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مقدمه مرتجم

جامعه شناسی اقتصادی علمی میان رشته ای است که به مطالعه عوامل اجتماعی 
موثــر بر پدیده های اقتصادی می پردازد. وجــه تمایز آن با علم اقتصاد رایج، توجه 
جامعه شناســی اقتصادی به نقشی اســت که روابط و نهادهای اجتماعی در اقتصاد 
ایفا می نمایند. در این کتاب که توســط ریچارد سوئدبرگ به رشته تحریر درآمده، 
مفاهیم و یافته های اصلی مربوط به این علم، بر مبنای مطالعات انجام شده در دوران 
کالسیک و معاصر بیان شده است. از ویژگی های بارز این کتاب، توجه ویژه آن به 
نقش محوری منافع، در تحلیل های اقتصادی اســت. تنوع و گستردگی مطالب این 
کتاب، در کنار بررســی نسبتا وســیع مراجع مرتبط با این علم، را می توان از نقاط 
قوت این کتاب به شــمار آورد. کتاب اصول جامعه شناسی اقتصادی می تواند مورد 
استفاده محققین و دانشجویان عالقه مند به مطالعات و پژوهش های بین رشته ای در 

زمینه های اقتصاد و جامعه شناسی قرار گیرد. 
بر خود الزم می دانم از تمامی افرادی که در ویرایش و چاپ این کتاب همکاری 
نمودند، مراتب تقدیر و تشــکر خود را اعالم نمایــم. به ویژه از جناب آقای جواد 
قربانی آتانی دبیر سیاست و جامعه انتشارات دنیای اقتصاد تشکر می کنم. از جناب 
آقای محمود صدری، مدیر محترم انتشــارات دنیــای اقتصاد نیز جهت چاپ این 
کتاب تقدیر می نمایم. ضمنا از سرکار خانم روژان مظفری و دوست عزیزم سرکار 
خانم میترا عربی که زمینه ساز آشنایی من با انتشارات دنیای اقتصاد بودند، قدردانی 
می کنم. در پایان جا دارد از راهنمایی های همســر مهربانم جناب آقای دکتر مهدی 
داورپناه که در مراحل آماده ســازی کتاب، همیار و همراه من بودند، سپاســگزاری 
نمایم. بدون شــک، ترجمه این کتاب خالی از اشتباه نیست. از کلیه صاحب نظران 
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خواســتارم، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص ترجمه این کتاب منعکس 
نمایند تا در چاپ های بعدی این کتاب، در نظر گرفته شود.

سمیرا کاظم پوریان      
s.kazempour@ut.ac.ir
مهر 1394
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پیش گفتار

این کتاب را می توان مقدمه ای عمومی در موضوع جامعه شناســی اقتصادی به 
شمار آورد، زمینه ای که در علوم اجتماعی نسبتا جدید بوده و اهمیت آن در آمریکا 
و اروپا به سرعت در حال افزایش است. جامعه شناسی اقتصادی بیانگر نوعی تحلیل 
با چشم انداز روشن است. ضمنا این علم در طول ده سال گذشته توسعه یافته است 
و به خوبــی می تواند یکی از مدعیان اصلی برای تحلیــل پدیده های اقتصادی در 
قرن 21 باشــد، پدیده هایی که در زمره اقتصاد نئوکالسیک1، نظریه بازی2 و اقتصاد 

رفتاری3 تلقی می شوند.
تعریف جامعه شناســی اقتصــادی را می توان به طور خالصــه، کاربرد روش 
جامعه شناســی در پدیده های اقتصادی و به منظور توصیف این پدیده ها بیان کرد. 
جامعه شناسی اقتصادی، بسیاری از وظایف و اهداف اقتصاد را مطرح می کند. با این 
وجود در یک موضوع با اقتصاد رایج اختالف عمیقی دارد که شامل توجه مستقیم 
و زیاد آن به نقشــی اســت که روابط اجتماعی و نهاد های اجتماعی در اقتصاد ایفا 
می کنند. زندگی در جامعه به معنای ارتباط با انسان های دیگر و شرکت در نهاد های 
اجتماعی آنها است و این موضوع عمیقا فعالیت های اقتصادی تمامی فعاالن در این 
عرصه را تحت تاثیر قرار می دهد. تاثیر آن به گونه ای است که فعالیت های اقتصادی 
فردی را به اندازه فعالیت های گروهی متاثر می کند. موضوع اصلی جامعه شناســی 
اقتصادی را الگوهای تعامل اجتماعی و نهاد هایی تشــکیل می دهد که مردم آنها را 
به وجود آورده اند و در جهت برقراری زندگی بهتر و ســود بیشــتر، به کار می برند. 
به عنوان مثال در نظریه بازی، هیچ انســان اقتصادی تنها، در جامعه  شناســی وجود 

