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مقدمه 
همبسـتگی مفهوم نهـاد از مفـاهیم سـادۀ اجتمـاعی هماننـد مفهـوم مـردم، ارتباطـات اجتمـاعی، 

نیست تا اینکه تبیین آن بـه آسـانی انجـام پـذیرد، بلکـه تعریـف آن بـا ... اجتماعی، وحدت ملی و
البتـه . نظر وجـود نـداردخاصی مواجه است و بر همین اساس در تبیین چیستی آن اتفاق پیچیدگی

م مناسـب از معنا نیست که باید آن را کنار گذاشت؛ زیرا بدون داشتن فهـاین دشواری تعریف بدین
.توان تحلیل نظری و تجربی درستی از کارکرد آنها ارائه دادچیستی آن نمی

ات علـم اقتصـاد وارد شـده اسـت یـو مشتقات آن توسط وبلـن بـه واژگـان و ادب» نهاد«واژۀ 
رد نهـادگرائی تـاکنون یکـ، امـا از زمـان پیـدایش ادبیـات اقتصـاد و رو)۱،ش۲۲،ج۱۹۳۲هومن،(

ه این اختالف بین نهادگرایان قدیم و جدیـد ییکاز آنجا. این واژه ارائه شده استتعاریف مختلفی از 
خورد، از این رو در این مقاله ابتـدا تعریـف نهادگرایـان قـدیم و نقـد آن و سـپس بیشتر به چشم می

سـرل بـا تعریف نهادگرایان جدید از قبیل نورث و ویلیامسون به صورت فشرده و آنگاه تعریف جان
یشتر و در نهایت استلزامات نهاد براساس این تعریف با علوم اجتماعی مورد بررسـی قـرار تفصیل ب

.گیردمی

تعریف نهادگرایان قدیم. ۱
او هیچگاه تعریف دقیـق و جـامعی از مفهـوم نهـاد . است1، وبلن»نهاد«گزاران بحث یکی از بنیان

دگاه او یرد که از دکتوان استفاده یماز برخی عبارات او). ۵۲۹: ۱۹۸۶همیلتون، (ارائه نکرده است 
ن از یبنـابرا. ها هسـتندآن دسته از عادات تثبیت شده فکری و مشترک در بین عموم انسـان» نهادها«

). ۶۲۶ـ۸: ۱۹۰۹وبلن، : ک.ر(منظر او نهادها محصول عادات هستند 
:رده استکن معنا یمیچل نیز در عباراتی مشابه، نهاد را چن

رائج که به یرکنهادها چیزی نیستند جز عادات ف. هستندیاجتماعی، هسته نهادهامفاهیم اجتماعی
مفاهیم اجتماعی در قالب نهادها به . اندت عامه برخوردار شدهیننده رفتار از مقبولکمثابه هنجارهای هدایت
استفاده روزمره این مفـاهیم توسـط تمـامی . شوندیافراد محسوب میخاص برایعنوان یک مرجع هنجار

شـان شـکل بگیـرد و شود الگوهای مشترکی در آنها بدون دخالت دانشافراد یک گروه اجتماعی موجب می
میچـل، . (کـار کننـد مـانع ایجـاد شـود) اولیـه(های اصلی گهگاه بر سر راه کسانی که عالقه دارند با شیوه

) ۲۰۳، ص۱۹۱۰
از قواعـد ییهاستمیان متأخر این نحله نظیر هاجسون نیز نهادها را به عنوان سبرخی از نهادگرای

1. Thoresten Veblen (1857 - 1926)
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ه سـاختار تعـامالت کـانـد ها تعریف کردهر زبان، قانون و بنگاهیت شده در جامعه نظیمتداول و تثب
دگاه هاجســون، نهــاد، ســاختار یــاز د). ۲، ص۲۰۰۶هاجســون، (دهنــدیل مکیاجتمــاعی را تشــ

بوده، به طور آشـکار » به طور بالقوه قابل تدوین«قواعد رفتار و تفسیر آن است کهیاجتماعی خاص
گیـرد کـه یـک نهـاد تنهـا این موضوع از این واقعیت نشـأت می). همان(یا فطری هنجاری هستند 

تواند وجود داشته باشد که مردم تلقی ذهنـی و اعتقـادی خاصـی در ارتبـاط بـا آن داشـته زمانی می
ی و تفسیری یک نهاد باید از پذیرش همگانی برخوردار باشـند همچنانکـه ایـن قواعد رفتار. باشند

.توان مشاهده کردپذیرش همگانی را در مورد نهاد پول و نهاد زبان می
در تعریـف » بالقوه«د یقابلیت تدوین بودن را با قیژگینکته قابل توجه این است که هاجسون و

ل قواعـد دسـتوری یـاز قواعد از قبیاریه بسکت مهم است کند، این نکته از آن جهنهاد استفاده می
شوند، که توسط بسیاری افراد به طور منظم مـورد ، پیروی مییبندی ذهنی خاصبدون وجود فرمول

)۵۷، ص۱۳۹۲احمد، یمشهد: ک.ر(.گیرنداستفاده قرار می
کننـد چنـین ی میفهمند و از آنها پیروهاجسون دربارۀ این پرسش که مردم چگونه قواعد را می

ناپـذیری یـک فراینـد از تعـامالت گـذاری و درک قواعـد بـه طـور اجتنابدهد که ارزشپاسخ می
کند که افراد جامعه به طور معمـول نما استفاده میاجتماعی است؛ مثًال یک شخص آنگاه از جهت

همـین اسـاس، بر . شده باشد» یک رویۀ عمومی«نماها استفاده کنند، به عبارت دیگر این از جهت
:کندد میکیتأ» نهادها«یریگلکدر ش» عادت«هاجسون بر نقش 

