
 

 

 

 
 ل اقتصاديئروش شناسی تحلیل نهادي مسا

*نصیري اقدمعلی 

 چکیده

 ازاین مقاله با این ادعا که روش مطالعه نهادها بیش از تشخیص اثر بخشی نهادها در عملکرد اقتصـادي  

کند چارچوبی نهادي را براي تحلیل مسایل اقتصادي معرفی کند. نکتـۀ  است، تالش می برخوردار اهمیت

که  هاي بسته است، در حالیحایز اهمیت این است که روش شناسی متداول اقتصاددانان متناسب با نظام

هیم. اگـر ایـن فـرض    بینـی مـواج  در دنیاي واقع با نظامی باز، تطور یابنده، چند الیه و غیـر قابـل پـیش   

شناختی نیز باید اسلوبی اتخاذ شود که کسب معرفت نسبت بـه  شناختی پذیرفته شود، از نظر روشهستی

شـود و  پذیر کند. بر اساس این روش شناسی هر تحلیلی از مسـایل شـروع مـی   این جهان متغیر را امکان

وحـدت بخـش شـواهد جمـع شـده      جوید و محور هاي مختلف واقعیت اجتماعی میپاسخ خود را در الیه

 مسأله مورد نظر است.
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 . مقدمه1

شود؟ این سـؤاالت محـور   اقتصاد نهادگرا چیست و یک تحلیل نهادي چگونه انجام می
شود. این سؤال هم بـراي  علمی و دانشگاهی مطرح میگفتگوهایی است که در محافل 

کسانی مطرح است که قصد آشنا شدن و شناخت این رویکرد را دارند، هم براي کسانی 
هاي اقتصاد مشغول آموزش و پژوهش هستند. براي این دسته از که سالهاست در شاخه

عرضـه دارد یـا    افراد واقعاً این پرسش مطرح است که آیا نهادگرایی چیز جدیدي براي
 صرفاً عنوانی است که قرار است چند صباحی ما را به خود مشغول کند.

شود کـه بـه دو نکتـه توجـه کنـیم. اول اینکـه خـود        تر میاین سؤاالت وقتی جدي
مدعیان نهادگرایی هم بعضاً تصور روشنی از موضوع ندارند و صرفاً به ذکر ایـن نکتـه   

تـر  ا در عملکرد اقتصادي نقش دارند. اما دوم و مهـم کنند که ساختارها و نهادهاکتفا می
شـود پیشـتر در   این است که بسیاري از مباحثی که ذیل عنـوان نهـادگرایی مطـرح مـی    

ادبیات اقتصادي مطرح شده و مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. بـراي مثـال بحـث از         
چگونگی پیدایش پول در بحث منگر از تطور خودکـار پـول ذیـل مباحـث فردگرایـی      

در  1935ها) مطرح شده است. یا هزینه مبادله در سـال  روش شناختی (در جدال روش
مباحث هیکس در مورد تقاضاي مبادالتی پول مطرح شده است. یعنی نیازي بـه طـرح   

تـوان آنهـا را در همـان    هاي فکري جدید براي بررسی این مسایل نیست و مـی گرایش
 هاي قدیمی حل و فصل کرد.چارچوب

اله این ادعا مطرح شده است که صحه گذاشتن بر اهمیت نهادها تنها یکی ر این مقد
از ادعاهاي نهادگرایی است و آنچه بیش از اهمیت داشتن یـا نداشـتن نهادهـا درخـور     

هـاي  توجه است روش تلفیق نهادهـا در نظریـه اقتصـادي و اساسـاً چگـونگی تحلیـل      
هـاي متـداول تحلیـل    که روش نهادي است. در این زمینه استدالل این است -اقتصادي

شناسـی حـاکم بـر ایـن     زیـرا روش  ؛نهادها (نظیر پول یا خانواده) کفایت الزم را ندارد
هـاي ایـن جهـان اسـت کـه در فـروض       مطالعات متناسب با تلقی خاصـی از واقعیـت  

کند. اما از آنجا که امـروزه، هـم در   شناختی آن تجلی یافته و آن را بسته تلقی میهستی
یعی و هم در علوم انسانی، به خوبی نشان داده شده است که واقعیت این جهان علوم طب

هاي مطالعۀ اقتصـاد بـا ایـن تلقـی هسـتی      باز است نه بسته، باید اصول حاکم بر روش
ها به دست شناختی تناسب داشته باشد، چه در غیر این صورت تبیین مناسبی از واقعیت

 نخواهد داد.



 سائل اقتصاديروش شناسی تحلیل نهادي م

روش تحلیل نهادي تدوین شده و شامل شش قسمت است. این مقاله با هدف تبیین 
هاي بسـته  شناسی رایج مطالعات اقتصادي با سیستمتناسب روش ،در قسمت دوم مقاله

شناختی توضیح این فرض هستی ،اجتماعی تشریح گردیده و در قسمت سوم -اقتصادي
و تطـور یابنـده   هاي این جهان را باید باز، چند الیه داده شده است که طبق آن واقعیت

تلقی کرد نه سیستمی بسته که روابطی ثابت و همیشگی بین اجزاي آن برقرار است. در 
شناسـی مطالعـات   شـناختی بـراي روش  هاي ایـن فـرض هسـتی   داللت ،قسمت چهارم

 ،اجتماعی اختصـاص مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. در قسـمت پـنجم         -اقتصادي
بنـدي شـده   است. در انتها مطالـب جمـع   بندي شدهشناسی فرمولچارچوب این روش

 است.
 

 هاي بسته  و سیستم صدق -شناسی رایج، تمایز اعتبار. روش2

، به نحوي کـه اگـر   1هاي صوري استروش متداول مطالعات اقتصادي استفاده از مدل
ي صوري معمـوالً  هامدلیی باشد وجاهت نظري ندارد. در هامدلاي فاقد چنین مطالعه

شود و نظیر عقالنیت، فرصت طلبی و حداکثرسازي در نظر گرفته مییک سري فروض 
هاي درونی مدل که در سازگاري کامل شود پویاییبعد با تکیه بر این فروض تالش می

برد، استخراج شود. سپس نتایج این مدل صوري در معرض با فروض مذکور به سر می
هاي این مدل شود داللتتالش میگیرد و پس از آن تفسیرها و تعابیر اقتصادي قرار می

 هاي تجربی قرار گیرد.در معرض آزمون
است؛ زیرا به طور کامالً منطقی از فـروض اسـتخراج شـده     2معتبر هامدلنتایج این 

سازي برگرفته است و مدل از نظر روابط درونی در سازگاري کامل است. این نوع مدل
اند که بیشتر پیرو رنه دکارت نشان داده از فیزیک نیوتنی است ولی اقتصاددانان در عمل

بیشترین وزن را  ،اند با انتزاع از واقعیتزیرا اقتصاددانان توانسته ؛هستند تا اسحاق نیوتن
بدهند و مانند دکارت به این نتیجـه برسـند کـه بهتـرین راه      هامدلبه سازگاري درونی 

 درك واقعیت، تعقل است.
ک مثال آشنا پیش کشیده شود. در اقتصاد خرد براي روشن شدن بحث اجازه دهید ی

. صورتگرایی روشی است مشتمل بر یک نظام صوري از روابط منطقی که این روابط ممکن است از هر منبـع  1
2).62، ص 1978ر دنیاي واقع انتزاع شده باشد (ویلبر و هریسن، تجربی د . Valid
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کننده به دنبال حداکثر سازي مطلوبیـت  شود مصرفبراي استخراج تابع تقاضا فرض می
شود که باید نسبت به قید بودجه است. با این فرض، براي او تابع مطلوبیتی تعریف می

شـود کـه   صـل مـی  هاي درونی این فرآیند این نتیجـه حا حداکثر شود. از مطالعه پویایی
اي بـین نیازهـاي   کننده منابع خود را به گونه(طبق تفاسیر و تعابیر اقتصاددانان) مصرف

کنـد بـراي او   کند که آخرین ریالی که بین مصارف مختلـف هزینـه مـی   خود تقسیم می
مطلوبیت یکسانی ایجاد کند. همچنین، چون توابع مطلوبیت تعریف شده شرط تحـدب  

تابع تقاضاي استخراج شده منفی است و با افـزایش قیمـت هـر     کند شیبرا احراز می
یابد و تقاضاي سایر کاالها که قیمـت نسـبی   محصول، تقاضاي (جبرانی) فرد کاهش می

هاي نهایی تأمین یابد تا مجدداً شرط برابري مطلوبیتآنها کاهش یافته است افزایش می
اضی از فروض اولیـه بـه دسـت    شود. از آنجا که همه این مراحل طبق روابط منطقی ری

آید و هیچگونه ناسازگاري در این مدل وجود ندارد مدل صوري حاصل شده اعتبار می
 تام دارد.

