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تقدیم به:
کسانی که با آنها کوهها را درنوردیدم  -و به یاد نیکوس که یکی از آنها بود.

ستایش بزرگان اقتصاد از این کتاب

این کتاب ما را وامیدارد تا دوباره درباره آنچه باید موضوع اصلی اقتصاد باشد
(و در کمال تاســف نیســت) فکر کنیم .این کتاب نشان میدهد که چطور اقتصاد
هنوز میتواند در درک مسیرهای ممکنی که جامعه ما میتواند در پیش گیرد ،مفید
1- evotopia
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ستایش بزرگان اقتصاد از این کتاب

هرکس که میترســد در آینده با فردگرایی مبتنی بر بازاری روبهرو شــویم که
ِ
متقابل جدی و
صدایش بیش از پیش گوشــخراش اســت ،میتواند با این نظــر
فصیح نفس راحتی بکشــد .مسئله فقط این نیست که فلســفه اقتصادی هاجسن
مبتنی بر ارزشهای فراگیرتر ،همدالنهتر و انسانیتر است ،بلکه امیدواری میدهد
که اقتصادهایی که بیشــتر بر بســتر معرفت حرکت میکنند ،بــرای بقا باید چنین
ارزشهایی را در آغوش کشند.
پروفسور رونالد دور ،مرکز کارآیی اقتصادی ،مدرسه اقتصاد لندن ،بریتانیا
								
نهادها ،تکامل و اکنون آرمانشــهر .بازنگری دلگرمکننده و خالقانه جف هاجسن
در چشماندازهای حســاس اقتصاد ادامه دارد .نظریههای اقتصادی که صور دیگر
هســتی این جهان را نادیده میگیرند ،نهتنها از لحــاظ اخالقی تهی میکنند ،بلکه
ناکارآمد هم هستند .با این حال ضرورت تنوع و گوناگونی نه محتاج یک آرمانشهر
ایستا ،بلکه یک تحولشهر 1است .اینها ایدههایی هستند که نه فقط اقتصاددان ،بلکه
جامعهشناسان نیز به دنبالشان هستند.
پروفسور یان گاف ،گروه علوم سیاسی و اجتماعی ،دانشگاه بث ،بریتانیا

باشــد و به ما در گزینش سیاستهایی کمک کند که شاید در خدمت یکی از این
مســیرها باشد .این کتاب بسیار خوب نوشته شــده است و خواننده را درگیر یک
گفتگوی چالشبرانگیز با مولف ،و در عین حال ،با بیشــتر اقتصاددانانی میکند که
تاریخ تحلیل اقتصادی را رقم زدهاند .این اثر شایستگی آن را دارد که یک موفقیت
بزرگ باشد و یقین دارم که چنین خواهد بود.
پروفسور اوگو پاگانو ،گروه اقتصاد ،دانشگاه سیهنا ،ایتالیا
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این کتاب اثری اســت درخشان ،بســیار بلندپروازانه و برجسته .بیشتر از آنکه
راهکاری برای تجویز و پیشگویی باشد ،راهنمایی برای تشخیص و انتقاد است؛ با
ایــن حال بر عناصر کلیدی هر نوع اقتصاد آتی تاکید و تمرکز دارد :تنوع ،نوآوری،
ســاختار و فرهنگ ادارهکردن و صور مختلف دموکراسی مشارکتی و غیره .این اثر،
شــهرت هاجسن را بهعنوان یک نظریهپرداز نهادگرای پیشرو در عصر حاضر بیش
از پیش افزایش میدهد؛ مهمتر از آن ،این اســت که دیگر صاحبنظران را ترغیب
میکند تا کار بیشتری در این عرصه صورت دهند.
پروفسور وارن ساموئلز ،گروه اقتصاد ،دانشگان ایالتی میشیگان ،آمریکا
این کتاب تا حد زیادی به اقتضای شرایط جاری اقتصاد نوشته شده است .کتابی
است بینهایت خالقانه و مشوق ،که نگاههای عام و خاص مهم و تازهای را اضافه
میکند ،و سطح باالتری از تخصص ،معرفت و ظرفیت را نشان میدهد.
پروفسور مارک تول ،دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (عضو افتخاری) ،ساکرامنتو ،آمریکا
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توضیح ناشر انگلیسی

