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 مقدمه

شمندان توسـعه بـه   ي اند،ژهي به و ،ل گوناگون توجه اقتصاددانان   ي به دال  ،ري اخ يها سال در
 کـه عـالوه بـر       يا گونه  به يافته است؛ ش  يافزا) ي و نهاد  يارزش(يرات اجتماع ييبحث تغ 

خـاص   ي توجه بحث نهادها  به   يهان مانند بانک ج   يگذار استي س ي نهادها ،يمراکز علم 
 يهـا  يازمنـد بررسـ   ي ن موضـوع ن  يـ درک درست ا  . )۳۶۹، ص ۲۰۰۶ جيمسون، (اند  كرده

نـه  ين زم يـ شـده در ا     مطـرح  يهـا  هينظري  فراوان است و الزم است اقتصاددانان به بررس       
در م مهم   ي که دو پارادا   ي و گفتمان  يي نهادگرا ي به بررس  ،ن مقاله ي در ا  ،نيا بر بنا؛  بپردازند

 ي سـه يهـا و مقا  هي نقاط ضعف و قوت نظريسپس به بررس  .ميپرداز ي م ،نه هستند ين زم يا
ـ        كنيم  مي يت بررس ينها در م و يپرداز يگر م يکديآنها با     ي که چه نکات اشـتراک و افتراق

ـ  نقاط ضـعف نظر    ، به خصوص  ،ن مسائل يشک توجه به ا    يب .ان آنها وجود دارد   يم هـا   هي
ار مهـم و    يسـ ب ، جوامـع هسـتند    يرات اجتمـاع  ييل تغ يبه تحل ل  ي که ما  يشمنداني اند يبرا
 .کند يها به درک بهتر آنها کمک م هين نظري اي سهيضمن آنکه مقا؛  استياتيح
 

  گفتمانيو ي نهاديها هينظر

ـ  تـا کنـون نظر     ي،اجتماعرات  يي تغ ي و چگونگ  ييدر مورد چرا   ـ  ارا ي گونـاگون  يهـا  هي ه ي
 و  ييم نهـادگرا  ي کـه در قالـب دو پـارادا        ييهـا  هيـ رنظبـه    ،ري اخ يها  اما در سال   ند؛ا شده

ـ  ا مهـم  ي  نکتـه  .شـده اسـت   ار توجه   ي بس ،اند ه شده ي ارا يگفتمان م يداان اسـت کـه پـار      ي
ـ  آن بـه نهادگرا    يبنـد  دسـته   و فـارغ از    دارد ي گوناگون يها  نحله ،يينهادگرا م و  يان قـد  ي

؛ ۷، ص۲۰۰۱جـورجس، ( نددارش متفاوت   يسه گرا دست كم،    ،ديان جد ي نهادگرا ،ديجد
ـ ،انيان نهادگرايدر م .)۹۳۶، ص۱۹۹۶، لوريت هال و   ي برنـده ، شـک داگـالس نـورث    ي ب

اقتصـاد  « ي   واژه ي  کننده امسون که ابداع  يليور و ي و ال  ،۱۹۹۳سال    نوبل اقتصاد در   ي  زهيجا
ـ  از تغينين نوييف که تب  ياونر گر   و )۱، ص ۱۹۹۸ن،  يکال( است   »دي جد يينهادگرا رات يي

ـ البته دل ؛   هستند نهين زم يدر ا  رگذاريثأ ت اندنشمي اند  از ،وده است ه نم ي ارا ينهاد گـر  يل د ي
 .ي تحليل متفاوت آنهاست وهي ش،جهيشمندان نگاه متفاوت و در نتين انديانتخاب ا
 ي   دربـاره  ي متفاوت يها يبند مي تقس .دارند ي گوناگون يها ز نحله ي ن ي گفتمان يها هينظر

 ،)۳۳، ص۱۳۸۰(  الکلـو يهـا  يبنـد  مي بـه تقسـ   ينگـاه بـا   . دنات گفتمان وجود دار   ينظر
 ي در مجموعــهكــه  شــود مشــخص مــي) ۵۲، ص۱۳۷۹(و فــرکالف  )۱۳۷۸(ک يــپنکو
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 ي  کـه جنبـه  يشناسـ   زبان ي  ات معطوف به حوزه   ي به نظر  ي گفتمان يها هي نظر يبند ميتقس
ـ  نظرها که تحـت عنـوان   هي از نظريگري گروه د دارد و يفيتوص ـ  تحليهـا  هي  يانتقـاد ل ي

ن پژوهشگران مـورد    يدر ب  ،شود يم ادياز آنها   گفتمان   يل پساساختارگرا يا تحل ي گفتمان
 .ندا  قرار گرفتهيتوافق عموم

ـ    يفيآثـار توصـ   «: شود يادآور م يها   يبند مين تقس يح ا يتوض فرکالف در  رات يثأ، بـه ت
 ن پرسـش کـه    ي، ا يل گفتمان انتقاد  يبه عکس، در تحل   ؛   ...کند ي نم يگفتمان توجه چندان  

جسـت   مرکز  در ؟ل است يکالن دخ  د ساختار يبازتول  در ،ندهيفزا  به طور  ،ه گفتمان چگون
 کـه فـرکالف     يگريتفاوت مهم د  ). ۵۲، ص ۱۳۷۹ فرکالف،(دارد    قرار ينيي تب يجوها و

 :سـد ينو ي مـ  ي و . با گفتمـان اسـت     يدئولوژيان قدرت و ا   ي ارتباط م  ،کند يبه آن اشاره م   
 1ي گفتمـان يف کردارهـا ي در توصـ ، تنهاينتقادر اي غ يها  از روش  يتفاوت روش انتقاد  «
 قــدرت و ي لهي گفتمــان بــه وســيريــگ  شــکلينشــان دادن چگــونگ  بلکــه در؛ســتين
، و  ي اجتمـاع  يها  ارتباط يت اجتماع ي است که گفتمان بر هو     يا  و اثر سازنده   يدئولوژيا

رسد  ين به نظر م   يا بر  بنا ؛)۱۲، ص ۱۹۹۲ فرکالف،(» گذارد يم ستم شناخت و باورها   يس
 گفتمان  يل انتقاد ي تحل ، است يرات اجتماع يي تغ ين مقاله بررس  ينکه هدف ا  يبا توجه به ا   

 .تر است ن منظور مناسبي ايل پساساختارگرا گفتمان برايا تحل يو
 ي فـرکالف برتـر  ي هيـ  الکلو و مـوف بـر نظر      ي  هينظر ، گروه دوم  يها هيان نظر يمدر  

ـ  م يخـالف فـرکالف تفـاوت      ن دو بر  يا .دارد ـ  قا ير گفتمـان  يـ  و غ  يمـور گفتمـان   ان ا ي ل ي
ـ ليورگنسـن و ف   ي( دهند يه م ي ارا ي گفتمان يلي امور تحل  ي  شوند و از همه    يمن ، ۲۰۰۲پس،ي

ـ قابل  خـوب و   ي آنها انسجام منطقـ    ي  هي ضمن آنکه نظر   ؛)۷ص  ي بـرا  يار خـوب  يت بسـ  ي
 .)۱۰۳، ص۱۳۸۴ ،يسلطان(  دارديرات اجتماعييل تغيتحل

 
 يخي تا توجه به نهادهابررسي تار زا؛  نورثيداگالس س

عملکـرد   ،يخ اقتصـاد  ي تار ي به بررس  ،ي در مقاالت گوناگون   ،ب به پنجاه سال   ي قر ،نورث
ـ نها در د و كر  ي اشاره م  ير نهادها بر عملکرد اقتصاد    يثأت  و ياقتصاد ، ۱۹۹۳سـال    در ،تي

ـ انجام پژوهش جد  «براي  اد نوبل   يبن ـ  از طر  يخ اقتصـاد  يد در تـار   ي ه و  يـ ق کـاربرد نظر   ي
بـه    نوبـل اقتصـاد را     ي  زهيجـا  »ينهاد  و يرات اقتصاد ييح تغ ي توض براي ي کم ياه روش

                                                           
1. discoursive practice 
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 ي اشـارات محـدود و     ي  دهنده  نورث نشان  ي  هيآثار اول ). اد نوبل يت بن يسا(  اعطا کرد  يو
 مکان و   ي  هينظر« با عنوان    ،۱۹۵۵سال    که در  يامقاله  که در  يا به گونه  تند؛س ه به نهادها 

 ،جي اما به تدر   ؛دكر به بحث نهادها ن    ي خاص ي   اشاره تشر كرد، من» يا  منطقه يرشد اقتصاد 
 نوشـت، از    ۱۹۷۱ کـه در سـال       يا  مثـال در مقالـه     بـراي  ؛شد شتري به نهادها ب   يتوجه و 

 اطالعـات   يکين فـروض نئوکالسـ    ي و همچنـ   يخيقات تـار  ي به نهادها در تحق    يتوجه يب
ـ  بر تغ  ينگاران اقتصاد  خيتار«: نوشت و   انتقاداتي كرد نه  ي بدون هز  ي  کامل و مبادله   رات يي

ن يتـر   مهـم يبات نهادي ترتي  اما توسعه؛شوند يک به عنوان منبع رشد متمرکز م يتکنولوژ
ـ  تول يشرفت در کارآمـد   ي پ يخيمنبع تار  ، ۱۹۷۱ نـورث، ( » عوامـل اسـت   يد و بازارهـا   ي

) ۱۹۷۸(ز به بحث نهادهـا  ي ن يخ اقتصاد يگر مقاالتش در مورد تار    ي نورث در د   .)۱۱۹ص
 يرهـا يي متغيبنـد  مي ضـمن تقسـ  ختـه، پردا) ۱۹۸۴(نـه  يهز ر آن بريثأن دولت و ت يهمچن

 توجـه   ،)۲۵۷، ص ۱۹۸۴ ،همـو  ( از عوامـل    مبادله به چهـار گـروه      ي  نهي هز ي  جادکنندهيا
 ر ب يشتر و ي ب ديکأتساز   نهي که زم  ي توجه ؛دكرن و دولت    يقوان ت،ي به حقوق مالک   يا ژهيو

همـو،  (» يرشد اقتصاد  مبادله،ي نهيهز نهادها،«نوان  با ع،شا ي بعدي  نهاد شد و در مقاله    
 ي به بررسـ   ،۱۹۹۱در سال   » نهادها« با عنوان    يا  در مقاله  ،تيافت و در نها   يتبلور  ) ۱۹۸۷
ـ  به تحل،اقتصاددانان« ،دارد يم انيطور که خود نورث ب  همان .تر نهادها پرداخت   جامع ل ي

 ، در مقابـل ؛منـد هسـتند   هه عالقـ شـد   داده يهـا  تي با توجه به محـدود     يعملکرد اقتصاد 
هـا چگونـه در      تين محـدود  يـ شوند که ا   يم  متمرکز موضوعن  يا  بر يخياقتصاددانان تار 

