
 

  

  اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی
  2سادات سید ابراهیم سرپرست 1نسا زاهدي،

  

  چکیده
هاي اقتصادي  هاي توسعه در ایران، شاهد افول در شاخص رغم اجراي چند دهه برنامه به

خطی توسعه  هاي انسانی، اجتماعی و پایان الگوي تک مثبت، تنزل شدید در شاخص
شناختی،  هاي مردم هستیم. مکتب نهادي توسعه با تمرکز بر نیازهاي بومی و ویژگی

بودن تغییرات نهادي و روش  زا بودن تحلیل، درون بینی و چندوجهی ضمن تأکید بر واقع
هاي متعارف علم اقتصاد در دانش توسعه  تحلیل تاریخی، بیش از سایر مکاتب و مدل

گرایی و امکان  ه است. هدف این مقاله ارائه تصویري از مدل نونهادمورد توجه قرار گرفت
پذیري آن براي ایران است تا بتواند کارایی و ابعاد گوناگون دستگاه  استخدام و کاربست

نظري آن را در پاسخ به تنگناي توسعه ایران نشان دهد. پرسش اصلی مقاله این است که 
ر به ارائه راهکاري براي خروج از تنگناهاي حاکم بر ادبیات نونهادگرایی تا چه اندازه قاد

اقتصاد سیاسی است؟ فرضیه تحقیق این است که نظر به ضدیت منطق نهادگرایی با 
محوريِ صرف، ضمن تعقیب هدف حل مشکالت مربوط  هاي محض کمی و اقتصاد نظریه

سازمان و کنترل  مند هاي اقتصاد نئوکالسیک، دغدغه به رفاه اجتماعی و با گذار از دغدغه
نظام اقتصادي، به دنبال طراحی نظريِ الگویی براي رشد و توسعه کیفی با تکیه بر 

سازي، حکمرانی خوب، نظارت  هاي شفاف نهادهاي رسمی و غیررسمی بر مبناي مؤلفه
  دولت و اجتناب از رانتیریسم است.
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  سازي، ایران. بومی
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  مسئلهمقدمه و بیان . 1
ریزي براي توسعه ملی کشورها برخاسته از مبانی نظري و مفهومی  گذاري و برنامه هر نوع سیاست

گیرد.  ها قرار می هاي اجتماعی و مسائل اساسی جامعه در دستورکار دولت است که براساس واقعیت
هاي  اندازها، سیاست و توسعۀ ایران نیز در قالب چشم هاي تحول هاي عمومی و برنامه گذاري سیاست

ها متأثر از الگوهاي نظري  هاي عمرانی و توسعه ارائه شده است. بیشترِ این سیاست کلی و برنامه
سازي و سیاست تعدیل اقتصادي، نهادگرایی و  نوسازي، ساختارگرایی، نیازهاي اساسی، آزاد

 ست.سازي و طرح تحول اقتصادي بوده ا خصوصی

هاي فکري و  ها تابع جریان ریزي ها و برنامه گذاري پیش از انقالب اسالمی، عمدة سیاست
مطالعه است:  شد و در قالب سه پارادایم قابل ایدئولوژیکی بود که در اروپا و غرب تعریف می

ساله به دلیل  نوسازي، ساختارگرایی و نیازهاي اساسی. پس از انقالب اسالمی با یک وقفه ده
ها تحت تأثیر  ریزي ها و برنامه گذاري ایدئولوژیک، مسائل داخلی و جنگ تحمیلی، سیاست هاي هاماب

سازي اقتصادي و  هاي بانک جهانی در رویکرد آزاد متأثر از سیاست 1367قرار گرفت و در سال 
تاریخی دیگر از نظر  عبارت تعدیل ساختاري، خود را نشان داد که تاکنون کمابیش دنبال شده است. به

افزاري (تمدنی) و  هاي سخت در ایران پیش و پس از انقالب اسالمی، برنامه توسعه در حوزه
افزاري (فرهنگی) دنبال شده است. براي مثال تأسیسات زیربنایی تکنولوژیک، صنعتی، آموزشی و  نرم

ي ها شرط ترین پیش فرهنگی در دوران پهلوي متحول و در دوران پس انقالب نیز هدف و مهم
توسعه، پایبندي به اسالم و انقالب اسالمی تعریف شد. اکنون و در شرایط فعلی آنچه بیش از هر 

یافتگی است، فقدان نهادسازي کارآمد و  عاملی کلیدواژة فهم گذار ناموفق و ضعیف ایران به توسعه
  ).209: 1396ضعف ترتیبات ساختاري است (مؤمنی، 

هاي  اسی موشکافانۀ الگوهاي سابق و نقد جدي تئوريشن توانیم با آسیب رسد می به نظر می
هاي متعارف  ها ورود کنیم که به جاي پرداختن به تئوري وارداتی و اروپامحور، به فاز نوینی از نظریه

تري را براي پیشرفت  ها و تحوالت تاریخی کشورها، راهکارهاي بومی و محلی و دور از واقعیت
  تجویز کنند.



  107  سادات نسا زاهدي، سید ابراهیم سرپرستد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی / اقتصا

 

 دگراییاقتصاد سیاسی ایران از منظر نونها

  پژوهش هاي . اهداف و پرسش2
تالش نگارندگان در این مقاله بر این بوده است تا برمبناي تمهیدات نظري نونهادگرایی، تجویزها و 

توان با  هایی براي تنگناهاي حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران اندیشیده شود؛ اینکه چگونه می توصیه
داخلی به وجود  هاي گذاري هایی را در سیاست اصالحات در حوزه ترتیبات نهادي، جرح و تعدیل

نیافتگی را کوتاه کرد، از جمله  آورد و فرایند گذار براي خروج از چرخۀ معیوب و نامتعادل توسعه
اهداف اصلی مقالۀ حاضر است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که نونهادگرایی چه 

ایدة توازن دوگانه میان  تواند براي اقتصاد سیاسی ایران داشته باشد؟ ها و راهکارهایی را می آموزه
پذیر، چگونه  هاي سیاسی و اقتصادي باز و رقابت بودن نظام سیاست و اقتصاد در نونهادگرایی و دارا

  تواند به رفع تنگناهاي اقتصادي و سیاسی بیانجامد؟ می

  . پیشینه پژوهش3
ن آینده اقتصاد ایران تبیی«هایی مانند مقاله دکتر فرشاد مؤمنی،  در زمینه موضوع پژوهش حاضر، مقاله

) نوشته شده که بیشتر با نگاهی اقتصادي و روشی 1393» (بر سناریو با استفاده از الگوي مدل مبتنی
هاي تبیین در  ویژگی«کمی، به وجوه این نظریه پرداخته است. مقالۀ دیگر اثر سعید تائب با عنوانِ 

پژوهی و  و وارد نمونه ) بحث محض نظري بوده1395» (دستگاه نظري نهادگرایی جدید
بنیان «عباس رحیمی با عنوانِ اي است از  نشده است. اثر دیگر مقالهپذیري آن براي ایران  کاربست
شناسانه پرداخته است  گرایی با ادبیاتی روش که به مطالعۀ نهاد )1385» (شناختی اقتصاد نهادي روش

هاي اقتصاد  داللت«ان نداشته است. مقالۀ ظریه و استخدام آن براي ایراما ورودي به حوزة کاربردي ن
) اثرِ محمدرضا حیدري، با نگاهی اقتصادي از منظر 1395» (نهادگرا براي تجویز دولت مطلوب

وارد فضاي تحلیل شده است و سایر ابعاد انگیزشی را چندان مورد توجه قرار نداده است.  ویلیامسون
هاي آن با  م نهادگرایی کالسیک و مرزبنديباقی آثار نیز به شکل محض تئوریک، صرفاً به فه

در تالش گیري از آثار مذکور و موجود در این زمینه،  ضمن بهرهاند. مقالۀ حاضر  نونهادگرایی پرداخته
رفت ایران از  براي استخراج وجوه نونهادگرایی و مبانی آن و سپس امکان استخدام آن براي بیرون

 نیافتگی است. تنگناي توسعه
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  هاي نظري: نونهادگرایی ه. مالحظ4
هایی داشته باشیم  اي بر نظریه پیش از ورود به چهارچوب نظري مورد نظر مقاله، ضروري است اشاره

م برنامه که پیش اند.  هاي توسعه و تحول در اقتصاد سیاسی ایران از پس از انقالب اسالمی بوده تر مقو
ر حوزة هنجارها، فرهنگ، نهادها یا ماهیت ها وارداتی و بدون توجه یا تمرکز ب عمدة این نظریه

هایی همچون نوسازي، ساختارگرایی، نیازهاي اولیه،  اند. نظریه ترتیبات حاکم بر ادارة جامعه بوده
اند که اغلب دچار شکست، توقف یا  سازي و سپس سیاست تعدیل اقتصادي از آن جمله خصوصی

گرِ کارآمدي است که  ، نونهادگرایی ابزار تبییناند. از این جهت هاي موجود شده زدن به بحران دامن
  قادر به ایجاد تحول در اندیشۀ حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران است.

