
 

 نیافتگیتبیین پدیده توسعه

  از دیدگاه نهادگرایان جدید
 

  دکتر فرشاد مومنی

 :ارائه شده در
  مطالعات دین و اقتصادموسسه 

 1383تیرماه 



  دگاه نهادگرایان جدیدگی از دیتوسعه نیافتن تبیی
2

   
  :مقدمه

نگاه نهادگرایان جدید به اقتصاد مرسوم یا اقتصاد نئوکالسیکی از دو جهت برای مخاطبان  
شناسی اقتصاد  های بنیادین روش یک جهت که اینها خود را به برخی از آموزهآنها اهمیت دارد از 
که در  و این خود موجب آرامش خاطر است به خصوص برای کسانی( دانند  مرسوم وفادار می

کنند زیرا در اکثر کشورهای دنیا آموزش علم اقتصاد عمدتاً براساس  رشته اقتصاد تحصیل می
و رویکردهای رادیکال به این الگوی فکری بسیاری را پریشان های نئوکالسیکی است  آموزه

 –و از جهت دیگر اینکه نهادگرایان جدید در عین حال از موضع اصالحی ) گرداند خاطر می
کنند که خود این نقدهای کوبنده  ای را به اقتصاد نئوکالسیک وارد می تکمیلی نقدهای کوبنده

های  زیرا به رسمیت شناختن کاستی. های خیلی زیادی دارد برای منتقدین اقتصاد بازار جذابیت
شناختی رویکرد مزبور توسط این گروه بسیار مهم است و ترکیب این دو جنبه با یکدیگر تا  روش

کند و  های اقتصادی را تعدیل می انگارانه نسبت به تئوری های مطلق حدودی در کلیت خود، نگاه
های نهادگرایان جدید به اعتبار  توجه به بحثنظر از فلسفه وجودی و خاستگاه تاریخی  صرف

 جدید از نظر نهادگرایان. تواند بسیار مفید باشد انگارانه می های مطلق های آنها با دیدگاه مرزبندی
یک . به لحاظ متدولوژیک برای اینکه برای تئوری ارزش علمی قایل باشیم، دو رکن اهمیت دارد

نمایی فروض  رکن آن سازگاری و استحکام درونی بنیان و شالوده آن تئوری بوده و رکن دوم واقع
  .و شرایط اولیه مورد نظر هر تئوری است

گویند انسجام و استحکام درونی و  نگاه اینها به اقتصاد نئوکالسیک به این صورت است که می
نظری در اقتصاد نئوکالسیک با غیرواقعی بودن شروط و فروضی که مبنای این تئوری است، 
همراه بوده و درواقع اینها از طریق تالش برای واقعی کردن این شروط و فروض یک رویکرد 

در کلیت امر بحث اینها این است . گذارند ه نسبت به اقتصاد مرسوم را به نمایش میگرایان اصالح
که اقتصاد نئوکالسیکی تحت تأثیر پارادایم نیوتنی، یک نگاه بسیار مکانیکی به انسان و روابط 

در چارچوب پارادایم نیوتنی، روش مرسوم پژوهش به این صورت است که . ها دارد میان انسان
های کلی یک پدیده تجزیه نموده، سپس به  ترین جزء دارای ویژگی بررسی را به سادهپدیده مورد 

شناختی  ترین جزء پرداخته و در مرحله بعد در چارچوب قاعده فردگرایی روش شناسایی ساده
خود این روش و نوع . دهند ها را به کل مجموعه آن پدیده مورد بررسی تعمیم می همه آن ویژگی

اولین . های جدی روبروست ها با یکسری محدودیت در مواجهه با واقعیتنگاه به مسائل، 
به همین خاطر است که در . باشد محدودیت پدیده مورد بررسی انتزاع این پدیده از محیط می

ها را مطرح کنید چون آن پدیده به شکل  شمولی گزاره توانید داعیه جهان نگاه نیوتنی شما می
توانند قواعدی  بنابراین اینها می.  از محیط و زمان استالً منتزعآزمایشگاهی بررسی شده و کام

ها تعمیم  ها و مکان دانند به همه زمان را که در این شرایط برای رفتارهای یک پدیده حاکم می
پردازان مارکسیست با اقتصاددانان  های نظریه شاید برای بعضی از دوستان مشابهت داعیه. بدهند

ها میان این دو نحله فکری  نه جالب باشد یک دلیل مهم انبوه مشابهتنئوکالسیک در این زمی
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مسأله دیگر در این روش پژوهش و . این است که آبشخور فکری هر دو، پارادایم نیوتنی است
های پدیده با  نادیده گرفتن تعامل) کند ترین جزء تجزیه می که پدیده را به ساده(نگاه تحویلی 

ن روست که براساس قاعده نیوتنی هنگام بحث در علوم اجتماعی، از همی. باشد محیط خود می
شود سعی  شود یا آنگونه که در مارکسیسم مشاهده می نوع نگاه به مسائل غیرتاریخی می

 یعنی مباحث علوم اجتماعی مستقل از .کنند احکام واحدی را به تاریخ همه جوامع باز کنند می
ویژگی مهم دیگر نگاه نیوتنی این است که بین . کند شرایط زمانی و مکانی موضوعیت پیدا می

تا زمانی که نگاه نیوتنی در عرصه علم . های طبیعی تمایز قائل نیست های انسانی با پدیده پدیده
سیطره داشت به طور کلی ارزش علمی قائل شدن برای علوم اجتماعی منوط و موکول به این بود 

های علم اجتماعی و   علوم طبیعی چقدر در پژوهشکه قواعد متعارف و مرسوم پژوهش علمی در
نقد نگاه نیوتنی به مسائل (نهادگرایان جدید از این زاویه . گیرد انسانی مورد توجه قرار می

