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Abstract

The problem of identifying the roots and causes of underdevelopment of countries is a

complex issue for which extensive research has been done to explain. The new

institutionalism approach seeks the root and long-term causes of underdevelopment in

the "quality of institutions". The main contribution of the present paper is that by using

the method of direct content analysis in order to improve institutional analysis, it shows

that the main element in the underdevelopment analysis is not "institutional quality" but

"institutional consistency". By shifting the focus from institutional quality to

institutional consistency, all the basic concepts of institutional analysis, such as path

dependence, vicious cycle, and critical junctures, are reinterpreted in the new analytical

apparatus and a new understanding is gained. Thus, using such an approach, it is shown

that one of the most important roots of underdevelopment and ultimately the decline and

collapse of Pahlavi's regime has been institutional inconsistency. The special focus of

this study is on theorizing the new concept of "institutional inconsistency" and using it

for institutional analysis of Iran's economy with emphasis on the inconsistency between

traditional authoritarian political institutions and modern legal institutions such as
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parliament and civil law, between modern economic institutions, such as industry and

tribal social structure in Iran, also in the light of the concept of institutional consistency

for Iran, the key concepts of institutional analysis were identified as follows: " path

dependency": the continuation of the inappropriate state-nation relationship, " critical

junctures": the Constitutional revolution [Mashrooteh Irani], "vicious cycle":

Heterogeneous Modernization.
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و ناکارآمدي نظام حکمرانیعدم تناسب نهاديتحلیل نقش 
نیافتگی ایران قبل از انقالبدر توسعه
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چکیده
اي اسـت کـه   نیـافتگی کشـورها مسـئله پیچیـده    ها و علـل بنیـادین توسـعه   مسئله شناسایی ریشه

شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدیـد علـل بنیـادین و    اي براي تبیین آن مطالعات گسترده
کند. دستاورد و نـوآوري اصـلی مقالـه    جستجو می» کیفیت نهادها«نیافتگی را در بلندمدت توسعه

دار در راسـتاي بهبـود و ارتقـاي    حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتـواي جهـت  
بلکـه  » کیفیـت نهـادي  «نیـافتگی نـه   لیـل توسـعه  دهد عنصر اصلی در تحتحلیل نهادي، نشان می

است. با تغییر تمرکز بر تناسب نهادي به جـاي کیفیـت نهـادي، تمـامی مفـاهیم      » تناسب نهادي«
اي گونـه تاریخی بهشده، چرخه شوم و بزنگاهاساسی تحلیل نهادي از قبیل وابستگی به مسیر طی

آیـد. دسـت مـی  هـا بـه  دیـدي از آن دیگر در دستگاه تحلیلـی جدیـد بازتفسـیر شـده و درك ج    
هـاي  تـرین ریشـه  شـود کـه یکـی از مهـم    ترتیب با کاربست چنین رویکردي نشان داده میبدین

تناسب نهادي بـوده اسـت. تمرکـز    نیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوي، عدمتوسعه
و اسـتفاده از آن  » عـدم تناسـب نهـادي   «جدیـد  ویژه این پژوهش بر روي بسط و کاربرد مفهوم

براي تحلیل نهادي اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهاي سیاسی سـنتی اسـتبدادي و   
نهادهاي حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مـدنی، میـان نهادهـاي اقتصـادي مـدرن از قبیـل       
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ناسـب نهـادي و   تبراین میـان عـدم  باشد. عالوهاي در ایران میصنعت و ساختار اجتماعی عشیره
شـود. همچنـین   مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته می
بــدین صــورت در پرتــو مفهــوم تناســب نهــادي بــراي ایــران، مفــاهیم کلیــدي تحلیــل نهــادي 

، »وابسـتگی بـه مسـیر طـی شـده     «ملت به عنوان - شدند: استمرار رابطه نامناسب دولتشناسایی
».چرخه شوم«، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان »تاریخیبزنگاه«شروطه به عنوان انقالب م

نهاد، حکمرانی، عدم تناسب نهادي، توسعه، تاریخ اقتصادي ایران.ها:دواژهیکل
JEL :.F63, B15, B52. O20. O10بندي طبقه

مقدمه. 1
اي کـه  گونـه رایج شده است. بـه هاي اقتصادي بسیار در پژوهش» نهاد«کارگیري مفهوم امروزه به

د عــرف اهــل علــم اقتصــاد قــرار هــاي اقتصــادي مــورد تأکیــاهمیــت و نقــش آن در مکانیســم
هـا و  کـارگیري نقـش نهادهـا در حـوزه    هاي انبوهی که سـعی در بـه  است. اغلب پژوهشگرفته
ایـن  انـد. در واقـع،   تمرکـز کـرده  » کیفیـت نهـادي  «انـد، بـر   هاي مختلف اقتصـادي داشـته  پدیده

صرفاً به کیفیت نهادي توجه داشـته، و معتقدنـد   » نهاد«هاي مختلف مترتب بر ها از جنبهپژوهش
جا که بـه بحـث   هاي مختلف نهاد را بازنمایی کند. تا آنتواند جنبهکه کیفیت نهادي به خوبی می

چـه کـه موفقیـت و    توسعه و رشد اقتصادي کشورها مربوط است نگرش فوق معتقـد اسـت آن  
زنـد، تفـاوت در کیفیـت نهادهـا اسـت. نهادهـا در       کشورها را در زمینه توسعه رقم میشکست

شوند. همچنـین  معناي عام، علل بنیادین توسعه و رشد اقتصادي بلندمدت کشورها محسوب می
اوغلـو و  شان رجوع کرد (عجـم براي فهم چرایی فقر کشورها، باید به چرایی ناکارآمدي نهادهاي

).Acemoglu and Robinson (2010رابینسون (
با این حال و به خصوص بعد از اجـراي اصـالحات نهـادي مربـوط بـه اجمـاع واشـنگتنی        

گذارنـد.  هاي نهادي مختلف، آثار متفاوتی را برجاي مـی مشخص شد که نهادهاي مشابه در نظام
ون حـاکی از  اثرگذاري متفاوت نهادهاي یکسان از قبیل دموکراسی در ساختارهاي نهادي گونـاگ 

این است که تأثیرات نهایی یک نهاد را نه کیفیت آن بلکـه تناسـبات و روابـط آن نهـاد بـا سـایر       
هـا، فهـم اولیـه از روابـط     میـان پدیـده  » تناسـب «جا کـه شـرط فهـم    کند. از آننهادها تعیین می

ك تناسـب  اي نهادها را درك کنـد، در نتیجـه از در  هاست، اگر رویکردي نتواند ساختار رابطهآن
) Lopez and Scott()1397نهادها نیـز ناکـام خواهـد مانـد. در همـین راسـتا  لـوپز و اسـکات (        

ها عاجز است. این درحالی اسـت  اي پدیدهاند رویکرد نهادگرایی از درك ساختار رابطهکردهبیان
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اثر ایـن تعامـل   اي آن با سایر نهادها بستگی دارد، و که اثرگذاري یک نهاد به مبنا و ساختار رابطه
دهد.میان نهادهاست که اثر برآیند کل سیستم را نتیجه می

چه گفته شد اوالً تناسب نهادي یا وحدت سیسـتمی نهادهـا شـرط پیشـینی تحقـق      مطابق آن
هاي اقتصادي و اجتمـاعی نسـبت بـه    کارکرد مطلوب نهادها است و بدین ترتیب در تبیین پدیده

هـاي اقتصـادي و   پدیـده بهره بردن از تناسب نهـادي در تحلیـل  کیفیت نهادها مقدم هستند. ثانیاً
شـود،  اده از کیفیـت نهـادي مـی   تـر نسـبت بـه اسـتف    تـر و کامـل  اجتماعی منجر به تحلیل جامع

ترتیب تناسب نهادي نسبت به کیفیت نهادي از درجـه اهمیـت بـاالتري برخـوردار اسـت.      بدین
ـ   ه کیفیـت نهـادي لحـاظ شـود، اعتبـار اغلـب       اکنون اگر اهمیت و تقدم تناسب نهادي نسـبت ب

شـود.  گرفت به چالش کشیده میصورت می» کیفیت نهادي«هاي نهادي که سابقاً مبتنی بر تحلیل
ها مبتنی بر مفهوم جدید تناسـب نهـادي   بندي جدید از آن تحلیلدر نتیجه بازتفسیري و صورت

نیـافتگی نیـز در پرتـو    مسئله توسعهنماید. بر این مبنا ضرورت دارد که تحلیل نهاديضروري می
این رویکرد جدید مورد بازنگري قرار گیرد.