ایدة توازن دوگانۀ سیاست و اقتصاد در حوزه نونهادگرایی راهکاري است که یگانه راه تحول در 
مدنی، تالش براي حاکمیت  حوزه اقتصاد سیاسی ایران را تجدیدنظر در ماهیت رابطۀ دولت با جامعه

داند. تأکید این  قانون، پرهیز از تجاوز به حقوق مالکیت و اعطاي امتیازات انحصاري به فرادستان می
هایی با عمر دائمی و  هاي مسلط، ضرورت تأسیس سازمان نظریه بر زیرِ چترِ قانون درآوردنِ طبقه

اران و بازنگري در نهادهاي رسمی و مد خروج از اقتصادهاي رانتی با غلبۀ نظامیان بر سیاست
تواند تأثیرات  هاي مورد تأکید در این نظریه است که می غیررسمی در جامعه، از دیگر مؤلفه

  آفرینی در اقتصاد سیاسی ایران به دنبال آورد. تحول
  .هاي آن خواهیم پرداخت ترین مفاهیم نونهادگرایی و سپس اصل نظریه و شاخص در ادامه، ابتدا به مهم

  . مفاهیم پژوهش5
  . نهاد5- 1

شود. برخی نهاد را مجموعه قواعد رفتاريِ  در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یکسانی دیده نمی
دانند که قواعد بازي در جامعه را تعیین  دهی به تعامالت می ها براي اداره و شکل موضوعه توسط انسان

تواند توسط  ، این قواعد هم مینورثبه تعبیر  بخشند. کنند و مناسبات دوسویۀ انسانی را سامان می می
شود؛ در نتیجه نهادها یا قواعد هم  ها وضع شده باشد و هم آداب و رسوم رفتاري را شامل می انسان

از جمله متفکران  میردالها مؤثر است.  دهی به آن شوند و هم گذر زمان در شکل مرورِ زمان خلق می به
هاي  داند. وي با رد مدل تب را اساس مطالعات توسعه اقتصادي میپیشگام در ادبیات نهادي، این مک
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متغیره در امر توسعه، راه را براي مطالعه و ارزیابی فرایندهاي توسعه با شرایط نظام علّی و  تک
). براي نمونه در کشورهاي آسیاي شرقی آنچه 28: 1370کند (باریر،  پیوسته و باز هموار می هم به

ساز  یافتگی است، وجود نظامی اجتماعی است که هر تغییري در آن زمینه ی توسعهدهندة چرای توضیح
هایی مانند میزان سطح تولید و درآمد، شرایط تولید و سطح  هاست؛ ویژگی تغییرات دیگر در سایر حوزه

اندازي  زندگی، ماهیت نظام تعلیم و تربیت و طرز تلقی نسبت به زندگی، تسلط یا عدم تسلط چشم
عقالنی در کل حیات فردي، آمادگی براي تغییر و تحول در ساختار باورها، سلطه یا پرهیز از عقاید  غیر

ناپذیري یا تعصب در همراهی با تحوالت عصر، فقدان وحدت و انسجام ملی یا توجه  خرافی، انطباق
نظام اجتماعی ها در عرصه  ترین متغیر رفته از جمله مهم هم نسبت به انسجام و سرمایه اجتماعی، روي

  ).North, 2010: 48است که عامل همگرایی یا واگرایی با اهداف توسعه است (

  . نهادگرایی قدیم و جدید5- 2
متولد شد. این مکتب متأثر از شرایط  1وبلنمفهوم نهادگرایی از اواخر قرن نوزدهم با افرادي نظیر 

، 2»چرا اقتصاد یک علم تکاملی نیست؟«ن اقتصادي ـ اجتماعی امریکا بود. مقالۀ انتقادي وبلن با عنوا
، 4میچل، 3کامنززمان با و پس از وبلن، با کارهاي  سرآغاز طرح مکتب نهادي بود. نهادگرایی قدیم، هم

پردازي در این حوزه، طی حدود نیم  و برخی دیگر تا نیمه قرن بیستم رشد کرد، اما نظریه 5همیلتون
ه از اواخر قرن بیستم، تحت عنوان نهادگرایی جدید، با آثار قرن رو به کاستی گذاشت تا اینکه دوبار

طور طبیعی، اصول، مفاهیم و  احیا شد. به 9اوغلو عاصمو  8ویلیامسون، 7نورث، 6کوزافرادي نظیر 
هاي نهادي طی نزدیک به دو قرن دچار تحوالت بسیاري شده که این امر ارائه  عناصر کلیدي نظریه

  ).Williamson, 2000: 78کند ( نهادگرایی را مشکل میتصویري از چهارچوب تحلیلی 
توان گفت نظریه  شناسی پیوند خورده است. می نهادگرایی جدید با نظریه سازمانی در جامعه

                                                      
1. Thorstein Veblen (1857-1929)  
2. Why is Economics Not an Evolutionary Science? (1898) 
3. John Rogers Commons (1862-1945) 
4. Wesley Mitchell (1876-1948) 
5. Walton Hale Hamilton (1881-1958) 
6. Ronald Coase (1910-2013) 
7. Douglass North (1920-2015) 
8. Oliver E. Williamson (1932-Now)  
9. Daron Acemoglu (1967-Now)  
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هاي برجسته در تحلیل سازمانی است. تأکید ویژة این دیدگاه بر  نهادگرایی جدید یکی از دیدگاه
بفهمد ساختارهاي اجتماعی، منابع یا معناها چگونه  مقولۀ فرهنگ تا جایی است که در تالش است

). این رهیافت نهادها را تولیدکنندة 35: 1388شوند و چه نتایجی به همراه دارند (متوسلی،  متولد می
هاي اجتماعی ـ فرهنگی  گیرد که خود در زمینه ها و الگوي مناسب کنش در نظر می منافع، هویت
چهارچوب نونهادگرایی از آن جهت اهمیت دارد که نهادها اند. تغییر نهادي در  شکل گرفته

هاي  دهنده به رفتار هستند و بنابراین تغییر نهادي منجر به تغییر رفتار خواهد شد. رهیافت شکل
). 176- 180: 1375جهرمی،  کنند (تمدن مختلف نهادگرایی جدید تعاریف خاصی از نهاد مطرح می

شود  هاي اجتماعی تعریف می کنندة هماهنگی شدن عامل تعیین هدر میان متفکران نونهادگرا، نهادین
). در ادامه، تالش شده است تا تصویري از آنچه با عنوان نهادگرایی نو و همچنین 20: 1392(زارعی، 

  شناسیم، ارائه شود. مکتب نهادي توسعه می

  . تحول کیفی اقتصاد5- 3
صورت فردي و تنها در اثر  هاي اقتصادي نه به مبه اعتقاد نهادگرایان، رفتارهاي بشري از جمله تصمی

گیرد و متأثر از همۀ نهادهاي رسمی و غیررسمی جامعه است.  تمایالت، بلکه درون جامعه شکل می
گیرند.  در واقع کل جامعه و تمدن بشري یک نهاد است و رفتارها در چهارچوب این نهاد شکل می

یک است که در آن مبناي تحلیل اقتصادي، فرد و بنگاه این دیدگاه در تضاد کامل با دیدگاه نئوکالس
شود. با ورود نهادها به  کردن مطلوبیت و سود انجام می ها و رفتارها تنها براي حداکثر بوده و تصمیم

هاي بیرونی و  شده از همۀ محدودیت توان یک فرد ایزوله تحلیل اقتصادي توسط نهادگرایان، نمی
رسمی) را مبناي تحلیل قرار داد و انتظار نتیجۀ درست داشت اجتماعی (نهادهاي رسمی و غیر

). به اعتقاد نورث، این نکته چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت 28: 1393(رمضانی، 
اقتصادها در طول زمان، در اساس متأثر از تغییر و تحول نهادهاست؛ باوجوداین، نه نظریه اقتصادي 

کدام نقش نهادها را در عملکرد اقتصادي به  ایه اعداد و ارقام، هیچنگاري بر پ معاصر و نه تاریخ
هاي نهادي در علم  کردن تحلیل هاي تحلیلی الزم براي وارد آورند، چراکه چهارچوب حساب نمی

  ).30: 1392اقتصاد و تاریخ اقتصادي هنوز آماده نشده است (زارعی، 
به قیود و تغییرات نهادي و اثر آن بر انتخاب  توجهی نقد اساسی نهادگرایان به اقتصاد متعارف، بی

گیرد، این در حالی است که  افراد است. در واقع، در اقتصاد متعارف تحلیل کامالً ایستایی صورت می
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زا هستند و در  به اعتقاد نهادگرایان، جامعه و نهادها همواره در حال تکاملند. در واقع نهادها نیز درون
کنند. وقتی این رفتار تکاملی  مرور تغییر می پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی به ها، رفتارها و اثر تصمیم

دهند. تالش براي  ها و نتایج کارایی خود را از دست می شود، تحلیل ها حذف می جامعه از تحلیل
نظرگرفتن شرایط نهادي،  چیز در قالب تعادل، تحلیل وقایع اقتصادي در لحظه و ثابت در تبیین همه
  ).67: 1388گیرد (کارل،  بندي بسیاري از تحوالت و متغیرهاي مؤثر را می رتقدرت صو

دهد که  هاي اقتصادي، توضیح می وتحلیل نونهادگرایی با استفاده از نظریه تکامل داروین در تجزیه
خیزد که  ي اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک به مخالفت برمی»تعادل ایستا«مکتب نهادي با نظریه 

هاي زمانی، مکانی و  گونه توجهی به تفاوت ل کشف حقایق ابدي و ازلی اقتصاد بوده و هیچبه دنبا
ها  داشته است؛ بنابراین مکتب نهادي، نظریه کالسیک یابد، معطوف نمی تغییراتی که همواره تحقق می

جاي  ها را مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادي در جامعه اقتصادي مردود دانسته و به و نئوکالسیک
هاي اجتماعی و اقتصادي  آن، بر اصل سلسله علل یا تغییرات متراکم که در جریان حصول به هدف

  ).18-20: 1394کند (صباغ،  ممکن است، منجر به نتایج مثبت یا منفی شود، تکیه می

  . حکمرانی خوب و ماهیت دولت5- 4
وابسته به آن است. مطالعه و نهادگرایی، تحلیل ساختار درونی بنگاه و مدیریت  آغازگاه مباحث نو

بررسی جایگاه و نقش دولت براي تعدیل و تنظیم تضادها و افزایش منافع عمومی، از جمله اهداف 
بودن  عنوان نقش داناي کل یا خیرخواه جمع هیچ و اصول مبنایی اقتصاد نونهادگراست؛ هرچند به

هاست.  ي سطح بازدهی عمومی دولتحال به دنبال افزایش و ارتقا دولت را قبول ندارد اما درعین
برخالف اقتصاد متعارف که جایگاهی براي کنترل و دخالت دولت جز در موارد شکست بازار قائل 

