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چکيده
هدف از این وشتنرار زنازو ری در مبناو ورنری و پنارادای هنای فکنری سیاسنتگنذاریهنا و
سیاستهای اقرصادی زه اجرا درآمده در کشنشر و ریشنهیناز واکارآمندی آنهنا در مشاجهنه زنا
مسائل و مشکالت اقرصادی کششر است .در ای راسرا ،زنه مند سنازی ال نشی ندندسنحی و
فراپارادایم زرای سیاستگذاریهای اقرصادی در کششر پرداخره م تشد و اسنرااده از رویکنرد
نددسحی و میان رتره ای راهکاری زرای اصالح سیاستهنای اقرصنادی کشنشر و ترکنت زنه
سمت تشسعة اقرصادی پیشدهاد م تشد.
طبقهبندي B40,O2, Z10 :JEL
واژههاي کليددي اقرصناد اینران ،پراکسنشلشیی ،رویکنرد نددسنحی  ،سیاسنتگنذاریهنای
اقرصادی ،ورریهپردازی.

 وشیسددة مسئش  ،تلا 09113112851 :
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مقدمه
زررس عملکرد اقرصاد ایران ط ندد دهنة اخینر وشنان من دهند ،زنهرغن اسنرااده از
سیاستها و تشصیههای جریان غالب فکری (اقرصاد مرسشم) 1در کششر ،اقرصاد اینران زنه
ورایج محلشز دست ویافره است .ط دوره هنای مخرلن  ،زنرای زنرون رفنت از وضنعیت
وامساعد اقرصادی ،سیاستگذاریها و جهتگیریها زه صشرت مکرر تغیینر یافرنه اسنت،
زدون آوکه ای سیاستگذاریها زر مبدای واقعینات اجرمناع و ریشنهیناز دقینع علنل
واکارآمدی سیاستهای زه اجرا درآمده زاتد.
مسئلة اساس ای است که سیاستگذاری ،اجنرای سیاسنتهنا و ورنایج عملکنرد وهنای
سیاستها (در ازعاد اقرصادی و اجرمناع ) زرآمنده از مبناو و زدینانهنای ورنری اسنت کنه
سیاستگذاران و تصمی گیران اقرصادی زه آن معرقدود .هد ام کنه سیاسنتگنذاریهنا زنر
مبدای پایههای وادرست ورری طرات و اجرا تشد ،وهتدها ورایج محلشز زهدسنت ومن دهند،
زلکه سیاستهای مذکشر در معرض آفات و اویرافات از قبیل تغییرات منداوم ینا تأثیرپنذیری
زیش از تد از افکار عمشم (عشامزدگ ) قرار م گیرد .زدازرای  ،هدف از ای وشتنرار زنازو ری
در مباو ورری و پارادای های فکری سیاستگنذاریهنا و سیاسنتهنای اقرصنادی زنه اجنرا
درآمده در کششر و ریشهیاز واکارآمدی آنهنا در مشاجهنه زنا مسنائل و مشنکالت اقرصنادی
کشننشر اسننت .در ای ن راسننرا ،زننه منند سننازی ال ننشی نددسننحی و فراپننارادایم زننرای
سیاستگذاریهای اقرصادی در کششر پرداخره م تشد و اسنرااده از رویکنرد نددسنحی و
میانرترهای راهکاری زرای اصالح سیاستهای اقرصادی کششر و ترکنت زنه سنمت تشسنعة
اقرصادی پیشدهاد م تشد.
نقش مبانی نظري و بنيانهاي فلسفی در سياستگذاري و اجراي سياستها
هر وشع ورریهپردازی زر مبدای مجمشعهای از اصش  ،مااهی و پیشفرضها اسنرشار اسنت .منالال،،
اعرقاد زه قاوشن طبیع زدیان اودیشة زسیاری از ورریههای کالسیک در علنشم اوسناو اسنت ینا
اعرقاد زه تکامل دیالکریک اساس ورریة مارکسیسر است .مباو فلسا اسناس تنکلگینری
پارادای ها هسردد و ،در واقع ،هر پارادایم  ،زا تشجه زه مبناو فلسنا خنشد ،زنه تبینی مسنائل
1. orthodox
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گشواگشن م پردازد .مدرشر ما از پارادای ویز در ایدجا همان ماهشم مشرد ورر کشه است .زنر این
اساس ،پارادای را مجمشعهای از ماروضات کل ورری و قنشاوی و فدنشن کنارزرد آنهنا در ورنر
م گیری که اعضنای ینک جامعنة علمن خناآ آن را پذیرفرنهاوند .منالال ،،اقرصناد کالسنیک
پارادایم است که اقرصادداوان کالسیک ،زا تشجه زه پنیشفنرضهنای ماودند قناوشن طبیعن و
سننشدمددی رقازننت ،رفرننار عقالین و عیدیننتگرای ن آن را طراتن کردونند (دسننشتش.)2008 ،1
داوشمددانِ معرقد زه ای پارادای  ،زا تشجه زه ورریههای آن ،زه تبیی مسائل م پردازوند 2.منالال،،
داوشمددان کالسیک کُددی رتد اقرصادی را زا دالیل ماودد تاافوبشدنِ قیمتها ،واکاف زنشدن
سرمایهگذاری ،فقدان رقازت و مشاوع تجاری تبیی م کددد.
ای ن پننارادای هننا مبدننای زننرای سیاسننتگننذاریاونند و در مرتل نة زعنند اودیشننمددان و
سیاستگذاران ،زا تشجه زه ای پارادای ها ،قشاعد و قشاوید را زه مقرضای واقعیات جهان منشرد
تأکید قرار م دهدد که تشصیهها و تجشیزهای سیاسر از آنها اخنذ من تنشد .در واقنع ،اگنر
سیاستگذاری را طبع تعری عمشم آن تالت زه مدرشر رسیدن از وضع مشجنشد زنه وضنع
محلشب تعری کدی  ،وکرهای که زاید زدان تشجه کرد آن است که هر ونشع سیاسنتگنذاری و
تشصیههای سیاسر زر اساس آمشزههای مشخص اوجام م تشد که اودیشمددان آن تشزه زنه
آنها زاور دارود .مالال ،،وقر سیاستگذاری ،زا اعرقاد زه پارادای کالسیک ،علنت کُدندی رتند
اقرصادی را دالیل ماودد تاافوبشدنِ قیمتها ،واکاف زشدن سنرمایهگنذاری ،فقندان رقازنت و
مشاوع تجاری م داود تشصیههای سیاسر وی ویز مشاردی ماودد اسرقراض خارج  ،اصنالتات
زازار (تاافکردن قیمتها و رفع مشاوع تجاری) و مشارد مشازه را تامل م تشد.
