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 التزام به تعهدات يكرد به آموزه اخالقينهاد با رو يستيچ

 
 3/9/1394:تاريخ پذيرش         30/7/1394: تاريخ دريافت

  
 ∗∗∗∗نظريآقا  حسن

  
  چكيده

 زيـرا  اسـت؛  نهـاد  ازدواج مـثالً . باشـند  مـي  منـد  نظـام  كـه  بخـش  قوام قواعد مجموع از است عبارت نهاد
 عنـوان  به دولت همچنين. اند داده تشكيل را آن اساس اند، نظام داراي كه بخش قوام قواعد از اي مجموعه

 مالكيـت . است آورده وجود به را آن شالوده اند، نظام داراي كه بخش قوام قواعد از اي مجموعه داراي نهاد،
   .است فراگرفته را آن خاص،  نظم داراي و بخش قوام قواعد از اي خانواده زيرا است نهاد

 كـه  اسـت  بخش  قوام  قواعد ميان روابط فهم به وابسته نهاد چيستي از صحيح درك دريافت اساس اين بر
 بخـش  قـوام  قواعد بين روابط اين شناخت با. اند داده شكل را مربوطه نهاد مرتبط، و واحد نظامي در آنها مجموع

  .شود مي فراهم نيز جامعه ساختار شناخت زمينه
 به نياز است و اجتماعي اعتماد پايه نهادي بر اجتماعي كه در اين مقاله به آن پرداخته شده، سرمايه

 تـر  روان را اقتصـادي  هاي فعاليت و مبادالت و دهد مي كاهش هستند بر هزينه كه را مقررات از استفاده
  .رسد مي نظر به تر معقول انساني، و فيزيكي سرمايه بازدهي شرايطي چنين در. كند مي

 مبادلـه  هزينـة  نتيجـه  در و تقويت اجتماعي هاي اليه در اعتماد اصل قراردادها و تعهدات به التزام با
  . كند مي پيدا كاهش
 تأكيد مالي غير و مالي قراردادهاي و تعهدات به التزام و وفا اخالقي نهاد به نيز اسالمي هاي آموزه در

  .است گرفته قرار شديد نكوهش مورد آنها از تخلف و
  

   اسالمي هاي اخالقي، آموزه اجتماعي، اعتماد، نهادهاي نهاد، سرمايه :كليدي واژگان
  JEL , P24E02, p49, D24: طبقه بندي

                                                                                                               
               hnazari@riha.ac.ir )نويسنده مسئول(دانشگاه عضو هيات علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و  ∗
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  مقدمه

مفهوم نهاد از مفاهيم ساده اجتمـاعي هماننـد مفهـوم مـردم، ارتباطـات اجتمـاعي، همبسـتگي        
باشد تا اينكه تبيين آن به آساني انجـام پـذيرد، بلكـه تعريـف آن      نمي... ملي واجتماعي، وحدت 

. نظر وجـود نـدارد   خاصي است و بر همين اساس در تبيين چيستي آن اتفاق  مواجه با پيچيدگي
معنا نيست كه بايد آن را كنار گذاشت؛ زيـرا بـدون داشـتن فهـم      البته اين دشواري تعريف بدين

  .نمي توان تحليل نظري و تجربي درستي از كاركرد آنها ارائه دادمناسب از چيستي آن 
و مشتقات آن بـه ترمينولـوژي اقتصـاد توسـط وبلـن انجـام شـده        » نهاد«شك ورود واژه  بي

(Homan, 1932)   ولكن از زمان پيدايش ادبيات اقتصاد و نهادگرائي تاكنون تعاريف مختلفـي از
از . خـورد  ين نهادگرايان قديم و جديد بيشتر به چشم مياين اختالف ب. اين واژه ارائه شده است

اين رو در اين بحث ابتدا تعريف نهادگرايان قديم و آنگاه نهادگرايـان جديـد و مقايسـه اجمـالي     
بين اين دو رويكرد ارائه و درنهايت ديدگاه جان سـرل دربـاره چيسـتي نهـاد بـا تفصـيل نسـبتاً        

پايان تأثيرگذاري نهـاد اخالقـي التـزام بـه تعهـدات بـر       گيرد و در  بيشتري مورد بررسي قرار مي
  .روابط مورد اشاره قرار گرفته است

  
  تعريف نهادگرايان قديم. 1

يكي از بنيانگذاران بحث نهاد، وبلن، هيچگاه تعريف دقيق و جامعي از مفهـوم نهـاد ارائـه نكـرده     
» نهادهـا «مي شـود كـه   ولكن از برخي عبارات او چنين استفاده ) 529: 1986هميلتون، (است 

او همچنـين  . آن دسته از عادات تثبيت شده فكري هستند كه در بين عموم انسانها مشترك اند
  ). 626ـ8: 1909وبلن، (مطرح مي كند كه نهادها محصول عادات هستند 

نهادها . مفاهيم اجتماعي هسته نهادهاي هستند«: ميچل نيز در عباراتي مشابه بيان مي كند
از پذيرش » سلوك و رفتار«گر  ه جز عادات فكري كه به عنوان هنجارهاي هدايتچيزي نيست ب

مفاهيم اجتماعي در شكل نهادها از يك قدرت تجويزي معينـي بـر   . عمومي برخوردار شده است
استفاده هميشگي از اين مفاهيم توسط افراد يك گروه اجتماعي، آنها را . شوند افراد برخوردار مي

زند، و هر از گاهي مـوانعي را بـر سـر راه     ان در الگوهاي مشتركي قالب ميش بدون دخالت دانش
  ).1910: ميچل(عمل كنند ) قديمي(هاي اوليه  كساني قرار مي دهد كه دوست دارند به شيوه