داند. در واقع برخالف اقتصاد  نبود، مکتب نهادي، موضوع کنترل را یکی از اصول اساسی خود می
داند  اد نهادي خود بازار را نیز نهادي میکرد، اقتص چیز را در نهاد بازار خالصه می نئوکالسیک که همه

که با سایر نهادها در تعامل متقابل است. به اعتقاد همیلتون، نظریه اقتصادي باید با مسئله مدرن کنترل 
در ارتباط باشد. به اعتقاد نونهادگرایان، اقتصاد کالسیک با حذف موضوع دخالت دولت و کنترل آن، 

  ). Clein, 2010: 70هاي اجتماعی است ( ور از واقعیتوجوي حقایق فرضی و به د در جست
ترین نگاه را نسبت به موضوع کنترل و مداخلۀ دولت در ترتیبات  رفته، نهادگرایی معقول هم روي

دهی  منظور انتخاب ساختار سازمان بازار و نیروهاي طبیعی اقتصاد دارد و بهترین چهارچوب را به
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د. این ساختارها در یک سوي طیف بازار است و سپس، بنگاه ده مناسب در شرایط مختلف ارائه می
طورکلی، همواره نقش دولت در اقتصاد و میزان  گیرد. به می بر و سازمان و درنهایت دولت را در

ترین موضوعات مورد بحث هر مکتب و رویکرد علمی به مسائل  مداخلۀ این نهاد، یکی از چالشی
 ).67 :1385اقتصادي بوده است (هاریسون، 

در نگرش نهادگرایی، توسعه نتیجۀ تکامل تدریجی نهادهاي حمایتی، اجتماعی و تجارت است؛ 
ها و کنترل  ماندگی، تأثیر توانمندي و کارآمدي نهاد گذار در روند توسعه یا عقب در نتیجه عامل اثر
 گذاري و امور معطوف به تجارت است. کارآمدي نهادها منتهی به توسعه خطرهاي سرمایه

تواند به  شدن و تقسیم کار می شدن قوانین مکتوب و تخصصی شود. نهادینه هاي اقتصادي می فعالیت
ها بیانجامد. نهادگرایان در مسیر توسعه درصدد ارائه الگوي  شدن جوامع و ارتقاي کیفی آن تر پیچیده

پی اصالح و خاص، تحمیل یا تخصیص ساختارهاي اقتصادي یا قانونی خاصی نیستند بلکه صرفاً در 
). در Fligstein, 2000: 45تعدیل و رفع موانع توسعه براي عملکرد بهتر نظام اقتصادي هستند (

ها و اصولی که مورد تأکید نونهادگرایی قرار دارد، توجه به عامل  ترین دغدغه همین راستا یکی از مهم
هاي آن  رفتارها و ادراكانسانی است. براي شناخت و تحلیل فرد باید به عوامل اصلی اثرگذار بر 

ها، آداب و رسوم و فرهنگ و مذهب است که با مطالعۀ  پرداخته شود و از جملۀ این عوامل، سنت
شود. در الیۀ بعدي، آنچه از اهداف مکتب  شناسی سیاسی حاصل می شناسی اقتصادي و جامعه انسان

هاي عملی براي حل مشکالت،  بودن و ارائه راهکا پیگیري است، تأکید بر راهبردي نهادگرایی قابل
  ).135: 1387اي با قابلیت اجرایی باال ارائه دهد (نورث،  پردازي است تا بتواند نظریه فارغ از نظریه

  . نظریه نونهادگرایی6
شود که درصدد برقراري پیوند میان نظریه و محیط بومی است و  نهادگرایی جدید مکتبی معرفی می

زاد و پرهیز از هرگونه  ن، تأکید ویژه بر مسائل مربوط به توسعۀ درونهاي آ ترین آموزه از جمله مهم
شمول،  هاي نظري وارداتی است که در ادعا جهان شرط یا سرسپردگی به گزاره و قید واردات بی

طرفی  شمولی و بی کشیدنِ ایدة جهان چالش محور هستند. هدف اصلی این نظریه به دار و غرب جهت
هاي  سوز استوار هستند. اندیشه ادي است که بر همین دو فرض اندیشههاي کالسیک اقتص نظریه

شمولی قائلند و مستقل از شرایط محیطی و اجتماعی،  طرفی و جهان کالسیک در اقتصاد به بی
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گرایی  اند. نهاد کنند که اتفاقاً جز فجایع انسانی و زیستی نتیجۀ دیگري در پی نداشته پردازي می نظریه
شدت مخالفت ورزید و اقتصاد را  انگارانه بود، به حیه، با بنیادگرایی بازار که مطلقجدید با همین رو

هاي تاریخی  اخالقی متهم کرد. دوم اینکه نهادگرایی جدید به دنبال فهم ریشه دانشی و بی به بی
 هاي انسانی و گرفتن از مکتب تاریخ است. بدین معنا که تاریخ، ما را در فهم واقعیت مسائل و کمک

نیافتگی است. سوم اینکه  دهد و ابزار دقیقی براي فهم نهادي توسعه و توسعه اجتماعی کمک می
هاي جهانِ درحال تغییر متکی  کند، بلکه به پویایی نهادگرایی هرگز در چهارچوبی ایستا عمل نمی نو

به اطمینانی نسبت  هاي جهانی و بی ترین فلسفۀ وجودي نهادها، پویایی است؛ در نتیجه مهم
هاي اقتصادي  ساز در تحلیل عنوان عناصر سرنوشت هاست. چهارم این نکته که خود نهادها به واقعیت

  ).8- 10: 1397ها در این مکتب انکارناپذیر هستند (ریشتر،  و مزیت نظري آن
هاي آن و تغییرات  نونهادگرایی درصدد خودشناسی، شناسایی محیط طبیعی، پویایی

هاي  هاي انتزاعی اقتصادي با دیدگاه شدن مدل ایل قرن بیستم با پرطرفدارشناختی است. در او جمعیت
هایی چون  شدن علیه جریان فوق شورید و در نتیجه نظریه افراطی، پدیده نهادگرایی پس از کمرنگ

تحلیل حقوق مالکیت، تحلیل اقتصادي قانون، نظریه انتخاب عمومی، هزینه مبادله و اقدام جمعی 
بار  خواستند در پی هر رفتار اقتصادي، ترتیبات نهادي را کشف کنند. نخستین مطرح شد که می

هاي  ویلیامسون عبارت اقتصاد نهادي جدید را به کار برد که دربردارندة دو نقد بود: یکی اینکه نظریه
طلبی  داشتنِ فرصت نظر خُرد انتزاعی هستند و دوم اینکه عالوه بر ضرورت مطالعۀ مبادله و در

عنوان یکی دیگر از واضعان نظریه نهادگرایی  به ریشترها بسیار محدود است.  ان، عقالنیت آنبازیگر
ها پیرامون عقالنیت  هاي نوکالسیک ترین مفروض عنوان پدر معنوي این جریان، مهم به منگرجدید و 

رایی ترین دغدغۀ نهادگ ). در مجموع، مهم159- 161: 1395مطلق فردي را زیر سؤال بردند (حیدري، 
هاي مبادله،  دادن به محیط نهادي، توجه به هزینه هاي اجرایی حکومت براي شکل تأکید بر ظرفیت

قواعد بازي سیاسی، قواعد حقوقی، قانونی و توجه به هنجارها و فرهنگ، و تمرکز آن بر تشریح 
دسته قواعد ساختار، کارکرد اقتصاد و قیدهاي نهادي آن است. در اینجا منظور از قیدهاي نهادي دو 

رسمی و غیررسمی است که اولی ناظر به قانون اساسی در قالب قواعد سیاسی و اقتصادي، و دوم 
ها و منشورهاي رفتاري است؛  قواعد نهادي غیررسمی است که دربردارندة هنجارها، کنوانسیون

است که  بنابراین مفهوم اصلی در اینجا فهم تعامل میان طرز ادارة حکومت و اقتصاد با یکدیگر
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هاي اقتصادي و سیاسی  اي از قواعد سیاسی، اجتماعی و حقوقی را براي ادارة فعالیت مجموعه
  ).203- 205: 1396گیرد (مؤمنی،  می بر در

نهادگرایان در تالشند تا نشان دهند در طول تاریخ، بیشتر واحدهاي اقتصادي ـ اجتماعی جهان 
ها  توان به توسعه کیفی دست یافت. آن د متعارف نمیاند و در چهارچوب الگوي اقتصا ناکارآمد بوده
زدة پیشرفت  مند و با اتکا بر ابزارهاي تحلیل اقتصادي، قائل به فرارفت از منطق اقتصاد با نگاهی روش

و صرف تأکید بر رشتۀ اقتصاد هستند؛ در نتیجه عمدة تالش نهادگرایان، تبیین واحدهاي ناکارآمد به 
هاي اصلی آنان این است که آموزة اقتصاد بازار آزاد ـ حتی  بندي جمع شکل روشمند است. یکی از

هاي موفق توسعه است، این  شناختی آن ـ تنها قادر به تبیین مدل نکردن ایرادهاي روش به شرط لحاظ
اند و با اتکا بر ایدة ترقی  در حالی است که اغلب واحدهاي اقتصادي ـ اجتماعی جهان ناکارآمد بوده

شدند که بدون توجه  رایی، ذیل تجربۀ تاریخیِ اروپاي غربی و امریکاي شمالی تحلیل میگ و تکامل
رو بسیاري از  هاي جغرافیایی بوده است؛ ازاین شناختی و مردمی یا حتی مالك هاي بوم به ویژگی

شناختی و اقتصاد، ذیل عنوان  هاي جامعه اقتصاددانان در تالش براي برقراري ارتباط میان حوزه
شناسی اقتصادي، درصدد فهم متغیرهاي اقتصادي در سایۀ مطالعۀ نهادها و نهادمندي جامعه  عهجام

