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  نگاهي به اختالفات موجود بين نهادگرايي قديم و جديد و نقش نهادها در مناسبات اقتصادي
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در متون اقتصادي مشاهده  اتاي است كه اين روزها به كر جملهاين  نهادها مهم هستند،
اما برخي از انديشمندان اقتصادي بيش از يك قرن پيش به اين حقيقت اشاره  كنيم، مي

يك  ،با طرح اين ادعا كه اقتصاد مرسوم نهادها را ناديده گرفته است آنها. اند كرده
آنچه در  قتصاد نهادگرا خلق كردند و براساسدر علم اقتصاد با عنوان ا را پارادايم جديد

كار  اين. مانيفست خود مطرح ساختند، اين پارادايم تنها راه رسيدن به نظريه درست بود
در نتيجه، معنا و مفهوم . توجه اقتصاددانان قرار گيرندشدت در مركز  موجب شد نهادها به

در واقع، نكته . شددر علم اقتصاد تبديل  ترين موضوهاي اين پديده به يكي از مهم
ترين  عنوان اصلي كليدي اين بود كه پارادايم جديد در حال معرفي يك عنصر حياتي به

 .رف را ويران سازدتوانست بناي اقتصاد متعا خوبي مي واحد تحليل بود كه به

هاي ارزشمند فراواني براي  گذرد، تالش اكنون كه بيش از صد سال از آن روزگار مي
ها همگي  گرچه اين تالش. هاي اقتصادي صورت گرفته است ها در تحليل گنجاندن نهاد
طور  البته، همان. اند تر شدن موضوع شده اند، اما تا حدي موجب پيچيده ارزشمند بوده

مراحل تكامل اقتصاد نهادگرا، اين  نخستينكند، از همان  كه جان آر كامنز اشاره مي
. هاي بيشتري ايجاد شد پيچيدگي ،با ظهور اقتصاد نهادگراي جديد امامفهوم پيچيده بود، 

. اهميت باشدز تواند حاي و رابطه آن با افراد ميرو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها  از اين
نقش نهادها در  كند،كه اين مقاله قصد دارد بر آن پرتو افكني  هايي يكي ديگر از موضوع

ب مورد غفلت متمركز سرانجام، مقاله بر يك پرسش مهم و اغل. استمناسبات اقتصادي 
   ؟چرا اقتصاد مرسوم نهادها را ناديده گرفت اين پرسش كه ،خواهد شد، به عبارت ديگر
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  مقدمه -1
ايسته است پـيش از ورود بـه اقتصـاد    شبنابراين، . نهادگرايي عنوان خود را از كلمه نهاد گرفته است

واقعيت آن است كـه ايـن كلمـه مفهـوم     . اندكي در خصوص معنا و مفهوم نهاد تأمل كنيم ،نهادگرا
ي ايفـا  اي در معـادالت اقتصـادي ـ اجتمـاع     كننـده  تر آنكـه نقـش تعيـين    اي دارد و مهم نسبتاً پيچيده

در واقع، همـين اهميـت بـود كـه باعـث      . توان از كنار آن گذشت آساني نمي به سببكند، به همين  مي
، با اين ادعا كه اقتصـاد قـادر نيسـت    بردارنداي از اقتصاددانان در حرفه اقتصاد سر ناسازگاري  شد عده
. اسـت   پوشـي كـرده   چشـم هاي علمـي خـود    هاي نهادي را تحليل كند و از نهادها در سرفصل موضوع

شـناختي   شـناختي و روش   اهميت نهادها از آن جهت است كه ورود آنها موجب تغيير در مباني معرفت
آسـاني   اقتصاد خواهد شد و مشخص است كه اقتصاددانان جريان اصلي حاضر نبودند و نيستند كـه بـه  

ميد بستن به پرواز با يـك بـال اسـت،    پوشي از نهاد مانند ا چنين تغييري را بپذيرند، اما از آنجا كه چشم
هاي اقتصادي خوشامد گفتند، حتي اگر بهاي آن خـروج از   رو، نهادگرايان ورود آن را به تحليل ازاين

  .كم چند دهه براي نهادگرايان رخ داد  محافل آكادميك اقتصادي باشد، اتفاقي كه دست
كه اقتصاددانان طيف جريان اصلي  در ارتباط با موضوع نهاد، يكي از نكات قابل تأمل اين است

گـذار اصـلي خـود،     در حذف نهادها زيادي تند رفتند و در اين زمينه تا حدودي حتي از سنت بنيان
بدون شك، مشكل اصلي از زماني آغاز شـد كـه اقتصـاددانان همـه     . يعني آدام اسميت، دور شدند

ديدند، زيرا بررسي متون اقتصادي  هاي صوري متناظر با آن   حقيقت را در توسل به رياضيات و مدل
هـاي   گرفتنـد، هرچنـد تحليـل    طور كامل مسايل نهادي را ناديده نمـي  دهد، متقدمان آنها به نشان مي

طـور كامـل هـم از     خيلي فراگيـر نبـود؛ بـا وجـود ايـن، بـه       1نهادي آنها مانند نهادگراياني مانند وبلن
دهـد بـرخالف    نشـان مـي   ملـل آدام اسـميت   مرور كتاب ثروتموضوع غفلت نداشتند؛ براي مثال، 

توجـه   بـي طـور كامـل    بههيچ عنوان به نقش نهادها و فرهنگ در اقتصاد  آدام اسميت به ،تصور رايج
اسـتفاده   2بار از واژه قاعدهوچهار  سيبار از واژه نهاد و هشتاد وي در اين كتاب بيش از  .ه استنبود

علل تفـاوت كشـورها و وضـعيت اقتصـادي چـين      خواهد به  اسميت حتي زماني كه مي .كرده است
اي  وي در نامـه . 3كنـد  كشور با ساير كشورها اشـاره مـي  اين به تفاوت قوانين و نهادهاي  ،اشاره كند
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پلـيس و سـازمان    ايرلنـد بـه نظـم،   «كـه   شود يادآور مي ،نويسد به لرد كارليس مي 1779سال  كه در
از  1قـوانين  صـنعت،  بـراي پيشـرفت   احتيـاج دارد، منظم قضايي براي حفظ و كنترل مردم رده پايين 

توجـه اسـميت بـه نهادهـا در حـد      واقعيت آن است كه  اما ،»2تر هستند سنگ و چوب ضروري زغال
   .تدريج به فراموشي سپرده شد همين ميزان از توجه به نهادها نيز بهبدتر آن است كه  اما ،اشاره است

در واقـع،  . داننـد كـه نهادهـا مهـم هسـتند      و همـه مـي  البته اكنون ديگر اوضاع تغيير كرده اسـت  
جايزه نوبل توسط اقتصادداناني كه تأكيد بر اين حقيقت دارنـد و تقريبـاً تمـام عمـر علمـي        دريافت

خوبي نشان از گسترش درك موجـود نسـبت بـه مسـأله      اند، خود به خود را به تحليل نهادها پرداخته
اند  ن مرسوم نيز قادر نيستند منكر نهادها شوند و ناگزير شده، تا جايي كه ديگر حتي اقتصاددانادارد

هاي نهادي بگشايند، گرچه ممكن است شيوه برخورد آنها با مسأله مورد پسند  در را به روي تحليل
پـردازيم، زيـرا    در واقع، اين يكي از نكاتي است كه در اين مقاله به آن مـي . نهادگرايان قديم نباشد

يم با نهادگرايان جديد كه در حال درو كردن جوايز نوبل هسـتند، در خصـوص   نگاه نهادگرايان قد
  .مفهوم نهاد تا حدودي متفاوت است

يـك بيـنش جـامع و    برخـورداري از   تالعـاده نهادهـا و ضـرور    رو، با توجه به اهميت فوق ازاين
ابتدا تعـاريف   ،مناسب از مسأله يشود براي ايجاد درك آنها، در اين مقاله تالش ميدر مورد فراگير 

هـاي   ارايه شده توسط نهادگرايان مورد بررسي قرار گيرد و سپس توجه خود را بر برخي از تفـاوت 
هاي مهـم ايـن    موجود در بينش نهادگرايان جديد و قديم متمركز خواهيم كرد، اما يكي از موضوع

به عبارت ديگر، . نندك هاي اقتصادي ايفا مي ها و فعاليت است كه نهادها چه نقشي در هدايت پديده
اين موضوعي است كه ما در بخش بعدي اين . دهند هاي ما را تحت تأثير قرار مي چگونه ما و كنش
شـود نهادگرايـان جديـد     دهيم كه همين موضوع مهـم باعـث مـي    پردازيم و نشان مي مقاله به آن مي

  .تر سازند بينش خود را به نهادگرايان قديم نزديك
انان ددهيم، به اين موضوع كـه چـرا اقتصـاد    ين مقاله مورد توجه قرار ميآخرين پرسشي كه در ا
شود؟ اين پرسشي است كه تاكنون به آن توجه نشده و از ايـن   مربوط مي ،نهادها را فراموش كردند

  . نظر، مطالعه اين مقاله تا حدودي متفاوت از ساير مطالعات موجود است
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  مفهوم نهاد -2
يـك پرسـش مهـم و اساسـي را     پـردازد   اقتصاد نهادگرا مـي  هبه مطالع هر تحقيقي كهضرورت دارد 

بـرخالف ظـاهر سـاده، ايـن     » نهادهـا چـه هسـتند؟   «طور اساسي  مورد توجه قرار دهد و آن، اينكه به
عـدم اطمينـان موجـود    «صراحت به  كه به بودهكامنز از جمله كساني . است دشوار يپرسشموضوع، 

 اجمـاعي در «حقيقت آن اسـت كـه حتـي در حـال حاضـر نيـز       . تاشاره كرده اس »1در تعريف نهاد
نيست كـه ايـن موضـوع بايـد كنـار گذاشـته        اما اين بدان معنا ،وجود ندارد »2خصوص تعريف نهاد

غيـرممكن اسـت    ،بدون داشتن دركي مناسب از اينكه يك نهاد يا يك سازمان چيسـت «شود، زيرا 
انجـام   ،كننـد  ها چگونـه كـار مـي    ه نهادها و سازمانهاي نظري و تجربي درستي از اينك بتوان تحليل

  .وجود داردپذير از اين اصطالحات  تعريف همه امكان ،البته، هاجسون معتقد است .»3داد
و مطالعـات   و مشـتقات آن بـه ترمينولـوژي اقتصـاد توسـط وبلـن       »نهـاد « همعرفـي كلمـ   ،شك بدون 

