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سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت   با هدف هماهنگهای اقتصادی که عمدتاً ها و رهنمون دستورالعمل
 ذهنی -های تحلیلی نظریهگیرد مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و  ایجاد تعادل و تثبیت صورت می

. یکی از این نهادها بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. ت گرفته استأاقتصاددانان نش
 با روابط علی و معلولی واقع دست آمده است لزوماً ههای بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید ب برساخته

هایی   بحران.شود های اجتماعی تلقی می ها و نابسامانی امل بروز بحرانخارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عو
سازد یعنی  واسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می ه بکه عمدتاً

  . آید وجود می هکارایی و رفاه در نهاد بازار ب
  

  .JEL: A11, A13, B41, B41, B49 بندی طبقه
  .شیوه و حدود انتزاع، عینیت و ذهنیت اقتصادی، مفاهیم حقیقی و اعتباری :های کلیدی هواژ

                                                            
 22/8/1392: تاریخ پذیرش                   7/3/1392: تاریخ دریافت*
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  مقدمه. 1
هایی است که از طریق روش انتزاع و  ای از نظریات و مدل نهادهای انتزاعی از جمله نهاد بازار برساخته

 خارجی را بازسازی نمودهاین نهادها در درون خود روابط علی و معلولی واقع . اند دست آمده هتجرید ب
 که استفاده از گونههمان. یابند بینی می اساس آنها قدرت تبیین و پیش که اقتصاددانان بر طوری  ه باست،

 اما در کنار آن این ،ها و نهادهایی ضروری است دست آوردن چنین مدل هروش تجرید و انتزاع برای ب
شود؟  مین میأد موردنظر بر اساس چه معیاری تشود که اعتبار علمی و عینی نها پرسش نیز مطرح می

  دردرستی نوع روابط مبادالتیه توان اطمینان داشت که روابط ذهنی بازار ب  چگونه می،عنوان مثال هب
های تجرید و انتزاع مرسوم کارکرد   گروهی برای دفاع از شیوه،در این میان. نماید عینیت را باز می

نمایند و گروهی دیگر با انکار لزوم انطباق   تغییر و کنترل خالصه میها و نهادها را در کارایی، مدل
  .دهند سازی را در دستور کار خویش قرار می های ذهنی گفتمان فرض شرایط عینی با پیش

  عمالً اقتصادی-های اجتماعی ها و نابسامانی شود که بروز بحران تر می  جدیزمانیال از اعتبار نهادها ؤاما س
مدی نهاد بازار در نظام اهای اخیر کار  امر در دههاین طور خاص،  به.ال بردؤد را زیر سمدی نهااکار

 و 1های تسویه والراسی نقدهای کینز به شیوه. ال برده استؤ والراسی را زیر س-آزادی طلبانه اسمیتی
 2های مبادالتی هزینهله ئ و نیز نقدهای نهادگرایان و طرح مس30ثر پس از بحران رکود دهه ؤله تقاضای مئطرح مس

های اقتصاد بازار آزاد نادیده گرفته  فرض های واقعی و حقوقی است که با پیش لفهؤبازنگری مجدد در م
های روابط ریاضی در  شرایط والراسی تعیین قیمت در نظام معادالت همزمان و اصالت تعادل. شده است

رو اقتصاددانان برای رهایی   از این. استداشتهنفسه رابطه چندانی با عینیت ن پیدا کردن قیمت تعادلی فی
های  شوند که بتواند رابطه میان عین و ذهن را برقرار ساخته و مدل از این اشکاالت به معیاری متوسل می

 ؛این معیار در مورد نهاد بازار همان کارایی و رفاه است. آنها را از اعتبار عینی و علمی برخوردار سازد
گری  درستی از عهده نقش واسطه ه آیا این دو معیار توانسته است باست که اوالً اصلی این پرسشاما 

  های اجتماعی تعیین نماید؟  نفع هماهنگی  آیا توانسته است شیوه و حدود انتزاع را به ثانیاًمیان عین و ذهن برآید؟
های رایج در  صادی برخی شیوهگرایی اقت در بخش اول این مقاله ابتدا با بررسی رویکردهای موجود در تبیین واقع

هایی که ناشی از عدم انطباق   سپس در بخش دوم به برخی بحران،گیرد ایجاد روابط منتزع از عینیت مورد بررسی قرار می
شود و در بخش سوم مبتنی بر مالحظات  ای می قواعد ذهنی بر روابط عینی و نیز حاکمیت نهاد انتزاعی بازار است اشاره

هر . گردد ارائه می واسط عین و ذهن پیشنهادهای جدیدی وان حدنع ه معیار کارایی و رفاه بانتقادی با نقد

                                                            
1. Walrasian Clearing  
2. Transaction Cost  
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 مفهوم محوری اصول کلی حاکم بر انتزاع و تجرید را بیان نماید و ثانیاً بایست اوالً پیشنهاد جدیدی در این حوزه می
     .دار حفظ این حدودست را معرفی نماید که عهده

  

  اهیت نظریه علمی و روش انتزاعم: پیشینه تحقیق. 2
توانـد مـدلی اجتمـاعی محـسوب         یک نظریه علمی از آن جهت که بازتابی از واقعیت اجتماعی است می            

بـرد   شود و از آن جهت که در دستگاه تحلیل ذهن قرار گرفته است و از قواعد تجرید و انتزاع بهـره مـی                 
بینـی   جدا ساخته و با تعمیم آن دست به پیش        تواند شروط تحقق یک پدیده را از واقعیت خارجی آن            می
یند که شامل پنج مرحله برداشت از واقعیت، تجریـد و انتـزاع از واقعیـت، تعمـیم و سـاخت                     ااین فر . بزند

  .ها وجود دارد  این تئوریاغلبهاست در  بینی پدیده  پیشدر نهایتقانون عمومی، انطباق بر واقعیت و 
ثر ؤ و با ورود م19 از انقالب مارژینالیستی در اواخر قرن پس ویژه بهدر این میان علم اقتصاد 

یند با اثر ااین فر. نوعی از عینیت اقتصاد سیاسی دوران کالسیک فاصله گرفته ریاضیات به این علم ب
، 2 شد و با کارهای جونزآغاز 1838 تحت عنوان اصول ریاضی نظریه ثروت به سال 1معروف کورنو

 فکرانشان و هم7، پارتو6، پیگو5 مارشال، از آنپس. رونق گرفت 19 قرن  80 در دهه 4 و والراس3منگر
ای   غیررسمی به شاخهصورت به  علم اقتصاد عمالًبعد به 20 و از اواسط قرن ندیند را تکمیل نمودااین فر

این تغییرات با تغییر نام اقتصاد سیاسی دوران کالسیک به علم . کاربردی از علم ریاضیات تبدیل شد
وجود آورد  ه همراه گشته و شرایطی را ب8کار برده بود علم اقتصاد خالص  که والراس بهگونهقتصاد یا آنا

  .ال از رابطه بین عین و ذهن یا رابطه بین رئالیسم و ایدئالیسم اقتصادی را برجسته ساخته استؤکه س
هـای اقتـصادی از      هـا یـا تئـوری       که چرا و چگونـه مـدل       پرسش برای پاسخ به این      بسیاریمتفکرین  

ای در فلـسفه،     در کتاب مطالعات تازه   ) 1978(هایک  . گیرند به فکر فرو رفتند     عینیت اجتماعی فاصله می   
هـای    نـواقص ناشـی از سیـستم   )1960،1992 ( رونالـد کـاوز   .له انتـزاع پرداخـت    ئسیاست و اقتصاد به مـس     

و سامئلـــسون ) 1953(  فریـــدمن.نمـــودهـــای مبـــادالتی بررســـی    اقتـــصادی را در قالـــب هزینـــه  
اقتصاد  با نقد علم     )1938(  هاچیسون .شناختی به این موضوع پرداختند     از دید روش  ) 1963،1964،1965(

 کـه   اسـت  ایـن در حـالی       ، تجربـی بیازماینـد    صـورت   بهخالص اقتصاددانان را موظف دانست که نتایجشان را         
                                                            
1. Cournot 
2. Jevons 
3. Menger 
4. Walrass 
5. Marshal 
6. Pigou 
7. Pareto 
8. Pure Economics 
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 پوزیتیویسم منطقی حلقه ویـن بـسیاری از   .ثر افتادؤای از این افکار م جریان موازی فلسفه علم نیز بر رشته 
هـا و    تراز کنند و در این میان برخی اتریـشی         متفکران را بر آن داشت تا اقتصاد را با سایر علوم طبیعی هم            

 روش آزمــون 1گرایــی پــوپر  ابطــال، دیگــرســویاز . له بــه مخالفــت برخاســتندئنهادگرایــان بــا ایــن مــس
 را به این باور کـشاند       ویهای فریدمن گذاشت     ثیری که بر اندیشه   أگرایانه را به چالش کشید و با ت        اثبات

 2گرایانـه  جریانات نسبی . شان بیازماید  بینی ها را در کارایی عینی آنها و قدرت پیش         که علمی بودن تئوری   
هایی از فلسفه کانت همراه شد و گروهی از اقتصاددانان را بـه          فلسفه علم نیز با برداشت     3گرایانه و ساخت 

بحث از عین و ذهـن در اقتـصاد در   . سوی واقعیت عینی اقتصاد وجود ندارد ه  ن نتیجه رساند که راهی ب     ای
از جملـه   ) 2008(و ماکی    5، هاسمن )1375( 4مینی. طور خاص در فلسفه اقتصاد دنبال شد       هسه دهه اخیر ب   

  .برانگیز پرداختند  به این موضوع مناقشهصورت مستقیم بهافرادی هستند که 
ای از عناصر    ست که در یک موقعیت مشخص مجموعه       ا ی آن ابه معن  متد انتزاع  اس نظر ماکی  اس بر
 یـا تحلیـل    6ای ایـن شـیوه کـه بـه شـیوه تحلیـل مقایـسه             . ثیرگذاری بر سایر عناصـر برکنـار داریـم        أرا از ت  

هد ن یم رو  شود رابطه سیستمی بین عناصر اقتصادی را نفی کرده و این فرض را پیش             حساسیت شناخته می  
 وجـود   بـه که با ثبوت برخی عناصر و شروط مربـوط بـه آنهـا تغییـری در ماهیـت عناصـر مـورد بررسـی                         

واقعی کـه   سازی و تبیین بهتر روابط بین متغیرها آنها را بدون آثار              تحلیل برای ساده   این ،عالوه هب. آید نمی
  ). 2008 ،ساجن(کند  اس استخراج می اس این و نتایج را بر استدر بیرون از ذهن وجود دارند در نظر گرفته

 سروکار دارد 7 تجربی که با انواع واقعی    گرایانه نیز در خصوص روش انتزاع معتقدست تحقیقات واقع        کارل منگر 
بنـدی   ها و ارتباط میان آنها فرمـول        ها و توالی پدیده    ها نه جبرها و لزوم     کند قوانین تجربی را به جهت بیان نظم          می تالش
دنبال فرمولی کـردن قـوانین دقیقـی      سروکار دارند به8آلی های نظری دقیق که با عناصر ایده  تحلیل، دیگریسواز  . کند

های نظری خالص به نظر غیرواقع بینانه  یافته…پردازند هستند که به بیان ارتباطات ضروری و روابط منطقی انواع دقیق می
 ).1883 ،منگـر (های بغرنج جهان خارجی را شناخت   توان وابستگی  ق نمی  باید دانست که بدون قوانین خالص و دقی        اما ،آیند  می
ـاده      اسـت های انتـزاع     له مورد اشاره منگر در واقع بیانگر یکی از کاربردهای مهم شیوه           ئمس ـان      کـه وظیفـه س ـازی جه س

 با شکاف   رفتارها تعمداً انتزاع رفتار اقتصادی از سایر      ) 1993(و مایر   ) 2000(به عقیده هاچیسون     .پیرامون را برعهده دارد   

