسان براي فراهم آوردن ابزارها و امكانات در مقابل، وبلن معتقد اسد که تمايالت اقتصادي 

تمايالت »وجود آوردن تغييرات و رشد فرهنگي اسد.  ترين عامل در به اصلي 5مادي زندگي

طور عمده و بسيار آشكار،  اقتصادي بشر نقش بسزايي در رشد فرهنگي همه جوامع داشته اسد. به

هاي  اي از رسوم و روش گستره 6جمعيگيري و رشد ت مندي و تمايالت ]اقتصادي[ شكل اين عالقه

 . 9«اند شناخته شده 8«نهادهاي اقتصادي»کرده اسد که اکنون تحد عنوان  7زندگي را هدايد

که همان تبديل علم اقتصاد به يك علم  ترين هدف خود را طر اسد که وبلن مهمبه همين خا 

اي در خصوص فرآيند رشد  اقتصاد تكاملي بايد نظريه»... کند:  چنين خالصه مي ،تكاملي اسد

                                                                                                                   
 .388همان، ص  -1

2- Given 

3- Inert 

ترين مفهومي اسد که تقريباً  توجه داشته باشيم که اين قسمد از بحث وبلن کليدي؛ 389وبلمن، همان منبع، ص  -4

هاجسون در بيشتر تحقيقات خود روي آن تمرکز کرده اسد و همچنان، بعد از گذشد بيش از صد سال از زمان 

اي به اين ايرادهاي هاجسون  کننده کند و آنها هنوز پاسخ قانع اقتصاددانان مرسوم را به آن متهم ميهاي وبلن،  بحث

 اند. نداده

(، material means of lifeاين موضوع، يعني تأکيد وبلن بر تالش انسان براي فراهم آوردن امكانات مادي زندگي ) -5

 دارد.سيار بروي آن تأکيد  OIEعنوان يكي از رهبران معاصر  اسد که استنفيلد به هايي ترين موضوع يكي از مهم

6- Cumulative Growth 

7- Guide 

توان همه  وبلن معتقد اسد تمايالت اقتصادي چنان بر همه ابعاد ساختار فرهنگي سايه افكنده اسد که تقريباً مي -8

 نهادها را از برخي جهات نهادهاي اقتصادي در نظر گرفد.

 .392ص همان منبع،  -9
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اي در  يعني بايد نظريه ،شود فرهنگي باشد، فرآيندي که توس  تمايالت و منافع اقتصادي تعيين مي

 .1«خصوص توالي تجمعي نهادهاي اقتصادي باشد و برحسب فرآيند بيان شود

ند توا داند که نمي گرا را در اين مي هاي اساسي اقتصاد لذت وبلن از يك سو، يكي از ضعف

و از سوي ديگر، تكامل ساختار اجتماعي را فرآيند  رشد تجمعي عادات فكري را درک کند

کند. البته، از نظر او، ماهيد اين فرآيند  گزينش و انتخاب طبيعي نهادها )عادات فكري( معرفي مي

بايد  يابند. نهادها تر از نهادهايي اسد که با اين يا آن روش تحول و توسعه مي اهميد کم»گزينشي 

طور طبيعي و عادي، پاسخگوي  ، زيرا آنها بهيابندهمراه با شراي  محيطيِ متحول تغيير 

کند. تحول و توسعه اين نهادها، تحول و توسعه  هايي هستند که محي  تغييريابنده ايجاد مي محرک

 ، پسباشد . وقتي تحول و توسعه جامعه انساني مترادف با تحول و توسعه نهادها2«جامعه اسد

ترين مسأله در نزد وبلن و اقتصاددانان نهادگرا  توان گفد که مطالعه تغييرات نهادي محوري مي

نهادها »بينش وبلن،  براساسشود که بدانيم  . اهميد اين نكته زماني بيشتر مشخص مي3بوده اسد

در اصل نظام تفكر فراگيري هستند که با توجه به رواب  ويژه و کارکردهاي خاص افراد و اجتماع 

، در واقع، تجلي الگوهاي نهادي حاکم بر جامعه اسد که «گيرند و شيوه زندگي مردم شكل مي

                                                                                                                   
 .393همان منبع، ص  -1

 .210-211، صص 1383وبلن،  -2

ترين مفسران آراي وبلن، تقريباً تمام نهادگرايان مفهوم تغيير را يكي از  به عقيده ديويد هميلتون، يكي از برجسته -3

تأکيد ترين خصيصه  عنوان مهم برخي بر يك مفهوم به»دانند.  ترين خصايص تمايزبخش اقتصاد نهادگرا مي مهم

اي ديگر، اما اين واقعيتي انكارناپذير اسد که همه آنها با اين موافس هستند که نهادگرايي  اند و برخي بر خصيصه کرده

 (.16، ص 1999)هميلتون، « ويژه مكتب مرسوم[ تفاوت دارد برحسب اين يك موضوع )تغيير( ]با ديگر مكاتب، به

اند با مفهوم تغيير سروکار داشته باشند، اما معتقد اسد،  يك نيز سعي کردهپذيرد که اقتصاددانان کالس البته هميلتون مي

دهد که بين  هايي بين نهادگرايي و مكتب مرسوم وجود دارد. در واقع، او نشان مي در پرداختن به مفهوم تغيير تفاوت

ها و در کل  يكهاي اساسي وجود دارد. کالس اين دو پارادايم فكري در خصوص مفهوم و ماهيد تغيير تفاوت

وجو  د تعادل جسددانند و به نوعي آن را در برقراري مجد اقتصاددانان مكتب مرسوم، تغيير را يك مقوله ناپيوسته مي

دانند، يعني عناصر خارج از نظام موجب اختالل در  ه، علد تغيير را مستقل از نظام اقتصادي ميکنند. ضمن آنك مي

ايجاد شده توس  اين عناصر بايد يك تعديل جديد صورت پذيرد. در مقابل، شوند. در واکنش به اختالل  نظام مي

طور  گيرند. نهادگرايان بر اين باورند که نظام اقتصادي به نهادگرايان تغيير را بخشي از فرآيند اقتصادي در نظر مي

تصاد برابر اسد با مطالعه پيوسته و در هر لحظه از زمان در معرض فرآيند تغييرات تجمعي اسد و اينكه مطالعه علم اق

 اين فرآيند.
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تفكر طبقات مختلف  تنها از طريس دگرگون شدن طرز»زنند و  الگوهاي رفتاري افراد را قالب مي

يابد و خود را با  شود، تحول و توسعه مي جامعه اسد که ساختار اجتماعي دگرگون مي

کند يا در آخرين نقطه تحليل، تحول ساختاري از طريس تحول در  هاي متفاوت سازگار مي وضعيد

ات نهادي . اين تأکيد بر تغيير1«اند گيرد که جامعه را تشكيل داده شيوه فكري افرادي صورت مي

ترين واقعيد زندگي اجتماعي موجب شد که وبلن با هوشمندي تمام مكتب مرسوم  عنوان اصلي به

هاي آن  انگاره شناختي و بن هاي معرفد دهد و اين انتقاد خود را متوجه بنيان را مورد انتقاد قرار 

 دانسد. شناسانه مي کند، زيرا آنها را ايستا و غايد

 

 علوم غيرتكامليشناسانه بودن  غايت -4

شناسانه آنها  اساسي علوم غيرتكاملي را رويكرد غايد در اغلب آثار خود يكي از ايرادهاي وبلن

شناسي، به تمايل اقتصاددانان براي عالمانه  معتقد اسد، منظور او از غايد ،(1954داند. کواتس ) مي

ي مشخص اشاره دارد. آنچه گيري قوانين طبيعد به سمد پايان يا سرانجام و عامدانه دانستن جهد

شناسي با ديدگاه بهبوديابندگي نسبد به تغييرات  در اينجا از نظر وبلن ايراد داشد آن بود که غايد

طور عموم  شناسي اقتصاد مرسوم چيزي اسد که از آن به اقتصادي منطبس شده بود. در واقع، غايد

ي روند رو به بهبود در تمام تغييرات کنند و به نوع ياد مي 2شناختي شناسي کيهان با عنوان غايد

کند و به  شناسي فردي وجود دارد که وبلن از آن استقبال مي اشاره دارد. در مقابل اين بينش، غايد

شود، يعني داراي علد معلوم  معناي آن اسد که طبيعد انسان به شكلي عالمانه برانگيخته مي

 . 3اسد

                                                                                                                   
 .211-212همان منبع، صص  -1

2- Cosmological Teleology 

گراسـد. او از ايـن طريـس قصـد داشـد       شناسـي لـذت   شناسي بـه روان  هاي وبلن پيوند زدن اين غايد يكي از تالش -3

گرايانه نسبد به انگيزه  حوادث و نگرش لذتشناسانه به  اساس اقتصاد مرسوم را متزلزل کند. از نظر وبلن، نگرش غايد

با فرض يك روند بهبوديابنده و غيرقابـل ابطـال در حـوادث، انسـان چيـزي      »انسان پيوندي ناگسستني با يكديگر دارند. 