  ).Goodsttien, 1994: 112برآمدند؛ مطالعه نهادهایی که ریشه در تاریخ و فرهنگ دارند (
شدن بحث سرمایه اجتماعی، ادبیات نهادگرایی مورد توجه ویژه اقتصاددانان قرار گرفته  با مطرح

هاي مختلف  وتحلیل اقتصادي با تأکید بر نقش نظریه خاص اینکه نهادگرایی نوعی تجزیه طور به است؛
در تبیین وقایع اقتصادي است. هرچند نهادگرایان اولیه منتقد رویکرد اقتصادي محض بودند و از 

ئل به تر قا گرایان با نگاهی کاربردي رفتند، اما نونهاد ها به شمار می منتقدان جدي نئوکالسیک
). در این رویکرد که Hall, 2000: 89هاي اقتصادي هستند ( گرایانه در تحلیل رویکردي عمل

شود، بازار نوعی نهاد است که خود متشکل از نهادهاي فرعی بسیاري است و با  فرااقتصادي تلقی می
این اساس، هاي نهادي دیگر مانند فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژي در ارتباط است. بر  مجموعه
دهندة بهینۀ منابع نیست بلکه این ساختار، سازمان نهادي  کنندة توزیع و تخصیص تنهایی تنظیم بازار به

و قدرت در جامعه است و نظام عرضه و تقاضا در آن تابعی از ساختار قدرت، ثروت و نهادهاست 
کنترل اجتماعی است که )؛ در نتیجه اقتصاد نهادي یک نظریه تحول اجتماعی یا 209: 1396(مؤمنی، 

شود. بر مبناي نگرش  هاي اقتصادي متأثر از تاریخ و سیر تحوالت آن نگریسته می براساس آن واقعیت
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هاي توزیعی هستند تا  اندرکار فعالیت هاي ناکارآمد در جهان جنوب دست نهادگرایی، اغلبِ دولت
ین سازوکاري، ناکارایی و عملکرد ها؛ در نتیجۀ چن دهندة انحصارند تا خالق فرصت تولیدي و توسعه

  ).119: 1393شود (دادگر،  رسانی می روز نابسامان اقتصادي به
گیرد، اهمیت  هایی که در ادبیات نونهادگرایی مورد توجه قرار می ترین شاخص از جمله مهم

مندي تحول در شیوه تولید، اهمیت  محورهایی چون اصالح ساختار حقوق مالکیت، ضرورت
گري دولت، تقویت بازار  کنترل و پرهیز از رانتیریسم، تأکید بر حکمرانی خوب، خودفسادزدایی 

ناپذیري  رغم تحول هاي اقتصادي و بخش خصوصی فعال، ضرورت تغییرات نهادي به بر ارزش مبتنی
عامالن اقتصادي، تقویت نهادهاي غیررسمی و تقویت باورهاي دینی و بازسازي نهادهاي سخت و 

  قتصاد سیاسی است.نرم در عرصه ا
شناختن حقوق برابر براي همه شهروندان است تا  رسمیت اصالح ساختار مالکیت تالشی براي به
کردن ساختارهاي با دسترسی بسته فراهم  سازي و کوچک ضمن فسادزدایی، راه براي دموکراتیک
دي توسعه، از عنوان دستاورد مکتب نها هاي نامولّد به جویی شود. حکمرانی خوب و ضدیت با رانت

هاي توسعۀ کشورهاي مختلف است. موضوع  شده براي برنامه ترین محورهاي تجویز اساسی
تري براي دولت در حوزه اقتصاد قائل است و البته این  حکمرانی خوب در مکتب نهادي، نقش وسیع

آن بر  کند. بحث شفافیت و فسادزدایی، به دلیل تأکید نقش را به حوزة نظارت و مدیریت موکول می
ساالري است تا اجازة توزیع  خواري و اندك ضرورت پراکنش رانت مولد در جامعه و پرهیز از ویژه

هاي  هاي برابر براي همگان فراهم شود. در ادامه ضروري است تا مروري بر اصول و شاخص فرصت
  شده داشته باشیم. گفته

شود که بر مبناي  هم تا بیستم میدورة نخست از جریان رشد نهادگرایی مربوط به اواخر قرن نوزد
گذاري کرد. در این مقطع، نوعی علم اقتصاد فرهنگی بنا شد  آن، وبلن بنیاد جنبش نهادگرایی را پایه

داد و براساس آن براي فهم نظام اقتصادي، باید پاي در  که از ورود فلسفه به حوزه اقتصاد خبر می
ونه، مطابق با دیدگاه وبلن علم اقتصاد چیزي نیست گذاشتیم. براي نم شناسی فرهنگی می قلمرو مردم

هاي مادي فرهنگ انسانی. همانند فرهنگ انسانی، فرهنگ اقتصادي نیز محصولی  جز بررسی جنبه
شمولی وجود ندارد و  تاریخی است که از مراحل مختلفی عبور کرده است؛ در نتیجه هیچ نظام جهان

بعدي  . وي ملهم از داروینیسم اجتماعی، دیدگاهی چندهرکدام برآمده از شرایط تاریخی خود هستند
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  ).216: 1386شناسی پیوند زد (نورث،  شناسی و مردم به علم اقتصاد بخشید و آن را به جامعه
توان  از نظر وبلن تکامل بنیادین اجتماع نیازمند بقاي نهادهاي برتر جامعه است و پیشرفت را می

انطباق اجباري افراد با شرایط متغیر اقتصادي، اجتماعی تعریف ترین عادات، تفکر و  به بقاي مناسب
ها باشد، متأثر  ها بیش از آنکه متأثر از قواي فکري و منطقی آن کرد. بنا به عقیده وبلن، استدالل انسان

از عواطف و احساسات است که آن نیز محصول عادات است؛ در نتیجه براي تبیین سیستم اقتصادي 
دهنده به کار  عنوان یک مدل توضیح شناسی فرهنگی را به تکامل، بیشتر مردم حال همچون فرایندي در

ها  مطالعه است: یکی نهادهاي خدماتی که سرمنشأ آن گیرند که بر مبناي آن دو دسته نهاد قابل می
انگیزة تولید و نوآوري است و بانی آن مهندسان هستند، و دومی نهادهاي غیرخدماتی که از انگیزة 

گیرد. تضاد این نهادها بر دگرگونی جوامع اثرگذار  آسا سرچشمه می طلبی طبقه مرفه و تن تفراغ
ترین  است؛ در نتیجه انتقاد از فرهنگ و ضرورت بازنگري در حوزه تعلیم و تربیت باید یکی از مهم

  ).Kherallah, 2007: 79هاي حاکمیت باشد ( دغدغه
از جمله اقتصاددانان شاخص این  کامونزهاي  تاز اواسط قرن بیستم شاهد از سرگیري فعالی

اي از علوم اجتماعی و اقتصاد بود. او به مطالعۀ دو عنصر نظم و  حوزه هستیم که قائل به آمیزه
هاي اجتماعی پرداخت و با تأکید بر نقش ساختارهاي حقوقی در اقتصاد به بسط  وابستگی در پدیده

اشاره کرد که معتقد  کالركتفکران در این دوره باید به مطالعات نهادي کمک بسزایی کرد. از دیگر م
 1975خاص، در سال  طور ). به89: 1385به تمایز میان کارایی اجتماعی و تجاري با هم بود (نورث، 

گرایان در این دوره بیشتر به  بار عبارت نهادگرایی جدید را به کار برد. نهاد ویلیامسون براي نخستین
شده را مورد تأمل قرار دادند  داري هدایت داري پرداختند و سرمایه سرمایهمطالعۀ معضالت توسعه 

اي از  ). نورث از متفکران این دوره، اقتصاد را بیش از هر چیز وابسته به مجموعه56: 1380(راغفر، 
داند. بر این مبنا، اقتصاد نهادگراي جدید درصدد پیوند نظریۀ نهادها با علم  ساختارها و نهادها می

اهمیت  توجه به این حوزة پر تصاد برآمد و بر این باور بود که نهادگرایی قدیم فاقد باب نظري و بیاق
ترین تمرکز  تر و محدودتر بر شعار اولیه نهادگرایی، مهم بوده است. از این جهت با تأکیدي منضبط

ایش حضور دولت هاي اقتصادي از طریق نظام حقوقی قرار داد وخواهان افز خود را بر شیوة فعالیت
  ).Jepperson, 2010: 26-29دهی و حمایت از نهادهاي اجتماعی و اقتصادي شد ( در شکل

شناختی، مکتب نهادي روش استقراء را بر روش قیاس ترجیح داده است. از این  از نظر روش
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از حقایق  اند و معتقدند روش استدالل منطقی عقیده نظر، اقتصاددانان نهادي با اقتصاددانان تاریخی هم
رسد. در نهادگرایی به جاي تالش براي  هاي خاص به نتایج کلّی می مشخصی آغاز شده و از حالت

شود؛ در نتیجه این نگاه  شمول اقتصادي، به هویت و تاریخ جوامع اهمیت داده می تبیین قواعد جهان
صاد ملی خود هستند، مفید هایی که به دنبال ایجاد روشی بومی براي اقت تواند براي الگوها و برنامه می

هاي بسیاري دارد. نهادگرایی قدیم  شناسی نهادگرایی جدید با الگوي قدیمی آن تفاوت باشد. روش
هاي فرهنگی و ذاتیِ رفتار اجتماع متمرکز بود و  گرا به مسائل اقتصادي، اغلب بر جنبه با دیدي کلیت

نهادگرایی، کانون  یدگاه سیستمی، در قالب نوشناختی از کلیت به د تدریج با تغییر در مبانی روش به
ردتر گذاشت (   ).Heico, 2000: 56توجه خود را بر عناصر خُ

شده در نظریه نونهادگرایی درصدد آن هستیم که این نظریه  هاي یاد در ادامه، با تأکید بر شاخص
ها در  ا براي دولتتواند براي مسئله توسعه ایران داشته باشد و چه تجویزاتی ر هایی می حل چه راه
توجهی به معیارهاي فوق است.  گیرد که تنگناهاي حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران، متأثر از بی نظر می

