ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،52ﺑﻬﺎر  ،1393ﺻﻔﺤﺎت 87-122

ﻧﻬﺎدﮔﺮاﻳﻲ وﺑﻠﻦ
ﭼﺎﻟﺸﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎي روشﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻈﺮي ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد
*

ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺸﻬﺪياﺣﻤﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ1392 /6/20 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش1393/2/27 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻲﺗﻮان از وﺑﻠﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻬﺎدﮔﺮاﻳﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد؛ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻂﺷﻜﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺖﻫﺎي ﻓﻜﺮي و ﻓﻠﺴﻔﻲ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ را در
ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻤﻲ وﺑﻠﻦ ﺑﻪ ﺣﺪي زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻗﺮار دارد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻲﺑﺪﻳﻞ وﺑﻠﻦ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدﮔﺮا ،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آرا و ﺗﻔﻜﺮات او ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در واﻗﻊ ،ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و اﻳﺪهﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ او ﭼﻪ ﭼﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺳﻮم را ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ
ﻣﻲداﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﺑﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﻜﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدﮔﺮا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ روﻳﻜﺮد روشﺷﻨﺎﺧﺘﻲ او ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮي ﺑﻪوﺟﻮد آورده
اﺳﺖ؟ ﺑﻴﻨﺶ ﺧﺎص وﺑﻠﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي او از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،زﻳﺮا در ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،او ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﻤﻼت را ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و روشﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺳﻮم اﻧﺠﺎم داد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ،ﺗﻌﺪادي از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي وﺑﻠﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از
ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺮي او را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اراﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .B13, B52, B15 :JEL
ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ :وﺑﻠﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدﮔﺮا ،روشﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺳﻮم ،ﻋﻠﻴﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ.

* ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

Mashhadiahmad@hotmail.com.
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«هيچ متفكري در خأل چيزي را به بار نميآورد ،او فراوان اقتباس ميکند و
آزادانه درهم ميآميزد .وبلن از اينجا و آنجا ايده گرفد» (روزنبرگ ،نقل از
تيم ديليني.)1387 ،

 -1مقدمه
شايد به جرأت بتوان مدعي شد که در بين اقتصاددانان شهير تعداد کساني که توانستهاند معرفد
موجود را از بيخوبن تغيير دهند از تعداد انگشتان دسد تجاوز نميکند .بدون ترديد ،وبلن يكي از
اين اقتصاددانان اسد .او از آن دسد اقتصادداناني اسد که هم مبناي معرفتي جديدي ارايه کرد،
هم بنيان روششناختي منحصربهفردي بنيان نهاد و هم واحد تحليل اقتصاد را متحول ساخد .او
مانند کامن ز ،مبناي معرفتي علم اقتصاد را از رابطه انسان با طبيعد به رابطه انسان با انسان تغيير داد و
فرهنگ را بهعنوان مهمترين عنصر در اين راه معرفي کرد تا جايي که تكامل را مترادف با فرآيند
رشد فرهنگي مي دانسد و معتقد بود تا زماني که اقتصاد به اين عرصه وارد نشود به هيچ دانش و
معرفد حقيقي دسد نخواهد يافد ،اما وبلن در روششناختي خود نيز نوآور بود؛ نه به قياس باور
داشد و نه به استقرا دل خوش کرده بود ،او هر دو را مستحس سرزنش ميدانسد و معتقد بود،
شناختي که از اين مجاري حاصل ميشود چندان قابل اتكا نخواهد بود .او روشي بنيان نهاد که از
آن با عنوان روش ژنتيك ياد ميشود.
گام بعدي و مهم وبلن را مي تواند در تغيير واحد تحليل توس او مشاهده کرد .او واحد تحليل
علم اقتصاد را از انسان اقتصادي به انسان نهادي تغيير داد .او معتقد بود ،نهادها و انسانها در يك
فرآيند بازخوردي دوطرفه يكديگر را ميسازند و به همين سبب نظريه مرسوم اقتصادي از انسان
اقتصاديِ عاقل و بهينه سازنده ،يا به عبارتي ،حسابگر زيرک و لذتگرا را غيرقابل قبول ميدانسد.
او در نظريه بديل خود از انسان نهادي ،بر هستيشناسي 1کاملتري از فرد تأکيد کرد و توجه دقيقي
به سازوکارهاي فرهنگي شكلدهنده و هدايتگر مدلهاي ذهني افراد داشد .وبلن بهخوبي به
وابستگي متقابل و دوسويه بين فرد و نهاد پي برده بود و به همين جهد رويكرد او را اقتصاد نهادي
ناميدند.
تالش هاي وبلن موجب شد معرفتي که او بنيان گذاشته بود (اقتصاد نهادگرا) به جديترين
رقيب اقتصاد مرسوم تبديل شود .در واقع ،تاريخ انديشههاي اقتصادي بهخوبي گواهي ميدهد،
مكتب او تنها مكتبي بوده که توان هماوردي با مكتب مرسوم را داشته و حتي در دورهاي از زمان
1- Ontology
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(دهههاي آغازين قرن بيستم) گوي سبقد را از مكتب مرسوم ربوده اسد .در سالهاي اخير نيز به
فرض ايجاد همگرايي بيشتر بين نهادگرايي جديد با نهادگرايي اصيل (قديم) ،اين احتمال ميرود
که دوباره نهادگرايي به پارادايم غالب در علم اقتصاد تبديل شود .همين احتمال ضرورت بازبيني و
تفكر در انديشههاي نهادگرايان اوليه و بنيانگذاران آن را مشخص ميسازد .اين تالش ميتواند به
شناخد مناسبي از مكتب نهادگرا و بنيانهاي نظري و روششناختي آن منتهي شود.
البته در خصوص نهادگرايي اين شناخد تا حدودي دشوارتر از ساير مكاتب اسد .در اين
ارتباط به چند دليل ميتوان اشاره کرد -1 :زبان سنگين و غامض بنيانگذاران آن ،بهويژه وبلن-2 .
آميختگي دايم مباحث فلسفي و روششناختي با نظريههاي آنها -3 .معرفي مفاهيم و بينشهاي
جديد به علم اقتصاد -4 .پيوند عميس انديشههاي آنها با ساير حوزههاي معرفتي مانند بيولوژي،
روانشناسي ،حقوق ،جامعهشناسي ،انسانشناسي و ساير رشتههاي علمي .اينها از جمله
موضوعهايي هستند که درک انديشههاي افرادي مانند وبلن را با سختي مواجه ميسازند .بنابراين،
نياز اسد که انديشه هاي محوري نهادگرايان شناسايي و با شرح و تفصيل آنها زمينه درکي بهتر از
موضوع فراهم شود .در اين مقاله تالش ميشود اين کار انجام شود و از اين طريس ،تصوير متفاوت
و نسبتاً جديد و قابل فهمي از تفكرات بنيانگذار نهادگرايي ارايه شود ،کسي که به ادبيات
اقتصادي مفاهيم و ايده هاي بسيار زيادي را عرضه کرده اسد و شايد بتوان او را در کنار اسميد و
کينز بهعنوان سه اقتصاددان برتر تاريخ عقايد اقتصادي در نظر گرفد.
 -5وبلن و نقد اقتصاد مرسوم
بيش از يكصد سال پيش وبلن در يكي از مهمترين مقـاالت خـود يـك پرسـش بنيـادين را مطـرح
ساخد« :چرا اقتصاد يك علم تكـاملي نيسـد؟» (وبلـن .)1898 ،در حقيقـد ،وبلـن در ايـن مقالـه،
اقتصاددانان را به مبارزه طلبيد و آنها را به عقب ماندن از قافله علوم تكاملي و ناديده گرفتن نهادهـا
محكوم کرد .در اين مقاله ،وبلن با همان زبان تلخ و گزنده خاص خود 1به صراحد اعالم کرد که
«اقتصاد به شكل مأيوسکنندهاي عقب تر از زمان خود اسد و قـادر نيسـد موضـوع مـورد مطالعـه
 -1هميشه مبارزه با سند و آنچه مرسوم بوده ،پرهزينه اسد و البته وبلن نيز هزينه اين جنگ را پرداخـد تـا جـايي کـه
آلبرت اينيشتن ،يكي از بزرگترين نوابغ بشري ،در اين باره ميگويد« :اقتصاددان آمريكايي «تورسـتين وبلـن» يكـي از
برجستهترين نويسندگان سياسي]اقتصادي[ نهتنها در آمريكا ،بلكه در تمام دنيا اسد ،...اما جاي بسيار تأسف اسـد کـه
اين مرد بزرگ در کشور خود چنانكه بايد و شايد مورد احترام واقع نشده اسد» (نقل از ديويد سكلر.)1975 ،
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خود را به شكلي که درخور علوم مدرن اسـد ،پـيش ببـرد ...اقتصـاد يـك علـم تكـاملي نيسـد و
اقتصاددانان نگاهي رشكآميز به علوم تكاملي دارند و احساس ميکنند رقابتشان با رقبـايي کـه بـر
پيشانيبندشان افسانه «بهروز بودن» نقش بسته ،بينتيجه اسد».1
هيچ ترديدي وجود ندارد که نهادگرايي با انتشار اين مقاله آغاز شد .در واقـع ،در همـين مقالـه
اسد که نخستين اعتراضات اساسي و نهادگرايانه در برابر جريان اصلي 2مطرح شده اسد.
اين اعتراض ها به جريان اصلي علم اقتصاد از آنجا ناشي ميشد که اين جريـان سـعي داشـد بـا
توسل به آکسيوم هاي علوم طبيعي ،نظريات تعادلي خود را فرموله کند .اقتصاددانان نئوکالسيك با
الگوبرداري از بحثهاي مربوط به حرکد سيارات فرض ميکردند کنشهاي خودجـوش طـرفين
مستقل حاضر در مبادالت بازار يك نظـم کـالن بـهوجـود مـيآورد؛ نظمـي کـه هـر نـوع دخالـد
برنامه ريزي شده تنها باعث تخريب آن خواهد شد .اعتقاد به اين نظم ازلي بر يك فرض رفتاري که
از نظر اقتصاددانان نئوکالسيك جهـان شـمول اسـد ،متكـي بـود .ايـن فـرض تحـد لـواي انسـان
اقتصادي حداکثرکننـده درآمـد يـا حـداقل کننـده هزينـه تشـخص يافتـه اسـد .اقتصـاد مرسـوم بـا
الگوبرداري از نيروي جاذبه ،اين اصل رفتاري را بهعنـوان «قـانون اليتغيـر حرکـد اقتصـادي» بيـان
کرد.3
وبلن اين ادعاي هارمونيگرايانه را بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار داد .او معقتـد بـود ،حـد نهـايي
اقتصاددانان کالسيك در فرموله کردن دانش« ،قانون طبيعي» اسد .اقتصاددانان بر ايـن باورنـد کـه
قانون طبيعي بر سكانس (توالي) 4حوادث سايه افكنده اسد ،بنابراين ،ميتوان اين توالي (سكانس)
را از تحليل ها حـذف کـرد .بـه ديگـر سـخن ،قـوانين طبيعـي غايـد قـوانين و اصـولي هسـتند کـه
اقتصاددانان کالسيك فرمولبندي کردهاند .اين قوانين بر پيشذهنيتي در خصوص پاياني کـه همـه
پديدهها برحسب ماهيد خود به سمد آن گرايش دارند ،استوار اسد .در واقع ،ايـن پـيشذهينـد
به پديدهها گرايشي را نسبد ميدهد که باعث ميشود پديدهها چنانكه مورد نظر اهل فن اسـد از

 -1وبلن ،1898 ،ص .373-375
2- Mainstream
 -3الو ،1980 ،ص .251
4- Sequence
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کار درآيند ،البته به لحـاظ نظـري .در حقيقـد ،ايـن فرمـولبنـدي نـوعي پـيشبينـي در خصـوص
«ايدهآلهاي رفتاري» اسد.1
در اصل ،وبلن معتقد بود ،اقتصاد بهطور نااميدکنندهاي با پيشذهنيدهايي مانند مطلوبيدگرايي
پيوند خورده اسد 2و به همين سبب اين ادعا را مطرح ساخد که هيچ پيشرفد حقيقي رخ نخواهد
داد مگر آن که اين نگرش کهنه و مبتنيبر مطلوبيدگرايي توس تفسير جديدي که بـر يافتـههـاي
اخير فلسفه ،روانشناسي و انسانشناسي مبتني اسد ،جايگزين شود (وبلن.)1909 ،
وبلن سرچشمه کاستيها و ضعف هاي اقتصاد مرسوم را نه در عدم فراسد و آگاهي انديشمندان
آن ،بلكه در بنانگارههايش 3ميدانسد ،بنانگارههايي که تحقيس را به تعميمهاي غايدشناسانه يـا
نظام قياسي 4محدود ميکنند .دو بنانگاره مورد تأکيد وبلـن عبـارت بودنـد از -1 :يـك وضـعيد
نهادي معين و مفروض و  -2حساب لذتگرايانه .5از نظر وبلن ،مكتب نئوکالسيك يا همان مكتب
مطلوبيد نهايي ،در اين بنانگارهها به اضافه نوع ديدگاه و روش منطقي که از آن تبعيد ميکند ،با
ساير پيروان مكتـب اقتصـاد کالسـيك مشـترک اسـد ،زيـرا ايـن مكتـب را شـاخه يـا انشـعابي از