اجرای سیاستها عمدتا ،زر عهدة مجمشعهای از افراد و سازمانهنا 3اسنت کنه زنازوی
اجرای سیاستگذاران زهتمار م روود .تاصل ای فرایدد ورایج است که زه طشر عید
1. De Soto

 .2در ایدجا قصد ورود زه مدازعات روشتداخر ماودد ایدکه آیا عل اقرصاد پارادای است یا زروامة پژوهش و غینره
را وداری و مدرشر مان از پارادای ماهشم کل آن است که زه آن اتاره کردی .
 .3مدرشر از سازمانها مجمشعهای از افراد است که تش هدف مشنررک زنرای رسنیدن زنه اهنداف معیدن مریند
تدهاود .سنازمانهنا تناکلههنای سیاسن (مالنل زنازی ران سیاسن  ،سنداتشرها ،تنشرای تنهر و هیئنتهنای
ورارتکددده) ،تاکلههای اقرصادی (مالل ترکتها ،اتیادینة تجناری ،منزارع فنامیل و تنرکتهنای تعناوو )،
تاکلههای اجرماع (کلیساها ،کلشبها و اوجم های ورزت ) و تاکلههنای آمشزتن (مندارس ،داوشن اههنا و
مراکز آمشزش تغل ) هسردد (وشرث.)2000 ،
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در جامعه زروز م یازد .ای ورایج یا محلشباود که در وریجه زه عدشان مششّق زنه مدرنشر
ادامة روود کدشو عمل م کددد یا وامحلشباود که زاید در مراتل فشق زاززید تشود.
آوچه زیان تد ترح مخرصری از مراتل است کنه از زدینانهنای وررینهپنردازی تنا
سیاستگذاری و عیدیتها و واقعیتهای اجرماع را تامل م تشد .ومنشدار  1ننارنشب
ماهشم ای مکاویس را وشان م دهد .تا سؤا اساس ای است که اگر در جامعنهای
مشکل وجشد داتره زاتد ،نه زاید کرد؟ مالال ،،اگر تشرم سا هنا مشنکل اساسن کشنشر
زاتد و زا وجشد سیاستگذاریهای مخرل تل وشده زاتد ،نه زاید کرد؟

نمودار  .1ارتباط بين سياستها ،نظریهها و زمينههاي شکلگيري نظریهها و بنيانهاي فلسفی

آوچه معمشال ،در اقرصاد مرسشم زدان تشجه م تشد تشجه زنه سنه زخنش آخنر اسنت.
مالال ،،زا تکستِ سیاستهای کدرر تشرم یا افزایش ونر رتند اقرصنادی ،در درجنة او
خشد سیاستها یا عملکرد زد سازمانها ،زه مدزلة مجریان سیاستهنا ،منشرد سنؤا قنرار
م گیرد و در مشارد اودک زه زاززید ِ قشاعد و قشاوی (قشاعد زازی) تشجه م تشد .عمشمنا،
پارادای ها دادهتده و زه طشر ضمد پذیرفره تده و درزارة آنها سؤال وم تنشد .منالال،،
سیاستگذاریهای اقرصادی ،در زیش از تصت سا که از عمنر زروامنهرینزی در کشنشر
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م گذرد و عمشما ،زروامهها و تجشیزهای سیاسر  ،داوسره یا وداوسره ،زنر اسناس پنارادای
وئشکالسیک زشده است و هرگاه زا مشکل مشاجه تدهای  ،در وهایت ،وشع سیاستها تغییر
یافره است یا زه جای تأکید زر سیاستهای پشل زه سیاستهنای منال پدناه زنردهاوند و
سیاستگذاران کششر هیچ گاه زه فکر تبیی مسائل زا اسرااد از پارادای رقیب وبنشدهاوند؛
طبیع است که در عرصة آکادمیک و داوشن اه زنرای پنردازش تئنشریهنای جدیند و
مرتبط 1زا مقرضیات کششر در ازعاد ارزت و ترایط مییح تالت وشده است.
تایان ذکر است که تشجه و تأکید زر پارادای مرسنشم وئشکالسنیک و تیلینل پدیندههنا و
تل مشکالت در مراکز علم و سیاستگنذاری جهناو وینز تینشالت زدینادی یافرنه اسنت؛
تکستهای که در کششرهای مخرل ِ در تا تشسعه و اخیرا ،در روسیه و آسیای مرکنزی زنر
اساس اجماع واتد رد پدید آمد و خسارات مادی و اوساو فراواون زنر آنهنا تیمینل کنرد
درس ززرگ زرای تصمی گیرودگان و زروامهریزان کششر است .در پژوهش تاضر ،قصد دارین
زه مد سازی پایة تئشریک تئشریهنا ینا ،زنه عبنارت دی نر ،مند سنازی زدینانهنای ورنری
ورریهپردازی زپردازی تنا مسنیر را زنرای زنازو ری در مبناو ورنری و پنارادای هنای فکنری
سیاستگذاریها و سیاستهای اقرصادی کششرمان همشار ومایی .
