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  چكيده
 امـا  اسـت؛  مقيـد  سازي بهينه بر مبتني اقتصادي هاي گيري تصميم سازيمدل متعارف، خرد اقتصاد در
 شـكل  »سـازي  بهينـه « براسـاس  اينكـه  از بيشـتر  و هسـتند  تركيبـي  ها گيري تصميم واقعي، دنياي در

 مشـخص  قبـل  از »هـاي  چـارچوب «و » قواعد«، »عادات« يسريك براساس و بوده »نهادي« بگيرند،
 رويكـردي  با و توصيفي و تحليلي شكل به تا شود مي تالش مقاله اين در. شوند مي اخذ) شده ينه(نهاد

  ارائه شود.   »ها گيري تصميم بودن تركيبي« ماهيت از خردي اقتصاد تحليلي شناختي، عصب
 هاي هزينه آن شكل ترين ساده در حتي مداوم سازي بهينه رفتاري، و شناختي هاي يافته اساسبر
 ايـن  در جـويي  صـرفه  بـراي  اقتصـادي  عـامالن  تـا  شـود  مـي  باعـث  اين و دارد بااليي بسيار ذهني
 ينهـاد  هـاي  گيـري  تصـميم  سـمت  بـه  بيشـتر  گاه به گاه هاي سازي بهينه كنار در ذهني، هاي هزينه
  داشته باشند.   يشگرا

 هـاي  هزينـه « وجـود  كـه  كننـد  مـي  اسـتدالل  مبادله هزينه مفهومي حوزه در ويليامسون و كوز
 اي حـوزه  در باشـد،  »بـازاري  مبادلـه  جـاي  بـه  مراتبسلسله« جايگزيني ساز زمينه تواند مي »مبادله

 هـاي  هزينـه « وجـود  كـه  نمـود  اسـتدالل  تـوان  مـي  گيـري  تصـميم  مفهومي حوزه در يعني متفاوت
  باشد.   »يممستق سازي بهينه جاي به نهادي گيري تصميم« جايگزيني ساز زمينه تواند مي »گيري تصميم

 بـراي  كـردن  عمـل  نهـادي  اهميت و اجتماعي مبادالت در باال بسيار هاي بازده و منافع وجود
 اسـاس  اين بر. است تكاملي فرايند يك در اقتصادي گرايش اين تشديدكننده منافع، اين به رسيدن
ــه مســتقيم ســازي بهينــه و نهــادي گيــري تصــميم ــي صــورتب ــا تعامــل در و تركيب  يكــديگر ب
بـودن   يبـي ترك يـن توجـه بـه ا   همچنـين، . كننـد  يم يرا راهبر ها انسان اقتصادي هاي گيري تصميم
 تـري  مناسـب  خـردي  اقتصـاد  مباني تواند يم ينهاد يو كاركرد رفتارها يتاهم و ها گيري يمتصم
  .كندفراهم  اسالمي اقتصاددر  پردازي نظريه براي
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  مقدمه

 گیـری تصـمیم ماهیـت« کـه پرداخـت مخـواهی سؤال این به توصیفی و تحلیلی شکل به مقاله این در
 دنیـای در چـرا کـه هسـتیم واقعیـت این برای مناسبی توضیح دنبال به دیگرسخن،به ؛»چیست نهادی
. شـود مـی اسـتفاده »نهـادی گیـری تصمیم« از بیشتر »ای لحظه و ای نقطه سازی بهینه« جای به واقعی
 و شـده نهادینـه قبـل از های جواب« از طورعمده به افراد که معناست این به نهادی گیری تصمیم مفهوم
 یـا و سـازمانی قواعـد قراردادی، قواعد رسمی، قوانین عرفی، قواعد(عادات،  قواعد و عادات بر مبتنی
 خـاص، مواقـع در جـز و کننـد مـی استفاده گیری تصمیم برای)» تعادلی های وضعیت از ناشی قواعد
 کرد مطرح بنگاه خصوص در را سؤال این مشابه کوز رونالد شپی دهه چند. ندارند مستقیم سازی بهینه
 توضـیح را آن ماهیـت و بنگـاه وجـود چرایی)، مبادله بودن بر ینه(هز مبادله هزینه مفهوم از استفاده با و
 در) سـازی بهینـه بـودن بـر ینـه(هز محاسـبه هزینه مفهوم از استفاده با و مشابه منطقی با مقاله این. داد

  1.دهد توضیح را آن ماهیت و نهادی گیری تصمیم وجود چرایی تا است داریم تالش
 یعنـی مقالـه اصـلی مسـئله درخصوص ای پیشینه و کلیات خالصه صورتقسمت اول مقاله به در

 رفتـاری−شـناختی هـای یافتـه بـر دوم قسمت در است؛ شده ارائه »نهادی گیری تصمیم و نهاد ماهیت«
 هـای یافته به توجه. شود می خالصه بسیار مروری گیری تصمیم یندفرا و تفکر دوگانه سیستم درخصوص

 تفکـر و سـازی بهینـه بر مبتنی های گیری تصمیم که است این دهنده نشان شناسی روان و شناختی عصب
 سـازی بهینه نوع این به قادر وقفه بی و مداوم صورت به مغز و دارند پی در زیادی بسیار ذهنی هزینه فعال،
 جـایگزین بـرای تمایـل یعنـی اقتصـادی عامالن واقعی رفتار خوبی به سازی بهینه بودن بر هزینه. نیست
 بـر مروری سوم قسمت در کند؛ می توضیح قابل را مستقیم سازی بهینه جای به نهادی گیری تصمیم کردن
 بــودن ترکیبـی دربـاره اصـلی بحـث از کلیـاتی و داشـته نئوکالسـیکی سـازی بهینـه نقـدهای از برخـی
 اقتصـادی تحلیـل سـطوح از یافتـه تعمیم جدولی ارائه با قسمت این در. شد داده شرح ها گیری متصمی

  شده است.  یدتأک سازی بهینه سطح کنار در نهادی تحلیل سطوح اهمیت بر ویلیامسون
است  یتواقع یندوباره از ا یشیآن توسط ما نما یمو تعم یلیامسونشده توسط و ارائه چارچوب
دارنـد.  بـاره یندر ا ای عمده نقش نهادها و بوده نهادی اقتصادی عامالن های گیری یمکه عمده تصم
جـدول  یـنا محتویـات در کوتـاه یتـأملبا  یزرفتارها ن دهی شکل درخصوص دینی های نقش آموزه

 یـجرا یکـرددر دفاع از رو یدمنفر یلتونقسمت استدالل م ینمشخص خواهد بود. در ادامه ا کامالً 
  . اند مرور شده باره یندر ا رفتاری اقتصاد های یافته و نقدها و خرد اقتصاد در سازی ینهبه

                                                           
 میمفـاهتوجـه نمـود کـه خـود  دیاما با ،است امسونیلیو و  کوز یها استداللمشابه منطق  اریمنطق استدالل ما بس اگرچه. ١

 .ستندین منطبق هم بر کامل شکل به »یریگ میتصم نهیهز « و »مبادله نهیهز «
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کیدت در  یو در کنـار آن لـزوم هنجـار یکیخرد نئوکالسـ اقتصاد های سازیمدل مندی یدهبر فا أ
 اقتصاد یاتدر قسمت چهارم با استفاده از ادب ؛باشند یقسمت م ینا یجاز نتا ها مدل یننظر گرفتن ا
 هـا گیـری تصـمیم بـودن ترکیبی درنتیجه و گیری تصمیم بودن بر ینههز یاقتصاد آثار یدجد نهادگرای

  . است شدهبحث 
 و بـوده اثرگـذار بسـیار »مبادلـه های ینهبودن هز یرصفرغ« یلیامسون،کوز و و یاتنظر اساسبر
 داشـته) مراتـب سلسـله−(بـازار ترکیبـی حالـت مبادالت« واقعی، دنیای در تا شود باعث تواند می

 یـزن »گیـری تصـمیم هـای هزینـه بودن غیرصفر« که کرد استدالل توان می مشابه منطقی با. »باشند
 ترکیبـی حالـت هـا گیـری تصـمیم« واقعـی، دنیـای در تا شود باعث تواند یو م استاثرگذار  یاربس
 »نهـادی گیری تصمیم ماهیت« توضیح. »باشند داشته) نهادی گیری تصمیم−ای لحظه سازی ینه(به
  . شود می تکمیل قسمت این در)» سازی بهینه−ی(نهاد ها گیری تصمیم ترکیبی ماهیت« و

 در تـا دهنـد یاما به ما اجازه م ،اند طوالنی نسبت بهقسمت اگرچه  ینقبل از ا یلیتفض مقدمات
 یبرخـ هئـارا بـا نیـز مقالـه انتهای در. برسانیم سرانجام به اختصار و سرعت با را بحث قسمت این

 مباحـث برای متعددی های . بحث ما داللتشد دخواه مباحث از کوتاه یبند جمع یلینکات تکم
کیدموضوع  ینمختلف مقاله بر ا های قسمت در و دارد اسالمی اقتصاد  یحال تمرکز اصل ینبا ا و تأ
  .است شدهتمرکز  ای پایه مفاهیم شرح بر فقط و نبوده ها داللت ینشرح ا
 

  )قیتحق نهیشیپ و اتیادب از یاتی(کل نهاد به »محور قاعده«و  »یشناخت« کردیرو .١

بوده و مناسب  »محور قاعده« و »شناختی« رویکرد جنس از نهاد، مفهوم به مقاله این در ما رویکرد
. بحـث بشـودموضوع  پیشینه بر یزکوتاه ن یبحث مرور یمفهوم یرهن داکرداست تا ضمن مشخص 

 یـقدق یـفتعر بـارهحال هنـوز در یندارد با ا یو نقش نهادها در اقتصاد سابقه طوالن یتاهم بارهدر
 هـای شـکل بـه مختلـف منـابع در نهـاد مفهوم و ندارد وجود نظر اتفاق نهادی گیری یمنهاد و تصم

 ,Vatn, 2005, p.9-11; Hodgson, 2006, p.1; Hindriks & Guala( شـود می توصیف متفاوتی

2015, p.2; Groenewegen, Spithoven & Van Den Berg, 2010, p.25( .  
. تنـوع نهادهـا و اند نبوده دقیق و مانع و جامع نهاد، برای شده هئارا تعابیر و تعاریف از کدامهیچ
 رو ازایـن ؛دکنـ یکوتاه جامع و مانع از نهـاد را مشـکل مـ یفتعر یک ارائهآنها  یاثرگذار یگستردگ

 ارائـهبلکه بـه  ؛شوند ینهاد نم یفو تعر یتمربوط به ماه یاتوارد جزئ ینهاد یقاتاز تحق یاریبس
نهـاد وارد بحـث  یـفمربـوط بـه تعر یاتکرده و بدون ورود به جزئ بسندهاز نهاد  یکل یفتعر یک

ارجاع را  یشترینب »یقواعد باز« یعنیمشهور و کوتاه نورث از نهادها  یف. تعرشوند یخاص خود م
  . گیرد می قرار اشاره مورد ینهاد اقتصاد های پژوهش بیشتردارد و در  باره یندر ا
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نهـاد  یفتعر درخصوص مهم یربر تعاب یدیمرور مف )٢٩٠−٢۶٣، ص١٣٩٣( احمد مشهدی
 ،»یساختار اجتماع«، »سازمان« ،»یو شناخت یمدل ذهن«، »قاعده«، »عادت«است.  هکردفراهم 

 یتعـادل یجـهنت«و  »یقواعد بـاز« ،»یو بسط کنش فرد یکنترل، آزادساز یدر راستا یکنش جمع«
  . هستند مهم یرتعاب ایناز  »یباز

کید با یز) ن١٣٩۶( همکاران و نائینی جوشقانی  ینهـاد اقتصـاد یـاتبر کاربرد و تجـانس ادب تأ
 یـاتاز مفهوم نهاد در ادب ها تطور مفهوم نهاد، برداشت یربا مرور س 1،اسالمی اقتصاد مباحث برای

سـاختار « ،»یعـادت فکـر«از:  نـداعبـارت کـه اند نموده بندی طبقه دسته پنج در را ینهاد اقتصاد
». از قواعد و سـاختارها یبیترک«و  »یکنش اجتماع یقواعد رفتار«، »سازمان و بنگاه« ،»یاجتماع

 و زونـدیری. انـد هکـرد توجـه یبه کدام دسته مفهوم یشترهرکدام ب ییبزرگان نهادگرا نویسند می آنها
 یـدترینجد آنهـا. انـد هکـرد ینهاد را بررسـ یفمختلف در تعر یکردهایرو یز) ن١٣٩۴( همکاران