تـري جایگـذاري   رویکرد تناسب نهادي معتقد است که نهادها در یک سیستم نهادي گسترده
اند و بدون ارجاع به آن، یک نهـاد خـاص قابـل بررسـی نیسـت. تـوازن، تعامـل و        و تعبیه شده
اصـلی مسـائل اقتصـادي از قبیـل     فاً کیفیـت نهادهـاي مجـزا علـت    نهادها و نه صرتناسب میان

شـود،  نیافتگی است. از آن جا که هر پدیده اقتصادي در یک سـاختار نهـادي محقـق مـی    توسعه
ــر توســعه ي نــوع و میــزان اکننــدهتناســب نهــادي عامــل اصــلی و تعیــین ثرگــذاري نهادهــا ب

تناسـبات نهـادي تعیـین    تـاً توسـط کلیـت   باشد. اثربخشی و کارآیی یـک نهـاد نهای  میاقتصادي
هاي بسیار اساسی براي موضـوع تحـول و اصـالحات    رویکرد تناسب نهادي داللتشد. خواهد

توسعه واجد اهمیت اساسی است. اصـالحات نهـادي در   نهادي دارد، که براي کشورهاي درحال
صــورت ظـر گــرفتن تناسـب نهــادي   کشـورهایی توانســته اسـت بــه نتیجـه برســد کـه بــا در ن    

باشد.گرفته

ــل اســت: در    ــه شــرح ذی ــه حاضــر ب ــژوهش  ســاختاربندي مقال ــه پیشــینه پ بخــش دوم ب
شـود. بخـش چهـارم    شود. در بخش سوم مبانی نظري عدم تناسب نهادي تببین مـی میپرداخته

تگی ایـران اختصـاص یافتـه اسـت و     مقاله به مسئله نقش عـدم تناسـب نهـادي در توسـعه نیـاف     
شود.بندي پژوهش ارائه میم، جمعنهایت در بخش پنجدر
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پژوهشۀ. پیشین2
با اینکه تحقیقات زیادي در مورد نقش نهادها در رشد و توسعه اقتصادي انجـام شـده اسـت امـا     

بر عملکرد اقتصادي جوامع تحقیقات چندانی انجام نشـده اسـت.   » تناسب نهادي«در مورد نقش 
کامالً مشهود است و ضرورت چنـین پژوهشـی   این خالء تحقیقاتی خصوصاً در مورد کشور ما 

دهد.  را نشان می
هاي ناظر به نقش دولت در اقتصاد پرداخته اسـت و دیـدگاه   ) به تبیین دیدگاه1395التجائی (

دانـد. عـدم وجـود    مـی اي را برگزیده است که وظیفه اصلی دولت را ایجاد بسترهاي نهاديمیانه
پایین بـودن سـطح رشـد کشـورهاي     از عوامل اصلیهاي نهادي یکی چنین بسترها و چارچوب

مـؤمنی  حال توسعه بوده و ایران اوایل قرن چهاردهم نیز مصداقی از این وضعیت بوده اسـت.  در
انـد کـه نظـم    ) مبتنی بر چارچوب نظم اجتمـاعی و اقتصـاد سیاسـی نشـان داده    1392و زمانی (

اي نهادها در این نوع نظـم بـه گونـه   اجتماعی ایران بین دو انقالب، نظم دسترسی محدود بوده و 
هـاي اقتصـادي و سیاسـی کنتـرل و     طراحی و ساماندهی شدند که سطح دسترسـی بـه سـازمان   

الف) با تمرکز بـر رویکـرد نـورث در زمینـه تفکیـک      1400قاراخانی و همکاران (محدود شد. 
ـ  نظام ه حاکمیـت  هاي اجتماعی با دسترسی محدود که مختص کشورهاي توسعه نیافته بـوده و ب

هاي با دسترسی باز، به موانع نهـادي بـر سـر راه گـذار از حاکمیـت      طبیعی معروف است و نظام
ب) در 1400انـد. همچنـین قاراخـانی و همکـاران (    طبیعی در ایران دوره پهلـوي دوم پرداختـه  

پژوهشی کامالً مشابه با پژوهش فوق با بررسـی فرآینـد تخریـب خـالق در عرصـه سیاسـی و       
اند.در ایران قبل از انقالب، به همان نتایج مقاله باال رسیدهاقتصادي 

هاي خـارجی کـه بـه تحلیـل نهـادي مسـائل رشـد و توسـعه         ترین پژوهشدر ادامه به مهم
شود:اند اشاره میاقتصادي پرداخته

اند (براي آگـاهی بیشـتر،   هاي زیادي از اهمیت نهادها در توسعه سخن به میان آوردهپژوهش
). دنـی رودریـک  2003؛ نـورث  Chang (2003؛ چانگ (2010اوغلو و رابینسون به عجمبنگرید

)Dani Rodrik) (2008   .به بحث و بررسی نقش نهادها در روند توسعه کشورها پرداختـه اسـت (
همانند بسیاري دیگر از اقتصاددانان وي نیز قائل است کـه کیفیـت نهادهـا نکتـه کلیـدي تعیـین       

جهان است. بـا ایـن حـال وي معتقـد اسـت نبایـد براسـاس تجربـه و         هاي توسعه در مشخصه
هاي متفاوتی براي توسـعه  عملکرد نهادها در مورد آنان قضاوت کرد، زیرا در شرایط مختلف، راه

وجود دارد. رودریک معتقد است برخی از الگوهـاي توسـعه ممکـن اسـت در شـرایط خـاص       
داشته باشـد. بـا ایـن حـال وي از سـطح کیفیـت       نهادي موفق باشند اما در شرایط دیگر کاربرد ن
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نهادي فراتر نرفته و همچنین معتقد است که برخـی نهادهـا ماننـد حقـوق مالکیـت و حاکمیـت       
) 2010اوغلـو و رابینسـون (  عجـم .باشـد هاي توسـعه مـی  ترین عامل در تبیین تفاوتقانون مهم

هـا، مقاومـت   ایـن سیاسـت  رویکرد کلی رودریک را رد کرده و معتقدند که دلیل اصلی شکست
)2010(اوغلـو و رابینسـون   عجـم نهادهاي سیاسـی در برابـر اصـالحات الزم ضـروري اسـت.      

دهند که وجود پارلمان و نظام حقوقی براي توسـعه ضـروري اسـت، امـا  اوگیلـوي و      مینشان
داراي اند که این ایده به لحاظ نظـري و تجربـی   ) نشان دادهOgilvieCarus and()2014(کاروس

داران، بازرگانـان  مشکل است. به لحاظ نظري هیچ دلیلی وجود ندارد که ثروتمندان ماننـد زمـین  
، بلکـه  کننـد کـه بـراي توسـعه مفیـد اسـت      ها و نهادهـایی را دنبـال مـی   گران سیاستیا صنعت

است آنان به دنبال منافع خودشان باشند. از نظر تجربی درست است که برخـی کشـورها   ممکن
انـد کـه نهادهـاي    اند؛ اما کشورهایی نیز وجود داشتهدهاي دموکراتیک به توسعه دست یافتهبا نها

انـد. در نتیجـه مطالعـات    اند اما به توسعه اقتصادي موفق راه یافتهسیاسی به شدت ضعیفی داشته
کند.هاي رودریک را تأیید میایشان، یافته

ت نهـادي از متغیرهـاي متنـوع اقتصـادي     اغلب مقاالت در تبیین مسئله توسعه مبتنی بر کیفیـ 
تـر  همچون حقوق مالکیت نسبت به سایر متغیرها پررنـگ اند. در این میان سهم متغیري بهره برده

و همکـاران  )Slesman(). اسلسـمن Boettke and Candela (2014(بوده است. (بواتکه و کانـدال 
دانسـته و معتقدنـد کـه  نهادهـاي     ترین مولفه ماتریس نهـادي ) نهادهاي سیاسی را اصلی2019(

گذارنـد.  و توسعه اقتصـادي تـأثیر مـی   سیاسی شرایط را براي سایر نهادها فراهم کرده و بر رشد
)  اهمیت نهادهـاي حقـوق مالکیـت و قراردادهـا را نشـان داده و      2005اوغلو و جانسون (عجم

ر توسعه اقتصـادي هسـت.   کنند که تفاوت در نهادهاي اقتصادي علت بنیادین تفاوت داثبات می
معتقدند که عواملی مانند خالقیت، آموزش، انباشت سـرمایه و غیـره   )2: 1973(نورث و توماس

توان مدعی شد، نهادهاي با کیفیت مناسـب  علل رشد نیستند، بلکه نتیجه رشد هستند. درواقع می
نه عامل توسعه، بلکه خود همراه و از نتایج توسعه هستند.  