به اقتصاد نئوکالسیک نقدهای متدولوژیک بسیار بنیادی را وارد کردند و به عنوان ) اجتماعی
دانند،  طلب می که خود را یک نئوکالسیک اصالحمثال افرادی مانند داگالس نورث، در عین حال 

توان  ها هم به زحمت می برند که حتی در متون رادیکال بعضی اوقات تعابیری را به کار می
های اقتصادی یک نگاه انتزاعی است و  مثال چون در نگاه نیوتنی، نگاه به پدیده. مشاهده نمود

نورث جامعه نئوکالسیکی را به جنگل تشبیه تحت تأثیر آموزه داروینیسم اجتماعی قرار دارد، 
های اقتصاد نئوکالسیکی یا سیطره داشتن این  کند و اعتقاد دارد که در صورت عمل به آموزه می

کنم  من فکر نمی. ای وجود ندارد گیری هیچ نوع جامعه ها بر رفتارهای همگان امکان شکل آموزه
ای راجع به اقتصاد  ین تعابیر کوبندهها هم چن ها و حتی مارکسیست که در آرای رادیکال

در عین حال که نهادگرایان جدید این انتقادها را به . نئوکالسیک در این ابعاد مطرح شده باشد
کنند، نوع  مطرح می) به دلیل غیرواقعی بودن فروض آن(اعتبار نقاط ضعف اقتصاد نئوکالسیکی 

المقدور  ز طریق واقعی کردن آن فروض حتیکنند که ا باشد و تالش می طلبانه می نگاه آنها اصالح
های  کنند، نقاط ضعف و کاستی در عین حال که خود را از دستاوردهای آن رویکرد محروم نمی

های  را هم شناسایی نمایند و بدیهی است که دستاورد چنین رویکردی برداشتن گام جدی آن
برای مثال، داگالس . واهد بودبسیار مهم برای گسترش و تعمیق شناخت ما از مسایل اقتصادی خ

ترین  که به نظر من یکی از استثنایی» ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی«نورث، در کتاب 
کننده و مؤثر بر عملکرد   عرصه بسیار تعیین11های تاریخ علم اقتصاد است، در آنجا  کتاب

 عرصه هیچ ایده و 11 این دارد که اقتصاد نئوکالسیک در کند و اظهار می اقتصادی را معرفی می
ترین آنها  شاید یکی از مهم. انگارد آنها را به کلی نادیده یا مفروض می. حرفی برای گفتن ندارد

دارد که چگونه در ذات رقابت تمایل به سمت  وی به شکل مبسوط بیان می. بحث نابرابری است
 فزاینده را به همراه داشته و های شرایط انحصاری وجود دارد و شرایط انحصاری المحاله نابرابری

. ای ندارد گوید که اقتصاد نئوکالسیکی درباره نحوه مواجهه با مسائل نابرابری اصالً هیچ ایده می
های کارشناسی،  های اقتصادی در دوره بحث این است که به دلیل تدریس بخش عظیمی از تئوری

های  سیکی، مطرح شدن ایدههای نئوکال کارشناسی ارشد و دکتری در ایران براساس آموزه
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ها نیز اذعان دارند،  دانند اما به این ضعف نهادگرایان جدید که خودشان را نئوکالسیک می
 یک فرصت مغتنم و استثنایی فراهم آورد و بتواند تا تواند برای مخاطبان ایرانی علم اقتصاد می

  . بینی ما را در این زمینه افزایش دهند حدی واقع
ها اساساً به شیوه انتقادی ارائه  جالبی است به خصوص که در ایران آموزشاین بحث بسیار 

توان در قالب نگاه نهادگرایان جدید با رویکرد اصالحی یکسری انتقادهای بنیادی  شود می نمی
  .های اقتصاد نئوکالسیک مطرح کرد هم به شکل ارائه و هم به محتوای آموزه

تقریبا نهادگرایان جدید چیزی . رایان جدید استای نهادگ محور بعدی بحث ما فروض پایه
های اقتصاد  کنند که یکسری وجوه اشتراک و افتراق با دیدگاه حدود ده فرض بنیادی را مطرح می

  .نئوکالسیک دارد
در این مورد تحلیل . ای نهادگرایان جدید فرض فردگرایی روش شناختی است اولین فرض پایه

با این تفاوت که در نگاه فردگرایی . لیل نئوکالسیکی استنهادگرایان جدید درست مانند تح
شناختی جدید، منطق آنها این است که گرچه در آخرین تحلیل، جوامع موجودیت خود را  روش

کنند، به رفتارهای عامالن یا  که فرد را از نگاه نئوکالسیکی مجزا می گیرند اما آنجائی از افراد می
بحث اینها این است که . کنند  تاریخی و اجتماعی توجه میContextکارگزاران اقتصادی در یک 

کند  شناختی تحویل می ها را به یک عنصر روان اقتصاد نئوکالسیکی منشاء رفتارهای تمام انسان
کند که در  و بر همان اساس هم تمام افراد را دارای رفتارهای مشابه در نظر گرفته و تصریح می

نهادگرایان جدید در اینجا . ها رفتارهای یکسان خواهند داشتهای یکسان این شرایط و موقعیت
ها به اعتبار اختیار و  کنند و معتقدند که انسان راه خود را از اقتصاددانان نئوکالسیک جدا می

های فیزیکی و اجتماعی یکسان به واسطه  توانند حتی در موقعیت اراده و آگاهی که دارند می
بنابراین درا ینجا . وت رفتارهای انتخابی متفاوتی داشته باشندهای متفا ها و طرز تلقی سلیقه

ها از شرایط و مسائل و اقتضائات  ها  درک انسان نهادگرایان جدید، با تأکید بر اهمیت طرز تلقی
هایی  کنند که فقط از انسان محیط، آن دید فردگرایی روش شناختی جدید را اینگونه تفسیر می