عادات ماده سـازنده نهادهـا هسـتند و موجـب تقویـت دوام، قـدرت و اقتـدار هنجـاری آنهـا 
شوند؛ به همین شکل نهادها نیز از طریق بازتولید عادات فکری مشترک سازوکارهای قدرتمندی می

). همان(آورندجاری را به وجود میروی و توافقات هناز دنباله
، در تعریف نهاد، نقـش کلیـدی دارد »عادت«واقعیت این است که در دیدگاه نهادگرایان قدیم، 

شود؛ به طور مثـال وبلـن در دهی و تداوم نهادها نیز عنصر تأثیرگذار تلقی میای که در شکلگونهبه
:کندخصوص تداوم نهادها چنین اظهارنظر می

ها اند که چارچوب فکری و عـادتی هسـتند کـه انسـاناز این لحاظ از دیرباز باقی ماندهنهادها 
)۲۱۱، ص۱۳۸۳وبلن، . (اندآنها را در طول زندگی خود ساخته و پرداخته

نقد اجمالی دیدگاه نهادگرایان قدیم. ۲
آنچه در دیدگاه نهادگرایان قدیم قابل تأمل است، این است که عادت یا چارچوب فکری، که عنصـر 

چـون برسـاخته از » عـادت«شـک بی. اساسی در چیستی و ماهیت نهاد است، دارای ابهـام اسـت
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طور ژنتیک قابل انتقال نیست، امـا چرایـی شود و بههاست، در تعامالت اجتماعی کسب میانسان
ها و چگـونگی ایـن پـردازش در حیـات اجتمـاعی آنهـا، و پرداخته شدن آنها توسط انسانپیدایش 

تـأثیر چشـمگیر دارد امـا » عادت«از این گذشته رفتار تکراری هرچند در تثبیت یک . واضح نیست
باشد، خصوصًا که این واژه به فکر و اندیشه انسانی نسـبت داده شـود و ، مرادف رفتار نمی»عادت«

بر این اساس تعریف نهاد بر این مبنا که هسته مرکزی آن را . به کار گرفته شود» دت فکریعا«عنوان 
.دهد، وضوح الزم را نداردتشکیل می» عادت فکری«عنصر 

تعریف نهادگرایان جدید. ۳
اند کـه نقـل همـه آنهـا ضـرورتی نـدارد و تنهـا نهادگرایان جدید تعاریف مختلفی از نهاد ارائه داده

گیری ادبیـات علمـی سرل که در شکلرخی پیشگامان آنها مانند نورث، ویلیامسون و جانتعاریف ب
.گیرداند، مورد بررسی قرار میسزایی دانستهنهادگرائی نقش به

تعریف نهاد از دیدگاه  نورث
:نمایدگونه تعریف مینورث، نهاد را این

ر قیودی هستند وضع شده از جانب نـوع بشـر کـه تاند یا به عبارتی دقیقنهادها قوانین بازی در جامعه
هـای نهفتـه در مبـادالت منـد شـدن انگیزهدهند و سـبب نظامها با یکدیگر را شکل میروابط متقابل انسان

)۱۹ـ۲۱: ۱۳۷۷نورث، . (گردندبشری می
د انهایی که توسط بشر شکل گرفتهاند از قیود و محدودیتبنابراین از نظر نورث، نهادها عبارت

ها را رقـم و با تعیین ساختار انگیـزش و تعـامالت انسـانی عملکـرد اجتمـاعی ـ اقتصـادی جامعـه
.زنندمی

در . گیـرداین محدودیت نهادهای رسمی، نهادهای غیررسـمی و نحـوه اجـرای آنهـا را دربرمی
ایـن . توان مقررات، قانون اساسی، قراردادها و حقوق مالکیـت را نـام بـردمیان نهادهای رسمی می

نهادهـای غیررسـمی عبارتنـد از هنجارهـا، . نهادها در جامعـه از مشـروعیت بـاالیی برخوردارنـد
این نوع نهادها قوانین غیررسمی جامعه و بخشی از فرهنگ به حسـاب . اخالق، رسوم و ایدئولوژی

های نهادهای غیررسمی، موضوع پیچیده و تأثیرگذاری است که مـورد توجـه بررسی ریشه. آیندمی
)۱۹۹۵نورث، . (ژوهشگران علوم اجتماعی بوده استپ
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تعریف نهاد از دیدگاه  ویلیامسون
های رفتاری، تعـاملی گونه که مشاهده شد در تعریف نورث هرچند به قوانین بازی، چارچوبهمان

بنـدی، تأثیرگـذاری بـه طـور توجه شده است، اما ارتباط قوانین رسمی و غیررسمی از جهـت طبقه
مراتب رو ویلیامسون در تعریف خود از نهاد، با توجه کردن به سلسلهنشده است؛ از اینواضح بیان

وی تحلیل خود را از این عناصـر در چهـار سـطح . عناصر نهادی، این کاستی را مرتفع نموده است
.زیر ارائه نموده است

اعی، ـ اجتمـهای اخالقیها، مذهب، ارزشنهادهای غیررسمی، هنجارها، سنت:سطح یک
شک تغییـرات در ایـن بی. های زبان و معرفِت فردی ـ اجتماعی در این سطح قرار دارندبرخی جنبه

.پذیردسطح مستلزم تغییرات فرهنگی است؛ از این رو تحول در این سطح آهسته انجام می
محیط نهادی است که شامل قواعد رسمی بـازی از قبیـل قـانون اساسـی، حقـوق :سطح دوم

