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 29/07/1399 تاریخ پذیرش:                        06/01/1399 تاریخ دریافت:  

 چکیده 
 در نظري اقتصادي و ها دهیپددر خصوص  انهیگرا واقعي جامع و ها ليتحلیند تحول اقتصادي مستلزم ارائه فهم فرآ
ي رفتار انسان و جامعه انساني، یعني فهم نهادها است. در این راستا مقاله حاضر با روشي ها يدگيچيپداشتن 

ي یکي از این ساز مدلفهم و  در دیجداسنادي و با رویکردي تطبيقي به مقایسه دو مکتب نئوکالسيک و نهادي 
رهنگ در اقتصاد ( معتقد است ف1390) . دیونگپردازد يم )فرهنگ( ، یعني نهادهاي غيررسميها يدگيچيپ

مدل  عنوان بهي شده است که از آن ساز مدل ها تیمحدودمنبعي براي ترجيحات یا  عنوان بهنئوکالسيک 
مقاله  .اند کردهلحاظ  ها تیمحدود مثابه به. وي معتقد است نهادگرایان فرهنگ را شود يمنئوکالسيکي فرهنگ یاد 

مدل  فرض عقالنيت کامل را بهبودن ترجيحات و  زا بروني چون شناخت روشنظر دیونگ اشکاالت  باردحاضر 
ي نهادگرایان جدید و استخراج دیدگاه ها دگاهید مطالعه باهمچنين این مقاله  .کند يمنئوکالسيکي فرهنگ وارد 

، در ثاني با استخراج پردازد يمبه تفکيک مطالعات در سطوح خرد و توسعه  اوالًدر ارتباط فرهنگ و اقتصاد،  آنها
 کند يم، در ثالث اثبات کند يمي داگالس نورث مدلي مفهومي براي آن ارائه ها دگاهیدمباحث مربوط به فرهنگ از 

 تیدرنهارویکرد واحدي ميان پيروان مکتب نهادگراي جدید مشاهده نمود و  توان يمتمایزات ظاهري،  رغم يعلکه 
. کند يمنقاط قوت مکتب نهادي جدید را در حل مشکالت مدل نئوکالسيکي و فهم بهتر تحوالت اقتصادي بيان 

تفاوت آن است که فرهنگ در اقتصاد نئوکالسيک  نیتر مهم. پردازد يمهمچنين این مقاله به مقایسه دو مکتب 
و لذا نقطه قوتي در   شود يم ها ليتحلوارد ي ررسميغولي در اقتصاد نهادي با عنوان نهادهاي  زاست برونیک عامل 

 .شود يمي این دو رویکرد بيان گذار استيسي ها داللت انیدر پاي بهتر است. ها ليتحلارائه 
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ي، مکتب نئوکالسيک، مکتب نهادي جدید، تحوالت ررسميغفرهنگ، نهادهاي : کلمات کلیدي

 اقتصادي، توسعه اقتصادي، داگالس نورث

 JEL  :O2 O1, B2, B52, ,Z1 يبند طبقه
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 مقدمه

طور خاص از اهميت باالیي  طور عام و اقتصاد به انجام مطالعات تطبيقي در حوزه علوم انساني به

چراکه  شود يمناشي  ها دهیپدنياز به تئوري از نياز به توصيف و  تبيين جامع از برخوردار است. 

ي له ها دهیا. همچنين تئوري نيروي محرکه کند يمپارچه نسبت به موضوع ایجاد  تئوري نگرشي یک

. اما از طرف دیگر تئوري داراي سازد يمو عليه خود شده و امکان گفتگو و انباشت دانایي را فراهم 

. به همين دیآ يماگر.....آنگاه  صورت بهي تئوري مشروط است، چون ها گزارهیي است. ها تیمحدود

مزبور صادق است و اگر شرایط تغيير کند تئوري  دليل تا زماني که آن شرایط وجود دارد حکم

 نباشد.  استفاده قابلممکن است دیگر 

، ها تیزمان به نقاط قوت و محدود توجه هم يجا به ها يبا مکاتب و تئور هانگاران برخورد مطلق

 .کمرنگ جلوه داده شوند ها تینمایي شده و محدود تنها نقاط قوت بزرگکه  شود يممنجر به آن 

اي، نقاط قوت و ضعف را در کنار  هانگاران مطالعات تطبيقي با جلوگيري از چنين برخوردهاي مطلق

تر کمک شایاني  و با ایجاد شناخت بهتر، نسبت به انتخاب دیدگاه مناسب سازد يهم آشکار م

 . دینما يم

نهادي »و  «نئوکالسيک»در این راستا مقاله حاضر به دنبال بررسي تطبيقي دو مکتب اقتصادي 

نگ و نسبت به فره دو مکتبعنوان مکاتب عمده اقتصادي است. این مقاله نوع نگاه این  به «جدید

اهميت مطالعه فرهنگ و رابطه آن با   .دهد يها را مورد واکاوي قرار مجایگاه فرهنگ در هریک از آن

انساني که براي تسهيل مطالعه از  يها يژگیجهت است که اقتصاد، فرهنگ و سایر و  آن اقتصاد از

، در واقعيت از یکدیگر جدا نيستند و تحوالت اقتصادي و فرهنگي اثرات اند شده  کيیکدیگر تفک

است. براي مثال اثر  قرارگرفته توجه موردي گوناگون ها پژوهشدر  متقابلي بر یکدیگر دارند که

 و گالور 4(، اشرف2002) 3و موا 2گالور( 2014) 1پتراکيسفرهنگ بر رشد اقتصادي در مطالعات 

 8و ویرجيل 7ي جينيها پژوهشرابطه فرهنگ با بازار در (، 2013) 6و زیليبوتي 5(، دوپک2017)

 و همکاران 11(، ژائو2006) 10و تادس 9(، اثر فرهنگ بر بازارهاي مالي مقاالت کووک2019و 2018)
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 ( و لگ و ریني2016) و همکاران بوبکريي در مطالعات ساز يخصوص(، رابطه فرهنگ و 2018)

(، 2020) و همکاران 1ي موضوع دیگري است که در مقاله باکاسور بهرهو رابطه فرهنگ و  (2003)

و  6(، راموس2016) و همکاران 5(، فنگ2015) 4و ميون 3(، جومسکوي2011) و همکاران 2کوکس

 است. قرارگرفتهي بررس مورد( 2017) 7پایوا

: 1392چنگ ) :بخشي از تحوالت فرهنگي مربوط به تحوالت اقتصادي است از جهت تاریخي

 لندز ؛که فرهنگ آلمان و ژاپن چگونه با توسعه اقتصادي تغيير کرده است دهد ي( نشان م72-52

ضمن . دهد يمنيز این تحول را براي کشورهاي پرتغال، هلند نشان  (541-542و 168:  1384)

یابي به اهداف  مؤثر هستند. دستنيز تنها بر اقتصاد، بلکه  بر فرهنگ  اقتصادي نه يها استيآنکه س

اقتصادي توسط مکاتب  يها استياما س ؛اقتصادي مناسب است يها استياتخاذ س اقتصادي نيازمند

اساس نظام ارزشي خاصي بنانهاده شده است و و هر مکتب اقتصادي بر شوند ياقتصادي پيشنهاد م

 دهد يعنوان نمونه تحقيقات نشان م متناسب را نيز به همراه خواهد آورد. به يها ارزشفرهنگ و 

، حتي پس از تغيير رژیم فرهنگ قبلي شدند يکمونيستي اداره م يها میها تحت رژ جوامعي که سال

جدید  يها استيتغييرات تدریجي در فرهنگ این کشورها با اجراي س حال نیاند. باا را حفظ نموده

 (. 1394خيري دوست و نصيري، ؛2007 ،)ر.ک آلسينا و همکاران شود يده ممشاه

 يها استياز نقش س توان يدارد، نم يشمار يب يها اینکه تحوالت فرهنگي علت رغم يلذا عل

کافي نيست و باید با  یيتنها اقتصادي و تحوالت اقتصادي غافل بود و اینکه ترغيب ایدئولوژیک به

تغييراتي در سياست و نهادها همراه شود تا رفتارهاي مطلوب بتواند در درازمدت پایدار بماند، 

مفيدي  سازنده و (. آنگاه دور62: 1392) چنگ ، فرهنگي تبدیل شود يها يژگیبه و که ينحو به

 يها استيدیگر س . از جنبهشکل خواهد گرفتفرهنگي  يها ميان بين توسعه اقتصادي و ارزش

اقتصادي در اجرا تابعي از ساختار نهادي جامعه است که فرهنگ بخش مهمي از آن را تشکيل 

اقتصادي نيازمند توجه به ارتباط ميان فرهنگ و اقتصاد  يها استي. لذا تدوین و اجراي سدهد يم

توسعه  تواند يفرهنگ جامعه م توسعه متناسب با يها است. فرهنگ مناسب توسعه و انتخاب برنامه

کمتر و شرایطي بهتر رقم بزند. بنابراین درک بهتر ارتباط ميان فرهنگ و  ياقتصادي را درزمان
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اقتصادي و بنابراین توسعه اقتصادي و حتي رشد  يها استياقتصاد در دستيابي به اهداف س

 اقتصادي و همچنين درک تحوالت فرهنگي ضروري است.