                                                            
1. Popper 
2. Relativism 
3. Structuralism 
4. Mini 
5. Hausman 
6. Comparative Analysis 

2 .Real Type :توان به قوانین دقیق رسید از نوع واقعی نمی. شود سازی کشیده نمی آل نوع واقعی نزدیک به تجربه است و به ایده. 
8. Ideal Type 
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ایـن  . دهد انداختن میان تحلیل اقتصادی و جهان واقعی مسائل خاصی از جهان واقعی را در برابر آزمون تجربی قرار می                  
  ). 1388 ،داو(ساختار نظریه اقتصادی بر پایه منطق درونی انتزاع شکل گرفته است 

  

  روش انتزاع و تقابل عین و ذهن. 3
ـین و ذهـن و چگـونگی                      زیرمجموعه زاع اساساً های انت  بحث از شیوه   ای از یک طرح گسترده فلسفی بـه نـام تقابـل ع

ـان کـشف واقعیـت را از طریـق نظریـه                 . ستانتزاع و انطباق آنها    هـای علمـی     پیروان رئالیستی علم عالوه بر آنکه امک
ـتالف آنهـ          دانند اعتبار علم را نیز تابع میزان واقع        ممکن می  هـای کـشف از واقعیـت        ا بـه روش   نمـایی آن دانـسته و اخ

برند با آنچه در فلـسفه   کار می ه که اقتصاددانان بگونهآن) رئالیسم(گرایی  واقع، به عقیده ماکی  این با وجود . گردد برمی
ـیف موقعیـت       ،طور معمول  هب. شود متفاوت است   استفاده می  ، 1هـایی نظیـر ایدئالیـسم       موقعیت غیررئالیستی برای توص

ــدارگرایی ــه، تج2پدی ــی رب ــسمیه3گرای ــی ، ت ــی4گرای ــی5، قراردادگرای ــی6، ابزارگرای ــسبی7، عملگرای ــی ، ن  و 8گرای
دهـد    گستردگی معنایی و تنوع کاربردهای لفـظ رئالیـسم را نـشان مـی              این امر . رود کار می  ه ب 9گرایی ساخت

  . هاست هدار بودن یا وجود داشتن پدید  واقعیتر معنای عمومی آن ناظر ب،با این حال). 2008ماکی، (
رسد نقطه اصلی اختالف در      نظر می  هخورد ب  چشم می   تنوعی که در تعاریف رئالیسم به      تمامبا وجود   

های عینی انکـار   کسانی که هر نوع امکان شناخت را از واقعیت. نوع ارتباط بین عین و ذهن خالصه شود       
هـا قـرار      در جرگـه رئالیـست     هـا واقعیتـی مـستقل از ذهـن قائـل نباشـند              بـرای ایـن پدیـده      نموده یا اساساً  

دهنده  های شناختی شکل   ها را وابسته به زمینه     نوعی صحت و کذب نظریه    ه   که ب  نیزگرایشاتی  . گیرند نمی
کنند رئالیـست    شناختی تکیه می   های زبان   بر جنبه  عنوان مثال   بهآن نظریه دانسته و با ارجاعات درون متنی         

ها، مدلها یـا نهادهـای اقتـصادی هـر نـوع تجریـد یـا         کردن نظریهبا این تعریف، منظور از انتزاعی   . نیستند
هـای عمـومی و تـسهیل در کـشف       های ادراک شده است که به قصد تـدوین قـانون           سازی واقعیت  ذهنی

همچنین این انتزاع در علم اقتصاد و       . گیرد بینی آنها صورت می    ها و همچنین پیش    روابط متقابل بین پدیده   

                                                            
1. Idealism 

2 .Phenomenalism :ًوجود آنها قابل شناسایی نیست وجودی نموداری برای ذهن داشته و اشیاء خارجی صرفا.  
3 .Empiricism :شود ای که هرچه قابل آزمون نباشد معرفت محسوب نمی پیوند زدن هر نوع علم و دانش با تجربه عینی به گونه. 

4 .Nominalism :داند ها می ری انسانگذا ها و اشیا قائل نیست و آنها را صرفاً نام رویکردی فلسفی است که به ذات یا واقعیت جوهری برای پدیده. 

5 .Conventionalism :های حقوقی و اخالقی به قراردادهای اجتماعی بازگشت مشروعیت گزاره 

6 .Instrumentalism :یندهای اجتماعی و علمیاهدف قرار گرفتن ابزارها در فر 

7 .Operationism :های علمی از طریق کاربرد و میزان موفقیت در عمل اثبات گزاره 
8. Relativism 

9 .Constructivism :های علمی تابعی از میزان انسجام و سازگاری آنها با یکدیگرست نه بدیهیات صدق گزاره  
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 )و اقتصادسنجی   حساب دیفرانسیل، آمار   ویژه  به(صورت خاص از طریق ریاضیات       هن ب نهادهای مورد بحث در آ    
  . این نهادهاست) وجوه اجتماعی(گیرد و نتیجه آن حذف یا کمرنگ شدن وجوه واقعی  صورت می

  

  اعتبار عینی نهادهای ذهنی. 4
 در ارتبـاط بـا      1اقتـصاد  از جملـه     های علوم اجتماعی   توان ادعا نمود که نظریه     بندی کلی می   در یک جمع  

  . شود دارای سه رهیافت عمومی است که در ادامه به آنها اشاره می) رئالیسم(نمایی  له واقعئمس
  

 های عینی پذیری تصورات ذهنی بر پدیده انطباق: رهیافت اول. 4-1

گیـرد،   هـای عینـی مـی       همعنـای انطبـاق تـصورات ذهنـی بـر پدیـد            اسـاس نظریـاتی کـه رئالیـسم را بـه           بر
دار بودن یا نبودن آنها را       ها و نهادهای اقتصادی مبتنی بر اصولی که واقعیت         ها، تئوری  گذاری مدل  ارزش

  های ذهنی علم  نوعی سعی دارند که ارتباط میان مدل  این اصول بهتمام. شود تعیین می کند مشخص می
. را مورد نقد و ارزیـابی قـرار دهنـد       ها  نمایی آن  اقتصاد را با جهان بیرون از ذهن برقرار نموده و میزان واقع           

شـده   هـای طراحـی    مـدل اند در مورد اینکـه آیـا واقعـاً        در این بین کسانی که پایبند به این اصول باقیمانده         
. نظـر دارنـد   های اقتصادی را به تصویر بکشد اختالف توسط اقتصاددانان توانسته است دنیای واقعی کنش 

هـای نئوکالسـیک از      خر بـر مـدل    أهای متقدم و مت    یحدودی کینز  نقدهای رفتارگرایان، نهادگرایان و تا    
  .رود شمار می هاین دست ب

  

  ها ابزارگرایی و کارکردگرایی در مدل: رهیافت دوم. 4-2
هـای موجـود اقتـصاد متعـارف ذهنـی و             مـدل  اغلـب در مقابل رهیافت اول گروهی دیگـر معتقدنـد کـه            

شان نیـست، بلکـه میـزان کـارایی و عملکـرد             نمایی  میزان واقع  اند، اما اعتبار علمی آنها در گرو       غیرواقعی
ابزارگرایـی را بـر پیـشانی دارد،         این رهیافت کـه نـشان     . کننده درجه اعتبار آنهاست    آنها در عینیت تعیین   

. داند نه کشف واقع خارجی     یندهای اجتماعی می  اهدف از طراحی مدل یا تئوری را کنترل و مدیریت فر          
آل و انتزاعـی   کار بستن مـدل از خـصوصیات ایـده     از بهدست آمده بهفاصله میان نتایج در این نوع تفکر،   

 بایست مـصروف حـداقل نمـودن    مدی مدل یا تئوری است و تالش اقتصاددانان می       اکننده میزان کار   آن تعیین 
بـزار و   های علوم اجتمـاعی را بـه دو دسـته ا           لفهؤم) 2008( دیدگاه ماکس وبر     مانندآنان  . این فاصله شود  
 ،دانند  به اهداف میدستیابی و غایت این علوم را ایجاد کارایی در ابزار برای     کنند  میبندی   اهداف تقسیم 

                                                            
رابطه علم اقتصاد با علوم اجتماعی رابطه عموم و خصوص مطلق است چراکه اقتصاد به تبیین رفتارهای اقتصادی افراد در . 1

  . پردازد های اجتماعی می درون گروه
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دهـد تـابع قـدرت       ها را توضیح می    ها و تئوری   رو خصوصیات اصول و مبانی که اعتبار علمی مدل         از این 
 در علـم  دیـدگاه و برجـسته ایـن   شخصیت مـشهور    . پذیری آنها خواهد بود    پذیری یا ابطال   شرایط آزمون 

  .اقتصاد میلتون فریدمن است
  

  ها جهان واقعیات بازتاب ذهنیات مدل: رهیافت سوم. 4-3
خـام دکـارتی   ) رئالیـسم ( بـه واقعگرایـی   4 و کانـت 3، هیـوم 2، برکلـی 1در پی انتقاداتی که از سـوی الک  

، مـذکور خـالف دو رهیافـت    بـر . های علوم اجتماعی شکل گرفت     واردشد، رهیافت سومی نیز در نظریه     
هـای ذهنـی توصـیفی از جهـان       مـدل دیـدگاه برای پیروان این . نوع مواجهه در رهیافت سوم متفاوت بود  

کـار متفکـران نـه تنهـا        . هاسـت  واقعیت نیستند، بلکه جهان واقعیـت بازتـابی از ذهنیـات منـدرج در مـدل               
پای آنها   درتی هستند و تنها راهی که پیش       فاقد چنین ق   رمزگشایی از جهان پیرامونشان نیست، بلکه اساساً      

 . مـدل ذهنـی اسـت      یوجود دارد تالش بـرای رسـیدن بـه یـک همـاهنگی و وحـدت انتزاعـی در اجـزا                    
) تئـوری ( اگـر یـک مـدل از چنـدین گـزاره             بنـابراین، . کنـد  مین مـی  أهماهنگی که اعتبار علمی آنها را ت      

 همـاهنگی و تناسـبی اسـت کـه بـا دیگـر              ها در میزان   تشکیل شده باشد صحت و کذب هریک از گزاره        
های واقعی   بنابراین معناداری پدیده  . ها برقرار نموده است و این خود تابع اندیشه یا ایده متفکرست            گزاره

های درونی ما پیوند دارد و      ها و ایده   شود که با ارزش    در روابطی مشخص می   ) 2008(به تعبیر ماکس وبر     
هـا   هـا و ایـده     ایـن ارزش  . کننـد  های واقعی را تعریـف مـی       ه دارند پدیده  ها از زاویه دید فرهنگی ک      انسان

ثر افتـد؛ بلکـه   ؤزا بر ذهن او م   برون صورت  ههایی نیستند که بیرون از شخصیت فرد وجود داشته و ب           لفهؤم
 او را 5گرفته و به تعبیر وبر نوع بودن یا زیـست فرهنگـی   پارادایمی است که تمام شخصیت متفکر را دربر    

کـس را بـدون       و هیچ  کند  میزیست فرهنگی نوع مواجهه انسان با عالم خارج را تعیین           . کند ص می مشخ
گذارد تا آنجا که واقعیت خارجی مستقل از ذهن را انکار نموده و آن را به واقعیـت                   فرض باقی نمی   پیش

صادی، کـشف  هـای اقتـ   هـا و تئـوری   گرایـی مـدل   رو اگر منظور از واقـع      از این  .کند  تبدیل می  6فرهنگی
گرایان، معتقدین به دیـدگاه   گرایان، نسبی ساخت. پذیر نیست  امکاناین امرحقایق خالص اجتماعی باشد    

نوعی به گرایشات نئوکانتی منـسوبند و همچنـین وابـستگان فکـری ایدئالیـسم          ه  شناختی یا جریاناتی که ب    
  .روند شمار می هبرکلی و هگل از مصادیق این رهیافت ب