هـای اجتمـاعی، آداب و شود؛ در واقع براسـاس هنجارهـا، ارزشایر قوانین عادی میمالکیت، و س
شـک همـاهنگی بی. شـوندهای بازی وضـع میرسوم ایجاد شده در سطح یک، قوانین و چارچوب

بـدون تغییـر در . ترین عامل ماندگاری و تأثیرگذاری آنهاسـتقواعد بازی با عناصر سطح یک، مهم
ساز بروز تضـاد اجتمـاعی ـ فرهنگـی اسـت و اجـرای آنهـا را بـا واعد، زمینهسطح یک، تغییر این ق

.نمایدمشکل مواجه می
سـازماندهی نظـم در . نهادهای حکمرانی و اعمال حاکمیت و تدبیر امـور اسـت: سطح سوم

دهی، تضادها کاهش یافته، منافع افراد در سایه این سازمان. گیردجامعه با اعمال مدیریت شکل می
جهت است که بـه اهمیت اعمال مدیریت و ساختار حاکمیت بدین. گرددور نسبی تضمین میبه ط

ها نامهمجموعه قوانین عادی، آئین. گذاردصورت کارکردی بر سطوح انگیزشی افراد جامعه تأثیر می
.گیرندشوند در این سطح قرار میهایی که برای اجرای قواعد بازی تنظیم مینامهو بخش

در ایـن سـطح بنگـاه بـه . دهـدتخصیص منابع و اشتغال را زیرپوشش قـرار می:مسطح چهار 
هـا براسـاس بینـی انگیزههـا، پیشها، سـازگاری انگیزشگیرد و قیمتعنوان یک تابع تولید قرار می

)  ۶۱۳-۵۹۵امسون، یلیو. (یابدنظریۀ بنگاه سازمان می
ط بـین قـوانین رسـمی و غیررسـمی را تعریف ویلیامسون از نهاد هرچند ابهام چگـونگی ارتبـا

گیری سطح یـک نهـاد مـؤثر دانسـته ها را در شکلندارد، اما عناوینی همچون آداب، رسوم و سنت
از یـک . مشکل اساسی تعریف وی این است که چیستی نهاد به طور واضح بیان نشده است. است

د و از طـرف دیگـر قـوانین دانـها و آداب و رسـوم را در پیـدایش آن مـؤثر میطرف هنجارها، سنت
آیند، در تعریف خود رسمی و غیر رسمی را که از جنس قانون و قراردادهای اجتماعی به حساب می
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در واقع، اختالف و تنوع عناصر سازنده چیسـتی نهـاد، موجـب ابهـام و . مورد توجه قرار داده است
سوف ذهن و زبان معاصـر کـه فیل1راجرز سرلرو جاناز این. اجمال ماهیت و مفهوم آن شده است

شناسـی آن تفکیـک شناسی نهاد را از معرفتیکی دیگر از پیشگامان نهادگرایی جدید است، هستی
. نموده و از این جهت در بیان چیستی نهاد، گام مؤثری برداشته است

تعریف نهاد از دیدگاه  سرل
تبیـین وی ۀا بیان این مفاهیم زمینتبیین چیستی نهاد از نظر سرل بر مفاهیمی استوار شده است که ب

دهیم و آنگاه به تعریف او از رو، آنها را به صورت فشرده مورد بررسی قرار میاز این. گرددفراهم می
.پردازیمماهیت نهاد می

مفهوم واقعیت طبیعی و نهادی. یک
در . ها وابسته نیست، ماننـد ریـزش بـاران و طلـوع خورشـیدهستی واقعیت طبیعی به قوانین انسان

هاسـت و در واقـع، وجـود آنهـا مقابل، واقعیت نهادی آن است که هستی آن وابسته به توافـق انسان
پـول، اند، ماننـد واقعیـتگونه است که فقط به واسطه توافق انسانی در حوزه واقعیت وارد شدهبدین

کارگیری نهـادی بـه عنـوان زبـان شک إخبار از هرگونه واقعیت طبیعی، مستلزم بـهبی. دولت و زبان
هم گزاره و هم إخبار و بیـان واقعیـت بـه توسـط آن از » هوا آفتابی است«است؛ مثًال در بیان جمله 

دولت «بیان گزارۀ اما در. اند و فقط وجود آفتاب به عنوان مخبٌربه، واقعیت طبیعی استامور نهادی
، ۲۰۰۵سـرل، . (انـدهـای نهادیهم گزاره و هم إخبار و هم مخبٌربه از واقعیت» تشکیل شده است

)  ۳ص

مفهوم التفات درونی و بیرونی. دو
و از جهـت دیگـر ) ذاتی و عرضی(انسان دارای حیث التفاتی است که از جهتی به درونی و بیرونی 

التفـات نسـبت بـه آنچـه کـه مسـتقل از وضـع و قـرارداد . به فردی و اجتماعی قابل تقسـیم اسـت
. هاسـتاست، مثًال احساس درد، دارای التفات مستقل از وضع انسان) ذاتی(هاست، درونی انسان

اسـت، ) عارضـی(ها وضع و اعتبار شـده، بیرونـی بل التفات نسبت به آنچه که توسط انساندر مقا
ای که دارای جنبۀ دارای التفات بیرونی است؛ زیرا با گزاره» کنممن احساس تشنگی می«مثًال گزاره 

) ۱۱۷، ص۱۹۹۸سرل، . (داللت و إخبار است، واقعیت درونی بازگو شده است

1. John Rogers Searle
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قل از انسان و وابسته به انسانمفهوم واقعیت مست. سه
اند، مثل وجـود آسـمان کـه برخی از وجوه واقعیت در زمره اموری هستند که کامًال مستقل از انسان