ن توجـه بـه     يرسـد همـ    ي به نظـر مـ     .)۲۵۵، ص ۱۹۸۴ ،همو( »؟دنکن ير م ييطول زمان تغ  
ن تحوالت بر اساس نهادها بپـردازد      يي به تب  يوباعث شد   ت  يها بود که در نها     تيمحدود

 . بداندي و اجتماعي تحوالت اقتصادي را عامل اصليرات نهادييتغ و
 با انتقـاد از فـروض اطالعـات         ، لزوم توجه به نهادها را عموماً      ي  نورث بحث درباره  

 ،واقـع  در«: سـد ينو يمـ  و کنـد  يک همـراه مـ    ي اقتصاد نئوکالسـ   يت ابزار يعقالن کامل و 
» اســت حــدود پــردازش اطالعــات مي بــرايت ذهــن بشــريــظرفو اطالعــات نــاقص 

هـا   يدئولژين اساس است که نورث لزوم توجه به نهادها و ا          يا بر؛  )۱۷، ص ۲۰۰۰،همو(
 .شود يادآور ميرا 

 و  ي رسـم  يهـا  تينهادها و انـواع محـدود      در مورد ساختارها،  را  نورث بحث خود    
 معتقد اسـت    يو حت ) ۱، ص ۲۰۰۵ ،همو( کند ي آغاز م  يناني با توجه به نااطم    ي،سمر ريغ
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ـ  پد ي در مبـادالت بشـر     يمناني کاهش نااط  براينهادها را   ها   انسان  ،همـو (آورنـد    يد مـ  ي
 يفـرد  هر «ي،به نظر و   .پردازد ي م موضوعن  ين کامل ا  يي سپس به تب   ي و .)۱۹، ص ۲۰۰۰
ـ  اول ينانين نااطم يا .کند ير آغاز م  ي فراگ يناني را با نااطم   يزندگ نـوع از    ه بـا آمـوزش دو     ي
 حاصـل  ياجتمـاع ي ـ   فرهنگـ يط زبـان ي و محـ يکـ يزي فيرامونيط پيات که از محيتجرب

 يريادگيد که   ينما ي نورث سپس اشاره م    .)۱۵، ص ۲۰۰۵ ،همو( »ابدي  ي کاهش م  ،نديآ يم
ـ پ ري تفس ي را برا  يه ساختار ياول  ؛دهـد  ي حـواس توسـعه مـ      دريـافتي  گونـاگون    يهـا  امي

نـوع   و آن حاصل د   ي  هي اما ساختار ثانو   ؛ است يکي آن ژنت  ي  هي که چارچوب اول   يساختار
ـ نما ي اشـاره مـ    ي سـپس بـه چـارچوب      يو .مي است که اشاره کرد    يآموزش  يد کـه بـرا    ي

تکامـل   شـود و  يجـاد مـ  ي ايل کـودک ي از اوا  ي،ليج تحل يحفظ نتا   ادراک ما و   يسازمانده
 يهـا  مـدل « نـورث از اصـطالح    ،ن چارچوب ي درک بهتر ا   ي برا .)۲۵همان، ص ( ابدي  يم

 ؛»ميسـاز  يط مـ ير محـ ين و تفسـ   يي تب ي را برا  يذهن يها ما مدل « :دينما ي استفاده م  »يذهن
 نورث  .)همان جا (د  نك  يا اصالح م  يت  يد آن را تقو   يات جد ي که بازخورد تجرب   ييها مدل

  با عنوان  ،قي نانتر و شر   ي با همکار  يا مقاله  در ي، ذهن يها از مدل را   ي خوب يارين بس ييتب
 .مطـرح نمـود   )۲۰۰۴ ،قي شـر  و نـانتر  و نـورث ( »ياقتصاد نهادها و عملکرد   ،يريادگي«

ـ ا : مشـترک  ي ذهنـ  يهـا  مدل« با نام    يا ه در مقال  ،نيش از ا  يپ) ۱۹۹۴(نورث    و  يدئولوژي
 ي  در مقالـه   ،پرداختـه  يرات نهـاد  ييـ و ارتبـاط آن بـا تغ       ي ذهن يها به بحث مدل   »نهادها

ن مباحـث را    يـ ز ا يـ گر ن ي د ي  چند مقاله در   نوبل و    ي  زهيافت جا يشده به مناسبت در    هيارا
 . داردي نسبت به مقاالت قبليتر ن مقاله بحث کاملي اما ا؛ح نموده بودمطر

 و حـل  يرامـون يط پيف محـ ي توص ي را برا  ي مختلف 1ي ذهن يها  ذهن، مدل  يبه نظر و  
 بـا   ،نـد آزمـون و خطاسـت و ذهـن         يک فرا يـ ن عمـل    ي البته ا  ؛کند يم شنهاديمشکالت پ 

 در  .کنـد  يمـ  اقـدام    يگـر ي د يهـا  شنهاد مدل ي پ يحت ها و  ح مدل ي به تصح  ،افت پاسخ يدر
ـ أاوقـات ت   شتريب در را يکساني يذهن يها  مدل يطي مح يها  که پاسخ  يهنگام« تينها د يي

 افتـه را بـاور و     ي تبلور  نسبتاً ين مدل ذهن  يما ا . شوند يت م ي تثب يا  تا اندازه  ها آن ،ندينما يم
ـ توانند استوار    يکه م (را   2باورها يوستگيبه هم پ   ـ  ي  3تم باورهـا  سـ يس) .ثبـات باشـند    يا ب

سـتم  يس .سـاخت  ي در گذشته توانا مـ ،شا يرامونيط پ ي بقا در مح   يم که فرد را برا    ينام يم

                                                           
1. mental model 2. interconnection of belief  
 

3. belief system  
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 يلتر عمـوم يک ف يت  يستم باورها خصوص  يس . ... است 1يزشيستم انگ يباورها مرتبط با س   
 ممكـن  ي بـه درسـت    ،نيا بر بنا؛  رديگ يک به عهده م   يد تحر ي جد يها  تمام پروسه  يبرارا  

 نـورث (»  مقاوم استيرات ناگهانييتغ برابر  درباًي تقرستم باورها يسه  كم  ياست فرض کن  
 است کـه مشـکالت بـر اسـاس          ياما موضوع مهم زمان   . )۷۶، ص ۲۰۰۴،  قي شر  و  نانتر و

ـ ا  در ، به نظر نورث   ؛شوند يمن موجود حل    ي ذهن يها مدل  يهـا   ذهـن مـدل    ،ن حالـت  ي
 ).۷۶ صهمان،(کند  يشنهاد مي حل مشکل پي را برايديجد

ــ   t1ي  پـس از دوره   «: شود ير م يناپذ  انعطاف باًي کامل و تقر   ،ي ذهن يها ت مدل ير نها د
  ـ شـود  يج کامل مـ يبازارها و نتا ق نهادها،ي از طريريادگيآنکه  س ازپ ،گريبه عبارت د

  کـه در   ي ذهن يها اساس مدل  بر t2ي    را در دوره  ) جي نتا ،گريبه عبارت د  ( اتيواقع ،ذهن
 هـر   ي بـرا  ، به طور آشکار   امرن  يکند که ا   ير م ي تفس ، وجود دارد  t1 زمان   در،  حال حاضر 

ـ بر چ ،  دي با t2زمان    مشترک در  يريادگي ،نيا بر  بنا ؛ در جامعه درست است    يشخص  يزي
 يهـا   مدل ،گري به عبارت د   ؛ موجود است  t1زمان   در،  قرار داشته باشد که در حال حاضر      

ـ  اي ي ذهنـ ياه  بر مدل،رديگ يشکل م t2زمان  درکه   يمشترک ذهن   کـه در  هسـتند  يمبتن
ـ  مشـابه در تعـداد ز      يريادگيـ  ي که محتـوا   يدر زمان  .ند موجود t1 زمان هـا    از دوره  يادي

ستم يشوند و س   ير م يناپذ  انعطاف ، نسبتاً ي ذهن يها  مدل ،هستندا مشابه   يکسان  ي ،مشترک
ـ  مس  بـه  يوابسـتگ  ، خـود  ي  بـه نوبـه   آنهـا    .رديـ گ يمشترک باورها شکل م     2ـر شـناخت  ي

د يـ اصـالح و تجد    ،باشـد  ترريناپذ  انعطاف ي ذهن يها  مدل را هرچه ي ز ؛شود يحسوب م م
 ي وابسـتگ ، نـورث نظر به   ، در واقع  .)۸۱ ص همان،( »شود يم تر ار مشکل يآنها بس  در نظر

 عامـل   ،رد کـه خـود    يـ گ ير شناخت شکل مـ    ي به مس  ين وابستگ يل هم يز به دل  ير ن يبه مس 
 .)۸۱ صهمان،(  استير عملکرد اقتصادي به مسيوابستگ

ح ي در تصـح   ي نقـش مهمـ    يطي مح يها نکه پاسخ يکند که با وجود ا     يم ديکأ نورث ت 
 ،4هـا  اسـطوره  ،3يخين تعصبات تـار   ي همچن ؛هستر اشتباه آنها    ي امکان تفس  ،ها دارند  مدل

 نورث پـس    .)۷۶ ص همان،( ر اشتباه دارند  يتفس  در يها نقش مهم   يدئولوژيا  و 5خرافات
ـ  م يکـ ي نزد ي   رابطـه  ي، بـه نظـر و     .کنـد  يادها را مطرح مـ     بحث نه  ،از مقدمات فوق   ان ي

سـتم  يس  کـه نهادهـا از     يا  بـه گونـه    ؛ستم باورها و نهادها وجود دارد     ي، س ي ذهن يها مدل
                                                           
1. motivational system 2. cognitive path dependence 
 

3. history of dog,as  4. myths 
 

5. superstitions  
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سـتم باورهـا    يس«: دهـد  ي نورث ادامه م   .)۴۸، ص ۲۰۰۵ نورث،( شود يباورها استخراج م  
 هسـتند کـه   ييهادهـا سـاختارها  ن .سازد ي را ماندگار م  يانداز انسان   چشم ي داخل ييبازنما
ـ  ي کنند تا محصول مورد عالقـه      يل م يانداز تحم  ن چشم يها بر ا   انسان دسـت  ه  خـود را ب
ـ  ا ي و نهادها بروز خـارج     ي داخل ييستم باورها بازنما  ي س ،نيا بر بنا؛  آورند  يين بازنمـا  ي
رث  نـو ؛ها غفلـت نمـود   د از نقش سازماني نبا،انين مي البته در ا   ؛)۴۹همان، ص ( 1»است

 ي ذهنـ  يها افتد و تکامل مدل    يها اتفاق م    مشترک در سازمان   يريادگيشود که    يادآور م ي
 .)۷۷ صهمان،( هاست ز در ارتباط با اهداف سازمانين

ف نهادهـا   ي تعر  به ،مي نمود يجاد نهادها را بررس   ي ا ي   نحوه ،اکنون که به طور خالصه    
 ي انسـان  ي  شـده   ابداع يا قراردادها نهاده« ،به نظر نورث   .ميپرداز ي تحول آنها م   ي  و نحوه 