 -1وبلن ،1898 ،صص .378-382
 -2البته اين تنها وبلن نبود که به نظريه اقتصاد مرسوم که در آن زمان به طور عمده حول مفهوم مطلوبيد نهايي تمرکز
داشد ،معترض بود .فالسفهاي مانند ديويي نيز انتقادهاي تند و گزندهاي به اين موضوع داشتند .انتقاد ديويي که
برآمده از ابزارگرايي و نظريه عمومي ارزش بود ،مارژيناليسم را متهم به خصوصيسازي ارزش کرده بود ،زيرا ديويي
معتقد بود ،نظريه مطلوبيد نهايي نقش ساختار طبقاتي را ناديده گرفته اسد و چهارچوب تحليلي رضايدبخشي از
انتخاب انسان ارايه نميدهد .در واقع ،نهتنها چهارچوب مناسبي ارايه نميداد ،بلكه دو نوع الادريگري را موجب شده
بود .از يك سو ،اين نظريه به يك نوع الادريگري اخالقي منتهي شده بود ،زيرا تماماً مبتنيبر فلسفه لذتگرايي بود و
اخالق کمترين محلي از اعراب در اين نظريه نداشد و ندارد (بد نيسد بدانيم که بسياري از رفتارهاي حيواني و حتي
پسدتر از حيواني که اکنون در اروپا رايج اسد ،مبتنيبر منطس شيطاني -حيواني لذتگرايي اسد) .از سوي ديگر،
مارژيناليسم تنها رواب اجتماعي موجود را به لحاظ عقالني موجه جلوه ميدهد و رواب قيمد را از محتواي اجتماعي
و اقتصادي آن خالي کرده و نوعي الادريگري نيز در زمينه ارزش بهوجود آورده و نظريه ارزش را از اساس دچار
مشكل ساخته بود ،زيرا در اين نظريه اصل نهايي ( ،)Marginal Principleقيمدهاي بازاري را توضيح ميدهد ،اما
نه برحسب هزينههاي کار يا هزينههاي توليد ،بلكه برحسب ارضا يا مطلوبيتي که مصرفکننده از مصرف و خريد
آخرين واحد هر کاال يا خدمد بهدسد ميآورد (تيلمن و نپ.)1999 ،
3- Postulates
4- Deductive Order
5- Hedonistic Calculus
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اقتصاددانان کالسيك انگليسي قرن نوزدهم مي دانسد .وبلـن بـر ايـن بـاور بـود کـه هـر دوي ايـن
مكتبها ،يعني هم مكتب کالسيك ،به طور عام و هم گونه تخصصي آن ،يعنـي مكتـب مطلوبيـد
نهايي بهطور خاص ،نقطه عزيمد مشترکي دارند که همان روانشناسي مرسوم لذتگرايان 1اوايـل
قرن نوزدهم اسد.
البته ،بايد توجه داشته باشيم که مباحـث وبلـن تنهـا نـاظر بـه ايـن نتيجـه سـاده نبـود کـه تفسـير
لذتگرايانه پديدههاي اقتصادي مدرن ،ناکافي و گمراهکننده اسد ،بلكـه بـرعكس ،مسـأله بسـيار
مهم تري مطرح اسد و آن ،اينكه اگر در تحليل نظري ،پديده هـاي مـورد بررسـي مقيـد بـه تفسـير
لذتگرايانه نشوند ،در آن صورت از نظريه حذف خواهند شد و اگر پذيراي تفسـير لـذتگرايانـه
شوند ،از واقعيد حذف خواهند شد .به عبارت ديگـر ،اگـر پديـدههـاي واقعـي (و بـهطـور عمـده
نهادي) تن به تفسيرهاي لذتگرايانه ندهند ،از تحليل کنار گذاشته ميشوند و اگر از آن مقـوالتي
باشند که بتوانند در قالب تفسيرهاي لذت گرايانه قرار گيرند ،در آن صـورت يـك عنصـر انتزاعـي
بوده و در واقعيد ،وجود نخواهند داشد .به همين سبب وبلن چنين تصريح ميکند :اگر در واقـع،
همه رواب و اصول سنتي دادوسـتد پـولي مقيـد بـه يـك چنـين بـازبيني عقاليـي محاسـبهگرانـه و
هميشگي بود ،به نحوي که تمام مقوالت مربوط به عرف و عادت ،ارزيابي يا روش نـاگزير بودنـد
که در تمام دغدغه هاي موجود و در تمام حرکـدهـا انطبـاق خـود را بـا زمينـههـاي لـذتگرايانـه
اقتضائات حسي اثبات کنند ،در آن صورت ،بقاي بافد نهادي ديگر قابل درک نبود و اساساً ديگر
نيازي به تحليلهاي نهادي وجود نداشد.2
وبلن بر اين باور بود که اقتصاد مرسوم ،با عنايد به مباني فلسفي و رويكرد تحليلياش (که بهطور عمده
مبتنيبر حساب تغييرات و ديفرانسيل اسد) نميتواند پژوهشي در خصوص پديدههاي مرتب با رشد رسومات و
اقتضائات زندگي اقتصادي و تغييرات مالزم با آنها در اصول رفتاري حاکم بر رواب پولمحور 3بشري انجام
دهد .در راستاي چنين تفكري ،وبلن مدعي شد که نظريه اقتصاد مرسوم از نوع نظريههاي کامالً ايستاسد .به بيان
ديگر ،اين نظريه به هيچوجه ماهيد پويا ندارد .او معتقد بود ،بهرغم استفاده زياد از واژه پويا ،اقتصاددانان هيچ
کمك ارزشمندي در زمينه نظريه تكوين ،4رشد ،توالي ،تغيير ،فرآيند و امثال آن در عرصه اقتصاد نكردهاند .در

1- The Traditional Psychology of Hedonists
 -2وبلن ،1909 ،صص .635-636
3- Pecuniary Relations
4- Genesis
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واقع ،از نظر وبلن اقتصاددانان طيف جريان اصلي بيشتر به مباحثي در مورد اثرهايي که تغييرات اقتصادي معين
ممكن اسد بر قيمد محصوالت و به همين قياس بر توزيع داشته باشد ،پرداختهاند؛ اما در زمينه داليل تغيير يا
توالي شكوفنده پديدههاي زندگي اقتصادي ،1چيزي براي گفتن نداشتهاند .در واقع ،براساس بينش وبلن ،اقتصاد
مرسوم نتوانسته بود بهگونهاي نظري با پديده تغيير سروکار داشته باشد ،مگر تنها تعديلهاي عقاليي نسبد به
تغييراتي که فرض ميشد موجب بروز اختالل و برهم خوردن تعادل ميشوند.
اين در حالي بود که نـزد دانشـمندان تكـاملي ،پديـدههـاي رشـد و تغييـر ،مهـمتـرين و جالـب
توجهترين واقعيد هاي زندگي بودند .وبلن همواره تأکيد داشد که بـراي فهـم زنـدگي اقتصـادي
مدرن ،فهم پيشرفدهاي فناوري و رشدِ هنرهاي صنعتي 2در درجه نخسـد اهميـد قـرار دارد ،امـا
نظريه هاي اقتصاد مرسوم با اين موضوع نسبتي نداشتند .به عبارت ديگر ،دکتـرين اقتصـادي و تمـام
آث ار علمي مرتب با آن قادر نبود يك توجيه نظري از جنبش فناورانه و پويـاييهـاي مـرتب بـا آن
ارايه کند.
ازاين رو ،يكي از ايرادهايي اساسي که وبلن در برابر اقتصاد مرسوم مطرح ميسـازد ،ايـن اسـد
که کنش هاي اقتصادي را در انزوا به تصوير ميکشد و سكانس حوادث و نقش نهادهاي اقتصادي
را که در تعامل با عامل انساني اصليترين دليل پويايي نظامهاي اقتصادي اسد ،ناديده ميگيرد .در
اين رويكرد ،سعي بر آن بود (و هسد) که همه چيز در قالب مفهوم تعادل بيان شود .غافل از اينكه
چنين عملي ،همانطور که جيسون پاتس بيان ميکند ،مانند «گرفتن عكس از باد اسد».3
در کل ،ايرادي را که وبلن در قالب پرسش «چرا اقتصـاد يـك علـم تكـاملي نيسـد؟» در برابـر
اقتصاد مرسوم مطرح ساخد ،به شكل گيري چند چالش جدي در علم اقتصاد منجر شـد کـه از آن
جمله ميتوان به اين موارد اشاره کرد -1 :نشان داد که اين رويكرد کامالً غيرپوياسد -2 .مشخص
ساخد که اقتصاد مرسوم قادر به پرداختن به موضوعهاي نهادي نيسد .بـه عبـارت ديگـر ،در ايـن
طرح نظري « ،عناصر فرهنگي  ،...عناصري که داراي طبيعـد نهـادي هسـتند و آن دسـته از روابـ
انساني که توس عادات و رسوم هدايد مي شوند ،هيچيك موضوع پژوهش نيسـتند» -3 .4نمايـان
ساخد که سرچشمه اين ضعفها و کاستيها در پيشفرضهاي آن نهفته اسـد -4 .نشـان داد کـه
1- Unfolding Sequence of the Phenomena of Economic Life
2- Industrial Arts
 -3پاتس ،2003 ،ص .61
 -4وبلن ،1909 ،ص .623
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اين رويكرد بر يك روانشناسي ناکارآمد از انسان مبتني اسد -5 .نشان داد کـه روششـناخد آن
مبتنيبر درک درستي از رواب علي موجود در بين پديدهها نيسد.
البته در خصوص پاسخ وبلن به اين پرسش مهم و حياتي ميتـوان گفـد کـه پاسـخ او دو جنبـه
اصلي به خود گرفد؛ يك جنبه آن حملهاي بود که وبلن به نظريههاي مرسـوم انجـام داد ،زيـرا بـه
سبب نبود يك رهيافد تكاملي در نظريههاي مرسوم اين نظريهها را بهشـدت سـرزنش کـرد .جنبـه
ديگر که مي توان به نوعي آن را سازنده تلقي کرد ،مطرح ساختن خطوط کلي يك تبيين نهـادي و
تكاملي 1از رفتار اقتصادي بود .جان کالم نوشته هاي او اين بود که ويژگي رفتارهـاي اقتصـادي تـا
حد زيادي توس نهادها تعيين ميشود.2

 -1در اينجا بايد خاطر نشان کنيم که در حال حاضر رويكردهاي مختلفي در اقتصاد هستند که نام تكـاملي را بـر خـود
نهادهاند .همانطور که هاجسون ( ،1998ص ) 160اشاره کرده اسـد ،برخـي از کاربردهـاي آشـكار اصـطالحِ «اقتصـاد
تكاملي» را ميتوان چنين برشمرد:


به دنبال تشخيص اهميد تأکيد اوليه وبلـن بـر علـم «پسـادارويني» و «تكـاملي» اقتصـاد ،پيـروان او و جـان کـامنز
رويكرد خود را «اقتصاد تكاملي» توصيف کردند .آنها اغلب اوقـات ،اصـطالحات «نهـادي» و «تكـاملي» را ماننـد
مترادفهاي واقعي يكديگر به کار ميبرند؛ براي مثال ،اين بهکارگيري متـرادف را مـيتـوان در عنـوان «انجمـن
اقتصاد تكاملي» مشاهده کرد که انجمن اصلي اياالت متحده آمريكا در حوزه اقتصاد نهادگرا به شمار ميرود.



کارهاي متأثر از جوزف شومپيتر نيز «اقتصاد تكاملي» خوانده ميشود .اين چيـزي اسـد کـه مـيتـوان در عنـوان
«نشريه اقتصاد تكاملي» که توس «انجمن بينالمللي جوزف شومپيتر» منتشر ميشود ،مشاهده کرد.



ديدگاه اقتصادي مكتب اتريش نيز اغلب بهعنوان «تكاملي» توصيف ميشود .اين موضوع در نظريـه کـارل منگـر
درباره تكامل پول و ساير نهادها و در استفاده گسترده از استعارههاي تكاملي اقتباس شده از حوزه زيسدشناسـي
در آثار متأخر فردريش فون هايك ـ بهويژه در مورد مفهوم نظم خودجوش ـ مشاهده ميشود.



عالوه بر اين ،رويكرد اقتصادي نويسندگان همه فن حريفي مانند آدام اسميد ،کارل مـارکس ،آلفـرد مارشـال و
ديگران نيز گاهي اوقات «تكاملي» توصيف ميشود.



نظريه تكاملي بازيها ،پيشرفد چشمگيري بوده که بهتازگي در اقتصاد رياضياتي رخ داده اسد.



لغد «تكاملي» ،گاهي نيز مرتب با کارهايي قلمداد ميشود که آن را «نظريه پيچيـدگي» هـم توصـيف مـيکننـد.
اين نظريه نوعاً مربوط به «مؤسسه سانتافه» در اياالت متحده آمريكا اسد و شامل کـاربرد نظريـه آشـوب و انـواع
ديگري از شبيهسازيهاي رايانهاي اسد .در چنين شبيهسازيهايي ،استفاده از تكـرار روشهـاي علـم ديناميـك،
الگوريتمهاي ژنتيكي ،برنامهريزي ژنتيكي و کارهايي از اين قبيل مشاهده ميشود.

