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دوفصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

سال هفتم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان ( 1398پیاپی )20

مقالة پژوهشی

بنیانهای نهادی توسعه
محمدقلی یوسفی

1

2

تاریخ دریافت1399/02/24:

تاریخ بازنگری1399/04/03 :
تاریخ پذیرش1399/06/15:

چکیده

توسعه یک فرایند تکامل فرهنگی است که نه طبیعی است و نه مصننویی ننه
به صورت ژنتیک منتقل می شنو و ننه منی تنوا ا را بنه صنورت یق ینی
طراحی نمو ؛ اما این تغییرات خو انگیخته تدریجی برهم فزاینده و اجتناب-
ناپذیر هستند .انهنا خو جنو بنو ه و نینرو حرکتنی خنو را ارنند .اینن
تحوالت نه به صورت برونزا تعیین می شوند و نه تحت تأثیر نیرو خارجی به
صورت مکانیکی حرکت می کنند؛ اگرچه نها ها موفن ر خندمت مقاصند
انسانی هستند اما به صورت یمد طراحی شده نیسنتند بلکنه ینک فراینند
تکاملی خو انگیختهاند .بنابراین توسعه یک فرایند تکاملی خو انگیخته اسنت
که ر یک محیط باز و ازا تحق پیدا می کند و ر نتیجه هر ت شی جهنت
مهندسی کر این تحوالت به صورت مکنانیکی توسنعه را از مسنیر تکناملی
خو منحرف می ساز .
واژگان کلیدی :یق نیت تکاملی یق نیت ساخت گراینی تکامنل فرهنگنی
نظم خو انگیخته توسعه
طبقهبندی B520, B530 , B590 :JEL
 .1شناسه یجیتال (10.22051/EDP.2020.31383.1240 :)DOI

 .2استا اقتصا

انشگاه ی مه طباطبایی (نویسنده مسئول)؛ mohammadgholi.yousefi@gmail.com
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«هرجایی که  ...نها ها از فعالیتها خو انگیخته افرا ازا شنکل بگیرنند انهنا
ازا و پیشرفت را تضمین میکنند و هرجا که از قدرت ولت ناشی شده باشند
انها محدو یت و نه ازا فسا و نه حکومت قانو و افول اقتصا و نه کنارایی
و برابر را به ارمغا میاورند( ».وک  :1998 1پیشگفتار)

 .1مقدمه
بر اساس تجربه تاریخی و یملی کشورها توسعه یافته می تنوا توسنعه را مجموینه تفکینک
ناپذیر از ازا رفاه گستر فرصتها و انتخابها و برقرار اصول حقنو بشنر ر جامعنه
مدنی تعریف کر (یوسفی 48 :1388؛ نورث .)1994 2کشورهایی که به این جایگناه رسنیدند
از مسیر هموار و راحت یا از قبل طراحی و برنامهریز شده به چنین جایگاهی ست نیافتند و
ر مسیر تکاملی خو ازمو و خطاها بسیار پشت سنر گذاشنتند .کشنورها زینا نینز
زیا و صرف منناب و اننرژ فنراوا نتوانسنتند بنر مشنک ت توسنعه
هستند که بهرغم ت
نیافتگی خو غلبه کنند .بنابراین سؤالی که مطرح میشو این است که چه یواملی بنر فراینند
توسعه کشورها اثر می گذار و چرا برخی توانستند به جایگاهی ست یابند که امنروزه توسنعه
یافته تلقی میشوند و کشورها بسیار همچنا رگیر مشک ت توسعه نیافتگی خو هستند؟
بدو شک پاسخ را باید ر نها ها جستجو کر  .تجربه کشورها توسعه یافتنه نشنا منی
هد که نها ها بنیا ها و بسنترها توسنعه انهنا را تشنکیل منی ا ه اسنت (کنامونز1924 3؛
1931؛ 1934؛ وبلن4؛  1899aو 1899b؛ پ تو2000 5؛ هاچسنو 2002 6؛ هاینک 1978 7و
 1992و 1998؛ کاسپر و استپریت1998 8؛ نورث و تامس 1973 9و نورث .)1994
این نها ها هستند که فرصتها انگیزهها ریسکها محدو یت ها و سیاستها را تعیین می
کنند و موجب تفاوت یملکر کشورها منی گر نند (یوسنفی  13 :1388و  14و -129 :1392
 .)105اما نها ها چه هستند و چگونه بر فراینند توسنعه اثنر منیگذارنند؟ اگرچنه رویکر هنا
متفاوتی ر این زمینه وجو ار که ر زیر مور ارزیابی قرار میگیرند اما ر این مقالنه سنعی
میشو با پیوند ز نکنات مشنترو و بهنرهگینر از نظرینات میسنز 10و هاینک 11از مکتنب
1. Vaclaw
2. North
3. Commons
4. Veblen
5. Platteu
6. Hodgson
7. Hayek
8. Kasper & Streit
9. North & Thoms
10. Mises
11. Hayek
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اتریشی 1کامونز 2و وبلن 3و نورث 4از مکتب نها گرایی 5و نظریات کانمن 6و تورسکی 7اسمیت
و تیلر 9از مکتب رفتار  10یک رویکر تکاملی از بنیا ها نها توسعه ارائه گر .
با این هدف بعد از مقدمه ر بخش وم مقاله رابطه نها هنا و توسنعه تشنریح منی گنر .
چگونگی تحول ر نها ها موضوع مهم مقاله است که ر بخش سوم ارائه منی شنو  .ر بخنش
چهارم اهمیت نها ها تکاملی ر فرایند توسعه تحلیل و ربخش پنجم و اخر نتیجنه بحن
ارائه میگر .

 .2نهادها و توسعه
توسعه فرایند تدریجی اختیار خو انگیخته و مبتنی بر بنیا ها نها تکاملی است (نک.
یوسفی  .(1392ر حقیقت توسعه چند بعد است که ر برگیرنده توسعه اقتصا توسنعه
اجتمایی توسعه سیاسی توسعه حقوقی قضایی و قانونی است .اینها بر هم اثر میگذارنند .انهنا
به هم بافته و تنیده شدهاند .توسعه یکی می تواند بر یگر اثر بگذار ؛ رست هما گوننه کنه
محدو یت یکی محدو یت یگر را به نبال ار (نک .یوسفی  .)1388شومپیتر 11توسعه را
فرایند تکاملی تعریف می کند و می نویسد:
"هر فرایند یینی توسعه ر نهایت مبتنی بر تحوالت توسعه ا ما قبل خنو اسنت
 ...هر فرایند توسعه پیش زمینه توسعه بعد را فنراهم منی کنند و از اینن طرین
شکل مرحله بعد تغییر می کند و مسائل متفاوت از چیز خواهنند بنو کنه اگنر
12
]هر کشور [ مجبور میشد که شرایط توسنعه خنو را ایجنا نمایند" (شنومپیتر
.)64 :1934
تجربه کشورها توسعه یافته نشا می هد که نها ها جامعه ازا سرمایه ار مانند ازا
فر مالکیت خصوصی حکومت قانو و یگنر نها هنا جامعنه مندنی بسنتر سناز فراینند
تکاملی توسعه و پیشرفت بو ه اند (نک :یوسفی .)1392

