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چکیده
اقتصاد نئوکالسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامههای آموزشی و پژوهشی علم اقتصماد موسمود شم س و سمایر
رویکردها تا ح ود زیادی در حاشیه این برنامهها قرار دارن  .بوث و سؤال اساسی این مقالمه ایمن اسمه کمه آیما
قسمه ترکیبی اقتصاد اسالمی نیز بای همین وضعیه را داشته باشم یعیمی آیما تککیم اقتصماد اسمالمی بایم بمر
ترکیب آموزس های اسالمی با ادبیات نئوکالسیکی باش  .در ادبیات نهادی با تککی بر مو ودیههای بهییهسمازی
نئوکالسیکی« ،تصمی گیریهای نهادی» و «هزییههای مبادله» اهمیه پی ا میکیی  .مشخصمه اصملی راتمار دییمی
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اصلی اقه و اخالق اسالمی به شمار میرود .از این میظر تشابه و تجانس شکلی بین ادبیات نهمادی و آمموزسهمای
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«نهادی عملکردن» در چارچود قواع و ساختارهای دییی اسه و «کاهش هزییههای مبادله» نیز از کارکردهای
اسالمی تا ح ود زیادی ب یهی به نظر خواه آم  .ه ف ایمن مقالمه عمم دهمی و بیمان مجم د و ت صمیلی هممین
م هوم به شکلی نوین اسه .در این راستا و به روش تولیلی و توصی ی به مقایسه تطبیقی ادبیمات نئوکالسمیکی و
نهادی در حوزس اقتصاد خرد پرداخته خواه ش و تالش میشمود بما تککیم بمر اهمیمه و نقمش «تصممی گیمری
نهادی» و اهمیه کاهش «هزییههای مبادله» در اقتصاد ،تولیلی میاسب بمرای ایمن ادعما مطمر شمود کمه ادبیمات
اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکالسیکی اهمیه عملیاتی و تجمانس بسمیار بیشمتری بمرای سماخه قسممه
ترکیبی اقتصاد اسالمی دارن  .بر این اساس الزم اسه در برنامهریزی درسی رشمته اقتصماد و اقتصماد اسمالمی در
کیار آموزش اقتصاد نئوکالسیک توجه ویژسای به ادبیات اقتصاد نهادی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی :اقتصاد اسالمی ،اقتصاد نهادی ،تصمی گیری نهادی ،هزییه مبادله.

طبقهبندی .Z12, B25, D02, D23:JEL
* .دانشیار دانشکده علوم اقتصادی واداری دانشگاه مازندران.

Email: pourfaraj@yahoo.com.

** .دانشیار دانشکده علوم اقتصادی واداری دانشگاه مازندران.
Email: zahra.karimimoughari@gmail.com.

*** .دانشجوی دکترای اقتصاد اسالمی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول).
Email: javadaqdasi@yahoo.com.

مقدمه
اقتصاد اسالمی یک اصطالح ترکیبی است و فارغ از دیدگاهی که درباره ماهیت آن مطرح
شود* در این اصطالح ،ارتباطی حداقلی یا حداکثری از جنس ترکیب آموزههای اسالمی و
علم اقتصاد متعارف وجود خواهد داشت .در علم اقتصاد رویکردهای مختلفی وجود دارند
و به صورت کلی علم اقتصاد ترکیبی از این رویکردهای مختلف در کنار یکدیگر است .از
میان این رویکردهای مختلف ،مکتب اقتصاد نئوکالسیک رویکرد اصلی برنامههای آموزشی
و پژوهشی علم اقتصاد محسوب میشود و سایر رویکردها تا حدود زیادی در حاشیه این
برنامهها قرار دارند .سؤال اساسی این مقاله این است که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسالمی
نیز باید همین وضعیت را داشته باشد؛ یعنی آیا باید تأکید اقتصاد اسالمی بر ترکیب
آموزههای اسالمی با ادبیات نئوکالسیکی باشد؟ مسلماً اقتصاد اسالمی باید از تمام
92

رویکردها و ابزارهای تحلیلی موجود در علم اقتصاد به فراخور موضوعات مورد بحث
استفاده کند؛ اما آیا میتوان ادعا نمود رویکرد یا رویکردهایی در علم اقتصاد وجود دارند
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که در مقایسه با رویکرد نئوکالسیکی ،ادبیات متجانستری برای ترکیب با آموزههای
اسالمی دارند و الزم است اقتصاد اسالمی توجه بیشتری به این ادبیات داشته باشد؟ ادعای
مقاله این است که رویکرد اقتصاد نهادی مخصوصاً در حوزه اقتصاد خرد ،ادبیات
متجانستری** برای ترکیب با آموزه های اسالمی داشته و از جنبه عملیاتی و تطابق با دنیای
واقعی نیز این رویکرد اهمیت بسیار بیشتری نسبت به رویکرد نئوکالسیکی داشته و حرکت
به سمت استفاده بیشتر از ادبیات نهادی موجب عملیاتیشدن و تطابق بیشتر با دنیای واقعی
است.

* .کشفشدنی یا ساختنی ،علم ،نظام و یا مکتب؛ نگاه اثباتی یا خطابی و  ...و یا ترکیبی از همه اینها.
** .تأکید این مقاله بر همجنسبودن روش «شکلی» مدلسازی تصمیمگیریها در اقتصاد نهاادی و اقتصااد
اسالمی است که در هر دو بر «رفتار نهادی» مبتنی بر عادات و قواعاد و در اااراوب سااختارها تأکیاد
دارد (به خالف رویکرد نئوکالسیکی که مبتنی بر بهینهسازی ریاضی است و نهادهاا را دادهشاده در نظار
میگیرد) .از نظر محتوا ،این عادات ،قواعد و ساختارها میتوانند اسالمی (دارای جنبههای وحیانی) یا غیر
اسالمی باشند؛ اما این تفاوت در محتوا خللی به تجانس شکلی ادعاشده وارد نمیسازد.

در حال حاضر ب خش قابل توجهی از تحقیقات اقتصاد اسالمی در حوزه اقتصاد خرد
ترکیب روشهای متعارف نئوکالسیکی با موضوعات اسالمی است .در این تحقیقات با
تغییر توابع هدف (اضافهکردن اهداف غیر مادی) و اضافهنمودن قواعد شرعی به شکل
محدودیت ،تالش میشود نحوه تصمیمگیری انسان مسلمان در حوزههای تولیدی و
مصرفی مدلسازی شود؛ اگراه این نوع پژوهشها و همچنین آموزشهای مربوطه از نظر
منطق علمی بدون مشکل هستند؛* بااینحال به نظر نمیرسد بازدهی کلی آنها موجب
برآورده شدن انتظارات پژوهشگران اقتصاد اسالمی شده باشد و حتی مشاهده میشود که
خود صاحبان این پژوهش ها نیز نسبت به این نوع رویکرد به تحقیقات اقتصاد اسالمی نقد
داشته و این نوع اسالمیکردن مباحث را خیلی مفید نمیدانند .در ادبیات علم اقتصاد
کاستیها و نقایص مدلسازیهای نئوکالسیکی همواره محل بحث بودهاند **.میتوان انتظار
داشت این مشکالت و کاستیهای موجود در رویکرد نئوکالسیکی این قابلیت را داشته
باشند به برنامههای پژوهشی اقتصاد اسالمی با رویکرد نئوکالسیکی نیز سرایت کنند.

***

آنها ا یکی از مشکالت مهم رویکرد نئوکالسیکی به شمار میرود .بهطورکلی رفتار دینی از
جنس رفتار نهادی (رفتار بر اساس عادت ،قاعده و ساختار) است و از این منظر تسلط
* .اصوالً مدلسازی های نئوکالسیکی از نظر منطق علمی (ریاضی) بدون مشکل هستند و مشکل اصلی آنها
عدم مطابقت با دنیای واقعی میباشد.
** .برخی موارد عبارتاند از :فروض غیر واقعی ،پیشبینیهای نادرست ،نادیدهگرفتن متغیرهای مهمی که
خیلی قابلیت بیان ریاضای ندارناد (غفلات از نهادهاا)؛ البتاه بایاد توجاه داشات کاه جنباههاای مفیاد
مدلسازیهای نئوکالسیکی مثل سادگی و معیار اولیهبودن را نمیتوان نادیده گرفت.
*** .دستهای از مشکالت رایج در پژوهشهای اقتصادی مربوط به کاستیها و افاراطهاا در باهکاارگیری
روشهای سنجی و آماری است که موجب عاوضشادن جاای وسایله و هادف و تبادیلشادن برخای
پژوهشها به بازی با اعداد میشود .این مشکالت را باید از مشکالت مرباوط باه خودمادلساازیهاای
نئوکالسیکی جدا در نظر گرفت .با توجه به فایدهمندی استفاده منطقی از روشهای سنجی و آمااری ،در
تمام شاخه های علم اقتصاد و از جمله در دستگاه تحلیلی اقتصاد نهاادی نیاز اساتفاده از سانجی و آماار
متداول بوده و امکان مشاهده مشکالت ذکرشده وجود دارد .اقتصاد اسالمی نیز هر رویکردی کاه داشاته
باشد ناگزیر از استفاده از روشهای سنجی و آماری بوده و بالقوه مستعد این مشکالت خواهد بود.
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پژوهشگران اقتصاد اسالمی به نظریهها و تحلیلهای نهادی در کنار مجهزبودن به ابزارهای
تحلیلی نئوکالسیکی ضروری خواهد بود .در اقتصاد نهادی همبستگی بین اقتصاد ،حقوق و
اخالق کامالً مورد تأکید است و با مقایسه تطبیقی ادبیات نئوکالسیکی و نهادی مخصوصاً
در حوزه اقتصاد خرد ،تشابه بین ادبیات نهادی و آموزههای دینی در این حوزه امری بدیهی
به نظر خواهد آمد .این موضوع در بسیاری پژوهشها مورد اشاره قرار گرفته است که به
برخی از آنها در قسمت پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد .هدف این مقاله عمقدهی به همین
مفهوم نسبتاً بدیهی و بیان مجدد و تفصیلی آن به شکلی نوین است .در این راستا و به
روش تحلیلی و توصیفی به مقایسه تطبیقی ادبیات نئوکالسیکی و نهادی در حوزه اقتصاد
خرد پرداخته خواهد شد و تالش بر این است توضیح تحلیلی مناسبی برای این ادعا ارائه
گردد که « ادبیات اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکالسیکی اهمیت و تجانس بسیار
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بیشتری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسالمی دارند» .اگراه مرتبطبودن مباحث دینی
و نهادی امری بدیهی مینماید؛ اما برای جلب توجه به ادبیات نهادی الزم است در
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خصوص اهمیت دستگاه تحلیلی نهادی در علم اقتصاد بحث بیشتری صورت پذیرد؛ اراکه
در علم اقتصاد هماکنون آموزشها و پژوهشهای نئوکالسیکی ویژگیهای مسیر طیشده را
پیدا کردهاند و به دلیل اثرات شبکهای ناشی از سابقه قبلی به راحتی نمیتوان خارج از
ااراوب آنها به آموزش و پژوهش اقتصاد پرداخت (Colander, /Boettke, 1996, p.1