1- neoclassical economics 2- game theory 3- behavioral economics
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ندارد و چنین ویژگی فقط مخصوص افرادی است که با همدیگر در فعالیت هایشان 
تعامل دارند تا منافع خود را بشناسند.

دو هــدف اصلــی من در نگارش ایــن کتاب معرفی چشــم اندازی جدید در 
جامعه شناسی اقتصادی و ارائه مفاهیم، عقاید و یافته های اصلی آن بوده است. دیدگاه 
جدیدی که مایل به معرفی آن هســتم بر این موضوع تاکید دارد که جامعه شناسی 
اقتصادی نباید منحصرا به بررســی تاثیر روابط اجتماعــی بر کنش های اقتصادی 
بپردازد )که در حال حاضر دغدغه اصلی آن اســت( بلکه باید منافع را نیز در نظر 
بگیرد و به طور کلی تالش بر این باشد که این تحلیل ها را در سطح منافع پی بگیرد، 
در همان جهتی که »وبر«1 در کتاب اخالق پروتســتانی و روح سرمایه داری به کار 
برد. در واقع بررسی مشهور وبر را می توان به عنوان الگو و راهنمایی برای چگونگی 
شروع جامعه شناسی اقتصادی تلقی کرد. ممکن است فردی با مشخص کردن منافع 
افراد )به گفته وبر، منافع مذهبی و اقتصادی( شــروع به انجام کاری کند و ســپس 
به مطالعــه نیروهای اجتماعی تاثیرگذار بر این منافع و نتایج حاصل از آن بپردازد. 

بررسی کتاب مذکور، این تحلیل را دقیق تر و همچنین واقع بینانه تر خواهد کرد.
رویکــردی که در این کتاب بــر آن تاکید می کنم را می توان به عنوان تالشــی 
برای محور قرار  دادن تحلیل ها پیرامون مفهوم جامعه شناسی منفعت توصیف کرد. 
به عنوان یک مثال کوتاهی که بیانگر منظورم از مفهوم جامعه شناســی منفعت است، 
دوبــاره به »وبر« رجوع می کنم که پاراگراف معروفی در خصوص جامعه شناســی 
مذهب بیان می دارد. او از اســتعاره ای استفاده می کند که در آن فعالیت های انسان 
در مســیرهای متفاوتی پیش می رود، حتی زمانی که آنها با محرک های مشــابهی 
تحریک شوند. به بیان دقیق تر، نظر وبر این است که منافع، باعث به حرکت درآمدن 
فعالیت های افراد می شود، ولی این به مثابه راهی است که افراد، دنیایی را نظاره کنند 
)شــامل منافع شخصی خود( که جهت گیری اقدامات آنها را مشخص خواهد کرد. 

این پاراگراف، در ادامه آورده شده است:
نه پندار ها، بلکه منافع مادی و معنوی، مستقیما بر سلوک انسانی حاکم 
اســت. با این حال، غالبا »تصورات ما از جهان« که مخلوق »پندار ها« 

1- Max Weber 
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هســتند، همچون سوزن بانان، مسیر کنش هایی که نیروی محرکه شان 
.)1946b:280 ]1915[( منافع است را تعیین می کنند