1. Austrian Economics
2. Commons
3. Veblen
4. North
5. Institutional Economics
6 . Kahnemann
7. Tveresky
8. Smith
9. Thaler
10. Behavioural Economics
11. Schumpeter
12. Schumpeter
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 .1-2تعریف نهادها
کامونز )649-650 :1931( 1نها را "اقدام جمعی جهت کنتنرل ازا سناز و گسنتر اقندام
فر تعریف می کند" .تأکید کامونز بر جلوگیر از جبر زور تبعیض و رقابنت غیرمنصنفانه از
طری قوانین و مقررات و نها ها است (کامونز  )17-73 :1934وبلن نها ها را ینا ات فکنر و
فرایند تطبی و سازگار افرا نسبت به یک محیط نسبت می هد که با رشد جوامن بنهطنور
مدام تغییر میکنند .نها ها خو نتیجه یک فراینند گزینشنی و تطبین و سنازگار بنا محنیط
هستند که موجب شکلگیر رفتارها و استعدا ها روحی -روانی حاکم ر جامعه منی گر نند
(وبلن188 :1899 2؛  .)57-72 :1919نورث 3نها ها را قوانین باز ر جامعه تعریف می کند و
به نها ها رسمی مانند قوانین و مقررات و نها ها غیررسنمی ماننند فرهنن ا اب و رسنوم
تقسیم می کند (نورث  .)5 :1990هایک نها ها غیررسمی را اساس و بنیا نها ها رسنمی
می اند و معتقد است که نها ها ربرگیرنده ایتقا ات فرهنگی و سنتی هستند که تمد سناز و
خو انگیخته اند؛ یعنی طراحی شده نیستند (هایک1998 4؛ .)1992
ر حقیقت نها ها بسترساز توسعه هستند .انها نیرو حرکتی خو را ارند و تحنت تنأثیر
نیرو خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند .نها ها قوانین باز ر جامعنه انند؛ یعننی
روشی را تعیین میکنند که ولت ر جامعه نقش ایفا میکند و با بخش خصوصی ارتباط برقرار
میکند (نورث  .)6 :1990به یبارت یگر نها ها موجب کاهش رانت و فسا بهبنو حاکمینت
قانو شفافیت و پاسخگویی و افزایش اثربخشنی خندمات ولتنی بخنش یمنومی منیشنوند و
موجب سترسی بیشتر مر م به امکانات و فرصتها می گر ند .این نها ها هسنتند کنه فرصنت
ها انگیزه ها ریسکها و محدو یتها را تعیین و سیاستها را هدایت میکنند (یوسنفی 1388؛
 .)1392بنابراین نها ها بنیا ها توسعه تکاملی را تشکیل می هند .نویسنده ر جنا یگنر
بیشتر بر نها ها رسمی تأکید نمو ه و نها ها غیررسمی که پایه و اساس نها ها رسنمی را
تشکیل می هند کمتر مور توجه قرار ا ه است .ر اینجا سعی می گر اینن خن جبنرا
شو (یوسفی 1382؛ 1388؛ 1392؛ .)1396
نها ها را همچنین می توا به نها ها "برونزا" و نها ها " رونزا" تقسیم کنر  .نها هنا
برونزا هما نها ها رسمی هستند و نها ها " رونزا" نیز مشابه نها ها غیررسنمی تعرینف
می گر ند .اگرچه امروزه مشخص شده است که نها ها نقش مهمی ر توسعه ارند اما همنواره
بیشترین تأکید بر نها ها برونزا شده و نها ها مهم و حیاتی رونزا کمتنر منور توجنه قنرار
رو
گرفته است .رو و فهم نها ها رونزا به ما کمک می کند تا نه تنها از تحوالت نهنا
1. Commons
2. Veblen
3. North
4. Hayek
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بهتر اشته باشیم بلکه همچنین این مسأله را بفهمیم که چرا برخی نها ها مور قبنول قنرار
می گیرند و برخی غیرقابل پذیر می شوند.
2
اسکات )6-7 :1998( 1انسا شناس کلمه یونانی متیس را مور کنکا قرار ا ه کنه بنه
رو ما از نها ها رونزا کمک می کند .متیس شامل اننواع مهنارتهنا فرهنن هنجارهنا و
سنتهایی است که فر انها را ر زندگی اجتمایی تجربه منیکنند .اینن مفهنوم شنامل روابنط
متقابل افرا و تبیینکننده حرکات کر ارها و ی ئم رفتار افرا است و رابطه انسا با طبیعت
را بیا می کند .اینکه انسا ر یمل چگونه یا می گیر که ر شرایط محیطی چگوننه رفتنار
کند و یا خو را با قواید رفتار سازگار ساز حائز اهمیت اسنت .ر حقیقنت متنیس چینز
نیست که بتوا برا ا ستورالعمل روشنی نوشت بلکه از طری تجربه و یا گیر ضمن کار
اموخته می شو  .متیس ایستا نیست بلکه پویا است .ر نتیجه انتقال اط یات و تبنا ل فکنر
بین افرا و جوام تغییر می کنند .متیس ها کهنه و قدیمی جنا خنو را بنه متنیس هنا
نوین و جدید می هند که با پیشرفت سازگار ترند .تجربه کشورها توسنعه یافتنه نشنا منی
الزم است ساختار رسمی رستی ماننند قنانو اساسنی حقنو
هد که برا توسعه اقتصا
مالکیت و غیره بر قرار گر ؛ اما م حظه و پی بر به اهمیت این نها ها به تنهایی کافی نیست.
نها ها رسمی می باید مبتننی بنر فرهنن و سننت و قوایند رفتنار منر م باشنند .اگنر
نها ها رسمی و نها ها غیر رسمی و ینا متنیس همناهنگی نداشنته باشنند ر ا صنورت
نها ها رسمی و غیررسمی اثرات یکدیگر را خنثی یا ناکارامند منیسنازند .بنرا مثنال اگنر
مفهوم حقو مالکیت روشن نباشد و یا رو رستی از ا وجو نداشته باشند ر ا صنورت
جهت ایمال یک چنین سیستمی نهایتاً شکست می خور ؛ زیرا ر ا صنورت
هرگونه ت
افرا به این سیستم انگونه که انتظار می رو احترام نمی گذارند؛ به این لیل که ما می توانیم
بفهمیم چرا نها هایی که ر یک شرایطی مؤثر هستند نمی توانند به اسانی بنه جنا یگنر
منتقل شوند و مؤثر واق گر ند؛ زیرا هیچ تضنمینی نیسنت کنه انتقنال نها هنا بتواننند همنا
کارکر را اشته باشند.
متیس انش الزم را به افرا می هد تا حول محور اهدافی که برا طرفین مفید اسنت بنا
هم هماهن گر ند .اگر متیس با ساختار نها ها هماهن باشند ر ا صنورت افنرا خنو را
حول محور نها ها هماهن می کنند و یک روند پایدار شکل می گیر ؛ اما اگر بین متنیس و
نها ها رسمی هماهنگی نباشد جامعه روند با ثبناتی را طنی نخواهند کنر  .رو و تشنخیص
نقش متیس بر ا اللت می کند که بستر و یا زمینه مهم اسنت .بنه یبنارت یگنر نها هنا
معینی را نمی توا بهوسیله یک سازما مرکز یا متمرکز ر اخل یک جامعه برافراشت و به
مر م تحمیل کر  .یلت این قضیه را بوتکه چنین توضیح می هد:
1. Scott
2. Metis
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"این یک موض گیر روشنفکر بر یلیه "امپریالیزم غرب" ر مور توسعه نیست
که گفته میشو توسعه صرفاً نوشتن و تدوین قانو اساسنی براسناس موکراسنی
غربی و یا کپی کر نها ها اقتصا سرمایه ار نیست بلکه این یک مسنأله
معرفت شناسی ر مور قنوانین اسنت ... .اقتصنا انا ممکنن اسنت وی گنی هنا
قوانین مختلف را تعیین کنند اما این فرهن و سنت ها تاریخی جوام است که
تعیین می کند که کدام قوانین می توانند ر شرایط محیطی معینی به اجرا رایند.
مسأله مالکیت خصوصی و ازا قرار ا نیست که نتایج نا رستی بهبار منی اورنند
بلکه این واقعیت است که برخی سنتها اجتمایی و ا اب و رسوم بنه اینن نها هنا
مشروییت نمی بخشند" (بوتکه.)58:1996-257 1

این یدگاه از نظر توسعه تبعات گستر ه و وسیعی ار و چنین معنی می هد که شنخص
نمی تواند از بسترها تاریخی یک کشور خارج شو و یک ساختار نها "مناسب" را طراحنی
و ایمال نماید؛ با این امید که مور پذیر قرار گیر و مقبول واق گنر  .بنهرغنم اینکنه منی
انیم چه ساختار نها برا رشد و توسعه الزم اند؛ با این حال ما نمی توانیم انها را تحمینل
کنیم؛ زیرا ممکن است متیس جامعه مان پذیر گستر ه انها گر  .نورث گفته است که فهنم
و رو فعاال نقش مهمی ر تغییرات نها ها ایفا میکنند؛ زیرا ایتبارات ایدئولوژیکی بر سنازه
ها ذهنی مدلسازانی که گزینه ها را انتخاب می کنند تأثیر میگذارند (نورث103 :2005 2؛
 23-37 :1994پجننویچ .)2003 3ر همنین رابطننه میسننز 4بننر اهمینت ایتقننا ات یمننومی و
ایدئولوژ بر بنیا تغییرات اجتمایی تأکید می نماید .او می نویسد:
"انچه مسیر سیاستها اقتصا یک ملت را تعیین می کند همیشنه اینده هنا
اقتصا است که مر م ارند .ایتقا ات یمومی هیچ ولتی خواه موکراتیک خواه
یکتاتور نمی تواند خو را از چمبره زنجیر ایندئولوژ کنه بنه صنورت یمنومی
پذیرفته شده است رها ساز " (میسز .)863:1966
او ر جا یگر می نویسد:
"تفو ایتقا ات یمومی نه تنها نقش انفرا را تعینین منی کنند کنه اقتصنا ر
پیچیدگیها فکر و انش ایفا منی کنند بلکنه کنل فراینند تناریخ بشنر را منی
ساز "(میسز .)864:1966
1. Boettke
2. North
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دوفصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 275 /