توان رفتارهای یکسانی انتظار  ی ذهنی یکسان برخوردار هستند میکه از یک طرز تلقی و الگو
در اینجا به اعتبار آنکه نهادگراهای جدید . ای دوم، فرض حداکثرسازی است فرض پایه. داشت
آورند با اقتصاددانان نئوکالسیک از این  ها را حداکثر کننده منافع و مطلوبیت به حساب می انسان

تفاوت قابل توجه هم با اقتصاددانان نئوکالسیک دارند و آن هم این اما یک . نظر مشترک هستند
به عبارتی نگاه . کنند است که افراد منافع خود را با در نظر گرفتن رفاه افراد دیگر حداکثر می

 از نظر آنها این فرض .ای نیست نهادگراهای جدید به انسان حداقل از نوع نگاه رابینسون کروزوئه
بایست در مباحث نظری بحث نهادها را در تنظیم رفتارها و  اگزیر نمیشود که ن موجب می

  .ها وارد کنند های انسان حرکت
کنند،  به طور خالصه از نظر نهادگرایان جدید افراد منافع خود را برحسب آنچه که ادراک می

 وضع ها و قیود کنند و نکته دوم این است که این حداکثرسازی با توجه به محدودیت حداکثر می
  .افتد شده توسط ساختار نهادی اتفاق می
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کنند این است که در برخی از ساختارهای نهادی امکان  نکته سومی که اینها مطرح می
درواقع به این اعتبار . حداکثرسازی مطلوبیت فدری بدون اعتنا به منافع دیگران وجود دارد
نسانی است که در آنها اقتصاد نئوکالسیکی یکی از حاالت خاص قابل تصور در جوامع ا

ساختارهای نهادی با فردگرایی خودخواهانه مبنای فرهنگ آنها در برابر فرهنگ فردگرایی 
اگر ساختار نهادی، بشر دوستی یا دیگر دوستی را . گیرد بشردوستانه یا دیگر دوستانه قرار می

 در آن چارچوب مطرح کند، آنگاه حداکثرسازی منافع به اعتبار آن قیدهایی که ساختار نهادی
  .کند، موضوعیت پیدا خواهد کرد مطرح می

کننده برای نظام پاداش اقتصادی و نظام پاداش  به عبارتی رویکرد نهادگرا، قائل به نقش تعیین
اجتماعی است که سمت و سوی رفتار افراد را مشخص نموده و موازین رفتار عقالیی یک 

گر نظام پاداش اقتصادی اجتماعی معطوف به ا. کند یر منفرد را تعیین و معرفی میگ تصمیم
فردگرایی خودخواهانه باشد با اقتصاد نئوکالسیکی مواجه هستیم و اگر به سمت فردگرایی 
بشردوستانه باشد با رویکرد نزدیک به دیدگاه نهادگراها مواجه خواهیم بود و در این چارچوب 

حقق این هدف، فرد مذکور هر فرد در صدد حداکثرسازی مطلوبیت خود بوده اما برای ت
هایی خواهد داشت که چارچوب نهادی و آن قواعد رفتاری ناشی از فرهنگ و هنجارهای  انتخاب

  .جامعه آنها را مجاز دانسته و وضع نموده است
های  درواقع از نظر نهادگراها نظام پاداش اقتصادی و اجتماعی، برمبنای هنجارها و مالک

ی عادالنه مورد تفسیر و ارزیابی افراد قرار دارد و برحسب درکی پذیرفته شده در مورد رفتارها
  . کنند که اینها از رفتار عادالنه دارند با دیگران رابطه برقرار می

ای مطرح است، بحث  مؤلفه سومی که در دیدگاه نهادگراهای جدید به عنوان فروض پایه
 مؤلفه است که 5 فردی دارای از نظر اقتصاددانان نئوکالسیک، عقالنیت. عقالنیت فردی است

ترجیح مقادیر بیشتر به مقادیر کمتر، انتخاب باالترین نرخ بازدهی، به حداقل : عبارتند از
رساندن هزینه هر واحد تولید، دنبال کردن نفع شخصی و نادیده گرفتن رفاه دیگران و تعبیر 

یک الگوی از نوع نمونه اقتصاددانان نهادگرا از الگوی عقالنیت فردی این است که این الگو 
باشد در حالیکه در دنیای واقعی این الگو نه برای ما ممکن است نه  آل می آرمانی یا تیپ ایده

در چارچوب الگوی فوق، افراد دارای . مطلوب که به سمت چنین الگویی از عقالنیت حرکت نماییم
اشد یعنی عقالنیت ب ترجیحات سازگار و ثابتی هستند که معطوف به فرض اطالعات کامل می

پذیر خواهد بود و چون نهادگراهای جدید معتقدند که  کامل فقط در شرایط اطالعات کامل امکان
امکان دستیابی به اطالعات کامل وجود ندارد بنابراین ما به جای عقالنیت کامل با عقالنیت 

 درصدد افزایش شود که افراد در چارچوب الگوی عقالنیت محدود گفته می.  هستیم محدود روبرو
های افزایش اطالعات،  باشند و با توجه به هزینه ها می اطالعات خود با توجه به محدودیت

های مبادله را به تدریج مطرح  اقدامات خود را سامان داده و از اینجاست که مفهوم هزینه
م قراردادهای توانی به اعتقاد آنها اگر اطالعات و عقالنیت ما کامل نباشد، طبیعتاً نمی. کنند می

  .های مبادله همراه خواهد بود کامل را ببندیم و قراردادهای ناقص هم ضرورتاً با هزینه
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در رویکرد اقتصاد . طلبانه است محور چهارم مفروضات نهادگراهای جدید بحث رفتار فرصت
نئوکالسیک به مفهوم عقالنیت، فرض بر این است که افراد هنگام حداکثرسازی منافع خود، 

اعتنایی این است که به حقوق دیگران نیز  ساً اعتنایی به دیگران ندارند و یکی از لوازم این بیاسا
در حالیکه نهادگراهای جدید معتقد هستند که انسان چیزی فراتر از یک . کنند تجاوز نمی