که به دنبال حداکثر سـاختن لـذت خـود اسـد. وبلـن معتقـد       « جزء يك واسطه مكانيكي در توالي حوادث نخواهد بود

عنـوان   شناختي همراه و همخوان بـا آن، رفتـار انسـان بـه     چنين تفكري و همچنين ديگر مفاهيم رواناسد، تحد هدايد 

شـود. ايـن واکـنش عقاليـي بـه       پاسخي عقاليي به اقتضـاي مـوقعيتي کـه در آن قـرار گرفتـه اسـد درک و تفسـير مـي        

بـين هسـتند و    بسـيار بـه آن خـوش    اند که اقتصاددانان مرسـوم  هايي طور عمده واکنش هاي لذت و درد نوعاً و به محرک

 اميدوارند که رخ دهد.  
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هاي وبلن دچار نوعي تفسير نادرسد شده  شناسي، اغلب اوقات بحث در خصوص مفهوم غايد

هاي انساني غفلد نكرده و معتقد اسد،  اسد، اما حقيقد آن اسد که وبلن از غايتمند بودن کنش

انسان همواره و همه جا به دنبال آن اسد که »شناسانه اسد. به اين معنا که  کنش انساني غايد

ممكن نيسد، مگر از طريس بررسي  ،ه هستندکاري انجام دهد. تعيين دقيس اينكه آنها به دنبال چ

دهنده  عنوان اعضاي تشكيل دقيس جزيي فعاليد آنها، اما از آنجا که ما ناگزيريم با زندگي آنها به

ماند که زندگي آنها يك فعاليد  جامعه اقتصادي سروکار داشته باشيم، اين واقعيد کلي باقي مي

 .1«در حال گسترش و غايتمند اسد

تـوان بـه تـوالي کلـي حـوادث       مورد تأکيد وبلن اين اسد که اين غايتمندي را نمينكته مهم و 

پرسش مربوط به گرايش موجود در حوادث به سـمد پايـاني   »نسبد داد. در واقع، او معتقد اسد، 

هــاي فــردي کــه در  فــرض ذهنيــد و پــيش تــوان پاســخ داد مگــر برمبنــاي پــيش  مشــخص را نمــي

وجو براي تمايل ]حوادث به سمد پاياني مشخص[ ما  ور جسدمنظ وجوي آن تمايل اسد. به جسد

وجـو شـود يـا رونـد      بايد صاحب تصوراتي در خصوص هدف )پايان( قطعي که قرار اسد جسـد 

 3ذهنيـد فراتكـاملي   اما تصور روند مشروع در جريان حـوادث يـك پـيش    ،حوادث باشيم 2مشروع

 .4«يندي قرار دارداسد و خارج از دامنه تحقيس در خصوص توالي علي هر فرآ

به عبارت ديگر، وبلن به غايتمند بودن رفتار انسان باور دارد، اما معتقد اسد، اين غايتمندي قابل تعميم به روند 

هاي تعادلي  ها و فرمول کلي حوادث نيسد، چنانكه اقتصاددانان مرسوم مايل هستند اين غايتمندي را در تحليل

شناسانه بودن رفتار انسان تفاوت اساسي با اقتصاددانان مرسوم  حتي در غايد خود نشان دهند. عالوه بر اين، وبلن

البته اين درسد اسد که رفتار انساني از ديگر »کند.  هاي انساني را فراموش نمي دارد و جبري بودن برخي کنش

فتار انساني اسد، بايد شود و هر علمي که در ارتباط با ر هاي طبيعي به دليل ذهن انديشمند انسان، متمايز مي پديده

به خود خواهد  5انديشانه با اين واقعيد آشكار مواجه شود که جزييات چنين رفتاري در نتيجه شكلي غايد

هاي خويش، توجه خود را تنها به  انگاره گرايانه اسد که به اجبارِ بن گرفد، اما اين ويژگي خاص اقتصاد لذت

رو، با اين رفتار تنها تا جايي که بتوان آن را در قالب  ه اسد. ازايننگرانه رفتار انساني معطوف ساخت جنبه غايد

                                                                                                                   
 .391، ص 1898وبلن،  -1

2- Legitimate  

3- Extra-evolutionary 

 .392همان منبع، ص  -4

5- Teleological Form   
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گرايانه تفسير کرد، سروکار دارد. ]اما چيزي که اين گروه از اقتصاددانان  هاي عقاليي و غايد محاسبات يا انتخاب

عم از اقتصادي و اي صحيح اسد که رفتار انساني، ا زمان اين نيز تا اندازه از آن غفلد دارند اين اسد که[ هم

، گريزي از توالي علد و معلول ندارد، 2هاي عرفي و الزام 1غيره، به اجبار عناصري مانند خوگيري )کسب عادت(

لزوم خارج از حوزه  نگرانه رفتار اسد، به تر از جزييات غايد هاي اين نظم که براي علوم مدرن جدي اما واقعيد

طلبد، آن را در قالب  هاي آن مي انگاره توان چنانكه بن دليل اينكه نه ميگيرد، به  گرا قرار مي توجه اقتصاد لذت

 .(1909)وبلن،  «انديشانه ارايه داد توان آن را در قالب يك دکترين غايد خِرد کافي تعبير و تفسير کرد و نه مي

شناسي موجب شده اسد  هايي مانند غايد انگاره در مجموع، وبلن معتقد بود که توسل به بن

هاي خود بگنجاند و منظور او از اينكه  تصاد مرسوم نتواند موضوع مهم تغييرات نهادي را در تحليلاق

هاي آن تغييرات  تا حد زيادي ناظر به اين بحث اسد که نظريه 3علم اقتصاد يك علم تكاملي نيسد

                                                                                                                   
1- Habituation   
2- Conventional Requirements 

منظور وبلـن از مفهـوم تكـاملي بـودن اسـد. برخـي تصـور        يكي از نكاتي که اغلب در خصوص آن سوء تعبير وجود دارد،  -3

( معتقـد اسـد، تفـاوت علـوم تكـاملي بـا علـم        1898گرايانه نيسـد، امـا وبلـن )    کنند که علم اقتصاد تكاملي نيسد، زيرا واقع مي

ا کـه سـعي دارد بـا واقعيـات     گرايانه باشد، به اين معنـ  گرايانه بودن آنها نيسد، زيرا علم اقتصاد نيز تالش دارد واقع اقتصاد در واقع

اي نيز معتقدند، علوم تكاملي، علومي هسـتند کـه در خصـوص فرآيندنـد، امـا وبلـن معتقـد اسـد اگـر           سروکار داشته باشد. عده

هاي اقتصادي از اين آزمون، مانند آزمون واقعيد که در باال بيان شد، موفس بيـرون خواهنـد آمـد؛     منصف باشيم بسياري از نظريه

يندهاي خـاص اقتصـادي هسـتند و    آهايي از فر هاي جان استوارت ميل در خصوص توليد، توزيع و مبادله، نظريه ل، نظريهبراي مثا

 ميل به شكلي سازگار و مؤثر توالي واقعيات مورد مطالعه را مورد توجه و بررسي قرار داده اسد.

در تأکيـد بـر واقعيـات يـا نبـود تـالش بـراي        توان گفد که تفاوت بين علوم تكـاملي و علـوم غيرتكـاملي     در نتيجه، مي

بندي و تبيين الگوهاي موجود در فرآيند و توالي حوادث نبوده اسد. حتي وبلـن معتقـد اسـد، ايـن نيـز تصـور        صورت

اي از دانـش نسـبد بـه حضـور      ها به بدنـه  هايشان و تبديل داده بندي نظريه غلطي اسد که متقدمان کالسيك در صورت

 اند. کردهعلد و معلول غفلد 

تفـاوت در مبنـاي ارزيـابي     -1در مقابل، وبلن بر اين باور اسـد کـه تفـاوت علـوم تكـاملي و غيرتكـاملي دو منشـأ اصـلي دارد:         

کننـد   شـوند. اقتصـاددانان کالسـيك سـعي مـي      ها براي اهداف علمي يا در تمـايلي کـه از منظـر آن واقعيـات درک مـي      واقعيد

خود هدايد کنند و از آنها چيزي بسازند که مورد پسند آنهاسـد، يعنـي آنهـا را بـه سـمد       هاي ذهنيد  واقعيات را به سمد پيش

هـا سـعي    گرايانـه دارنـد(، در مقابـل، تكـاملي     توان گفد با واقعيـات برخـوردي غيرواقـع    دهند )که از اين نظر مي تعادل سوق مي

عـدم توجـه کـافي بـه خصيصـه       -2ها آزمون کننـد.   دارند واقعيات را در چهارچوب رواب  علي يا توالي کمي موجود در پديده

تـوان علـد و معلـول را بـه صـورت       شـوند و زمـاني مـي    يعني علد و معلول به صورت خطـي ديـده مـي    ،تجمعي علد و معلول

 تجمعي مورد بررسي قرار داد که نهادها و تأثيرگذاري و تأثيرپـذيري آنهـا، بـه عبـارت ديگـر، رابطـه متقابـل آنهـا بـا افـراد وارد          

هاي مرسوم به علـد ناديـده گـرفتن نهادهـا و تغييـرات نهـادي و رابطـه دوسـويه          توان گفد نظريه تحليل شود. به همين سبب مي
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رچوب کنند و در درون اين چها گيرند و نهادهاي موجود را بديهي فرض مي نهادي را ناديده مي

کنند،  هاي اقتصادي مي ها و رواب  بين پديده ها، ارزش بندي قيمد شدت انتزاعي، تنها اقدام به طبقه به

گيرد و چون وبلن  شناختي )تاکسونوميك( در نظر مي به همين سبب علم اقتصاد را يك علم ردگان

رو، از رويه  ايندانسد، از گيري حقيقد علمي نمي رب  به پي هاي زندگي اقتصادي را بي واقعيد

هاي اقتصادي ارايه  بندي از پديده شناسانه اقتصاد نئوکالسيك که در آن تنها يك طبقه ردگان

 و تمرکز تحليلي خود را بر تكامل اجتماعي متمرکز ساخد. دگردان شود، رو مي

 

 تكامل اجتماعي از نظر وبلن -5

مرحله  -2، 1گري مرحله وحشي -1 :کند وبلن تكامل اجتماعي را به سه مرحله بزرگ تقسيم مي

ماقبل تاريخ اسد. خصيصه   اول تقريباً شبيه دوران  مرحله صنعتي و مدرن. مرحله -3بربريد و 

اي مانند مالكيد، مذهب، جنگ و  محوري سازمان اجتماعي آن مرحله فقدان عمومي نهادهاي پايه

هاي وحشي  در بين گروه يعني»دولد اسد. وبلن معتقد اسد، در مراحل اوليه تكامل زندگي، 

هاي مختلف، انسجام و  هاي اجتماعي و شغل انگيز بين طبقه تفكيك شغلي بسيار کم و تمايز رشك

هاي اين دوران آن اسد که سلسله مراتب طبقاتي در آن  يكي از ويژگي«. شدت کمتري دارد

جوترين  آشتيشامل »اي از وجود طبقه مرفه در آنها نيسد. اين دوران  وجود ندارد و نشانه

ترين ويژگي  جويي ـ اسد. در حقيقد، مهم هاي آشتي هاي انساني ـ شايد با تمام خصلد گروه

