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تأملی بر مکتب اتریش :پیدایش و تحول آن
محمود متوسلی ،1سیما خدابندهلو ،2علی نیکونسبتی ،3علی رستمیان
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 .1استاد دانشکدة اقتصاد ،دانشگاه تهران
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 .2کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامهریزی دانشگاه تهران

چکیده

 .3کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مفید
 .4دانشجوی دکتری کارآفرینی -دانشگاه تهران
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تاریخ دریافت1393/06/18 :

o
e

تاریخ پذیرش1394/02/31 :

v
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مکتب اتریش با انتشار اولین کتاب منگر در سال  1871بنیان نهاده شد .عوامل گوناگونی از جمله مهاجرت
اندیشمندان اتریشی به خارج از اتریش و تأکید بر مکانیسم بازار در مقابل ایدة خروج از بحران از سوی کینز
موجب افول مکتب اتریش در دهة  1930شد ،اما عوامل دیگری بهویژه همان تأکید بر مکانیسم بازار و پایبندی
به آن سبب احیای مجدد آن از دهة  1970به بعد شد .در این پژوهش ،کلیات مکتب اتریش با استفاده از تحلیل

c
r

کیفی اسناد کتابخانهای بررسی شده و سپس با مکتب نئوکالسیک مقایسه شده است .درنتیجه ،مکتب اتریش
کلیتی یکپارچه بهشمار نمیرود ،اما اعضای این مکتب بر اصولی مانند فردگرایی روششناختی ،ذهنگرایی
روششناختی ،نهاییگرایی ،ساختار زمانی مصرف و تولید و نظریة ارزش تأکید دارند و انسجام نظری این

A

مکتب به همین موضوع برمیگردد .شایان توجه است ،درحالیکه اندیشمندان فعال در علم اقتصاد متعارف
(بهویژه نئوکالسیکها) در غفلت از دستاوردهای حاصل از مطالعات بینرشتهای از جمله علوم شناختی ،به
بازتولید نظریههای ایستا خو گرفتهاند ،اندیشمندان مکتب اتریش در تولید و استفاده از این دستاوردها و به
کارگیری پویاییهای برآمده از آنها در نظریهپردازی پیشگاماند.
واژههای کلیدی :اصول اساسی ،علوم شناختی ،قیاس با نئوکالسیک ،مکتب اتریشی.

 نویسندة مسئول:
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مقدمه
جی برو ،استاد سرشناس دانشگاه هاروارد ،در مقدمة کتاب خود مینویسد« :حتی عقاید استوار و قوی
1

(برای مثال ،الزمة رشد اقتصادی بهرهمندی از دموکراسی است) را نمیتوان حقیقت قابلتقدیس
2

دانست ،بلکه باید آنها را تجزیه و تحلیل کرد .به این دلیل عنوان کتاب هیچچیز مقدس نیست

انتخاب شد» ( .)Barro,1384, pp.1هرچند این نکته را یکی از اندیشمندان مکتب اتریش بیان نکرده
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است ،بیشک آنها بیش از بسیاری از اندیشمندان دیگر به این مسئله باور داشتند .درادامه ،براساس
مباحث مشخص میشود اندیشمندان مکتب اتریش با زیر سؤال بردن بسیاری از اصول پذیرفتهشده در
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نزد اندیشمندان دیگر موجب تحولی شگرف در علوم انسانی شدند.
در پژوهش حاضر ،ابتدا ظهور این مکتب و آرای اندیشمندان پایهگذار و پیشگام اتریشی
بررسی میشود .سپس دالیل افول آن از دهة  1930تا  1970و دالیل ظهور و گسترش مجدد آن

o
e

پس از دهة  1970جستوجو میشود .درنهایت ،بررسی ویژگیهای مشترک اندیشمندان اتریشی
و تفاوتهای آنها با مکتب نئوکالسیک و همچنین ارتباط این مکتب با مباحث نوین علوم
شناختی صورت میگیرد .البته گسترة نظری مطالب مطرحشده در این پژوهش در حد معرفی
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مقدماتی و تاریخنگارانه است و غور و تفحص بیشتر درمورد هریک از این مضامین مستلزم
پژوهشهای عمیق و موشکافانهای است که این پژوهش در حکم گامی آغازین برای آنهاست.
شکلگیری مکتب اتریش
این توافق در بین اندیشمندان اقتصاد وجود دارد که مکتب اتریش با انتشار کتاب اصول اقتصاد

c
r

سیاسی 3کارل منگر 4در سال  1871پدید آمده است ( .)Kirzner, 1992: 57هایک 5در مقدمة

A

ترجمة انگلیسی اصول بیان کرده است« :موقعیت منحصربهفرد مکتب اتریش ناشی از بسط
دانش اقتصاد و اصول آن است که کارل منگر آن را بنیان نهاد و شاگردانش بوئم باورک 6و
فردریش فن ویزر 7آن را بسط و توسعه دادند» (.)Menger, 2007: 12

نام این دانشمند رابرت جی برو است که در برخی متون رابرت بارو ترجمه شده است 1. Robert J. Barro:
2. Nothing is sacred
 .3اصول اقتصاد سیاسی ترجمه  Volkwirthschaftslehre der Grundsatzeاست که واژهای آلمانی است .برخی
از مترجمان آن را اصول علم اقتصاد هم ترجمه کردهاند.
4. Carl Menger
5. Friedrich von Hayek
6. Eugen Von Bohm-Bawerk
7. Friedrich von Wieser