 ي هنيیدگاه مکتب نئوکالسيک و نهادگراي جدید را درزمآن است که د مقالههدف اصلي این 

آیا این مکاتب ارتباط این است که  قرار دهد. سؤال يموردبررس «ارتباط ميان فرهنگ و اقتصاد»

از  فرهنگ در هریک از این دو مکتب چه جایگاهي دارد،، رندیپذ يميان فرهنگ و اقتصاد را م

را تغيير داد تا توسعه اقتصادي حاصل شود یا فرهنگ به  دیدگاه این مکاتب آیا ابتدا باید فرهنگ

ارتباط ميان فرهنگ و اقتصاد در  ي هنيدرزمي دو مکتب ها تفاوت ،شود يدنبال توسعه ایجاد م

 .شود يمقایسه تطبيقي دو مکتب انجام م  . پاسخ به این سؤاالت بامطالعه  اسنادي وچيست
شده  از جایگاه فرهنگ در دانش اقتصاد ارائه يا خچهیدر این مقاله پس از تعریف فرهنگ، تار

است. در بخش سوم و چهارم فرهنگ در دیدگاه نئوکالسيک و نهادگراي جدید مورد واکاوي 

صورت  يريگ جهيقرارگرفته است. بخش پنجم به مقایسه دو دیدگاه اختصاص دارد و در پایان نت

 خواهد گرفت.

 

 ادبیات پژوهش. 1

در این بخش تعریف فرهنگ از منظر اقتصاد نئوکالسيک و نهادگراي جدید، مرور تاریخي جایگاه 

 .شود يمفرهنگ و اقتصاد بيان  ي هنيدرزمفرهنگ در دانش اقتصاد و پيشينه مطالعات صورت گرفته 

 

 تعریف فرهنگ .1-1

به تعاریفي  توان يم حال نیبااي است. ا تازهتوجه به فرهنگ در ادبيات اقتصادي نئوکالسيک موضوع 

در  مند سامانتنوع  مثابه بهفرهنگ را ( 1: 2007) 2و فوگلي 1فرناندزاز این مکتب اشاره نمود. 

خاص  يها يژگیو دیگو ي( در فرهنگ پالگریو م2008) . فرناندزکنند يمیا باورها تعریف  ها تیاولو

ها را دور انداخت اما آن توان ينم يراحت که به شود يفرهنگ تبدیل به بخشي از باورها و ترجيحات م

. گاه ممکن است این ترجيحات به احساساتي از افراد برگردد که فاقد دهد يها را تغيير مزمان آن

 3واقعاً چنين نيست. هافستيد که ياصالت است. مثالً احساس کند چيزي خطرناک است درحال

که مایه تمایز یک گروه یا طبقه از افراد از اعضاي جمعي  برنامه ذهن»عنوان  ( آن را به9: 2001)

ها،  از نگرش سيستمي»( فرهنگ را 15:1997) . اینگلهارتدهد يتوضيح م «شود يمگروه دیگر 

                                                                                                                   
1 Fernandz 
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و از نسلي به نسل  مشترک و رایج استدر جامعه  يا طور گسترده که به داند يها و دانشي م ارزش

 است. شده  يمعرفمنبع ترجيحات  عنوان به فرهنگ در این تعاریف  .«شود يدیگر منتقل م

. در این صورت با مراجعه به  رنديگ يم در نظراقتصاددانان نهادگرا فرهنگ را بخشي از نهادها 

نهادها قواعد بازي در جامعه  دیگو يمدست آورد. نورث  نهاد مي توان تعریفي از فرهنگ بهتعریف 

ي سياسي، اقتصادي و ها تعاملي ابداعي بشر هستند که ها تیمحدود گرید عبارت بههستند. 

 کاهند يماجتماعي او را شکل داده و با ارائه ساختاري براي زندگي روزمره از عدم اطمينان 

که از  داند يموي فرهنگ را ساختار انباشتي از قواعد و هنجارهایي (. 97: 1991و  3: 1990)نورث،

او فرهنگ متشکل از انتقال بين نسلي  ازنظر. دهد يمگذشته به ارث رسيده و آینده را شکل 

ي انباشتي از باورها و نهادهایي است که تداوم دارند ا مجموعه، یا هاست دهیاو  ها ارزشهنجارها، 

 .(56-107: 1396)نورث،

 

 مرور تاریخي جایگاه فرهنگ در دانش اقتصاد .1-2

ها، مسائل اخالقي و  محوریت نقش ارزشدر این بخش شرحي از تحوالت عمده اندیشه اقتصاد با 

بر اهميت اثر فرهنگ در  يوسط پيشگامان علم اقتصاد از قروناینکه  رغم ي. علشود يفرهنگ ارائه م

آدام اسميت این « ثروت و ملل»(، از زمان نگارش کتاب 1-2، 2013کردند )ماریدال، مي دياقتصاد تأک

یک قرن  باً ییعني تقر –تر شدن تدریجي، پس از مارشال  تر شد. این کمرنگ کمرنگ جیتدر اهميت به

که دیگر اثري از مباني  يا گونه با شدت بيشتري ادامه یافت؛ به مکتب نئوکالسيک  يريگ و با شکل -بعد

و اقتصاد متعارف پس از گذشت ساليان دراز، باقي نماند  جریان اصلي اقتصاد يها اخالقي در کتاب

اما این تنها اقتصاد رایج نبود که  .(1395)رستم زاده و پناهي، برد يقي رنج مالاز فقر اخ نيز امروز

. پس از جنگ جهاني دوم روند دیگري شکل گرفت که بر اهميت ارتباط ميان داد يرا شکل م ها شهیاند

گفت  توان يم تر مبسوط طور . بهکرد يروز طرفداران بيشتري پيدا م فرهنگ و اقتصاد تأکيد داشت و روزبه

 . شود يمسير متفاوت در اندیشه ارتباط اقتصاد و فرهنگ مشاهده م از اقتصاددانان کالسيک، دو پس

که به نزدیکي اقتصاد به علوم طبيعي و  اولين مسير در انگلستان و با محوریت جونز و مارشال

« ياسياقتصاد س»را جایگزین « علم اقتصاد»انجاميد و  علومِ اخالقي و تاریخجدایي اقتصاد از 

عقالنيت ابزاري ليبراليسم با « رمانتيسم»و « هرمنوتيک»تحت تأثير  در آلمان دومين مسيرساخت. 

مخالفت کرد و بر اهميت جامعه، تقدم اهداف جمعي بر اهداف فردي و اهميت اوضاع تاریخي و 

 در تفکر اقتصاددانان مکتب تاریخي قدیم (؛ که1389دادگر،) ورزید ديتأک هر کشورفرهنگي 

اما مکتب تاریخي گسترش چنداني  (.92: 1392)ابریشمي و همکاران، گر شد ( جلوه1840-1870)

 و والت اجتماعيتحاز آن پيروي کردند.  «نهادگرایي قدیم»تنها اقتصاددانان مکتب  و نيافت
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در ربـع آخـر قـرن نوزدهم موجب شد که متفکران اقتصادي  متحده االتیاقتصادي  ا يها آشوب

 حال تغيير را زیر سؤال ببرندنتي بـراي تحليل اوضاع دائماً درسـ يها آمریکایي توانـایي آموزه

به علت مخالفت با جریان اخير نيز  مکتب حال نیباا(. 1397آیدیشه، زاده مانيسل)خادم عليزاده و 

را از آن خود کند و جریان اصلي اقتصاد با مکتب نئوکالسيک گره اصلي نتوانست جایگاه خوبي 

  موارد زیر دانست: توان يمرا  تحولي که در این دوران دانش اقتصاد به خود دید خورد.