هايي اين اسد که چنانچه در برابر فشار يا نيرنگ قرار گيرند، نوعي  مشترک اعضاي چنين اجتماع

هاي فاقد  نگيزه. در آن زمان رفتار بشر توس  ا2«دهند ناکارايي توأم با خوشرويي از خود نشان مي

                                                                                                                   
نهادها و انسان، نتوانستند در چهارچوب علوم تكاملي قرار گيرند. در نتيجه، گرفتار نوعي انتـزاع بـراي ظرافـد بيشـتر در سـاخد      

 اند. هاي مختلف کرده ها و پديده بندي موضوع اقدام به طبقهتراش شدند و تنها  هاي خوش نظريه

و « کننده اصول کنترل»، «تمايالت»، «نرمال»، «طبيعي»در مجموع، وبلن معتقد بود، علم اقتصاد چنان به مقوالتي مانند 

 (.381، ص 1898بندي کرد )وبلن،  توان آن را جزو علوم تكاملي طبقه خوش کرده اسد که نمي  دل« زا علل اختالل»

1- Savage 

 .55-57، صص 1383وبلن،  -2
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جويي(،  اند از کارورزي )مهارت شر، يعني سه غريزه محوري و مورد تأکيد وبلن که عبارت

 شدند.  ، هدايد مي1تمايالت والديني و کنجكاوي صرف

اما مرحله بعد، مرحله بربريد اسد: بعد از آنكه کارورزي )هنرهاي صنعتي( بتواند به حد کافي 

گيرد. در اين  کاالها و خدمات را ايجاد کند، جامعه يغماگر شكل ميپيشرفد کند و مازادي از 

آيند و جامعه به آن  وجود مي هنگام، نهادهايي مانند دولد، مالكيد، جنگ و طبقات اجتماعي به

گيري مالكيد،  يابد. در همين دوران و به موازات شكل شناسيم سازمان مي صورتي که ما آن را مي

در روند تكامل فرهنگي، ظهور طبقه مرفه با آغاز »يابد. مطابس نظر وبلن،  ينهاد طبقه مرفه ظهور م

 . 2«گيري مالكيد همراه اسد شكل

کنند و بيشترين  در اين مرحله، طبقه مرفه و نخبگان حاکم افسار اژدهاي نفس خود را رها مي

کنند.  مطالبه ميهاي مولد اسد،  سهم را از مازاد توليد شده توس  انسان عادي که سرگرم فعاليد

کنند و اين عمل خود را  خود به شكلي يغماگرانه عمل مي 3اين گروه براي به جيب زدن حس شفعه

طبيعي به مردم  از طريس نهادهايي مانند مالكيد، جنگ، القاي خرافات و وحشد از مسايل ماوراء

 کنند. عادي عملي مي

بربريد   ازمان اجتماعي مانند مرحلهاما مرحله بعد، مرحله صنعتي و مدرن اسد که به لحاظ س

هاي  بر اصل يغماگري اسد، با اين تفاوت که در اين مرحله، نهادهاي يغماگري تفاوت مبتني

 اساسي با مرحله بربريد دارند.

                                                                                                                   
وري مادي، دانش  بهره -( از نظر وبلن دو مفهوم دارد: الفworkmanship(، کارورزي )1956مطابس تفسير هودر ) -1

 parentalانجام يك شغل به نحو احسن. تمايالت والديني ) -تجربي، فناوري يا در يك کالم، هنرهاي صنعتي و ب

bent )مسلكان فرد دارد، اما کنجكاوي صرف ) اشاره به نوعي حس ايثارگرانه نسبد به قوم و خويش و همidle 

curiosityوجوي علم براي نفس  غرضانه دانش و معرفد، يعني جسد طرفانه و بي وجوي بي ( نيز عبارت اسد از جسد

هاي فناورانه تأکيد  ي از منابع اصلي پيشرفدعنوان يك کنجكاوي صرف يكي از مقوالتي اسد که وبلن بر آن به خود علم.

داند. در مقابل اين سه غريزه که به نوعي در نظر وبلن  ( در تمدن ميcreative factorدارد و آن را يك عامل خالق )

: اند از شوند، سه غريزه وجود دارد که از نظر او شر و به نوعي مانع پيشرفد و توسعه هستند. اينها عبارت خير تلقي مي

 انگيزانه و غريزه خودخواهي. هاي رشك چشمي غريزه يغماگري، گرايش به چشم و هم

هاي  هاي متفاوت از واقعيد در واقع، وبلن بر اين باور اسد که طبقه مرفه و مالكيد، جنبه: 69، ص 1383وبلن،  -2

 کلي يكساني هستند.

گرانه و قلدرمابانه خود در ذهن تمام آحاد جامعه جا هاي يغما البته اين تقدم و اولويد را نيز آنها مطابس اسلوب -3

 اند وگرنه حقي طبيعي نيسد. انداخته
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گيري و تكامل نهادها و تأثير آنها بر ايجاد  ترين نكته در تحليل وبلن از اين مراحل، شكل مهم

طور که بيان شد، در مرحله اول نهادها وجود ندارند. در مرحله  سد. همانالگوهاي رفتاري متفاوت ا

 -نهادهاي مولد و ب -گيرند و به دو دسته کلي قابل تقسيم هستند: الف بربريد نهادها شكل مي

آورند. نهادهاي مولد،  وجود مي نهادهاي يغماگر که هر يك الگوهاي رفتاري مرتب  با خود را به

طور عمده مرتب  با غريزه کارورزي و کنجكاوي صرف و به دنبال ايجاد  به نهادهايي هستند که

روحيه کار و تالش هستند. نهادهاي يغماگر، نهادهايي هستند که بيشتر به دنبال ايجاد الگوهاي 

چشمي. در واقع، نهادهاي يغماگر حتي موجب  بر اتالف هستند، مانند چشم و هم رفتاري مبتني

ي آنكه در فرآيند توليد کاالها و خدمات شرکد کنند و از اين طريس خدماتي به جا  شوند مردم به مي

کنند تا از طريس  رفاه عمومي داشته باشند، از نخبگان حاکم خود متابعد و براي اين منظور تالش مي

 هاي خود پيشي گيرند. ها و همشهري تظاهر و اتالف و به رخ کشيدن، از همسايه

نهادهاي صنعتي که  ؛توان ارايه کرد بندي کلي از نهادها مي دو طبقهاما در دوران مدرن نيز 

که به نوعي، استثمار  1آورند و نهادهاي پولي وجود مي الگوهاي رفتاري ابزاري يا فناورانه را به

 کنند. بر زور مي پولي را جايگزين استثمار مبتني

بندي کلي از نهادهاي  ابتدا يك طبقهتوان گفد، وبلن براي تحليل رفتارهاي اقتصادي،  بنابراين، مي

طور مشخص، براي دنياي مدرن، او نهادهاي اقتصادي را به دو طبقه  کند. به اجتماعي جامعه ارايه مي

بندي و   کند و براساس اين تفكيك شغل و حرفه افراد جامعه را طبقه تقسيم مي« صنعتي»و « پولي»

بندي و از  ا در بين مردمان هر کدام از اين طبقات دستهبندي الگوهاي رفتاري رايج ر  براساس اين طبقه

کند. اين موضوع موجب شده اسد که يك نوع  اين طريس نيز الگوهاي مصرفي آنها را تحليل مي

طور يك زنجيره  شود، به نحوي که تقريباً تمام اجزا به نگري نسبي در تحليل او مشاهده  پيوستگي و کل

 ، خالصه کرد.1توان در نمودار شماره  . اين تبيين را مي2ندا گنجانده شده کامل در تحليل 

 

 

  

                                                                                                                   
1- Pecuniary 

هاي انساني مطلس و کامل نيسد، بلكه در حد کلي  البته بايد خاطر نشان شود که اين تحليل وبلن مانند ديگر تحليل -2

 نمايد. و نسبي درسد مي
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تبيين تكامل اجتماعي از نگاه وبلن -1نمودار   

 

 های تحقیق. مأخذ: یافته 

توان دريافد، اين اسد که برخالف  يكي از نكات مهم و باارزشي که از تحليل يادشده مي

پيمايد. در واقع، براساس بينش  تصور مرسوم، توسعه و تحول اقتصادي مسير يگانه و يكتايي را نمي

با توجه به حفظ گزينشي »يابد.  گرا جريان مي وبلن توسعه و تحول اقتصادي بر دو مسير ناهم

اند از: مسير مالي ]پولي[ و مسير توليدي  هاي فردي، اين دو مسير عبارت دادها و توانايياستع
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اند از:  هاي رواني، اين دو مسير عبارت ها، طرز تفكرها و ويژگي ]صنعتي[. از لحاظ حفظ گرايش

ي هاي مال انگيز. ... شغل جويانه و غيررشك گيري صرفه انگيزانه و خودبينانه و سو گيري رشك سو

طور گزينشي آنها  طلبد و به هاي دسته اول را مي طورعمده استعدادها و گرايش ]پولي[ در عمل و به

گيرد و در حفظ  هاي صنعتي و توليدي هم دسته دوم را به کار مي کند. شغل را در جامعه حفظ مي

ها  ايشدهد که هر يك از اين دو دسته گر شناختي نشان مي کوشد. يك بررسي جامع روان آنها مي

 . 1«کند و استعدادها به صورت خلس و خويي معين و چندوجهي بروز مي

ها و فناوري يا به عبارت ديگر،  روي ديگر سكه در تحليل تكامل اجتماعي وبلن در تضاد نهاد

همان دوگان معروف وبلن نهفته اسد. حقيقد آن اسد که وبلن نگاه چندان مثبتي به نهادها 

توان به دوگانگي مشهور وبلن بين  دانسد. در اينجا مي ها را مانع توسعه ميطور عمده آن نداشد و به

ها زندگي کرده و الگوهاي نهادينه شده و آييني  هاي فني و ابزاري که از طريس آنها انسان اقدام

عنوان نيروي  کنند، اشاره کرد. البته، الگوهاي نهادي به قدرت و جايگاه که براساس آن زندگي مي

شوند، به دو دليل، هم به اين سبب که تغيير عادات نيازمند  برابر تغيير در نظر گرفته مي مقاوم در

تالش اسد و هم به اين دليل که تغييرات اجتماعيِ ناشي از پيشرفد فناوري ممكن اسد وضعيد 

ماندگي نهادي  قوس بين پيشرفد فناوري و عقب و موجود قدرت و جايگاه را تهديد کند. اين کش

شود و اين تعديالت نادرسد يا به  مي 2بروز مشكالت ناشي از تعديالت نادرسد نهاديموجب 

تواند پيامدهاي قابل توجهي به دنبال داشته باشد و به فعليد  هاي فرهنگي مي وقفه  عبارت ديگر،

 رسيدن جريان بالقوه درآمد حقيقي را با مشكل مواجه سازد.