در مقابل، برخی دیگر از وجوه واقعیت، وابسته . ها در وجود داشتن آن تأثیری نداردبود و نبود انسان
گوشتی از قبیل باشد، مثًال اجزاء فیزیکی پیچت میالتفابه انسان است از آن جهت که دارای ویژگی

آیند، اما جنبه ابزاری بـودن آن وابسـته بـه دسته و فلز خاص آن، وجه مستقل از انسان به حساب می
نکته دقیقی که باید بدان توجه داشت این . شودانسان است که برای باز و بسته کردن پیچ استفاده می

ها نیسـت، ولـی بیـان ایـن ارتفـاع بـا ان وابسته به محاسبه انساناست که تحقق ارتفاع یک ساختم
اند تا مسیر اندیشـیدن و ها وضع و جعل شدهگیرد که توسط انسانمتر انجام میمفاهیم متر و سانتی

.إخبار از اشیاء خارجی را هموار سازند
التفـاوت درونـی و گر، در واقع همان تمایز حیث تمایز وجوه مستقل از وجوه وابسته به مشاهده

های مسـتقل از انسـان را دارد همچنانکـه انسان قدرت درک واقعیت. است) ذاتی و عرضی(بیرونی 
سـرل، . (را دارد... های وابسته به التفات انسان از قبیـل پـول، دولـت، ریاسـت و توان فهم واقعیت

)  ۴، ص۲۰۰۵

شناسیشناسی و معرفتتمایز هستی. چهار
دانیم کـه در مـی. شناختی یا ابجکتیواند یـا سـابجکتیوشناختی و معرفتهستیهر یک از دو مفهوم

شناسی، اشـیاء نـه از آن جهـت کـه وجود اشیاء مورد نظر است، اما در معرفتۀشناسی نحوِ هستی
. گیرنـدشـود، مـورد توجـه قـرار میوجود دارند، بلکه از آن جهـت کـه احکـامی بـر آنهـا بـار می

تواننـد بـه لحـاظ اند میشـناختی سـابجکتیوو لـذت کـه از جهـت هستیهـایی ماننـد دردماهیت
هـایی کـه بـه همچنانکه ماهیت. »من امروز خوشحالم«شناسی، ابجکتیو باشند؛ مثل گزاره معرفت

شناختی سابجکتیو باشند، مثل گزارۀ توانند از لحاظ معرفتاند، میشناختی سابجکتیولحاظ هستی
تـوان از انـد، میشـناختی ابجکتیوبنابراین با ماهیاتی که از نظـر هستی. »مفهوم انسان، کلی است«

همچنـین بـا . »ایـن کـوه زیباسـت«ۀشناختی گزاره سابجکتیو سـاخت، ماننـد گـزارلحاظ معرفت
هـای شـناختی گزارهتوان به لحـاظ معرفتاند، میشناختی سابجکتیوهایی که از نظر هستیماهیت

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه . »او امــروز درد بیشــتری دارد«ۀابجکتیــو ســاخت، ماننــد گــزار
شناختی ابجکتیو توانند از جهت معرفتاند، میشناختی سابجکتیوهایی که از جهت هستیواقعیت

تـوان از جهـت شناختی ابجکتیـو هسـتند، میهایی که از جهت هستیباشند، همچنانکه با واقعیت
. »هـای شـمال ایـران زیبـا هسـتندکوه«رۀ آنها ساخت، ماننـد شناختی گزارۀ سابجکتیو دربامعرفت
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) ۱۰، ص۱۹۹۵سرل، (

مفهوم تعیین کارکرد. پنج
رو متناسـب بـا اسـتعداد اشـیاء از ایـن. انسان در خلق کارکردها واجد توانایی بسیار بـاالیی اسـت

قطعـه سـنگ اشیای طبیعـی ماننـد یـک . کندگوناگون طبیعی و مصنوعی، کارکردهایی را تعیین می
کارکردهـا . برای تعیین وزن، و اشیاء مصنوعی ماننـد صـندلی بـرای نشسـتن دارای کـارکرد هسـتند

آینـد؛ زیـرا در راسـتای هـدف یـا ها هستند و با حیث التفاتی بـه وجـود میساخته و پرداخته انسان
ین کـارکرد تواند انجام پـذیرد، تعیـآیند و چون التفات به صورت جمعی هم میاهدافی به وجود می

.هم به صورت التفات جمعی، قابل تحقق است
. شـود بـه اعیـان فیزیکـی محـدود نیسـتشک گسترۀ اموری که برای آنها کارکرد تعیـین میبی

نهادهای بشری هم دارای کارکرد هستند، مثًال نهاد ازدواج برای اشباع غریزه جنسی و تولید نسـل، و 
)  ۱۴، ص۱۹۹۵سرل، . (ه کارکرد دارندنهاد قوۀ دفاعی برای دفاع از کیان جامع

مفهوم التفات جمعی. شش
شـود، مـثًال کند که معطوف به امور جهان خـارج میحیث التفاتی به استعدادی از ذهن داللت می

ها، تمایالت و هیجانات اداری، حیث التفاتی هستند؛ زیرا معطوف بـه منطقـی باورها، امیدها، بیم
تواند به صورت جمعی خودنمایی کنـد، مـثًال فعالیـت افـراد در ذهن میاین استعداد . انددر خارج

پذیرد و بـا توجـه بـه یک حرکت سیاسی بر اساس مشارکت، همدلی و هدف مشترک آنها انجام می
ای از حیث التفـاتی تواند به صورت جمعی انجام پذیرد، تعیین کارکرد هم که جنبهاینکه التفات می