                                                            
1. Locke 
2. Berkeley 
3. Hume 
4. Kunt 
5. Cultural Being 
6. Cultural Reality 
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  عتبار علمی و عینی نهادها مبتنی بر رهیافت اول و دوم تعیین ا.4-4
تر ابعاد انتزاعی نهادهای اقتصادی نیـز   عبارت دقیق ه نهادهای انتزاعی یا ب   خصوص در   مذکورتمام مطالب   

ها هستند کـه ضـوابط کلـی و قـوانین رفتـاری              ها و مدل   ای از تئوری   کند؛ چراکه آنها مجموعه    صدق می 
 کـه  گونـه  اگـر یـک مـدل اقتـصادی را آن         ،این اساس  بر. کنند تماع را تعیین می   تعامالت عوامل درون اج   

، آنگـاه   )1388 ،داو(عنوان واسطه بین نظریه و داده تعریف کنـیم           ه تعریف کردند ب   1مورگان موریسون و 
هـای یـک نهـاد      اکنون مطابق با رهیافت اول داللت2.کند ابعاد انتزاعی یک نهاد بر این تعریف صدق می    

صـورت   در ایـن  . کنـد  انطباقی است که با واقعیت برقرار مـی        ای اعی همچون اعتبار آن در گرو رابطه      انتز
می کـه  ز نیز چنین اسـت هـر مکـانی      ها قرار گیرد که عموماً     مبنای تحلیل  3اگر دوگانه دکارتی عین و ذهن     

بـرای آنکـه نهـاد       توضیح مناسبی اسـت      به تصویر بکشد  درستی   هبتواند جریانات امور واقعی را در ذهن ب       
کیدی که دکارت بر روش ریاضیات      أبا ت . انتزاعی موردنظر در عمل نیز اعتبار الزم را کسب خواهد کرد          

هـای الزم را بـرای       تـرین ابـزار کـشف واقـع داشـت انتـزاع مبتنـی بـر ریاضـیات چـارچوب                    عنوان مهم  هب
مـدی  ا، هـر نـوع ناکار     اند یقینیت  که قوانین ریاضیا   از آنجا . گیری نهاد موردنظر فراهم خواهد نمود      شکل

 آن با ابعاد انتزاعی نهاد خواهد       عینی یک نهاد یا معلول ناتوانی متفکر در طراحی مدل ریاضی یا عدم انطباق             
 قواعدی که شرایط ضرورت را در ،صورت در این.  صادق استبود نه نقصی در درون مدل که ضرورتاً   

چیـزی    یکسان گرفتـه شـده و هـر    کند  میرا در عینیت مهیا     کند با قواعدی که این شرایط        مین می أذهن ت 
چیزی که یادآور کوجیتوی معـروف      .  ذهنی ضروری باشد در عالم واقع نیز ضروری است         صورت  بهکه  

  .اندیشم پس هستم می: دکارت خواهد بود
این در حالی است که ناکارمدی یک نهاد از نگاه ابزارگرایـان تـابع تطـابق نتـایج عینـی بـا فـروض                        

صـورت فـروض ذهنـی کـه      در این. مدی عینی استا بلکه اعتبار فروض تابع کار  نیست، صحیح   ضرورتاً
فریـدمن بـا   . شـان معتبرنـد   واسطه کارامدی عینـی  ه تلقی شود دراینجا باشتباهدر رهیافت اول ممکن است    

ک نظریـه  قـدر فـروض یـ    گـرا مبنـی بـر اینکـه هـر      توجه به دیدگاه خود نسبت به نظریه در اقتصاد اثبات         
ارزیـابی یـک نظریـه       تراست در زمینه   بینی عینیت قوی   نظر رسد آن نظریه در تفسیر و پیش        هتر ب  غیرواقعی

                                                            
1. Morrison & Morgan 

. مترادفند ها یافته سازوکارهای واقعیت است و نهادهای انتزاعی در مقام ذهن با مدل  مدل توصیف ساده شده و تقلیلاساساً .2
) 1388( تعبیرهای چهارگانه داو ،عالوه هب. شرایط رقابت کامل همسان است نهاد انتزاعی بازار با مدل مبادله در عنوان مثال، به

مثابه ابزار  های فکری، مدل به ورزی مثابه تجربه ها، مدل به مثابه اسبابی برای به آزمون گذاشتن نظریه از مدل یعنی مدل به
  .   نیز صادق استمثابه ابزار اقتصاد کاربردی در مورد نهادهای انتزاعی برقراری رابطه و مدل به

  ذهن مستقل از عین. 3
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یـک نظریـه تنهـا اگرکـارایی عینـی          . فروض آن غیـرممکن اسـت      وسیله آزمون یک نظریه به   ": گوید می
  ).1953 ،فریدمن ("داشته باشد قابل قبول خواهد بود

 همچنان مبهم است و دانشمندان نظرات مختلفی را در این رابطه            1ض یک نظریه  رحال مفهوم فرو   ه اما به 
کند این است که عدم دقـت در تمـایز یـک             ای که فریدمن در این رابطه بر آن تأکید می          نکته. کنند اظهار می 
 پـردازد  کند از امری که به توصـیف شـرایط نظریـه مـی             عنوان امری که شرایط نظریه را مشخص می        فرضیه به 

  .وسیله فروضش آزمون شود تواند به ای معتقد شوند یک نظریه می است که عده موجب شده
له توصیف و تعیین شـرایط      ئ میان مس  بایست  میاوالً  شود که از نظر فریدمن        روشن می  ،به این ترتیب  

ی آن یعینی با تشخیص آن تفاوت قائل شد و ثانیاً وظیفه فروض یک نظریه تشخیص و شناسا         یک پدیده 
کـه یـک نظریـه در عینیـت کـارایی نداشـت        بنـابراین در صـورتی  . شرایط است و نه توصیف و تبیین آن    

 شـرایط عینـی     بـا  مطابقتی   ای   است، زیرا چنین رابطه    اشتباهتوان از آن نتیجه گرفت که فروض نظریه          نمی
ده بـا فـروض     هرگاه شرایط عینی پدیـ    : گوید  فریدمن در این رابطه می    . یک پدیده و فروض نظریه ندارد     

ای این مخالفت را با عدم کارایی نظریه در عینیت اشـتباه   نظر رسند عده  شده در نظریه مخالف هم به      طرح
  .پردازند فروض آن با عینیت می کنند به مقایسه گیرند و به جای آنکه به کارایی نظریه توجه می

 اسـت کـه     اشود به این معن    فتهعنوان عوامل مشخصه در نظر گر       به تنها اگر فروض نظریه     ،با این حال  
دکرد که مرزهای انتزاعی در تحقیق عینـی یـک پدیـده را نـشان     نعنوان عالئمی عمل خواه این عوامل به  

شود و اگـر بنـا       ها و تشخیص از شرایط استوار می       اساس آن مرزبندی   های نظریه بر   بینی سپس پیش . دنده
 یک پدیده و تشخیص آن غیرواقعی و تخیلی های ذهنی نسبت به شرایط تحقیق  بندی شد که این صورت   

نخواهـد   از کارایی برخوردار نیزباشد یا به عبارت دیگر نمونه خارجی نداشته باشد در این صورت نظریه      
وسیله واقعی بودن یا غیرواقعـی بـودن فـروض آن آزمـود بـه ایـن                   بنابراین این ادعا که بتوان یک نظریه را به         ،بود
ـیله فـروض نظریـه قابلیـت تحقـق در عینیـت را دارد یـا خیـر                   شـده بـه    خیص داده ست که آیا شرایط تش    امعن    ؟وس

بینـی آن غیرواقعـی و نـامعقول         شود که نظریه و پیش     در صورت عدم امکان تحقق در عینیت این نتیجه گرفته می          
  . عدم کارایی نظریه ناشی از فروض تخیلی و نامعقول آن استدلیلاست یا اینکه 

هـا و نهادهـا    مـدی مـدل  اعناست که اگرچه ابزارگرایی در حـوزه آزمـون یـا کار           سخن فوق به این م    
واسطه آن طرح اولیـه مـدل یـا نهـاد را             هسخن بسیار دارد، اما در مقام طراحی ناگزیر از روشی است که ب            

 چگونه مورد ارزیابی قرار گیرد یـا         است صورت چیزی که هنوز طراحی نشده      در غیر این  . دست آورد  هب
 در  توان به فروض یک نظریه نسبت داد؟ رهیافـت اول و دوم دقیقـاً              ای از عینیت را می     چه محدوده  دقیقاً

                                                            
1. The Assumptions of a Theory 
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 بنابراین  ،شود ریاضیات ابزار مناسبی برای طراحی مدل محسوب می       . رسند این نقطه مشترک به توافق می     
 .ا پـشت سـر بگـذارد    سه مرحلـه ر بایست  می بازار برای آنکه بتواند اعتبار الزم را کسب کند    مانندنهادی  
اساس یک منطق مـستدل و منـسجم ریاضـی وجـود ذهنـی خـود را در دسـتگاه تحلیلـی یـک              بر نخست

 سپس در مرحله دوم معیاری برای آن تعریف شـود کـه بتوانـد در عمـل نیـز                    ،اقتصاددان به اثبات برساند   
هـای   بـه ارزیـابی   )  عینـی  -ذهنـی ( نهاد موردنظر مبتنـی بـر آن معیـار           در نهایت و   مورد ارزیابی قرار گیرد   

اسـاس رهیافـت اول نقـش واسـطه را در تطـابق عـین و ذهـن ایفـا                     شده بـر   معیار تعریف . تجربی تن دهد  
در اقتـصاد  . کنـد  اساس رهیافت دوم رابطی است که اعتبار فـروض را از عینیـت کـسب مـی      کند و بر   می

  .بازار، کارایی و رفاه چنین نقشی را برعهده دارد
  

   و رفاه معیار ارزیابیکارایی. 4-4-1
 که برای اثبات وجود کارایی پارتو و همچنین رفـاه عمـومی در بازارهـای ذهنـی الزم                   نخستیشرط   پیش

درجه کامل بودن کـه مـستلزم اطالعـات کامـل و همچنـین              . گردد میازاست به درجه کامل بودن بازار ب      
صرف و تولیـد را بـه کـارایی         های مبادالتی و اجتماعی است روش حداکثرسـازی توابـع مـ            حذف هزینه 

 مجموعه کاملی از بازارهای ریسک وجـود  که زمانیمنزله آنست    روی دیگر این حرف به    . کند منتهی می 
در شـرایط فقـدان بازارهـای       . انجامـد   به افزایش کارایی بازار نمـی      نداشته باشد حداکثرسازی سود لزوماً    

جـای تثبیـت اقتـصاد بـه     ه ازی بـازار سـرمایه بـ   کند و آزاد سـ  ریسک تجارت آزاد وضع افراد را بدتر می  
شرط دوم اثبات کارایی و رفـاه بـازار بـا توجـه بـه دومـین                  پیش ). 2009 ،استیگلیتز(انجامد   تزلزل آن می  

 اگر تمـام افـراد ترجیحـات محـدب داشـته باشـند، آنگـاه همیـشه مجموعـه                    .شود  می مشخصقضیه رفاه   
کـه هـر تخـصیص کـارای پـارتو یـک تعـادل بـازار بـرای                   ای   گونـه   ههایی وجود خواهند داشت ب     قیمت

  . استها  واگذاری مناسب موجودی
عنوان پل ارتباطی میان عین و ذهـن     هبا درنظر گرفتن شرایط رهیافت اول برای آنکه کارایی و رفاه ب           

ها و کامل بودن      فرض تحدب منحنی   ) الف :دو مقدمه مهم به اثبات برسد     بایست    میدرستی عمل کنند     هب
به این معنا که ریاضی کردن آن موجب نشده اسـت تـا             (ازار با شرایط بازارهای عینی انطباق کامل دارد         ب