پایة تئوري تئوريها
همان گشوه که در زخش پیشی تشضیح داده تد ،هر وشع سیاستگنذاری و تشصنیههنای
سیاسر زر اساس پارادای های زرآمده از تئشریهای مشخص اوجام من تنشد کنه در آن
تشزه پذیرفره تده است .ای تئشریها و ورریهپردازیها خشد زر مجمشعهای از گزارهها و
پیشفرضها اسرشار است که در رویکردی کلن  ،زنه مدرنشر مند سنازی پاینة تئشرینک
ورریهپردازیها ،م تشان سیسر تئشریها را زه ندد سحح تقسی کرد (ومشدار :)2
اولی سحح مشاد و اتیا 2هسردد و م تشان آنها را در فرمنش هنای ریاضن عیدن و
کامال ،دقیع 3فرمشله کرد .سحح دوم گیاهاناود که ماهیت آنها ارگاویک 4است .زه عبارت
دی ر ،تا تدودی تکامل یافرهاود و وشع ترکیب در آنهنا صنشرت گرفرنه اسنت .در این
1. relevant
2. material
3. exact
4. organic
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مرتله از تیلیل ،ترکات و رفرارها 1خشداو یخره2اود؛ یعد وشع غریزه در ذات گیاهنان
وهاره تده که زر اساس آن عمل م کددد .سحح سشم جناوشراناوند کنه این سنحح وینز
ارگاویک است ،اما هشتیاری 3ویز در آن وجشد دارد .در عی تا  ،این هشتنیاری ارادی
ویست ،زلکه غریزی است .زدازرای  ،رفرارها زر مبدای آمشزش ویسردد ،زلکه کامال ،غرینزی
اوجام م تشود.

نمودار  .2تشریح سطوح مختلف تئوريها

سحح نهارم اوسان است .رفرار اوسان هدفمدد ،غایرمدد و ارادی است .ای کدشهای
هدفمدد و ارادی زر مبدای آمشزش و یادگیری اسنت .زدنازرای  ،ازنزار و لنشازم زنرای این
آمشزش ضروری است .اوسان از میان اززار و اهداف مرااوت اورخاب م کدد .این اورخناب
زر مبدای تاکر و مدحع ،که خشد مبرد زر مد های ذهد تنکل گرفرنه در اوسناناوند،
1. movement
2. spontaneous
3. cautiousness
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اوجننام م ن تننشد .زدننازرای  ،اوسننان تصننمی م ن گیننرد و زننرای ای ن تصننمی گیننری زننا
میدودیتهای در دویای واقع  1روزهرو م تشد .زدی ترتینب ،فرایدند تصنمی گینری و
اورخابهای اوسان در دویای واقع  ،زا تشجه زه ترایط و تدهای مشجشد ،میدود م تشد.
پس یک ال شی پیشید ( 2وقشة راه) زرای اوسان ایجاد م تشد که در واقع ونشع گنزارة
پیشی  3است .هد ام که ای پیشذهدیت زا دویای واقع آزمشن م تشد ،زهتندریج زنه
واقعیتهای جامعه وزدیک م تشد و قازلیت تیلیل علم پیدا م کدد.
رفرار تیشاوات زر پایة تسلی آونان زنه او ینزشهنای آون  ،کنه در هنر لیرنه غالنب
م تشود ،تاسیر م تشد .وقر غذاخشردن ،روازط جدس و تملة آنها زه دی ر تیشاوات
مشاهده م تشد ،تعبیر زه غریزة تغذیه ،تشلید مالل و تهاج م تشد ،زیرا فرض م تنشد
ای غرایز دروو اود و تکما ،طلب ارضا م کددد .اما ،اوسان مرااوت است .اوسان مشجشدی
ویست که ورشاود در مقازل او یزشهنای دروون ِ آون  ،کنه تقاضنای ارضنای آون داروند،
مقاومت کدد .اوسان مشجشدی است که م تشاود غرایز ،اتساسات و او ینزشهنای دروون ِ
آو خشد را رام کدد .او م تشاود رفرار خشد را عقالو کدد .او از ارضای یک غریزة آتشنی
و فشری زرای ارضای خشاسرههای دی رش اترراز م کدد .اوسان آرزوها و خشاسنرههنایش
را در یک مقیاس ارزیاز مرتب م کدد ،او اورخاب م کدد؛ زه طنشر خالصنه ،او کدشن ر
است .آوچه اوسان را از تیشاوات مجزا م کدد دقیقا ،ای وکره است که او عامداوه رفرنارش
را تدری م کدد (میسز.)1963 ،4
زدی ترتیب ،تشجه زه «ماهیت اوساو » مه تری اصل است که از یک طرف تشزة علنشم
طبیع را از علشم اوساو جدا م کدد و از طرف دی ر در تشزة علنشم اوسناو فنرض قشاعند و
قشاوی جهانتمش زرای تیلیل مسائل و مشکالت جشامع مخرل را زینر سنؤا من زنرد .در
تشزة علشم طبیع (سحح تیلیل  1و  2و  )3قشاوی داده تده و جهانتمش اود .قنشاوی این
تشزه ،زه اقرضای ماهیت و جدسشان ،زه زاورها و تاکرات فردی یا تعامالت اجرمناع جشامنع
زسر ودارد .تداختِ علشم طبیع زا وجشد جد های فلسا در اسنردرا قنشاوی (قیناس و
1. real world
2. prescience
3. apriori
4. Mises
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اسرقرا و غیره) سیری معیّ و زسیار پیشرفره را ط کرده و دسراوردهای آن امروزه زنر همنة
تئشن زودگ زشری سیحره یافره است .علشم طبیع در دویسنت سیصند سنا گذتنره زنه
ورایج جالب دست یافره و اسراادة عمل از ای ورایج اسنراودارد عمنشم زوندگ را زنه طنرز
ز سازقهای زاال زنرده اسنت .امنا ،علنشم اوسناو و تعنامالت زشنری ،کنه زنا اصنحالح «علنشم
اجرماع » تهرت یافره ،در ارتقای ترایط اجرماع زه میزان زیادی ونامشفع زنشدهاوند .آنهنا
ورشاوسرهاود فقر ،قیح  ،زیرانهای اقرصادی و زیکاری و جدن و اسنربداد را کناهش دهدند
(میسز .)1963 ،زه عقیدة ماکس وزر ،روشتداس علنشم اجرمناع اساسنا ،مراناوت از علنشم
طبیع است ،زیرا تبیی پدیدههای اجرماع ویازمدد تیلیل کارهای اسنت کنه افنراد اوجنام
م دهدد ،البره وه زر تسب فرایددهای فیزیشلشییکشنان ینا پاسنخهنای مداعنل زنه تغیینرات
ایجادتده در ترایط پیرامشوشان ،زلکه زه عدشان عشامل فعا زا ظرفیت عقالی زنرای اورخناب
اززارهای دستیاز زه هدفهایشان (گشردون1991 ،1؛ زه وقل از ماکس وزر).