ها صرفاً بر کیفیت نهـادي  از بررسی پیشینه پژوهش مشخص شد، اکثر پژوهشطور که همان
اند.متمرکز بوده، و به روابط و تعامل نهادها کمتر توجه داشته

. مبانی نظري تناسب نهادي3
دهند که اثرگذاري هر نهاد بر توسـعه را نـه فقـط بـه طـور مجـزا و بـه        شواهد تاریخی نشان می
ر تعامل آن با دیگر ابعاد نهـادي از قبیـل نهادهـاي سیاسـی، اقتصـادي و      تنهایی، بلکه همچنین د
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از همـین  » تناسـب نهـادي  «اجتماعی باید در نظر گرفت. تأکید این مقاله بر ضرورت توجـه بـه   
جهت است.

تعامل، تـوازن و تناسـب   در این مقاله سه مفهوم اساسی تحلیل نهادي بکار گرفته شده است:
تـوازن و  هـاي تـوازن/ عـدم   شـاره بـه ارتبـاط نهادهـا دارد، لـذا در حالـت      . تعامل نهادي انهادي

تـر بعـدي   وجـود دارد. پرسـش مهـم   تناسب/عدم تناسب در هر صورت نـوعی تعامـل نهـادي    
تــوازن تناسـب نهـادي بـه عـدم    اسـت کـه آیـا تناسـب نهـادي بـه تـوازن نهـادي، و عـدم         ایـن 

تـوازن نهـادي   شـد امـا دچـار عـدم    داشته باتواند تناسب نهادي انجامد؟ یک جامعه میمینهادي
شـته باشـد امـا تناسـب نهـادي      توانـد تـوازن نهـادي دا   باشد. از سوي دیگر یک جامعـه مـی  نیز

توان ایـن فرضـیه را   باشد، ولی چنین توازنی بلندمدت و پایدار نخواهد بود. در نهایت مینداشته
در نهادي پایدار و بلندمـدت اسـت.  توازن - و نه کافی- مطرح کرد که تناسب نهادي شرط الزم 

میـان نهـاد   تعاریف نوین از حکمرانی به دنبال ایجاد توازنقسمت بعد نشان داده خواهد شد که 
سیاسی و اجتماعی است.

حاالت مختلف تـوازن و  ) 1جدول (ارتباط میان تناسب، تعامل و توازن، و در ) 1نمودار (در 
تناسب نهادي نشان داده شده است.  

ارتباط تناسب، تعامل و توازن .1دار نمو
هاي پژوهشمنبع: یافته

ماتریس تناسب و توازن نهادي.1جدول 
هاي پژوهشمنبع: یافته

عدم تناسب نهاديتناسب نهادي

سست و شکنندهتوسعه پایدار و تداوم سیستم نهاديتوازن نهادي
فروپاشی(لویاتان غایب)دیکتاتوري (لویاتان مستبد) یاآشوب عدم توازن نهادي

بـین سـه گـرایش در    1304- 1300هـاي  دهد که در سال) نشان می31- 30: 1399کاتوزیان (
ومـرج طلـب   دند از: نیروهاي هـرج کشور جنگ قدرت وجود داشت. این سه گرایش عبارت بو

و مثابه نهاد اجتماعی، فرادستان سیاسی طرفـدار دیکتـاتوري موجـود بـه مثابـه نهـاد سیاسـی،        به
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خواهان خواهان نظم اجتماعی و سیاسی، به مثابه نهاد اجتماعی. گـرایش اول بـه دنبـال    مشروطه
به سوي شد، کشور روها غالب میقدرت آننظمی اجتماعی بودند و اگر وزن وومرج و بیهرج

شد کشـور  ها غالب مینهاد. گرایش دوم به دنبال استبداد مطلق بود و اگر قدرت آنفروپاشی می
رفت اما این ثبات ناشی از مشارکت اجتماعی نبود بلکـه ناشـی   چند به سوي ثبات سیاسی میهر

از استبداد مطلق بود. گرایش سوم به دنبال حالت باثباتی بود تا بتواند توازن قدرت میـان گـرایش   
ومرج و گرایش استبداد مطلق برقرار کنـد. درواقـع گـرایش سـوم سـعی داشـت، بـه داالن        هرج

ت راه یابد.  باریک ثبا
مطابق نمودار زیر، گرایش اول به لویاتان غایب (یعنی فقدان یک حکومت مرکـزي اثرگـذار)   

شـد، و تنهـا گـرایش سـوم    ق) منجر میومرج، گرایش دوم به لویاتان مستبد (استبداد مطلو هرج
توانست یک توازن منطقی برقرار کند به قسمی کـه هـم حکومـت مرکـزي مشـروط      بود که می

در سپهر سیاسی شکل بگیرد. این تـوازن و  تان شکننده) و هم جامعه مدنی با مشارکت باال(لویا
توان در نمودار زیر مشاهده کرد.  عدم توازن میان نهاد اجتماعی و سیاسی را می

توازن و عدم توازن میان نهاد اجتماعی و نهاد سیاسی.2نمودار 
برخی تغییرات.) با34: 2020(اوغلومنبع: برگرفته از عجم

بسته به این که توازن قدرت میان نهاد سیاسی و اجتماعی به چه شکلی باشد، نهاد اقتصـادي،  
اش، نظـام تقنـین و   گیرد. نهـاد حقـوقی در معنـاي رسـمی    حقوقی و دسترسی به منابع شکل می
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قواعـد  ورسوم و توان این نهاد را به آدابتصویب قوانین و قواعد است. در معناي غیررسمی می
اي است که هم فرادستان سیاسی و هم آحاد جامعـه  و عرفی تعریف نمود. نهاد اقتصادي، عرصه

که در کشاکش منازعه نهاد سیاسی با نهاد اجتمـاعی در نهایـت غلبـه بـا     در آن حضور دارند. این
ارد. ها بر نهـاد اقتصـادي بسـتگی د   کدام نهاد خواهد بود، به دسترسی منابع و میزان اثرگذاري آن

تواند با تسـلط حـداکثري بـر    اگر نهاد اجتماعی از قدرت کافی برخوردار نباشد، نهاد سیاسی می
منابع و نهاد اقتصادي، استبداد مطلق را رقم بزند. بالعکس اگر لویاتـان غایـب باشـد و منـابع بـه      

م هدف در دسترس آحاد جامعه باشد و نهاد اقتصـادي بـدون نظـ   نظم و بیصورت پراکنده و بی
ومـرج  تر بـه سـوي آنارشـی و هـرج    رقابتی بین تحت سـلطه آنـان باشـد، جامعـه هرچـه بیشـ      

رود. اما در لویاتان شکننده، یک توازن منطقـی و بهینـه بـین نهـاد اجتمـاعی و سیاسـی       میپیش
ي بایـد جامعـه را درون داالن   اکه در نهایـت چـه نهـاد و چـه نیـرو محرکـه      شود. اینبرقرار می

ث است. اما تقریباً اکثر محققان بر این نکته تأکید دارند که خود نهـاد سیاسـی   دهد محل بحقرار
به جهت تضمین حیات پایدار خود و جامعه باید سعی کنـد جامعـه را بـه سـوي داالن باریـک      
هدایت کند. تعامل نهاد سیاسی و اجتماعی در ارتباط با نهـاد اقتصـادي و دسترسـی بـه منـابع را      

زیر نشان داد.ارنمودتوان بر اساس می

تعامل نهاد سیاسی و اجتماعی در ارتباط با نهاد اقتصادي و دسترسی به منابع.3نمودار 
) با برخی تغییرات جزئی392: 2005اوغلو (منبع: عجم

نهاد سیاسی و نهاد اجتماعی به بخشی از منابع دسترسی دارند کـه براسـاس میـزان    tدر زمان 
که متعلق به نهـاد سیاسـی و قـدرت سیاسـی     )De jure(سی قانونیسیادسترسی به منابع، قدرت