 بـراي  (ين رسـم  يقـوان  آنها از  .کنند ي را ساختارمند م   ي متقابل انسان  يها هستند که کنش  
 ،ي رفتـار  يهـا  ارزش : مثال براي (يرسم رين غ ي قوان ،)يقانون اساس  ن،يقوان قواعد، :مثال

» انـد  شده لي آنها تشک  ييات اجرا يو خصوص ) 2 رفتار ي  شده ليتحم ن برخورد يقوان،  عرف
 .)۳۶۰، ص۱۹۴۴ ،همو(

 اگـر كه دارد  يان ميپردازد و ب  يم ها ان نهادها و سازمان   يان تفاوت م  ينورث سپس به ب   
؛ همـو،  ۳۶۱ ص،همان(کنان خواهند بود    يها باز   سازمان ،مي کن يقل ت ينهادها را قواعد باز   

 يا  از مجموعه  ها سازمان« :دارد يم انيها ب  ف سازمان ي در توص  ،ادامه در و) ۲۳، ص ۲۰۰۰
 متحـد   ينـ يدن به اهداف مع   ي رس ي برا يکه حول هدف مشترک   اند    تشكيل يافته  ياز افراد 

 سـناتورها،  ،ياسـ يگران سي بـاز : مثـال رايب (ياسي س 3يها شاکلهها شامل    سازمان. اند شده
ـ اتحاد هـا،   شـرکت  : مثـال  براي( ي اقتصاد ،)هاي ناظر    و هيئت   شهر يشورا  ،ي تجـار ي هي

 يهـا  انجمـن هـا و    باشگاهساها،يکلمانند ( ياجتماع ،)ي تعاونيها شرکت  و يليمزارع فام 
همـان  (» هسـتند ) يمراکز آموزش شغل   و   ها دانشگاه مدارس،مانند  ( يآموزش و) يورزش

ـ نما يجـاد مـ   ي هسـتند کـه نهادهـا ا       ييها  فرصت ي  دهنده ها انعکاس  سازمان .)جا  بـه   ؛دين
ـ  فعال  و ي دزد ي برا ياگر چارچوب نهاد  «،  گريعبارت د   ، خـالف پـاداش دهـد      يهـا  تي

 بـه   ياگـر چـارچوب نهـاد      ابنـد و  ي  ي سامان م  يدزد  و يکار ها در جهت خالف    سازمان
                                                           

نمايـد و بنـا    استفاده مي» سيتم باورها«به جاي   » هاي ذهني مشترک    مدل«نورث در برخي مقاالت، با تساهل، از عنوان         . ١
 ؛ ولـي مـا در ايـن مقالـه،    )۳۶۳، ص۱۹۹۴نورث، (هاي ذهني مشترک هستند  دارد که نهادها تبلور مدل بر اين بيان مي  

 .کنيم استفاده مي» سيستم باورها«براي جلوگيري از تشتت از اصطالح 
2. self-imposed codes of conduct  3. political bodies 
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 مولـد و  يهـا  تيـ ند که فعاليآ ي به وجود مييها  سازمان ، پاداش دهد  يدي تول يها تيفعال
 ).۳۶۱، ص۱۹۴۴ ،همو( »ديننما يج مي را ترويديتول

 نـورث   .)همـان جـا   ( هـا و نهادهاسـت     زمانان سـا  يز حاصل تعامل م   ي ن يتحول نهاد 
ـ  را تغ  ي ساختار نهاد  ،جي به تدر  ، اهداف خود  يريگيها در پ   شود که سازمان   يادآور م ي  ريي
ن اسـت کـه افـراد       يـ رات ا ييـ علت تغ «: گويد  مي نورث   .)۱۲۲، ص ۱۳۸۵ ،همو( دهند يم
 .مـل کننـد   تواننـد ع   ي بهتر مـ   )يا اقتصاد ي ياسيس( د ساختار مبادالت  يبرند با تجد   يم يپ

ر در  يي تغ  مثالً ؛ باشد يروني ب ي افراد نسبت به اقتصاد ممکن است عامل       ير در تلق  يي تغ أمنش
ـ تغ  سودآوريها نش افراد را نسبت به فرصت   يگر که ب  ي د ياقتصاد ت در يفيمت و ک  يق ر يي
دانـد   مير در بلندمدت    ييز عامل تغ  ينرا   يريادگي نورث   .)۳۶۱، ص ۱۹۹۴ ،همو( »دهد يم

ن يـ شتر ا يح ب ي نورث در توض   .) جا همان(  بقاست يها برا  ز تالش سازمان  ي ن عاملاين  که  
 جاافتـاده در    يهـا  ن است که به محـرک     ير شخص کارآفر  ييعامل تغ «: سدينو ي م موضوع

 در  ي نسـب  يهـا  مـت يا ق يـ ها   رجحان ر،يي تغ أمنش .دهد ي واکنش نشان م   يچارچوب نهاد 
 متقابـل   يهـا  در کـنش  را   افـراد    يهـا  زهي انگ ي نسب يها متيرات ق يتغهستند؛  ر  ييحال تغ 

 در  ،متيرات ق يي البته پاسخ به تغ    ؛)۱۳۶ـ۱۳۵، ص ۱۳۸۵ ،همو( »ندنک ي دگرگون م  يانسان
 ، بـه نظـر نـورث      . متفـاوت اسـت    ،نـد يگو يک م ي نئوکالس يها  با آنچه مدل   ،مدل نورث 

  کـه ييهـا  را نه تنها سـازمان ي ز؛ دارديج متفاوتي مختلف نتا  يمت در کشورها  يرات ق ييتغ
 از نظـر قـدرت      ، مختلـف  ي نشان دهند در کشورها    واكنش يمتيرات ق ييقرار است به تغ   

کنشـگران  « بلکه   ،ندا   متفاوت ،توانند به وجود آورند    ي که م  يراتيي تغ ،جهي و در نت   يزن چانه
 خواهنـد  ي متفـاوت  ي ذهنـ  يها مدل ج،يبازخورد ناقص نتا    متفاوت و  ي  نهيشيبا توجه به پ   
 .)۱۶۰همـان، ص  ( »ش خواهند گرفت  ي را در پ   ي متفاوت يها ستاي س ،نيا بر داشت و بنا  

شه به تحول   ي هم يمت نسب يرات ق يي تغ : است يان توجه به دو نکته ضرور     ين م يالبته در ا  
ها  متير ق ييبا وجود تغ  كه  رسند   يجه م ين نت ين مبادله به ا   ي طرف ،گاه د و نانجام ي نم ينهاد

 ؛)۱۳۹همـان، ص ( نجـام دهنـد   موجـود ا يالب چـارچوب نهـاد   قص منابع را در     يتخص
هـا و    انقـالب  هـا،   مانند جنـگ   يموارد وسته هستند و  يرات گاه ناپ  يينکه تغ ي دوم ا  ي  نکته
 .)۱۴۳ صهمان،( شوند يوسته مي و ناپيرات ناگهانيي تغأ منشيعي طبيايبال

 از آن در    ييها که به بخش  ـ   ير اقتصاد ييند تغ يدرک فرا  ،د خود ينورث در کتاب جد   
، ۲۰۰۵ ،همـو ( کنـد  يان مـ يـ ن مطالـب را ب ي همـ يگـر يبه نحـو د  ـ  ميره کردز اشايباال ن
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ـ  ن يعي به مطالب بد   »ينظم يمنابع نظم و ب   « در فصل    ،ن کتاب ي اما در ا   ؛)۵۹ص ز اشـاره   ي
 کـه  يمي قديها سميافتد که مکان ي اتفاق مير هنگاميي از تغ ينوع« :دارد يان م ي ب يو .دارد

 ين مناسـب ينکه جانشـ  ي بدون ا  بروند؛ن  ي از ب  ،وردندآ يد م يتعهدات معتبر را در جامعه پد     
ـ امـا ا  ؛  کتاتور اسـت  يک حاکم د  ي آن مرگ    ي  نمونه؛  فراهم آمده باشد    ن حالـت عمومـاً    ي

ـ  نـورث بـه تغ     .)۱۰۶همـان، ص  ( »ک بحران اسـت   يبازتاب   ـ  يي  هـم اشـاره     يرات انقالب
ـ  را کمتر از تغ    يراتيين تغ ي چن ي  نهيها هز   از گروه  ينکه برخ يد و ا  ينما يم  يجيرات تـدر  يي
کنـد کـه     ينگست اشـاره مـ    يد و و  يگوريان ف يرات به ب  يين تغ يف ا يتوص  در يو .دانند يم

 يهـا   گـروه  ،جيداننـد کـه بـه تـدر        ي م يدي جد ي باورها يبند نان را عامل مفصل   يکارآفر
ـ آ ي آن فراهم م   يها و الزامات اجرا    استي و س  پذيرند  آنها را مي  مختلف   . )همـان جـا   ( دي

 :)۱۵۵همان، ص(د ينما يه مير را ارايدل ز م،تينورث در نها
 جي       نتا ها استي       س       نهادها   باورها

 . قرار دارندي ذهنيها ز مدلي قبل از باورها ن،طور که اشاره شد  همان و
ـ  بـه نظر   يينقـدها  ع نورث، ي بد يها با وجود تالش   نخسـت آنکـه    نـد؛    وارد ي و ي  هي

 پنـدارد و   يکسـان مـ   ي و نهادهـا را      ير رسـم  ي غ يها تيمحدود  و ي ذهن يها نورث مدل 
 مشترک در خـارج     ي ذهن يها ا مدل يستم باورها   ي نهادها را تبلور س    ،ميطور که گفت   همان

 يهـا   مـدل  ؛ متفاوت هسـتند   1ختيشنا يگاه هست ي که از نظر جا    ي در حال  ؛داند ياز ذهن م  
 دهنـد  ي را شکل م   يمر رس ي و غ  ي رسم ير از نهادها  ي هستند که تفس   يا  مانند نقشه  يذهن

 موضــوعن يــان ايــ بي بــرايدئولوژيــ از ا، در گذشــتهي و.)۸۹۳، ص۲۰۰۱ روزنبــاوم،(
ستم باورها را   يرسد س  يو اکنون به نظر م    ) ۲، ص ۱۹۹۴ نورث و دنزاو،  ( نمود ياستفاده م 

 افـراد در مـورد هـر مشـکل          ،اساس مدل نورث   بر ،تينها  در .ن آن نموده است   يگزيجا
 ،شـده  هيـ  حل ارا  هت در حل مشکل بر اساس را      ير صورت عدم موفق   ند و د  كن  ي م يبررس

طور که روزنباوم اشاره  همانـ ل  ين تحلي مشکل کل ا،در واقع .کند ير ميي تغيمدل ذهن
ا يـ سـتم باورهـا   ي، سي ذهنـ يها  مدلختيشنا يدر نظر نگرفتن تفاوت هستـ کرده است  

 بلکه بر اسـاس     ؛سازند يدل نم ک م ي مسئلهک  ي حل   يافراد برا .  و نهادهاست  يدئولوژيا
ـ    ايهـ  حل  راه ي، کل ي  ک نقشه ي ـ  را ارا  ي مسـائل جزئ  را  ي کلـ  ي  کننـد و آن نقشـه      يه مـ  ي