عل اقرصاد ،زه مدزلة عضشی از خاوشادة علشم اجرماع و اوساو  ،علمن زنرای تبینی هنر
وشع کدش اوساو است .اورخاب همة تصمیمات اوسان را تعینی من کدند .اورخنابِ اوسنانهنا
صرفا ،در تصمی گیری زرای اورخاب زی اتیا و خدمات مادی ویست؛ همة ارزشهنای اوسناو
جزو اورخابهای او هسردد .همة غایتها و همة اززارها ،همة مادیات و ایدهآ ها ،عرتن هنا و
دونمایهها ،وجبا و فرومای ان هم در یک ردی و در معرض تصمیم قرار من گیروند کنه
یک را اورخاب و دی ری را کدار ز ذارود .هیچ نیزی که اوسان هدف قرار دهد ینا از آن دوری
کدد خار از ای ورام قرار وم گیرد و در ینک ردة مدیصنرزهفنرد اولشینتدهن ومن تنشد.
زدازرای  ،در مسائل اقرصادی ،هیچ زررسن ِ کنامل ومن تشاوند از تنروع زنا «عمنل اورخناب»
اجرداب کدد .زدازرای  ،اقرصاد جزئ از یک داوش فراگیرتر ،یعدن پراکسنشلشیی ،2من تنشد و
البره دقیعتری جزء آن زهتمار م رود (میسز.)1963 ،
وکرة دی ر آوکه هر یک از عداصر مؤثر زر کدش اوسنان (مدحنع ،ال شهنای ذهدن  ،هندف،
اززار و  )...در سیسر مذکشر (ومشدار  )2دارای آثار مرقازل زر یکدی رود؛ یعد نداوچه هر ینک
1. Gordon

 ،praxeology .2وخسری زار اسپیداس ( )Spinasدر سا  1890از ای
که زا همی عدشان در سا  1897در پاریس مدرشر کرد.

وایه اسرااده کنرد .همچدنی  ،در کرناز
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از ای عداصر تغییر کدد ،سایر عداصر مذکشر ویز در واکدش زه آن تغییر من کدند .این تغیینر
ثاوشیه ویز خشد عامل تغییر سایر عشامل و کل سیسر م تشد؛ تر م تشاود زه تغیینر عامنل
اولیهای که زه تروع ای تغییرات مدجر تده زیدجامد .زدازرای  ،هنر تغیینری در یکن از این
عشامل م تشاود کل سیسر را دنار تغییرات اساس کدد( 1میردا  .)1978 ،وکرنة دی نر این
است که پشیای تغییرات سیسر فشق دارای آثار تجمع  2است ،زینرا غالبنا ،تغییراتن کنه در
واکدش زه تغییر اولیه در سیسر ایجاد م تشد در جهت همان تغیینر اولینه اسنت و فرایدند
ترکت در یک مسیر را زه صشرت تجمع تشکیل م دهد؛ زه گشونهای کنه پنس از مندت از
طریع مشاهدة زازخشرد تغییرات اولیه در واکدش زه ینک ینا ندند وضنعیت قازنل تداسنای
ویسردد .در تقیقت ،کدش اوساو فرایددی پیچیده و در هن تدینده اسنت و همنی مشضنشع
امکان کسب داوش دقیع از روازنط مرقازنل 3و تداسنای فرایدند سیسنر منذکشر را وناممک
م کدد .م تشان گات علشم اوساو و اجرماع محالعة فرایددهاسنت .هنر فرایدندی زنه تشلیند
میصشل خاآ مدجر م تشد .زدازرای  ،زرای تداخر میصش واگزیری زه فرایدند زنازگردی
(میردا .)1974 ،
فرایند کنششناسی انسانی (پراکسولوژي)

کدش اوساو رفراری هدفمدد است .کدش ارادهای است که زه عمنل درآمنده و زنه ینک
عامل تبدیل تده است؛ هدفگیری زه سمت غایتهنا و اهنداف اسنت ،پاسنخ معدن دار
واس 4زه تیریک و ترایط مییح است یا تحازع هشتمدداوه زا وضعیت جهاو است که
زودگ او را تیت تأثیر قرار م دهد.
رفرار هدفمدد در تضاد کامل زا رفرار غیرهشتیاراوه زه معد واکدشها 5و پاسنخهنای
واخشاسرة سلش های زدن و اعصاب زه میركهاست .زعضا ،ای زاور محرح م تشد که مرز
زی رفرار هشتیاراوه و واکدشهای واخشاسرة ویروهای داخل زدن اوسان مبه و تا تدی
وامشخص است .اما ،ای فقط وقر ممک است درست زاتد که ورشان رفرنار خشاسنره را
verything causes everything elseث 1. everything
2. cumulative effects
nterrelationه oefficient ofز 3. coefficient
4. ego
5. reflexes
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از واخشاسننره تاکی نک کننرد .تانناوت ز نی هشت نیاری و واهشت نیاری همیشننه مشننخص و
تعری تدو است (میسز.)1963 ،
رفرار غیرهشتیاراوه در اودام زدن زرای یک واس کدش ر 1همچشن دادهای مالنل زقینة
دادههای مشجشد در جهان خار است .اوسان فاعل زاید آوچه را که در درووش من گنذرد
مالل زقیة دادهها ،مالل آب و هشا یا و رش همسایههایش ،زهتنمار آورد .امنا ،میندودهای
وجشد دارد که در درون آن رفرار عامداوه تشاوای خدال کردن عملکرد عشامنل کالبندی را
دارد .در ای میدودة مشخص ،م تشان زدن را تینت کدرنر قنرار داد .زعضن وقنتهنا
اوسان م تشاود زا قدرت ارادهاش زر زیماری غلبه کدد یا واکدشهنای خشدکنارش را مهنار
کدد .مرز رفرار ارادی اوسان تا آوجا که زرشان ای گشوه عمل کرد گسررش م یازند .ترن
اگر اوساو زا ایدکه تشاونای کدرنر واکندشهنای غینرارادی خنشد را دارد از کدرنر آن
خشدداری کدد ،زاز ه رفرارش ارادی میسشب م تشد.