 .)1996, p.1اگر دستگاه تحلیلی نهادی ذاتاً موضوعی فرعی و حاشیهای در علم اقتصاد
باشد تأکید و توجه بیشتر به آن فقط متضمن ایجاد زحمت به جهت حرکت در خالف
مسیر بوده و تأثیری در بهبود وضعیت علمی اقتصاد اسالمی نیز نخواهد داشت .در این
صورت اقتصاد اسالمی باید تالش کند با حرکت در همان مسیر نئوکالسیکی از خود
پویایی بیشتری نشان دهد؛ اما اگر نهادگرایی بخش واقعاً مهم و پیشرو در علم اقتصاد باشد
حرکت به سمت استفاده بیشتر از ادبیات نهادی میتواند باعث بهبود وضعیت علمی اقتصاد
اسالمی باشد.
سیر مباحث مقاله بدین شکل است که ابتدا بهصورت خالصه به برخی تحقیقاتی که بر
اهمیت مباحث نهادی در اقتصاد اسالمی تأکید داشتهاند اشاره خواهد شد .در ادامه با بحث
نظری به بررسی تطبیقی کلیات اقتصاد خرد نئوکالسیکی و کاستیهای آن از منظر تحلیل

نهادی ا یعنی عدم توجه به تصمیمگیری نهادی و عدم توجه به اهمیت هزینههای مبادله ا
پرداخته و در این بین در خصوص اگونگی تجانس بین مبانی اقتصاد خردی دستگاه
تحلیلی نهادی و اقتصاد اسالمی نیز بحث خواهد شد .در انتها و قبل از جمعبندی نیز بحثی
مختصر در خصوص االشهای پیش روی اقتصاد اسالمی برای استفاده از دستگاه تحلیلی
نهادی ارائه خواهد شد.

 .1پیشینه تحقیق
در این مقاله تالش شده با در کنار هم قراردادن برخی مقدمات ،توضیحاتی نظری برای
مدعای مقاله ارائه گردد .هر کدام از این مقدمات دارای پیشینه تحقیق گسترده و خاص خود
هستند؛ اما کلیت مقاله و نحوه قراردادن این مقدمات در کنار یکدیگر و نحوه بیان موضوع
جدید است؛ بااینحال پژوهشهایی وجود دارند که در آنها بر ادعای اصلی مقاله یعنی
اهمیت رویکرد نهادی در اقتصاد اسالمی تأکید شده است که به برخی از آنها به عنوان
ابوجعفری ( )7001مرز تمایز میان اقتصاد کالسیک و اقتصاد اسالمی را در نهادها میداند
و اعتقاد دارد ااراوب نهادی بستری را فراهم میآورد که در آن میتوان تأثیر آموزههای
دینی را بر عملکرد اقتصادی بررسی کرد و به ارائه راهحل برای مشکالت پرداخت.
معرفی ( )7031نظم اخالقی و مشروعیت بخش دینی را امری کیفی میداند که در یک
نظم نهادی قابل تبلور است .از نظر وی ظهور نظم اخالقی در نظریهها و مدلهای اقتصادی با
تغییر رویکرد اقتصادی از روشهای ریاضی به رویکردهای نهادگرایانه امکانپذیر است.
نظری ( )7031با صراحت رویکرد نهادی را خاستگاه نظریهپردازی علمی در اقتصاد
اسالمی میداند .رویکرد وی به این موضوع ریشه در نظریات عالمه طباطبایی در خصوص
اعتباریات و تعریف جان سرل از نهاد دارد و وی به دنبال اثبات وجود رابطه عینی بین قواعد
شرعی (نهادهای شرعی) و واقعیات اجتماعی است .وی در سالهای اخیر ( )7032و در
پژوهشهای متعددی این سیر پژوهشی را دنبال کرده و در آخرین ویرایش از کتاب
روششناسی علم اقتصاد اسالمی به این موضوع پرداخته است .اضافهشدن کلمه نهاد به عنوان
این کتاب نشاندهنده تأکید نویسنده بر این است که رویکرد نهادی خاستگاه نظریهپردازی
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علمی در اقتصاد اسالمی است .به نظر میرسد وی نیز تجانس مباحث نهادی و اسالمی را
مفروض و بدیهی در نظر گرفته و بیشتر تالش دارد در خصوص اهمیت نهادها و
عینیدانستن تأثیرگذاری آنها در اقتصاد بحث نماید .تأکید بیش از حد وی بر جنبه عینی
نهادها (واقعیتهای نهادی) را میتوان ناشی از مباحث روششناسی و در جواب نقدهای
اثباتگرایانه در خصوص اقتصاد اسالمی دانست؛ این در حالی است که اصوالً خود علم
اقتصاد نیز بیشتر از اینکه عینی ( )Objectiveباشد ذهنی ( )Subjectiveاست* و نیازی به
تأکید بیش از حد بر عینیت در اقتصاد اسالمی نیست.
جوشقانی و همکاران ( )7032به بررسی داللتهای مفهوم نهاد بر مطالعات اقتصاد اسالمی
پرداختهاند .به نظر میرسد ایشان نیز بهصورت کلی همجنسبودن مباحث نهادی و اقتصاد
اسالمی را امری مفروض در نظر گرفتهاند و دلیل عدم استفاده کافی از مباحث نهادی در
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اقتصاد اسالمی را ناشی از ارائه ناقص مباحث نهادی در مطالعات اقتصاد اسالمی و عدم درک
درست مباحث نهادی در فضای علمی کشور میدانند .ایشان وجود ابهام در مفهوم نهاد و
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عدم شناخت محققان از تطور این مفهوم در مباحث نهادی را دلیل اصلی عدم توجه جدی به
مباحث نهادی در اقتصاد اسالمی میدانند.
موضوع هزینههای مبادله و تاثیر آموزههای اسالمی در این خصوص نیز در برخی
پژوهشهای اقتصاد اسالمی مورد بررسی واقع شده که به اند مورد اشاره میشود.
شریفزاده ( )7032با بررسی تاریخ اقتصادی صدر اسالم بیان میدارد یکی از اصول نظام
اعمال قراردادها در اسالم ،حداقلسازی هزینههای مبادله است.
صالحی و حیدری ( )7032نیز اشاره دارند مراجعه به قواعد فقهی نشان میدهد اسالم
ضوابط و قواعدی را در نظام مبادله خود جا داده است که در مجموع هزینههای مبادالت را
کاهش میدهند.
توجه به قواعد عمومی قراردادهای مالی اسالمی نشان میدهد این قواعد بهصورت بالقوه
کاهشدهنده هزینه مبادالت هستند؛ هراند این نتیجه مخالفانی نیز دارد .مخالفان ادعا دارند
* .اتریشیها در خصوص ذهنیبودن علم اقتصاد مباحث مفیدی دارند؛ حتی سخنرانی دریافت نوبل هایاک
نیز در نقد عینیتگرایی افراطی در اقتصاد است.

این نتیجه مربوط به قرون ابتدایی اسالم است و اکنون به دلیل وجود محافظهکاری در فقه
اسالمی و به دلیل عدم توجه به لزوم نهادسازیهای نوین ،آموزههایی در فقه رایج امروزی
وجود دارند که مناسب یک اقتصاد مدرن نبوده و در مجموع بیشتر از اینکه کاهشدهنده
هزینههای مبادله باشند افزایشدهنده این هزینهها هستند و این یکی از دالیل اصلی
عقبماندگی اقتصادی جهان اسالم به شمار میرود (.)Kuran,1997

*

 .2اهمیت رویکرد نهادگرایی در علم اقتصاد و تجانس آن برای
ترکیب با آموزههای اسالمی
 .1-2کلیات اقتصاد خرد نئوکالسیکی
اقتصاد نئوکالسیک ،ارتدوکس یا جریان اصلی تعابیر دقیقی نیستند و حتی برخی این
نامگذاریها را غیر مفید و غلط مصطلح میدانند ()Colander,2000؛ بااینحال میتوان گفت
این اصطالح به رویکرد غالب و قابل تشخیصی در برنامههای آموزشی و پژوهشی رشته
سنجی و آماری برای اندازهگیری تجربی پارامترهای این مدلسازی استفاده میکند .در واقع
مهمترین مشخصه اقتصاد نئوکالسیک روش شکلی این مکتب یعنی «حل مسائل اقتصادی با
رویکرد مدلسازی» ( )The modelling approach to problemsیا به عبارت دیگر
«مدلسازی ریاضی برای بهینهسازی مقید» است (« .)Colander, 2000امروزه اگر از یک
اقتصاددان جریان اصلی سؤالی در خصوص هر جنبهای از زندگی اقتصادی پرسیده شود
واکنش وی اینگونه خواهد بود :بیایید وضعیت را بهصورت مدل درآوریم و ببینیم اه
میشود» ( .)Solow, 1997, p.43در اقتصاد خرد نئوکالسیکی شروع مباحث با همین
مدلسازی برای بهینهسازی است و در سایر شاخههای علم اقتصاد نیز وجود ریشههای
* .تیمور کوران در پژوهش های خود ،فقه اسالمی فعلی و در نتیجه اقتصاد اسالمی را متهم به رکود و عدم
پویایی میکند و وضعیت فعلی جوامع اسالمی را ناشی از ضعف در همین موضوع مایداناد؛ باااینحاال
اذعان وی در خصوص کارایی نهادی فقه اسالمی درگذشتههای دور که موجب شکوفایی اقتصاد جامعاه
اسالمی بوده قابل توجه و تأمل است .بررسی تفصیلی نظریات وی نیازمند بحثی مستقل است.
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اقتصاد اشاره دارد که مبتنی بر مدلسازی ریاضی برای بهینهسازی بوده و از مهارتهای
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اقتصاد خردی به معنای در نظرگرفتن تابع هدف و محدودیتها و انجام بهینهسازی مربوط
به آن است .با یک سری فروض خاص ،الگوهای تعادل عمومی بهخوبی نشان میدهند
نفعطلبی فردی عامالن اقتصادی (بهینهسازی فردی خانوارها و بنگاههای حداکثرکننده)
اگونه منجر به تعادل با ویژگی حداکثر کارایی ممکن (بهینه پارتو) میشود .ساختار اصلی
این مدلسازی نئوکالسیکی بهصورت خالصه در شکل ( )7آورده شده است .اقتصاد خرد
رایج ،ادبیات علمی است که این ساختار اساسی را بررسی کرده و ویژگیهای عینی آن را
قابل محاسبه میسازد .بحث در خصوص قیمت و اثرات تغییر قیمت ،استخراج توابع تقاضا،
سود ،هزینه ،انواع کششها و  ...که عمدتاً ماهیتی ریاضی داشته و مبتنی بر متغیرهایی از
جنس قیمت و مقدار هستند ادبیات اصلی اقتصاد خرد را تشکیل میدهد .اقتصادسنجی و
آمار ،ابزارهایی برای بررسی ویژگیهای عینی و محاسبه عملیاتی و تخمین پارامترهای اجزای
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این مدل تعادلی هستند .در این الگو مباحثی همچون شکست بازار ،اقتصاد اطالعات ،نظریه
قرارداد ،اقتصاد هزینه مبادله ،اقتصاد رفتاری و نهادها معموالً در حاشیه و تا حدود زیادی به
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عنوان استثنا بر اصل مطرح میشوند.