  اي به روش پژوهش در این مقاله خواهیم داشت. پیش از ورود به این حوزه، اشاره

  . روش پژوهش7
کیفی با استفاده از مدل مورد ویژه روش  بر توصیف و تحلیل و به روش پژوهش در این مقاله، مبتنی

هاي داخلی و کالن  دهندة سیاست بر مطالعۀ معانی و فرایندهاي تشکیل نظر نورث است که مبتنی
که در بحث پیشین بدان پرداختیم،  هاي استقرایی استوار است. چنان خارجی است و بر استدالل

ست که هر کشوري با توجه به نهادگرایی تأکید بسیاري بر تحلیل تاریخی دارد و بر این باور ا
هاي گذشته، باید به چهارچوب  هاي تاریخی و نهادي خود و با تحلیل عمیق تجربه ضرورت
ابتدا «کوشد با استفاده از این روش تحلیل،  اي دست یابد. در این رابطه، رویکرد نهادگرایی می توسعه

پس نقش و کارکرد هرکدام از را بشناسد، س» نهادهاي خاص سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی
گاه از خالل این فهم تاریخی، مسائل ما در  ها را در توسعه، از نظر تاریخی و واقعی مطالعه کند؛ آن آن

هایی براي توسعه ارائه دهد؛ در نتیجه کلید توسعه،  توسعه را شناسایی کند و در نهایت طرح و ایده
شود و از مسیر کاهش هزینۀ  ا روش استقرا حاصل میهاي نهادي است که ب رسانی روز ها و به نوآوري

توان تأکید نهادگرایی بر تحلیل تاریخی و نهادي  کند. در واقع می مبادله، فرایند پیشرفت را تسریع می



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو 118

 

 1397بهار و تابستان ، یازدهم، شماره ششمسال 

پردازان و نهادهاي  هاي مطلق و غیرِتاریخیِ تجویزشده از سوي نظریه را جایگزین مناسبی براي گزاره
ها دانست که نشانگر عبور از روش کمی به حوزة روش پژوهش کیفی  نئوکالسیک و تجویزهاي آن

  ).North, 2010: 45-50است (

  هاي تحقیق . یافته8
گونه که در ابتداي مقاله بیان شد، پرسش اصلی این بود که ادبیات نونهادگرایی چه راهکارهایی  همان

سیاسی آن دارد؟ در ادامه و براي  رفت از وضعیت فعلی ایران و تنگناهاي حاکم بر اقتصاد براي برون
پاسخ به این پرسش، با الهام از نظریه داگالس نورث در قالب یازده محور که از ترکیب مباحث اقتصاد 

پردازیم که منطق رشد و توسعه کیفی براساس  سیاسی به دست آمده است، به بررسی این پاسخ می
سازي هنجار  دهاي رسمی و غیررسمی، نهادینهنظریه نونهادگرا تابعی از جرح و تعدیل در حوزه نها

  سازي، پیروي از الگوي حکمرانی خوب، نظارت دولت و پرهیز از رانتیریسم خواهد بود. شفاف

  . کاربست نظریه نونهادگرا براي توسعه کیفی اقتصاد سیاسی ایران9
اي که براي همۀ  بینانه و با نقد جریان غالب اقتصاد، مدعی است نظریه نونهادگرایی با مشی واقع

هاي آن کمترین تماسی با واقعیت ندارند. این  دهد ایده ها الگویی ارائه کند، نشان می ها و مکان زمان
بر  اي ایران در قرن اخیر، مبتنی هاي اقتصادي و توسعه ها و برنامه در حالی است که بیشترِ سیاست

هویت و حتی مسائل بومی کشور بوده است؛ گرایانه و نامرتبط با تاریخ،  هاي غیرواقع همین پارادایم
هاي صنعتی و  هاي بیهوده براي مدرنیزاسیون پس از مشروطه و پهلوي اول گرفته تا سیاست از تالش

سازي گسترده بود. پس از  هاي دوگانگی اقتصادي و صنعتی نفتی دوره پهلوي دوم که متأثر از نظریه
سازي را در همین چهارچوب تحلیل  و خصوصی هاي تعدیل ساختاري توان سیاست انقالب نیز می

کرد. در تمام این دوران، کمتر توجهی به تقویت و استقرار نهادهاي کارآمد جدید و همچنین حل 
  هاي داخلی نشده بود. مسائل از درون و با توجه به ضرورت

هاي اصلی نظریه  هاي پژوهش، اشاره به تجویزها و کاربست شاخص در مباحث ذیل یافته
 ونهادگرا براي اقتصاد سیاسی ایران خواهد بود.ن
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  هاي نوین) سازي فناوري . ضرورت تحول در شیوه تولید (نهادینه9- 1
ها گویاي آن است که توان جوامع در  مروري بر تحوالت جوامع پیشرفته و تاریخ اقتصادي آن

گی بوده است. موج اول تا یافت ساز تحول در مدارهاي توسعه هاي تولید جدید، زمینه استفاده از شیوه
بنیان آغاز شد، ناظر بر  هاي کشاورزي و صنعتی و دانش سوم فناوري در دنیاي برتر که با انقالب

کننده است. اهمیت بنگاه در عصر صنعتی نیز از مفاهیم ناظر بر مفهوم فناوري  همین جریان دگرگون
گیري  یات توسعه، چرایی و چگونگی شکلاست. ویلیامسون با تأکید بر مفاهیم بنگاه و سازمان در ادب

شدن،  داند و همین تخصصی ها می شدن دارایی کننده براي حل مشکل تخصصی بنگاه را عاملی تعیین
ها و  هاست. تحوالت اساسی در حوزة توانایی بشر که از طریق خلق تکنیک پیامد تقویت فناوري

: 1394وسعه را فراهم کرده است (مؤمنی، هاي نوپدید صورت پذیرفته است، اسباب و لوازم ت فناوري
هاي  )؛ در نتیجه، فناوري وجه مشترك توسعه جوامع برتر و پایه اطالعاتی مورد توافقِ نظریه15

ها در این حوزه به جاي مونتاژ فکر  گذاري رو تالش براي تولید فناوري و سرمایه توسعه است؛ ازاین
ن، اهمیت بسزایی دارد. البته هرگونه تحول در حوزه هاي نوی آوري به تولید تکنیک و صنایع و روي

  هاي نهادي جامعه است. فناوري وابسته به تحول در حوزه
بنگاهی تا بازار را شامل  گفتنی است فناوري به معناي مهارت، فرایندي جمعی بوده و از مرحلۀ درون

اي که  تر اینکه فناوري شود. مهم ناپذیر و انباشتی دارد و در حین کار کسب می شود که ماهیتی انتقال می
کنندة  شدن را نداشته باشد، به معناي ناتوانی است. کشورهایی مانند ما که بیشتر مصرف امکان بازاري

افزار فناوري یا به اهمیت  عنوان بخش انسان فناوري هستیم، به اهمیت و ارزشمندي نیروي انسانی به
افزار  عنوان بخش دانش ار فناوري یا بخش تولید اطالعات بهافز عنوان وجه سازمان هاي سازمانی به رویه

). به عالوه اینکه Annemieke, 2004: 98شود ( توجهی می بینانه و اسفباري بی واقع فناوري، به طرز غیر
بسترهاي توجه به شیوة تولید مسلط در جامعۀ ما نیازمند ارائه تعریف درست و روشنی از مفهوم و ارتباط 

است، زیرا در اینجا اساساً خط و مرز مشخصی بخش دولتی و خصوصی را » خش خصوصیب«و » دولت«
شدت تحت تأثیر قرار  ها ماهیت شیوه تولید را به هایی که چگونگی ارتباط آن کند؛ بخش از هم جدا نمی

داري  هها و آثار مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادي و اجتماعی بازار جهانی سرمای دیگر، دخالت دهد. ازسوي می
داري استعماري از شیوة تولید کنونی در  در بازار کاال، سرمایه و کار جامعه فعلی ایران، و حمایت سرمایه

  ).78، 1386گیرد (رواسانی،  نظام اقتصادي ما کمتر مورد توجه و بررسی قرار می
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  . اهمیت بازنگري در ساختار حقوق مالکیت9- 2
ترین عامل  مل نخست است که بنا به تعبیر ویلیامسون، مهماین عامل فاکتوري اثرگذار در موفقیت عا

آالت، سرمایه  در وضعیت فناوري، ساختار حقوق مالکیت است. فناوري در چهار حوزة ماشین
یابد. فناوري، انباشتی از تخصص و پیچیدگی است که  افزار نمود می افزار و سازمان انسانی، اطالعات

شود. کارآمدي حقوق مالکیت به معناي  وکار تحقق آن فراهم میاز طریق کارایی حقوق مالکیت، ساز
نهادگرایی نهادها قواعد بازي هستند و  هاست. در رویکرد نو بودن هزینه حفظ و نگهداري دارایی پایین

). این قواعد که حقوق مالکیت را 162: 1395الگوي تعاملی بر روابط افراد حاکم است (حیدري، 
هاي اجتماعی رسمی، هنجارهاي غیررسمی رفتاري و  نین مکتوب، میثاقکنند شامل قوا تعیین می

باورهاي مشترك دربارة جهان هستند؛ در نتیجه این نهادها هستند که وضعیت حقوق مالکیت و در 
زنند و ضرورت مطالعه و فهم قیدهایی که مانع خروج اقتصاد  ها را رقم می ادامه ارتقاي فناوري

ایران در ). 27: 1393نیافتگی است، اهمیت زیادي دارد (رمضانی،  هسیاسی ما از تنگناي توسع
 127است، در بین  2018که مربوط به سال » المللی حقوق مالکیت شاخص بین«جدیدترین گزارش 
تر از  را کسب کرده است و عقب 12، رتبه »منا«کشور منطقه  17و در بین  99کشور جهان، رتبه 
ند مالزي، عربستان، اندونزي و ترکیه قرار گرفته است. اگر قرار توسعۀ رقیب مان کشورهاي درحال