از دید بســیاری از ناظران ،فروپاشــی بلوک شــرق پس از وقایع  1989نشان
از منسوخشــدن هر نوع تفکر آرمانشــهری داشــت .گفته میشــد که تاریخ در
ی به وضعیت پایانی خود رسیده است .اقتصاد و
شکل کاپیتالیســم فردگرایانه غرب 
آرما نشهر این گفتمان را به چالش میکشد و افق تازهای را به روی مباحثات جدید
انعطافپذیر و تکثرگرایی میگشاید که به آیندههای ممکن میپردازند.
نشــان داده شده است که در گذشته ،آرمانشهر سوسیالیسم سنتی و آرمانشهر
فردگرایــی بازار ،هر دو ،ناکارآمد بودهاند؛ بهویژه برای اقتصاد پیچیدهای که با رانه
نوآوری و نرخ پرشــتاب یادگیری بشــر پیش میرود .ایده «پایان تاریخ» ،خود ،تا
حدودی بر این اساس به چالش کشیده میشود که تنوع گسترده و دیرپای نهادها و
فرهنگهای موجود در خود [نظام] کاپیتالیسم را نادیده میانگارد .در بخش پایانی
کتاب ،با کمک یک چارچوب نظری پیشرفته و تکنیکهای مدرن طراحی سناریو،
آیندههای احتمالی فراسوی کاپیتالیســم ،که در حال حاضر هنوز ملموس نیستند،
مورد بررسی قرار میگیرند.
اقتصاد و آرما نشهر ،فراتر از بررسی نظامهای اقتصادی جایگزین ،نشان میدهد
که تصور یک آینده احتمالی به یک نظریه اقتصادی جدید و بازســاخته نیاز دارد،
که فرآیند یادگیری و نوآوری ،و پوســته فرهنگی و نهادی آنها را بهتمامی پوشش
دهد .از این رو بهمنظور درک فرآیندهای تغییر و تحول در اقتصادهای مدرن و نیز
در نظر گرفتن آیندههای احتمالی ،تغییر در هسته نظریه اقتصادی ضروری مینماید.
جفری ام .هاجسن ،دانشیار اقتصاد در انستیتو مطالعات مدیریتی جا ِج دانشگاه

کمبریج اســت .از میان انبوه آثار او میتوان بــه اقتصاد و تکامل ،)1993( 1اقتصاد
و نهادها )1988( 2و اقتصاد دموکراتیک )1984( 3اشــاره کرد .در نظرسنجیای که
هفتهنامه تجاری دایموند 4در ژاپن صورت داده اســت ،او بهعنوان بیستوسومین
اقتصاددان برتر تمام دوران انتخاب شد.
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2- Economics and Institutions
4- Diamond

1- Economics and Evolution
3- The Democratic Economy
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یادداشت دبیر مجموعه انگلیسی

نظریه اجتماعی بهنوعی در دل اقتصاد حیاتی دوباره یافت .تحلیلهای انتقادی
ماهیــت ویژه موضوع مورد بحث نظریه اجتماعی و انواع روشها ،دســتهبندیها
و شیوههای توصیفی که میتوانند رســما برای مطالعات علمی ابژههای اجتماعی
تجویز شوند ،از نو در حال ظهورند.
اقتصاددانان دوباره دست به بررسی این موضوعات بهعنوان رابطه بین عاملیت
و ســاختار ،بین اقتصاد و مابقی جامعه و بین مفتش و موضوع مورد تفتیش زدهاند.
عالقه به تامــل در مورد مقوالتی چون علیت ،رقابــت ،فرهنگ ،تبعیض ،تکامل،
پول ،نیاز ،نظم ،سازمان ،قدرت ،احتمال ،فرآیند ،عقالنیت ،فناوری ،زمان ،حقیقت،
نااطمینانی ،ارزش و غیره از نو جوانه زده است.
هدف این مجموعه آن است که درک این تجدید حیات را هرچه بیشتر تسهیل
کند .در اقتصاد مدرن برچسبی مثل «نظریه» را گروهی مصادره به مطلوب کردهاند
که خود را محدود به مدلسازیهای عمدتا غیراجتماعی ،بیزمان و [صرفا] ریاضی
میکنند.
بنابرایــن اقتصــاد بهمثابه یک نظریه اجتماعی دوباره برچســب نظریه را احیا
میکند و زیرساختی را برای مفاهیم جایگزین و محکم ،اما در عین حال وسیعتر و
انتقادیتر در زمینه نظریهپردازی ،ارائه میدهد.
ویراستار مجموعه نظریه اجتماعی
تونی الوسن /دانشگاه کمبریج