طور که جنگل تنها چنـد        همان ؛ دانست ي جزئ يها حل ن راه يان ا يتوان تنها ارتباط م    ينم
                                                           
1. ontological status  
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کـوهن   .آورد يد م ي را هم پد   يگريات د يکنار هم بودن آنها خصوص     در ست و يدرخت ن 
الکـاتوش   ،)۸۱، ص ۱۳۷۹ چـالمرز، ( »ميپارادا« ي   از واژه  ي کل ي  ن نقشه يف ا يتوص يبرا

 اسـتفاده   »گفتمـان « اصـطالح    ي از شـمندان گفتمـان   ي و اند  »ي پژوهشـ  ي  برنامه« ي  از واژه 
ن يـ سـت کـه ا    ي آنها ن  ي حاصل تحول اجزا   ي، کل ي  ن نقشه ين تحول در ا   ي همچن ؛ندنک يم

 .رساند يم ما را به نقد دوم نسبت به نورث موضوع
 مسـائل   ي کـوهن در بررسـ     يکه نورث ضمن مخالفت با الگو      است   ني دوم ا  ي  نکته
 ييا نظام معنا  ي يدئولوژيک ا يجاد  يند به ا  نتوا ي م يجيرات تدر ييتغ  معتقد است  ياجتماع

 ؛)۲۵، ص ۱۹۹۴ نورث و دنـزاو،   ( دننجامي ب ،خواند يم م ير پارادا ييا آنچه کوهن تغ   يد  يجد
چ ي نـورث هـ    ،ر هسـتند  يناپـذ  اسيـ هـا ق   مي کوهن معتقد است پـارادا     نکهياما با توجه به ا    

ـ      يجيرات تـدر  ييدهد که چگونه تغ    يه نم ي ارا يحيتوض  را  اي  جـه ينت ني ممکـن اسـت چن
 .)۱۰۳۸، ص۲۰۰۲ ،يوريف(د نداشته باش

 
  متفاوتيينهادگرا؛ امسونيليو

ـ اشـرفت   ي پ ي کـه بـرا    كند  ميه  ي توص ييمندان به نهادگرا   هامسون به عالق  يليو  ي  ن نحلـه  ي
ن يـ رش ا ي پـذ  ، در واقـع   ،)۵۹۵، ص ۲۰۰۰ امسـون، يليو( رنـد يزم را بپذ  ي پلـورال  ياقتصاد
ـ  ا  جزءِ ،شمندان نهادگرا ير اند يبا وجود تفاوت نگاه با سا     وي  شود   يزم باعث م  يپلورال ن ي

 .نحله محسوب شود
 از علــم اقتصــاد و يف ويــامســون توجــه بــه تعريلي وي شــهي درک بهتــر انديبــرا

 معتقد است علم ي و . راهگشاست ،رديش گ يد در پ  ين علم با  ي ا ،يه از نظر و    ک يکرديرو
افته اسـت و از قـول   يک علم انتخاب گسترش ي به عنوان  ،ستمي در سراسر قرن ب    ،اقتصاد

ـ  از نظرانـد   که عبارتي در دو جهت مواز    ،کند که علم انتخاب    ي نقل م  1نزيونل راب يل  ي هي
ـ  ا ي که رو  يافته است و اقتصادانان   ي بنگاه تکامل    ي  هيکننده و نظر   مصرف ن پـروژه کـار     ي

م يآن را بـه پـارادا    ونددر دسترس بودن منابع تمرکز     و يمت نسب يرات ق ييتغ  بر ،کنند يم
اما علم انتخاب    «:دهد يامسون ادامه م  يلي و .)۱۷۲همان، ص (اند    اقتصاد بدل نموده   2غالب

ـ  پد ي   مطالعه يکرد برا يتنها رو  تـوان آن را   يسـت و نمـ  ي ني اقتصـاد ي دهيـ چي پيهـا  دهي
 است که بوکانـان بـه عنـوان         يزيگر چ ي روش مهم د   .ن ابزار دانست  ي سودمندتر ،شهيهم

                                                           
1. Lionel Robbins 2. dominant paradigm 
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دگاه قـرارداد نقـش     يـ د  هرچـه باشـند،    ين بـاز  يقوان؛  ...کند ي به آن اشاره م    1علم قرارداد 
 ي است که من به عنوان نظـم خصوصـ         يزين چ يا د و نکن يفا م ي ا ي باز ي در اجرا  يديمف

م ي تنظـ يمبادلـه بـرا   کننـده در   شرکتيها  طرفيها کنم که شامل تالش يشاره مبه آن ا  
 را  آنهـا  ي مبـادالت  يازهـا ين نحـو ن   ير امـور کـه بهتـر      ي تـدب  يجاد ساختارها يا ها و  زهيانگ

 ي   خـود را دربـاه     يبند ميامسون تقس يلي و ،تي در نها  .)همان جا (» ، است کند يهماهنگ م 
و علـم قـرداد     ) ارتـدکس (  علم انتخـاب   ي   عمده ي  دستهه و آن را به دو       يعلم اقتصاد ارا  

 و 2)ياقتصـاد قـانون   (ي نظـم عمـوم  ي  علم قرداد به دو شاخه     ،يبه نظر و   .کند يم م يتقس
 كه  شود يم م يگر تقس ي د ي  رشاخهي به دو ز   ي نظم خصوص  .شود يم م ي تقس ينظم خصوص 

ـ نظر زم،ي مکـان  يطراح( ها هزيم انگ ي تنظ يشتر رو ين شاخه ب  ياول ـ ادب و   ارگزار کـ  ي  هي ات ي
ـ  بـه و   ،3ر امـور  يتدب دوم به    ي   و شاخه  ،تمرکز) يت رسم يحقوق مالک   بـا توجـه بـه       ،ژهي

 .)۱۷۳ـ۱۷۲ ص،همان(ها اشاره دارد   شرکتي هينظر
ـ  بـه کل بـاً ي تقري وكنـد  مشخص ميامسون يليفراوان و   آثار ي   به مجموعه  ينگاه  ي هي

 توجـه  ،۶۰ ي  در دهـه ،ي ويهـا  الهمق . پرداخته است،خواند يم مسائل آنچه علم قرارداد 
 کـه در    يا  در مقاله  ي مثال و  دارند؛ براي  يتيري مد يها و ساختارها   ژه به بحث شرکت   يو

ـ  کـه کل   ي در حال  ،نوشت ۱۹۶۳سال    بـه بحـث     ،رديپـذ  يک را مـ   يت فـروض نئوکالسـ    ي
پـردازد   ي بنگـاه مـ    يران بـر تئـور    ياهـداف مـد    ريثأ تـ  ي و چگـونگ   يتيريد مـد  يصالحد

دارد کـه بـا توجـه بـه فـروض منـافع              يان مـ  يز ب يت ن يدر نها  و) ۱۰۳۳، ص ۱۹۶۳،همو(
ـ  نيفـ ي عوامـل ک   يبه برخ   پرداخته است و   موضوعن  ي ا يت به بررس  ي و عقالن  يشخص ز ي

 ،)۱۹۶۵ ،همـو  (»يثر بر نـوآور   ؤ عوامل م  يبررس« .)۱۰۵۴ ص ،همان( توجه نموده است  
، ۱۹۷۳ ،همـو  (»معـامالت هـا در     سـازمان  ان بـازار و   يتعامالت م  ثر بر ؤ عوامل م  يبررس«

ر ياقتصاد تدب «و  ) ۱۹۸۱،همو (»ها ر آن بر شرکت   يثأ مبادله و ت   ي  نهي هز يبررس«،  )ص۳۱۶
اســاس   بــريامســون هســتند کــه همگــيلي مقــاالت وي از جملــه )۲۰۰۵ ،همــو (»امــور

 . علم قرارداد هستندي  در جملهي ويبند ميتقس
 ،پردازد يامسون به آنها م   يليکه و گر  ي از مسائل د   ياريبس ن و يقوان ها، هر چند شرکت  

 ؛ن مقاله خارج اسـت    ي ا ي   آنها از حوصله   ي مورد ي بررس ،شوند ي نهادها محسوب م   جزِء
»  بـه فـرارو    ي گذشته و نگـاه    يدستاوردها :دي جد يياقتصاد نهادگرا « ي  مقاله  بر پس تنها 

                                                           
1. science of contract 2. constitutional economics  
 

3. governance  
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اسـاس    بـر  ، تعريفـي از نهادهـا و تغييـرات آنهـا          ،در آن ويليامسون  که   شويم  متمركز مي 
 ،و در مصاحبه بـا هاجسـون      ) ۵۷، ص ۲۰۰۰ ،همو( نمايد ه مي ينموداري چهارسطحي ارا  

 .)۳۸۱، ص۲۰۰۷ هاجسون،( کند يد ميکأن مقاله تيمطالب ا  بر،۲۰۰۷در سال 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. دانـد  ي مانند رسوم و هنجارها مـ      ير رسم ي غ يامسون سطح نخست را شامل نهادها     يليو

 در  ي اساسـ  ي است و مذهب نقشـ     ي اجتماع يداريطح، سطح پا  ن س يامسون ا يلي و نظربه  
 ي  شـه ي ر يو. ابندي يم رييتغ ها  قرن در طول ار آرام و    ين سطح بس  ي در ا  ي نهادها .آن دارد 

ل بـه وجـود     ي آنها خود دل   يعني ؛داند ي م 1ختهي را خودانگ  ير رسم ي غ ينهادها  از يبسيار
ـ ا بـر  رنـد و بنـا    يگ ير مـ   قـرا  يش عمـوم  يرين نهادها مورد پـذ    يا .هستندآمدن خود     ،ني

ـ ا  از ي معتقد است برخ   يو. ديابن  يم زيادي   2يماندگار  ماننـد   ير رسـم  يـ  غ ين نهادهـا  ي
 ياري بسـ .روان خود دارنـد ي پ ين برا ي نماد يگر ارزش ي د يو برخ   هستند ياتيها عمل  سنت

ـ ا غ يـ  ي مکمل رسـم   ي با نهادها  يا  ارتباط گسترده  يرسم ري غ ين نهادها ياز ا   ير رسـم  ي
                                                           
1. spontaneous  2. inertia 
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 ماننـد قـانون     ي رسـم  ي است که شـامل نهادهـا      يط نهاد يسطح دوم مح   .کنند يمبرقرار  
 اقتصاد فراتـر  ي  که کارکرد آنها از حوزه   يي نهادها ؛ت است ين، حقوق مالک  ي، قوان 1ياساس

ـ  را بـه همـراه دار      ياسي که ثبات س   هستند آنها   ياسي س يامدهاي پ عمالً رود و  يم ـ ا. دن ن ي
ـ توز ،ني دولـت همچنـ  ي ساالرانه وانيد  عملکرده، مقننه وييه، قضاي مجري  قوه،سطح ع ي

امسـون  يليو .رديـ گيرا دربرمـ   )ياسـ يعدم تمرکـز س   ( ن سطوح مختلف دولت   يقدرت ب 
 را ي مـال  يهـا  ا بحـران  يـ هـا    شـورش  اشـغال،  ،ي عمـوم  يتينارضـا  ،ي داخلـ  يهـا  جنگ