که متعلق به نهاد غیرسیاسی (اجتماعی یا هـر نـوع تشـکلی غیـر از نظـام      )De facto(یافتهتحقق
گیرد. ایـن منازعـه و رقابـت بـین دو نهـاد سیاسـی و اجتمـاعی، نهـاد         سیاسی قانونی) شکل می

و توزیـع  tزمـان  این نهاد اقتصـادي عملکـرد اقتصـادي   دهد که را شکل میtاقتصادي در زمان 
کند.را نیز تعیین میt+1، و نهاد سیاسی در زمان t+1منابع در زمان 



11و دیگران)عقیل حسینیسید (...و ناکارآمديتحلیل نقش عدم تناسب نهادي

در نتیجه، تعیین نهاد و عملکرد اقتصادي، و توزیع منابع و نهاد سیاسی آینده منوط بـه تـوازن   
جـا وجـود دارد،   ي کـه در ایـن  ایا عدم توزان نهادي میان نهاد سیاسی و اجتمـاعی اسـت. نکتـه   

مسـئله در تـاریخ ایـران کمتـر     اهمیت نهاد اقتصادي و توزیع منابع در توازن نهادي اسـت. ایـن  
تواند بهبود اقتصادي بـه ارمغـان بیـاورد،    توجه بوده است که اصالحات سیاسی صرف نمیمورد

سـعی در برقـراري   بلکه بالعکس نهاد سیاسی باید از طریق اصالحات اقتصادي و توزیـع منـابع،  
توازن نهادي داشته باشد.

شناسیروش1.3
دار اسـت. یکـی از   روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل محتـواي کیفـی جهـت   

پـردازي بـه جـاي آزمـون     نظریـه هـاي تحلیـل محتـواي کیفـی،     هـاي بنیـادین پـژوهش   ویژگی
بیشتر با کشـف معـانی بنیـادین    است. تحلیل محتواي کیفی برخالف تحلیل محتواي کمی نظریه

در امر واقع سروکار دارد.  
ي یـک  رود که نظریه یا تحقیقات قبلی دربارهدار زمانی به کار میتحلیل محتواي کیفی جهت

هاي بیشتري نیازمندند. در پژوهش حاضر مدعا این است کـه  پدیده یا کامل نیستند یا به توصیف
مـل نبـوده و نیـاز بـه توصـیفات و توضـیحات نظـري        تحلیل نهادي مبتنی بر کیفیـت نهـادي کا  

شود.تري دارد، به همین دلیل تحلیل تناسب نهادي مطرح میبیش
دار معتبر ساختن و گسترش دادن مفهومیِ چارچوب نظریه و یـا  هدف تحلیل محتواي جهت

یکـی  خود نظریه است، که مقاله حاضر این کار را با بسط نظریه تناسب نهادي انجام داده اسـت. 
هـاي موجـود و همچنـین    توان پشـتیبانی از نظریـه  دار را میاز نقاط قوت تحلیل محتواي جهت

کـه در پـژوهش حاضـر نیـز تناسـب نهـادي ابعـاد        تر از آن دانسـت. چنـان  ایجاد فهمی گسترده
هـاي تحلیـل   تري را نسبت به تحلیل نهادي به وجود آورده است. برخالف سـایر روش گسترده

ي از پــیش ی در اینجــا نظریــهدار قیاســی اســت. قیــاس اصــلرویکــرد جهــتمحتــواي کیفــی، 
جا آغاز تحقیق نه با مشاهده بلکـه بـا نظریـه اسـت     است و نه نظر محقق. درواقع در اینموجود

)Hsieh & Shannon (2005(؛ هسیه و شانون1390(ایمان و نوشادي 
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حکمرانی، توسعه و عدم تناسب نهادي2.3
حکمرانیتعاریف 1.2.3

تعاریف متنوع و متعددي از حکمرانی صورت گرفتـه اسـت. سـازمان ملـل متحـد در گزارشـی       
دارد:بیان می» حکمرانی و توسعه«پیرامون 

حکمرانی به اعمال اختیارات سیاسی و اجرایی در تمام سطوح جهـت مـدیریت و اداره   
نهادهـایی اسـت کـه از    ها، فراینـدها و امور یک کشور اشاره دارد. حکمرانی شامل مکانیسم

ها منافع خود را بیان، حقوق قـانونی خـود را اعمـال، تعهـدات     طریق آن، شهروندان و گروه
).  3: 2012(گزارش سازمان مللکنندوفصل میاختالفات خود را حلخود را ایفا، و 

گیـري تأکیـد دارنـد.    تمرکز در اعمال قدرت و تصـمیم تعاریف متأخرتر از حکمرانی بر عدم
کی از جدیدترین تعاریفی که از حکمرانی ارائه شده است چنین است: فرآیند هدایت یا رانـدن ی
)Steering(     جامعه و اقتصاد از طریق کنش جمعی و مطابق با اهـداف مشـترك. حکمرانـی را بـه

گرانـه و تعـاملی کـه از طریـق آن جامعـه و      کـنش توان به مثابه فرآیندي برهمتر میصورت دقیق
شـوند، تعریـف کـرد (انسـل و     ر راستاي اهداف مورد توافق جمعی هدایت یا رانده میاقتصاد د
بین نهادهاي رسـمی و جامعـه مـدنی   ). طبق این تعریف حکمرانی شامل تعامل2022تورفینگ

در توزیـع قـدرت و مـدیریت    - )Governing(است. حکمرانی به کلیه فرایندهاي حکـم رانـدن  
از این که توسط حکومت، بازار یا شـبکه انجـام شـود، و اعـم از     اشاره دارد، اعم- منابع عمومی

که بر یک خانواده، قبیله، سازمان رسمی یا غیررسمی یا قلمرو اعمال شـود، و چـه از طریـق    این
). حکمرانی با فراینـدهاي  Bevir (2013(قوانین، هنجارها، قدرت و زبان به کار گرفته شود (بِویر

گرانی که با یک مسئله جمعی مواجه هستند مرتبط است کـه  ن کنشگیري در میاتعامل و تصمیم
) Hufty(شـود (هـوفتی  منجر به ایجاد، تقویت یـا بازتولیـد هنجارهـا و نهادهـاي اجتمـاعی مـی      

). حکمرانی سـه پایـه دارد: اقتصـادي، سیاسـی، اداري. حکمرانـی اقتصـادي، فراینـدهاي        2011
بـا سـایر   هاي اقتصـادي یـک کشـور و روابـط آن    دهد که بر فعالیتگیري را پوشش میتصمیم

هـا اسـت، درحـالی کـه     بنـدي سیاسـت  گذارد. حکمرانی سیاسی شامل صـورت اقتصادها اثر می
).2002هاست (هایدن و کورتکارگیري سیاستحکمرانی اداري نظام به
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گر حکمرانی در تطبیق با تناسب نهاديارتباط سه کنش.1نمودار 
)2773: 2017(منبع: اسالم 

دهد: دولت، بازار و جامعه مدنی. این سـه  گر اصلی حکمرانی را نشان میشکل باال سه کنش
اند، براساس یـک رابطـه   که خود مطابق با قواعدي خاص سازماندهی شدهگر عالوه بر اینکنش

اقتصـادي و  خاص با یکدیگر تعامل و تعامل دارند. دولت نماینده نهاد سیاسی، بازار نماینده نهاد 
اي از تـوان بازنمـایی  گر را میجامعه مدنی نماینده نهاد اجتماعی است. در نتیجه ارتباط سه کنش

ارتباط یا تناسب نهادهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی درنظـر گرفـت. در همـین رابطـه اسـالم     
بنـدي و نظـارت بـر قواعـد رسـمی و غیررسـمی       معتقد است که حکمرانی به صورت)2017(

گران دولتی و اقتصـادي و  اي که در آن کنشکند، عرصهدارد که قلمرو عمومی را تنظیم میرهاشا
گیري با یکدیگر تعامل دارند.اجتماعی براي تصمیم

حکمرانی و توسعه2.2.3
توسعه مفهومی ذوابعاد است و نباید آن را به توسعه صرف اقتصادي تقلیـل داد. توسـعه ابعـاد و    

ز دارد:  افزایش عقالنیت، سکوالریزاسیون، جنبه سیاسی توسعه و مشـارکت  هاي دیگري نیمؤلفه
هـاي  اجتماعی در نظام سیاسی. در معناي وسیع کلمه، توسعه یک پدیده پیچیده اسـت کـه جنبـه   

گیـرد هـاي سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی، اداري، و فرهنگـی را در برمـی      گوناگونی نظیر جنبـه 
).  John-Steiner & Mahn (1996(استینر و مان(جان