www.SID.ir

تأملی بر مکتب اتریش :پیدایش و تحول آن

455

این کتاب نهتنها به بنیانی برای پدیدآمدن مکتب اتریش بدل شد ،بلکه اقتصاد کالسیک را
دچار تحولی شگرف کرد .درواقع ،کتاب منگر در دورهای در کشور اتریش منتشر شد که ویلیام
استنلی جونز 1در همان سال در انگلستان و لئون والراس 2سه سال بعد در فرانسه با انتشار کتابهایی
بحثی مشابه را با عنوان مارژینالیسم 3مطرح کردند .برایناساس ،این سه نفر بنیانگذار مکتب
نئوکالسیک شناخته میشوند (تفضلی .)216 :1375 ،همانطورکه وان بهدرستی بیان میکند« :منگر
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میتواند هم به عنوان یکی از بانیان بیچونوچرای اقتصاد نئوکالسیک و همچنین سبک جایگزین
اقتصادی که بنیادگرایی نئوکالسیک را به مبارزه طلبید (مکتب اتریش) تفسیر شود ،که تفسیر هم
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شده است .اگرچه در نهایت فکر میکنم تفسیری که بر موارد اختالف منگر با اقتصاد نئوکالسیک
تأکید میکند قانعکنندهتر است» ( .)Von, 1385, pp. 31درنهایت ،وان ( )1385براساس دالیلی بیان

o
e

میکند منگر درعمل بنیانگذار یک مکتب بدیل بوده است؛ برای مثال ،مباحث منگر ریشههایی در
اقتصاد و فلسفة آلمانی داشته است و وی کتاب خود را به دکتر ویلهلم روشر 4تقدیم کرد که از
پیشگامان مکتب تاریخی 5آلمان بوده است و همچنین او مانند مکتب تاریخی آلمان به تبیین فرایند

v
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تحول تاریخی تمایل دارد ،هرچند اختالفاتی بنیادی با اندیشمندان این مکتب دارد (

Von, 1385:

 .)39- 41شاگردان روشر بهویژه گوستاو اشمولر 6بهشدت با دفاع منگر از «تئوری» بهعنوان بنیان
تحلیل هر پدیدة اقتصادی -اجتماعی مخالفت کردند و نام تحقیرآمیز «مکتب اتریشی» را بر کارهای

c
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منگر و پیروان وی یعنی بوئم باورک و فردریش ویزر نهادند ،زیرا این افراد در دانشگاه وین
تدریس میکردند که البته این نام روی منگر و همفکرانش باقی ماند ( Boehm & Caldwell, 1998:

 .)214هنگام چاپ اولین کتاب منگر در سال  ،1883گوستاو اشمولر رهبر مکتب تاریخی جدید بود

A

و موضع خصمانة وی موجب شروع جنگ روشها شد .بهدلیل این اختالف ،منگر اثر دیگری را
دربارة روشی بهنام «پژوهشهایی در روش علوم اجتماعی با ارجاع خاص به اقتصاد» منتشر کرد
(.)Von, 1375: 41

1.William Stanley Jevons
2. Leon Walras
3. Marginalism
4. Wilhelm Georg Friedrich R oscher
5. Historical School.
6. Gustav Von Schmoller
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شاگردان منگر تالشهای وی را در دهة  1880پیگیری کردند .بهعقیدة شومپیتر ،دو مسئله
در پدیدآمدن و گسترش اولیة مکتب اتریش مهم بوده است که عبارتاند از :توانایی فوقالعادة
منگر در پیشبرد این مکتب و کمکهای فن ویزر ( )1926 -1851و بوئم باورک (-1851
 )1914که بهنظر شومپیتر آنقدر مهم بودهاند که میتوان آنها را پایهگذار این مکتب دانست
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( .)Schumpeter, 1981: 811فن ویزر تئوری ارزش منگر را بهطور ویژه در توضیح مسائل هزینه
و توزیع بهکار برد و یکی از مهمترین مفاهیمی که مطرح کرد «دکترین هزینة فرصت» بوده
است ( .)Belag, 1375: 129درواقع ،منگر بحث مطلوبیت نهایی را در اتریش معرفی کرد و فن
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ویزر و بوئم باورک از آن در تحلیل مسائل اقتصادی استفاده کردند .فن ویزر بحث هزینة
فرصت را مطرح کرد و بوئم باورک از نظریة منگر در تحلیل سرمایه و بهره استفاده کرد

o
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( .)boettke & leeson, 2002: 1شومپیتر که شاگرد بوئم باورک بوده است ،او را یکی از پنج یا
شش اقتصاددان برتر تاریخ میداند (دادگر .)383 :1383 ،وی در دهة  1880دو جلد از شاهکار
سه جلدیاش ،سرمایه و بهره 1را منتشر کرد .سالهای بعدی حیات وی به خدمت در مقام وزیر
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دارایی اتریش گذشت (.)Holcombe, 1999: 113

پیشگامان مکتب اتریش به مسائل گوناگونی در اقتصاد مانند بحث بر سر حضور دولت در
اقتصاد ،پدیدههای اجتماعی و حقوقی توجه میکردند؛ برای مثال ،منگر معتقد بود نهادها دو

c
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منشأ عملگرایانه 2و ارگانیک 3دارند .منظور از ریشة ارگانیک این است که نهادهای یادشده
حاصل عمل عمدی در راستای شکلگیری آنها هستند که نمونة آنها توافقات و قوانین است،
درحالیکه برخی دیگر از نهادها نتایج غیرعمدی 4کنشهای افراد جامعه و بهعبارت دیگر
محصولی خودانگیختة

5

A

هستند که نمونة آنها زبان و پول است (.)Chavanes, 1390, pp. 91-92

1. Capital and Interest
2. Pragmatic origin
3. Organic origin
4. Unintended effect
5. Spontaneous outcome
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مروری بر اصول اساسی مکتب اتریشی:
درادامه ،اصولی بیان میشود که بهنظر مکالپ ( )1982اصول اساسی مکتب اتریشی محسوب
1

میشود ( Boettke & Leeson, 2002: 1- 2به نقل از .)Machlup, 1982: 42
 .1فردگرایی روششناختی:

32

تمام پدیدههای اقتصادی براساس کنش فردی قابلتبیین است؛ بنابراین ،کنش فردی باید سنگ
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بنای تئوری اقتصادی درنظر گرفته شود .درنتیجه ،دیدگاه فردگرایی روششناختی که دربرابر
جمعگرایی روششناختی43قرار میگیرد ،باید روش استنتاج و تحلیل امور یا فرایندهایی محسوب
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شود که در سطح نیت و کنش فرد به جریان میافتند .در نسخة اتریشی فردگرایی روششناختی،
علم اقتصاد مطالعة کنش انسانی هدفمند تعریف میشود .در این زمینه ،اقتصاددانان اتریشی دربرابر

o
e

اقتصاددانان نئوکالسیک قرار میگیرند که فردگرایی روششناختی را بدون مداقه در شالودههای
فلسفی مسلم میگیرند و کلیت آن را در رفتار بهینهسازانه خالصه میکنند ،درحالیکه اندیشمندان
اتریشی بر فرایندهایی تأکید دارند که شرکتکنندگان در بازار از رهگذر آنها اطالعات کسب
میکنند و انتظارات خویش را شکل میدهند.
 .2ذهنگرایی روششناختی:

54

iv

h
c

ذهنیگرایی نسبت تنگاتنگی با فردگرایی روششناختی دارد .براساس ذهنیگرایی ،هیچ معیار
عینی و فراگیری وجود ندارد که بتوان با اتکا بر آن انتخابها و تصمیمها را بهنحوی عینی سنجید و

r
A

داوری کرد ،زیرا کنشهای افراد بر پایة ارزشها و سنجههایی شکل میگیرند و معنا پیدا میکنند
که در دانش ،باورها ،انتظارات ،تجربهها و تأمالت فرد ریشه دارند ( .)1992 ,Kirznerشایان ذکر
است ذهنیگرایی در معنای مورد نظر اقتصاددانان اتریشی به هیچ وجه نافی تأثیر عوامل فراشخصی
بر فرایندهای انتخاب و تصمیمگیری نیست ،بلکه بر این نکته داللت دارد که درنهایت افراد با
طرحاندازیهای خود تصمیم میگیرند و بهمنظور دستیابی به هدف خود« ،کنش» نشان میدهند؛
بهعبارت بهتر ،برای اتریشیها ذهنیگرایی چیزی بیشتر از نوعی روششناسی اقتصادی است و در
1. Fritz Machlup
2. Methodological Individualism
3. Methodological Collectivism
4. Methodological Subjectivism
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حکم رهیافتی است که مطالعة کنش انسانی باید بر آن استوار شود .درواقع ،در تحلیل نهایی« ،معنی»
چیزها و روابط و رویدادها به فهم کنشگر دربارة آنها برمیگردد ،در غیر اینصورت ،یعنی اگر
کانون معنابخش به مرجعی غیر از ذهن کنشگر نسبت داده شود ،هیچ مبنایی برای تبیین کنشهای
انسانی (و کنشهای اقتصادی) باقی نمیماند (.)1952 ,Hayek

D
I

 .3نهاییگرایی:

انقالب نهاییگرایی حاصل تالشهای فکری ویلیام استنلی جونز ،لئونوالراس و کارل

منگر ،بنیانگذار مکتب اتریش ،است .براساس این مفهوم ،تمام انتخابهای اقتصادی مبتنیبر
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واحد نهایی است .تمام انتخابها با توجه به آخرین واحد اضافهشده به مجموعه یا کمشده از
آن صورت میگیرد .مفهوم نهاییگرایی به پارادوکس موجود میان ارزش مبادله و ارزش

o
e

استعمالی برمیگردد1؛ برای مثال ،از یکطرف ارزش استعمالی آب در قیاس با الماس باالست
و از طرف دیگر ارزش مبادلهای الماس بسیار باالتر از ارزش مبادلة آب است .انقالب
نهاییگرایی در اواخر سدة نوزدهم در پی حل این تناقض و مسائل برآمده از آن پدید آمد و

v
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چارچوب فکری نوینی را طرح انداخت که اقتصاد خرد معاصر در آن ریشه دارد 2.با کمی
دقت میتوان رابطة مفهومی ظریف میان ایدة نهاییگرایی و فردگرایی روششناختی را درک
کرد؛ رابطهای که از طریق اصل ذهنیگرایی شکل و قوام میگیرد .از آنجاکه در تعیین ارزش،

c
r

هیچ معیاری بهجز تصمیمهای تحلیلی -تفسیری کنشگران اقتصادی وجود ندارد و همچنین
بازار چیزی بهجز عرصة تعامل این کنشهای هدفمند نیست ،درنهایت ارزشهای نهایی (هزینة

A

نهایی ،مطلوبیت نهایی) ارزش بازاری یک پدیده را مشخص میکنند .در این نگاه ،فردگرایی
روششناختی درمورد کنش و نیروهای بازار (نظریة کنش انسانی) با توسل به حلقة ذهنیگرایی
(نظریة شناخت) به نهاییگرایی (نظریة ارزش) میرسد.

1. Use value
 .2براساس تبیین نهاییگرایانه مطلوبیت کل آب که به سطح رضایتمندی از مصرف کاال (ارزش مصرفی آن) برمیگردد،
از الماس بیشتر است .با اینحال ،ما همواره داشتن یک قطعة کوچک الماس را به یک بشکة آب ترجیح میدهیم .با این
فرض که الماس همچنان کاالیی کمیاب است ،میزان مطلوبیتی که با در اختیار داشتن یک واحد بیشتر از الماس کسب
میکنیم ،بیش از مطلوبیت حاصل از داشتن یک واحد اضافی از آب است (در شرایط عادی و باثبات این شرایط،
مطلوبیت نهایی الماس بیشتر از مطلوبیت نهایی آب است).
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459
1

تمام تصمیمات در طول زمان روی میدهد .تصمیم دربارة مصرف یا تولید منابع در طول زمان
از طریق ترجیحات زمانی افراد تعیین میشود .این نگاه پویا و فرایندنگرانة اتریشیها دربرابر نگرش
ایستا و بستة نئوکالسیکها قرار دارد .توجه نظری به عنصر زمان از کانونیترین ویژگیهای تفکر