هـاي  پس از این مرحله، به سیاق فیزیک نیوتنی، نوبت به آزمون تجربی ایـن نظریـه  
ها به راحتی از آماج شـواهد مخـالف جـان سـالم بـه در      رسد. اما این نظریهصوري می

ي برآمده از هامدلکند و به سیاق دکارتی برد و به راحتی از شواهد تجربی انتزاع میمی
 داند.کافی می 1صدقعقل را براي کشف 

دلیل سهولت انتزاع از شواهد تجربی در اقتصاد و علـوم اجتمـاعی ایـن اسـت کـه      
، لزومـاً  اي که در یک لحظه یا یک مکان برقرار استواقعیت بسیار سیال است و رابطه

کننـد  ها نمایندگی میهایی که از این واقعیتدر لحظه و مکان دیگر برقرار نیست و داده
تواننـد ماننـد   خود محل اختالف نظرهاي بسیار است. از این رو، اقتصاددانان کـه نمـی  

ي خود شرطی به نـام  هامدلدانشمندان علوم طبیعی شرایط آزمایشگاهی ایجاد کنند در 
شود اثر سـایر عوامـل مـؤثر بـر     اند. در آزمایشگاه تالش میگذاشته» یطثبات سایر شرا«

شود که شرایط یک رابطه کنترل شود در حالی که در اقتصاد و علوم اجتماعی فرض می
توانند یک رابطه را تغییـر دهنـد در   آزمایشگاهی برقرار است. یعنی سایر عواملی که می

شود. این فرض این امکان را به محقـق  ثابت فرض می» ثبات سایر شرایط«قالب شرط 

اسـت. واقعیـت آن    Realityو دومی ترجمه Truth. در مورد صدق و واقعیت باید این نکته ذکر شود که اولی ترجمه 1
کشیم. در صورت هایی را پیش میچیزي است که در جهان خارج وجود دارد. ما براي فهم و تبیین این واقعیت فرضیه

.ها صادق هستندشود این فرضیهها با واقعیت گفته میانطباق این فرضیه
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دهد که هر نقض تجربی نظریه را به تغییر در سایر شرایط ثابت در نظر گرفته شـده،  می
 نسبت دهد. 

اصـل رابطـه    ،رابطه قیمت و مقدار تأیید نشود ،براي مثال اگر در برآورد تابع تقاضا
ملی چـون سـالیق و   شود، بلکه مشکل به تغییـر عـوا  قیمت و مقدار مخدوش تلقی نمی

شود. به عبارت دیگر، این عوامل باعث شده است تابع تقاضـا منتقـل   تبلیغات اسناد می
 شود و در نتیجه رابطه مورد نظر مشاهده نشود.

هـاي  هایی که بـراي آزمـون فرضـیه   فرض ثبات سایر شرایط به همراه ضعف آزمون
هاي الزم دسـت بـه   علوم اجتماعی در دسترس است و ضعف گردآوري و ساخت داده

هاي معتبـر اقتصـادي دشـوار و شـاید غیـر      دست هم داده است تا ابطال تجربی فرضیه
). به این ترتیب الاقل در اقتصاد این امکـان فـراهم   1978ممکن شود (ویلبر و هریسن، 

آمده است تا فرضیه معتبر، صادق یا حقیقی هم تلقی شـود و بـه نـوعی مـرز اعتبـار و      
 ود.حقیقت درنوردیده ش

اي صادق است که با واقعیت بیرونی انطباق داشته باشد. در غیر این صـورت  فرضیه
صادق نیست و باید رها شود. اما بنا بـه دالیـل فـوق     ،یک فرضیه حتی اگر معتبر باشد

هـاي معتبـر وجـود نـدارد و در نتیجـه      امکان ابطال تجربی و احراز عدم صدق فرضـیه 
شود، مخصوصاً اگر معیارهـایی چـون سـادگی و    یهاي معتبر، صادق هم تلقی مفرضیه

 عمومیت را هم تأمین کند.
هـم فـراهم    امکـان اسـتدالل قیاسـی را    ،صادق هاي معتبرامکان دسترسی به فرضیه

آیـد کـه در   هاي معتبر به شکل قوانین عمومی یا شبه قوانینی در میزیرا فرضیه کند؛می
توان ند. با در اختیار داشتن این قوانین میکاستدالل قیاسی نقش کبراي قضیه را ایفا می

به دنبال شرایط مرجعی گشت که نقش مقدمه یا صغراي استدالل را ایفا کند. هر جا که 
اي کـه  شـود. نتیجـه  قانون یا شبه قانون به تن آن پوشانده می ،اي یافت شدچنین مقدمه
ی اسـتدالل قیاسـی   شود دقیقاً همان چیزي است که باید تبیین شود. شکل کلحاصل می

هـا سـیاهند.   توان با مثال کالغ روشن کرد. قانون عمومی این است که همه کـالغ را می
اي به نام کالغ است. با وجود آن کبرا و ایـن صـغرا   شرط مرجع تشخیص وجود پرنده

نتیجه این است که این پرنده هم سیاه است. اگر این پرنده سیاه نبود یا کالغ نیسـت یـا   
دچار اشکال است و این مشاهدات بایـد اصـالح شـود. (بـراي مالحظـه       مشاهدات ما
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 )1382و پایا،  1978ویلبر و هریسن،  :مطالب بیشتر مراجعه کنید به
در مورد نظریه تقاضا هم بسیار مشهور است که از آن بـا عنـوان قـانون تقاضـا یـاد      

ـ   می ایـن   ،د نکنـد شود. هر جا که مشاهدات تجربی رابطه منفی قیمـت و تقاضـا را تأیی
شود و دالیل نقض این رابطه به نادیده گرفتن اثر درآمدي، تغییر قانون عمومی حفظ می

شود. این قانون تقاضـا اسـت کـه حکـم کبـراي اسـتدالل       سالیق و مانند آن تحویل می
قیاسی را دارد. هرجا که قیمت کاالیی تغییر کنـد (صـغراي اسـتدالل) الجـرم تقاضـاي      

 .یابدجبرانی کاهش می
نکته کلیدي دیگري که به تدریج در این گونه استدالل رخ نموده است یکسان شدن 

کند بینی است. در واقع در چارچوب فوق مثالً وقتی قیمت افزایش پیدا میتبیین و پیش
یابـد.  بینی نمود که مقدار تقاضا کاهش میتوان پیشبا توسل به قانون عمومی تقاضا می

 بینی تقارن وجود دارد.ستدالل بین تبیین و پیشبه عبارت دیگر، در این ا
بینی به تدریج اقتصاددانان را به سمت پذیرش ایـن نکتـه سـوق داده    تمایل به پیش

؛ 1953بینـی اسـت (فریـدمن،    توانـایی پـیش   ،است که معیار علمی بودن یک اسـتدالل 
) و در این چـارچوب حتـی صـحت فـروض     1971روگن،  -؛ جورج1998ویلیامسن، 

توان تمام واقعیت را در مدل پوشش داد چه بسا بهتر باشد که تی ندارد و چون نمیاهمی
بینی درست باشـد بـراي مـدل    ). همین که پیش1953فروض مدل غلط باشد (فریدمن، 

 کافی است.
ـ  به طور خالصه در روش ر اسـاس یـک سـري فـروض بـدیهی یـا       شناسی رایـج، ب

شـود. بـر   ها بنـا مـی  بط منطقی یا فرضیهبدیهی، و درست یا نادرست، نظامی از رواغیر
هـاي  هاي معتبر (و صادق فرض شده) روابطی بین واقعیـت اساس این روابط یا فرضیه

بینـی (= تبیـین)   توان دیگري را پیششود که با مشاهدة یکی میمشاهده پذیر برقرار می
ندارد و در نتیجه هاي معتبر بنا به دالیل گفته شده معموالً امکان ابطال نمود. این فرضیه

 1صادق است.
مبتنی بر این پیش فرض هستی شناختی است که واقعیت یک چیـز   ،این شیوة تبیین

 شود. یعنی،نامیده می» صدق درون سیستمی«پذیر تجربی، اصطالحاً هاي غیر ابطال. باید توجه داشت که صدق گزاره1
شود، با نکیه بر رابطه تالئـم  ده تعریف میهاي ممکنی که به وسیلۀ اجزاي نظریه مورد استفاها در جهاناین قبیل گزاره

)Coherenceهاي درون سیستمی تا ارتباط مشخصی با واقعیات بالفعل پیدا نکننـد  شود. اما این قبیل صدق) پذیرفته می
Correspondenصدق تطابقی ( ceآیند.) به شمار نمی 



 سائل اقتصاديروش شناسی تحلیل نهادي م

ثابت یا در اصطالح نظامی بسته است که روابطی مشخص و ثابت بین اجزاي آن برقرار 
است. به هر طریقی که بتوان این روابط را شناسایی کرد (با تکیه بر فروض درسـت یـا   

ها به این روابط متوسـل شـد. در   توان همواره براي تبیین و شناخت پدیده) مینادرست
قسمت آتی نشان داده خواهد شد که دلیل عدم توفیق این شیوه تبیـین ایـن اسـت کـه     

 هاي باز و تطور یابندة این جهان ندارد. تناسبی با واقعیت
 

 خطی غیر ده وهاي اقتصادي اجتماعی باز،پیچی. مسأله هستی شناختی: سیستم3

ها را ارهینیوتن با توسل به قوانین ساده حرکت و نظریه جاذبه توانست علت حرکت س 
 1هـایی افـرادي مثـل پیـر سـایمن دي الپـالسِ      تبیین کند. وجاهت علمی چنـین تبیـین  

دان را برانگیخت تا ادعا کنند که اگر از نظر اطالعاتی ممکن بـود کـه موقعیـت    ریاضی
بینـی کنـیم.   توانیم آینـده را بـراي همیشـه پـیش    را بدانیم می 2هاهمه ذرات و سرعت آن

هـاي مشـاهدتی   ) در این چارچوب، روابط ثابت و الیتغیري بـین هسـتی  1993، 3(هال
هـاي  برقرار است که با اطالع از قوانین حاکم بر این روابط و مشـاهده یکـی از هسـتی   

کـرد. روش تحقیـقِ اثبـاتی     بینـی هاي مشاهدتی را پـیش توان سایر هستیمشاهدتی، می
 اقتصاد هم که در قسمت قبل تشریح شد مبتنی بر همین (فروض) هستی شناختی است.