آنچه تاكنون بيان شد تعريف نهاد از نظر برخـي نهادگرايـان اوليـه بـود، برخـي نهادگرايـان       
نهادها را به عنـوان  ) 7: 2006(كنند؛ مثالً هاجسون  چنين تعريف ميمتأخر اين نحله نيز نهاد را 

نظامي از قواعد تثبيت شده و رايج در جامعه كه به تعامالت اجتماعي ساختار مي دهند، تعريـف  
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گيـري، آداب   هاي مربوط به وزن و اندازه براساس اين تعريف، زبان، پول، قانون، سيستم. مي كند
  .مگي نهادندغذا خوردن و بنگاه ها ه

هاجسون در تبيين مفهوم نهاد بر سه مقوله قاعده، قابليت تدوين و هنجار بنياد بودن اصـرار  
گيـرد كـه قواعـد رفتـار و      اي كه نهاد را نوع خاصي از ساختار اجتماعي در نظر مـي  دارد به گونه

ايـن  ). نهمـا (تفسير آن به طور بالقوه قابل تدوين و به طور آشكار يا فطـري هنجـاري هسـتند    
گيرد كه يك نهاد تنها زماني مي تواند وجـود داشـته باشـد كـه      موضوع از اين واقعيت نشأت مي

قواعد رفتاري و تفسيري يـك  . مردم تلقي ذهني و اعتقادي خاصي در ارتباط با آن داشته باشند
اد نهاد بايد از پذيرش همگاني برخوردار باشند همچنان كه اين پذيرش همگـاني را در مـورد نهـ   

  .پول و نهاد زبان مي توان مشاهده كرد
را استفاده مـي كنـد، كـه ايـن     » قابليت تدوين«نكته قابل توجه اين است كه هاجسون قيد 

بندي ذهني در مـورد   نكته بسيار حائز اهميت است زيرا بسياري از قواعد بدون آنكه هيچ فرمول
ي كه توسـط بسـياري افـراد بـه طـور      شوند؛ مثالً قواعد گرامر آنها وجود داشته باشد، پيروي مي

گيرند با اينكه تعداد كمي مي توانند آنها را با صـراحت كامـل بيـان     منظم مورد استفاده قرار مي
هاجسون درباره اين پرسش كه مردم چگونه . باشند كنند، در حالي كه اين قواعد قابل تدوين مي

گذاري و درك قواعد  ي دهد كه ارزشكنند چنين پاسخ م فهمند و از آنها پيروي مي قواعد را مي
نما  ناپذيري يك فرايند از تعامالت اجتماعي است؛ مثالً يك شخص آنگاه از جهت به طور اجتناب

نماها استفاده كنند؛ به عبارت ديگر اين  استفاده مي كند كه افراد جامعه به طور معمول از جهت
او عـادات را  . دارد» عـادت «صي بر باشد، بر همين اساس هاجسون تأكيد خا» يك رويه عمومي«

عادات ماده سـازنده نهادهـا هسـتند و    «: مي داند و چنين تصريح مي كند» نهادها«ماده سازنده 
شوند؛ به همين شكل نهادهـا نيـز از طريـق     موجب تقويت دوام، قدرت و اقتدار هنجاري آنها مي

ي و توافقـات هنجـاري را بـه    رو بازتوليد عادات فكري مشترك سازوكارهاي قدرتمندي از دنبالـه 
  ).7: 2006هاجسون، (» آورند وجود مي

كليـدي  ، در تعريـف نهـاد، نقـش    »عـادت «واقعيت اين است كه در ديدگاه نهادگرايان قديم 
؛ بـه طـور مثـال    شـود دهي و تداوم نهادها نيز، عنصر تأثيرگذار تلقي مـي  اي كه در شكل گونه دارد؛ به

نهادهـا از ايـن لحـاظ از ديربـاز بـاقي      «: چنين اظهارنظر مي كندوبلن در خصوص تداوم نهادها 
اند كه چهارچوب فكري و عادتي هستند كه انسانها آنها را در طول زندگي خـود سـاخته و    مانده

  ).211: 1383وبلن، (» اند پرداخته
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  نقد اجمالي ديدگاه نهادگرايان قديم. 2

عادت يا چهارچوب فكري، كه عنصـر اساسـي   آنچه در اين ديدگاه قابل تأمل است، اين است كه 
چون برسـاخته انسانهاسـت،   » عادت«شك  بي. در چيستي و ماهيت نهاد است، داراي ابهام است

باشد، اما چرايي پيدايش و  طور ژنتيك قابل انتقال نمي در تعامالت اجتماعي كسب مي شود و به
. يات اجتماعي آنها، واضح نيسـت پرداخته شدن آنها توسط انسانها و چگونگي اين پردازش در ح

» عـادت «تـأثير چشـمگير دارد امـا    » عادت«از اين گذشته رفتار تكراري هرچند در تثبيت يك 
باشد، خصوصاً كه اين واژه به فكر و انديشه انساني نسـبت داده شـود و عنـوان     مرادف رفتار نمي

بنا كه هسته مركـزي آن را   بر اين اساس تعريف نهاد بر اين م. به كار گرفته شود» عادت فكري«
  .تشكيل مي دهد، وضوح الزم را ندارد» عادت فكري«عنصر 

  

  تعريف نهادگرايان جديد. 3

اند كه نقل همه آنها ضرورتي ندارد؛ از اين رو  نهادگرايان جديد تعاريف مختلفي از نهاد ارائه داده
گيـري ادبيـات    در شـكل سـرل كـه    تعاريف برخي پيشگامان آنها مانند نورث، ويليامسون و جـان 

  .گيرد اند، مورد بررسي قرار مي علمي نهادگرائي نقش بسزايي دانسته
انـد يـا بـه عبـارتي      نهادها قـوانين بـازي در جامعـه   «: نمايد گونه تعريف مي نورث نهاد را اين

تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسانها با يكـديگر را شـكل    دقيق
: 1377نـورث،  (» گردند هاي نهفته در مبادالت بشري مي مند شدن انگيزه ند و سبب نظاممي ده

  ).19ـ  21
انـد و بـا    هايي كه توسط بشـر شـكل گرفتـه    از نظر نورث نهادها عبارتند از قيود و محدوديت

  .زنند ها را رقم مي تعيين ساختار انگيزش و تعامالت انساني عملكرد اجتماعي ـ اقتصادي جامعه
در . اين محدوديت دربرگيرنده نهادهاي رسمي، نهادهاي غيررسمي و نحوه اجـراي آنهاسـت  

ايـن  . ميان نهادهاي رسمي مي توان مقررات، قانون اساسي، قراردادها و حقوق مالكيت را نام برد
برخـي نهادهـاي غيررسـمي نيـز عبارتنـد از      . نهادها در جامعه از مشروعيت بـااليي برخوردارنـد  

اين نوع نهادها قوانين غيررسمي جامعه و بخشي از فرهنگ . خالق، رسوم و ايدئولوژيهنجارها، ا
باشـد  هاي نهادهاي غيررسمي موضوع پيچيده و تأثيرگذاري مي بررسي ريشه. آيند به حساب مي

  ).1995نورث، (كه مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعي بوده است 
بندي و تأثيرگذاري به طور  سمي از جهت طبقهدر تعريف نورث ارتباط قوانين رسمي و غيرر

مراتبي عناصر نهـادي توجـه نمـوده،     واضح بيان نشده، از اين رو تعريف ويليامسون كه به سلسله
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اين كاستي را مرتفع كرده، زيرا وي تحليل خود را از اين عناصر در چهار سطح زير ارائـه نمـوده   
  .است

هاي اخالقـي ـ اجتمـاعي،     ها، مذهب، ارزش نهادهاي غيررسمي، هنجارها، سنت :سطح يك
شـك تغييـرات در    بي. هاي زبان و معرفت فردي ـ اجتماعي در اين سطح قرار دارند  برخي جنبه

  .پذيرد اين سطح مستلزم تغييرات فرهنگي است؛ از اين رو تحول در اين سطح آهسته انجام مي

يل قانون اساسـي، حقـوق   محيط نهادي است كه شامل قواعد رسمي بازي از قب :سطح دوم
هـاي اجتمـاعي، آداب و    مالكيت، و ساير قوانين عادي مي شود؛ در واقع براساس هنجارها، ارزش

  .شوند هاي بازي وضع مي رسوم ايجاد شده در سطح يك قوانين و چهارچوب
شك هماهنگي قواعد بازي با عناصر سطح يك مهمتـرين عامـل مانـدگاري، تأثيرگـذاري      بي

ساز بـروز تضـاد اجتمـاعي ـ فرهنگـي       تغيير در سطح يك، تغيير اين قواعد زمينه بدون. آنهاست
  .نمايد است و اجراي آنها را مواجه با مشكل مي

سـازماندهي نظـم در   . نهادهاي حكمراني و اعمال حاكميت و تدبير امـور اسـت  : سطح سوم
كاهش يافته و منـافع  دهي، تضادها  در سايه اين سازمان. گيرد جامعه با اعمال مديريت شكل مي

جهـت   اهميت اعمال مـديريت و سـاختار حاكميـت بـدين    . افراد به طور نسبي تضمين مي گردد
مجموعـه قـوانين   . گـذارد  است كه به صورت كاركردي بر سطوح انگيزشي افراد جامعه تأثير مـي 

ن سـطح  شـوند در ايـ   هايي كه براي اجراي قواعد بازي تنظيم مـي  نامه ها و بخش نامه عادي، آئين
  .گيرد قرار مي

در اين سطح بنگـاه بـه   . تخصيص منابع و اشتغال را زيرپوشش قرار مي دهد :سطح چهارم
ها براسـاس   بيني انگيزه ها، پيش ها، سازگاري انگيزش گيرد و قيمت عنوان يك تابع توليد قرار مي

  . (Williamson: 595-613)يابد  نظريه بنگاه سازمان مي
ورد نهاد هرچند ابهام چگونگي ارتباط بين قوانين رسمي و غيررسمي تعريف ويليامسون در م

گيري سـطح يـك نهـاد مـؤثر      ها را در شكل را ندارد ولكن عناويني همچون آداب و رسوم، سنت
در واقع مشكل اساسي تعريف وي اين است كه چيستي نهاد به طـور واضـح بيـان    . دانسته است

اب و رسوم را در پيدايش آن مـؤثر دانسـته و از طـرف    ها و آد نشده، از يك طرف هنجارها، سنت
آيند،  ديگر قوانين رسمي و غيررسمي را كه از جنس قانون و قراردادهاي اجتماعي به حساب مي

در تعريف خود مورد توجه قرار داده و در واقع، اختالف و تنـوع عناصـر سـازنده چيسـتي نهـاد،      
فيلسوف ذهـن   1از اين رو جان راجرز سرل. تموجب ابهام و اجمال ماهيت و مفهوم آن شده اس

                                                                                                               
1. John Rogers Searle 
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شناسـي نهـاد را از    كه يكي ديگر از پيشـگامان نهـادگرايي جديـد اسـت، هسـتي      1و زبان معاصر
شناسي آن تفكيك نموده و از اين جهت در بيان چيستي نهـاد، گـام مـؤثري برداشـته و      معرفت

ه بـا بيـان ايـن مفـاهيم زمينـة      تبيين چيستي نهاد از نظر او بر مفاهيم زير استوار شده است كـ 
  .گيرد از اين رو، آنها به صورت فشرده مورد بررسي قرار مي. تبيين نظر وي فراهم مي گردد

  

واقعيت طبيعـي، بسـتگي بـه التفـات قـوانين       هستي: مفهوم واقعيت طبيعي و نهادي. 1 
انسانها ندارد مانند ريزش باران، طلوع خورشيد؛ در مقابل واقعيت نهادي آن است كه هسـتي آن  