.پذیر استاست، به صورت جمعی تحقق
بر همـین . کندگیری واقعیت نهاد، نقش اساسی ایفاء میدر واقع تعیین جمعی کارکرد در شکل

هـا و اساس، آنچه در تبیین واقعیـت نهـادی مـورد نیـاز اسـت، تعیـین جمعـی کـارکرد و از قابلیت
» رکردتعیین کـا«از ترکیب دو مفهوم ). ۶، ص۲۰۰۵سرل، (آید های انسان به حساب میمندیتوان

قابل استنتاج است، مثًال افراد قبیله، سنگ بزرگی » تعیین جمعی کارکرد«، مفهوم »حیث التفاتی«و 
کنند و کارکرد صندلی بودن سنگ به طور را که روی زمین افتاده است، به عنوان صندلی استفاده می

ود کـه در اثـر شـاما کارکردهای وضـعی شـامل کارکردهـایی می. گردداتفاقی توسط آنها تعیین می
شـیء . واسطه پذیرش و توافق جمعی ممکن استپذیر نیست، بلکه بهساختار فیزیکی شیء امکان

شود تنها زمانی قادر به القای کـارکرد وضـعی اسـت یا شخصی که کارکرد وضعی برای او تعیین می
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حرکتـی که آن وضع معین به واسطه پذیرش جمعی برای آن شیء یا شخص، تعیین شده باشد، مثالً 
در واقـع کارکردهـای وضـعی اعتبـارات جمعـی . شـودخاص در بازی فوتبـال، گـل محسـوب می

شود و ایفای این کارکردها وابسته بـه همـین اعتبـار هاست که بر شیء یا شخص معین بار میانسان
هـای برای مثال، این حرکت خاص فیزیکی توپ به طرف دروازه، مشابه دیگر حرکت. جمعی است

یا اینکه این شخص مانند دیگـر . آوردبه حساب می» گل«ن است ولی اعتبار جمعی آن را فیزیکی آ
بنابراین، قوام این کارکردهـا بـه اعتبـار جمعـی . دهدافراد است ولی اعتبار جمعی به او ریاست می

.هاستانسان

بخشبخش و قواممفهوم قواعد نظام. هفت
بخشند ولی با نبود آنها اصِل رفتار به رفتار انسان نظم میبردارند و اند که تعریفبخشقواعدی نظام

رود، مانند قاعده حرکت از دست راست، یا قاعدۀ غذا خوردن با دسـت راسـت کـه هـم از بین نمی
ای اصل اما با نبود چنین قاعده. قابل تعریف است و هم موجب نظم در رفتار راه رفتن و غذا خوردن

ای هسـتند کـه گونـهبخش بهدر مقابـل، قواعـد قـوام. روددن از بین نمیرفتار راه رفتن و یا غذا خور
کنند که قبًال وجود هایی را ایجاد میها با چنین قواعدی، پدیدهآورند و انسانواقعیتی را به وجود می

آورد و بـدون ایـن قاعـده، حرکـت اند، مثًال قاعدۀ گل زدن در فوتبال، گل زدن را به وجود مینداشته
.آیدکنان وجود دارد ولی گل زدن، به حساب نمیبازی

. شـوددر شرایط مناسب، تعهد به یک تکلیف محسوب می» دهمگزاره من وعده می«همچنین 
هایی کـه تردید همه واقعیتبی. آیدیا این قطعه کاغذ خاص با شرایط معین، اسکناس به حساب می

روی هایی همانند دویدن یا پیـادهواقعیت. نیستندبخشانسان با آنها تعامل دارد مبتنی بر قواعد قوام
اند ولکن قوام و هستی آنها وابسـته بـه ایـن دستجمعی، بر اساس نظم و ترتیب خاص دارای تعریف

خالف گل به حساب آمدن حرکت تـوپ بـه طـرف دروازه در بـازی به. ترتیب و نظم خاص نیست
رکـت تـوپ براسـاس قاعـده خـاص انجـام شود که حفوتبال، که آنگاه این حرکت گل محسوب می

در واقع، گل شدن این حرکت خاص تـوپ، اثـری اسـت کـه بـا رعایـت ایـن قاعـده شـکل . پذیرد
منـد، گیرد، همچنانکه ازدواج، اثر جدیدی است که بر وضـعیت خـاص زنـدگی مشـترک قاعدهمی

پیش موجود است و گیرند که از بخش به چیزی تعلق میبر این اساس، قواعد نظام. شودمترتب می
. کنند که پیشتر نبودبخش واقعیت جدیدی ایجاد میقواعد قوام

بخش آنهـا هسـتند، چیسـتی و هایی که وجود آنها وابسته به قواعد است و قواعد، قوامواقعیت
ها هم وجود نخواهند داشـت دهند، اگر این قواعد نباشند، این نوع واقعیتواقعیت نهاد را شکل می
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واسطه اعتبار جمعی بـر آن مترتـب گیرد، کارکردهای وضعی که بهکه واقعیت نهاد شکل میو آنگاه
شوند؛ مثًال محدوده جغرافیایی یک کشور با وضع اعتبـاری و های نهادی نامیده میشود واقعیتمی

نامیـده » نهـاد«شـود و ایـن واقعیـت اعتبـاری بـه عنـوان مـرز، محسوب می» مرز«توافق جمعی، 
شود، مـثًال بر این نهاد، در سایه تعیین و اعتبار افراد جامعه، کارکردهای وضعی مترتب می. شودمی