به تصوير کشيده شده  3دوگانگي وبلن يك وجهي ( معتقد اسد، اغلب اوقات1999استنفيلد )

خواهانه  گرايِ نهادها مانند مانعي در برابر نيروي ترقي اسد. براساس  اين تصوير، اينرسي واپس

هايي وجود دارد و  کند. ترديدي وجود ندارد که در برابر تغيير مقاومد تغييرات فناورانه عمل مي

هاي اجتماعي اسد، اما  بندي ي از عادت حمايد از رتبهديگر اينكه اغلب اوقات اين مقاومد ناش

زنند که  واضح اسد که برخي صاحبان قدرت و جايگاه خود دسد به فراهم آوردن تغييراتي مي

اي که براي  شود. تصميمات کارگزارانه هاي نسبي آنها منجر مي به تقويد و بهبود رتبه ،معتقدند

اي  تر از تصميمات کارگزارانه به لحاظ فرهنگي ضعيف شوند پيشبرد تغييرات فناورانه طراحي مي

                                                                                                                   
 .251-252، صص 1383وبلن،  -1

2- Institutional Maladjustments 

3- One-sidedly 
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رسد، بهترين بيان از  نظر مي شوند، نيستند. به  که براي جلوگيري از اين تغييرات طراحي مي

گيري  در برابر جهد 1انگيزانه گيري رشك عنوان جهد دوگانگي وبلن، بيان آن به

انگيزانه تحريك  باشد. پذيرش تغييرات و مقاومد در برابر آن به شكلي رشك 2 انگيزانه غيررشك

رساند به زيان ديگران اسد. منفعد  شود، زيرا تغييراتي که به گروهي منفعد مي مي

آورند؛  دسد مي به 4به شكلي غيرشخصي 3هاي انساني انگيزانه آن منفعتي اسد که گونه غيررشك

 اند که در راستاي مقاصد يا منافع عمومي هستند.  آن تغييراتيانگيزانه نيز  تغييرات غيررشك

هاي   طور عمده به دو تالش ارزنده وبلن، يعني تحول در بنيان قسمد بحث مقاله حاضر به  تا اين

هاي اقتصادي اشاره داشد، اما  وجود آوردن بينشي نهادي در تحليل شناختي علم اقتصاد و به معرفد

تفاوتي را شناختي م وبلن در راه شناخد خود مسير متعارف را طي نكرد و براي اين راه، بنيان روش

شناسي وبلن اشاره  هاي روش اختصار به برخي از جنبه بنا کرد. نظر به اهميد اين مسأله، در ادامه به

 کنيم.   مي

 

 شناسي وبلن روش -6

هاي  دانيم که وبلن سعي داشته اسد با تغيير بنيان خوبي مي اکنون، با عنايد به آنچه گفتيم، به

ريزي کند. اين واقعيتي  راساس يك مفهوم و بينش تكاملي پيشناختي، بناي علم اقتصاد را ب معرفد

هاي  آميز وبلن از علوم تكاملي و نسبد خوبي در کلمات ستايش توان به اسد که تجلي آن را مي

شناختي وبلن  تلخ و گزنده او به علوم غيرتكاملي مشاهده کرد. اما پرسش اين اسد که بينش روش

مفهوم يا مفاهيمي استوار بوده اسد؟ در پاسخ بايد گفد،  در راه ساخد يك علم تكاملي بر چه

شناختي وبلن براي ساخد يك علم تكاملي مفهوم عليد تجمعي  هاي روش نكته مهم در تالش

  دهد، زيرا ترين عنصري اسد که وبلن به علوم تكاملي نسبد مي اسد. در واقع، اين، کليدي

دانسد که دانشمندان غيرتكاملي نيز به مفهوم  ي ميخوب طور که پيش از اين بيان شد، وبلن به همان

اند، اما از نظر وي بينش آنها به مفهوم عليد يك بينش خطي بوده اسد، يعني به  عليد توجه داشته

 شكل:  

معلول     علد              

                                                                                                                   
1- Invidious Orientation 

2- Non-Invidious 

3- Human Species 

4- Impersonally 
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گيرد و بينش باال را ناکارا و  اين در حالي اسد که وبلن عليد را به صورت تجمعي در نظر مي

شود. نكته مهم در  گرايي منجر مي  هاي حدي فردگرايي يا کل داند، زيرا به گرايش اکافي مين

نسبد فرد و محي  تأثير متقابل اين دو بر يكديگر اسد و اين، موضوعي نيسد که وبلن از آن 

ثير معكوس معلول بر علد آگاه بوده، أخوبي نسبد به جريان و ت غافل باشد. به عبارت ديگر، او به

 درسد مانند آنچه در شكل زير به تصوير کشيده شده اسد:

معلول     علد                        

 
 

توان در بينش دوسويه وبلن نسبد به نهادها و انسان  خوبي مي اي اسد که به در واقع، اين، نكته

در عين )ساختار و کارگزار( مشاهده کرد، در حالي که نهادها معلول کارگزاري انسان هستند، 

دهند. گرچه اين درسد اسد که  هاي انساني را شكل مي حال، در يك فرآيند بازخوردي، خصلد

زنند.  هاي فرد را قالب مي خود کنش نوبه شوند، اما نهادها نيز به نهادها از کنش فردي نتيجه مي

ي گرايي، منتف شناختي، چه برحسب فردگرايي و چه برحسب کل بنابراين، هر نوع تقليل روش

گرايي  شناختي و کل شود. اين بينش موجب شده اسد که وبلن از هر دو شكل فردگرايي روش مي

رشد و »توان در اين بيان وبلن مشاهده کرد:  خوبي مي . اين دوري را به1شناختي دوري گزيند روش

ب افراد گروه اسد، زيرا نهادها از تجارب افراد و از طريس کس 2جهش ساختار نهادي پيامد سلوک

منظور هدايد و تعريف  اي مشابه اين نهادها به يابند و در تجربه عادات توس  افراد، ظهور مي

 .3«کنند ها عمل مي اهداف و غايد سلوک انسان

شناختي پذيرفته  عنوان عنصر اصلي روش دانسد که وقتي عليد تجمعي به خوبي مي وبلن به

و مورد تأکيد او وجود ندارد. اين دو پيامد شود، در آن صورت، نظريه را گريزي از دو نكته مهم 

شناختي.  هاي غايد انكار گزاره -2هاي ايستا و تعادلي و  رد تحليل -1اند از:  ناپذير عبارت اجتناب

خوبي قابل مشاهده  به يك واقعيد تجربي و ملموس اشاره دارد که در واقعيات زندگي به ،اولي

بد به روند موجود در سير تحول در امور اشاره دارد. اسد و دومي نيز به يك باور متافيزيكي نس

شد، وبلن از غايتمند بودن رفتار انسان آگاه بود و بر آن صحه  بيانطور که پيش از اين  البته، همان

                                                                                                                   
 ( نيز مورد تأکيد قرار گرفد. 2009اي اسد که توس  چاوانس ) اين نكته -1

2- Conduct 

 .243، ص1909وبلن،  -3
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گذاشد، اما براساس اصل عليد تجمعي که به اعتقاد وبلن در توالي حوادث فرآيندي کور  مي

اين توالي قابل قبول نخواهد بود. به عبارت ديگر، وبلن از اين آورد، غايتمندانه بودن  وجود مي به

 زد.دسد طريس به انكار آن روند بهبوديابنده مورد نظر اقتصاددانان مرسوم در جريان کلي حوادث 

ويسم( اسد. گرايي )پوزيتي شناختي وبلن مخالفد در برابر اثبات هاي روش از ديگر ويژگي

هاي علمي حرفه اقتصاد بود، جريان  هاي وبلن در حال فتح عرصه و انديشه درسد در زماني که آرا

 مقابلگرايي نيز رونس بسياري داشد. با وجود اين، وبلن به مخالفد با آن پرداخد و در  اثبات

اين بينش را رد کرد که علم بايد برمبناي تجربه و بدون  ،گرايي گرايي و اثبات تجربه

به متافيزيك  1ده بنا شود. به همين خاطر، وبلن حمله کنتيهاي اضافي و مستقل از مشاه فرض پيش

. به 2«بستر و زمينه نهايي دانش همواره داراي صفتي متافيزيكي اسد»را رد کرد و معتقد بود که 

هر تالشي که بخواهد از مباني متافيزيكي »در نتيجه، « بايد يك بينش برگزيده شود»اعتقاد وبلن 

هاي مختلف  توان به شيوه . شواهد را همواره مي3«شكسد خواهد بود پرهيز کند، همواره محكوم به

بر  در خصوص هيچ موضوعي از دانش بين دو فردي که معرفد آنها مبتني»تفسير کرد، 

. وبلن به اين موضوع پي 4«هاي متفاوت اسد، هيچ توافس قابل توجهي رخ نخواهد داد فرض پيش

ها  فرض ها به پيش زيربناي دانش باشد، در واقع، تمام دانشتواند  برده بود که تجربه به تنهايي نمي

 ناپذير، برخي از آنها متافيزيكي هستند. هايي که به شكلي اجتناب فرض اتكا دارند، پيش

گشد که  ميگرايي به اين موضوع باز به اثباتطور مشخص، يكي از انتقادهاي اصلي وبلن  به

درستي در قرن هجدهم به اين نكته  طور که هيوم به مانعلم نياز به تبيين رواب  علي دارد، اما ه

گراياني مانند کند بر اين  گرايان و تجربه اشاره کرده بود، ارتباطات علي قابل مشاهده نيستند. اثبات

ها را از طريس تجربه تشخيص داد، در نتيجه، هر نوع تحقيقي  توان علد باور بودند که چون نمي

گرايي به شكل  حاصلي اسد. به اعتقاد هاجسون، وبلن در برابر تجربه ها کار بي براي يافتن علد

مطرح ساخته « براي انجام يك تحقيس علمي»عنوان امري ضروري  را به« مفهوم عليد»مناسبي 

توان  و نمي د. واقعيتي مربوط به مشاهده نيسداس 5توالي علي ... موضوع اِسناد متافيزيكي»اسد. 