شکل  :1ساختار اساسی اقتصاد خرد نئوکالسیکی
اهمیت و نقش قیمتهای نسبی به عنوان
راهنمای اطالعاتی و دست نامرئی
کنترلکننده تعادل

( )1بهینهسازی فردی
 با فرض اطالعات و عقالنیت کامل مهمبودن نهادها و سلیقهها اما دادهشدهو مفروضبودن (مدلسازی و بحث
نمیشوند)
 استقالل توابع مطلوبیت و توابع تولید وسود

( )2تعامل در بازار (مبادله)

( )3تعادل
تعادلهای جزئی و عمومی
حداکثر کارایی (بهینه پارتو)

عدم توجه کافی به هزینه مبادله و صفر یا
نادیدهگرفتن آن

اهمیت مبادله :در این مدلسازی هرگونه نقص در بیشینهسازی فردی و دوری از بهینه پارتو از طریق مبادله
جبرانشده و دوباره بهینه پارتو برقرار میشود .بااینحال هزینه مبادله ،با وجود اهمیت ،مورد بحث جدی قرار نمیگیرد.
منبع :یافتههای تحقیق.

رونالد کوز این ساختار اقتصاد خرد را «تالش برای فرمولهکردن نظریات آدام اسمیت»
می داند که نتایج هوشمندانه زیادی داشته است؛ اما کامل نیست .این ساختار علمی که
«نظریه قیمت» نامیده میشود با تمرکز زیاد بر روی قیمتها نسبت به بسیاری از دیگر
جنبههای مهم اقتصادی غفلت دارد ( .)Coase, 1992, pp.713-714برای رسیدن به مدل
قابل بیان و قابل تدریس ،شرایط و فروض خاصی نیز در این ساختار مدنظر قرار میگیرند.
فرض اطالعات و عقالنیت کامل ،استقالل توابع مطلوبیت و توابع تولید و سود ،بهصورت
ضمنی نادیده گرفتن هزینه مبادله و تأکید بر اهمیت نهادها ولی کنارنهادن آنها در هنگام
مدلسازی از جمله فرضیات و رویکردهایی هستند که مدلسازی اصلی اقتصاد خرد بر
اساس آنها صورت میگیرد .در این مدلسازی از توابع مطلوبیت و توابع سود شروع کرده
و بحث کامالً نظاممند و منسجم به تعادل کارا ختم میشود .امروزه در شاخه اقتصاد کالن
نیز مباحث و مدلسازیها از بهینهسازی عامالن اقتصادی شروع و به مدلهای تعادل
عمومی ختم میشود و تمام موضوعات جانبی نیز از طریق همین بهینهسازی و تحلیل
*

نقدهای گوناگونی بر این نوع نگاه تعادلی مطرح شدهاند؛

**

بااینحال عدهای از محققان

در تالش برای توضیح مبانی خرد اقتصاد اسالمی سعی کردهاند این مدلها و مباحث
ریاضی را با ورود یک سری قیود اضافی و یا با تغییراتی در توابع هدف ،اسالمی کنند.

***

به نظر نمیرسد این نوع اسالمیکردن اقتصاد خرد که البته نیازمند دانش و حاصل تسلط بر
مدلسازی های نئوکالسیکی و سعی در تعدیل آنهاست ظرفیت خیلی زیادی برای اقتصاد
اسالمی ایجاد کرده باشد .در اقتصاد خرد نئوکالسیکی امکان پذیرش آموزههای اسالمی
وجود دارد؛ اما به دلیل غلبه جنبه ریاضی و آماری باید آنها را «دادهشده» و مفروض در نظر
* .این رویکرد در کتابهای درسی اقتصاد کالن مانند اقتصاد کالن رومر بهخوبی قابل مشاهده است.
** .کرمی ( )7003خالصه مفیدی از این انتقادات را در کنار هم گردآورده است .قویترین نقادها در ایان
خصوص را میتوان در مباحث اقتصاد اتریشی مشاهده نمود.
*** .در کتابهای اقتصاد خرد با نگرش اسالمی میتوان نتایج و مدلسازیهای این نوع پژوهشها را باه
شکل مدون مشاهده نمود .ر.ک :انصاری و همکاران ( )7010و رجایی ( .)7037در خصاوص نقاد ایان
رویکرد نیز ر.ک :زاهدی وفا و همکاران (.)7031
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گرفت و این سبب می شود اقتصاد اسالمی از همان ابتدا منفعل متولد شود .این وضعیت
فقط مخصوص اقتصاد اسالمی نیست بلکه در خصوص اقتصاد نهادی نیز صادق است.
تعامل الگوی نئوکالسیکی با نهادها نیز بدین گونه است که نهادها مهم هستند؛ اما دادهشده
در نظر گرفته میشوند اراکه مدلسازیهایی که متغیرهای اصلی آنها از جنس قیمت و
مقدار است نمیتوانند به خوبی اهمیت و نقش نهادها را در نظر بگیرند .در مجموع االش
مهمی در این خصوص وجود دارد .از یک طرف نگاه به آموزههای اسالمی نشان میدهد
این آموزهها پر از مباحث اقتصادی به معنای عرفی هستند و از طرف دیگر بهسختی
میتوان بهصورت فعال این آموزهها را در مدلسازیهای اقتصادی رایج که مبتنی بر
بهینهسازی هستند وارد کرد.

 .2-2کنارگذاردن فروض نئوکالسیکی و ایجاد فضا برای آموزههای اسالمی
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مباحث اقتصاد خرد با این موضوع شروع میشود که نحوه تصمیمگیری انسانها اگونه
*

است یا به عبارت صحیحتر اگونه باید باشد و در ادامه نیز همین موضوع مدلسازی
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ریاضی میشود .در این مدل افراد بر اساس بهینهسازی مداوم تصمیمگیری میکنند و نقش
اصلی و اساسی با همین بهینه سازی است؛ اما اگر بر اساس ادبیات اقتصاد نهادی و اقتصاد
رفتاری نحوه تصمیمگیری انسانها بررسی شود به این واقعیت پرداخته میشود که به دالیل
عصبشناختی و رفتاری ،تصمیمگیریها حالت ترکیبی (نهادی ا بهینهسازی) داشته و افراد
بیشتر از اینکه بر اساس بهینهسازی مستقیم و لحظهای تصمیمگیری کنند بر اساس عادات و
الگوهای تصمیمگیری از قبل موجود عمل میکنند .توجه به همین موضوع خود فضایی
برای ورود آموزههای اسالمی است؛ اراکه در آموزههای اسالمی نیز ضمن پذیرش
بهینهسازی ،تأکید اصلی بر تصمیمگیریهای نهادی ا یعنی رفتار بر اساس عادات و قواعد
منبعث از دین ا میباشد .باید توجه نمود بخش عمده رفتارهای تمام انسانها ا اعم از
مسلمان واقعی ،مسلمان ظاهری ،پیروان انواع ادیان الهی و غیر الهی و حتی آنهایی که خود
* .بر خالف تصور رایج ،اقتصاد خرد نئوکالسیک بیشتر از آنکه مربوط به هستها باشد مربوط باه بایادها
بوده و بیشتر از آنکه اثباتی باشد ،جنبه هنجاری دارد .بر اساس یافتههای اقتصاد رفتاری بهخوبی میتاوان
این موضوع و جوانب آن را شرح داد.