  .  این فروض در دستگاه ذهن به اثبات ریاضی رسیده است)ب). چیزی از شرایط واقعی کم شود
این اساس کارایی در درجه اول یک معیار عینی است که جوابش را در عینیـت پـس داده اسـت                      بر

 سپس روش تجریدی ریاضیات آن را در ذهن محاکات نموده و            ،)شود نظر گرفته می   در اینجا مسلم در   (
،  ایـن  بـا وجـود   .  بـدیهی اسـت     اما نقـض مقدمـه اول تقریبـاً        ،رساند در یک دستگاه غیرعینی به اثبات می      

رض عقالنیت رفتاری ف های مبادالتی و اطالعاتی و نیز رفتارگرایان با نقض پیش       نهادگرایان با طرح هزینه   
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ـتیگلیتز (دانـد   استیگلیتز نیز اثبات فرض تحدب در بازارهای واقعی را ناممکن می. اند خوبی نشان داده   بداهت آن را به     ).2009 ،اس
  .رسد یید شود اعتبار عینی مفهوم ذهنی کارایی و رفاه به اثبات نمیأ حتی اگر مقدمه دوم نیز ت،در این حال

ـناختی دارد   ) ییابزارگرا(رهیافت دوم    . نیز برای اثبات مدعا دچار اشکاالت مشابهی است که بیشتر جنبـه روش ش
تواند محک ارزیابی و آزمون یک پدیده عینی و واقعی تلقـی شـود؟ اگـر      میچگونهعنوان یک معیار ذهنی    هکارایی ب 

ری نیست، بلکه هـدف     چنین ادعا شود که تطابق خصوصیات ذهنی و عینی یا صحت و سقم فروض مالک اعتبار تئو                
های اجتماعی چگونـه      که تغییرات در پدیده    استال این   ؤیندهای اجتماعی است؛ آنگاه س    اتئوری کنترل و مدیریت فر    

ـال    هشـوند؟ بـ    های ادعایی منسوب می    به تئوری  ـاه گروهـی از                 ،عنـوان مث ـاییم تغییـری عینـی در وضـعیت رف  فـرض نم
ـازار    ه این افزایش ب    شدند صاددان ابزارگرا معتقد  وجود آمده است و اقت     هکنندگان بازار ب   مصرف واسطه افزایش کارایی ب

ـا فنـ          ماننـد   را پذیرفت؟ چـرا عوامـل دیگـری        ویتوان ادعای    چگونه می . بوده است  ـات ی وری را در ا تغییـر در ترجیح
 تحقق یافتـه معلـول      وجود آمدن این نتیجه کنار بزنیم؟ اقتصاددان موردنظر برای آنکه اثبات کند افزایش رفاه عمومی               هب
ای علی را بین ذهن و عین برقرار کرده باشد تا از این طریق تغییر   پیشتر رابطهبایست  میکار بستن کارایی ذهنی اوست     به

. شناختی گرفتارست ابزارگرایی در اینجا به یک تناقض روش. در پدیده خارجی را به مدعای ذهنی خود منسوب نماید
ـا از     گیـری  های آنها که برخاسته از نتیجـه  شویق شوند تا در جهت رهنمون   برای آنکه مردم ت    سوییاز   ـای انتزاعـی آنه ه

 دیگـر مناسـب   سوی از ،عنوان یک معیار مناسب اثبات نمایند  هبایست کارایی را ب    فروض ذهنی است حرکت کنند می     
ـار واقعـی        شناسانه   این دور و تسلسل روش    . رسد بودن چنین ابزاری تنها در عینیت به اثبات می          معرف این است کـه اعتب

کار بستن آن همچون یک فرض مقدماتی مسلم گرفتـه           ه اثبات شود پیش از ب     بایست  میای که    عنوان نتیجه  هیک ابزار ب  
بـرد   ال نمـی ؤ اعتبار تئوری را زیـر سـ     لزوماً) اشتباه(رو ادعای فریدمن مبنی بر اینکه فروض غیرواقعی           از این  ،شده است 

   1.مخدوش است
ـازنده چیـزی هـستند     که خود مشحون از مقدمات و فروض انتزاعی گر همچنان عالوه بر این، ابزارهای آزمون  اند برس

ها مفهوم دیگر تابع فـروض       نرخ تورم، رشد، بازدهی و ده     . شوند های تجربی شناخته می    عنوان داده  هکه در اقتصاد متعارف ب    
رود به لحاظ روشی محـصول       کار می   در اقتصادسنجی به   نچه تجربی چنا  های  خود داده  ،عبارت دیگر  هب. اند تعریفی خویش 

رو ذهـن     از ایـن   ،هایی است کـه ابـزار مـوردنظر از آن بیـرون آمـده اسـت                فرض همان دستگاه انتزاعی ذهنی و همان پیش      
  2.های خارجی کار آزمودن خویش است نه واقعیت های تجربی در زیرپوشش عنوان آزمون

                                                            
داند؛ میزان قدرت  های اعتبار علمی مدل می بینی مدل را نیز از شاخص ریدمن عالوه بر ارزیابی عینی، قدرت پیشف. 1

  . تابعی از کارایی مدل استبینی دقیقاً پیش

. رود شمار می ههای رایج نئوکالسیک ب طور خاص نقدی بر نوع مدل اری بهدر این میان الگوهای موردنظر اقتصاد رفت. 2
...  اکرلف با پیش کشیدن مواردی نظیر عدم تقارن اطالعاتی در بازارها نظریه انصاف، زیان از دست رفته و،عنوان مثال هب

  . هایی بر اساس اقتصاد رفتاری ارائه نماید سعی دارد مدل
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  های تجربی اول و دوم و شیوه انتقال داده های رهیافت. 4-4-2
 که در حالی. توان ذیل رهیافت اول توضیح داد ی را نیز مییهای استقرا های مبتنی بر قیاس روش در کنار روش

هـای   گیـری تئـوری    های قیاسـی، شـکل     انتقادات استوارت میل، رابینز، هاسمن و دیگر معتقدین به روش         
های تجربی را واسطه انتقال      گرا داده   برخی اقتصاددانان تجربه   .داند ود می های تجربی را مرد    مبتنی بر داده  

هـای   هایشان را از طریق روش اند و اعتبار علمی مدل های ذهنی تلقی کرده یا حتی منبع اعتبار بخشی مدل    
 مدل انتزاعی باشد کـه ممکـن اسـت    1 قوانینRمعتقدست اگر   ) 2008( ساجن   .دهند استقرایی توضیح می  

هم ممکن است در دنیای واقعی   مدل باشد که باز2 عوامل علی Fنیای واقعی رخ دهد یا رخ ندهد و         در د 
  :ترتیب زیر خواهد بود ی بهیعمل کند یا عمل نکند سه مرحله استنباط استقرا

  3:مرحله توضیح
E1: در درون مدل Rمعلول F  است.  
E2 :F کند در دنیای واقعی عمل می .  
E3: Rدهد  رخ می در دنیای واقعی.  
E4: در دنیای واقعی R معلول Fاست .  

  4:بینی مرحله پیش
P1: در درون مدل R معلول Fاست .  
P2 :fکند  در دنیای واقعی عمل می.  
P3 :Rدهد  در دنیای واقعی رخ می.  

  5:مرحله قیاس
A1:  در درون مدل R معلول Fاست .  
A2:  در دنیای واقعی Rدهد  رخ می.  
A3: در دنیای واقعی Fکند  عمل می.  

ای کـه شـرایط      ینـد نیـز زمینـه     اآید ایـن فر     در مرحله توضیح بر می     )E4(گیری   همانطور که از نتیجه   
ای که شرایط ضرورت در عینیـت را ایجـاد           آورد با زمینه   ضرورت یا علیت را در دستگاه ذهن فراهم می        

توان چنین استباط     پدیده عینی نمی    از توالی یا همزمانی دو      صرفاً ،عالوه هب. کند یکی گرفته شده است     می

                                                            
1. Regularity 
2. Causal Factors 
3. Explanation 
4. Prediction 
5. Abduction 
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، حتی اگر شیوه اسـتقراء بتوانـد چنـین           این با وجود . ای علی دارند   یکدیگر رابطه  ها با  نمود که این پدیده   
 معـادل مـصادیق      دقیقـاً  F یـا    Rاشکاالتی را توضیح دهد هیچ دلیلی وجود ندارد کـه ثابـت کنـد مفهـوم                 

  .ماند  باقی میپاسخ  ذهن همچنان بیست و چگونگی انطباق بین عین و اخارجی آن
  

  تعیین اعتبار علمی نهادها مبتنی بر رهیافت سوم. 4-5
  این در حالی است کـه  ، دارند تا به تبیین مناسبات عین و ذهن بپردازند         تالشنوعی  ه   ب یکهای اول و دوم هر     رهیافت

های ذهنـی     برای آزمون مدل   شود، بلکه ابزاری نیز    رهیافت سوم نه تنها دوگانگی عین و ذهن نفی می         در  
بـا  . عنوان ابزار رواج یافته اسـت  هابزارها وجهی از همان انتزاعات ذهنی است که بین مردم ب  . وجود ندارد 

ها یا نهادهای     هدف اقتصاددانان از طراحی مدل     رسد که اساساً   نظر می  ه منطقی ب  پرسشیاین وصف چنین    
سجم و منطقی در دستگاه تحلیلی ذهنی خـود برسـند؟           کنند به طرح من     می تالشذهنی چیست؟ چرا آنها     

 رسالت تـاریخی    پرسش طرح این    گفت باید   شوداز ناحیه مدافعان این نظریه پاسخی داده        قرار باشد   اگر  
که ضرورت اثبات چنین رسـالتی محـل         در حالی  ،فرض گرفته است   برای دانشمندان علوم اجتماعی پیش    

ها  تواند رهایی از آشفتگی    بندی یا طراحی نهادهای اجتماعی می      بپرداز از قال   هدف تئوری . مناقشه است 
صـورت مبهمـی آن      هاست که ب  ) نومن(های بیرونی    هایی باشد که معلول بازتاب ذهنی پدیده       و پیچیدگی 

آورد  وجـود مـی   های را در درون فـرد بـ      ها، احـساسات متنـوع و گـسترده        این پیچیدگی . کند را درک می  
رفع این تعارضات و رسیدن به یک وحدت انتزاعـی دسـت بـه طراحـی قـالبی ذهنـی                    و او برای    ) انطباع(

مطـابق بـا شـکل       هـای بیرونـی دقیقـاً       بنابراین پدیده  ،)فنومن(های بیرونی بنگرد     زند که با آن به پدیده      می
  .شوند های ذهنی او درک می قالب
هـا و    کنـد تـا از آشـفتگی       مـی نـام بـازار را خلـق        ه  عنوان مثال، یک اقتصاددان مفهـوم و نهـادی بـ           هب
هـا و   ها و نرخ ارز و نرخ بهـره و ترازنامـه   های نسبی و مقادیر موجودی      ناشی از تغییرات قیمت    های  نوسان

شود رها شده و آنها را به قالـب قاعـده    صورت ناخوشایندی در ذهن او منعکس می  هها که ب   صورتحساب
اکنون حتـی اگـر بـرای ایـن     .  و وحدت انتزاعی برسدو قانون درآورد تا از این طریق به یک نوع انسجام 

 نـه آزمـون جامـه عمـل      و این رسالت از طریق ایجاد گفتمـان     ، قائل باشیم  نیزپرداز رسالتی تاریخی     نظریه
 مـردم   تـدریج   بـه   آن  با استمرار و استعمال مکرر این مفهوم ذهنی و فراگیرشـدن           ،به این ترتیب  . پوشد می

های نسبی بـا     عنوان نهاد بازار وجود دارد که در آن قیمت         هدر عالم خارج ب   کنند واقعا چیزی     احساس می 
اینگونـه اسـت کـه ایـن        . کننـد  ها را مشخص مـی     بری شود و قواعد عرضه و تقاضا سهم       مقادیر مرتبط می  