توان  طور که می ها همان های انسان عاطفه و تنهاست و بنابراین انتخاب گر، بی ماشین محاسبه
طلبی و  تواند تحت تأثیر فرصت حت تأثیر درستکاری و صداقت و تعهد قرار داشته باشد، میت

کنند یعنی  در اینجا به اعتبار این فرض بسیار مهمی که اینها مطرح می. سواری مجانی قرار بگیرد
به سمت ) اتفاقاً اصل این است که(اینکه افراد تحت شرایطی و در یک ساختارهای نهادی خاصی 

آنها مسأله اعتماد و اعتماد اجتماعی را مطرح . طلبانه گرایش داشته باشند های فرصت الیتفع
گویند اگر ما بپذیریم که با عقالنیت محدود و قراردادهای غیرکامل مواجه هستیم  می. نمایند می

های مبادله،  شود که بین طرف پذیر می بنابراین کنش متقابل اقتصادی، فقط به شرطی امکان
طلبی فقط در شرایطی قابل مهار است که ما به  از نظر آنها، فرصت. ماد وجود داشته باشداعت

های مبادالتی صفر مواجه باشیم و چون این دو فرض در عمل وجود ندارد  اطالعات کامل و هزینه
شود و لذا شاهد  طلبی هم خود مانع اعتماد می طلبی وجود دارد و فرصت بنابراین فرصت

هستیم که اعتمادی به معتبر شناختن و عمل کردن به آن توسط یکی از طرفین قراردادهایی 
به تعبیر . کنند درواقع از همینجا آنها ضرورت وجود دولت را توجه می. قرارداد وجود ندارد

طرفی دارد  شود که خصلت بی نهادگراهای جدید دولت به شکل طرف سوم در قراردادها ظاهر می
  . کند تعریف نموده و هم بر تضمین قواعد و نیز اجرای بازی نظارت مییعنی هم قواعد بازی را 

تواند موضوعیت  در عین حال اینها معتقد هستند که رفتارهای فرصت طلبانه در دولت هم می
هایی هستند که به دنبال  دلیل آن هم این است که کارگزاران بخش عمومی هم انسان. پیدا کند

و برحسب اینکه ساختار نهادی، قواعد بازی و قواعد نظارت و  منافع خود بوده حداکثر کردن
توانند با  این افراد می. تضمین قراردادها به چه شکلی تعریف شده باشد یا در عمل به اجرا درآید

. های مبادله را افزایش دهند طلبانه خود فضای اعتماد را مخدوش نمایند و هزینه رفتار فرصت
های  کند هزینه در طراحی ساختار نهادی عالوه بر اینکه تالش میبنابراین الزم است که دولت 

مبادله را برای عامالن خصوصی به سمت صفر هدایت نماید باید سازوکاری را طراحی نماید که 
کارگزاران خودش نیز تمایل داشته باشند به اینکه از این تعامل و اصطکاکی که به واسطه نیاز به 

  .طلبی نکنند وء استفاده و فرصتشود، س وجود آنها ایجاد می
یکی از نکاتی که باید به آن اشاره شود این است که در اقتصاد مرسوم یا اقتصاد نئوکالسیکی 
. رقابت مبتنی بر یکسری شروط و فروضی است که در دنیای واقعی اصالً وجود خارجی ندارد

های  ای، صفر بودن هزینه رهیعنی در دنیای واقعی ما با فروض اطالعات کامل، عامالن اقتصادی ذ
بنابراین اگر دولت بخواهد شرایط . مبادله، ورود و خروج آسان در بازار و غیره مواجه نیستیم

بنابراین اینها از این موضع که . رقابتی در بازار وجود داشته باشد، ناگزیر به دخالت خواهد برد
ها  است راه خود را از نئوکالسیکناپذیر  ها اجتناب دخالت دولت به خاطر مجموعه این واقعیت
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پذیرند  ها هم تحت شرایطی این موضوع را می گرچه االن بسیاری از نئوکالسیک. کنند جدا می
یا ) ناپذیری تقسیم  (indivisibilityها هم معتقدند که مثالً اگر  یعنی اآلن خود نئوکالسیک

یا چیزهایی از این قبیل داشته  و exernalityهای ناشی از مقیاس یا انحصار و یا  جویی صرفه
کند  باشیم، خود این مسائل شرایط برابر عامالن اقتصادی را برای یک رقابت عادالنه مخدوش می

ناپذیر و اساساً شرط الزم برای تحقق شرایط رقابتی  و دخالت دولت را در چنین شرایطی اجتناب
  . دانند می

ر هر کدام از شرایط فوق برقرار باشد دخالت پذیرند که اگ ها هم می بنابراین خود نئوکالسیک
نظرها عمدتاً بر سر چگونگی دخالت  ها و اختالف ناپذیر خواهد بود منتهی بحث دولت هم اجتناب

نظر وجود ندارد یعنی  یعنی اآلن در مورد اصل دخالت دولت در این شرایط اختالف. دولت است
نظر در مورد تبیین دالیل ضرورت این امر و نیز  پذیرند اما اختالف های فکری این را می همه نحله

های دولت را به دو گروه  مثالً به یک اعتبار به طور کلی دخالت. باشد چگونگی دخالت دولت می
  : کنند که عبارتند از عمده تقسیم می

ترتیبات نهادی به شکلی سامان داده شود که درواقع آن :  دخالت از موضع حاکمیت–الف 
ها معتقد هستند که دخالت  بعضی.  از این شرایط از بین برود و رقابت برقرار شودآثار سوء ناشی

گری را به  لت از موضع تصدیر برخی شرایط کارآمد نیست لذا دخااز موضع حاکمیت الاقل د
  .کنند یلی مطرح میممثابه یک حلقه تک

 در حال ها تنها اختصاص به کشورهای اینگونه دخالت: گری  دخالت از موضع تصدی-ب
شود تنها راه چاره این  یعنی حتی در کشورهای صنعتی هم تحت شرایطی گفته می. توسعه ندارد