 2،»قاعـده«انـد از: نهـاد بـه مثابـه عبـارت کـه انـد کـرده بنـدی نهاد را در پنج محور دسته یفتعار
   6.»تعادل«و  5»رفتار« ینو همچن 4»ساختار«و  3»هنجار«

 »محـور تعـادل« رویکرد توان می را آخر عنوان دو و »محور قاعده« کردروی توان یسه عنوان اول را م
 تـر جامع را »قاعده مثابه به نهاد« تعریف سرانجام مختلف، رویکردهای تفضیلی بررسی با ایشان. نامید

 ارائـه بـرای محور تعادل پروژه ترین مهم ها بازی نظریه از استفاده. اند دانسته تعاریف دیگر از تر مناسب و
 مفهـوم براساس نهادها تا شود می تالش پروژه این در. باشد می نهادها از خردی اقتصاد و ریاضی مدلی

 رویکـرد مقابـل، در )Aoki, 2007; Greif & Laitin, 2004( شـوند تفسـیر بـازی نظریه در »تعادل«
 مفهـوم جـوهر یعنـی است؛ »محور قاعده« باشد »محور تعادل« اینکه جای به نهادها به غیرریاضی

 7دانـد مـی قاعـده مفهـوم از بیـانی نیـز را نهـاد از تعـابیر دیگـر و بیند می »قاعده« مفهوم در را نهاد
                                                           

حـوزه مناسـب  آشـکارا زیـ) ن١٣٩٨( همکاران و پورفرج و) ١٣٩۶ و ١٣٩۵( ینظر)، ١٣٩۴( یمعرف)، ١٣٨۵( یابوجعفر. ١
 یاقتصـاد یها جنبـهبـه  شـتریمقالـه ب نیـ. مـا در ااند دانسته ینهاد اقتصاد حوزه را یاسالم اقتصاد در یپرداز هینظر  یبرا

 .میا نداشته آن یها داللتو  یاسالماقتصاد  یبه موضوع تناسب مباحث برا یلیپرداخته و ورود تفض مسئلهمحض 
2. rule 

3. norm 

4. structur 

5. behavior 

6. equilibrium 

 ادیـ نهاد عنوان به زیکه از زبان و پول ن شود یم دهید  اریبس. رسد یم نظر به واضح یامر یرفتار قواعد گرفتن نظر در نهاد. ٧
 زیـن پـول دربـارهسـت و ها انسان نیارتباط ب یگفتگو و برقرار یبرا یقواعد واقعدر  زین زبان که نمود دقت دیبا. شود یم

 شـوند یمـ محسـوب نهـاد کـه هستند آن با مرتبط قواعد مجموعه بلکه ست؛ین نهاد) یکیز یف یابزار یمعنا(به  پول خود
 یپـول اعتبـار دیـمـرتبط بـا تول یقواعـد اجتمـاع ایـاستفاده شـود  یخاص ءیمبادله از ش یقاعده که برا نیا مثال، یبرا(

 که شود ینهاد محسوب م لیدل نیبه ا یساختار سازمان یعنی ؛صادق است زیموضوع در خصوص سازمان ن نی) ایامروز
 .است گرفته شکل یسازمان یرفتار قواعد از یا مجموعه از
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)Hodgson, 1998, 2006, 2015; Groenewegen, Spithoven & Van Den Berg, 2010, p.24-25.( 
 و »تعـادل« عنـیی مهـم کلمـات همـین پیرامـون اخیر دهه دو در نهاد مفهوم درباره جاری مهم مباحث

  .  اند بوده »قاعده«
 درخصـوص »محور قاعده« و »محور تعادل« نظریات تا اند ) تالش کرده٢٠١۵( 1گواال و هندریکز

 هـاِی  بـازی تعـادلِی  قواعـد ایشـان نظر از. کنند یکپارچه »تعادل در قواعد« مفهوم ارائه با را نهاد تعریف
 بازنمایش همکارانه، وابستگی این و باشد وابسته یکدیگر به طرفین های استراتژی آنها در که ای همکارانه
 ایشـان نظـر از. شـوند مـی محسـوب نهاد) باشد داشته بیرونی نمایش آن همگانی یرش(پذ باشد داشته
  را داشته باشند.  گفته یشپ های ویژگی که تعادلی قواعد اما هستند؛ »قواعد« جنس از نهادها
 بخـش و اسـت محدودکننده بسیار بازی نظریه منظر از صرفاً  نهادها به تعادلی نگاه حال ینبا ا
 نظریـات نقـد بـا نیـز) ٢٠١۵( هاجسـون. گـذارد می باقی توضیح بدون را نهادی مفاهیم از زیادی

. دانـد مـی نهـاد توصیف برای رویکرد بهترین را »محور قاعده« رویکرد سرانجام وگواال، و هندریکز
کید برخالف که کرد توجه باید تکمیلی نکته عنوان به  سـرل جـان برجسته، شناس زبان و فیلسوف تأ
)Searle, 2005 یـزرا ن 3»دهنـده قواعـد نظم«و  یستندن 2»بخش قواعد قوام«)، نهادها فقط از جنس 
 فقـط نـه(و  »قاعـده مثابـه بـه نهاد« تعریف که رسد یدر مجموع به نظر م 4نهاد به شمار آورد. یدبا

 نهـاد مفهـوم از تعبیـر تـرین مناسـب و ترین جامع توان می را) بخش قوام قاعده فقط نه و بازی قاعده
 گیـری تصمیم درخصوص تفضیلی بحث به »محور قاعده« رویکرد همین براساس ادامه در. دانست
   .است شده پرداخته آن ماهیت شرح و نهادی

جنبـه  ،»محوربـودن قاعده« بر افزون ینهاد گیری تصمیم و نهاد ماهیت توضیح برای ما رویکرد
کید یشناخت یکرددارد. رو یزن »یشناخت«  یمبـا مفـاه پیوسـته هم به کـامالً نهـاد  یـتدارد کـه ماه تأ

 شـناخت فرایند بررسی از باید نهادی های تحلیل شروع لذا و بوده) یت(اطالعات و عقالن یشناخت
 5»مشـترک ذهنـی یها مـدل« را نهادهـا ریشه که نهاد به شناختی رویکرد. باشد مغز در یادگیری و

                                                           
1. Hindriks & Guala 

2. constitutive rules 

3. regulative rules 

امـا قواعـد  ؛)ردیـگ ینمـ شـکل شـطرنج یبـاز قواعـد نیـا(بـدون  هستند بخش قوامشطرنج از جنس قواعد  یباز قواعد. 4
 نهاد از سرل فیتعر ). دارد وجود آمد و رفت هم قواعد نیا(بدون  هستند دهنده نظماز جنس قواعد  یو رانندگ ییراهنما

درخصـوص  شـتریبحـث ب یتوجـه اسـت. بـرا سـتهیبه نهادهـا شا یو یشناخت زباناما نگاه  ؛است کنندهمحدود  نسبت به
 اتیـواقع کـردیرو  با نهادها به سرل کردیرو  تشابه. دینیبب را) ١٣٨٨( همکاران و یمتوسل موضوع، یشناخت زبان یها جنبه
قـرار گرفتـه اسـت و  زیـن یاسـالم اقتصـاد پژوهشـگران توجـه مورد تشابه نیا و بوده توجه قابل ییطباطبا عالمه یاعتبار

 .دارد باره نیا در یلیتفض بحث) ١٣٩۶( ینظر نمونه عنوان به
5. Shared Mental Models 
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کید(با  داند یم  مفهـوم و دارد اقتصـادی یاتدر ادب ینسبت طوالن بهآن) سابقه  یبر جنبه اجتماع تأ
 یماز قـد ،باشـد می گیری تصمیم یشناس روانو  شناختی عصب حوزه مفاهیم از یکی که ذهنی مدل

  بوده است.  یاقتصاد های مورد توجه پژوهش
 متمرکـز موضـوع این بر را خویش های پژوهش از مهمی بخش که است بزرگانی از یکی هایک

 مشترک ذهنی مدل زاویه از را نهادها که است نهادگرایی اقتصاددان ینتر مهم یزنورث ن 1.است کرده
 یـنا ی). در حالـت کلـNorth & Denzau, 1994 ; North, 2005, p.23-37( بینـد مـی افـراد بین
شـناخت دارد  مسـئلهبـه  ای ویژه توجه که یدنام 2»شناختی نهادگرایی« توان یرا مبه نهادها  یکردرو

)Mantzavinos, North and Shariq, 2004, p.75بـر  ی،ذهن یها مدلنهاد دانستن  ی). نورث برا
کیـدآنهـا در طـول زمـان » دوام«افـراد جامعـه و  یبرا ها مدل ینا» مشترک بودن« دارد و  یـادیز تأ
 ذکـر نهادهـا اصـلی هـای مشخصه از دوام و ذهنی اشتراک این نهادی داقتصا یاتدر ادب یکلطور به
مشخصـه  یژگـی،دو و ینکدام از ا یچه خردی اقتصاد منظر از که نمود بحث توان یاما م ؛شوند می
  . یستندنهاد ن یو ذات یاصل

 یـفتعر گیـری یمتصـم ینـدنهاد در ذهن فرد و در رابطه با فرا نخستبهتر است  رسد می نظر به
 حالـت ایـن اگر ادامه در و) شناختی عصب» ١ سیستم« با تناظر در دید خواهیم کهگونه (همان شود
 ی،(نهاد اجتماع بنامیم »اجتماعی نهاد« را آن باشد داشته دوام و بوده مشترک زیادی افراد بین ذهنی

 گرایی جمعبر  یمقد ییآن در نظر گرفته شود). نهادگرا یاقتصادخرد یاز نهاد به معنا یحالت خاص
کیــدمفهــوم نهــاد  یجنبــه اجتمــاع یــنو بــر ا و از جملــه در  یــدجد ییدارد. در نهــادگرا یــادیز تأ

مشترک  یقاما از طر ،شروع شده» فرد«با  یاگرچه مباحث نهاد یزنورث به نهادها ن یکردشناختیرو
 علـوم در اخیـر هـایپیشرفت. شود می اجتماعی امری به تبدیل نهاد موضوع ذهنی، های بودن مدل

 نیـز فـرد از را بررسی واحد شناختی، نهادگرایی در تا است هکردامکان را فراهم  ینا شناختی عصب
 هـای پیچیدگی و نهادی اقتصاد مباحث مغزی هایسلول نیاید بهنموده و با ورود  تر بنیادی و ُخردتر
  3.شوددر مغز شروع  یعصب های فعالیت ساختار بررسی با اجتماعی نظم و گیری تصمیم

                                                           
 .دینیرا ب Cortes & Rizzello (2006) ک،یها یشناخت عصب هینظر  درخصوص شتریب اتیجزئ یبرا. ١

2. Cognitive institutionalism 

ذرات)  نیــخــود ا دهنده لیتشــکذرات  یبعــد هیــالکتــرون و پروتــون و در ال  (مــثالً  یادیــبن ذرات شــناخت کــهگونــه همــان. ٣
 یهــا انیبن(شــناخت  یعصــب ینــدهایفرا شــناخت داشــته، یپــ در کیــز یف و  یمیشــ علــوم در را گونــه انقالب یها شــرفتیپ

هنوز  یشناخت عصب اقتصاد. باشد اقتصاد علم در گونه انقالب یها شرفتیپباعث  تواند یم زین) یریگ میتصم یشناخت عصب
 هـم بـه. باشـد یمـ شـدن لیـتکم و شـرفتیپ حـال در سرعت به اما است؛ فراوان یفن یها تیمحدود جوان و همراه با  اریبس
 یقابـل توجـه اسـت. حـوزه پژوهشـ ینهاد اقتصاد اتیادب با یرفتار اقتصاد و یشناخت عصب اقتصاد یا هیپا اتیادب یوستگیپ

 ).٣٠ص، ١٣٩۶ آرتور، و ١۴٢ص، ١٣٩۵ نهاکر،ی(ب دارد یوستگیپ هم به نیا بر یا ژهیو  دیتأک» و اقتصاد یدگیچیپ«نوظهور 
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 یذهن یانرژ مصرف یساز نهیدوگانه تفکر و به ستمیس .٢

 را یریـگ میتصم و اطالعات یآور جمع ندیکارکرد مغز در فرا یکه چگونگ یشناخت عصب یها افتهی
 ،نـدکن یمـ فـراهم یرفتـار اقتصاد یها افتهی حیتوض یبرا یبستر مناسب نکهیا بر افزون دهند یم شرح
 یهـا نـهیهز کـاهش منظـر از ینهـاد رفتـار وجـود یـیچرا حیتوضـ یبـرا زین ییها افتیره یحاو
 بـر یمبتنـ که را »تفکر دوگانه ستمیس« یشناخت عصب کردیرو کانمن لیدان. باشند یم یریگ میتصم