دسـت   هواقعیت مبهم و آشفته بیرونی را همرنگ خویش کرده و عینیت خارجی خود را ب      ) فنومن(مفهوم  
این عینیت هیچ وجود مستقلی از ذهن ندارد و تنها تفاوتش بـا دیگـر مفـاهیم در ایـن                    . کند خود خلق می  
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اسـتمرار و کثـرت اسـتعمال ایـن لفـظ بـا             . انـد  عنوان یک پدیده بیرونی باور کرده      هرا ب  است که افراد آن   
 به نظام بازار تواند گفتمان شکل گرفته را تا سرحد یک پارادایم پیش برد و نهاد بازار را             هایش می  داللت

. کننـد  ها را تفـسیر مـی       افراد مشمول این پارادایم با یک عینک واحد پدیده         تماماکنون  . آزاد تبدیل کند  
: شـود   علیت هیوم که پیشتر به مجاورت و همزمانی تعبیر شده بود با این پارادایم همراه مـی                عنوان مثال،   به

رو در بـازار وجـود       رفـاه یـا کـارایی از آن       و یـا    ست؛  رو نوسان دارد که بازار در تعادل نی        ها از آن   قیمت
   . مانع از حصول تعادل شده است و غیرههای مکرر  دخالتزیرا ،ندارد

 روابط بیرونی را تابع روابط انتزاعی درونی نموده و غایت علم را نیز تغییر               تماماین ایدئالیسم کانتی    
ورد خـویش را  آ زمـان عینـی تلقـی کـرده و ره    اش را بـه مـرور    ذهن مفاهیم و روابط خودساخته . دهد می

اکنـون رسـالت تـاریخی، همـسو کـردن          . دهـد  همچون عینیت مستقل از خویش مـورد مطالعـه قـرار مـی            
  .سازی است ها و عوامل خارجی با ایده ذهنی فرد و گفتمان پدیده
  

  تعارض میان خصوصیات انتزاعی و واقعی نهادها و بروز بحران. 5
گـذارد بـروز     های موجود را در توضیح اعتبار و واقعیت نهادهای عینی ناکـام مـی              در عمل آنچه رهیافت   

اعتبـاری   دلیل بـی  . های قوانین عین و ذهن برخاسته است       ها یا تعارضاتی است که از متن دوگانگی        بحران
. توان در عمل سیاستمداران کشورهای پیشرفته دنیـا مـشاهده نمـود    های انتزاعی را می بسیاری از این مدل 

هـا و   برنـد کـه در دهـه    هـای اقتـصادی از راهکارهـای مـشابهی بهـره مـی          آنها در مواجهه با بحـران      اغلب
 عنـوان  بـه . روز شـده دارنـد    ههای ب  های مختلف تکرار شده و کمترین ارتباط را با دستاوردهای مدل           دوره
اض خارجی یا افزایش    های کسری بودجه دست به دامن استقر        در مواجهه با رکود و بحران       معموالً ،مثال
وجـه مـستلزم     هـایی کـه بـه هـیچ        سیاسـت . شـوند  هـای اقتـصادی مـی      های دولتی یا اعمـال ریاضـت       هزینه
. انـد نیـستند    هـای حـداقلی    های فردی و دخالـت      مروج آزادی  اغلبوردهای نوین مرزهای دانش که      آ  ره

 از  ، ایـن  با وجـود  . گیرند  را نادیده می   اعتبار ساخته و نتایجش    ها قواعد انتزاعی اقتصاد را بی      گویی خود بحران  
ال ببرنـد در مـورد حـدود و         ؤها قوانین انتزاعـی را زیـر سـ         رود پیش از آنکه بحران     اقتصاددانان انتظار می  

. ها راه خود را مستقل از عینیت طـی نماینـد           گیری کنند نه آنکه تئوری     هایشان تصمیم  درجه انتزاع تئوری  
 تعارض میان خصوصیات انتزاعی و واقعی نهادها و نیز بـرای درک بهتـر   برای تحلیل بیشتر این مهم یعنی 

ای نهـاد بـازار،      رسد بررسی مفاهیم پایـه     نظر می  ه ب استوجود آمده که ناشی از این تعارض         ههای ب  بحران
  .  بررسی مفاهیم در نهاد بازار امری ضروری باشدنیزهای این نهاد و  بررسی ویژگی
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   نهاد بازارای مفاهیم پایه. 5-1
توان تعارضات عین و ذهن در نهاد بازار را در ارتباط بـا برخـی مفـاهیم اساسـی                    عنوان نمونه می   هاکنون ب 

   .برسازنده این نهاد در نظام اقتصاد آزاد یعنی امر طبیعی، تعادل و نظم، آزادی فردگرایانه و رفاه عمومی بررسی نمود
برسازنده بازار وجود دارد به انضمام این فرض که انتخـاب   که در فردیت عوامل گونهآزادی انتخاب، آن  

را در انتخـاب بهینـه بـه نمـایش       عقالیی خواهد بود آزادی و عقالنیت را بهم پیوند زده و نتیجه آن        لزوماً
وبـر  . نامـد  عقالنیـت ابـزاری مـی     ) 1374(این عقالنیت تفسیری است اقتـصادی از آنچـه وبـر            . گذارد می

طـور کلـی شـرایط       هگرانـه یـا بـ      ای یـک چنـین انتخـابی، وجـود عنـصر محاسـبه            معتقدست شرط الزم بر   
پذیری تمام مفاهیم و نهادهای اقتـصادی را بـر شـرایطی     محاسبه. های اقتصادی است لفهؤپذیری م  محاسبه

 سـود و     ماننـد   به این معنا کـه اگـر عناصـر تجربـی اقتـصاد             ،دهد که متناسب با ماهیت ابزارست تقلیل می      
توانند در جریان انتخـاب عقالیـی یـا          اه نتواند خود را بر نیازهای ابزار محاسبه منطبق کنند نمی          هزینه و رف  

شـده دارنـد ایـن قواعـد         بنـدی  از آنجا که ابزارهـا مـاهیتی ریاضـی و فرمـول           . محاسبه عقالیی قرار گیرند   
. کنـد  ین مـی   محاسبه عوامل و هم جهت پیـشبینی فـضای انتزاعـی بـازار را تعیـ                برایریاضی است که هم     

کنند نرخ نهایی جانشینی را که از نسبت آخرین واحـد مطلوبیـت مـصرف کـاال                  عوامل مصرف سعی می   
تولیدکنندگان نیز برای حداکثرسازی سـود،  . های مبادله بازاری آن کاال برابر کنند  آید با نرخ   دست می  هب

. بخـشند  انتخـاب بهینـه را تحقـق مـی    های عوامل تولید برابـر کـرده و ایـن     شان را با هزینه   وری نهایی  بهره
های بهینـه    مطابق قواعد ریاضی که از دل این انتخاب       ) مصرف و تولید  (اکنون اگر عوامل اقتصادی بازار      

 ایـن اند و این امر رفاه و کـارایی عمـومی آنهـا را کـه نتیجـه                   آیند رفتار نکنند عقالیی عمل نکرده      در می 
در اینجا همانطور که مشهودست یک زنجیره منطقی        . افکند روابط و فروض انتزاعی است به مخاطره می       

 اما آیا این زنجیره بـا آزادی و         ،رسد  شده و به رفاه و کارایی انتزاعی می        آغازوجود دارد که از عقالنیت      
رسد آنها مجبورند مطابق با این قوانین عمـل کننـد            نظر می  هفردیت رفتارهای عوامل در تعارض نیست؟ ب      

کلـی از   ه  ریاضیات که محصول تام ذهنی است که بـ        ) 1375(به تعبیر مینی    . ال نرود ؤزیر س تا عقالنیتشان   
  .ترین ابزار استدالل نیز هست های محیط آزادست، جبری محدودیت

ـاب               صورت محاسبه  هها را ب   انتزاعی که قرار بود شکل عقالنیت انتخاب       پذیر بـه تـصویر کـشد در برابـر آزادی و انتخ
ـار مـی      البته ممکن است اقتصاددانان مدعی آن باشند که عوامل اقتصاد ضرورتاً           ،گیرد داوطلبانه قرار می   کننـد و     عقالیی رفت

ـایی ایـن    . این فرضی است که نه تنها در تعامالت انتزاعی بازار، بلکه در رفتارهای عینـی بیرونـی نیـز وجـود دارد       ـین ادع چن
ر واقعیت رخ خواهد داد دیگر چه دلیلی برای طراحی تئـوری     د سازد که اگر این فروض ضرورتاً      پرسش تازه را مطرح می    

ـام تحقـق رفتارهایـشان ضـرورتاً      تمام اگر   ،ماند؟ به عبارت دیگر    باقی می ) بهینه(و ایده انتخاب عقالیی       عقالیـی   افراد در مق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 26

https://qjerp.ir/article-1-551-fa.html


67 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش   120

وجود خواهد داشت کـه   بازارها نیز کارا خواهند بود، دیگر چه دلیل برای طراحی قواعدی انتزاعی  در نتیجه ضرورتاً   ،است
  را فراگرفته و به آن عمل نمایند؟  آنبایست میمردم 

ـا و    ها، آموختن  ها، تشویق  ها، فوریت  های فیزیک و شیمی بود مفاهیمی از قبیل ضرورت          نظریه بازار اگر مانند نظریه     ه
دروژن تعقیب و تشویق شود و این       ملکول اکسیژن نیازی ندارد که برای ترکیب با هی        . بایست معنا داشته باشد    ها نمی  سیاست

صورت بـه   پیماییم، در آن   می  و جبراً  شود و اگر نظریه بازار در رابطه با راهی بود که ما ضرورتاً             راهی است که جبرا طی می     
ـایه اصـطالح معـروف خـودش             . هیچ وجه الزم نبود که تعلیم ببینیم و ترغیب شویم          نظریه بازار بایدها را تحت پوشش و س

  ).1981 ،دایک(کند  ان اقتصادی عاقل پنهان مییعنی انس
ـا وضـوح بیـشتری درک                      اگر تصویر فوق را کنار استعاره دست نامرئی اسمیت مالحظه نماییم موضوع مورد بحث ب

ـاب                  رفاه عمومی که نتیجه   . شود می ای است از ترکیب دو آموزه اساسی کالسیک یعنی آزادی فردی و عقالنیـت در انتخ
ی نـزد  ل اما این زنجیره ع،شود فردیت عوامل است نتیجه قهری تعامالت بازار رقابت کامل محسوب می     که خود مندرج در     

ـال    هبـ . گذاری است نه در شرایط انتزاعی نئوکالسیک       اسمیت در شرایط عینی یک جامعه اقتصادی قابل ارزش          ،عنـوان مث
ـاعی دانـسته و             و برخی صاحبان تولیدات صنعتی را در م       ) بازرگانان(اسمیت منافع تجار     ـات اجتم ـافع دیگـر طبق غایرت با من

ـات                   دولت را موظف می    ـارگران و   (داند که تمایالت آنها را محدود نماید یا ریکاردو منافع طبقه زمینداران را با سایر طبق ک
ـالی   ،دانـد  در تعارض مـی   ) صاحبان سرمایه  ـازار             در ح ـات و عوامـل اقتـصادی نظریـه انتزاعـی ب ـایزی در طبق ـین تم کـه چن

که تفسیر عوامل از اینکه      طوریه  پذیر گره خورده، ب     با شرایط محاسبه   منافع چیزی است که دقیقاً    . نئوکالسیک وجود ندارد  
ـار رفتـه اسـت    هچه چیزهایی جزء منافع آنهاست تابع ماهیت ابزار و نیز فروضی است کـه بـ        ـای انتزاعـی بـه     اگـر زمینـه  . ک ه

 بنابراین دالیلی ،وجود آید هکن است تغییراتی نیز در ماهیت این فروض و ابزارها بهای سیاسی و اجتماعی تغییر یابد مم     زمینه
رحال ناظر بـه     ه آورند اگرچه خود جای مناقشات فراوان دارد، اما به          می "بگذار بشود "که اقتصاددانان کالسیک در توجیه      

