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 مؤلفین پیشگفتار

ل تفاوت فراوان کشورها در سطح رشد، رفاه و توسعه یل از دالیاز دال سؤال
 ازجملهها، دولتها و صعود و سقوط تمدنل یدالگر ید یانیببه و  یاقتصاد

ن یدر ا یر بوده است و متفکران فراوانیاخ یهاها و دههدر قرن یاساس سؤاالت
 اند.ق و پژوهش پرداختهینه به تحقیزم

موجود و  ید با توجه به خألهایجد ییر اقتصاد نهادگرایاخ یها در دهه
اقتصاد همانند  یکیکرد نئوکالسیرو یاز فروض اساس یاشکاالت وارده بر برخ

کرد و ین رویل و اصالح ایو اطالعات کامل به دنبال تعد یت ابزاریفرض عقالن
توسعه بوده  درحال یق مشهود در کشورهایژه حقایو واقع به یایمطابقت آن با دن

ت، نهادها یر و اصالح اصل موضوعه عقالنیید با تغیجد یاست. اقتصاد نهادگرا
 یها نهیند و نقش هزک یاضافه م یاقتصاد یهایمهم به تئور یدیعنوان ق را به

ن یند. در اک یل مید تحلیتول یها نهین نهادها و هزیوند بیعنوان پ معامالت را به
-یل میشده و وارد تحل بیها ترک یدئولوژیها و ا دهیبا ا یاقتصاد یکرد تئوریرو

ن ییمهم در تع یعنوان عوامل به یو حقوق یاسیند سیفرآ یساز شوند و با مدل
 یح بازارهایمهم در تشر یها را عامل جوامع، آن یمتفاوت اقتصاد یردهاکعمل

توسعه  درحال یکشورها یدگاه، ساختار نهادین دیداند. بر اساس ایارآمد مکنا
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مهم بر سر راه تحوالت  یصورت مانع ، بهیاسیو س یحقوق یژه ساختارهایو به
 یند بلندمدت توسعه اقتصادیدر مرکز فرآ یکنند و تحول نهاد یعمل م یاقتصاد

و  ل نقشیوتحل هی، تجزیبه مطالعه، بررس کتابن ین اساس ایقرار دارد. بر هم
ند رشد و توسعه کشورها یدر فرآ یاسیو س یحقوق ،یاقتصاد ینهادها تیاهم

 اختصاص دارد.
-یت و نقش بیز به اهمیخود ن یکین بزرگ اقتصاد نئوکالسیامروزه متفکر

ان یدمن بین خصوص فریاند. در همند توسعه اذعان نمودهیفرآل نهادها در یبد
ت و نقش یت حقوق مالکیرا در خصوص اهم یکند که: ما مطالب فراوانیم

ده است یقت آشکار گردین حقیم...ایاآموخته یاقتصاد یه آزادیپا عنوان بهن یقوان
ت یماست. بدون حاک یسازیتر از خصوصیاتیت قانون حید حاکمیکه بدون ترد

 یاقتصاد یدمن، گزارش ساالنه آزادی)فر معناست یب یساز یقانون، خصوص
ت و یاولوکند که: یان میب صراحت به یاز در مقالهیک نی(. رودر2002جهان، 

به اصالحات  یمتیاز اصالحات ق توسعه درحال یکانون اصالحات در کشورها
است که  ینکته اساسن یدرک ا کننده منعکسر یین تغیاست. ا افتهیرییتغ ینهاد

نه یکه زم ینیبشین قابل پیتوانند در فقدان مجموعه قواعد و قوانیبازارها نم
عملکرد  ،ع کنندیتوز آن را یامدهایرا فراهم کرده و پ یاقتصاد یهاتیفعال

 (.2008ک، یداشته باشند )رودر یمناسب
. استبحث و کنکاش فراوان  ازمندینز ین ین بحث از منظر نگاه اسالمیا
شرفت و یپل یق از دالیو عم قیدق یو اشارات مطالب یما حاو ینیر بزرگان دیتعاب

د نتوان لزوماً با رشد و یشرفت و پسرفت را شاین پیهرچند ا ستپسرفت کشورها
در  السالم هیعل یعل امام .کسان دانستی یات مرسوم اقتصادیتوسعه در ادب