 -2هومن ،1932 ،ص .10
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 -3وبلن و اهميت تغييرات نهادي :تغيير بنيان معرفتشناختي علم اقتصاد
يكي از مهمترين ايدههاي مطرح شده توس وبلن موضوع تغييرات نهادي اسد .1در واقع ،از نظر
او ،تغييرات نهادي اصليترين واقعيد زندگي اجتماعي هستند و ازاينرو ،علوم اجتماعي بايد قبل
از هر چيزي نظريه اي در خصوص تغيير اجتماعي باشند .وبلن همواره به عدم کفايد نظريههاي
اقتصادي موجود در خصوص صورتبندي تغييرات نهادي و فرآيند زندگي تأکيد داشته اسد:
«فرآيند زندگي اقتصادي به ميزان زيادي هنوز منتظر صورتبندي نظري 2اسد .هدف علم اقتصاد
بايد [صورتبندي] فرآيند تغييرات تجمعي باشد ،يعني [صورتبندي] توالي تغيير در روشهاي
انجام امور زندگي ـ [به عبارت ديگر ،صورتبندي] روشهاي رويارويي و فراهمآوري امكانات
مادي زندگي» .3وبلن معتقد اسد ،براي درک دقيس فرآيند زندگي اقتصادي و تغييرات مالزم با
آن الزم اسد توجه اقتصاددانان از اموري که تحد عنوانهايي مانند سرمايه طبقهبندي شدهاند،
يعني از اشياي مادي که در خدمد بشر هستند ،به اموري همچون دانش بشري ،مهارت و ميل وافر
انسان به توليد معطوف شود ،زيرا او معتقد اسد ،اين گروه دوم همان عادات فكري 4يا به عبارت
ديگر ،نهادها هستند ...« ،و به معناي دقيس کلمه آنها [اين عادات فكري] چيزهايي هستند که موجب
فرآيند توسعه صنعتي ميشوند».
در واقع ،اينجا يكي از بزنگاههايي اسد که ما شاهد تغيير بنيان معرفدشناختي علم اقتصاد
توس وبلن هستيم .وبلن نيز مانند کامنز ،البته در قالبي متفاوت و سالها قبل از او ،خواهان تغيير
نگرش از امور فيزيكي و مكانيكي ،به عبارت ديگر ،از کاالها ،به سمد انسان اسد ،زيرا اعتقاد
دارد« ،خواص و ويژگي هاي فيزيكي مواد در دسترس بشر ثابد و بدون تغيير هستند ،حال آنكه،
کارگزاري انسان تغيير ميکند» 5و اين تغيير مهمترين مفهومي اسد که وبلن بر آن تأکيد دارد.
«تغييراتي که در وسايل و ابداعات مكانيكي رخ ميدهد ،نمودي از تغييرات در عامل انساني

6

هستند» ،يعني عامل انساني علد اصلي تغييرات اسد .اين تأکيد بر تغيير ،هم انساني و هم نهادي،
 -1بهطور اساسي نهادگراياني مانند استنفيلد ( ،)1999معتقدند ،تغييرات نهادي اصليترين مسأله اقتصادي اقتصاد
نهادگراي قديم يا چنانكه مورد پسند استنفيلد بوده )old institutional economics( OIE ،اسد.
2- Theoretical Formulation
 -3وبلن ،1898 ،ص .387
4- Habits of Thought
 -5وبلن ،همان منبع.
6- Human Factor
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موضوعي اسد که موجب شده اقتصاد وبلن کامالً محتوايي پويا يابد« :هدف از تالش براي تداوم
توسعه تهيه و تدارک امكانات مادي زندگي انسان اسد و بنابراين ،اينجاسد که بايد نيروهاي
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
بهطور ذاتي ،پوياسد] موضوع مورد مطالعه اين علم شود».1
به اعتقاد وبلن ،عدم توجه به اين تغييرات ،بهويژه تغيير در عادات فكري ،موجب شده اسد که
تمام نظريات اقتصاد مرسوم ماهيد انسان را داده شده 2در نظر بگيرند و انسان به يك عنصر منفعل
و اساساً ساکن 3تبديل شود.4
در مقابل ،وبلن معتقد اسد که تمايالت اقتصادي انسان براي فراهم آوردن ابزارها و امكانات
مادي زندگي 5اصليترين عامل در بهوجود آوردن تغييرات و رشد فرهنگي اسد« .تمايالت
اقتصادي بشر نقش بسزايي در رشد فرهنگي همه جوامع داشته اسد .بهطور عمده و بسيار آشكار،
اين عالقهمندي و تمايالت [اقتصادي] شكلگيري و رشد تجمعي 6گسترهاي از رسوم و روشهاي
زندگي را هدايد 7کرده اسد که اکنون تحد عنوان «نهادهاي اقتصادي» 8شناخته شدهاند».9
به همين خاطر اسد که وبلن مهمترين هدف خود را که همان تبديل علم اقتصاد به يك علم
تكاملي اسد ،چنين خالصه ميکند ...« :اقتصاد تكاملي بايد نظريهاي در خصوص فرآيند رشد
 -1همان ،ص .388
2- Given
3- Inert
 -4وبلمن ،همان منبع ،ص 389؛ توجه داشته باشيم که اين قسمد از بحث وبلن کليديترين مفهومي اسد که تقريباً
هاجسون در بيشتر تحقيقات خود روي آن تمرکز کرده اسد و همچنان ،بعد از گذشد بيش از صد سال از زمان
بحثهاي وبلن ،اقتصاددانان مرسوم را به آن متهم ميکند و آنها هنوز پاسخ قانعکنندهاي به اين ايرادهاي هاجسون
ندادهاند.
 -5اين موضوع ،يعني تأکيد وبلن بر تالش انسان براي فراهم آوردن امكانات مادي زندگي (،)material means of life
يكي از مهمترين موضوعهايي اسد که استنفيلد بهعنوان يكي از رهبران معاصر  OIEروي آن تأکيد بسيار دارد.
6- Cumulative Growth
7- Guide
 -8وبلن معتقد اسد تمايالت اقتصادي چنان بر همه ابعاد ساختار فرهنگي سايه افكنده اسد که تقريباً ميتوان همه
نهادها را از برخي جهات نهادهاي اقتصادي در نظر گرفد.
 -9همان منبع ،ص .392
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فرهنگي باشد ،فرآيندي که توس تمايالت و منافع اقتصادي تعيين ميشود ،يعني بايد نظريهاي در
خصوص توالي تجمعي نهادهاي اقتصادي باشد و برحسب فرآيند بيان شود».1
وبلن از يك سو ،يكي از ضعفهاي اساسي اقتصاد لذتگرا را در اين ميداند که نميتواند
رشد تجمعي عادات فكري را درک کند و از سوي ديگر ،تكامل ساختار اجتماعي را فرآيند
گزينش و انتخاب طبيعي نهادها (عادات فكري) معرفي ميکند .البته ،از نظر او ،ماهيد اين فرآيند
گزينشي «کماهميدتر از نهادهايي اسد که با اين يا آن روش تحول و توسعه مييابند .نهادها بايد
همراه با شراي

محيطيِ متحول تغيير يابند ،زيرا آنها بهطور طبيعي و عادي ،پاسخگوي

محرکهايي هستند که محي تغييريابنده ايجاد ميکند .تحول و توسعه اين نهادها ،تحول و توسعه
جامعه اسد» .2وقتي تحول و توسعه جامعه انساني مترادف با تحول و توسعه نهادها باشد ،پس
ميتوان گفد که مطالعه تغييرات نهادي محوريترين مسأله در نزد وبلن و اقتصاددانان نهادگرا
بوده اسد .3اهميد اين نكته زماني بيشتر مشخص ميشود که بدانيم براساس بينش وبلن« ،نهادها
در اصل نظام تفكر فراگيري هستند که با توجه به رواب ويژه و کارکردهاي خاص افراد و اجتماع
شكل ميگيرند و شيوه زندگي مردم» ،در واقع ،تجلي الگوهاي نهادي حاکم بر جامعه اسد که
 -1همان منبع ،ص .393
 -2وبلن ،1383 ،صص .210-211
 -3به عقيده ديويد هميلتون ،يكي از برجسته ترين مفسران آراي وبلن ،تقريباً تمام نهادگرايان مفهوم تغيير را يكي از
مهمترين خصايص تمايزبخش اقتصاد نهادگرا ميدانند« .برخي بر يك مفهوم بهعنوان مهمترين خصيصه تأکيد
کردهاند و برخي بر خصيصه اي ديگر ،اما اين واقعيتي انكارناپذير اسد که همه آنها با اين موافس هستند که نهادگرايي
برحسب اين يك موضوع (تغيير) [با ديگر مكاتب ،بهويژه مكتب مرسوم] تفاوت دارد» (هميلتون ،1999 ،ص .)16
البته هميلتون ميپذيرد که اقتصاددانان کالسيك نيز سعي کرده اند با مفهوم تغيير سروکار داشته باشند ،اما معتقد اسد،
در پرداختن به مفهوم تغيير تفاوت هايي بين نهادگرايي و مكتب مرسوم وجود دارد .در واقع ،او نشان ميدهد که بين
اين دو پارادايم فكري در خصوص مفهوم و ماهيد تغيير تفاوتهاي اساسي وجود دارد .کالسيكها و در کل
اقتصاددانان مكتب مرسوم ،تغيير را يك مقوله ناپيوسته ميدانند و به نوعي آن را در برقراري مجدد تعادل جسدوجو
ميکنند .ضمن آنكه ،علد تغيير را مستقل از نظام اقتصادي مي دانند ،يعني عناصر خارج از نظام موجب اختالل در
نظام ميشوند .در واکنش به اختالل ايجاد شده توس اين عناصر بايد يك تعديل جديد صورت پذيرد .در مقابل،
نهادگرايان تغيير را بخشي از فرآيند اقتصادي در نظر ميگيرند .نهادگرايان بر اين باورند که نظام اقتصادي بهطور
پيوسته و در هر لحظه از زمان در معرض فرآيند تغييرات تجمعي اسد و اينكه مطالعه علم اقتصاد برابر اسد با مطالعه
اين فرآيند.
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الگوهاي رفتاري افراد را قالب ميزنند و «تنها از طريس دگرگون شدن طرز تفكر طبقات مختلف
جامعه اسد که ساختار اجتماعي دگرگون ميشود ،تحول و توسعه مييابد و خود را با
وضعيدهاي متفاوت سازگار ميکند يا در آخرين نقطه تحليل ،تحول ساختاري از طريس تحول در
شيوه فكري افرادي صورت ميگيرد که جامعه را تشكيل دادهاند» .1اين تأکيد بر تغييرات نهادي
بهعنوان اصلي ترين واقعيد زندگي اجتماعي موجب شد که وبلن با هوشمندي تمام مكتب مرسوم
را مورد انتقاد قرار دهد و اين انتقاد خود را متوجه بنيانهاي معرفدشناختي و بنانگارههاي آن
کند ،زيرا آنها را ايستا و غايدشناسانه ميدانسد.
 -4غايتشناسانه بودن علوم غيرتكاملي
وبلن در اغلب آثار خود يكي از ايرادهاي اساسي علوم غيرتكاملي را رويكرد غايدشناسانه آنها
ميداند .کواتس ( ،)1954معتقد اسد ،منظور او از غايدشناسي ،به تمايل اقتصاددانان براي عالمانه
و عامدانه دانستن جهدگيري قوانين طبيعد به سمد پايان يا سرانجامي مشخص اشاره دارد .آنچه
در اينجا از نظر وبلن ايراد داشد آن بود که غايدشناسي با ديدگاه بهبوديابندگي نسبد به تغييرات
اقتصادي منطبس شده بود .در واقع ،غايدشناسي اقتصاد مرسوم چيزي اسد که از آن بهطور عموم
با عنوان غايدشناسي کيهانشناختي 2ياد ميکنند و به نوعي روند رو به بهبود در تمام تغييرات
اشاره دارد .در مقابل اين بينش ،غايدشناسي فردي وجود دارد که وبلن از آن استقبال ميکند و به
معناي آن اسد که طبيعد انسان به شكلي عالمانه برانگيخته ميشود ،يعني داراي علد معلوم
اسد.3
 -1همان منبع ،صص .211-212
2- Cosmological Teleology
 -3يكي از تالشهاي وبلن پيوند زدن اين غايدشناسي بـه روانشناسـي لـذتگراسـد .او از ايـن طريـس قصـد داشـد
اساس اقتصاد مرسوم را متزلزل کند .از نظر وبلن ،نگرش غايدشناسانه به حوادث و نگرش لذتگرايانه نسبد به انگيزه
انسان پيوندي ناگسستني با يكديگر دارند« .با فرض يك روند بهبوديابنده و غيرقابـل ابطـال در حـوادث ،انسـان چيـزي
جزء يك واسطه مكانيكي در توالي حوادث نخواهد بود» که به دنبال حداکثر سـاختن لـذت خـود اسـد .وبلـن معتقـد
اسد ،تحد هدايد چنين تفكري و همچنين ديگر مفاهيم روانشناختي همراه و همخوان بـا آن ،رفتـار انسـان بـهعنـوان
پاسخي عقاليي به اقتضـاي مـوقعيتي کـه در آن قـرار گرفتـه اسـد درک و تفسـير مـيشـود .ايـن واکـنش عقاليـي بـه
محرکهاي لذت و درد نوعاً و بهطور عمده واکنشهايياند که اقتصاددانان مرسـوم بسـيار بـه آن خـوشبـين هسـتند و
اميدوارند که رخ دهد.
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در خصوص مفهوم غايدشناسي ،اغلب اوقات بحثهاي وبلن دچار نوعي تفسير نادرسد شده
اسد ،اما حقيقد آن اسد که وبلن از غايتمند بودن کنشهاي انساني غفلد نكرده و معتقد اسد،
کنش انساني غايدشناسانه اسد .به اين معنا که «انسان همواره و همه جا به دنبال آن اسد که
کاري انجام دهد .تعيين دقيس اينكه آنها به دنبال چه هستند ،ممكن نيسد ،مگر از طريس بررسي
دقيس جزيي فعاليد آنها ،اما از آنجا که ما ناگزيريم با زندگي آنها بهعنوان اعضاي تشكيلدهنده
جامعه اقتصادي سروکار داشته باشيم ،اين واقعيد کلي باقي ميماند که زندگي آنها يك فعاليد
در حال گسترش و غايتمند اسد».1
نكته مهم و مورد تأکيد وبلن اين اسد که اين غايتمندي را نميتـوان بـه تـوالي کلـي حـوادث
نسبد داد .در واقع ،او معتقد اسد« ،پرسش مربوط به گرايش موجود در حوادث به سـمد پايـاني
مشــخص را نمــيتــوان پاســخ داد مگــر برمبنــاي پــيشذهنيــد و پــيشفــرضهــاي فــردي کــه در
جسدوجوي آن تمايل اسد .بهمنظور جسدوجو براي تمايل [حوادث به سمد پاياني مشخص] ما
بايد صاحب تصوراتي در خصوص هدف (پايان) قطعي که قرار اسد جسـدوجـو شـود يـا رونـد
مشروع 2حوادث باشيم ،اما تصور روند مشروع در جريان حـوادث يـك پـيشذهنيـد فراتكـاملي