ن ي قـوان  ي   اصـالح گسـترده    ي برا ي فرصت ،آنها  که در  داند   مي 2ساز  سرنوشت ييها فرصت
هـا بـه    ن فرصتي ا،د که اصوالً  ينما ياشاره م  زيامسون ن يليچند خود و   هر؛  شود يم راهمف

ا صـدها سـال   يـ هـا   ن به ده ير قوان يي تغ ،ها ن فرصت ياب ا يدر غ  .شوند ينم  استفاده يخوب
 .)۵۹۸ صهمان،( از دارديوقت ن
ـ  مـرتبط بـا امـر حاکم       ي نهادها ،سطح سوم  در ـ ا  در .رنـد يگ يمـ  ت قـرار  ي ن بخـش   ي

 مطرح و باعـث     موضوعاتيچه    اجرا ي  نهيزم که در  پردازد ي م موضوعن  يمسون به ا  ايليو
 از  كنـد؛ ن توجـه    ي قـوان  ي  اجراکننده کننده و   به بحث دولت به عنوان وضع      يوشوند    مي
شـود کـه     يمطـرح مـ   » ي معامالت ي  نهيهز «ي  دهي به بحث قراردادها ا    د با ورو  ،گري د يسو

ـ  ا يو .است ييخاب عقال ان انت ي نهادگرا يديمباحث کل   از يکي ِء جـز   را 3 مبـادالت  ي  دهي
ـ يب شي بنگاه بر پـ ي سنتي هي که نظريدر حال .داند يم لي و واحد تحلياصل ـ  انگين هـا   زهي

 يهـا  نـه يعقـد قـرارداد و هز     به مسائل پس از    ي معامالت ي  نهي در اقتصاد هز   ،استوار است 
 .)۳۸۴، ص۱۳۸۲ ،يمتوسل(شود  ي تخلفات پرداخته مي نهيمرتبط با آن مانند هز

مباحـث نئوکالسـيکي ماننـد تـابع توليـد بنگـاه و             به  که  است  سطح چهارم   ،  در نهايت 
 .شوند  در زماني کوتاه انجام مي،ها و تغييرات  کنش و در آن،تعديل قيمت اختصاص دارد

 ،ديـ ان جد يـ ر نهادگرا يامسون مانند سا  يلين نکته الزم است که و     ي ا يادآوري ،انيدر پا 
ن يت محدود را قبول دارد و ا      يک معتقد است و فرض عقالن     ي نئوکالس فروض به اصالح 
آشـکار اسـت و در      ) ۱۹۶۳ ،امسـون يليو:  جملـه  از( ي مختلـف و   يها  در مقاله  موضوع،

 ي معرفـ  يط نهـاد  ي محـ  ي  دهنـده   فوق را عوامل شکل    ي نهادها ي   سطوح چهارگانه  ،واقع
 ثر اسـت  ؤار مـ  يهـا بسـ    در شـکل دادن بـه عملکرد       يط نهاد يد و معتقد است مح    ينما يم
 .)۳۸۴، ص۲۰۰۷ هاجسون،(

                                                           
1. constitutions 2. defining moments  
 

3. transaction  
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ي مبادلـه، بـا      هاي ويليامسون در مورد موضـوعات گونـاگون از جملـه هزينـه              نظريه
ي وي    ؛ اما در مورد نظريه    )۴۱۳، ص ۲۰۰۴آنکارلو و پالرمو،    (انتقاداتي مواجه شده است     

 کـه   يعي و بـد   بنـدي بسـيار جـامع      بايد گفت با وجـود تقسـيم      ي تغييرات نهادي      درباره
 تغييـرات نهادهـا در   ي  توضيح جامعي درباره   ،نمايد ه مي يويليامسون از سطوح نهادها ارا    

 . استتر نورث ناقصالگوي   اين نظر، از از،نمايد و الگوي وي ه نميييک سطح ارا
 
 فيگر

بـه نظـر وي، مطالعـات اقتصـاددانان در          . رويکرد گريف به پارادايم نهادگرايي، انتقادي است      
بسـتگي ميـان نتـايج       انجامـد کـه يـک هـم         ادها ناکافي هستند؛ زيرا به اين نظريه مـي        مورد نه 

ي تـاريخي آنهـا       اقتصادي و نهادها وجود دارد و تفاوت نهادها، در جوامع مختلف، به ريشـه             
گريف معتقد است براي فهم مکانيسـم ايـن موضـوع نيازمنـد فراتـر رفـتن از                  . مربوط است 
وي روشـي را کـه      ). ۶، ص ۲۰۰۶گريـف،   ( و نتايج هسـتيم      بستگي ميان عوامل   شناسايي هم 

نامـد و     مـي ) HCIA (1اي  گزيند، تحليل نهادي تاريخي و مقايسـه        براي نيل به اين هدف برمي     
 تاريخي اسـت؛ زيـرا تـالش دارد نقـش تـاريخ را در               HCIA«: نويسد  در تبيين اين روش مي    

اي است؛ به دليـل تـالش         مقايسهسازي و تغيير نهادي بررسي نمايد؛ همچنين          ظهور، جاودان 
اي در طـول زمـان و مکـان و نهايتـاً،         ي مقايسـه    براي به دست آوردن بينشي از طريق مطالعه       

هـاي خـرد بـراي        هاي اختصـاري مـدل      تحليلي است؛ به دليل اينکه اتکاي صريحي بر زمينه        
هـا و     يدر واقع، روش وي ترکيبي از نظريـه بـاز         ). ۸۰، ص ۱۹۹۸همو،  (» تحليل تجربي دارد  

در ه و    ارايـه نمـود    ۱۹۹۴اي، در سـال       گريف اين روش را در مقاله     . نهادگرايي تاريخي است  
به نظـر وي،    ). ۹۱۲، ص ۱۹۹۴همو،  (هاي اخير، براي تکامل آن گام برداشته است           خالل سال 

، به تنهايي، براي تحليل پويايي نهادي ناکافي اسـت؛ زيـرا رفتـار     2هاي کالسيک    بازي ي  نظريه
توانـد   كنـد و نمـي   را بر اساس استراتژي از پيش معين دانسته، به تأثير گذشته توجه نمي     افراد  

از سوي ديگـر، تبيـين      ). ۱۰، ص ۲۰۰۶همو،  (زا از علل تغييرات نهادي ارايه کند         تبييني درون 
نهادگرايان تاريخي از آن رو که توانايي تبيين علل بازتوليد و تغيير نهادهـا را نـدارد، مناسـب                   

 ي  بر اين اساس اسـت کـه وي بـه ترکيـب نظريـه             ). ۶۳۵، ص ۲۰۰۴گريف و اليتن،    (نيست  
 .کند ها و نهادگرايي تاريخي اقدام مي بازي

                                                           
1. historical and comparative institutional analysis 2. classical game theory 
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ـ  اسـت کـه از نهادهـا ارا       يفـ يف توجه به تعر   ي گر ي  شهي در فهم اند   يدي کل ي  نکته ه ي
 يسـاحت  نهادهـا تـک   ه،نبـود ف گوناگون از نهادها جامع  ي معتقد است تعار   يو .دينما يم
 بـر   ؛)۱۴، ص ۲۰۰۶ ف،يگر( ز هستند ي از عناصر مرتبط اما متما     يا  بلکه مجموعه  ند؛ستين
ا يـ ) ۳۳ ص همـان،  (1سـاز   دست يکيزير ف ي ضمن آنکه نهادها را عوامل غ      ين اساس و  يا
ـ  در تعر ،دينما ي م يمعرف )۸۰، ص ۱۹۹۸ ،همو( کير تکنولوژ يغ : سـد ينو يمـ  ف نهادهـا ي
 ،گريکـد يهاست کـه همـراه       و سازمان  ها ارزش ها،باور ن،ي از قوان  يا ک نهاد مجموعه  ي«

عناصـر  « :دهـد  يف ادامه مـ   ي گر .)۳۰ ص همان،(» کنند يد م ي را تول  ي اجتماع ينظم رفتار 
ـ  در تول  يزي متفاوت نقش متمـا    ينهاد  يقواعـد، رفتارهـا    . دارنـد  ي رفتـار  يهـا  د نظـم  ي

 فـراهم   اطالعـات را    و يهماهنگ  مشترک، يند و نظم شناخت   ينما ي را مشخص م   يهنجار
 .آورنــد ي آنهــا را فــراهم مــيريــگي پي زهيــهــا انگ مقابــل، باورهــا و ارزش در؛ آورد يمــ

 ها و   مانند انجمن  ير رسم ي غ يها ها و سازمان    مانند پارلمان و شرکت    ي رسم يها سازمان
جاودانه سـاختن باورهـا      د و انتشار قواعد،   يتول : سه نقش مرتبط دارند    ي تجار يها شبکه

 .)۳۷ صهمان،( » ديدني ممکن وي رفتاري باورهاي بر مجموعه ريثأت و ها، و ارزش
ف بـر نقـش     يـ نخست آنکـه گر   ؛  د به چند نکته توجه نمود     يف فوق با  ين تعر ييدر تب 

ـ ا هـا  ژه دارد و معتقد است که باورها و ارزش        يد و يکأ ت ي نظم رفتار  يگريزه در پ  يانگ ن ي
گذارند  ير م يثأ بر رفتار افراد ت    يورت قواعد تنها در ص    ي،به نظر و   .كنند  يم جاديارا  زه  يانگ

زه يـ جـاد انگ  يامـل ا  وع. )۳۱ ص همـان، (  از آنها را داشته باشـند      يروي پ ي  زهيکه افراد انگ  
زه ممکـن اسـت     ي عامل انگ  .دنشو يم  را شامل  يا ف گسترده ي و ط  هستندار گوناگون   يبس

 آن  يگرير د ا هر باو   ي  و ي مذهب يا باورها  ي و شود ين باور باشد که متخلف مجازات م      يا
 يزه با باورهـا در راسـتا  يوند انگي پيف براي تالش گر.)۳۲ـ۳۰ ص همان،( سبب شود  را

 ي، بـه نظـر و     ، در واقـع   . است يزا از تحوالت نهاد    ل درون ي تحل ي  هي ارا ي برا يتالش و 
  اسـت  ي ضـرور  ي تحـوالت نهـاد    يزا ن درون يـي  تب يزه برا يزا از انگ   ن درون يي تب ي  هيارا
 .)۸، ص۲۰۰۶ ،همو(

 بـه   ي،د آمـدن عناصـر نهـاد      ي پد ي  ن نحوه ييف به تب  ي گر ،ن ارتباط ي ا ي از برقرار  پس
 استفاده  2 از مفهوم مبادله   موضوعن  ين ا يي تب ي برا يو .پردازد يها م  سازمان  باورها و  ،ژهيو
 ي؛نـه بـاز    ش نه نهاد اسـت و     يها يل در بررس  يشود که واحد تحل    يادآور م ي يو .کند يم