مفهوم متیس گستر ه تر و وسی تر از ایتقنا ات یمنومی اسنت .بنا اینن وجنو ایتقنا ات
یمومی و ایدئولوژ را می توا یناصر کلید متیس ر نظر گرفت .هما گونه که خواهیم ید
تغییر ر ایتقا ات یمومی و متیس برا تغییرات اجتمایی بسیار حائز اهمیتانند .رحقیقنت
ر بیشنتر کشنورها نا ینده گنرفتن
یکی از الیل کلید یدم موفقیت سیاستها اقتصنا
نقش نها ها سنتی و فرهنگی روننزا ینا خو انگیختنه بنو ه اسنت .نها هنا غیررسنمی کنه
زیربنا نها ها رسمی محسوب می شوند را نمی توا از باال تحمیل یا ایمال نمو بلکنه بایند
از پایین و از طری تو ه ها توسعه و گستر یابد .ایمنال نها هنا رسنمی کنه بنا متنیس ینا
نها ها رونزا ناسازگار باشد و انطبا نداشته باشد مؤثر نخواهد بو .
 .3چگونگی تحول در نهادها
همواره حول محور این سؤال می چرخد که ایا نها ها ساخته
اما بح ر مور تغییرات نها
میشوند یا تکامل پیدا میکنند؟ هایک ر اینباره ریشنه نظرینات را حنول محنور و بر اشنت
متفاوت از مسأله "یق نینت" بینا منی کنند (هاینک  .)82-95 :1976او یکنی را "یق نینت
ساخت گرا" و یگر را "یق نیت تکاملی" میخواند .یق نیت ساخت گرا بر این نظر است کنه
نها ها ساخته شده هدفمند طراحی شده اند؛ بهطور که ر طول حینات سنازندگا کنارکر
خو را نشا می هند؛ اما نها ها تکاملی بنه صنورت بنرهمفزایننده و خو انگیختنه ر طنول
نسلها رشد پیدا می کنند .اولی بر این نظر است که نها هنا انسنانی تنهنا وقتنی ر خندمت
مقاصد انسانی هستند که به صورت یمد برا این کار طراحی شده باشند .طب این یندگاه
لیل اینکه نها هایی وجو ارند و تاکنو وام اور هاند این است که برا مقاصد معینی خل
شده اند؛ یعنی مصنوع ست انسانند و بنابراین ما باید همیشه جامعه و نها هایش را بازطراحی
کنیم .هایک ر این باره می نویسد:
" بنابراین این گفته که ما باید جامعه مدر را هوشمندانه برنامه ریز کنیم چنو
خیلی پیچیده شده یک تنناقض اشنکار و نتیجنه رو کنامل " اشنتباه ازشنرایط
است.واقعیت این است که ما یک چننین نظنم پیچینده ا را ننه از طرین هندایت
ایضاء جامعه بلکه بطور غیر مستقیم از طری به اجراء گذاشنتن و بهبنو قنوانینی
می توانیم به انجام برسنانیم کنه منجنر بنه شنکل گینر ینک نظنم خو انگیختنه
شوند"(هایک  1998کتاب اول.)50-51 :
یبارت «یق نیت ساختگرا »1به ینوا یک اسم خاص برا شیوه تفکر به کار میرو که
اغلب ر گذشته به اشتباه برا ما به صورت «یق نیت» تشریح میشند .مفهنوم اصنلی یبنارت
1. Constructivistic Rationali
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«یق نیت ساختگرا« را احتماالً میتوا با بیانی سا ه چنین تشریح کر که چو انسنا خنو
نها ها جامعه و تمد را ساخته پس هر وقت که بخواهد میتواند بر اساس میل و خواسنت
خو متناسب با نیاز و شرایط انها را تغییر هد تا امینال و خواسنتههنا او را بنراور ه سنازند.
یق نیت ساختگرا ریشه ر تفکرات کارت و پیروا او هنابز 1و ژا ژاو روسنو 2ار  .ایتقنا
انها بر این بو ه که چو نها ها نیازهایی را رف میکنند پس باید به وسیله ینک فکنر طراحنی
شده باشند.
تصور ساختگراها این است که نها هایی که یمد و هدفمند سناخته نشندهانند تنهنا بنر
حسب تصا ف میتوانند مفید باشند .بنابراین بر اساس نظر انها وجو هر نها حتمناً لیلنی
ار  .چنین نگاهی یا اور شیوهها انتروپومورفیسم 3ر گذشته است که بر اینن تصنور بو نند
مذهب قنانو زبنا نوشنتارها
که همه نها ها و فرهن ها طراحی شدهاند .از نظر انها اخ
پول و بازارها به صورت یمد و اگاهانه توسط شخصی طراحی و ساخته شدهاند .چنین فنر
میشو که تمام نها ها اجتمایی محصول طرحها یمد انسا ها هسنتند .اینن طنرز فکنر
ریشه ر نظریات کارت ار ؛ مبنیبر اینکه انسا ها زیرو و بناهو مسنتقل بنا هنم جمن
شوند و رباره ساختن نیا جدید تبا ل نظر کنند.
اما این ا یا اشتباهی گمراهکننده است .اینن جملنه کنه انسنا نها هنا و تمند را «خلن
کر ه» اگرچه به لیل مفیدبو این نها ها ممکن است به ظاهر یا و بیضرر یده شو اما
از ا چنین استنباط میشو که چو انسا از قوه یقل برخور ار بو ه چنین کار کر ه امنا
این بسیار بح برانگیز است .انسا قبل از تمد ارا یقل نبو  .یقل و تمد هنر و بنا هنم
تکامل پیدا کر هاند .کافی است به «تکلم» و «زبا » توجه کنیم؛ هنیچکس تناکننو نتوانسنته
ا یا کند که زبا به وسیله یک انسا «یاقل» اختراع شده است اما یقل و تمد بنا هنم رشند
قانو هنرها ستی و نها ها اجتمایی نیز صا اسنت.
مییابند .همین امر ر مور اخ
ما هنوز چنین تصور میکنیم که این یارضهها کنه ناشنی از یمنل انسنا هسنتند «اگاهاننه»
طراحی شدهاند تا ر جهت اهدافی باشند که بنراور ه منیسنازند امنا چننین نیسنت (هاینک
 1998کتاب سوم.)162 :
پیروا "یق نیت ساختگرا" بر این نظرند که قبل از اینکه چیز بهوجو بیاید و ر خدمت
هدفی باشد باید برا ا کار طراحی و ساخته شده باشد .از نظر انها چیزهنا خنوب اتفناقی
ایجا نمی شوند؛ اما "تکاملگراها" یا کسانی که به "یق نیت تکاملی" معتقدند بر اینن نظرنند
که خیلی از ستاور ها نظم ها نها بر اساس یقل یا قصد و هدف انسا به سنت نیامنده
اند و خیلی چیزها خوب خارج از ارا ه و قصد انسا شکل می گیرند و ر نینا واقعنی کنه
1. Hobbs
2. Jan Jack Rosseu
3 . Anthropomorphism
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مملو از نا اطمینانی است انش الزم برا مقابله با این شرایط نز افرا مختلف پراکنده اسنت
و تجمی پذیر نیست .ما هرگز نمی توانیم کل هزینه ناشی از مداخ ت ر این شرایط را بدانیم.
ر اینجا تأکید بر تکامل اجتمایی است؛ اما بر اساس نگاه تکاملگراها ینا «یق نینت تکناملی»1
نظم اجتمایی جوام که اثربخشی یمل فر را باال میبر به لیل طراحی انسا ها بر مبننا
نگاه ساختگراها نبو ه بلکه به صورت خو جو شکل گرفتهاند .رحقیقنت بیشنتر نها هنا
مفید جامعه بر اساس فرهن و سنت به صورت خو جو شکل گرفتنه و طنرح هنیچ شنخص
معینی نبو هاند؛ اما نگاه یق نیت تکاملی مبتنی بر این اسنت کنه ا قنوانین و قوایند رفتنار
کام " طبیعی بهصورت خو جو و خو انگیخته هستند .انها بنه اینن لینل وام اور نند کنه
موجب موفقیت گروههایی شدند که به انها یمل می کر ند .هایک بر این نظنر بنو ه کنه گنروه
هایی که این قواید و قوانین را ریایت می کر ند موف تر بو ند و این قوانین و سنتها مدتهنا
پیش از اینکه انسا از وجو انها اگاه باشد یا یملینات انهنا را فهمینده باشند وجنو اشنته و
توسعه یافته بو ند (هایک  1998کتاب اول.)19:
نها هایی که تمد مدر را شکل می هند به لیل رو این مسأله که چو برا جامعنه
مزایایی ارند انتخاب نشدند بلکه انها تکامل پیندا کر نند .یعننی جنوامعی کنه بنه انهنا یمنل
میکر ند شکوفا شدند وام اور ند و حوزه نفنوذ خنو را گسنتر ا نند رحنالیکنه سنایر
جوامعی که از این قواید رفتار پیرو نمیکر ند موفقیت کمتر اشتند و بنه منرور از بنین
رفتند .نها ها اجتمایی منشأ خو را مدیو رو انسا یا یق نینت نیسنتند بلکنه مندیو
تکامل اجتمایی هستند.
میسز ر این رابطه می نویسد:
"گروههایی که خو را با شرایط نیا واقعی سازگار نکر ند و رفتارشا مبتننی بنر
الیل کاذب و غلطی بو محکوم به شکست بو ند و از بین رفتند .تنها گنروههنایی
توانستند وام و بقاء اشته باشند که ایضاء انها بر اساس قواید رفتار رستی بو ؛
یعنی پیرو از قواید و قوانینی که با واقعیات منطب و سازگار بو ند و یا بهتر است
بگوییم یملگرا بو ند بنابراین وام اور ند" (میسز.)13:2006 2
هایک مینویسد:
"یق نیت ساختگرا کترینی است که فر میکند تمام نها هایی که به بشنریت
نف میرسانند باید با اگاهی تمام از اثرات مطلوبشا به صنورت یق ننی اختنراع
شده باشند .اینکه انها باید به لیل اهمیت و اثرات مشخصی که ارنند نسنبت بنه
اثراتی که از ترتیبات یگر به ست میاید ترجیح ا ه و محتنرم شنمر ه شنوند و
1. Evolutionary Rationalit
2 . Mises
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اینکه ما از چنا قدرتی برخور اریم که میتوانیم نها ها خو را به نحو سناما
هیم که تمام نتایج مطلوب ممکن را نسبت به سایر رو هنا بنه ارمغنا اورنند .و
اینکه وقتی که م حظات اگاهانه تمام یوامل بنه سنتاور منجنر منیشنو کنه
نسبت به نتیجه یک فرایند خو انگیخته برتر ار یقل ما هرگز نباید مبا رت بنه
استفا ه ابزارها خو کار یا مکانیکی کند .بنابراین این نوع یق نینت اجتمنایی ینا
ساختگرایی است که به همنه اننواع سوسیالیسنمهنا مندر برنامنهرینز هنا و
خو کامگی ها منجر میگر " (هایک  1998کتاب وم.)85:

اگر گفته هایک مبنی بر اینکه یقل انسا محصول فرهن جامعه است و بنا ا رشند منی
کند را بپذیریم ر ا صورت هر ا یایی ر اینباره کنه جامعنه مخلنو ارا انسنا یق ینی
است مر و می گر ؛ چراکه یق نیت ریشه ر جامعه ار  .هایک می نویسد:
"این مفهوم که انسا ر جهت تأمین رضایت رونی خو نظم جامعه را بنا کنر ه
خطا است؛ زیرا بدو گذر از مرحله تکامل فرهنگی کنه منابین غرینزه و یقنل قنرار
ار او نمی توانست از چنین یقلی برخور ار باشد که امروزه او را به انجام این کنار
ترغیب می کند .انسا قواید رفتار جدید را به این لیل اتخاذ نکر که بنا هنو
بو بلکه با اطایت از قواید رفتار جدید هوشمند گر ید .مهمتنرین بصنیرتی کنه
هنوز خیلی از یق نیت گراها ر برابر ا مقاومت می کنند و حتی بی میل نیسنتند
که به ا برچسب خرافات بزنند این مسأله است که انسا نه تنها هرگز مفیدترین
نها هایش را از زبا گرفته تا اخ و قانو اختراع نکر ه و حتی امروزه هنوز هنم
نمی اند چرا باید انها را حفظ کند چرا که این کنار ننه غراینز و را بنراور منی
کنند و نه برایش توجیه یق نی ارند .ابزارها اساسی تمد یعننی زبنا اخن
قانو و پول همگی نتیجه رشد خو انگیخته و طراحی نشده هسنتند ]امنا هنر جنا
که[ قدرت سازما یافته بر این و ابزار اخر مسلط شده کل انها را خنراب کنر ه
است" (هایک  1998کتاب سوم.)162-63 :
هایک مینویسد:
"ما نمیتوانیم ر اینجا این مسأله شوار را که چگونه انسا هنا قنوانین رفتنار را
که اغلب خیلی تجرید هستند از طری سرمش قرار ا یا تقلید از یکدیگر ینا
می گیرند مور بررسی قرار هیم ؛ این مشکلی است مانند یا گیر زبنا کو کنا
قانو
که برا ما خیلی اشنا است؛ اما همچنین ر حوزههایی مانند رفتارها اخ
و ر بیشتر مهارتها یگر اتفا میافتد؛ جایی که ما به وسنیله قنوانینی هندایت
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می شویم که می انیم چگونه از انها پیرو کنیم اما نمیتوانیم ا را تبیین کنیم"
(هایک  1998کتاب اول.)19:
این قوانین و مقررات یا اصولی که از نسل ها پیش به نسل ها بعند منتقنل منی شنو و
تبدیل به سنت و فرهن شده و مر م اجرا می کنند شامل رفتارها و منوار متعند هسنتند
نظیر کشاورز یا چگونگی برخور با شرایط طبیعی سرما و گرما که مر م از اجندا خنو بنه
ارث بر ه و سینه به سینه منتقل می شده انجام می ا ند؛ بدو اینکه بدانند چنرا انجنام منی
هند؛ مثل پاشویی بیمار که تب ار استفا ه از اروها گیاهی بنه بیمنارا ینا اسنتفا ه از
ی ئم بارا و برف یا اط ع از رفتار حیوانات و جانورا  .این انش بیشتر شبیه اط یات است و
نمی تواند رابطه یلت و معلولی را بیا کند .الزم نیست که مر م مثل نظریات یلمی چرایی ا
را بدانند؛ مثل نسخه پزشکا و غیره؛ اما یق نیت ساختار به نها ها غیر رسنمی بهناء نمنی
هند و این روابط از نظر رو مسائل اقتصا اجتمایی مهم اند.
اینها ر واق نشا هنده انش و هو اجدا ما بو ه که ر نها هایی که به ارث رسنیده
متجسم است .این یک نظم خو جو است که البته معجزه یا ینک همناهنگی طبیعنی منناف
افرا نیست بلکه به این لیل شکل گرفت که ر طول هزارا سنال انسنا قنوانین رفتنار را
توسعه ا که به شکل گیر یک چنین نظم خو جو منجر گر ید .نکته جالب ر این مور
ا است که انسا ها این قوانین و قواید رفتار را توسعه ا ند بدو اینکه کارکر انها را واقعاً
بدانند .انها به صورت خو جو حرکات و اقداماتی را انجنام منی ا ه انند؛ یعننی از رفتارهنا
خو جو مر م قوانین بیرو امد.
ف سفه حقو رکل این سؤال را مطرح نمی کنند که "هدف" و "قصند" قنانو چیسنت؟
چرا که فکر می کنند این سؤال پاسخ ا نی نیست؛ چراکه انها "هدف و قصد" را چنین تبیین
می کنند :انتظار ستیابی به نتایج معینی است که برا رسید به ا هدف قانو طراحی شده
است و رحقیقت هدف این است که یک نظم تجرید و انتزایی را ایجا کند؛ یک سیسنتم از
روابط انتزایی که تبیین کامل ا بستگی به شرایط معینی است که هیچکس نمنی توانند ا را
بهطور کامل بداند .پس اینن قنوانین رفتنار یا الننه ارا "معننی" و "کنارکر " اسنت کنه
هیچکس به انها ندا ه است و اینکه نظریه اجتمایی می باید انها را کشف کند.
یلم به ما کمک می کند تا رو بهتر از موضویات نظر ر باره شرایط اشته باشیم امنا
یلم نمیتواند کمک چندا زیا بکند تا از شرایط و حوا ث زمانی و مکانی گستر ه و پراکنده
و شدیداً متغیر که نظم یک جامعه بزرگ و پیچیده را تعیین می کند اطمیننا حاصنل کننیم.
این یک توهم و پندار واهی است که پیشرفت انش نظر ایجا کر ه که ما می توانیم مسنائل
پیچیده و بههم مرتبط را به فکتها ریزتر و مطمئن تر کناهش ا ه و خ صنه کننیم .اینن
اغلب به خطاها یلمی جدید منجر می گر .
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هایک مینویسد:
"مفهوم وجو یک جوهر و ما ه فکر که مستقل و خنارج از کاسنموس طبیعنت
باشد و انسا را قا ر ساز از هما ابتدا به طرح نها ها جامعه و فرهنن بپنر از
که ر انها زندگی میکند نا رست است" (هایک  1998کتاب اول.)17:
1