  .یک تحلیلی سیاسی و اجتماعی است نه قواعد حساب دیفرانسیل و انتگرال
  

  )تعادل و قیمت(های نهاد بازار ویژگی .5-2
ـته . های دست نامرئی برای توجیه خود به شرایط تعادل نیز توجه دارند   سیاست  از ،تعادل بازار حکم هدف و غایت مبادالت را داش

ـه  اینکه هرکس . کند یند نیروهای متعارض جامعه در نقطه تعادل، تکلیف تخصیص و توزیع اقتصادی را مشخص می  ارو بر  این چ
 در واقع تعادل بازار برسازنده قیمتی است که معیار و ،شود سهمی از ثروت یا رفاه عمومی را دارد با توجه به این نقطه تعادل تعیین می

 قیمت یا تعادل نتیجه شرایط، فروض و مقدماتی است که حرکت            بنابراین. گیرد های اقتصادی قرار می    لفهؤگیری م  شاخص اندازه 
های  سازد همچون تحدب منحنی مقدمات و فروضی که عرضه و تقاضای نئوکالسیک را می      . دهد توضیح می عرضه و تقاضا را     
ـاتی، بـی         ها و طبقات معارض، حذف هزینه      مقداری، حذف گروه   ترجیحات و هم   ـادالتی و اطالع ـای مب ـودن ورود و       ه ـه ب هزین

  . در تعارض با چیزی است که در واقعیت وجود دارداًها و عوامل اقتصادی برسازنده تعادل یا قیمتی است که بعض خروج بنگاه
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ـراس    ) کاالها یا عوامل  (توان در اختالف سیستم تعیین قیمت        یک نمونه از تعارضات ناشی از این دوگانگی را می          کینز و وال
امالت واقعی عرضه و    تواند با آنچه از تع     دهد که می   های نسبی را پیشنهاد می     سیستم معادالت همزمان والراس قیمت    . مشاهده نمود 

ـبات        این تفاوت از طریق انتشار اطالعات نادرست منجر به تخصیص         . تقاضا ناشی شده است متفاوت باشد      های نابهینه شـده و تناس
ـه    از آنجا ناشی می   ایراد اصلی کینز به عرضه و تقاضای والراسی         . زند هم می ر  اجتماعی را ب   ـعیت کـشورش را در        وی   شـد ک  وض

ـا ایـن       بایست  میدولت  . دید  اسمیت و والراس بود می     ویژه  بهورد اقتصاددانان قبلی    آ  اخله که ره  یک بحران عدم مد     دخالت کنـد ت
ـرخ          . دست گیرد و بازار سرمایه و کار را به حرکت اندازد           هچنین از طریق تقاضای کل بتواند بازی را ب         ـه ن این کار دولت اسـت و ن

ـودش صـدق مـی     گری والراس  یا حراج شود  در بازار پول تعیین می     بهره که منحصراً   ـای ذهنـی خ ـرد   که در دنی ـاهراً . ک ـین   ظ چن
  .دید تر می اش واقعی  سیاسیصورت  بهمجددهایی عرضه و تقاضای ذهنی را  گیری نتیجه

ـر   این مشهودی غیرواقعی است و      صورت  به دیگر، در سیستم معادالت چند مجهولی تعیین قیمت والراسی زمان            سویاز    ام
ـان در ایـن   ،عبارت دیگر هب. اندازد ها را نسبت به تعیین آن در شرایط واقعی جلوتر می        در این مدل   تعیین قیمت   شاید بتوان گفت زم

ـه تعـدیل            واکنش غیرزمانمنـد در مـدل      این. دهد اش را از دست می     ها حذف شده یا خاصیت واقعی      مدل ـای انتزاعـی نـسبت ب ه
ـالی    . رود شمار می  هاد کینز بر عرضه کل کالسیک مثالی از این موضوع ب          انتق. انتظارات عوامل نیروی کار نیز مشهودست      این در ح

) بازپرداخت( برای پرداخت    ها که عموماً   تر سودها و قیمت    است که زمان در بازارهای مالی عاملی است برای محاسبه هرچه دقیق           
ابلیت انتزاع باالتری برخوردارست در چارچوب معامالت بازار        به این معنا زمان که در مقایسه با بازار از ق          . رود کار می  به) بدهی(وام  

ـر معمـوالً     . کنـد  های خصوصی نیز نقش ایفا می      ها و شرکت   مین مالی بنگاه  أعنوان عامل سودزا حتی در ت      هقرار گرفته و ب     از  ایـن ام
ـا  ،گیرد شود انجام می   دار ایجاد می   طریق فاصله قیمتی که بین خرید یا فروش نقدی و مدت           ـانی   ام ـه در واقعیـت مـی        زم گـذرد   ک

 أاین اختالف منـش   . گذرد یکسان نیست    با آنچه در بازار انتزاعی می      کند که لزوماً   ها و سودها را تولید می      ترکیب جدیدی از قیمت   
  . بروز بحران است

م شد یکـی از      اکتبر اعال  13المللی پول در      که توسط رئیس صندوق بین     2008بندی دالیل اصلی بروز بحران مالی        در جمع 
های   که ظهور بحران   دارداین   بندی از سوی صندوق داللت بر      چنین جمع . شده شکست در سازوکار نظم بازار است       موارد اعالم 

های ذهنی با  طور قطع به عدم تطابق مدل هاین ناپایداری ذاتی ب  ). 1387 ،درخشان( دارد    آزاد اعتباری و مالی ریشه در ذات نظام بازار       
ـرفاً         در غیر این صورت    ،شود  از حیث زمان مربوط می     ویژه  بهاقعی  ای و  پدیده ـازار ص ـه   اگر منظور از نظم سازوکار ب ای از    مجموع

  .نیست نظمی سسات باشد چنین افعالی فی حدنفسه قابل اتصاف به نظم یا بیؤمبادالت خارجی افراد یا م
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های  شود که این نظام با توجه به قوانین منحنی         زاعی طراحی می   برای این مجموعه از افعال در ذهن نظامی انت         ،عبارت دیگر  ه ب
ـازوکارهای ذهنـی              1.تواند پذیرای صفت نظم باشد     عرضه و تقاضا و تعادل آنها می       ـا نـوع س فروض و نتایج انتزاعی مختلفی که ب

شـود   انتزاعی نتایجی گرفته مـی     از سازوکار بازارهای     ،عبارت دیگر  هب. کنند بازار در ارتباطند به تقویت شرایط بحران کمک می        
  2.کند  بر شرایط بیرونی صدق نمی اما لزوماً،ای که تئوری شکل گرفته است صادق است که اگرچه در همان زمینه

                                                            
های معتبر دنیا بر بازار آزاد وارد شده است که البته   از سوی اقتصاددانان برجسته دانشگاهبسیاریهای اخیر نقدهای  در سال. 1

مه مجموعه آثار خود  استیگلیتز در مقد،عنوان مثال هب. داری منجر نشده است های آن یعنی نظام سرمایه به نقد چارچوب
ریچارد پاسنر نیز پس از آنکه در مقدمه کتاب بحران دموکراسی . کند داری دفاع می علیرغم نقد بازار آزاد همچنان از سرمایه

کند که منظورش از نگارش کتاب شکستی برای  داری اعالم نموده و عنوان می سرمایه داری وفاداری خود را به نظام سرمایه
داری یک حقیقت  ناپایداری ذاتی نظام سرمایه: گوید داری نبوده بلکه نقد بازار آزاد بوده است، می فی سرمایهداری، ن سرمایه

 از بحران مالی پسکمی . ای است که از انجمن اقتصاددانان آمریکا بیرون آمد این حرف شببیه نتیجه. است نه یک بحران
ص خودتنظیمی بازارها و فروض یهای ناشی از نقا خروج از بحرانهایی برای  مریکا طی نشستآ انجمن اقتصاددانان 2008

اقتصاد . اند  فرضیه داروین است مطرح ساختهویژه بهشناسی  اساس علم زیست حاکم برآن تئوری بازارهای انطباقی را که بر
منازعه ) سود( آن در یک رقابت داروینی برای کسب منابع طبیعی یعنوان یک اکوسیستم درنظر گرفته شده و اجزا هب

ای خالف  لهئچنین مس. انجامد به تکامل اکوسیستم یا همان اقتصاد می) ها نیز معلول آن است که بحران(ها  این نزاع. کنند می
اکنون اعتراف . قانون پیش از این حاکم بر بازار نیز همین تنازع قدرت بود. شود تصور، تغییر هویت علم اقتصاد محسوب نمی

. دهد هایش نشان می داری را برای درونی کردن بحران وضوح تالش سرمایهه  علمی بنهم در قالبی کامالًبه چنین قانونی آ
هایی  چنین تالش! انجامد و جنبه منفی ندارد  طبیعی به تکامل بیولوژیکی علم اقتصاد میها اکنون در شکلی کامالً بحران
های نظریه ادوار تجاری   نیز تئوریسین80در دهه . حرانی سابقه دارد از هر بپس  از سوی اقتصاددانان لیبرال و معموالًعمدتاً

های اقتصادی که   ناشی از شوکهای نوسانحقیقی همچون پالسر و پرسکات و کیدلند در کارهایشان نشان دادند که 
انجامد؛ بلکه  میانجامد نه خالف قاعده است نه انحراف است و نه به کاهش رفاه  نوعی انحراف از روند رشد مرسوم می هب

  . شود ی از روند رشد محسوب میئجز
 ارائه نموده است متضمن نکات قابل توجهی در رابطه با ایـن مطلـب               "دارانه  بحران دموکراسی سرمایه  "در کتاب   ) 2010(گزارشی که ریچارد پاسنر      .2

عمل آورد و در دانـشکده         به )LSE(ی از مدرسه اقتصادی لندن       کمی پس از ورشکستگی بانکی الیزابت دوم ملکه بریتانیا بازدید          2008در نوامبر   . است
ـاه پـس از     2009 ژوئن 27صدای پای آمدن بحران اعتباری را نشنید؟ در ) 2008پیش از سپتامبر   (کس    سؤالی را مطرح نمود که چرا هیچ        یعنـی هفـت م

ـه   LSEکه توسط دو استاد اقتصاد پاسخی . ای برای پاسخ به این پرسش تشکیل داد    بازدید ملکه آکادمی انگلیس جلسه      یعنی تیم بسلی و پیتر هنـسی تهی
عنوان یک کل  این نامه جواب را در ناتوانی تصور جمعی بسیاری از افراد باهوش در برآورد ریسک سیستم به     .  ژوالی به ملکه تسلیم شد     22شده بود در    

ـا      هر فرد بر این باور بود که وظیفه       . کس قابل سرزنش نیست     ت که هیچ  عبارت دیگر، اینکه هرکس قابل سرزنش است به معنای آنس           به. دیده بود  اش را ب
های انفرادی بسیاری از مردم باهوش توانایی تمام سیستم مالی جهانی  کس متوجه نشد که فعالیت دهد، اما هیچ اش انجام می موفقیت و بر اساس شایستگی

 تـن  10این نامه این بار توسط . نامه دیگری به ملکه نوشته شد تا سؤال وی را پاسخ بهتری دهد            آگوست   10در  . افکند  را در پرداخت دیون به مخاطره می      
ای از ریاضـیات کـاربردی        های اخیر اقتصاد به شـاخه        این نامه آمده بود که در سال       در. از اقتصاددانان انگلیسی و اتریشی امضا شده بود       

  .ده استتبدیل شده و از نهادها و حوادث دنیای واقعی جدا ش
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123 …های انتزاعی  بر مدلاعتبار نهادهای اقتصادی مبتنی

خلـق  هـای عینـی، روش       در حوزه اقتصاد مالی عالوه بر روش انتزاعی نهـاد بـازار در تحلیـل پدیـده                
الگوهای نقادانه به خلق پول اعتباری توسـط نهادهـای           .است بحران   أنیز منش ) بدون پشتوانه واقعی  (اعتبار  

