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ر الطبيعة البشرية في االقتصاد عند دو

 ثورشتاين فبلن

 

 كين ماكروميك •

 نايصنلا نداش :ةمجرت
 

 

يُعىن االقتصاد أوالا بسلوكيات البشر. ولذلك دائماا ما يتضمن كل نظام حتليل اقتصادي على وصف لسلوكيات 
الناس. وليس مفاجئاا أن تعّبر املدارس الفكرية االقتصادية عن رؤى متباينة. من املفيد فحص رؤى ألكّب 

لرؤيته حول هذا املوضوع. التباين واضح  املدارس الفكرية اليت عاصرت وقت كتابة فبلن ألفكاره قبل أن نتطرق
 كما سنالحظ.

ميتلك اقتصاديو الكالسيكية احلديثة رؤية بسيطة على غري العادة حول الطبيعة البشرية، حيث يرون 
أهنا متماثلة يف مجيع العصور والبقاع. فالبشر لبشريتهم دائماا ما يسعون لزايدة منافعهم، وابلتايل ميكن تفسري 

اهتم بصفتها حماوالت عقالنية لنيل املنفعة وتفادي األمل. كتب االقتصاديون يف تلك احلقبة مجيع سلوكي
على -(.  وصف إدجورت hedonisticمبصطلحات مطلقة عن الناس كما لو كانت املنفعة مسعاهم الوحيد )

ية ارتباط املتعة واألمل . حيث حيسب الناس احتمال1(15، 1881إدجورت، البشر بـ "اآلالٍت نفعية" ) -سبيل املثال
مبختلف األفعال، وبعدها يقع االختيار على الفعل املرتبط أبكّب قدر من املنفعة. ولألمانة، جيب اإلشارة إىل 

 .2(195، 1961أن املنتمني هلذا االجتاه وضحوا أن "املنفعة" تشمل املنفعة الفكرية والروحانية واجلسدية )ميل، 

                                                           
1 F. Y. Edgeworth, Mathematical Physics, (1881). 

2 John Stuart Mill, Utilitarianism in Max Lerner, Ed., Essential works of John Stuart Mill( ,1961) 
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 لطبيعة البشر يف االجتاه الكالسيكي احلديث واملقصور على التفاعل جتاه املنفعة أربك فبلن اإليراد السليب
واألمل. يعتقد فبلن أن اإلنسان ليس جمرد حزمة من الرغبات اليت يعمل على إشباعها، ولكنه بنية متماسكة من 

ن هنالك أي منفعة نسعى . ماذا لو مل يك3(74، 1919النزعات والعادات اليت يسعى إىل عيشها والتعبري عنها )
إليها أو أمل نتجنبه؟ هل سنبقى هادئني دون أن حنرك ساكناا؟ هل يقوم الناس حقاا ابحلساابت الالزمة لزايدة 

 املنفعة؟ نقد فبلن الرؤية النفعية لطبيعة البشر يف نصه املشهور والذي يصور فطنته وصعوبة قراءة مؤلفاته:

لسيكولوجية واألنثروبولوجية هي ذاهتا املقبولة يف لطاملا كانت تصورات االقتصاديني ا
العلوم النفسية واالجتماعية عند بعض أجيال مضت. املفهوم النفعي للبشر هو ما يكون حتت 
ضوء احلساب للمنفعة واألمل، وهو ما يدفع الفرد إىل التذبذب كما حيدث لكرايت متماثلة من 

ا بال سوابق وال عواقب. فهو ُمعطاا بشري الرغبة ابلسعادة حتت أتثري احملفزات، إال أن ه يبقى سليما
معزول قطعي يف حالة توازن مستقررة ابستثناء االهتزاز الناجم عن ارتطام القوى املؤثرة به، واليت 
حتركه من اجتاه إىل آخر. فهو يدور حول حموره دوارًنا متاثلياا يف فضاٍء متوازن حىت يثقل توازي 

صلة. ويعود إىل السكون عندما ينتهي أتثري القوى، فيعود كرايت من القوى كاهله فيتبع احمل
ابحملرك األول حلياته،   -من زاوية روحانية-الرغبات كما كان يف السابق. وليس الرجل النفعي 

فهو ال حيتل عملية العيش إال مبعىن كونه خاضعاا لسلسلة من التحوالت املفروضة عليه بسبب 
 (.74-73، 1919)فبلن، ظروف خارجية دخيلة عليه 