نهـاد   هزمان ظهور اقتصاد نهادگرا تاكنون از واژحقيقت آن است كه از . 4انجام شده است شكنانه او خط
در بـين دو مكتـب   ويـژه   بـه  ،ايـن اخـتالف  . تعـاريف مختلفـي ارايـه شـده اسـت      ،و مفاهيم مرتبط با آن

، البتـه بايـد توجـه داشـته باشـيم كـه بيـنش        خورد مي  نهادگرايي قديم و نهادگرايي جديد بيشتر به چشم
وقتـي  كـه  از آنجـا   .5ن مرسـوم شـباهت زيـادي بـه يكـديگر دارد     هادگرايان جديد با نگرش اقتصاددانان

                                                                                                                   
 .648ص ، 1931، (Commons) كامنزـ 1

  .1 ص ،2006، (Hodgson) هاجسون -2
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معتقد است دو بينش متفاوت نسبت به نهاد وجود دارد كه ريشه در ) Boland, 1979(براي مثال، در اين ارتباط لورنس بلند  - 5

يك طرف . كند ياو اين دو بينش را به حاميان اقتصاد نئوكالسيك و مخالفان آن تقسيم م. شناختي حاميان آنها دارد هاي روش تفاوت
توان تنها شكل خاصي از چينش نهادي دانست، در نتيجه، اقتصاد  بر اين باور است كه چون اقتصاد بازاري نئوكالسيك را مي

از سوي ديگر، مدعي ). كالرنس آيرس، جان كامنز و گونار ميردال  براي مثال،(نئوكالسيك تنها حالت خاصي از نهادگرايي است 
دانست، ) سازي تحت شرايط معين يعني، بهينه(تكامل آن را تنها پيامدهاي منطق انتخاب  هر چينش نهادي وتوان  است كه چون مي

براي مثال، جيمز بوكانون، گوردون تال الك و داگالس (وكالسيكي است ئهاي ن رو، فهم ما از نهادها تنها بيان ديگري از تحليل ازاين
طور توأمان وجود داشته باشند، اما اين امكان وجود ندارد كه هر دو  د دارد كه هر دو بينش بهاين امكان وجو  به عقيده بلند،). نورث. سي

دهد كه چون  بلند نشان مي. به همين سبب بين آنها همواره مشاجره وجود داشته است. شناختي در موقعيت برتر باشند نگرش روش
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مـورد  تعاريف و مفاهيم ارايه شده توسط نهادگرايان جديـد  اوقات شود، تقريباً بيشتر  صحبت از نهاد مي
كه نهاد تنها به همان مفهـومي اسـت كـه نهادگرايـان     به نظر آيد چنين شايد  رو، ازاين، گيرد نظر قرار مي

اين در حالي است كه نهادگرايان جديـد تعـاريف متفـاوت و خـاص خـود را      . ه دارندجديد به آن اشار
ضمن بيان تعاريف  ،كنيم از نهادگرايي قديم آغاز كنيم و در ادامه سعي ميرو، در اينجا ابتدا  ازاين. دارند

  .بپردازيماين دو رويكرد  هبه مقايس ،و مفاهيم ارايه شده توسط مكتب نهادگرايي جديد
رسـدكه از تعـاريف ارايـه شـده      آنجا كه وبلن خود مبدع اين بحث است، منطقي به نظـر مـي  از 

هيچگـاه تعريـف دقيـق و    «زيـرا وبلـن    ،البته اين كار تا حدودي مشـكل اسـت  ، توسط او آغاز كنيم
يافـت  هـايي   توان اشـاره  مياو نظرهاي در برخي از  ،با وجود اين. »1جامعي از نهاد ارايه نكرده است

  .ستگشا نوع خود راه كه در
هـا   عموم انسانبين فكري هستند كه در  هآن دسته از عادات تثبيت شد«وبلن معتقد است، نهادها 

  .»4عادات هستند 3نهادها محصول«كند كه  مطرح مي او همچنين با بياني مشابه. »2ندهست مشترك
رفت در نهادهـا و  در يكي ديگر از آثار خود و در راسـتاي تأكيـد بـر مفهـوم عـادت، پيشـ      وبلن 
ها و نيز نتيجه فرآيند تطـابق   ترين عادات و انديشه هاي انساني را پيامد انتخاب طبيعي مناسب خصلت

  .5گيرد اجباري با محيط در حال تحول در نظر مي
. مفـاهيم اجتمـاعي هسـته نهادهـاي اجتمـاعي هسـتند      «: كند ميميچل نيز در اظهاراتي مشابه بيان 

 »سـلوك و رفتـار  «عنوان هنجارهاي هدايتگر  جز عادات فكري كه به يست بهچيزي ن ]نهادها[دومي 
از يـك   ]بـه شـكل نهادهـا   [مفاهيم اجتماعي در اين شكل . از پذيرش عمومي برخوردار شده است

توسط افـراد يـك    ]از اين مفاهيم[استفاده يوميه . شوند قدرت تجويزي معيني بر افراد برخوردار مي
شـان در الگوهـاي مشـتركي قالـب      طور الينقطع آن افراد را بدون دخالـت دانـش   گروه اجتماعي به

                                                                                                                   
رو، تمام  طور ذاتي ايستاست، ازاين به) شود مدت تلقي مي ت كوتاهكه در آن نهاد مانند يك محدودي(برداشت نئوكالسيكي از نهاد 

 .ضرورت با شكست مواجه خواهد شد ها براي ارتقا و دفاع از ديدگاهي كه حامي نئوكالسيك است، به تالش

  .529 ص ،1986هميلتون،  -1
  .626، ص 1909 ،وبلن -2

3- Outgrowth 
  .628، ص همان منبعوبلن،  -4
  .209ص ، 1383وبلن،  -5
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 هـاي اوليـه   دهد كه دوست دارند به شـيوه  زند و هر از گاهي موانعي را بر سر راه كساني قرار مي مي
  .»1عمل كنند] قديمي[

شيوه رايج و مستمر كـنش و  «: كند ين تعريف مينهاد را چن  از وبلن تبعيتوالتون هميلتون نيز به 
  .»2اي كه در عادات يك گروه يا سنن يك ملت تثبيت شده است تفكر، شيوه
محوري در تعريف نهاد بـازي   ينقش 3در نهادگرايي قديم عادت ،شود طور كه مشاهده مي همان

ديد در تعريـف نهـاد   هاي كليدي بين نهادگرايي قديم و نهادگرايي ج كند و اين يكي از تفاوت مي
دهي و تداوم نهادهـا نيـز يـك عنصـر بسـيار       از نظر نهادگرايان قديم، عادت در شكل. شود تلقي مي

وبلـن درخصـوص تـداوم نهادهـا      ،طور مثال به ؛وجود داردبر آن شود و تأكيد خاصي  مهم تلقي مي
هستند   چوب فكري و عادتيارهاند كه چ نهادها، از اين لحاظ از ديرباز باقي مانده«: نويسد چنين مي
   .»4اند ها آنها را در طول زندگي خود ساخته و پرداخته كه انسان

هـاي انسـاني بـر مفهـوم عـادات       نيز به همين شكل و در راستاي تبيـين خواسـته   5كالرنس آيرس
هـاي فيزيكـي مـادرزادي نبـوده و مطمئنـاً       سـازوكار آنهـا  . اصيل نيستند »6ها خواسته«: كند  تأكيد مي

هـا در آداب و   براي هركس نقطه آغاز خواسـته . آنها عادات اجتماعي هستند ؛فات روحي نيستندص

                                                                                                                   
  .1910ميچل،  -1
  .179 ، ص1998هاجسون،  :نقل از -2
اين درست است كه رفتار تكراري در تثبيت يك عادت . هايي وجود دارد طور معمول در تعريف عادت ابهام به -3

از آن در تمام اوقات استفاده  لزوم بهاگر عادتي را كسب كنيم، «. اهميت دارد، اما عادت و رفتار يكسان نيستند
شده بوده و از طريق   اتخاذ شده يا كسب يك عادت، حالتي است كه دربرگيرنده رفتار يا تفكري از پيش . كنيم نمي

گرا  شناسان عمل براساس اين، جامعه). 6، ص2006هاجسون، (» شود ميمحرك يا زمينه مناسبي برانگيخته يا تقويت 
استفاده مبهم از واژه «) Florian Znaniecki(و فلوريان زانيكي ) William Thomas(مانند ويليام توماس 

، عبارت است ...يك عادت... اند هاي رفتاري مورد انتقاد قرار داده براي اشاره به هرگونه همساني و يكنواختيرا عادت 
نيز ) William McDougall(دوگال  ويليام مك. »از گرايش به تكرار كنشي يكسان در شرايط مادي مشابه

عادت را منبع قدرت انگيزش يا « داند و  مي» هاي رفتار سرچشمه«عنوان  را به» عادات عملي و فكري اكتساب شده«
 . گيرد در نظر مي» تحريك

  .211ص ، 1383وبلن،  -4
5- Ayres 
6- Wants 
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اين سنن نيز يك تاريخ طبيعي دارند و در معـرض اصـالحاتي    اش قرار دارد؛ البته خود رسوم جامعه
  .1دهد هستند كه در فرآيند كلي تغيير اجتماعي رخ مي

كه در نهـادگرايي قـديم،   ايناقتصاد نهادگرا نهفته است و آن  اساسيدر جمله آيرس يكي از نكات 
، شوند تلقي نمي 2ق افراد داده شدهيها و سال برخالف مكتب نئوكالسيك و نهادگرايي جديد، خواسته

د نشـو  تلقـي مـي   ،ق افراد داده شدهيها و سال خواسته ،نهادگرايي جديداقتصاد مرسوم و حتي در اما در 
صـراحت   بـه  ثبـراي مثـال، نـور   ؛ سازند ها هستند كه نهادها را مي اين انسان شود ضمن آنكه فرض مي

در نهادگرايي جديد رابطـه بـين انسـان و     ،به عبارت ديگر. »3نهادها مخلوق بشرند«بيان داشته است كه 
كـه در نهـادگرايي قـديم مرسـوم     بوده شود و اين برخالف آن چيزي  سويه در نظر گرفته مي نهاد يك

خـود   ياساسـ طـور   بـه و (هاي افـراد   ادگرايي قديم فرض بر اين است كه ساليق و خواستهدر نه. است
  . 4تا حد زيادي تحت تأثير شرايط نهادي و عادات اجتماعي قرار دارند) انسان