3

اسد و خارج از دامنه تحقيس در خصوص توالي علي هر فرآيندي قرار دارد».4
به عبارت ديگر ،وبلن به غايتمند بودن رفتار انسان باور دارد ،اما معتقد اسد ،اين غايتمندي قابل تعميم به روند
کلي حوادث نيسد ،چنانكه اقتصاددانان مرسوم مايل هستند اين غايتمندي را در تحليلها و فرمولهاي تعادلي
خود نشان دهند .عالوه بر اين ،وبلن حتي در غايدشناسانه بودن رفتار انسان تفاوت اساسي با اقتصاددانان مرسوم
دارد و جبري بودن برخي کنشهاي انساني را فراموش نميکند« .البته اين درسد اسد که رفتار انساني از ديگر
پديدههاي طبيعي به دليل ذهن انديشمند انسان ،متمايز ميشود و هر علمي که در ارتباط با رفتار انساني اسد ،بايد
با اين واقعيد آشكار مواجه شود که جزييات چنين رفتاري در نتيجه شكلي غايدانديشانه 5به خود خواهد
گرفد ،اما اين ويژگي خاص اقتصاد لذتگرايانه اسد که به اجبارِ بنانگارههاي خويش ،توجه خود را تنها به
جنبه غايدنگرانه رفتار انساني معطوف ساخته اسد .ازاينرو ،با اين رفتار تنها تا جايي که بتوان آن را در قالب

 -1وبلن ،1898 ،ص .391
2- Legitimate
3- Extra-evolutionary
 -4همان منبع ،ص .392
5- Teleological Form
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محاسبات يا انتخابهاي عقاليي و غايدگرايانه تفسير کرد ،سروکار دارد[ .اما چيزي که اين گروه از اقتصاددانان
از آن غفلد دارند اين اسد که] همزمان اين نيز تا اندازهاي صحيح اسد که رفتار انساني ،اعم از اقتصادي و
غيره ،به اجبار عناصري مانند خوگيري (کسب عادت) 1و الزامهاي عرفي ،2گريزي از توالي علد و معلول ندارد،
اما واقعيدهاي اين نظم که براي علوم مدرن جديتر از جزييات غايدنگرانه رفتار اسد ،بهلزوم خارج از حوزه
توجه اقتصاد لذتگرا قرار ميگيرد ،به دليل اينكه نه ميتوان چنانكه بنانگارههاي آن ميطلبد ،آن را در قالب
خِرد کافي تعبير و تفسير کرد و نه ميتوان آن را در قالب يك دکترين غايدانديشانه ارايه داد» (وبلن.)1909 ،
در مجموع ،وبلن معتقد بود که توسل به بنانگارههايي مانند غايدشناسي موجب شده اسد
اقتصاد مرسوم نتواند موضوع مهم تغييرات نهادي را در تحليلهاي خود بگنجاند و منظور او از اينكه
علم اقتصاد يك علم تكاملي نيسد 3تا حد زيادي ناظر به اين بحث اسد که نظريههاي آن تغييرات
1- Habituation
2- Conventional Requirements
 -3يكي از نكاتي که اغلب در خصوص آن سوء تعبير وجود دارد ،منظور وبلـن از مفهـوم تكـاملي بـودن اسـد .برخـي تصـور
ميکنند که علم اقتصاد تكاملي نيسد ،زيرا واقعگرايانه نيسـد ،امـا وبلـن ( )1898معتقـد اسـد ،تفـاوت علـوم تكـاملي بـا علـم
اقتصاد در واقعگرايانه بودن آنها نيسد ،زيرا علم اقتصاد نيز تالش دارد واقعگرايانه باشد ،به اين معنـا کـه سـعي دارد بـا واقعيـات
سروکار داشته باشد .عده اي نيز معتقدند ،علوم تكاملي ،علومي هسـتند کـه در خصـوص فرآيندنـد ،امـا وبلـن معتقـد اسـد اگـر
منصف باشيم بسياري از نظريههاي اقتصادي از اين آزمون ،مانند آزمون واقعيد که در باال بيان شد ،موفس بيـرون خواهنـد آمـد؛
براي مثال ،نظريههاي جان استوارت ميل در خصوص توليد ،توزيع و مبادله ،نظريههايي از فرآيندهاي خـاص اقتصـادي هسـتند و
ميل به شكلي سازگار و مؤثر توالي واقعيات مورد مطالعه را مورد توجه و بررسي قرار داده اسد.
در نتيجه ،ميتوان گفد که تفاوت بين علوم تكـاملي و علـوم غيرتكـاملي در تأکيـد بـر واقعيـات يـا نبـود تـالش بـراي
صورت بندي و تبيين الگوهاي موجود در فرآيند و توالي حوادث نبوده اسد .حتي وبلـن معتقـد اسـد ،ايـن نيـز تصـور
غلطي اسد که متقدمان کالسيك در صورتبندي نظريههايشان و تبديل دادهها به بدنـهاي از دانـش نسـبد بـه حضـور
علد و معلول غفلد کردهاند.
در مقابل ،وبلن بر اين باور اسـد کـه تفـاوت علـوم تكـاملي و غيرتكـاملي دو منشـأ اصـلي دارد -1 :تفـاوت در مبنـاي ارزيـابي
واقعيدها براي اهداف علمي يا در تمـايلي کـه از منظـر آن واقعيـات درک مـيشـوند .اقتصـاددانان کالسـيك سـعي مـيکننـد
واقعيات را به سمد پيشذهنيدهاي خود هدايد کنند و از آنها چيزي بسازند که مورد پسند آنهاسـد ،يعنـي آنهـا را بـه سـمد
تعادل سوق ميدهند (که از اين نظر ميتوان گفد با واقعيـات برخـوردي غيرواقـعگرايانـه دارنـد) ،در مقابـل ،تكـامليهـا سـعي
دارند واقعيات را در چهارچوب رواب علي يا توالي کمي موجود در پديدهها آزمون کننـد -2 .عـدم توجـه کـافي بـه خصيصـه
تجمعي علد و معلول ،يعني علد و معلول به صورت خطـي ديـده مـيشـوند و زمـاني مـيتـوان علـد و معلـول را بـه صـورت
تجمعي مورد بررسي قرار داد که نهادها و تأثيرگذاري و تأثيرپـذيري آنهـا ،بـه عبـارت ديگـر ،رابطـه متقابـل آنهـا بـا افـراد وارد
تحليل شود .به همين سبب ميتوان گفد نظريه هاي مرسوم به علـد ناديـده گـرفتن نهادهـا و تغييـرات نهـادي و رابطـه دوسـويه
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نهادي را ناديده ميگيرند و نهادهاي موجود را بديهي فرض ميکنند و در درون اين چهارچوب
بهشدت انتزاعي ،تنها اقدام به طبقهبندي قيمدها ،ارزشها و رواب بين پديدههاي اقتصادي ميکنند،
به همين سبب علم اقتصاد را يك علم ردگانشناختي (تاکسونوميك) در نظر ميگيرد و چون وبلن
واقعيدهاي زندگي اقتصادي را بيرب به پيگيري حقيقد علمي نميدانسد ،ازاينرو ،از رويه
ردگانشناسانه اقتصاد نئوکالسيك که در آن تنها يك طبقهبندي از پديدههاي اقتصادي ارايه
ميشود ،رو گرداند و تمرکز تحليلي خود را بر تكامل اجتماعي متمرکز ساخد.
 -5تكامل اجتماعي از نظر وبلن
1

وبلن تكامل اجتماعي را به سه مرحله بزرگ تقسيم ميکند -1 :مرحله وحشيگري  -2 ،مرحله
بربريد و  -3مرحله صنعتي و مدرن .مرحله اول تقريباً شبيه دوران ماقبل تاريخ اسد .خصيصه
محوري سازمان اجتماعي آن مرحله فقدان عمومي نهادهاي پايهاي مانند مالكيد ،مذهب ،جنگ و
دولد اسد .وبلن معتقد اسد ،در مراحل اوليه تكامل زندگي« ،يعني در بين گروههاي وحشي
تفكيك شغلي بسيار کم و تمايز رشكانگيز بين طبقههاي اجتماعي و شغلهاي مختلف ،انسجام و
شدت کمتري دارد» .يكي از ويژگيهاي اين دوران آن اسد که سلسله مراتب طبقاتي در آن
وجود ندارد و نشانهاي از وجود طبقه مرفه در آنها نيسد .اين دوران «شامل آشتيجوترين
گروههاي انساني ـ شايد با تمام خصلدهاي آشتيجويي ـ اسد .در حقيقد ،مهمترين ويژگي
مشترک اعضاي چنين اجتماع هايي اين اسد که چنانچه در برابر فشار يا نيرنگ قرار گيرند ،نوعي
ناکارايي توأم با خوشرويي از خود نشان ميدهند» .2در آن زمان رفتار بشر توس انگيزههاي فاقد

نهادها و انسان ،نتوانستند در چهارچوب علوم تكاملي قرار گيرند .در نتيجه ،گرفتار نوعي انتـزاع بـراي ظرافـد بيشـتر در سـاخد
نظريههاي خوشتراش شدند و تنها اقدام به طبقهبندي موضوعها و پديدههاي مختلف کردهاند.
در مجموع ،وبلن معتقد بود ،علم اقتصاد چنان به مقوالتي مانند «طبيعي»« ،نرمال»« ،تمايالت»« ،اصول کنترلکننده» و
«علل اختاللزا» دل خوش کرده اسد که نميتوان آن را جزو علوم تكاملي طبقهبندي کرد (وبلن ،1898 ،ص .)381
1- Savage
 -2وبلن ،1383 ،صص .55-57
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شر ،يعني سه غريزه محوري و مورد تأکيد وبلن که عبارتاند از کارورزي (مهارتجويي)،
تمايالت والديني و کنجكاوي صرف ،1هدايد ميشدند.
اما مرحله بعد ،مرحله بربريد اسد :بعد از آنكه کارورزي (هنرهاي صنعتي) بتواند به حد کافي
پيشرفد کند و مازادي از کاالها و خدمات را ايجاد کند ،جامعه يغماگر شكل ميگيرد .در اين
هنگام ،نهادهايي مانند دولد ،مالكيد ،جنگ و طبقات اجتماعي بهوجود ميآيند و جامعه به آن
صورتي که ما آن را ميشناسيم سازمان مييابد .در همين دوران و به موازات شكلگيري مالكيد،
نهاد طبقه مرفه ظهور مييابد .مطابس نظر وبلن« ،در روند تكامل فرهنگي ،ظهور طبقه مرفه با آغاز
شكلگيري مالكيد همراه اسد».2
در اين مرحله ،طبقه مرفه و نخبگان حاکم افسار اژدهاي نفس خود را رها ميکنند و بيشترين
سهم را از مازاد توليد شده توس انسان عادي که سرگرم فعاليدهاي مولد اسد ،مطالبه ميکنند.
اين گروه براي به جيب زدن حس شفعه 3خود به شكلي يغماگرانه عمل ميکنند و اين عمل خود را
از طريس نهادهايي مانند مالكيد ،جنگ ،القاي خرافات و وحشد از مسايل ماوراءطبيعي به مردم
عادي عملي ميکنند.
اما مرحله بعد ،مرحله صنعتي و مدرن اسد که به لحاظ سازمان اجتماعي مانند مرحله بربريد
مبتني بر اصل يغماگري اسد ،با اين تفاوت که در اين مرحله ،نهادهاي يغماگري تفاوتهاي
اساسي با مرحله بربريد دارند.
 -1مطابس تفسير هودر ( ،)1956کارورزي ( )workmanshipاز نظر وبلن دو مفهوم دارد :الف -بهرهوري مادي ،دانش
تجربي ،فناوري يا در يك کالم ،هنرهاي صنعتي و ب -انجام يك شغل به نحو احسن .تمايالت والديني ( parental
 )bentاشاره به نوعي حس ايثارگرانه نسبد به قوم و خويش و هممسلكان فرد دارد ،اما کنجكاوي صرف ( idle
 )curiosityنيز عبارت اسد از جسدوجوي بيطرفانه و بيغرضانه دانش و معرفد ،يعني جسدوجوي علم براي نفس
خود علم .کنجكاوي صرف يكي از مقوالتي اسد که وبلن بر آن بهعنوان يكي از منابع اصلي پيشرفدهاي فناورانه تأکيد
دارد و آن را يك عامل خالق ( )creative factorدر تمدن ميداند .در مقابل اين سه غريزه که به نوعي در نظر وبلن
خير تلقي مي شوند ،سه غريزه وجود دارد که از نظر او شر و به نوعي مانع پيشرفد و توسعه هستند .اينها عبارتاند از:
غريزه يغماگري ،گرايش به چشم و همچشميهاي رشكانگيزانه و غريزه خودخواهي.
 -2وبلن ،1383 ،ص  :69در واقع ،وبلن بر اين باور اسد که طبقه مرفه و مالكيد ،جنبههاي متفاوت از واقعيدهاي
کلي يكساني هستند.
 -3البته اين تقدم و اولويد را نيز آنها مطابس اسلوبهاي يغما گرانه و قلدرمابانه خود در ذهن تمام آحاد جامعه جا
انداختهاند وگرنه حقي طبيعي نيسد.
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مهمترين نكته در تحليل وبلن از اين مراحل ،شكلگيري و تكامل نهادها و تأثير آنها بر ايجاد
الگوهاي رفتاري متفاوت اسد .همانطور که بيان شد ،در مرحله اول نهادها وجود ندارند .در مرحله
بربريد نهادها شكل ميگيرند و به دو دسته کلي قابل تقسيم هستند :الف -نهادهاي مولد و ب-
نهادهاي يغماگر که هر يك الگوهاي رفتاري مرتب با خود را بهوجود ميآورند .نهادهاي مولد،
نهادهايي هستند که بهطور عمده مرتب با غريزه کارورزي و کنجكاوي صرف و به دنبال ايجاد
روحيه کار و تالش هستند .نهادهاي يغماگر ،نهادهايي هستند که بيشتر به دنبال ايجاد الگوهاي
رفتاري مبتنيبر اتالف هستند ،مانند چشم و همچشمي .در واقع ،نهادهاي يغماگر حتي موجب
ميشوند مردم بهجاي آنكه در فرآيند توليد کاالها و خدمات شرکد کنند و از اين طريس خدماتي به
رفاه عمومي داشته باشند ،از نخبگان حاکم خود متابعد و براي اين منظور تالش ميکنند تا از طريس
تظاهر و اتالف و به رخ کشيدن ،از همسايهها و همشهريهاي خود پيشي گيرند.
اما در دوران مدرن نيز دو طبقهبندي کلي از نهادها ميتوان ارايه کرد؛ نهادهاي صنعتي که
الگوهاي رفتاري ابزاري يا فناورانه را بهوجود ميآورند و نهادهاي پولي 1که به نوعي ،استثمار
پولي را جايگزين استثمار مبتنيبر زور ميکنند.
بنابراين ،ميتوان گفد ،وبلن براي تحليل رفتارهاي اقتصادي ،ابتدا يك طبقهبندي کلي از نهادهاي
اجتماعي جامعه ارايه ميکند .بهطور مشخص ،براي دنياي مدرن ،او نهادهاي اقتصادي را به دو طبقه
«پولي» و «صنعتي» تقسيم ميکند و براساس اين تفكيك شغل و حرفه افراد جامعه را طبقهبندي و
براساس اين طبقهبندي الگوهاي رفتاري رايج را در بين مردمان هر کدام از اين طبقات دستهبندي و از
اين طريس نيز الگوهاي مصرفي آنها را تحليل ميکند .اين موضوع موجب شده اسد که يك نوع
پيوستگي و کلنگري نسبي در تحليل او مشاهده شود ،به نحوي که تقريباً تمام اجزا بهطور يك زنجيره
کامل در تحليل گنجانده شدهاند .2اين تبيين را ميتوان در نمودار شماره  ،1خالصه کرد.

