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 .1مقدمه1

در پارادایم اقتصاد نئوکالسیک ،این تلقی وجود دارد که اقتصاد شبیه به علوو نرو م ضی وی ض و
فیزیک است .بسیارم از ضدلهام ضهم اقتصاد ،ضلهم از فیزیک ،ضکانیستی و شبیه ضعادالت نیووتن
ً
هستند .این ضدلها دیناضیسم اقتصادم را بهصورت ف آیندم کاضال توصیفشده در نر ضیآورند که
با هدایت ضجموعهام از ضعادالت توصیف شدهاند .این ضعادالت که ض ضعادلههام ح کت نیووتن
هستند به هم اه ش ایط ابتدایی ،استلزا ضنطقی تغییو ات آتوی سیسوتم را حکایوت ضیکننودککاپ و
همکاران ،4102 ،2ص .)5ه آنچه حین حیات یوک سیسوتم رخ دهود ،پیتوت در شو ایط اولیوه و
قوانین ف ضی حیات و ح کت سیستم ضندرج بوده است .این الگو با ضتغی هام ضیودود از واقعیتوی
چند بعدم است که خطاهام آن ناشی از عواض تصادفی 3پنداشته ضیشود کهمان) .ب اسوا ایون
رهیافت ،قوانین سیستم ضسی هام ضتغی هایی ض قیمت و کمیتها را تعیوین ضیکنود کورسوگیگن،4
 ،4115ص.)8
این رهیافت به سیستم به شک ضیدود نگاه ضیکند ،جایی که تما اعمال یا ضکانهوام ضمکون
را ضیتوان ضتقد ب تج به در نر گ فت .چنین ف ضیههوایی ضودل ضیکننود کوه بوازیگ ان ع صوه
اقتصاد ضانند دانام ضطلق 5به ضیاسبه و ضقایسه تماضی افعال ضمکن نریو افعوال آتوی ضیپ دازنود و
بهینهت ین گزینه را ب ضیگزینند .در این ضیان تنها ضسئلهام که رصدناپذی است ،ظهور اضور بدیع و
نو است .حال آنکه دیناضیسم ضوجود در ف ام اقتصادم به طور پیوسته ضتغول خلق اضور نو و بدیع
ً
ً
است؛ از این رو تق یبا تماضی ضدلهام اقتصاد کالنی که ض ال در انگلستان استفاده شده است ،بوه-
طور عمده قفانگ بودند تا پیت ونده؛ یعنی در بازنمایی گذشته ضوفق بودند؛ اضا همانهوا در پوی -
بینی آینده ناضوفق بودهاند؛ بهطورمکه یا اندازه تغیی ات و یا جهت آنها را نادرست پی بینوی کو ده-

اندککالینز و پینچ ،4114 ،6ص.)044
از این رو ،عمده نر یههام اقتصادم ضبتنی ب ضفهو تعادل در تبیین تغیی ات فناورم ،نوآورم و
ً
اصوال ف آیندهام دگ گونشونده اقتصام دچار ضتک ضیشوند .در این نر یهها ضفهو شووضگیت م7

 .1نگارندگان از جناب آقای دکتر علی پایا بهخاطر ارائه نظرات ارزشمند تشکر میکنند.

2. Koppl, R.
3. Random
4. Verspagen B.
5. Omnisciently
6. Collins, H. and Pinch, T.
7. Schumpeter
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نوآورم یعنی نابودسازم خالقانه ،1که پدیدارم غی تعادلی است ،ضعنام خود را از دسوت ضیدهود
ً
کدوسی ،4102 ،2ص .)008نکته کلیدم این است که نوآورم و انباشت دان دقیقا قلم ویی است
که در آن تلقی ضکانیستی و قوانین ثابت شک دهنده رفتارها بهطور بنیادم نقض ضیشوند؛ از این رو
ب خی گفتهاند تغیی ات اقتصادم ،پی بینیناپذی و غی الزا آور 3بوده و با گذشت زضان تنوو درون
ً
سیستم دائما افزای ضییابد و در نتیجه ف ام فاز 4را تغیی ضیدهد.

اکنون ،ت دیدهام جدم وجود دارد که راهنمام شهودم اقتصاد ضدرن -تعادل-ضیاسبه-بهینه-

سازم -که بهجام تم کز ب ف آیند ب حالتهوا ضتم کوز شوده اسوت ،بو ام ضطالعوه سوی تواری ی
تغیی ات اقتصادم ،ضفیود باشود کویوت ،4112 ،5ص .)2ب ناضوه جوایگزینی کوه توالر دارد ایون
ف آیندهام ضتغی را توضیح دهد« ،اقتصاد تطوورم »6نوا دارد .ریتوه ایون نگو ر بوه نوشوتارهام
شوضگیت در دهه  0321و هایک باز ضیگ دد .نیم ق ن پس از آن نلسون و وینت ک )0384جان تازهام
به این ب ناضه پژوهتی ب تیدند.
در دهه اخی با تتدید انتقادها به رهیافت نئوکالسیک و ب خی از اعوجاجواتی کوه بودان اشواره
شد ،پژوه هام این حوزه شدت بیتت م به خود گ فتند .در یک نمونه و تا سال  4102اث نلسوون
و وینت ک )0384بی از  45111ارجا داشته استکضارکی تواول  ،4102 ،7ص .)4ایون واقعیوت،
حکایتگ وثوق بسیار به این حوزه پژوهتی است ،با وجود این ،تاکنون به غیو از ضطالعواتی چنود8
پژوه هام اندکی به ب رسی داللتهام ضع فتشوناختی ضت توب بو نر یوههوام تطوورم سوگه
اقتصادم-اجتماعی پ داختهاند .گ چه ضمکن است بسیارم از خوانندگان با روبنام این نر یه آشونا
باشند ،اضا از دقایق نر م و دیدگاهها و رهیافتهام ضتنو درون آن بیاطال هستند.
1. Creative Destruction
2. Dosi, g.
3. Not Entailed
 .4منظور از  ، Phase Spaceفضایی چند بعدی است که ابعاد آن ،مشخصههای تعیّنگرِ حالت هستارهای)(Entities
سیستم هستند(مثل مکان و تکانه) .تمامی حالتهای ممکن یک سیستم در فضای فاز نمایش مییابد؛ بهطوریکه هر حالت
ممکن ،نقطه ای در فضای فاز است .برای یک سیستم مکانیکی ،فضای فاز شامل تمامی مقادیر ممکن برای مکان و تکانه
متغیرهاست(هوکر ،2111 ،ص  .)117دریک فضای فاز تنها حالتهای دینامیکی کلی ( )global dynamical statesو
تطور آنها طی زمان نمایش مییابد و فرآیندهایی که این دینامیسم را میسازند ،نمایش داده نمیشود(همان ،ص .)844این واژه
برگرفته از فیزیک بوده و در سپهر اقتصادی به نگاشتی اشاره دارد که کاالها را برحسب چند مشخصه حیاتی -ابعاد( -مثل
قیمت ،ویژگیهای طراحی مثل بازدهی ،حجم و )...مشخص میکند.
5. Witt, U.
6. Evolutionary Economics
7. Markey-Towler
 .8مثل :اکاشا2112،؛ روزنبرگ 2116 ،و ریسجارد2114 ،
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در این ضقاله قصد داریم با ارزیابی نقادانه ضع فتشناسوی اقتصواد تطوورم ،نوورم بو زوایوام
ضغفولضانده این ب ناضه پژوهتی بتابانیم  .پ س پژوه ب رسی اضکان به هگی م از ضفواهیم تطوور
زیستی ب ام ضطالعه تغیی ات سگه اقتصوادم-اجتمواعی اسوت .رور پوژوه  ،نر مکک سوول و
پالنو  ،4102 ،1ص )212است که پی از این ضورد وثوق عق گ ایان نقاد ق ار 2و از ط یق ب رسی
نقادانه آخ ین ضقاالت ض تبط با اقتصاد تطورم شک گ فته است .در این ضقاله نتان ضیدهیم که از
بعد ضع فتشناختی اقتصاد ضیتواند تا حد قاب توجهی بوه آضوزههوام زیسوتی وفوادار بمانود؛ اضوا
توضییات ضیص از این آضوزهها باید با توضییات دیگ م تکمی شود .از رهگذر ایون وفوادارم،
ضیتوان پی بینیها و توضییات بدیعی را درباره سگه اقتصادم-اجتماعی ف ا آورد.
نظریه تطوری3

ض اد از تطور ،تغیی در تک ارکتوات ) یک صوفت در جمعیوت اسوت .نر یوهپ دازان تطوورم ،قصود
ندارند تغیی ات هستارهام ضنف د را طی زضان ب رسی کنند؛ بلکوه ضیخواهنود تغییو ات جمعیوت را
ب رسی ک ده و دیناضیسم این جمعیت را از ط یق تغیی توزیع ضت صهکها) توضیح دهند کارنتواو-
وایت ،4105 ،4ص .) 022ض الی از این تغیی ات ،تغیی رور خاصی بو ام انجوا یوک کوار ،یوک
دستورالعم و یا جمعیت یکگونه .5ویت تطور را بهعنوان «انتقال خود به خودم 6یک سیستم طوی
زضان» تع یف ضیکندک ،0332ص .)4ضنرور از انتقال خود به خودم «ظهور و نتو اضوور بودیع و
نو» است.
1. Creswell, J. W.and., Plano Clark
 .2از دیدگاه عقلگرایان نقاد ،رشد معرفت ،در گرو ارزیابی نقادانه آن است و عینیت را معادل با نقدپذیری میدانند.
نقدپذیری به دو شیوه تحلیل نظری و تجربی ممکن میشود .طبق این نظریه ظرفیتهای موجود در واقعیت نامتناهی است و
واقعیت با توان علّی خویش گمانهها را اصالح میکند .اگر قرارداد و مواضعههای ) (Conventionsعلمی از پس ارزیابی
نقادانه بیرون آیند ،تقویت میشوند.
3. Evolutionary Theory
4. Earnshaw-Whyte, E .
5. Species
به طور عام منظور از یک گونه ،ردهای از هستارها هستند که دارای ویژگیهای مشترکی هستند؛ در نتیجه به افراد یک گروه،
به گروهی از موجودات زنده که قابلیت بازتولید ذریات (این واژه معادل واژه  Offspringمیباشد که در ادامه با صفت
«بارور» ذکر آن آمده است) باروری ( )Fertile Offspringرا دارند ،لفظگونه اطالق میشود.
6. Self-transformation
منظور از انتقال خود به خودی در زیست شناسی ،جهش تصادفی و بازترکیب ژنتیکی از یک سوی و تولید مثل غربال شده از
استخر جمعیتی ژنها از سوی دیگر است .میتوان انتقال خود به خودی را بهمثابه تغییر از درون ( (change from
 withinدر نظر آورد(ویت ،2114 ،ص)8؛ در نتیجه به دلیل مشخصههای عام تطور ،آن را بسان فرآیند ظهور و نشر امور
بدیع درنظر میگیریم(همان ،ص .(2

درآمدی بر معرفتشناسی اقتصاد تطوری؛ بررسی امکانپذیری میزان کاربردیبودن استفاده از مفاهیم ...

255

به عنوان ض ال ،تغیی توزیع انوا دانههایی که کتاورزان آنها را ب ام کتاورزم بهکار ضیب نود در
نر بگی ید .در ابتدا تما کتاورزان از یک دانه استفاده ضیک دند .پس از آن کتاورزان دریافتند کوه
استفاده از یک دانه دیگ  ،به هورم را افزای ضیدهد .دیگ کتاورزان این اض را ضتواهده ک دنود و
بهتدریج آنها نیز این تغیی را انجا دادند .پس از آن ،کتاورز دیگ م دانه دیگ م را کتف نمود کوه
به ه ورم بیتت م دارد و این ف آیند به همین ت تیب اداضه ضییابد .این ضکانیسم تغیی ضکانیسومی بوا
ضاهیت تطورم است که در آن اضور بدیع و نوینی ظهور ضییابند.

1

در ه زضان ،ف ایند انت اب سیستماتیکی در حال وقو است که تک ر 2و جمعیت 3ارزرهوا و
رورها را نسبت به سوای ارزرهوا و رورهوا تغییو ضیدهود .ایون انت واب ضیتوانود ضو تبط بوا
تأثی گذارم نسبی کضتف ب ضواردم ضانند :جمعیت و توأثی  4یوک گونوه ،عملکو د یوک بنگواه ) یوا
«ب ازر »5باشد .روزنب گ ضیگوید که نر یه تطورم به توصیف ضکانیسمی ضیپ دازد کوه در جوام
جووام جهووان عم و ضیکنوود و در آن تنووو گونووههام کووور یووا تصووادفی و انت وواب طبیعووی حکووم
ضیراندک ،4111ص 6.)2ب رسی ضکانیسم انت اب و نی وهایی که ضنج به تنو ضیشوند-که بهطور
خالصه ف آیند تطورم خوانده ضیشوند -اض م دارام اهمیت است .ضاهیت نر یه تطوورم ،آضوارم