هاي  قدرت بيشتري پذیرفته شد. در عمل نيز دغدغه با شناسي جان استوارت ميل روش (اول

شناسي  روش ي هنيدرزم 2و فریدمن 1رابينز انِیگرا اثباتاخالقي از متون اقتصادي حذف شد. کارهاي 

ها سروکار دارد و ابزارهاي الزم براي اهداف  شد که اقتصاد با واقعيت تأثيرگذار بود. این تصور القا مي

تغييرات مهمي در نقش ریاضيات در اقتصاد  (دوم(. 47: 1997سولو،) کنند را دیگران ارائه مي

آوري  غالب شد و استفاده از ریاضيات در اقتصاد رشد سرسام جیتدر صورت گرفت. دیدگاه جونزي به

گونه جایگزین منطقيِ  ياضیرفته، علم اقتصاد ر رفتهو  مقرون با توسعه اقتصادسنجي بود که یافت

گرایي، این مفهوم را که علم اقتصاد در خدمت  تمکتب اثبا (سومي شد. قدانش اخالقي اقتصاد تل

طور گسترده در  فایده که به  هدف اخالقي است، رد کرد. حتي فلسفه اخالق، ازجمله مکتب اصالت

؛ 93-94: 3،1997)باربر شد گرایي کنار گذاشته وسيله اثبات بود، به رشیاین رشته موردپذ

نظر پيدا کردند که ادعاي  در این دوران اقتصاددانان بر این نکته اتفاق (.68-69: 4،1997کرپس

ها، براي بنيان نهادن ماهيتي علمي براي این رشته امري کامالً  نظریه اقتصادي فارغ از ارزش

 (.286: 5،1997)درکوپولوس ضروري است

و  1930 ياه در دهه بود.  يريگ اواسط قرن بيستم جریان جدیدي در حال شکل حال نیباا

و  را شکل داد« توسعه»و جنگ جهاني دوم، مطالعات  وقایع تاریخي مانند رکود بزرگ 1940

و 6)زو اخالقي فراهم شد يها يبيشتري براي پرداختن به نگران يها تيموقع يالملل نيدرصحنه ب

 يها ينگران (.1393)عنان پور و عسگري، را شکل داد« اخالق و اقتصاد»( که گرایش 7،2011لنيهان

 «نهادي جدید»مکتب گسترش یافت.  1970و  1960بزرگ در  يها اخالقي در مورد نتيجه پروژه

 و فرهنگ ورسوم، آداب ها، سنت رينظ نهادي نهادگرایان جدید عوامل. در این دوران شکل گرفت

 اقتصاد قبيل ازي ا رشته نيب مطالعات رو نیازا؛ دانستند يمذهب را به دالیل مختلف داراي اهميت م

                                                                                                                   
1 Robbins 
2 Friedman 
3 Barber  
4 Kreps 
5 Drakopoulos 
6  Zuo 
7 Lenihan 
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 هاآن نظر از بيولوژیکيي شناس جامعه و اقتصاديي شناس انسان سياسي،ي شناس جامعه اجتماعي،

 . پيروان این مکتب تا به امروز نيز چنين هستند.(1،1998)هاجسون بود ضروري

رد فروض  يجا بهنهادگرایي جدید که  استاوليه این  يبا نهادگرای نهادگرایي جدید تفاوت

که  دارند ديو بر این نکته تأک رندیپذ يشده م اعمالبا اصالحات اساسي ها را هرچند نئوکالسيک،  آن

رویکرد نهادگرایي معتقد  گرید عبارت به .کند يعمل م يا ژهیاقتصاد نئوکالسيک تحت شرایط نهادي و

 داند به براندازي و حذف مکتب نئوکالسيک نبوده و فقط آن را در تحليل مسائل اقتصادي ناکافي مي

 (. 70-50، 37-32: 1377نورث،؛ 1999کوز،  )

ها و تحقيقات متعدد اقتصاددانان و روشن شدن اهميت توجه  دنبال تحوالت یادشده و تالش به

 بدر و ناگزیر هبه فرهنگ در اقتصاد، اندیشمندان مکتب نئوکالسيک نيز تا حدودي تغيير رویه داد

 عنوان را در به اند فرهنگ ( و تالش کرده1392)مشهدي احمد، گشوده نهادي يها ليرا به روي تحل

خود وارد سازند. این تحوالت که تا  يها وبيت و قيود بودجه به مدللتوابع مط يريگ شکلعاملي در 

از ارتباط ميان فرهنگ و اقتصاد واقف  يدتریعصر حاضر ادامه یافته است، هرروز به ابعاد جد

  و بهتري را در این زمينه ارائه کند. تر قيدق يها و مدل ها ليتحل  کند يو تالش م شود يم

 

 اقتصاددانان نئوکالسیک در دیدگاهگ فرهن. 2

این اساس فرد د مبتني بر رفتار عقالیي است. براساس مکتب نئوکالسيک رفتار اقتصادي فررب

موجود )منابع در  يها تیتوجه به محدودها را باآن کند يترجيحات و نيازهاي خاصي دارد که تالش م

ورده آسلسله مراتبي نيازهایي که باید بر يبند ورده نماید. حق انتخاب و طبقهآدسترس محدود( بر

ترجيحات در قرن بيستم  (.39: 2014 پتراکيس،) ردیپذ يشود تحت منشور رفتار عقالیي صورت م

 گيچگون درباره تحقيق و حتي اجازه شدند يمدر نظر گرفته شده  و از پيش تعيين "شده داده"

 .شد ينمداده  هاآني ريگ شکل

ميان فردي رضامندي امري ذهني تعریف، و خارج از  سهیمقادر رویکرد رابينز به اقتصاد اثباتي، 

هرگز  آن زماندر آثار نئوکالسيک (. لذا 100-102: 1935رابينز، ) شد قلمرو علم اقتصاد دانسته مي

 محاسبههاي اخالقي زدوده شود فقط  زماني که تمام دغدغهو شد.  برده نمي و فرهنگ نامي از اخالق

و با روشن شدن ارتباط ميان فرهنگ و اقتصاد و  جیتدر به(. اما 1384)الوي،  ماند مي  عقالیي باقي

عنوان یک عامل غير  بهرا فرهنگ نئوکالسيک   اقتصادداناني ترجيحات، ريگ شکلاهميت چگونگي 

عنوان یک  عنوان منبعي براي ترجيحات؛ به : بهوارد کردندخود اصلي به سه روش در مدل 

                                                                                                                   
1 Hodegson 
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در ادامه پس از توضيح هریک از این  یک انحراف از مدل. جزء پسماند یا عنوان محدودیت؛ و یا به

 .شود يمسه روش، تناقضات دروني مدل نئوکالسيکي فرهنگ توضيح داده 

 دیگو يم، در حقيقت رديگ ير ممنبعي براي ترجيحات در نظ عنوان بهروش اول که فرهنگ را 

ها مؤثر است که این خود کنندگان بر چگونگي مصرف درآمد آن تغيير در سليقه و ترجيحات مصرف

اما (. 3: 1387)لفت ویچ، شود ينسبي م يها متيبه لحاظ آثاري که بر تقاضا دارد سبب تغيير در ق

 .داند يماین فرهنگ  کننده نييتعرا تا حد زیادي  ها متيقاز جنبه دیگر اقتصاد نئوکالسيک سيستم 

است و لذا نسبي بر تقاضاي کاالها و فرهنگ مؤثر  يها متيتغيير در ق یعني قائل به آن است که

 عالئم ها متياگر قي نسبي استفاده نمود. ها متيقبراي تصحيح الگوي مصرف باید از تغيير 

 .انجامد يمبه تغيير در فرهنگ غلط مصرفي  اديکنندگان بدهند، عقالنيت اقتص صحيحي به مصرف