، تأكيد دارد نهادها كه تبلور آنها هنجارهاي اجتماعي، رسوم، )2007(  5در همين راستا راثرفورد
هاي فكري و رفتاري مـورد قبـول جامعـه هسـتند، ترجيحـات و       شيوه رسوم، قوانين، اعمال عمومي،

چنـين   بـا وبلـن    6آوايـي كـولي   اين چيزي است كـه در هـم  . زنند هاي افراد جامعه را قالب مي ارزش
هـاي انسـان از اعمـاق اسـرارآميز ذهـن فـرد        شـود كـه خواسـته    اغلب فرض مي«: شود انداز مي طنين

هاي نهادي  ها تجلي پيشرفت خواسته«شخيص داده نشده است كه و اين مسأله ت» گيرند سرچشمه مي
يك نهاد دايمي است كه انسان «و بازار » شوند ترجيحات فردي توسط بازارها قالب زده مي. »هستند

  .»7دهد هاي او را شكل مي كند و همواره ايده در آن زندگي مي

                                                                                                                   
 .324-325، 2000هاجسون،  :نقل از -1

2- Given 
  .23ص ، 1377نورث،  -3
 .كيد خاصي داردأق و ترجيحات افراد تيگيري سال گالبرايث يكي از كساني است كه بر تأثير تبليغات روي شكل -4

5- Rutherford 
در واقع، هميلتون . هاي بسيار برجسته و تأثيرگذار در اقتصاد نهادگرا است يكي از شخصيت) Cooley(كولي  -6

ها قبل از ضرب صفت نهادگرا توسط  كولي از كساني است كه سال. يابد تحت تعاليم او به نهادگرايي تمايل مي
 . كرد هميلتون از اين صفت براي آثار خود استفاده مي

  .1913كولي،  -7



 48سيزدهم شماره سال  )رويكرد اسالمي ـ ايراني( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    56

 

مچنـين دولـت، طرحـي از    وكـار و ه  كسـب «هاي كولي به هميلتون آن است كـه   يكي از آموزه
هاي مختلف كنتـرل   هستند و انتخاب ما بين تنظيم و رها كردن امور نيست، بلكه بين طرح 1ترتيبات
جـدا   2وار كولي ما را مجبور ساخت كه دست از خرد عام خود بكشيم و از فردگرايي ذره. ... است

شـاهده كنـيم و بـراي مـا     عنوان يك كل ارگانيـك م  شويم، او ما را مجبور ساخت كه زندگي را به
  . »3سازند پايان يكديگر را مي در يك فرآيند تغيير بي» جامعه«و » فرد«آشكار ساخت كه 

ترديدي وجود ندارد كه خصيصه مشترك تمام نهادگرايان قديم، از وبلن گرفته تا كامنز و از آنها تـا  
نبايد فرد را داده شـده در نظـر   هاي اقتصادي  اين عقيده محوري است كه در تحليل 4ميردال و گالبرايث

افراد بـا  . اند سازي فرد را رد كرده نهادگرايان استفاده عمومي از توابع ترجيحات ثابت براي مدل. گرفت
در عين حال اهداف و ترجيحـات  . يكديگر كنش متقابل دارند كه ماحصل آن شكل گرفتن نهادهاست

كننـده شـرايط اسـت و هـم      فـرد هـم توليـد   . گيرد وسيله شرايط اقتصادي ـ اجتماعي شكل مي  آنها نيز به
اي  ايـن نكتـه  . داننـد  نهادگرايان رابطه بين نهاد و انسان را دوسويه مـي  به عبارت ديگر،. 5محصول شرايط

  :مشاهده كردهاي وبلن ترين نظر خوبي آن را در يكي از معروف توان به است كه مي
افـراد و از   بتجـار است، زيرا نهادهـا از   افراد گروه 6رشد و جهش ساختار نهادي پيامد سلوك
منظـور هـدايت و    اي مشابه اين نهادها به يابند و در تجربه طريق كسب عادات توسط افراد، ظهور مي

و  1990سـاموئلز   ، همچنـين 1909وبلـن،  (كننـد   ها عمـل مـي   تعريف اهداف و غايت سلوك انسان
  ).اند به اين نظر اشاره كرده 2000هاجسون 

دهـد كـه    خـوبي نشـان مـي    بـه  اسـت، وبلـن   االرجـاع  هاي كثير يادشده كه يكي از گفته نقل قول
دهـي افـراد توسـط نهادهـا را تشـخيص       نهادگرايان قديم هم وابستگي نهادها بـه افـراد و هـم شـكل    

  . اين خود يكي از وجوه مهم افتراق بين نهادگرايي قديم و نهادگرايي جديد است. اند داده
بـه شـكل ديگـر و در تعريـف خـود از نهـاد و مفـاهيم مـرتبط بـا آن بـر ايـن            نيـز  ) 1931(كامنز 
در راسـتاي كنتـرل، آزادسـازي يـا بسـط       7عنوان كنش جمعي او نهاد را به. كند ها تأكيد مي موضوع

                                                                                                                   
1- Arrangements 
2- Atomic 

 .2007راثرفورد، : ، نقل از185، ص 1929هميلتون،  -3

4- Galbraith 
  .1998هاجسون،  -5

6- Conduct 
7- Collective Action 
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و  1نيافتـه  رسـوم سـازمان   :انـد از  شـكال نهـاد عبـارت   از نظـر كـامنز اَ  . كنـد  كنش فردي تعريـف مـي  
  .2يافته هاي سازمان تشكل

يـا ممكـن     )بايـد (توانند  كنند كه افراد چه مي تعيين مي 4از طريق قواعد كاري 3ها تشكلرسوم و 
  .ندهست هاي موجود در مبادالت است انجام بدهند يا ندهند و اينها همان انتخاب

هـا   كند كه رسوم و تشكل صراحت به اين نكته اشاره مي شود، كامنز به طور كه مشاهده مي همان
هاي افراد را  انتخاب...) هاي تجاري، دولت و هاي تجاري، اتحاديه نواده، شركت، انجمنشامل، خا(

 تنهـا از نظـر كـامنز انتخـاب افـراد      شـود،  برخالف آنچه در اقتصاد مرسوم فرض مي. دهند شكل مي
فرض بر اين است كه خود ترجيحـات نيـز تـا     ،گيرد، در حقيقت براساس ترجيحات آنها شكل نمي

  .ها قرار دارند ت تأثير رسوم و تشكلحد زيادي تح
 كنيم ميسعي  ،در ادامه. آنچه تاكنون بيان شد، تعريف نهاد از نظر برخي از نهادگرايان اوليه بود

  .قرار دهيم توجهورد نهادگرايان متأخرتر ممفهوم نهاد را از نظر برخي 
يج در جامعه كه به تعامالت عنوان نظامي از قواعد تثبيت شده و را نهادها را به ،)2006(هاجسون  

هـاي   سيسـتم   ، 5زبان، پـول، قـانون   ،اين تعريفاساس بر. كند تعريف مي ،دهند اجتماعي ساختار مي
  .همگي نهاد هستند) ها و ديگر سازمان(ها  و بنگاه  گيري، آدابِ غذاخوردن مربوط به وزن و اندازه

تدوين و هنجار بنياد بودن تأكيـد دارد،   هاجسون در تبيين مفهوم نهاد بر سه مقوله قاعده، قابليت
آن  6گيرد كه قواعد رفتـار و تفسـير   نهاد را نوع خاصي از ساختار اجتماعي در نظر مي«كه  طوري به
اين موضوع از ايـن حقيقـت   . »هستند 8هنجاري ،طور آشكار يا فطري و به 7طور بالقوه قابل تدوين به
هـاي ذهنـي و    اند وجود داشـته باشـد كـه مـردم تلقـي     تو گيرد كه يك نهاد تنها زماني مي ت ميأنش

به عبارت ديگر، برخي از قواعـد رفتـاري و تفسـيري    . اعتقادات خاصي در ارتباط با آن داشته باشند
اين چيزي اسـت كـه    كه از پذيرش همگاني برخوردارند و اي باشند ها و معاني يك نهاد بايد سمبل

 بايد توجه داشته باشيم كه هاجسون در. كردد زبان مشاهده توان در مورد نهاد پول و نها خوبي مي به

                                                                                                                   
1- Unorganized Custom 
2- Organized Going Concerns 
3- Custom and Concerns 
4- Working Rules 
5- Law 
6- Rules of Interpretation and Behavior 
7- Codifiable 
8- Normative 
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ز اهميـت اسـت،   ياين نكته بسيار حا. كند استفاده مي »طور بالقوه به«از قيد  »قابليت تدوين«خصوص 
پيـروي   ،بندي ذهني در مورد آنها وجـود داشـته باشـد    زيرا بسياري از قواعد بدون آنكه هيچ فرمول

د نـ توان ند كساني كه مـي هست كند، كم طور كه خود هاجسون تأكيد مي نطور مثال، هما به ؛شوند مي
طـور كامـل و دقيـق تصـريح كننـد، بـا        به، كنيم طور منظم از آن استفاده مي كه بهرا قواعد گرامري 

  .، اين قواعد در اصل قابل تدوين هستنداين وجود
معمـول مـردم چگونـه    طـور   بـه «اما در اين ارتباط يك پرسش بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه 

  .»كنند؟ فهمند و از آنها پيروي مي قواعد را مي
ناپـذيري يـك فرآينـد از     طـور اجتنـاب   گـذاري قواعـد بـه    هاجسون معتقد است، درك و ارزش

كنـد   اسـتفاده مـي   2نمـا  طور مثال، يك شخص تنها زماني از يك جهت به ؛است 1تعامالت اجتماعي
. باشـد  »يـك رسـم  «اين  ،نماها استفاده كنند، به عبارت ديگر طور معمول از جهت كه افراد جامعه به

نهادها تنها بـه ايـن خـاطر كـار      ،طور كه بيان شد، اقتصاددانان نهادگرا در سنت وبلني معتقدند همان
  .اند تثبيت شدهكنند كه قواعد دخيل در آنها در عادات مشترك فكري و رفتاري  مي

مـاده سـازنده   «او عـادات را  . در اين ارتباط هاجسون نيز تأكيـد خاصـي بـر مفهـوم عـادات دارد     
عادات ماده سازنده نهادها هسـتند و موجـب تقويـت دوام، قـدرت و     «: نويسد او مي. داند مي »نهادها

دات فكـري مشـترك   به همين شكل نهادها نيز از طريـق بازتوليـد عـا   . شوند اقتدار هنجاري آنها مي
  . »4آورند وجود مي و توافقات هنجاري را به 3روي هاي قدرتمندي از دنباله سازوكار