را بیدین میدانند ا نهادی و در معنای عام ،رفتاری دینی است .اصوالً ساختار
عصبشناختی ذهن به گونهای است که نمیتواند به طور دائم مشغول بهینهسازی مستقیم
باشد و در هر فردی این تمایل ذاتی وجود دارد که بخش عمده رفتارها بر اساس عادات و
قواعد راهبری شوند و مسئله اصلی تصمیمگیری این است که از «کدام» عادات و قواعد
استفاده شود.
یکی از فروض سادهکننده نئوکالسیکی ،عقالنیت ) (Rationalityو اطالعات کامل
است .تأکید بر این فرض دیگر جای اندانی برای ورود دین به تصمیمگیری باقی
نمی گذارد .تصور کنید اگر فردی دارای عقالنیت و اطالعات کامل در خصوص نفعهای
کوتاهمدت و بلندمدت خویش باشد و ابزار و روشهای رسیدن به این نفعها را نیز به طور
کامل بشناسد در هر لحظه میتواند با حل یک مسئله بهینهسازی بهترین تصمیم را بگیرد و
دیگر نیازی به هیچ نهاد کنترل کننده رفتار و از جمله نهاد دین نیست .با فرض عقالنیت و
اطالعات کامل ،دیگر نیازی به دین نداریم و اقتصاد اسالمی نیز ترکیب نادرستی خواهد 101

بهینهسازی است و بخش دوم دقیقاً خالف این مسئله و مبتنی بر تصمیمگیری بر اساس
روشهای از قبل توصیهشده میباشد ،مدلسازی این ترکیب نامتجانس بسیار دشوار خواهد
بود *.در مجموع هراه به فرض عقالنیت و اطالعات کامل نزدیک میشویم ترکیب اقتصاد
اسالمی نامتجانستر میشود و هر اه از این فرض دور میشویم جای بیشتری برای
ساخت این ترکیب فراهم می شود .نهادها نیز دقیقاً همین وضعیت را دارند؛ یعنی هراه از
فرض عقالنیت و اطالعات کامل دور می شویم نهادها اهمیت یافته و دارای کارکرد
می شوند .روی دیگر سکه در بحث اطالعات کامل ،موضوع هزینه مبادله صفر است.
اطالعات را کموبیش با صرف هزینه میتوان به دست آورد و مهمترین عنصر هزینههای
مبادله ،عنصر اط العات و حواشی آن است .هزینه مبادله نیز در مدلسازی نئوکالسیکی

* .مگر فرض شود که جواب بهینهسازی فردی دقیقاً جواب از قبل معلوم دین باشد؛ یعنای ماثالً دنیاایی را
تصور کرد که اشم دل تمام افراد کامالً بیناست و نتایج هر انتخابی بهصورت عینی دیده میشود و عجله
و کوتاهبینی و وسوسه در آن وجود ندارد.
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بود؛ اراکه بخش اول این ترکیب یعنی اقتصاد ،متضمن تصمیمگیری فردی مبتنی بر

مورد کم توجهی میباشد و این در حالی است که نظریههای اقتصادی مبتنی بر غیر
صفربودن هزینههای مبادله ظرفیت بسیاری برای ترکیب با آموزههای اسالمی دارند.
باید توجه شود تأکید بر رویکرد نهادی به معنای کنارگذاشتن آموزش مدلسازیهای
مفید نئوکالسیکی نیست بلکه به معنای فراتررفتن از دایره ادبیات اقتصاد نئوکالسیکی و
مجهزشدن به ابزارهای تحلیلی تکمیلی است .بررسی مباحث روز علم اقتصاد در سطح
جهانی نیز نشان میدهد در سالهای اخیر به رویکردهای غیر نئوکالسیکی و مباحث ویژه
ناشی از نقض فروض نئوکالسیکی توجه زیادی صورت میگیرد.
امروزه محدودیتهای اقتصاد نئوکالسیکی بهصورت گستردهای تشخیص داده شادهاناد و
خود جریان اصلی نیز تا حدود زیادی درگیر بررسی و رفع ایان محادودیتهاا مایباشاد.
تحقیقات دانشگاهی که به روشهای گوناگون به این محدودیتها میپردازند فاراوان و در
حال رشد هستند (.)Joskow, 2008, p.4
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اما متأسفانه نظام آموزش اقتصاد در ایران نسبت به این موضوعات توجه کافی نداشته و
این موضوعات مهم و مناسب برای ساخت ادبیات اقتصاد اسالمی تا حدود زیادی در
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حاشیه آموزش رسمی اقتصاد قرار دارند .در واقع نقص در آموزش رسمی اقتصاد به
آموزش اقتصاد اسالمی نیز سرایت کرده است و دورههای آموزش اقتصاد اسالمی نیز خیلی
فراتر از مدلهای رسمی نئوکالسیکی نمیروند و برنامهریزی مؤثری برای تجهیز
دانشجویان و پژوهشگران به ادبیات و نگرشهای سایر مکاتب اقتصادی و مخصوصاً
ادبیات نهادی وجود ندارد .این عدم تجانس در آموزش باعث دوگانگی در اقتصاد اسالمی
شده است و دانشجویان نمیتوانند به راحتی ارتباط مباحث اقتصادی و مباحث اسالمی را
درک کنند .در ادامه برای شرح اهمیت مباحث نهادی ا از جنبه اقتصاد خرد ا به بررسی دو
موضوع اساسی یعنی «تصمیمگیری نهادی» و «مبادله و هزینههای مبادله» پرداخته خواهد
شد.

 .3-2اهمیت تصمیمگیری نهادی در اقتصاد
ادبیات نهادگرایی بسیار گسترده است* و تعابیر مختلفی از نهادها و تصمیمگیری نهادی در
این ادبیات وجود دارد .در مقایسه با اقتصاد نئوکالسیک در اقتصاد نهادی شاهد نظریه
ریاضی و مدل اقتصاد خردی منسجم و تکاملیافتهای نیستیم و مبانی خرد نهادگرایی قلمرو
بسیار مهمی است که جای زیادی برای توسعه دارد ()Hodgson, 1998, p.174؛ بااینحال
می توان یک وجه مشترک برای تعریف نهادها پیدا نموده و بر اساس آن مباحث اقتصاد
خرد با رویکرد نهادی را شرح داد .مهم ترین وجه مشترک مباحث اقتصاد خرد نهادی که بر
اساس آن میتوان تفاوت اقتصاد خرد نهادی و اقتصاد خرد نئوکالسیک را توضیح داد،
موضوع «تصمیمگیری بر اس اس عادات و الگوهای از قبل معلوم و بدون بهینهسازی
مستقیم»** است ( .)Hodgson, 1998در اقتصاد عصبشناختی و در اقتصاد رفتاری این
موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که ذهن انسان در بیشتر مواقع فعالیتی مانند روند حل

شرحی خالصه ،بسیار مفید و قابل توصیه از این ادبیات دارد Hodgson (1998) .نیز منبع مفیدی در ایان
زمینه است .برای مشاهده ترجمه هار دوی ایان مقااالت ر.ک :متوسالی و همکااران .7003 ،متوسالی و
همکاران ( 7032 ،7003و  )7031ترجمه مجموعهای از مقاالت اقتصاد نهادی را جمعآوری کردهاند و در
مقدمه هر کتاب نیز شرح مبسوطی ارائه نمودهاند .البته با توجه به برخی نواقص موجود در این ترجمهها
در بسیاری موارد الزم است به اصل مقاالت نیز مراجعه شود.
** .توجه به عادات و قواعد در اکثر منابع نهادی دیده میشود؛ اما ایده جداکردن ساطح تحلیال نهاادی از
بهینهسازی نئوکالسیکی مربوط به الیور ویلیامسون (نوبل )0223است .اهاار ساطح تحلیال ماورد اشااره
ویلیامسااون ااااراوب اولیااه بساایار مناساابی باارای شااروع و طبقااهبناادی مباحااث نهااادی ماایباشااد
( .)Williamson,2000البته توجه به عادات و الگوهای جمعی در مباحث نهادگرایی بسایار پررنا تار از
جنبه فردی است به گونهای که عموماً نهاد را در معنای اجتماعی آن تصور میکنناد .بار خاالف دیادگاه
رایج و بر اساس مباحث شناختی و رفتاری می توان نهاد باا جنباه فاردی را نیاز مادنظر قارار داد؛ یعنای
ساختار عصبشناختی ذهن به گونهای است که یک فرد تنها (رابینسون کروزوئاه حتای باا فارض عادم
برخورداری از هیچگونه آموزش قبلی) پس از مدتی و با کسب تجربه و باازخورد از محایط ،بار اسااس
عادت و الگوهای از قبل معلوم عمل خواهد کرد و انانچه افرادی به وی بپیوندند این عاادات و الگوهاا
را میتواند به آنها نیز انتقال دهد.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /تجانس و اهمیت اقتصاد نهادی ...

* .با توجه به محدودیت حجم مقاله ،امکان اشاره تفصیلی باه ایان ادبیاات نیسات.

)Rutherford (2001
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مسئله بهینهسازی در مدل اقتصاد خرد نئوکالسیکی ندارد .بر اساس این شواهد سیستم
تفکر انسان حالتی دوگانه دارد که با عناوین سیستم ( 7تفکر سریع ،غیر دقیق و با مصرف
انرژی کم) و سیستم ( 0تفکر آهسته ،دقیق و با مصرف انرژی باال) دستهبندی میشود.
بهینهسازی نئوکالسیکی مبتنی بر بهکارگیری تفکر دقیق یعنی سیستم  0است .نتایج
آزمایشهای رفتاری نشان داده به دالیلی انسانها از بهکارگیری مداوم سیستم  0تنفر دارند
و به جز موارد خاص ،زندگی عادی از طریق سیستم  7راهبری میشود *.میتوان تصور
کرد تشکیل مداوم مسئله بهینهسازی ا حتی اگر اطالعات آن در دسترس باشد ا مورد تنفر
ذهن آدمی است و به دلیل همین تنفر از محاسبه ،تصمیمگیری واقعی و انتخاب انسانها در
اکثر موارد مبتنی بر روش تشکیل مسئله بهینهسازی و حل آن نیست بلکه ذهن ما ترجیح
میدهد در اکثر مواقع ،تصمیمگیری را بر اساس قواعد و الگوهای نهادی انجام دهد.
104

«تصمیمگیری نهادی» را تا حدود زیادی میتوان «بهینهسازی غیر مستقیم و بلندمدت»
عامالن اقتصادی بر اساس شرایط دنیای واقعی نیز در نظر گرفت ،شرایطی که مبتنی بر
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نااطمینانی ،نقص اطالعات ،عقالنیت محدود و هزینه مبادله غیر صفر است.

**

عامالن اقتصادی هرگاه اطالعات کافی برای بهینهسازی در اختیار داشته باشند
بهینهسازی مستقیم انجام می دهند؛ اما اگر به دالیل مختلف هزینه بهینهسازی باال باشد
ممکن است تقلید از دیگران ،تقلید از دستورالعملهای از قبل موجود یا حتی تکرار
الگوهای فردی قبالً امتحانشده به صرفهتر باشد .بررسی دنیای واقعی نشان میدهد عمده
تصمیمات اقتصادی بهصورت نهادی و نه به روش «بهینهسازی مستقیم مبتنی بر قیمت و
مقدار» اخذ میشوند .در این زمینه مباحث گستردهای وجود دارند که در منابع مربوط به
نهادگرایی و اقتصاد هزینه مبادله مورد بحث واقع میشوند ( & Williamson, 2005b

)Hodgson, 2006؛ اما آنچه مربوط به بحث ما میباشد موضوع اهمیت عملیاتی نهادها و
انتزاعیبودن بهینهسازی مستقیم در نظریه اقتصاد خرد میباشد .عامالن اقتصادی در

* .برای مطالعه تفصیلی در این خصوص ر.ک :کانمن.7031 ،
** .این رویکرد مشخصه اصلی نهادگرایی جدید است که البته انتقاداتی نیز نسابت باه عادم جامعیات آن
مطرح میشود.