2

هیوم )245 :1748( 3معتقد است که ایتقا ات اخ قی نه طبیعی هسنتند و ننه یمند ینا
اختراع مغز انسا بلکه «خو جو » یا «رشدیابنده» یعنی محصول تکامل فرهنگی هستند که
انسا ها سازگار است وام و بقاء اشته است و انهنایی کنه کمتنر منؤثر
ر ا هرچه با ت
بو ه از بین رفتهاند .هیوم مندویل و اسمیت ایده وگانه تکامل فرهنگی و نظنم خو جنو را
مطرح کر ه اند .به یقیده هایک قوانین رفتار محصول فرایند انتخاب گروهی است که مستقل
از رو انسا ها انجام میشو  .قوانین و نها ها بهتدریج توسعه مییابنند کنه ر ا نسنلهنا
بعد بر ستاور ها نسلها پیشین خو اتکاء میکنند .انتخاب قنوانین و نها هنا مبتننیبنر
رو فکر و یق نی انسا ها از مزایا انها نبو ه بلکه به تقلید از گروه ها موف اتخاذ و این
قوانین انتخاب شدهاند زیرا افرا که انها را اجرا میکر ند موف شدند به امتیازهنا و مزاینایی
ست یابند.
نظریه تکامل اجتمایی مستلزم ا است که افرا از قوانین جامعنه پینرو کننند امنا الزم
نیست که الیل ا را بدانند .قوانین معلوم و شناخته شدهاند برا اینکه انسا هنا پیوسنته بنه
انها یمل می کر ند اما این قایده تکرار یمل به ا لیل نبو ه که اشخاص کنشگر قنا ر بنه
بیا الیل انها بو ه اند .هایک می نویسد:
"چیز را که می خواهم توضیح هم این است که انسنا هنا ر رفتارشنا هرگنز
منحصراً بهوسیله رو روابط یلت و معلنولی بنین وسنایل شنناخته شنده معنین و
اهداف مطلوب معین هدایت نشدند بلکه همچنین همیشه بهوسیله قوایند رفتنار
هدایت می شوند که از انها بهندرت اگاهی ارند و مطمئناً انهنا را اگاهاننه اختنراع
هنا
نکر ه اند .رو و فهم کار و اهمیت چننین قوایند بسنیار مشنکل و تن
یلمی ر این مور نیز موفقیت چندانی نداشته است  ...برا توضیح بیشتر بهطنور
خ صه باید بگویم که موفقیت یک فر ر ستیابی به اهدافش نه تنها به شنناخت
اگاهانه او از روابط یلی بستگی ار بلکه تا حد زیا به توانایی او ر یمنل طبن
قوانینی است که ممکن است نتواند انها را بیا کند و ما تنها می تنوانیم از طرین
قواید و قوانین مرسوم انها را تشریح نماییم" (هایک .)5:1978
1. Mind Substances
2. Cosmos
3. Hume
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انچه سنت تکاملگرا رباره یلت وجو و منشأ نها ها به ما میگوید اینن اسنت کنه انهنا ننه
ناشی از ابتکار و طرح یک شخص بلکه به لینل بقنا نها هنا موفن بنو هانند .از نظنر انهنا
براساس ازمو و خطا است که تکامل اجتمایی شکل میگیر  .این تحوالت رحقیقنت نتیجنه
یمل انسا اما نه طرح انسانی بو ه است .از این رو خ ف تصنور مرسنوم نظنم سیاسنی ینک
کشور کمتر نتیجه ابتکار فر بلکه رنتیجه پیرو از قواید و قوانین مرسوم است که توسنعه
می یابد .بدیهی است که ر این مسیر نمیتوا انتظنار رفتنار یکننواختی اشنت؛ برخنی افنرا
ریسک کر ه و رفتار متفاوت را نبال میکنند .به یبارت یگر قانو شکنی میکننند ر اینن
راه برخی از انها با شکست و برخی با موفقیت روبهرو می شوند .افرا موف الگویی برا یگرا
می شوند .با پیرو از گروهها موف جامعه تکامل پیدا میکند .بنابراین خ ف مفهوم کارتی
ا یک تحول ناشی از هو و ذکاوت یک فر مستقل و از قبل طراحیشده نبو ه است .چنین
فر که از هوشمند کامل برخور ار و همهچیز ا باشد ر بین انسا ها وجو نداشته است.
نورث به پیرو از هایک فرهن را یامل محدو کننده تغییرات نها و قنوانین را نتیجنه
تحول و تکامل فرهنگی می اند و مینویسد" :حتی بعد از «تغییرات غیرمداوم یا منقطن » ینک
تغییر را یکال ر قنوانین رسنمی رنتیجنه فنتح ینک سنرزمین ینا انقن ب «خیلنی از قنوانین
غیررسمی که مبین «میراث یمی ماندگار فرهنگی» اسنت؛ ر مقابنل قنوانین رسنمی جدیند
مقاومت نشا می هند" (نورث  .)1990بنه همنین ترتینب هاینک منیگویند کنه هنجارهنا و
«قوانین رفتار » بخشی از میراث فرهنگی هستند که میل به ماندگار ارنند (هاینک 1998
کتاب وم.)17:
هایک مینویسد« :حتی وقتی ر نتیجه انق ب یا فتح کل ساختار ولت تغییر کند بیشنتر
قوانین رفتار یا النه همچنا پابرجا میمانند» (هایک  1998کتاب وم.)19-17:
ر تمام کارها هایک م حظه میشو که و یک اینده اساسنی را نبنال منیکنند کنه
یبارت است از اینکه تمام یمارت جوامن مندر ماننند ولنت سیسنتم حقنوقی و قنانونی ا
برنامنهرینز نشندهاننند؛ کنه نتیجنه تطبین و سننازگار تندریجی و منداوم تغیینرات کوچننک
انباشتهشده افرا بیشمار ر قوانین اجتمایی هستند .انشنی کنه هنر فنر ربناره نها هنا
اجتمایی ار ذاتاً محدو است .انش ر سراسر جامعه پراکننده اسنت و نمنیتنوا بنه نحنو
مؤثر ا را ر مرکز یا از سو ولت کنترل یا یک جا تجمی کر  .بنابراین اننش کامنل ر
اختیار طراحا و سازندگا نها ها نیست .ر یو تغییرات نها ناشنی از رقابنت ایندههنا و
مناف است که به صورت تجمعی بخشهایی از چیز را میسازند که ر نهایت بنه ینک نظنم
اجتمایی لیبرال منجر میشو  .هایک این «رویکر تکاملی» را به کارها ا ام اسنمیت یویند
هیوم ا موند برو و کارل منگنر نسنبت منی هند .ا ام فرگوسنن فیلسنوف اسنکاتلند قنر
هیجدهم ایدها را مطرح کر که هایک نظریه خو را بنر ا بننا نهنا « :ملنتهنا بنا قوایند و
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ترتیباتی کلنجار میروند که رحقیقت نتیجه یمل اما نه طنرح هنیچ انسنانی نیسنت )هاینک
 1998کتاب اول.)150 :
1
هایک «یق نیت ساختگراها » را مور انتقا قرار می هد که بر این نظرند کنه «نها هنا
اجتمایی باید محصول یک طرح یمد باشند» (هایک  1998کتناب اول)5 :؛ رحنالیکنه ر
واقعیت «انسا هیچیک از مفیدترین نها ها را اختراع یا ابداع نکنر ه اسنت  ....مهمتنرین ابنزار
قانو و پول همگی نتیجه نظم خو انگیخته و نه طراحنی شنده انند»
تمد نظیر زبا اخ
(هایک  1998کتاب سوم.)162:
هایک می پذیر که قوانین غیررسمی که مبتنیبر رسومات هستند بهتندریج و اهسنتگی از
طری ازمو و خطا رنهایت به ینوا نها ها رسمی از سو ولت سنازما هنی منیشنوند.
حتی ر یک نظم اجتمایی خو انگیخته زمانی میرسد که جامعه مکانیسمی را منی سناز کنه
قوانین رفتار تکاملیافته را به نظم ر می اور  .ا گاهها نها ها و ستگاهها ولتی قوانینی
را به اجرا میگذارند که از طری کدها قانونی سیستمی شده است .به ی وه یک نظم قانونی
پیوسته از طری ا گاهها و مجلس تغییر می کند .ر چارچوب مرزهنا «کاسنموس قنوانین»
کلنجار رفتن قضات و مجلسیو بخشی از فراینند گنزینش و سنازگار ر نظنم خو انگیختنه
است )هایک  1998کتاب اول.)119 100 88 :
از نظر هایک نظم نها را نمیتوا سازما هی و «قانونی» یا «متعهد» کر  .به این لیل
سا ه که یک نها نمیتواند به ینوا یک سازما وجو اشته باشد )هایک  1998کتناب وم:
)170؛ چراکه سازما ها یمد و ساخته شده هستند و ارا اهداف از قبل تعیین شده که بنر
اساس ستور به تخصیص مناب می پر ازند اما نها ها فاقد هدف و یمند هسنتند و بنه صنورت
خو انگیخته رو می هند.
هایک منشأ اخن را بنا اشناره بنه نظرینه تکامنل تندریجی اجتمنایی خنو و بنه نقنل از
کلیفر  )121:1879(2چنین بیا میکند " :رو ما از رست و غلط ناشی از نظمی اسنت کنه
می توانیم مشاهده کنیم" )هایک  1998کتاب اول)149 :؛ لذا اخن از قبنل توسنط جامعنه
تعیین نمی شو بلکه نشا هنده کدها تواف شده رفتار است که بنه لینل مزاینایی کنه
برا جامعه ار بهمرور تکامل پیدا می کند.
ر یک جامعه ازا با ینا گیر افنرا از پینرو و اطاینت و انجنام ازمنو قنوانین اخ قنی
تجرید رفتار یا النه تکامل پیدا میکند .این قوانین فرهنگی هستند؛ منشأ انها رسم و سننت
است؛ انها تنها هنگامی تکامل پیدا میکنند کنه «قنانو شنکنا » ینا «ننواورا » ازا باشنند و
بتوانند به الیل نف شخصی تعریف «قایده باز » را اص ح کنند .اگر ر این کار موف شندند