يكـي اينكـه عـادت    . البته بايد به دو نكتـه بسـيار مهـم درخصـوص عـادات توجـه داشـته باشـيم        
، وجه مساوي با نقض تأمل نيست، بلكه برعكس بنيان اساسي تأمل و تفكر است و ديگر آنكه هيچ به

  .شوند طور ژنتيك منتقل نمي شوند و به طور اجتماعي كسب مي عادات به
  

  هاي موجود در نهادگرايي جديد كاستي -3
دهنـده كاسـتي ايـن     در نهادگرايي جديد سه نكته به يكديگر مـرتبط و مهـم وجـود دارد كـه نشـان     

بر مفهوم كارايي است و  طور عمده مبتني تعريف آنها به -1: مكتب در برخورد با موضوع نهاد است

                                                                                                                   
1- Social Interaction 
2- Sign- post 
3- Conformism 

 .7ص ، 2006 هاجسون، -4
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بـراي مثـال،    ؛گيرد به جنبه محدودسازي نهادها اشاره دارد و جنبه توانمندسازي نهادها را ناديده مي
شود كـه بـه دنبـال     عنوان ساختاري در نظر گرفته مي نهاد بنگاه به 2و كوز 1هاي ويليامسون در انديشه

عنـوان   هـاي مبـادالتي اسـت يـا در آثـار متقـدم نـورث مـا شـاهديم كـه او نهـاد را بـه             كاهش هزينه
بـه دنبـال   كنـد كـه ضـمن محدودسـازي رفتـار عوامـل اقتصـادي         اي از قواعد تعريف مـي  مجموعه
تا حدي از ) 2005و  1377مانند، نورث، (البته نورث در آثار متأخر خود . سازي ثروت هستند بيشينه

طوري كـه نهـاد را    طرفه بين نهاد و فرد، به ترسيم يك تصوير يك -2. اين بينش فاصله گرفته است
. كننـد  د زيادي غفلـت مـي  تواند بر فرد داشته باشد تا ح دانند و از تأثيري كه نهاد مي مخلوق فرد مي

  . اند در تالش براي تبيين پيداش نهادها دچار نوعي تناقض شده -3
تواننـد دربردارنـده نكـات     هاي يادشده مسايل مهمي هستند كه هر يك مـي  بدون شك موضوع

بررسي آثـار  . كنيم با جزييات بيشتري به مسأله بپردازيم رو، در ادامه، سعي مي ازاين. بااهميتي باشند
دهنده اين حقيقت است كه اين رويكرد نظري پيش از هر چيز يك  خوبي نشان هادگرايان جديد بهن

نظـر   شايد ايـن ادعـا در ابتـدا دور از ذهـن بـه      . گيري نهادهاست تالش علمي براي تبيين نحوه شكل
 خوبي ايـن ادعـا را ثابـت    گيري نهادگرايي جديد شد، به اي كه موجب شكل آيد، اما دقت در مقاله

، تبيـين  )1937(در واقع، تمام تالش كوز در مقاله كالسيك خود بـا عنـوان ماهيـت بنگـاه     . كند مي
بنـدي   هاي مبادالتي قابل طبقه طور عمده حول مفهوم هزينه اين تبيين به. علت ظهور نهاد بنگاه است

هـاي   ينـه هز رويكرد بـر اين  تأكيد بيش از حد شاهدآثار نهادگرايان جديد به همين سبب در . است
كنـد كـه    كوز در مقاله ماهيت بنگاه تأكيد مـي  ،مثال براي هستيم؛عنوان خاستگاه نهادها  مبادالتي به

كه در اسـتفاده  است اين بوده صرفه  به خصوص اينكه چرا تأسيس يك بنگاه مقرون دليل اصلي در«
  .»3قيمت هزينه وجود داردسازوكار از 

هاي مبادالتي و در  نهاد بنگاه را در تأثير آن بر هزينه كوز اهميت ،شود طور كه مشاهده مي همان
اعتقـاد  او . اين رويكرد در آثار ويليامسون نيز قابل مشاهده است. بيند بركارايي اقتصادي، مي ،نتيجه
هايي براي اقتصادي كردن  فرصت ،هاي غيررسمي و معرفي قواعد رسمي با گذر از محدوديتدارد 

  .4آيد فراهم مي) مبادالتي هاي كاهش هزينه(مرتبه اول 

                                                                                                                   
1- Williamson 
2- Coase 

  .390ص  ، 1937 كوز، -3
  .1381 ويليامسون، -4
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هاي مربوط  ضرورت در پاسخ به الزام گيرد كه نهادها به اما اين رويكرد اين واقعيت را ناديده مي
گيرد، بلكـه   گذارند و تكامل آنها نيز تنها از اين طريق صورت نمي به كارايي پا به عرصه وجود نمي

طـور   ، در بيشـتر اوقـات نهادهـا بـه    كـرديم طور كه در رويكرد نهادگرايي قديم بيان  برعكس، همان
جاي آنكه به شكلي هوشـمندانه و در پاسـخ بـه ضـروريات مربـوط بـه        به ؛شوند اجتماعي ساخته مي

  .به عرصه وجود گذارند سازي هزينه پا سازي سود يا حداقل بهينه
ماننـد  ( گيـرد و در تبيـين ظهـور نهادهـا     نهادگرايي جديد اين حقيقت را ناديده مي ،با وجود اين
بر رفتار عقاليي كه در آن جهت تبيين از افراد به سوي  سعي دارد از يك مدل مبتني) بنگاه و دولت
گيـري نهـاد بنگـاه يـك مثـال       نظريه ويليامسون درخصوص تبيـين شـكل  . كنداستفاده  ،نهادها است
  . رويكرد است  اين برجسته از

ويليامسـون فـرض   : نويسـد  رويكـرد مـي  در نقد اين ) 250ص، 2001 و182ص، 1998(هاجسون 
هـا و   پردازنـد تـا بنگـاه    كند از آغاز بازارها وجود دارند و افراد در اين چهارچوب به تعامـل مـي   مي

خـود يـك نهـاد    ) يعنـي بـازار  (اما واقعيت آن است كـه نقطـه آغـازين     ،سلسله مراتب را خلق كنند
روابـط مبـادالتي نهادينـه شـده و      بـازار خـود شـامل هنجارهـاي اجتمـاعي، رسـوم،      . اجتماعي است

آغازِ فـارغ از  نقطه در حقيقت بازار يك . هاي اطالعاتي است كه خود آنها نياز به تبيين دارند شبكه
  . تبيين كرد 2توان بنگاه را از يك وضعيت طبيعي فارغ از نهاد   نمي ،رو ازاين .نيست 1نهاد

براي پيـدايش نهادهـا بـه مـدلي از رفتـار      نكته مهم در اين ارتباط آن است كه نهادگرايي جديد 
ايـن توسـل آنهـا را    . شود كه خصيصه تمايزبخش آن عقاليـي بـودن رفتـار اسـت     فردي متوسل مي

كند كه ابتدا فرض را بر يك وضعيت طبيعي فـارغ از نهـاد قـرار دهنـد و سـپس، جهـت        مجاب مي
ها و سلسـله مراتـب را    ل افراد، بنگاهتبيين را از افراد به سمت نهادها در نظر گيرند و در نهايت، تعام

  . كند خلق مي
آن است كه سعي دارد ظهور نهادها را برحسـب تعـامالت   يادشده ضعف اصلي تحليل رو،  ازاين

فرد قبل از اينكه دسـت بـه   درستي تأكيد دارند كه  نهادگرايان قديم بهاما  ،افراد داده شده تبيين كند
اين چهارچوب مفهـومي  . فهومي دارد تا بتواند دنيا را بشناسدانتخاب بزند، نياز به يك چهارچوب م

از طريق اين فرآيند افراد دربـاره معنـي و ارزش   . شود حاصل مي »3كسب فرهنگ«از طريق فرآيند 
                                                                                                                   
1- Institution- free Beginning 
2- Institution- free State of Nature 
3- Enculturation 
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ضـرورت   ايجاد هر نوع شناخت يا ارتباط اطالعـاتي همـواره و بـه   . آموزند مي ،كنند آنچه مبادله مي
قبل از اينكه فرد از طريـق تمـاس بـا نهادهـاي      ،در حقيقت. گ استنيازمند اين فرآيند كسب فرهن
به همين خاطر است كـه  . هيچ نوع اطالعاتي را دريافت كندتواند  نمي ،مختلف كسب فرهنگ كند

البتـه تأكيـد بـر عـادت از آن      .وجـود دارد  زيـادي در نهادگرايي قديم بر عادت و يادگيري تأكيـد  
  .كند ايفا مي 1ايجاد شناخت رجهت است كه عادت يك نقش حياتي د

سعي در تبيين وجود نهادها با شروع از افراد داده شده ما را با مشكل سـير   ،هاجسون معتقد است
 توان تا حدودي توسط نهادهاي مربوط، اهداف هر فرد را ميزيرا  ،سازد مواجه مي 2پايان بي رجعت

توان تا حدودي برحسـب ديگـر افـراد     خود مي نوبه اين مقوالت را به. تبيين كرد مانند آنفرهنگ و  
عوامـل نهـادي   ديگر توان تا حدودي برحسب  هاي اين افراد را نيز مي اما اهداف وكنش ،تبيين كرد

  .يابدنهايت ادامه  تواند تا بي و البته اين فرآيند مي و فرهنگي تبيين كرد
تبيـين چگـونگي پيـدايش    به عبارت ديگر، نهادگرايي قديم مدعي است كه اگر ما بخـواهيم در  

نوعي دچار تناقض خواهيم شد، زيرا همـواره نـاگزيريم آن    نهادها به فرد داده شده متوسل شويم، به
اي از نهادهاي پيشين تبيـين كنـيم و نهادهـاي پيشـين را برحسـب       نهاد مفروض را براساس مجموعه

  . نهايت ادامه خواهد يافت تر و اين فرآيند تا بي نهادهاي قبل
به يك مشكل تاريخي كه عبـارت اسـت از    اشتباهاند با يك فرض  گرايان جديد سعي كردهنهاد

معمـاي   ماننـد  كـه ( مشكل تقدم و تأخر نهـاد و فـرد  تقدم و تأخر نهاد و فرد پاسخ دهند، اما در اين 
، نكته كليدي كه بايد به آن توجه شود ايـن اسـت كـه نـه افـراد و نـه عوامـل        )استمرغ  مرغ و تخم