 علـوم و یپزشک یمهندس ،یشناس عصب ،یشناس روان یها حوزه در یفراوان یها شپژوه یها افتهی
 یو کتاب نیتر مهمو عنوان  دهیمناسب د اریبس یرفتار اقتصاد یها افتهی حیتوض یبرا است یشناخت

کتـاب  نیـا یاز محتـوا یادیـاشـاره دارد. بخـش ز کردیرو نیبه ا قاً یدق 1آهسته و عیسر تفکر یعنی
 جینتـا آن یط که است آن به مربوط یعلم شواهد و دوگانه ستمیس نیا یها شرح مشخصه ماً یمستق

 انـد گرفتـه قرار شرح و بحث مورد یمتعدد یشناخت عصب و یشناس روان یها شیآزما و ها پژوهش
 یرفتـار شـواهد حیتوضـ یبـرا دوگانـه سـتمیس نیا یها به تناوب از مشخصه زین ها شبخ گریددر 

  . شود یم استفاده
 یرفتـار یهـا افتهی حیتوض که کند یم اشاره داشته کانمن با یفراوان یهمکار سابقه که لریث چاردیر

 و قیـتحق ها سال از پس کانمن که است یافتیره تفکر، دوگانه ستمیس یشناخت عصب کردیرو براساس
 یهـا شیآزمـا شـواهد حیتوضـ یبـرا نیهمچن و یریگ میتصم و تفکر ندیفرا حیتوض یبرا را آن یبررس
 اگرچـه). ١٧٩ص، ١٣٩۶ لـر،ی(ت اسـت نمـوده انتخاب و دهید مناسب ها یرفتار کج ییچرا و یرفتار
 موضـوع نیـا بـه مربوط یعلم شواهد و اتیادب یلیتفض مطالعه ازمندین دوگانه ستمیس نیا قیعم درک
 مهـم کلمـات و هـا مشخصـه از یا خالصـه اریبسـ شرح تا شده تالش ١ جدول در حال نیا با است،
   2.دارند ما بحث به یمیمستق ارتباط که شود ارائه ستمیس دو نیا به مربوط
  

                                                           
1. Thinking, fast & slow 

علــوم  دررا  یا گسـترده یتخصصـ مباحـث تفکـر، چندگانـه سـتمیس یکلـ حالـت در و تفکـر دوگانـه سـتمیس کـردیرو . ٢
سـاده و مبسـوط خـود کـانمن در کتـاب  حاتیکه توض رسد یم نظر به. شود یشامل م ...و یشناس عصب ،یشناس روان
کدوگانه تفکر با  ستمیس یها مشخصهبا  ییآشنا یمنبع برا نیبهتر  آهسته و عیسر : تفکر آن  یاقتصـاد یها جنبـه بـر دیـتأ

 Evans & Frankish (2009)و  Stanovich & West (2000) دیـتوان یمـ بـاره نیـا در شـتریب مطالعـه یبرا و نیا بر افزونباشد. 
 یریـگ میتصـم یها سـبکبحـث انـواع  نـهیدر زم قـاتیتحق یبند دسـتهبـا  زیـن Weber & Ancker (2005). دیـنیبب را
)decision-making modesاند نمودهفراهم  باره نیدر ا یدیمف ی)، منبع مرور.  
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  تفکر ٢و  ١های سیستم  ویژگیای از  : خالصه١جدول 
  شناختیعصبوشناسیرواناساسیهاییافته

 مبالغ حاضرند زیادی موارد در ها انسان و رود می شمار به انسان برای کارها ترین سخت جزء گیری تصمیم برای تفکر و ذهنی تالش
 بـه توجه با−صرف نظر کنند)  سازی بهینه بالقوه منافع از یا( کنند پرداخت دقیق سازی بهینه زحمت از ییرها برای توجهی قابل پول
 احتمـالی و آینـده به مربوط معموالً  گیری تصمیم منافع اما بوده؛ قطعی و حال زمان به مربوط گیری تصمیم ذهنی های هزینه اینکه
 منـافع، برابـر چنـد هـا هزینـه معمـوالً  اینکـه بـه توجـه بـا همچنـین و) ینـدهحال نسـبت بـه آ یمضاعف برا یگذار  (ارزش باشند می

 کاهش سازی، بهینه برای راهبرد ترین مهم و بوده مهم بسیار گیری تصمیم ذهنی های هزینه کاهش شوند، می) ی(منف گذاری ارزش
  مداوم ذهنی تالش نیست پذیر امکان راحتی به سازی بهینه که مواردی در شک و  یسردرگم −است ذهنی های هزینه همین دادن

  .است آدمی ذهن تنفر موردشدتبهوداردپیدرمسئلهحلبرایایکنندهخستهو
  توضیحات ٢سیستم  ١ سیستم

  محاسباتی و ارادی  شهودی و خودکار

 جـواب ارائـه عدم ونیاز صورت در فقط و داردکاربهآمادهوفعالنیمهحالت٢سیستم
 فعـال–. شـود مـی فعـال جـواب این به نسبت شک وجود یا و ١ سیستم سوی از مناسب

 و فعـال نیمـه بـا مغز و شده مغز حد از بیش خستگی باعث ٢ سیستم مداوم نگهداشتن
  .کند میجلوگیری مفرط خستگی اینبروزاز٢سیستمداشتننگهکارآماده

 یتالش ذهن بدون
 −یینپا قند مصرف−

  کننده کمتر خسته

 یبا تالش ذهن همراه
 −باال قند مصرف−
  کننده خسته یاربس

 دم های جواب ١ سیستم و شود می خاموش ٢سیستمفکری،مفرطخستگیهنگامدر
 عـدم بـه توصـیه−خواهـد بـود  یادز  یارکه احتمال اشتباه بودن آنها بس دهد می ارائه دستی
  یبه مغز باعث رفع خستگ یاستراحت و قندرسان −فکری خستگی زمان در گیری تصمیم

  .شوند یم ٢ یستمس

 غیردقیق و یعسر 
)heuristic(  یقاما دق کند  

 قبل از قواعد و عاداتبراساس را امور و دهد می ارائهدستیدموآمادههایجواب١سیستم
  .کند می راهبری) موجود قبل از شناختی های ذخیره و ها ی(تداع مشخص
 و سـازی بهینـه براسـاس را امـور و داده ارائـه پاسـخ محاسـبه، و تأمـل از پس ٢ سیستم
  و شده ذخیره ها تداعی عنوان به ٢ سیستم کار نتیجه. کند می راهبری فایده−هزینه تحلیل

  .دهد می شکل را١سیستم
  انمحقق تحلیل و یه) و تجز ١۶١−٢٧ص، ١٣٩۴( کانمن: منبع

  
آن  یبـه راهبـر ادیـز نـهیو بـا صـرف هز ٢ سـتمیسبا استفاده از  دیدر مواجهه با امور جد افراد

منتقل شـده  ١ ستمیسآن امور به  یو با ممارست و کسب تجربه، راهبر یاما پس از مدت ؛پردازند یم
 را هـا یریـگ میتصـم ییکـارا تفکـر، دوگانـه وهیشـ نیا. ابندی یم کاهش شدتبه یذهن یها نهیو هز
 قیردقیبا توجه به غ درواقع. دکن یم فراهم زین را مند منظا یاما احتمال بروز خطاها ؛دهد یم شیافزا

را  ١ سـتمیس یفعال نشده و خطا یتفکر در لحظه ضرور ٢ ستمیس یلیالد بهچنانچه  ١ ستمیسبودن 
  بود.  میخواه یرفتار کجشاهد بروز خطا و  ،ندهد صیتشخ
 یسـاز نهیبه بودن بر نهیهز دارد وجود محدود تیعقالن حوزه در که یا گسترده اتیادب به توجه با
 و یشـناخت عصـب شواهد و ها افتهیتوجه نمود که  دیاما با ؛است یهیشده و بد رفتهیپذ کامالً  یامر
 یهـا شیآزمـا یطـ و نـدینما یم برجسته اریبس یاز جنبه ذهن ژهیو بهرا  ها نهیهز نیا تیاهم یرفتار
بـه انجـام  یشـناخت عصب لی(تما رفتارها یده شکل در ها نهیهز نیا ریتأثکه  دهند یم نشان متعدد
  .شود یم تصور که است یزیچ آن از شتریب اریبس) معلوم قبل از یها جوابالگوها و  براساسامور 
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  ینهاد یها یریگ میتصم و یساز نهی: بهیواقع یایدن .٣

 رفتارهـای کـه دهـد مـی نشـان نیـز واقعـی دنیای بررسی رفتاری، و شناختی های بینی یشپ تأیید در
گاهانه و فعال سازی بهینه بر مبتنی موارد بیشتر در اقتصادی عامالن  فایده−هزینه تحلیل با همراه و آ
 »ینـهاز قبل معلـوم و نهاد یعادات، قواعد و ساختارها« یسر یکبلکه  ؛نیست ای لحظه و ای نقطه

 علـم بـه نهـادی رویکـرد در. کننـد یمـ یتوجود دارند که بخش اعظم رفتارها را شکل داده و هـدا
 جنبـه از دهنـد مـی شـکل را رفتارهـا که »ساختارها و قواعد عادات،« این تا شود می تالش اقتصاد

 الزم اصطالحات دقت افزایش و ابهام رفع برای. گیرند قرار بحث مورد تفضیلی شکل به و اقتصادی
 بـر مبتنـی رفتار« و »سازی بهینه« مفاهیم بین همچنین و »نهادی رفتار« و »نهاد« مفاهیم بین است
 اصـطالحات یـنا از یکهر بلندمدت یا مدت کوتاه یتماه ٢ . در جدولشود یکتفک »سازی بهینه
 در کـه بـود خواهـد تصـدیق قابـل جـدول این توضیحات به توجه با. است گرفته قرار تحلیل مورد

 بـه نیـاز بـدون و قبـل از امـور، از بسـیاری بـرای و هسـتند نهادی ما رفتارهای عمده »مدت کوتاه«
  انجام شود.  یدبا یمشخص است که چه رفتار یم،مستق سازی بهینه

  
  مدت و بلندمدت سازی از منظر کوتاه : رفتار نهادی و بهینه٢جدول

 حضور بلندمدت ومدت کوتاه های جنبه زمانهم»سازیبهینهبراساسرفتار«و»نهادیرفتار«،»سازیبهینه«،»نهاد« مفاهیم در
  :دارد وجود ذیلشرحبهغالبجنبهیککدام،هردرولیدارند؛

  توضیح غالبوجه  مفهوم

 در و هستند انبارهجنس از نهادها زیرا است؛بلندمدتامرینهادمفهومخود  بلندمدت  . نهاد١
  .است آن بلندمدت جنبه نهاد مفهوم خود غالبوجه.گیرندمیشکلبلندمدت

 آن درخصوص غالبوجه و بوده جریان جنسازومدتکوتاهامریسازیبهینهخود  مدت  کوتاه  سازی ینه. به٢
  .است آن مدت کوتاهجنبه

  ی. رفتار نهاد٣
  مدت کوتاه

(برخالف تصور 
  )یهاول

 رفتار« منظر ازامااست، بلندمدت جنبه باغلبه،»نهاد«مفهومخوددراگرچه
 رفتارها عمده توان می مدت کوتاه تحلیل در. باشد می مدت کوتاه جنبه با غلبه »نهادی

 و سهم اما هستند؛ نهادی رفتارها عمده همچنان نیز بلندمدت در. دانست نهادی را
  .یابد می افزایش سازی بهینه نقش

 پرهزینه بسیار یا ناممکن سازی بهینه و بوده ناقص شدت به اطالعات مدت کوتاه در
 .کنیم می عمل نهادی فقطگوییواست

بر  ی. رفتار مبتن۴
  سازی ینهبه

  بلندمدت
(برخالف تصور 

 )یهاول

 شباهت سازی بهینه به ما رفتارهای دلیل دوبهشود،میتربلندمدتدورههرچه
  :یابند می بیشتری

(فرد  شود می فراهم بیشتر سازی بهینه امکان و شده بیشتر دسترس در اطالعات. ١
 )؛است سازی بهینه و واکنش به قادر تری فعال شکل به

 افراد گویی که رسد می نظر به گونه این) ی(تطور  تکاملی نتیجه یک عنوان به بلندمدت در. ٢
  ).دارند یکینئوکالس سازی بهینه گویی حدی،حالت(دردارندسازیبهینه