                                                                                                                   
1- Comtean Attack 

 .147، ص 2004هاجسون،  -2

 .2004وبلن، نقل از هاجسون،  -3

 .همان منبع -4

5- Metaphysical Imputation 
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اي اسد که به آنها نسبد  به مشاهده در نظر گرفد، بلكه صرفاً خصيصهآن را جزو واقعيات مربوط 

عنوان امري که ضرورت  شود، به شود. علد توس  دانشمندان و ديگران، نسبد داده مي داده مي

مند در خصوص واقعيات موجود در  عنوان مبنايي براي ]ايجاد[ دانشي نظام منطقي دارد، به

 .1«مشاهدات

شناسي متعارف،  مهري او به هر دو روش ي وبلن که بسيار اهميد دارد، بيشناس بُعد ديگر روش

گويد  گرايي همان ادعاي آشنايي اسد که مي يعني قياس و استقراسد. حمله وبلن به قياس

توانند نظام منطقي خود را به محك آزمون تجربي بگذارند،  طور معمول نمي پردازان قياسي به نظريه

بر  کنند، اغلب چنان دلباخته معيارهاي پيش انديشيده شده خود مبني ري مييا اينكه وقتي چنين کا

هايشان، بلكه اين  گذارند، البته نه برحسب فرمول ها را کنار مي رب  منطقي نظريه هستند که واقعيد

 . 3هستند 2هاي مزاحم گيرند که حاصل علد ها را موردهاي ناهنجاري در نظر مي واقعيد

هاي اقتصاد مرسوم  ود که بينش مورد تأکيد و استفاده در ساخد نظريهوبلن بر اين باور ب

بندي  گرايانه اسد. اين روش باعث شده بود که اقتصاددانان مشاهداتي را که براساس فرمول قياس

عنوان اموري ناهنجار تلقي کنند. در تمام اين  هاي ايشان قابل تبيين و تفسير نباشد، به و نظريه

هاي مختلف در فرآيند  وقوع پيوستن پديده ان يا نيروهايي که علد حقيقي به ها کارگزار نظريه

اي  شوند. در بهترين حالد، پيامد اين روش بدنه آساني ناديده گرفته مي زندگي اقتصادي هستند، به

بندي  ها سروکار دارند، يعني يك طبقه از قضاياي منطقي اسد که با رواب  عادي و طبيعي پديده

اي از پندهاي حكيمانه  هاي اقتصادي. در بدترين حالد، پيامد اين روش مجموعه دهصرف از پدي

هاي سياستي  آميز در خصوص ديدگاه هاي مجادله هاي اقتصادي و بحث براي هدايد فعاليد

خوبي  توان به کند. مخالفد وبلن در برابر استقراگرايي را مي البته وبلن استقراگرايي را نيز رد مي

کارگيري استقرا توس   در انتقادهاي او از مكتب تاريخي آلمان مشاهده کرد. در واقع، او به

کل »که  گيرد دهد و نتيجه مي شدت مورد انتقاد قرار مي اقتصاددانان مكتب تاريخي آلمان را به

طور معمول به زيور علم آراسته  دامنه وسيع معرفد و تحقيقاتي که آن مكتب انجام داده اسد به

                                                                                                                   
 .148، ص 2004وبلن، نقل از هاجسون،  -1

2- Disturbing Causes 

ويژه در  کند، به گرايي پايمردي نمي ( معتقد اسد که وبلن در مخالفد خود نسبد به قياس1954البته، کواتس ) -3

 مارکس.تحليل مطالعات کارل 

 .384، ص1898وبلن،  -4
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شود، به اين معنا که ]حتي براي آن مواقعي که دم و دستگاه تحقيقاتي آنها[ سازگار اسد، آنها  نمي

اي در  و هرگز نظريهاند  گونه از توسعه صنعتي کرده ها و بياني داستان خود را مشغول احصاي داده

اند و نتايج تحقيقاتي خود را به بدنه سازگاري از دانش بس   خصوص هيچ چيز ارايه نكرده

از فرآيند  2تواني مكتب تاريخي آلمان در ارايه يك بيان ژنتيكنا. وبلن اين نقيصه را در 1«اند نداده

اند، نه يك بيان  رايه کردهها ا گونه از پديده آنها يك مرور داستان»داند.  زندگي اقتصادي مي

 . 3«ژنتيك از يك فرآيند در حال توسعه و گسترش

رسد توضيحي درباره روش ژنتيك که وبلن آن را در برابر  نظر مي در اينجا ضروري به

  گرايي و استقراگرايي مطرح ساخد، توضيحاتي داده شود. او روش ژنتيك را چنين توضيح قياس

که با نيروها و توالي توسعه سروکار دارد و به دنبال فهم نتيجه از دهد: اين روش، روشي اسد  مي

 ،بردن به اين اسد که چگونه و چرا يك نتيجه خاص رخ داده اسد. هدف اين روش طريس پي

هاي اجتماعي در درون يك ساختار نظري مطابس با يك چهارچوب علي  سازماندهي کردن پديده

ان سكه عليد تجمعي اسد، يعني روي ديگر سكه اسد. در واقع، روش ژنتيك روي ديگر هم

وجو و به آنها نسبد داده  ها جسد استمراري که در طرح فكري داروين در واقعيد»همان 

، استمراري از علد به معلول و برعكس. اين طرح فكري، طرحي از عليد تجمعي کور «شود مي

توان گفد که  رو، مي اين عادل. ازاسد که در آن نه روندي وجود دارد و نه انتهايي، چه رسد به ت

شناسي  ترين عنصر روش عنوان مهم وبلن در تأکيد بر رويكرد تكاملي، مفهوم عليد تجمعي را به

عنوان بخشي از يك روش ژنتيك توصيف  خود معرفي و گاهي اوقات اين تأکيد بر تبيين علي را به

 کرده اسد.

يكي از پيامدهاي مهم تأکيد وبلن بر ايده کند،  ( نيز تأکيد مي2004طور که هاجسون ) همان

هاي اقتصاد جريان اصلي  عليد تجمعي به چالش کشيده شدن انسان اقتصادي مطرح در نظريه

رو،  شناسي وبلن، انسان دستخوش فرآيندهاي تكاملي اسد، ازاين اسد، زيرا براساس روش

توجيهي علي در خصوص تعامل  رو، الزم اسد فرض کرد. ازاين 4توان او را ثابد يا داده شده نمي

توان در فرد متوقف کرد، بلكه بايد  بين انسان و ساختار اجتماعي ارايه شود. اين توجيه علي را نمي

                                                                                                                   
 .375، ص1898وبلن،  -1

2- Genetic 

 .388، صمنبع همان -3

4- Fixed or Given 
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سرچشمه اهداف و ترجيحات فردي را نيز تبيين کرد. در واقع، وبلن با اين کار خود، از انسان 

 کند. اقتصادي به سمد انسان نهادي عزيمد مي

بلن، يكي از مشكالت اساسي اقتصاد جريان اصلي آن بود که هيچ تبيين علي نه از به اعتقاد و 

کند. اين عقالنيد و ترجيحات  و نه از تابع ترجيحات داده شده او ارايه نمي« انسان اقتصادي عاقل»

اند؟ چه  وجود آورده اند؟ کدام علل و کدام فرآيندها آنها را به چگونه در تكامل انسان ظهور يافته

 هايي از اين دسد.  اند؟ و پرسش وقد و چگونه آنها در تكامل و پيشرفد هر انسان شكل گرفته

علم »عنوان  شناسي خود توانسد تعريف محدود علم اقتصاد به عالوه بر اين، وبلن از طريس روش

را به چالش کشد. در يك سطح خاص و مشخص از انتزاع ممكن اسد مطالعه پيامدهاي « انتخاب

فردي برحسب ترجيحات ثابد و داده شده روش مناسبي باشد، اما بينش دارويني ما را انتخاب 

کند که در نهايد، سرچشمه و نحوه تكامل آن ترجيحات را بررسي کنيم. اگر اقتصاد  ناگزير مي

محدود و مقيد سازد، در آن صورت، ناچار خواهد بود که بپذيرد  1خود را به ترجيحات ثابد

کنيم، در آن  د و وقتي ما رويكرد اقتصادي را چنين محدود تعريف ميحوزه آن محدود اس

 .2ها را تبيين کند صورت نخواهد توانسد بسياري از پديده

توان  هاي مورد تأکيد نهادگرايان اسد. به عبارت ديگر، مي در حقيقد، اين يكي از واقعيد

هاي اقتصادي نتوانسته اسد  ديدهادعا کرد که اقتصاد مرسوم به سبب نوع برخورد خود با مسايل و پ

وسعد تحليلي نهادگرايي اين امكان را  ،ها را تبيين کند. در مقابل تواند بسياري از پديده و نمي

 براي آن فراهم آورده اسد.