افزایش و رفتار  قانونی، نرخ فقرِ درحال گریزي و بی است اقتصاد ایران از فساد گسترده و قانون
غیرمسئوالنۀ برخی از افراد که شکل هنجار اجتماعی به خود گرفته است، خارج شود، ایجاد نظام 

نبودن حقوق مالکیت  دیگر، روشن و مطمئن قدامی اساسی است. ازسويحقوق مالکیت مستحکم، ا
شده در  زند. روند طی کنندگان و هم تولیدکنندگان و در نهایت به کل اقتصاد آسیب می هم به مصرف

گذاران، مورد  طورکلی سیاست شده از سوي قوه قضاییه، دولت و به دهد مسائل مطرح کشور نشان می
  ).12: 1397(دنیاي اقتصاد،  توجه قرار نگرفته است

  . ماهیت نهاد دولت9- 3
مندي کارایی و شفافیت آن در محور پیشین سخن  از جمله نهادهاي مهمی که در زمینۀ ضرورت

اي از قوانین و مقررات است. دولت نهادي است که  بردارندة مجموعه گفتیم، نهاد دولت است که در
تر آنکه در  گیري قراردادهاست؛ مهم کند و اساس شکل یرفتار عامالن اقتصادي را تنظیم و کنترل م
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رسود شرایط باالبودن هزینه یک از عامالن و کارگزاران  زدن آن، هیچ بودن دور هاي پیروي از قانون و پ
آوردن تعهدات خود نخواهند داشت و زمینه براي  جاي اقتصادي تمایلی به رعایت مبانی قانونی و به

در این میان، تأکید ). 33: 1394جویی فراهم خواهد شد (مؤمنی،  زي و رانتگری مفاسد بسیار، قانون
هاي سازندة دولت در ایران که کردارهاي حکومتی و فنون حکمرانی با اتکا به آن طراحی  بر عقالنیت

دهندة آن است که دولت مدرن در ایران با آنکه طی فرایند نوسازي، با  یابند، نشان شده و سامان می
ها  بندي آن مندي و مفصل کالی از فنون حکمرانی از غرب ساخته شد، اما طراحی، سامانورود اش

مانده از اپیستمه پیشین  هاي برجاي وارگی حاکم در نظام سنت و عقالنیت داري شبان تحت حکومت
و تقویت آنان در » واره نظام سنت هاي شبان عقالنیت«گرفت؛ در نتیجه پایداري  ایرانی صورت می

و » مصلحت دولت«هایی از جنس  بند و ناقصی از عصر جدید ـ عقالنیت هاي نیم ب با عقالنیتترکی
فنون مدرن و مجهز به » وارگی ابزارمند شبان«که تنها در پی تقویت دولت بودند ـ به زایش » پلیس«

انجامید. به همین سبب به سامان سیاسی خاصی امکان بروز داد که به یاري ابزارهاي نوینی همچون 
کردن  گري و حک ارتش و بوروکراسی که در عصر جدید ایجاد شدند، توفیق بیشتري براي دخالت

جویی و عدم  بر رانت ها در ایران، اغلب مبتنی ماهیت این دولتقدرت خود بر بدن اجتماع یافت. 
شود؛  گویی مدنی بوده است که از آن با عنوان نقش دولت در عاملیت یا مانعیت توسعه یاد می پاسخ

در نتیجه هرگونه تالش براي جرح و تعدیل ساختاري در کشور ما منوط به تجدیدنظر در نقش 
نی نیازي عنوان معمار اصلی تحوالت ساختاري در بطن جامعه است که در شرایط کنو ها به دولت

  ).12: 1396یحیوي،  شود ( ضروري تلقی می

  . ضرورت فسادزدایی و پرهیز از رانتیریسم9- 4
دربارة اهمیت فاکتور پیشین باید گفت یکی از مسائل مهم اقتصاد نقتی کشور، موضوع وابستگی به 

قتصادي ها و افراد مختلف ا جویی گروه طلبی و رانت منابع و رانت نفتی و عوارض آن است. فرصت
سازي  ترین عوارض اقتصاد رانتی است. از دیدگاه مکتب نهادي، نهادها وسیلۀ آسان و سیاسی، از مهم

که نهادهاي خوب، کارایی را  اي گونه ها در یک نظام اقتصادي، اجتماعی و سیاسی هستند؛ به مبادله
ت منافع خصوصی خود کنند نهادها را در جه ها تالش می دهند، اما گاهی افراد و گروه افزایش می

کنند  ). در چنین شرایطی، مردم تالش می232: 1396ها را تغییر دهند (مؤمنی،  قبضه کنند یا اینکه آن
شرط  ها ببندند. در حقیقت پیش جویی ها و رانت طلبی گونه فرصت دادنِ نهادها راه را بر این با تغییر
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ذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه ضروري پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، پیش از هر چیز ح
نهادي آن است. توجه جدي و مبنایی نهادگرایی به مسائلی همچون رانت، فساد و ترتیبات نهادي 

اي این موضوعات را طرح  صورت حاشیه ها در حالی است که رویکرد غالب اقتصاد، به مؤثر بر آن
ر، این مسائل مهم و حیاتی بیشتر در حاشیه کنند؛ به عالوه اینکه در اثر غلبۀ این رویکرد در کشو می
  ).14-17: 1395ترین موانع توسعه کشور بوده است (تائب،  اند که این موارد از مهم بوده

گذاري مولد شده و در عمل  اندازها به سوي سرمایه ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع هدایت پس
، بسته است.در نتیجۀ این ساختار بیمارگونه، راه را بر رشد اقتصادي کشور مستقل از درآمدهاي نفتی

سرنوشت اقتصادي کشور به متغیرهاي بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهاي مربوط به بازار جهانی نفت 
جویان را  گذاري مولد را تنبیه و رانت به عالوه اینکه امتیازهاي رانتی، سرمایهوابسته شده است. 

. در گذاري مولد و ایجاد اشتغال در کشور است موانع مهم سرمایهکند و از این نظر یکی از  تشویق می
ترین عوامل استمرار فساد حاکم است؛  چنین شرایطی، وجود رانت نامولد در جامعه خود یکی از مهم

اي از دستگاه مرید و مرادي به راه  اندوزي نیست بلکه شبکه که رانت صرفاً وسیلۀ ثروت اي گونه به
شود و پیامدهاي منفی دوچندانی را  هاي ملی می گذاري گیري تولید و سرمایه شکلاندازد که مانع  می

  ).21: 1396در حوزه سیاسی نیز به دنبال دارد (نورث، 

  . حکمرانی خوب9- 5
حکمرانی خوب یکی دیگر از تجویزهاي نهادي است که البته تأثیر بسزایی در فرایند توسعه کشور دارد 

بودن نظام حکمرانی از آن جهت  اي مورد توجه جدي قرار گیرد. کلیدي و باید در هر برنامه توسعه
اي، اجزاي مختلف  گذار، مجري و ناظرِ هر سیاست یا برنامه کننده، قانون طور قطع، تدوین است که به

خوبی  که دستگاه حکمرانی به گانه و دستگاه بوروکراسی) است و چنان همین نظام حکمرانی (قواي سه
راحتی هر برنامه یا سیاستی در یکی از مراحل، از تدوین تا نظارت و اصالح به شکست  عمل نکند، به

هاي  هاي هنجاري و اثباتی است. گزاره اي از گزاره اي مجموعه تر اینکه هر برنامه خواهد انجامید. مهم
هاي  آرمان بینی و شود که بیشتر برخاسته از جهان هنجاري مربوط به اهداف، اصول و مقومات برنامه می
هاي علوم دربارة قواعد حاکم  کند با توجه به یافته جوامع است، اما در بخش اثباتی، هر برنامه تالش می

مندي از وضع موجود ارائه کند و هم  ها، هم تبیین مناسب و چهارچوب و روابط بین پدیده
  ).195- 161: 1395کارهاي نیل به وضع مطلوب را بر این اساس طراحی کند (حیدري،  و ساز
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اي است که اندیشمندان اقتصادي جهان براي  ترین نظریه در حال حاضر حکمرانی خوب مهم
کنند. طی سالیان متمادي و آزمون و خطا دربارة  دستیابی به توسعه براي کشورهاي مختلف توصیه می

اند:  شده هاي حکمرانی از دیرباز تاکنون منتهی به ناپایداري هاي حکمرانی، اغلب پارادایم شیوه
هاي سوسیالیستی، دولت رفاه، دولت  هایی همچون رشد محوري، مدیریت توسعه، دولت پارادایم

بر نظام اقتصاد آزاد، دولت کارآفرین، دولت کوچک، دولت توانمندساز، و  مدیریتی، حکمرانی مبتنی
توسعه،  عنوان یکی از دستاوردهاي مکتب نهادي دولت پیمانکار. از این جهت حکمرانی خوب به

اي کشورها و همچنین تجویز نهادهاي  هاي توسعه اکنون به یکی از محورهاي اساسی برنامه
کنند، یکی از تنگناهاي اساسی  هاي مختلف تصریح می که پژوهش المللی تبدیل شده است. چنان بین

  ).Annemieke, 2004: 50هاي ناکارآمد است ( توسعه در کشور ما همین دولت
گویی، مشارکت، حاکمیت قانون  توان شفافیت، مسئولیت، پاسخ کمرانی خوب میاز ارکان مهم ح

ساالري و فرایندهاي  پذیري دولت را نام برد. حکمرانی خوب نسبت نزدیکی با مردم و انعطاف
هاي سیاسی  هاي کاربردي نظام اي از معیارها و شاخصه دموکراتیک دارد و به سخن بهتر، مجموعه

دیگر، تحقق این مفهوم و حاکمیت  فرایندي، ساختاري و ماهوي است. ازسويدموکراتیک در ابعاد 
دموکراتیک مستلزم حکومت (نهادها و ساختارها)ي دموکراتیک و جمهوري است. اصل تفکیک و 

ها بوده و با توزیع و  عنوان یک اصل سازمانی، در خدمت حقوق بشر و آزادي تعامل قوا به
کند که حاصل آن  گویی و نظارت متقابلی را ایجاد می م پاسخکردنِ اقتدار سیاسی، نظا سرشکن

گو، شفاف و قانونمند است. بدین لحاظ حکمرانی خوب پیوند وثیقی با نوع ساختار  حکومت پاسخ
  حکومت دارد و ساختارهاي دموکراتیک از شرایط پیشینی حکمرانی خوب است.