گونه که فـرض   مطالعات بعدي نشان داد که ماهیت جهان حتی در علوم طبیعی آن
توان به راحتی با ارجاع به قوانین عمومی (یا شبه قوانین) و شرایط شد نیست و نمیمی

اصـل عـدم    4بینی نمود. اولین یافته مهم مربوط به هـایزنبرگ تبیین را پیشمرجع، مورد 
توان به طور همزمان، هم گوید در سطح کوانتوم و مادون اتم نمیاطمینان اوست که می

این است که در ایـن   ،مهم ۀاز موقعیت و هم از سرعت ذرات مطلع شد. نتیجه این یافت
 بینی غیر ممکن است.سطح، پیش

تـر از آن بـود کـه مشـکل را بتـوان بـه مسـأله        ته بعدي به مراتب ویران کنندهاما یاف
کند. ایـن یافتـه   اطالعات تقلیل داد. در این سطح حتی وجود اطالعات هم کفایت نمی

.1هاي پیچیده و غیر خطی سر و کار داریم و گوید که حتی در طبیعت هم ما با سیستممی Pierr e Simon de Laplace2 . Velocity and Posit ion of Part icels3. H all4 . H eisenberg
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ناممکن شود، مخصوصاً با ابـزاري کـه بـراي     بینیشود که پیشها باعث میاین ویژگی
هاي بسته طراحی شده اسـت. بـراي مثـال حتـی امـروزه و بـا پیشـرفت        مطالعه سیستم

زیرا ایـن   ؛هاي جوي وجود نداردبینی بسیاري از پدیدهابزارهاي هواشناسی امکان پیش
ع بـه  اي هستند که با داشتن اطالعـات کامـل راجـ   هاي پیچیدهها محصول سیستمپدیده

 بینی نمود. (براي مثال پدیدة سونامی)شان را پیشتوان وضع آتیوضع کنونی آنها، نمی
اجتماعی پویـا، پیچیـده، غیـر خطـی،      -هاي اقتصادياز نظر هستی شناختی سیستم

بینی (دقیق)، حساس نسبت به شرایط اولیه، باز، خـود سـازمان   آشوبناك، غیر قابل پیش
کند ها معلوم میا و تطبیقی هستند. توجه به این ویژگییاب، حساس نسبت به بازخوره

توان با استفاده از بینی نیست و چرا نمیهاي اقتصادي اجتماعی قابل پیشکه چرا سیستم
 ي صوري درك درستی از آنها به دست آورد.هامدل

کنند. عـالوه  هستند و در طول زمان تغییر می 1اجتماعی پویا ي اقتصادي هاسیستم
در اغلب موارد متشکل از  هاسیستمهستند. یعنی اوالً این  2ها پیچیدهین، این سیستمبر ا

ي پیچیـده چیـزي بـیش از محصـول رفتـار      هاسیستماجزاي متعدد هستند و ثانیاً رفتار 
خـود را در محیطـی   «ي پیچیده هر جزء یا عامل هاسیستمانفرادي اجزاي آنها است. در 

با سایر اجزا یا عوامل تولید شده است. هر کنشگر دایماً در  بیند که از کنش متقابل اومی
کنش و واکنش نسبت به افعال سایر عوامل است. به همین دلیل است که هیچ چیـز در  

). بـه عبـارت دیگـر، رفتـار     145، ص 1992، 3(والـدراپ » زیست بومش ثابـت نیسـت  
ز جدیدي است که از ي پیچیده قابل تجزیه به رفتار اجزاي آن نیست، بلکه چیهاسیستم

 یافته است. 4تعامل آنها زایش و ظهور
دهد که با تکیـه بـر   اي پرواز پرندگان نشان میسازي رایانه) با شبیه1996( 5رینولدز

بینی کرد توان پرواز انفرادي پرندگان را پیش، می6جدایی، تنظیم و تالئم قواعد سه گانه
توان پـرواز دسـته جمعـی و    رندگان نمیولی با مطالعه قواعد حاکم بر پرواز تک تک پ

.1بینی کرد. از این رو، رویکرد سنتی به علـم کـه   آنها) را پیش 7ايهمزمان آنها (رفتار گله Dynamic2 . Complex3. Waldrop4 . Emerge5. Craig Reynolds6. Separat ion , Alignment , and Cohesion7. Flock ing Behavior
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ي پیچیـده  هـا سیستمکند رفتار کل را با بررسی اجزاي آن بفهمد براي مطالعه تالش می
عوامـل انفـرادي   ي پیچیده از تعامل اجزا و کـنش متقابـل   هاسیستمناکافی است. رفتار 

 ).143، ص 1997، 1فریمن -شود (الرسنمی زاییده
ي غیـر خطـی عـدم    هـا سیسـتم هم هستند. ویژگـی   2ي پیچیده غیر خطیهاسیستم

کند و تأثیري تناسب قدرت علت و معلول است. و تناسبی بین نیرویی که علت وارد می
وي بسیار کمـی دارد و  پذیرد، وجود ندارد. براي مثال یک سنگریزه که نیرکه معلول می

تواند موجب سقوط یک بهمن ویرانگـر  آید میدر بسیاري از مواقع اثر آن به چشم نمی
است. در واقع ایده این اثر این است کـه یـک    3شود. این اثر معروف به اثر کوهان شتر
تواند در یک موقعیت خاص براي ایجاد کند میفعال کننده کوچک که همواره عمل می

بزرگ در سیستم کفایت کند یا کل سیستم را به حالـت آشـوبناك    4ا آشوبیک تشنج ی
 سوق دهد.

هاي آن است. آشوب به طور ي پیچیده یکی دیگر از ویژگیهاسیستمآشوبناك بودن 
ي پیچیـده  هـا سیستماشاره دارد که در آن دوره  5اي از تصادفی بودن کاملساده به دوره

بینی نیست زمان شوند. البته چیزي که قابل پیشمی بینینظمی، و غیر قابل پیشدچار بی
ي هـا سیسـتم تصادفی شدن کامل سیستم است نه تصادفی شدن یا نشـدن آن. در واقـع   

بینـی اسـت، امـا    کنند و در این دوره همه چیز قابل پیشپیچیده با نظم خاصی عمل می
نظمـی  ه ناگهـان بـی  این وضع تنها تا یک نقطه بحرانی ادامه دارد. با رسیدن به این نقط

 شود.شود. پس از این دوره بی نظمی مجدداً یک نظم جدید حاکم میکامل حاکم می
ي پیچیـده غیـر   هاسیستمبینی شدن ترین دالیلی که باعث غیر قابل پیشیکی از مهم

است. به این دلیل است که دو سیستم  6شود وابستگی زیاد آنها به شرایط اولیهخطی می
کنند دو مسـیر کـامالً متمـایز را طـی     ه از دو وضع کامالً متفاوت آغاز میکامالً مشابه ک

شـوند. بـه عبـارت دیگـر،     کنند و با گذشت زمان به صـورت تصـاعدي واگـرا مـی    می
هـاي بـزرگ در سـتاده    تواند موجب تفـاوت هاي کوچک در نهاده به سرعت میتفاوت

.1 ).8، ص 1987، 7شود. (گلیک Lar seng Freeman2 . N ongLinear3. Camel's Back Effect4 . Chaos5. Complete Randomness6. Sensit ive D ependence on Init ial Condit ion7. Gleick
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دیگـر ویژگـی مهـم آنهاسـت. بـر اسـاس قـانون دوم        ي پیچیده هاسیستمباز بودن 
کنند و زمـانی کـه بـه    (ي بسته) به سمت تعادل حرکت می هاسیستمترمودینامیک همه 

رسند تمایل دارند براي همیشـه در آن بـاقی بماننـد. نتیجـه منطقـی ایـن       این تعادل می
افزایش آنتروپی شود یا به استدالل این است که جهان در نهایت یا به تعطیلی منتهی می

 نظمی).(بی
ي داراي حیـات را مطالعـه   هـا سیستماما در اواخر قرن نوزدهم زیست شناسانی که 

نظمـی  نـه تنهـا در جهـت افـزایش بـی      1کردند به این نتیجه رسیدند که فرآیند تطورمی
 نیست، بلکه در جهت افزایش نظم است. 