گيرد که وبلن و ديگر نهادگرايان رفتار  اين تفاوت در وسعد رويكرد از اين حقيقد نشأت مي

کنند. از نظر ايشان نيروهاي  اسي و ديگر علوم اجتماعي مطالعه ميشن انسان را در چهارچوب انسان

سعي دارند اين نيروهاي ديگر را به  سببزيادي )مانند غرايز( بر رفتار انسان اثرگذارند و به همين 

هاي اقتصادي خود وارد کنند. به معناي دقيس کلمه، نهادگرايان سعي دارند حرفه اقتصاد را  تحليل

ها تقويد کنند و وسعد بخشند. در نتيجه، با استفاده از  اي برگرفته از ساير رشتهه از طريس بينش

ها به دنبال حداکثرسازي  هاي برگرفته از ساير علوم اجتماعي، اين فرض اقتصادي را که انسان بينش

کنند. در  هاي خودشان هستند، رد مي مطلوبيد يا به عبارت ديگر، به دنبال حداکثرسازي لذت

                                                                                                                   
1- Fixed Preferences 

 .158، ص 2004هاجسون،  -2
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طور عمده براساس رسوم و عادات رفتار خود را  به نهادي انسانن اعتقاد وجود دارد که عوض، اي

هاي سنتي اقتصاد را  هاي وبلن اسد، کسي که تحليل کند. ريشه اين اعتقاد در انديشه تنظيم مي

کنند چه  زيرورو کرد و اين ايده را مطرح ساخد که اين نهادها و تجارب هستند که مشخص مي

 بخش و چه چيزي دردآور اسد. چيزي لذت

بر چهارچوب ذهني و تحليلي  تا اينجا سعي کرديم در حد بضاعد و دانش خود و کامالً مبتني

هاي کليدي بينش وبلن اشارات و  جديد و متفاوت از ساير مطالعات موجود، در خصوص جنبه

قدر وسعد دارد که  آن تفسيرهايي داشته باشيم. البته هيچ ترديدي وجود ندارد که ابعاد فكري وبلن

قرار گيرد. در واقع، کتب و مقاالت زيادي را   هاي مفصل و تازه تواند موضوع بحث همواره مي

شناسانه و  هاي معرفد توان در اين زمينه تأليف کرد. به همين سبب کندوکاو در ساير جنبه مي

امه، براي اينكه تصوير توان به ساير مطالعات واگذار کرد، اما در اد شناسانه وبلن را مي روش

هاي ارزنده وبلن در ساحد علم اقتصاد ارايه کرده باشيم، مروري بر ساير  تري از تالش کامل

 او داريم.  1هاي کمك

 

 هاي وبلن ساير کمك -7

توان  طوري که حتي مي هاي اقتصادي دارد، به وبلن سهم علمي قابل توجهي در تاريخ انديشه

وجو  ات بسياري از انديشمندان بزرگ را در تفكرات او جسدهاي فكري و فلسفي نظري ريشه

نظريه »توان رد نظريه مصرف دوزنبري را در کتاب معروف وبلن با عنوان  ؛ براي مثال، مي2کرد

 گرفد. « طبقه مرفه

هاي وبلن اسد. وبلن در اين  ترين نظريه حقيقد آن اسد که اين کتاب حاوي يكي از شاخص

 -عنوان بديلي در برابر نظريه نئوکالسيكي يه مصرف نهادگرا را بهکتاب تالش کرده تا نظر

                                                                                                                   
1- Contributions 

شوند،  گرفته ميها در نظر  ها وبلن نسبد به بسياري از انديشمندان که واضع برخي از نظريه البته در بسياري از حوزه -2

اي  اند. اين نكته ها قبل از کينز توس  وبلن ارايه شده هاي کينز سال تاريخي دارد؛ براي مثال، بسياري از نظريه سابقه

  )در دسد چاپ( آن را نشان داده« اقتصاد کينز و اقتصاد نهادگرا»اسد که نگارنده در يكي از مقاالت خود با عنوان 

 اسد.
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. يكي از محاسن مهم اين نظريه آن اسد که در آنِ واحد، 1مارژيناليستيِ مصرف مطرح سازد

 اي در خصوص فرهنگ، مصرف، تحوالت نهادي، فقر و کار اسد. نظريه

تدريج و در دوران گذار از عصر  دهد که چگونه طبقه مرفه به او در اين اثر ماندگار نشان مي

اي از  آورد که در آن عده وجود مي يابد و شرايطي را در جامعه به توحش به عصر بربريد ظهور مي

دهند و در طول زمان  مردم، از طريس استثمار ديگران، حاصل دسترنج آنها را به خود اختصاص مي

تدريج  شود و به از تصاحب زنان آغاز ميافزايند. اين تملك ابتدا  هاي خود مي بر ثروت و دارايي

 (.1383گيرد )وبلن،  مي بيشتر کاالهاي مادي زندگي را دربر 

  وبلن در اين نظريه خود در کنار ساير مفاهيم، دو مفهوم برجسته را به ادبيات علم اقتصاد معرفي

مصرف  -2و فراغد تظاهري  -1آيند:  هاي قابل تأمل به شمار مي کرده اسد که هنوز از موضوع

دهد که هدف عمده عوامل اقتصادي از فراغد و مصرف  تظاهري. در هر دو مورد وبلن نشان مي

نشان دادن قدرت و ثروت اسد، يعني درسد نقطه مقابل تصور مرسوم که مصرف را به ترجيحات 

هاي  رو، اين تحليل موجب توجه به موضوع قدرت و رابطه آن با پديده اين دهد. از فردي تقليل مي

 اقتصادي مانند مصرف و فقر شد.

وبلن پس از نظريه معروف و پرآوازه خود که همان نظريه طبقه مرفه اسد، دومين نظريه 

منتشر ساخد و در آن تفسير  1904در سال  2«نظريه فعاليد سوداگرانه»کالسيك خود را با عنوان 

کرد. شايد بتوان   داري آمريكا و ادوار تجاري آن ارايه و تحليل جامع و فراگيري از نظام سرمايه

 . اند وبلن را از نخستين افرادي دانسد که دسد به تحليل ادوار تجاري زده

                                                                                                                   
 تر مورد بررسي قرار گرفته اسد. طور مفصل مقاالت نگارنده که اکنون در دسد داوري اسد، اين نظريه بهدر يكي ديگر از  -1

2- The Theory of Business Enterprise  
شود، اما  کار، بازرگاني و تجارت استفاده مي و هاي کسب از معادل businessعموماً در ادبيات فارسي براي کلمه 

ب ادبيات وبلن، بهتر اسد بيشتر از معادل سوداگري براي اين کلمه استفاده کنيم تا کنم در چهارچو تصور مي

نخسد اينكه، در ادبيات فارسي سوداگري هرچند به معناي  ؛کار يا تجارت. به دو دليل و هايي مانند کسب معادل

گوييم سوداگر مرگ،  در ميبراي مثال، ما به قاچاقچي مواد مخ ؛تجارت و بازرگاني بوده، اما داراي بار منفي اسد

کند، زيرا به نوعي آن را  گوييم تاجر مرگ يا بازرگان مرگ. وبلن نيز بار منفي از اين کلمه مراد مي گاه نمي هيچ

داند، درسد نقطه مقابل صنعد که از نظر او عامل سعادت و خوشبختي انسان اسد. دوم آنكه،  غيرمولد و يغماگر مي

يادآور کلمه مرکانتيليسم اسد و مرکانتيليسم نيز مرامي بود که هدفش کسب قدرت  در ادبيات اقتصادي، سوداگر

و  businessهاي  اقتصادي براي کشور از طريس انباشد ثروت پولي بود. از قضا وبلن نيز وقتي اصطالح

businessman برد بيشتر بر جنبه پولي  را به کار مي(pecuniary) .مسأله تأکيد دارد 
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هاي صنعتي و  فعاليداو در اين کتاب تمايز مشهوري که در کتاب نظريه طبقه مرفه بين 

تر ساخد و از اين طريس  وجود آورده بود، برجسته محورانه و سوداگرانه به هاي پول فعاليد

داري آمريكا را مطالعه کرد. اين خصايص عبارت بودند از: ظهور  خصايص مسل  نظام سرمايه

خالقي براي هاي ا ، ناتواني نظام1زادگان دزد هاي توليدي بزرگ، نجيب اقتصاد صنعتي، ماشين

انحصاري،  هاي تجاري شديد و ظهور و پيدايش صنايع شبه کنترل قدرت کسب و کار نوين، چرخه

عصران خود که به دنبال تبيين اين بودند که  . برخالف هم3و استاندارد اويل 2مانند فوالد آمريكا

ه کند، وبلن تالش داشد نشان دهد چگون نظام اقتصادي چگونه به سمد تعادل حرکد مي

 دهند. تغييرات در جهان واقع رخ مي

طور،  هاي صنعتي و ماشيني و همين هاي سوداگرانه را از فعاليد براي اين منظور، فعاليد

ها، جدا ساخد. از نظر وبلن، چرخه فعاليد سوداگرانه توس   دارها را از مهندس سرمايه

ساختن سود خود بودند. در اين آمد، کساني که تنها به دنبال حداکثر  دارها به حرکد درمي سرمايه

اسد، نه ساخد  4سازي اش پول مندي دار يك يغماگر اسد، زيرا هدف و عالقه بينش، سرمايه

داشد که در توليد کاالها به کار اشاره هاي فني  . در مقابل، فرآيند ماشين و صنعد به اقدام5کاال

                                                                                                                   
عنـوان   بـه « هـاي غـارتگر   بـارون »هاي ديگري مانند  از معادل robber baronsققان داخلي براي کلمه برخي از مح -1

انـد )بـراي مثـال، عبـاس قـانع بصـيري و محسـن قـانع بصـيري در ترجمـه اثـر جـان کنـث               معادل اين واژه استفاده کرده

داران و تجـار آمريكـايي    روهـي از سـرمايه  (. به هر حال، اين لقب گ1387، «سيري در اقتصاد معاصر»گالبرايد با عنوان 

آوردنـد و بـه همـين     دسـد مـي   رحمانه و خشن به هاي بازرگاني بي اسد که ثروت خود را با روش 1880در اواخر دهه 

نگريسد. حقيقـد آن   سبب وبلن از آنها نفرت داشد و حتي به دليل اعمال آنها مالكيد خصوصي را با ديده ترديد مي

اي خـورده بودنـد. هرچنـد نگارنـده قصـد       نشـده  هاي کاري و فرامـوش  لن از اين گروه از افراد زخماسد که خانواده وب

ويژه به دليل محدوديد فضا و در ايـن مقالـه بيشـتر توجـه و تـوان خـود را بـر         ندارد وارد زندگي شخصي وبلن شود، به

اي مختصـر در اينجـا    رسـد اشـاره   نظـر مـي    اسـد، امـا بـه     هاي او متمرکـز سـاخته   تفسير و بيان نكات کليدي و مهم ايده

براي پرداخـد بهـره   »... اند، آن اسد که خانواده وبلن  اي که برخي مفسران وبلن به آن اشاره کرده ضروري اسد. نكته

رو،  هايشـان را بفروشـند. ازايـن    ناگزير شدند نيمي از زمـين « هايي که در دعواهاي ملكي به بار آورده بودند باالي بدهي

هـاي اقتصـادي آنهـا     وجدان ]و اساساً تمام کساني که زندگي و فعاليـد  بازان و وکيالن بي از کالهبرداران، زمين نفرت»

هـاي وبلـن    دار بود و در بسياري از نوشـته  حول محور پول و سوداگري قرارداشد[ در سند خانوادگي وبلن بسيار ريشه

 (.370-371، صص 1368)کوزر، « روشني مشهود اسد به
2- US Steel 

3- Standard Oil 

4- Making Money 

5- Making Goods 
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ها  شوند. از نظر وبلن، مهندس ها طراحي و اجرا مي شوند. اين فرآيندها توس  مهندس گرفته مي

شان توليد کاال و افزايش رفاه ا مشغولي  دارها و سوداگران، بيشترين تالش و دل برخالف سرمايه

 جامعه اسد. 