گونه است كه فقط به واسطه توافق انسـاني   وابسته به توافق انسانهاست، در واقع وجود آنها بدين
شك اخبار از هرگونـه واقعيـت    ، دولت، زبان، بيپول  اند، مانند واقعيت در حوزه واقعيت وارد شده

هم گـزاره  » هوا آفتابي است«كارگيري نهادي به عنوان زبان است؛ مثالً جمله  طبيعي مستلزم به
فقط وجود آفتـاب بـه عنـوان مخبربـه     . اند و هم اخبار و بيان واقعيت به توسط آن از امور نهادي

هم گزاره و هم اخبار و هم مخبربـه از  » ه استدولت تشكيل شد«واقعيت طبيعي است اما گزاره 
  .(Searle, 2005: 3)اند  هاي نهادي واقعيت

  
انسان داراي حيث التفاتي است كه از جهتي به درونـي  : مفهوم التفات دروني و بيروني. 2

التفات نسـبت  . و از جهت ديگر به فردي و اجتماعي قابل تقسيم است) ذاتي و عرضي(و بيروني 
اسـت مـثالً احسـاس درد داراي    ) ذاتي(مستقل از وضع و قرارداد انسانهاست، دروني  به آنچه كه

در مقابل التفات نسبت به آنچـه كـه توسـط انسـانها وضـع و      . التفات مستقل از وضع انسانهاست
داراي التفـات  » كـنم  من احسـاس تشـنگي مـي   «است مثل گزاره ) عارضي(اعتبار شده، بيروني 

اره اي كه داراي جنبه داللت و اخبار است، واقعيـت درونـي بـازگو شـده     بيروني است، زيرا با گز
 .(Searl, 1998: 117)است 

 

برخي از وجوه واقعيت در زمـره   :مفهوم واقعيت مستقل از انسان و وابسته به انسان. 3
اند مثل وجود آسـمĤنكه بـود و نبـود انسـانها در وجـود       اموري هستند كه كامالً مستقل از انسان

داشتن آن تأثيري ندارد؛ در مقابل برخي ديگر از وجوه واقعيت وابسته به انسان از آن جهت كـه  

                                                                                                               
كا متولد و در يدر آمر يالديم 1932لسوفان ذهن و زبان معاصر در سال ين فيتر جان راجرز سرل از برجسته. 1

نشان  2004ت در دانشگاه آكسفورد دفاع نمود و در سال يخود با عنوان معنا و حكا ياز رساله دكتر 1959سال 
  .را كسب كردكا يدر آمر يعلوم انسان يمل
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قبيل دسته، فلـز خـاص آن، وجـه    گوشتي از  التفات است مثالً اجزاء فيزيكي پيش  داراي ويژگي
آيند اما جنبه ابزاري بودن آن وابسته به انسان است كه بـراي بـاز    مستقل از انسان به حساب مي

نكته دقيقي كه بايد بدان توجه داشت اين است كـه تحقـق   . و بسته كردن پيچ استفاده مي شود
ارتفـاع بـا مفـاهيم متـر و      ارتفاع يك ساختمان وابسته به محاسبه انسانها نيست ولي بيـان ايـن  

اند تا مسـير انديشـيدن و اخبـار از      گيرد كه توسط انسانها وضع و جعل شده متر انجام مي سانتي
  .اشياء خارجي را هموار سازند

گر در واقع همان تمايز حيث التفاوت درونـي   تمايز وجوه مستقل از وجوه وابسته به مشاهده
هاي مستقل از انسان را دارد همچنان  درت درك واقعيتانسان ق. است) ذاتي و عرضي(و بيروني 

را دارد ... هاي وابسته بـه التفـات انسـان از قبيـل پـول، دولـت، رياسـت و         كه توان فهم واقعيت
(Searle, 2005: 4).  

  
شـناختي و   هريـك از دو مفهـوم هسـتي   : شناسـي  شناختي و معرفـت  تمايز هستي. 4

شناختي نحوِ وجود اشـياء مـوردنظر اسـت     در هستي. اندشناختي يا ابجكتيو يا سابجكتيو معرفت
شناسي اشياء نه از آن جهت كه وجود دارند، بلكه از آن جهت كـه احكـامي بـر     ولكن در معرفت

هـايي ماننـد درد و لـذت كـه از جهـت       ماهيـت . گيرنـد  آنها يار مي شود، مورد توجـه قـرار مـي   
مـن  «شناسي ابجكتيو باشند؛ مثالً گزاره  تاند مي توانند به لحاظ معرف شناختي سابجكتيو هستي

شــناختي  هـايي كــه بـه لحــاظ هسـتي    همچنــان كـه ماهيــت . چنــين اسـت » امـروز خوشـحالم  
شناسي مي تواننـد حكمـي سـابجكتيو داشـته باشـند مثـل گـزاره         اند از لحاظ معرفت سابجكتيو

انـد، از   شناختي ابجكتيو ماهياتي كه از نظر هستي از بنابراين مي توان» مفهوم انسان كلي است«
همچنـين از  . »ايـن كـوه زيباسـت   «شناسي گزاره سـابجكتيو سـاخت ماننـد گـزارة      لحاظ معرفت

هـاي   شناسـي گـزاره   به لحـاظ معرفـت   تواناند، مي شناختي سابجكتيو هايي كه از نظر هستي ماهيت
  .  »دارد او امروز درد بيشتري«ابجكتيو ساخت مانند اين جمله 

انـد، مـي    شـناختي سـابجكتيو   هايي كه از جهت هستي نكته قابل توجه اين است كه واقعيت
شناسـي   هايي از جهت هسـتي  شناسي ابجكتيو باشند همچنان كه واقعيت توانند از جهت معرفت