که قانون دوم ترمودینامیک پندارند این است چیزي که امروزه دانشمندان درست می
که با محیط خود داد  3ي بازهاسیستمکاربرد دارد. اما در  2ي بستههاسیستمتنها در مورد 

ي باز در هاسیستمنظمی یک مسأله اجتناب ناپذیر نیست. و ستد ماده و انرژي دارند، بی
افزایش  شانیابند و از طریق جذب انرژي از محیط نظم و پیچیدگیطول زمان تطور می

شـود انفجـار   یابد. مثالی که درست یا نادرست براي تفهیم این موضـوع مطـرح مـی   می
هاي مختلف ایجاد شد. پس است. پس از انفجار ساختارهاي جدیدي در مقیاس 4بزرگ

هـا،  هـا، بـاکتري  هـا، سـیاره  از این دورة آشوب نظم در قالب کهکشان راه شیري، ستاره
). نظمـی کـه پـیش از آن    10، ص1992ار شد (والـدراپ،  گیاهان، حیوانات و مغز نمود

 بینی نبود.قابل پیش
بنابراین، اگر یک سیستم غیر خطی نسبت به جریان مداوم انرژي باز باشد، و دور از 

نظمی اجتناب پذیر است. جریان دایمی انـرژي سیسـتم را   نقطه تعادلش باشد، آنگاه بی
کند باعث دور شـدن سیسـتم از آشـوب    ارد میکند. این جریان با نیرویی که وپمپاژ می
دهـد کـه   شود و آن را به سمت اشکال متعددي از نظم و پیچیدگی سـوق مـی  اولیه می

 ).169، ص 1988، 5استعدادش را دارد (چرچلند
صـرفاً بـه طـور     هـا سیسـتم ي پیچیده است. این هاسیستم6ویژگی آخر تطبیقی بودن

.1کنند رخدادها را دهند. آنها به طور فعال تالش میانفعالی به رویدادها واکنش نشان نمی Evolut ion2 . Close Systems3. Open Systems4 . The Big Bang5. Churchland6. Adapt ive
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ي خـود را در مقابـل   هـا مـدل به نفع خود تغییر دهند. آنها قابلیت یادگیري دارند. یعنی 
 کنند.واقعیت آزمون، و سپس به نحو مقتضی اصالح می

دهد که طبیعت و با شدت بیشتري روابط هاي فوق نشان میبه طور خالصه، ویژگی
ها زاییده اجزاست ولی قابل تقلیل گیرد. کلي بسته جاي نمیهاسیستمالب انسانی در ق

توان با مطالعه رفتار فردي رفتار کل را فهمید، بلکه با مطالعـه  به آنها نیست. نه تنها نمی
دایماً بـه نحـوي    هاسیستمبینی کامل و دقیق آینده هم ممکن نیست. وضع موجود پیش

شـوند کـه ایـن    بند و از یک وضع به وضع دیگر منتقل مییابینی تطور میغیرقابل پیش
وضع جدید نظم مختص به خود را دارد و الزامات جدیدي را هم براي اجزا به وجـود  

دهنـد  کنند و محیط را تغییر میآورد. اجزا و کنشگران نیز در محیط جدید تعامل میمی
عنا نیست که نظمـی بـر ایـن    شوند. البته این بدان مو خود نیز در این فرآیند متحول می

حاکم نیست، بلکه بدان معناست که خود این نظم در حال جریان است و یک  هاسیستم
اگر از نظر هستی شناختی واقعیت را این گونه بپذیریم،  1نظم ثابت براي همیشه نیست.

باید از نظر روش شناسی روشی را برگزینیم که امکان کسب معرفت از این واقعیـت را  
 کند. این موضوع محور مباحث قسمت آتی است.مهیا 
 

 شناسی فهم واقعیت اجتماعی. روش4

ي اقتصادي اجتمـاعی  هاسیستمنهادگرایان از بیش از یک صد سال قبل این ماهیت 
ي صـوري بـراي فهـم ایـن     هـا مـدل اند روش قیاسی و را تشخیص داده و متوجه شده

تواند تبیین کنـد.  هاي اجتماعی را نمیتسیستم تناسب الزم را ندارد و بسیاري از واقعی

هـایی چـون قابلیـت انطبـاق و ظـاهر سـاختن       هـا و ویژگـی  این سؤال قابل طرح است که آیا پیچیده بودن سیسـتم . 1
نظمی نیست، بلکـه  گونه که عرض شد پیچیدگی به معناي بی همان است. بینیو پیشبیین هاي جدید مانع از تظرفیت

. بنابراین، نظم وجـود دارد و  بدان معناست که خود این نظم در حال جریان است و یک نظم ثابت براي همیشه نیست
در فرآیندي پذیر است. البته این کسب معرفت بینی امکانجایی که نظم وجود دارد کسب معرفت، تبیین و تا حدي پیش

دهـد کـه ایـن ناشـی از پیچیـده بـودن همـین نظـم حـاکم و          هایی انتزاعی و ساده رخ میگام به گام و از رهگذر مدل
بینـی آن میسـر اسـت و    اي کمتر پـیش هاي دستگاه ادراکی بشر است. از این رو، تبیین نظم حاکم و تا اندازهمحدودیت

ا نکته اساسی این است که با درکی که از این نظم به دست آمده اوالً گیري معرفت علمی نیز همین است. اممبناي شکل
هاي حاصل منديتوان با قاعدههاي جدید پس از آشوب را تبیین نمود و ثانیاً نمیتوان وقوع آشوب و چیستی نظمنمی

یست که معارف به دست آمده بینی نمود. البته این بدان معنا نهاي دیگر را تبیین و پیشاز نظم فعلی روابط حاکم بر نظم
تـوان قواعـدي   ها است بلکـه بـدین معناسـت کـه نمـی     از یک نظم به طور کلی غیر قابل استفاده براي درك سایر نظم

 ها به کار برد؛ کاري که در علم اقتصاد رایج است.جهانشمول استخراج کرد و براي مطالعه تمامی نظم
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شـناختی چـه اصـولی تناسـب بیشـتري بـا       حال سؤال این اسـت کـه بـه لحـاظ روش    
 اجتماعی دارد. -ي اقتصاديهاسیستمهاي چندالیه و تطور یابنده واقعیت

هـاي  فردگرایی روش شناختی اصلی است که در اقتصاد بیش از همـه مبنـاي روش  
این اصل مبتنی بر این فـرض هسـتی شـناختی اسـت کـه کـل،        تبیین قرار گرفته است.

چیزي جز جمع ساده اجزا نیست و براي شناخت آن هم راهی جز مطالعه رفتار انفرادي 
اي باید از مطالعه اجزا و توابع هدف آنها اجزا و کنشگران نیست. براي مطالعه هر پدیده

خواهیـد فسـاد را   مثال اگر مـی شروع کرد تا درکی نسبت به کل داستان پیدا کرد. براي 
مطالعه کنید به توابع مطلوبیت فردي مراجعه کنید و ببینید چه زمانی مبادرت بـه فسـاد   

خواهید تشکیل )؛ و اگر می2000کند (بولز، براي او مطلوبیت انتظاري بیشتري ایجاد می
دارید، چرا اي جز مطالعه توابع مطلوبیت دو طرف ازدواج نخانواده را مطالعه کنید چاره

که آنها تنها در صورتی به زندگی مشترك ادامه خواهند دادند که مطلوبیت حاصل از آن 
 1).1974از مطلوبیت مجرد بودن بیشتر باشد (بکر، 

گرایانی چون مارکس و دورکیم قرار دارند که بار تبیین را در سر دیگر این طیف کل
د و به نوعی فرد را زندانی سـاختارها  نگذارها و ساختارها میکل بر عهدهبه طور کامل 

دورکیم اسـت. او بـراي تبیـین    » خودکشی«دانند. مثال بسیار مشهور این شیوه تبیین، می
چرایی خودکشی، افرادي را که در جوامع مختلف خودکشی کرده بودند مـورد مطالعـه   

ذهبی، و اي، چه فرهنگی، چه مقرار داد و مشخص کرد که آنها مثالً به چه نوع خانواده
ها این فرضیه را پیش اي تعلق دارند. سپس با بررسی تفاوتهاي دوستانهچه نوع گروه

هایی که میزان وابستگی اجتماعی کمتر اسـت خودکشـی   کشید که در جوامع و فرهنگ
 بیشتر است.
گرایی و فردگرایی هاي قرن بیستم به تدریج این فاصله ترسیم شده بین کلطی سال

هایی که در ایـن دوران پـا بـه عرصـه وجـود      رنگ شد. از جمله نحلهشناختی کمروش

هاي کالن در همـین راسـتا اسـت. در ایـن پـروژه تـالش       براي تحلیلهاي مشهوري چون ساختن مبانی خرد پروژه. 1
هایی که نتوانند چنین کنند از نظـر علمـی   رفتار فردي ارایه شود و تحلیل بر اساسشود براي هر تحلیل کالن تبیینی می

اند که هیمی شدهابق متوسل به مفاسهاي هاي متأخر براي زدن همان حرفچندان قابل پذیرش نیستند. از این رو، کینزي
ها از رفتار فردي هم قابل استخراج است. اینکه این همه زحمت چه منافعی ایجاد کرده است یک ان دهد این حرفشن

شناختی اسناد هر اتفاق کالنی به یک علت خرد قابل توجیه است یا نه پرسشی است و اینکه آیا به لحاظ هستی شپرس
دیگر. 
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) است که فرد و سـاختار را دو روي  1984( 2آنتونی گیدنز 1یابیگذاشت نظریه ساخت
داند و از این داند. گیدنز جایگاه ساختار را در ذهن فرد کنشگر مییک سکه و مؤثر می

نباشد آیا ساختار هـم وجـود نـدارد.     تواند به این پرسش پاسخ دهد که اگر فردرو نمی
امروزه به خوبی روشن شده است که نهادها نسبت به هر نسل از افراد تقـدم وجـودي   

توان بحث کرد که در کل اول کدامیک به وجود آمده اسـت (معمـاي   دارد، اگر چه نمی
).  اما نقطه قوت تحلیل او در ایـن اسـت   a2004و  1998، 3مرغ و تخم مرغ) (هاجسن

دهد که اگر ساختار یا کلـی مثـل مـذهب در درون افـراد جامعـه      به خوبی نشان میکه 
 درونی نشده باشد تأثیري بر کنشگران فردي نخواهد داشت.