هـا در   در حقيقت اين ايده كه همـه تبيـين  . يك از اولويت كاملِ تبييني برخوردار نيستند هيچنهادي 
  .اساس است بيان شوند، كامالً بي) يا نهادها(به تنهايي برحسب افراد ناگزيرند نهايت 

 ياساسـ طـور   به ،گونه مرغ اين پرسش مرغ و تخمكند،  اشاره مي) 1998(طور كه هاجسون  همان
كـداميك اول  « جاي آنكه پرسيده شود به ؛عوض شودپرسش بايد صورت رو،  ازاينت، پاسخ اس بي
  »كند؟ چه فرآيندهايي توسعه هر دوي آنها را تبيين مي« بايد پرسيده شود »آمد

توسـل بـه   . جاي فرد داده شده به فرد نهادي شده متوسل شـويم  رو، ما در تبيين خود بايد به ازاين
ل تأثيرگـذاري و تأثيرپـذيري از   ل دايم با نهادها بـوده و همـواره در حـا   فرد نهادي شده كه در تعام

براساس فرد نهـادي شـده رابطـه فـرد و نهـاد بـه       . تواند ما را از اين تناقض خالص كند هاست، ميآن
                                                                                                                   
1- Cognition 
2- Infinite Regress 
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شكسـتن ايـن حلقـه، كـاري كـه      . شـود  ديده مـي  ،1نمودار شماره  صورت صورت حلقه كامل و به
  .پايان كند تواند ما را گرفتار رجعت نهادي بي هند، ميد نهادگرايان جديد انجام مي

  
  حلقه كنش اطالعات بين فرد و نهاد - 1نمودار 

 

 

  اطالعات كنش                                                                      

 

 .1998هاجسون، : مأخذ

  
  نقش و عملكرد نهادها -4

اين . هاي اقتصادي تبديل شوند نهادگرايان مدعي هستند كه نهادها بايد به عنصر واحد اصلي تحليل
اي دارند كه محوريـت آنهـا    سازد كه مگر نهادها چه خصيصه ادعا اين پرسش را در ذهن مطرح مي

ايـن   .دهد سازد، حتي در مقايسه با انسان كه اساس تمام علوم اجتماعي را تشكيل مي را ضروري مي
سازد و آن اينكه نقش نهادها در هدايت سازمان اقتصادي ـ   موضوع ما را به يك ورطه مهم وارد مي

  :كنيم مياجتماعي جامعه چيست؟ در اينجا ما به برخي از كاركردهاي مهم نهادها اشاره 

  كاهش عدم اطمينان - 4-1
در علـم اقتصـاد روي آن   هـايي كـه هنـوز     تـرين موضـوع   اگر اقتصاددانان بخواهند از يكـي از مهـم  

مطالعـات مــؤثري صــورت نپذيرفتــه اسـت، نــام ببرنــد، بــه احتمـال زيــاد موضــوع عــدم اطمينــان را    
ترين عنصر مورد تأكيد كينز بود كه در دستان اقتصاددانان مرسوم به كلـي   اين كليدي. گزينند برمي

، امـا هـدف   1آن پرداخته شـود اي مجزا به  اي است كه جا دارد در مطالعه اين نكته. تغيير ماهيت داد
در بين اقتصاددانان، نورث بيشـتر از هـر   . فعلي ما اشاره به نقش نهادها در كاهش عدم اطمينان است

                                                                                                                   
 .ايم انجام داده) در دست بررسي(در واقع، اين كاري است كه ما در يكي ديگر از مقاالت خود  -1

 نهادها

 افراد
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بـراي مثـال،   (عنوان ابزاري براي كـاهش عـدم اطمينـان تأكيـد دارد      كس ديگري بر نقش نهادها به
، بعـد از  )2003(نولوژي نـورث  در واقع، براساس ترمي). 2005و  2003، 1377رجوع شود به نورث 

كلـي   انقالب اقتصادي دوم كه موجب افزايش كاربرد علم در فناوري شد، محيط زندگي انسـان بـه  
در نتيجـه،   ،تا پيش از آن انسان بيشتر به دنبال افزايش كنترل خود بر محيط فيزيكي بـود . تغيير كرد

امـا   ،خيلي با عدم اطمينان مواجـه نبـود   شد و انسان مسأله اصلي در رابطه انسان با طبيعت خالصه مي
پيامـد آن  . هاي صنعتي، رابطه انسان با طبيعت به رابطه انسـان بـا انسـان تبـديل شـد      به دنبال پيشرفت

در . ايـن مسـأله موجـب افـزايش عـدم اطمينـان شـد       . هاي متقابل انساني بود افزايش شديد وابستگي
  . ايجاد نهادها كردند ها براي كاهش عدم اطمينان سعي در نتيجه، انسان

ساختاري كه ما بر زندگي خود براي كاهش عـدم اطمينـان تحميـل    «نورث بر اين باور است كه 
اي از دسـتاوردهاي بشـري بـوده كـه      هـا بـه همـراه مجموعـه     ها و تحريم كنيم، انباشتي از ترغيب مي
اي از  پيچيــده عنــوان بخشــي از ايـن انباشــت در طــول زمـان تكامــل يافتــه اسـت، نتيجــه تركيــب    بـه 

ها در زبان، دسـتاوردهاي فيزيكـي بشـر و     اين محدوديت. هاي رسمي و غيررسمي است محدوديت
ايـن  . »1انـد  محاط شـده ) كنند كه در كنار يكديگر الگوهاي تعامالت انساني را مشخص مي(باورها 

يـق آن  دهد، عنصر كليدي در نظر نورث، مطالعه نهادها و روشي اسـت كـه از طر   موضوع نشان مي
   .2اند ها براي پرداختن به موضوع عدم اطمينان، نهادها را بسط و توسعه داده انسان

  پايدارسازي رفتار فردي - 4-2
يكي از نقايص مهم اقتصاد مرسوم كه ريشه در تصوير ناقص آنها از رابطه فرد و نهاد دارد، غفلت 

ين غفلت فردگرايي سرچشمه ا. گيري ترجيحات و اهداف افراد توسط نهادهاست از شكل
حقيقت آن است كه بسياري از رفتارهاي ما بيش از آنكه . شناختي اقتصاد مرسوم است روش

پذيرند  سرچشمه عقالني و محاسبات حداكثري يا حداقلي داشته باشند، از روي عادات صورت مي
به ساير اعضاي  زنند و به انتقال آنها هاي خاص را دامن مي و اين نهادها هستند كه رفتارها و عادت

طور كه در اين مقاله مشاهده كرديم، در نهادگرايي قديم در ارتباط با  همان. كنند جامعه كمك مي
اي در پايدارسازي رفتار  مفهوم نهاد تأكيد زيادي بر نقش عادات وجود دارد و عادات نقش برجسته

موجبات پايداري و دوام  توانند در واقع، نهادها به دليل پايداري و دوام خود مي. فردي دارند

                                                                                                                   
 .1، ص 2005نورث،  -1

  .166نورث، همان منبع، ص  -2
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توان  از اين نظر حتي مي. هاي اقتصادي ـ اجتماعي را فراهم آورند بسياري از مناسبات و كنش
اين موضوع، . هاي اقتصادي ايجاد كنند بيني توانند زمينه خوبي براي پيش مدعي شد كه نهادها مي

البته بايد تأكيد شود كه . گرفته است نيز مورد تأكيد قرار) 1998(اي بوده كه توسط هاجسون  نكته
بيني را ندارند، اما اين نيز بينش غلطي  وجه قصد انجام پيش هيچ هاي خود به نهادگرايان در تحليل

بر مباني خرد بدين معناست كه نهادگرايان ظرفيت  است كه دست كشيدن از رويكرد متعارف مبتني
هايي مانند عادت در  عكس، به سبب وجود مؤلفهدرست بر. بيني را ندارند ساخت مدل يا ارايه پيش

بيني دارند؛ براي مثال، نهاد طبقه  ها ظرفيت مناسبي براي پيش هاي تحليلي نهادگرايان اين مدل مدل
بيني كنيم كه يك مدير ارشد يا يك استاد دانشگاه  دهد پيش آساني به ما اجازه مي اجتماعي به

اهد پوشيد، چه كاالهايي را تقاضا خواهد كرد، چگونه چگونه رفتار خواهد كرد، چگونه لباس خو
عالوه بر اين، براساس بيان هاجسون . و مواردي از اين دستداشت با ديگران تعامل خواهد 

، شواهد آماري موجود از اقتصاد آمريكا حاكي از آن است كه نظريه مصرف دوزنبري كه )1998(
  .د دارد، انطباق بيشتري با واقعيت داردبر نقش عادات و پايداري رفتار مصرفي فرد تأكي

  سازي مفهوم - 4-3
يكي از نهادهاي مهمي كه در اين . اي شكل نخواهد گرفت بدون نهادها هيچ مفهومي از هيچ درجه

بدون وجود نهاد زبان درك درست مفاهيم مختلف . توان از آن نام برد، نهاد زبان است ارتباط مي
  .1ستامري بعيد و بسيار دور از ذهن ا

  ها و مخزني براي دانش سرچشمه نهادي رويه - 4-4
زماني كه عادات جزء . يابند هاي آموخته شده تا حدي در عادات تجسم مي  به اعتقاد كامنز، مهارت

هاي جـا افتـاده يـا     شود در مسير رشد خود به رويه مشترك يك گروه يا يك فرهنگ اجتماعي مي
هاي بـادوام   عنوان مجموعه كند كه نهادها به ون تأكيد ميبراساس اين، هاجس. شوند رسوم تبديل مي

ها مانند حافظـان دانـش    رو، عادات و رويه ازاين. گيرند ها شكل مي اي از رسوم و رويه تنيده و درهم
نهادها در طول زمان مانند كمربنـد انتقـال   . كنند عمل مي) ها ويژه دانش ضمني مربوط به مهارت به(

  .2كنند دانش عمل مي
                                                                                                                   

دو تن از اقتصادداناني . طلبد ي را مييات آن مطالعه مستقله جزيترين نهادهاست كه پرداختن ب نهاد زبان يكي از مهم -1
 .هستندكيد زيادي دارند سرل و هاجسون أكه بر نهاد زبان ت

  .180، ص 1998هاجسون،  -2
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كنند، بلكه مخـزن اصـلي انباشـت دانـش نيـز       عنوان كمربند انتقال دانش عمل مي تنها به ادها نهنه
البته ايـن بـدان   . ، نهادها و رسوم مخزن دانش جوامع هستند)b2006(براساس بيان هاجسون . هستند