شناسي گـزاره سـابجكتيو دربـاره آنهـا سـاخت ماننـد        ابجكتيو هستند مي توان از جهت معرفت
  .(Searle, 1995: 10) ال ايران زيبا هستندهاي شم كوه

  

از ايـن  . انسان در خلق كاركردها واجد توانايي بسيار بااليي است: مفهوم تعيين كاركرد. 5
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اشياي . رو متناسب با استعداد اشياء گوناگون طبيعي و مصنوعي، كاركردهايي را تعيين مي كند
مصنوعي ماننـد صـندلي بـراي نشسـتن     طبيعي مانند يك قطعه سنگ براي تعيين وزن و اشياء 

آنهـا بـا حيـث التفـاتي بـه      . كاركردها ساخته و پرداخته انسانها هسـتند . باشند داراي كاركرد مي
آيند و چون التفات به صورت جمعي  آيند، زيرا در راستاي هدف يا اهدافي به وجود مي وجود مي

  .جمعي، قابل تحقق است هم مي تواند انجام پذيرد، تعيين كاركرد هم به صورت التفات
شك گستره اموري كه براي آنها كاركرد تعيين مي شود به اعيان فيزيكي محدود نيسـت،   بي

باشند مثالً نهاد ازدواج براي اشباع غريـزه جنسـي و توليـد     نهادهاي بشري هم داراي كاركرد مي
  .(Searle, 1995: 14). باشد نسل و نهاد قوه دفاعي براي دفاع از كيان جامعه داراي كاركرد مي

 

حيث التفاتي به استعدادي از ذهن داللت مي كند كـه معطـوف   : مفهوم التفات جمعي. 6
هـا، تمـايالت و هيجانـات اداري، حيـث      مثالً باورهـا، اميـدها، بـيم   . به امور جهان خارج مي شود

بـه صـورت   اين استعداد ذهن مـي توانـد   . اند باشند؛ زيرا معطوف به منطقي در خارج التفاتي مي
جمعي خودنمايي كند مثالً فعاليت افراد در يك حركت سياسـي براسـاس مشـاركت، همـدلي و     

پذيرد و با توجه به اينكه التفات مي تواند به صـورت جمعـي انجـام     هدف مشترك آنها انجام مي
  .پذير است اي از حيث التفاتي است، به صورت جمعي تحقق پذيرد، تعيين كاركرد هم كه جنبه

ـاء مـي كنـد؛ بـر همـين       قع تعيين جمعي كاركرد در شكلدر وا گيري واقعيت نهاد نقش اساسي ايف
ـادي موردنيـاز اسـت تعيـين جمعـي كـاركرد و از قابليـت            هـا و   اساس آنچـه كـه در تبيـين واقعيـت نه

از تركيب دو مفهوم تعيين كـاركرد و حيـث   . (Searle, 2005: 6)آيد  هاي انسان به حساب مي مندي  توان
اتي، مفهوم تعيين جمعي كاركرد قابل استنتاج است، مثالً افراد قبيله سنگ بزرگي را كـه روي زمـين   التف

كاركرد صندلي بودن سنگ به طـور اتفـاقي توسـط آنهـا     . كنند افتاده است، به عنوان صندلي استفاده مي
زيكـي شـيء   تعيين مي گردد ولكن كاركردهاي وضعي شامل كاركردهايي مي شود كه در اثر سـاختار في 

ـا شخصـي كـه كـاركرد          پذير نيست بلكه به امكان واسطه پذيرش و توافق جمعـي ممكـن اسـت، شـيء ي
وضعي براي او تعيين مي شود تنها زماني قادر به القـاي كـاركرد وضـعي اسـت كـه آن وضـع معـين بـه         

ال واسطه پذيرش جمعي براي آن شيء يا شخص تعيين شده باشد؛ مثالً چنين حركتـي در بـازي فوتبـ   
ـا شـخص      . گل محسوب مي شود درواقع كاركردهاي وضعي اعتبارات جمعي انسانهاست كـه بـر شـيء ي

ايـن حركـت فيزيكـي تـوپ     . ايفاي اين كاركردها وابسته به همين اعتبار جمعي است. معين ياد مي شود
بـه حسـاب   » گـل «هاي فيزيكي آن است ولـي اعتبـار جمعـي آن را     به طرف دروازه مشابه ديگر حركت

آورد، اين شخص مانند ديگر افراد است ولي اعتبار جمعي به او رياست مي دهد و  بنـابراين قـوام ايـن     مي
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  .كاركردها به اعتبار جمعي انسانهاست
  

بردارنـد و بـه    اند كـه تعريـف   بخش قواعدي نظام: بخش بخش و قوام مفهوم قواعد نظام. 7
رود ماننـد قاعـده حركـت از     رفتار از بين نمـي بخشند ولي با نبود آنها اصلِ  رفتار انسان نظم مي

دست راست، قاعده غذا خوردن با دست راست كه هم قابل تعريف است و هـم موجـب نظـم در    
اي اصل رفتار راه رفتن و غـذا خـوردن از    رفتار راه رفتن و غذا خوردن ولكن با نبود چنين قاعده

. آورد كه يك واقعيتـي را بـه وجـود مـي     اي است گونه بخش به در مقابل قواعد قوام. رود بين نمي
مـثالً قاعـده   . انـد  آورند كه قبالً وجود نداشته هايي را به وجود مي انسانها با چنين قواعدي، پديده

آورد بدون اين قاعده حركـت بازيكنـان وجـود دارد     گل زدن در فوتبال، گل زدن را به وجود مي
  .آيد ولي گل زدن، به حساب نمي

در شرايط مناسب، تعهد به يك تكليـف محسـوب مـي    » دهم وعده مي گزاره من«همچنين 
ترديـد همـه    بـي . آيـد  اين قطعه كاغذ خاص بـا شـرايط معـين اسـكناس بـه حسـاب مـي       . شود