1- Pecuniary
 -2البته بايد خاطر نشان شود که اين تحليل وبلن مانند ديگر تحليل هاي انساني مطلس و کامل نيسد ،بلكه در حد کلي
و نسبي درسد مينمايد.
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نمودار  -1تبيين تكامل اجتماعي از نگاه وبلن

مأخذ :یافتههای تحقیق.

يكي از نكات مهم و باارزشي که از تحليل يادشده ميتوان دريافد ،اين اسد که برخالف
تصور مرسوم ،توسعه و تحول اقتصادي مسير يگانه و يكتايي را نميپيمايد .در واقع ،براساس بينش
وبلن توسعه و تحول اقتصادي بر دو مسير ناهمگرا جريان مييابد« .با توجه به حفظ گزينشي
استعدادها و تواناييهاي فردي ،اين دو مسير عبارتاند از :مسير مالي [پولي] و مسير توليدي
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[صنعتي] .از لحاظ حفظ گرايشها ،طرز تفكرها و ويژگيهاي رواني ،اين دو مسير عبارتاند از:
سوگيري رشكانگيزانه و خودبينانه و سوگيري صرفهجويانه و غيررشكانگيز ... .شغلهاي مالي
[پولي] در عمل و بهطورعمده استعدادها و گرايشهاي دسته اول را ميطلبد و بهطور گزينشي آنها
را در جامعه حفظ ميکند .شغلهاي صنعتي و توليدي هم دسته دوم را به کار ميگيرد و در حفظ
آنها ميکوشد .يك بررسي جامع روانشناختي نشان ميدهد که هر يك از اين دو دسته گرايشها
و استعدادها به صورت خلس و خويي معين و چندوجهي بروز ميکند».1
روي ديگر سكه در تحليل تكامل اجتماعي وبلن در تضاد نهادها و فناوري يا به عبارت ديگر،
همان دوگان معروف وبلن نهفته اسد .حقيقد آن اسد که وبلن نگاه چندان مثبتي به نهادها
نداشد و بهطور عمده آنها را مانع توسعه ميدانسد .در اينجا ميتوان به دوگانگي مشهور وبلن بين
اقدامهاي فني و ابزاري که از طريس آنها انسانها زندگي کرده و الگوهاي نهادينه شده و آييني
قدرت و جايگاه که براساس آن زندگي ميکنند ،اشاره کرد .البته ،الگوهاي نهادي بهعنوان نيروي
مقاوم در برابر تغيير در نظر گرفته مي شوند ،به دو دليل ،هم به اين سبب که تغيير عادات نيازمند
تالش اسد و هم به اين دليل که تغييرات اجتماعيِ ناشي از پيشرفد فناوري ممكن اسد وضعيد
موجود قدرت و جايگاه را تهديد کند .اين کشوقوس بين پيشرفد فناوري و عقبماندگي نهادي
موجب بروز مشكالت ناشي از تعديالت نادرسد نهادي 2ميشود و اين تعديالت نادرسد يا به
عبارت ديگر ،وقفههاي فرهنگي مي تواند پيامدهاي قابل توجهي به دنبال داشته باشد و به فعليد
رسيدن جريان بالقوه درآمد حقيقي را با مشكل مواجه سازد.
استنفيلد ( )1999معتقد اسد ،اغلب اوقات دوگانگي وبلن يك وجهي 3به تصوير کشيده شده
اسد .براساس اين تصوير ،اينرسي واپسگرايِ نهادها مانند مانعي در برابر نيروي ترقيخواهانه
تغييرات فناورانه عمل ميکند .ترديدي وجود ندارد که در برابر تغيير مقاومدهايي وجود دارد و
ديگر اينكه اغلب اوقات اين مقاومد ناشي از عادت حمايد از رتبهبنديهاي اجتماعي اسد ،اما
واضح اسد که برخي صاحبان قدرت و جايگاه خود دسد به فراهم آوردن تغييراتي ميزنند که
معتقدند ،به تقويد و بهبود رتبههاي نسبي آنها منجر ميشود .تصميمات کارگزارانهاي که براي
پيشبرد تغييرات فناورانه طراحي ميشوند به لحاظ فرهنگي ضعيفتر از تصميمات کارگزارانهاي
 -1وبلن ،1383 ،صص .251-252
2- Institutional Maladjustments
3- One-sidedly

 106فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي ،سال چهاردهم ،شماره  ،55بهار 1393

که براي جلوگيري از اين تغييرات طراحي ميشوند ،نيستند .به نظر ميرسد ،بهترين بيان از
دوگانگي وبلن ،بيان آن بهعنوان جهدگيري رشكانگيزانه

1

در برابر جهدگيري

غيررشكانگيزانه  2باشد .پذيرش تغييرات و مقاومد در برابر آن به شكلي رشكانگيزانه تحريك
ميشود ،زيرا تغييراتي که به گروهي منفعد ميرساند به زيان ديگران اسد .منفعد
غيررشكانگيزانه آن منفعتي اسد که گونههاي انساني 3به شكلي غيرشخصي 4بهدسد ميآورند؛
تغييرات غيررشكانگيزانه نيز آن تغييراتياند که در راستاي مقاصد يا منافع عمومي هستند.
تا اين قسمد بحث مقاله حاضر بهطور عمده به دو تالش ارزنده وبلن ،يعني تحول در بنيانهاي
معرفدشناختي علم اقتصاد و بهوجود آوردن بينشي نهادي در تحليلهاي اقتصادي اشاره داشد ،اما
وبلن در راه شناخد خود مسير متعارف را طي نكرد و براي اين راه ،بنيان روششناختي متفاوتي را
بنا کرد .نظر به اهميد اين مسأله ،در ادامه بهاختصار به برخي از جنبههاي روششناسي وبلن اشاره
ميکنيم.
 -6روششناسي وبلن
اکنون ،با عنايد به آنچه گفتيم ،بهخوبي ميدانيم که وبلن سعي داشته اسد با تغيير بنيانهاي
معرفدشناختي ،بناي علم اقتصاد را براساس يك مفهوم و بينش تكاملي پيريزي کند .اين واقعيتي
اسد که تجلي آن را ميتوان بهخوبي در کلمات ستايشآميز وبلن از علوم تكاملي و نسبدهاي
تلخ و گزنده او به علوم غيرتكاملي مشاهده کرد .اما پرسش اين اسد که بينش روششناختي وبلن
در راه ساخد يك علم تكاملي بر چه مفهوم يا مفاهيمي استوار بوده اسد؟ در پاسخ بايد گفد،
نكته مهم در تالشهاي روششناختي وبلن براي ساخد يك علم تكاملي مفهوم عليد تجمعي
اسد .در واقع ،اين ،کليديترين عنصري اسد که وبلن به علوم تكاملي نسبد ميدهد ،زيرا
همانطور که پيش از اين بيان شد ،وبلن بهخوبي ميدانسد که دانشمندان غيرتكاملي نيز به مفهوم
عليد توجه داشته اند ،اما از نظر وي بينش آنها به مفهوم عليد يك بينش خطي بوده اسد ،يعني به
شكل:
معلول

علد
1- Invidious Orientation
2- Non-Invidious
3- Human Species
4- Impersonally
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اين در حالي اسد که وبلن عليد را به صورت تجمعي در نظر ميگيرد و بينش باال را ناکارا و
ناکافي ميداند ،زيرا به گرايشهاي حدي فردگرايي يا کلگرايي منجر ميشود .نكته مهم در
نسبد فرد و محي تأثير متقابل اين دو بر يكديگر اسد و اين ،موضوعي نيسد که وبلن از آن
غافل باشد .به عبارت ديگر ،او بهخوبي نسبد به جريان و تأثير معكوس معلول بر علد آگاه بوده،
درسد مانند آنچه در شكل زير به تصوير کشيده شده اسد:
علد

معلول

در واقع ،اين ،نكتهاي اسد که بهخوبي مي توان در بينش دوسويه وبلن نسبد به نهادها و انسان
(ساختار و کارگزار) مشاهده کرد ،در حالي که نهادها معلول کارگزاري انسان هستند ،در عين
حال ،در يك فرآيند بازخوردي ،خصلدهاي انساني را شكل ميدهند .گرچه اين درسد اسد که
نهادها از کنش فردي نتيجه ميشوند ،اما نهادها نيز بهنوبهخود کنشهاي فرد را قالب ميزنند.
بنابراين ،هر نوع تقليل روششناختي ،چه برحسب فردگرايي و چه برحسب کلگرايي ،منتفي
مي شود .اين بينش موجب شده اسد که وبلن از هر دو شكل فردگرايي روششناختي و کلگرايي
روششناختي دوري گزيند .1اين دوري را بهخوبي ميتوان در اين بيان وبلن مشاهده کرد« :رشد و
جهش ساختار نهادي پيامد سلوک 2افراد گروه اسد ،زيرا نهادها از تجارب افراد و از طريس کسب
عادات توس