کدش صرفا ،زه معد ارجییتدادن ویست .اوسانها در مشاردی ویز که اتااقات یا اتیا
قازل اترراز ویسردد یا تصشر م تشد که قازل اجرداب وباتدد ارجیینت قائنل من تنشود.
مالال ،،ممک است یک وار هشای آفراز را زه زاراو ترجیح دهد و ممک اسنت آرزو کدند
که آفراب زر مه غلبه کدد .تخص که فقط امیند دارد و آرزو من کدند فعاالونه در سنیر
وقایع و در تکلده زه سروشترش وارد وم تشد .اما ،فرد کدش ر هدف خشد را اورخناب
م کدد ،آن را مشخص م سازد ،و زنرای رسنیدن زنه آن تنالش من کدند .افنراد وقرن
وم تشاودد دو نیز را ه زمنان داتنره زاتندد یکن را اورخناب و از دی نری صنرفورنر
م کددد .زدازرای  ،کدش همشاره تامل اورخاب و نش پشت است (میسز.)1963 ،
زدازرای  ،پراکسشلشیی زی فعا و پُراوریی عملکردن و مداعلزشدن و سسر تاناوت
قائل وم تشد .فرد تشاومددی که فعاالوه زرای زهبشد وضعیرش تالش م کدد زیش از فنرد
سسر که زا تدبل هر آوچه پیش م آید م پذیرد عمل ر ویسنت .ننشن اوجناموندادن و
غیرفعا ماودن ویز کدش زهتمار م رود؛ پس م تشاود سیر وقایع را تغییر دهد .هر جای
که ترایط زرای دخالت فرد آماده زاتد اوسنان عمنل من کدند؛ ننه دخالنت کدند ینا از
دخالتکردن اترراز کدد .اوساو که خشد را از واشذ ویروهای فیزیشلشییک و غرینزی ،کنه
1. acting ego
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ممک است او را تیت تأثیر قرار دهدد ،دور و اه م دارد ،در واقع ،در تا کندش اسنت.
زدازرای  ،کدش صرفا ،اوجامدادن ویست ،زلکه اترراز از عمل که م تشاوست اوجنام گینرد
ویز کدش است (میسز.)1963 ،
1
م تشان گات کدش تجل ارادة اوسان است .زه عبنارت دی نر ،تشاونای ذهدن زشنر
زرای اورخاب زی تالتهای مخرل امنشر ،تنرجیحدادن یکن و کدارگذاتنر دی نری و
رفرارکردن طبع یک تصمی گیری زرای رسیدن زه یک تالنت اورخناز و تنرك تناالت
دی ر را پراکسشلشیی من گشیدند .در پراکسنشلشیی همنة اهنداف غنای یکسنان او اتنره
م تشد .یافرههای ای عل زرای همة کدشها مسرقل از هدف آنها یکسنان اسنت .این
عل عل ِ اززارها و راههاست و وه غایتها .زه عبارت دی ر ،پراکسشلشیی وه زنا سرنشنمه و
اهداف کدش ،زلکه زا اززارهای که زرای رسیدن زه آن اهداف زهکار م روود سنروکار دارد
(میسز.)1963 ،
مشضشع پژوهش تیلیل ر اقرصادی تیلیل رفرارها ،اورخابها و زنه طنشر کلن کندش
اوسانهاست .زدازرای  ،اقرصاد جزئ از عل پراکسشلشیی م تشد کنه جنز زنا درك ازعناد
وجشدی اوسان و وقش اجرماع و ارادة تصمی گیریِ فرد فردِ جامعه تعری پذیر ویست.
زا تشجه زه ومشدار  ،2زاالتر از پراکسشلشیی یا همان سحح نهارم در سیسر تئشریها،
سحح پدجم ویز در سحشح تیلیل فشق م تشان در ورنر گرفنت کنه زنه آن intuition
م گشیدد و ونشع خالقینت 2و جهنش ذهدن اسنت .این مرتلنه از تیلینل ،مکاویسن
تعری تده و معیّد ودارد و هیچ فهرسر از مؤلاههنای مییحن قازنل تشنخیص زنرای
تعیی دقیع ایدکه ن شوه اتااق م افرد وجشد ودارد .زسیاری از وشآوریها در ای مرتلنه
ر دادهاود که مدشأ اصل تغییرات واپیشسره و اورقا از وُرم زنه وُنرم دی نر در سیسنر
اقرصادی زهتمار م روود .زنه عقیندة تنشمپیرر ،3تشسنعة اقرصنادی در این مرتلنه ر
م دهد (تشمپیرر .)2005 ،در رویکردی فراتر ،مجمشعِ سحشحِ او تا پدج در کدنار هن

1. manifestation of a man’s will
2. creation
3. Schumpeter
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(که همة ازعاد رازحة اوسان زا خشد ،زا اوسان ،زا مییط ،جامعه ،طبیعنت ،ازنزار و  ...در آن
وهاره است) خرد جهان 1وامیده م تشد.
بازنگريِ سياستهاي اقتصادي کشور بر مبناي رویکرد چندسطحی

زا تشجه زه آوچه گاره تد ،تشجه زه جدس و ماهیت مشضشع در تیلیلها و سیاسنتگنذاریهنای
اقرصادی از اهمیت زسزای زرخشردار اسنت .این در تنال اسنت کنه زسنیاری از تیلیل نران و
سیاستگذاران اقرصادی در کششر زا عل اقرصاد ماوددِ علشم طبیع و تجرز زرخشرد من کددند.