يطشان بلكه به اين معناست كه بسته به مح ،معنا نيست كه تمام رسوم و نهادها كارا و مطلوب هستند
ها سودمند باشـند يـا    حل هاي كمابيش تطبيقي هستند كه ممكن است اين راه حل آنها تبلوربخش راه

اي كـه بـه    اند كه به رسوم خود احتـرام گذارنـد، زيـرا جامعـه     جوامع در طول تاريخ آموخته. نباشند
آنجـا كـه    از. گذشته خود را ويران خواهد سـاخت  1كند، دانش پنهان كلي رسوم خود را ويران مي

رو، انسـان در طـول    شود، ازاين تبلور دانش بشر در نهادهاست و اين دانش از طريق رسوم منتقل مي
به اين نهادها و رسوم احترام بگذارد و از رسوم و آيين جامعه خود، چـه بـد   است تاريخ سعي كرده 

  . 2و چه خوب، متابعت كند

  ايجاد نظم - 4-5
هاي مختلفي وجود  در اين ارتباط بينش. اقتصاد بحث نظم استها در علم  ترين موضوع يكي از مهم

هاي اقتصادي، مطابق با قـانون   نامرئي و وجود هارموني در تمام كنش برخي با استناد به دست . دارد
هايي مانند هايك نيز كـه بـر ايـن بيـنش بـاور       ليبرال. كنند طبيعي، نظم را امري خودجوش تلقي مي

كنند، امـا حقيقـت آن اسـت كـه ايـن       وجو مي م را در تقسيم دانش جستدارند، با كمي تعديل، نظ
در حقيقت، اساس بر تضاد استوار است، چيـزي كـه مـا    . آورند وجود مي نهادها هستند كه نظم را به

وجـود   خوبي در عالم واقع شاهد آن هستيم و اين نهادها هستند كه نظم اقتصادي ـ اجتماعي را بـه   به
فلسـفه وجـودي تمـام نهادهـاي اجتمـاعي حـل       «تـوان مـدعي شـد كـه      اسي ميطور اس به. آورند مي

بدين خـاطر بلنـد تمـام نهادهـاي اجتمـاعي را بـه دو دسـته        . 3و ايجاد نظم است» مشكالت اجتماعي
يـا  (حل پذيرفته شده اجتمـاعي بـراي يـك مشـكل خـاص       عنوان راه نهادهايي كه به: كند تقسيم مي
و نهادهـايي كـه   ) نامد مي 4بلند اين نوع نهادها را نهاد اجماع(ند وجود دار) اي از مشكالت مجموعه

                                                                                                                   
1- Hidden Knowledge 

نقش اصلي نهادها خلق دانش و  ،نيز به شكلي مشابه در خصوص رابطه بين نهاد و دانش معتقد است) 1979(بلند  -2
 .نهادينه كردن دانش اجتماعي است

  .1979بلند،  -3
4- Consensus Institution 
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در حـل  ) توافقـات عرفـي  (فلسفه وجودي آنها حل مشكالت اجتماعي ناشي از اتكا به نهاد اجمـاع  
  .2)نامد مي 1بلند اين نوع نهادها را نهاد استحكام(مشكالت است 

توان به نقـش نهادهـا    براي مثال، مي ؛ردهاي ديگري را نيز اضافه ك توان موضوع به اين موارد مي
 ـ  در فراهم آوردن بستري مناسب براي تعامل افراد اشاره كرد يا نقش نهادها در تكميل حلقه كنش

. آفرينـي و مسـايلي از ايـن دسـت     اطالعات و هدايت اطالعات به سوي افراد، نقـش آنهـا در ارزش  
ي كلـي ارايـه كـرد و براسـاس آن يـك      هـا  بنـدي  براي نقـش و كـاركرد نهـاد، طبقـه     توان ميحتي 
براسـاس مطالعـات    3در واقع، اين كاري است كه ديكـوئچ . بندي از اين كاركردها را ارايه داد دسته

  . افرادي مانند هاجسون انجام داده است
 -1: شـمارد  بندي كلي سه نقش و عملكـرد بـراي نهادهـا برمـي     در يك تقسيم ،)2002(ديكوئچ 

  .5شناسانه يا انگيزشي عملكرد غايت -3عملكرد شناختي نهادها و  -2،  4عملكرد تحديدي نهادها
ويژه در آثار نورث،  عملكرد تحديدي نهادها نقشي است كه در مطالعات نهادگرايان جديد و به

گويـد هـدف نهـادگرايي     را كه مي) 1989( 6اگر ما اين ادعاي ميهو. بر آن تأكيد زيادي شده است
وسـيله ابزارهـاي نظريـه نئوكالسـيك      زا ساختن نهادها از طريق توضيح و تبيين آنها بـه  جديد درون

توانند انتخاب افراد را بـا محـدوديت    شوند و نمي نحوي كه نهادها توسط افراد برگزيده مي است، به
داللت بـر آن دارد كـه نهادهـا رفتارهـاي افـراد را بـا       مواجه سازند، ناديده بگيريم، اين نقش نهادها 

  .سازند هايي مواجه مي محدوديت
 -2عملكـرد شـناختي ـ  اطالعـاتي نهادهـا و       -1: عملكرد شناختي به دو بخش قابل تقسيم است

  . تر نهادها عملكرد شناختي عميق

                                                                                                                   
1- Concrete Institution 

ترين آنها هستند و قراردادهاي  قانون اساسي كشورها شناخته شده. هاي زيادي از نهادهاي استحكام وجود دارد مثال -2
و ) Unwritten Laws(توان تمام قوانين نانوشته  مي. نهادهاي اجماع چنين آشكار نيستند ترين آنها، اما قانوني رايج

 .هايي رايج از اين نوع نهادها در نظر گرفت عنوان مثال را به) Gentlemen's Agreements(توافقات شرافتمندانه 

3- Dequech 
4- Restrictive Function of Institutions 
5- Motivational or Teleological Function 
6- Mayhew 
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تحـت شـرايطي خـاص    طور كامل از يكديگر مستقل نيستند، زيرا  دو عملكرد تحديدي و شناختي به
تر، چون نهادها رفتار  به بيان دقيق. در نظر گرفت 1آورنده اطالعات توان فراهم را مي) ها محدوديت(قيود 

كننـد تصـوري از رفتـار ممكـن افـراد ديگـر        رو، به هر كس كمك مي سازند، ازاين مردم را محدود مي
آورند، از  رد كه نهادها براي افراد فراهم ميبه اطالعاتي اشاره دا - 1عملكرد شناختي نهادها، . داشته باشد
عملكرد همان چيزي اسـت كـه در بـاال از آن بـا عنـوان عملكـرد        اين. احتمالي ساير افراد 2جمله كنش

عملكرد شناختي نهادها تأثير آنها بر درك مردم از واقعيت را نيـز   - 2. شناختي ـ اطالعاتي نهادها ياد شد 
هايي كه مردم براساس آنهـا دسـت بـه انتخـاب، سـازماندهي و       ها بر روششود، يعني تأثير نهاد شامل مي

نهادهـا عملكـرد   . تر ناميده است ديكوئج اين عملكرد را عملكرد شناختي عميق. زنند تفسير اطالعات مي
از اين عملكرد نيز . گذارند مردم اثر مي) غايات(از طريق اين عملكرد، نهادها بر اهداف . سومي نيز دارند

  . شناسانه يا انگيزشي ياد شده است نوان عملكرد غايتع به
 يطـور عمـده برگرفتـه از آرا    بنـدي كـه اتفاقـاً بـه     هاي مهم ايـن تقسـيم   ها و يافته يكي از داللت

اين است كه مرزبندي هاجسون را بين نهادگرايي قديم و جديد تـا حـدودي دچـار     ،هاجسون بوده
ادگرايــان جديــد حــاكي از آن اســت كــه تمركــز  در واقــع، آثــار برخــي از نه. ســازد مشــكل مــي

عنوان محدوديت كه اغلب اوقات هـم يـك ديـدگاه سـلبي بـوده،       نئوكالسيكي و سنتي بر نهادها به
  .خصيصه كل پروژه فكري نهادگرايي جديد نيست

تـوان ماننـد هاجسـون و برخـي ديگـر از نهادگرايـان،        ديكوئج بر اين باور است كـه گرچـه مـي   
را براساس اين ديدگاه توصيف كرد كـه افـراد داده شـده هسـتند و اينكـه نهادهـا       نهادگرايي جديد 

هـا را هـدايت    كننـد و انگيـزه   عنوان محدوديتي در برابر اين افراد داده شده عمل مـي  طور عمده به به
توان در خصوص نويسـندگاني   كنند، اما مشكل اين تعريف آن است كه براساس آن چگونه مي مي

تصميم گرفت كه اكنون اقتصـاددان   5و جك نايت 4، ريچارد النگلويس 3درو شاترمانند نورث، آن
و ) شـدند  يا اينكه پيش از اين در نظر گرفته مي(شوند  اقتصاددان نهادگراي جديد در نظر گرفته مي

اند؟ بـه عقيـده    تر نهادها و مانند اينها، كرده در زماني معين شروع به تأكيد بر عملكرد شناختي عميق
عنوان نويسندگاني در نظر گرفت كه از نهادگرايي جديد خارج  اين نويسندگان را به هاجسون، بايد

                                                                                                                   
1- Information Providers 
2- Action 
3- Andrew Schotter 
4- Langlois 
5- Jack Knight 
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يكي از پيامدهاي اين طرز برخورد اين خواهد بود كه نويسندگاني را از نهادگرايي جديـد  . اند شده
شـوند، امـا اگـر     عنوان اعضاي اين مكتب در نظر گرفته مي طور معمول هنوز به كنيم كه به خارج مي

از عمل معمول پيروي كنيم و همچنـان ايـن نويسـندگان را در دايـره نهـادگرايي جديـد در نظـر        ما 
عنـوان رويكـردي در حـال     بگيريم، در آن صورت نتيجه اين خواهد بود كه نهادگرايي جديد را بـه 

هاي آن درخصوص نهادها در حال گسـترش و   تكامل در نظر بگيريم، به نحوي كه قلمرو و ديدگاه
توان گفت كه معيار مرزبندي هاجسـون، حتـي    رو، مي ازاين. ن به نهادگرايي قديم استنزديك شد

  .اگر براي بيشتر نهادگرايي جديد خوب كار كند، براي همه آن كاربرد ندارد
  

  چرا نهادها فراموش شدند؟ -5
اقتصـاددانان آن را  اگر نهادها تا اين اندازه كه نهادگرايان بر آن تأكيد دارند مهم هستند، پـس چـرا   