افراد ،ظهور مييابند و در تجربهاي مشابه اين نهادها بهمنظور هدايد و تعريف

اهداف و غايد سلوک انسانها عمل ميکنند».3
وبلن بهخوبي ميدانسد که وقتي عليد تجمعي بهعنوان عنصر اصلي روششناختي پذيرفته
شود ،در آن صورت ،نظريه را گريزي از دو نكته مهم و مورد تأکيد او وجود ندارد .اين دو پيامد
اجتنابناپذير عبارتاند از -1 :رد تحليلهاي ايستا و تعادلي و  -2انكار گزارههاي غايدشناختي.
اولي ،به يك واقعيد تجربي و ملموس اشاره دارد که در واقعيات زندگي بهخوبي قابل مشاهده
اسد و دومي نيز به يك باور متافيزيكي نسبد به روند موجود در سير تحول در امور اشاره دارد.
البته ،همانطور که پيش از اين بيان شد ،وبلن از غايتمند بودن رفتار انسان آگاه بود و بر آن صحه
 -1اين نكتهاي اسد که توس چاوانس ( )2009نيز مورد تأکيد قرار گرفد.
2- Conduct
 -3وبلن ،1909 ،ص.243
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مي گذاشد ،اما براساس اصل عليد تجمعي که به اعتقاد وبلن در توالي حوادث فرآيندي کور
بهوجود ميآورد ،غايتمندانه بودن اين توالي قابل قبول نخواهد بود .به عبارت ديگر ،وبلن از اين
طريس به انكار آن روند بهبوديابنده مورد نظر اقتصاددانان مرسوم در جريان کلي حوادث دسد زد.
از ديگر ويژگيهاي روششناختي وبلن مخالفد در برابر اثباتگرايي (پوزيتيويسم) اسد.
درسد در زماني که آرا و انديشههاي وبلن در حال فتح عرصههاي علمي حرفه اقتصاد بود ،جريان
اثبات گرايي نيز رونس بسياري داشد .با وجود اين ،وبلن به مخالفد با آن پرداخد و در مقابل
تجربهگرايي و اثباتگرايي ،اين بينش را رد کرد که علم بايد برمبناي تجربه و بدون
پيشفرضهاي اضافي و مستقل از مشاهده بنا شود .به همين خاطر ،وبلن حمله کنتي 1به متافيزيك
را رد کرد و معتقد بود که «بستر و زمينه نهايي دانش همواره داراي صفتي متافيزيكي اسد» .2به
اعتقاد وبلن «بايد يك بينش برگزيده شود» در نتيجه« ،هر تالشي که بخواهد از مباني متافيزيكي
پرهيز کند ،همواره محكوم به شكسد خواهد بود» .3شواهد را همواره ميتوان به شيوههاي مختلف
تفسير کرد« ،در خصوص هيچ موضوعي از دانش بين دو فردي که معرفد آنها مبتنيبر
پيشفرضهاي متفاوت اسد ،هيچ توافس قابل توجهي رخ نخواهد داد» .4وبلن به اين موضوع پي
برده بود که تجربه به تنهايي نميتواند زيربناي دانش باشد ،در واقع ،تمام دانشها به پيشفرضها
اتكا دارند ،پيشفرضهايي که به شكلي اجتنابناپذير ،برخي از آنها متافيزيكي هستند.
بهطور مشخص ،يكي از انتقادهاي اصلي وبلن به اثباتگرايي به اين موضوع بازميگشد که
علم نياز به تبيين رواب علي دارد ،اما همانطور که هيوم بهدرستي در قرن هجدهم به اين نكته
اشاره کرده بود ،ارتباطات علي قابل مشاهده نيستند .اثباتگرايان و تجربهگراياني مانند کند بر اين
باور بودند که چون نميتوان علدها را از طريس تجربه تشخيص داد ،در نتيجه ،هر نوع تحقيقي
براي يافتن علدها کار بيحاصلي اسد .به اعتقاد هاجسون ،وبلن در برابر تجربهگرايي به شكل
مناسبي «مفهوم عليد» را بهعنوان امري ضروري «براي انجام يك تحقيس علمي» مطرح ساخته
اسد« .توالي علي  ...موضوع اِسناد متافيزيكي 5اسد .واقعيتي مربوط به مشاهده نيسد و نميتوان
1- Comtean Attack
 -2هاجسون ،2004 ،ص .147
 -3وبلن ،نقل از هاجسون.2004 ،
 -4همان منبع.
5- Metaphysical Imputation
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آن را جزو واقعيات مربوط به مشاهده در نظر گرفد ،بلكه صرفاً خصيصهاي اسد که به آنها نسبد
داده ميشود .علد توس دانشمندان و ديگران ،نسبد داده ميشود ،بهعنوان امري که ضرورت
منطقي دارد ،بهعنوان مبنايي براي [ايجاد] دانشي نظاممند در خصوص واقعيات موجود در
مشاهدات».1
بُعد ديگر روششناسي وبلن که بسيار اهميد دارد ،بيمهري او به هر دو روششناسي متعارف،
يعني قياس و استقراسد .حمله وبلن به قياسگرايي همان ادعاي آشنايي اسد که ميگويد
نظريهپردازان قياسي بهطور معمول نميتوانند نظام منطقي خود را به محك آزمون تجربي بگذارند،
يا اينكه وقتي چنين کاري ميکنند ،اغلب چنان دلباخته معيارهاي پيش انديشيده شده خود مبنيبر
رب منطقي نظريه هستند که واقعيدها را کنار ميگذارند ،البته نه برحسب فرمولهايشان ،بلكه اين
واقعيدها را موردهاي ناهنجاري در نظر ميگيرند که حاصل علدهاي مزاحم 2هستند.3
وبلن بر اين باور بود که بينش مورد تأکيد و استفاده در ساخد نظريههاي اقتصاد مرسوم
قياس گرايانه اسد .اين روش باعث شده بود که اقتصاددانان مشاهداتي را که براساس فرمولبندي
و نظريههاي ايشان قابل تبيين و تفسير نباشد ،بهعنوان اموري ناهنجار تلقي کنند .در تمام اين
نظريهها کارگزاران يا نيروهايي که علد حقيقي به وقوع پيوستن پديدههاي مختلف در فرآيند
زندگي اقتصادي هستند ،بهآساني ناديده گرفته ميشوند .در بهترين حالد ،پيامد اين روش بدنهاي
از قضاياي منطقي اسد که با رواب عادي و طبيعي پديدهها سروکار دارند ،يعني يك طبقهبندي
صرف از پديدههاي اقتصادي .در بدترين حالد ،پيامد اين روش مجموعهاي از پندهاي حكيمانه
براي هدايد فعاليدهاي اقتصادي و بحثهاي مجادلهآميز در خصوص ديدگاههاي سياستي
البته وبلن استقراگرايي را نيز رد ميکند .مخالفد وبلن در برابر استقراگرايي را ميتوان بهخوبي
در انتقادهاي او از مكتب تاريخي آلمان مشاهده کرد .در واقع ،او بهکارگيري استقرا توس
اقتصاددانان مكتب تاريخي آلمان را بهشدت مورد انتقاد قرار ميدهد و نتيجه ميگيرد که «کل
دامنه وسيع معرفد و تحقيقاتي که آن مكتب انجام داده اسد بهطور معمول به زيور علم آراسته
 -1وبلن ،نقل از هاجسون ،2004 ،ص .148
2- Disturbing Causes
 -3البته ،کواتس ( )1954معتقد اسد که وبلن در مخالفد خود نسبد به قياسگرايي پايمردي نميکند ،بهويژه در
تحليل مطالعات کارل مارکس.
 -4وبلن ،1898 ،ص.384
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نمي شود ،به اين معنا که [حتي براي آن مواقعي که دم و دستگاه تحقيقاتي آنها] سازگار اسد ،آنها
خود را مشغول احصاي دادهها و بياني داستانگونه از توسعه صنعتي کردهاند و هرگز نظريهاي در
خصوص هيچ چيز ارايه نكرده اند و نتايج تحقيقاتي خود را به بدنه سازگاري از دانش بس
ندادهاند» .1وبلن اين نقيصه را در ناتواني مكتب تاريخي آلمان در ارايه يك بيان ژنتيك 2از فرآيند
زندگي اقتصادي ميداند« .آنها يك مرور داستانگونه از پديدهها ارايه کردهاند ،نه يك بيان
ژنتيك از يك فرآيند در حال توسعه و گسترش».3
در اينجا ضروري بهنظر ميرسد توضيحي درباره روش ژنتيك که وبلن آن را در برابر
قياس گرايي و استقراگرايي مطرح ساخد ،توضيحاتي داده شود .او روش ژنتيك را چنين توضيح
ميدهد :اين روش ،روشي اسد که با نيروها و توالي توسعه سروکار دارد و به دنبال فهم نتيجه از
طريس پي بردن به اين اسد که چگونه و چرا يك نتيجه خاص رخ داده اسد .هدف اين روش،
سازماندهي کردن پديدههاي اجتماعي در درون يك ساختار نظري مطابس با يك چهارچوب علي
اسد .در واقع ،روش ژنتيك روي ديگر همان سكه عليد تجمعي اسد ،يعني روي ديگر سكه
همان «استمراري که در طرح فكري داروين در واقعيدها جسدوجو و به آنها نسبد داده
ميشود» ،استمراري از علد به معلول و برعكس .اين طرح فكري ،طرحي از عليد تجمعي کور
اسد که در آن نه روندي وجود دارد و نه انتهايي ،چه رسد به تعادل .ازاينرو ،ميتوان گفد که
وبلن در تأکيد بر رويكرد تكاملي ،مفهوم عليد تجمعي را بهعنوان مهمترين عنصر روششناسي
خود معرفي و گاهي اوقات اين تأکيد بر تبيين علي را بهعنوان بخشي از يك روش ژنتيك توصيف
کرده اسد.
همانطور که هاجسون ( )2004نيز تأکيد ميکند ،يكي از پيامدهاي مهم تأکيد وبلن بر ايده
عليد تجمعي به چالش کشيده شدن انسان اقتصادي مطرح در نظريههاي اقتصاد جريان اصلي
اسد ،زيرا براساس روششناسي وبلن ،انسان دستخوش فرآيندهاي تكاملي اسد ،ازاينرو،
نميتوان او را ثابد يا داده شده 4فرض کرد .ازاينرو ،الزم اسد توجيهي علي در خصوص تعامل
بين انسان و ساختار اجتماعي ارايه شود .اين توجيه علي را نميتوان در فرد متوقف کرد ،بلكه بايد
 -1وبلن ،1898 ،ص.375
2- Genetic
 -3همان منبع ،ص.388
4- Fixed or Given

نهادگرايي وبلن 111

سرچشمه اهداف و ترجيحات فردي را نيز تبيين کرد .در واقع ،وبلن با اين کار خود ،از انسان
اقتصادي به سمد انسان نهادي عزيمد ميکند.
به اعتقاد و بلن ،يكي از مشكالت اساسي اقتصاد جريان اصلي آن بود که هيچ تبيين علي نه از
«انسان اقتصادي عاقل» و نه از تابع ترجيحات داده شده او ارايه نميکند .اين عقالنيد و ترجيحات
چگونه در تكامل انسان ظهور يافتهاند؟ کدام علل و کدام فرآيندها آنها را بهوجود آوردهاند؟ چه
وقد و چگونه آنها در تكامل و پيشرفد هر انسان شكل گرفتهاند؟ و پرسشهايي از اين دسد.
عالوه بر اين ،وبلن از طريس روششناسي خود توانسد تعريف محدود علم اقتصاد بهعنوان «علم
انتخاب» 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
ناگزير ميکند که در نهايد ،سرچشمه و نحوه تكامل آن ترجيحات را بررسي کنيم .اگر اقتصاد
خود را به ترجيحات ثابد 1محدود و مقيد سازد ،در آن صورت ،ناچار خواهد بود که بپذيرد
حوزه آن محدود اسد و وقتي ما رويكرد اقتصادي را چنين محدود تعريف ميکنيم ،در آن
صورت نخواهد توانسد بسياري از پديدهها را تبيين کند.2
در حقيقد ،اين يكي از واقعيدهاي مورد تأکيد نهادگرايان اسد .به عبارت ديگر ،ميتوان
ادعا کرد که اقتصاد مرسوم به سبب نوع برخورد خود با مسايل و پديدههاي اقتصادي نتوانسته اسد
و نميتواند بسياري از پديدهها را تبيين کند .در مقابل ،وسعد تحليلي نهادگرايي اين امكان را
براي آن فراهم آورده اسد.
اين تفاوت در وسعد رويكرد از اين حقيقد نشأت ميگيرد که وبلن و ديگر نهادگرايان رفتار
انسان را در چهارچوب انسانشناسي و ديگر علوم اجتماعي مطالعه ميکنند .از نظر ايشان نيروهاي
زيادي (مانند غرايز) بر رفتار انسان اثرگذارند و به همين سبب سعي دارند اين نيروهاي ديگر را به
تحليل هاي اقتصادي خود وارد کنند .به معناي دقيس کلمه ،نهادگرايان سعي دارند حرفه اقتصاد را
از طريس بينشهاي برگرفته از ساير رشتهها تقويد کنند و وسعد بخشند .در نتيجه ،با استفاده از
بينش هاي برگرفته از ساير علوم اجتماعي ،اين فرض اقتصادي را که انسانها به دنبال حداکثرسازي
مطلوبيد يا به عبارت ديگر ،به دنبال حداکثرسازي لذتهاي خودشان هستند ،رد ميکنند .در

1- Fixed Preferences
 -2هاجسون ،2004 ،ص .158
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عوض ،اين اعتقاد وجود دارد که انساننهادي بهطور عمده براساس رسوم و عادات رفتار خود را
تنظيم ميکند .ريشه اين اعتقاد در انديشههاي وبلن اسد ،کسي که تحليلهاي سنتي اقتصاد را
زيرورو کرد و اين ايده را مطرح ساخد که اين نهادها و تجارب هستند که مشخص ميکنند چه
چيزي لذتبخش و چه چيزي دردآور اسد.
تا اينجا سعي کرديم در حد بضاعد و دانش خود و کامالً مبتنيبر چهارچوب ذهني و تحليلي
جديد و متفاوت از ساير مطالعات موجود ،در خصوص جنبههاي کليدي بينش وبلن اشارات و
تفسيرهايي داشته باشيم .البته هيچ ترديدي وجود ندارد که ابعاد فكري وبلن آنقدر وسعد دارد که
همواره ميتواند موضوع بحثهاي مفصل و تازه قرار گيرد .در واقع ،کتب و مقاالت زيادي را
مي توان در اين زمينه تأليف کرد .به همين سبب کندوکاو در ساير جنبههاي معرفدشناسانه و
روششناسانه وبلن را ميتوان به ساير مطالعات واگذار کرد ،اما در ادامه ،براي اينكه تصوير
کاملتري از تالش هاي ارزنده وبلن در ساحد علم اقتصاد ارايه کرده باشيم ،مروري بر ساير
کمكهاي 1او داريم.
 -7ساير کمكهاي وبلن
وبلن سهم علمي قابل توجهي در تاريخ انديشههاي اقتصادي دارد ،بهطوري که حتي ميتوان
ريشههاي فكري و فلسفي نظريات بسياري از انديشمندان بزرگ را در تفكرات او جسدوجو
کرد2؛ براي مثال ،مي توان رد نظريه مصرف دوزنبري را در کتاب معروف وبلن با عنوان «نظريه
طبقه مرفه» گرفد.
حقيقد آن اسد که اين کتاب حاوي يكي از شاخصترين نظريههاي وبلن اسد .وبلن در اين
کتاب تالش کرده تا نظريه مصرف نهادگرا را بهعنوان بديلي در برابر نظريه نئوکالسيكي-