باید اضافه کنم که بحث وبر بیانگر تنها یکی از راه های مختلفی اســت که در 
آن منافع و روابط اجتماعی، هر دو در یک تحلیل جامعه شناســی گرد هم می آیند. 
پیشــنهادات دیگر برای چگونگی ادامه این مســیر را می توان در آثار الکســی دو 
توکویل1، جیمز کلمن2، پیر بوردیــو3 و افراد متعدد دیگری یافت. بطور کلی، این 
عقیده که منافع باید عامل اصلی توصیف رفتار اجتماعی باشد، موضوعی است که 
برای مدت زمان طوالنی مورد بحث متفکرانی همچون دیوید هیوم4، آدم اسمیت5 
و جان اســتوارت میل6 بوده است. مطابق تحلیل آنها، انواع مختلفی از منافع وجود 
دارد که فقط شامل منافع اقتصادی نمی شود. ممکن است منافع با یکدیگر در تضاد 
باشــند، مانع یکدیگر شوند، همدیگر را تقویت نمایند و غیره. از این منظر، نهادها 
نه به عنوان معیار )که امروزه یک تعریف رایج اســت(، بلکه به عنوان ســاختارهای 
مجزایی از منافع و روابط اجتماعی شــناخته می شوند. چیزی که این متفکران با آن 
ســروکار داشتند، نوعی تحلیل قوی و منعطف از منفعت بود که شاید دوباره زمان 
احیا و به کارگیری آنها فرارسیده باشد. روش آنها برای یک تحلیل خوب این بود که 
ابتدا فرد باید منافع فعاالن را تعیین نماید و ســپس بر مبنای تجربه، فرضیه هایی که 
با محوریت منافع ایجاد شــده اند را بررسی و پیگیری کند. به طور خالصه، منافعت 

را دنبال کن!
تالش آگاهانه من این بوده است که اجازه ندهم عقایدم در خصوص محوریت 
منافع با مطالعات مختلفی که در زمینه جامعه شناســی اقتصادی پدید آمده، تداخل 
داشته باشد. اگرچه تعداد خیلی کمی از این مطالعات، مواضعی را در رابطه با منافع 
اتخاذ کرده  -یعنی آشــکارا یا ضمنی، موافقت یا مخالفت کرده اند- و اشاره به این 
نکته نمــوده و نظرهایی ارائه داده اند. با این حال، امیدوارم که خواننده، برداشــت 
منصفانه و متعادلی از آثار متعددی که امروزه بخشــی از جامعه شناســی اقتصادی 

1- Alexis de Tocqueville  2- James Coleman  3- Pierre Bourdieu
4- David Hume   5- Adam Smith    6- John Stuart Mill
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را تشــکیل می دهد، در این کتاب بیابد. در این برهه خاص زمانی، جامعه شناســی 
اقتصادی در حالت سیال و بی ثباتی است که خالصه نمودن و ارائه مناسب یافته ها 
و مفاهیم اصلی را مشکل تر می کند. پیش از این، چنین تالشی به این منظور صورت 
نگرفته اســت. روشــی که من برای پیشــبرد این موضوع برگزیده ام را در ساختار 
این کتاب لحاظ کرده ام. در ابتدا، تاریخ جامعه شناســی اقتصادی، شــامل مفاهیم و 
یافته های اصلی آن را مورد بررسی قرار داده ام که با مباحثی همچون سرمایه داری، 
شرکت ها و بازارها همراه می شــود. سپس نقش سیاست و قانون مورد توجه قرار 
می گیرد. در ادامه، این کتاب به ارائه رابطه بین فرهنگ )شــامل فرهنگ مصرف( و 
اقتصاد و همچنین رابطه بین جنســیت و اقتصاد می پردازد. فصل آخر به سواالت 
متنوعی اختصاص یافته اســت که در دســتور کار جامعه شناسی اقتصادی امروزی 
هستند یا باید باشند؛ سواالتی از این دست که آیا جامعه شناسی اقتصادی باید علم 