زررس کل ویژگ های عمشم سیاستگذاریهای کالن اقرصادی ایران ط ندند دهنة اخینر
وشان م دهد که رویههای تاک مبرد زر خاسر اه اقرصناد زنازار زنشده اسنت؛ جدبنة عیدن و
کارکردی ای اودیشهها در زروامههای تشسعة اینران دینده تنده اسنت؛ از قبینل کناهش اوندازة
دولت ،خصشص سازی ،تذف تدریج یاراوهها و ورایر آن .زدازرای  ،ذهدیت غای زروامنهرینزان و
سیاستهای پیشدهادی مبرد زر ورریههای وئشکالسیک زشده است .زدازرای  ،سنحح تیلینل در
تصمی گیریهای اقرصادی زه سحشح  1و  2و ( 3در ومشدار  )2میدود تده اسنت ،زینرا فنرض
عقالویت اززاری در ورریة وئشکالسیک آن را زه یک تئشری مسرقل از پراکسشلشیی تبندیل کنرده
است .در دویای عقالویت اززاری ،زاورها ،ایدهها ،ارزشها و زه طشر کلن مییحن کنه اورخناب و
کدش اوسان در آن صشرت م گیرد هیچ وقشن در تصنمی گینری وداروند (ونشرث .)1990 ،زنه
عبارت دی ر ،هد ام که رفرارهای اقرصادی در مد های وئشکالسیک زر مبدای تشازنع تشلیندی
از قبیل تازع کناب داگنالس ینا مند هنای  IS-LMزررسن و تیلینل من تنشود و زسنیاری از
وسخههای سیاسر زر مبدای ای اصش تجشیز و زه مرتلة اجرا درم آیدند ،کندشهنای اوسناو
زه صشرت مکاویک و غریزی (سحشح جاوشران ،گیاهان و تر اتیا) زررسن تندهاوند .در تنال
که رفرار و کدش اوساو زاید زر مبدای مد های ذهد و تصمی گیریهنا و اورخنابهنای وی در
دویای واقع زررس و تیلیل علم تشد .و نشن فرایدند تصنمی گینری و اورخناب در معنرض
تغییرات تدریج غیرخح و وازسره زه مسیر است و ماهیت ای تغییرات ،زرخالف پشینای هنای
پدیدة طبیع  ،تیت تأثیر تبکة پیچیدهای از عشامنل وهنادی ،تناریخ و فرهد ن قنرار دارد ،در
قالب مد های مکاویک و معیّ تاسیرپذیر ویست.
1. world wisdom
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هرندد ازعاد کمّ و عید اقرصاد و قازلیت اودازهگیری در آن مزینتهنای آن را ،وسنبت زنه
علشم اوساو دی ر ،وشان م دهد ،ه زمان زاعث ای تبهة جدی تده است که زنا مسنائل علن
اقرصاد م تشان ماوددِ علشم طبیع و تجرز زرخشرد کرد .ای مسیر وادرست هرندند زنه جرینان
غالب اقرصادی تبدیل تده ،زا مقاومت جدّی اودیشنمدداو از این تنشزه ،زنهخصنشآ مکرنب
وهادی و مکرب اتریش ،مشاجه زشده است .ای وادرست است که فیزینک زنه مدزلنة مندل زنرای
تیقیع اقرصادی زهکار رود .هیچ فیزیکداو زر ای زاور ویست که تبینی و تشنریح ماروضنات و
ترایط زرای درسر یک ورریة فیزیک از میدودة تیقیقات عل فیزینک زینرون اسنت .سنؤا
اساس که اقرصاددان زاید زه آن پاسخ دهد ای است که رازحة گزارههنای اقرصنادی زنا واقعینت
کدش اوساو کدام است؟ همان کدش اوساو  ،که تاسیر ذهدن آن هندف محالعنات اقرصنادی
است .وم تشان زا مسائل اقرصادی در ننارنشب پنارادای کالسنیک و وئشکالسنیک زنه صنشرت
ایزوله و جدا از سایر مسائل اجرماع زرخشرد کرد؛ زلکه عل اقرصاد فقنط جزئن از ینک جنزء از
عل عمشم کدش اوساو است و الزم است تئشری و سیاستگذاریهنای اقرصنادی زنر تنالشدة
ورریة کدش اوساو  ،یعد پراکسشلشیی ،زدا تشد .زه همی علت ،وباید و وم تشان عل اقرصناد را
مجزا از تاخههای دی ر علشم اجرماع داوست و رویکرد زی رترهای زاید مالك وررینهپنردازی،
تیلیل و سیاستگذاریهای اقرصادی قرار گیرد.
زدازرای  ،در سیاستگذاریهای اوجامتدة مبرد زر ورریههای وئشکالسنیک  ،جندس
تیلیل زا جدس هدف یکسان ویست و زدیه است وریجة محلشز تاصل وم تشد .مالال،،
در اصالح واکارای ورام مالیات در ایران ،دسنرشرالعملهنای از قبینل تعینی ونر هنای
زهیدة مالیات  ،اصالح مدیریت مالیات و زنهکنارگیری تنیشههنای مندرن مالینات ورینر
مالیات زر ارزش افزوده و اسرااده از سیسر خشداظهاری مالیات زهکار گرفره تده اسنت
که هیچ یک کارکردهای اساس زرای ورام مالیات ایران در پ وداتره است ،زینرا زناور
افراد در کششرهای جهان سشم ،از جمله کشنشر اینران ،زنا مخالانت و اکنراه در پرداخنت
مالیات همراه است و هرگشونه سیاسنتگنذاری مالینات  ،زندون تشجنه زنه این زاورهنا و
مد های ذهد  ،ز ثمر است و فقط مشجب افزایش هزیدنههنای مبنادالت اخنذ مالینات
م تشد.