این الگـو شـامل ایـده       . شود های جدی به این مخاطره محسوب می        یکی از واکنش   20مالی در میانه قرن     
های خصوصی برای جلوگیری   گیری پول پرقدرت و جلوگیری از روش خلق اعتبار از سوی بانک            شکل

 100ذخیره  در این راستا، ایده     . های اقتصادی است    و کاهش نوسان   از گسترش لجام گسیخته شبکه بانکی     
ـیمونز    )1935 (1درصدی پول با دیدگاه اندیشمندانی چون فیشر       در هـم   ) 1947 (3، مـوریس آلـه    )1948 (2، هنـری س

پذیرش حذف خلق اعتبار بانکی، کنترل عرضه پول و توجه به ثبات و پایداری سیستم مالی             .  است آمیخته
طلب  دیگر اصالحعنوان  هونز بمهنری سی. وری است که در این رویکرد به آن توجه شده است      از جمله ام  

دهـی و    روش قرضست ا درصدی پول دارد معتقد    100 در نشر الگوی ذخیره      یینهاد بانکداری که سهم باال    
ای های رونق باالی اقتصادی عـاملی بـرای کوشـش ناامیدانـه در دوره رکـود بـر                  ایجاد تعهدات در دوره   

هـای در جریـان آن     کـه بیـشتر پـول     ایـن انباشـت اعتبـار در اقتـصاد          . تبدیل اعتبار بانکی به پول نقد است      
. کنـد  آید کـارکرد نظـام اقتـصادی را بـا مـشکل رو بـه رو مـی                  وجود می  ههای خصوصی ب   وسیله بانک  هب

مین أظـور تـ  من مـدت بـه   دهی گسترده در یک دوره کوتـاه       سرعت گردش سریع این پول اعتباری و قرض       
مالی با تعهد بازپرداخت بلندمدت کلیـد ناپایـداری اقتـصادی اسـت و دسـتاورد ایـن ناپایـداری کـاهش                      

  ).1390 ،اصفهانی و همکاران داللی(خواهی است  اعتماد عمومی و تمایل به نقدینه
را  آنسازد، اما    تر می  فروض انتزاعی بازار گرچه شرایط محاسبه اقتصادی را برای اقتصاددانان سهل          

کنـد کـه     های موجود دور کرده و بین تصمیمات و قواعد این دو حوزه اختالفـاتی ایجـاد مـی                  از واقعیت 
ها یـا شـرایط      ها را در فقدان زمینه      ناکامی دلیل البته ممکن است مدافعان رهیافت سوم        4. بحران است  أمنش

وانشناختی یا سیاسی دانـست کـه       های زبانشناختی، ر   ایجاد تفاهم میان نخبگان و توده مردم همچون زمینه        
شـود کـه     این دفاعیه با این توضیحات تکمیل مـی       . شود شده می  مانع حاکمیت گفتمان یا پارادایم طراحی     

                                                            
1. Fisher  
2. Simons  
3. Allais, Maurice 

های مؤثر  های اخیر این واقعیت بسیار مهم را به اثبات رساند که سازمان های بازارهای سکه و طال و ارز در سال تالطم و آشفتگی. 4
ها وحشتی  ها و آشفتگی نوسانواقعیت آنست که عامل اصلی این . کشور در مواجهه با بروز خصوصیات جمعی عوامل بازار عاجزند

بندی شده و از پیش  است که با خصوصیت حرص و طمع درآمیخته و بازارهای مالی را فراگرفته و به قواعد و روابط فرمول
داری  های لیبرالیستی اقتصاد سرمایه ها و توصیه این چنین است وضعیت نسلی که تحت تعلیم سیاست. دهد شده اقتصاد تن نمی تعریف
مده و از این طریق خصوصیات آن نظیر حرص و ولع را آموخته است و با این حال دیگر زیر بار دستورات محدودکننده مربی بار آ

  .  کند رود و آن را نفی می خویش نمی
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هـا هـستند     بین نخبگان اجتماعی که طراح نهادها هستند و آنها که مسئول ترویج یا تبلیغ این تئوری    اساساً
هـا ناشـی     اوت میان درجه نخبگی و استعداد در ادراک پدیـده          از تف  اختالف دقیقاً . اختالفاتی وجود دارد  

ای انتزاعی در مـسیری کـه         ممکن است ایده   ،این اساس  بر.  تفاوت طبیعی و جبری است      که قهراً  شود  می
هایی شود که ماهیـت اولیـه        ها یا بدفهمی   کند دچار ریزش   تا تبدیل شدن به یک عینیت اجتماعی طی می        

 مارکسیستی در   های   که آنچه تحت عنوان انقالب     اند  عقیدهاین   ای بر   عده ان مثال، عنو  به. را تغییر دهد   آن
این نقل قول نیز از خود   . وقوع پیوست با آنچه مارکس معتقد بود فاصله مشهودی داشت          شوروی سابق به  

 بـر اسـاس ایـن رویکـرد، شکـست           1.من خود یک مارکسیست نیـستم     : مارکس مشهورست که گفته بود    
دهنده نـاتوانی نخبگـان در جاانـداختن     اعتبار شدن آن نخواهد بود، بلکه نشان معنای بی ه به عملی یک اید  
  .آن ایده است

اگر هیچ واقعیـت مـستقلی      . توانند از انتقادات وارده برکنار بمانند      اما طرفداران رهیافت سوم نیز نمی     
های اجتمـاعی نـاظر      اعی بدانیم بحران  را یکسره تابع ایده انتز      بازار در نظر نگیریم و آن      مانندبرای نهادی   

ای باشـد کـه بـین نـومن و      هـا ناشـی از فاصـله    به این نهادها را چگونه توضیح دهیم؟ حتی اگر این بحران      
ها را بـسنجد و   ، فاصلهکندها را محاسبه  هم به مدلی نیاز داریم که بتواند این چالش  فنومن افتاده است باز   

چنین چیـزی   .  از این طریق راه را برای حاکمیت گفتمان ذهنی باز نماید           برای آنها راهکاری ارائه دهد تا     
 ست تا آنجـا کـه      ا پذیر قرار گیرد و این خود مستلزم شناخت دقیق آن          ست که نومن در قالبی محاسبه      ا مستلزم آن 

نـومن موضـوع شـناخت ذهـن واقـع          . پـذیر نیـست    شود چنین چیـزی امکـان      به تفکرات کانت مربوط می    
  .  شود نمی

  

  ها و نهادهای دیگر در نهاد بازار لفهؤ انحالل م.5-3
حاکمیت نهاد انتزاعی بازار، یا بعد انتزاعی آن، مولفه ها و سایرنهادها را در راستای محاسبه پـذیر کـردن            

در . آنها، در قالب چارچوبهای اتنزاعی درآورده و خصوصیات واقعی و اجتماعی آنها را سلب مـی کنـد      
د نظر راحت تر می تواند در قواعد بازار تعریـف شـده و بـه انـسجام مـدل یـا نهـاد،                        اینصورت مولفه مور  

قرار گرفتن زمان در چارچوب بازار و انتزاعی شدنش، یک نمونه از ایـن جریـان اسـت                  . کمک می کند  
اشـیائی کـه خـصوصیات و کیفیـات واقعـی دارنـد، در       . مثال دیگر، عنصر کاالسـت . که به آن اشاره شد 

.  تبدیل مـی شـوند     "کاال"ان، یا پارادایم بازار، وجوه اجتماعی شان را از دست داده و به              چارچوب گفتم 
                                                            

های واقعی  یدههای ذهنی را تابع پد ها و طرح وی ایده. قرار دارد) یا هگلی(البته تفکرات مارکس دقیقاً نقطه مقابل ایدئالیسم کانتی . 1
عنوان رهیافت چهارم درنظر گرفت، اما از آنجا  توان به این عقیده را می. دهد دانسته، از این رو جای سوژه و ابژه را تغییر می) مادی(

  .که چنین گرایشی در متن اقتصاد متعارف حضور نداشته و در حاشیه است به آن نپرداختیم
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. چیزی است که بتواند موضوع سود یا هر نوع خرید و فـروش واقـع شـود                 کاال در پاردایم بازار آزاد هر     
ه یـا   در تعریف کـاال دخالـت داده شـد   ئ دیگر هیچ ضرورتی ندارد که ابعاد واقعی یک ش،این اساس  بر

حدود اشیا را تعریف کرده و حتی شـرط زمـان را   مجدد  قدرت انتزاعی بازار یا قدرت ذهن    1.معتبر باشد 
 نیـروی کـار و      عنوان مثال،   به 2.چیز که موضوع سود واقع شود کاالست       هر. کند از هویت اشیا حذف می    

بحـران از  . شـوند  مـی از این طریق در جریان سـوددهی واقـع           شوند و  زیست به یک کاال تبدیل می      محیط
زیست معلول احکامی است کـه از بازارهـای          بحران نیروی کار و بحران محیط     . آید همین ناحیه پدید می   

 های جـوامعی کـه بـازار بـر     پوالنی در مورد بحران. شود دست آمده و بر واقعیات خارجی بار می     هذهنی ب 
  :نویسد کند می آنها حکومت می

شان و حتی گرداننده     ها و محیط طبیعی     تنها گرداننده سرنوشت انسان    اگر اجازه دهیم سازوکار بازار    
قـول  ه   زیرا بـ   ،واقعی اندازه و مقدار قدرت خریدشان باشد موجبات نابودی جامعه را فراهم خواهیم کرد             

 حامل آن کـاالی ویـژه اسـت         ثیرگذاری بر انسان دیگری که اتفاقاً     أمعروف کاالی نیروی کار را بدون ت      
    ).1957 ،پوالنی(اد یا حتی بدون استفاده رها کرد بدون تبعیض مورد استفاده قرار د،ر انداختتوان دو نمی

 19در اواخـر قـرن      . نهاد دیگری که در مواجهه با بازار حذف یا نهادزدایی شد طبقـات اجتمـاعی اسـت                
 طبقات دیگـر    یجتدر  بهیابد که    قدری اهمیت می  ه  واسطه رشد تبعات انقالب صنعتی طبقه تولیدکننده ب        هب

هـا و    چند این طبقات همچنان در قالب انـواع صـنف          هر کند؛ ثیر قرار داده و از دور خارج می       أرا تحت ت  
بـه  (ینـد ریاضـیاتی کـردن اقتـصاد     ا فرآغـاز با . دهند ها به حیات سیاسی و اقتصادی خود ادامه می  اتحادیه
ها، طبقات،   ب مارژینالیستی نئوکالسیک  و به اوج رسیدن آن در زمان انقال       ) 1838داری کورنو در     طالیه

هـا و معـادالت    دهنـد و رفتـار آنهـا در فرمـول     از دست مـی  ) ها در تئوری (قدرت و ممیزه سیاسی خود را       
کننـده اسـت کـه     شود و نتیجـه برآمـدن دو طبقـه تولیدکننـده و مـصرف       انتزاعی ریاضیات نهادزدایی می   

 بنـدی و ثانیـاً      در مالک و مناط تقسیم     این نهادزدایی اوالً  . های قبل دارند   بندی کمترین شباهت را به دسته    
بنـدی   ترین عناصـر تقـسیم    زمین که یکی از مهم،عنوان مثال هب. شود  میمشاهدهدر رفتار عوامل اقتصادی     

                                                            
وی حقیقت کاالها را به کار مجرد اجتماعی که توسط . دیشه مارکس قابل پیگیری استطور خاص در ان  انتزاعی بودن کاال به.1

کند، اما جالب اینجاست که چنین انتزاعی به حذف نهادها و روابط اجتماعی تعریف شده در  کارگران تولید شده است تعریف می
. ماند پرده نگارین مبادالت بازاری مخفی می خصوصیت پسانجامد، بلکه کاال بازتابی است از روابط اجتماعی که البته این  کاال نمی