نگاتنـگ، و روابـط درونـی بـا     حکمرانی و توسعه به هـم مـرتبط و وابسـته بـوده، ارتبـاط ت     
دارند. توسعه کلی یک کشور به حکمرانیِ اثربخش بستگی دارد. حکمرانی بدیلی بـراي  یکدیگر

شـرط  سازي (به عنوان اصالح در نهاد سیاسی) است که تا پیش از این به عنوان پـیش دموکراسی
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شد. حکمرانی ارتباط مستقیمی با پیامـدهاي توسـعه دارد. حکمرانـی همچنـین     توسعه مطرح می
توسـعه پایـدار مـورد اسـتفاده     اي براي ارتقاي توسعه انسـانی و ارتقـاي  تواند به عنوان وسیلهمی
محـوري (کینـزي) و بـازارمحوري    ). نظریـات توسـعه در بـین دولـت    2017گیـرد (اسـالم  قرار

بـه سـوي حکمرانـی    2000اند. این نظریات در نهایت در دهـه  وآمد بودهلیسم) در رفت(نئولیبرا
دیگـر ایـن تنهـا دولـت یـا      اند. حکمرانی هم به دولت و هـم بـه بـازار توجـه دارد.    همگرا شده

).Brass (2022(نیست که مسئول پیشرفت و توسعه است (براسبازار

حکمرانی و نهادها3.2.3
اي از نهادها بـوده و در نتیجـه   ) معتقد هستند که حکمرانی زیرمجموعه2010(باالند و همکاران 

ادبیات حکمرانی بخشی از ادبیـات اقتصـاد سیاسـی نهادهاسـت.  تحلیـل نهـادي از حکمرانـی        
بـا  هـاي عمـومی تحـت تـأثیر تعامـل     تواند به درستی توضیح دهد که چگونه رفتار سـازمان می

.)2018و همکاران)Pavan(شهروندان و نهادهاست (پاوان
هـا  اگر نظام سیاسی در اعمال قدرت سیاسی تعاملی خود در تمام سـطوح و در همـه بخـش   

توانـد بـا تغییـرات    تر و گفتگوپذیرتر (با شهروندان به مثابه نهاد اجتمـاعی) نباشـد، نمـی   دوجانبه
ود بـه نظـام   ). عرصه حکمرانی محدKooiman(1993((کویمنساختاري و فرهنگی  مقابله کند

نهـاد تحـت عنـوان    هـاي مـردم  سیاسی نیست. بازیگران غیردولتی و غیرحکومتی ماننـد سـازمان  
). این نسبت متوازن میان نهاد سیاسی و اجتمـاعی  Bang (2016(گیرند (بنگقرار می» حکمرانی«

معتقد اسـت  )Mahtaney) (2021(توسعه وجود ندارد. ماتانیدر حکمرانی در کشورهاي درحال
که به محدودیت منـابع مربـوط باشـد، فقـدان دائمـی اصـالحات       نیافتگی ملل بیش از آنتوسعه

نهادي و توجه به حکمرانی است.  
) ارتباط بین حکمرانـی و نهـادگرایی   Carrigan & Coglianese()2011(کاریگان و کالگیانس

بـه تعامـل و ادغـام    انـد. توجـه فزاینـده   گري  بررسـی کـرده  جدید را با تأکید بر خاصیت تنظیم
پـذیري را  هاي جدید و قابل تعمـیم خوبی راهنهادگرایی جدید و حکمرانی جدید ممکن است به

دهد کـه نهادهـا   ) نشان میPeters()2022(گري نشان دهد. پیترسهاي تنظیمبراي درك سیاست
صـرفاً بـه   منشأ حکمرانی هستند. از اشکاالت وارد بر تحلیل نهادي از حکمرانی ایـن اسـت کـه    

گیـري حکمرانـی   که نهادهاي غیررسمی نیـز در شـکل  هاي رسمی نهاد توجه شده، حال آنجنبه
کننـد. درك نقـش نهادهـا در    نقـش مهمـی ایفـا مـی    » هـدایت و رانـدن  «مؤثر هستند. نهادها در 

حکمرانی مستلزم توجه به ارتباط نظام سیاسی، و تعامل بین نهادها و بـازیگران اجتمـاعی اسـت    
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) با بررسی پنج نوع نظریه نهـادگرایی  2022). پیترس Hooghe & Marks(2003)(و مارکز(هوقه
شناختی، انتخاب عقالیی، تاریخی، تجربی و گفتمانی، نشـان داده اسـت کـه هـر کـدام از      جامعه

اي از مباحث مربـوط  شوند. در جدول زیر خالصهنظریات به چه شکلی به حکمرانی مربوط می
است.به حکمرانی آمده

حکمرانی، توسعه و نهاد.1جدول 
هاي پژوهشمنبع: یافته

توضیحاتهاي مربوط حکمرانیمؤلفه

هدایت یا راندن جامعه و اقتصاد به قسمی که نهاد اجتماعی نیز در تعریف حکمرانی
امر حکمرانی سهیم باشد.

حکمرانی و توسعه

حکمرانی با توسعه ارتباط درونی دارد.
شرط توسعه است.پیشحکمرانی 
محور و بازارمحور) به سوي حکمرانی نظریات توسعه (دولت

اند.همگرا شده

حکمرانی و نهادها

حکمرانی زیر مجموعه اقتصاد سیاسی نهادهاست.
آید.نهاد به مثابه منشأ حکمرانی به حساب می

گري، مشخصه مشترك بین نهادگرایی جدید و درك نوین از تنظیم
شود.محسوب میحکمرانی 

نیافتگی در ایران. نقش عدم تناسب نهادي در توسعه4
نیافتگی در ایران قبـل از انقـالب،   شود که یکی از علل اصلی توسعهدر این قسمت نشان داده می

عدم تناسب نهادي و ناکارآمدي حکمرانـی بـوده اسـت. نهـاد سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و        
: 1394اه و اهمیت مشخصی دارند. به تعبیر داوري اردکـانی ( حقوقی هر یک در هر نظامی جایگ

) اگر این نهادها331
در جاي خود قرار گیرند و در اندازه خود باشـند مایـه قـوام و نظـم و اعتدالنـد و اگـر       

شـود. در  همزمان و همراه و هماهنگ نباشـند بـر هـیچ یـک اثـري کـه بایـد مترتـب نمـی         
ــه نامتناســب و ناهمنیافتــه اجــزاء و شــئونکشــورهاي توســعه زماننــد کــه از آن معمــوالً ب

هـاي علمـی و تکنولوژیـک در    کنند. در کشور ما با وجود پیشـرفت تعبیر می» ماندگیعقب«
هاي اخیر میان توسـعه علـوم و بخصـوص توسـعه آمـوزش بـا اقتصـاد  و مـدیریت و         دهه

تکنولوژي عدم تناسب و ناهمزمانی آشکار پدید آمده است.
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دا تعامل نهادهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در ایـران قبـل از انقـالب بررسـی     در ادامه ابت
» تناسـب نهـادي  «به بررسی مصادیقی از تاریخ ایران قبل از انقالب در چارچوب شود. سپسمی

ملت، انقالب مشـروطه،  - شود. این مصادیق در چهار بخش: استمرار نامطلوب دولتپرداخته می
ناکارآمدي حکمرانی تنظیم شده است.مدرنیزاسیون نامتوازن و

تعامل، توازن و تناسب نهادهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در ایران1.4
تـوان  دهد بدون تغییر اوضـاع اقتصـادي نمـی   ) نشان می206، 69- 67، 46: 1400اکبر داور (علی

اصالحاتی در حکومت شکل داد. ایـن اصـالحات بایـد توسـط نهـاد سیاسـی صـورت بگیـرد.         
سـو و  دهد که در عصر پهلوي به دلیل وجـود دیکتـاتوري از یـک   ) نیز نشان می1399کاتوزیان (

سوي دیگر، امکان پیوند دولت و ملت (یا به زبان پـژوهش حاضـر داالن   ومرج از آشوب و هرج
باریک و توازن نهادي) وجود نداشته است.  