خروج از مرز بایـد بـا همـاهنگی مسـئوالن «و » ورود افراد بدون مجوز به داخل مرز ممنوع است«
ین ا. شودمترتب می» مرز«اند که با تعیین و اعتبار جمعی بر نهاد ، کارکردهای وضعی»انجام پذیرد

.شوندهای نهادی نامیده میتعیین جمعی کارکردهای وصفی، واقعیت
آورند و با تعیین جمعی کـارکرد وضـعی، بخش، واقعیت نهاد را به وجود میبنابراین، قواعد قوام

)  ۲۲-۲۱، ص۲۰۰۵سرل، . (گرددهای نهادی بر این نهاد مترتب میکارکردهایی به عنوان واقعیت

سرلچیستی نهاد از نظر 
: نمایداکنون با توجه به تبیین این مفاهیم، سرل چیستی نهاد را چنین تعریف می

بـرای مثـال ازدواج، نهـاد . منـد هسـتندبخش کـه نظامنهاد عبارت است از مجموع قواعد قـوام
همچنـین . انداند، اساس آن را تشکیل دادهبخش که دارای نظامای از قواعد قواماست؛ زیرا مجموعه

انـد و شـالوده آن را بخش است کـه دارای نظامای از قواعد قوامبه عنوان نهاد، دارای مجموعهدولت 
خـاص، بخش و دارای نظـمای از قواعد قواممالکیت نیز نهاد است؛ زیرا خانواده. اندبه وجود آورده

وابـط میـان بر این اساس، دریافت درک صحیح از چیستی نهاد وابسته به فهم ر. آن را فراگرفته است
بـا . انـدبخش است که مجموع آنها در نظامی واحد و مرتبط، نهاد مربوطـه را شـکل دادهقواعد قوام

در واقـع . شودبخش، زمینۀ شناخت ساختار جامعه نیز فراهم میشناخت این روابط بین قواعد قوام
ن اسـت؛ مـثًال پـول کند، اعتبار و باور جمعی نسبت به آترین عنصری که یک نهاد را ایجاد میمهم

گیری این با شکل. بودن یک قطعه کاغذ، وابسته به آن است که دولت و ملت پول بودن آن را بپذیرند
گـردد؛ بخش و دارای نظام واحـد بـر آن حـاکم میای از قواعد قوامقطعه کاغذ به عنوان پول، شبکه

انـداز کـردن، خیـره و پسبرای مثال، خریدن، فروختن، درآمد کسب کردن، پرداخت بابت دیون، ذ
هریـک از ایـن . شـودبخشی هستند که بر پول بودن این قطعه کاغذ مترتـب میمجموعه قواعد قوام

هـای نهـادی رو، بـین نهادهـا و واقعیتاز ایـن. بخش به یک واقعیت نهادی، ناظر استقواعد قوام
ادی را بـه صـورت منفـرد و هـای نهـتـوان واقعیتای کـه نمیگونهگیرد، بهوار شکل میروابط نظام

هـای نهـادی بخشـی از یـک نهـاد هسـتند؛ زیـرا واقعیت. مستقل از نهاد مورد شناسایی قـرار دارد
بخش و دارای نظـام واحـد شـکل ای از قواعـد قـوامهمچنانکه بیان شد، نهادها براسـاس مجموعـه
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؛ در واقــع، گیرنــد و هــر یــک از ایــن قواعــد، نــاظر و ایجادکننــده یــک واقعیــت نهــادی اســتمی
. اندهای نهادِی نشأت گرفته از هر یک از این قواعد، در چارچوب نهاد قابل فهمواقعیت

بر اساس این تبیین و تفسیر از چیستی نهاد، نهاد یک واقعیت اجتماعی اسـت؛ واقعیتـی کـه در 
باری در مـورد هایی إخآید و چون واقعیت دارد گزارهها به وجود میپرتو توافق و اعتبار جمعی انسان

اند؛ زیرا حکایت از واقعیتی دارند که به لحاظ تطابق آنهـا ها به طور شهودی صادقاین نوع واقعیت
این قطعه کاغـذ «ۀپذیرد که گزارهر فرد دارای عقل سلیم می. با این واقعیت، موجب صدق آنهاست

ه باشد که گزاره مطابق با باید تحقق داشت» واقع«این . دارای صدق و مطابق با واقع است» پول است
شناختی، غیر از نهاد پول، چیز دیگری نیست بنابراین پول از جهت هستی» واقع«این . آن تلقی شود

باشد؛ زیرا همچنانکه اشاره شد بـه واسـطه شناختی ابجکتیو میسابجکتیو است ولی از نظر معرفت
، »واقـع«ه است و اکنون خبر مطابق با این ها واقعیتی به نام نهاد پول شکل گرفتتوافق و اعتبار انسان

دهـد، چـون خبر می» باردباران می«ای که از واقعیت طبیعی مانند گزاره. شودموجب صدق آن می
ای که دربارۀ یک نهاد به عنوان یک واقعیـت مطابق با این واقعیت طبیعی است صادق است، و گزاره

د چـون مطـابق بـا ایـن واقعیـت مـورد اعتبـار دهخبر می» او مالک ماشین است«اجتماعی مانند 
ها است نیز صادق است؛ هرچند هستی این واقعیت اجتماعی با اعتبار و توافق شـکل گرفتـه انسان
) ۵۱، ص۱۹۹۵سرل، . (است

های نهادی به صورت افقی و عمودیساختار ارتباط واقعیت. ۴
روابط اجتماعی ارتبـاط برقـرار در) طولی(و عمودی ) عرضی(های نهادی به صورت افقی واقعیت