  .ملکرد اقتصادی را سامان دهدگری دخالت کرده و ع است که دولت از موضع تصدی
نکته دیگر در مورد مفروضات نهادگراهای جدید این است که تحوالت نهادی از نظر آنها در 

یعنی تحوالت نهادی به مثابه یک بازار است که دارای . زا است دی یک پدیده درونهر نظام اقتصا
این مسأله بسیار مهم است و از منظر دانش . باشد کنندگان خاص خود می کنندگان و تقاضا عرضه

  .بایست در زمان مناسب بسط کافی داده شود توسعه می
از نظر نهادگراهای . هاست ث سازمانای نهادگراهای جدید، بح آخرین نکته از مفروضات پایه

ها و نهادها یک رابطه دیالکتیکی با یکدیگر دارند یعنی هم بر یکدیگر تأثیر  جدید، سازمان
ای اینها معتقد هستند که نهادها  از نظر تقدم رتبه. پذیرند گذارند و هم از یکدیگر تأثیر می می

ها به  پذیرند که سازمان وضوع را هم میها مقدم هستند اما در عین حال این م نسبت به سازمان
توانند بر روی نهادهای رسمی و غیررسمی تأثیر  هایی که دارند می  فعالیت اعتبار مجموعه

  .بنابراین رابطه بین آنها به اصطالح یک رابطه دیالکتیکی خواهد بود. بگذارند
گویند برای آنکه  میکنند،  با توجه به مجموعه این مفروضاتی که نهادگراهای جدید مطرح می

به سمت یک شرایط مطلوب حرکت کنیم و اقتصاد به سمت کارآیی تمایل پیدا کند، به سه چیز 
طرفی که  نهادهای رسمی مناسب، نهادهای غیررسمی مناسب و طرف سوم بی: احتیاج داریم

 کننده کاالهای عمومی، های مبادله، عرضه دهنده هزینه کننده حقوق مالکیت، کاهش تضمین
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کننده  کننده انحصارهای طبیعی و منع کننده پیامدهای مثبت و منفی خارجی، کنترل درونی
  . ها و انحصارها باشد ها، کارتل گیری تراست شکل

گویند برای اینکه به یک شرایط  برند و می های خود را جلو می درواقع با این سه رکن بحث
یک تئوری درباره : ه تئوری احتیاج داریمآلی در این سه محور دست پیدا کنیم به سه گرو ایده

  .حقوق مالکیت، یک تئوری درباره دولت و یک تئوری درباره ایدئولوژی
کنند این است که هیچکدام از این سه رکن قابل  نکته بسیار مهمی که اینها مطرح می

ند کن براساس این رویکرد شرایط خاصی را مطرح می. نظر کردن یا تحویل به دیگری نیست صرف
به این صورت که درواقع . آید گیری بازارهای کارآمد به وجود می شکل که در چارچوب آن، امکان

بوده و معطوف به یک الگوی پاداش ) فرهنگ(نهادهای رسمی برخاسته از نهادهای غیررسمی 
  . های آن به سمت کارایی باشد ها وتشویق  اجتماعی باشند که جهت حرکت تنبیه–اقتصادی 
یشان دولت در چارچوب برنامه توسعه با یک پاراداکس روبروست و آن این است که از نظر ا

کننده حقوق مالکیت و  ای باشد که  تضمین طرف بایستی به گونه دولت به مثابه یک نهاد بی
های مبادله باشد در حالیکه دولت به مثابه مجموعه کارگزاران خود، شامل  کننده هزینه حداقل

های حداکثرکننده منافع هستند و بنابراین تمایل دارند قواعد بازی را به  نای از انسا مجموعه
ای تعریف نمایند که منافع خود را حداکثر کنند و از اینجا آنها بحث بازار سیاست را مطرح  گونه
ای  گونه توان ترتیبات نهادی را به گویند در بازار سیاست تحت یک شرایط خاص می کنند و می می

های مبادله به سمت صفر متمایل  که کارگزاران دولتی به نفع خود ببینند که هزینهسامان داد 
های این مسأله است که در طول تاریخ پدیده توسعه، یک امر استثنایی  شود و به خاطر دشواری

  .بوده است
با توجه به اینکه دغدغه اصلی نهادگرایان جدید همچنان مسایل کشورهای صنعتی است، به 

 یا problematqueشود، واقعیت این است که  تا آنجایی که به مسأله توسعه مربوط میطور کلی 
ی محسوس کشورهای در دغدغه اساسی و محوری نهادگراهای جدید با دغدغه محوری و نیازها

 آنها این problematqueبه این معنا که .  متفاوت استتالاقل از برخی جهاما ل حال توسعه مث
گذارند که کشورهای صنعتی دارای  های خود را این فرض می  تحلیلاست که نقطه عزیمت

بازارهای کارآمد هستند، حال ترتیبات نهادی را چگونه سامان دهیم که از حرکت به سمت 
در حالیکه دغدغه محوری ما این است که ترتیبات نهادی موجود، . انحطاط برحذر داشته شود

کند و سؤال این است که چگونه دگرگونی در ساختار   میتشویق و بازتولید را» ناکارآمدی«عمالً 
 ما به عنوان یک problematqueدغدغه محوری یا . نهادی پدید آوریم که کارایی را شکل دهد

پردازان که در این چارچوب  کشور در حال توسعه با آنها متفاوت است اما بسیاری از نظریه
توان سازوکارهایی را شناسایی کرد که تحت آن  میاند، معتقدند که  های خود را سامان داده بحث

شرایط از یک بازار ناکارآمد به سمت بازارهای کارآمد حرکت کرد و آن شرایط هم به طور  کلی 
  :سه محور عمده دارد
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های  شود که به سمت استقرار آموزه در چارچوب نهادهای غیررسمی گفته می -1
ها این است که در چارچوب حاکمیت  تحلیل آن. فردگرایی بشردوستانه حرکت نماییم