پیماید ولی مانند گیدنز فرد و سـاختار را در هـم   رویکرد دیگري که راه میانه را می
ـ است. این 5رچرنظیر مارگارت آ 4گرایان انتقاديرویکرد واقع ،کندتلفیق نمی ل بـه  ان قائ

اثر دو طرفه فرد و ساختار هستند. از این نگاه رفتار کنشگران فردي و تعامل آنها باعث 
ها و ساختارها هم به نوبه خود ترجیحات فردي شود و کلها میگیري و تغییر کلشکل

 دهد. را شکل می
ز و کارهـاي  گوینـد بایـد سـا   رونـد و مـی  نهادگرایان قدیم یک گام هـم فراتـر مـی   
aتأثیرگذاري هم مشخص شود. مثالً هاجسن ( , b2004  ی از تورسـتین وبلـن   ) بـا تأسـ

کنند. عالوه بـر ایـن،   ها فرد را متأثر میداند که از طریق آن کلکاري میعادت را سازو
هاي نوظهور تأکید دارند. از نظـر آنهـا، همـان    این نهادگرایان به شدت بر مفهوم ویژگی

شود که از مطالعـه  اي ظاهر میهاي کلییعت از کنش متقابل اجزا ویژگیطور که در طب
بینی نیست، در جوامـع انسـانی هـم از تعامـل کنشـگران      رفتار تک تک اجزا قابل پیش

کند کـه  هایی ظهور میانفرادي در سطح ساختارهاي اجتماعی و نهادهاي جامعه ویژگی
 یست.بینی ناز مطالعه رفتار یکایک افراد قابل پیش

ها به روابط ها هستند و در این تبییننهادگرایان که همیشه به دنبال تبیین علی معلول
هاي واقعیت اجتماعی امعان نظر دارند در تبیین تحول متقابل ساختار و فرد و سایر الیه

.1رو شدند و آن این بود که چرا تغییرات مغز و ذهن انسان طـی  جوامع با یک معما روبه Stru cturat ion Theory2 . Anthony Gidens3. Geoffr ey H odgson4 . Cr it ical Realist5. Margaret Archer
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تـوان بـا توسـل بـه آن تغییـرات      یر این قدر کند بوده است و چگونه مـی هاي اخهزاره
اجتماعی بسیار سریع را تبیین نمود. آنها بـراي گـذر از ایـن معمـا متوسـل بـه مفهـوم        

هـایی در سـطح   ها ویژگـی اند به این معنا که از تعامل انسانشده» هاي نوظهورویژگی«
ها توان آن ویژگیمنفرد و تغییرات آن نمی کند که با مطالعه ذهن انساناجتماع بروز می

 )a2004را تبیین کرد. (هاجسن، 
شـناختی حاصـل   به این ترتیب توازنی بین فروض هستی شـناختی و اصـول روش  

در حـال تطـور و کمتـر     . از نظر هستی شناختی واقعیت اجتماعی چند الیه،1شود: می
ارد (از نظر هستی شناختی) کـه از  . همچنین هر معلولی علتی د2؛ 1بینی استقابل پیش

. از آنجا که خـود واقعیـت   3؛ شناسایی این علل استنظر معرفت شناختی وظیفه علوم 
شناختی بینی است، از نظر روشمورد مطالعه چند الیه، در حال تطور و کمتر قابل پیش

نـد آن)  جامعـه و مان  اوالً نباید بار تبیین را به دوش یـک الیـه (ژن، مغـز، فـرد، گـروه،     
انداخت و باید براي هر الیه بار معرفتی خود را در نظر گرفت که این بار از یک مسأله 

و بـا   2ها را پوشش دهنـد ها باید تحول واقعیتبه مسأله دیگر متفاوت است، ثانیاً نظریه
اي علمی براي همیشـه اسـتخراج نشـود، و ثالثـاً     تأسی به یک مدل صوري معتبر رابطه

بینی دشـوار اسـت، و در عـین    ، چه پیش3بینی تلقی کردن را نباید پیشمعیار علمی بود
 وضع موجود است. تبیین هدف اصلی علوم 

بینی این نیسـت کـه هـیچ نـوع تبیـین و      . در صفحات قبل تأکید شد که منظور از پیچیدگی واقعیت و دشواري پیش1
ن اسـت کـه   شود. بلکه غـرض آ بینی از واقعیت ممکن نیست، چه در این صورت صحبت از واقعیت بی وجه میپیش
هاي مشاهده شده و تحوالت آنها توان بر مبناي قوانینی جهانشمول مثل قانون تقاضا یا قاعده مقداري پول همه نظمنمی

هـاي خـاص خـود اسـت و     منـدي قاعده ها حاملبینی نمود. هر نظم مشاهده شده و هر تحولی در نظمرا تبیین و پیش
درکی جزیی از این واقعیت کسب کنند. ،و لو ناقص ،هاییگیري از مدلدانشمندان تالش دارند با بهره

توان انتظار داشـت  بینی آن دشوار است چگونه میتوان این پرسش را مطرح نمود که اگر واقعیت پیچیده و پیش. می2
هـا را  یـت هاي نظري باید تحول واقعها یا مدلمنظور از این که نظریه ها را نیز پوشش دهند.ها تحول واقعیتکه نظریه

هایی داشته باشیم جامع که نه تنها نظم کنونی، بلکه تحوالت آن را نیز در پوشش دهند بدین معنا نیست که ما باید نظریه
ها توان تحوالت موقعیتاي که براي تحلیل یک موقعیت خاص بنا شده نمیبر بگیرند. لکن مقصود آن است که با نظریه

هایی بسازیم اگر چـه خـود   ها نیز نظریهها و موقعیتو الزم است براي فهم تحول نظم بینی نمودرا نیز تبیین و یا پیش
هایی در معرض تغییر باشند.ها فرضیهاین مدل

بینی نیست زیرا پذیرش این هدف معادل است با تحویـل علـم بـه    دانشمندان رئالیست معتقدند که هدف علم پیش. 3
همان  )1388(نگاه کنید به پایا، هاي علمی هاي ابزاري کاوشردن به جنبهفناوري و دست شستن از شناخت و بسنده ک

معیار علمی  بینی نیست ولیطور در قسمت دوم مقاله گفته شد، از نظر بسیاري از اقتصاددانان اگر چه هدف علم پیش
اي کـه در  نکتـه ) 1971روگـن،   -؛ جورج1998؛ ویلیامسن، 1953بینی است (فریدمن، بودن یک استدالل توانایی پیش

بینی نیست، چه در مورد آن اختالف نظري وجود ندارد، گردد صرفاً این نیست که هدف علم پیشاینجا بر آن تأکید می
بینی فروکاست. البته اگـر  هاي معرفتی را نیز نباید به کسب قدرت پیشبلکه این نکته است که معیار علمی بودن تالش

بینی به دست آورد، به عنوان نتیجه فرعی یک کـاوش علمـی، مستحسـن    قدرت پیش در مواردي بتوان به طور محدود
است.
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 اجتماعی -. حل مسأله در علوم اقتصادي5

اجتمـاعی   -هـاي اقتصـادي   با این مقدمات، نوبت آن است که چگونگی تبیین واقعیت
. تحلیل را باید از کجا شروع 1ست: تر بیان شود. در این باره دو سؤال قابل طرح ادقیق

 هاي واقعیت اجتماعی را شناسایی و تحلیل کرد.توان الیه. چگونه می2کرد و 
 

 مسأله محوري 1-5
ایم که تاریخ بر عملکرد اقتصادي تأثیر دارد، بدون فهم فلسفه فهـم  تا کنون بارها شنیده

قتصـادي کنشـگران دارد و   اقتصاد دشوار است، قواعد حقوقی تأثیر بسـزایی در رفتـار ا  
مانند آن. همواره در پس این ادعاها یک سؤال بی پاسخ وجود دارد و آن این است کـه  