1. Constructivistic Rationalism
2. Clifford
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انگاه اص حات ر سطح گستر ه ر جامعه پذیرفته شده و مشروییت مییابند )هاینک 1998
کتاب سوم 61 :و.)167
نگاه تجمعی یا تکاملی که با نفوذ ترین ایده را ر بین نها گرایا ار با تأکیند بنر یوامنل
میراث فرهنگی یم ً قید بر رو اص حات نها ایمال می کند .اینن یندگاه ر تضنا بنا
یدگاه ساختگراها است .اگ س نورث ( )1990بر این نظر اسنت کنه تغیینرات موفن نهنا
ضرورتاً تدریجی مداوم و پایدارند .با نشا ا اینکه فرهن یک قید بر تحوالت نها است او
یم ً از نظم خو انگیخته هایک پیرو می کند؛ جایی که قوانین نتیجه تکامل فرهنگی است.
بهی وه هما گونه که هایک بارها گفته است تمنام تن هنا جهنت طراحنی ینا سناختن
نها ها مشمول پیگیر "اهداف مشترو شناخته شده" که انهم اساساً ر برگیرنده " سنتور و
جبر" است .بهطور اجتناب ناپذیر این کار به سرکوب ازا ها فر و سیاسی منجنر منی
گر که ر حقیقت برا پیشرفت یلمی و اجتمایی ضرور هستند .پیگیر اهداف مشنترو
منجر به ناسیونالیزم ینا سوسنیالیزم منی گنر )هاینک  1998کتناب وم .)111 :ر مقابنل
همچنا که افرا ر جامعه باز و ازا یا می گیرند و از قوانین تجرید و انتزایی اخ قی رفتنار
یا النه پیرو می کنند و نتایج و ستاور ها را تجربه می کنند از طری ازمو و خطا تکامل
می یابند و جامعه تکاملی شکل می گیر  .ر حقیقت منب این قوانین رفتار مسائل فرهنگی
ا اب و رسوم و سنتها هستند .انها هنگامی تکامل می یابند کنه افنرا تنابو شنکن و ننواور ینا
کسی که به نبال مناف شخصی خو است قوانین را اص ح نماید یا به رو متفناوتی رفتنار و
یمل نماید و به موفقیتی برسد .ستاور و یگرا را نیز ترغیب مینماید تا از او تقلید کننند
و از این طری جامعه به پیش می رو  .با انتخاب راه بهتر رستتر و مؤثر و مفیندتر ا رو
و کار مشروییت مییابد وقتی که این تغییرات ر سنطح گسنتر ه و وسنی پذیرفتنه و بنه ا
یمل شو جامعه تکامل مییابد )هایک  1998کتاب اول 61 :و .)167
تکامل جامعه انسانی با تغییر نها ها اقتصا اجتمایی همنراه اسنت .اقتصنا ینک یلنم
تکاملی است و فرایند است که مراحل تکمیلی ار (وبلن  .)58:1919 69-41: 2010اقتصا
تکاملی از نظر وبلن می باید یک تئور فرایند رشد فرهنگی باشد که بهوسیله مناف اقتصنا
تعیین می گر  .یک نظریه از مراحل تجمعی نها ها اقتصنا اسنت کنه بنر حسنب همنا
فرایند بیا می گر (وبلن  .)72 :1919ر حقیقت این تغییر یامل انسانی است کنه موجنب
تکامل ر اقتصا می گر ؛ چراکه که او نیرو محرکه توسعه اقتصنا اسنت کنه ر یمنل و
کر ار انسا نمو پیدا می کند .این یمل انسانی است کنه موضنوع یلنم اقتصنا اسنت (وبلنن
.)72 :1899
منظور از تکامل تدریجی تکامل طبیعی است و نه یک تحول مصنویی با استفا ه از یناصنر
خارجی .ر این رابطه چسترتو  27 :1956( 1و  )28این حالت را چنین توصیف میکند:
1. Chesterton
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"وقتی که ما صحبت از این می کنیم که یک کو و به خوبی توسنعه یافتنه اسنت
منظور ما این است که او با نیرو خو بزرگتر و قو تر شده اسنت؛ ننه اینکنه بنا
یاریه گرفتن یک بالش ور سر یا راه رفتن با پا چوبی هیکلی بههم ز ه تا بلندتر
یده شو  .وقتی که می گوییم یک توله س به یک س تبدیل شنده منظنور منا
این نیست که رشد او یک تواف تدریجی با گربه بو ه بلکه منظور ما این است کنه
او به یک س کامل بدو کم و کاست تبدیل شده است".
اما انچه هایک به ینوا تکامل فرهنگی از سنت فاع می کند تکامل فرهنگی مانند تکامل
بیولوژیکی از رو یک سیستم نیست .از نظر هایک تکامل فرهنگی نویی رقابت بین سننتهنا
است و نه بین موجو ات .سنتها مور نظر او قوانین ایزوله و تجرید و یملکر انها نیسنتند
بلکه سیستمی از قنوانین و یملکر هنا سیسنتم پیچینده ا کنه از رو تکامنل منی یابنند و
همچنین ر طول زما با سنتها بیرونی رقابت می کننند .مفهنوم تکامنل تندریجی هاینک
"پویا است" .از نظر او تکامل رونی سیستم قوانین و سنتها یک تکامل ارگانیک است؛ مثنل
انچه چسترتو رباره رشد کو و مطرح کر ه بو  .هایک بر اینن نظنر اسنت کنه نویناً چننین
نیست که انچه قب ً وجو اشته با چیزها جدید جایگزین شنو و ینا ا را کننار بزنند بلکنه
انچه پنها بو را اشکار میساز  .بنابراین تکامل رونی از نظر هایک محافظه کارانه است و نه
انق بی که ر ا معیار اصلی برا تغییر مشروع یک قانو از نظر هایک کشف ناسنازگار ا
با وض موجو و قوانین بنیا تر است (هایک  161 :1998و .)171
او می نویسد:
"از انجایی که ما جامعه خو را مدیو قوانین و سنتهایی می اننیم کنه تنهنا بنه-
صورت ناکامل می فهمیم تمام پیشرفت میباید مبتنی بر سنت باشند .منا بایند بنه
سنت اتکاء کنیم و تنها می توانیم با محصوالت ا کارکنیم".
اتخاذ قوانین سوسیالیستی اساساً ر تضا بنیا بنا اصنول اساسنی مالکینت خصوصنی و
قرار ا ها بو ه که جوام غربی را برا هزار سال ا اره می کر  .این نمونه ا از تغییرات انق بی
است که نتیجه یک فرایند تکامل تدریجی طبیعی نیست؛ یعنی از رو سیستم شنکل نگرفتنه
است؛ اما ر مقابل از بین بر سیستم بر ه ار ر غرب قیقاً ینک مرحلنه تکامنل روننی
است .یک رشد طبیعی ملتها رباره ازا سیاسی و ارایی (مالکیت شخصی) که بهطور ضمنی
سالها ر غرب حاکم بو ؛ اما مدتها ر انتظار تحول برا بروز و اشکارشد مانده بو .
بنابراین هما گونه که گفته شد ر اینجا انسا ها با هم رقابنت نمنی کننند بلکنه منظنور
قوانین نها ها سنتها و فرهن ها است که با هم رقابت می کنند .گروه ها مختلنف انسنانی
قوانین متفاوت رفتار را نبال می کنند که به شکل تنوع قوانین نسنبتاً سنازگار منی ماننند و
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سعی می کنند گروه هایی را که از انها پیرو کنند حفنظ نماینند رشند و پیشنرفت هنند و
قوانینی که کمتر سازگار باشند بای می شو که گروه هنایی کنه از انهنا پینرو منی کننند
ضعیف شوند و از بین بروند و یا یقب بمانند یا یملکر نامناسبی نسبت به گنروه هنایی اشنته
باشند که از قوانین مناسب تر پیرو می کنند .ر نتیجه قوانین نسبتاً سازگار حفظ میشنو
و وسیعاً گستر می یابد؛ اما قوانین کمتر سازگار وام نمی اورند یا از بین می روند.
قوانین و سنتهای ی که موف بو ند موجب جذب پیروا سایر سنتهایی گر یدند که ناموف
بو ند .بنابراین ما مکانیزمی اریم که ر خیلی از موار به موازات تکامل بیولوژیک اروینن از
طری انتخاب طبیعی است که ر ا مناسب ترین سنتها وام می اورند رحالیکه انهنایی
که نامناسب هستند به حاشیه رانده و ر نهایت از بین می روند .اما باید توجه اشنت کنه اینن
" ارونیسم اجتمایی" نیست انگونه که معمنوالً فهمینده منی شنو  .ر اینجنا ننه ن ا هنا و ننه
انسا ها هستند که با هم رقابت می کنند و انتخاب می گر ند بلکه سنتها هستند .سنتها بنه-
صورت ژنتیک منتقل نمی شوند بلکه همگی انها وار فرهن جوام می شوند و هنر انسنا ینا
گروه انسا ها ر اصل می تواند یک سنت معینی اتخاذ نماید؛ اما انها نه نیاز ارند و نه اگاهانه
به اثرات خوب و بد انها واقف اند .یعنی مزایا و مضرات سیستم قوانین رفتار معموالً ناشنناخته
اند یا حتی غیر قابل فهم اند؛ چراکه به هما لیلی که هایک مطرح می کند منا از قبنل نمنی
توانیم تمام حوا ث مناسب را که ممکن است یک مجمویه قوانین را سازگار و یا ناسازگار ساز
معین کنیم .ر بهترین حالت اینها را تنها می توا بعد از وقنوع ینک واقعنه فهمیند؛ یعننی ر
نتیجه اینکه گروه ها مختلف از قوانین مختلفی پینرو منی کننند منی تنوا نتنایج انهنا را
مشاهده نمو  .حتی ر ا زما با توجه به پیچیده بو کارها انسا ما همیشه تمام اثراتنی
را که پیرو از یک سنت ار نمی توانیم بفهمیم.
ر نتیجه الیل اگاهانه که یک گروه قوانین معینی را اتخاذ می کنند اغلنب رابطنه بسنیار
کمی نسبت به قوانینی ارند که موف بو ه اند .الیل اگاهانه ممکن است مذهبی ینا خرافناتی
باشند .به همین لیل اشخاص روشنفکر تحصیلکر ه و مندر اغلنب بنهصنورت تحقیرامینز
چنین قوانینی را غیریق یی و مر و می انند؛ اما انها با این کنار از ینک نکتنه مهنم غافلنند و
اینکه انچه مهم است ا نیست که چرا مر م اگاهانه قوانین معینی را نبنال منی کننند بلکنه
انچه برا انها مهم است این است که گروه هایی که این قوانین را پیرو می کنند چه مزاینا
و منافعی خواهند بر ؛ بدو توجه به اینکه ایا گروه هایی که از انها پیرو می کنند از رابطنه
این قوانین و مزایا مطل باشند.
الزم به ذکر است هدف این نیست که "یقل" که گرانبهاترین ارایی انسنا اسنت سنت