D
I

اتریشی است که به آن پویایی و انعطاف و پیچیدگی ویژهای میبخشد .در تفکر اتریشی ،هر اندازه
عامل کنشگر بتواند نظام رجحانی و راهبردهای حریفان و شریکان را در نقشة ذهنی و چارچوب
تصمیمگیری خویش بگنجاند ،بهدلیل وجود عامل زمان هرگز نمیتوان درمورد وقوع یک نتیجة

S
f

مشخص اطمینان داشت .توجه به نااطمینانی و عدمقطعیت یا عدمتعین 2و پیگیری اکتشافگرایانه و
نقادانة وجود این عناصر که حتی در سایر نظریههای نوین علوم انسانی نیز نوظهور و بدیعاند ،کلیت

o
e

شناختاری این مکتب را درکل از اقتصاد متعارف متمایز میسازد.
اصول اشارهشده اصول اساسی و مورد تأکید اندیشمندان اتریشی است .با وجود این،
مکالپ ( )1982عالوهبر اصول مورد بررسی دو اصل سالیق و ترجیحات 3و هزینة فرصت را

iv

درنظر گرفته است .به باور وی ،هرچند اقتصاد اتریشی هرگز یک کل واحد نبوده است ،این
اصول در میان اندیشمندان آن وجود دارد.
 .1سالیق و ترجیحات:

h
c

تقاضای افراد برای کاالها و خدمات نتیجة ارزیابی ذهنی آنها از توانایی این کاالها و
خدمات برای ارضای خواستههایشان است.
 .2هزینة فرصت:

r
A

تمام فعالیتها هزینه دارد .این هزینه با توجه به دیگر جایگزینهایی درنظر گرفته میشود
که ممکن بود این هزینه به آن اختصاص یابد.

درنهایت ،مکالپ دو اصل دیگر را نیز بهعنوان قضایای بحثبرانگیز بررسی کرده است
که عبارتاند از:
1. Consume and product_time structure
2. Indeterminacy
3. Tastes and Preferences
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 .3حق حاکمیت مصرفکننده:

1

در بازار ،مصرفکننده حاکمیت دارد .تقاضای افراد بازار را شکل میدهد و این مسئله را
مشخص میکند که منابع چگونه مصرف شوند.
 .4فردگرایی سیاسی:

2

D
I

آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی امکانپذیر نیست ( Boettke & Lee son, 2002: 1- 2

به نقل از .)Machlup, 1982: 42
بواتتکی و لسن به نقل از کرزنر ( )2002اصول مکالپ در زمینة اصول مشترک اتریشی را

S
f

میپذیرند ،اما به نظر آنها ،این لیست کامل نیست و باید دو اصل دیگر را به آن افزود تا
پیشرفتهایی را که هایک و میزس در مکتب اتریش پدید آوردهاند نشان دهد .این دو اصل
عبارتاند از:

o
e

 .1بازارها بهمثابة فرایند :توجه به بازارها و رقابت بهعنوان فرایندهای یادگیری و کشف.
 .2بیاطمینانی شدید :بیاطمینانی بر تمام کنشهای ما اثر میگذارد و ما تصمیمات را در این

iv

شرایط بیاطمینانی اتخاذ میکنیم (  Machlup, 1982, pp. 42نقل از
.)2002, pp. 1-2

Boettke and Leeson,

h
c

هرچند اصول یاشده دید کلی دربارة اقتصاد اتریش ارائه میدهد ،تمام این اصول به یک
میزان مورد توجه نبوده است .تأکید بر مکانیسم بازار و فرایند آن -که بسیار متفاوت از تبیین

r
A

کالسیکی بازار و تعادل است -و همچنین تأکید بر آزادی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی از
چالشبرانگیزترین مباحث اندیشمندان مکتب اتریش در قرن بیستم بوده است که اثر فراوانی بر
افول و احیای مجدد این مکتب داشته است.

دالیل افول مکتب اتریش
مکتب اتریش به دالیل مختلف بهتدریج رو به افول نهاد .یکی از مهمترین دالیل این افول وقوع
جنگ و خروج اندیشمندان این مکتب از اتریش و قطع ارتباط آنها با هم بود .البته مهاجرت
1 .Consumer Sovereignty
2. Political Individualism
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اندیشمندان اتریشی از آن کشور منحصر به اقتصاددانان نبود ،بلکه با به قدرت رسیدن نازیها در
اتریش در سال  1934و نیز آغاز جنگ جهانی دوم در سال  ،1939اندیشمندان بسیاری از آن کشور
خارج شدند .از جمله مشهورترین این افراد اعضای حلقة وین بودند که درمورد مسائل فلسفی بحث
میکردند و از افراد نزدیک به این حلقه میتوان از پوپر یاد کرد (گیلیس .)45 -35 :1381 ،بههرحال،

D
I

از دهة  1930به بعد بسیاری از اندیشمندانی که از اتریش خارج شده بودند ،در محافل دانشگاهی
دیگری مشغول به کار بودند که این مسئله در افول مکتب اتریش در آن مقطع زمانی بیتأثیر نبود .به
جز میزس که در دانشگاه نیویورک پایگاهی برای اندیشمندان اتریشی فراهم کرد ،سایر اندیشمندان

S
f

در دانشگاههای دیگر به تدریس مشغول بودند .مکالپ در جان هاپکینز ،گوتفرد هابرلر 1در هاروارد و
روزنشتاین -رودن 2در ماساچوست تدریس میکردند و بعدها اندیشمندان اتریشی شناخته شدند ،اما

o
e

در آن زمان ارتباطی با مکتب اتریش و میزس نداشتند .حتی هایک هم که در سال  1950به آمریکا
رفت و در شیکاگو مستقر شد ،بهطور مستقیم ارتباطی با میزس و نوع ویژة اقتصاد اتریشی او نداشت
(وان .)141 :1385 ،شومپیتر نیز قبل از به قدرت رسیدن هیتلر در سال  1932به هاروارد رفت و در سال

v
i
h

 1939نیز شهروند آمریکا شد .وی تا  67سالگی یعنی تا زمان فوت در ژانویة سال  1950در هاروارد
ماند ( )Giersch, 1984: 104و بدینصورت امکان همکاری با میزس را نداشت.
مسائل دیگری نیز در افول مکتب اتریش در آن سالها تأثیرگذار بود .بحران بزرگ اقتصادی

c
r

در دهة  1930و دخالت دولت در اقتصاد که به رفع بحران کمک کرد موجب شد اندیشمندان
مکتب اتریش که مخالف دخالت دولت در اقتصاد بودند به حاشیه رانده شوند .این تحوالت