 . کند يمي تغيير نسبي ها متيقي از طریق سيستم آسان بهبنابراین در این دیدگاه فرهنگ 

عنوان منبع محدودیت در انتخاب عقالیي فرد در نظر  فرهنگ را به که دوم در مورد روش

بر اقتصاد  توانند ينئوکالسيک توافق دارند که عوامل نهادي م يها هیتمام نظر ، باید گفترديگ يم

به دو گروه تقسيم  . این عواملدر کارکرد کاراي نظام بازار اختالل ایجاد کنند و تأثير بگذارند

واسطه اجراي  ها که بهو آن روند يشمار م زا به فرهنگ جامعه و اقتصاد درونکه در  یيها: آنشوند يم

( 1957) 1بائر و یامي به پيروي از ها(. آن311: 1376 ،)هانت شوند يدولت ایجاد م يها استيس

معين ممکن است مانع از تخصيص کاراي اقتصادي  يها معتقدند برخي نهادها، اعتقادها و سنت

ها نظام خانواده گسترده و نظام کاست در شود. براي مثال آن افتهين منابع در داخل کشورهاي توسعه

 ازنظر(. پس  307: 1376)هانت،  ننديب يیا امتناع هندوها از کشتن گاو را مانع توسعه م هندوستان

جزء پسماند یا  عنوان سوم فرهنگ را به شرو این فرهنگ غلط ضد توسعه باید تغيير کند. هاآن

تا توضيحي براي نتایجي از  کند ي. این رویکرد تالش مرديگ يانحراف از مدل اقتصادي در نظر م

ميان نظریه و واقعيت را  مند سامانو  فراواني ها تفاوتو  تفسير شود ارائه نماید تواند يمدل که نم

 (. 156-155: 1390)د.یونگ، دهد يمبه عوامل غيرمنطقي مانند فرهنگ نسبت 

در این مدل مشاهده کرد که مانع از تحليل درست فرهنگ  توان يماما نواقص بسياري را 

بدانيم ممکن نيست و با مفروضات  ها متيقتوسط نظام  تماماً. اینکه تغييرات فرهنگ را شود يم

اوليه نئوکالسيک هم سازگار نيست؛ یعني با این فرض که مردم باید آزاد باشند و در امورشان 

ي نسبي سعي در ها متيقرا تعيين و با تغيير  مصرف شود. اینکه دولت فرهنگ صحيحمداخله ن

ناسازگار است. همچنين تعيين فرهنگ و عقاید مناسب و  هاآنتغيير فرهنگ مردم بکند با آزادي 

محدودیت با آزادي عقيده ناسازگار است. عالوه بر مطالب  عنوان بهتالش در جهت تغيير آن 

                                                                                                                   
1 Bauer and Yamey 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             9 / 26

http://mieaoi.ir/article-1-938-fa.html


 زهرا خیري دوست لنگرودي، فرشاد مؤمني،  امیر خادم علیزاده .../ تأثیر و اهمیت فرهنگ در                       62

این بر «تعادل»و « یيگرا اثبات»، «يشناخت روشي فردگرای» مفروضات نئوکالسيک مانند  گفته شيپ

 ي ميان فرهنگ و اقتصاد وجود ندارد. ا رابطهکه  اند شده استواراساس 

 شده ليافراد تشک يها اجتماعي از کنش يها دهیپدي بدین معناست که شناخت روشفردگرایي 

هرگونـه  توان يپـس م. افـراد مسـتقل از اجتماع وجود دارند، اما عکس آن صادق نيستاست. یعني 

اجتمـاعي چيـزي بيش از  يها افراد تبيين نمود. کل يها اساس کنشرا بر يشناخت قـانون جامعه

 . (1،2006تورادرسون) کنند يآن اضافه نم دهنده ليها نيستند، و چيزي را به اعضاي تشک انبوه

. توماس کوپر سياسي انجاميدياسي از سر اقتصاد فردگرایي نئوکالسيکي سرانجام به حذف واژه س

، مترادف اقتصاد خصوصي همه افراد است لذا «اقتصاد سياسي»در این زمينه گفته است: 

در آن جزء پراهميتي نيست. ابلهانه است تصور کنيم اجتماع چيزي متفاوت از افرادي « سياست»

فردریک ليست نيز علت اعتقاد اسميت به  (.206: 1379)ليست،  دهند يماست که آن را تشکيل 

پي آزادي افراد براي دنبال نمودن نفع شخصي را همين عدم  درحداکثر شدن منافع اجتماع 

ازآنجاکه ملت جمع افراد نيست و معتقد بود:  دانست يمدر اقتصاد سياسي « سياست»توجه به 

توسط  جام نيز این واژهسران (.216و  215: 1379ليست، ) هم صحيح نخواهد بود قيدهاین ع

 جایگزین شد. « علم»مارشال با 

ماهيت و خصوصيات کار اجتماعي و اثرات تشکل نيروها و  شود يمهمچنين فردگرایي باعث 

نادیده گرفته شود و عظمت و اهميت نيروهایي که از طریق مليت، اتحاد  آن از  پسنتایج عالي 

پوشانده شود. تنها  رديگ يمي توليد ملي در اختيار افراد قرار ها قدرتملي و همکاري و هماهنگي 

تعریف نماید )ليست،  گونه نیاي الزم است تا اقتصاد ملي را وخال خشک« يها ارزشتئوري »یک 

به آن مرتبط  هر آنچهو  ها ملتضمن آنکه فردگرایي منجر به دیده نشدن کشورها و (. 375: 1379

ن، ادبيات، مبدأ و تاریخ خاص خود، رسوم و عادات و قوانين، بنيادها یي با زباها ملت :شود يماست 

ي آینده و باالخره با قلمروي سو بهو مؤسسات گوناگون، با ادعاي استقالل، تکامل و استمرار 

مشخص. اجتماعي که از طریق هزاران قيد و همبستگي فکري و انتفاعي در یک واحد مستقل و 

و با قبول این خصوصيات در  شناسد يمقوق خود را در داخل آن کامل قرار دارد و قوانين و ح

است و موجودیت و استقالل خود را با نيروها و منابع خود  قرارگرفتهمقابل اجتماعات مشابه 

 (.216و  215: 1379)ليست،  کند يمحفظ 

الل اساس دیدگاه نئوکالسيک اقتصاد علمي اثباتي است نه دستوري. طبق استدهمچنين بر

ي نرماتيو قرار ها عرصهي عمده ميان اقتصاددانان در نظرها اختالف فریدمن، ساموئلسون و نردهاوس

تحليل و اثرگذاري بر هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي  (. لذا1386)کالندر، ي پوزیتيوها عرصهدارد نه 

                                                                                                                   
1 Thordarson 
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ي ريگ لشک( و اقتصاد به چگونگي 3: 1385)فرگوسن،  را از حوزه دخالت اقتصاددانان خارج است

این فرهنگ و نظام ارزشي توجهي ندارد؛ چون علمي اثباتي است نه دستوري و هنجاري. در حقيقت 

بپردازند و گمان کردند با ادعاي حذف اقتصاد هنجاري،  مسئله صورتتالش کردند به حذف  هاآن

یي و ادعاي گرا اثباتارتباط نزدیکي ميان فردگرایي،  درواقععرضه کرد.  شمول جهانعلمي  توان يم

وجود دارد. فردگرایي در « اقتصاد سياسي»از ابتداي  «سياسي»بودن و افتادن واژه  شمول جهان

 توان يماین صورت جهان پيرامونش اتفاق بيافتد. در جدایي انسان از شود يمیي باعث گرا اثباتکنار 

به محيطي که به آن تعلق دارد توجه شود. اهميت توجه به فرهنگ به  آنکه يباز افراد سخن گفت 

است.  کشد يمو در هواي آن نفس  کند يمي که فرد در آن زندگي ا جامعهمعناي اهميت توجه به 

اگر فرهنگ اهميت داشته باشد یعني تنها فرد نيست که مهم است. واژه سياست نيز به همين دليل 

باید  ضرورتاًاقتصاد سياسي در هر کشور » ه است و به قول جيمز استوارتدر کنار اقتصاد قرار داشت