کم یا نا یده گرفته شو  .اگر بر خو ار از کنترل ها یمد منی شنو و ینا بنر نظنم هنا
خو انگیخته و هدایت نشده تأکید می گر بدین معنی است که این ضنرورت ایجنا شنده تنا
شو تا از یقل سوء استفا ه نشو و توا و
استفا ه از یقل به رستی صورت گیر  .اینکه ت
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ظرفیت یقل انسا ر برخور با مسائل ر کارها روزانه مد نظر قرار گینر خنو بنه معننی
استفا ه از یقل است؛ اما تأکید بر محدو یت یقل چنین معنی نمی هد کنه یقنل کنار مهنم و
مثبتی انجام نمی هد .ما این مسأله را که یقل گرانبهاترین ارایی انسنا اسنت را زینر سنؤال
نمی بریم .تمام بح ما این است که نشا هیم این ایتقا که یقل قدرت تنام و مطلن ار و
می تواند اقا و ارباب خو باشد و توسعه ا را کنترل کند ممکن است ر حقیقت ا را از بین
ببر .
انچه ر باره یقل گفته شده ر حقیقت فاع از یقل ر برابنر سنوء اسنتفا ه از ا توسنط
کسانی است که نمی انند شرایط کارکر مؤثر یقل و رشد و نمنو ا چیسنت .انچنه ر اینجنا
سعی شده که توجه خوانندگا را جلب نماید این است که ما باید یا بگینریم کنه از یقنل بنه
شکل هوشمندانه استفا ه کنیم و برا این کار باید شرایط محیطی که اغلب غیرقابل کنتنرل و
غیریق یی است و یقل می تواند ر رو این محیط رشد کند و به رسنتی حفاظنت گنر را
رو کنیم .ر اینجا مخالفت با یق نیت گراها نباید با نویی فاع از بی یقلی یا پناه بنر بنه
یرفا یا خرافات تلقی شو  .منظور این نیست که یقل را تعطیل کنیم و یا از ا ست کشنیده
شو بلکه بررسی یق یی حوزه ا است که می خواهیم از قدرت یقل برا حل مسائل استفا ه
کنیم؛ جاییکه میتوانیم به توا یقل ایتما بکنیم؛ اما نباید تصور کنیم یقل از چننا قندرتی
برخور ار است که می تواند ر هر حوزه ا بهترین تصنمیم را بگینر و قندرت نامحندو ار ؛
انگونه که نئوک سیکها ر مدلساز خو ترسیم می کنند .استفا ه رست از یقنل مسنتلزم
این رو است که یقل چه نقشی منی توانند ر کنارکر جامعنه ا ایفنا کنند کنه مبتننی بنر
همکار چندین فکر و یقل جداگانه است .این بدا معننی اسنت کنه قبنل از اینکنه بخنواهیم
جامعه را بازساز کنیم باید کارکر ا را بفهمیم و توجه کنیم جایی که فکر منی کننیم منی
توانیم ا را بفهمیم ممکن است ر اشتباه باشیم.
منا
چیز را که باید بفهمیم این است که تمد انسا زندگی خنو را ار و تمنام تن
جهت بهبو مسائل باید ر چارچوب کارکر کلی ا باشد که ما نمی توانیم بر تمام ا کنتنرل
اشته باشیم .رفتار ما باید مانند یک پزشک باشد و به صنورت کلینیکنی حسنب منور نسنخه
بنویسیم اما انچه را که ما می خواهیم بهبو ببخشیم بایند ر راسنتا کنارکر سنایر اجنزاء و
نیروها باشد و نه ر تقابل با انها .ما باید اص حات گام به گام و مور به مور را نبال کننیم ننه
اینکه کل ا را بخواهیم از نو بسازیم (نک :هایک .)241:1979
صرف تداوم و بقاء یک سنت لیل خوب و قابل فایی ارائه می کند کنه حتمناً سننتی کنه
وام اور ه کار انجام می هد و ر جهت هدفی است .بنابراین مکانیزم انتخاب طبیعی اینن
فرضیه را ر بر ار که سنتها کار انجام می هند حتی وقتیکه ما وست نداشته باشیم و ینا
نمی انیم ا چیست .هیچ لیلی ندار که ما بگوییم چو ما نمی انیم سننتها ر جهنت چنه
هدفی کار می کنند پس کار نمیکنند .بدو شک سنتها نقش ارند مسأله اینن اسنت کنه
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نباید ر امها گرفتار شد اما بهتر اسنت ارزینابی اینن مسنأله را کنه اینا سننتها ناکارامند و ینا
ناسازگارند را به کسانی واگذار کنیم که به انها یمل می کنند و اجازه هیم انها خنو ببیننند
ایا یدم سازگار وجو ار و با سنتها بنیا تر یدم انطبا وجو ار یا خیر.
مسأله ا که باید مور توجه قرار گیر این است کنه ببیننیم سننتها چنه مزاینایی بنرا
پیروا انها ایجا می کنند .سنتها ثابت نیستند تغییر می کنند؛ سنتها بند و نناموف از بنین
می روند و سنتها موف جا انها را می گیرند .موفقیت و یا شکست نها ها از طری موفقیت
و شکست گروه هایی که از انها پیرو می کنند تعیین و معلوم می گر .
مسأله مهم ر خصوص فرایند تکاملی این است که می توا و تبیین متفناوت از ا ارائنه
نمو  :یکی اینکه فرایند تکاملی را ر چارچوب یک محیط معنین ببیننیم کنه ر اینن حالنت
ستاور ر چارچوب محدو یتهنایی صنورت منیگینر  .رو یگنر اینن اسنت کنه "فراینند
تکاملی" ر یک فضا بدو قیند و شنرط و ازا صنورت گینر  .ر چننین شنرایطی سنتاور
نامعین است و می توا ا را تکاملی به معنی واقعی تعریف کر  .ر این شرایط قیند و شنرطی
وجو ندار و لذا ستاور تعیین شده نیست .بنابراین منظور از تکامل ر ینک محنیط بندو
قید و شرط است و نه این که تکامل ر چارچوب محیط معین با قید و بنند کنه ر ا صنورت
هما ساختگرایی معنی می هد .توسعه رحقیقت فرایند تکاملی ر جامعه ازا و بدو قیند و
محدویت مبتنی بر قوانین یام و بی طرفانه است که تحق مییابد به طور که ر ا شنانس
رسید به اهداف خو برا هر فر که به صورت تصا فی انتخناب شنو ر حنداکثر ممکنن
قرار ار (ارنولد.)347:1980 1
ممکن است این سؤال مطرح شو که نظریه سنت هایک تقدیرگرایانه است؛ یعننی انگوننه
که میلر )314:1989( 2گفته است احترام به نتایج تحوالت فرهنگی می باید ر برگیرننده اینن
مسأله باشد که "بهترین تضمینی که ما میتوانیم بدهیم این است که صبر کنیم و ببینیم چه
کنیم حتی از ا ننوع
می شو " و نه اینکه بهطور فعال برا اجرا یک سیاست معینی ت
سیاستهایی که خو هایک وست ار اجرا شو ؛ چراکه اگر فر کنید سوسیالیزم ناکارامد
است و بد یمل میکند ر ا صورت خو بهخو با شکست مواجنه منی شنو و اگنر سیسنتم
سرمایه ار بهتر باشند ر ا صنورت موفقینت و پینروز ا اجتنناب ناپنذیر خواهند بنو .
بنابراین ر این حالت نیاز به هیچ اقدامی نیست .ر حقیقت اقدام غیر قابل توجیه اسنت؛ چنرا
که اگر ما مداخله کنیم هرگز نمی توانیم مطمئن شویم که بهترین سیستم یعنی سیستمی که
به صورت خو انگیخته بدو مداخله می تواند برقرار باشد؛ اما اشنکال بحن ر اینن اسنت کنه
نسبت به اینکه تکامل فرهنگی و بیولوژیک با هم و به موازات هم پیش میروند بیتوجه است.
1. Arnold
2. Miller
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واقعیت این است که انسا با یقل کامل و ثابت به نیا نمی اید .به یبارت یگر یقل کامنل
یک وی گی ارثی و ژنتیک نیست که از والدین به انسا منتقل شنو  .مینراث ژنتینک ظرفینت
یا گیر را تعیین میکند نه چیز را که باید یا گرفته شو  .اموختهها انسا محصول مغنز
او نیست و از طری ژ منتقل نمی شو  .یا گیر یک یارضه بیولوژیک نیست .ر حقیقنت ر
فرایند تکامل فرهنگی است که یقل شکل می گینر (هاینک  .)16-27:1992چینز کنه فکنر
نامیده می شو با انسا متولد نمی شو یا چیز نیست که ر مغز تولید شو  .فکر انسا تحت
تأثیر محیطی است که انسا ر ا رشد و پرور می یابد که شامل خانوا ه و جامعه اسنت .بنا
ر نظر گرفتن این واقعیت شروع کنیم که نیاز نیسنت کنه منن ینک وره تناریخی تحنوالت
بیولوژیکی منتظر بمانم قبل از اینکه بتوانم قضاوت کنم که اگر من یک جمعیت از پنگنوئن هنا
را به یک منطقه از استا سیستا و بلوچسنتا ببنرم حتنی وقتنی کنه بهتنرین منوا غنذایی
مور پسند انها را هم از گیاها و جانورا برایشا فراهم کننم احتمناالً وام نمنی اورنند .منن
صرفاً با نگاه به ظاهر فیزیکی انها نمنی تنوانم اینن را بندانم البتنه منن اینن پنگنوئن هنا را ر
ازمایشگاه طراحی و تولید نکر هام .انها تنها از طری یک فرایند کور تحوالت بیولنوژیکی تولیند
شده اند و تنها با انستن چیز ر باره ا فرایند و ر بناره محیطنی کنه ر ا پنگنوئن هنا
تکامل پیدا کر ه اند و نویاً زندگی می کنند .من می تنوانم کنه ورنمنا و چشنم اننداز محلنه و
منطقه ا را که پنگوئن ها می توانند زندگی کنند ترسیم کنم.
به همین ترتیب به صورت انفرا من نمی توانم تنها با نگاه بر بچه پنگوئن بنرا اول بنار
بفهمم و بدانم که قیقاً به چه چیز نیاز ار تا وام بیناور رشند کنند و بنالغ گنر ؛ امنا از
طری انش یمومی رباره پنگوئنها که توسعه می یابد می توانم منطقاً نتیجه بگیرم کنه اگنر
یک پنگوئن را ر قفس کنیم از هما زمانی که به نیا می ایند و چینز غینر از بیسنکویت و
شیر و خمیر و اب و غیره به او ندهیم به نظر نمی رسد که به رو یا و نرمال متناسنب بنا
حداکثر توا و ظرفیتش رشد کند؛ حتی اگر زنده بماند.
بنابراین اگر یک گروهی از پنگوئن ها را محصول فرایند تکاملی رقابتی ر نظنر بگینریم بنا
رقبا خارجی ر نظر بگیریم یا به ینوا یک پنگوئن فر کنه از طرین ینک فراینند تکامنل