1- Contributions
 -2البته در بسياري از حوزهها وبلن نسبد به بسياري از انديشمندان که واضع برخي از نظريهها در نظر گرفته ميشوند،
سابقه تاريخي دارد؛ براي مثال ،بسياري از نظريههاي کينز سالها قبل از کينز توس وبلن ارايه شدهاند .اين نكتهاي
اسد که نگارنده در يكي از مقاالت خود با عنوان «اقتصاد کينز و اقتصاد نهادگرا» (در دسد چاپ) آن را نشان داده
اسد.
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مارژيناليستيِ مصرف مطرح سازد .1يكي از محاسن مهم اين نظريه آن اسد که در آنِ واحد،
نظريهاي در خصوص فرهنگ ،مصرف ،تحوالت نهادي ،فقر و کار اسد.
او در اين اثر ماندگار نشان ميدهد که چگونه طبقه مرفه بهتدريج و در دوران گذار از عصر
توحش به عصر بربريد ظهور مييابد و شرايطي را در جامعه بهوجود ميآورد که در آن عدهاي از
مردم ،از طريس استثمار ديگران ،حاصل دسترنج آنها را به خود اختصاص ميدهند و در طول زمان
بر ثروت و داراييهاي خود ميافزايند .اين تملك ابتدا از تصاحب زنان آغاز ميشود و بهتدريج
بيشتر کاالهاي مادي زندگي را دربر ميگيرد (وبلن.)1383 ،
وبلن در اين نظريه خود در کنار ساير مفاهيم ،دو مفهوم برجسته را به ادبيات علم اقتصاد معرفي
کرده اسد که هنوز از موضوعهاي قابل تأمل به شمار ميآيند -1 :فراغد تظاهري و  -2مصرف
تظاهري .در هر دو مورد وبلن نشان ميدهد که هدف عمده عوامل اقتصادي از فراغد و مصرف
نشان دادن قدرت و ثروت اسد ،يعني درسد نقطه مقابل تصور مرسوم که مصرف را به ترجيحات
فردي تقليل ميدهد .ازاين رو ،اين تحليل موجب توجه به موضوع قدرت و رابطه آن با پديدههاي
اقتصادي مانند مصرف و فقر شد.
وبلن پس از نظريه معروف و پرآوازه خود که همان نظريه طبقه مرفه اسد ،دومين نظريه
کالسيك خود را با عنوان «نظريه فعاليد سوداگرانه» 2در سال  1904منتشر ساخد و در آن تفسير
و تحليل جامع و فراگيري از نظام سرمايهداري آمريكا و ادوار تجاري آن ارايه کرد .شايد بتوان
وبلن را از نخستين افرادي دانسد که دسد به تحليل ادوار تجاري زدهاند.
 -1در يكي ديگر از مقاالت نگارنده که اکنون در دسد داوري اسد ،اين نظريه بهطور مفصلتر مورد بررسي قرار گرفته اسد.
2- The Theory of Business Enterprise
عموماً در ادبيات فارسي براي کلمه  businessاز معادلهاي کسبوکار ،بازرگاني و تجارت استفاده ميشود ،اما
تصور ميکنم در چهارچو ب ادبيات وبلن ،بهتر اسد بيشتر از معادل سوداگري براي اين کلمه استفاده کنيم تا
معادلهايي مانند کسبوکار يا تجارت .به دو دليل؛ نخسد اينكه ،در ادبيات فارسي سوداگري هرچند به معناي
تجارت و بازرگاني بوده ،اما داراي بار منفي اسد؛ براي مثال ،ما به قاچاقچي مواد مخدر ميگوييم سوداگر مرگ،
هيچگاه نمي گوييم تاجر مرگ يا بازرگان مرگ .وبلن نيز بار منفي از اين کلمه مراد ميکند ،زيرا به نوعي آن را
غيرمولد و يغماگر مي داند ،درسد نقطه مقابل صنعد که از نظر او عامل سعادت و خوشبختي انسان اسد .دوم آنكه،
در ادبيات اقتصادي ،سوداگر يادآور کلمه مرکانتيليسم اسد و مرکانتيليسم نيز مرامي بود که هدفش کسب قدرت
اقتصادي براي کشور از طريس انباشد ثروت پولي بود .از قضا وبلن نيز وقتي اصطالحهاي  businessو
 businessmanرا به کار ميبرد بيشتر بر جنبه پولي ) (pecuniaryمسأله تأکيد دارد.
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او در اين کتاب تمايز مشهوري که در کتاب نظريه طبقه مرفه بين فعاليدهاي صنعتي و
فعاليدهاي پولمحورانه و سوداگرانه بهوجود آورده بود ،برجستهتر ساخد و از اين طريس
خصايص مسل

نظام سرمايهداري آمريكا را مطالعه کرد .اين خصايص عبارت بودند از :ظهور

اقتصاد صنعتي ،ماشينهاي توليدي بزرگ ،نجيبزادگان دزد ،1ناتواني نظامهاي اخالقي براي
کنترل قدرت کسب و کار نوين ،چرخههاي تجاري شديد و ظهور و پيدايش صنايع شبهانحصاري،
مانند فوالد آمريكا 2و استاندارد اويل .3برخالف همعصران خود که به دنبال تبيين اين بودند که
نظام اقتصادي چگونه به سمد تعادل حرکد ميکند ،وبلن تالش داشد نشان دهد چگونه
تغييرات در جهان واقع رخ ميدهند.
براي اين منظور ،فعاليدهاي سوداگرانه را از فعاليدهاي صنعتي و ماشيني و همينطور،
سرمايهدارها را از مهندسها ،جدا ساخد .از نظر وبلن ،چرخه فعاليد سوداگرانه توس
سرمايهدارها به حرکد درميآمد ،کساني که تنها به دنبال حداکثر ساختن سود خود بودند .در اين
بينش ،سرمايهدار يك يغماگر اسد ،زيرا هدف و عالقهمندياش پولسازي 4اسد ،نه ساخد
کاال .5در مقابل ،فرآيند ماشين و صنعد به اقدامهاي فني اشاره داشد که در توليد کاالها به کار
 -1برخي از محققان داخلي براي کلمه  robber baronsاز معادلهاي ديگري مانند «بـارونهـاي غـارتگر» بـهعنـوان
معادل اين واژه استفاده کرده انـد (بـراي مثـال ،عبـاس قـانع بصـيري و محسـن قـانع بصـيري در ترجمـه اثـر جـان کنـث
گالبرايد با عنوان «سيري در اقتصاد معاصر» .)1387 ،به هر حال ،اين لقب گروهـي از سـرمايهداران و تجـار آمريكـايي
در اواخر دهه  1880اسد که ثروت خود را با روشهاي بازرگاني بيرحمانه و خشن بهدسـد مـيآوردنـد و بـه همـين
سبب وبلن از آنها نفرت داشد و حتي به دليل اعمال آنها مالكيد خصوصي را با ديده ترديد مينگريسد .حقيقـد آن
اسد که خانواده وبلن از اين گروه از افراد زخمهاي کاري و فرامـوشنشـدهاي خـورده بودنـد .هرچنـد نگارنـده قصـد
ندارد وارد زندگي شخصي وبلن شود ،به ويژه به دليل محدوديد فضا و در ايـن مقالـه بيشـتر توجـه و تـوان خـود را بـر
تفسير و بيان نكات کليدي و مهم ايدههاي او متمرکـز سـاخته اسـد ،امـا بـه نظـر مـيرسـد اشـارهاي مختصـر در اينجـا
ضروري اسد .نكته اي که برخي مفسران وبلن به آن اشاره کردهاند ،آن اسد که خانواده وبلن « ...براي پرداخـد بهـره
باالي بدهيهايي که در دعواهاي ملكي به بار آورده بودند» ناگزير شدند نيمي از زمـينهايشـان را بفروشـند .ازايـنرو،
«نفرت از کالهبرداران ،زمينبازان و وکيالن بيوجدان [و اساساً تمام کساني که زندگي و فعاليـدهـاي اقتصـادي آنهـا
حول محور پول و سوداگري قرارداشد] در سند خانوادگي وبلن بسيار ريشهدار بود و در بسياري از نوشـتههـاي وبلـن
بهروشني مشهود اسد» (کوزر ،1368 ،صص .)370-371
2- US Steel
3- Standard Oil
4- Making Money
5- Making Goods
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گرفته ميشوند .اين فرآيندها توس مهندسها طراحي و اجرا ميشوند .از نظر وبلن ،مهندسها
برخالف سرمايهدارها و سوداگران ،بيشترين تالش و دلمشغولياشان توليد کاال و افزايش رفاه
جامعه اسد.
در نتيجه ،ميتوان تحليل وبلن در خصوص نظام سرمايهداري را براساس تضاد بين سوداگري
(جنبه سودجويانه و پولمحورانه فعاليدهاي اقتصادي) و صنعد (جنبههاي فناورانه و توليدکننده
کاالها و خدمات) تبيين کرد.
يكي از نكات مهم و جالب توجه در تحليلهاي وبلن اين موضوع اسد که فناوري يا «وضعيد
هنرهاي صنعتي» را محصول تجمعي و جمعي جامعه در گذشته و حال ميداند« .در کل ،وضعيد
هنرهاي صنعتي همواره ميراثي از گذشته و همواره در فرآيند تغيير اسد .شايد اصليترين بخش
آن دانشي اسد که از نسلهاي پيشين بهجا مانده اسد».1
پرسش مهمي که اين تحليل مطرح ميسازد ،آن اسد که اگر پيشرفدهاي فناورانه و صنعتي و
بهطور کلي ،پيشرفدهاي جامعه انساني يك محصول جمعي اسد ،چرا نبايد همه در منافع آن
سهيم باشند؟ چرا بيشترين سهم آن بايد نصيب عدهاي خاص شود؟ همان کساني که وبلن آنها را
يغماگر ميداند و کمترين سهم را در توليد و پيشرفدهاي اجتماعي دارند .وبلن يكي از داليل اين
موضوع را نهاد مالكيد و ساختار مالكيد خصوصي ميداند .به همين سبب او مالكيد را اينگونه
تعريف ميکند :حس قانوني خرابكاري .2البته بايد تأکيد شود که منظور وبلن آن نوع مالكيتي اسد
که بقاياي زورمندي دوران بربريد اسد و موجب ميشود که منافع نصيب مالكان شود ،بدون
توجه به شايستگي آنها براي اين منافع ،زيرا سهم ناچيز و اندکي در توليد جمعي فناوري دارند ،اما
دمودستگاه آن را کنترل ميکنند .او بر اين باور اسد که روح صنعد ،توليد بيشتر با هزينههاي
کمتر اسد .روح سوداگري خرابكاري و مهارت در فروشندگي ،3يعني بهدسد آوردن چيزي در
ازاي هيچ و تحميل باري که مردم ناگزير به تحمل آن هستند (ديويس.)1957 ،
يكي از محاسن تحليل هاي وبلن اين اسد که همواره موضوع در يك بستر تاريخي و نهادي
مورد بررسي قرار ميگيرد .اين نگرش را ميتوان در تحليل وبلن از وضعيد فعاليدهاي کاري و
صنعتي نيز مشاهده کرد .به اعتقاد وبلن ،در مراحل اوليه توسعه صنعتي که مترادف اسد با دوران
 -1وبلن ،1914،ص .103
2- The Legal Right of Sabotage
3- Salesmanship
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صنايع دستي ،1ناخداي صنعد 2توليد و فروش را تا حد زيادي کنترل ميکند ،اما به دنبال تغييرات
عظيم نهادي و صنعتي در قرن نوزدهم که فعاليدهاي صنعتي تا حد زيادي تحد کنترل و انقياد
اصول علمي (به ويژه فيزيك و شيمي) درآمد ،ديگر کنترل صنعد از دسد ناخداي صنعد که از
آموزش کافي برخوردار نبود ،خارج شد و به دسد افرادي افتاد که واجد صالحيد بودند ،يعني
مهندسها .وبلن بر اين باور بود که اصول راهنماي مهندسها کارايي و توليد فيزيكي حداکثر اسد
و وضعيد بهينه در شرايطي تحقس مييابد که آنها هدايتگر فعاليدهاي اقتصادي باشند ،اما آنچه در
عمل اتفاق ميافتد اين اسد که کنترل در دسد مالكان غايب ،3يعني کساني که تماس مستقيمي با
فرآيند فيزيكي توليد ندارند ،قرار ميگيرد .نتيجه اين وضعيد چرخههاي تجاري و گرايش به
رکودهاي بلندمدت اسد.
از نظر وبلن فعاليدهاي سوداگري علد ريشهاي چرخههاي تجاري و رکودهاي حاصل از آن
اسد .4سوداگران براساس انتظاراتي که نسبد به سودهاي آتي خود دارند ،پول استقراض ميکنند.
اين استقراض موجب افزايش فعاليد اقتصادي و قيمدها ميشود ،زيرا انتظارات سوداگران به
وقوع پيوسته اسد در نتيجه ،بهمراتب بيشتر از قبل خوشبين ميشوند و به کسب سودهاي بيشتر
اميد ميبندند و تا زماني که مسايل خوب پيش ميرود ،فعاليدهاي سوداگرانه استقراض بيشتري
ميکنند و پول بيشتري به جيب ميزنند ،اما زماني فرا ميرسد که احساس نگرانيها نسبد به
استمرار سود رخ ميدهد و سوداگران به مشكالت بهوجود آمده در برابر پولسازي پي ميبرند و
متوجه کسادي ميشوند و از دامنه فعاليدهاي خود ميکاهند ،اما وامها بايد پس داده شود ،در
نتيجه ،بنگاههاي کوچك ورشكسد ميشوند و متعاقب آن رکود رخ ميدهد .رکود تا زماني که
بازرگانان فرصدهاي کافي براي سود بيشتر را مشاهده کنند و متمايل به استقراض براي گسترش
فعاليدهايشان شوند ،ادامه مييابد.
يكي ديگر از کمك هاي ارزنده وبلن ،هدايد توجه اقتصاددانان از اقتصاد رقابتي به تحليل
انحصارهاي جزيي بود .وبلن که شاهد شكلگيري قدرتهاي انحصاري در عرصه اقتصاد بود،
تحليلهاي اقتصاد نئوکالسيكي را که مبتنيبر مفاهيم اقتصاد رقابتي بود ،ناکارا يافد .وبلن به
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موازات مفهوم اقتصاد چندقطبي خود در دو اثر برجسته گروههاي ذينفع و انسان معمولي ()1919
و مهندسها و نظام قيمد ( )1921نخستين بارقههاي جدي اقتصاد کالن را در عقايد اقتصادي
به وجود آورد .او در اين آثار خود ،مباني نظري اقتصاد کالن را مطرح ساخد و بنيانهاي الزم
براي بهکارگيري آن در چهارچوب نظام برنامهريزي اقتصاد ملي ايجاد کرد.
در علم اقتصاد کم هستند اقتصادداناني که مانند وبلن ،هايك ،کينز و شومپيتر جامعاالطراف باشند؛
براي مثال ،کساني که با آثار شومپيتر آشنايي دارند ،بهخوبي ميدانند که او تنها يك عالم اقتصادي نبود،
بلكه يك تاريخدان و يكي از برجستهترين نظريهپردازان سياسي بود يا کساني که هايك را ميشناسند،
ميدانند که اين عالم بزرگ اقتصادي ،عالوه بر اقتصاد ،در زمينههاي علوم سياسي و روانشناسي يد
طواليي داشد .در واقع ،اکنون بسياري از بنيانهاي نظري روانشناسي شناختي مبتنيبر نظريههاي
شناختي هايك اسد .وبلن نيز چنين اسد .شايد بتوان او را جامعاالطرافتر از همه اقتصاددانها خواند.
او اديبي بزرگ ،فيلسوفي برجسته ،اقتصادداني سرشناس ،جامعهشناسي نامآور و انسانشناسي شهير
اسد .در کنار اينها وبلن به علوم طبيعي و فيزيكي نيز احاطه کامل داشد .عالوه بر اين ،او حوزههاي
سياسد و آموزش را نيز از نگاه نقاد و تيزبين خود بيبهره نگذاشد.
براي مثـال ،در تحليـل وضـعيد آمـوزش عـالي در دانشـگاههـاي آمريكـا ،وبلـن تحليـلهـاي بسـيار
ارزشمندي را از خود به يادگار گذاشد .در واقع ،وبلن در اين کتاب تحليل درخشاني از يك نهاد عينـي
ارايه کرد .اين کتاب تحليلي «کارکردي» از سازمان و انگيزههاي اجتماعي آشكار و پنهان هيـأترييسـه،
هيأتامنا و اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه هـاي معمـولي آمريكاسـد .ايـن کتـاب همچنـين مطالعـهاي
ارزشمند در زمينه جامعهشناسي علم و اشتغاالت دانشگاهي اسد .شايد بتوان گفد که خمير مايـه اصـلي
بحث وبلن تعدي روزافزون ارزشهاي پولمحورانه بخش سوداگري به دانشگاه اسد.
اي ده کليدي کتاب آموزش عالي وبلن مانند آثار قبلي او بود .درسد همانطور که در ديگر
آثار خود «صنعد» را قرباني «سوداگري» معرفي کرده بود و مسبب اين عمل را «نهادهاي پولي»
ميدانسد ،در کتاب آموزش عالي خود «يادگيري» 1را قرباني سوء استفاده از «آموزش» 2در نظر
ميگيرد (وبلن.)1962 ،