فراموش كردند؟ اين در واقع پرسش مهمي اسـت كـه در ادبيـات بحـث جـاي خـالي آن احسـاس        
  .شود و ما قصد داريم در اين بخش به آن بپردازيم مي

ترين گام در فاصله گرفتن رشـته اقتصـاد از    توان مهم هاي اقتصادي را مي يللحذف نهادها از تح
. اي دانسـت  هاي جامع و بين رشته شناسي و جدا شدن از تحليل جامعههايي مانند علوم سياسي،  رشته

هرچنـد در ابتـداي تأسـيس    . البته اين فرآيند تاكنون چندين بار در رشته اقتصاد تكـرار شـده اسـت   
گذار آن، يعني آدام اسميت و ساير انديشمندان آن  رشته اقتصاد، نهادها تا حدودي مورد توجه بنيان

پس از مدتي با ظهور مكتـب  . تدريج از تحليل اقتصادي كنار گذاشته شدند اما بهزمان قرار داشتند، 
ويژه اقتصاد نهادگراي قديم، بار ديگر نهادها مورد توجه قرار گرفتند، اما دوباره  تاريخي آلمان و به

سي شنا بعد از جنگ جهاني دوم نهادها براي مدتي به حاشيه رفتند يا به قول راثرفورد به رشته جامعه
طور عمده با ظهور اقتصاد نهادگراي جديد، نهادها بـه   بار به با وجود اين، دوباره و اين . 1تبعيد شدند

عرصه اقتصادي بازگشتند و تا آنجا جايگاه خود را تثبيت كردند كه اكنون اقتصاددانان نهـادگرا در  
  . هاي اقتصادي به خود هستند حال تخصيص نوبل

هـاي نهـادي و فـراز و فـرود آن در      بدون شك بررسي تمام تحوالت رخ داده در ارتبـاط بـا تحليـل   
بنابراين، تمركز خود را بر برخي علل حذف نهادهـا  . مطالعات اقتصادي خارج از حوصله اين مقاله است

  . كنيم عنوان يك رشته مستقل متمركز مي گيري رشته اقتصاد به از تحليل اقتصادي اندكي پس از شكل
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  عنوان مدلي مناسب فيزيك به - 5-1
ايـن   .هايي بود كه در علم فيزيك حاصـل شـد   پيشرفتتوجهي به نهادها  داليل بيترين  يكي از مهم

هـاي مـورد اسـتفاده در علـم فيزيـك بـراي        فكر تبعيـت از شـيوه    همسأله بسياري از اقتصاددانان را ب
ان شود كه بسياري از اقتصاددانان مانند ژ ادآور ميي، )1981(شومپيتر  .هاي اقتصادي انداخت تحليل

ميـل   بين،ميل زياد به فكر مقايسه اقتصاد با علم فيزيك بودند و در اين ان استوارت سه و جاتيست ب
شـود كـه    تر در ادامـه يـادآور مـي   يشـومپ  .انستد براي نظريه اقتصادي مي» 1مدل مناسبي«فيزيك را 

جزييـات چهـارچوب    2دردسـر تصـريح  «امـا   ،نهادها واقـف بودنـد  انديشمندان كالسيك به اهميت 
بـه   ،در واقـع  .»گرفتنـد  شدند و آنها را مفروض در نظر مي نظرشان بود متحمل نمي كه مدرا  3نهادي

تمـايلي بـه تحليـل آنهـا     بلكـه   ،نظر شومپيتر مسايل نهادي از ديد افرادي مانند ريكاردو خارج نبـود 
   .4گرفتند نظر مي نداشتند و آنها را مفروض در

  تحوالت سياسي -5-2
يكي ديگر از داليلي كه كنار گذاشتن نهادها را از تحليل اقتصـادي تسـريع كـرد، بحـث تحـوالت      

علـوم  «شـود،   ، در اين زمينه يادآور مـي )2009( 5چاوانس. حوزه سياسي در كشورهاي اروپايي بود
طـور   دهنـد، بـه   مطالعه و بررسـي قـرار مـي   مختلفي كه دولت و قانون و نيز جامعه و اقتصاد را مورد 

اهميت نشان دهنـد يـا بـيش از حـد       معمول تمايل دارند نقش نهادها و تشكيالت ارگانيك را يا كم
يـا   8و نيز متفكـران بزرگـي ماننـد هـابز     7و كامراليسم 6البته مكاتب سوداگري. روي آن تأكيد كنند

، براي نهادهايي مانند دولت و قانون، اولويـت و اهميـت زيـادي قايـل بودنـد، امـا وقـوع        9فردريك

                                                                                                                   
1- Proper Model 
2- Specify 
3- Institutional Frame 

 .518، ص 1981شومپيتر،  -4

5- Chavance 
6- Mercantilism 

اين . نوعي سوداگري است كه در اواسط سده هجدهم در آلمان و اتريش پديد آمد (Cameralism)كامراليسم  -7
 ،رو ازاين. نظريه اقتصادي رابطه نزديكي با مسايل و مالحظات سياست مالي، اداره حكومتي و شيوه فني داشت

تنها با بهترين راه كسب ثروت توسط دولت، بلكه با بهترين مورد استعمال اين ثروت نيز سروكار پيدا  كامراليسم نه
 ).فرهنگ لغت دكتر منوچهر فرهنگ(كند  مي

8- Hobbes 
9- Frederick 
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اش را در برابر دولت و نهادهاي  ، فرد و آزادي1انقالب، اين رويه را دگرگون كرد و دكترين ليبرال
دچـار نـوعي خلـط     2هاي فردگرا نهادهاي دولتي قرار داد، اما نكته مهم در اينجا آن است كه ليبرال

را با عدم تمايل به تمام نهادها اشتباه گرفتنـد و از ايـن طريـق     3دند و طرد نهادهاي منسوخمبحث ش
  . هاي تحليلي شدند موجب طرد نهادها از حوزه

  پيچيدگي موضوع - 5-3
بحث پيچيدگي موضوع است؛ براي مثال،  بوده،امر ديگري كه بسيار مهم  ،عالوه بر مسايل يادشده

ي متمـادي از آن دوران و پـذيرش مهـم بـودن نهادهـا توسـط تمـام        ها اكنون و پس از گذشت سال
اقتصاددانان و وجود انبوهي از مطالعـات نهـادي، همچنـان بحـث نهادهـا و تـأثير آنهـا بـر عملكـرد          

هنوز در بين نهادگرايان تعريف واحدي از نهادها وجـود  . رو است هاي زيادي روبه اقتصادي با ابهام
و اين امر فارغ از نگاه ارزشي بـه آن،  ) )1994(ليو  و) 2000( رپوفاسچا، )2006(هاجسون (ندارد 

فارغ از اين مسأله حتي نظريه انديشمندان بزرگ در اين زمينه نيـز  . بر پيچيدگي موضوع اشاره دارد
گيـري   عالوه بر اين، يك نكته مهم ديگر آن اسـت كـه پـي   . روست همچنان با نقدهاي زيادي روبه

  . گيري و هم به لحاظ اجرا تر است؛ هم به لحاظ ياد م بسيار راحتهاي اقتصاد مرسو اسلوب

  شناختي شناختي و معرفت داليل روش - 5-4
شـناختي   يكي از نكات مهم در ارتباط با نهادها و ورود آنهـا بـه تحليـل بـه مسـأله فردگرايـي روش      

لي تحليل تبديل شود آنها به واحد اص موضوع مهم اين است كه ورود نهادها باعث مي. گردد بازمي
نتيجـه  . »4اغلب نهادها به لحاظ زماني متقدم بر افرادي هستند كه با آنها ارتبـاط دارنـد  «شوند، زيرا، 

، فاصله گرفتن از فردگرايي خواهـد بـود و مـا    )اگر بخواهيم دچار تناقض نشويم(منطقي اين مسأله 
اقتصاددانان مرسوم اسـت، خصـلتي   شناختي خصلت بسيار مهمي براي  دانيم كه فردگرايي روش مي

  .سختي به آن پايبند بوده و هستند كه آنها به
شود  ورود نهاد به تحليل موجب مي. گردد موضوع ديگر به مبناي كسب معرفت اقتصادي بازمي

كه سنگ بناي معرفت اقتصادي بر رابطه بشر با بشر تنظيم شود، نه رابطـه انسـان بـا كـاال، يعنـي آن      

                                                                                                                   
1- Liberal Doctrine 
2- Individualist Liberalism 
3- Outdated Institutions 

  .1998هاجسون،  -4
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. هاي اين رويكـرد بـر آن اسـتوار اسـت     و تمام تحليل بودهسند اقتصاددانان مرسوم چيزي كه مورد پ
جاي آنكه مطالعات  شوند كه موضوع مورد مطالعه تغيير كند، يعني به عالوه بر اين، نهادها باعث مي

اقتصادي بر هارموني منافع و دست نامرئي استوار باشند، بايد بر تضاد منـافع و دسـت مرئـي نهادهـا     
بـه عبـارت ديگـر،    . بر عرضه و تقاضا و تعادل اين يعني فاصله گرفتن از رويكرد مبتني. وار باشنداست

  .هاي اقتصاد مرسوم يعني فرو ريختن تمام زيبايي

  جداسازي علم اقتصاد - 5-5
يك مسأله مهم در علم اقتصاد آن است كه معماران اين علم به تبعيت از ميل و او نيـز بـه تبعيـت از    

انـد و در ايـن راه بـه دنبـال سـاخت       هاي قياسي طراحي كرده علم اقتصاد را براساس مدلريكاردو، 
اند، زيرا به عقيده ميل، علم اقتصاد يك علم مجزا و غيردقيق بوده و هـدف آن   قوانين غيردقيق بوده

بدون شك اين بينش مشكالت حادي را براي علم اقتصاد بـه همـراه   . 1كشف قوانين غيردقيق است
خواسـتند   كه خواهان متابعت از علوم دقيقه بودنـد و از ايـن طريـق مـي     نااست، اما اقتصاددانآورده 

شأن و منزلت واالي خود را به ساير علوم انسـاني نشـان دهنـد دسـت بـه ايـن خطـر بـزرگ زدنـد؛          
رو، حاضر نبودند عنصري را در علم اقتصاد وارد كنند كه به ضـرورت بـه ايـن جـدايي پايـان       ازاين
  . ساخت و خطبه عقد را بين اقتصاد و ساير علوم انساني جاري مي داد مي