رونی رشد یابد رحالیکه رست است که ما نمی توانیم چننین حینوانی را از صنفر طراحنی
کنیم نمی توانیم رباره شرایطی که تحت ا انها وام می اورند بنشینیم و مشاهده کنیم که
چه چیز برا انها بهترین است؛ اما با اینن وجنو بنا مشناهده انهنا منی تنوانیم نتنایج قابنل
توجیهی بگیریم و اقدامات معینی را بر ا اساس صورت هیم .برا مثال ما می توانیم منطقناً
نسبت به انتقال پنگوئن ها به سیستا و بلوچستا یا نگهدار انها ر ینک قفنس بنرا تمنام
طول یمرشا مخالفت کنیم اگر هدف ما تولید جمعیتی سالم و نرمال از پنگوئن ها باشد.
بنابراین قبل از اینکه بخواهیم به کار که انها انجام می هند اشناره کننیم انهنا بایند ر
یک فرایند تکامل فرهنگی وام بیاورند؛ چرا که ما انها را طراحی نکنر ه اینم و از چننا تنوانی
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برخور ار نیستیم که از قبل بدانیم که پنگنوئ ن هنا چنه شنکلی ارنند و مشنابه چنه هسنتند و
نیازها انها چیست؟ بلکه ما انسا ها مثل هر جاندار یگر می توانیم پنگوئن هنا را مشناهده
کنیم انگونه که انها برا میلیو ها سال زندگی می کر ه اند ولذا به حد کافی لینل و شنواهد
وجو ار که نشا هد با توجه به وی گی ها بیولوژیکی شا پنگوئن ها چه کارهایی را منی
توانند انجام هند و چه اثرات بد خواهند اشت .وقتیکه ما پنگوئن ها را با موجو ات یگر
مانند فرضاً شتر مقایسه میکنیم میتوانیم نتیجه بگیریم که حیوا از نوع اخیر بهتنر خنو را
سازگار کر ه است.
به همین ترتیب ر مقایسه سوسیالیزم و سرمایه ار با توجه به کارکر نها ها سرمایه
ار تمایل بیشتر به اقتصا بازار ر بین کشورها نتایج و رفاه بیشتر که ایجا کر ه ما لینل
کافی اریم که نتیجه بگیریم سیستم اخیر سازگارتر است؛ یا بهتر خو را منطبن منی سناز .
روند طبیعی رشد پنگوئن ها و اینکه ناهنجار ها انها چه بو ه به همین ترتیب انش منا ر
باره یناصر بنیا سنت پایه و اساسی برا قضاوت ر این مور که توسنعه ا روننی بنو ه و
غیره به ست می هد .بنابراین چیز به صورت تقدیرگرایی ر نظریه هایک وجو ندار و منا
می توانیم یناصر مثبت سنت را بگیریم و یناصر منفی ا را اص ح کننیم؛ امنا ر اینن تن
ممکن است شکست بخوریم .از نظر هایک هیچ تضمینی نیست که حتنی ینک سننت رسنت
بقاء و وام اشته باشد .البته شکست یک سنت می تواند ناشی از ناتوانی رقابت بنا ینک سننت
موف بیرونی یا سنت موف رونی یگر باشد.
 .1-4نهادهای رسمی :قوانین و مقررات
تکامل اجتمایی از این نظر حائز اهمیت است که قوانین را می سازند .اصل قانو است کنه بنه
مرور از طری ازمو و خطا تکامل می یابد و ر بر گیرنده اط یات و انش زیا است .قوانین
ر بلندمدت تثبیت می شوند و بنابراین از ازمو گذشت زما سربلند بیرو می ایند.
هایک می پذیر که قوانین غیررسمی که مبتنی بر رسومات هستند بهتدریج و اهستگی از
طری ازمو و خطا ر نهایت به ینوا نها ها رسمی توسنط ولنت سنازماندهی منی شنوند.
حتی ر یک نظم اجتمایی خو انگیخته زمانی می رسد که جامعه مکانیزمی را منی سناز کنه
قوانین رفتار تکامل یافته را فرموله میکند .ا گاهها نها ها و ستگاهها ولتنی قنوانینی را
به اجرا میگذارند که از طری کدها قانونی سیستمی شده است؛ بهین وه ینک نظنم قنانونی
بهطور مداوم از طری ا گاهها و مجلس تغیینر منی کننند .ر چنارچوب مرزهنا "کاسنموس
قوانین" کلنجار رفتن قضات و نمایندگا مجلس بخشی از فرایند گزینش و سازگار ر نظنم
خو انگیخته است (هایک کتاب اول 100 88:1998و .)198
قانو چیز متفاوت از مقررات است .مقررات مصنوع و ست ساز انسا است و فاقد انش
و تجربیاتی است که ر قانو وجو ار  .هر حرکت یا انحراف از قانو اوضاع را بدتر می کنند؛
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یعنی انحراف از قانو یا به انارشی منجر منی شنو و ینا بنه مقرراتنی منی انجامند کنه هنر و
نامناسب هستند .باید توجه اشت هما گونه که هایک گفته است:
"مقررات به انسا ابزار قدرت بزرگی ایطا می کند که با کمک انها باید به چیزها
خوبی برسند .اما انسا ها هنوز به حد کافی یا نگرفته اند که چیز را کنترل کنند
که ممکن است موجب مصیبت شوند .همنین ر منور انارشنی نینز صنحیح اسنت
(هایک کتاب اول 100 88:1998و .")198
از نظر هایک یک جامعه باز جامعه ا است که ر ا هر فر که بهطور تصا فی انتخناب
گر از حقو و شانس برابر و مشابه یگرا برخور ار است .هایک می نویسد که "ازا اینن
معنی را می هد که ما تا اندازه ا سرنوشت خو را بنه نیروهنایی بسنپاریم کنه بنر رو انهنا
کنترلی نداریم؛ یعنی به نظم خو انگیحته واگذار کنیم (هایک کتاب وم  .)132:1998ر یک
نظم خو انگیخته انسا نه تنها بدو جبر و زور می تواند از تمام ظرفیتها و استعدا ها خو
استفا ه کند بلکه همچنین از انش و پیشرفت یلمی یگرا نیز نف می بنر (هاینک کتناب
وم .)114:1998
فرایند تکاملی ر یک محیط نامعلوم و یا نامعین است که اهمینت ار ؛ زینرا ر جنایی بنا
شرایط نامعین ستاور هم نامعین است و این برا تکامل اهمینت ار  .بننابراین تکامنل بنه
معنی تغییر و تحول ر یک محیط نامعلوم است .تکامل هیچ هدفی را تضمین نمیکند .کارکر
بازار رقابتی مستلزم وجو قوانین کلی یمومی و انتزایی است .برخی نها ها معین مانند پنول
قانو بازار و مجر اط ع رسانی برا کارکر اقتصا بسیار ضرور هستند و بخش خصوصنی
ممکن است تمایلی به فراهم کر انها نداشته باشد .اینجا است که ولت باید سیستم حقوقی
را به نحو طراحی کند که با نظم خو انگیخته بازار سازگار باشد و ا را تکمیل کند؛ نه اینکنه
ولت جا بازار را بگیر  .توزی و انتشار اط ینات ر اینن رابطنه بسنیار مهنم اسنت (هاینک
36 :1986؛  1998کتاب وم .)117 :او می نویسد:
"سنتها و رسومی که بهطور ازا و بدو جبر و زور ر یک جامعه توسعه می یابنند
قوانینی انعطاف پذیرند .انها معموالً قوانینی قابل اجرا هستند که ر جامعنه ریاینت
می شوند .این بای می گر تا به رجه باالیی رفتار یگرا قابل پیشبینی باشد.
تمایل به پیرو از چنین قوانینی نه صرفاً تا زمانیکه شخص لیلی بنرا اینن کنار
اشته باشد بلکه تا زمانی که لیلی برا یدم انجام ا ندار شرط اساسنی بنرا
تکامل تدریجی و بهبو قوانین و ارتباطات اجتمایی است" (هایک .)23:1958
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هایک ر جایی یگر مینویسد:
یمد و اگاهاننه بنرا
"نظمی را که ما نمی توانیم بهبو ببخشیم و هرگونه ت
ایجا تغییر ر هریک از قسمت ها ا موجب بههم خور ا نظنم منی شنو .
تنها راهی که می توانیم بهطور مؤثر ا را بهبو ببخشنیم اینن اسنت کنه قنوانین
تجرید یا انتزایی را از طری تغییر و تحول قواید رفتار که ر تناقض بنا سننتها
نباشند برا هدایت افرا بهبو ببخشیم" (هایک .)32:1978
منظور از قوانین تجرید یا انتزایی قوانین بی طرف است .این البته مهندسی کر نیست؛
چراکه مهندسی کر به معنی برا یگرا یا به جا یگرا تصمیم گرفتن است؛ امنا انجنام
تغییرات جزئی که فر خو انجام می هد ربطی به مهندسی کر اجتمایی نندار  .اینن ینک
کار فر است (پوپر1958 1؛ .)285 :1948
البته ر اینجا یک تفاوتی بین نظریه هایک و نظریه پوپر وجو ار  .پوپر معتقند اسنت کنه
یقل انسا بای می شو که از اشتباهات یبرت بگیر و با تغییرات جزئی ر قوانین سنعی منی
کند جامعه بهتر بساز ؛ یعنی فر فعاالنه محیط اطراف را مساید می ساز ؛ اما هایک متفاوت
فکر می کند .او معتقد است" :مغز ارگا و اندامی است که ما را قنا ر منی سناز تنا فرهنن را
بفهمیم؛ نه اینکه ا را طراحی کنیم" (هایک .)8:1978
 .5نتیجهگیری
توسعه فرایند تدریجی خو انگیخته و مبتنی بر بنیا ها نها تکاملی است .اینن تحنوالت
خو جو بو ه و نیرو حرکتی خو را ارنند .انهنا تحنت تنأثیر نینرو خنارجی بنه صنورت
مکانیکی حرکت نمی کنند .نها ها جامعه انسانی تا حد زینا نتیجنه یمنل و کنر ار انسنا
هستند اما نه طرح انسانی .انها بلکه به لیل بقا نها ها موفن بنو هانند .بنه یبنارت یگنر
براساس ازمو و خطا است که تکامل اجتمایی شکل میگیر  .ر فرایند تکاملی این افرا و ینا
ن ا ها نیستند که با هم رقابت می کنند و انتخاب می شوند بلکه سنتها هسنتند کنه از طرین
ژنتیک منتقل نمی شوند .ر تکامل اجتمایی یامنل کلیند انتخناب وی گنی هنا فیزیکنی و
وراثتی افرا نیست بلکه وی گی اکتسابی انها است .این ابتکار طرح یک شخص نبو که نها ها
را انعطاف پذیر ساخته بلکه نها ها و فرهن ها با وام خو طی نسل ها موفقیتشا را نشنا
می هند .ر نتیجه هر ت شی از طرف ولت جهت مهندسی کر اینن تحنوالت بنه صنورت
مکانیکی توسعه را از مسیر تکاملی ا منحرف می ساز .

1. Popper
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