هـايي   واقعيـت . باشـند  بخـش نمـي   هايي كه انسان با آنها تعامل دارد مبتني بر قواعد قوام واقعيت
اند ولكن قـوام و   ظم و ترتيب خاص داراي تعريفروي دستجمعي براساس ن همانند دويدن، پياده

خالف گل بـه حسـاب آوردن حركـت     به. باشد هستي آنها وابسته به اين ترتيب و نظم خاص نمي
توپ به طرف دروازه در بازي فوتبال، كه آنگاه اين حركت گل محسـوب مـي شـود كـه حركـت      

تـوپ اثـري اسـت كـه بـا      توپ براساس قاعده خاص انجام پذيرد؛ درواقع گل شدن اين حركـت  
گيرد همچنان كه ازدواج اثر جديـدي اسـت كـه بـر وضـعيت خـاص        رعايت اين قاعده شكل مي

بخـش بـه چيـزي تعلـق      مند، مترتب مي شود؛ بر اين اساس قواعـد نظـام   زندگي مشترك قاعده
بخش واقعيت جديدي ايجاد مي كنـد كـه پيشـتر     گيرد كه از پيش موجود است و قواعد قوام مي

بخـش آنهـا هسـتند،     هايي كه وجود آنها وابسته به قواعـد اسـت و قواعـد قـوام     اين واقعيت .نبود
هـا هـم وجـود     چيستي و واقعيت نهاد را شكل مي دهند، اگر اين قواعد نباشد، اين نوع واقعيـت 

واسـطه اعتبـار    گيرد، كاركردهاي وضعي كه بـه  و آنگاه كه واقعيت نهاد شكل مي. نخواهند داشت
شوند؛ مثالً محدوده جغرافيايي يـك   هاي نهادي ناميده مي مترتب مي شود واقعيت جمعي بر آن

محسوب مي شود و اين واقعيت اعتباري به عنـوان  » مرز«كشور با وضع اعتباري و توافق جمعي 
بر اين نهاد كاركردهاي وضعي در سايه تعيين و اعتبار افراد جامعـه،  . ناميده مي شود» نهاد«مرز 

مي شود مثالً ورود افراد بدون مجوز به داخل مرز ممنوع است، خروج از مـرز بايـد   بر آن مترتب 
اند كه با تعيين و اعتبـار جمعـي بـر نهـاد      با هماهنگي مسؤوالن انجام پذيرد، كاركردهاي وضعي
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هـاي نهـادي ناميـده     اين تعيـين جمعـي كاركردهـاي وصـفي، واقعيـت     . مترتب مي شود» مرز«
  .شوند مي

آورند و با تعيين جمعي كاركرد وضعي كاركردهايي بـه   بخش، واقعيت نهاد را به وجود مي عد قوامبنابراين، قوا
  .(Searle, 2005, 21-22)هاي نهادي بر اين نهاد مترتب مي گردد  عنوان واقعيت

  

  چيستي نهاد .4

نهـاد عبـارت   . نمايد اكنون با توجه به تبيين اين مفاهيم، سرل چيستي نهاد را چنين تعريف مي
اي  مثالً ازدواج نهاد است؛ زيـرا مجموعـه  . باشند مند مي بخش كه نظام است از مجموع قواعد قوام

ن همچنـين دولـت بـه عنـوا    . انـد  اند، اساس آن را تشكيل داده بخش كه داراي نظام از قواعد قوام
. اند، شالوده آن را به وجود آورده اسـت  بخش كه داراي نظام اي از قواعد قوام نهاد، داراي مجموعه

  . خاص، آن را فراگرفته است  بخش و داراي نظم اي از قواعد قوام مالكيت نهاد است زيرا خانواده
بر اين اساس دريافت درك صـحيح از چيسـتي نهـاد وابسـته بـه فهـم روابـط ميـان قواعـد          

بـا  . انـد  بخش است كه مجموع آنها در نظامي واحـد و مـرتبط، نهـاد مربوطـه را شـكل داده      وامق
بخش زمينه شناخت ساختار جامعه نيز فـراهم مـي شـود، در     شناخت اين روابط بين قواعد قوام

واقع مهمترين عنصري كه يك نهاد را ايجاد مي كند اعتبار و باور جمعـي نسـبت بـه آن اسـت؛     
ن يك قطعه كاغذ وابسته به آن است كه دولت و ملت بپذيرند كه ايـن كاغـذ پـول    مثالً پول بود

بخش داراي نظام واحـد   اي از قواعد قوام گيري اين قطعه كاغذ به عنوان پول شبكه با شكل. است
بر آن حاكم مي گردد؛ خريدن، فروختن، درآمد كسب كـردن، پرداخـت بابـت ديـون، ذخيـره و      

بخشي است كه بر پول بودن اين قطعـه كاغـذ مترتـب مـي      واعد قوامانداز كردن، مجموعه ق پس
  .بخش ناظر به يك واقعيت نهادي است هريك از اين قواعد قوام. شود

اي است كـه   گونه گيرد، به هاي نهادي شكل مي وار بين نهادها و واقعيت از اين رو، روابط نظام
بلكـه  . نهاد را مورد شناخت قـرار دارد هاي نهادي به صورت منفرد و مستقل از  نمي توان واقعيت

هاي نهادي بخشي از يك نهـاد هسـتند زيـرا همچنـان كـه بيـان شـد نهادهـا براسـاس           واقعيت
گيرند و هريك از اين قواعد، نـاظر و   بخش و داراي نظام واحد شكل مي اي از قواعد قوام مجموعه

نشأت گرفته از هريـك از ايـن   هاي نهادي  ايجاد كننده يك واقعيت نهادي است؛ در واقع واقعيت
براساس اين تبيين و تفسير از چيسـتي نهـاد، نهـاد يـك     . اند قواعد، در چهارچوب نهاد قابل فهم