                                                           
1. man-made nonphysical factors 2. transaction 
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 مبادلـه   ي  نـه يه است که البته با مفهوم مبادله در اصطالح هز          خاص از مبادل   يبلکه مفهوم 
 ينجا به کنشـ   يمبادله در ا  « :سديون  ين مفهوم م  ين ا يي در تب  يو). ۱۴ ص همان،( فرق دارد 

ا يـ د  يـ عقا احساسـات،  ،ينگرش اجتمـاع    مانند کاال،  1يءک ش ي ،آن شود که در   يگفته م 
ـ ا .ابـد ي  يگر انتقـال مـ    ي د ي به واحد اجتماع   ي،ک واحد اجتماع  ي از   ،اطالعات  ن واحـد  ي

 .)۴۶ــ ۴۵ همـان، ( » باشديگري مستقل ديا واحدهايسازمان  تواند شخص، ي م ياجتماع
  اثـر  ي   را به واسطه   ي است که آثار خارج    يشود که تمرکزش بر مبادالت     يادآور م يف  يگر

ـ ا .نـد ينما يجـاد مـ   يره ا يغ شده و  ي درون يباورها دانش، م بر رفاه،  يمستق  ن مبـادالت از   ي
  تـا مقـاالت و  ،گذارنـد  ي که بر رفاه اثـر مـ  ي و اجتماعيمبادالت مرتبط با مجازات قانون   

 را گذارنـد  اثـر مـي  شـده   ي درونـ يباورهـا  بـر  آورند و يد ميک نظر را پدينارها که   يسم
م ي تقسـ 3ي و کمکـ 2ي مرکـز ي ها را به دو دسـته   مبادلهيو. )۴۶ ص همان،( رديگ يدربرم

ـ  ها، ارزش د آمدن قواعد،  يالت در پد  ان نقش مباد  يکند و به ب    يم   شـدن باورهـا و     يدرون
 در آنهـا  ي کمکي که مبادلهكند  معرفي مي ييها ها را حوزه   سازمان يحت پردازد و  يره م يغ

 .)۵۲ـ۴۶ صهمان،( سازند يم ثرأرا مت رفتارها افتد و ياتفاق م
 به سراغ   ،تارها بر شکل دادن رف    يناصر نهاد ع ي  هيکل ريثأت د بر يکأف با توجه به ت    يگر

ـ نظر ،يعناصـر نهـاد   ه بريکوشد با تک يرود و م  يم ل جوامع يتحل دگاه يـ د هـا و  يه بـاز ي
 .ندي نماي تحوالت جوامع را بررسيخيتار

ـ  بـه تعر ،ه دهـد ي ارايزا از تحوالت نهاد  درونينيينکه بتواند تبي ا ي برا يو ف شـبه  ي
 پـردازد ي مـ  5کننده تي خودتقو يهانهاد نيهمچن و رهايمتغ  در کنار پارامترها و    4پارامترها

 .)۲۰۰۶، فيگر؛ ۲۰۰۴ ،تنيال ف ويگر(
ر آنهـا  ييتغ و زا هستند  بروني مورد بررسي باز يدهد که پارامترها برا    يح م ي توض يو
شـوند و    ين مـ  يـي زا تع  رها به صـورت درون    ييکه متغ ي   در حال  ؛انجامد يم ر تعادل ييبه تغ 

 ،کننـد  ير م ييزا تغ   که به صورت درون    ييپارامترها .انجامد يم ر محصول يير آنها به تغ   ييتغ
ص آنهـا  ين سه وجود ندارد و تشخيان اي ميالبته مرز محکم ؛شوند يده ميشبه پارامتر نام  

ـ کننـده ب  تيف نهاد خودتقوي در تعري و.)۱۶۰همان، ص(  استيتجرب کـه   دارد يان مـ ي
ق يـ گذارد از طر   يبنا م  که   يندي که رفتار و فرا    ي هنگام ؛کننده است  تي خودتقو ،ک نهاد ي

                                                           
1. entity 2. central transaction  
 

3. auxiliary transaction 4. quasi-parameters 
 

5. self-reinforces 
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ـ ا بـر  بنا و(  پارامتر ي  ر بر شبه پارامترها ارزش دامنه     يثأت را کـه نهـاد در آن   ) تيـ ن موقعي
 .)همان جا( ش دهديخود اجراست افزا

ـ زا با  رات درونيي تغي  درباره ،دو اثر خود   ف در هر  يگر  بـه فهـم   يخيک مثـال تـار  ي
اد يـ  يز و جنوا در قرون وسط     يهر ون  از دو ش   يو .کند ي م يم کمک فراوان  ين مفاه يبهتر ا 

مورد نقش    در ي متفاوت ي اما باورها  ؛فه بودند ين شهرها شامل چند طا    ي ا يدو  هر ؛کند يم
 ي مانند کـاهش قـدرت مرکـز   يطير عوامل محييتغ .ها وجود داشت ن شهر يها در ا   فهيطا

ـ  باعـث شـد ا     ،ن شهرها را تحت نفوذ خود داشـتند       يکه ا   ياسـ يف توافقـات س   يـ ن طوا ي
 در هر دو شهر     ي،دي جد ياسي س يها ميند و رژ  كنشان  ي بهبود وضع اقتصاد   براي يديجد
ـ  اما حاصل ا   ؛افتي بهبود   ين توافقات وضع اقتصاد   ي ا ي  جهيدر نت ند؛  د آمد يپد ن بهبـود   ي

ـ  ايـي  پاسـخ بـه چرا  يبرا. کسان نبود ي در هر دو شهر      ي،تجار ف بـه  يـ  گرموضـوع، ن ي
 يا فـه ي تعصـبات طا   ي   درباره يي باورها ،در جنوا  .پردازد ين دو شهر م   ي ا ي نهادها يبررس

کـه  (دست آمده   ه  ها از ثروت ب    فهي طا يافت،ش  ي ثروت افزا  يجه وقت ي در نت  ؛وجود داشت 
ک شبه پارامتر   ي(ي  زات نظام يش تجه ي افزا يبرا) .کند يشبه پارامتر عمل م    نجا مانند يا در
پس . ش رفتند يگر پ يکدي با   ي همکار يها به سو   فهي طا ،زياما در ون  ؛  استفاده کردند ) گريد

 امـا شـبه پـارامتر ثـروت و          ؛ به حالت قبـل بازگشـت      يت خارج ي دوباره وضع  ي،از مدت 
  جنگ قدرت در جنوا آغاز شد و       ،جهي در نت  ؛گر مانند حالت قبل نبود    ي د يزات نظام يتجه

 بـه   ، در جنـوا   ،د آمدن جنـگ   ين پد ييف در تب  يگر .ندن رفت يب  از ياسيم س يرژ توافقات و 
جنـگ  نشد   باعث   يروني تنها عامل ب   ،نجاينکه در ا  يد و ا  ينما يشبه پارامترها اشاره م   ر  ييتغ

ـ  تغي اثرگـذار ي نـه يرات شبه پـارامتر زم يي بلکه تغ كند؛ بروز ـ ير بيي  . را فـراهم آورد يرون
ـ     يل وجـود باورهـا    ي را به دل   ها  هلير متفاوت قب  ين دو مس  يف ا يگر ن آنهـا   ي متفـاوت در ب

ـ  ون ي نهادها ،در واقع  .گذشته بودند راث  يداند که البته م    يم  ؛کننـده بودنـد    تيـ ز خودتقو ي
 .)۱۷۹ـ۱۷۱ ص،همو(برنده بودند  لي جنوا خودتحلي نهادهايول

شهر جنوا و    ف از تحوالت دو   ي گر ،تينها  که در  ينيي و تب  شده  گفته يچارچوب نظر 
ـ  با وجود ا؛ف داردي گري  هي نظر يدرست  نشان از  ،دهد يم هيز ارا يون ـ  بـه نظر ،ني  ي وي هي

 ،دانـد  ي را حاصل مبادله مـ   ي نهاد يد آمدن اجزا  يچند پد  ف هر يگر . وارد است  يينقدها
د آمـدن  ي به پديوـ طور که اشاره شد   همانـ  مثالً؛ دهد ين مورد نمي در ايح کافيتوض

ـ     ييها ل شدن آن به ارزش    يد و تبد  يدگاه جد يک د ي  اشـاره  ،سـازد  يثر مـ أ که رفتـار را مت
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 ؛شـود  يمـ  لي تبـد يده به عناصر نهـاد يک ايدهد بر چه اساس  يح نمي اما توض ؛دينما يم
 کـه  ين در حـال يهمچن ؛شود يل نمي در جامعه تبدي به عنصر نهاد يا دهيبدون شک هر ا   

ار ي کـه نکـات بسـ      ي به علـوم شـناخت     ،ها دارد   بر نقش باورها و ارزش     يد خاص يکأ ت يو
ـ   ، عمالً ي و ،در واقع  .کند ي نم ي توجه ،نه دارند ين زم ي در ا  يمهم توجـه   ي به بحث ذهن ب

 .دين خود استفاده نمايي تبين علوم براي ايها شرفتيکوشد مانند نورث از پ ينم است و
 

 الکلو و موف

 و يهژمـون  ، در کتـاب معروفشـان  ،۱۹۸۵سـال    خود را دري هيالکلو و موف اساس نظر  
 چنـد آنهـا    هر .دندكر چاپ   دوبارهآن را    ۲۰۰۰در سال    و  منتشر 1يستيالي سوس ياستراتژ
 ي کـار ،ميش را داشـت صد که ما قيمورد راه  درييحرف نها« :نديگو يم  اثرشان ي  درباره

ـ يثأ کتابشان ت،)xviii، ۲۰۰۰ موف، الکلو و ( » چپ بود  ي برا يفور ـ  ير فراوان   ي ر حـوزه ب
 . داشتينظر

غيـر  آنها تمايز ميان امور گفتمـاني و   . امور گفتماني هستند  ي  به نظر الکلو و موف همه     
اين واقعيت که هر عينيتي به عنوان يک عينيتـي          «: شوند کنند و يادآور مي    مي گفتماني را رد  

 در تضـاد    2آليسـم  ايـده /   با وجود جهان خارجي يا بـا رئاليسـم         ،شود از گفتمان ساخته مي   
آن را يک   اينكه   اما   ؛ وجود دارد  يک زلزله يا افتادن يک آجر واقعيتي است که واقعاً         . نيست
 .»داردبستگي  گفتماني ي  به ساختار زمينه،بدانيم 4يا دليلي از خشم خدا3 طبيعيي پديده

 و  ي بـودن معـان    ير ذات ي و غ  يا ت رابطه ي را بر اساس ماه    ي خود   هيالکلو و موف نظر   
مـا  «: پردازنـد  يف گفتمان مـ   ين اساس آنها به تعر    يا بر؛  نهند يت کامل آنها بنا م    يعدم تثب 

 کـه  يا  بـه گونـه  ؛ديـ ان عناصـر برقـرار نما  ي ميا م که رابطه يامن ي م 5يبند  را مفصل  يعمل
  حاصـل از   6ت ساختمند يکل.  اصالح شود  يبند  عمل مفصل  ي  جهيت آنها به عنوان نت    يهو