 .1این سخن برای توضیح «فرآیند تطوری» آمده است .درواقع به طور عمده مفهوم «تطور» به صورت چیزی درحال ظهور یا
آنچه به طور نظاممندی آشکار میشود( )systematically unfoldingدر نظر گرفته میشود(ویت ،2114 ،ص.)7
عقیدهای وجود دارد که تطور دینامیسمی است که با کمک نظمی سامان مییابد ،برای مشخصهبندی فرآیندهای تطوری ،این
سخن الزم است؛ ولی کافی نیست .فرآیندهای پویایی وجود دارند که نشاندهنده نظمی هستند؛ اما متصف به صفت تطوری
نیستند ،مثل فرآیند استوکاستیکی که توصیفگر حرکت ذرهای است که در مایعی غوطهور میباشد و حرکت
براونی( ) Brownian motionنام دارد .درواقع شرط الزم و کافی برای اینکه فرآیندی متصف به صفت تطوری شود ،این
است که این فرآیندها ظرفیت بسط و گسترش فضای حالت  1خود را به نسلی از حالتهایی که پیش ازین موجود نبودهاند،
داشته باشد .این مقوله بدین معناست که برای تمام موارد تطور ،پیدایش امور بدیع ،عمومیت دارد .به زبان دیگر تطور ،انتقال
خود به خودی یک سیستم تحت مطالعه ،طی زمان است(ویت ،2114 ،ص .(8منظور از انتقال ،فرآیند تغییری است که به
وسیله قاعدهمندی سامان مییابد .پس وند خود به خودی ،به معنای درونزا بودن مداخل و علل امور بدیع است؛ بنابراین
انتقال خودبه خودی نظر به ظهور و نشر( )disseminationامور بدیع دارد .تفاوت میان ظهور و نشر امور بدیع نه تنها
هستیشناختی است؛ بلکه به دلیل ماهیت ،معنا و پیآیندهای آتی امور بدیع است که قابل پیشبینی نیستند.
2. Frequency
3. Population
4. Efficacy
5. Fitness
 .6منظور از تنوع ،تنوع تصادفی ژنتیکی است که انتخاب طبیعی میان آن منجر به انطباق فیلوژنیک(تغییر در ویژگیهای
وراثتپذیر ارگانیسمها طی دوره تطوری ،که ارگانیسمها را بیش از پیش با محیط خویش متناسب میکند) میشود .همچنین
مراد ما از لفظ «تصادفی» چنین است :تنوعی که مولود جهش است ،تصادفی نامیده میشود ،هرگاه برای تولید چیز خاصی،
کارگردانی نشده باشد(هیگ ،2117 ،ص )13صوری از تصادفی بودن که مناسب دینامیسم زیستی است ،شامل تصادف
کالسیک و کوانتومی است(فلین و همکاران ،2114 ،ص.)17
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است و در نتیجه دارام پیآینودهام احتمواالتی اسوت کنووال و واینوارت ،4105 ،1ص .)002بو ام
ضدلسازم این ف آیند تطورم راههام زیادم وجود دارد .بناب این نر یه تطورم ،نر یهام اسوت کوه
به ط یقی به ضطالعه و تبیین این دیناضیسم افزای تنو بگ دازد.
این اض به خودم خود ،توضییات انت اب طبیعوی را بوه حووزه توضوییات دلیلوی 2بو ده و از
ّ
توضییات علی دور ضیکند .در نتیجه توضیح چ ایی رابطه همبستگی کوه ککو آن رفوت ،پ ستوی
ّ
ضجزاست که شاید نتوان آن را با استفاده از تطور توضیح داد و باید از تیلی غی تطورم رابطوه علوی
به ه ب د .این عقیده وجود دارد که ب ام ضطالعه تماضی سیستمهام بواز و پیچیوده ضیتووان از نر یوه
تطورم به ه گ فت کهاجسون و نادسن ،4112 ،3ص .)7این ضطالعه ضیتواند شواض خوود قووانین
طبیعت نیز باشد کپ

 ،0334 ،4ص 00و اسمولین ،0337 ،5ص.6)44

نظر یههای تطور ی و ر یشه ز یستی
نر یههام تطورم به طور عموده ریتوه در داروینیسوم دارنود .بوهرغوم خاسوتگاه زیستشوناختی
داروینیسم؛ صورتهام ضتنوعی از آن تعمیمیافته در تالر هستند تا اصول داروینیسم را بوه نیووم
بازتع یف نمایند که ضنیص به یک زضینه خاص نباشود .ضهمتو ین ضیتووام رهیافوت دارویون کوه
ضدافعان این ب ناضههام پژوهتی آن را ض تبط با حوزه اجتماعی-ف هنگی ضیدانند ،ضدعام سازگارم
و انطباق –به ضعنام ظ فیت ح ضسئله یا «دان » -است .آنها ضدعی هستند که ایون سوازگارم بوه
طور عمده ب ونداد ف ایند کور آزضای از ط یق حد و خطا است تا اینکه ب ونداد آینودهپژوهی یوا
ط حریزم پیتینی کوانب گ ،4102 ،8ص .)08به طور عمده داروینیسم را ضبتنی ب سوه اصو تنوو
گونهها ،2تولید ض  11و انت اب طبیعی 11در نرو ضیآورنود .بسویارم ضعتقدنود نر یوه تطوورم بوه
7

1. Nola,R., and Weinert .F
 .2در این توضیحات ،سبب اعمال فرایندهای استدالل عملی عامالن هستند .در توضیحات ،دلیلی میخواهیم دلیلی را برگزینیم
که مسبب عملی شده است .هنگامی که از این توضیحات در بستر اقتصادی-اجتماعی بهره میگیریم ،فرض بر این است که
ارتباطی عقالنی میان باورها و تمنیات عامل و اعمال وی وجود دارد (فی ،1226 ،ص.)22
3. Hodgson G., Knudsen T.
4. Peirce CS.
5. Smolin, L .
 .6این عقیده را میتوان چنین گفت :ثابتهای فیزیکی مقادیر فعلی را پذیرفتهاند؛ زیرا جهانهای بدیلی که این ثابتها در آن
مقادیر دیگری داشتند ،بقا نیافتهاند.
7. Darwinism
8. Vanberg,V., J.
9. Variation
10. Replication
11. Natural Selection
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ض ورت باید به این سه پ س پاسخ گوید:
یکم :چطور تنو گونهها رخ ضیدهد؟
دو  :چطور «اطالعات ضفید درباره راهح هام یک ضسئله ضهم در خصوص سازگارم و تطبیق»
ضاندگار و به نس بعدم ضنتق یا کگیب دارم ضیشود؟
سو  :پاس ی ب ام علت تفاوت هستارها در زضینه طول عم و سازندگی داشته باشد کهاجسوون
و نادسن ،4112 ،ص 2و شوب ت ،4102 ،1ص.)7
گ چه زیستشناسی تطورم ه گز ن واهد توانست ضانند فیزیک ،قوانین کلی ارائوه کنودکنوال و
واینارت ،4105 ،ص ،)003اضا با به هگی م ضستم علو اجتماعی از تقلی هام روانشناختی ،ایون
ایده ضط ح شد که چ ا از تقلی هام زیستشناختی استفاده نتود؟ ضگ انسانها ض لوقاتی زیسوتی
نیستند ،پس چ ا نتوان ض سای ض لوقات ،نر یهام ب ام توضیح حیات آنهوا ارائوه نموود .بوهواقع
آنچه نر یات زیستشناختی را از سای نر یهها ضتمایز ضینماید ،تطوور اسوت .افوزای وثووق بوه
ً
نر یههام تطورم ،کار را بهجایی رساند که ب خی علو اجتماعی ق ن نوزدهم را قویوا تطوورم نوا
ضینهندکریسجارد ،4102 ،ص .)041ب خی از پژوهتگ ان علو اجتماعی و فیلسوفان ضعتقدند که
توضییات ضبتنی ب انت اب طبیعی ،علو اجتماعی و علو زیستی را بهطور بنیادم ضتید ضینمایود
کروزنب گ ،4104 ،ص.)422
نظر یه تطور ی در بستر اقتصادی –اجتماعی
عالمان علو اجتماعی که قائ به داروینیسم هستند ،نه تنها از بیان استعارم آن به ه ضیب ند؛ بلکوه
ضی خواهند از این نر یه ب ام توضیح ف آیندهام ف هنگی نیوز بهو ه بب نود .ض الفوان ایون رهیافوت
نمیپذی ند که افعال ،باورها و تمنیات انسان ها نتیجه ف ایند تدریجی سوازگارم بوا ضیویط در تنوو
تصادفی گونهها بوده که غ بالگ م ضییط ،آنها را ضیقق ک ده است .2کار بوهجایی رسویده بوود کوه
بولتزمان ضدعی شد ،داروینیسم ضیتواند قوانین حاکم ب اندیته 3را بهعنوان عادات اندیته ضوروثی1
1. Schubert, C.
 .2هایک ( )1273در قرائت خود از تطور اقتصادی -اجتماعی معتقد بود پاسخ پرسشهایی مثل اینکه چطور انسانها حاضر
شدهاند از این ارزشها و هنجارها استفاده کنند و تأثیر این هنجارها و ارزشها در تطور تمدنها چه بوده است ،امری که به
تنش لیبرالیسم عقلگرایانه در تقابل با تطورگرایی ال ادری گرایانه انجامید(وانبرگ ،2113 ،ص )3و با انتقادات زیادی مواجه
شد .باید توجه داشت صدق و فهم از خویش که بر اثر خودآگاهی ما ظهور یافته است ،نقش کمی در بقای ما دارد .به طور
مثال پیشرفتهای علم نجوم و یا اثبات تمامیتناپذیری گودل را در نظر آورید .از این رو توسعه عقالنیت آدمی میتواند مثال
نقضی بر این مدعا باشد که توضیحات مبتنی بر انتخاب طبیعی توضیحدهنده همه چیز هستند .بنابراین کوشش برای تحلیل
عالیق شناختی و عقالنی آدمی برحسب بقا و بازتولید میتواند گمراهکننده باشد (اهیر.)2115 ،
3. laws of Thought
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توضیح دهدکفودور 2و پیتارلی-پالمارینی ،4101 ،3ص )025و کانت را در عوارم از خطوا بوودن

4

همیتگی این اضور پیتینی ب خطا بداند و صدق نر یهها و استنتاجات بت م را ضتأث از ضفید بودن
آنها دانست .کواین 5نیز گفته بود ض لوقاتی که در دستهبندمهام هستارها در طبیعوت و بوه تبوع آن
استق اهام خوی خطا ضیکنند ،ضیکو به زوال هسوتند ککوواین ،0323 ،ص )02گوویی اسوتق ا
روشی ظف ضند 6است.
با وجود دعوم قائالن به داروینیسم ،پوپ بیان داشوت :داروینیسوم نر یوه علموی آزضوونپوذی
نیست؛ بلکوه ب ناضوه پژوهتوی ضتوافیزیکی اسوت کپووپ  ،0372 ،ص31؛  ،4114ص )423کوه
چارچوبی را ب ام خلق نر یههام علمی آزضونپذی در اختیوار ضینهود .بوا وجوود ایون ،وم بیوان
داشت که داروینیسم ارزشمند است؛ زی ا رشد ضع فت ضا بدون آن قاب تصور نبود7کهمان).
در الگوهام اقتصاد خ د تعادل و الگوهام اقتصواد کوالن تعوادل پویوا و تصوادفی ،8دیناضیسوم
اقتصادم بهصورت صولبی 2سواضاندهی شوده اسوت کنلسوون و وینتو  ،0384 ،ص414؛ کاپو و
همکاران ،4102 ،ص2؛ دوسی .)4102 ،الگوم نئوکالسیک با نادیده گ فتن ضوقعیوت اجتمواعی،
قادر به وارد ک دن ضوقعیت تواری ی در رفتوار ضصو کننوده نیسوتکگورتون ،4112 ،11ص.)72
گویی کهن عاضالن اقتصادم آیینه واقعیت است .از این رو انتقادات جدم بوه هسوته رورشوناختی
1. Inherited Habits of Thought
2. Fodor
3. Pitarelli-Palmarini
4. Infallibility
5. Quine, W. V. 0.
 .6استقراگرایان مشاهده را مبنای مستحکمی برای نظریهپردازی میدانند .پوپر( )2115نقدهای سنگینی را بر استقراگرایی وارد
میکند .افزون بر غامض بودن شرایط تقنینی استقراگرایی(شروع نظریهپردازی از مشاهده ،تعداد کثیر مشاهدات در شرایط
متنوع) ،استقرا معرفت افزا نیست .با ذهن خالی از فرضیه نمیتوان به جمعآوری شواهد پرداخت(این عقیده که ذهن آیینه
واقعیت است ،ماهیتی پوزیتیویستی دارد که پوپر نقدهای جدی بر آن وارد میکند) .در نتیجه مشاهده خالص نداریم و مشاهده
مسبوق و مصبوق به نظریهای است که آن را هدایت میکند و حتی در قالب گزارشهای مشاهدتی متبلور میشود .البته باید
توجه داشت که تنها نظریه نیست که مشاهدات را تقویم و جهتدهی میکند؛ بلکه اقتضائات امر واقع نیر مشاهده را قوام
میبخشد .باید در نظر گرفت که شروع معرفت با تجربهکردن نباید به شروع معرفت از تجربهکردن فرو کاسته شود .در واقع
آدمی از تجربه هیچ نکته تجویزی را از واقعیت طبیعی یا انسانی-اجتماعی حصول نمیکند؛ بلکه تنها میتوان به حذف و
اصالح اعوجاجات معرفتی پرداخت.
 .7پوپر بقای برازندهترین را همانگویی( )Tautologyمیداند و بخش مهمی از داروینیسم را نه نظریهای تجربی که
گردگویی( )Truismمیداند (پوپر ،1224 ،ص)62؛ هرچند بعدها بیان کرد که نیازی به طرد و نفی نظریه انتخاب طبیعی
نیست و میتوان آن را طوری صورتبندی نمود که از همانگویی به دور باشد (پوپر ،1278 ،ص )241و حتی رشد معرفت را
با عباراتی مثل «انتخاب طبیعی فرضیهها» وصف کرده است (پوپر ،1224 ،ص.)261
)8. Dynamic Stochastic General Equilibrium(DSGE
9. Rigid
10. Gorton, v.
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نر یه نئوکالسیک و بهطور خاص ف ضی که عاضالن اقتصادم بوا انت واب ضیوان بودی هام خوور
تع یف 1به بیتینه ک دن سود خود ضیپ دازند ،وارد استکارنتاو-وایت ،4105 ،ص.)047
همچنین ،ب رسی دقیق ضدلسازمهام اقتصادم نتان ضیدهد که ب ام تدوین نر یه و سیاست
اقتصادم ،نیاز به گذر از رهیافتهام ضکانیستی به ت کیبی از رهیافتهام تطورم و نهادم احسوا
ضیشود ککاپ و همکاران ،4102 ،ص .)48گمانه وجود ضنطق تطورم ،درباره تک ی  2کاالهوا طوی
زضان تقویت شده است کهمان ،ص .)3در تطور اقتصادم ،خود ف ام فاز نیوز بوه رورهوایی کوه
نمیتوان از پی