  نامحقق تحلیل و تجزیه: منبع
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 ٣ جـدول در خالصـه بسـیار صـورت به ها گیری تصمیم بر نهادی سطوح گسترده اثرگذاری کلیت
 تحلیـل چهارگانـه سـطوح از آزاد نسـبت بـه تعمیمـی و برداشـت جـدول این. است شده داده یشنما

چـارچوب  یآموزشـ یتو مز ی). نکته اساسWilliamson, 2000( 1است ویلیامسون اولیور اقتصادی
و  یو جداسـاز یموضـوعات نهـاد بندی سـطحآمـده اسـت  یزجدول ن ینکه در ا یلیامسونو یلیتحل
  است.  گیری یماز سطوح تصم یکی عنوان به یکینئوکالس سازی ینهآنها با به زمان هم یسهمقا

 کـه گیـرد مـی نظر در مختلفی سطوح امور سازی اقتصادی برای بندی،سطح این در ویلیامسون
 بـه هـا گیـری تصمیم تحلیل برای ممکن سطح تنها نه و سطوح این از یکی نئوکالسیکی سازی بهینه
 تحقیـق یشـینه، پ٣ جـدول در شـده ذکـر عبـارات و سـطوح از یـک هر درخصوص. رود می شمار

 یو تـا حـدود ٣ سـطح بـه مربـوط بیشتر نورث های پژوهش ،مثال عنوان بهوجود دارد.  ای گسترده
 جدول ینا ٣ سطح یو تا حدود ۴ سطح به مربوط بیشتر ویلیامسون و کوز های و پژوهش ٢ سطح
. است داده اختصاص خود به را رایج خرد اقتصاد ریاضی ادبیات اعظم بخش یزن ۵ سطح. باشد می

هرچنـد  ؛اسـت رایـج سـطوح ایـن تمام های داده برای اقتصادسنجی و آماری های روش از استفاده
  برخوردار است.  یشتریب یو آمار یاطالعات هایاز بانک ۵ سطح

 یاطالعـات هـایبانـک یـهو ته ۴ تا ١ سطوح کردن یکّم  به نهادی در اقتصاد ها شتال از بخشی
 −توسـعه  ینهـاد هـای (شـاخص اسـت معطـوفسـطوح  یـنموضـوعات مربـوط ا یبـرا یرسم

 یناز همـ »یعادات و قواعد فـرد«سطح  فزودنا با ما...). و کار و کسب محیط بهبود های شاخص
 بـا مقایسـه در نهـادی هـای گیـری یمبـودن تصـم یـرو فراگ یتنشان دادن اهم یبرا یچارچوب کل

 جـدول یـنبـا ا یواقعـ یروزمره و زنـدگ ی. چنانچه رفتارهااست شدهاستفاده  یممستق سازی بهینه
 سطوح به مربوط منابع تخصیص و ها گیری تصمیم عمده بخش که شود یمشاهده م شود ادهد تطبیق

  . شوند ی) اخذ نم۵ (سطح ای لحظه و فعال سازی ینهبه یقاز طر یماً ) است و مستق۴ تا ١(
وجـود  یلیامسـونمربـوط بـه و یدر جدول اصـل یکه سطح عادات و قواعد فرد کردتوجه  باید
جـدول  یـب(ترت باشـد یمـ یو یـلموجود در تحل یزمان یبفارغ از ترت ینجاآن در ا افزودنو  ندارد

 یبحثـ ینجـااز سـطوح اسـت). مـا در ا یـکهـر  ییـربر مـدت زمـان معمـول تغ یمبتن یلیامسونو
 تـر یقتوجه دق یدر راستا یلسطح مذکور به تحل افزودننداشته و  ینهاد ییرتغ ینددرخصوص زمان و فرا

) معلـوم قبـل از یها جواباستفاده از  یا(محاسبه فعال  گیری تصمیم فرایند شناختی عصب جنبه به
                                                           

: برشمرد توان یم گونه نیارا به صورت خالصه  امسونیلیبحث شده توسط و  یاقتصاد لیو تحل یریگ میتصم سطح چهار. ١
  .یکینئوکالس یساز نهیبه. ۴ قرارداد؛ و سازمان. ٣  ؛یرسم ینهادها. ٢  ؛یررسمیغ ینهادها. ١
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 سـازی بهینه یزن ۵ . سطحدنامی نهادی سطوح توان یرا م ۴ تا ١ سطوح زمانی، ترتیب از فارغ. است
  .گیرد می قرار نئوکالسیکی سازی بهینه با تناظر در حالت ترین کامل در که است مستقیم

  
  گیری و تحلیل اقتصادی ویلیامسون : تعمیمی از سطوح مختلف تصمیم٣جدول 

  
 

  توضیحات گیریتصمیم مختلف سطوح

 قواعد و عادات  ١ سطح
  فردی

(اگرچـه  بگیریـد نظـردر آمـوزش گونـه هیچ بـدونوجزیـرهیکدرراتنهافردیکحدیحالتدر
 تجربـه کسـب با) است نبوده نهادی هیچ تأثیر تحت قبل از وی ذهنی نقشه کنید فرض اما محال

 قواعـد و عادت بر مبتنی وی رفتارهای از بسیاری مرور به ای، لحظه و مستقیم های سازی بهینه از
 امـور بـا مواجهـه در مثـال بـرای –) ١ سیسـتم بـه تفکر ٢ سیستم از امور(انتقال  شد خواهد فردی
 ایـن غیرحدی، حالت در. باشد نداشته ای لحظه سازی بهینه و فعال تفکر است ممکن وی تکراری
  .هستند جدول سطوح دیگر تأثیر تحت خود فردی قواعد و عادات
 خـود عامدانـه طراحی حاصل چه و باشند داشته خودانگیخته حالت چه فردی عادات و قواعد این
  .هستنددیگرانبهآموزشوانتقالقابلباشند،فرد

 یاجتماعقواعد    ٢ سطح
  یررسمیغ

 را افـراد رفتارهـایوها تصـمیم) رسـمی اجرایضمانتفاقد(قواعداجتماعیهایعرفواخالق
ـــدون رفتارهـــا از بســـیاری در افـــراد. دهنـــد مـــی شـــکل ـــر مبتنـــی فقـــط و تفکـــر ب  و عـــرف ب

   

 .کنندمی عملرایجاخالق

 اجتماعیقواعد  ٣ سطح
 رسمی

 ی(قانون اساس دهندمی شکل را رفتارها و ها تصمیمیزضمانت اجرا) نی(قواعد دارایرسمقوانین
  ...). و ها نامه یینآ − یعاد ینقوان −

  قرارداد و سازمان  ۴ سطح

 را رفتارهـا...) و انجمـن حـزب، دولت، بنگاه،(خانواده، هاسازماندرموجودمراتبو سلسلهقواعد
 و رود مـی حاشـیه بـه زیادی حدود تا سازی بهینه ها سازمان درون در. کنند می کنترل و داده شکل
  .گیرد می را مستقیم سازی بهینه جای سازمان آن قواعد براساس نهادینه رفتار
 از خـارج سازی بهینه و کند می کنترل را طرفین رفتارهای قرارداد مفاد این بیشتر نیز، قرارداد عقد از پس
  .گیرد می را آن جایقرارداد مفاد براساس نهادینهرفتاروورودمیحاشیهبهزیادیحدودتاقراردادمفاد

مستقیمسازی بهینه  ۵ سطح
 ایلحظه و

گاهانه و محاسـبهمبتنی تفکـر و تـا حـدود  ٢یسـتمس یـتمتنـاظر بـا فعال−محوربر تفکر فعال، آ
 .نئوکالسیکیسازیینهمتناظر با مفهوم بهیادیز

  
 یبـیترک لیـدل به یواقع یایدن در و بوده یانتزاع یادیز حدود تا ٣ جدول در گرفته صورت کیتفک
زمـان تمـام  هم یریگ میتصم هر در و ندارد وجود سطوح نیا قیدق کیتفک امکان ها یریگ میتصم بودن

 رایـز است؛ قیردقیغ زین یساز نهیبه−ینهاد یکل کیتفک. دارند حضور مختلف درجات به سطوح نیا
 تحـت کـه ندارد وجود زین یساز نهیبه چیه و نباشد یساز نهیبه ریتأث تحت که ستین ینهاد رفتار چیه
 گریکـدیبـوده و بـر  وسـتهیپ هم سطوح که به نیتوجه کرد که ا دیهمواره با 1.نباشد ینهاد ساختار ریتأث

 ادشـدهی چارچوب و کیتفک. کنند یم یراهبر را ما یها یریگ میتصم »یبیترک«اثرگذار هستند به شکل 
                                                           

 سطح و ینهاد سطوح یدگیتن درهم و ارتباط حیتوض یبرا لیتمث نیبهتر  »انیجر −انباشت« یمفهوم مدل رسد یم نظر به. ١
 و کار). هیسرما میمفاه وستهیپ هم بهبا ارتباط متقابل و  سهیباشد (قابل مقا یساز نهیبه
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 یآموزشـ چـارچوب نیبهتـر توان یم را آن و کرده کمک موضوع لیتحل در ما به بودن یانتزاع وجود با
  ). Joskow, 2008, p.7-11( دانست ینهاد مباحث به ورود یبرا

 و یسـازمان یساختارها و قواعد عادات، یعنی کند یرفتارها راکنترل م ۴ تا ١ سطوح در که آنچه
 نیبـ افـراد، نی(بـ اسـت گـرانید بـه انتقال و آموزش قابل و یطراح قابل یادیز حدود تا ،یقرارداد

آمـوزش  رقابلیو کنترل و غ یطراح رقابلیبه شکل کامل غ یجوامع). اگر سطوح نهاد نیو ب ها لنس
  .ردندا یچندان دهیفا یبحث در خصوص آنها از نظر اقتصاد 1بودند گرانیبه د

فـراهم  زیـنهـاد ن فیـتعر یساده برا یچارچوب یضمن طور بهجدول  نیمطرح شده در ا سطوح
 نظـر مـد را) می(مسـتق یساز نهیبه مفهوم توان یاز نهاد م هیاول فیتعر کی ارائه یبرا یعنی ؛ندکن یم

 یی(عادات، قواعـد و سـاختارها دینام نهاد را آن با زیمتما یریگ میتصم سطوح اتیمحتو و داد قرار
 مـؤثر یریـگ میتصـم بـر تواننـد یم و دارند وجود نهینهاد ورتص به یساز نهیکه قبل از فعال شدن به

 ازمنـدین و اسـت ریـفراگ اریبسـ یچـارچوب، از نظـر مفهـوم نیـنهـاد در ا فیـالبته تعر 2).باشند
 تیمثـل وضـع ییهـا تیمحـدود ایـ 3زهیغر مثل یمیمفاه شامل تا بود خواهد یلیتکم حاتیتوض
 ایـ قاعـده بـرخالف رفتـار تیـقابل ف،یـتعر نیـا در. نباشـد) یکینئوکالس تی(محدود ییایجغراف

 وجـهچیهـآنچه کـه بـه یعنی نیا .رود یم شمار به یمهم اریبس یژگیو و یضرور یعنصر ساختار،
 بـه مربـوط و یکینئوکالسـ یهـا تینهـاد نبـوده و از جـنس محـدود 4،کرد عمل آن برخالف نتوان
 خواهد بود. ۵ سطح

بـر آن  نجـایمستقل است و آنچه که در ا یبحث یازمندجدول ن ینا یاتو شرح جزئ یقدق بررسی
                                                           

 کمـال و تمـام شـکل بـه(فرهنگ)  یررسمیسطح قواعد غ ژهیو  بهو  یسطوح نهاد نیا ،یتکامل دیبا د  که کرد توجه دیبا. ١
 قواعـد سـطح در راتییتغ یجیتدر  اریبس ندیفرا توجه با و اساس نیهم بر. ستندین کنترل قابل و نییپا به باال یطراح قابل
 از خـارج یادیـز  حـدود تا و ختهیخودانگ نظم نوع از و شده داده را سطح نیا امسونیلیو ) سال صد از شتری(ب یررسمیغ

 اذعـان هاجسـون بـا مصـاحبه در حـال نیـا بـا ؛)Williamson, 2000, pp.596-597( ردیـگ یم نظر در یاقتصاد لیتحل
 مباحـث منظـر از زیـن سـطوح گـرید  و بـوده یو تخصـص بـه مربـوط قـرارداد و سازمان سطح بر یو تمرکز که کند یم

 کننده مصـرف شتری) خود را بیررسمیغ و ی(رسم قواعد سطوح درباره یو اساس نیا بر. دارند یاساس تیاهم یاقتصاد
  ).Hodgson & Gindis, 2007, p.381( داند یم هینظر  دکنندهیتول نه و گرانید  اتینظر 