تـوان هـم   توان این همه دانش را کسب کـرد. چگونـه مـی   با گسترش علوم چگونه می
هاي متعددي است حقوق دانست و هم اقتصاد، در حالی که خود حقوق داراي گرایش

ها صاحب نظر شود. در مورد ش کند بتواند در یکی از این گرایشو اگر کسی خیلی تال
 شناسی و مدیریت هم همین نکته قابل طرح است.شناسی، فلسفه، روانجامعه

کنند که بسیار راهگشاست اي را مطرح میدر این باره کارل پوپر و البته دیگران نکته
علم همواره از مسأله آغاز «و به شدت در اقتصاد و علوم اجتماعی فراموش شده است: 

کند که هاي پوپر به ما گوشزد میعنوان یکی از کتاب» شود.شود و به مسأله ختم میمی
اي بـا عنـوان   کل زندگی را به مثابه فرآیند حل مسأله تلقـی کنـیم. و خـود او در مقالـه    

 گوید همه مردم به نوبه خود فیلسوفند. هر کس در ذهـن خـود  می فلسفه از نظر من
گیـرد دایـم   هاي بیرونی تماس مـی نظرهایی را ساخته و پرداخته است. وقتی با واقعیت

ها را تبیین تواند واقعیتاش نمیهاي کنونیبیند با فرضیهآزماید. آنگاه که میاینها را می
پرسد چرا. چرا بین فرضیه ذهنـی مـن و واقعیـت بیرونـی نـاهمخوانی      کند از خود می

مسأله اوست، چه فـردي عـامی باشـد، چـه دانشـمند، و چـه        وجود دارد؟ این پرسش
هاي جدید پاسخی براي این سؤال پیدا کند کند با پیشنهاد فرضیهفیلسوف. او تالش می

و الی آخر. فارغ از اینکه این فرآیند حل مسأله درست است یا نـه، نکتـه کلیـدي ایـن     
 با مسأله آغاز کنیم.است که براي هر تحلیلی از جمله تحلیل علمی باید کار را 

گوید به چه موادي براي حل آن نیازمندیم. اگر مسأله را این مسأله است که به ما می
تـوانیم  خوب طراحی کنیم نیمی از پاسخ پیش ماست. اگر ابعاد مسأله روشن باشد مـی 
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بفهمیم که براي حل آن به چه دانشی از تاریخ، به کدام قسمت فلسفه، و به کدام نظریه 
کنـیم و  شناسی نیاز داریم. به این ترتیـب بـا خـط کـِش مسـأله راه را پیـدا مـی        جامعه

 هاي متمایز دانش پل بزنیم.توانیم به سطوح مختلف واقعیت و ساحتمی
طور که گفته شد نظر کـارل   . همانیک نکته مهم چگونگی طراحی یک مسأله است

هـا  از تقابـل ایـن فرضـیه   هایی در ذهن دارد. پوپر این است که هر کس از پیش فرضیه
 شود.واقعیت مسأله ایجاد می

گرایی انتقـادي در اقتصـاد   ) هم که یکی از رهبران واقع2003و  1997( 1تونی السن
بینـی  است و با مطالب گفته شده در مورد سطوح چند الیه واقعیت، تطـور آنهـا، پـیش   

ت موافقت کامل دارد ي صوري براي تبیین این واقعیهامدلناپذیري آنها، و عدم تناسب 
، فصـل  2003کنـد ( در توصیه یک روش تحقیق مناسب از مسأله محـوري شـروع مـی   

گوید ابتـدا  توانیم به دست آوریم او میچهار). در توضیح اینکه این مسأله را چگونه می
اي از زمان یا بازه اي اقتصاديپیدا و تعریف کنیم. یعنی محدوده 2باید یک فضاي تقابل

که در آن تضادي رخ داده باشد. مثال معروف او این است کـه پـس از جنـگ     را بیابیم
وري عوامل تولید در بریتانیا، نسبت به آمریکا و سایر کشـورهاي  جهانی دوم رشد بهره

یا شبه الگـودار را   3اروپایی کاهش یافته است. یعنی او یک واقعیت آشکار شده الگودار
یک بـازه زمـانی و محـدوده جغرافیـایی تعریـف      دهد. ابتدا مبناي پرسش خود قرار می

گوید طبق شـواهد تـاریخی پـس از    گردد. او میکند و بعد به دنبال تغیر روندها میمی
وري عوامل در بریتانیا در مقایسه با چنـد کشـور دیگـر کـاهش     جنگ دوم جهانی بهره

 ه شده است.وري آن هم در بریتانیا مشاهدیافته است. چرا چنین الگویی در مورد بهره
اي بگردیم که بتواند گوید باید به دنبال نیروهاي علی بالقوهاو پس از طرح سؤال می

رسـد  این الگو را توضیح دهد. او پس از مطالعاتش در مورد مثال فوق به این نتیجه می
هـاي مهمـی اسـت کـه     که گسستگی بازارهاي مالی و صنعت این کشور یکی از فرضیه

 ل پاسخ دهد.تواند به این سؤامی
نکته اصلی مورد استفاده از مباحث فوق این است که در تحلیل یک سیستم بـاز بـه   

.1هاي مختلف را به هم پیوند بزنـد کـه   ناچار باید نخ تسبیحی وجود داشته باشد که یافته Tony Lawson2 . Contr ast Space3. Stylized Fact s
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در اینجا همانا مسأله محقق است. سؤال دوم این است که در چه جاهایی باید به دنبـال  
هاي مختلف واقعیت را از هـم تفکیـک کـرد.    توان الیهو چگونه میپاسخ مسأله گشت 

هاي مختلفی مطرح شده است که در ادامـه بـه برخـی از    براي این منظور تا کنون بحث
 شود.آنها اشاره می

 
 سطوح واقعیت .2-5

هاي مختلف واقعیت جست و جو کرد. سطحی تـرین الیـه   پاسخ مسائل را باید در الیه
تواند بخشی نماید و میست که برآیند عملکرد همه نیروها را منعکس میواقعیت بازار ا

قواعد «از واقعیت را تبیین کند. الیه دیگر واقعیت مربوط به نهادها است. منظور از نهاد 
(نـورث،  » کنـد قیودي است که بشر براي غلبه بر عـدم اطمینـان وضـع مـی    «یا  1»بازي

اهمیت نهادها در عملکرد اقتصادي، بـین  ) با تشخیص 1971). نورث و دیویس (1990
و  2محـیط نهـادي  بـین  شـوند. از نظـر آنهـا    دو الیه از تحلیل نهادي تمایز قایل مـی 

هـایی اشـاره دارد کـه    . محیط نهادي به محدودیتتفاوت وجود دارد3ترتیبات نهادي
تارهاي ساخدرمقابل، ترتیبات نهادي، که ویلیامسن آن را  و راهنماي رفتار فردي است

نامد، براي تسهیل برقراري یـک رابطـۀ اقتصـادي خـاص، بـه وسـیلۀ       می 4سازماندهی
هـاي تجـاري، قراردادهـاي بلندمـدت، بروکراسـی      شود. بنگاهطرفین مبادله طراحی می
هـایی از ترتیبـات   هـاي قـراردادي مثـال   انتفاعی و سایر موافقتعمومی، سازمانهاي غیر

 ).458، ص1999نهادي است (کالین، 
) بین نهادهاي رسمی کـه توسـط سـاختارهاي رسـمی     1990عالوه بر این، نورث (

شود و نهادهاي غیر رسمی که به نوعی عـرف مشـترك میـان مـردم     قانونی حمایت می
ها سطوح ) با استفاده از این تفکیک2000و  1998شود. ویلیامسن (است، تمایز قایل می

کنـد: سـطح بـازار و    چهار سطح تقسیم می واقعیت و بالمآل سطوح تحلیل نهادي را به
هاي نهایی، سطح حقوق مالکیت، سطح ترتیبات نهادي و سطح محیط نهادي غیر تحلیل

 کند.رسمی تفکیک می
.1سـطح متمـایز و    5هاي واقعیـت را در  ) با دقت نظر بیشتر، الیه2000هالینگزورث ( The Ru le of the Game2 .Inst itut ional Environment3. Inst itut ional Arrangement s4 . Governance Stru cture
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هـاي  ) بخـش 3سازمان؛ ( )2) محصوالت و عملکرد؛ (1کند: (بندي میالبته مرتبط طبقه
هـا  هـر کـدام از ایـن الیـه     ) نهادها [ي غیـر رسـمی].  5) ترتیبات نهادي؛ و (4نهادي؛ (

هـاي واقعیـت بـا تأسـی از     . در ادامه الیـه دند سهمی در تبیین مسألۀ داشته باشننتوامی
 گردد.) تشریح می2000تفکیک هالینگزورث (

 الف) محصوالت و عملکردها
توان براي فهم و تبیین مسأله تحقیق بـدان رجـوع کـرد    عیت که میاولین سطحی از واق

سطح بازار و عملکرد است. براي مثال، اگر مسأله تحقیق مـا دالیـل کـاهش صـادرات     
تـوان در مـورد تغییـرات    هاي اخیر است، با رجوع به بازار میطی سال» الف«محصول 