سیاست گذاری باشد؟ 
در فصل هــای 1 و 2 -»ادبیــات کالســیک در جامعه شناســی اقتصــادی« و 
»جامعه شناســی اقتصادی معاصر«- به مطالعــات عمده صورت گرفته در هر دوی 
جامعه شناسی اقتصادی کالسیک و معاصر پرداخته شده است. تمرکز من در بحث 
جامعه شناســی اقتصادی کالسیک پیرامون کارهای جدید انجام شده توسط افرادی 
نظیر وبر، دورکیم1 و زیمل2 است. برداشت های جدید در این خصوص عبارتند از 
تاکید بر نقش منافع در جامعه شناسی اقتصادی و همچنین معرفی توکویل به عنوان 
یک جامعه شناس اقتصادی برجسته. تاثیر بوردیو بر جامعه شناسی اقتصادی کنونی 
نادیده گرفته شــده است و من با شرح مختصری از عقایدش تالش می کنم که این 
خالء را پر کنم. پیام اصلی این دو فصل مشتمل بر دو قسم است: رویکرد محکمی 
از جامعه شناسی اقتصادی وجود دارد و جامعه شناسی اقتصادی نه تنها باید منحصرا 
بر روابط اجتماعی تمرکز یابد، همان طور که امروزه با آن برخورد می شود، بلکه باید 

به نقش منافع نیز توجه داشته باشد. 
در فصل 3 و 4 که شــامل »سازمان اقتصادی« و »شــرکت ها« می شود، به این 

1- Emile Durkheim 2- Georg Simmel
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بحث می پردازم که غالب زندگی اقتصادی می تواند از منظر سازمان اقتصادی دیده 
شــود و اینکه چطور افراد، نهادها و اهداف مادی، به هم مرتبط شده یا از یکدیگر 
تفکیک می شــوند. فصل سوم به مســیری نظاره دارد که در آن اقتصاد در مقیاسی 
بزرگ، از حوزه های صنعتی گرفته تا جهانی  شــدن، سازمان یافته است. ضمنا این 
فصل مدلی برای بیان مفهوم ســرمایه داری از دیدگاه روان شــناختی ارائه می کند. 
فصل چهارم در مورد شرکت های مدرن است که به عنوان شکل خاصی از سازمان 
اقتصادی تلقی شــده و نقشــی کلیدی را در اقتصاد امروزی ایفا می نمایند. در این 
فصل، نظریه های جامعه شناسی و اقتصادی در رابطه با شرکت ها ارائه می شود. نکته 
نظری اصلی مربوط به این دو فصل این است که ما نمی توانیم پویایی انواع مختلفی 
از سازمان های اقتصادی را به طور کامل درک کنیم بدون اینکه بدانیم ساختار آنها با 

تلفیقی از منافع و روابط اجتماعی مشخص می شود. 
فصــل 5، »رویکردهای اقتصادی و جامعه شناســی در بازار«، نظریات متفاوت 
در مورد بازارها را مورد بررســی قرار می دهد. اگرچه اقتصاددانان عمدتا به روشی 
عالقه دارند که در آن می توان قیمت ها را پیش بینی کرد، ولی جامعه شناســان سعی 
کرده انــد که نظریه ای را در مورد بازارها به عنوان ســاختارها یا نهادهای اجتماعی، 
ایجــاد نمایند. فصل 6، »ســیر تاریخی بازارها«، به دنبــال اضافه کردن مواردی به 
وضعیت موجود جامعه شناســی بازارها است. مایلم که این بحث را با مقدمه ای از 
مفهوم منفعت آغاز کرده و در ادامه به تحلیل آن بپردازم و قدرت بالقوه این مفهوم 
را با اســتفاده از موضوعات تاریخی نشان دهم. این فصل، همچنین به گونه شناسی 

بازارها در طول تاریخ می پردازد. 
در فصــل 7، »سیاســت و اقتصاد«، به ایــن بحث می پردازیم کــه ما نیازمند 
جامعه شناســی اقتصادی در موضوع سیاست هستیم. جامعه شناسی مالی1 و بررسی 
اقدامات مختلف انجام شــده توسط گروه های سیاسی )دولت و گروه های ذی نفع( 
برای اداره اقتصاد، در زمره بخش های مختلفی اســت که باید چنین تحلیلی داشته 
باشد. این بحث با فصل 8، »قانون و اقتصاد«، تکمیل می شود که در آن به این بحث 
پرداخته ام که جامعه شناســان اقتصادی، نقش قانون را در زندگی نادیده گرفته اند و 