A

همزمان با مطرحشدن نظریة کینز صورت گرفت که تأکید زیادی بر سیاستهای مداخلهجویانة
اقتصادی داشت و به ادبیات غالب در دانشکدههای اقتصاد و به عاملی در به حاشیه راندن مکتب
اتریش بدل شد .درنهایت ،مخالفت اندیشمندان اتریشی با کمونیسم و نظام برنامهریزی نیز در این
میان بیتأثیر نبود .ابتدا میزس با نظام برنامهریزی و کمونیستی در سال  1919یعنی اندکی بعد از
تشکیل آن مخالفت کرد و در آثار بعدی تا زمان مرگ در سال  1973بر این مسئله پافشاری
میکرد .سپس هایک راه وی را ادامه داد ،اما در آن زمان بیشتر اقتصاددانان معتقد بودند برنامهریزی
1. Gottfried Haberler
2. Paul Rosenstein-Rodan
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مرکزی نهتنها امکانپذیر است ،بلکه بر مکانیسم بازار برتری دارد .البته تأکید بر برنامهریزی که پس
از جنگ جهانی دوم و با پدیدآمدن رشتة توسعه گسترش یافته بود ،چندین علت داشت .از جملة
این علتها میتوان به تجربة موفق دخالت دولت در مهار بحران بزرگ  ،1929نقش کمکهای
خارجی که با عنوان طرح مارشال ارائه میشدند و موفقیت روسیه در صنعتیشدن از طریق

D
I

برنامهریزی اشاره کرد که اعتمادبهنفس فراوانی به اندیشمندان توسعه بهمنظور برنامهریزی موفق
میدادند ) .(Meier, 2005: 72درنتیجه ،در آن فضا اقتصاددانان اتریشی که بر مکانیسم بازار تأکید
میکردند ،1نهتنها دربرابر اندیشمندان دانشگاهی ،بلکه دربرابر مشاوران توسعه قرار داشتند که در

S
f

کشورهای استقاللیافته پس از جنگ جهانی دوم بر طبل برنامهریزی میکوبیدند و حاصل این
جدال چیزی بهجز بهحاشیهرفتن اندیشمندان اتریشی نبود .همچنین ،مرگ اندیشمندان مطرح این

o
e

مکتب در افول تدریجی آن مؤثر بود .بوئم باورک در سال  ،1914منگر در سال  1921و ویزر در
سال  1926فوت کردند (.)Kirzner, 2008: 315

v
i
h

احیای مجدد مکتب اتریش
وان سال  1974را سال احیای مجدد مکتب اتریش میداند ،زیرا هایک جایزة نوبل اقتصاد را
دریافت کرد .هرچند بهعقیدة وی توجهات به این مکتب از چندین سال قبل شروع شده بود

c
r

(وان ،)153 :1385 ،مجموعهای از عوامل موجب شد مکتب اتریش دوباره احیا شود و گسترش
یابد .در این میان ،میزس نقشی بیبدیل داشت .هولکام ( )1999نوشته است« :هرچند فون میزس
بنیانگذار مکتب اتریش نیست ،بدون شک میزس تنها متولی بقای این مکتب تا پایان قرن

A

بیستم بوده است» ( .)Holcombe, 1999: xوی با انتشار کتاب کنش انسانی :رسالهای در اقتصاد
مجموعة منسجمی از اصول تحلیلی مبتنیبر مکتب اتریش ارائه داد که بهخوبی تفاوت این
مکتب را با مکتب کالسیک نمایان میساخت .همچنین ،در دانشگاه نیویورک گروهی از
دانشجویان را جذب و تربیت کرد که نقش مهمی در گسترش این مکتب داشتند ،بهویژه دو تن
از آنها یعنی کرزنر و راثبارد

2

به اندیشمندان مهم این مکتب بدل شدند (همان).

 .1مکانیسم بازار در مکتب اتریش با مکتب نئوکالسیک تفاوت بنیادی دارد.
2. Murray Rothbard
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زندگی و آثار هایک در همان منطق وین به طرفداری سرسخت او از نظام اجتماعی و
اقتصادی آزاد صورت گرفت .کالین ( )2008یادآور میشود در دوران افول ،مکتب اتریش

در سایة تالش برخی اندیشمندان و انتشار برخی آثار مانند کتاب فردگرایی و نظم اقتصادی
هایک ،)1948( 1کنش انسانی :رسالهای در اقتصاد از میزس ( ،)1949سرمایه و ساختار آن از
الکمن ( ،)1956انسان ،اقتصاد و دولت :رسالهای دربارة اصول اقتصادی از راثبارد (،)1962

D
I

رقابت و کارآفرینی از کرزنر ( )1973و  ...به حیات خود ادامه داد (.)Klein, 2008: 2
توجه سایر اندیشمندان به این مکتب نیز در احیای آن مؤثر بود؛ برای مثال ،جیمز بوکانان