معیارهای فردگرایی خودخواهانه اساساً هر نوع پیشرفت و انباشتی غیرممکن و 
  .ناپایدار خواهد بود

محور دوم این است که قوانین اساسی و نهادهای رسمی هم براساس آن اصول مسلط  -2
وجود فرهنگ بشردوستی و به تبع آن وضعیتی که در چارچوب نهادهای غیررسمی 

 .دارد ساماندهی شود
محور سوم این است که در بازار سیاست ورود و خروج کامالً آزادانه و رقابتی باشد و  -3

های رقیب خارج از قواعد بازی وجود  تحت هیچ شرایطی امکان اخراج هیچیک از گروه
 .نداشته باشد

  
نکته بعدی در بحث نهادگراهای جدید این است که اینها میان ساختار بازارهای کارآمد و 
کارکردهای ناشی از آن رابطه ضروری قائل هستند و معتقدند به اینکه بازارهای کارآمد بالضروره 

ه توانیم بگوییم که تا آنجا که ب منشأ افزایش رفاه و کاهش فقر خواهند شد و از این منظر ما می
شود دیدگاه نهادگرایان جدید در بهترین حالت شرط الزم  نیافته مربوط می یک ساخت توسعه

  .کند کند و هیچ تضمینی برای کفایت آن ارائه نمی برای توسعه را فراهم می
اند و از این منظر با رویکردهای  نکته بسیار مهمی که نهادگراها در ادبیات توسعه مطرح کرده

 توسعه را problematque این است که درواقع اینها  کنند، مرزبندی میسنتی اقتصاد توسعه 
های انباشته  از نظر اینها، در دنیای واقعی شاهد هستیم که سرمایه. دانند انباشت سرمایه نمی

به . شده انسانی و فیزیکی به شکل مشابه ضرورتاً عملکردهای مشابهی را به همراه نداشته است
های در دسترس نیست بلکه  ردهای ناشی از تفاوت در میزان سرمایهعبارتی تفاوت در عملک

های  ارزیابی کلی بنده از بحث. تفاوت در عملکردها ناشی از تفاوت در ساختارهای نهادی است
سازی و  نهادگراهای جدید این است که به اعتبار اینکه نگاه مسلط نئوکالسیکی در نظام تصمیم

توانند برای  های بسیار زیادی می دودی تصحیح نمایند، سودمندیتوانند تا ح گیری را می تصمیم
ای دارند به نظرم به  نکته بعدی این است که درواقع چون یک رویکرد بین رشته. ما داشته باشند

وجه با اقتصاد مرسوم قابل  طور نسبی میزان توانایی آنها برای نشان دادن واقعیت، به هیچ
ت که به اعتبار رویکرد تاریخی و اجتماعی که اینها دارند نکته سوم این اس. مقایسه نیست

  .توان برداشت های بسیار بزرگی برای نزدیک کردن فاصله تئوری با محیط از این طریق می گام
 فلسفی مربوط به –های فکری  اما در عین حال بخش مهمی از انتقادهایی که به بنیان

اند با رویکرد  ن وارد ساخت اگرچه سعی کردهتوا فردگرایی روش شناختی است به اینها هم می
فردگرایی بشر دوستانه و نیز لحاظ کردن نقش ساختار نهادی در جهت دادن به ترجیحات و 

های مربوط به  رفتارهای افراد تا حدودی نقاط ضعف آن را تعدیل نمایند، اما به هر حال آن کاستی
  . های تجویزی آنها خواهد کاست راهگشاییشناختی از توانایی تبیین و همینطور  فردگرایی روش
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توان به آن توجه کرد، این است که در چارچوب نهادگرایی  نکته مهم دیگری که حداقل می
جدید نسبت به ساختار قدرت حساسیت کافی وجود ندارد، حساسیت آنها در این زمینه فقط در 

یکدیگر را نابود بکنند های رقیب نتوانند  آن هم در حدی که گروه(چارچوب بازار سیاسی 
شود که نوعی تمایل فزاینده به قائل  در حالیکه در ادبیات توسعه مشاهده می) شود مشاهده می

پذیر شدن  ها در امکان کننده برای همه انواع برابری کننده و حتی ابر تعیین شدن نقش تعیین
گراهای قدیم که به تصور بنده این است که برخالف نهاد. عملکرد اقتصادی کارآمد مطرح است

های آن حساس بودند و مسأله  شدت نسبت به ساخت قدرت با همه ابعاد و پیچیدگی
 اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در مرکز توجه خود داشتند نهادگراهای –های اقتصادی  نابرابری

نا اعت جدید درواقع یک نگاه درجه دومی به این مسأله دارند یعنی به طور کلی نسبت به آن بی
  .اند ساز و کارهای تحقق آن برابری ارائه نکرده ای هم روی نیستند اما تمرکز ویژه

های  اما با توجه به شرایط موجود ایران تصور بنده این است که درواقع دامن زده به بحث
تواند دستاوردهای بسیار قابل توجهی نسبت به شرایط موجود  نهادگراهای جدید در مجموع می

دیشه و معرفت اقتصادی برای اقتصاددانان جامعه ایرانی و هم در عرصه هم در عرصه ان
های اقتصادی  های کامالً مکانیکی نسبت به سیاست به شکل خروج از آن نگرش(گذاری  سیاست

  .به همراه داشته باشد) های آنها ها و کاستی در عین در نظر داشتن محدودیت
ه چه شکلی است؟ آیا آنها را به تعبیر بندی نهادگراها ب در مجموع نحوه طبقه: سؤال

اند  طلب بدانیم یا مارکسیست؟ یا آنطور که برخی تعبیر کرده حضرتعالی نئوکالسیک اصالح
شناختی و  های مطرح شده اعم از فردگرایی روش های خجول؟ در مورد تیتربندی مارکسیست