پیشگفتار
خداوندا! قدرتم ده تا تغییر دهم آنچه را میتوان تغییر داد .خداوندا! طاقتم ده تا تحمل
کنم آنچه را نمیتوان تغییر داد .خداوندا! خردی عطا فرما تا درک کنم تفاوت این دو را.
یک دعای قدیمی روسی

1- Wolf Lepenies
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پیشگفتار

در تاریخ نهم نوامبر  1989دیوار برلین فروپاشــید .چند هفته بعد آلمان متحد
شد .اروپای شــرقی از ایدئولوژی سوسیالیستی پیشــین خود به سوی کاپیتالیسم
مرسوم روی گردانید ]1[.در پایان ســال  ،1991اتحاد جماهیر شوروی تجزیه شد
اللیافته آن مســیر احیای کاپیتالیســم و گشایش باب
و جمهوریهای تازه اســتق 
دموکراسی را در پیش گرفتند .گرچه این نظامهای توتالیتر و رژیمهای بلوک شرق
در اصل بهعنوان الگوهایی برای رســتگاری بشــر و عقالنیت علمی نضج گرفته
بودند ،تنها گروهی اندکشــمار بر اضمحالل آنها اشــک ریختند ،و البته راقم این
سطور جزو آنها نبود.
نکتهای که بیشــتر مایــه نگرانی بود ،تالشهایی بود که میخواســت حوادث
سالهای  1989تا  1991را برآیند پیروزی ناب انواع کاپیتالیسم لیبرال دموکراتیک ،با
آن تعریفهای متنوع و مبهمش ،جلوه دهد و بدین وسیله نهتنها «مرگ سوسیالیسم»
را جار بزند ،بلکه خط بطالنی بر تمام انواع مباحث اتوپیایی (آرمانشهری) بکشد،
کــه آیندهای بهتر و متفاوت را نوید میدادند .به نظر بســیاری ،نهتنها کمونیســم
شــوروی دار فانی را وداع گفته بود ،بلکه تمام آیندهها و آرمانشهرهای ممکن هم
به همراه آن منتفی شدند .وولف لپنیز ،1991( 1ص )8 .یکی از بسیار کسانی بود که
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به هنگام نوشــتن این جمالت تحت تاثیر این فضا قرار داشت« :دو سال تحوالت
سیاســی غیرقابلباور در اروپا کافی بود تا دیگر دور کلمه «اتوپیا» را قلم بگیریم ...
دیگر کســی از اتوپیا حرف نمیزند» .ظاهرا تنها آینده ممکن ،در زمان حال تجلی
یافته بود .تمامی تامالت در مورد جامعهای متفاوت و بدیل در آینده بیهوده انگاشته
شد .تاریخ به پایان راه رسیده بود .در واکنش به چنین ادعاهایی بود که نطفه نوشتن
کتاب حاضر بسته شد.
در واقــع از منظری متفاوت ،ادعاهایی همچــون «پایان تاریخ» بهنظر عجیب و
نامتجانس میرسد .دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد تغییرات اقتصادی و تکنولوژیک
دورانسازی بوده اســت .فناوری کامپیوتر ،روشهای تولید را دگرگون ساخت و
خود با ســرعت سرسامآوری در حال تحول و پیشرفت است .بین سالهای 1950
تا  ،1990کامپیوترها میلیونها بار ســریعتر شدند .اجزای یک حافظه الکترونیکی
امروزه یکهزارم دهه  1950قیمت دارند .این تحول نهتنها ناشــی از پیشرفتهای
تکنولوژیک ،بلکه متاثر از تغییرات شــگرف و بیسابقه در مبانی اقتصاد نیز هست.
از  1955تا  ،1990ارزش واقعی تولید جهانی کاال و خدمات بیش از سه برابر شده
اســت .اگرچه مدتها اســت که دوره طالیی بین  1945تا  1973سپری شده ،اما
سالهای پس از آن هم شاهد تحوالت اقتصادی چشمگیری بوده است .مجموعهای
از اقتصادهای دارای رشــد سریع در شــرق ،مشتمل بر هند و چین (یعنی نیمی از
جمعیت کره زمین) ،توانایی تولید بســیاری از کاالهای پیشــرفته تکنولوژیک را با
قیمت پایین کسب کردهاند .در مجموع ،نظامهای تولید ملی بیش از پیش اختصاصی
شــدهاند .جریان کاالها و خدمات و ســرمایه و اطالعات در سطح گستردهای در
سراســر جهان شدت یافته اســت .اکنون بیش از یکچهارم تولیدات جهان درون
مرزهای ملی معامله میشــود .چین ،با جمعیتی معادل یکچهارم کل نفوس روی
زمین ،با چنان شــتابی رشد یافته اســت که اگر با همین نرخ ادامه دهد ،بهسرعت
میتواند رقیب دو اقتصاد بزرگ اواخر قرن بیســتم ،یعنی آمریکا و ژاپن ،شود 1.با
وجــود این ،نهادهای چین هنوز فاصله زیادی از هنجارهای لیبرال و کاپیتالیســتی
غربی دارند .دنیا با چنان شــتابی در حال تغییر اســت که ادعایی مثل پایان تاریخ
 -1در سال انتشار این کتاب ( ،)1999چین هنوز به جایگاه ژاپن نرسیده بود.