ضت ص ک د ،تغیی ضیکند .توجه کنید که ظهور هویتهایی ض شوبکه ،فو ور

اینت نتی ،آم پاد و ...که در زضان ع ضه به بازار قاب پی بینی قبلی نبودند ،شاهدم ب تقویوت ایون
ضدعاست.
بناب این به دلی تغیی ات ضستم ف ام فاز ،زضان در سیسوتمهام اقتصوادم نقو ضهموی دارد.
همچنین ضی توان از ضنر نر یه تطورم به خلق اضور بدیع و به تبع آن نوآورم نیز نر نموود و اضوور
بدیع را در نر یه تطورم گنجاند .عمده توان توضیحدهندگی نر یه داروین با توضوییات تکمیلوی
درباره خلق اضور بدیع حاص ضیشود 3.باید توجه داشت که این ضقوله به تنو گونهها کوه انت واب
طبیعی بی آن ضمکن نیست ،ربطی ندارد؛ زی ا ک ت در جمعیت با ضداخ این ک ت تفواوت دارد.
بهطور خاص ،در باب تغیی ات فناورانه و نوآورم ،اهمیت این بیث آشکار ضیشود.
باید توجه داشت در توضییات تطورم داروینی ،ضداخ ظهور اضور بدیع بهرغوم اینکوه ب و
1. Well defined
2. Multiplication
 .3برای مشخص شدن این بحث ،باید چند نکته به متن فوق افزوده شوند :الگوهای تطوری که بر انتخاب متمرکز شدهاند،
نیازمند همزادی هستند که توضیح دهند مجموعه انتخابی از کجا آمدهاند .به بیان دیگر ،چه در اقتصاد و چه در زیستشناسی،
نه تنها باید بقای برازنده ترین گونه را توضیح دهیم؛ بلکه باید حضور آن را نیز توضیح دهیم(فلین و همکاران ،2114 ،ص(15
در سپهر زیستی ،مکانیسمی ،مستقل از انتخاب وجود دارد که خالق امور بدیع است .در واقع خاستگاه و توسعه ارگانیسمها و
مجموعههایی که انتخاب میشوند نیز ،نیازمند توجه جدی است .به طور مثال ،کیسه هوا( (Swim bladdersبه ماهیها
کمک می کند تا با تنظیم نسبت آب و هوا ،تعادل خود را در آب حفظ کنند .این کارکرد که یک پیشا انطباق
( )preadaptationداروینی است ،بر اثر شش ماهی) (lungfishظهور نموده است .این کارکرد نوین با وجود شش ماهی،
بسان همسایه امکانی) (adjacent possibilityدرآمده است؛ اما پیش از هرگونه جهش یا صورتهای دیگر وراثت این
امکان متحقق و وراثتپذیر شده است.
به بیان دیگر ،کیسه هوا نشانگر پیشاانطباقی است که به عنوان همسایه امکانی و بدون هیچگونه فشار انتخابی ظهور یافته است.
این همسایه امکانی ،با بازتولید و تنوع وراثتپذیر تکثیر میشود .باید توجه داشت ،فشار انتخاب طبیعی برای نیل به کیسه هوا
اعمال نشده است .بدون اعمال فشار انتخاب ،تطور امکانات و بختهای خود را میسازد(فلین و همکاران ،2114 ،ص.(17
یک راه برای تفکر در باب ظهور امور بدیع این است که فرض کنیم همواره مجموعهای تهی از امکانات ،مجاور فضای فاز
فعلی وجود دارد .این رهیافت ،مکمل مدعیات تطوری فعلی است که بیان میکند مکانیسمهای پیدایش امور بدیع از مجرای
آزمایش تصادفی یا آزمون و خطا ظهور مییابد .درحالی که تنوع و انتخاب بر تصادفی بودن تاکید دارند ،این رهیافت به جای
نگریستن به تولید امور بدیع به عنوان هویتی برونزا و انتساب آن به خالقیتهای فردی ،آن را داخل فرآیند تطور قرار می
دهد(کاپل و همکاران ،2113 ،ص .)4پلیکان نیز بر این نکته صحه میگذارد ( ،2113ص.)5
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اساسی این نو توضییات هستند ،روشن نبوده و جزئیات آن خارج از حیطه این توضییات است.
شو ص دارویوون ظهووور اضووور بوودیع را اضو م خودانگی تووه ضیدانسووت کارنتوواو-وایووت،4105 ،
ص ،) 022شباهت زیادم ضیان این بیث و بیث توفیوق در ضیویط وجوود دارد کوه ع وو اساسوی
توضییات ضبتنی ب انت اب طبیعی است؛ اضا خود توضیحپذی نیست .ب ام توضیح اهمیت و تأثی
یک صفت در تطور جمعیت  ،فهم این نکته که چ ا یک صفت توفیوق آضیوز بووده اسوت ،ضو ورم
نیست؛ اضا توضیح اینکه چ ا صفتی حذ شده را ضمکن است بتووان توضویح داد کدر صوورتی کوه
علت حذ انت اب طبیعی باشد و نه ران ) .انت اب بوا ضیو دادن جمعیوت بوه سووم گونوههام
ب ازندهت و غ بالگ م گونههایی با ب ازندگی کمت  ،اضور بدیعی را تولید نمیکند .حال توجه کنید که
اگ دودگ ه 1که یکی تمای به پایدارم دارد ،ب واهند با هم اضتوزاج کننود ،ف اینود اضتوزاج ضنجو بوه
سوووگی م جمعیووت بووه نفووع نهووام پایوودار ،ضوویشودکارنتووا-وایووت ،4105 ،ص .)022ایوون
ضکانیسمهام جه به خودم خود ضجوز تولید صورتهام جدیدم از نها را صادر ضیکنند کوه

جه را به ضکانیسم ف آورنده اضور بدیع ،بدل ضیکند .بناب این اهمیت نر یه تطورم بو ام نر یوه-
پ دازم در بست اقتصادم-اجتماعی آشکار ضیشود .اهمیت این ضقوله به حدم است که اقتصاددان

نهادم ض داگال نورث ک )4115نیز در کتواب «فهوم ف اینود تغییو اقتصوادم» بوه ایون ضقولوه
پ داخته است:
بخشی از داربستی که انسانها بر مبنای آن عمل 2میکنند ،مثلل همالاری در ن ور هلی ،لی
آیند تطوری امتزاجهای ظفرمند 3است در نتیجه بخشی از معماری ژنتیای انسانهاست بخشی
دیگر مثل بهکارویری نهادها بهمنظور بهرهرسانی به خیل بزرگتری از انسانها ،نتیجه تطور فرهنگلی
است .ناته کلیدی این است که سازمانها افراد یادویرنده ،بیشترین تأثیر را در تطور نهادها دارنلد
(نورث ،5002 ،ص.)9

1. Allele
2. Scaffolds Human Erects
3. Successful Mutations
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 - 1کاربرد نظریههای تطوری در سپهر اقتصادی -اجتماعی

دو نر یه تطور اقتصادم و نر یه تطورم توسوعه تفصوی و بهصوورت خواص بیوث
در این ب
ضیشود که این نر یات چگونه از ضفاهیم زیستی ب ام ضفهو پ دازم و تق ی نر یات خود اسوتفاده
ک دهاند تا از پ تو آن ،راه ب ام بیث و نقد در ضورد ضیدودیتهام آنها باز شود.
نر یه تطور اقتصادم :1نلسون و و ینت  2ض ورت تدو ین نر یه تطورم اقتصاد را با ایون پ سو
آغاز ضیکنند که چ ا رهیافتهام اقتصاد فعلی در تیلی نوآورم و تغیی ات فنآورانه علی هستند؟
آنها دو پاسخ ب این پ س کک ضیکنند :ن ست اینکه این نر یهها با فقدان توصیفات رئالیستی در
تبیین ضت صات رو یدادها و رفتارهوا ضواجوه هسوتند و دو اینکوه افوزای کارهوام نرو م دربواره
حوزههام کارب دم سبب عد کاربست ضناسب آنها شده است کنلسون و و ینت  ،0384 ،ص.)402
ب ام ض ال این پژوه ها در ضواجهه با عود قطعیوت و تغییو تووان توضوییی خوود را بوه احتموال
ت جییی و انفسی 3ضعطو ک ده است .بناب این ،نیاز به نر یهام رقیب ب ام رفوع ایون اعوجاجوات
احسا ضیشود.
نلسون و و ینت این نر یه را اقتصاد تطورم ضیدانند؛ نر یهام که با توجه به درحال تغییو بوودن
ف آیندهام ضتصف به صفت تطور ،صیبت از تولید نتایج بهینه را فینفسه اض م نادرست ضیدانود.
در نتیجه کارم به بیتینهسازم کمیتها ندارد .توجه به این نکته که تماضی رفتارهام کسوبوکوار از
الگوهام قاعدهضند و پی بینیپذی تابعیت نمیکنند ،در نر یه تطورم لیاظ شده است .این اض با
در نر گ فتن ضصادیق احتماالتی در انت اب تصمیم و ب ونداد تصمیم لیاظ شده اند.
نلسون و وینت از ف آیندم ضارکفی 4ب ام ضدلسوازم خووی اسوتفاده ک دنود .بو ایون اسوا
ضی توان احتمال ه پی آیند را ضیاسبه نمود .ف ضول ریاضی که ب ام تقویم ف آینود ضوارکفی تودوین
شده است ،ضکانیسمهام اضتزاج را صورتبندم ضیکنود .کو ضودل تغییو از ف آینودهام ضوارکفی
ساخته شده است که ب ام ضت ص نمودن توزیع احتمالی کفایت ضیکنند ک ارنتاو-وایت،4105 ،
ص .) 027نلسون و وینت نتان دادند که نر یه اقتصاد تطوورم در ضدلسوازم ب هوهام از تغییو ات
اقتصادم ،ض نر یه نئوکالسیک عم ضیکنند.
نلسون و وینت بیان داشتند که روتینهام سازضانی ،یعنی الگوها و تمایالت رفتارم قاعدهضند و
پی بینیپذی بنگاهها ،ضعادل اقتصادم نها در ارگانیسمها هستند .درست شبیه شو ایط نوو کوه
1. Evolutionary Theory of the Firm
2. Richard Nelson & Sidney Winter
3. Preference and Subjective Probability
4. Markov Process
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تنریم ،توسعه و رفتار ارگانیسم را ضتیقق ضیکند ک ،0384ص .)87نلسون و وینت ضدعی هستند که
روتینهوا عملکو د رقووابتی بنگواه را ضتیقووق ضیکننوود .در هو گوا  ،روتینهووام بنگوواه فه سووتی از
کارک دهام بنگاهکبه شک احتماالتی) را ب اسوا شو ایط خارجیکض و شو ایط بوازار) و شو ایط
داخلیکض سود ضتوسط ،سها و ...در ش ایط اخی ) ضهیا ضیکنند .این روتینها ب اسوا تفواوت
در رشد یا زوال بنگاههایی که این روتینها را به کار ضیب ند ،انت اب شده و بنگواههوایی کوه توفیوق
کمت م داشتهاند ،روتینهام بنگاههام ضوفق را تقلید ضیکنند .در این صورت جمعیت این روتینها
در تنو روتینهام ضوجود افوزای ضییابود .نلسوون و وینتو ضکانیسوم جسوتجو را ضتوابه اضتوزاج
ضیگی ند که ضنج به ظهور الگوهام نوین ضیشود .ضکانیسم تغیی س ضایه را با انت اب و ضکانیسوم
جستجو را با اضتزاج ضقایسه ضیکنند.
در نر یه نلسون و وینت ضکانیسم انتقالی از تطور که گویی بنگاهها را ضنف د از تأثی ات خوارجی
ضیبیند با ضکانیسم بدیلی که ضیتوان تغیی در صونعت را بوهعنوان ب آینود فتوار انت واب ضیبینود،
تکمی ضیشود .این دو ضکانیسم ب اسا توفیق روتینها ،جمعیت را به سمت روتوینهوایی سووق
ضیدهند و از روتینهایی ب حذر ضی دارند؛ درحالی که ضکانیسوم تغییو سو ضایه ضتوابه بو ازر در
زیستشناسی عم ضیکند ،ضکانیسم خلق اضور بدیع ضنج به سوگی م جمعیت به سمت روتینهوا
سودآور و دورم از روتینهام غی سودآور ضیشود.
شاخص توفیق بنگاهها سود آنها لیاظ ضیشود که نه رشد بنگاه بلکه گست ر روتینها را ضتوأث
ضیکند .بناب این به بنگاه بسان یک پ دازشگ روتینها نگاه ضیشود .ف ضهام ضومنی ایون بیوث
سود-ضیور بودن بنگاه و نیز وابستگی به ضسوی  1آن اسوتکضوراضان و همکواران ،4112 ،2ص.)01
توجه کنید که ضورد اخی به ضعنام تعینپذی م 3ف ایندها نیسوت .در واقوع ب ونوداد ف آینود جسوتجو
بهطور جزئی استوکاستیک 4است؛ اضا ش ایط صنعت در دورهام خاص ،تعیینکننده توزیع احتموال
رورهایی است که بنگاه ضیتواند در پی گی د .وینت ضعتقد است نر یه تطورم آنهوا شواخهام از
نر یه ضنبعضیور است که تأکید ب صوصی ب شایستگیهایی دارد کوه داخو بنگواه سواخته شوده
استکهمان ،ص.)04
نر یه نلسون و وینت  ،شباهتها و تفاوتهایی با زیستشناسی تطورم دارد .نر یه آنهوا نتوان
1. Path Dependence
2. Murmann,J. , P.
3. Deterministic
 .4منظور از فرآیند استوکاستیک( ،)Stochasticنوعی شیوه محاسبه آماری است که برای پیشبینی برآمدهای)(Outcomes
آتی ،میتوان از میانگین(توزیع) برآمدهای )(Outcomesپیشین مشاهدهشده ،بهره جست؛ زیرا تفاوت چشمگیری نخواهند
داشت (دیویدسن.)1221،
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داد در ب ساختن الگوهام داروینی ،لزوضی بوه تصوو ی ب دارم دقیوق دسوتگاه زیسوتی یعنوی یوافتن
ضتابهی ب ام جه و انت اب ،فنوتیپ و نوتیپ ،بازتولیود و وراثوت نیسوت؛ بلکوه ضلزوضوات ضوا
وجود جمعیت ،صفت ،ضکانیسم تغیی و انت اب پاراضت هام ضناسب –یعنی تنریماتی که ضنج بوه
توفیق ضیشوند و در نتیجه علت تغیی در توزیع صفات هستند ،است .بهطور ض ال ،نلسوون و وینتو
بیان ضیکنند ،ه گاه بنگاهی در ه بازه زضانی ،روتینهام خود را تعوویض کنود ،ضکانیسوم تغییو
س ضایه نقتی در ب ق ارم ارتباط ضیان سودآورم روتینها و غالوب شودن آن نداردکارنتواو-وایوت،
 ،4105ص .)027در واقع شباهتی که نلسون و وینت بهکار ضیگی ند ،اصولی راهنموا بو ام تودوین
نر یه خوی در بست اقتصادم-اجتماعی اسوت .آنهوا نتوان دادنود کوه چطوور جهو ضیتوانود
ً
انت ابگ باشد و چطور اضور بدیع طورم ضیتوانند ضی ک تغیی ات تطوورم باشوند کوه ضو ورتا در
ضفهو ب ازر جام نمیگی د.1
داللتهای معرفتشناختی نظر یه تطور اقتصادی
نر یه تطور اقتصادم ،بنگاه را بسان پ دازشگ روتین در نر ضیگی د .این نر یوه ،فو ض ضع فوت-
شناختی بیتینهسازم نر یه نئوکالسیک را کنار ضینهد و بیان ضیکند بنگاهها با توجه به ضوقعیت بوه
انت اب روتینها ضیپ دازند .همچنین این نر یه با در نرو گو فتن تعاضو بنگواه و ضیویط ،حلقوه
بازخوردم ب ام اصالح روتینهام ناکارآضد در اختیار ضینهد که ضنتهی به پذی ر وراثت الضوارکی
ضیشود.
نقدهای وارد بر نظر یه تطور اقتصادی
از دو ضنر نقدهایی ب نر یه تطورم اقتصاد وارد است :ن ست ،نارسایی ضفهوو روتینهوا کوه بوه
نگاه آنها به بنگاه ب ضی گ دد و دو  ،عد شفافیت ضکانیسم وراثت الضارکی که در اداضه توضویح داده
ضیشوند:
الف) نارسایی مفهوم روتینها