دارد ولی نکات و حواشی که ها سازگاری  ها و نئوکالسیک عقالنیت فردی گویا با عناوین کالسیک
مثالً به نقل از نهادگراهای جدید که . داد الشعاع قرار می بعداً مطرح شد درواقع آن اصول را تحت

 اجتماعی –گویند شرایط تاریخی  شناختی را قبول دارند در عین حال می فردگرایی روش
سازد بلکه عکس آن  ا میبه این اعتبار دیگر فرد نیست که جامعه ر. سازد قیدهایی را مطرح می

در حوزه عقالنیت هم وضع اینگونه است بدین شکل که عقالنیت محدود آن . صادق است
بنابراین اگر ما حوزه فردگرایی یا . برد عقالنیت فردی نئوکالسیک را کامالً زیر سؤال می

. دانستگرا  توان دیدگاه مطرح شده را جمع گرایی را صفر و یک در نظر بگیریم آنگاه می جمع
های طرح  دیدگاه. هایی دارند بندی نکته دیگر اینکه خود نهادگراهای جدید نیز در بین خود طبقه

باشد، توضیحات خود را در موارد فوق بیان  شده توسط جنابعالی عمدتاً بر محور دیدگاه نورث می
  .فرمایید
بندی که   طبقهشود هر نوع های انسانی و اجتماعی مربوط می تا آنجا که به عرصه: پاسخ

های مختلف  یعنی درواقع دیدگاه. صورت گیرد ناگزیر اعتباری بودن آن موضوعیت خواهد داشت
های  های خیلی زیادی با آراء نحله های شسته و رفته و دقیقی ندارند بلکه همپوشانی چارچوب

ای   مثالً عده.های مختلف وجود دارد بندی فکری دیگر دارند و بنابراین به اعتبارهای مختلف طبقه
شناختی کینز را مورد  های روش دانند و یا در کتابی که دیدگاه  را جزء نهادگراها می»هایک«حتی 



  ن و اقتصادیموسسه مطالعات د
11

های یک اقتصاددان  کند که تقریباً دو سوم ویژگی بحث قرار داده است، به روشنی مشخص می
 نهادگرای جدید توان حتی کینز را یک از این جهت می. های کینز نیز مطرح است نهادگرا در ایده

ها به عنوان نهادگرا شناخته  بندی دانست در حالیکه نه هایک و نه کینز معموالً در این تقسیم
باید گفت که عنوان مزبور ) اگر بتوان این نام را فرض کرد(گرایان خجول  در مورد چپ. شوند نمی

 رادیکال نسبت به اقتصاد بیشتر با نهادگراهای قدیم تناسب دارد زیرا کالً اینها یک نگاه کامالً
های استعماری  مایه ها دارای بن روند که این آموزه مرسوم دارند و بعضی از آنها تا این حد پیش می

ها اراده معطوف به هدف وجود داشته و کامالً آگاهانه انتخاب شده  است و در تمامی این آموزه
 شده و نسبت به سایر است تا ذهن کشورهای جهان سوم نسبت به بعضی از مطالب حساس

از این زاویه اگر کتاب آناتومی قدرت آقای گالبریت را به عنوان یک . موضوعات حساس نشود
دهنده است در حالیکه خود  شود که کامالً تکان نمونه در نظر بگیریم، در آن شواهدی ارائه می

 بوده است و همه (A.E.R)های طوالنی سردبیر ژورنال انجمن اقتصاددانان آمریکا  گالبریت سال
ت این انجمن و نیز مقاالت مندرج در نشریه رسمی آنها بیشتر در دانند که وجه غالب تمایال می

  .باشد داری می جهت حمایت از این انجمن رویکردهای اقتصاد مرسوم و حمایت از سرمایه
کننده نظام آموزشی در عملکرد  گالبریت خود درخصوص مسائل مربوط به نقش تعیین

  .ای دارد العاده های فوق اقتصادی کشورهای در حال توسعه بحث
های مربوط به توسعه نیز  در بحث. ای است ها اعتباری بوده و سلیقه بندی لذا این طبقه

های توسعه را مشخص نماییم، با  خواهیم خاستگاه تاریخی اندیشه که می همینطور است زمانی
توانیم سابقه اندیشه توسعه را حتی به زمان افالطون ارجاع دهیم و به  یک اعتبارهایی می

.  سال را در نظر بگیریم150 سال و یا 100 سال، 50های زمانی  توانیم سابقه ارهای دیگری میبتاع
پردازان توسعه خاستگاه تاریخی متفاوتی برای ظهور اندیشه توسعه مشخص  تقریباً به عدد نظریه

ین نحوه بنابرا. اند بیان شده... آنگاه ... های مشروط اگر شده است و همه آنها نیز به شکل گزاره
در مورد فردگرایی نیز باید اشاره شود که . ها چندان استحکام و عدم انعطاف ندارد بندی طبقه

اکثر نهادگراها به این موضوع به شکل فردگرایی خودخواهانه، فردگرایی بشردوستانه و 
  .کنند گرایی نگاه می جمع

 دارند بر حسب نهادگراهای جدید برحسب نوع عالقه و تمرکزی که به موضوعات مختلف
بندی  های اقتصادی نئوکالسیکی دارند، نیز طبقه هایی که به هر یک از نارسایی حساسیت

توان در فرصت مناسب دیگری مطرح  های دیگری نیز وجود دارند که می بندی طبقه. شوند می
اهای متأسفانه بازار تخطئه و انکار در میان اهل علم ایران کم نیست لذا وقتی که نهادگر. نمود

انگارانه بسیاری از دوستان همکار ما  های مطلق کنند که دیدگاه های جدیدی مطرح می جدید ایده
کشد برخی دوستان به صورت انفعالی و برای تخطئه ارزش علمی کار آنها از چنین  را به چالش می