ويژه براسـاس بيـنش نهادگرايـان قـديم، در      دادند، به هاي نهادي مي اگر اقتصاددانان تن به تحليل
هــاي نظــري خـود بشــويند و ايــن   هـاي قياســي و ظرافـت   صـورت نــاگزير بودنـد دســت از مــدل   آن
هـايي   اي نداشتند جز آنكـه در را بـه روي رشـته    ضمن آنكه، چارهوجه مورد پسند آنها نبود،  هيچ به

  . شناسي و علوم سياسي بگشايند شناسي، انسان مانند حقوق، اخالق، جامعه

  پيوند مفهوم نهاد با رويكرد تكاملي - 5-6
هاي خود به موضوع نهاد محوريت خاصي بدهد و آن را به واحـد اصـلي    وبلن سعي كرد در تحليل

شـوند نتـوان آنهـا را     هايي هستند كه باعث مـي  اقتصادي تبديل كند، اما نهادها داراي ويژگيتحليل 
 بلـن را بـه سـمت رويكـردي هـدايت كـرد كـه       اين موضوع و. هاي ايستا تحليل كرد در چهارچوب

در آن زمان، رويكرد دارويني بود كه چنـين خاصـيتي داشـت، يعنـي     . بر تغييرات دايمي باشد مبتني
رو،  ازايـن . را تحليـل كـرد  » توالي بازشونده حـوادث «وجود داشت كه بتوان براساس آن  اين امكان

فرد و خاص خـود بـين محوريـت نهادهـا از يـك سـو و رويكـرد         وبلن سعي كرد پيوندي منحصربه
                                                                                                                   

  .2003هاسمن و ويسكواتوف، : براي اطالع بيشتر در اين زمينه رجوع شود به -1
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ترين موضـوع مـورد نظـرش،     تكاملي داروين، از سوي ديگر، برقرار كند تا از اين طريق بتواند مهم
اين بينش و طرز تلقي فاصله زيادي با آنچه مطلوب اقتصـاددانان  . هادي را تبيين كنديعني تغييرات ن

  .، دارد)كه همان نگرش ايستا و مكانيكي به جهان است(مرسوم است 
در صـورت ورود آنهـا بايـد    . شـوند  ها مي توان گفت كه نهادها باعث پويايي تحليل مي ،رو ازاين

  .هاي تعادلي كشيد دلهاي ايستا و در قالب م دست از تحليل
توان موارد ديگري را اضافه كرد؛ براي مثال، ورود نهادها موجب ورود مسأله  به اين فهرست مي

هاي اقتصادي خواهد شد و قدرت از جمله مقوالتي است كـه اقتصـاددانان مرسـوم     قدرت به تحليل
صـاد مرسـوم ناچـار خواهـد     يا اين حقيقت كه با ورود نهادها اقت. تمايل چنداني به تحليل آن ندارند

دانـيم كـه براسـاس ايـن فلسـفه، اقتصـاددانان مرسـوم         خود فاصله بگيرد؛ ما مي  شد از فلسفه بنتهامي
كنند، حـال آنكـه سرچشـمه بسـياري از      هاي فردي را براساس لذت و درد تبيين مي سرچشمه كنش

را اضافه كـرد كـه بيـان آن     توان موارد ديگري به اينها مي. هاي عوامل اقتصادي نهادها هستند كنش
  .طلبد مجال ديگري را مي

  
  گيري نتيجه -6

هـا و   واسـطه ايـن تـالش    ترين دستاوردهاي مطالعات اخير نهادگرايانه اين اسـت كـه بـه    يكي از مهم
  .هاي علم اقتصاد تبديل شده است ترين موضوع در تمام حوزه مطالعات نهادها به اصلي

بـر اينكـه، تمـدن مـادي و      مبنـي (را اضافه كنـيم  ) 1909(وبلن حال اگر به اين موضوع ما ادعاي 
هاي انساني، طرحي از نهادها هستند، يعني طرحي از بافت نهادي و رشد  طور اساسي تمام فرهنگ به

در آن صورت جاي هيچ ترديدي وجود نخواهـد داشـت كـه مطالعـه نهادهـا و در نتيجـه،        ،)نهادي
براساس چنين بينشـي، در ايـن مقالـه بـه مطالعـه      . ناپذير است باقتصاد نهادگرا، امري حياتي و اجتنا

  .ها اقدام كرديم نهاد
در حال حاضر دو بينش كلي در خصوص نهادها وجود دارد؛ يكي به نهادگرايان قـديم و ديگـري   

يكي از نكات مهمي كه در اين مقاله مورد توجه قرار داديـم، آن  . شود به نهادگرايان جديد مربوط مي
يكـي از مشـكالت   . بينش نهادگرايان جديد در چند سطح بـا اشـكاالت اساسـي مواجـه اسـت     بود كه 

نحـوه برخـورد   . گردد اصلي اقتصاد نهادگراي جديد به مسأله تبيين فرآيند ظهور و تكامل نهادها بازمي
هـاي تحقيقـاتي مهـم در ايـن زمينـه       نهادگرايان جديد با اين مسأله موجب شده است برخي از پرسـش 



 73  معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا 

 

هـاي اصـلي نهـادگرايي جديـد را بـا       به همين خاطر برخـي از مطالعـات، ايـده   . بدون پاسخ باشندهنوز 
تـر   اند و از اين منظر بسـتر را بـراي احيـاي مجـدد نهـادگرايي قـديم فـراهم        چالش اساسي مواجه كرده

ن تكامـل  اند؛ براي مثال، اين انتقاد بنيادين وجود دارد كه ايـده نهـادگرايي جديـد در زمينـه تبيـي      كرده
بر شروع از افراد داده شده در يـك وضـعيت طبيعـي فـارغ از نهـاد اسـت، قابـل دفـاع          نهادها كه مبتني

زننـد، برخـي    هايي كه دست به تبيين نهادها به ايـن شـيوه مـي    علت آن اين است كه تمام تالش. نيست
ي مثـال، تعـامالت   گيرنـد؛ بـرا   قواعد محوري، يا به عبارت ديگر، برخي نهادها را مفروض در نظر مـي 

  .اما زبان خود يك نهاد است. انساني مستلزم قواعد شناخت و ارتباطات، از جمله زبان، است
بنـدي جديـد از    هاي موجود در زمينه نهادها و بيان يـك طبقـه   در اين مقاله، عالوه بر ارايه بينش

هـا تعـدادي از   منظـور نشـان دادن چرايـي اهميـت نهاد     هاي نهادگرايان جديد، سـعي شـد بـه    كاستي
عـالوه بـر ايـن، در ايـن مقالـه، داليلـي بـراي ايـن         . طور صريح بيان و ارايه شود آنها به هايعملكرد

در واقـع، ايـن   . پرسش مهم كه چرا اقتصاددانان مرسوم نهادها را فرامـوش كـرده بودنـد، ارايـه شـد     
داننـد و   مـه مـي  اكنـون ه . موضوعي است كه تاكنون در ادبيات موضوع به آن پرداخته نشده اسـت 

هـاي   هستند و حتي اين نكته نيز كه نهادهـا بايـد بـه واحـد اصـلي تحليـل        قبول دارند كه نهادها مهم
براساس اين، پرسش ما اين بود . اقتصادي تبديل شوند در حال رسيدن به جايگاه حقيقي خود است

نـده بودنـد؟ در پاسـخ بـه     كه اگر نهادها مهم هستند پس چرا پيشينيان علم اقتصاد آن را به حاشيه را
رغـم توجـه نسـبي     هـايي را مطـرح كـرديم و نشـان داديـم كـه بـه        اين پرسش در اين مقاله استدالل

اقتصاددانان اوليه، يعني افرادي مانند آدام اسميت، به تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادي، تاريخ شـاهد  
دي در رخـداد ايـن مسـأله و    عوامـل زيـا  . تدريج اين نقش بـه فراموشـي سـپرده شـد     آن است كه به

هـاي علـم فيزيـك و     توان از مـواردي ماننـد پيشـرفت    اند كه از آن جمله مي استمرار آن دخيل بوده
تالش اقتصاددانان بـه پيـروي از آن، تفكيـك و جداسـازي نادرسـت متقـدمان، تحـوالت سياسـي،         

 ...رويكرد تكـاملي و  شناختي، پيوند مفهوم نهاد با شناختي و معرفت پيچيدگي موضوع، داليل روش
از عـدم   دهد كه حذف نهادها از تحليل اقتصادي كـه هـم ناشـي    بررسي اين داليل نشان مي. نام برد

خوش كردن آنها به يك تعريف مشـخص از علـم كـه تنهـا شـاخص آن      دقت اقتصاددانان و هم دل
، ضـربات  هـاي نهـادي بـوده    هاي موجـود در تحليـل   رياضياتي بودن است و همچنين فرار از سختي

رسد در حال حاضر اقتصاددانان بـه   البته به نظر مي. ناپذيري را به علم اقتصاد وارد كرده است جبران
رو، در را بـه روي نهادهـا و    ازايـن . اند و درصـدد جبـران آن هسـتند    مشكالت اين موضوع پي برده
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اقتصاد دوباره با ساير اين اقدام كامالً بجاست و باعث خواهد شد علم . اند هاي نهادي گشوده تحليل
يكـي از  . اي در ايـن علـم باشـيم    رشـته  هاي معرفتي پيوند برقرار كند و ما شاهد مطالعـات بـين   حوزه

هـايي ماننـد اقتصـاد     افزون نحلـه  شواهد موجود در راستاي تأييد اين مطلب، پيدايش و گسترش روز
اي  رشته همگي بر مطالعاتي بينشناختي، اقتصاد تكاملي، اقتصاد رفتاري و حقوق و اقتصاد است كه 

ها بـا يكـديگر    ها، يعني جايي كه رشته بدون شك در سرحدات نزديك به مرز رشته. استوار هستند
  .توان يافت هاي حاصلخيزتري مي يابند، زمين پيوند مي

هاي جديد چنان باسرعت در حال گسترش هستند كه حتي تصور آن نيـز امـر    برخي از اين نحله
هاي مورد تأكيد نهادگرايان بزرگي ماننـد   براي مثال، حقوق و اقتصاد كه از گرايشدشواري است؛ 

هـاي علـم اقتصـاد تبـديل شـده اسـت،        تـرين شـاخه   هميلتون و كامنز، بوده، اكنون به يكي از اصلي
المللي با اين عنوان در حال چاپ اسـت و سـه    طوري كه در حال حاضر بيش از ده مجله معتبر بين به

هـاي وسـيعي از مطالعـات     بر در آمريكا، كانادا و اروپا با اين عنوان شكل گرفته و حـوزه انجمن معت
  .اقتصادي را پوشش داده است
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