آيد و  البته واقعيتي كه در پرتو توافق و اعتبار جمعي انسانها به وجود مي. واقعيت اجتماعي است
زيـرا  . اند ها به طور شهودي صادق تهايي اخباري در مورد اين نوع واقعي چون واقعيت دارد گزاره
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هـر فـرد   . حكايت از واقعيتي دارند كه به لحاظ تطابق آنها با اين واقعيت، موجب صدق آنهاسـت 
داراي صدق و مطابق بـا واقـع   » اين قطعه كاغذ پول است«پذيرد كه گزارة  داراي عقل سليم مي

غيـر از  » واقـع «ايـن  . ن تلقي شودبايد تحقق داشته باشد كه گزاره مطابق با آ» واقع«اين . است
  . نهاد پول چيز ديگري نيست

شـناختي ابجكتيـو    بنابراين پول از جهت هستي شناختي سابجكتيو است ولي از نظر معرفت
نـام نهـاد پـول    باشد؛ زيرا همچنان كه اشاره شد به واسطه توافق و اعتبار انسانها واقعيتـي بـه    مي

اي كـه از   گـزاره . موجـب صـدق آن مـي شـود    » واقـع «اين  شكل گرفته است و اكنون خبر مطابق با
بارد، خبر مي دهد چون مطـابق بـا ايـن واقعيـت طبيعـي اسـت        واقعيت طبيعي مانند باران مي

او مالـك  «اي كه درباره يك نهاد به عنـوان يـك واقعيـت اجتمـاعي ماننـد       صادق است، و گزاره
رد اعتبـار انسـانها اسـت نيـز صـادق      خبر مي دهد، چون مطابق با اين واقعيت مو» ماشين است

 ,Searle)است؛ هرچند هستي اين واقعيـت اجتمـاعي بـا اعتبـار و توافـق شـكل گرفتـه اسـت         

1995:51)  

  
  هاي اقتصادي متناسب با ساختار نهادي گيري واقعيت كاركرد نهادها در شكل .5

هاي بـومي مختلـف،    مسأله اساسي اين است كه آيا واقع اقتصادي در بين همة انسانها با فرهنگ
يك نوع و يكسان است؟ همچنان كه غذا خوردن، آب نوشيدن، مكالمه با زبـان، مبادلـه كـاال بـا     

هاي زيست بومي مختلف است يـا   پول، يك رفتار يكسان و مشابه در بين كليه انسانها با فرهنگ
كـه نهادهـاي   در صـورتي  . گيرد اينكه واقعيت اقتصادي تابع نهادي است كه بر پاية آن شكل مي

اقتصادي حاكم بر انسانها يكسان باشند به طور طبيعي واقعيت اقتصادي هم يكسان و مشـابه در  
يابد و در صورتي كه اين نوع نهادها متفاوت باشند، واقع اقتصادي هم  بين همه انسانها تحقق مي

ررسـي قـرار   در ادامه بحث اين مسأله به عنوان هسته اصـلي مقالـه، مـورد ب   . متفاوت خواهد بود
  .گيرد مي

اقتصاد، رفتارهاي اقتصادي ـ اجتماعي را    ها، نيازهاي واقعي افراد در ساحت شك، خواسته بي
بر همـين  . كنند آورند، ولي اين رفتارها براساس نهادهاي مناسب زمينه بروز پيدا مي به وجود مي

رهـاي اقتصـادي مـورد    دهي رفتا اساس، اقتصاددانان نهادگرا نقش نهادهاي اجتماعي را در شكل
گيـري ايـن    دانان نئوكالسيك در شـكل  توجه قرار مي دهند و رهيافت متفاوتي با رويكرد اقتصاد

هايي هستند كه  از منظر آنان نهادها چهارچوب. كنند هاي اقتصادي را مطرح مي رفتارها و پديده
در يـك ورزش رقـابتي    يابد، دقيقاً همانند قواعـد بـازي كـه    رفتار انسانها براساس آنها تحقق مي
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  ).21: 1377نورث، (تيمي، كنش و تالش هر بازيگري را تعريف و تعيين مي كند 
از اين رو واقعيت اقتصادي كه عبارت است از رفتارهاي اقتصادي در سطح اقتصاد بنگاه هاي 

آيـد   و متغيرهاي اقتصاي در سطح كالن جامعه، در خأل بـه وجـود نمـي   ) اقتصاد خرد(اقتصادي 
در واقـع، امـر واقـع    . جامعه به طور مستقيم در پيدايش آن تأثيرگذار است 1ساختار نهادي بلكه

. اقتصادي ساخته ذهن اقتصاددان نيست بلكه ريشه در واقعيتي بيرون از ذهـن اقتصـاددان دارد  
تحقق و تداوم اين امر واقع در گرو وجود يك ساخت نهادي است، در حالي كه در علوم طبيعـي  

به همين جهت نظريه اقتصادي مستقل از ساخت نهـادي متناسـب بـا    . وجود نداردچنين قيدي 
و . اي متقابل بين تحقق واقع، نظريه و ساخت نهـادي وجـود دارد   در واقع رابطه. معناست آن، بي
. گيـرد  ها و رويدادهاي اقتصادي در هر جامعه براساس ساختار نهادي آن جامعه شكل مي فعاليت

هاي تاريخي ـ فرهنگي خاص خود را دارد، نمي توان   اين ساختار نهادي ريشه و با توجه به اينكه
باشد، بـراي جامعـه    نظريات علمي نئوكالسيك را كه برخاسته از ساخت نهادهاي اصلي خود مي

  .ديگر كه ساخت نهادي متفاوت دارد، نظريه علمي مناسب تلقي نمود
اس ساخت نهادي عينيت و واقعيت پيـدا  هاي اجتماعي ـ اقتصادي براس  به ديگر تعبير پديده