اهللا) و نهـاد  مدرن ایران، بین نظام سیاسی پادشاهی (به مثابه ظـل گفته شد که در جامعه ماقبل
متضـمن تـوازن   اجتماعی (مردم به مثابه رعیت) تناسب وجود داشته است. این وضعیت هرچند 

رفته است. اما زمانی که نهاد اجتماعی دیگـر خـود را   نهادي نبوده است اما در تناسبی به پیش می
رعیت نداند، و مطالبه اجتماعی بیشتري داشته باشد و در حال تبدیل به شـهروند و ملـت باشـد،    

ه تناسـب بـه   جاست کـ تواند به صورت دیکتاتوري تداوم داشته باشد. ایننظام سیاسی دیگر نمی
تناسب اسـت، زیـرا نظـام    شود. ظهور انقالب مشروطه نمودي از این عدمعدم تناسب تبدیل می

سیاسی متناسب با خود را شکل نداد و در عوض رضاخان بـه عنـوان یـک حکومـت مسـتبد را      
توان انقالب سفید پهلوي دوم را نیز مصداق بارزي از عـدم تناسـب میـان    نتیجه داد. در ادامه می

(بـراي جزئیـات   آزاد) دانسـت اد سیاسی (پادشـاهی مسـتبد) و نهـاد اقتصـادي (اقتصـاد شـبه      نه
).485- 484: 1400سفید بنگرید به دریایی انقالب

ملت (عدم توازن - شده: فقدان و استمرار نامطلوب دولتوابستگی به مسیرطی2.4
نهادي)

در تـاریخ ایـران   )Path dependency(شـده مسیرطیدر این قسمت با تمرکز بر مفهوم وابستگی به
شود که عصر پهلوي سـه ویژگـی مهـم داشـته اسـت کـه بـه موجـب آن ارتبـاط          نشان داده می
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ایـن سـه ویژگـی کـه در ادامـه      بـرده اسـت.  ملت از یک عـدم تناسـب نهـادي رنـج مـی     دولت
شوند عبارتند از:میبررسی
ملت  - . انفکاك دولت1
یاسی. نظم اجتماعی برآمده از نهاد س2
. استوار بودن نهاد اقتصادي مبتنی بر نهاد حقوقی3

ه که حتی ایـن انفکـاك گاهـاً تـا     مشخصه ارتباط دولت و ملت در تاریخ معاصر انفکاك بود
در ایـران  )262: 1391رفتـه اسـت. بـه تعبیـر آشـوري (     حد دشمنی بـا یکـدیگر پـیش مـی    سر

تـه اسـت. بـرخالف معنـاي مـدرن      ملت طبق فرایند منطقی و باثبات و طبیعی شـکل نگرف دولت
دولت، در ایران دولت نماینده طبقات اجتماعی یا ملت نبود. بالعکس طبقات اجتماعی به میـل و  

که در سـطور پیشـین   - شد. به عنوان مثال تحلیل حقوق مالکیت خواست دولت به افراد اعطا می
ن عـدم تناسـب نهـادي    در نسبت با ای- از اهمیت آن در تحلیل کیفیت نهادي سخن به میان آمد

بدین شکل خواهد که مالکیت دارایی نه یک حق بلکه یـک امتیـاز بـود (بـراي آگـاهی بیشـتر،       
)، دو نـوع ثبـات سیاسـی    1982(). بـه اعتقـاد هاشـم پسـران    1393:1394بنگرید به کاتوزیـان  

شـود و دیگـري از راه سـرکوب   د مـی ي مـردم ایجـا  دارد که یکی بر اثر مشارکت فزایندهوجود
زور. دولت ایران به رهبري محمدرضا پهلوي آشـکارا از الگـوي دوم اسـتفاده کـرد و کوشـید      و

هـاي اجتمـاعی تحمیـل کنـد.     همانند پدرش براي دومین بار فشار بر جامعه ایران را توسط اهرم
دولت او هم مثل دولت پدرش رضاشاه، سرانجام به ارتش و درآمد نفت متکـی شـد. حکومـت    

تنهـا در رأس بلکـه بـر فـراز جامعـه      ان از تمام طبقات اجتماعی مستقل بود و نهاستبدادي در ایر
).  23:  1399گرفت(کاتوزیان قرار می

براي برقراري تناسب میان نهاد سیاسی  با جامعه الزم است نظم اجتماعی ملـت را متناسـب   
راتـر از پارلمـان و   ) معتقد است کـه ف 1395القلم (با نهاد سیاسی تربیت کند. به همین دلیل سریع

کننده همه امـور باشـد. اگـر فـرد متـأثر از یـک نظـم        مجلس، نظم اجتماعی است که باید تنظیم
اجتماعی تربیت نشود، در نظم پارلمانی صحیح عمل نخواهد کرد.

بخشی بر نهاد سیاسی، ارتبـاط نهـاد حقـوقی بـا     بر نقش و اهمیت قانون در مشروعیتعالوه
اقتصـادي بـدون نظـام حقـوقی     اهمیت است. از آنجایی کـه هـیچ نظـام   نهاد اقتصادي نیز حائز

ماند، در نظام حکمرانی استبدادي ایران نهادهاي حقوق کهن اعتبار خـود را از دسـت   نمیاستوار
داده بودند، نه تنها از نهادهاي حقوقی جدید خبري نبود، بلکـه عملکـرد شـاه و درباریـان خـود      
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ماعی بود و فاقد ثباتی بود که مناسبات اقتصادي بـه آن نیـاز دارد  هاي اجتعامل نابسامانی و تنش
ب).1395؛ الف1395(طباطبایی 

در نظام استبدادي ایران چهارچوبی حقوقی و نهادهایی قانونی به وجود نیامـد، درحـالی کـه    
گذاري و گسترش نـوآوري و خالقیـت اقتصـادي نیازمنـد چهـارچوبی      امنیت اقتصادي، سرمایه

ي قاجـار،  ي فرمانروایی صفویان تا آغـاز سلسـله  قانونی است. به همین دلیل در فاصلهحقوقی و 
حکومت ایران دچار زوال تدریجی شد و اقتصاد و بازرگانی ایران پویـایی خـود را از دسـت داد    

زمان با قدرت گرفتن قاجاریه نیز تحولی در اقتصاد جهانی صورت گرفته بود که ایران تنهـا  و هم
) ایـن دوران را عصـر   1400ي آن قرار گیـرد. در همـین ارتبـاط دریـایی (    در حاشیهتوانستمی

داند.  نامد و آن را بسیار پر آشوب و تلخ میتاریک می

بزنگاه تاریخی: انقالب مشروطه3.4
ــاریخی در ایــن قســمت نشــان داده مــی شــود کــه انقــالب مشــروطه هرچنــد یــک بزنگــاه ت

)Critical juncture(اي که حوادث و رویـدادهاي پـس   گونهبراي تاریخ ایران است، بهبسیار مهم
اند. امـا چـون نتوانسـت تناسـب نهـادي میـان نهـاد        از آن نیز همگی تحت تأثیر این بزنگاه بوده

توجـه بـود، نافرجـام    سیاسی و اجتماعی و حقوقی برقرار کند، و اساساً به نهاد اقتصادي نیـز بـی  
انتخاب تاریخی براي رفتن به سـمت برقـراري تناسـب میـان     ماند. انقالب مشروطه یک فرصت 

جـاي ایجـاد نظـامی    بـه جامعـه نهاد سیاسی و اجتماعی در کشور بود. اما در انقـالب مشـروطه،   
ومرج را از خود بروز داد.هاي هرچه بیشتري از هرجآرام نشانهبر قانون اساسی آراممبتنی

. ارتباط فقـه بـا قـانون    1ل زیر بررسی کرد: توان براساس چهار اصسرنوشت مشروطه را می
. اصـالحات سیاسـی و   3. تصویب قانون در بستر نهادي و تبدیل شدن قانون به قاعده، 2جدید، 

. زوال فرهنگ سیاسی مشروطه4اقتصادي توأمان، 
کار اساسی مشروطیت این بود که بتواند فقه، به عنوان نظام حقوق شرع، را به حقوق جدیـد  

(بـراي آگـاهی   ي جدیـد را از میـان بـردارد   تا تعارض میان فهم کهن دینی و اندیشـه تبدیل کند 
. یعنی اصالحات نهـادي بـراي آن   )1400فیرحی ؛ 1398بیشتر در این مورد، بنگرید به طباطبایی 

که بتواند تناسب نهـادي را تضـمین کنـد، نیـاز بـه بـازتعریفی نهادهـاي گذشـته داشـت و ایـن           
مشروطیت در نسبت با شرع و حقوق جدید افتاد.بود که در اتفاقی
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علت اینکه در این بزنگاه تاریخی، قانون نتوانست حکمفرما شود و اوضاع را بهبـود ببخشـد   
توانند مثمرثمر باشند مگر اینکه در یـک بسـتر   خود نمیخوديبه این خاطر بود که این قوانین به