 دفعت اقتصاديي كان هجاء فبلن أحد األسباب اليت
الكالسيكية احلديثة إىل إخفاء موافقتهم رؤية ادجورث الصادمة عن 
الطبيعة البشرية. استمر اقتصاديو الكالسيكية احلديثة على افرتاضهم أبن 
ا للمقارنة.  الطبيعة البشرية نفعية، إال أهنم ادعوا أن هذه الرؤية متثل منوذجا

عمون أن البشر آالت نفعية بقدر وبصيغة أخرى ميكننا القول أبهنم ال يز 
ما يعتقدون أن النماذج املبنية على هذا االفرتاض تتنبأ تنبأا حسناا. دافع 
فيلتون فردمان عن هذا االجتاه يف مقالته الشهرية "منهجية االقتصاد 

(. حيث جادل أبن العامل الوحيد الذي نقيم النموذج 1953الوضعي" )
بغض النظر عن واقعية هذا االفرتاض. بواسطته هو املقدرة على التنبؤ 

                                                           
3 Thorstein Veblen, The Place of Science in Modern Civilization( ,1919/1990.) 

 ثورشتاين فابلن 
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وبناءا على ما سبق ميكننا احلكم على تصرفات البشر كما حيلو لنا طاملا كان النموذج املتبع قادراا على التنبؤ. 
ا للتنبؤ ابلتغريات املومسية وعالقتها ابستهالك  احلقيقة اليت غض الطرف عنها هي أن النموذج قد يكون مفيدا

ه عدمي الفائدة أمام األسئلة اجلوهرية املتعلقة بتطور املؤسسات االقتصادية مثال. وابلنسبة اآليسكرمي، بيد أن
 لفبلن، كانت هذه األسئلة حمور اهتمامه.

كان اقتصاد كارل ماركس يف تلك احلقبة البديل الرئيسي لالقتصاد الكالسيكي احلديث. اهتم ماركس 
ولكنه اختذ اجتاها خمتلفاا عن كل من فبلن واقتصاديو الكالسيكية ببعض األسئلة اجلوهرية اليت اهتم هبا فبلن 

احلديثة. يرى ماركس أن ظروف الفرد تشكل سلوكه، حيث أن طريقة تفكري الفرد وأفعاله مرتبطة بطبقته 
االجتماعية، فالعمال يفكرون بطريقة خمتلفة عن التجار لتباين خّباهتم. ومما يثري السخرية أن الصفة الوحيدة 

ملشرتكة بني مجيع الطبقات االجتماعية هي السعي للمنفعة الذاتية، وهذا هو جوهر االجتاه الكالسيكي ا
احلديث. يّبز الصراع الطبقي عندما تناضل الطبقات لزايدة أو محاية منافعها، ويدل ذلك على استيعاب أفراد 

اخرتاق قشرة اجملتمع ليصلوا إىل حقائقه الطبقة االجتماعية الواحدة ملصاحلهم املشرتكة، أي أهنم قادرون على 
 العميقة.

تنص رؤية ماركس على أن تصرفات البشر تتغري على مر التاريخ تبعاا لتغري الظروف املادية واالجتماعية، 
حيث يقول يف مقولته الشهرية: "ليس وعي الناس هو ما حيدد وجودهم، بل العكس، فوجودهم االجتماعي 

وعلى خالف الرؤية الكالسيكية احلديثة اليت تفرتض طبيعةا بشريةا  4(4، 1859كس، هو ما حيدد وعيهم" )مار 
اثبتة، يؤمن ماركس أبن الطبيعة البشرية نتاج البيئة. وللتفريق بينهما نقول أبن الرؤية الكالسيكية احلديثة تعزو 

 تصرفات البشر ابلكامل للفطرة بينما يعزوها ماركس للنشأة.

عة البشرية معقدة أكثر من االجتاهات السابق ذكرها، فهو يرى أن كالا من الفطرة رؤية فبلن للطبي
والنشأة تشكل طبيعة البشر. فالفطرة جتبل البشر على ميوالت سلوكية معينة، "الغرائز" كما يسميها فبلن، 

ت، مثل ميوالت ملقرنة املتمثلة يف املؤسسا-والغرائز نفسها خاضعة للتغيري والتطور مع مرور الزمن، أما التنشئة 
 فتؤثر أيضا على سلوكنا، وهي األخرى قد تتطور مع مرور الزمن أيضاا. -يف التفكري أو األعراف االجتماعية

                                                           
4 )”, (1859f the Political EconomyA Contribution to the Critique o“Karl Marx, Preface to . 