اي ساخت نهادي خاص خود را دارد و نمي توان نظريات علمي برخاسـته از   مي كند و هر جامعه
اي را به جامعه ديگر پيوند زد؛ هرچند در برخـي نهادهـا مثـل پـول، اصـل       ساخت نهادي جامعه

اي اجتمـاعي ـ اقتصـادي دو    هـ  زيـرا نهادهـاي تأثيرگـذار بـر پديـده     . مشترك باشند... مبادله و 
بلكـه  . آورنـد  اي كه اختالف تاريخي، فرهنگي و نهادي دارند، محصول يكسان به بـار نمـي   جامعه

. اي خاستگاه و زادگاه نظريات علمي متناسب بـا همـان سـاختار اسـت     ساختار نهادي هر جامعه
انسـانها بـه عنـوان    هاي اقتصادي دارند كه  هايك و ديگر فيلسوفاني كه چنين تصوري از واقعيت

هاي مختلف فرهنگي ـ نهادي، رفتارها و متغيرهاي اقتصـادي مشـابه و     در جامعه. اند اينكه انسان
يكسان دارند و در نهايت علم اقتصاد با يك نوع واقعيت اقتصادي مشترك مواجه است يـا تـأثير   

اينكـه يكسـاني    انـد و يـا   ساخت نهادي را در خلق و پيدايش واقعيت اقتصادي ناديـده انگاشـته  
شك اقتصاد فعلي معاصر، اقتصاد پولي  بي. اند هاي مختلف را مفروض گرفته ساخت نهادي جامعه

گيـري   است و چگونگي جريان پولي در اين نـوع اقتصـاد، تـأثير چشـمگير در پيـدايش و شـكل      
و از ايـن رو عنصـر سـود    . هاي اقتصادي به عنوان موضوع مورد بررسي علم اقتصـاد دارد  واقعيت

                                                                                                               
كه در  يعبارت است از قواعد رفتار يبات نهاديترت. گرنديكديز از يمتما يو ساختار نهاد يبات نهاديترت. 1

كند  يرا لحاظ م يبات نهاديت ترتيت و تمامي، كلياما ساختار نهاد. بخشد يمحدوده خاص رفتارها را نظم م
  ).341، ص1382، يمتوسل(
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بهره به عنوان يك نهاد تأثيرگذار در رفتارها و متغيرهاي اقتصادي جامعه به صورت فشرده مورد 
  .گيرد بررسي قرار مي

  
  تأثيرگذاري نهاد اخالقي التزام به تعهدات بر روابط اقتصادي  .6

ر بـ  سرمايه اجتماعي كه پايه آن اعتماد اجتماعي است، نياز به استفاده از مقـررات را كـه هزينـه   
در چنـين  . تـر مـي كنـد    هستند كاهش مي دهد و مبـادالت و فعاليـت هـاي اقتصـادي را روان    

در فقدان اعتمـاد بـويژه در   . رسد تر به نظر مي شرايطي بازدهي سرمايه فيزيكي و انساني، معقول
شرايطي كه مقـررات از سـوي دولـت بـا ناكارآمـدي مواجـه باشـد، بـازدهي حاصـل از داشـتن           

  .ي و انساني را كاهش مي دهدهاي فيزيك سرمايه
در واقع اگر كسي تعهدي به ما داشته باشد و از تعهداتش عدول كند، برنامه و انتظـارات مـا   

هـا و   بينـي  بنابراين مجبوريم تصميماتي را كه براساس اين انتظارات و پـيش . را به هم زده است
هـا را   ايـن هزينـه  . ميل مي كنـد هايي تح ايم تفسير كنييم و اين تفسير بر ما هزينه برنامه گرفته

پـردازيم بلكـه    هايي كه هنگام توليد كاال يا خـدمت نمـي   ناميم يعني هزينه هاي مبادله مي هزينه
  .ها بر ما تحميل مي شود هنگام مبادله كاالها و خدمات و ساير دارايي

گرفتـه   هـاي اسـالمي قـرار    بر اين اساس التزام به تعهدات و قراردادها كه مورد تأكيد آمـوزه 
هاي مختلف اجتمـاعي گسـترش    بخشد و هم در اليه است، اصل اعتماد اجتماعي را هم عمق مي

هاي اسالمي نيز وفاي به  در آموزه. پذيرد و درنتيجه مبادالت با هزينه كمتري انجام مي. مي دهد
همتـرين  عهد و قرارداد و التزام به آنها مورد تأكيد قرار گرفته است تا اينكـه اصـل اعتمـاد كـه م    

آمدهاي گسست روابط اقتصادي ـ اجتماعي بـر    شاخص سرمايه اجتماعي است صيانت شود و پي
  .جامعه تحميل نشود
هاي سرمايه اجتماعي اعتماد است، التزام به تعهدات و قراردادها اصل اعتماد  يكي از شاخص

هـاي   آمـوزه در . هاي اجتماعي تقويت و درنتيجه هزينـه مبادلـه كـاهش پيـدا مـي كنـد       در اليه
اسالمي نيز به نهاد اخالقي وفا و التزام به تعهدات و قراردادهاي مالي و غيرمالي تأكيـد و تخلـف   

  .از آنها مورد نكوهش شديد قرار گرفته است

  

  گيري نتيجهجمع بندي و 

با التزام به تعهدات و قراردادها اصـل اعتمـاد   . هاي سرماية اجتماعي اعتماد است يكي از شاخص
هـاي   در آمـوزه . كنـد  هاي اجتماعي تقويت و در نتيجه هزينـة مبادلـه كـاهش پيـدا مـي      در اليه
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ـ  ف اسالمي نيز به نهاد اخالقي وفا و التزام به تعهدات و قراردادهاي مالي و غير مالي تأكيد و تخل
  .از آنها مورد نكوهش شديد قرار گرفته است
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