و پرداختن  یاصول و دستورات اساسعدم توجه به  :عاملچهار سنگ گران یریتعب
نار کو  اقتیل یبه و یار گماشتن افراد فروماک، به تیاهم کمو  یبه امور جزئ

دانند یها م دولت ستکرا نشانه انحطاط و ش تیباکفاق و یگذاشتن افراد ال
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من از رسول  :ندیفرمایگر مید یریشان در تعبی. ا(۴۴3، ص ۶، ج غررالحکم)
که حق ناتوانان را از زورمندان،  ی: امتفرمودیدم که میخدا )ص( بارها شن

د یسته تمجی، رستگار نخواهد شد و شابازنستاند  زبانو بدون لکنت  اضطراب یب
)ع(  ین جمله امام علیح ایدر توض ید مطهریشه(. ۳۱، نامه البالغه نهج) ستین
ه مردم تو را ک ینکومت بکح یا گونه بهد ی! تو باکمال دیفرما یم ... :کنندیان میب

ز یو مالشان و دوست عز یتشان و نگهدار هستیامن کننده نیتأم یواقع یبه معن
ابوالهول درآورده و  کی صورت بهرا   ه خودشک یموجود کیخودشان بدانند نه 

ومت کخواهد ح یبترساند، با عامل ترس م  خواهد مردم را از خودش یشه میهم
غمبر یپ بار کینه  یعنیام  دهیر مره شنیغمبر غیپن جمله را از یند بعد فرمود من اکب
 بار کی بهگفته و  یرر مکت داشته میها عنا به آن یلیخ  هکها را  جمله یرم بعضکا

نه  یعنیرمره ین جمله را غیه من اکد یفرما ین میرالمؤمنیام است  کرده یقناعت نم
 ؤخذی یامه حتلن تقدس »ه کدم یغمبر شنیرر از پکه مکبل بار کیه ک  ینکال یخ

  )کلمه امت یغمبر فرمود هرگز امتیپ« متتعتع ریغ یف حقه من القویللضع
 یبه مقام به مقام قداست، یا جامعهم(، ییگو یم است با آنچه امروز جامعه یمساو

است  یانسان  ن جامعه، جامعهیبشود گفت ا هکد باشد یس و تمجیه قابل تقدک
 یرا از قو  ف حقشیه ضعکباشد  منوالن یه وضع به اک وقت آنرسد مگر  ینم
 انشیدرب ینتکل ستدیا یم یف در مقابل قویضع یلمه، وقتکنت کرد بدون لیبگ

ه یروح یطورکل بهمردم   هکنیا یکین شامل دو مطلب است: یوجود نداشته باشد ا
باشد شجاعانه  یقو هراندازه ینند و در مقابل قوکرا از خود دور  یضعف و زبون

س است یه ترس از جنود ابلک نداشته باشند  فتد، ترسینت به زبانشان نکستند، لیبا
و  یدر مقابل قانون، قو هکباشد  ید طوریبا یاجتماع  ه اصالً نظاماتکنیگر ایو د
 .(82، ص یرامون انقالب اسالمی، پیمطهر ی)مرتض وجود نداشته باشد یفیضع

ق ید قابل تطبیجد ینهادگراکرد مطرح در اقتصاد یانات با روین بیبه وضوح ا
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کشور  یافتگینحل مشکل توسعه یدر راستا ین اثر بتواند گامید است ایام است.
 ران بردارد.یزمان ایعز

در  یمدخلشده است. فصل اول  یده سامانفصل  هفتکتاب حاضر در 
فصل دوم به بحث از  ند توسعه است.یگاه نهادها در فرآیخصوص نقش و جا

از روند آن اختصاص دارد. در فصل سوم  ینظر یهاانیو بن یخینهادها، روند تار
ن رشد و یادیل بنیدالز یند رشد و توسعه و نیدر خصوص فرآ ها دگاهیدتکامل 
نهادها  نقش به بحث از بیچهارم و پنجم به ترت. فصل خواهد شدبحث توسعه 
مطالعات صورت گرفته در  ند توسعه اشاره دارند.یدر فرآ یاسیو س یحقوق

د یجد یکردهایو رو یگوناگون و رشد اقتصاد ین نهادهایخصوص رابطه ب
موضوع فصل  ،یتوسط اقتصاددانان در خصوص نهادها و رشد اقتصاد شده انیب