 را نهـاد از قیـدق یفـیتعر  ارائـه قصد نجایا در زین ما و ندارد وجود یقاطع نظراتفاق هنوز نهاد مفهوم قیدق فیتعر  درباره. ٢
 انیدانشـجو  بـه ینهـاد اقتصـاد میمفـاه آمـوزش درخصوص تواند یم شده ارائه ساده فیتعر  رسد یم نظر به اما م؛یندار 

 .باشد داشته یدیمف کارکرد
 اقتصـاد اتیـادب در امـا ؛)دیـنام صـفر سـطح را زهیـغر  تـوان یم ١ جدول(در  دارد را بودن نهینهاد  مفهوم خود، در زهیغر . ٣

 نیـا در ٢ سـطح گـاه یحتـ. شـود یم فرض یاقتصاد مباحث از خارج کامالً  و است امدهین شمار به نهاد زهیغر  ،ینهاد
 و کنـد اریبسـ رییتغ ندیفرا گسترده، یاثرگذار وجود با سطح نیا رایز  شود؛ یم فرض یاقتصاد لیتحل از خارج زین جدول
 اسـت ممکـن و سـتندین گونـه نیا ٢ سـطح یها مؤلفهدارد. البته تجربه نشان داده که تمام  یکنترل رقابلیغ گاه و یطوالن
 .کنند جادیا جامعه فرهنگ از یبخش در یعیوس گونه انقالب راتییتغ توانند یم نخبگان که شود ادعا

 .بود خواهد) ساختار و قاعده برخالف عمل تی(قابل یاخالق ییها جنبه یدارا یصورت ذاتمنظر، مفهوم نهاد به نی. از ا4
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کید در مفـاد  تأمل. با هاست گیری تصمیم ینددر فرا ینشان دادن نقش عمده سطوح نهاد شود می تأ
 افـراد، هـای گیـری تصمیم عمده که نمود ادعا توان می روزمره واقعی زندگی با آن یقو تطب ٣ جدول
 مجموعـه یـک از خاص حالتی ای، لحظه و مستقیم سازی بهینه و است نهادی سطوح کنترل تحت
بـزرگ مجموعه این در. رود می شمار به اقتصادی عامالن گیری تصمیم ممکن های روش از تربزرگ
 و مستقیم سازی بهینه بدون و بوده نهادی شکل به رفتارها عمده بخش گیری، تصمیم های روش از تر

  . پذیرند می صورت ای لحظه
 سـازی بهینـه پیوسـته ورتصـ (به یمتفکر فعال نـدار یاز امور جار یاریبس یما برا دیگرسخن،به
 سـاختار بـه توجـه بـا یـا و ایـم دیـده قبل از که هایی شبلکه با توجه به آموز ؛)دهیم نمی انجام مستقیم
کـه  یزمـان یعنـیاوقـات  یمـا گـاه مسـلماً . کنـیم می عمل داریم قرار آن در که قراردادی یا سازمانی

 سـازی بهینـه نکنـیم، عمـل نهادی تا گیریم یم یمکه تصم یزمان یادر دسترس هستند  یاطالعات کاف
 مسـتقیم سـازی بهینـه بـدون دهـد یما را شکل م یاما آنچه که بخش اعظم رفتارها داریم؛ نیز مستقیم
عمـل  یاز نهـاد یبیترک زمان همما  یرفتارها یشتراست که ب آن یتواقع ینا تر دقیق توضیح البته. است

آشـکار و پنهـان  تـأثیربـدون  سـازی بهینـه هـیچ کردن عمل ترکیبی این در. هستند سازی ینهکردن و به
    1باشد. یرفتهنپذ تأثیر سازی بهینه از که نیست هم نهادی گیری یمتصم یچنهادها وجود ندارد و ه

اشاره دارد کـه  یفرض یبه رفتار سازی ینهخاص از به یحالت عنوان به »یکینئوکالس سازی بهینه«
خود دارند و با استفاده از  یتاز توابع هدف و محدود یاطالعات کامل یآن عامالن اقتصاد براساس

 بنیـانی فـروض از کـه رفتار این بودن غیرواقعی. دهند می شکل را خود رفتارهای مقید، سازی ینهبه
  همواره محل بحث و نقد بوده است.  ،شود می محسوب نئوکالسیک اقتصادخرد
 بـه خـود) Friedman, 1953( »اثبـاتی اقتصاد شناسی روش« معروف مقاله در فریدمن میلتون

 نئوکالسـیکی معنـای بـه سـازی ینهبه یعامالن اقتصاد اگرچه نویسد میو  دهد می پاسخ نقدها این
دارنـد و  یکینئوکالس سازی ینهبه »ییگو«در نظر گرفت که  گونه این توان یاما رفتار آنها را م ،ندارند
 یرواقعـیغ ،باشند صحیح ها بینی پیش این که زمانی تا داد، انجام بینی یشو پ یسازآن مدل براساس

  ندارد.  یچندان یتبودن فروض اهم
 گرامـر قواعد نام به  یاما علم ؛ندارند یبه قواعد گرامر یدر هنگام صحبت کردن توجه ها انسان

مشـابه  طور بـه .نمایـد یمـ ارائـهاز نحوه صحبت کردن افراد  یحیصح های بینی پیش که دارد وجود
                                                           

 یجـا خـود در زین را کردن عمل ینهاد مفهوم و است گسترده و منعطف اریبس یمفهوم خود عام یمعنا در یساز نهیبه. ١
 گرید  فرد که بوده نیا یساز نهیبه جواب یعنی گرفت؛ نظر در میرمستقیغ یساز نهیبه را ینهاد رفتار توان یم گاه. دهد یم
 .کند یرویپ) قواعد و(عادات  نهادها از م،یمستق یساز نهیبه یجابه و نکند یساز نهیبه
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وجود دارد کـه  یکبه نام اقتصادخرد نئوکالس یاما علم ،ندارند نئوکالسیکی سازی ینهافراد به اگرچه
و قابل توجـه  یقو یاربس یدمناستدالل فر 1.کند یم ارائهاز نحوه رفتار افراد  یحیصح های بینی یشپ

  . اند نبوده وی های استدالل کنندهتأییدل به شکل کام رفتاری اقتصاد های یافتهحال  ینبا ا ؛است
 کـهگونـه همـان هـا انسـان آیـا کـه اسـت بـوده ایـن رفتـاری اقتصـاد اساسـی تسؤاالاز  یکی
 سـؤال ینهستند؟ جواب ا یزن یخوب یشهود گران محاسبه یاآ ،هستند خوبی شهودی های گرامردان
 ،١٣٩۴ ،(کـانمن بـوده اسـت» نه مشروط« یک یرو پژوهش در چند دهه اخ یقتحق ها لپس از سا

 یشـترب یـدرا با یکینئوکالس سازی بهینه که است نآمناقشه  ینا یبرا رفتاری اقتصاد حل راه). ١٠ص
حالـت شـاخص و  یکینئوکالسـ یها مـدل درواقع،. گرفتدر نظر  »یاثبات«و نه  »یهنجار« یامر

 یـنهمواره همراه با انحـراف از ا یواقع اییدن اگرچهدارند و  یو هنجار یاستاندارد و کارکرد آموزش
 درک بـا همـراه اگر ها مدل این از استفاده و آموزش حال این با است استاندارد و شاخص یها مدل

  ). ٣٨٠و  ٢۶۵ص ،١٣٩۶ ،یلر(ت شود واقع مفید تواند می باشد آنها های محدودیت
 تقویـت برای تالش و اثباتی و هنجاری دوگانه همین اسالمی اقتصاد در قدیمی مباحث از یکی

 های سازیمدل شود می مشاهده کهگونه اما همان ؛است اسالمی اقتصاد مباحث در اثباتی های جنبه
کیدهستند و لذا  یهنجار ،باشند اثباتی اینکه از بیشتر نیز نئوکالسیکی  هـای از حد بر جنبـه یشب تأ

قسـمت را در دو بنـد  یننخواهد بود. ا یحصح اسالمی اقتصاد در همچنین و اقتصاد علم در اثباتی
 سـازی بهینه و نهادی رفتارهای از ترکیبی اوالً  ها انسان واقعی رفتار که نمود خالصه توان یم گونه این
 سازی بهینه از تر ساده یاربس یادشده سازی بهینه یاً مقاله) و ثان یقسمت بعد ی(موضوع اصل باشد می

 یممستق سازی بهینه به اقتصادی عامالن تمایل و دارد مراتبی یساز ینهبه درواقع،است.  یکینئوکالس
 یعنـیمرتبـه آن  تـرینامـا کامـل ؛هسـتند دسـترس در اطالعـات کـه یابـد مـی افزایش یدر موارد

داشـته و  یو حـّد  یانتزاعـ یحـالت» کامل یتبر اطالعات و عقالن یمبتن یکینئوکالس سازی بهینه«
  دارد.  یداشته باشد جنبه هنجار یجنبه اثبات ینکهاز ا یشترب

  
  »یا لحظه یساز نهیبه« و »ینهاد یریگ میتصم« از یبیترک: یاقتصاد یرفتارها. ۴

بـوده و ذهـن  کننده هخست و بر هزینه بسیار آن شکل ترین ساده در حتی ای مداوم و لحظه سازی بهینه
و در مواجهـه بـا نـاقص بـودن  ینـانیو پـر از نااطم یچیدهپ یدارد تا در فضا یو تکامل یذات یشگرا

و از قبـل  ینـهنهاد هـای گیـری تصـمیم طریـق از ای لحظـه و مسـتقیم سازی بهینه ایج بهاطالعات 
                                                           

 .کند یم استفاده) اردیلیب یباز یسازرشد برگ درختان به سمت آفتاب و مدل یساز(مدل یگرید  یها لیتمث از دمنیفر . ١
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 ،فعـال شـود ٢ سیسـتم یلـیامور بپردازد و تنها در موارد خاص چنانچه بـه دال یمشخص به راهبر
، تالش را ٢ و ١ های سیستم میان کار تقسیم این«. بود خواهیم مستقیم سازی ینهشاهد محاسبه و به

  ). ٣٨، ص١٣٩۴(کانمن،  »رساند یرا به حداکثر م ییبه حداقل و کارا
 ٢ سیســتمو آمـاده کـار بـودن  ١ سیســتمتوسـط  یامـور اقتصـاد یراهبــر یـنا سـخن،یگردبـه
 انتزاعـی دنیـایی در. رود می شمار به ها سازی بهینه ینتر مهمامور و  یراهبر یروش برا ترین مدآکار
 یهمواره و برا ٢ سیستم( است صفر ها گیری تصمیم هزینه و بوده دسترس در و کامل اطالعات، که

از قبـل  ینظم سـاختار ینبه ا یازین کارآمد سازی ینهبه یتمام امور قابل فعال نگه داشتن باشد) برا
 و بـوده انجـام قابل ها حالت ترین منعطف و ترین کامل در سازی ینهبه زیرا ؛نیست) ها (نهاد موجود
 یـایامـا در دن ؛دکنـ مـی فـراهم ساختاری نظم این به وابستگی بدون را ممکن های کارایی حداکثر
 ینـه(از قبـل نهاد موجـود قبـل از سـاختاری نظم و بوده محدود بسیار سازی ینهبه ینقدرت ا یواقع
  1.شود می کننده نتعیی بسیار) شده

  
  ینهاد یریگ میتصم تیماه ١−۴

 کـه کنـد یرا مطرح م مسئله ینا »بنگاه ماهیت« عنوان با خود بنیادین مقاله در) ١٩٣٧(کوز  رونالد
 منجـر یاقتصاد ییمداوم، به حداکثر کارا سازی بهینه و باال انعطاف لیلد به یبازار های انتخاب اگر
 سـازی ینـهبه . در درون بنگـاه و سـازمان،یمبنگاه و سازمان هسـت یلپس چرا شاهد تشک ،شوند می

  . گیرند می را بازار جای مراتبسلسله و قواعد و شود می تعطیل بازاری های یمتق براساس
 یلتشـک یمختلـف سـازمان و بنگـاه، بـازار هـای قسـمت ینو خـدمات بـ هاکاال مبادله برای

 یـهتوج ی. کوز بـراشوند یانجام م یمراتب سازمانقواعد و سلسله براساسبلکه مبادالت  ؛شود نمی
 هـای یمـتق براسـاس سـازی ینـهکـه به کند میاشاره  یتواقع ینسازمان و بنگاه به ا یلتشک ییچرا