نها در جامعه کنند اما به هر حال واقعیت اینست که با توجه به اعتبار کافی آ تعابیری استفاده می
ها و مباحث آنها  کنم فرصت مغتنمی است که اگر ما هوشمندانه از یافته علمی دنیا فکر می
  .های اقتصادی ایران قدم بزرگی را برداریم توانیم در تعمیق اندیشه استفاده نماییم، می
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های جنابعالی بحث عقالنیت فردی از منظر نهادگراهای جدید مطرح شده  در دیدگاه: پرسش
از طرفی نگاه . های فوق را اقتصادی فرض نمود توان با اندکی تسامح و تساهل دیدگاه می. است
شناسی به مقوله عقالنیت فردی نیز وجود دارد که در کتاب عقالنیت و آینده  جامعه
القلم در بحث مربوط به مکتب تحول شخصیت ایرانی مطرح شده  یافتگی ایران دکتر سریع توسعه
توان یافت و  های متعدد به بحث عقالنیت فردی می  است که چه ارتباطی بین نگاهسؤال این. است

  ای را بومی و درونی نمود؟ های توسعه توان اندیشه سؤال مهمتر اینکه چگونه می
های بزرگی که در امور و مسائل اجتماعی وجود دارد این است که ما  یکی از گرفتاری: پاسخ

گر از طریق جایگزینی تعابیر جدید به جای تعابیر قدیم احاطه توانیم مجهولی را مجهول دی می
های بنیادین موضوعیت  خواهیم به عمق قضیه بپردازیم دوباره همان بحث اما وقتی که می. دهیم

مثالً در ایران به خصوص کسانیکه در کارهای اجرایی قرار دارند از نظر اغلب آنها . کند پیدا می
مدیریت در ظاهر یک عامل است اما . ان در مدیریت استیافتگی ایر مشکل عدم توسعه

یک مدیر برای آنکه کارهای خود را جلو ببرد، در . خواهیم آن را عملیاتی نماییم هنگامیکه می
ها  ها، محدودیت ریزی استراتژیک مطرح است، با انواع محیط ساخت سلسله مراتبی که در برنامه

های بنیادین مواجه  منطقی با هر یک از آنها با همان بحثها روبروست که باز برای مواجهه  و تنش
در عین حال که هر کوشش فکری در زمینه مسائل ایران مشکور و ارزشمند است، با . شویم می

  . اینحال بایستی دقت نماییم که از مجهولی به سوی مجهول دیگر پرتاب نشویم
 جمله نهادگراهای جدید این است که های اقتصاددانان نهادگرا و از ترین نوآوری یکی از جذاب

 -1: نیافتگی به دو گروه شناخت نیاز داریم که عبارتند از ما در فرایند حل و فصل مسئله توسعه
شناخت فهرستی از مسایل در پاسخ به این سؤال که چه کارهایی باید انجام دهیم و نکته بعدی 

شناسان توسعه در  رواقع به تعبیر جامعهد. انجام دهیم» چگونه«اینکه اقدامات و کارهای فوق را 
اینکه . نیافته، رابطه مشخص و ضروری بین ساختار و کارکرد وجود ندارد های توسعه ساخت

بازارهای کارآمد ضرورتاً به بهبود عملکرد منتهی شود چنین الگویی از رابطه ضروری میان آنها 
ادی وجود داشته باشد تا این رابطه ای از ترتیبات نه درواقع بایستی یک مجموعه. وجود ندارد

ها معتقدند نه تنها آن رابطه ضروری را در عمل در یک ساخت  بعضی. ضروری برقرار گردد
یکی از . هم اغلب روبرو هستیم) کارکرد متعارض (disfunctionنیافته نداریم بلکه با  توسعه
ریت اقتصادی ایران انجام  ساله گذشته، مدی15های  ترین دالیلی که تقریباً تمام کوشش بزرگ

نظر از سطح نازل رعایت  داده یا به نتیجه نرسیده یا نتایج معکوس حاصل شده این است که صرف
موازین مبادی کسب معرفت، در تبعیت از اقتصاد مرسوم در بهترین حالت متوجه شدند که چه 

رات ما برآورده شود دوستان کارهایی باید انجام داد اما اینکه چگونه اینکارها انجام شود تا انتظا
اند که به صورت مشخص برای آن پاسخی  گزار در عرصه اقتصاد در عمل نشان داده سیاست
شناسی، اقتصاد سیاسی و از این  ستان چگونگی بالفاصله ما را با تاریخ، جامعهازیرا د. ندارند

های اقتصاد   براساس آموزهای آن طور که های کلیشه ها و پاسخ کند و بنابراین رویه قبیل روبرو می
البته طنز قضیه در ایران اینست که همان کسانی که . اند راهگشایی ندارد مرسوم عمل کرده



  ن و اقتصادیموسسه مطالعات د
13

کنند و هیچ حرف اندیشیده و مشخص برای اقتصاد ایران ندارند، رقبای فکری خود  گویی می کلی
  .کنند فت خطاب میبا دهند را کلی را که به شناخت تاریخ، سیاست و جامعه ایران ارجاع می

ها مطرح شده مبنی بر  یا مثال فرض کنید این ایده که توسط برخی دوستان طی این سال
اینکه دولت بزرگ است پس بایستی کوچک شود و در مرحله بعد برای کوچک کردن دولت 

سازی راهگشا و  سازی داده شده است، چون نسبت به چگونگی انجام خصوصی پیشنهاد خصوصی
 مواجه شدند یعنی عمالً از طریق disfunctionعمالً با . ای نداشتند ایدهمنطقی هیچ 

 سال گذشته در عمل میزان دخالت 15های نئوکالسیکی، طی  سازی در چارچوب کلیشه خصوصی
ها از طریق  دولت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است و جالب آنکه در برخی تجربه

  . ها افزایش پیدا کرده است کاهش یافته و نابرابریها نیز  سازی کارایی بنگاه خصوصی
  
  

  
  