داري را براساس تضاد بين سوداگري  توان تحليل وبلن در خصوص نظام سرمايه در نتيجه، مي

هاي فناورانه و توليدکننده  دي( و صنعد )جنبههاي اقتصا محورانه فعاليد )جنبه سودجويانه و پول

 کاالها و خدمات( تبيين کرد. 

وضعيد »هاي وبلن اين موضوع اسد که فناوري يا  يكي از نكات مهم و جالب توجه در تحليل

در کل، وضعيد »داند.  را محصول تجمعي و جمعي جامعه در گذشته و حال مي« هنرهاي صنعتي

ترين بخش  ي از گذشته و همواره در فرآيند تغيير اسد. شايد اصليهنرهاي صنعتي همواره ميراث

 .1«جا مانده اسد هاي پيشين به آن دانشي اسد که از نسل

هاي فناورانه و صنعتي و  سازد، آن اسد که اگر پيشرفد پرسش مهمي که اين تحليل مطرح مي

د همه در منافع آن هاي جامعه انساني يك محصول جمعي اسد، چرا نباي طور کلي، پيشرفد به

اي خاص شود؟ همان کساني که وبلن آنها را  سهيم باشند؟ چرا بيشترين سهم آن بايد نصيب عده

هاي اجتماعي دارند. وبلن يكي از داليل اين  داند و کمترين سهم را در توليد و پيشرفد يغماگر مي

گونه  او مالكيد را اينداند. به همين سبب  موضوع را نهاد مالكيد و ساختار مالكيد خصوصي مي

. البته بايد تأکيد شود که منظور وبلن آن نوع مالكيتي اسد 2کند: حس قانوني خرابكاري تعريف مي

شود، بدون  شود که منافع نصيب مالكان  که بقاياي زورمندي دوران بربريد اسد و موجب مي

وليد جمعي فناوري دارند، اما توجه به شايستگي آنها براي اين منافع، زيرا سهم ناچيز و اندکي در ت

هاي  کنند. او بر اين باور اسد که روح صنعد، توليد بيشتر با هزينه ودستگاه آن را کنترل مي دم

دسد آوردن چيزي در  ، يعني به3کمتر اسد. روح سوداگري خرابكاري و مهارت در فروشندگي

 (. 1957، ازاي هيچ و تحميل باري که مردم ناگزير به تحمل آن هستند )ديويس

هاي وبلن اين اسد که همواره موضوع در يك بستر تاريخي و نهادي  يكي از محاسن تحليل

هاي کاري و  توان در تحليل وبلن از وضعيد فعاليد گيرد. اين نگرش را مي مورد بررسي قرار مي

دوران صنعتي نيز مشاهده کرد. به اعتقاد وبلن، در مراحل اوليه توسعه صنعتي که مترادف اسد با 

                                                                                                                   
 .103 ص ،1914وبلن، -1

2- The Legal Right of Sabotage 

3- Salesmanship 
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کند، اما به دنبال تغييرات  توليد و فروش را تا حد زيادي کنترل مي 2، ناخداي صنعد1صنايع دستي

هاي صنعتي تا حد زيادي تحد کنترل و انقياد  عظيم نهادي و صنعتي در قرن نوزدهم که فعاليد

از  ويژه فيزيك و شيمي( درآمد، ديگر کنترل صنعد از دسد ناخداي صنعد که اصول علمي )به

آموزش کافي برخوردار نبود، خارج شد و به دسد افرادي افتاد که واجد صالحيد بودند، يعني 

ها کارايي و توليد فيزيكي حداکثر اسد  ها. وبلن بر اين باور بود که اصول راهنماي مهندس مهندس

ما آنچه در هاي اقتصادي باشند، ا يابد که آنها هدايتگر فعاليد و وضعيد بهينه در شرايطي تحقس مي

، يعني کساني که تماس مستقيمي با 3افتد اين اسد که کنترل در دسد مالكان غايب عمل اتفاق مي

هاي تجاري و گرايش به  گيرد. نتيجه اين وضعيد چرخه فرآيند فيزيكي توليد ندارند، قرار مي

 رکودهاي بلندمدت اسد. 

جاري و رکودهاي حاصل از آن هاي ت اي چرخه هاي سوداگري علد ريشه از نظر وبلن فعاليد

کنند.  پول استقراض مي ،. سوداگران براساس انتظاراتي که نسبد به سودهاي آتي خود دارند4اسد

شود، زيرا انتظارات سوداگران به  ها مي اين استقراض موجب افزايش فعاليد اقتصادي و قيمد

 ند و به کسب سودهاي بيشترشو بين مي مراتب بيشتر از قبل خوش وقوع پيوسته اسد در نتيجه، به

هاي سوداگرانه استقراض بيشتري  رود، فعاليد بندند و تا زماني که مسايل خوب پيش مي مي اميد

ها نسبد به  رسد که احساس نگراني زنند، اما زماني فرا مي کنند و پول بيشتري به جيب مي مي

برند و  سازي پي مي رابر پولوجود آمده در ب دهد و سوداگران به مشكالت به استمرار سود رخ مي

ها بايد پس داده شود، در  کاهند، اما وام هاي خود مي شوند و از دامنه فعاليد متوجه کسادي مي

دهد. رکود تا زماني که  شوند و متعاقب آن رکود رخ مي هاي کوچك ورشكسد مي نتيجه، بنگاه

ايل به استقراض براي گسترش هاي کافي براي سود بيشتر را مشاهده کنند و متم بازرگانان فرصد

 يابد. هايشان شوند، ادامه مي فعاليد

هاي ارزنده وبلن، هدايد توجه اقتصاددانان از اقتصاد رقابتي به تحليل  يكي ديگر از کمك

هاي انحصاري در عرصه اقتصاد بود،  گيري قدرت انحصارهاي جزيي بود. وبلن که شاهد شكل

بر مفاهيم اقتصاد رقابتي بود، ناکارا يافد. وبلن به  مبتنيهاي اقتصاد نئوکالسيكي را که  تحليل

                                                                                                                   
1- Handicraft 

2- Captain of Industry 

3- Absentee Owners 

 .237، ص 1904وبلن،  -4
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 (1919نفع و انسان معمولي ) هاي ذي گروهموازات مفهوم اقتصاد چندقطبي خود در دو اثر برجسته 
هاي جدي اقتصاد کالن را در عقايد اقتصادي  نخستين بارقه (1921ها و نظام قيمد ) مهندسو 

هاي الزم  وجود آورد. او در اين آثار خود، مباني نظري اقتصاد کالن را مطرح ساخد و بنيان به

 ريزي اقتصاد ملي ايجاد کرد. کارگيري آن در چهارچوب نظام برنامه براي به

االطراف باشند؛  وبلن، هايك، کينز و شومپيتر جامعهستند اقتصادداناني که مانند   در علم اقتصاد کم

دانند که او تنها يك عالم اقتصادي نبود،  خوبي مي براي مثال، کساني که با آثار شومپيتر آشنايي دارند، به

شناسند،  پردازان سياسي بود يا کساني که هايك را مي ترين نظريه دان و يكي از برجسته بلكه يك تاريخ

شناسي يد  هاي علوم سياسي و روان عالم بزرگ اقتصادي، عالوه بر اقتصاد، در زمينه دانند که اين مي

هاي  بر نظريه شناسي شناختي مبتني هاي نظري روان طواليي داشد. در واقع، اکنون بسياري از بنيان

خواند. ها  تر از همه اقتصاددان االطراف شناختي هايك اسد. وبلن نيز چنين اسد. شايد بتوان او را جامع

شناسي شهير  آور و انسان شناسي نام او اديبي بزرگ، فيلسوفي برجسته، اقتصادداني سرشناس، جامعه

هاي  اسد. در کنار اينها وبلن به علوم طبيعي و فيزيكي نيز احاطه کامل داشد. عالوه بر اين، او حوزه

 بهره نگذاشد. سياسد و آموزش را نيز از نگاه نقاد و تيزبين خود بي

هـاي بسـيار    هـاي آمريكـا، وبلـن تحليـل     ي مثـال، در تحليـل وضـعيد آمـوزش عـالي در دانشـگاه      برا

ارزشمندي را از خود به يادگار گذاشد. در واقع، وبلن در اين کتاب تحليل درخشاني از يك نهاد عينـي  

يسـه،  ير تأهاي اجتماعي آشكار و پنهان هيـ  از سازمان و انگيزه« کارکردي»ارايه کرد. اين کتاب تحليلي 

اي  هـاي معمـولي آمريكاسـد. ايـن کتـاب همچنـين مطالعـه        امنا و اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه     هيأت

شناسي علم و اشتغاالت دانشگاهي اسد. شايد بتوان گفد که خمير مايـه اصـلي    ارزشمند در زمينه جامعه

 محورانه بخش سوداگري به دانشگاه اسد. هاي پول بحث وبلن تعدي روزافزون ارزش

طور که در ديگر  ده کليدي کتاب آموزش عالي وبلن مانند آثار قبلي او بود. درسد هماناي

« نهادهاي پولي»معرفي کرده بود و مسبب اين عمل را « سوداگري»را قرباني « صنعد»آثار خود 

در نظر  2«آموزش»را قرباني سوء استفاده از  1«يادگيري»دانسد، در کتاب آموزش عالي خود  مي 

 (.1962)وبلن،  گيرد مي

                                                                                                                   
1- Learning 

2- Education 



 1393، بهار 55چهاردهم، شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    118

 

 

 

کردند، بلكه به دنبال  ها براي خدمد به علم و مقاصد علمي تالش نمي وبلن معتقد بود، دانشگاه

( 1ها و رؤساي آن )ناخدايان علم منافع پولي و گسترش مناسبات بازار بودند. هيأت رييسه دانشگاه

علم و معرفد را  گيري اين اهداف بودند و آموزش و کسب افرادي بسيار خشك و متعصب در پي

 به دسد فراموشي سپرده بودند.