 هزینه بدون) ی(مبادله بازار و خدمات از بازار هاکاال انتخاب برای گیری تصمیم فرایند یعنی بازاری
نبودن منافع و کنـار گذاشـته  رفهص بهمبادله ممکن است باعث  های هزینه بودن غیرصفر این و نبوده

 راهبری مراتبسلسله یقدر درون بنگاه و از طر یادشدهمبادالت  یجهشده و در نت یشدن مبادله بازار
 منابع تخصیص شاهد بازاری های قیمت و بازار توسط منابع تخصیص ایج به سخن،دیگربه. شوند
 و دولت نام به مراتبیسلسله تشکیل اقتصادی، منظر از. بود خواهیم مراتبسلسله و مدیریت توسط
  .است توجیه قابل فایده−هزینه تحلیل از پس البته و طریق این از نیز دولتی مداخالت از بسیاری

                                                           
 ،یواقعـ یایـامـا در دن شـود؛ یم تیاهم کم یصفر باشد نظم حقوق مبادله نهیهز (اگر  است کوز هیقض مشابه استدالل نیا. ١

 ).دارد یادیز  ریتأث یاقتصاد ییبر کارا ینظم حقوق
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 یـلاز دال یلیامسـونو یـورکـردن آن توسـط اول یـاتیتوسط رونالد کوز و بسط و عمل یدها ینا ئهارا
 نویسـد می نیز) ٢٠١٠و  a٢٠٠۵ ،b٢٠٠۵( امسونیلی. واست بودهدو اقتصاددان  یننوبل به ا یاعطا
 یـلبلکـه تحل ؛صـرفه باشـد به یکه همواره مبادله بازار یستن گونه اینمبادله،  های هزینه وجود یلدل به
 بازار از ترکیبی یامراتب صرفه بودن مبادله در چارچوب سلسله به دهنده نشانممکن است  فایده−ینههز
 طریـق از هـم و بازار در هم مبادله های ینهچنانچه هز یو انتزاع یحّد مراتب باشد. در حالت سلسله و

فـرد  عنوان بـهخودش  1بنگاه  یا( فرد و شود یکنار گذاشته م کامالً مبادله  باشد، باال یارمراتب بسسلسله
 حالت ین. در اکند می یدرا خودش تول یازخدمت مورد ن یاکاال  یرون،با ب ای مبادله یچ) بدون هیحقوق
 نخواهـد مبادلـه و تعامـل مراتـبسلسـله چارچوب در نه و بازار چارچوب در نه دیگران با فرد حّدی،
    2.پرداخت خواهد تولید به خودش اختیار در های نهاده و کار نیروی به اتکا با و داشت
 اگـر. دارد تـایپی کـار مقداری گاه که بگیرید نظر در را فردی ویلیامسون یلدرک بهتر تحل یبرا
 مراجعـه بار هر با بتواند وی و باشند کار مشغول وی مجاورت در ماهر تایپیست توجهی قابل تعداد

 یفیـترا بـا ک یـازشخدمات مـورد ن زنی،چانه و جستجو هزینه کمترین با تایپ رقابتی بازارِ  این به
بـه بـازار  یـپبـه تا یـازاست که در هر نوبت ن ینا یو یراهبرد برا ینکند بهتر یافتمورد انتظار در

. اگـر دهد یم ارائهرا  یفیتو ک یمتق ینبسپارد که در آن لحظه بهتر یپیستیمراجعه کند و کار را به تا
 بـرای یمانکـاریقـرارداد سـاده پ یکممکن است  ،و هرروزه باشد معمولیحالت  یپبه تا یو نیاز
 ینی(جانش باشد بازار به هرروزه مراجعه از تر رفهص بهدر مجموع  ها تایپیست از یکی با سالهیک مثال

  بودن مراجعه هرروزه به بازار).  بر هزینه لیلد به یمبادله ساده بازار ایج بهقرارداد 
بلکـه  ؛بـود نخواهـد بـازار در هـرروزه سـتجویج به یـازین یگرد سالهیکقرارداد  ینا اساسبر

 هنـوز یپیست(تا شود می مشخص قبل از قرارداد دوره برای شود یارجاع م یکه کارها به و یپیستیتا
 ،باشـد داشـته امنیتـی یا تخصصی حالت یا باشد زیاد بسیار تایپ حجم اگر). دارد کاری استقالل

 ایـنبنگـاه شـود و  یلبـه قـرارداد اسـتخدام و تشـک یلتبد یمانکاریقرارداد ساده پ ینممکن است ا
 کـه درآیـد یکامل استقالل خود را در بـازار از دسـت داده و تحـت امـر بنگـاه ورتص به تایپیست
درخصـوص  یستالزم ن یپیستکار به تا ارائهدر هر بار  یزشود ن یلبنگاه تشک ی. وقتشود می تشکیل

 عقـد و مناسـب تایپیست کردن پیدا اگر حّدی حالت در. شود انجام زنی هو... جستجو و چان یمتق
                                                           

 یحقـوق شـخص کیـ عنوان بـه لیو پس از تشک شود یم جادیا مبادله یها نهیهز از  یسرکیدر  ییجو  صرفه یبرا بنگاه. ١
 ها ادغامو  ها یسپار برونخودش دست به انتخاب بزند.  یاندازه سازمان رییتغ ایبازار و  نیب تواند یم مبادالتش انجام یبرا
 .هستند راستا نیهم در

 از یراحتـ بـه امـا است؛ نگرفته قرار اشاره مورد امسونیلیو  یها مقاله در آشکار طور بهبحث شده توسط ما  یحد حالت. ٢
  .است استنتاج قابل امسونیلیو  یها استدالل
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ممکن اسـت آن فـرد نـه بـه بـازار  ،باشد پرهزینه بسیار قرارداد این اجرای بر نظارت و وی با قرارداد
 یمرا انجـام دهـد. تصـم یپیتـا یبلکـه خـودش کارهـا ؛اسـتخدام کنـد یپیستیمراجعه کند و نه تا

 یـاو  یچیـدهپ یسـاده، قراردادهـا یقراردادهـا ی،ساده بـازار یاردرخصوص استفاده از مبادالت بس
جداگانه در هر مورد خـاص  یدهو فا ینههز یلبنگاه) به تحل یل(تشک استخدام مدتبلند یقراردادها
  کند.  ییرتغ ینهبه یمممکن است تصم یطشرا ییربا تغ یزو در طول زمان ن بوده وابسته

. رود مـی شـمار به ویلیامسون های یپرداز هینظر یهسته مرکز 1»شرایط به وابسته تدبیر« یهفرض
کـدام کامـل  یچ(از جمله دولت) ه یمراتب سازمانبازارها، قراردادها و سلسله یه،فرض ینا براساس
 یـلو پـس از تحل یطهمه ناقص هسـتند و در هـر مـورد خـاص بـا توجـه بـه شـرا زمان همنبوده و 

. گیـرد قـرار اسـتفاده مـورد بیشتر و باشد داشته برتری بقیه بر آنها از یکی است ممکن فایده−ینههز
 بـازار برتـری باعـث بـازاری مبادلـه هـای هزینه کاهش با اطالعات شدن روان و ها قیمت تصحیح

 سـازمانی درون همکـاری بـرای بـاال هـای انگیـزه وجود و سازمانی ساختارهای اصالح و شود می
کوز  یدها یلیشرح تکم درواقعکه  یلیامسونو یلدولت و سازمان شوند. تحل یحباعث ترج توانند می
 یو کـاربرد ینظـر هـای داشته و پژوهش یدجد یدر اقتصاد نهادگرا یادیز یاربس یتاهم ،باشد یم

  .است داده اختصاص خود به نیز را فراوانی
 را اسـتدالل این توان یم ،دارد ویلیامسون و کوز استدالل منطق با مشابه منطقی که استداللی با
 طریق از را منابع و کرده تعطیل را بازاری سازی بهینه تواند می مبادله بودن بر هزینه اگر که کرد مطرح
 توانـد مـی نیـز گیـری تصـمیم بـودن بـر هزینـه مشـابه، منطقـی بـا دهـد، تخصـیص مراتبسلسله
 قواعد و عادات بر مبتنی نهادی گیری تصمیم« و کرده تعطیل را »سازی ینهبه« براساس گیری تصمیم

  آمده است.  ۴ جدول در استدالل این از ای خالصه. کند آن جایگزین را »مشخص قبل از
 یلیامسـونمشـابه منطـق اسـتدالل کـوز و و یارمنطق استدالل ما بسـ اگرچهتوجه نمود که  یدبا
بر  لزوماً  اشتراک، از ای دامنه وجود با »گیری تصمیم هزینه« و »مبادله ینههز« یماما خود مفاه ،است

 هـای ینـهاز هز ی(بخشـ باشد یم» عموم و خصوص من وجه«و رابطه آنها از نوع  یستندهم منطبق ن
 هزینـه مبادلـه، هـای ینـهاما همـه هز ؛باشند می مبادله خصوص در گیری تصمیم های هزینه مبادله،
  ). یستنداز جنس مبادله ن یزن ها گیری تصمیم همه مقابل در و نبوده گیری تصمیم

                                                           
١ .Discriminating Alignment Hypothesis − ــ ــه یبرخ ــهارا یها ترجم ــرا ئ ــده ب ــا یش ــد از: ا اصــطالح عبارت نی ن

و همکـاران،  ی(متوسـل زیـآم ضیتبع ی)، سـامانده٢٢٨ و ١٨٨، ص١٣٩٠و همکـاران،  ی(متوسـل یضیتبع یساز متناسب
 اقدم، یری(نص زیآم ضیتبع ی) و ترازساز١۶١−١۴٨، ص١٣٩۵و همکاران،  ی(متوسل کارا یساز مرتب)، ٢٧٨، ص١٣٩٠
از  یا هیال  و ستین لفظ به لفظ معادل اگرچه که است »طیشرا به وابسته ریتدب« معادل از استفاده ما هیاول شنهادیپ). ١٣٨۵
 .کند یم منتقل یخوب به را هیاول یمعنا اما ،)ندارد را اصطالح در نهفته ینالیمارژ (مفهوم  ندارد را یاقتصادخرد یمعنا
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 جـنس از مشـترکی مفهـوم در فقـط ایشـان هـای شباهت منطق استدالل ما با اسـتدالل واقعدر
 مشـترک و داشـته حضـور گیری تصمیم هزینه در هم و مبادله هزینه در هم که است »بودن بر هزینه«

 قـادر را مـا ویلیامسـون تکمیلـی های تحلیل و) بنگاه یت(ماه کوز بنیادین مقاله به ارجاع. باشد می
را به  مسئله شان،یاستدالل ما و استدالل ا ینمشترک ب یاتجزئ یلیبه شرح تفض یازتا بدون ن دکن می

  .نماییم تشریح ای خالصه یارشکل بس
  

  سازی) بهینه−ها (نهادی گیری بازار) و ترکیبی بودن تصمیم−مراتب : مقایسه ترکیبی بودن مبادالت (سلسله۴جدول 

 مبادله
  )ویلیامسون و کوز یات(نظر 

 دارد؛ منافعی و ها هزینه بازاری مبادله طریق از امور تدبیر 
 دارد؛ منافعی و ها هزینه نیز مراتبسلسله طریق از امور یرتدب 
 تحلیـل بـه دو این از ترکیبی یا مراتبسلسله یا بازار انتخاب 
 یر(تـدب است وابسته خاص مورد هر در ها فایده و ها هزینه این

 ).شرایط به وابسته

  گیری تصمیم
 دارد منافعی و ها هزینه سازی بهینه براساس گیری تصمیم. 
 و هـا هزینـه نیـز قواعـد و عادات براساس نهادی گیری تصمیم 

 دارد؛ منافعی
 از ترکیبـی یـا نهـادی گیـری تصمیم یا سازی بهینه بین انتخاب 

 خاص مورد هر در ها فایده و ها هزینه این تحلیل به دو این
  .استوابسته

 نتیجه وضعیت نتیجه  وضعیت

 های هزینه
  صفر مبادله

  .شوند یبازار انجام م یقمبادالت از طر تمام 
تمـام مبـادالت در  یو انتزاع یحالت حد  در
کـه شـامل تمـام مبـادالت » ابرمبادلـه« یک

ممکن در طول عمـر باشـد، انجـام خواهنـد 
ــد ــول در و ش ــان ط ــاد زم ــه آن مف  ابرمبادل

  .شود می اجرایی

 های هزینه
 گیری تصمیم
  صفر

 ای لحظه سازی بهینه طریق از هاتصمیم همه
. نیسـت نهـادی هـیچ به نیازی و شوند می اخذ
 از افـراد زیـرا شـود؛ مـی بالوجـه نیز دینی رفتار
کـه  یو بـا اطالعـات کـامل سـازی بهینه طریق
  .کرد خواهند اخذ را ها تصمیم بهترین دارند
 در تصـمیمات تمـام انتزاعـی و حدی حالت در
 تصـمیمات تمـام شـامل کـه »ابرتصـمیم« یک