نفعطلبی یا به عبارت دیگر در بهینهسازی ،مشابه یکدیگر هستند و آنچه که تفاوت
وضعیت اقتصادی افراد و جوامع را توضیح میدهد تفاوت در همین نهادها یعنی عادات و
الگوهای منظم و از قبل معلوم ا شامل قواعد عرفی و قانونی و همچنین نظمهای سازمانی
ا است .با وجود اهمیت تصمیم گیری نهادی و تطابق بیشتر آن با واقعیت به دلیل
سختبودن مدلسازی ریاضی تصمیمگیری نهادی ،اقتصاد خرد نئوکالسیک نهادها را به
شکل برونزا مورد بررسی قرار میدهد .نهادها در نگاه نئوکالسیکی اگراه مهم اما دادهشده
و برونزا بوده و این بهینهسازی است که باید مورد مدلسازی و بحث واقع شود؛ اما در
نگاه نهادی میتوان بهصورت معکوس این مسئله را بررسی کرد و با رویکردی متفاوت
میتوان جای «بهینهسازی» و «نهادها» را در نظریهپردازی اقتصادی عوض کرد .در این
رویکرد میتوان «بهینهسازی» را مهم اما دادهشده و برونزا در نظر گرفت و «نهادها» (قواعد
و نظمها) را در مرکز بحث قرار داد .این رویکرد نهادی ،قدرت باالیی از توضیحدهندگی و
پیشبینی علمی داشته و بستر مناسبی برای ترکیب با آموزههای اسالمی و ساخت اقتصاد 105

مدرن و همچنین اقتصاد اسالمی در نهایت باید شامل هر دو رویکرد باشد (تحلیلهای
نئوکالسیکی و نهادی هر دو حالت ابزار خواهند داشت و مکمل یکدیگر خواهند بود).
باید توجه داشت اقتصاد نئوکالسیک در مدلسازی ریاضی بهینهسازی کامالً موفق بوده
است این مدل سازی شروع و پایان مشخصی داشته و از نظم منطقی خوبی برخوردار است،
به خوبی نیز قابل شرح و آموزش است .در واقع تدوین و تکمیل این مدلسازی ریاضی،
پیشرفت علمی ارزشمندی است که زاویه نگرش مفیدی برای بررسی فعالیتهای اقتصادی
بشر فراهم میسازد؛ اما اصرار و تأکید صرف بر جنبههای ریاضی و محاسباتی این رویکرد
و نادیده گرفتن سایر موضوعات مهم ،عدم کارایی علمی را در پی داشته است .نظام
آموزشی اقتص اد تا حدود زیادی بر همین نگرش ریاضی و تکرار اندباره آن در سطوح
مختلف تحصیلی ،متمرکز است که موجب غفلت از سایر روشهای بررسی موضوع
تصمیمگیری اقتصادی شده است .فروض نئوکالسیکی ،مدلسازی را بسیار ساده میسازد؛
اما توجه به تصمیمگیری نهادی که مبتنی بر نقض این فروض سادهکننده نئوکالسیکی است
مدلسازی را دشوار میسازد .داشتن مدل های منسجم و ساده ریاضی مزیت مهمی است؛
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اسالمی فراهم می آورد .البته با توجه به مزایای خاص رویکرد نئوکالسیکی ،علم اقتصاد

اما نداشتن مدل منسجم ریاضی ایزی از اهمیت نهادها و تصمیمگیری نهادی کم نمیکند.
پیشروی و تکامل اقتصاد خرد در این است که مبتنی بر فروض واقعی یعنی نقص ذاتی
اطالعات ،عقالنیت محدود و هزینه مبادله غیر صفر بنا شود و اهمیت تصمیمگیری نهادی
و اهمیت هزینههای مبادله در مباحث آن دیده شود .اگر اینگونه باشد در مرکز
نظریه پردازی اقتصادی ،سنخیت و فضای بسیار بیشتری برای مباحث اقتصاد اسالمی وجود
خواهد داشت؛ اراکه بخش زیادی از آموزههای اقتصادی اسالم ماهیت نهادی داشته و
الگوها و عادتهایی را برای تصمیمگیری اقتصادی توصیه میکنند که از جنس محاسبه و
ریاضی نبوده بلکه از جنس نهاد و از جنس باید و نباید هستند.

 .4-2اهمیت مبادله در اقتصاد و اهمیت نهادها از جنبه کاهش هزینه مبادالت
خالصه ساختار اصلی اقتصاد خرد متعارف که مبتنی بر بهینهسازی ،تعامل در بازار و در
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نهایت ایجاد تعادل کاراست مجدداً در شکل  0نمایش داده شده است .بحث شد که در
دنیای واقعی ،تصمیمگیریهای اقتصادی بیشتر از اینکه مبتنی بر بهینهسازی مستقیم باشند
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مبتنی بر عادات و الگوهای نهادی از قبل مشخص هستند؛ اما همانگونه که در قسمت  7از
شکل  0آمده است مرکز بحث در مدلسازی اقتصاد خرد نئوکالسیکی ،بهینهسازی مستقیم
بوده و تصمیم گیری نهادی که تجانس بیشتری نیز برای ساخت ادبیات اقتصاد اسالمی دارد
در حاشیه میباشد.
( )1تصمیمگیری مبتنی بر
بهینهسازی

( )2تعامل در بازار (مبادله)

( )3تعادل کارا

شکل شماره  :2خالصه ساختار اقتصاد خرد نئوکالسیکی

اما نهادها عالوه بر شکلدهی به تصمیمات افراد ،تسهیلکننده مبادله بین افراد نیز
هستند .اگراه در حال حاضر بهینهسازی مرکز مباحث اقتصاد خرد است؛ اما میتوان بحث
نمود که مبادله ا و در نتیجه نهادسازی برای تسهیل مبادالت ا موضوعی مهمتر بوده و
میتواند به جای بهینهسازی یا حداقل در کنار آن ،مرکز توجه نظریهپردازی اقتصادی باشد.

مبادله در این جایگاه معنایی عام دارد و فقط محدود به مبادالت در بستر بازار نیست؛ بلکه
شامل تمام مبادالت اه بازاری و اه غیر بازاری میباشد *.در اقتصاد خرد متعارف با
استفاده از جعبه اجورث بهخوبی نشان داده میشود مبادله بین عامالن اقتصادی موجب
حرکت به سمت تعادل بهینه پارتو خواهد بود؛ اما در این تحلیل ،بستر نهادی و امکان
مبادله مفروض در نظر گرفته شده و توجه کافی به موضوع هزینه مبادله به عنوان مانع بالقوه
مبادالت نمیشود ( .)Olsson, 1999, pp.7-10در واقع بر خالف شرایط دنیای واقعی که
تمام کاالها و منابع با کمیابی مواجهاند ،کمیابی نهادهای تسهیلکننده مبادله مورد غفلت
واقع میشود ( .)Bowles, 2004, pp.8-9در الگوی نئوکالسیکی ،مبادله و مخصوصاً نهاد
بازار به عنوان یک بستر مهم برای مبادالت ،آنگونه که شایسته است مورد بررسی قرار
نگرفته و هزینه های مبادله برای سادگی صفر یا نادیده در نظر گرفته میشوند؛ اما در اقتصاد
نهادگرای جدید و در اقتصاد اتریشی مبادله و هزینههای مبادله جایگاه ویژهای در
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زیادی به رویکرد نئوکالسیکی دارد و فقط جایگاه آن در فرآیند بهینهسازی برجسته
میشود؛ اما در اقتصاد اتریشی ،مبادله بهگونهای متفاوت از اقتصاد نئوکالسیک مورد توجه
قرار میگیرد .در مجموع اهمیت ویژه مبادله را از دو جنبه میتوان بررسی نمود:
الف) اهمیت از دید تولید اجتماعی :همکاری بین انسانها منجر به صرفههای بسیار
فزاینده میشود .در مقایسه با تولید فردی مستقل ،این صرفهها آنقدر زیاد و قابل توجه
است که عواید ناشی از «بهینهسازی فردی کامالً مستقل» به عنوان واحد اصلی و سادهشده
مدلسازی در اقتصاد نئوکالسیکی ،در مقابل این صرفههای کار جمعی بسیار ناایز و کم
* .در یک اقتصاد بازاری (مشابه ایاالت متحده و یا هر اقتصاد مشهور به بازاری) بار خاالف تصاور اولیاه
بخش عمده مبادالت ،غیر بازاری هستند ( .)McMilan, 2002, p.6ارایی این واقعیت و مقایسه ایان
وضعیت در اقتصاد بازار محور یا مبتنی بر برنامهریزی متمرکز ،در شاخه اقتصاد هزینه مبادله مورد بررسی
قرار میگیرد .اقتصاد هزینه مبادله بهخوبی نشان میدهد «بازار» و «سلسله مراتب غیر بازاری» حالت ابزار
دارند و بهینهسازی حکم میکند در هر مورد خاص هر کدام که بهصرفهتر باشد مورد استفاده قرار گیارد.
برای مطالعه بیشتر ر.ک :ویلیامسون (.)2005b & 2005a
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اقتصادی محسوب شوند .در نهادگرایی جدید ،موضوع مبادله و هزینه مبادله ،شباهت