هاي  وریت و اسالمیت است. ارزشدر تحلیل نظام سیاسی ایران، حاکمیت داراي دو منشأ جمه
جمهوریت منجر به تأمین نهادها و مقامات منتخب و دموکراتیک شده و اسالمیت منشأ پیدایش 

رغم تأکید بر اصول حکمرانی  حال به اي شده است؛ بااین نهادهاي عالی نظارتی، کنترلی و فراقوه
کند؛ در نتیجه  یروي چندانی نمیخوب، منشأ حاکمیت در ایران از منطق اصل تفکیک و تعامل قوا پ

گذاران و مجریان باید فرایندها و بسترهاي ساختاري و تشکیالتی حکمرانی خوب را مورد  قانون
شده و  تأکید بیشتري قرار دهند. بر اساس مبناي قاعده حکمرانی خوب، حقوق سیاسی وضع

را در اختیار عموم طبقات قرار  هاي اقتصادي برابر شده در ایران باید بتواند فرصت رسمیت شناخته به
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ساالري فراهم شود. این در حالی است که کماکان  ساالري به مردم دهد تا زمینه براي گذار از اندك
خواري  خواري، فساد و ویژه در چمبرة رانت ـ به تعبیر برخی از منتقدان ـ اقتصاد سیاسی ایران

یا امکانات به نفع عموم طبقات نیستند.  مدارانی است که حاضر به واگذاري بخشی از قدرت سیاست
آنچه قادر به ایجاد تحول کیفی در ماهیت اقتصاد سیاسی ایران است، مجهزکردنِ آن به حوزة 

ویژه تأسیس نهادهایی است که اهداف حکمرانی  هاي نوین، جدي انگاشتنِ امر آموزش و به فناوري
  ).18: 1386گویی حاکمیت را تضمین کنند (الوانی،  خوب و پاسخ

  گري دولت کنترل . خود9- 6
که  تري براي دولت در اقتصاد قائل است. چنان مکتب نهادي در مقایسه با مکتب متعارف، نقش موسع

هاي  تنها در شکست بیان شد، نهادگرایان اساساً به موضوع کنترل معتقدند. در این رابطه نهادگرایان نه
هاي بیشتري در فرایند توسعه  سازي، نقش تماعی و جریانبازار، بلکه در اصالح نهادهاي اقتصادي، اج

که بخواهیم اقتصاد سیاسی ایران را  ). درصورتی165: 1396گیرند (مؤمنی،  براي دولت در نظر می
ذیل این مقوله تحلیل کنیم باید گفت که تأکیدهاي اقتصاد نهادگراي جدید بر تجویز دولت مطلوب و 

دهد با شناخت عناصر و  ریزان امکان می گذاران و برنامه ه سیاستمالحظۀ نقش نهادها در اقتصاد ب
هاي اقتصادي را واکاوي کرده و براي تسهیل روابط اقتصادي و  اجزاي نظام اجتماعی، جایگاه مؤلفه

ریزي کنند. این در حالی است که در مورد ایران، گسترش اقتصاد  هاي مبادله برنامه کاهش هزینه
گریزي نیروهاي مولد، بوروکراسی گسترده و فقدان حقوق شفافیت  سرمایه فکنی و غیررسمی، برون

  اند. رو بوده به هاي فعلی و گذشته با آن رو هایی است که دولت مالکیت از جمله معضل
مراتبی،  هاي قانونی و پراکندگی قوانین مربوط به ابعاد و شیوة نظارت سلسله رسد ابهام به نظر می

ویژه اینکه  هاي جدي کرده است؛ به ت که اقتصاد سیاسی ایران را دچار چالشهایی اس ترین معضل مهم
سازمانی دولت (دولت به معناي اخص) جلوگیري از فساد اداري و کنترل  هدف اساسی از نظارت درون

سازمانی نوعی  ترتیب نظارت درون هاي محوله به دولت است؛ بدین کیفیت انجام وظایف و مسئولیت
بر اینکه  سازمانی عالوه مند و سیستمی کارا در نظارت درون ست. برقراري ساختاري نظامکنترل بر خود ا

کند، به ارزیابی و ارتقاي  عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می
کند. با یک نظام نظارتی  هاي دولتی کشور نیز کمک می عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه

هاي اداري مرکزي دولت  مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است، دستگاه سلسله
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  ).34: 1392گیرد (امامی،  شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می کنترل می

  هاي اقتصادي و بخش خصوصی فعال در آن بر ارزش . تقویت بازار مبتنی9- 7
بر  ور از دو مرحلۀ تولید در مقیاس کوچک محلی و سپس مبتنییافته با عب بازارها در دنیاي توسعه

اي و تقسیم و  شخصی شبکه هاي غیر بر مبادله انگارة پیوند خویشاوندي، فاز سوم خود را که مبتنی
اند. در این نسل سوم مبادله با نظارت شخص ثالث صورت  شدن کار است، تجربه کرده تخصصی

لت است. این شکل مبادله تحت نظارت پایه اصلی اقتصادهاي پذیرد که در واقع همان نهاد دو می
ها راه براي رشد اقتصادي هموار شده است. به  موفق بوده است که با تدوین نهادهاي کارآمد در آن

جویی و دسترسی به  عالوه در چنین بازارهایی بخش خصوصی فعال، از طریق رقابت و نه رانت
هاي  هاي ضعیف با سیاست ت. در شرایط حاکمیت دولتهاي ثروت و قدرت رشد یافته اس شبکه

ها به بخش خصوصی، کارآمدي تحقق  نابخردانه و دسترسی بسته، حتی با وجود واگذاري فعالیت
یابد چراکه صرفاً واگذاري از یک دولت ناکارآمد به بخش خصوصی ناکارآمدتر است؛ مگر آن  نمی

از و بخش خصوصی فعال فراهم شود که آن هم که سازوکارهاي حرکت به سوي بازار با دسترسی ب
  آمیز بخش خصوصی باشد. هاي فعالیت رقابت در چهارچوب نهادي و تدارك زمینه

). World Bank, 2002: 30بخش خصوصی کارآمد محصول و مولود چهارچوب نهادي است (
ین موضوع هاي گذشته این بوده که ا در ایران طی سالسازي  خصوصیهاي  یکی از ایرادها و ضعف

 سازي به خصوصیعنوان یک منشور توسعه اقتصادي در ایران مطرح نبوده است؛ چراکه  از ابتدا نیز به
دیگر عدم  گذاري و ایجاد اشتغال انجام نشده است. ازسوي معناي واقعی کلمه با هدف افزایش سرمایه

سازي و  خصوصی شدة واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور براساس اصل واگذاري بهینه و کارشناسی
ها موجب افزایش بحران در تولید کشور شده است. طبیعی است واگذاري یک واحد  واگذاري

هاي خاصی باشد تا بتوان آن را با شرایط حاکم واگذار کرد، اما متأسفانه  ده باید تابع چهارچوب زیان
  ).46: 1391(کیانی، اي با این اهمیت، ناقص است  قوانین موجود در ایران دربارة مسئله

  هاي ذهنی جامعه . بازنگري در سازه9- 8
بر ایستارها و عقاید عموم جامعه هاي ذهنی نیز همان مفهوم نهاد را دارد. این حوزه ناظر  سازه

مرور زمان رخ  تدریج و به ها به پیرامون توسعه است که بیشتر ماهیت تاریخی دارد و تغییرات در آن
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: 1395هاي درون یک جامعه است (حیدري،  رها، عرف و ارزشهاي ذهنی همان هنجا دهد. سازه می
هاي  یابد، نقش ایدئولوژي و اخالق است که ماهیت سازه ). آنچه در این فرایند اهمیت زیادي می165

بودن محیط نشان  کنند. ایدئولوژي دیدگاه افراد جامعه را پیرامون ماهیت عادالنه ذهنی را تعیین می
ساز تقویت سرمایه اجتماعی و مشروعیت نهادي خواهد شد  نه بودن، زمینهدهد. اعتقاد به عادال می

)Dillard, 1994: 38زا به  مثابه توسعۀ حقیقی و پایدار و رهیافتی درون ). تأکید بر وجه فرهنگی به
ساز توسعه و شناسایی موانع توسعۀ فرهنگی ما  توسعه ایران، عوامل فرهنگی و اجتماعی را زمینه

یافتگی فرهنگی اغلب تحولی داخلی و تابع حل بحران انسجام درونی است که در  سعهداند. تو می
و » انسجام درونی«دیگر،  عبارت صورت تحقق این مهم، تحول و توسعۀ فرهنگی رخ خواهد داد. به

شوند؛ یعنی نبود انسجام میان  شناخته می» متغیر وابسته«و» متغیر مستقل«به ترتیب » توسعۀ فرهنگی«
کند؛ حال آنکه وجود انسجام  نیافتگی را فراهم می رهاي یک واحد سیاسی، موجبات توسعهساختا

هاست. مرکز ثقل این انسجام (که نتیجه  داخلی، تأکیدي بر آمادگی قواي درونی براي مقابله با بحران
یان و پیامد انسجام فکري است)، نخبگان اعم از نخبگان ثروت، قدرت و اندیشه هستند که باید در م

اي منسجم  نگري از توسعه دست یابند تا بتوانند جامعه سویی و هم خود به نوعی از هماهنگی، هم
هاي درونی، کارکرد  هاي ساختاري، نزاع هاي خارجی، شکاف ایجاد کنند. در این راستا پنج متغیر نزاع