 طـول در و شده اخذ باشد عمر طول در ممکن
  .شود می اجرایی ابرتصمیم آن مفاد زمان

 های هزینه
 مبادله
  غیرصفر

خاصموردهردرفایدههزینهتحلیلانجام
 قراردادی مراتب سلسله یا بازار از استفاده برای
سلسـله یـا و بـازار اسـت ممکـن: سازمانی و

 .شودانتخابدواینازترکیبییامراتب

 های هزینه
 گیری تصمیم

  غیرصفر

 خاص مورد هر در ذهنی فایده و هزینه تحلیل
ــرای ــتفاده ب ــمیم از اس ــری تص ــادی گی ــا نه  ی
  .دو این از ترکیبی یا سازی بهینه

 های هزینه
 بسیار مبادله
  باال

 تعطیـــل کـــامالً  مبادلـــه حـــدی، حالـــت در
 خـودش کـار نیروی با خودش فرد و شود می
 یا کاال تولید به خودش مالکیت در منابع با و

 ممکـن یـا پرداخـت خواهد نظر مورد خدمت
 کنـار خدمت یا کاال آن مصرف کلی به است

  .شود گذاشته

 های هزینه
 گیری تصمیم
  باال بسیار

ــت در ــه حــدی حال ــاردلیل ب ــیش فش ــد از ب  ح
 فـرد و شـود مـی یـلتعط گیـری تصمیم ذهنی،

 − گیـری تصمیم عدم− شود می منفعل کامالً 
 هـای ینـهانتخـاب گز  یبـرا» قرعه«استفاده از 
ــود ــا و موج ــد« ی ــای روش از »محــض تقلی  ه
(توجـه شـود کـه  شـوند مـی محسوب منفعالنه

  است). یرمنفعالنهغ یهوشمندانه امر  یدتقل
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 دهـد نشان که بوده این وی چالش که کند مینوبل خود اشاره  یافتدر یدر سخنران ویلیامسون
مخمصـه «مهـم هسـتند و الزم اسـت تـا اقتصـاددانان خـود را از  مراتـبسلسـله هـم و بـازار هم
 یو به نقش متفـاوت هـر کـدام توجـه کـاف کننددو رها  ینا ینلزوم انتخاب ب »یمیقد یدئولوژیکیا

 یسـتهبـه آن نگر یرکـاراو غ یمنفـ یـدبـا د معمـوالً  کـه »مراتـبسلسله«اساس  ینبر ا ؛داشته باشند
 .)Williamson, 2010, p.679( باشـد داشـته »بـازار اعجـاز« بـا برابری جایگاه تواند یم ،شود یم
 لـزوم ایـدئولوژیکی مخمصـه از را خـود اقتصـاددانان اسـت الزم کـه رسد یمشابه به نظر م طور به

 دو این از کدام هر متفاوت کارکرد به و هکردرها  »ینهاد گیری تصمیم« و »سازی بهینه« بین انتخاب
 بـا ردیفهم توانند یم »ینهاد یرفتارها«اساس  ینبر ا ؛باشند داشته کافی توجه گیری تصمیم جنبه

   1.شوند محسوب ها سازی بهینه بهترین
 اگـر. اسـت نهـادی هـای گیـری تصـمیم کـارکرد و جایگـاه کنندهتأیید یزن یواقع یایمشاهده دن

 در) نئوکالسـیکی سـازی بهینه برای یت(محدود و محدودکننده بود یرکاراغ ذاتاً  نهادی گیری تصمیم
 گیـری تصمیم نوع این حضور و دوام. کرد نمی پیدا دوام جوامع، اقتصادی زندگی تکاملی روندهای

وجود  کهگونه همان ؛باشد می گیری تصمیم نوع این اقتصادی کارکرد از ای نشانه خود افراد زندگی در
  .باشد می آنها اقتصادی کارکرد نشانه نیز مراتبسلسله و بنگاه

  
  یبیترک یریگ میفراانتخاب و تصم .٢−۴

 انـواع فایـده−هزینـه تحلیـل بـه گیـری تصمیم روش انتخاب دهد ینشان م ۴ جدول که گونه همان
انتخـاب  یفراانتخـاب بـرا«در ابتـدا بـا  درواقع،است.  وابسته گیری تصمیم برای موجود یها شرو

 یننخستوجود دارند و  گیری تصمیم برای مختلفی یها شرو یعنی ؛یممواجه 2»گیری یمروش تصم
 براسـاس یممسـتق سـازی ینـهو به 3اسـت گیـری تصـمیم هـای روش ایـن از یکی انتخاب انتخاب،

 به ممکن روش تنها نه و گیری تصمیم برای ممکن های روش یناز ا یکیاطالعات در دسترس فقط 
 ینهوشـمندانه باشـد و بـا کمتـر یانتخاب تواند می قاعده و عادت چارچوب در رفتار. رود یم شمار
  ). Engel and Weber, 2007( دکنبازده را فراهم  یشترینب ینههز

خواهـد  یشافزا یممستق سازی ینهبه یذهن برا یلتما ،باشد کمتر گیری تصمیم های ینههز چههر
                                                           

نسـبت  تر عام یاقتصادخرد یمبانخواهد داشت و  یاسالم اقتصاد مباحث یبرا یاساس تیاهم ،یاقتصادخرد نگرش نیا. ١
  .کند یم فراهم یکینئوکالس یها یسازمدلبه 

2. meta-choice of decision-making mode 

 که کرده قانع را یو ندارید  فرد یساز نهیبه درواقع،از جنس فراانتخاب است.  زیعمل کردن ن ینیبر د  یمبن یکل میتصم. ٣
 .است ینید  قواعد به کردن عمل گرو در یو سعادت و رفاه
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 عمـل کـردن ینهـاد یذهن برا یلتما ،باشد بیشتر گیری یمتصم های ینههز هرچهو در مقابل  یافت
 تفکر بر مبتنی سازی ینه) و اجتناب از به٣ جدول در سازی ینه(در چارچوب سطوح قبل از سطح به

 نـاقص هـا فایـده سـمت بـه توجـه بـدون موضوع این تحلیل. یافت خواهد افزایش فعال محاسبه و
 یـنا هرچـهحـال  ؛خواهـد داشـت یدیعادات و قواعد فوا براساس گیری یمتصم یعنی ؛بود خواهد

 یـلتما یـنا ؛یافـتخواهد  یشافزا یزعمل کردن ن یبه نهاد یلتما 1،باشند تر و برجسته یشترب یدفوا
گاهانه« تواند یم گاهانه« یا و »عامدانه و آ   .باشد)» یتکامل ی(امر خودانگیخته و ناآ

 بحـث در عقالیی و یمیتنظ صرفاً  فقط نه و تکاملی بستری در هم آن منافع سمت به توجه لزوم
 یعنی ؛است مبادله هزینه بحث در ویلیامسون های استدالل در وضعیت همین مشابه گیری، تصمیم
 بـازار ایج به مراتبسلسله جایگزینی امکان بالقوه ورتص بهمبادله  های ینهبودن هز یرصفرغ اگرچه

داشـته و  یمراتـب بسـتگسلسله کارایی و بازدهی به دهد یاما آنچه در عمل رخ م ،دکن می فراهم را
گاهانه و عامدانه دارا بر افزون   . باشد می نیز تکاملی های جنبه یجنبه انتخاب آ
 یعـامالن اقتصـاد یـیو انتخـاب عقال یطراحـ یجـهنت صـرفاً  کارا مراتبسلسله سخن،دیگربه

مراتب کـارا بـا احتمـال و در بلندمدت، سلسله یندفرا یناست که در ا یتکامل یندیبلکه فرا ،یستن
هاجسـون و   بـا مصاحبه در ویلیامسون. گرفت خواهد قرار استفاده مورد و مانده باقی بیشتری یاربس

گاهانـه(انتخاب  امور تدبیر در ها بنگاه یرانکامل مد یتبه عقالن یو یاسؤال که آ یندر پاسخ به ا  و آ
 فراینـد کارکرد و قدرت به نسبت و بوده معتقد) محدود عقالنیت شرایط در مناسب ساختار عقالیی
بـر  آشـکارا ،اسـت توجه بی) اند کرده انتخاب را مناسب ساختار که هایی بنگاه ماندن(زنده  تکاملی

کیـد امـور تدبیر فرایند در ها بنگاه یرانمد یتموضوع و بر کامل نبودن عقالن یجنبه تکامل یتاهم  تأ
  ). Hodgson & Gindis, 2007, pp.379-381( دارد
 یلیامسوناز نظرات کوز و و »یمیو تنظ ییعقال« صرفاً  برداشت که گونه که همان کردتوجه  یدبا

ما درخصـوص  یلدر تحل ،باشد نمی صحیح امور تدبیر ساختارهای و مبادله های ینهدرخصوص هز
بـه ؛باشـیم داشـته نهـاد از عقالیـی و  یمـیتنظ یریتفسـ صـرفاً  نبایـد نیـز گیری تصمیم های ینههز

 بـر ینـهدر واکنش به هز یعامالن اقتصاد ییو انتخاب عقال یطراح یجهنت نهادها صرفاً  سخن،دیگر
 2.است برجسته بسیار آنها در تطوری و تکاملی جنبه و نیستند گیری تصمیم بودن

 پـردازش و یآور جمـع ینـدفرا یـنا ،بود هزینه بدون اطالعات پردازش و یآور جمع یندفرا اگر
                                                           

 . ینهاد سطوح تیفیک به وابسته. ١
 نمـود توجـه زیـن نهادهـا اسـتقرار در قدرتمندان نقش و قدرت مفهوم به است الزم »یتکامل« و »یمیتنظ« جنبه بر فزونا. ٢

 ).هستند گرید  یبرخ از یبرخ یکش بهره لهیوس صرفاً  ییگو  −ینهاد یساختارها و قواعد−نهادها  ی(برخ



 ١۴١       »ینهاد یریگ میتصم«و  »یساز نهیبه: «یریگ میتصم یبیترک تیماه 

 
 

 یحـّد  سـازی بهینـه لـذا و پـذیرد صـورت ممکـن حالـت تـرین کامـل در و وقفـه بـی توانست می
 نـوع ایـن قـدرت و دقـت سـایه در گیـری تصـمیم یهـا شرو دیگرشده و  پذیر امکان یکینئوکالس
 در اثـری نهادهـا منـدی هفایـد میـزان انتزاعـی حالـت این در. شدند می گذاشته کنار به سازی بهینه

گاهانه انتخاب  ی(و نـه نهادهـا) بـرا مسـتقیم سازی ینههمواره از به زیرا ارد؛ند آنها خودانگیخته یا آ
 شـود، یـلوارد تحل یممسـتق سـازی ینهبه ینههز ینکهاما به محض ا ؛شد می استفاده ها گیری یمتصم
 شـد، بحـث کـهگونـه همـان سـرانجامو  شـود مـی کننـده نتعیی و مهم موضوعی نهادها مندی یدهفا

  .کنند می پیدا) سازی بهینه−ی(نهاد ترکیبی حالت ها گیری تصمیم
  

  یلیتکم نکات و یبند جمع .۵

 شـود مـی تصـور کـه آنچه از گیری تصمیم های هزینه که دهند می نشان رفتاری و شناختی های یافته
همـواره  یعنی ؛است کردن عمل نهادی مستعد شدت به ها انسان مغز و داشته بیشتری بسیار اهمیت

 اسـاس ایـن بر و شوند مستقیم سازی ینهبه ینوجود دارد تا عادات و قواعد، جانش یعصب یلتما ینا
 یبـی،چـارچوب ترک یـن. در اکننـد مـی یـدا) پسـازی بهینـه−ی(نهاد ترکیبی حالت ها گیری تصمیم
 مـداوم سـازی بهینـه مشقت و زحمت از مغز و یافته کاهش شدت به گیری تصمیم ذهنی های هزینه
قـدرت  یشافـزا سـاز زمینه ای، لحظه و مداوم سازی بهینه زحمت از مغز شدن آزاد این. شود می آزاد

 هـای یرفتـار کجامکان بـروز خطاهـا و  هرچند ؛است تر یدو مف تر مهم های گیری یمتصم یمغز برا
 بحـث با توان می را مند نظام های یرفتار کج ی،نهاد اقتصاد یات. در ادبدکن می فراهم نیز را مند منظا