اهمیت خواهد بود .این موضوع از زمان انتشار کتاب ثروت ملل کامالً برجسته شده است
که رمز و علت ثروت ملل عبارت است از« :تولید انبوه اجتماعی مبتنی بر تخصصگرایی و
تقسیم کار» .کمیت تولید و مصرف انبوه اجتماعی در مقایسه با تولید و مصرف فردی ،دو
برابر یا حتی ده برابر نیست؛ بلکه صدها برابر است*؛ اما این تقسیم کار و همکاری
اجتماعی فقط بر اساس مبادله بین انسانها قابل شکلگیری بوده و مبادله در مرکز این نوع
تولید و مصرف انبوه قرار دارد .در یک اقتصاد مدرن در پشت سر هر محصول نهایی،
زنجیرهای بههمپیوسته و در همپیچیده از مبادالت و همکاریهای اجتماعی وجود دارد و
بدون وجود این زنجیره ،امکان تولید انبوه با کارایی باال وجود ندارد .نتیجه تولید نیز به
دلیل بیشتربودن از نیاز فردی باید از طریق مبادله تقسیم شود ،اگر این مبادله توزیعی به
شکل کارا قابل انجام نباشد مبادالت تولیدی نیز شکل نمیگیرند .بحث را اینگونه نیز
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میتوان بیان نمود که افراد به دنبال افزایش ثروت و رفاه هستند (فرض بهینهسازی) و
بخش عمده این ثروت و رفاه از طریق مبادله (همکاری اجتماعی) به دست میآید ،حال
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اگر بر راه مبادالت مانع وجود داشته باشد (هزینههای باالی مبادله) بهینهسازی این افراد
بسیار محدود بوده و قادر به رسیدن به حداکثر ثروت و رفاه قابل تصور نخواهند بود.
ادبیات بهبود فضای کسب وکار نیز تا حدود زیادی بر همین نگرش استوار است؛ یعنی با
حذف موانع ،زنجیره تولید ارزشافزوده توسط افراد شکل خواهد گرفت .در واقع شاید
کارکرد اصلی علم اقتصاد ،نظریهپردازی برای اگونگی حذف موانع و کاهش هزینههای
مبادله است و بررسیهای فنی و آماری قیمت ا مقدار در خصوص تعادلهای بهدستآمده
در مرحله بعدی اهمیت مییابند .به نظر میرسد فقه اقتصادی و آموزههای اخالقی ا
اقتصادی اسالم نیز تا حدود زیادی از جنس همین نگرش کیفی میباشند که از نظر
عملیاتی کاهش هزینه های مبادله را در پی دارند .جامعه مدرن اقتصادی آن جامعهای است
که امکان انواع مبادله و همکاریهای اجتماعی را قبل و بعد از تولید برای افراد آن جامعه
فراهم میآورد؛ برای این منظور تمام نهادها باید در راستای کاهش هزینه مبادله عمل کنند.
* .در خصوص «کیفیت» این نوع تولید و مصرف انتقاداتی هست که اسمیت نیز اشاراتی به این موضوع
دارد.

مفهوم سرمایه اجتماعی نیز در همین راستاست .با جلب توجه به اهمیت مبادله در دنیای
واقعی ،دیگر مسئله اساسی و مهم اقتصاد فقط مدلسازی نحوه بهینهسازی فردی (قسمت 7
در شکل شماره  )0نیست بلکه بحث درباره قسمت  0یعنی مبادالت خواهد بود؛ اراکه
عمده ثروت و رفاه بشری زاییده این قسمت و مربوط به زندگی اجتماعی وی است .در
واقع مشابه با بحث تصمیمگیری نهادی میتوان بهینهسازی را مفروض در نظر گرفت و
مسئله اصلی اقتصاد را فراهمآوردن زمینه همکاری انسانها دانست .بهینهسازی نئوکالسیکی
امری نسبتاً فرضی و انتزاعی و حتی مورد مناقشه است؛ اما مبادله بین انسانها امری
عملیاتی بوده و به دلیل بازدهیهای بسیار باال الزم است بحث در خصوص مبادله و
حواشی آن در مرکز علم اقتصاد قرار گیرد.
ب) اهمیت مبادله از دید نقص اطالعات و محاسبهناپذیری اقتصاد :در این دیدگاه
که در اقتصاد اتریشی توجه ویژهای به آن میشود اهمیت مبادله از طریق توجه به موضوع
اطالعات برجسته میگردد .در این نگاه بحث میشود که مسئله اصلی اقتصاد در دنیای 109

تشکیل مسئله و نبود اطالعات کامل برای تشکیل مسئله است .یک مسئله ریاضی به محض
تشکیل ،حلشده خواهد بود؛ اراکه راهحل در دل خود مسئله و شکلدهی مناسب آن
میباشد .قدرت مدل سازی نئوکالسیکی در حل فنی و ریاضی این مسئله است که البته علم
خاص و مفیدی به شمار می رود؛ ولی در واقع این موضوعی فرعی است .پیچیدگی بیش از
حد دنیای واقعی ،در دسترسنبودن اطالعات و تغییرات مداوم اطالعات در دسترس تا
حدود زیادی موجب محاسبهناپذیری دنیای اقتصادی میشود و این باعث میشود بر
خالف فرضیات اقتصاد خرد متعارف ،عامالن اقتصادی ،تابعی پیوسته و شناختهشده برای
بهینهسازی در اختیار نداشته باشند و تشکیل مسئله بهینهسازی با ویژگیهای کامل
نئوکالسیکی ممکن نباشد *.نتیجه بحث این خواهد بود که بهینهسازی (قسمت  7در شکل
* .یک جواب ارائهشده برای این نقد ،مقایسه اقتصاد خرد نئوکالسیکی با قواعد دستور زباان اسات؛ یعنای
اگراه افراد توجهی به علم دستور زبان ندارند؛ اما این علم وجود دارد و دارای فایده است در اقتصاد نیز
اگراه افراد نمیتوانند بهینهسازی کنند؛ اما قواعد بهینهسازی و مادل اقتصااد خارد نئوکالسایکی وجاود
داشته و فایدهمند میباشد .کانمن ( ،7031ص )72در توضیح کلیاات اقتصااد رفتااری بیاان مایدارد کاه
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پیچیده واقعی حل مسئله بهینهسازی نیست بلکه موضوع و مشکل اصلی اساساً خود

 )0اصوالً ناممکن و یا کم اهمیت می شود .بر این اساس موضوع اصلی اقتصاد ،قسمت 0
این شکل یعنی مبادله خواهد بود؛ یعنی آنچه بهصورت تدریجی و تکاملی موجب افزایش
مداوم کارایی و ثروت میشود .در این نگاه متفاوت که از آن به عنوان علم مبادله یا
کاتاالکسی ) (Catallaxyنیز نام برده میشود ،ثروت ملل ناشی از بهینهسازی مبتنی بر
اطالعات کامل و یک وضعیت تعادلی نیست بلکه ناشی از ایجاد مازادهای کواک اما
مداوم مربوط به مبادالت بوده و روندی تکاملی به شمار میرود .بهینهسازی ریاضی امری
نسبتاً انتزاع ی با کاربردهای خاص خودش است؛ اما واقعیت زندگی روزمره انسانها و
مهمترین ابزاری که میتواند ناکاراییهای ناشی از نقص گسترده اطالعات و نقص در
بهینهسازی کامل را جبران کند و انسانها را به هدف کارایی برساند فرآیند مبادله است.

*

اه از جنبه تولید اجتماعی و اه از جنبه محاسبهناپذیری اقتصاد این واقعیت به دست
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میآید که «توجه به منافع حاصل از مبادله داوطلبانه ،بنیادیترین موضوع علم اقتصاد است»
و لذا میتوان علم اقتصاد را به عنوان علم مبادله تعریف نمود

**

( Buchanan, 2001,

.)pp.28-29
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /پورفرج ،کریمی موغاری و اقدس طینت

پژوهشهای اقتصاد رفتاری به دنبال بررسی این سؤال هستند که آیا انسانها همانگونه که بدون توجه به
علم دستور زبان ،زباندانهای خوبی میباشند آیا بدون توجه به قواعد اقتصاد خرد متعارف ،اقتصااددانان
و آماردانان خوبی نیز هستند یا خیر؟ جواب اجمالی این سؤال منفی بوده است؛ یعنی بار خاالف قواعاد
دستور زبان ،انسانها بهصورت استثنائی منطبق بر قواعد اقتصاد خرد متعارف عمل مایکنناد .در مباحاث
روششناسی با ورود امکان مبادله و نگاه تکاملی به این بحث ،شدت نقد باه اقتصااد خارد نئوکالسایکی
کاهش می یابد؛ یعنی در بلندمدت به دلیل امکان مبادله و خاصیت تنبیه و تشویق در دنیای اقتصادی ،نظم
اقتصادی تا حدودی به سمت مدل نئوکالسیکی خواهد رفت .تفصیل این موضوع نیازمند بحثای مساتقل
است.
* .بهینهسازی مفهومی بسیار منعطف است و حتی تحلیل مبادله را نیز میتوان با دیدگاه تفاضلی تبادیل باه
مساله بهینه سازی کرد (یعنی حداکثرکردن مازادهای موجاود در مباادالت ممکان) .حتای نهادهاا را نیاز
میتوان بر اساس بهینهسازی توضیح داد .بههرحال موضوع نقص اطالعات همواره وجود داشته و با ایان
دیدگاه از بین نمیرود؛ یعنی مشکل اصلی این است که تابعی شناختهشده و در دسترس بارای «مباادالت
ممکن» وجود ندارد تا بتوان مازاد حاصل از این مبادالت را حداکثر نمود.
** .در ادبیات نهادی از این علم با عنوان نظریه قرارداد (در مقایسه با نظریه انتخاب) نیز نام برده میشود.

واقعیات اقتصادی نشان دادهاند :اوالً؛ تولید انبوه اجتماعی و رفاه حاصل از آن وابسته
به فرآیند مبادله است و آنچه رفاه ملتها را محدود میکند نقص در بهینهسازی آنها نیست
بلکه نقص در شکل گیری مبادالت اجتماعی و تفاوت در نحوه استقرار نهادهای
تسهیلکننده همکاریهای اجتماعی است (تأکید بر جنبه همکاری و محتوای فرآیند) ،ثانیاً؛
بهینهسازی کامل در دنیای واقعی ممکن نیست و از نظر اقتصاد خردی ،بهینهسازی از طریق
مبادالت متعدد فردی و اجتماعی انجام میشود (تأکید بر جنبه شکلی فرآیند) .بر این
اساس ،فرآیند مبادله نه در حاشیه بلکه در مرکز علم اقتصاد قرار خواهد داشت.
تأکید بر جنبههای فنی بهینهسازی و توجه ویژه به مباحث آماری و سنجی در اقتصاد
نئوکالسیکی باعث شدهاند علم اقتصاد به علمی محاسبهمحور و آماری تبدیل شود ،استفاده
از صفت اسالمی برای این رویکرد ریاضی محور با االش همراه خواهد بود؛ اما در علم
مبادله ،اه آن را بخش مغفول علم اقتصاد بدانیم و اه علمی مستقل ،موضوع محاسبه از
اهمیت ثانوی برخوردار است و اهمیت اصلی مربوط است به بحث استقرار و توسعه 111

نااطمینانی و بهصورت کلی ،کاهشدهنده هزینههای مبادله باشند .از این لحاظ علم مبادله
سنخیت و تجانس بسیار بیشتری با مباحث اسالمی خواهد داشت؛ اراکه کارکرد کاهش
هزینه مبادله را در بسیاری از آموزههای اسالمی میتوان مشاهده نمود.