S
f

72

در کتاب خود با عنوان هزینه و انتخاب در سال  1969از بحث اتریشیها درمورد ماهیت ذهنی
هزینه دفاع کرد و در تقویت مشروعیت اقتصاد اتریشی تأثیر مهمی داشت .در سال  1973نیز

o
e

سرجان هیکس83در چندین کتاب بحثهای مطرحشده از سوی اندیشمندانی چون منگر ،بوئم
باورک و هایک را بررسی کرد .بهنظر وان این اقدامات «نهتنها پرسشهای مهمی را دربارة
نظریة اقتصادی مطرح کرد ،بلکه بار دیگر موجب احترام به مضامین و ایدههای اتریشی شد»
(وان.)154 -153 :1385 ،

v
i
h

همچنین ،کاستیهای اندیشمندان توسعه که بر برنامهریزی متمرکز تأکید میکردند و
مکانیسم مدنظر اندیشمندان اتریشی را طرد میکردند ،در احیای مجدد مکتب اتریش بیتأثیر

c
r

نبود .برخی اندیشمندان در دهة  1980اعالم کردند علت شکست برنامههای قبلی توسعه،
بیتوجهی آنها به اصول اقتصاد آزاد بود؛ بنابراین ،آنها بر اصالح قیمتها و تکیه بر
105

مکانیسمهای بازار تأکید داشتند و شعار «جادوی بازار»94ریگان و «کوچککردن

A

دولت»116تاچر127به شعار اصلی دهة  1980بدل شد ( .)Meier, 2005: 81- 83همچنین ،در این

1. .Hayek, F. A,(1948), Individualism and Economic Order. University of Chicago
Press
2. James Buchanan
3. John Hicks
4. Magic of the Market
5. Ronald Wilson Reagan
6. Minimization of Government
7. Margaret Hilda Thatcher
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دوران فریدمن با مطرحکردن نظریة خود دربارة نقش پول و سیاستهای پولی و فلپس 1با مطرح
کردن بحث انتظارات عقالیی انتقاداتی را به کینز وارد کردند .این نظریهها درکل با دخالت
دولت در اقتصاد مخالف بودند و بیشتر بر سیاستهای مالی تأکید میکردند (تفضلی:1375 ،
.)501 -471

D
I

اما این اندیشمندان جدید تفاوتهایی نیز با اندیشمندان بنیانگذار مکتب اتریشی داشتند.

نگاهی به آثار میزس ،هایک ،کرزنر و الخمان ،2اندیشمندان مشهور اتریشی ،نشان میدهد این
نسل با توجه به همان نظریههای اولیة مکتب اتریش در زمینة دولت و مسائل اجتماعی البته با

S
f

روشی متفاوت در مباحثی مانند نقش دولت ،فرهنگ ،کارآفرینی و رقابت در اقتصاد تحقیق
کردند .همچنین ،بیزاری از ریاضیات ،حمایت از بازار آزاد و نقش کارآفرینی در بازارهای

o
e

رقابتی و تأکید بر مدلهای پویا از دیگر ویژگیهای این نسل جدید است (وان.)16 :1385 ،
شایان ذکر است این جریان فقط محدود به افراد مورد بررسی در اینجا نیست و باید به افرادی
چون مکالپ ،هابرلر ،بوتکه 3،هورویتز 4و راثبارد اشاره کرد.

v
i
h

مکتب اتریش و اقتصاد نئوکالسیک :شباهت ظاهری ،تفاوت واقعی
یکی از نخستین شباهتهای ظاهری میان مکتب اتریش و اقتصاد نئوکالسیک تأکید بر

c
r

مکانیسم بازار است ،اما تبیین اندیشمندان این دو رویکرد از بازار بسیار متفاوت است .در
اقتصاد کالسیک منظور از مکانیسم بازار عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی است ،اما در رویکرد
اتریشی بر نوآوری و کارآفرینی در بازار تأکید میشود .کرزنر ( )1997بهصراحت بیان میکند

A

رویکرد مکتب اتریش مدرن (یعنی اندیشمندان اتریشی با رهبری میزس و هایک) ،مخالفتی
جدی با اقتصاد خرد نئوکالسیک دارد که مدل تعادل عمومی والراس (بهطور بارز در نمونة
مدرن ارو -دبرو )5هستة تحلیلی آن است و بهنظر وی اقتصاد نئوکالسیکی قادر به ارائة تبیینی
رضایتبخش از فرایند بازار نیست .برایناساس ،مکتب اتریش رویکردی ارائه میدهد که
1. Edmund Phelps
2. Ludwig Lachmann
3. Peter J. Boettke
4. Steven Horwitz
5. Arrow–Debreu model
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مبتنیبر فرایندی دیدن تعادل و توجه به اهمیت کشف نوآورانه در بازار است ( Kirzner, 1997:

 .)62- 60همچنین ،باتلر ( )2010در این زمینه مینویسد« :درست است که بازارها کامل نیستند
و برخی عیب و نقصها در آنها وجود دارد ،ولی بازارها کارا هستند ،زیرا مردم در بازارها
فرصتهای جدید برای کسبوکار و تجارت متقابل را بهدست میآورند .منفعتهای موجود
در بازار آنها را تشویق میکند به کشف موقعیتهای نوآورانه روی بیاورند و بهعنوان یک

D
I

کارآفرین عمل کنند ( .)Butler, 2010: 15شاید به همین دلیل هولکام ( )1999مهمترین تفاوت
مکتب اتریش و اقتصاد نئوکالسیک را «تداوم تأکید جریان اصلی اقتصاد بر ویژگیهای

S
f

ریاضی تعادل دربرابر تأکید اتریشیها بر فرایند بازار میداند»

(1999: Xi

.)Holcombe,

درنهایت ،بامول و همکاران ( )2011: 3رویکرد کالسیکی را به غفلت از نقش کارآفرینانه در

o
e

فرایند رشد اقتصادی متهم میکنند و یادآور میشوند با توجه به نقش مهم کارآفرینان در
سالهای اخیر ،توجه به اثر آنها در اقتصاد افزایش یافته است.
تفاوتهای دیگری نیز میان مکتب اتریش و مکتب نئوکالسیک وجود دارد .درمجموع،

v
i
h

دسوتو ( )2008پارادایم نئوکالسیک و اتریشی را قیاس میکند .در اینجا ،دو تفاوت مهم
بررسی میشود تا نشان داده شود این تفاوتها این دو پارادایم را بیش از پیش از یکدیگر دور
میکنند .این دو تفاوت عبارتاند از :مفهوم علم اقتصاد و مفهوم اطالعات .دسوتو در توضیح

c
r

و بسط مباحث یادشده به این نکته اشاره میکند که در مکتب اتریش علم اقتصاد گسترة
وسیعتری دارد و به آن بهمثابة نظریة کنش نگاه میشود ،درحالیکه اندیشمندان نئوکالسیک
به آن بهمثابة نظریة تصمیمگیری مینگرند و به اعتقاد وی این مسئله بزرگترین تمایز میان