رقبـاي خـارجی و کاالهـاي    نرخ برابري ریال در مقابل دالر، قیمت مواد اولیـه، وضـع   
تـوان بسـیاري از نکـات مـبهم را     جانشین اطالع کسب کرد. گاهی با مشاهده بازار مـی 

روشن نمود و پاسخی براي سؤال اصلی تحقیق پیدا کرد. در عین حال، گاهی هم بایـد  
 هاي دیگر مورد بررسی قرار داد.مسأله را در سطوح و الیه

 ب) ترتیبات (مناسبات) نهادي
[نهادهـایی اسـت] کـه     ،منظور از مناسـبات نهـادي  ) 2000عریف هالینگزورث (طبق ت
کند: تولیدکنندگان و عرضه کننـدگان مـواد   هاي مختلف اقتصادي را هماهنگ میبخش

 خام، دانش و غیره؛ پردازشگران مواد خام، اطالعـات، کـارگران، مشـتریان مـواد خـام،     
مـاً  ئامور مـالی و دولتـی. ایـن افـراد دا    مسئوالن  محصوالت پایانی، اطالعات و غیره؛ و

هاي جامعه به جدل و بحـث  جهت حل مسایل مختلف اقتصادي تقریباً در تمامی بخش
ها چگونه باید تعیین شود؟ چـه مقـدار از محصـوالت مختلـف بایـد      پردازند: قیمتمی

تولید گردد؟ استاندارد محصوالت و فرآیندهاي مختلف چگونه باید تعیین گردد؟ مالك 
تعیین کیفیت محصوالت و فرآیندهاي مختلف چیست؟ فرآیندهاي مختلـف اجتمـاعی   

ل و تشریح موقعیـت متضـاد   ئچگونه باید تأمین اعتبار گردد؟ جهت مواجهه با این مسا
پردازند، جوامـع بـه توسـعه مناسـبات نهـادي      هاي اقتصادي که به این مسایل میبخش

اند. این مناسبات شامل بازارهـا،  اختههاي مختلف پردمختلف به منظور هماهنگی بخش
 ها، مؤسسات، دولت، جوامع محلّی و قبایل است.انواع سلسله مراتب شرکتی و شبکه

 ) 1، فصل 1991؛ و کمپبل و دیگران، 1997(هالینگزورث و بایر، 
. هر یـک از ترتیبـات نهـادي    1در این رابطه توجه به چند نکته حایز اهمیت است: 
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. هـر  2هـا)؛  هاي اقتصادي انواع مختلفی دارد (مثـل انـواع دولـت   الیتکنندة فعهماهنگ
شود نه توسط یک نـوع خـاص   فعالیت به وسیلۀ ترکیبی از ترتیبات نهادي هماهنگ می

کاهـد و  . اگر یکی از ترتیبات نهادي مسـلط شـود از نقـش سـایر مناسـبات مـی      3آن؛ 
ـ    تواند منجر به عدم انعطافمی ک اقتصـاد تحـت سـیطرة    پذیري سیسـتم شـود (مثـل ی

اي دارد که در درون آن نضـج  . شکل مناسبات نهادي بستگی به محیط نهادي5دولت). 
 گیرد.می

 ج) محیط نهادي: نهادهاي رسمی      
سطح دیگر واقعیت اجتماعی سطح محیط نهادي است. هم اکنون این نکتـه بـه خـوبی    

ر عملکـرد اقتصـادي دارنـد.    درك و مستند شده است که نهادها اثر غیر قابل انکاري بـ 
بنابراین، درك مسایل اقتصادي بدون درك این تأثیرگذاري ناتمام خواهد بود. براي مثال 
قوانین به عنوان بخشی از نهادهاي رسمی تأثیر بسیار مهمی بر عملکردها دارند. امروزه 
به خوبی اثر منفی سیاست پیمان سپاري ارزي بر صادرات فهم شده اسـت. طبـق ایـن    

کردنـد و  انون بازرگانان مطابق قیمت ارزیابی شده باید دالر تسلیم بانک مرکـزي مـی  ق
کردند. این نهاد اثـر انگیزشـی بسـیار    معادل ریالی آن را که بسیار ناچیز بود دریافت می

سوئی بر بازرگانان داشت و بازار را به شدت مخدوش کرده بود. 
 1د) محیط نهادي: نهادهاي غیررسمی

]) نهادهاي غیر رسمی را در اولین سطح تحلیل جـاي  1381[ 2000و  1998( ویلیامسن
گیرد ولـی اثـر شـگرفی بـر     دهد که تغییرات در آن بسیار کند و تدریجی صورت میمی

). در ایـن سـطح   7، ص 1381گـذارد. ( درازمدت اقتصاد بر جـاي مـی   هايخصوصیت
پذیریم نهادها عواملی هستند گیرد. اگر بها، هنجارها و مذهب جاي میها، سنتفرهنگ

کنند و باعث که با ورود به تابع ترجیحات افراد به سهم خود آن را کنترل و هدایت می

). از 2006و هاجسن،  2000دند اساساً منظور از این سطح خود نهادها است (هالینگزورث، . برخی از نویسندگان معتق1
نظر این نویسندگان صرف وجود یک قانون یا یک مذهب به معناي اثرگذاري یک نهاد نیست. نهاد زمانی به عنوان یک 

قرار دهد. براي مثال ماکس وبر در کتاب نهاد اثرگذار است که وارد تابع ترجیحات افراد شود و رفتار آنها را تحت تأثیر 
کند این قواعد اخالقی مذهب پروتستان بود که عمل کرد و باعث داري و اخالق پروتستان ادعا میمعروف روح سرمایه
انـد.  اي دیگر توسعه اقتصادي ژاپن را متأثر از قواعد کنفسیوس تلقی کردههاي اخیر غرب شد. عدهتحوالت سریع سده

هـاي بسـیار   شود که چرا مذهب اسـالم کـه آمـوزه   ستی یا نادرستی این ادعاها این سؤال در ذهن متبادر میفارغ از در
ها یـا  دلیل آن است که این آموزه ،تري از مذاهب فوق دارد چنین اثرگذاري ندارد. بر مبناي تحلیل نهادگرایان فوقغنی

ده و محصول دیگري داده است و از ایـن رو اسـت کـه    شوارد تابع ترجیحات مسلمین نشده یا با سایر عوامل ترکیب 
شود، الاقل در دوره کنونی.چنین اثري مشاهده نمی
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شوند افراد در مواقع مشخص رفتارهاي مشخصی از خود بروز دهنـد آنگـاه مسـایل    می
قابل توجهی قابل شناسایی خواهد بود. براي مثال، انتظـار فعـاالن اقتصـادي از دولـت     

شود کـه حتـی پـس از رفـع دلیـل      هاي متعددي میگیري نهادها و سازمانعث شکلبا
دهد.گیري سازمان، سازمان به حیات خود ادامه میشکل

 هاي نهاديبخش ) ه
هـاي نهـادي اسـت.    دیگر سطح واقعیت که باید در تحلیل هر مسأله لحاظ شود بخـش 

هـاي  رد نیـاز سـازمان  هایی اسـت کـه خـدمات مـو    هاي نهادي سازمانمنظور از بخش
نظام آموزشی جامعه، نظام تحقیقاتی،  شاملهاي نهادي بخشکند. اقتصادي را تأمین می

هـا  شود. بعضـی از ایـن بخـش   می نظام اقتصادي، بازارهاي مالی، نظام قانونی و دولت
باشند دار عرضه اطالعات میها هستند و بعضی دیگر عهدهدار تأمین اعتبار فعالیتعهده

کنند. ایـن سـطح   یر مؤسسات اعتبارسنجی) و بعض آخر از آنها قوانین را تدوین می(نظ
دهـد. و در واقـع   به همراه نهادها و مناسبات نهادي نظام اجتماعی تولید را تشکیل مـی 

کنند و این ترکیب کامالً بر عملکرد جامعه مؤثر است محیط فعالیت اقتصادي را مهیا می
 ).2000(هالینگزورث، 

 هازمانو) سا
سازمان سطح دیگري از واقعیت است که باید در قالب یک تحلیل نهادي گنجانده شود. 