قرار نهـاد قـانون الزم اسـت کـه عـادات و      نهادي خاص و متناسب اجرا شوند. لذا مقدم بر اسـت 
سـازد  ) خاطر نشان مـی 1998(مندي و نظام حقوقی متناسب با آن پدید آید. هایکفرهنگ قانون

هـا  بایست در سازگاري با سـایر بخـش  که وضع قانون یک فرایند مداوم و تدریجی است که می
گذاري تغییر داد، اما بستر تحقـق  توان با تصویب و قانونانجام شود. اگرچه نهادهاي جزئی را می

بـر ایـن   ). عالوه1397شود (موسوي اصل آن تدریجی و تاریخی است و در بلندمدت محقق می
) قــانون مــادامی کــه بــه قاعــده تبــدیل نشــود اثرگــذار Hodgson()2006(بــه تعبیــر هاجســون

بود.خواهدن
یگــاه اصــالحات اهمیــت و جامســئله دیگــري کــه در ایــن بزنگــاه تــاریخی دیــده نشــد، 

). نهادهـاي  1392شـود (طباطبـایی   است که بدون آن شالوده نهاد سیاسی تثبیـت نمـی  اقتصادي
اقتصادي یکـی از ارکـان توسـعه هسـتند. فقـدان نهادهـاي اقتصـادي از قبیـل دسـتگاه مـالی و           

یـات  هاي کشور بود. در ایران اخـذ مال ستانی منظم و عادالنه یکی دیگر از وجوه نابسامانیمالیات
اي گونـه و به مصرف رساندن آن هرگز از اسلوب درستی برخوردار نبود به صورت نزولی بود به

گرایانـه و نـامنظم و   ) به شدت واپـس 1400(دریاییکردکه فشار را بر اکثریت فقر زده بیشتر می
) بود.1395پراکنده ( آبراهامیان 

خـوان  که فرهنگ سیاسی مشروطهوجه دیگر عدم تناسب نهادي در انقالب مشروطه این بود 
ار دولت و برقراري حاکمیـت قـانون   خواهی که بر مهتغییر یافته و رو به افول گذاشت. مشروطه

رفته به نزاع طبقات توجه یافـت و ایـن نیروهـاي سوسیالیسـم و ناسیونالیسـم      تأکید داشت، رفته
تخاب اختیـاري نبـود، زیـرا در    ). البته این یک ان1401بودند که در منطقه قد علم کردند (اتابکی 

هاي جنگ جهانی اول ایران دچار فروپاشی سیاسی و اشغال شده بـود و خطـر فروپاشـی و    سال
تجزیه ایران جدي بود، به همین دلیل طبقه متوسط و روشنفکران ترجیح دادند که یک حکومـت  

ند و در عـین حـال   ماندگی کشور را حل کي عقبمقتدر سر کار بیاید تا بتواند مشکالت فزاینده
).1399از یکپارچگی و استقالل آن محافظت نماید (اتابکی 
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مدرنیزاسیون نامتوازن  »چرخه شوم«4.4
از طریق ایجاد طبقه متوسط و طبقـه  - ) معتقد است که تجدد غربی به دو شیوه 1395آبراهامیان (

عهـد قاجـار و در نتیجـه    باعث سست شدن روابط نظام سیاسی با جامعه ایران در - کردهتحصیل
پیروزي انقالب مشروطه را ممکن ساخت.

اجتمـاعی  - ي اقتصـادي پهلوي دوم نیز با استفاده از درآمدهاي روزافـزون نفتـی، در حـوزه   
سیاسـی از ایـن فرآینـد    سازي کشـور انجـام داد. امـا در حـوزه    اقدامات بسیاري در جهت مدرن

ي حکومـت و سـاختار اجتمـاعی    پیونددهنـده هـاي سازي بازماند. بـه ایـن ترتیـب حلقـه    مدرن
بست رسید. اصـالحات نهـادي بـا    هاي ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم به بنشد و راهگسسته

هدف برقراري تناسب نهـادي مـی بایسـت بـا بافـت سـنتی و تـاریخی و فرهنگـی همخـوانی          
گیـري  سـاز شـکل  زمینـه گیري نهادهاي مدرن بدون تغییر سایر نهادهاي سنتی، باشد. شکلتهداش

هاي حقـوقی بـه زنـانی کـه در     عدم تناسب نهادي در کشور را فراهم ساخت. مثالً اعطاي آزادي
اند و اساساً خود آنـان نیـز ممکـن اسـت چنـین حقـوقی را       یک محیط سنتی و دینی رشد کرده

بتواننـد  اي کـه  برنتابند، یا دادن حق رأي براي مردمی که در تاریخ خود هرگـز بـا چنـین پدیـده    
اند باعـث مشـکالت نهـادي دیگـري گردیـد.      سرنوشت خویش را خود تعیین کنند روبرو نبوده

گیري احزاب در ایران نیز عمالً منجر به دستاوردهایی شد که با فلسفه وجود آنهـا بـه   حتی شکل
) حــزب رســتاخیز را 549- 548: 1395شــدت تعــارض داشــت. در همــین مــورد آبراهامیــان ( 

ه هدف آن حزب تقویت و تثبیت رژیم بود. اما نتیجه آن بـود کـه ایـن حـزب بـا      زند کمیمثال
- عملکرد خود باعث تضعیف رژیم شد. عـدم تناسـب نهـادي و شـکاف میـان نظـام اقتصـادي       

و گسترده شد که نهایتاً منجـر بـه   چنان عمیق نیافته آنیافته و نظام سیاسی توسعهاجتماعی توسعه
متالشی شدن کل رژیم شد.  

گیـري  هاي تاریخی و ساختاري موجـب شـکل  اي از شکافچه گفته شد مجموعهطابق آنم
) 14: 1381سیاسی در ایران شده اسـت. بشـیریه (  - اي از نیروهاي اجتماعیساختار نسبتاً پیچیده

گـذار داراي  مـدرن و یـا درحـال   نیمه- سنتیاي نیمهي ایران به عنوان جامعهمعتقد است که جامعه
بـود. شـکاف میـان دیـن و دولـت،      هـاي اجتمـاعی   اي از شـکاف شمار پیچیدهبندي وصورت
هاي قومی و نژادي و زبانی سرنوشـت تـاریخی ایـران را    اي و شکافهاي مذهبی و فرقهشکاف

در طی قرون و اعصار رقم زدند. نوسـازي اجتمـاعی و اقتصـادي و فرهنگـی در سـطح جامعـه       
هـا هـم   م (تجددگراي) و سنتی شد. این شـکاف تري میان مدرنیسموجب پیدایش شکاف عمیق

کردند.باعث ایجاد عدم تناسب نهادي شدند و هم آن را تشدید 
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ناکارآمدي حکمرانی در عصر پهلوي5.4
). ایـن  1396. کاتوزیان، 1397القلم، حکمرانی در تاریخ ایران فردي و شخصی بوده است (سریع

) Impersonal(هادهـا غیرشخصـی بـودن    گیـري ن درحالی است که یکی از شروط اصـلی شـکل  
). 2020اوغلـو نهادهاست، یعنی نهادها قائم به اشخاص یا نظریات شخصی کسی نباشـند (عجـم  

اقتـدارگرایی فـردي مسـتقر در نظـام حکمرانـی در دوران پهلـوي       «از این رو بدیهی اسـت کـه   
و در نهایـت همـین عامـل نـه تنهـا مـانع       » توانست پاسخگوي نیازهاي توسعه پایدار باشـد نمی

یافتگی بود بلکه باعث فروپاشی آنان نیز شد.  توسعه
عامل نهادها (توازن و تناسب)، کیفیـت  طور که در سطور پیشین گفته شد، نوع کیفیت تهمان

کند. محققان گوناگونی علـل فروپاشـی پهلـوي را بـا تمرکـز بـر یکـی از        حکمرانی را تعیین می
) تبعات توسـعه وابسـته را علـت اصـلی     Foran()1396 :350(اند. جان فوراننهادها تبیین داشته

گـرا،  ولـت انحصـارگراي شـخص   یري دپذ. آسیب1کند: داند و آن را چهار مورد خالصه میمی
عدالتی و ستم تشدیدیافته در نتیجه افـول  . بی3پیچیدگی فرهنگی سیاسی مقاومت و مخالفان، .2