 و مسـتقیم سـازی ینهرفتن به یهبا به حاش زیرا 1؛نمود یاسق کارآمدنا نهادهای تداوم و استقرار امکان
 کارآمـدنا نهـادی رفتارهـای شـاهد اسـت ممکـن آن شدن فعال برای کافی های محرک وجود عدم
 تر قوی بسیار کارایی، یشافزا برای نهادها ساز یتو در مجموع جنبه مثبت و ظرف ،یناوجود. بایمباش
  .آنهاست محدودکننده و منفی جنبه از تر پررنگ و

 و هـا جنبـه هسـتند تـر ساده تصمیمات از ای مجموعه شامل خود که پیچیده های گیری تصمیم در
 طریـق از توانـد می گیری تصمیم از مرحله هر یا جنبه هر و دارند حضور هم کنار در مختلفی های الیه
. پـذیرد انجـام ترکیبـی شکل به یا و »مستقیم سازی بهینه« یا و »نهادی گیری تصمیم« روش دو از یکی
ممکـن  یدر مغز بـه سـادگ ٢ و ١ های سیستم به مربوط فرایندهای جداسازی و تشخیص کهگونه همان

                                                           
 اساس نیا بر توان ینم را) قدرتمندان توسط شده لیتحم(قواعد  یاستثمار یدوام نهادها مثالً  و ینهاد یها ییناکارا تمام. ١

 ینهادهـا نیـا رشیپذ تیقابل ذاتاً  افراد که کند یم ینیب شیپبه بحث نهادها  یشناخت عصب نگاه حال نیا با داد؛ حیتوض
 .دارند را یاستثمار
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نهادهـا و  زمان همدرخصوص تعامل  ندارد، وجود دو یننقش ا یجداساز یبرا ینبوده و مرز مشخص
بـه نیسـت؛ ممکـن تنهـایی به کدام هر اثرگذاری جداسازی و تشخیص اوقات اکثر در نیز سازی ینهبه

 رفتـار هیچ و باشد نهادها اثرگذاری از خالی که گرفت نظر در توان نمی را سازی ینهبه یچه دیگرسخن،
  .باشد فایده و هزینه تحلیل و سازی بهینه اثرگذاری از خالی که گرفت نظر در توان نمی نیز را نهادی

 هـای ریشـه بـه کـه اسـت تـریاز پـروژه بـزرگ یبخش ،شد واقع بحث مورد مقاله این در آنچه
. یـدنام یـزن »ینهـاد یکرداقتصادخرد با رو«آن را  توان می و پردازد می نهادی مباحث اقتصادخردی

پـس از سـطح  1،شـناخت و یـادگیری سطوح از رایج بندی هطبق براساسشده توسط ما  ارائه یلتحل
 یکمجدد اجزا و ساخت  یبترک یبرا یقرار داشته و تالش 2)یلی(پس از شناخت تحل شناخت اجزا

 یـهنظر یک ارائه یو مجزا و تالش برا یجزئ های یهنظر یبترک یگربه عبارت د یا 3متفاوت کل نسبتاً 
  . باشد می ها نظریه این های داشته ترکیب از تر یکل

 در پـژوهش ایـن بـودن ترکیـب سـطح نـوع از و شناخت و یادگیری سطوح ندیب هطبق به اشاره
 ظـاهر بـه های نظریه تحلیل سطح در و حاضر پژوهش موضوع در که است دغدغه این رفع راستای
چـون  یو نظـرات دانشـمندان یـدجد ینهـاد یم،قـد ینهـاد ی،و رفتـار یشـناخت های یه(نظر مجزا
 ها یهنظر یندر ا یکردهاالزم است تا به تفاوت رو اگرچه) یلیامسونکانمن، کوز، نورث و و یمون،سا

بتـوان از  یکلـ یـهنظر یـکسـاخت  یو برا یباما ممکن است تا در سطح ترک 4،باشیم داشته توجه
  استفاده نمود.  یکردهارو یناز ا یکموجود در هر  یلیتحل یابزارها
. باشد منطبق مجزا ورتص به ها یهنظر یناز ا یکبر هر دقیقاً  تا نیست الزم حاصل ترکیبی یهنظر

 یبـرا »یلیامسـونکوز و و ۀمبادل هزینه اقتصاد مباحث استداللی صورت« از ما استفاده منظر این از
منطـق «تمـام و کمـال  یرشپذ یبه معنا لزوماً  »گیری تصمیم شناختی عصب یبیترک یتماه«شرح 
 شـناختی نظریه در آن کامل کاربرد و ویلیامسون و کوز رویکرد در شده برجسته »عقالنی و یمیتنظ

                                                           
 بـه یریادگیـ و آمـوزش یشناس رواندر حوزه  ها هینظر  نیتر  مهماز  یکیبلوم بوده و  نیمربوط به بنجام ادشدهی یبند طبقه. ١

 کـاربرد؛ ییتوانـا. ٣ فهم؛. ٢ ؛سپردن به حافظه) (صرفاً  محض دانش. ١ شامل شناخت و یریادگی(طبقات  رود یم شمار
 جـزء یها هیـنظر  درخصـوص قضـاوت ییتوانـا. ۵ ؛)مسـئله(جزء کردن اطالعات و باز کردن  زیآنال و لیتحل ییتوانا. ۴

 ).دیجد کل کی ساخت و اجزا بیترک ییتوانا. ۶ شده؛
2. analyzing 

3. creating 

 ).North, 1990, pp.28, 54( دارد دیـتأک مبادلـه نـهیهز  موضوع به پرداختن در امسونیلیو  و خودش کردیرو  تفاوت بر نورث. 4
کمنابع در بازار مدرن  صیمشابه بر تمرکز کوز بر موضوعات بنگاه و تخص طور به یو  تفـاوت، نیا وجود با اما دارد؛ دیتأ
 دانـد یمـ خیتـار  طـول در ینهاد تکامل ندیفرا فهم یعنی خودش یپژوهش دغدغه فهم دیکل را) امسونیلیو (و  کوز نشیب
)North, 1995, pp.18−19باعـث  دیـنبا امسونیلیکوز و و  کردینورث و رو  کردیرو  نیب ها تفاوتاساس توجه به  نی) بر ا

 .شود کردیرو  دو نیا مشترک یها شهیر  و ها شباهتگرفته شدن  دهیناد 
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 ای گونـه بـه یلیامسـونکـوز و و هـای استدالل شد اشاره قبل قسمت در که گونه همان ؛نیست نورث
در سـطح  (مخصوصـاً  نهادهـا گـویی کـه شـود منجـر یـهبرداشت اول یناست که ممکن است به ا

گاهانه و عقال«سازمان و قرارداد) حاصل   یطدر واکـنش بـه شـرا یعـامالن اقتصـاد »یـیانتخاب آ
  . باشند یم» محدود یتعقالن«

 هـای امـا در اسـتدالل ،اسـت» محدود یتعقالن«بر  یمبتن یشانا یلتحل اگرچه سخن،یگردبه
 و افـراد و کننـد یرفتـار مـ »یـیعقال کـامالً « محدود، عقالنیت این با مواجهه در افراد گویی ایشان
گاهانه شکلی به ها بنگاه  مبادلـه هـای هزینـه کـردن حـداقل و امـور تدبیر برای توانند می عقالنی و آ
 یطاسـت کـه شـرا یدر حـال یـنا 1.بزننـد مناسـب سـازمانی و قراردادی ساختار انتخاب به دست
  .شود یم یزن» امور یرتدب یندفرا«محدود شامل خود  یتعقالن

هاجسون بـر نـاقص  با علمی مصاحبه در ویلیامسون شد اشاره نیز قبل قسمت در کهگونه همان
کید ها بنگاه مدیران عقالنیت بودن ناقص بر و برداشت نوع این بودن  دیگـرپـرداختن بـه نداشته و  تأ
 نه و موضوع گستردگی و ها پژوهش شدن تخصصی از ناشی را) ی(جنبه تکامل بحث مهم های جنبه
  ). Hodgson & Gindis, 2007, pp.378-381( داند می ها جنبه این نفی منزله به

از » مفهوم نهـاد«نورث، به  یکردو هم در رو یلیامسونکوز و و یکردکه هم در رو کردتوجه  باید
 یو امـر کننـد مـی یلکه مبـادالت را تسـه ی(قواعد شود می نگریسته »مبادله ینهمبادله و هز«منظر 

 نــههزی و گیــری یمتصــم« یــهو از زاو یگــرد یامــا نگــاه مــا بــه نهــاد از منظــر ؛)یاجتمــاع کــامالً 
 ینتــر مهم اگرچــه. شــود مــی نیــز فــردی هــای گیــری تصــمیم شــامل کــه اســت »گیــری تصــمیم
اما  ،باشند می اجتماعی نهادهای نهادها، ینتر مهمبوده و  یگرانتعامل و مبادله با د ها، گیری تصمیم

 تـا اسـت بهتـر دشـدر طـول مقالـه بحـث  کهگونه همان نهاد مفهوم از شناختی عصب یلتحل یبرا
 هـای جنبـه اهمیـت بـه بعـد مرحلـه در و داده گسـترش نیز فردی قواعد و عادات به را نهاد تعریف
  . شود پرداختهموضوع  یاجتماع
 رسـد می نظر به. داشت خواهیم اختیار در بهتری بسیار »نهادی اقتصادخرد پروژه« منظر این از
بحث شده در طـول مقالـه  یچارچوب کل براساس توان می را اقتصادخرد بنیادی و اولیه مباحث که
 بـودن ترکیبـی ویژگـی و گیـری یمتصـم یکلـ یبـا فضـا یاندانشـجو ییاز آشـنا پـسنمـود و  ارائه

 شـرح اسـاس ایـن بـر. پرداخت گیری تصمیم سطوح از یک هر جداگانه توضیح به ها گیری تصمیم
 اقتصـادی روابط استخراج و سود و مطلوبیت توابع مقید سازی ینه(به نئوکالسیکی متعارف مباحث

                                                           
 .شوند یم دانسته هم مشابه اریبس یکینئوکالس کردیرو  و دیجد یینهادگرا ،برداشت نیا در. ١
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خواهنـد بـود و الزم اسـت تـا  یچارچوب کلـ یناز ا ی) فقط بخشیدمق های سازی بهینه این دل از
 سـطوح بـه مربـوط هـای نظریـه و ادبیات با سازی ینهمربوط به سطح به یاتادب بر افزون یاندانشجو
 همـان از اقتصادخرد آموزش ریزی هبرنام در تا است الزم امر این تحقق برای. باشند آشنا نیز نهادی
  .گیرد قرار توجه مورد نهادی سطوح درخصوص بحث و گیری تصمیم فرایند بودن ترکیبی ابتدا

بـوده و  یاز جنس رفتارها و قواعد نهاد ینیالزم است توجه شود که رفتارها و قواعد د ،همچنین
 و اسـالمی اقتصاد یو پژوهش یدر برنامه آموزش ییراتتغ یجاداساس ا یندارند و بر ا یکارکرد نهاد

 مباحـث بـرای نهـادی سـطوح درخصـوص مطرح اقتصادخردی های نظریه آموزش به جدی توجه
 یـاتیمهـم و ح یار) بسـنئوکالسـیکی−ی(فراتر از اقتصادخرد اسـالم اسالمی نگرش با اقتصادخرد

  خواهد بود. 
 کـه گرفـت قـرار بحـث مـورد)» رفتـاری−ی(شـناخت اقتصـادی شناسـی انسـان« مقاله این در
 فـراهم آن »محتـوای« از فـارغ هـا، انسـان »سـازی بهینـه شـکل« درخصوص متفاوتی های داللت
 ی(مبتنـ باشـد متفاوت هم با افراد سازی ینهبه »یمحتوا«ممکن است  اگرچهاساس  ین. بر ادکن می

. اسـت یکسـان شـناختی عصـب منظر از آنها همه سازی ینهبه» شکل«اما  ،)متفاوت های بر ارزش
 داننـد مـی دین بی را خود که افرادی حتی و داشته) سازی بهینه−ی(نهاد ترکیبی ماهیتی مذکور شکل

 تمـام سـازی ینـهشکل به سخن،دیگربه دهند می انجام سازی ینهبه ی،روش شکل ینهم براساس یزن
گاهانه که است ای گونه به ها انسان گاهانه یا آ  تـأثیرتحت  ی،آنها از کانال قسمت نهاد سازی بهینه ناآ
کیدهمواره مورد  یموضوع در مباحث اقتصادخرد اسالم ین. اگیرد می قرار ها ارزش  ؛بـوده اسـت تأ

  .بود خواهد بیان قابل تری یقو یاتو با ادب یاما اکنون از منظر اقتصادخرد
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