شـود بـر آن   ]) با اینکه بین سازمان و نهاد تمایز قایل مـی 1990[ 1377داگالس نورث (
گیرد که بیشترین تناسـب را بـا آن   هایی شکل میاست که در هر محیط نهادي، سازمان

نماینـد کـه   چنین استدالل میاند و زان دیگر از این هم فراتر رفتهپردامحیط دارد. نظریه
؛ 1991شـوند(پاول،  هاي نهادي به همراه ساختارها نمایـان مـی  ها و سنتقواعد، هنجار

، 2ز؛ کندرا و هینینگ1992، 1؛ بیوم و اُلیور1983؛ دیماگیو و پاول، 1991پاول و دیماگیو، 
هـا ایـن اسـت کـه در چگـونگی      در این استدالل ). نکته اصلی1997، 3ونلیا؛ و ت1998

دارد و حتی نهادها و هنجارهاي ها، محیط نهادي تأثیر غیر قابل انکاري ساختار سازمان
 یابد.ها و ساختارها ظهور و بروز میجامعه در قالب سازمان

.1نکته دیگر این است که عالوه بر متغیرهاي خارج از بنگـاه عوامـل درونـی هـم در      Baum and Oliver2 . Kondra and Hinings3. Townley
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هـا تـأثیر معنـادار دارد. از ایـن رو حتـی      ختار سـازمانی و عملکـرد بنگـاه   چگونگی سا
کننـد از یکـدیگر متمایزنـد. بسـیاري از     هایی که در یک محیط نهادي فعالیت مـی بنگاه
هـاي  هـا، قابلیـت  ها را با ارجاع به منابع بنگاهاند این تفاوتهاي بنگاه تالش کردهنظریه
) مثـالی در مـورد   2000ند. در ایـن زمینـه هـالینگزورث (   آنها تبیین کن 1ها و دانشبنگاه

 گوید:دهد و میها ارایه میدانشگاه
به طور مثال، هر بنگاه و دانشگاه آلمانی متفاوت از هر بنگـاه و دانشـگاه آلمـانی     ...

هـا  اي از خصوصیات فرهنگی و ساختاري وجود دارد که بنگاهاما مجموعه ،دیگر است
 سازد. هاي آمریکایی متمایز میها و دانشگاهرا از بنگاه هاي آلمانو دانشگاه

محیط نهـادي و سـاختارهاي    2نکته دیگري که الزم به یادآوري است تطور همزمان
کنند و تغییرات هـر  ها است، به نحوي که در طول زمان هر دو تغییر میدرونی سازمان

هایی را یط نهادي ویژگیها در چارچوب محیک متأثر از تغییرات دیگري است. سازمان
کنند و در همین حین خواسته یا ناخواسته محیط دهند و بر اساس آن عمل میشکل می

هـا تحـت تـأثیر محـیط نهـادي جدیـد و       دهند. در دور بعد سـازمان نهادي را تغییر می
کننـد و مجـدداً باعـث تغییـرات     اند عمل مـی هایی که از دوران قبل به ارث بردهویژگی

 شوند.سیستم می جدیدي در
آمـوزد کـه تحلیـل    بحث تطور همزمان هم که بارها بر آن تأکید شده است به ما می

طـور  موفق بدون امعان نظر به سطوح مختلف و تأثیرگذار واقعیت ممکن نیست. همـان 
ها بر ها حایز اهمیت است تحلیل اثر بنگاههها و اثر محیط نهادي بر بنگاکه تحلیل بنگاه

 و همچنین تطور خودکار محیط نهادي نیز مهم است. محیط نهادي
 

 بنديجمع .3-5

براي تحقق یک تحلیل نهادي توجه به دو نکته مهم است. اول اینکه هر تحقیق علمی با 
شود و الزم است مسأله تحقیق به درستی تصریح شود. امـا نکتـه دوم   مسایل شروع می

تحلیل نهادي معتبر مستلزم توجه شود و این است که واقعیت محدود به یک سطح نمی
بـه   2هـا در جـدول   هاي آنها است. این الیـه به تمام سطوح واقعیت و پیوند زدن یافته

تصویر کشیده شده است. جز آنکه سطح نهاها خود قابل تفکیک به نهادهاي رسـمی و  
.1 غیررسمی است. Resource�based, Capabilit ies and Knowledge�basedTh eor ies of the Firm2 . Coevolut ion
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 . اجزاي تحلیل نهادي2جدول 
 

 اجزا عنوان

 نهادها 1
؛ برنز و 1990ها (به نورث، قراردادها، عادات و ارزش ها، قواعد،هنجار

 مراجعه شود.) 1987، 1فلم

 مناسبات نهادي 2
ها، اجتماعـات  ها، انجمنها، سلسله مراتب شرکتی، شبکهبازارها، دولت

ــدبرگ  ــالینگزورث و لینـ ــل1985، 2(هـ ــاران،  3؛ کمپبـ ؛ 1991و همکـ
 )1997، 4ر؛ هالینگزورث و بای1994هالینگزورث و همکاران، 

 هاي نهاديبخش 3
نظام مالی، نظام آموزشی، نظام اقتصادي، نظام تحقیقـی (هـالینگزورث،   

1997( 
 )1991(پال و دیمگیو،  هاسازمان 4

محصوالت و  5
 عملکرد

قوانین، تصمیمات اداري، طبیعت، کمیت و کیفیت محصـوالت صـنعتی   
)، عملکــــرد بخشــــی و اجتمــــاعی 1997و  1991(هــــالینگزورث، 

ــتریک  ــالینگزورث و اس ــران،  1994، 5(ه ــالینگزورث و دیگ ؛ 1990؛ ه
 )1982، 6هالینگزورث و هانمن

توجه: پنج جزء این جدول به صورت نزولی برحسب دوام و پایداري مرتـب شـده اسـت. بـدین     

هر  تر و پایدارتر است.ترتیب، هنجارها، قراردادها و غیره از هر یک از اجزاي دیگر تحلیل نهادي بادوام

جزء با اجزاي دیگر مرتبط است و تغییرات در یک جزء به احتمال بسیار زیاد بـر هـر یـک از اجـزاي     

 .2000منبع: هالینگزورث،           دیگر تأثیرگذار خواهد بود. 
 

 گیريبندي و نتیجه. جمع6

شناسی مرسوم در اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفت تا سنگ بناي در این مقاله ابتدا روش
ي صـوري، بـر اسـاس یـک سـري      هـا مدلشناسی روش«هاي بعدي باشد. در استدالل

فروض بدیهی یـا غیـر بـدیهی، و درسـت یـا نادرسـت، نظـامی از روابـط منطقـی یـا           
هاي معتبـر (و صـادق   شود. بر مبناي این روابط یا فرضیهها بنا میاي از فرضیهمجموعه

شود که بـا مشـاهدة یکـی    برقرار میهاي مشاهده پذیر فرض شده) روابطی بین واقعیت
هاي معتبر بنا به دالیلی (ازجمله بینی (= تبیین) نمود. این فرضیهتوان دیگري را پیشمی

.1به دلیل عدم امکان ایجاد شرایط آزمایشگاهی و فـرض کـردن وجـود شـرایط مـذکور)       Burns and Flam2 . Lindberg3. Compbell and et al.4 . Boyer5. Str eeck6. H anneman



 سائل اقتصاديروش شناسی تحلیل نهادي م

 »معموالً امکان ابطال ندارد و در نتیجه حقیقت دارد (صادق است).
مانـد و کـار مـا ماننـد     هـا بـدون تبیـین بـاقی مـی     یب بسیاري از واقعیتبه این ترت

ترین دلیـل ناکـامی ایـن    جستجوي کلید گم شده در بیابان در زیر نور چراغ است. مهم
ي بسـته طراحـی شـده اسـت، در حـالی کـه       هاسیستمرویکرد این است که متناسب با 

الیه و در حال تطـور اسـت. در   ي اقتصادي اجتماعی اساساً پیچیده، باز، چند هاسیستم
شناسی مناسب آن است که بتواند با این فرض هستی شناختی توازن برقرار نتیجه، روش

 کند.
شناختی مستلزم پذیرش و رعایـت  توازن بین فروض هستی شناختی و اصول روش

در حـال   . از نظر هستی شناختی واقعیت اجتمـاعی چنـد الیـه،   1این مالحظات است: 
. همچنـین هـر معلـولی علتـی دارد (از نظـر هسـتی       2بینی است؛ قابل پیشتطور و غیر

. از آنجا که 3شناختی) که از نظر معرفت شناختی وظیفه علوم، شناسایی این علل است؛ 
بینی اسـت، از نظـر   خود واقعیت مورد مطالعه چند الیه، در حال تطور و غیر قابل پیش

جامعـه و   دوش یک الیه (ژن، مغز، فرد، گـروه، شناختی اوالً نباید بار تبیین را به روش
مانند آن) انداخت و باید براي هر الیه بار معرفتی خود را در نظر گرفت که این بـار از  

هـا را پوشـش   ها باید تحول واقعیتیک مسأله به مسأله دیگر متفاوت است، ثانیاً نظریه
همیشه استخراج نشود و  اي علمی برايدهد و با تأسی به یک مدل صوري معتبر، رابطه
بینی غیر ممکن بینی تلقی کرد، چه پیشثالثاً هدف علم یا معیار علمی بودن را نباید پیش

 و هدف اصلی علوم تبیین علل وضع موجود است.
فوق چه باید کـرد. یـک تحقیـق را     هايل این است که براي رعایت استلزاماما سؤا

تا نکات فوق تأمین شود. پاسخ نهادگرایان این  باید از کجا آغاز کرد و چگونه ادامه داد
شود و الزم است مسأله تحقیـق بـه   است که اوالً  هر تحقیق علمی با مسایل شروع می

شـود، تحلیـل   درستی تصریح شود و ثانیاً از آنجا که واقعیت محدود به یک الیـه نمـی  
هاي آنها از طریـق  نهادي معتبر مستلزم توجه به تمام سطوح واقعیت و پیوند زدن یافته

 سؤال محوري است.
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