1- fiscal sociology
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اینکه این بی توجهی باید تصحیح شــود. پدیده های اقتصادی عموما دارای وجهی 
قانونی هستند و این موضوع، الیه جدیدی از بررسی ها را پیش می کشد. من دستور 
کاری را برای جامعه شناســی اقتصادی در موضــوع قانون تعیین می کنم که در آن 
نهادهایی ماننــد مالکیت، ارث و بنگاه ها )به عنوان عاملی قانونی( مورد توجه ویژه 
قرار می گیرند. تاکید می کنم که قانون ممکن است مانع رشد اقتصادی شود، شدتش 

را بگیرد یا بر سرعتش بیافزاید. 
موضوع فرهنگ و ارتباط آن با اقتصاد، در فصل 9 با عنوان »فرهنگ و توســعه 
اقتصادی« و فصل 10 با عنوان »فرهنگ، اعتماد و مصرف« مورد بحث قرار می گیرد. 
تالش می کنم نشان دهم که چنانچه فرهنگ نادیده گرفته شود -چیزی که امروزه در 
مسیر جامعه شناسی اقتصادی اتفاق می افتد- هیچ تحلیلی در جامعه شناسی اقتصادی 
کامــل نخواهد بود. فرهنگ به عنــوان ارزش ها و عرف جامعه تعریف می شــود. 
اقتصاد دانــان، معموال فرهنگ را نادیــده می گیرند و فقط منافع اقتصادی را در نظر 
می گیرند. در حالی که جامعه شناســان اقتصادی که دارای رویکرد فرهنگی هستند، 
دیدگاه متفاوتی دارند. آنها اهمیت فرهنگ را برجسته نموده ولی به منافع اقتصادی 
بی توجهی می کنند. ضمنــا در این خصوص بحث می کنم که اعتماد و مصرف نیز 

مرتبط با مبحث فرهنگ است. 
فصل 11 با عنوان »جنســیت و اقتصاد« بیان می کند با اینکه مطالب بسیاری در 
این خصوص توســط محققین در شاخه های مختلف علوم اجتماعی ارائه شده، اما 
در جامعه شناســی اقتصادی کنونی تا حد زیادی نســبت به جنسیت اغماض شده 
است. جامعه شناسی اقتصادی باید چگونگی تلفیق بخش  های مرتبط با این مطالب 
وســیع را مورد بررسی قرار دهد. به عقیده من، سه موضوع زیر از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است: اقتصاد خانواده )تاکید بر یکسان سازی منافع خانواده(، زنان و کار 
در بازار کار )توجه به منافع جداگانه زنان( و نقش احساسات در اقتصاد. به نظر من، 
برخالف دیدگاهی که امروزه رایج شده است، احساسات نباید به عنوان عاملی تلقی 
شــوند که اصوال مخل عملکرد طبیعی اقتصاد باشد. بلکه احساسات باید به عنوان 

بخش جدایی ناپذیر کنش اقتصادی محسوب شوند.
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در فصــل آخر با عنوان »معضل گربه1 و ســواالت دیگر برای جامعه شناســان 
اقتصادی« چهار موضوع مهم ارائه شــده است که باید بحث بیشتری پیرامون آنها 
انجام شــود: 1( موضوعاتی که در حال حاضر در جامعه شناســی اقتصادی نادیده 
گرفته می شــوند، در حالی که باید جزیی از آن باشــند، 2( چگونگی رســیدگی به 
موضوع بازتابندگی2 در جامعه شناسی اقتصادی 3( مزایا و معایب استفاده از مفهوم 
منفعت در جامعه شناسی اقتصادی و 4( اینکه جامعه شناسی اقتصادی چه نقشی را 
می تواند به عنوان علمی برای سیاســت گذاری، ایفا نماید. نکته اصلی نظری در این 
کتاب، لزوم توجه به منافع و روابط اجتماعی است که به اختصار بیان شده و مورد 
بحث قرار می گیرد. در این بررســی ها، روش هایــی برای تخلیص و جلوگیری از 

تکرار مکررات پیشنهاد شده است. 
- قدردانــی: افراد زیادی در نگارش این کتاب مرا یاری کرده اند. اول از همه، 
ایــن کتاب را با تمام وجودم بــه میبل برزین3 تقدیم می کنم. همچنین مایلم از پیتر 
دوگرتی از انتشارات دانشگاه پرینستون تشکر کنم که الهام بخش اصول اساسی این 
کتاب در ســال های پیش بوده است. پیتر حقیقتا ویراستار بزرگی است که به خوبی 
می داند چطور به نویســنده دلگرمی دهد. کوین مک اینتاف از همین انتشارات نیز 
مرا در بســیاری از موارد عملی یاری کرد. برای ویرایش عالی و کمک در نشر این 