در پیتینه دانتگاهی این حوزه ،تعاریف گوناگون و گاهی ضتف قی از روتینها صورت پذی فته است.
دیدیم که نلسون و وینت روتینها را به شک الگوها و تمایالت رفتارم تع یف ک دند؛ تع یفوی کوه
ضت ص نمیکند ضیتوا و ضر و جوه م روتینها چه هستند؟ چه تموایالتی بوهعنوان روتوین در
 . 1فهم نادرست این نکته سبب شده است که پژوهشگران در دام برقراری تناظر یک به یک ناشدنی میان زیستشناسی و
بافت اقتصادی -اجتماعی بیفتند.
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نر گ فته ضیشوند و چه تمایالتی خی ؟ نکتهام که نباید از خاط دور داشت ،این است کوه ابتنوا
روتینها ب تمایالت رفتارم ضتاهده ناپذی با ضیتوام ناضت ص ،تمییز آنها را از رفتارهوام واقعوی
سازضانی نواضمکن ضیکندکبوئنسوور  ،4112 ،1ص .)3ب خوی دیگو از پژوهتوگ ان روتینهوا را
حاوم «ف ا-عادتهام سازضانی »2ضیدانند که قابلیت تقلی به سطح ف دم را ندارنود کهاجسوون و
نادسن ،4117 ،ص .)2در نتیجه آنها روتینها را به تمای هام رفتوارم و نوه رفتوار واقعوی ،ارجوا
ضیدهند؛ اضا با این تع یف ،روتینها ضتاهدهناپذی و ناضلمو شوده و عوارم از ضیتووام تج بوی
ضیگ دند .بناب این ،عد اضکان انجا تیلی هام تج بی ب ام آزضون ف ضویههام آن ،ایون نر یوه را
با چال ضواجه ضیکند.
نارسایی دیگ م که گ یبان این بیث را گ فتوه ،ضفهوو تولیود ض و روتوین هاسوت .بوا ق ائوت
روتینها به شک عاض هام تولید ض کننده و بنگاهها بهعنوان کنتگ کوشو شوده اسوت توا ایون
ضقوله شفا ت شود .در پیتینه دانتگاهی این حوزه بیان شده است که کارکنان سازضانها ضیتواننود
روتین ها را از سازضانی به سازضان دیگ انتقال دهند و بدین صورت روتینها ضیتوانند به تولید ض و
خود اداضه دهند .از این ضنر با چند چال ضواجه هستیم:

ً
ن ست ،انتقال روتینها با انتقال دان و فناورم تفواوت آشوکار دارد و بوه سو تی بتووان ضو ال
فناورم را زی سایه روتینها گنجاند؛ دو  ،با توجه به ضت صه بین فو دم روتینهوا ضیتووان گفوت

چنین دانتی ضیان اع ام سازضان توزیع شده است .در نتیجه توانایی اف اد ب ام کگیبو دارم ضوفوق
روتینها ضیدود ضیشود .وینت با ضطالعه تولید ض روتینها در بنگاههایی که شعبههام ضتابهی را
ً
در نقاط ض تلف دای ک دهاند ،دریافته است که غالبا رشد بنگاه نیازضند ارتقام روتینهام ضوجود و
یا جایگزینی روتینهام ضوجود با روتینهایی است که ضناسب سازضانهام بزرگت هستندکضوراضان
وهمکاران ،4112 ،ص.)01

1. Buenstorf, G.
2. Organizational meta-Habits
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نادیدهگ فتن عملک د در بازار ضنج به ضیدودسازم فعالیتهام نوآورانه بنگاهها ضیشود؛ بنواب این
نه تنها عملک د در بازار ضتأث از نوآورم است؛ بلکه نووآورم نیوز ضتوأث از عملکو د بنگواه در بوازار
است .همانطورکه نلسون و وینت ک ) 0384ضعتقدند این حلقه بازخورد رقابت و نووآورم ضتوابه بوا
الضارکیسم در زیستشناسی است .ضفهوضی که در داروینیسم تعمیمیافته ضلیوظ شده اسوت .ایون
ً
حلقه ضاهیتی کاضال ضتفاوت از دیناضیسم انت اب داروینی دارد؛ زی ا ب اسا نروا داروینوی ،تنوو
گونهها نتیجه تولید ض ناکاض است؛ درحالیکه این حلقه بازخورد سوام تولید ض ناکاض ضنجو
به تنو گونهها ضیشود کبوئنسور  ،4112 ،ص .)2نلسون و وینت وراثوت صوفتهام اکتسوابی و
ظهور آن ب تنو گونههام جدید را جز الیتغی ویژگیهام الضارکی نر یوه تطوورم خوود در بواب
تغیی اقتصادم ضیدانند .هود نلسوون تبیوین بودی ق ائوت زیستشوناختی الضارکیسوم در حووزه
ً
اقتصادم-اجتماعی است .به اعتقاد وم به نیو کاضال ضت وعی ضیتوان ف آیند تطورم ض و تغییو
توزیع دانهها را داروینی و الضارکی خواند .تع یف الضارکیسم از دید وم دو وجه دارد :یکوم ،تغییو
هدفمند است و نه تصادفی و دو  ،ه گاه عملی که عاضلی انجا ضیدهد نفوعرسوان باشود ،دیگو ان
تمای به استفاده از آن عم خواهند داشت .در این صورت وم ،الضارکیسم را به شک به هگی م از
 . 1پیش از شروع این بحث ،تفاوت رهیافتهای داروینی و المارکی بیان میشود تا خواننده ارتباط وثیقتری با متن برقرار
کند:
تمایز المارکیسم و داروینیسم میتواند بسان رفتار عامالن و مداخل) (Sourcesژنومیک و آموزشهای آنها در زیستشناسی
و قواعد صنعتی در اقتصاد دیده شود .میتوان این امور را به سه قسمت تقسیم کرد :یکم ،پیدایش تنوعی از روتینها؛ دوم،
انتخاب یا رد روتینها بر اساس توفیق یا شکست بنگاه؛ سوم ،بقای گونه انتخابشده (که ضرورتاً از مجرای تولید مثل حاصل
نیامده است) .تمایز المارکیسم و داروینیسم از مجرای ارتباط حالت یکم و دوم حاصل میآید .داروینیسم مدرن گام اول به
دوم را میپذیرد؛ اما ارتباط عکس یعنی گام دو به یک را از منظر چالش وایزمن رد میکند -وایزمن میگوید ممکن نیست
اندامهای بازتولیدکننده ( )reproductive organsاز همبستگی ) (correlationبا محیط متأثر شوند ،تغییرات الزم در
زادمایه ) (germ-plasmبرای انتقال صفات اکتسابی ،ماهیت کامالً متفاوت از تغییراتی دارد که بدنه گیاه والد حائز آنها شده
است .وایزمن ،امکان تأثیرپذیری از محیط را میپذیرد؛ اما این موضوع را که چنین تأثیراتی مبنایی برای وراثت صفات اکتسابی
باشند را محل مناقشه میداند(هیگ ،2117 ،ص .)4تمرکز عمده انتقادات وایزمن بر نامعقول بودن وراثت صفات اکتسابی ،به
عنوان مکانیسم وراثت بوده و نه نامعقول بودن آنها بسان توضیحی بر انطباق(هیگ ،2117 ،ص .)4بنابراین ،گام یک کامالً
تصادفی و به تعبیری کور میماند؛ زیرا درباره پیآیند و برون داد انتخاب چیزی نمیداند و یاد نخواهد گرفت .به عکس
المارکیسم معتقد است اطالعات بازخوردی از گام دوم به گام یکم خواهد رفت و گام اول از آنها استفاده خواهد کرد و این
استفاده وابسته به تجارب و آموزههای پیشین دارد .بنابراین ،در گام یکم ممکن است گونههای موفقتری با احتمال بیشتر
نسبت به گونههای ناموفق حاصل شود .همانطورکه میبینید یادگیری حاصل از قواعد نهادی در اقتصاد ،اقتصاد تطوری را کم
و بیش المارکی میکند (پلیکان ،2114 ،ص .)4چالش المارکیسم برای نئوداروینیسم ،منجر به دو دعوی درهم تنیده شده است:
یکم ،فعالیتهای محیط و ارگانیسم میتواند چه را که به ارث میرسد ،متاثر کند و دوم ،برخی از تنوعهای وراثتپذیر بهجای
تصادفی بودن ،هدفمند هستند(هیگ ،2117 ،ص .)11ازسوی دیگر قائالن به داروینیسم مدرن مدعی هستند که دلیلی وجود
ندارد که سیستم وراثت صفات اکتسابی ،با مزیت انتخابی قوی و تنوع ژنتیکی ،نتیجه انتخاب طبیعی نباشد(هیگ،2117 ،
ص.)13
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فعالیتهام سودضند تع یف ضیکند.
تع یف الضارکیسم نیازضند ط حی دوالیهام است .در واقع اکتساب صفات از ط یوق یوادگی م
ضنبعث از تقلید ،نفوک فناورم و ...است – در اینجا یادگی م تیوت انقیواد ظ فیوت یوادگی م افو اد
است -و انطباق ش ط الز الضارکیسم است .ب ام اینکه الضارکیسم باضعنا شودکشو ط کوافی) ،بایود
صفات اکتسابی داخ ضجموعه آضوزههایی که به نس بعدم ضنتق ضیشود ،ق ار گی د .اگ بگوذی یم
که ضایتعلق وراثت ،اطالعات کدگذارم شده هستند ،در نتیجه وراثوت الضوارکی سوبب ضیشوود توا
اطالعات کدگذارمشده پی از انتقال اصالح شوند.
نظر یه اقتصادی توسعه
توجه شد که نر یه تطوورم اقتصواد بوا نقودهایی ضواجوه اسوت ،در ایون ضیوان نر یوه داروینیسوم
تعمیمیافتهام ظهور یافت که با اخذ ضفاهیمی از زیستشناسی و دعوم ضتابهت حووزه زیسوتی بوا
بست اقتصادم-اجتماعی به اخذ سویموالک ضی 1ضفواهیم زیسوتی پ داخوت؛ اضوا ضفواهیمی کوه از
زیستشناسی وارد این نر یه شده ،چندان هم ضوث وکارا نبوده است و اگ دقیقت به آنها نگاه شود،
ضسی ح کت را کندت ک ده است کنلسون ،4117 ،ص .)0درحالیکه ضیدانیم بناشدن بو رهیافوت
ضع فتشناختی نادرست ،کژفهمیهام نرو م و اعوجاجوات ضع فتوی بوه دنبوال دارد بوا توجوه بوه
ً
رهیافت عموضا استنتاجی و از باال به پایین یا به گمان واضعان کوشتوی بو ام خلوق یوک ف انر یوه
است .بهجام رهیافت باال به پایین که چارچوبی انتزاعی را به اقتصاد تطورم تیمی ضیکنود ،بایود
از رهیافتی به ه گ فت که قادر به توضیح و پی بینیهام ض اط هآضیز در بست اقتصادم-اجتمواعی
باشد .نر یه ضزبور از این سطح ضع فتشناختی ب خوردار نیست و تأکید بیجوایی بو تولیود ض و
دارد .ضفهوضی که ضر و ضعنادارم در علو اجتماعی نداردکپلیکان ،4100 ،ص.)2
به اعتقاد پلیکانک ،4102ص ،)44بسیارم از اقتصاددانان تطورم ،نهادها را نایوده ضیگی نود و
بسیارم از اقتصاددانان نهادم ف ایندهام تطورم را جدم نمیگی ند؛ در نتیجه ب ام ب ق ارم ارتبواط
این دو حوزه راه بسیار است کنلسون .)4118 ،این ارتباط ضیتواند بوهواسوطه نر یوه تطوور توسوعه
صورت پذی د .جایی که نهادها به نیوم خور تع یف بهعنوان قواعد رسومی و غی رسومی نهوادم
تع یف شدهاند و در نتیجه در کانون توجه ق ار دارنود؛ زیو ا ضیصوول تطوور اقتصوادم و راهنموا و
ضقیدکننده توسعه اقتصادم هستندکپلیکان ،4102 ،ص.)40
1. Simulacrum
یعنی اخذ چیزی بدون توجه به ذات و اقتضائات آن چیز.
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نظر یههای خود-سازماندهی
ضنرور از خود-سازضان دهی ،افعالی است که اجوزام یوک شوبکه بوه کموک آن بوه راهبو م و اداره
تعاضالت خود و شبکه ضیپ دازند .ضنرور از توسعه «خود-سازضاندهی آضوزریافته »1اسوت .ایون
ایده پی از این تیت عنوان تطور انتقالی 2ضط ح شده بود و ب خوی آن را نقطوه ضقابو توضوییات
داروینی ضیدانستندکارنتاو-وایت ،4102 ،ص .)021کافمن ک ،0332ص )227 ،225اسوتدالل
ضغزدار و ضیکمی ارائه ضیدهد که بو اسوا آن ،انت واب بوه تنهوایی قوادر بوه توضویح خاسوتگاه
ارگانیسمهام پیچیده نیست .وم استدالل ضیکند ف آیندهام خود-سازضان دهی سیستم را به سمت
ضجموعهام از اضکاناتی رهنمون ضیکند که ب خی از آنها از ب وت بقوام بیتوت م در ف آینود تطوور
ب خوردار هستند .توجه کنید که کافمن نافی انت اب طبیعی نیست؛ بلکه ضیگوید هود وم ف اتو
رفتن از دوگانه انت اب خود-سازضاندهی است.
با ظهور سیستمها و زی سیستمهام خود-سازضاندهی شده ،انت اب طبیعی وظیفه خووی