کند و پرداختن به  ای در دستگاه تحلیلی مارکس با سایرین وجود دارد که نوع انتزاع را در آثار او متفاوت می به هرحال تفاوت عمده
  .آن از موضوع بحث کنونی ما خارج است

 در این نوع مبادالت کاال.  شرط نقد بودن در تعریف کاال وجود نداردshort sellویژه قراردادهای  در بازارهای مالی به. 2
  . گیرد  هنگام قرارداد تنها صورتی ذهنی از کاالها مورد مبادله قرار میبه کاال
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شود و به جای آنهـا        دین، ایدئولوژی و ارزش حذف می      .شود کلی حذف می  ه  شد ب  طبقاتی محسوب می  
تولیـد  / هـا بـر اسـاس حیثیـت مـصرف           انـسان  بنـابراین، . شـود  ت اجتماعی واقـع مـی     نهاد بازار مقسم طبقا   

 کـه   آنقـدر منفعلنـد   کننـده نیـز       دو طبقـه تولیدکننـده و مـصرف        ایـن  ،از سوی دیگر  . شوند بندی می  طبقه
دهند  های خطی و ساده اقتصاددانان تن می       راحتی در یک محیط مجازی به تبعیت نمودارهای و فرمول          به

ناگهان . ها و حتی ترجیحات و اطالعات خود نیز عاجزند         ثیرگذاری بر قیمت  أی بازار رقابتی از ت    و در باز  
 زمینـداران و کـشاورزان فـروکش        ، کـارگران  ،داران  سـرمایه  ، تولیدکننـدگان  ، تنازعات میـان تجـار     تمام
  .آورد کننده سربر می شده تولیدکننده و مصرف میان دو طبقه راماین کند و از  می

دهـد مـشمول     ها را تغییر مـی     بری ندی جدید در عین حال که نوع و نحوه توزیع درآمد و سهم            ب طبقه
عنـوان یـک    هتوانـد بـ    طبقـه کـارگر از طرفـی مـی     عنـوان مثـال،     بـه . شـود  های مصداقی نیز مـی     همپوشانی
. شـود   تولیـد کارفرمـا نیـز محـسوب مـی          منـابع کننده در نظر گرفته شود و در همان حال یکی از             مصرف

مکن است در این میان حداکثرسازی مطلوبیت او در تعارض با حداکثرسازی سود کارفرما که مشمول                م
بندی جدید ظاهری خنثی دارد و حساسیتی را که           این طبقه  ،عالوه هب. شود قرار گیرد   هزینه نیروی کار می   

 ،و فقیـران   مرفهشر  ق. کند انگیخت ایجاد نمی   های قدیمی به لحاظ ارزشی و هنجاری برمی        بندی نوع طبقه 
 به  که گیرند، در حالی   کننده قرار می   ول عنوان کلی مصرف   مکارگران و کارفرمایان، صنعتگران و کشاورزان مش      

کننده   مازاد رفاه مصرف    مثالً ، حال ایندر  .  متفاوتند یکدیگراعتبارات مختلف و از جمله قدرت خرید با         
ای قلیـل و     منافعش متوجه عده   که در واقعیت امر   شود، حال آن   کنندگان محاسبه می   بر اساس کل مصرف   

که منافع   شود، در حالی   ها مبتنی بر یک کل استباط می       پردازی ها و تئوری   گیری  بنابراین نتیجه  ،مرفه است 
  . البته چنین انتقادهایی از سوی برخی اقتصاددانان نیز وارد شده است. آن متوجه برخی اجزا است

عنـوان دو    هکنندگان و تولیدکننـدگان بـ      ر کول در مورد تمیز میان مصرف       هابس با نظ   عنوان مثال،   به
توانند نماینده افراد از هر دو لحاظ باشـند و ایـن دو            اصناف می  ویدگ   می وی. گروه مشخص مخالف بود   

  ).1385 ،وینسنت (نمود جدا یکدیگرتوان از  جنبه را نمی
  

   گیری نتیجه. 6
 از مصادیق خارجی و نیز ایجاد تناسبات و روابط علـی و معلـولی               ذهن انسان برای استخراج مفاهیم کلی     

رسـد ضـرورت چنـین فعـالیتی از          نظـر نمـی    هب.  است  با تکیه بر عینیات    میان آنها ناگزیر از تجرید و انتزاع      
نمـایی   ، محل اصلی اختالف در درجـه اول میـزان واقـع           مقابلدر  . سوی ذهن مورد تردید واقع شده باشد      

مناقـشات و   . باشد های خارجی می   ی و در درجه بعد امکان یا ضروررت دستیابی به پدیده          این مفاهیم ذهن  
 وجـود دارد کـه مجـال طـرح آن در ایـن               اقتـصاد  منازعات فراوانی بر سر این موضوع در حـوزه  فلـسفه           
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 نهادهای انتزاعی علم اقتصاد گفته شد ریشه در این مناقشات           خصوص اما آنچه تاکنون در      ، نیست نوشتار
های کمی در    فراگیر شدن روش  . ست ا ثرؤم وردهای این حوزه بر ماهیت آنها     افلسفی دارد و نتایج و دست     

محابـای    کـاربرد بـی  نیـز های بـرآورد سـود و هزینـه و           های اقتصادسنجی و مدل     روش ویژه  بهعلم اقتصاد   
اسـت کـه بـا وجـود     ریاضیات در علم اقتصاد حتی ابزارگرایان را نیز با این پرسش اساسی مواجه سـاخته        

های ذهنی با واقعیـات خـارجی در    های ناشی از عدم انطباق مدل   بحران أدقت ابزارهای مورد استفاده منش    
انـد یـا     کجاست؟ آیا ابزارگرایان در درک واقعیت خارجی و روابط بیش از حد پیچیده آن ناتوان مانـده                

  درست است؟  های اقتصادی رویکردی نا  رویکرد ابزارگرایانه به پدیدهاینکه
 از درون خود ایـن ابزارهـا        رسد هدف و روش ابزارگرایی در انتزاع مفاهیم اقتصادی دقیقاً          نظر می  هب

انـد   وجـود آمـده    هکه امروزه برای حـل مجهـوالتی کـه از معـادالت ریاضـیات بـ                طوریه  برآمده است، ب  
ر درجه اول حل مسائل     شود و هدف اقتصاددانان د     همچنان به معادالت و روابط کمی دیگری رجوع می        

یـا   عنـوان مطالعـه مـوردی    ههای اقتصادی را ب ست و در درجه بعد داده اریاضی و سرهم کردن قواعد آن  
 مهـم دیگـری را مطـرح    پرسشاین رویه   . دهند شان مورد مالحظه قرار می     های ریاضی  مثالی برای سیستم  

آینـد تـا     حـساب مـی    هار بلکه یک موضوع ب     نه یک ابز    اینکه ابزارهای ریاضی، که ظاهراً      مبنی بر  کند   می
   گرفتن آثار خارجی مطالعه کنند؟ نظر کجا حق دارند مفاهیم و نهادهای اقتصادی را انتزاعی نموده و آنها را بدون در

هایی اسـت کـه      گرایی علم اقتصاد را ضرورری ساخته است بروز بحران          طرح بحث واقع   آنچه عمالً 
نـاتوانی  . کنـد  هـا و نهادهـای ذهنـی را نقـض مـی      خاسـته و قـوانین مـدل   از متن واقعیت خارج از ذهـن بر       

بینی وقایع خـارجی دالیـل متعـددی دارد و از جملـه       در مدیریت و پیشویژه   به های اقتصاد متعارف   مدل
هـایی اسـت کـه بـه اقتـضای           ها در به تصویر کشیدن دنیـای واقعـی انـسان           ترین آنها ناتوانی این مدل     مهم

تــصمیماتی کــه در چــارچوب . گیرنــد ان تــصمیمات متفــاوت و گــاه متعارضــی مــی حــاالت گوناگونــش
 روی دیگـر ایـن حـرف آن   . سـازد  اعتبـار مـی   گنجد و تئوری آنها را بی شده اقتصاددانان نمی  بندی فرمول

 از قواعـد  ها که وابسته به تحوالت دورنی و محیطـی آنهاسـت لزومـاً     ست که قواعد اعتباری رفتار انسان     ا
  . طلبد های آماری تبعیت نکرده و مبانی و مقدمات و غایات خویش را می نجی و ریاضی و دادهاقتصادس
هـای آینـده و کنتـرل        گیـری  ها و تصمیم   ریزی برای حرکت   بینی و برنامه    نیاز به پیش   ، دیگر سویاز  

 ،ایـن     وجـود  بـا . کند بستن روش انتزاع و تجرید را اثبات می        کار یندهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت به     افر
هـای مفهـومی    برای آنکه به این نیاز طبیعی یعنی انتزاع و تجرید پاسخی در خور دهیم الزم نیـست قالـب          

 کانت و پیروانش مقدم بر واقعیت تلقـی         مانندکلی از واقعیات خارجی مستقل بدانیم یا آنها را          ه  ذهن را ب  
ین ابزارهای مناسب برای تغییر خالصه نمـوده        ابزارگرایان تمام هویت علم را در تدو       مانندنماییم یا آنکه    
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و از این طریق از تحوالت اجتماعی و سیاسی که تئوری یا نهاد برای مدیریت آن شکل گرفتـه بـود دور                      
 الزم نیست برای حفظ پیوستگی میـان تئـوری و مـسائل واقعـی اجتمـاع بـه منطـق                     ، دیگر سویاز  . بیفتیم

 بلکـه الزم  ،بعی از جریانات مادی واقع خارجی درنظر بگیریممادی متوسل شده و عالم ذهن را یکسره تا    
با تفکیک ادراکات حقیقی از اعتباری مفاهیم اعتبـاری را ابتـدا بـا نـسبت و پـس از آن بـا معنـای                " است

ـایی  عالمـه  ("باشـد  دست آوریم و بدانیم که در همه حال حکایت آنها از خارج بالعرض می              همستقل ب   ).1382 ،طباطب
سـو و مـصالح و مفاسـد          با مالحظه رابطه این ادراکات اعتباری با حقایق غیراعتباری از یـک            ،پس از آن  
این اعتباریات از سوی دیگر به ارزیابی مفهوم نهاد موردنظر بپـردازیم و بـه ایـن ترتیـب میـزان               مترتب بر 

 انتـزاع آن    أیـت منـش   را که تابع میزان ثبـوت و حقان       )  بازار مانند(واقعیت و حقانیت نهاد انتزاعی موردنظر       
البته در این میان ممکن است مفهوم نهاد موردنظر از شکل مرسـوم و متـداول                . خواهد بود ارزیابی نماییم   

االمر خود تجزیه شود و احکام هریک        اش خارج شده و به چند مفهوم متکثر متناظر با نفس           نئوکالسیکی
  . جداگانه بررسی گرددصورت به

ها در درون یک دستگاه تحلیلی جدید قـرار گیرنـد            یم، نهادها و نظریه    مفاه شود  میاین روند باعث    
رحال برای تفصیل بیـشتر ایـن مطلـب الزم اسـت بـه               ه به. کنند که کارکرد و احکام جدیدی نیز پیدا می       

هـایی از نهـاد مـوردنظر اعتبـاری و چـه              چـه بخـش    اینکـه  نخـست  . اساسی پاسـخ داده شـود      پرسشچند  
ر صورت انحالل نهاد، ابعاد آن به چه چیزهایی فروکاسته خواهد شـد؟ دوم              هایی حقیقی است و د     بخش
 مـصالح و    اینکـه آینـد؟ سـوم      دسـت مـی      هکنند چگونه بـ     حقایقی که اعتباریات به آن بازگشت می       اینکه

مفاسد مترتب بر اعتبارایات این نهاد چگونه تبیین خواهد شد و رابطه عدالت بـا آن چـه خواهـد بـود؟ و                       
  شناسی جدید برای خلق نهادهای جدید در اقتصاد اسالمی منجر نخواهد شد؟  به یک روش مواردآیاه اینکچهارم 
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