آنگـاه ادای . شـودنمایند؛ مثًال گفتن لفظی خاص در شرایط معین، سـخن گفـتن محسـوب میمی
بر این عنوان، لزوم وفـاء . آیدبه حساب می» وعده«، عنوان »دهممن وعده می«کلماتی مانند اینکه 

. مورد پذیرش جمعی افـراد اسـتشود که به نوبه خود یک نوع اعتبار و تعهدی است که مترتب می
در صورتی که مورد این وعده، ازدواج یا خرید و فروش کاالئی باشد، انجام مورد وعده نیز اعتبارات 
مختلفی را در نهان خود دارد؛ مثًال اگر مورد وعده، خریـد و فـروش باشـد، انجـام آن مسـتلزم ایـن 

ه کاالهـا، نظـام دارائـی و مالکیـت افـراد از است که قبًال چندین واقعیت نهادی به عنوان نظام مبادل
.پیش نهادینه شده باشد

هـای نهـادی گونـاگونی را بـه صـورت افقـی و در واقع پذیرش نهاد مالکیت یا ازدواج، واقعیت
تـوان نهـاد مالکیـت یـا ازدواج را به دنبال دارد که بدون انجـام آنهـا نمی) عرضی و طولی(عمودی 

های نهادی طولی را به دنبـال دارد کـه عبـارت اسـت از یت، واقعیتعملی ساخت؛ مثًال نهاد مالک
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در صـورتی (تواند آن را بفروشد، اجاره دهد اینکه هر مالکی حق تصرف در ملک خود را دارد و می
در صـورتی کـه آن را مبادلـه . برداری خود قـرار دهـدو مورد انتفاع و بهره) که قابل اجاره دادن باشد

عادل بین مال مورد مبادله و عوض را بر مبادله حاکم سازد و در صورت مغبون کند، حق دارد اصل ت
هـای ایـن سلسـله واقعیت. کس حق ندارد به مال او تجاوز کندشدن، حق فسخ مبادله را دارد، هیچ

شوند؛ همچنانکـه ابتـداء، نهـاد مالکیـت بر مالکیت مترتب می) عمودی(نهادی به صورت طولی 
گـردد، از قبیـل های نهادی دیگر به صورت عرضی بـر آن مترتـب میه واقعیتشود آنگاپذیرفته می

اینکه هر کس مالکیت بر مال خودش دارد، حق ندارد آن را تلف کند، حق نـدارد مالکیـت خـود را 
.گرددبه صورت عرضی بر آن مترتب می. وسیله ضرر رساندن به دیگران قرار دهد

اعیاستلزامات نهادها برای علوم اجتم. ۵
شــناختی ذهنــی، اعتبــاری و ســابجکتیواند ولــی از جهــت ماهیــت نهادهــا هرچنــد از نظــر هستی

ای کـه دربـارۀ نهـاد و هـر گـزاره. آینـدشناختی، واقعیت اجتماعی و ابجکتیو به حسـاب میمعرفت
گیرد، بیانگر یک واقعیت اجتماعی است و بـه همـین های نهادِی نهفته در نهان آن شکل میواقعیت

کننـد، قابـل هایی که از یک واقعیت عینـی و خـارجی حکایـت میها همانند گزارهاین گزارهجهت
هـا، اند؛ زیرا وجود و عدم واقعیت اجتماعی مورد اعتبار و پذیرش جمعـی ایـن گزارهصدق و کذب

مالـک خانـه «، »او متأهل است«شود وقتی گفته می. گیردها قرار میمعیار صدق و کذب این گزاره
، قابـل صـدق و کـذب اسـت؛ زیـرا از یـک واقعیـت »آفتاب طلوع کرده است«مانند گزاره » تاس

.گیرددهد و به طور عام مورد تصدیق قرار میاجتماعی مورد پذیرش جامعه خبر می
توان به صورت جدا و مستقل از یکدیگر مورد شناسایی و های اجتماعی را نمیاین نوع واقعیت

نها در ارتباط بـا یکدیگرانـد و ایـن ارتبـاط بـه دو صـورت عمـودی و افقـی بررسی قرار داد، بلکه آ
نهـادی ارتبـاط عمـودی آن عبـارت اسـت از اینکـه هـر واقعیـت. گیردانجام می) عرضی و طولی(

تواند با اعتبار و توافق اجتماعی، منشأ ترتب واقعیت نهادی دیگر بر آن شود، و این ترتب واقعیت می
ارتباط افقـی آن نیـز . کندوار ادامه پیدا رتبه سابق تکرار پذیرد و این روند زنجیرهنهادی بر نهادی در 

عبارت است از ارتباط هر واقعیت نهادی با واقعیت نهادی دیگر که در عرض آن به عنوان مجموعـه 
گیرند؛ مـثًال در مـورد مالکیـت بـه عنـوان یـک نهـاد، های نهادی، تحت یک نظام قرار میواقعیت
و » هر مـالکی نبایـد مـال خـود را تلـف کنـد«اند از اینکه عرض آن عبارتهای نهادی همواقعیت

واقعیـت نهـادی عمـودی . »تواند وسیله ضرر رساندن به دیگـری قـرار دهـدمالکیت خود را نمی«
هـای حقـوقی تواند مـال خـود را در چارچوبهر مالکی می«آن نیز عبارت است از اینکه ) طولی(
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تواند مـال می«، همچنانکه »به دیگری منتقل کند... خرید و فروش، اجاره، صلح ومختلف از قبیل 
. »خود را مورد استفاده خویش قرار دهد

سـاختار ارتباطـات اجتمـاعی را هـم در سـطح ) طـولی و عرضـی(این ارتباط عمودی و افقی 
دنبـال های مختلف اجتماعی بـه صـورت عمـودی، بـهگسترده به صورت هم عرض، و هم در الیه