را

از ط یق طبقهبندم طیفی گونهها بو اسوا سوازگارم و انطبواق انجوا ضیدهود .در واقوع خوود-
سازضاندهی بهخاط تعینیافتن ارزر بقام واحدهایی که توان خود-سازضاندهی را دارند ،نیازضند
انت اب طبیعی است .بهطور ض ال نق خود-سازضاندهی در جایگاهیابی 3در بازار ضتهود اسوت؛
زی ا تغیی در رفتار بنگاه ضی تواند به دلی ف سوده شدن جایگاه رقابتی بنگاه باشد کوه خوود ضتوأث از
نوآورم بنگاههام دیگ استکویت ،0332 ،ص .)00همچنین بهعنوان ض وال دیگو م از دیناضیسوم
تطور بنگاه ضیتوان به بیث ضع و نیاز به ب ق ارم توازن ضیان ف آیندهام تیقیوق و توسوعه و بهو ه-
ب دارم توجه ک دکضوراضان و همکاران ،4112 ،ص .)07این تأثی ات بهخصوص با سطوح چندگانه
سازگارم و تطبیق و انت اب ضواجه ضیشوند که از آن ط یق اعمال ضوازم و سلسلهض اتب تن ضیان
تیقیق و توسعه و به هب دارم را ح ضیکنند.
با کنار نهادن ضتابهت زیستشناختی به بهام رهیافتهام خود-سازضاندهی ،دیگ عالقوهام
به جزئیات سطح خ د در باب ضکانیسمهام انت اب وجوود نودارد؛ بلکوه عالقوه بیتوت بوه سومت
ب رسی تمایالت درونزا ب ام اکتساب دان و ضهارتهایی است که به کن ضنجو ضیشوود .ایون
نر یه با تأکید ب راههایی که هستارها بهطور درونی به توسعه خود ضیپ دازنود بو راههوام تولود آن
هستارکبهعنوان ب آیند ف آیند انت اب در نس هام قبلی) و نیز ب راههام کون هسوتار بوا ضیویط و
ف ایند انطباق و سازگارم بهعنوان پیآیند این کن کم توجه ضیضاند کضوراضان و همکواران،4112 ،
1. Instructed Self-Organization
2.Transformational Evolution
3. Positioning
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ص .)04بناب این همانطورکه پلیکان بیان داشت ،نیاز به نر یهام است که این دو رهیافت کاصالت
خود-سازضاندهی و اصالت انت اب) را با هم جفتوجور نماید.
اقتصاد تطور ی توسعه
پاول پلیکان ،بدیلی از داروینیسم تعمیمیافته ارائه ک ده است که بو بسوت زیستشناسوی تطوورم-
1

توسعهام 2بنا شده است .تعمیم پلیکوان از داروینیسوم ،الگووم ضفهووضی عاضو ضیوورم 3را ارائوه
ضیکند .این الگو با به هگی م از ضبنام ضستیکم ضع فتشناختی در سطح خ د و ض تبط ساختن آن

با رورشناسی ف دگ ایانه علو اجتماعی تدوین شده استکشووب ت ،4102 ،ص .)07پووپ ضوی-
گوید علم با ضسئله آغاز ضیشود؛ پلیکان نیز تکوین نر یه خوی را از ضسوئلهام دربواره وضوعیت
اقتصادم کتورر ،آغاز ک ده است .پلیکان با به هگی م از نر یه توسعه تطورم در زیستشناسی و
قوانینی درباره جستجو از حوزه هور ضصنوعی ،سعی دارد توضییاتی قانونبنیاد ارائه کند .4در عین
حال با توجه به نر یههایی درباره یادگی م و ظ فیتهام شناختی عاضالن ،توضوییات عملکو دم
کچاضسکی ،0325 ،ص 04؛ فی ،0332 ،ص )045ارائه ضیکند.

5

وم حد هایی درباره عاضالن اشبا  ،ط یقه راهبو م شوبکه عواضالن پیچیوده ارائوه کو ده و بوا
الگوووم اسووتنتاجی -قووانون بنیوواد خوووی  ،تجویزهووام بوودیعی دربوواره قواعوود نهووادم کتووورهام
سوسیالیستی و ضسئله تنو ف هنگی ارائه ضیکند .همچنین سعی ضیکند تعاض دوگانوه سواختارها و
اجزا را که در علو اجتماعی بیث ضیشودکگیدنز )0331 ،در الگوم خوی ضلیوظ دارد به جام
تأکید ب تولید ض نها یا همبستههام ادعایی آنها در سوگه اقتصوادم-اجتمواعی ،ق ائوت وم از
نر یه داروینیسم تعمیمیافته ب نق کلیدم و ضیورم آضوزهها 6تأکیود دارد .نر یوهام کوه دغدغوه
دوسطیی بودن واضعان داروینیسم تعمیمیافته را در خود گنجانده است.

1. Evolutionary Developmental Economics
2. Evolutionary-Developmental Biology
3. Conceptual Agent-Based Model
 . 4برخی مانند شوبرت و ویت ،به اشتباه روش تدوین نظریه پلیکان را استقرایی میدانند؛ اما وی از الگوی استنتاجی-قانون-
بنیاد استفاده کرده است .بر این اساس وی گزارهای توصیفی مثل «ظهور یک عامل پیچیده» را به سلسلهای از گزارهها درباره
«عامالن موجود ،آموزهها و »...و اصول توسعه و تطور زیستی ربط میدهند .برای بحث درباره اصالت قانون بنگرید به (فی،
 ،1226ص 155و .)174
5. Performance
6. Instructions
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تطور و توسعه
در بیان پلیکان تطور بهطورکلی بسان جستجو از ط یق آزضون بو ام یوافتن آضوزههوا در طوول زضوان
تبیین ضیشودکپلیکان 4100و )4102و توسعه بسان خودسازضاندهی آضوزریافته قلمداد ضیشوود.
پلیکان ،همنوا با شوضگیت و خال نلسون و وینت  ،شک گی م و ن ج بنگاههوا ،تغییو ات فناورانوه و
صنایع را ب تی از توسعه ضی داند که بوه وسویله قواعود نهوادم تطوور یافتوه ،شوک یافتوه و کنتو ل
ضیشوند و این تغیی ات را تطورم نمیداند 1بلکه توسعهام ضیناضد.
ضر و تطور ،جستجو ب اسا آزضون و خطاست .در ایون ضودل تطوور ضنجو بوه انت واب و
بوواقیضانوودن آضوزههووا ضیشووود .فو ام سووازضانها ،واحوودهام انت وواب آضوزههووا هسووتند .در قلمو
اقتصادم-اجتماعی ،قواعد نهادم پ ارتباطی ضیان تطوور و توسوعه را بوازم ضیکننود .ایون قواعود
ضیصول اولی و آضوزههوایی بو ام دوضوی هسوتندکپلیکان ،4100 ،ص 02و  .)08ضهمتو ین نتیجوه
تطور ،آضوزهها هستند؛ بهطورمکه تولید ض تنها یکی از راههام کخی ه آنها در طی زضان ضیباشود،
آن هم زضانی که کخی ه وابسته به ارگانیسمهوایی بوا عمو کوتواه اسوت .پلیکوان بوه خووبی ضوتفطن
ضع فتشناسی تطورم شده و آن را در نر یه خوی وارد ک ده است.2
وم ضدل ضیدارد بسیارم از تغیی ات اقتصادم-اجتماعی بدون تولید ض صورت ضیپذی نود.
اغلب اوقات اقتصادها و جواضوع شوک ضیگی نود ،توسوعه ضییابنود ،تطوور ضییابنود و پوس از آن
ً
احتماال بدون هیچگونه تولید ض لی ضیضی ند3کپلیکان ،4100 ،ص .)2نکته ضهوم در ایون بیوث آن
است که ضمکن است سطوح توسعه از سطوح تطور بیتت باشد .ب خی سطوح توسعه ضمکن اسوت
بدون تطور صورت پذی د؛ درحالیکه یک سطح از تطور آضوزرهام الز را ب ام سوطوح ضتفواوتی
از توسعه ضهیا ضیکند.
 .1شومپتر ،نظریه خویش در این باب را نظریه توسعه اقتصادی مینامد.
 .2براساس معرفتشناسی تطوری ،آدمی ،آن داننده منفصلی نیست که معرفتشناسی کالسیک تصویر میکند؛ بلکه آدمی و
سایر مخلوقات تا زمانی که عقایدشان درباره جهان ثبوت () Vindicateیافته باشد ،بقایافته و به بازتولید میپردازد(اٌهیر،
 ،2115ص .)22تو گویی از آزمونی سخت جان به در برده باشند .در نتیجه مخلوقات بقایافتهاند؛ زیرا باورهایی که براساس آن
عمل کردهاند ،از وجوهی ابطالنشده است .در این مسیر راهحلهای مفید ،درونی میشوند(پوپر ،1224 ،ص112و)115؛ اما این
بقا و صحت تا آزمون بعدی میباشد که ممکن است راهحلهای پیشین ما مناسب موقعیت جدید نباشند .در نتیجه ،جانمایه
معرفتشناسی تطوری چنین است :تحلیل تیزبینانه و مقایسهای که بررسی میکند چرا راهحلهایی که در حد خود( the
 )extent they didکارا بودند ،دیگر کارایی ندارند(اٌهیر ،2115 ،ص.)22
باید توجه داشت که براساس معرفتشناسی تطوری صحبت از بهینه امری بیهوده است؛ بلکه آنچه بقایافته است تنها نسبت به
رقبایش بهتر عمل کرده است و آن باوری که ابطال شده دیگر کارا نبوده است .کمبل تطور را به مثابه فرآیند شناختی رشد
معرفت تصویر میکند و میگوید پارادایم توضیحات تطور معرفت با انتخاب طبیعی را میتوان به سایر افعال معرفتی مثل
یادگیری ،اندیشه و علم تعمیم داد(کمبل .)1274 ،مثالً پوپر پیشرفت عقاید و نظریات علمی را فرآیند انتخاب داروینی میداند
و میگوید بهرهبرداری از نظریهای نامناسب بقای ما را به مخاطره میاندازد(پوپر ،1275 ،ص.)113
 .3صحبت از مرگِ هویتهایی مثل فرهنگها و جوامع دعوی گزافی است که به سختی بتوان آن را موجه نمود .به طور مثال
بنگرید به (روزنبرگ ،2112 ،ص.)246
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انتخاب تطور ی و انتخاب مبتنی بر توسعه
در الگ وم پلیکان دو ضفهو انت اب تطورم و انت اب ضبتنی ب توسعه وجود دارد؛ ضفاهیمی کوه در
لفظ انت اب ش یکند ،ولی با جوه هام ضتفاوت .بهطور شهودم ضیتوان عاض ها را به شک کیوک-
هایی چند طبقه در نر گ فت و آضوزههام ن ستین را دستورالعم  1پ ت کیکها در نرو گ فوت.
در این صورت انت اب ضبتنی ب توسوعه را ضیتووان بسوان چتویدن طبقوههام ض تلوف کیکهوا و
انت اب طبقات خوشمزه تعبی کو د و انت واب تطوورم را ضیتووان بوهعنوان انت واب و نگهودارم

دستورالعم کیکهایی که دارام طبقه خوشمزه بودند ،تعبی ک د کپلیکوان ،4102 ،ص .)2کیوک-
هایی که ضمکن است یک یا چند طبقه باشند .با تبیین چنین تمایزم ،به سادگی ضیتوان پذی فت که
انت اب ضبتنی ب توسعه از سطوح بیتت م نسبت به انت واب تطوورم ب خووردار اسوت .ضهمتو ین
تفاوت انت اب تطورم و توسعهام این اسوت کوه اولوی ضیوان آضوزههوا رخ ضیدهود و دوضوی ضیوان
عاض هام پایه رخ ضیده د .این تمایز در زضینوه همکوارم خوود را نتوان ضیدهودکپلیکان،4100 ،
ص .)42رقابت ضبتنی ب توسعه 2ضمکن است بی
دهد.

از رقابت تطورم ،جوام خوود را بوه همکوارم

نکته ضهم این است که ضت ص نیسوت پوس از شکسوت عاضو پیچیوده ،کودا آضوزههوا بایود
کنارگذاشته شوند ،آیا آضوزههام نو ینی که طی خود-سازضاندهی به آضوزههام عاضالن اضافه شوده-
ً
اند و یا آضوزههایی که سابقا وافی به ضقصود بودند و با تغیی ش ایط دیگ چنین نیستند ،این رو یکو د
بسویار شوبیه رو یکو د ابطوالگو ام کوارل پووپ اسوت کوه دوئوم 3و کوواین نقود جودم بووه آن وارد
ضیکنندککواین ،0350 ،ص 34و .)483
داللتهای معرفتشناختی نظر یه توسعه تطور ی
نر یه توسعه تطورم با رورشناسی ف دگ ایانه خود ،الگوم عاض ضیورم را تودوین نمووده کوه بوا
سطح تیلی سلسلهض اتبی تعاض عاضالن و ساختارها را در الگوم خوی ضیگنجاند .بوا تکیوه بو
آضوزه ها و طبقهبندم آنها به شک پسین و پیتین ،سعی دارد دلی ظهور آضوزههام پسین را توضویح
دهد .این الگو با ب ق ارم تمایز ضیان انت اب تطورم و انت اب ضبتنی بو توسوعه ،بوه ارتبواط ضیوان
انطباق فیلو نیک و آنتو نتیککهیگ ،4117 ،ص )01صورتبندم خورساختتو م داده اسوت.
الگوم پاول پلیکان با گنجاندن ایده ضع فتشناسی تطورم در خووی  ،ضکانیسوم بودیعی را بو ام
1. Recipes
2. Developmental Competition
3. Duhem
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توفیق یا شکست آضوزهها بنیان نهاده است.
در نهایت ،به کمک بسط ضفهو آضوزهها ،ف ات از ن و نو  ،عواض غی دم.ان.ام را نیز شواض
شوند؛ عواضلی که به ساضاندهی ب وز کارک د ن ها 1یارم ضیرساند را در الگوم خوو ی گنجانوده
استکپلیکان ،4101 ،ص .)04در واقع ،آضوزههام ضبنایی سای ب هام آضووزردهنوده نوو را
ض دم.ان.امهام غی نتیکی که بو ام قاعودهگوذارم آر.ان.امهوا کدگوذارم شودهانود و حتوی
نتانگ هام پسزایتی 2که آضوزردهنده انتو نی هستند ،نیز شاض ضیشوندکپلیکان ،4102 ،ص5
و  .)08این تدبی  ،نر یه وم را از انتقادات ض الفان ن-ض کزم 3ضصون داشته است.
 - 2کاربردپذیری نظریه تطوری در سپهر اقتصادی اجتماعی