کتاب، از لیندا ترولو و الن فوز تشکر می کنم.
در اینجا الزم است به ســه تن از همکاران و دوستان نزدیکم، پاتریک آسپرز، 
مارک گرانووتر و مائورو زامبونی، اشــاره ویژه ای داشته باشم و بدین وسیله از همه 
آنها تشکر می کنم. مایلم از افراد زیر که کمک های موثری به من کرده اند، تشکر کنم: 
هوارد آلدریچ، رضا آذریان، ینس بکرت، ریک بیرناکی، آن بوشــینی، جان کمپل، 
بروس کاروترز، فرانک دوبین، مالکوم فیلی، مگنس هاگلوندز، ســوزان هانسون، 
یوهان هیلبرون، ســورن جگ، اریک لیونگار، تربورن نادســن، سارا مک الناهان، 
هری مکلر، رابرت ک. مرتن، اوا میرســون میلگروم، ویکتور نی، ترند پترســون، 
تیزیانا ساردیلو، دیک اسکات، نیل اسملسر، فیلیپ اشتاینر، و رژالد ژولکین، مایکل 

وولکاک، هانس و کارین زتربرگ، و هریت زوکرمن.

1- The Cat’s Dilemma 2- reflexivity 3- Mabel Berezin
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از مرکز مطالعات پیشــرفته علوم رفتاری دانشــگاه استنفورد که سال تحصیلی 
2002-2001 را در آنجا گذراندم و بخش عمده ای از این کتاب را در آنجا نوشتم، 
سپاســگزارم. حامی مالی اصلی من صندوق عمومی مرکزی و بورس پژوهشــی 
موسســه ویلیام و فلورا هیولت به شــماره 5633-2000 بوده است. این مرکز دو 
کتــاب دار به نام های ســینتیا زیگلر و امــا راب دارد که خدمات بســیار خوب و 
صبورانه ای در اختیار من گذاشــتند. داگ مک آدام میزبانی عالی بود. این کتاب در 
اولین ماه های حضورم در دانشگاه کرنل کامل شد، جایی که در آن افتخار همکاری 
با ویکتور نی و مرکز مطالعات اقتصاد و جامعه را دارم. زمانی  که این کتاب در حال 
نگارش بود، پدرم هانس سوئدبرگ درگذشت. این حادثه در چهارم جوالی 2001 
در استکهلم اتفاق افتاد. پدرم را با تمام وجود دوست داشتم و اغلب به یاد او هستم. 
برخــی از مطالب برای فصل های پنجم و ششــم برگرفته از بخش »بازارها در 
جامعه« به ماخد ویراســت دوم کتاب »راهنمای جامعه شناســی اقتصادی، اثر نیل 
اسملســر1 و ریچارد سوئدبرگ است. نســخه نسبتا متفاوتی از فصل هشتم، تحت 
عنوان »موردی برای جامعه شناســی اقتصادی« در جلد دهم کتاب تئوری و جامعه 

در سال 2002 به چاپ رسیده است. 
می 2002، استنفورد

1- Neil Smelser
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نظریه  های کالسیک در جامعه شناسی اقتصادی

سنتی غنی و درخشان در زمینه جامعه شناسی اقتصادی وجود دارد که تقریبا در 
آستانه قرن بیستم نمایان شد و تا به امروز ادامه دارد. این سنت، شماری از مفاهیم 
ســودمند، ایده ها و همچنین نتایج تحقیقاتی جالبی را پدید آورده است که در این 
فصل و فصل بعدی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند. جامعه شناسی اقتصادی 
از زمان پیدایش دو بار به اوج خود رســیده اســت: یک بار در ســال های 1890 
تا 1920 توسط بنیان گذاران جامعه شناســی )کسانی که به حوزه اقتصاد عالقه مند 
بودند و در این زمینه دســت به نــگارش زدند( و بار دیگــر از اوایل دهه 1980 
 Swedberg 1987، 1997;:به بعد )جهت مطالعه تاریخ جامعه شناســی اقتصادی نک
Gislain and Steiner 1995.(. بین این دو برهه زمانی یعنی از ســال 1920 تا اواسط 

دهه 1980، تعداد کمی از آثار مهم جامعه شناســی اقتصادی توســط اقتصاددانان و 
جامعه شناسان پدید آمده است. 