). یروانـد  350: 1396ن . پیدایش فرصت مساعد ناشی از بحران در نظام جهـانی(فورا 4اقتصادي، 
ر فروپاشـی پهلـوي   سیاسـی را د نظریه نـاهمگنی سـاختاري میـان اقتصـاد و توسـعه     آبراهامیان

کند. رژیم پهلوي در همگن ساختن میان سیاسـت و تحـوالت اقتصـادي و اجتمـاعی     میمطرح
ناکام بود و بدین ترتیب ساختار سیاسی از ساختار اجتماعی از یکدیگر گسیخته شد. لذا انقـالب  

عه نـاهمگون  نیافتگی بلکه به دلیل توسـ یافتگی و یا توسعهنه در نتیجه توسعه1357ایران در سال 
) 1401بشـیریه ( . )1980؛ 1395(آبراهامیـان بین ساختار سیاسی، اقتصـادي و اجتمـاعی رخ داد  

. بـروز تضـاد   2. ایجاد نارضایتی اقتصادي در سطح وسیع، 1شمرد: گونه برمیعلل انقالب را این
سیاسـی بـین   . ایجاد اتحاد و ائـتالف 4ها، . بسیج انقالبی توده3در منافع دولت و طبقه فرادست، 

) علـت  1401هاي خارجی رژیم. بشـیریه ( . سست شدن حمایت5نیروهاي مختلف اپوزیسیون، 
هـم رشـد اقتصـادي    1978تـا  1973هـاي  کند. سـال اقتصادي انقالب را از دو زاویه بررسی می

وجود داشت و هم افول اقتصادي. گروهی رفاه اقتصادي و گروه دیگر فقـر و فالکـت را علـت    
سـاز  گیرد که هـیچ یـک بـه تنهـایی زمینـه     ) نتیجه می1401دانند. با این حال بشیریه (انقالب می

اند، یعنی رشـد و  اند بلکه هر دو (رشد و فالکت) توأمان باهم منجر به انقالب شدهانقالب نبوده
کند.افول سریع اقتصادي است که ذهن مردم را آماده انقالب می

رین علت سقوط پهلوي را باید در فقـدان و نـاتوانی در   تتوان گفت بنیاديطور خالصه میبه
دهی نظام حکمرانی و تناسب نهادي جست. حکمرانی در نظام پادشاهی در تاریخ ایران بـا  شکل
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ـ   محوریت شخص شاه صورت می ی مـادامی میسـر بـوده اسـت کـه      گرفت. ایـن نـوع حکمران
جامعه به عنوان رعایـا روي دیگـر   داشتند، و افرادگر و شهروندان وجود نمیمدنی مطالبهجامعه

تـرین کـانون بـراي    دادنـد. عصـر پهلـوي نتوانسـت مهـم     سکه پادشاهی مسـتبد را تشـکیل مـی   
یافتگی یعنی ایجـاد نظـام حکمرانـی غیرفـردي و تناسـب نهـادي را بـه ارمغـان بیـاورد.         توسعه
هـا  هوزدهـد کـه جمهـوري اسـالمی نیـز در برخـی حـ       ) نشان میHarris()1398 :259(هریس
هاي ناکام حکومت پهلوي که به دنبال جهش بزرگ بود است.کردن همان پروژهتکراردرحال

گیرينتیجه. 5
نیـافتگی کشـور در   در توسـعه » حکمرانـی «و » عدم تناسب نهـادي «در این مقاله سعی شد نقش 

ایـران  در » وابسـتگی بـه مسـیر طـی شـده     «دوره پهلوي مورد تبیین قرار گیرد. نشان داده شد که 
سرنوشت متفاوتی را براي تحقق رشد و توسـعه اقتصـادي در دوره پهلـوي رقـم زد. اسـتبداد و      
خودکامگی در دوره قاجار، مانع از حاکمیت قانون و همچنین تبعیـت از عقالنیـت اقتصـادي در    

مشـروطه بـراي اصـالحات سـاختاري     » بزنگاه تـاریخی «زمینه حکمرانی و نهایتاً عدم استفاده از 
گیري نهادهاي مدرنی از قبیل مجلس پس از مشـروطه و قـوانین   شد. از سوي دیگر شکلنهادي

گیـري  سـاز شـکل  مدنی برگرفته از کشورهاي اروپایی بدون تغییر سـایر نهادهـاي سـنتی، زمینـه    
ساز فروپاشـی  در کشور را فراهم ساخت. این عدم تناسب نهادي نهایتاً زمینه» تناسب نهاديعدم«

راهم کرد.کل سیستم را ف
از جمله علت وقوع عدم تناسب نهـادي مدرنیزاسـیون نـامتوازن بـود. اصـالحات در سـطح       
بیرونی نهادها مستلزم اصالحات ذهنی و تغییر نوع نگرش کنشگران فردي اسـت. دگرگـونی در   

گرفـت. دیـدگاه نظـري    قلمرو اندیشه با آهنگی کندتر از اصالحات سیاسـی و اجتمـاعی انجـام    
ي خود به مـانعی عمـده   هاي سنتی به نوبهطور عمده، سنتی باقی ماند و همین دیدگاهایرانیان، به

هاي اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شد. البته باید به این نکته تأکید داشـت کـه   در راه دگرگونی
چه مـورد تأکیـد اسـت،    جا هدف دفاع از نهاد سیاسی یا اجتماعی خاصی نیست، بلکه آندر این

ن نهادهاست.تناسب میا
کردند، امـا در  ایرانیان، اگرچه به ناچار باید با توجه به الزامات مناسبات دنیاي جدید عمل می

قلمرو اندیشه به جهانی تعلق داشتند که با منطق این مناسبات نسبتی نداشت. ناآمـادگی اکثریـت   
بی (از قبیـل  جامعه براي ادراك اصول اصالحات اساسی به پیدایش اشکال فاسدي از سیستم حز
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هـاي قـدیم در زیـر    حزب رستاخیز) و نهایتاً پراکندگی و آشوب انجامید که از طریق آنان قدرت
کردند.  هاي جدید حکومت مینقاب

نهاد سیاسی و نهاد اجتماعی باید در یک وضعیت تـوازن و تناسـب قـرار گیرنـد، اگـر نهـاد       
اگر نهـاد سیاسـی ضـعیف باشـد بـه      شود و سیاسی به شدت قدرتمند شود به استبداد کشیده می

انجامد. در ادبیات تحلیل نهادي، وابستگی به مسیر طی شده به این معنی نیسـت  هرج و مرج می
هـا یـا   زده و جایی براي ارادهاش را رقم میکه صرفاً گذشته یک ملت است که سرنوشت کنونی

آفرینی عـواملی  گذشته، نقشاقدامات فردي وجود ندارد، بلکه به این معناست که در کنار میراث 
تواند کار جمعی را تسـهیل کنـد و بـه    از قبیل اقدامات رهبران، فرادستان و کارآفرینان سیاسی می

، مسـیر حرکـت جامعـه را از    »بزنگاه تاریخی«دهی یک هاي جدیدي بیانجامد که با شکلائتالف
بخشند.  نو شکل می

فاً کیفیت نهادي براي تبیین مسئله توسـعه  در این مقاله کوشش شد بر تناسب نهادي و نه صر
دهنـد کـه کیفیـت نهادهـا بـراي موفقیـت       تمرکز شود. شـواهد نشـان مـی   - اشدر معناي کلی- 

کنـد. ایـن سـوال کـه     که نتیجه نهایی را تعیین می» تناسب نهادي«کند بلکه اقتصادها کفایت نمی
ــعه ــعه   توس ــا توس ــت ی ــدم اس ــادي مق ــ ي اقتص ــاکی از ب ــی، ح ــئله  د في سیاس ــدن مس همی

ي اصلی، عدم تناسـب نهـادي اسـت و نـه تقـدم و تـأخر نهادهـاي        است. مسئلهنیافتگیتوسعه
اقتصادي و سیاسی. سیاست پیشنهادي مقاله حاضر این اسـت کـه بـراي همـوار سـاختن مسـیر       

بایست اوالً از افتادن در عدم تناسب نهادي جلوگیري شود و ثانیاً مسیر مطلـوب  توسعه ایران می
هـاي فـراز و فـرود قاجـار و     بهینه به سوي تحقق تناسب نهادي شناسایی شود، و ثالثـاً تجربـه  و 

عنوان آئینه عبرت پیش چشم داشت.پهلوي را به 
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