بسوویارم از اندیتوومندان علووو اجتموواعی ،از جملووه اقتصوواددانان تطووورم ب و وجووود ضتووابهت
زیستشناسی و جاضعه به دید ت دید ضینگ ندکهاجسون ،4112 ،ص )0و ب این اسوا کاربسوت
داروینیسم را در تبیین تغییو ات اقتصوادم-اجتمواعی ضو دود ضیداننود .ب خوی قائو بوه کاربسوت
استعارم ضبادم نر م داروینیسوم در قلمو و اقتصواد هستندکفاسوت 0337 ،؛ روزنبو گ )4111،و
ب خی ضعتقدند ضیتوان از داروینیسم ،الضارکیسم ،نر یه خوود-سوازضاندهوی و دیگو نر یوههام
رقیب ب ام نر یهپ دازم در سگه اقتصادم-اجتماعی به ه جسوت ،ضتو وط بو اینکوه بوا تودوین
ف ضیههام آزضون پذی و رصد پیاضدهام تج بی آن ،بتوان ابطالپوذی م ایون ضفلفوههام داروینوی،
الضارکی و ...را ب رسی ک دک لویت و همکاران ،4100 ،ص02؛ وانب گ ،4102 ،ص.)40
از سوم دیگ  ،ب خی استدالل ضیکنند که داروینیسم نه بوه بیوان اسوتعارم بلکوه بوا کاربسوت
ضستقیم ،ضیتواند سهمی در نر یهپ دازم اقتصاد تطوورم داشوته باشودکویت،0333 ،ص .)04بوه
نر ضیرسد تم کز ب زیستشناسی ،ظ فیت اقتصاددانان تطورم را ب ام تیلیو سوگه اقتصوادم،
ض نی وهام رقابتی تیلی بو ده استکبوئنسوور  ،4112 ،ص .)00در واقوع تأکیود بو انت واب
طبیعی ،به بهام کمرنگ شدن قصدضندم در سیستمهام پیچیده اجتماعی بهویژه رقابت بازار تموا

1. Gene Expression
فرآیندی است که اطالعات ژنها در ترکیبی از فرآوردههای کارکردی ژنها به کار میرود .این محصوالت غالباً پروتئینها
هستند ،اما در کدگذاریهای غیر پروتئینی مثل انتقال آر.ان.ایها ،فرآورده ،آر.ان.ایهای کارکردی است.
2. Epigenetic Markers
 .3عقیده ژن-مرکزی ،حاوی دو مولفه تبیینی قدرتمند است :یکم ،نظمی که بخشهای جنین بر این اساس ،ساخته میشوند
در رشته نوکلئیک اسید نمایش یافته است و دوم ،هر آنچه که یک مؤلفه از آن ساخته شده و میسازد در همان رشته نمایش
یافته است(روزنبرگ ،2116 ،ص .)27این عقیده با انتقاداتی مواجه شده است.
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ضیشود .1به عکس با ادخال قصدضندم در تکووین تنوو گونوهها و قصودضندم در وراثوت صوفات
اکتسابی ،داروینیسم عموضی جنبه اساسی انت اب طبیعی را کومرنوگ ضیکنود .در نتیجوه ضیتووان
گفت این تعمیمها به بهام از دست رفتن ضت صههام اساسی داروینیسم تما ضیشوود .نقودهام
ضهم وارد ب نر یات تطورم دال ب نقد استداللهام ضتابهت و نقدهام ضع فتشوناختی در اداضوه
ضیآیند:
نقد استدالل مشابهت
بهواقع در سطوحی که انتزاعی هستند ،تفاوتهام آشکارم ضیوان پدیودارها و ضکانیسومهام تطوور
اقتصادم -اجتماعی و تطور زیستی وجود دارد که عمده این تفاوتها در اداضه ضیآیند:
ً
ن ست باید توجه داشت که واحد انتقال دان و ضع فت اگ وجود داشته باشد ،قطعوا ضفواهیم
نیستند؛ زی ا ضفاهیم از درون گزارهها ضنتز ضیشوند .از اینرو اسناد هو نوو بوار ضعنوایی بوه یوک
ضفهو تنها تیت یک نر یه زضینه پیتینی ضمکن است .بناب این ه گونوه ضفواهیم یوا تفسوی هام آن،
گمانهام است تفسی م که باید آن را آزضود .بهطور ض ال اسناد نها به هویتهوام اجتمواعی ض و
روتینها باید آزضوده شود .باید توجه داشت که رویک د هاجسوون و نادسون تفسوی م اسوت کوه بوه
ً
راحتی در دا نسبیگ ایی و ط د و نفی صدق ضیافتد ،ب خال علو طبیعی کوه ضفواهیم صو فا در
خدضت توصیف و توضیح هستند و اجازه شک دهی قوانین و نر یههام آزضونپوذی را ضیدهنود در
علو اجتماعی ضفاهیم تا حدودم هموان واقعیوت ضوورد پوژوه را شوک ضیدهنودکفی،0332 ،
ص.)024
با وجود این ،دانتمندان علو اجتماعی ضفاهیم فنی را حم ب واقعیت ضیکنند؛ بناب این نبایود
از تمایز ضیان ضفاهیم سو هها و ضفاهیم فنی خود غاف شد .اضا باید توجه داشت که اسناد ضفهوو بوه
هستارهام اجتماعی ضسئله دار است ،هویت اجتماعی اقت ائاتی دارد که باید آن را ضلیوظ داشت؛
اض م که به بهام ادخال زیستشناسی تطورم در بست اقتصادم-اجتماعی ط د و نفی شده است.
دو  ،پژوهتگ انی که دعوم ضتابهت یا استفاده ضستقیم دارند ،باید روشون کننود کوه در سوگه
اقتصادم -اجتماعی ،ضتابه ن ،تولید ض و ضواردم از این نو چه هستند .یافتن واحد ضتوابه ن،
دم .ان .ام یا واحد بازت کیبکننده جنسی در واحدهایی ض بازار ،بنگاه و ناحیه قانونی و سیاسوی
بسیار دشوار و حتی ناضمکن است .حتی داکینزک )0384ب ام یافتن این همتا ،ضفهو «ضیم» را جع
ضیکند که نقصهام زیادم داردکپلیکان ،4100 ،ص4و .)40ضهمت ین دلی ایون عود ضتوابهت،
 .1این تبیین در راستای مدعیات پوپر و هایک است و همین نتیجه ونبرگ را وامیدارد تا مفهوم انتخاب را تأیید کند.
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عد وفادارم واحدهام ادعایی در نس هب دارم ا1ست .به نر ضیرسود ایون همسوانی ادعوایی بوه
بهام حذ جزئیات اقتصادم ض تبط با روتینها ،بنگاهها و هسوتارهایی از ایون نوو حاصو شوده
است .ب ام ب خی پژوهتگ ان ،این عد همسانی به قدرم شفا است که ضعتقدند ه نواظ بوی-
اطالعی هم تفاوت تطوور فنوتیپهوا و تطوور هسوتارهام اقتصوادم را ضیفهمدکشووب ت،4102 ،
ص.)01
سو  ،تفاوت آشکار دیگ این دو حوزه ،ضقوله زضان اسوت .در حووزه زیسوتی تطوور بوه کنودم

صورت ضیپذی د- 2فیلو نی بسیار کندت از انتو نی است؛ بناب این کسی آنها را اشوتباه نمیگیو د –
ً
اضا در سگه اقتصادم-اجتماعی غالبا قواعد نهادم به سو عت تغییو بوازار و شوبکه بنگاههوا تغییو
ضیکنند .در نتیجه ضمکن است در تت یص آن کیعنی ب ق ارم تمایز تطور وتوسعه) به اشتباه افتویم.
همچنین ف ایی که در آن انت اب اقتصادم-اجتماعی صورت ضیپوذی د در قیوا بوا دورانوی کوه
ً
انت اب در طبیعت صورت ضیپذی د ،غالبا بهطور س یعی تغیی ضیکند.
چهار  ،در سگه اقتصادم-اجتماعی و صیبت از ض گ و عود بقوام اعموال و افعوال چنودان
آسان نیست .حذ گونهها همواره نس بوه نسو انجوا نمیشوود؛ بلکوه طوی حیوات واحودهام
ً
اقتصادم-اجتماعی صورت ضیپذی د .در نتیجه در بافوت اقتصوادم-اجتمواعی ،انت واب ضو وتا
ضنج به ض گ ب خی از واحدهام انت اب نمیشود.
پنجم ،در سگه اقتصادم-اجتماعی ب ت وقو الضارکیسم وجود دارد؛ درحالیکه ضطابق نرو
داروینیسم ضدرن ،تطور نتیکی و زیستی ضب ّ ا از الضارکیسم است.
3

 .1دی.ان.ای ما با درجه باالیی از دقت و احتمال اندکی از جهش ،تولید مثل میشود .به عکس ،در قلمرو اجتماعی ،مطابق
شاخصهای داکینز(وفاداری ،سازندگی و دیرپایی) ،هیچ نامزدی(ژنوتیپ اجتماعی) که تا حدی مشابه تولید مثل دی.ان.ای
باشد ،نداریم( هاجسون و نادسن ،2116 ،ص.)13
 .2به این جمله اگر چیزی افزوده نشود ،بد فهم میشود .نظریه جهش(سالتونیسم) ایده داروینی رشد کند و تدریجی گسترهای
از مشخصهها را به عنوان تنها منبع تغییرات تطوری رد میکند؛ اما این نظریه مدعی است که تغییرات اساسی در بدنه گیاهان
در نتیجه تغییراتی تصادفی ،ناپیوسته و یکتا به وجود میآیند(به طور مثال بر اثر دنبالهای از جهشهای کالن( Macro
 )Mutationsاز اینرو حامیان داروینیسم مدرن میگویند که قلمروهایی از تطور هست که در آنجا تدریجی بودن مفهوم
ندارد .بنابراین در جریانات اخیر فرض میشود که تطور هم میتواند تدریجی وهم دفعی( )Puncturedباشد(لویت و
همکاران ،2111 ،ص .)2-8با این وجود میتوان گفت انتخاب طبیعی ،در مقیاس زمانی تطوری خود ،میان گسترهای از
مولکولها ،تنها مجال اندکی به رانش ( )driftمیدهد(روزنبرگ ،2116 ،ص .)22-28در مقابل ،در قلمرو اقتصادی ،با سرعتی
بسی ار تندتر از انطباق ژنتیکی میان نسلی ،انطباق رفتارها حین یک نسل صورت میپذیرد(ویت ،2114 ،ص.)5
 .3بر این عقیده داروینیسم مدرن ،در سالهای اخیر و به کمک مفهوم پسزایش) ،(Epigeneticنقدهایی وارد شده است.
منظور از پسزایش ،فنوتیپهای پایدار وراثتپذیری است که از تغییر در کروموزم و بدون تغییر در رشته دی.ان.ای محصل
شدهاند .ادعا میشود که نظام نشر اطالعات ژنتیکی میان حشرات ،پرندگان ،پستانداران و انسانها به نحوی است که صفات
توسعهای و بزرگسالی بدون نیاز به ژنهایی که آنها را کدگذاری نموده باشند ،میان نسلها انتقال مییابند(روزنبرگ،2116،
ص .)27فرآیند پسزایش که در آن برخی صفاتی که بهلحاظ توسعه اهمیت دارند و ژنها هیچگاه آنها را کدگذاری ننمودهاند،
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آنچه گذشت ،بیضایه بودن استداللهام ضتابهت را بی از پی آشکار نمود .سالها پوی از
نر یههام اخی  ،کمب ک0325و )0323گفته است که اص اشت اک هسوتیشوناختی داروینیسوم و
ً
تطور ف هنگی-اجتماعی ض ورتا ب ق ار نیست .وم درباره ضلزوضات استفاده از سه اصو ضزبوور در
قلم و تطور ف هنگی بیث ضیکند .این ضلزوضات شاض وجود جمعیت گست دهام از هستارهام در
ً
حال رقابت و شاخصهام همسازم درباره انت اب است که در یک دوره زضانی نسبتا طوالنی ضانوا
باشند؛ اض م که قوت آن با عنایت به آنچه پیتت آضد ،ت عیف شده است.