1- William Beveridge
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سادهلوحانه بهنظر میرســد .بحران مالی سالهای  1997و  1998در شرق آسیا و
پیامد منفــی آن در کاهش گردش اقتصادی جهان ،نمیتواند مبنای این فرض قرار
گیرد که تمام کشــورهای دنیا در حال تغییر گرایش به ســمت یک الگوی واحد
موجود و نهادینهشــده هستند .حتی اگر به قدرت و نشــاط نهادهای کاپیتالیستی
لیبرال دموکراتیک اذعان داشته باشیم ،عاقالنه نیست که ادعا کنیم با این بحرانهای
اقتصــادی و تکنولوژیک در ابعاد تاریخی ،نهادهای مزبور بدون تغییر به بقای خود
ادامه میدهند.
این اثر بیشــتر کتابی در مورد نظریه اقتصادی و اجتماعی اســت تا یک رساله
سیاســی .این کتاب بیش از هر چیز در دعای فوق درخواست سوم را مدنظر دارد:
ضرورت دستیافتن به «خرد تشخیص تفاوتها» .اما هیچ نویسنده و اندیشمندی
عاری از تمایالت ایدئولوژیک نیســت .کتاب حاضــر در محکومیت این دیدگاه
نگاشــته شده است که نسخه مدرنشــده سوسیالدموکراسی را مناسبترین شیوه
برای رویارویی با پیشرفتهای تکنولوژیک و اجتماعی-اقتصادی قرن بیستویکم
تلقی میکند .چنین نسخهای از سوسیالدموکراسی جایگاه دائم دموکراسی صنعتی
و مشــارکتی ،تعاونیهای کارگری ،مداخالت دولت ،ارزشهای مساواتطلبانه و
همبستگی اجتماعی را ابقا میکند .افزون بر این ،کتاب حاضر نقاط اشتراکی با سنت
لیبرالیســم پراگماتیک آمریکایی جان دیویی و نیز ســنت مهم لیبرالیسم اجتماعی
بریتانیا دارد ،که از جان استوارت میل آغاز شده و تا کسانی همچون توماس گرین،
جان هابسن ،جان مینارد کینز و ویلیام بوریج 1ادامه مییابد.
من در نوشــتن این کتاب انگیزه مضاعفی هم داشتهام .اعتقاد راسخی دارم که
دستگاه مفهومی بخش عمدهای از نظریه اقتصاد روز ،برای درک موقعیت فعلی ما و
تصور آیندهای ممکن و شدنی نامناسب مینماید .بهویژه جریان اقتصاد روز ،بیش از
پیش تنگنظر و فرمالیستی میشود و حتی قادر نیست ضروریات نهادی و فرهنگی
نظام بازاری ،که بسیاری از طرفدارانش مطرح میکنند ،را پوشش دهد.
ایــن محدودیتها در هــر گفتمان تحلیلی که به وجود هــر نوع آینده ممکن
و شــدنی برای نظام اجتماعی-اقتصادی موجود میپردازد ،حادتر هم میشود .در
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پیروی از یک تحلیل بسیار انتزاعی مبتنی بر پیشفرضهای بهاصطالح جهانشمول،