 .3چالشهای استفاده از ادبیات اقتصاد نهادی در اقتصاد اسالمی
با توجه به تجانس و اهمیت ادبیات اقتصاد نهادی برای ترکیب با آموزههای اسالمی،
استفاده از ادبیات اقتصاد نهادی میتواند موجب افزایش ظرفیت پیشروی در اقتصاد اسالمی
باشد .بااینحال االشهایی نیز در این خصوص وجود دارد :االش اول مربوط به سمت
علم اقتصاد در ترکیب اقتصاد اسالمی است و االش دوم مربوط به سمت مباحث اسالمی
و به خصوص فقه اجتماعی است.

 .1-3عدم توجه کافی به رویکرد نهادگرایی در علم اقتصاد
اگر فقط رویکرد نئوکالسیکی در علم اقتصاد دارای اهمیت و کارکرد باشد ،تجانس
آموزههای اسالمی و مباحث نهادی نمیتواند انگیزه کافی برای تغییر گفتمان اقتصاد اسالمی
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نهادهایی که مشوق مبادالت اجتماعی بوده و افزایشدهنده اطالعات ،کاهشدهنده فضای

به سمت اقتصاد نهادی فراهم آورد .تا زمانی که اهمیت رویکرد نهادی در جوامع
دانشگاهی مشخص نشده و آشنایی و تسلط کافی به ادبیات نهادی در بین اقتصاددانان
وجود نداشته باشد این رویکرد در حاشیه علم اقتصاد قرار داشته و مورد توجه اقتصاددانان
اسالمی نیز نخواهد بود .در سالهای اخیر ،امکان ،مفیدبودن و یا حتی ضرورت تغییر
گفتمان اقتصاد اسالمی به سمت مباحث نهادی بارها مورد اشاره محققین این حوزه قرار
گرفته است؛ اما شاید به دلیل ضعف نظام آموزشی اقتصاد در زمینه تشریح مباحث نهادی،
هیچگاه بهصورت جدی و مخصوصاً بهصورت ریشهای و مبتنی بر نظریات اقتصاد خرد به
این موضوع پرداخته نشده است (تالش مقاله ارائه توضیحات نظری در این راستاست).
البته در سالهای اخیر در برنامه ریزی آموزش اقتصاد در ایران این موضوع مورد توجه واقع
شده و واحدهای درسی در خصوص مباحث نهادی به برنامه رسمی آموزش این رشته
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اضافه شده است؛ اما از نظر اجرایی با کمبود اساتید متخصص و منابع مواجه است.

 .2-3چالش اختالفات فقهی و ضعف در هسته فقهی اقتصاد اسالمی نهادگرا
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ساخت اقتصاد اسالمی عالوه بر مبانی فلسفی و اعتقادی خاص اسالمی نیازمند به یک
هسته سخت و منسجم فقهی در خصوص مسائل اقتصادی است .اگر اسالم را عالوه بر
مبانی اعتقادی و فلسفی خاص خودش ،مجموعهای از قوانین و قواعد کامالً جزئی فقهی
بدانیم که تمام جزئیات امور را از قبل مشخص کرده است ،دیگر جایی برای انتخابهای
عقالنی به معنای متعارف و جایی برای استفاده از نظریات علم اقتصاد اه نئوکالسیک و
اه نهادی باقی نمی ماند و ترکیب اقتصاد اسالمی بسیار مضیّق خواهد شد .هر مقدار جای
عقالنیت و اهمیت آن در فضای تصمیمگیری دینی باز شود به همان نسبت هم ،جا برای
ورود علم اقتصاد به مباحث دینی باز شده و قابلیت گسترش ادبیات اقتصاد اسالمی بیشتر
خواهد بود .به نظر می رسد خود دین در مورد این موضوع ،ساکت نبوده و میتوان پاسخ
اجمالی از متون و سنت اسالمی در خصوص ثابت یا متغیربودن احکام اسالمی و میزان
دخالت عقل بشری در زندگی به دست آورد .البته بحث دقیق در این زمینه ماهیتی

تخصصی داشته و اختالف نظرهای جدی نیز در خصوص بسیاری از احکام اسالمی و
*

ثابت و متغیربودن این احکام وجود دارد.

استخراج احکام اسالمی از سنت اسالمی و تشخیص شرعی ،حکومتی و یا قضاییبودن
این احکام و به دنبال آن اظهارنظر در خصوص ثابت یا متغیربودن آنها و همچنین صدور
احکام برای موضوعات جدید و مستحدثه ،موارد تعیینتکلیفِ قطعیشده و غیر اختالفی
نیستند .اختالف بین فقها تا حدود زیادی قابل پذیرش و مشابه اختالفات در سایر علوم
است؛ اما به نظر میرسد در مسائل مهم اقتصادی مخصوصاً در جنبههای اجتماعی و
حکومتی که از نظر تاریخی فقه شیعه به دلیل نقشنداشتن در حکومت کمتر به آنها پرداخته
است ،این اختالفات باعث عدم شکلگیری هسته سخت منسجم و قاطعی برای ساخت
اقتصاد اسالمی شده است و این االشی اساسی در ساخت اقتصاد اسالمی به شمار میرود.
این االش هماکنون نیز در اقتصاد اسالمی وجود دارد؛ اما تأکید بیشتر بر رویکرد نهادی
سبب خواهد شد این االش برجسته تر شده و بیشتر به اشم آید .قواعد حقوق مالکیت 113

گستردهای از نظریههای فقهی کامالً متفاوت در خصوص آن مطرح میباشد .این حد از
اختالف آرا «سبب می شود روح حاکم بر نظریه مالکیت از دیدگاه اسالم مشخص نشود و
در ترتیبات نهادی نتواند وظیفه خودش را به انجام برساند» (ابوجعفری ،7001 ،ص.)701
نهاد مالکیت یک مثال مهم از لزوم تعیینتکلیف برای نهادهای حقوقی است که اثرات
گسترده اقتصادی دارند؛ اما در عمل تعیینتکلیف قطعی نشدهاند .در خصوص مسائل
روزمره که به شکل عادی بین مردم جریان دارند این اختالفات کماثر بوده و به اشم
نمیآیند؛ اما در مقیاس عمومی و حکومتی و با بزرگشدن اقتصاد و همچنین در زمان بروز
اختالف بین مردم ،عدم تعیینتکلیف دقیق انواع حقوق مالکیت بسیار مهم و اثرگذار
میشود .به نظر میرسد در قوانین جمهوری اسالمی ایران ،راهحلهای فقهی استفادهشده
برای موضوعاتی مانند مالکیت زمین و منابع طبیعی ،کنترل اثرات خارجی استفاده از حق

* .علی اکبریان ( )7000در دو مجلد شرح بسیار مفیدی از نظرات مختلاف در ایان خصاوص ارائاه کارده
است.
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یکی از نهادهای مهم اقتصادی و مصداق یکی از این اختالفات فقهی است که دامنه

مالکیتها و همچنین میزان اختیارات حکومت اسالمی برای دخالت در مالکیت خصوصی
افراد بسیار محافظهکارانه بوده و مناسب یک اقتصاد مدرن نیستند .فقه شیعه بهصورت سنتی
فرد محور و حامی مالکیت خصوصی بوده است و این احترام به مالکیت خصوصی گاه
بهگونهای است که تا قبل از رسیدن مشکالت به حد اضطرار به حکومت اجازه طراحیهای
مدرن نهادی را نمیدهد .نهادسازیهای مدرن* مثالً اجبار مردم به ثبت اسناد یا دریافت
جواز محدودیتهای جزئی برای افراد ایجاد میکنند؛ اما در مقیاس ملی باعث بهبود وضع
همه میشوند؛ اما با وجود منافع سرشار این نوع نهادسازیها ،نظام فقهی ا حقوقی ما قادر
به تعیینتکلیف قطعی برای امکان این نوع نهادسازیها نیست؛ اگراه بعد از برقراری نظام
جمهوری اسالمی در ایران ،مصالح اجتماعی و احکام حکومتی تبدیل به موضوع بحث
مجتهدان شده و با وجود اینکه تفسیر موسع از نظریه «والیت مطلقه فقیه جامعالشرایط» به
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حاکم اسالمی اجازه نهادسازیهای مدرن را میدهد؛ اما باز هم شاهد محافظهکاری و
بالتکلیفی در نظام قانونگذاری کشور هستیم .تاریخ معاصر نشان میدهد در نظام جمهوری
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اسالمی اولین اختالفهای غیر قابل حل از طریق عادی اختالف در موضوعات نهادی
همچون مالکیت خصوصی و قانون کار بوده که هسته فقهی قاطعی برای تعیینتکلیف آنها
نداشتهایم و با روشهای ویژه برای قانونگذاری در خصوص آنها عمل کردهایم .بهصورت
کلی استفاده از شیوه «عدم مغایرت» با احکام اسالمی که توسط شورای نگهبان به عنوان
راهکار اجرایی استفاده میشود بسیار محافظهکارانه بوده و فقط جنبه سلبی داشته و جنبه
ایجابی و رویکرد «نهادسازی» در آن بسیار کمرن

است .به نظر نمیرسد این شیوه قادر

به تأمین هدف تمدن سازی اسالمی باشد .این شیوه قادر نخواهد بود بستر مناسب و قابل

* .نهادسازیهای مدرن بیشتر از اینکه مبتنی بر اضطرار باشند مبتنی بر مصلحت هستند .در اضطرار ،مشکل
کامالً عینی و قابل مشاهده و تصمیمگیری و دفاع از تصمیم سادهتر است؛ اما در مصلحت ،هدف کسب
منافع یا عدم ایجاد مشکل در آینده است که به دلیل کمتر عینیبودن و غیر قطعیبودن منافع و از طرف
دیگر قطعی و عینیتربودن هزینهها و ملزومات نهادسازی ،تصمیمگیری در خصوص آن سختتر بوده و
نیازمند اجتهادی پویا و قوی میباشد.

اتکایی برای اقتصاد اسالمی با اهداف آرمانی (انجام وظیفه در فرآیند تمدنسازی اسالمی)
فراهم سازد.