 (.1386)کالندر، «با کشورهاي دیگر متفاوت باشد

بودن  «بعد اخالقي»یا هرگونه  «ارزش»جدایي انسان از جهان به معناي عاري از اما فردگرایي و 

و  «شما باید»لذا  .رنديگ يها در حوزه انتخاب و تعهد فردي قرار م ارزش نیبنابرا .واقعيات است

 .خوب یا بد بودن ناشي از داوري اخالقي فرد است .موردقبول نيست «ارزشيابي اخالقي از واقعيات»

زیستي  اندیشه استقالل اخالقي فرد و ضمناً هم براست  يیيدأاین تمایل ميان واقعيت و ارزش ت

 .(21-28: 1391)آربالستر، کند يميسر م یيگرا و اثبات علمليبرالي را با نظریه اخالقي 

باید گفت دیدگاه نئوکالسيک « تعادل»در مورد سومين ویژگي اقتصاد نئوکالسيک یعني 

مورد تحليل و بررسي « تعادل پایدار»اجتماعي در چارچوب الگوي  -تحوالت و تغييرات اقتصادي 

اجتماعي نيز مانند جهان طبيعت -اقتصادي يها ستميفرض شده که ساساس آن که بر رديگ يقرار م

، موقتي و يئدر آن اساساً جز« ها عدم تعادل»از یک نظم و تعادل ایستاي ابدي برخوردارند و 

دخالت دولت  ژهیو ها، به و دخالت نيست و دخالت يکار زودگذر هستند. بنابراین هيچ نيازي به دست

ي اقتصاد مرسوم ها آموزهاساس لذا بر(. 1388ي،مؤمن) نيز خواهد شد جدید يها خود منشأ اختالل

به سمت همگرایي باشد. اما اگر قرار بر این  ستیبا يماقتصادي -گرایش کلي همه واحدهاي سياسي

الگوي تعادل پایدار عمل کند، باید نيروهاي موجود در دنياي اقتصادي،  قاعده  بهباشد که جهان 

را به حداقل برسانند. درنتيجه  ها اختاللرا برطرف کنند و  ها تعادلاجتماعي و سياسي، عدم 

)مؤمني و نایب،  اقتصادي موجود جهان به سمت همگوني و همگني حرکت کنند-واحدهاي سياسي

ي فرهنگي ها تفاوتو دیگر  رود يموعي همگوني فرهنگي انتظار (. در این شرایط ن40: 1395

عاملي  عنوان بهفرهنگ در اقتصاد نئوکالسيک  شود يمنخواهد آمد. بنابراین هرچند گفته  حساب به
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است، اما مفروضات نئوکالسيکي باعث شده که در این  شده نظر گرفتهمؤثر بر ترجيحات یا قيود در 

 .ثرات فرهنگي وجود نداشته باشددیدگاه جایي براي تحليل ا
 

 فرهنگ در دیدگاه  مکتب نهادي جدید. 3

 آنهامکتب نهادي جدید نقش بسيار مهمي در توجه به فرهنگ و آثار اقتصادي آن داشته است. 

اقتصاد نهادي جدید در سطح  ازنظر. اند کردهفرهنگ را هم از نگاه خرد و هم از نگاه توسعه تحليل 

کاربرد دارد اما نهادگرایان پيوند تنگاتنگي ميان  ها تیمحدودو  ها تیاولو مثابه بهخرد فرهنگ 

باید جنبه دروني یافته و جایگاه  ها تیاولو آنها ازنظر. کنند يمترسيم  ها تیمحدودو  ها تیاولو

 مثابه به. همچنين فرهنگ (79: 1998ي کلي در رفتار را بيابند )بولز،ها تیمحدودیا  ها زهيانگ

 باشند شده اشباععادات فکري و رفتاري مشترک که از  کند يمتنها زماني عمل  ها تیمحدود

ساختار فرهنگي و اجتماعي را (. در حقيقت اقتصاددانان نهادگراي جدید 13و6: 2006)هاجسون،

 ویليامسون(. در این زمينه 1،2000)استرام کنند يمبسيار مهم تلقي  براي تبيين نتایج اقتصادي

اجتماعي)شامل  جاافتادهاز سطح  اند عبارتکه  برد يمرا نام « چهار سطح از تحليل اجتماعي»

و مذهب(، محيط نهادي، اعمال مدیریت و تدبير امور، تخصيص  ها سنتهنجارها، رسوم اخالقيات، 

، منابع و اشتغال. در هریک از این چهار سطح به ترتيب این نظریات کاربرد دارد: نظریه اجتماعي

اقتصاد حقوق مالکيت/نظریه سياسي اثباتي، اقتصاد هزینه مبادله و اقتصاد نئوکالسيک/نظریه 

هرچند  -کارگزاري. او معتقد است قيود از باال به پایين اثرگذار است و البته هر سطح بازخوردهایي

صاد را بسيار .  بنابراین او اثر فرهنگ بر اقتکند يمرا نيز از سطوح زیرین خود دریافت  -اثرترکم 

ي فرهنگ از اقتصاد اذعان دارد. او معتقد است اقتصاد ریرپذيتأثو همچنين به  کند يمپررنگ تلقي 

  (.2000)ویليامسون، نئوکالسيک تنها با این مالحظات کاربرد دارد

ي ترجيحات و ارتباط آن با سایر نهادها و ريگ شکلهمچنين اقتصاددانان نهادگراي جدید نحوه 

از ساختار  ها زهيانگ: دیگو يم. استرام در این زمينه دهند يمنتایج اقتصادي را مورد تحليل قرار 

در ترکيب  در آنو تحت تأثير انواع کاالهاي موجود  شوند يم)اجتماعي و اقتصادي( حاصل  وضعيت

ي درباره تخصيص، توليد، توزیع و مصرف ريگ ميتصمبراي  کاررفته بهي جامعه و قواعد ها صهيخصبا 

 خودخواهان عقالیي، عنوان بهي در نظر گرفتن همه افراد جا بهنهادگرایان جدید آن کاالها هستند. 

. در این نگرش کند يمچگونگي پيدایش ترکيبي از کاربران معمول و خودخواهان عقالیي را تبيين 

متفاوتي رفتار  طور بهي عيني مشابه ها تيموقعث شوند افراد در هنجارهاي اجتماعي ممکن است باع

 (. 2000)یا انحراف از آن( است )استرام، از یک هنجار آنهاکنند که این رفتار منوط به ميزان تبعيت 

                                                                                                                   
1 ostrom 
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بيش از آنکه سرچشمه عقالني داشته باشند، از روي عادات افراد بسياري از رفتارهاي  در حقيقت

اساس رارگرفته است. بر( نيز مورد تأکيد ق1998ن موضوع، توسط هاجسون )ای. رندیپذ يصورت م

شواهد آماري موجود از اقتصاد آمریکا حاکي از آن است که نظریه مصرف دوزنبري  ،بيان هاجسون

 «که پرنقش عادات و پایداري رفتار مصرفي فرد تأکيد دارد، انطباق بيشتري با واقعيت دارد

.... از هر دو جنبه نهادهاي سطح یک  فرهنگ بنابراین در این دیدگاه(. 1392)مشهدي احمد، 

 (.233: 2005)ليچت و همکاران، رود يمو نيز عوامل انگيزشي فراتر  ها تیمحدود مثابه به

. عجم اوغلو، اند کردهي خود را در سطح توسعه بيان ها ليتحلبرخي اقتصاددانان نهادي جدید 

. تصاد استاز اثر فرهنگ بر اق تر پررنگرابينسون و چانگ معتقدند اثر اقتصاد بر فرهنگ بسيار 

این زمينه عجم اوغلو  . درزند يمتحوالت فرهنگي را رقم  خود خودبهتغييرات اقتصادي  گرید عبارت به

در پاسخ به این  آنها. کنند يمیاد  دهند ينمیي که جواب ها هینظراز فرهنگ ذیل عنوان  و رابينسون

هم آري و هم : »دهند يمپاسخ  کند يمسؤال که آیا فرضيه فرهنگ به فهم نابرابري جهاني کمک 

داراي اهميت بوده و  اند ختهيدرآم فرهنگ باخير. آري به این معنا که هنجارهاي اجتماعي که 

خير؛ زیرا آن  عمدتاً. اما کنند يمي نهادي پشتيباني ها تفاوتهمچنين از  آنها. رندييتغ قابلي سخت به