ترین  له مهمنظام اجتماعی و عوامل طبیعی همچون عوامل زیستی و نژادي در جامعه ایران از جم
  ).159: 1379فام،  شوند (توحید زا تلقی می عوامل بازدارنده و تنش

  ناپذیري عامالن اقتصادي رغم تحول . ضرورت تغییرات نهادي به9- 9
در زمینۀ مباحث مربوط به تغییرات نهادي وضعیتی وجود دارد که براساس آن نهادها با مقاومت و 

نبودن  بودن و بهینه ازتولید وضعیت تعادل به دلیل پرهزینهپذیرند و به ب جانی تغییر را نمی سخت
یک از عامالن سیاسی یا اقتصادي تجدید ساختار و تحول در مبانی  پردازند. ازآنجاکه هیچ تغییرات می

وجه طرفدار تحول نخواهند بود، زیرا  هیچ دانند، به صرفه نمی به آن را ممکن، مطلوب و مقرون
بر و پرهزینه خواهد بود. به عالوه، در فرایند  ي مجدد، فرایندي زمانهاي تأسیس نهادها هزینه
هاي مختلف در قالب ساختار  پذیري و یادگیري جامعه که در سالیان متوالی و طی نسل جامعه
گیرد، مقاومت زیادي در مقابل تغییرات به وجود خواهد  پرورش صورت می و تربیت و آموزش و تعلیم

ترین فاکتورهاي مورد نیاز در ایجاد تحوالت نهادي و تأمین رشد  . یکی از مهم)18: 1395آمد (تائب، 
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که الزامات  اقتصادي پایدار براي اقتصاد سیاسی ایران، ایجاد ساختارهاي دموکراتیک است، درحالی
هاي دموکراتیک در شرایط فعلی براي ما وجود ندارد. به این معنا که ضعف نهادهاي  استقرار نظم
جمهوري، امور مرتبط  هایی مانند انتخابات شوراها، ریاست یاسی در ایران در قالب شاخصمدنی و س

با قضا، میزان نابرابري وغیره گویاي ضعف ترتیبات ادارة امور جامعه است. همچنین ماهیت ساختار 
 گذاري در آن هاي غیرمولّد و سرمایه انگیزشی در کشور بیشتر علیه تولیدات مولّد است و فعالیت

  ).233-234: 1396کند (مؤمنی،  ها را تشویق می حوزه

  . تکیه بر نهادهاي غیررسمی و تقویت باورهاي دینی9- 10
توجه جدي به نهادهاي غیررسمی همچون باورها و دین در تحلیل رفتارهاي اقتصادي و اجتماعی و 

است.  نقش آن در خروجی نظام اقتصادي، موضوعی است که در مکتب نهادي مورد توجه جدي
عنوان یک هدف، و هم از جهت  زمان، موضوع دین و باورها در الگو نیز هم از جهت ماهوي به هم

ها، باورها  هاي مکتب نهادي، ارزش کنندة پیشرفت، مدنظر است. طبق مفروض عنوان تسهیل ابزاري به
کنند،  ین میهاي رفتاري دینی و بومی در کنار سایر نهادها، مسیر رفتار اقتصادي را تعی و عادت

پرست،  ویژه جریان غالب اقتصاد، انسان موجودي نفع که در سایر مکاتب علمی و به حالی در
صورت  هاي شخصی و به شود که تنها براساس همین ویژگی حداکثرکنندة سود و حسابگر فرض می

  دهد. فردي، دست به انتخاب و تصمیم زده و از خود رفتار اقتصادي بروز می
تنها انسان جدا از باورهاي فردي و نهادهاي اجتماعی فرض  تب نهادي، نهدر چهارچوب مک

گذرد  شود بلکه، مسیر اصلی رفتارهاي فردي و در نهایت تحوالت اجتماعی از شاهراه نهادها می نمی
)Jepperson, 2010: 39 .(ها در قالب  در چهارچوب دستگاه نظري نهادگرایی جدید، این نهاد

عنوان متغیرهاي تأثیرگذار  ها به گذاري ها و سیاست و اعتماد به حاکمیت، دولتترتیباتی چون اخالق 
بر رفتار اقتصادي، وارد تحلیل خواهند شد. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که به دلیل 

که یک قانون با قوانین دیگر و همچنین نهادهاي  ضرورت وجود هماهنگی بین نهادها، درصورتی
گ نباشد، این قانون امکان اجرا نخواهد داشت؛ براي مثال چنانچه از قانون غیررسمی هماهن
آنجاکه مصرف انرژي با انبوهی از نهادها  ها به دنبال بهبود مصرف انرژي باشیم، از هدفمندي یارانه

هاي  ونقل عمومی، قواعد راهنمایی و رانندگی، قوانین مربوط به انرژي همچون قوانین حمل
هاي حاکم بر ذهن افراد  ها، شیوة عقالنیت و ارزش بانکیِ تأمین مالی بنگاه جایگزین، قواعد
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ها در هماهنگی با ایجادکنندة اتالف  ها وغیره در ارتباط بوده و همۀ آن کننده یا شاغل در بنگاه مصرف
تحقق  انرژي هستند، این قانون امکان تحقق هدف خود را نخواهد داشت و با تحقق تنها بخش قابل

  ). 12: 1395ها، مشکالت دیگري را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد (تائب،  عنی افزایش قیمتآن ی

  . تقویت و بازسازي نهادهاي سخت و نرم در عرصه اقتصاد سیاسی9- 11
کنند، آن را  اي اقتصادي ارزیابی می هاي جدید برخالف رویکردهاي سنتی که توسعه را مقوله نظریه

هاي توسعه، فرهنگی  اي فرهنگی جامعه دانسته و بر این باورند که بنیانحاصل باورها و رویکرده
گیري  توان بارزترین و تأثیرگذارترین عامل فرهنگی و مؤثر بر شکل است و دین و مذهب را می

) زیرا مجموعه نهادهایی که North, 2010: 58ها و تفسیر از حیات مادي بشري دانست ( بینی جهان
توانند تعیین شوند. در اینجا برخی نهادها  هاي مختلف فعالیت کنند، می عرصه باید براي پیشرفت در

نیاز به بازآفرینی و تقویت دارند و برخی باید ایجاد شوند. منظور از نهادها، هم معناي سخت و عینی 
جمهوري و مجلس وغیره است وهم معناي نرم و ذهنی آن یعنی قواعد بازي و  آن یعنی نهاد ریاست

توان گفت نهادها از باورها تا  دهاي اجتماعی. با استفاده از الگوي چهارسطحی ویلیامسون میقراردا
ها و آداب و عادات و رسوم تا مجموعه قواعد ناظر بر روابط و رفتار عامالن اقتصادي که  ارزش
دهی به توان و جهت نظام اقتصادي  دهندة رژیم و ساختار اقتصادي است، نقش اصلی در شکل شکل

سازي واقعی، تمرکززدایی مالی، سازگاري  کنند؛ در نتیجه اصالح نظام مالیاتی، خصوصی یفا میا
هاي  اهداف کوتاه، میان و بلندمدت، و استقالل واقعی بانک مرکزي باید هدف جرح و تعدیل

  ).Hall, 2000: 56ساختاري باشد (

  گیري . نتیجه10
کالسیک ظاهر شد،  به عواقب اسفبار اقتصاد نئو مکتب نهادگرایی که در آخر قرن نوزدهم در واکنش

هاي فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي جامعه قرار  ساخت هاي اصلی اقتصاد توسعه را توجه به زیر پایه
شناسی مکتب آلمان، از  شناسی این مکتب متأثر از اقتصاد مارکسیسم و همسو با روش داد. روش

س مبانی نونهادگرایی، نهادها شالوده و خمیرمایۀ اصلی برد. براسا روش استدالل استقرایی بهره می
شوند. در مورد  دهنده به این جریان انگاشته می هاي سیاسی هستند و سازنده و شکل نظریه

اي موفق  هاي توسعه پذیري نظریه نونهادگرایی براي ایران باید گفت سیاست ها و کاربست ضرورت
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هاي سیاسی  ؛ در نتیجه براي تحقق این مهم باید تحلیلدر گرو فهم و پویایی تحوالت اقتصادي است
هاي آن با  گیري و برنامه ناپذیر قلمداد شوند چراکه ساختار سیاست و حکومت و جهت بخش جدایی

هاي اقتصادي را به  ها و برنامه وضع قواعد رسمی و غیررسمی و تضمین اجراي آن، سرنوشت تحرك
اي و با ارتزاق از مبانی حقوقی به دنبال درك کامل از  رشته گیرد. این نظریه با درکی میان دست می

توان به  نظام اقتصادي و معایب آن است. پس با ارزیابی نظام سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور می
  خألهاي فعلی حاکم بر ساختار ناکارآمد داخلی بیشتر پرداخت. 

و مطلقِ برخی دیگر از  در مجموع مکتب نهادي با زیر سؤال بردن تجویزهاي غیرتاریخی
ورزد. نونهادگرایی  اي تأکید می  مکاتب، بر اهمیت این اقتضائات و نهادها در تدوین اجزاي هر برنامه

تقویت بازار ، با تأکید ویژه بر محورهایی همچون ضرورت تحول در ماهیت دولت، شیوه تولید
هاي  ولت، بازنگري در سازهگري د هاي اقتصادي و بخش خصوصی فعال، خودکنترل بر ارزش مبتنی

ذهنی جامعه، ضرورت فسادزدایی و پرهیز از رانتیریسم، بازسازي نهادهاي سخت و نرم در عرصه 
ناپذیري عامالن  رغم تحول ویژه ضرورت تغییرات نهادي به اقتصاد سیاسی و نهادهاي غیررسمی و به

و همچنین تبیین ابعاد زمانیِ الگو  تواند در تعیین عناصر و نهادهاي کلیدي اقتصادي مکتب نهادي، می
   کنندگان کمک کند. به تدوین
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