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تورشتاین وبلن
زهرا موازی
نرگس کریمی
دکتر افسانه توسلی
دانشگاه الزهرا تهران
نظریات جامعه شناسی ۲
ترم 1

جامعهشناس اقتصاددان و منتقد اجتماعی آمریکایی.
تورشتاین بوند وبلن در30ژوالی 1857میالدی در مزرعهای دور افتاده به نام کاتو در
ویسکانسین آمریکا متولد شده.
پدر و مادرش در سال 1847میالدی از یکی از روستاهای نروژ به ایاالت متحده کوچ
کرده بودند .وبلن ششمین فرزند این خانوادۀ  12نفری بود.
پس از گذراندن دوره دبیرستان وارد کالج کارلتون شد و سپس در سال 1884از دانشگاه
ییل بامدرک دکترای فلسفه فارق التحصیل شد.
عدم توان وبلن در کاریابی و اشتغال باعث شد تا وی مجدد تحصیل را به هر امور دیگر
ترجیح دهد و این بار زیر نظر پروفسور الفلین به تحصیل اقتصاد در دانشگاه کرنل و سپس
دانشگاه شیکاگو مبادرت ورزید وی پس از  ۱۷سال گذراندن عمر در دو دانشگاه شیکاکو و
استنفورد بالخره به مدت  ۷سال در دانشگاه میسوری شغلی گرفت.
وبلن تسلط ارزشهای کاسب کارانه بر تمام جنبههای مختلف زندگی آمریکاییها از جمله بر
آموزش عالی را یادآور میشد وی این فرآیند را در کتاب تحصیالت عالی در آمریکا با
تحلیل مجملی از تاثیر قانونهای پولی و ثروتمندی بر سازمان مدیریت و عملکرد دانشگاه
ها در آمریکا تشریح کرد.
معروفترین و مهمترین اثر وبلن در خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع کتاب
نظریه طبقه مرفه اوست این کتاب در سال 1899انتشار یافت و تنها اثر او بود که باعث
شهرت وبلن در زمان حیاتش شد.
وی در اواخر عمر خود مجدداً به کالیفرنیا بازگشت و در  ۳آگوست  ۱۹۲۹در غربت
گمنامی تنگدستی و فقر چشم از جهان بربست
مقالهای باعنوان نقد قوه حکم کانت در نشریه فلسفه نظری به چاپ رساند.
مقالهای باعنوان برخی نکات فراموش شده در نظریه سوسیالیسم.
نخستین و پر خوانندهترین کتاب وی نظریه طبقه تن آسا در سال  ۱۸۹۹به انتشار رسید.
کتاب نظریه بنگاههای تجاری  ۱۹۰۴نقدی اصولی از کسب و کار اقتصادی در آمریکا
ارائه کرد.
از آثار دیگر وبلن میتوان به امپراطوری آلمان و انقالب صنعتی اشاره کرد.