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زا تشجه زه مد سازی پایة تئشریک ورریهپردازیها ،سیاستگنذاریهنای اقرصنادی زایند
زرآمده از تئشریهای در سحشح  4و ( 5ومشدار  )2زاتد؛ زدی معد که تئشریهای اقرصنادی
زاید رفرار اوساو را زا تشجه زه تصمی گیری و اورخابهای افراد زر مبدای مند هنای ذهدن و
واقعیتها و میدودیتهای عید جشامع زررس کدند .زنر این اسناس ،تقسنی زدندی علنشم
اجرماع زه تاخههای مجزای از قبیل اقرصاد ،تقشق ،علشم سیاس و جامعنهتداسن زنرای
تیلیل رفرار اوساو مدحبع زا واقعیت ویست ،زلکه تیلیلها و سیاسنتگنذاریهنای مداسنب
اقرصادی فقط زر مبدای رویکردی نددسحی و میانرترهای م تشاود میقنع تنشد .در این
راسرا ،وهادگرایان زا زهرهگیری از دسراوردهای سنایر تناخههنای علنشم اوسناو و اسنرااده از
مااهیم ننشن عنادات ،سیسنر زاورهنا و تیلینلهنای وهنادی در تبینی هرننه دقینعتنر
پیچیدگ های فرایدد اورخناب و عشامنل منؤثر زنر آن کشتنیدهاوند .داگنالس ونشرث ،یکن از
اودیشمددان فعا در ای تشزه ،تالش کرده است ،زا زهنرهگینری از دسنراوردهای سنایر علنشم،
زهویژه علشمِ تداخر  ،تبیی های واقعزیداوهتری زرای تیشة تصمی گینری و فرایدند اورخناب در
افراد و جشامع ارائه کدد؛ از جمله تئشریهای تداخر که وی در تیلیلهنای خنشد از آن زسنیار
اسرااده کرده و زا اسرااده از آن زه ورایج زاارزت ویز دست یافره است تئشری قدرتمدد مد های
ذهد است .البره ،همانگشوه که وشرث ویز اذعان م کدد ،علشمِ تنداخر و کنارزرد آن در علن
اقرصاد در ازردای راه خشد قرار دارد و همچدان افع روتد را م تشان زرای آن مرصنشر تند کنه
ویازمدد پژوهشهای زی رترهایِ زسیار در ای تشزه است (وشرث و همکاران .)75 :2004
زه عقیدة وشرث ،قشاعد و قشاوی تاک زر رفرار فردی یا در تعنامالت اجرمناع ریشنه
در زاورها و اعرقادات دارد و ،زه عبنارت  ،زرگرفرنه از مند هنای ذهدن آنهاسنت .این
مد هنای ذهدن در اتنرراك و تعامنل در ینک جامعنة پیچینده مند هنای فکنری ینا
پارادای های اجرماع را تکل م دهد و ،زه تبع آنها ،در جشامع کدشو سناخرار وهنادی
(اع از قشاوی رسم و غیررسم و سازمانهای مخرل ) ظهشر یافرنه و روازنط و تعامنل
در جامعة زشری را تنکل داده اسنت (ونشرث .)48 :2005 ،از ورنر ونشرث ،ذهن آدمن
مد های ذهد مخرلا را زرای تشصی مییط پیرامشن پیشدهاد م کدد که البرنه این
عمل فرایددِ آزمشن و خحاست و ذه زنا دریافنت پاسنخ زنه تصنییح مند هنا و ترن
پیشدهاد مد های دی ر اقندام من کدند .در وهاینت ،هد نام کنه پاسنخهنای مییحن
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مد های ذهد یکساو را در زیشرر اوقات تأییند من کددند آنهنا تنا اوندازهای تالبینت
م تشود .وشرث ای مد های ذهد وسبرا ،تبلشریافره را «زاور» و زهه پیشسر زاورهنا را
«سیسر زاورها» 1م وامد .سیسر زاورها مرتبط زا سیسر او یزت است و خصشصنیت
یک فیلرر عمشم را زرای همة پروسههای تیریک زه عهده دارد .وشرث ادامه م دهد کنه
سیسر زاورها زازومای داخل نش اوداز اوساو را ماودگار م کدند .وهادهنا سناخرارهای
هسردد که اوسانها زر ای نش اوداز تیمیل م کددد تنا میصنش منشرد عالقنة خنشد را
زهدست آورود.
زدازرای  ،سیسر زاورها زازومای داخل و وهادها زروز خارج این زازومنای اوند .زنه
عقیدة وشرث ،مد های ذهد تالبیتتده در افراد جامعه قینشد غیررسنم امنا پُروانشذ و
قدرتمددی را زدا م وهدد که ننارنشب وهادهنا ،هدجارهنا و ال شهنای جشامنع را تعینی
م کددد و زه طشر زی وسل عادات ،هدجارها و عرفها را من سنازود (ونشرث و همکناران،
.)76 :2004
همان گشوه که در زخش «فرایدد کدشتداس اوسناو (پراکسنشلشیی)» تشضنیح داده
تد ،کدش اوساو فقط یک رفرار صرف ،آن طشر که در علنشم طبیعن تصنشر من تنشد،
ویست ،زلکه فرایدد معدازخش  2را ویز در زر م گیرد .همی معاو و تاسیرهای زرساخره
و تاظتده از سشی کدش ران اجرماع است که واقعیت را زرای آنها م سازد و تنکل
م دهد .زر ای اساس ،ماهیت واقعیت اجرماع را م تشان تاسیر مشررک داوسنت کنه
عامالن اجرماع در خال زودگ روزمرة خشد تشلید و زازتشلید من کددند .زدنازرای  ،هنر
گشوه سیاستگذاری اقرصادی ،زدون تشجه زه ای زاورها و مد های ذهد ز ثمر اسنت و
فقط مشجب افزایش هزیدههای مبادالت اجرای ای سیاستهنا من تنشد .سیاسنتهنا و
راهبردها فقط وقر در جشامع زه ثمر خشاهد وشست که زا سیسر زاورهنا و فرهدن آن
جشامع همخشاو داتره زاتدد .وقر ندی وباتد آو اه تضاد مدنافع تاصنل در اجرمناع
عمال ،سیاستها را ازرر م کدد و زه تغییر ماهیت آنها مدجر م تشد .زنه همنی دلینل،
کپ زرداری از سیاستهای اقرصادی مشفع کشنشرهای تشسنعهیافرنه زنر مبدنای جرینان
1. beliefsSystem
2. giving meaning
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اقرصادی مرسشم ،که مبرد زر عقالویت اززاری زشده و رفرار اوسان را زه سحشح تیلینل 1
و  2و  3میدود کرده است ،وم تشاود مشجب زهبشد عملکرد اقرصادی کششر و دستیناز
زه تشسعة اقرصادی تشد.