1- Learning
2- Education
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وبلن معتقد بود ،دانشگاهها براي خدمد به علم و مقاصد علمي تالش نميکردند ،بلكه به دنبال
منافع پولي و گسترش مناسبات بازار بودند .هيأت رييسه دانشگاهها و رؤساي آن (ناخدايان علم)1
افرادي بسيار خشك و متعصب در پيگيري اين اهداف بودند و آموزش و کسب علم و معرفد را
به دسد فراموشي سپرده بودند.
وبلن بر اين باور بود که دانشگاه بايد محل حفظ و اشاعه دانش باشد نه محفلي براي افراد
فرصد طلب و سودجويي که هيچ سنخيتي با دانش ندارند و تنها به دنبال مقاصد پولي خود هستند.
به همين سبب او به دنبال نجات يادگيري از چنگال پرقدرت اين گروه از افراد بود .بيجهد نيسد
که او ناخدايان علم و آموزش را چنين تصوير ميکند :آنها بهطور مادرزادي يا از طريس يادگيري،
مردانياند که داراي چهارچوب ذهني عجيب و غريبي 2هستند .به شكل عجيب و غريبي به دنبال
شهرت زودگذر و نمايش هستند ،به طرز عجيب و غريبي در انتخاب ابزارها براي رسيدن به اين
تمايزات پرزرق و برق سطحي و کممايه هستند ،به شكلي نامعقول دلنگران ظواهر هستند و به طرز
عجيبي به محتواي عملكردشان بيتوجه هستند (وبلن.)1962 ،
بهنظر ميرسد بسياري از وجوه انتقادهاي وبلن هنوز موضوعيد خود را حفظ کردهاند ،البته
شايد با شكلي متفاوت .بيشتر بخشهاي کتاب آموزش عالي با سازمان اجتماعي دانشگاه سروکار
دارد .وبلن معتقد بود که دانشكدههاي کارشناسي و تحصيالت تكميلي آمريكا تحد سيطره
ارزشهاي پولي بوده و از روح علمي فاصله گرفتهاند .در واقع ،براساس بينش وبلن ،حتي
دانشگاهها نيز به مرض و ويروس پولمحوري مبتال شده بودند .او معتقد بود که سوداگري و
آموزش عالي متقابالً ناسازگار 3هستند.
 -8نتيجهگيري
وقتي وبلن از فلسفه به اقتصاد روي آورد و بهتدريج پا در عرصههاي علمي اين شاخه از معرفد
بشري گذاشد ،به تدريج پيبرد که علم اقتصاد با ضعفها و کاستيهاي اساسي در سطوح فلسفي
و نظري مواجه اسد .همانطور که از بحثهاي قبلي ما مشخص شده اسد ،او با ذهن بسيار خالق
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خود ،هم بنيانهاي فلسفي و روششناختي جديدي را پايهگذاري و هم در ساحد نظري،
نظريههاي جديدي را به علم اقتصاد معرفي کرد.
با طرح پرسش «چرا اقتصاد يك علم تكاملي نيسد؟» ،وبلن ضمن حمله به پيشذهنيدها و
بنانگارههاي اقتصاد مرسوم ،مباني معرفدشناختي و روششناختي جديدي را براساس اصول
تكاملي تدوين کرد و راه جديدي را پيش روي اقتصاددانان گشود .در واقع ،او مبناي معرفتي علم
اقتصاد را از رابطه انسان با طبيعد به رابطه انسان با انسان تغيير داد و فرهنگ را بهعنوان مهمترين
عنصر در اين راه معرفي کرد تا جايي که تكامل را مترادف با فرآيند رشد فرهنگي ميدانسد و
معتقد بود تا زماني که اقتصاد به اين عرصه وارد نشود به هيچ دانش و معرفد حقيقي دسد نخواهد
يافد .در همين راستا و در تالش براي ساخد يك علم تكاملي ،او بينش روششناختي خود را بر
مفهوم عليد تجمعي استوار ساخد .در واقع ،عليد تجمعي کليديترين عنصري بود که وبلن به
علوم تكاملي نسبد ميداد و معتقد بود علم اقتصاد نيز بايد به آن روي آورد.
اين تالش هاي وبلن موجب شد که واحد تحليل اقتصاد از انسان اقتصادي به انسان نهادي تغيير
يابد .او معتقد بود ،نهادها و انسانها در يك فرآيند بازخوردي دوطرفه يكديگر را ميسازند و به
همين سبب نظريه مرسوم اقتصادي که بر انسان اقتصاديِ عاقل و بهينه سازنده تمرکز دارد،
نميتواند تبيين درسد و قابل قبولي از واقعيدهاي اقتصادي ارايه کند .ازاينرو ،در نظريه بديل
خود از انسان نهادي بر هستيشناسي کاملتري از فرد تأکيد کرد و توجه زايدالوصفي را به
سازوکارهاي فرهنگي شكلدهنده و هدايتگر مدلهاي ذهني افراد معطوف کرد .در واقع ،وبلن
توانسد با اين کار خود به يكي از مهمترين موضوعها در علم اقتصاد قطعيد کامل بخشد :نهادها
مهم هستند و بايد به موضوع اصلي تحقيقات اقتصادي تبديل شوند.
او بهخوبي توانسد بدنهاي از نظريات اقتصادي نهادگرايانه را به علم اقتصاد معرفي کند و
پاراديم نهادگرايي را بهعنوان نظريهاي در خصوص نظام اقتصاديِ تشكيل شده از يك بافد
درهمتنيده نهادي جايگزين رويكرد مرسوم سازد که بهطور عمده مبتنيبر نظريه قيمدها بود .اين
درسد اسد که وبلن به دنبال ارايه نظريههاي صوري و انتزاعي نبود ،اما توانسد نظريات بسيار
اصيلي را مطرح سازد که هنوز بعد از گذشد بيش از صد سال در بسياري از زمينهها در برابر
آزمون زمان صالحيد خود را حفظ کردهاند و همچنان بر جنبههاي زيادي از واقعيد پرتوافكني
ميکنند .در خصوص اهميد بنيانهاي فكري او ميتوان به اين حقيقد اشاره کرد که بعد از ظهور
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انديشههاي نهادگرايانه وبلن در سال  ،1898اقتصاد نهادگرا توانسد براي چند دهه به سند غالب و
اصلي در دانشگاههاي برتر آمريكا تبديل شود.
به رغم آنچه در باال بيان شد ،به نظر ميرسد در اينجا ضرورت دارد بـر چنـد نكتـه مهـم تأکيـد
شود؛ نخستين نكته اي که بايد بر آن تأکيد شود ،اين اسد که ابعاد کمكهاي علمي وبلن به حدي
وسيع بوده که پرداختن به آن نيازمند مقاالت و کتب بيشماري اسد .اين بررسي تنها بر گوشـهاي
از موضوع و با توجه به اولويد ذهني مؤلف پرتوافكني کرد .مـوارد زيـادي از موضـوعهـا وجـود
دارند که جاي خالي آنها احساس مي شود .در اين مختصر مجال پرداختن بـه آنهـا نبـود ،اميـد کـه
آيندگان به اين مسايل بپردازند.
نكته ديگر اينكه ،همه ما بهخوبي ميدانيم وبلن از بزرگان علم اقتصاد بوده و در ايـن سـاحد از
معرفد بشري صاحب ايدهها و نظريههاي مختلف اسد .اما آنچه نگارنده طي مطالعه مكاتب بديل
اقتصادي آموخته اين اسد که نبايد از هيچکس بد ساخد .وبلن نيز از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـد.
بهرغم آنكه هنوز بسياري از ايده هاي او قابليد کاربرد دارند و براي تحليلهـاي علمـي مـيتواننـد
مفيد باشند ،اما هيچ ترديدي وجود ندارد که انتقادهاي مهمي را مـيتـوان بـه انديشـههـاي او وارد
کرد.
نكته آخر اينكه ،يكي از موضوعهاي تأملبرانگيز در تحليلهاي وبلن رويكرد دارويني و خاصه
مفهوم عليد تجمعي او اسد .هاجسون ( ،)2004به اين نكته اشاره ميکند که چارلز هاج ،يكي از
منتقدان مذهبي داروين ،بهدرستي اين موضوع را مطرح ساخته که برجستهترين خصيصه
تمايزبخش داروينيسم نه مفهوم تكامل اسد و نه مفهوم انتخاب طبيعي ،بلكه رد غايدشناسي يا به
عبارت ديگر ،دکترين علدهاي نهايي 1اسد .از نظر هاج ،اين ايده داروينيسم را متهم به الحاد
ميکند ،زيرا هيچ فضايي براي خداوند باقي نميگذارد .اکنون ،ما بهخوبي ميدانيم که از نظر وبلن
رد غايدشناسي يك ضرورت مبنايي براي رويكردهاي علمي پسادارويني به اقتصاد و علوم
اجتماعي اسد ،اما از نظر نگارنده اين بينش تا آنجا قابل قبول اسد که نشاندهنده تأثيرپذيري
انسان از فرهنگ و نهادهاي موجود در جامعه اسد .در غير اين صورت ،يعني در جايي که اين
ايده و ديگر ايده هاي وبلن يا هر انديشمند ديگر بخواهد به معناي انكار خداوند بهکار گرفته شود،
بايد آن را به ديوار کوبيد.
1- Final Causes
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