بدون شک این فرآیند ،وراثت ژنتیکی را از سکه میاندازد .در واقع وراثت پسزایشی نشان داد که وراثت ژنتیکی تمام داستان
وراثت را بازگو نمیکند و در نتیجه ،انتقال ژنتیکی تمامی داستان تطور را نیز بازگو نمیکند .کثیری از نویسندگان به
پدیدارهایی مثل وراثت پسزایشی اشاره داشته و معتقدند نمیتوان این پدیدارها را در رهیافت ژن-مرکزی گنجاند(مثالً
جابالنکا و الم ،1225 ،ص 1؛ واکاشا ،2116 ،ص .)142این مثالها عبارتند از :درون انطباقی ژنتیکی( Genetic
 ،)Assimilationمتیلدار شدن دی.ان.ای( ،(DNA Methylationاصالحات پسزایشی رگه زایشی دی.ان.ای :نقش
بستزنی ژنومیک)(Genomic Imprinting
در مقابل ،حامیان داروینیسم مدرن معتقدند مکانیسم فوق دارای اهمیت و جذاب است؛ اما هیچیک از مبادی نئوداروینیسم را
به چالش نمیکشد(هیگ ،2117 ،ص .)6قرائت رایج نئوداروینیسم ،مکانیسمهای پسزایشی را بسان جابجاییهایی
) (Switchesمینگرد که انتخاب طبیعی متحقق نموده است تا ژنها را قادر به بروز رفتار شرطی گرداند؛ اما هرگز قادر
نیست نقشی مثل ژن را ایفا نماید .مستمسک آنها ،ناتوانی علل پسزایشی برای آوردن اطالعات و برنامهریزی معلولهایشان به
طریقی است که ژنها ،حاوی اطالعاتی هستند که آنها را قادر به برنامهریزی ارگانیسمها میکند(روزنبرگ ،2116،ص،28
 .)113همچنین مواردی مثل :انطباقی نبودن تمامی تغییرات پسزایشی ،اهمیت ویژگیهای رشته دی.ان.ای -که فرآورده
انتخاب طبیعی است –در جابجاییهای یادشده که تنوع پسزایشی را مطیع خود میکند ،نقش مهم انتخاب طبیعی در حذف و
ابقای جابجاییهای مخل و منتفع انطباق ،ماهیت بازنشانی) (Resetاطالعات محصل از پسزایش در مقابل ماهیت تجمعی و
باز تغییرات تطوری ،وفاداری اندک وراثت پسزایشی ،مستقیم و تصادفی نبودن وراثت الگوها در نقش بستزنی
ژنومیک(هیگ ،2117 ،ص 7و  )11و ضرورت نگاه به آن در افق تطوری که آن را بهصورت برآیند راهبردهای رشتههای ژن-
های دودمانهای درحال رقابت نژادی جلوه میکند و شکنندگی و عدم پایداری الگوی آن در طول زمان(روزنبرگ،2116 ،
ص1و )21استقالل از محیط در ظهور صفتی که در درون انطباقی ژنتیکی ،مشروط به رانههای محیطی فرض میشود و
ناروشن بودن مفهوم صفات اکتسابی که پدیداری مثل واگیرها) (Epimutationرا صرفاً به این خاطر که با رانشهای محیطی
برانگیخته شدند ،صفات اکتسابی میدانند(هیگ ،2117 ،ص .)11در واقع ،هنگامی که راهبرد نوینی غالب شد ،پدیدار پس-
زایش حذف میشود .هر مورد منفرد از پسزایش ،راهکاری است که به طور کوتاهمدت ظفرمند است( روزنبرگ،2116 ،
ص.)21
همچنین عمر وراثت ژنتیکی مبتنی بر نوکلئیک اسیدها بسیار بیش از پسزایش مولکولی و عمر پسزایش مولکولی بیشتر از
پسزایش نقش بستزنی میزبان) (Host-Imprintingاست(روزنبرگ ،2116 ،ص .)21در نتیجه ،قائالن به نئوداروینیسم،
جابجاییهای وراثتپذیر در حالتهای پسزایشی را بروزی از انتوژنی بین نسلی) (Trans-Generationalمیدانند (هیگ،
 ،2117ص .)7هیچیک از مثالهای باال حاوی وراثت مستقیم تغییرات بدنی نیستند .تغییراتی که وایزمن آنها را محل مناقشه
میداند و داکینز آنها را رد میکند؛ اما با وجود این ،قائالن به ژن-مرکزی و منتقدان آنها میپذیرند که ژنها کفایت علّی برای
هرگونه برونداد ،اعم از ژنتیکی و پسزایشی ندارند(روزنبرگ ،2116 ،ص .)27جالب اینجاست که اقتصاددانان چندان عالقهای
به این مقوالت ندارند(پلیکان ،2111 ،ص.)12
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نقدهای معرفتشناختی
یکم ،طبق دیدگاه عق گ ایان نقاد ،ه نر یه علمی باید پی بینیهام بدیع و آزضونپوذی م را ارائوه
کندکپوپ 0353،و .)0332به بیان پووپ  ،نقدناپوذی بووده و در نتیجوه شوبهعلموی اسوت .در واقوع
نر یههام علمی باید آضاده ابطالپذی م 1باشند .ضیان نر یههام تطوورم کوه ب رسوی شود ،نر یوه
نلسون و وینت با ضدلسازم ریاضی خوی چنین ک ده و نر یه پلیکان قلیلی از پی بینیها را ارئوه
ک ده است .بدون شک ب ام تقویت نر یههام یاد شده نیاز به افزای چنین پی بینیهایی هسوتیم.
اض م که بهویژه از چارچوب نر م داروینیسم تعمیمیافته به دلی دشووارم اسوناد ضفواهیم زیسوتی
بهواقعیت اجتماعی ب نمیآید.
دو  ،باید توجه داشت ضیان قصد به انجا کارم و قصد در انجا کارم تفاوت وجود دارد؛ زیو ا
اولی به ط ح و نقته و دوضی به اث به فعلیت رسیده اشاره دارد .نر یه نلسون و وینت به تفاوت ضیوان
باورهووا و رفتارهووام افوو اد 2و الگوهووام رفتووارم ضتیقووقشووده آنهاسووت کووه صوویبتی از آن
نمیکنندکهاجسون و نادسن ،4117 ،ص 8؛ ضولدر و روضی ،4113 ،ص )4و نر یهام ضبتنوی بو
شایستگیکچاضسکی ،0325 ،ص 2؛ فی ،0332 ،ص )042ضیسوب ضیشود؛ ه چند بسیار بسویار کمتو از
نر یهام ض نر یه عقالنی تصمیم از این خصیصه به ه ضیب د .اضا پلیکان بوا ادخوال ظ فیتهوام
یادگی م و توانایی شناختی عاضالن ،نر یهام ضبتنی ب عملک د ارائه ضیکند اضا آن را پوی نمیگیو د؛
ً
ض ال ضمکن است عاضالن ،دچوار سوو فهوم سیسوتماتیک از روتینهوا و آضوزههوا باشوند در نتیجوه
پلیکان باید توضییات خوی را تکمی کند.
سو  ،در علو اجتماعی وقایع و چیزهوا خصولت قصودم دارنود .دانتومندان علوو اجتمواعی
توضییات خود را ب ضبنام ضعنا طبقهبندم و ضت ص ضیکنند؛ اضا به دلیو نوآورمهوام ضفهووضی

پی بینیناپذی  ،ضعنام پدیدههام قصدم در حال تغیی هستند .3در نتیجه پ داختن بوهطور قوانون-
بنیاد به آنها کافی نیست؛ از اینرو تدوین قوانین عا در علوضی که به پدیدههام قصدم ضیپ دازنود
اضکانپذی نیست .در نتیجه آن دسته از پدیدههام قصدم که به کموک الفواظ قصودمکض عمو ،
نهاد و )...توصیف ضیشوند ،ب ام قانونینگ م ضناسب نیستند؛ زی ا قوانین اصی باید گزین هوام
ً
خاصکض ال تأکید درباره یک حوزه) را از دای ه ضالحرات بی ون گذارند.
این اض ضیتواند دلی انتزاعیشدن چارچوب داروینیسم تعمیمیافته را ضتو ص کنود .آنهوا بوه
1. Openness to Falsifiability
2. Espoused Beliefs
 .3بر اثر نوآوریهای مفهومی ،نظامهای سرمایهداری در حال تحول و تطور مدام هستند؛ در نتیجه پیشبینیهای مارکس درباره
تهیدست شدن طبقه کارگر نادرست از آب درآمد.
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بهام نجات نر یه خوی از گ فتارم در دا اضور قصدم ،از وا گوان غی قصودم اسوتفاده ک دنود.
هاجسون و نادسن قصد داشتند شباهت بی در و پیک و زبان غاضض را به نفوع چوارچوب ف انرو م
ضنقیی ب ام نر یهام کوارب دم کنوار نهنودککاپ  ،4102 ،ص)0؛ اضوا اگو از وا گوان غی قصودم
استفاده کنیم ،رفتار و روابط انسانی چنان عا وبی ضعنا ضیشود .که جنبه ضتموایز کننوده آن از ضیوان
ضیرود .از این جهت نقدهایی به نابسندگی قانونینگو م وارد اسوت :یکوم ،هود پوژوه یوک

هستار خاص تاری ی است که باید در همان ضقا و ضوقعیت خوی فهم شود؛ در نتیجوه قوانونی-

نگ م کفایت نمیکند؛ دو  ،شاید عالمان علو اجتمواعی ب واهنود پدیودارم قصودم را در ضقوا
پدیداریی یکه و خاص پژوه کنند؛ بوه خصووص از ایون حیوث کوه در تطوور حووزه اقتصوادم-
ً
اجتماعی ،احکا ظف ضند از یک ضییط به ضییط دیگ ف ق ضیکنند .ض ال انت اب طبیعوی توضویح
نمیدهد که چ ا این توفیق بهصورت خاص صورت گ فته است .پس باید اقت ائات و ف صوتهام
ف هنگی خاص را فهم کنیم و رفتار قصدم را با وا گان قصدم توضیح دهیم .در نتیجوه توضوییات
قانون بنیاد باید با توضییات دیگ م تکمی شوند .1آیا ضیتوان از ضفاهیم تطور زیستی ب ام ضطالعه
تغیی ات سگه اقتصادم-اجتماعی به ه گ فت؟
تا به اینجا ،ضبادم و ضبانی ب ناضههام پژوهتی ضوجود کوه نگواه تطوورم بوه سوگه اقتصوادم-
اجتماعی را نصب العین خوی ق ار دادهاند ،ط ح شد .اقتصاد تطورم ب این اعتقاد اسوت کوه در
حال حاض  ،ویژگیهام کلیدم حیات اقتصادم ،ض تغیی اقتصادم که ضسوتم و هموواره حاضو
است به خووبی فهوم نتوده و فهوم آن نیازضنود وفواق پیتو فتهوام نرو م در رشوتههوام ضتعودد
استککالز ،4112 ،2ص .(2این ب ناضه پژوهتی با توضیح ضداخ و ظهور اضور بدیع و نقد ف ضیه
دانام ضطلق بودن انسان اقتصادم 3کار خود را پی ضیب د .در این ضیان ،رهیافتهایی وجود دارنود
که ضبنام ضتت ک هستیشناختی سگه اقتصادم  -زیسوتی را نفوی یوا تأییود ضویکننود؛ ضبنوایی کوه
ب اسا ضتابهت انگارم یا کاربست شهودم اص انت اب شک گ فته است .در این ضقاله بوا نقود
استدالل ضتابهت نتان دادیم که نر یه تطورم باید به ضتابهتانگارم ،بهعنوان راهنمام حوداقلی
 .1بر این مقوله نقد دیگری نیز وارد است که از بین رفتن ناهمانندی ،تقابل و تضاد ابژهها و همسان کردن آنها را سودایی خام
میپندارد(آدورنو ،2113 ،ص 81و  .)171وی فرض همسانی مفاهیم و ابژهها را نادرست میداند؛ زیرا معتقد است نمیتوان از
ابژهها کلیتی ساخت و مفهوم برساخته همواره چیزهایی از ابژهها را دربرنمیگیرد(آدورنو ،1227 ،ص 2و  .)166وی معتقد
است عقیده ناهمسانی ،تأکید بر یگانگی و جنبههای جزئی دارد؛ اما نسبینگر نیست .باید توجه داشت که عقلگرایان نقاد و در
راس آنها پوپر ،این نقد جذاب را با دعوی ظنی و گمانی بودن معرفت که بدان پرداختیم پاسخ دادند :معرفت ما خصلتی
موقتی دارد و به کمک دادوستد معرفتی است که جهان سوم رشد میکند.
2. Klaes
3. Homo Economicus
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نگاه کند وگ نه در دا تفسی هام گم اهکننده و ضتابهتانگارمهوام ضسوئلهدار ضویافتود .در واقوع،
تفاوتهام زیادم ضیان ضتغی هام زیستشوناختی و ضتغی هوام بسوت اقتصوادم-اجتمواعی وجوود
دارد؛ تفاوتهووایی کووه ایوون نیووو ب چسووبزنووی و ضتووابهانگووارم را از نر و نلسووون ضسووئلهدار
ضیکندکنلسون ،4117 ،ص.)2
در ضقاب  ،ه نر یه علمی ب ام زدودن خطاها و تکمی خووی بایود پوی بینویهوام بودیع و
ف ضیههام آزضون پذی م را تولید کند تا ضتعلق نقادم جاضعه علمی ق ار گیو د .از ضیوان نر یوههوام
ضوجود نر یه تطور اقتصادم و توسعه تطورم ،کوش هایی داشتهاند ،اضا بدون شک این کوش ها
باید دوچندان شوند .همچنین با توجه به ضاهیت توضوییات قوانونبنیواد ایون دو نر یوه ،بایود ایون

توضییات با توضییات قصدم تکمی شوند؛ توضییاتی که ض تص ضوقعیت عواضالن و ویژگوی-

هام شناختی آنان باشد .جالب اینجاست که ب خی از اقتصاددانان تطورم ،این نیاز را حس کو ده-
اند .نلسونک )4102کوشتی را ب ام یافتن نر یه رفتارم ضناسب اقتصاد تطورم آغاز ک ده است.
در این نر یه رفتارم ،باید بافت ف هنگی تطوریابنده رفتارها و شناختهام اقتصادم را بتناسد
و با توجه به ضسئله تصمیمگی م عاضالن ،باید توجه داشت که تفک آشوکار نقو انودکی در بیتوت
افعال انسانی داشته و تأض و تدب آگاهانه درباره افعال ،است ناست و نه قاعدهکنلسون ،4102 ،ص0
و  .) 2نلسون به ض ورت تکمی ضطالعات اقتصاد تطورم با ضطالعات رفتارم اشاره ضیکند .هود
وم ارج نهادن به ضفلفههایی ضانند :یکم ،پاسخهام خودکار و پاسخهوام صوادره بوا تأضو و تودب ؛
دو  ،تفاوتها در قابلیتهام شناختی و سو  ،ب ق ارم ارتباط ضیان ب داشتهوا و داورمهوام افو اد
درباره ضوقعیتی که در آن ق ار ضیگی ند ،استکنلسون ،4102 ،ص 5و  .)2همچنین ،ویتک)4102
به ب رسی رفتار ضص کننده پ داخته است.
باید توجه داشوت ،توجوه بوه رفتوار ضصو کننودگان ،یکوی دیگو از نقودهام وارد بو نر یوه
نئوکالسیک است که پی از این دانتمندان علو اجتماعی بدان پ داخته بودند .بو ایون اسوا بوا
عنایت به این رفتار بهعنوان یک پدیدار اجتماعی ،تمایزهام قاب اعتنایی ضیان این نگو ر و دیودگاه
اقتصاددانان نئوکالسیک آشکار ضیشود :انت ابهام «عقالنی» ضص کنندهها ،بدل بوه انت واب-
هام «همنوایانه» 1ضیشود .بهجام اشیا ،این ارزرهاست که نیازهوا را هودایت ضویکنودکبودریار،
 ،0338ص .) 71در این ضیان ،ضفهو ضطلوبیت که خاستگاهی عقالنوی و اقتصوادم دارد ،بایود در
پ تو ضنطق اجتماعی عموضیت م بازنگ م شود؛ ضنطقی که در آن ،اس ا بهجام اینکه غی عقالنوی
باشد ،کارک د ایجابی داشته و کارک دم ض ورم ضوییابود -صو هزینوههوام زیواد ،ول جوی و
1. Conformist Choice
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پ داخت هزینه ها ب ام چیزهام پوچ ،ضکانی ب ام تولید ارزر ،ایجاد تمایز و ضعنا در سطح ف دم و
اجتماعی ضیشودکهمان ،ص.)22
از جمله توضییاتی که ضیت واند ب ام تکمی توضییات تطورم به کار گ فت ،تیلی ضوقعیت2
1