ــام ي را گفتمــان مــيبنــد عمــل مفصــل ــا جــايهــا تيــموقع. مين  کــه يي متفــاوت را ت
 را  ي هر تفاوت  ،ر مقابل  د ؛مينام ي م 7 وقته ،رسند يک گفتمان به نظر م    يشده در    يبند مفصل

 .)۱۰۵، ص۲۰۰۰ الکلو و موف،(» مينام يم 8 عنصر،ستي نيشده گفتمان يبند که مفصل
                                                           
1. hegemony and socialist strategy 2. realism/idealism 
 

3. natural phenomena  4. the wrath of God 
 

5. articulation  6. structured totality 
 

7. moments  8. element 
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مـوف آن را دال      گيرنـد کـه الکلـو و        مرکزي شکل مـي    ي  ها حول يک نشانه    گفتمان
 ،خواهنـد  نمايند معناي کلمات را آن طـور کـه مـي           ها سعي مي   گفتمان. مندنا  مي 1مرکزي

 و كشـند  مـي چـالش  را بـه   همواره اين تثبيت معاني ،هاي ديگر اما گفتمان  ؛تثبيت نمايند 
 تـالش بـراي   .)۱۱۳ ص همـان، ( دنشـو  نمي  به طور کامل تثبيت    ،گاه معناي کلمات هيچ  

هـا   از پديـده  را  کوشد تفسـير خـود       ثبيت معناي کلمات از آن روست که هر گفتمان مي         
ر يـک گفتمـان در تثبيـت معـاني و         قـد  هـر  .جلوه دهـد  ه و آن را به عنوان واقعيت        يارا

هـا   از پديـده  را  تـري از مـردم تفاسـير آن           گـروه گسـترده    ،باشد تر هژمونيک شدن موفق  
 همـين   ،الکلـو و مـوف     در نظـر   .گاه قطعي نيست   اين امر هيچ  ،  د اين و با وج  ؛پذيرند مي

 ، بـه نظـر الکلـو و مـوف         ، در واقـع   .کنـد   مـي  ممكنعمل سياسي را    ،  عدم تثبيت معاني  
 يک نزاع معنايي است کـه بـه بازتوليـد و            ،ورزي يک جدال گفتماني و در واقع       تسياس

، ۲۰۰۲،  يورگنسـن و فيليـپس    ( شـود  هـا منجـر مـي      ها و در نهايت سازمان     تغيير گفتمان 
 2 يک گفتمان به صورت موقـت هژمونيـک    ، در نهايت  ،ها  در جدال ميان گفتمان    .)۳۶ص
.  تثبيت نمايـد   ،خواهد  آن طور که مي    ،موقتتواند معاني کلمات را به طور        شود و مي   مي

هاي آن است و بـه معنـي      هژمونيک شدن يک گفتمان حاصل هژمونيک شدن معاني دال        
 هـر چنـد بـه    ، يک نوع تثبيـت در معـاني  را پذيرفته،معاني آن ي مردم   عامهآن است که    

 .)۸۳، ص۱۳۸۴ سلطاني،( آمده است صورت موقت به وجود
ـ ينما يهـا مطـرح مـ       گفتمـان  3 ظهور و حـذف    يبرا که الکلو و موف      ينديفرا  بـا   ،دن
شده بـر اسـاس    هيدهد که راه حل ارا ي مي رويبحران زمان . دارديا ژهيها ارتباط و  بحران

 بـه   ي مختلفـ  يهـا   گفتمـان  ، در دوران بحران   .گفتمان غالب توان حل مشکالت را ندارد      
 در  4يقـرار  يبـ شود    ميث   بحران باع  ، در واقع  .کنند ي بحران ظهور م   ي برا يعنوان پاسخ 

ـ  مع ي از سـاختار   ي از منـابع آزاد    يکـ ي ،که به نظـر الکلـو      ديآ ديپد جامعه  اسـت  5وبي
ـ  فـرد پد يدر واقع بحـران اسـت کـه امکـان انتخـاب را بـرا       ). ۶۰، ص ۱۹۹۰ الکلو،( د ي
 .ک گفتمان سوژه وجود ندارديال يزمان است در آورد و يم

 ؛شوند يه م ي مشکالت ارا  ي برا ين راه حل   مختلف به عنوا   يها در زمان بحران گفتمان   
کننـد خـود را      ي م ي دارند و سع   6ي آرمان ي  جنبه اري بس ،شوند يه م ي که ارا  ييها اما راه حل  

                                                           
1. nodal points  2. hegemony 
 

3. exclude  4. dislocation 
 

5. tructural faulty  6. ultimate 
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ـ    از خواسـته يعيف وسي به ط  ييگو  پاسخ ي برا يراه حل   الکلـو بـا بـه    .نـد ي نمايهـا معرف
ـ  ا 2»يوجه اسـتعار  « و   1»اسطوره« هاي  کاربردن کلمه  ـ نما ي مـ  حيت را تشـر   ين وضـع  ي : دي

 ين اسـت کـه فضـا      ي کار اسطوره ا   . بروز اسطوره است   يني شرط ع  ي ساختار يقرار يب«
ـ ا بـر  بنـا ؛  د ساختار دهـد   ي جد يي بازنما يک فضا يق ساختن   يقرار را از طر    يب ـ  ،ني ک ي

مجدد شکل   يبند مفصلي    لهيآن به وس   .ک شدن است  ي هژمون ي  الزمه  اثرگذار ي  اسطوره
ـ اسـطورها در ا   . )۶۱ ص ،همـان ( »هـد د يمـ  قراريب  به اجزا  يديجد  يين حالـت فضـا    ي

 به عنوان   يا استعاره ين فضا يا« :سدينو ين باره م  يا در  الکلو .دنيآ ي به وجود م   3ياستعار
 الکلـو  .)۶۲ صهمان،( »شود يگفتمان قابل عرضه م    ساختار يشکل منطق  ي برا ينيجانش

ت يـ واقع «سـت و اصـوالً  يبق نت منطي با واقع، لزوماً ي استعار ين فضا يکند که ا   يد م يکأت
 ي و الفـاظ اسـطوره برخـ       يشود کـه اسـام     ي م ي ناش امرن  يا  از 4 اسطوره ي فضا ياستعار

 البتـه الکلـو بالفاصـله       ؛)همـان جـا   ( »دهند يش م ي نما ،زها را متفاوت از آنچه هست     يچ
 يا آورد و هـر اسـطوره   يد را به وجود نميک گفتمان جدي يقرار يب کند که هر  يد م يکأت

 .شود يل نميجامعه تبد فتمان مسلط دربه گ
قـراري اسـطورهايي مطـرح       بـي  زمـان بـروز     در ، الکلو ي  اساس نظريه   بر ،اين بر بنا

هـاي گروهـاي    اي بتواند خود را به عنوان پاسخي به درخواسـت          اگر اسطوره   و دنشو مي
ـ     مي، متفاوت معرفي نمايد و حالتي استعاري به خود بگيرد         ک توانـد بـه گفتمـان هژموني

تواند هژمونيک شود به عوامل گوناگوني بستگي        اينکه کدام گفتمان مي   . جامعه بدل شود  
دسـترس   در ...قابليت دسترسي يعني  «. 6قابليت اعتبار   و 5 از جمله قابليت دسترسي    ؛دارد

عنـوان جـايگزين واقعـي       بودن در زمينه و موقعيتي كه هيچ گفتمان ديگري خود را بـه            
را  نظـم جديـد گفتمـان        ،هـاي مختلـف اغلـب      بخـش  . ...هژمونيك نشان نـداده اسـت     

 بلکه به اين دليل     ؛ محتويات آن را دوست دارند     ، نه به دليل آنکه آنها منحصراً      ند؛پذير مي
 پذيرش يک   . ...قراري عمومي است   که آن يک جايگزين قابل پذيرش براي بحران و بي         

 بـا   ،کنـد  ه مـي  يـ طرحي که ارا    اينكه آن بستگي دارد و    به ميزان اعتبار  ] همچنين[گفتمان  
هـاي عينـي    چقدر سـازمان   اما اين مهم است که هر؛ گروه مغاير باشد7اصول مورد قبول  

                                                           
1. myth 

  .شوند هايي است كه براي حل مشكل ارايه مي رسد منظور الكلو از اسطوره، نظريه به نظر مي
2. metaphoric  3. mythical space 
 

4. metaphorical nature of mythical space  5. availability 
 

6. credibility  7. principles informing 
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 ،نهايـت  در. )۶۶همـان، ص  (» است تر اي آنها شکسته    اصول پايه  ،قرارتر باشند  بي جامعه
 بـه عنـوان     ، بـه تـدريج    ،شياهـ   يابـد و گـزاره      عينيت مي  ،شود گفتماني که هژمونيک مي   

 .دنشو رهاي عقل سليم پذيرفته ميگزا
ـ نظر جمله از گفتمان و  يل انتقاد يتحلاما به     وارد يز انتقـادات يـ  الکلـو و مـوف ن  ي هي

سـاختار و گفتمـان    ل متن و ارتبـاط مـتن،  ي تحل ي  مشخص نبودن نحوه  از جمله    هستند؛
 يغالـب اصـطالحات    هـر چنـد در     الکلو و موف     .)۴۵۵، ص ۲۰۰۰ ن،ارت و بولک  يبلوما(

ـ بـه نقـش عوامـل مختلـف در هژمون          ت اعتبـار  يقابل  و يت دسترس ي قابل مانند ک شـدن   ي
ح ي اگـر توضـ  ، در واقع. ندارندموضوعاتن  ي به ا  ي توجه کامل  ،دنينما يها اشاره م   گفتمان

 ينقش عوامـل مـاد     توان از  ي نم بپذيريم، ياسي س يها  بدون جدال  يي بر معنا  يمبنرا  آنها  
 کـه  ي عـوامل ؛ها غفلـت کـرد    ک شدن گفتمان  ير هژمون ها د  رسانه احزاب، مانند امکانات، 

ـ  از آنهـا     1»قدرت پشـت گفتمـان    «فرکالف تحت عنوان     ، ۲۰۰۱ فـرکالف، ( کنـد  يمـ  ادي
 .توجه هستند  کمآنهاو الکلو و موف به ) ۴۶ص

 
  آرايقي تطبيبررس

 درک بهتـر مطالـب      ي برا ،ميشمندان بپرداز ين اند ي ا ي آرا يقي تطب يش از آنکه به بررس    يپ
 .ميينما ي آنها را مرور ميها هي نظري، در قالب جدول،آمده

 

 الکلو و موف گريف ويليامسون نورث 

وه
نح

 
ين

تبي
ي 

 

افراد داراي عقالنيت 
محدود هستند و رفتار 
عقاليي آنها مقيد به 

هاي ذهني است  مدل
که و سيستم باورها و 

هاي  نهادها حاصل مدل
 .ذهني است

افراد داراي عقالنيت 
د و رفتار محدود هستن

عقاليي آنها مقيد به 
تأثير نهادهاي سطوح 

 .چهارگانه است

مبادله، اساس پديد 
آمدن عناصر نهادي 

اين عناصر شامل . است
ها و  قوانين، ارزش

ها هستند که  سازمان
 نظم رفتاري را پديد 

 .آورند مي
 

ي امور گفتماني  همه
 .هستند
 

                                                           
1. power behind discourse  
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 الکلو و موف گريف ويليامسون نورث 