وبلن بر اين باور بود که دانشگاه بايد محل حفظ و اشاعه دانش باشد نه محفلي براي افراد 

طلب و سودجويي که هيچ سنخيتي با دانش ندارند و تنها به دنبال مقاصد پولي خود هستند.  فرصد

جهد نيسد  ال پرقدرت اين گروه از افراد بود. بيبه همين سبب او به دنبال نجات يادگيري از چنگ

طور مادرزادي يا از طريس يادگيري،  کند: آنها به که او ناخدايان علم و آموزش را چنين تصوير مي

هستند. به شكل عجيب و غريبي به دنبال  2اند که داراي چهارچوب ذهني عجيب و غريبي مرداني

و غريبي در انتخاب ابزارها براي رسيدن به اين  شهرت زودگذر و نمايش هستند، به طرز عجيب

نگران ظواهر هستند و به طرز  مايه هستند، به شكلي نامعقول دل تمايزات پرزرق و برق سطحي و کم

 (.1962توجه هستند )وبلن،  عجيبي به محتواي عملكردشان بي

اند، البته  ردهرسد بسياري از وجوه انتقادهاي وبلن هنوز موضوعيد خود را حفظ ک نظر مي به

هاي کتاب آموزش عالي با سازمان اجتماعي دانشگاه سروکار  بيشتر بخش شايد با شكلي متفاوت.

هاي کارشناسي و تحصيالت تكميلي آمريكا تحد سيطره  دارد. وبلن معتقد بود که دانشكده

تي اند. در واقع، براساس بينش وبلن، ح هاي پولي بوده و از روح علمي فاصله گرفته ارزش

محوري مبتال شده بودند. او معتقد بود که سوداگري و  ها نيز به مرض و ويروس پول دانشگاه

 هستند. 3آموزش عالي متقابالً ناسازگار

 

 گيري نتيجه -8

هاي علمي اين شاخه از معرفد  تدريج پا در عرصه وقتي وبلن از فلسفه به اقتصاد روي آورد و به

هاي اساسي در سطوح فلسفي  ها و کاستي برد که علم اقتصاد با ضعف بشري گذاشد، به تدريج پي

هاي قبلي ما مشخص شده اسد، او با ذهن بسيار خالق  طور که از بحث و نظري مواجه اسد. همان

                                                                                                                   
1- Captains of Erudition 

2- Peculiar Frame of Mind 

3- Mutually Incompatible 
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گذاري و هم در ساحد نظري،  شناختي جديدي را پايه هاي فلسفي و روش ود، هم بنيانخ

 هاي جديدي را به علم اقتصاد معرفي کرد. نظريه

ها و  ذهنيد ، وبلن ضمن حمله به پيش«چرا اقتصاد يك علم تكاملي نيسد؟»با طرح پرسش 

جديدي را براساس اصول  شناختي شناختي و روش هاي اقتصاد مرسوم، مباني معرفد انگاره بن

تكاملي تدوين کرد و راه جديدي را پيش روي اقتصاددانان گشود. در واقع، او مبناي معرفتي علم 

ترين  عنوان مهم اقتصاد را از رابطه انسان با طبيعد به رابطه انسان با انسان تغيير داد و فرهنگ را به

دانسد و  دف با فرآيند رشد فرهنگي ميعنصر در اين راه معرفي کرد تا جايي که تكامل را مترا

معتقد بود تا زماني که اقتصاد به اين عرصه وارد نشود به هيچ دانش و معرفد حقيقي دسد نخواهد 

شناختي خود را بر  يافد. در همين راستا و در تالش براي ساخد يك علم تكاملي، او بينش روش

ترين عنصري بود که وبلن به  کليدي استوار ساخد. در واقع، عليد تجمعي عليد تجمعيمفهوم 

 داد و معتقد بود علم اقتصاد نيز بايد به آن روي آورد.  علوم تكاملي نسبد مي

هاي وبلن موجب شد که واحد تحليل اقتصاد از انسان اقتصادي به انسان نهادي تغيير  اين تالش

به سازند و  ه يكديگر را ميها در يك فرآيند بازخوردي دوطرف يابد. او معتقد بود، نهادها و انسان

همين سبب نظريه مرسوم اقتصادي که بر انسان اقتصاديِ عاقل و بهينه سازنده تمرکز دارد، 

رو، در نظريه بديل  اين هاي اقتصادي ارايه کند. از تواند تبيين درسد و قابل قبولي از واقعيد نمي

الوصفي را به  رد و توجه زايدتري از فرد تأکيد ک شناسي کامل خود از انسان نهادي بر هستي

در واقع، وبلن  .کردهاي ذهني افراد معطوف  دهنده و هدايتگر مدل سازوکارهاي فرهنگي شكل

نهادها ها در علم اقتصاد قطعيد کامل بخشد:  ترين موضوع توانسد با اين کار خود به يكي از مهم

 . هستند و بايد به موضوع اصلي تحقيقات اقتصادي تبديل شوند  مهم

اي از نظريات اقتصادي نهادگرايانه را به علم اقتصاد معرفي کند و  خوبي توانسد بدنه او به

اي در خصوص نظام اقتصاديِ تشكيل شده از يك بافد  عنوان نظريه پاراديم نهادگرايي را به

اين ها بود.  بر نظريه قيمد طور عمده مبتني تنيده نهادي جايگزين رويكرد مرسوم سازد که به درهم

هاي صوري و انتزاعي نبود، اما توانسد نظريات بسيار  درسد اسد که وبلن به دنبال ارايه نظريه

ها در برابر  اصيلي را مطرح سازد که هنوز بعد از گذشد بيش از صد سال در بسياري از زمينه

فكني هاي زيادي از واقعيد پرتوا اند و همچنان بر جنبه زمان صالحيد خود را حفظ کرده  آزمون

توان به اين حقيقد اشاره کرد که بعد از ظهور  هاي فكري او مي کنند. در خصوص اهميد بنيان مي
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، اقتصاد نهادگرا توانسد براي چند دهه به سند غالب و 1898هاي نهادگرايانه وبلن در سال  انديشه

 هاي برتر آمريكا تبديل شود. اصلي در دانشگاه

رسد در اينجا ضرورت دارد بـر چنـد نكتـه مهـم تأکيـد       نظر مي به رغم آنچه در باال بيان شد، به

هاي علمي وبلن به حدي  اي که بايد بر آن تأکيد شود، اين اسد که ابعاد کمك شود؛ نخستين نكته

اي  شماري اسد. اين بررسي تنها بر گوشـه  وسيع بوده که پرداختن به آن نيازمند مقاالت و کتب بي

هـا وجـود    . مـوارد زيـادي از موضـوع   کردلف پرتوافكني ؤد ذهني ماز موضوع و با توجه به اولوي

شود. در اين مختصر مجال پرداختن بـه آنهـا نبـود، اميـد کـه       دارند که جاي خالي آنها احساس مي

 آيندگان به اين مسايل بپردازند.

د از دانيم وبلن از بزرگان علم اقتصاد بوده و در ايـن سـاح   خوبي مي نكته ديگر اينكه، همه ما به

مطالعه مكاتب بديل  طينگارنده   هاي مختلف اسد. اما آنچه ها و نظريه معرفد بشري صاحب ايده

کس بد ساخد. وبلن نيز از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـد.      اقتصادي آموخته اين اسد که نبايد از هيچ

تواننـد   ي مـي هـاي علمـ   هاي او قابليد کاربرد دارند و براي تحليل رغم آنكه هنوز بسياري از ايده به

هـاي او وارد   تـوان بـه انديشـه    مفيد باشند، اما هيچ ترديدي وجود ندارد که انتقادهاي مهمي را مـي 

 کرد.  

هاي وبلن رويكرد دارويني و خاصه  برانگيز در تحليل  هاي تأمل نكته آخر اينكه، يكي از موضوع

ند که چارلز هاج، يكي از ک (، به اين نكته اشاره مي2004مفهوم عليد تجمعي او اسد. هاجسون )

ترين خصيصه  درستي اين موضوع را مطرح ساخته که برجسته منتقدان مذهبي داروين، به

شناسي يا به  تمايزبخش داروينيسم نه مفهوم تكامل اسد و نه مفهوم انتخاب طبيعي، بلكه رد غايد

م را متهم به الحاد اسد. از نظر هاج، اين ايده داروينيس 1هاي نهايي عبارت ديگر، دکترين علد

دانيم که از نظر وبلن  خوبي مي گذارد. اکنون، ما به کند، زيرا هيچ فضايي براي خداوند باقي نمي مي

شناسي يك ضرورت مبنايي براي رويكردهاي علمي پسادارويني به اقتصاد و علوم  رد غايد

پذيري  دهنده تأثير نشاناجتماعي اسد، اما از نظر نگارنده اين بينش تا آنجا قابل قبول اسد که 

صورت، يعني در جايي که اين  انسان از فرهنگ و نهادهاي موجود در جامعه اسد. در غير اين 

کار گرفته شود،  هاي وبلن يا هر انديشمند ديگر بخواهد به معناي انكار خداوند به ايده و ديگر ايده

 بايد آن را به ديوار کوبيد.

                                                                                                                   
1- Final Causes 
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