ي ها ارزش)مانند دین،عرف ملي،  رنديگ يممورد تأکيد قرار  معموالًیي از فرهنگ که ها جنبه

ي دیگر ها جنبه، اهميت محوري ندارند. میا دهيرسیي یا التين( براي فهم اینکه چگونه به اینجا قایآفر

برونداد نهاد  عمدتاً، اما اند مهمه یکدیگر یا قابليت همکاري اگرچه فرهنگ از قبيل ميزان اعتماد ب

انقالب »براي توسعه اقتصادي نيازمند یک : »دیگو يمچانگ هم «. هستند نه علتي مستقل

فرهنگ هم علت و هم معلول توسعه  .کند يمنيستيم. فرهنگ با توسعه اقتصادي تغيير « فرهنگي

است. یعني توسعه اقتصادي تا حد زیادي  تر يقو مراتب بهدي است، اما تأثير علي توسعه اقتصا

 (. 50-70: 1392)چنگ،  که بدان نياز دارد ندیآفر يمفرهنگي را 

یک متغير اصلي با عنوان  عنوان به. فرهنگ کند يمي را ارائه تر دهيچيپداگالس نورث مدل 

است که قدرت توضيح دهندگي این مدل درباره  واردشدهدر مدل نورث « يررسميغنهادهاي »

« فهم فرایند تحول اقتصادي»  در کتابرابطه ميان فرهنگ و اقتصاد را افزایش داده است. نورث 

یند تحول اقتصادي و تعامل ميان اقتصاد و فرهنگ از طرق گوناگون را نشان ي فرآها يدگيچيپ

 را آنهاي «باورها»عيت یا محيط انساني دارند که فهمي از واق آنهابر طبق دیدگاه نورث انس. دهد يم

و مسير رسيدن  ها ناآنان است. یعني باورها اهداف انس يها انتخاب کننده نييو تع دهد يتشکيل م

 دهد يمنورث ادامه . بود کرده اشاره. استرام نيز در سطح خرد به این موضوع کند يبه آن را تعيين م

باورهاي جامعه از پيشرفت در علوم مختلف و افزایش ذخيره دانش بشري متأثر است. همچنين 

کميت جامعه بشري به لحاظ مسائل اجتماعي و ارتباطاتي که با خود به همراه دارد و کيفيت جامعه 
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و  دهنده نهادها بشري و تغيير در سرمایه اجتماعي بر نظام باورها اثرگذار هستند. نظام باور شکل

انگيزه نهادها  .درواقع بازنمایي دروني نهادهاست. یعني نهادها بازنمایي بيروني نظام باورها هستند

انگيزه ذخيره   توانند يم آنها.  کنند يکسب دانش و ذخيره دانش را در جهات گوناگون فراهم م

ا ایجاد کنند و ها ر منظور بهبود کميت و کيفيت جامعه بشري و دستيابي به اخالق و ارزش دانش به

هستند که  یيها کننده فرصت منعکس ها ناهمچنين سازم یا درست خالف آن انگيزه ایجاد کنند.

خالف پاداش دهد، در این صورت  يها تيدزدي و فعال ه، اگر چارچوب نهادي بکنند ينهادها ایجاد م

توليدي  يها تيو اگر چارچوب نهادي به فعال ابندی يدر جهت خالفکاري و دزدي سامان م ها ناسازم

)نورث،  کنند يمولد و توليدي را ترویج  م يها تيکه فعال ندیآ يم وجود به یيها نزماسا پاداش دهد،

1396). 

 مدنظردیدگاه گریف و چانگ را  توان يماما در این زمينه که رابطه ميان نظام باور و نهادها چيست، 

و گاه  روند يماگر باورها و فرهنگ با اسناد مکتوب همراه نشوند، از بين  دیگو يم. گریف قرارداد

چانگ هم . (1989)گریف ، است اثرگذاراسناد مکتوب بيش از نظام باورها پایدار مانده و در توسعه 

یي کافي نيست و باید با تغييراتي در سياست و نهادها همراه تنها بهمعتقد است ترغيب ایدئولوژیک 

ي فرهنگي تبدیل ها يژگیوبه  که ينحو بهفتارهاي مطلوب بتواند در درازمدت پایدار بماند، شود تا ر

ي فرهنگي ایجاد شود )چانگ، ها ارزشميان بين توسعه اقتصادي و  تواند يمشود. آنگاه دور مفيدي 

 کند يم. مطلبي که استرام هم به آن اشاره دارد. استرام که در سطح خرد بحث (70-50: 1392

ضمانت اجرایي  که يدرحال، روند يمي از بين زود بههنجارها بدون ضمانت اجرایي بيروني  دیگو يم

 (.2000)استرام، شود يمقوي گاه جایگزین هنجارهاي اجتماعي 

تحول اقتصادي نتيجه حرکت از وضع موجود به وضع آینده است. وضع مطلوب آینده توسط 

ناکامل است و عدم اطمينان وجود دارد. یکي از دالیل  تياز واقع فهم اما. شود يمنظام باورها ترسيم 

جامعه است. تحولي که بر پایه تحول در کميت و کيفيت  انیپا يوجود عدم اطمينان تحول ب

تحول اقتصادي به معناي تغييري است که . جمعيت، تحول در دانش و تحول در نهادها قرار دارد

عدم  شانیها شان از پيامد کنش تحت هدایت ادراکات ندکن يطي آن بازیگران قصدمند تالش م

از طریق مجموعه انباشتي از  این کار را آنهااطمينان را براي رسيدن به اهداف کاهش دهند. 

نهادها به دو  .(1396)نورث،  دهند يمي مصنوع ذهن بشري انجام ها سازهو  ها تيممنوعتجویزها، 

همان فرهنگ جامعه  يررسمي. نهادهاي غوجود دارند يررسميصورت نهادهاي رسمي و نهادهاي غ

که تدوین  یيها استيکه س بيترت نیا به ندیآ ياست. نهادها عامل اصلي وابستگي به مسير به شمار م

نخواهند بود به  علت وجود این نهادها قادر ه اهداف موردنظر خود برسانند، بهتا جامعه را ب شوند يم

 (. 361: 1994)نورث،  اهداف خود برسند
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 (1396) با استفاده از نورث ها مؤلفهارتباط میان فرهنگ، اقتصاد و سایر  . 1شکل

 ي تحقيقها افتهمنبع: ی

 فهم گذشته

 تحول اقتصادي)تحول در واقعیت(

کاهش هایشان عدم اطمينان را  شان از پيامد کنش کنند تحت هدایت ادراکات ي آن بازیگران قصدند سعي ميط

 دهند.

 آینده  وضع موجود 

باورهایي درباره اینکه اقتصاد و 

 جامعه چگونه باید عمل کنند

 نهادها

کيفيت جامعه  نهادها

 بشري

 سالمت
 -انگيزه +و

کميت جامعه 

 بشري

 ذخيره دانش

 حول درت

 واقعيت

سالمت و 

 آموزش

از طریق مجموعه انباشتي از تجویزها، 

هاي مصنوع ذهن  ها و سازه ممنوعيت

 بشري

ترکيب پيچيده 

هاي رسمي و      محدودیت

 غيررسمي
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ارتباط فرهنگ و اقتصاد فراهم کنند  ینهيدرزمي بهتري ها ليتحل اند توانستهبنابراین اقتصاددانان نهادگرا 

زوایاي هریک را  تواند يمو پيچيدگي این ارتباط را بهتر درک کنند. مقایسه دو دیدگاه در بخش بعد بهتر 

 روشن کند.