ذکر ای وکره الزم است که اقرصادداوان وهادی مد های سنادهتندة وئشکالسنیک را
کامال ،رد وم کددد ،زلکه زه دوبا آناود که مد های زرخاسره از این مکرنب زنه تنکل
مدحق زا ورامهای یکپارنهتده زنا واقعینات تجرزن پیرامنشن اوسنان همخنشان زاتند.
داگالس وشرث در ای زاره م وشیسد« :اقرصاد وهنادگرای کشتشن زنرای الیناق تئنشری
وهادها زه عل اقرصاد است .اما ،زنرخالف زسنیاری از تنالشهنای اخینر ،کنه زنه مدرنشر
زراودازی یا جای زید ورریة وئشکالسیک اوجام تده ،اقرصناد وهنادی جدیند زنه مدرنشر
گسررش اقرصاد وئشکالسنیک اوجنام تنده اسنت و در صندد اصنالح و گسنررش وررینة
وئشکالسیک است تا زه آن اجازه دهد که طی وسیع از مسائل را درك و زندان تشجنه
کدد که قبال ،خار از دید آن زشده است» (وشرث .)19 :2000 ،زدازرای  ،اقرصاد وهنادگرای
جدید وه معارض ،زلکه مکمل اقرصاد مسلط است.
زدی ترتیب ،الزم است سیاستگذاران کششر زه زازو ری و تبیی مسائل اقرصنادی و
اجرماع کششر زر مبدای رویکرد نددسحی و زا در ورنر گنرفر مقرضنیات کشنشر در
ترایط مییح و ازعاد ارزشهای دید  ،هدجارهای فرهد و زدیانهای فلسنا عمینع
اسالم زپردازود .وکرة مه ای است که پارادای ها (تامل کالسیک ،وئشکالسیک ،مکرب
اتریش ،وهادگرای و غیره) فقط اززارهای هسردد که زاید در خدمت اهداف تشسعة زنشم
کششر قرار گیرود و ،در وهایت ،ورریهپردازی و تهیة ال شی تیلیل زاید زر اسناس فنروض
ارزت و زدیانهای عمیع فلسا  -دید کششرمان اوجام تشد.
نتيجهگيري
زا تشجه زه آوکه هر وشع سیاستگذاری و تشصیههنای سیاسنر زنر اسناس پنارادی هنای
زرآمده از تئشریهای مشخص اوجام م تشد ،ای محالعه ،در تبیی علل عملکرد وامشفع
سیاستگذاری های اقرصادی در ایران ،زا اسرااده از رویکرد نددسحی  ،تشجه خشد را زه
سمت صیت زدیانهای فکری اقرصاد مرسشم در وررینهپنردازی و سیاسنتگنذاریهنای
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اقرصنادی معحننشف کننرد .زندی مدرننشر ،زننه تشنریح و منند سننازی زدینانهننای ورننری
ورریهپردازی پرداخره تد؛ زه گشوهای که پدج سحح زرای سیسر تئشریها مشخص تد.
سحشح  1و  2و  3زهترتیب مرزشط زه اتیا و گیاهنان و تیشاونات اسنت و سنحشح  4و 5
مرتبط زا اوسان ،کدش اوساو و جهش ذهد است.
زا تشجه زه آوکه علشم طبیع فقط زا پدیدههای عید و قازل مشاهده سر و کار داروند،
سحح تیلیل در علشم طبیعن در سنحشح  1و  2و ( 3اتنیا ،گیاهنان و تیشاونات) قازنل
محالعه و زررس است .اما ،علشم اجرماع  ،عالوه زر پارهای مشارد عید و قازل مشاهده ،زه
محالعة جدبههای ذهد و رواو اوسان (زه مدزلة مشجشدی زرخشردار از آگاه و تاکنر) و
ویز تعامالت میان اوسانها (زه مدزلة تبکهای از روازط پشیا و وازسره زه زمنان و مکنان) و
کدشهای فردی و گروه اوسان (زه مدزلة پدیدههنای زرخاسنره از فرایدند معدازخشن
اوسان و در عی تا مرأثر از فرهد و مسیر تاریخ جشامع اوساو ) م پردازد .زدنازرای ،
علشم اجرماع و اوساو در قالب مد های مکاویک و معیّ تاسیرواپذیرود و وم تشان زنا
آن مشازه زا علشم طبیع زرخشرد کرد .زلکه ،ماهیت و جدس تیلیل در علشم اجرمناع و
اوساو کامال ،زا علشم طبیع فرق دارد.
زر ای اساس ،ضروری است علشم اوسناو و اجرمناع در سنحشح  4و  5تئنشریهنان کنه
اوسان ،کدش اوساو و جهش ذهد را در زر م گیردن زه محالعه و زررس زپردازوند .زدنازرای ،
اقرصاد ،زه مدزلة تاخهای اصل از علشم اجرماع و اوساو  ،جزئ از عل پراکسشلشیی (کندش
اوساو ) م تشد .زدی ترتیب ،رویکرد وئشکالسیک  ،که در آن رفرار و کدشهنای اوسناو زنه
صشرت مکاویک و غریزی در ورر گرفره تده است ،پارادای مداسب زرای تجشیز وسنخههنای
سیاسر و سیاستگذاریهای اقرصادی زهتنمار ومن رود ،زینرا در سیاسنتهنای زرآمنده از
پارادای وئشکالسیک جدس تیلیل زنا جندس هندف یکسنان ویسنت و زندیه اسنت وریجنة
محلشز تاصل وم تشد .ای در تال است که سیاستگذاریهای کالن اقرصادی ایران طن
ندد دهة اخیر عمدتا ،مبرد زر رویکرد وئشکالسنیک و مسنرقل از پراکسنشلشیی زنشده اسنت.
زدازرای  ،زازو ری در مباو ورری و پارادای هایِ فکنریِ سیاسنتگنذاریهنا و سیاسنتهنای
اقرصادی کششرمان ضروری زهورر م رسد.
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