موضوع اصلی این فصل و به طور کلی این کتاب به قرار زیر اســت: به منظور 
تاســیس جامعه شناسی اقتصادی غنی باید تحلیل منافع اقتصادی را با تحلیل روابط 
اجتماعــی تلفیق کرد. از این رو می توان نهادها را به عنوان ســاختارهای مجزایی از 
منافع و روابط اجتماعی در نظر گرفت که از چنان اهمیتی برخوردارند که بر مبنای 
قانون قابل اجرا هستند. بسیاری از آثار قدیمی در زمینه جامعه شناسی اقتصادی که 
تالش می شود مورد بررسی قرار گیرند، نگاه مشابهی در رابطه با نیاز به استفاده از 

مفهوم منفعت در تحلیل اقتصاد دارند.
به دلیل اینکه پیشــنهادم در خصوص نیاز به تلفیق منافع و روابط اجتماعی از 
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الگوی موجود در جامعه شناسی اقتصادی فاصله می گیرد، در بخش بعدی مختصری 
در باب مفهوم منفعت ، همان طور که در نظریه اجتماعی اســتفاده شده است، بیان 
می کنم. ممکن اســت این مســیر را بیراهه تلقی کنید اما دلیل شروع این بحث با 
بخشــی عمومی در خصوص منافع به توضیح اینکه چرا این مفهوم بسیار کاربردی 
است، کمک می کند. ســپس این مقدمه با بخشی که آن را جامعه شناسی اقتصادی 
کالسیک می نامم ادامه می یابد که اساسا در آن در مورد آثار متفکرانی چون توکویل، 
مارکس1، وبر، دورکیم و زیمل بحث می شود. چند صفحه ای هم به اتفاقات بعد از 
دوره کالســیک و قبل از احیای جامعه شناسی اقتصادی کنونی )که در دهه 1980 
آغازیدن گرفت( اختصاص خواهد یافت. متفکران مهم این دوره شومپیتر2، پوالنی3 

و پارسونز4 هستند.

نقش منافع در تحلیل اجتامعی

 از قرون وسطی، روش هایی به نام تحلیل منافع به طور گسترده جهت مطالعه جامعه 
در غرب مورد استفاده قرار گرفته اند )تاریخ این نوع تحلیل کم شناخته شده است، 
 Orth et al. 1982; Hirschman 1986; Holmes 1990; :با این حال این منابع را ببینید
Peillon 1990.(. واژه منفعت ماهیتا اصطالحی اقتصادی اســت )مثل نرخ سود( و 

آن را می تــوان در جاهایی نظیر قانون روم یافت. اصطالح منفعت در آغاز محدود 
به معنای مصطلحش بود و در ادامه در جایگاهی جنبی در مباحث قرار گرفت. این 
وضعیت هنگامی تغییر کرد که مفهوم منفعت در زندگی سیاسی مورد استفاده واقع 
شد. طی قرن هفدهم، کلمه منفعت تبدیل به مفهومی رایج شد. این مفهوم به معنای 
رفتار ظالمانه یا رفتار خدعه گرانه حکمرانان تعبیر می شــد و به سادگی راهی مفید 
برای تحلیل رفتار مردم بود. در این زمان بود که ضرب المثل »منفعت دروغ نخواهد 
گفت« متداول شــد. ضمنا این مفهوم به انواع منفعــت همچون »منفعت قانونی«، 

.)Gunn 1968( منفعت مالکان« و »منفعت متموالن« اشاره داشت«
در طول قرن هفدهم، به خصوص در فلسفه اخالق فرانسوی، مفهوم روان شناختی 

1- Karl Marx 2- Joseph Schumpeter 3- Karl Polanyi 4- Talcott Parsons