 

 تطبیقي دو مکتب  سهمقای. 4

. در محور اول باید گفت ميده يمقرار  موردتوجهدر این قسمت مقایسه ميان دو مکتب را در چند محور 

منبعي  عنوان بهدر مکتب نئوکالسيک که یک مدل اقتصاد خرد است، نویسندگان مختلف فرهنگ را 

وجود  نیا از  شيپ. البته همين ميزان توجه به فرهنگ اند نظر گرفتهیا محدودیت در  براي ترجيحات

مد. تالش اقتصاددانان نهادگرا در روشن وجود آ تي از نتایج رویکرد نئوکالسيک بهنداشت و در اثر نارضای

 توان يم»مؤثرترین علت بوده است. دیونگ معتقد است:  ها تیمحدودساختن اثر نهادها بر ترجيحات و 

محدودیت را زاده اقتصاد نهادي جدید تلقي کرد. چراکه در این دیدگاه نهادها با  مثابه بهرویکرد فرهنگ 

همچنين طبق نظر ویليامسون «. سازند يمي افراد را ممکن ها کنشاعمال محدودیت بر رفتار انسان 

و باورها بر ماهيت ادراک و  ها ارزشو باورها قلمداد کرد. این  ها ارزشعامل طرح  توان يمفرهنگ را 

 ميرمستقيغطراحي نهادها و اهداف اعمال اقتصادي تأثيرگذارند. با این اوصاف فرهنگ به شکل مستقيم و 

:  1390)دیونگ، یندهاي اقتصادي تأثيرگذار خواهد بودبر رفتار اقتصادي و نتيجه فرآ ها()از طریق نهاد

و ترجيحات با  ها زهيانگ(. البته اقتصاد نئوکالسيک حتي در این سطح از تحليل رابطه ميان 168

غافل  -محدود صورت بههرچند -مکتب نهادي هم از این پيوندها که يدرحالرا در نظر ندارد؛  ها تیمحدود

 ضمناً باید دروني شوند تا عمل کنند.  ها تیمحدودو  ها تیاولوکه  کند يمنيست و هم به این نکته اشاره 

 . سازد يماین رویکرد مکمل یا جایگزین بودن فرهنگ و قوانين را مطرح 

، حتي اگر به بررسي اند رفتهیپذرا  ها تیاولو مثابه بههمچنين بسياري از کساني که رویکرد فرهنگ 

که ترجيحات و  گذارند يم( نپردازند، آشکارا یا ضمني فرض را بر این ها ارزش) ها تیاولوي ريگ شکلنحوه 

 (.160:  1390)دیونگ، هستند که با رویکرد اقتصاد نئوکالسيک تفاوت دارد زا درون ها تیاولو

و با سایر  معناست يبئوکالسيک محور دوم این است که حتي این سطح از تحليل فرهنگ در مکتب ن

عقالنيت » اقتصاد مرسوم و فرض« يشناخت روشفردگرایي »اعتقادات این مکتب در تضاد قرار دارد. 

در اقتصاد نهادي  که يدرحال. شود يم، مانعي در برابر انتخاب از روي عادات و فرهنگ محسوب «کامل

ي حداکثر سازصاد نئوکالسيک عقالنيت به است. همچنين در اقت شده رفتهیپذ« عقالنيت محدود»فرض 

یند که فرآ 3و منطق خالقانه 2يا هیرو، 1عناصر احساسي به دیجدمنافع مرتبط است، اما در اقتصاد نهادي 

                                                                                                                   
1 emotional 
2 procedual 
3 Creative logic 
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ارتباط دارد. لذا مکتب نئوکالسيک علم اقتصادي را به شيوه تفکر  دهد يمي را تحت تأثير قرار ريگ ميتصم

 عنوان بهو در سطح کالن  1انتخاب منطقي عنوان به، که در سطح خرد دهد يمپيوند  افتهی سازمان

اقتصاد نهادي جدید علم اقتصاد را به علوم اجتماعي،  که يدرحال. شود يممطرح  2انتظارات عقالیي

ي منافع است؛ اما سازحداکثر. همچنين در اقتصاد نئوکالسيک هدف دهد يمسياست و روانشناسي پيوند 

و  3يازهايندر اقتصاد نهادي جدید انگيزه انسان جدا از افزایش منافع، دنبال کردن گروهي از 

آگاه نسبت به واقعيت از یک دیدگاه  کامالً انساني نيز هست. اقتصاد نئوکالسيک یک فرد را  4يها خواسته

ي شناختي محيطي و ها يژگیوا را ب فرد دیجد؛ در مقابل اقتصاد نهادي رديگ يمشناختي در نظر 

نقاط قوت اقتصاد نهادي در پرداختن  ها نیا. تمام (2014)پتراکيس، رديگ يمي خالقانه در نظر ها یيتوانا

ي تحليل نئوکالسيکي در این زمينه ریپذ امکانعاملي در تعيين ترجيحات افراد و رد  عنوان بهبه فرهنگ 

 است.

طبق مکتب اقتصادي نئوکالسيک، اقتصاد علمي پوزیتيو است. اقتصاد محور سوم این است که بر

در مسائل هنجاري دور است. اما این ادعاي درستي نيست و موفقيت اقتصاد  نظرها اختالفنئوکالسيک از 

یي چون فردگرایي وابسته است. در این زمينه اقتصاددانان نهادگرا تالش کردند ها ارزشبازار هم به وجود 

است بيان  شده بنابر آن  کياقتصاد نئوکالسارزشي و فرهنگي، حقوقي، روانشناسي و ... اي را که  تا مباني

را منسوخ و مردود اعالم کنند؛ و برخي دیگر را  -درد بنتام-ي لذتشناس روشمانند - آنهاکنند؛ بر خي از 

ان نهادگرا مانند ویليامسون شرایط الزم براي استفاده و کاربرد مدل نئوکالسيک قلمداد نمایند. اقتصاددان

از شرایط نهادي چارچوب نئوکالسيکي  کی کدامتا نشان دهند در صورت وجود  اند کردهو نورث تالش 

 خواهد بود.  استفاده قابل

محور چهارم این است که طبق محور قبل در اقتصاد نئوکالسيک سياست از نظریه اقتصادي 

. انتخاب اقتصاد نئوکالسيک در این زمينه حذف دیآ يم حساب به شمول جهانجداست و اقتصاد علمي 

یعني حذف بخش هنجاري اقتصاد بوده است؛ غافل از اینکه سخن نگفتن از فرهنگ و  مسئله  صورت

ي نه طرف يباست که عينيت و  که يدرحالدر واقعيت نخواهد بود. این  آنهاي اثرگذارمسائل ارزشي مانع از 

که توصيه سياستي بر  شود يمه با ارائه پاسخي روشن به این پرسش حاصل از ارزش داوري بلک اهتزازبا 

(. اما اقتصاد نهادي جدید تالش کرده است تا 2001)کالندر، یي تکيه کرده استها يداورچه ارزش 

ي حذف بخشي از عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد مانند فرهنگ، مدلي را براي تحليل این عوامل ارائه جا به

ي اقتصادي را در پيوند با نظریه و نظریه را متأثر از نظام فلسفي و ارزشي ها استيسنماید. اقتصاد نهادگرا 

                                                                                                                   
1 Rational choice 
2 Rational expectations 
3 needs 
4 wishes 
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این جهت هم قابليت توجه به و به  کند يمرا رد  ها هینظري در شمول جهان. لذا ادعاي داند يمهر مکتب 

 ي خود دارد.ها ليتحلفرهنگ را در 

یي است که قدرت تحليل و توضيح ها يژگیومحور ششم این است که اقتصاد نهادي جدید داراي 

 دهندگي آن نسبت به فرهنگ و سایر مسائل اجتماعي را افزایش داده است. براي مثال:

ي مختلف است که توسعه اقتصادي نيازمند تحول در کردهایرو موردقبولهرچند این واقعيت  -1

تغيير در کليه ارکان ساختار فرهنگي، اجتماعي و سياسي است، اما اقتصاد نهادگرایي جدید 

؛ نه اینکه رابطه کند يمتحول مشاهده  انیپا يبیند و در یک فرآ دهيتن درهمیندي جامعه را فرآ

بگيرد. لذا  در نظرو مقدم  تر مهمي را در نظر بگيرد و تغيير اقتصادي یا فرهنگي را ا هیسو کی

بر یکدیگر داشته باشد. در این زمينه نورث آثار پيچيده  آنهاقادر است تبيين بهتري از آثار 

فرهنگ و باورها، نهادهاي رسمي، دانش، کميت و کيفيت جمعيت و ... را بر تحول اقتصادي 

 ده است.ي کرساز مدل

روشمند چگونگي اثرگذاري تاریخ بر حال و آینده را  طور به تواند يماقتصاد نهادي جدید   -2

مفهومي که توسط نهادگرایان در این زمينه به دانش اقتصادي اضافه شد  نیتر مهمنشان دهد. 