های مختلـف اجتمـاعی در واقع بدون این نهادها، ارتباط افراد بـا یکـدیگر در سـطوح و الیـه. دارد
به طور فرض اگر یک میلیون انسان . گیرد و در نتیجه جامعه انسانی به وجود نخواهد آمدشکل نمی

مانند یک میلیـون در زیر آسمان جمع شوند، و براساس نهاد زبانی با یکدیگر ارتباط نداشته باشند ه
ها بایستی وسیله نهادها و توانافراد جامعه به. جاندارانی هستند که قواعد زیستی بر آنها حاکم است

این ارتبـاط بـا از بـین . نماینددر قالب تکالیف و وظایف مترتب بر آنها، با یکدیگر ارتباط برقرار می
عبیر، حقوق شهروندی و حقوق انسـانی در به دیگر ت. رفتن پذیرش و توافق جمعی، زمینه بقاء ندارد

گونـه وابسـتگی بـه این نـوع حقـوق، حقـوق طبیعـی نیسـتند کـه هیچ. گیرندسایه نهادها شکل می
نهادهای جامعه نداشته باشند، بلکه اعطای حقوق و عمل به تکالیف در چارچوب نهادهای ازدواج 

هـای نهـادی هرچنـد از جهـت و واقعیتبنابراین، نهادها . پذیر استو دولت و دیگر نهادها امکان
شناختی از عینیت برخوردارند و واقعیـت اند ولکن از جهت معرفتشناختی اعتباری و ذهنیهستی

کننـده از واقعیـت هـای ابجکتیـو و حکایتتوان دربارۀ آنهـا گزارهآیند و میاجتماعی به حساب می
و چـون علـوم . ابل صدق و کذب دانسـتاجتماعی به کار برد و آنها را بر اساس تصدیق همگانی ق

هـای دهنـد، نهادهـا و واقعیتهای اجتماعی زندگی بشری را مورد بحث قرار میاجتماعی واقعیت
در واقع، تحقیق و بررسـی . های اجتماعی در حوزه این علوم قرار می گیرندنهادی به عنوان واقعیت

بر آنها در حیات اجتماعی در قلمرو علوم آمدهای مترتبهای اجتماعی و آثار و پیاین نوع واقعیت
.گیرداجتماعی قرار می

نتیجه 
هایی ر سرل، پدیـدهیبه تعب. هایی وجود دارند که وجه فیزیکی یا شیمیایی ندارنددر این جهان پدیده

در ایـن جهـان واحـد چگونـه . آیند، امـا وجـود دارنـدمانند افعال گفتاری، فیزیکی به حساب نمی
یزیکی و غیر فیزیکی با هم وجود دارنـد و کیفیـت ارتبـاط ایـن دو نـوع پدیـده چگونـه های فپدیده

هایی مانند پـول، ازدواج و دولـت را در است؟ به دیگر تعبیر، چگونه در جهان واحد فیزیکی، پدیده
های طبیعی عناصر فیزیکـی و شـیمیایی جهـان نیسـتند؛ خود جای داده است با اینکه واجد ویژگی

هـای اجتمـاعی بـه شـمار آمـده و هماننـد طه توافق انسانی، به عنوان بخشی از واقعیتولی به واس
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مطالعه ایـن نحلـه از واقعیـت اجتمـاعی و نهـادی موجـب . باشندعناصر فیزیکی دارای کارکرد می
های نظری و امکانات و ابزارهای عملـی، در حـوزه رفتارهـای اجتمـاعی اسـت؛ زیـرا بینشتوسعه

انـد و ها بـا یکـدیگر و منشـأ پیـدایش عوامـل محیطـی و اجتماعیتعامالت انساننهادها برسازنده
گـاهی از وضـعیت گذشـته و کنـونی حیـات اجتمـاعی اسـتشناخت آنها زمینه . سـاز تحلیـل و آ

گشـا در طراحـی حرکـت مطلـوب جامعـه مـورد توانند به عنوان عناصـری راههمچنانکه نهادها می
مین اساس، در علوم انسانی به جهت اینکه موضوع آن انسان و مسـائل برداری قرار گیرند و بر هبهره

های اجتمـاعی از جـنس نهادهـا را هماننـد توان واقعیتهای حیات اجتماعی است، نمیو واقعیت
هـای نهـادی را شناسـی واقعیتهای فیزیکی و طبیعی مورد تحقیق قرار داد، بلکـه بایـد روشپدیده

.بیعی تعریف نمودشناسی علوم طمتمایز از روش
ــا و واقعیت ــته، نهاده ــن گذش ــاعی از ای ــار و اجتم ــای رفت ــا مبن ــته از آنه ــادی برخاس ــای نه ه

انـد و حقـوق و هاست؛ زیرا نهادها در جهت تـأمین نیازهـای حیـات اجتمـاعی شـکل گرفتهانسان
.شودب میتکالیفی به عنوان کارکرد وضعی و آثار آنها به عنوان فلسفه وجودی آنها، بر آنها مترت

هـای بسـیاری از رفتارهـای های نهادی برخاسـته از آنهـا چارچوباز این رو، نهادها و واقعیت
در واقـع، . آیند و شناخت آنها زمینـۀ شـناخت رفتارهـای اجتمـاعی اسـتاجتماعی به حساب می

اجتمـاعی گیری آنها در قلمـرو علـوم انسـانی ـ بینی شکلشناخت مبانی رفتارهای اجتماعی و پیش
.آیندگیرد و در نهایت، نهادها از موضوعات اساسی این علوم به حساب میقرار می
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