علم اقتصاد روز ویژگیهای نهادی و تنوعات فرهنگی را حتی در حوزه اقتصادهای
موجــود هم نادیده میگیــرد؛ در واقع ،با تاکید بر پیامدهــای تعادل ،از تحوالت
ســاختاری و تغییرات پویای دائم اغماض میکند .با این حال ،بدون ابزار تحلیلی
مناسب جهت فهم و تشــخیص نظامهای اجتماعی-اقتصادی ،نمیتوانیم امیدوار
باشیم که به چیزی بیش از سطحیترین مالحظات فرصتهای آتی دست پیدا کنیم.
بــرای درک زمان حال و درانداختــن طرحی نو برای آینده ،باید نگاهمان را به
فراســوی فرمالیسم تنگنظرانه و تئوریهای تعادلمحور جریان اصلی علم اقتصاد
گســترش دهیم .جســتجوی ما باید بدعتگذاران متنوع و ناهمگنی را در عرصه
اقتصاد -کســانی همچون کارل مارکس ،تورستن وبلن ،1جان مینارد کینز ،جوزف
شــومپیتر 2و فردریش هایــک -را در بر گیرد؛ چه همه این افراد نقش برجســته
و ماندگاری را در فهم ما از ســاختار و پویایی اقتصادهــای واقعی بازی کردهاند.
مارکس درک ما را از نظامهای اجتماعی-اقتصادی ارتقا داد ،وبلن تکامل اقتصادی
و تغییرات نهادی را مطرح کرد ،کینز آسیبشناسی پول و اشتغال را تشخیص داد،
جوزف شــومپیتر ریشــههای تعادل در نظریه جریان اصلی را گسست و نوآوری
و کارآفرینی را برجســته ســاخت ،و هایک ماهیت و نقــش معرفت را در اقتصاد
بازار بررســی کرد .با این حال ،آثار این اندیشمندان ،چنانکه باید ،مورد توجه قرار
نگرفت .بررسی و مطالعه مستقیم و دقیق نوشتههای آنها حتی در معتبرترین مراکز
دانشگاهی مورد بیمهری قرار گرفت .این کتاب میکوشد ارزش آثار ایشان را ،هم
در کالبدشکافی زمان حال و هم در پیشبینی امراض آینده ،روشن کند.
فقــط یکی از ایــن بدعتگذاران را در نظر بگیرید .حــوادث  1989این خطر
خاص را در بر داشــته است که تحلیل درخشــان و نافذ مارکس از عملکرد نظام
ســرمایهداری ،علیرغم بســیاری از خطاها و نقایص نظری و سیاسیاش ،موجب
شــد تا آوار فروپاشی بلوک شــرق به زبالهدان تاریخ فرستاده شود .با پایینکشیدن
مجســمههای قدیمی ،تحلیل مارکس هم باید به دور انداخته میشد ،علیرغم این
واقعیت که نوشــتههای بُ ّرنده مارکس اساســا در مورد کاپیتالیسم است و مطالب
 :Thorstein Veblen -1اقتصاددان آمریکایی (.)1857-1929
 :Joseph Schumpeter -2اقتصاددان آمریکایی ( )1883 -1950متولد چک.