A

اندیشمندان اتریشی و نئوکالسیک است .درواقع ،اندیشمندان اتریشی چارچوب وسیعتری از
رفتار افراد را مد نظر قرار میدهند و فقط بر مسئلة تخصیص منابع و تصمیمگیری پیرامون آن
تمرکز نمیکنند .به بیان دیگر« ،برای اندیشمندان اتریشی ،علم اقتصاد به هیچ عنوان مجموعهای
از تئوریها دربارة انتخاب یا تصمیمگیری نیست ،بلکه مجموعهای برای بررسی فرایندهای
تعامل اجتماعی است که در آن میزان هماهنگی به هوشیاریای 1بستگی دارد که کنشگران در
کارآفرینی خود نشان میدهند» (.)Desoto, 2008: 1
1. Alertness
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اختالف دیگر مکتب اتریش و نئوکالسیک در زمینة واژة اطالعات 1است .اندیشمندان
نئوکالسیک اطالعات را موجودیتی عینی( 2چیزی مانند کاال) میدانند که در بازار بهمثابة نتیجة
تصمیم حداکثرکنندة سود خرید و فروش میشود .در مقابل ،اندیشمندان مکتب اتریش
اطالعات را امری ذهنی میدانند که کنشگران آن را بهطور ذهنی تفسیر میکنند ،میشناسند و

D
I

در متن کنشهای گوناگون از آن استفاده میکنند .همچنین ،اندیشمندان اتریشی کارآفرینان را
منبع و پیشگام دانش میدانند ،درحالیکه در اقتصاد نئوکالسیک به نقش کارآفرینان اصالً
توجه نمیشود (.)Desoto, 2008: 7- 8

S
f

این دو تفاوت همانطورکه درادامه نشان داده میشود ،نهتنها آثار فراوانی بر این دو

پارادایم داشته است ،بلکه در آینده بر تحوالت این دو مکتب نیز تأثیرگذار است.

o
e

علوم شناختی ،مکتب اتریش و اقتصاد نئوکالسیک:
تمرکز صرف اقتصاد نئوکالسیک بر تصمیمگیری و تئوری انتخاب با فرض کنشگر

v
i
h

عقالیی آن هم با تأکید بر عامل قیمت و ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل باعث شده
اندیشمندان آن خود را از توجه و تبیین بسیاری از مسائل دنیای واقعی بینیاز بدانند که از
جمله این موارد توجه به ماهیت ذهن است.

c
r

بهطور خالصه میتوان گفت اولین مطالعات روانشناسانه را ویلهم ونت 3در سال 1879
ارائه داد ( .)Thagard, 2007: 3با اینحال ،روانشناسی تا مدتها تحت تأثیر مکتب رفتارگرایی
بود که بر رفتارهای قابلمشاهده در بررسی فعالیتهای انسانی تأکید میکرد (روانشناسی

A

آزمایشگاهی )4و جان واتسون اصول کلی آن را در سال  1913مطرح کرد (

Bechtel et al.,

 .)1999: 4درواقع ،شیوة بحث رفتارگرایان به علوم طبیعی شباهت زیادی دارد و آنها بهدنبال
کشف قوانین کلی رفتار بشری هستند ).(Pierce, 2008: 208

این شیوة پژوهش با چالشهایی مواجه شد و در اوایل دهة  1960اندیشمندان رشتههای
1. Information
2. Objective entity
3. Wilhelm Wundt
4. Experimental psychology
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مختلف از جمله زیستشناسی ،روانشناسی ،مردمشناسی ،زبانشناسی و هوش مصنوعی از
نظریههای رفتارگرایی انتقاد کردند و بر لزوم توجه بیشتر به فکر و شناخت تأکید کردند
(استرنبرگ .)30 :1387 ،این تأکید که انقالب شناختی نامیده میشود ،اعتراضی به بیتوجهی
رفتارگرایی به فرایندهای داخلی ذهن در تبیین رفتار افراد بود که به شکست آن نیز انجامید

D
I

( .)Lamberts, 2005: 408درواقع« ،علوم شناختی علمی میانرشتهای است که شناخت و نقش
آن را در کارگزاران هوشمند مطالعه میکند .همچنین ،این مسئله را بررسی میکند که شناخت
چیست ،چه کاری انجام میدهد و چگونه کار میکند» (.)Bechtel et al., 1999: 3

S
f

رشتة اقتصاد یکی از رشتههایی است که انقالب شناختی تأثیر شگرفی بر آن داشته است.

اقتصاد شناختی 1،اقتصاد آزمایشگاهی 2،اقتصاد رفتاری 3و اقتصاد مبتنیبر عصبشناسی

4

o
e

رویکردهایی بودند که برخالف نامهای متفاوت ،همة آنها از انقالب شناختی تأثیر پذیرفتند و
گسترش آنها به حدی بود که اندیشمندان اقتصاد آزمایشگاهی و اقتصاد رفتاری موفق به
دریافت جایزة نوبل اقتصاد در سال  2002شدند .پژوهشها در این شاخههای علم اقتصاد نشان

v
i
h

میدهد رفتار افراد با تبیینهای ارائهشده در اقتصاد نئوکالسیک همخوانی ندارد ،افراد عقالنیت
کامل ندارند ،همواره گزینهای که سود را حداکثر میکند انتخاب نمیکنند و عوامل مختلفی
بر تصمیمگیری آنها اثر میگذارد که در اقتصاد نئوکالسیک به آنها توجه نمیشود.