کارل پوپ است .در واقع به کمک ضع فتشناسوی تطوورم و تجهیوز و تقوویم آن بوه نر یوه تطوور
توسعه ،تبیینهام بدیعی از تیلی رفتار آدضی در ضوقعیتهام خاص ضیتوان ارائه ک د .هد اولیه
ضنطق ضوقعیت ،تبیین افعالی اس ت که کنتوگ اجتمواعی یوا سیاسوی در شو ایط خواص بوه انجوا
ضی رساند و نیز شناسایی و ارزیابی خواسته و ناخواسوته افعوال کنتوگ کگورتون ،4112 ،ص 77و

 .) 31ضنطق ضوقعیت از زض ه توضییات دلیلی است که با توجه به قصودضندم عواضالن و بوا رور-
شناسی ف دگ ایانه تنریم شده است .بدین ت تیب تیلیلگ با اسناد هد یا اهدا خاص به کنتگ
و ضف وض گ فتن حد ضعینی از دانستهها و ضعلوضات ب ام او و توصیف ش ایط و ضوقعیت فیزیکی به
تیلی رفتار ف د ضی پ دازد .در نتیجه با این ضدل تیلی کنتگ به فو د کلوی بودل ضیشوود و تبیوین
رفتار او ضعادل تبیین ضجموعه وسیعی از رویدادهایی است که با آن شباهت ساختارم دارنودکپوپ ،
.)0357
ضنطق ضوقعیت از اصلی به نا اص عقالنیت بهعنوان قانون جان ب  3به ه ضیب د .این اصو
ضیگوید که کنتگ ان در ش ایط ض تلف ب ضبنام فهوم خوود از ضوقعیوت بوهگونوهام عقالنوی و یوا
ضتناسب با اوضا و احوال عم ضیکنندکگورتون ،4112 ،ص .)72رفتوار عقالنوی بوا خ دبواورم
تفاوت دارد؛ این اص اصلی حداقلی است که قائ به کفایت اعموال ضوا در ارتبواط بوا ضوقعیوت و
ش ایط آنگونهکه درک ضیکنیم بوده و ه گز بوه ضعنوام بهینوه بوودن رفتوار نیسوت .از ایونرو ضنطوق
ضوقعیت با نر یه انت اب عقالنی به سادگی قاب جمع نیست .4با توجه بوه آنچوه گذشوت ضیتووان
دریافووت ،ضنطووق ضوقعیووت در چووارچوب ضع فووتشناسووی تطووورم قابو فهووم اسووت؛ اضووا گسووت ه
رویدادهایی که ه الگو قادر به توضیح آن است ،بسیار ضیودودت از توضوییات ضنبعوث از نر یوه
 .1بودریار پا را از این هم فراتر گذاشته میگوید« :امروزه ،چیزی بهخاطر ارزش استفاده ( (use-valueخود یا عمر و
دیرپایی خود تولید نمیشود؛ بلکه بهخاطر از میان رفتن تولید میشود .افزایش سرعت مرگ این محصول معادل با سرعت
افزایش قیمتهاست! این مقوله ،به تنهایی برای کنار گذاشتن اصل موضوعه «عقالنیت» اقتصاد ،درباره هویتهایی مثل
مطلوبیت ،نیاز و ...کفایت میکند(بودریار ،1228 ،ص )46و «پیشرفت توقفناپذیر و بدون مرز نیازها که با نظریه عقلگرایانه-
ای که میگوید برآورده شدن نیازها منجر به تعادل شده و تنشها را از میان میبرد ،آشتیناپذیر است(بودریار،1228 ،
ص.»)77
2. Situational Analysis
3. animating principle
 .4درحالیکه نظریه انتخاب عقالنی بر فرد بیشینهگرای خودخواه متکی است ،پوپر کفه ترازو را به سمت موقعیت میچرخاند
و رفتار عامالن را معطوف به اصل عقالنیت میکند.
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انت اب عقالنی استکگورتون ،4112 ،ص )22با وجود این ،گست ه ضتنوعی از رفتارها را درب ضی-
گی د.
نتیجهگیری
ً
در این ضقاله نتان دادیم که ف ض پیت فته و همهجا حاض نر یه نئوکالسیک ،یعنی عقالنیت ،ابودا
در فهم این نکته که چ ا ض ت عان در ب اب چال هایی که ضواجه ضیشوند ،راهحو هوام ضتفواوتی را
ضیآزضایند و چ ا کس بزرگی از این راهح ها به شکست ضیانجاضند ،کمکی نمیکنود؛ ض وا بو
این ،نر یه نئوکالسیک در تبیین رفتوار عواضالن اقتصوادم بوا ضتوک روب وسوت و پیتف ضوی کوه
بازیگ ان اقتصادم همواره رفتار همسازم دارند ،ضسئلهدار است .بناب این ،س ن از ب ناضه پژوهتوی
جدیدم را ندیدیم که توضیح ظهور و خاستگاه اضور بدیع را در دستور دارد.
در این نوشتار ضبانی و ضبادم نر یات تطورم ضع فی و داللتهوام ضع فوتشوناختی آنهوا -دو
نر یه تطور اقتصادم و توسعه تطورم -توضیح داده شد .پس از آن به ارزیابی نقادانه ایون نر یوات
پ داخته و نتان داده شد که استدالل ضتابهت سگه زیستی و اقتصادم-اجتماعی ضسئلهدار است و
ً
اسناد ضفاهیم زیستی ب واقعیت اجتماعی ض ورتا ضع فتافزا نیست .شاید از اینروست که نلسوون
و وینت پس از سه دهه از تدوین نر یه خوی عالقهام به اخذ ضفواهیم زیسوتی بیتوت م ندارنود و
سعی دارند ضقوالتی از سگه اقتصادم-اجتماعی را به نر یه اضافه کنند.
اضا اتفاق نر عموضی ب این است که هیچ نس هام از نر یه تطور داروین توان کاربست درباره
توضیح تطور اقتصاد و جاضعه انسانی را ندارند؛ اضا ب خی از اقتصاددانان تطورم قائ به این بیوث
هستند که ضمکن است تعمیمهایی از ب خی نسخ داروینیسم ،ضفید فایده هسوتند کپلیکوان،4100 ،
ص .)2نر یه داروینیسم تعمیمیافته 1به دلی ساختار استنتاجی خوی  ،قوادر بوه تولیود ف ضویهها
آزضون پذی نبوده و حتی ضمکن است به دلی ساختار انتزاعی خوی تجویزهایی گمو اهکننوده ارائوه
دهدکشوووب ت ،4102 ،ص .)40ب و عکووس ،تم کووز نر یووه خووود-سووازضاندهووی ب و ف آینوودهام
ضتاهدهپذی است که ضیتوان با تنریمات آزضایتگاهی آنها را آزضودکفاست  .)0337،ب ایون سو ن
نقدهام زیادم وارد است که به طور عمده به آرام عق گ ایان نقاد نیوز وارد ضیآیود :یکوم ،نبایود از
 .1در اینجا مراد از نظریه داروینیسم تعمیمیافته ،نظریهای است که بر مشابهتانگاری سپهر اقتصادی -اجتماعی و سپهر
زیستی بنا شده است .این نظریه قائل به وجود داروینیسم به صورت کلی ( )Universalاست و نظریههای متصف به صفت
داروینیسم درهر بافتی ،جزئی (( )Particularونه جزئی از) این مفهوم کلی به حساب میآیند .ادعا میشود نظریه داروینیسم
تعمیمیافته چارچوبی فرانظری برای توصیف و تحلیل تغییرات اقتصادی براساس قرائتهای تعمیمی از داروینیسم است که بر
اصول ثالثه انتخاب ،تنوع و تواید مثل استوار است و این اصول میتوانند تبیینگر تغییرات تمامی سیستمهای پیچیده باز
باشند(هاجسون و نادسن.)2116 ،
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ً
نر دور داشت که ب آورده نتدن پی بینی نر یه ض ورتا به ابطال و ط د و نفی آن ضنج نمیشوود؛
بلکه ضمکن است با ف ضیههام ّ
کمی 1نر یه را اصالح ک د کالکاتور ،0333 ،ص)23؛ دو  ،ایون
نکته که تا چه حد پی بینیهام درست ،گواهی به نفع یک نر یه ضیسوب ضیشوود؛ درحوالیکوه
ضمکن است نر یههام رقیب به نیوم آن را پی بینی کنند ،نیوز ضیو بیوث اسوتکبان،4105 ،
ص)081؛ سو  ،ب رهیافت عق گ ام نقاد ،نقدهایی ض ساکت بودن هنگا تعین ناقص نر یوهها
و دخالت ارزرها و عواض انفسی در ضقا داورم2کاعم از تیلی نرو م یوا تج بوی) وارد اسوت؛
چهار  ،بسیارم از نر یههام علمی ،پی بینیهام بدیعی ندارند؛ بلکه شواهد از پی شناختهشده
را در خود گنجاندهاند ض نر یه انت اب طبیعی داروینکنوال و واینارت ،4105 ،ص.)045
عمده این ناهم وانی ضعطو به تالر پژوهتگ ان در یافتن هستارهایی ضتوابه تطوور زیسوتی
باز ضیگ دد ،توگویی ضنتر ند 3تا در حوزه زیستشناسی کتف جدیدم روم دهد و به ط فهالعینی
آن را اخذ کنند .توجه به این نکته الز است که درحوزه زیستشناسی هم شاهد تغیی اتوی هسوتیم:
یکم ،کانون توجه از ن ها به یک نو تغیی یافته است؛ دو  ،کانون توجه از چگوونگی تولیود ض و
نو ها تغیی یافته و به این ضیپ دازد که آنها ب ضبنام دروندادهام ضییط چطور شک دهی و توسعه
ً
ارگانیسم را قاعدهضند ضیکنند؛ سو  ،کانون توجه از یک ارگانیسم کاضال توسعهیافته بوه سومت یوک
ف آیند توسعه تغیی ک ده استکپلیکان ،4100،ص.)4
همچنین نتان داده شد که توضییات نر یه توسعه تطورم و تطور اقتصوادم بوه دلیو ضاهیوت
قانونبنی اد خود ،باید با توضییات دیگ م ،ض تص بافت ضورد ضطالعه تکمی شوند .بهعنووان یوک
رهیافت ب ام رفع فاصله باورها و ک دارها ،تیلی ضوقعیت کارل پوپ ضیتواند کارگتا باشد .تیلی
1. Auxiliary Hypothesis
 .2کواین این عقیده را که مشاهده ،نظریههای علمی را ابطال میکند ،محل مناقشه میداند(کواین ،1253 ،ص 28و  .)313در
واقع گزاره برآمده از مشاهده منطقاً نمیتواند برخی از مبانی متافیزیکی نظریهها را که با حواس مشاهده نمیشوند ،باطل کند.
پوپر این موضوع را به نحوی دیگر در حفظ «اصل عقالنیت» منطق موقعیت یا «داروینیسم» بیان کرده است .مطابق اصل
عقالنیت ،افراد در هر موقعیت با توجه به باورها و تمنیات خود به کفایت ،عقالنی رفتار میکنند .این کفایت شامل هنجارها،
ارزشها و سایر امور غیر ابزاری میشود آن هم در مرزهای رفتار عقالنی .این فرض ،نوری بر عوامل مغفولماندهای میتاباند
که رفتار آدمی را متأثر میکنند.
 . 3باید توجه داشت که این انتظار فی نفسه بد نیست؛ بلکه نظر نویسندگان اجتناب از ابتناء صرف بر این انتظار است؛ زیرا
استفاده از مفاهیم داروینی بهعنوان راهنمای شهودی) ، (heuristicخطر انحراف نظریهپردازی از مطالعه شرایط واقعی قلمرو
اقتصادی را در پی دارد .به طور مثال ،پیش از این ،بهرهگیری از این راهنمایان شهودی ،به کوشش گمراهکنندهای برای
مشابهتانگاری مکانیک کالسیک و اقتصاد نئوکالسیک انجامید(ویت ،2114 ،ص .(5در واقع استفاده از این مفاهیم ،خارج از
قلمرو زیستشناسی ،تنها به کوشش برای برساختن شباهت انتزاعی میان الگوهای تطوری در قلمروهای خاص انجامیده
است(همان ،ص .(6باید توجه داشت که این مشابهت ،معضالت تفسیری زیادی را به دنبال دارد(همان ،ص.(7
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ضوقعیت در حالتهام تعاض اف اد با هم ،وجود چندین عاض را نادیده ضیگی د؛ درحالیکه ضیتوان
گفت در این حاالت ،هیچ عملی ضنف د نیست؛ اضوا بوا وارد کو دن روابوط ضیوان عواضالن در نر یوه
اقتصاد توسعه تطورم ،این ضقوله را ح و فص نمود.
بی ی که ط ح شد ،ض ورت تدوین ف ضیههام آزضونپذی را از توضییات قوانونبنیواد نر یوه
تطورم نفی نمیکند؛ بلکه با توجه به این اص که ضبوانی ضتوافیزیکی نر یوههام علموی را احاطوه
ک دهاند؛ ه چه ضتافیزیک حاضی علمی غنیت باشد ،اضکان دستاوردهام شوناختی بیتوت م فو اهم
ضیشود .از اینرو ضنیص ک دن آضوزههوام الهوا ب و حود هام ضتهورانوه در زیسوتبو هوام
ضع فتی خاص ضنج به کاه تنو حد ها شده و ب وت رسویدن بوه حود هام کارگتوا را کوم
ضیکند .از اینرو ک تگ ایی در ضتافیزیک حاضی علم ،اض م پسندیده و کارآضد ب ام شناخت بهتو
است .ب این اسا به هگی م از نر یوه تطوور زیسوتی بو ام نر یوهپو دازم در سوگه اقتصوادم-
اجتماعی اض م پسندیده بود و به آضوزههام الها ب تی خواهد انجاضید ،ضت وط ب اینکه با ارزیابی
نقادانه پیاضد هام ه نر یه ،عواض زاید را از پیک آن زدود .بناب این ،تیلی ضوقعیوت ،ضصوداقی از
زضینههایی است که ضیتوان از آن در ضتافیزیک حاضی نر یه تطورم استفاده ک د.
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