*

در خصوص ساخت اقتصاد اسالمی بر اساس رویکرد نهادی با دو جنبه مختلف روبه-
رو هستیم؛ جنبه اول موضوع «تجانس» و جنبه دوم موضوع «کارکرد» است .جنبه اول مبتنی
بر این است که باید و نبایدهای دینی از جنس نهاد هستند و استفاده از ادبیات نهادی برای
ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسالمی میتواند بسیار مفید باشد .جنبه دوم خود موضوعی
جداگانه و مبتنی بر این بحث است :آیا انتظاری که از نهادها در اقتصاد داریم توسط باید و
نبایدهای اسالمی برآورده میشود؛ یعنی آیا این قواعد منجر به بهینگی و در نتیجه رفاه
بیشتر (با معنای عام و نه فقط مبتنی بر ثروت مادی) در زندگی میشوند یا خیر؟** جواب
به این سؤال هر اه باشد؛حتی رد امکان این نوع بررسی به جنبه اول بحث یعنی «سنخیت
و تجانس اقتصاد خردی» بین آموزههای اسالمی و مباحث نهادی خللی وارد نمیکند .در
واقع بعد از موضوع تجانس بالفاصله جنبه دوم یعنی کارکرد مطرح میشود که اگراه 115

موضوعشناسی فقهی خواهد بود؛ اما میتوان پیشبینی نمود که با تغییر «رویکرد شکلی»
اقتصاد اسالمی از نئوکالسیکی به نهادی و در مرحله بررسی کارکرد نهادسازیهای اسالمی،
االش اختالف نظرهای فقهی خود را بیشتر نشان خواهد داد .در واقع موضوع بحث در
رویکرد اسالمی ا نئوکالسیکی ،دو جنس مختلف است که با تفسیر مناسب ،تضادی هم
بین آنها ایجاد نمیشود؛ اراکه از یک طرف ،بهینهسازی امری خنثی ،منعطف و قابل
ترکیب با سایر مفاهیم و از جمله مفاهیم اسالمی بوده ( )Hasan, 2002و از طرف دیگر «در
* .مباحث مالی و بانکداری اسالمی نیز مثالی روشن از ضعف روش «عدم مغایرت» به شمار میرود .تالش
برای اجرای بانکداری بدون ربا لزوماً به معنای بانکداری اسالمی نیست؛ به عبارت دیگار اساالمیشادن
بانکداری فقط وابسته به قواعد سلبی نیست؛ بلکه نیازمند مجموعه بزرگتری از قواعد سلبی و ایجابی در
کنار یکدیگر (طراحی نهادی جامعتر) است.
** .امکان ارزیابی این موضوع مخصوصاً با تأکید بر «تکلیفگرایی» محل اختالف است (برای بحث بیشتر
ر.ک :زاهدی وفا و همکاران)7031 ،؛ بااینحال به نظر میرسد فضاای گساتردهای در زنادگی اقتصاادی
وجود دارد که تا حدود زیادی میتوان این ارزیابی را در آن فضا انجام داد.
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زمینهای پر ظرفیت برای برنامههای پژوهشی اقتصاد اسالمی و حتی بستر مناسبی برای

مبانی دینی ما نیز بر بهینهیابی مهندسی تأکید شده است» (رجایی ،7037 ،ص)703؛ اما در
اقتصاد نهادی ،مباحث در نهایت بر نهادسازیهای مناسب و انتخاب برخی نهادهای خاص
متمرکز میش ود که تا حدود زیادی از جنس مباحث فقهی است ،این همجنسبودن میتواند
االشزا باشد؛ اراکه اقتصاد اسالمی باید نشان دهد نهادسازیهای سنت اسالمی در حوزه
اقتصاد ا در بخش ثابت خود ا همچنان کارکردهای نهادی مناسب دارند؛ یعنی در جهت
افزایش اطالعات و عقالنیت ،کاهش نااطمینانیها و کاهش هزینههای مبادله عمل میکنند.
االش مهم تر نیز معرفی نهادهای نوین اسالمی و طراحی کارآمد یک الگوی نهادی اسالمی
برای پیشرفت خواهد بود .ساخت ادبیات اقتصاد اسالمی با بهرهگیری بیشتر از رویکرد
اقتصاد نهادی اگراه مبتنی بر تجانس شکلی مباحث نهادی و اسالمی است؛ اما به دلیل
االش اختالفات فقهی به سادگی ممکن نبوده و نیازمند تالش و پویایی بیشتر در حوزه
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علوم اسالمی و مخصوصاً فقه است و موفقیت در حل این مشکل ،شرط مشارکت مؤثر
اقتصاد اسالمی در تمدنسازی اسالمی است.
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 .4جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به تسلط رویکرد نئوکالسیکی در علم اقتصاد و مخصوصاً اقتصاد خرد ،سؤال
اساسی مقاله این بود که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسالمی نیز باید همین وضعیت را داشته
باشد؛ یعنی آیا تأکید اصلی اقتصاد اسالمی باید بر ترکیب آموزههای اسالمی و ادبیات
نئوکالسیکی باشد؟ مسلماً اقتصاد اسالمی باید از تمامی ابزارهای تحلیلی موجود در علم
اقتصاد به فراخور موضوع استفاده کند .بااینحال در این مقاله شواهدی نظری ارائه گردید
مبنی بر این که از جنبه شکلی و در سطح اقتصاد خرد ،ادبیات نهادی در مقایسه با ادبیات
نئوکالسیکی اهمیت و تجانس بسیار بیشتری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسالمی
دارند .این تجانس تا حدود زیادی بدیهی مینماید و بارها مورد تأکید پژوهشهای اقتصاد
اسالمی نیز بوده؛ اما به دلیل عدم شناخت کافی از ادبیات نهادی و همچنین به دلیل
االشبرانگیز بودن ورود به مباحث نهادی خیلی مورد توجه پژوهشگران اقتصاد اسالمی
قرار نگرفته است.

در این مقاله تالش بر این بود اهمیت مباحث نهادی در ذیل دو موضوع محوری
«تصمیمگیری نهادی» و «هزینههای مبادله» مورد بحث قرار گیرد .اگر اقتصاد خرد فقط
مربوط به تصمیمگیری مبتنی بر «بهینهسازی» و مدلسازی ریاضی آن باشد ،به نظر نمیرسد
آموزههای اسالمی بتوانند به این روابط ریاضی ایز زیادی اضافه کنند .بهینهسازی ریاضی
به عنوان واحد اصلی تحلیل در اقتصاد خرد نئوکالسیکی اگراه تضادی با آموزههای
اسالمی ندارد؛ اما از جنس این آموزهها نبوده و اسالمیکردن منفعالنه این روابط مانند
اسالمی کردن ریاضی و هندسه خواهد بود .با کنارگذاردن فروض نئوکالسیکی ،نهادها و
هزینههای مبادله نقش اساسی در اقتصاد پیدا میکنند و در مقایسه با بهینهسازی ریاضی،
مباحث مربوط به «تصمیمگیری نهادی» و «کاهش هزینههای مبادله» فضای نظری بسیار
متجانستری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسالمی فراهم میسازند .شواهد رفتاری و
عصبشناختی نیز نشان میدهند بهینهسازی مستقیم و لحظهای به شکل مداوم و برای تمام
تصمیمگیریها ممکن نبوده و ذهن تمایل ذاتی دارد که عادات و قواعد را جانشین 117

کارایی تصمیمگیریها می باشد .اقتصاددانان و مخصوصاً اقتصاددانان اسالمی الزم است
خود را از مخمصه قدیمی و ایدئولوژیکی لزوم انتخاب بین بهینهسازی و تصمیمگیری
نهادی رها سازند و به کارکرد متفاوت هر کدام از این دو جنبه تصمیمگیری توجه کافی
داشته باشند .یافتهها و نظریهپردازی های اند دهه اخیر در اقتصاد نهادی و اقتصاد رفتاری
نشان دادهاند «تصمیمگیری نهادی» امری فرعی در علم اقتصاد نیست بلکه همردیف با
«بهینهسازی» بوده و همزمان هر دوی این مکانیزمها از اهمیت باالیی در علم اقتصاد
برخوردار هستند .مشاهدات دنیای واقعی نیز تأییدکننده جایگاه و کارکرد تصمیمگیریهای
نهادی است .اگر تصمیمگیری نهادی ذاتاً غیر کارا و محدودکننده بود در روند تکاملی
زندگی اقتصادی جوامع مختلف دوام پیدا نمیکرد .دوام و حضور این نوع تصمیمگیری در
زندگی افراد نشانهای از کارکرد اقتصادی این نوع تصمیمگیری است.
تصمیم گیری نهادی و هزینه مبادله ادبیاتی گسترده و غنی دارند؛ اما در نظام آموزش و
پژوهش اقتصاد در ایران مورد غفلت واقع شدهاند و به همین دلیل با وجود تجانس ادبیات
نهادی برای ترکیب با آموزههای اسالمی ،در عمل خیلی مورد توجه محققان اقتصاد اسالمی
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بهینهسازی مستقیم نماید .کیفیت این عادات و قواعد بسیار سرنوشتساز و تعیینکننده

واقع نشده اند .استفاده بیشتر از ادبیات نهادی در اقتصاد اسالمی با اهمیت موضوعات و
عملیاتیبودن آنها در دنیای واقعی مطابقت بیشتری دارد و میتواند باعث بهبود وضعیت
علمی اقتصاد اسالمی شود .بر این اساس الزم است در برنامه رسمی آموزش و پژوهش
اقتصاد و اقتصاد اسالمی توجه بیشتری به ادبیات نهادی صورت پذیرد .خوشبختانه این
موضوع در سالهای اخیر مورد توجه برنامهریزان درسی قرار گرفته است بااینحال به دلیل
کمبود منابع و نبود سابقه آموزشی و پژوهشی در بین اساتید ،در زمینه اجرا با مشکالتی
روبهروست که امید می رود به مرور زمان مرتفع گردند .توجه به این نکته نیز ضروری
است که حوزه اقتصاد خرد (تصمیمگیری) با وجود اهمیت زیاد ،بیش از سایر حوزههای
اقتصاد نهادی ناشناخته است و الزم است نظریات مطرح در این حوزه نیز در سرفصلهای
رسمی دروس نهادی گنجانده شوند .مباحث نظری مطرحشده در این مقاله ااراوبی
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مقدماتی برای ورود به مباحث نهادی پیشنهاد میکند؛ اما در نهایت هدف مباحث نهادی ا
اسالمی باید طراحیهای نهادی برای افزایش کارایی اقتصادی جامعه اسالمی و کاهش
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هزینههای مبادله باشد؛ لذا الزم است در ادامه ،تحقیقات اقتصاد اسالمی بیش از هر ایز
همسو با این هدف باشند.
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