5

c
r

با اینحال ،تمام رویکردهای اقتصادی به یک میزان از دستاوردهای انقالب شناختی
استفاده نکردهاند یا در گسترش آن سهیم نبودهاند .درحالیکه اندیشمندان نئوکالسیک بهطور

A

کامل از دستاوردهای این علوم چشمپوشی میکنند ،اندیشمندان اتریشی در تئوریپردازی در
این زمینه و استفاده از آن پیشگاماند؛ برای مثال ،هایک از جمله پیشگامان در این زمینه است.
درواقع ،هایک از پیشگامان نظریة مدلهای پیوندگرا به حساب میآید که یکی از تبیینهای
1. Cognitive economics
2. Experimental economics
3. Behavioral economics
4. Neuroeconomics
 .5برای اطالعات بیشتر ر .ک:

,Camerer, C. F. (2012). Behavioral economics, in behavioral economics: A new horizon
Jainb, The Icfai University Press: 35- 79 Kumar Ravi ,Puranam Kishore In Krishna
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مهم دربارة نحوة عملکرد ذهن است

(2002: 130

 .)Steele,درواقع ،هایک در کتاب نظم

حسی :بررسی بنیادهای روانشناسی نظری 1مباحثی را درمورد ذهن و مدلهای پیوندگرا مطرح
کرد و در میانة عمر خود در نامهای به یکی از دوستانش این کتاب را «مهمترین کار خود تا آن
زمان» توصیف کرد ) .)Calldwell, 2004: 239البته در آن سالها به کتاب یادشده توجه نشد و

D
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هایک نیز از بیتوجهی به آن ناراحت بود (همان).
در سالهای اخیر نیز اندیشمندان مختلف اتریشی تالش کردهاند از دستاوردهای علوم

شناختی استفاده کنند و در گسترش آن سهیم باشند .2هدف نظریهپردازی در مکتب اتریش

S
f

تبیین کنش انسانی با استفاده از رویکردهای بینرشتهای است ،درحالیکه در اقتصاد
نئوکالسیک فقط بر تصمیمگیری تمرکز میشود و فروضی مانند عقالنیت کامل مانع از توجه

o
e

به دستاوردهای سایر علوم میشود .همچنین ،انتظار میرود این روند در سالهای آتی نیز ادامه
یابد و درحالیکه شاهد شکوفایی بیشتر مکتب اتریش هستیم ،روند واگرایی در اقتصاد
نئوکالسیک شدت مییابد.

iv

بحث و نتیجهگیری
کارل منگر مکتب اتریش را بنیان نهاد .این مکتب در سایة تالشهای بوئم باورک و فردریش

h
c

فن ویزر گسترش یافت و از همان ابتدا با اقتصاد کالسیک زمان خود تفاوتهایی داشت؛ مانند

r
A

توجه به مباحث تاریخی ،بحث بر سر حضور دولت در اقتصاد ،پدیدههای اجتماعی و حقوقی.
البته مکتب اتریش در دهة  1930رو به افول نهاد که از جمله دالیل آن خروج اندیشمندان
اتریشی از کشور و قطع ارتباط آنها با یکدیگر ،قوتگرفتن نظریة لزوم دخالت دولت در
اقتصاد بهواسطة دخالت مؤثر دولت در بحران بزرگ و مخالفت اندیشمندان اتریشی با دخالت
دولت و درنهایت مرگ تدریجی اندیشمندان سرشناس آن بوده است .با اینحال ،در خالل
دوران افول نیز برخی از اندیشمندان اتریشی به تالشهای خود ادامه دادند که از جمله
1. The sensory order; an inquiry into the foundations of theoretical psychology
 .2برای مثال ر.ک :مقاالت منتشرشده بر مروری بر اقتصاد اتریشی از جمله گارسیا -برازالس ( ،)2002آیمار (،)2009
لوین (.)2013
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سرشناسترین آنها میتوان به میزس و هایک اشاره کرد .میزس با راهاندازی سمینارهای
آموزشی و تربیت دانشجویان نقش مهمی ایفا کرد و هایک با ارائة نظریههای بدیع توانست
جایزة نوبل اقتصاد را در سال  1974نصیب خود کند .عالوهبر این تالشها ،توجه سایر
اندیشمندان به مکتب اتریش و همچنین توجه مجدد به مکانیسم بازار در دهة  1980بهواسطة

D
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مطرحشدن شعار «جادوی بازار» از سوی ریگان و «کوچککردن دولت» از سوی تاچر و
درنهایت شکست کمونیسم که اندیشمندان اتریشی همواره با آن مخالفت میکردند ،از جمله
دالیل توجه مجدد به مکتب اتریش بود.

S
f

از سوی دیگر درباره مکتب اتریش باید به چند نکته توجه نمود .نخست آنکه ذهنیت گرایی،

کانون توجه و انگاره اصلی برای همه اندیشمندان مکتب اتریش است ،البته رویکردهای

o
e

صاحبنظران در این مکتب از درجهی باالیی از تکثر برخوردار است .دوماً ،نسل¬های دوم و سوم
این مکتب به استثنای شومپیتر از هایک تا کرزنر به تدریج از ماهیت اصلی و مقوم آفرینش های بی
بدیل و ناول فاصله گرفتند (متوسلی 1394 ،و  .)1395در نهایت آن که اندیشمندان مکتب اتریش

v
i
h

برخالف اندیشمندان نئوکالسیکی به دستاوردهای سایر علوم توجه میکنند؛ برای مثال ،درحالیکه
هایک از پیشگامان علوم شناختی محسوب میشود و سایر اندیشمندان مکتب اتریش نیز از
دستاوردهای علوم شناختی برای تبیین پدیدههای گوناگون استفاده میکنند ،اندیشمندان

c
r

نئوکالسیکی به علوم شناختی در دوران حاضر بهعنوان یکی از ارکان تحول نظری و پارادایمی در
عرصة علوم اجتماعی بسیار کمتوجهاند.

A
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