و نوع  یکتاب به بحث از نقش اصالحات نهاد یانی. فصل هفتم و پاهستششم 
ن یا یهاها و آموزهها، نکته، مسائل و چالشیند اصالحات نهادینگاه در فرآ

 اختصاص دارد. حوزه
فیق نگارش گوییم که تو در پایان این پیشگفتار خداوند بزرگ را سپاس می

که بدون لطف حضرت حق انجام این کار میسر نبود. از این کتاب را اعطا نمود
پرست و همکارانشان که با دقت و  مدیر محترم نشر آماره جناب آقای فرهاد نوع

های کتاب را رفع نموده و زمینه انتشار کتاب را  کاستیارائه نظرات ارزشمندشان 
 فراهم نمودند کمال امتنان و تشکر را داریم.

 

 
 



 

 فصل اول

 و  کشورها تفاوت فراوان درآمد سرانه

 رشد یسؤاالت محور
 

 یها رد؟ اگر از سرچشمهکه یتوج ین فراوانیتوان تداوم فقر را در ع یچگونه م]

ه موجب کرا  ییها استیس یسادگ ر بهیفق یشورهاکم، چرا یآگاه هست ین فراوانیا
را در مردم  ییها زهید انگینند؟... ما باک یشود اتخاذ نم یمنابع من یاز ا یبردار بهره

خود را  یها نند، مهارتک یگذار هیکارآمد سرما یها یه در فناورکم ینکجاد یا
در  ییها زهین انگینند. چنک یده کارآمد را سازمان ییش دهند و بازارهایافزا

 [ابند.ی ینهادها تجسم م
 [0222نورث، ]

 

  مقدمه
 ینه رشد و رفاه اقتصادیاز تفاوت فراوان کشورها در زم یحاک یجهان یآمارها

ر یقرن اخ میژه در نیو ر و بهیزمان و در چند سده اخ یند در طین فرآیا یاست. بررس
در کشورها و مناطق مختلف جهان بوده است.  یش فراوان نابرابریاز افزا یحاک
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و  یافتگینفراوان و غلبه بر معضل توسعه ین نابرابریل ایپاسخ به پرسش از دال
ن و یمحقق یهان دغدغهیتریکشورها از اساس یش رشد و رفاه اقتصادیافزا

ن سؤاالت یژه علم اقتصاد است. در پاسخ به ایو پژوهشگران علوم مختلف به
زمان  یها در ط دگاهین دیشده است که ا ارائه یها و نظرات متفاوت دگاهید

نهادها در  یو اساس یر، محققان بر نقش محوریدر دو دهه اخ افته است.ی تکامل
بر مباحث  یدرآمدشین فصل که درواقع پیددارند. در ایند توسعه تأکیفرآ

ن یدر ا یرشد و سؤاالت محور یگر است ابتدا معمایشده در فصول د ارائه
ند رشد ین نقش نهادها در فرآییشود. ادامه فصل به بحث از تبیخصوص بحث م

 یت اصالحات اقتصادیز ضرورت محوریتصاص دارد. در بخش آخر فصل ناخ
 بحث خواهد شد. ینهاد یهادگاهیه بر دیران با تکیدر ا

 

 آن یرشد و سؤاالت محور یمعما 1-1
و  یمختلف جهان در درآمد سرانه و رفاه اقتصاد یار فراوان کشورهایتفاوت بس

ازجمله  یو عملکرد اقتصاد یها در رشد و توسعه اقتصادمتفاوت آن یرهایمس
متفکران و محققان  یها است که پاسخ به آن ازجمله دغدغه یموضوعات مهم

کند که با یدا میت پیث اهمین حین سؤال از ایبوده است. پاسخ به ا یاقتصاد
 یو جهان یادر سطح منطقه یالدیم ۳000-20۳0در دوره  یخیروند تار یبررس

ار اندک بوده یفاوت در حدود پانصد سال قبل بسن تیشود که این نکته روشن میا
ها و ن قارهید ناخالص سرانه بیموجود، تفاوت در تول یاست. بر اساس آمارها

ن تفاوت یمناطق مختلف جهان در پانصد سال قبل حدود دو برابر بوده است اما ا
ن ین تفاوت بیطور نمونه، ا به یالدیم 20۳0افته و در سال ی شیج افزایتدر به

 ۳سون،یافته است )مدی شیست برابر افزایقا به حدود بیو آفر یغرب یاروپا
20۳۱.) 
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