ش
 کن

مل
عا

 

هاي حاصل از  انگيزه
 چارچوب نهادي

يگيري منافع فردي با پ
توجه به وجود 

عقالنيت محدود ومقيد 
ها  سازمان به نهادها و

ها، قراردادها  شرکت(
 ...)و

ي حاصل از  انگيزه
 ها باورها و ارزش

درک از محيط اطراف، 
هنجارها، و ساير عوامل 

 ها در پرتو گفتمان

يير
 تغ

ت
عل

 

تغيير در تلقي شخص 
کارآفرين به علت 

ها،  تيادگيري تغيير قيم
 کيفيت کاال يا بحران

در هر سطح از سطوح 
چهارگانه، تحليل 
ها،  متفاوت است؛ بحران
 جنگ، تغيير قيمت

تغيير شبه پارامتر به 
 همراه عامل بيروني

تغيير در تلقي افراد به 
 علت بحران

ين
تبي

ل 
شک

م
 

ي درست  فقدان رابطه
هاي ذهني،  ميان مدل

سيستم باورها و نهادها 
درست و فقدان تبيين 

 از علل تغيير

فقدان تبيين درست 
 علل تغيير

فقدان تبيين درست 
ي ايجاد عناصر  نحوه

توجهي به  نهادي و بي
 ذهن و علوم شناختي

 توجهي به ساختارها بي

 
 يهـا   جنبه ،گريا به سخن د   يها   ر نهادها و ارزش   يثأ کنش افراد را تحت ت     ،اگر در مجموع  

بـا توجـه   يادشده شمند ي چهار اند،مي بدان يا ذهن ي ي شناخت يها  و جنبه  ينيا ع ي يساختار
 .رنديگ ير قرار ميف زي در ط، که بر هر جنبه دارنديشتريد بيکأبه ت

 ي ذهنيها                                                                جنبهيني عيها جنبه
 
 موف   الکلو و                   نورث                  في گر                  امسونيليو

 کمتـر توجـه   ي ذهنـ ي بـه سـاختارها  ي و.ون قـرار دارد   سـ اميلي و ،فين ط يک سر ا  يدر  
ـ يت بيشتر به آنها مانند محدوديب کند و  يم ـ امـا در م ؛ نگـرد  ي مـ يرون شـمند  يان سـه اند ي

 .ان استي نماي به خوبي، ذهنيها  توجه به جنبهي،بعد
ـ  برقرار نما  يان انواع عناصر نهاد   ي م ي منطق يد ارتباط ينما ي م يف سع يگر نـورث   .دي

 الکلـو   ،تينها د و در  ينما ي م ي ذهن يها  به جنبه  يشتري توجه ب  ي،د بر علوم شناخت   يکأبا ت 
 .توجه هستند  کميني عيو موف قرار دارند که به ساختارها



 ۶۱               و الکلو و موف، گريفويليامسون از نگاه نورث، ياجتماعبررسي علل تغييرات 

 

 و انتخـاب    شـناختي   جامعـه  نهادگرايان جديد را شامل دو گـروه         ،برخي از انديشمندان  
 اثرگـذاري   ي   تفاوت تعريف و نحوه    ،گروه در تفاوت ميان اين دو    را   و عامل مهم     ،ييعقال

اين انديشمندان معتقدند نهادگرايان انتخاب عقاليـي نهادهـا          .دانند نهادها بر کنش افراد مي    
 واقع آنها نهادها را چـون خطـوط بودجـه در            در ؛دانند مي مرزهاي بيروني برکنش افراد    را

اما نهادگرايـان اجتمـاعي   . نمايد مي هايي براي کنش افراد ايجاد محدوديتگيرند که   نظر مي 
 بلکـه   ،نماينـد  نهادها نه تنها مانند خطوط بودجه براي فرد ايجاد محدوديت مي          كه   ندمعتقد

 شـوند  نـوعي محـدوديت ذهنـي محسـوب مـي          گذارند و  ثير مي أ نگرش افراد ت   ي  بر نحوه 
و گريـف   نـورث   شود  مشخص مي  آمدهباحث  نگاهي به م  با   .)۷۷، ص ۲۰۰۰ اسچارپوف،(

 الکلـو و    ي   نظريـه  و ي آنها    نظريه ميان ي و نزديکي بيشتر   شناختي هستند   ان جامعه نهادگراي
دهد که انديشمنداني کـه بـر اثـر     ي قبل نشان مي     همچنين جدول صفحه   ؛وجود دارد موف  

ت اجتمـاعي   هر جنبه در تبيين علل رفتارتأکيـد بيشـتري دارنـد، در توضـيح علـل تغييـرا                 
 .نمايند نيز به آن جنبه توجه بيشتري مي) نهادي، ارزشي(

نخست آنکه  ؛  دنشمندان وجود دار  ين اند ي ا يها هيان نظر يز م ي ن يگرينکات مشترک د  
ـ  را حاصـل بـه وجـود آمـدن           اترييـ تغالکال و مـوف      المسون و يو نورث، ک بحـران   ي

ـ  تغ ،گاه  و مشکالت  در حل  يناتوانايل  ي به دل  ي ذهن يها ر مدل يينورث بر تغ  . دانند يم ر يي
 يسـاز بـرا     سرنوشـت  يهـا   فرصـت  راها   امسون بحران يليو؛  کند يم ديکأ ت ل بحران يبه دل 

ممكـن  در زمـان بحـران      را  د  يـ  جد يهـا  و الکلو و مـوف ظهـور گفتمـان        داند    مير  ييتغ
 بـه نقـش عوامـل       ،زاسـت   درون يلـ ي تحل ي  هيـ ز که درصـدد ارا    يف ن ي گر يحت؛  دانند يم

 .دارد توجه يخارج
 تحت عنـوان وابسـتگي    که عموماً ـ  تمام اين انديشمندان بر نقش گذشته بر حالدوم،

هـاي ذهنـي پيشـين در تفسـير      ثير مدلأنورث برت .کيد دارندأ ت ـ شود مي به مسير از آن ياد
. نمايـد  داند که وابسـتگي بـه مسـير ايجـاد مـي            کند و فرهنگ را عاملي مي      کيد مي أها ت  پيام

نقش انکارناپذير نهادهاي غير رسمي مانند دين و رسوم در جوامـع و تغييـر               ويليامسون به   
در  وگريف بر اهميت گذشته بر باورهـا تأکيـد دارد           . کند مدت آنها اشاره مي    بسيار طوالني 

کيـد  أهـا ت   ثير آن در مواجه با گفتمان     أاي گروه و ت     الکلو و موف به نقش اصول پايه       ،نهايت
ديـن و سـاير مـواردي کـه همگـي را       از عقايد،هستند ه عبارت اي ک   اصول پايه  ؛ورزند مي
 .اند  نهادهاي غير رسمي دانست که در گذشته شکل گرفتهتوان جزِء مي
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ن يـ کـدام از ا هـر  ـ طـور کـه اشـاره شـد       همـان ـ  يادشدهاما در کنار نقاط اشتراک 
 از  يمناسبح  يامسون توض يلي که نورث و و    يدر حال ،  واقع در .دارند يها نقاط ضعف   هينظر

ـ  آنها قـادر بـه ارا      ي  هي نظر ،کنند يه م ينقش نهادها در جوامع ارا      از  يح مناسـب  ي توضـ  ي  هي
ـ  پدي  از نحوهيح مناسبيتواند توض يف نمين گر يهمچننيست؛   يرات نهاد ييتغ د آمـدن  ي

ـ نظر ،گري د ياز سو ؛  ديه نما ي ارا يعناصر نهاد   الکلـو و مـوف بـه نقـش نهادهـا در             ي  هي
ار يح بس يامسون توض يلي و ف و يگر ، نورث يها هي که نظر  ي در حال  ؛تتوجه اس  جامعه کم 

 .دهند ين باره مي در ايمناسب
 ؟افـت ي دسـت  يديـ  جديها به چارچوب نظر    هين نظر يب ا يتوان با ترک   يا م ينکه آ يا

 ييها شمندان تالش ي از اند  ين نکته اشاره نمود که برخ     يد به ا  ياما با ؛   است يبحث مفصل 
هاي   اند با ترکيب نظريه     کوشيده )۱۹۹۶( لوريت  هال و  مثالً؛  اند م داده ن منظور انجا  ي ا يبرا

همچنين برخي از انديشـمندان ماننـد        مختلف نهادگرايي، چارچوب بهتري ارايه نمايند؛     
 و ي و گفتمـان يي نهـادگرا يها هي نظردر تالش هستند با ترکيب ) ۲۰۰۸ و   ۲۰۰۶(اشميت  

 يرات اجتمـاع  ييـ  علـل تغ   ي بررسـ  ي برا يدي چارچوب جد  ،1ي گفتمان يي نهادگرا ي  هيارا
 ين گوناگونيز با عناويگر ن يشمندان د ي اند يشود که برخ   يادآور م ي يالبته و ؛  نديه نما يارا

ـ  ا كـه  )۵، ص ۲۰۰۶ ت،ياشم( اند ها اقدام نموده   هين نظر يب ا يدر جهت ترک   ن اقـدامات   ي
 .ز به همراه داشته استي را نيانتقادات
 
 گيري نتيجه

بـر عملکـرد    ) يارزشـ   و ينهـاد (ي  رات اجتماع يير تغ يثأتر شدن نقش ت    ک با روشن  ش  يب
شمندان توسـعه بـه     ي اند ،ژهي به و  ،اقتصادانانخواهيم بود كه    ن شاهد   يا  از پس ي،اقتصاد

ـ  که در اييها هيبه نظررا شتر ي لزوم توجه بموضوعن يو اكنند   ميشتر  ين امر توجه ب   يا ن ي
ـ  ا يهـا  ي بررسـ  ي  جـه يتن .شود يادآور م ي ،شوند يه م يباره ارا  ن مقالـه نشـان داد کـه در         ي

 ي سـاختار  يها زان توجه به نقش جنبه    يرا بر اساس م   يادشده   يها هيتوان نظر  يمجموع م 
ـ  در منـاطق مختلـف   ،ن علل رفتار افرادييتب  دريا ذهني ي شناختيها  و جنبه ينيا ع ي ک ي
د يـ کأ علـل رفتـار ت  نيـي  که بر اثـر هـر جنبـه در تب   يشمندانين اند ي همچن ؛ف قرار داد  يط
 .ندينما ي ميشتري به آن جنبه توجه بي،رات اجتماعييح علل تغي در توض، دارنديشتريب

                                                           
1. discursive institutionalism 
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 نقاط   و ها نقاط ضعف   هين نظر ي که هر کدام از ا     ند ما نشان داد   يها ي بررس ،تيدر نها 
 مهـم   ، جوامـع  يرات اجتماع ييل تغ ي تحل ين نکات برا  يشک توجه به ا    يب. دارند يمشترک

 .ست ايو ضرور
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