مفهوم وابستگي به مسير طي شده است که از طریق آن ضمن نقد الگوي تعادل پایدار و 

ي نيروهایي که در ا رشتهي، پيچيدگي رفتار اقتصادي و خصلت فرا ا لحظهي ها تعادلر تمرکز ب

: 1395)مؤمني و نایب،  را نمایان خواهد ساخت گذارند يمعملکرد اقتصاد اثر  بر زمانطول 

52-51 .) 

در این مکتب به درهم تنيدگي شدید سياست و اقتصاد و تأثيرات متقابل، گسترده و عميق  -3

ي زن چانهتخصيص و توزیع منابع براي صاحبان قدرت،  وفصل حلموضوع ت. تأکيد شده اس آنها

یي است که از نهادهاي پيشين منتفع ها گروهمعني برهم زدن منافع  است. هر تغيير نهادي به

و بنابراین بدیهي است که زیان دیدگان با تغيير نهادها مخالفت خواهند کرد.  اند شده يم

ي عرصه قدرت به تحليل است که ها مؤلفهتغيير و تحول فرهنگي ناگزیر از ورود  گرید عبارت به

 (. 25: 1395)مؤمني و نایب،  وجود آورده است د نهادگرایي جدید امکان آن را بهاقتصا

اقتصاد نهادي جدید با در نظر گرفتن رابطه ميان نهادهاي رسمي و فرهنگ و همچنين  -4

و ....؛ توليدي و  ها سنت، ها ارزشا زود تغيير کننده؛ باورها، تفکيک فرهنگ به فرهنگ دیرپا و ی

 در نظر بگيرد.  هانیاي و رانتي و .... توانسته است آثار متفاوتي براي هریک از ديضد تولیا 
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 فرهنگ بامقایسه تطبیقي مکتب نئوکالسیک و نهادي جدید در ارتباط  .1جدول

 مکتب نهادي مکتب نئوکالسیک

عاملي در  صورت به توان يمفرهنگ را 

و یا جزء  ها تیمحدودي ترجيحات یا ريگ شکل

 پسماند در نظر گرفت.

 گرفت. در نظریکي از نهادها  عنوان به توان يمفرهنگ را 

 .شود يمدر سطح خرد و توسعه انجام  ها ليتحل .شود يمدر سطح خرد انجام  ها ليتحل

)منافع  سازي مطلوبيت شخصيهدف حداکثر

 است. شخصي(

ي از اهداف شخصي در کنار ا مجموعهیابي به  هدف دست

 ي انساني است.ها خواستهنيازها و 

 سازي است.انگيزه اصلي حداکثر
ي ها خواستهانگيزه یک موتور جستجو براي نيازهاي و 

 مختلف است.

 افتهی سازمانعلم اقتصادي را به شيوه تفکر 

 عنوان به، که در سطح خرد دهد يمپيوند 

 عنوان بهانتخاب منطقي و در سطح کالن 

 .شود يمانتظارات عقالیي مطرح 

علم اقتصاد را به علوم اجتماعي، سياست و روانشناسي 

 .دهد يمپيوند 

اقتصاد علمي پوزیتيو است. نياز به توضيح 

سایر متغيرهاي توضيحي پنهاني، که 

 سخت است، وجود ندارد. آنهاي ريگ اندازه

و تالش  شود ينمي پوش چشماز بخش هنجاري اقتصاد 

یي براي توضيح رابطه مسائل هنجاري با ها مدلدر ارائه 

 .رديگ يماقتصاد صورت 

 سياست از نظریه اقتصادي جداست.

 هم  آني اقتصادي بر مبناي نظریه اقتصادي و ها استيس

بر مبناي مکتب اقتصادي قرار دارد. هر مکتب بر نظام 

 شده. بنانهادهي فلسفي خاص

 است. شمول جهاناقتصاد علمي 
ي اثرگذار ريگ ميتصم درروندبافت نهادي و فرهنگي 

 نيست. شمول جهاناست و اقتصاد علمي 

 ي تحقيقها افتهمنبع: ی

 

 ي سیاستيها هیتوصي و ریگ جهینتتحلیل، . 5

، اکنون دانست يماقتصاد نئوکالسيک که تا مدتي پيش تحليل فرهنگ را خارج از حيطه علم اقتصاد 

و جزء  ها تیمحدودي ترجيحات، ده شکلعاملي در  صورت بهي خود ها مدلادعاي لحاظ فرهنگ در 

چه آن حال نیبااپسماند را دارد. هرچند اهميت تحليل فرهنگ بسيار بيشتر از این نگاه ساده است، 

با همين مدل   کياقتصاد نئوکالساست این است که مفروضات   قرارگرفتهدر این مقاله مورد تأکيد 

ي به ده شکلي نسبي در ها متيقتوجه به اهميت سيستم است. با ناهمخوانساده لحاظ فرهنگ نيز 
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، زا برون. عالوه بر آن فروضي چون ترجيحات ماند ينمفرهنگ دیگر جایي براي تحليل فرهنگ باقي 

ي و جدایي سياست از شمول جهانیي، گرا اثباتي، عقالنيت کامل، عينيت و شناخت روشفردگرایي 

 ي اقتصادي است. ها ليتحلبودن فرهنگ در  تياهم يبنظریه و .... همه و همه گویاي 

است که مکتب نهادي جدید با نقد جدي این فروض اشکاالت مکتب نئوکالسيک   يدرحالاین 

ي خود بگنجاند. هرچند مکتب نهادي ها مدلو بنابراین قادر است تحليل فرهنگ را نيز در را ندارد 

اما فروض عقالنيت محدود، توجه به  نديب يمجدید خود را نه روبروي نئوکالسيک بلکه مکمل آن 

نبودن  شمول جهاني انساني در کنار اهداف شخصي، ارتباط سياست با هنجارها، ها خواستهنيازها و 

 ازيموردني تاریخي و بومي، توجه بخش هنجاري و حتي مباني ارزشي و نهادي ها ليتحلهميت و ا

ي خرد، پيوند ها ليتحلي توسعه در کنار ها ليتحلي نئوکالسيکي، انجام ها مدل کاربستبراي به 

ه ارائه یک نگرش روشمند براي مطالععلم اقتصاد به علوم اجتماعي، سياست و روانشناسي، 

 مؤلفهفرهنگ در ایجاد وابستگي به مسير، توجه به  توجه به اثر ،تاریخ بر حال و آیندهاثرگذاري 

یي ها ليتحلامکان ارائه  از مکتب نئوکالسيک متمایز کرده وقدرت در تداوم فرهنگ و ..... آن را 

ي ا گونه بهنهادگرا هریک  اقتصاددانان. در این زمينه سازد يمرا براي آن فراهم  تر دهيچيپو  تر جامع

 توان يم تیدرنهامتفاوت است. البته  باهم آنهاو نگاه  اند کردهبه اثر متقابل فرهنگ و اقتصاد توجه 

 مشاهده کرد. ها دگاهیداشتراکي در این 

ي اقتصادي بسيار مهم  گذار استيسميان فرهنگ و اقتصاد در ي ا دهيچيپدرنظرگرفتن روابط 

را دو حوزه  ها نیا اوالًاگر به ارتباط ميان فرهنگ و نهادها توجه نداشته باشد  گذار استيساست. 

تحليل درستي از وضع موجود  تواند ينم. لذا ماند يمبر هم غافل  آنهاو از آثار  رديگ يمجدا در نظر 

ه چراک ماند يمجامعه ارائه دهد. در ثاني در ترسيم شرایط مطلوب و دستيابي به اهداف خود ناکام 

با  که يدرحالبه اهداف خود دست یابد  شمول جهاني به ادعا ها استيساز طریق  کند يمتالش 

. نکته دیگر آن است شود يممشکالت مربوط به اثر پيوند و عناصر وابستگي به مسير و قدرت مواجه 

و  قرارگرفته موردتوجهي کمتر ررسميغکه رابطه ميان فرهنگ و قوانين یعني نهادهاي رسمي و 

 داشته باشند. مدنظري آتي آن را ها پژوهشزوایاي بسياري از آن پوشيده مانده است که اميد است 
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