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 The formation of macroeconomic theory in the 
framework of conventional economics is mainly due to 
the analysis and determination of economic behavior 
of individuals who work under the realm of a school of 
thought and capitalism. Intellectual foundations and 
structures governing the capitalist economy such as the 
type of ownership, the type of governance and the 
source of the formation of behaviors had been the 
origion of the emergence of special institutions such as 
the bank and the capital market. Consequently, a new 
theory of macroeconomics has arrived. In other words, 
macroeconomic theories are in the position of 
resolving the crisis and the problem of the West and 
are rooted in the foundations, structures and 
institutions of the capitalist system. The question of 
this research paper is: can these theories work 
efficiently and successfully for the Iranian economy 
and solve its problems? In order to answer this 
question with an empirical-comparative method, the 
theories that have been formed according to the 
prevailing atmosphere in the capitalist system are 
examined, then the structures, situation and institutions 
governing the Iranian economy are scrutinized.
It is concluded that according to the theories emerged 
in the sphere of capitalism and the institutions and 
structures formed within the framework of western 
economy and the behaviors created whatsoever, 
substantially differs from that of Iran's economy and 
can not be utilised, whether in policy making or even 
the analysis of Iran's economic conditions. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
اقتصـادی های اقتصـاد کـالن نتیجـه تحلیـل و تبیـین رفتارهـای  گیری نظریه شکل

کننـد. مبـانی  مـداری عمـل مـی افرادی است که در چارچوب مکتب فکـری سـرمایه
داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی  فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه

گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانـک و بـازار سـرمایه  منشأ شکل
های خـاص مواجـه و نظـام فکـری  ان با بحرانشده، این رفتارها و نهادها در طی زم

مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کالن  سرمایه
های اقتصاد کـالن در مقـام رفـع بحـران و حـل  رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه

داری ریشـه  مسئله غرب بوده است و در مبانی، سـاختارها و نهادهـای نظـام سـرمایه
تواند برای اقتصـاد ایـران و  های مذکور می دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه

حل مشـکالت آن کـارا و موفـق عمـل کننـد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـا روش 
به فضـای حـاکم در نظـام   هایی پرداخته که با توجه تطبیقی به بررسی نظریه−تجربی
وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصـاد  اند و سپس ساختارها، گرفته داری شکل سرمایه

  ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.
دهــد رفتارهــایی کــه براســاس مبــانی، فضــا و ســاختارهای نظــام  نتــایج نشــان مــی

هـای اقتصـاد کـالن متعـارف  گیـری نظریـه گیـرد و بـه شـکل داری شکل می سرمایه
گیـرد، متفـاوت  ایران شکل میانجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد  می

برداری بـرای اقتصـاد  ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه است. پس این نظریه
 باشند. ایران نمی

   
  ٢٩/۵/١۴٠٠دریافت: تاریخ 
  ٣٠/٩/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 

  

    واژگان کلیدی:
  ،یدار  یهسرما اقتصاد یفلسف−یر کف یمبان

ــارف و  ســاختارها و نهادهــای اقتصــاد متع
 اسالمی،

 بحران اقتصادی،
 های اقتصاد کالن، نظریه
 های اقتصاد کالن و ایران نسخه

 
 

مقاله علمی ـ پژوهشی



      ١۵١  ایرانهای اقتصاد کالن متعارف در  بررسی کارکرد نظریه

 

  مقدمه. ١
 تبیـین و تحلیل نتیجه متعارف کالن اقتصاد های نظریه گیری شکل

 فکـری مکتـب چـارچوب در که است افرادی اقتصادی رفتارهای
 صـورت عنـوان بـه داری سرمایه نظام. کنند می عمل مداری سرمایه

 و بـوده بشر فکر طراحی محصول مدرن تفکر اجتماعی−اقتصادی
 بـر و آن بـر حاکم موضوعه اصول و فلسفی−فکری مبانی براساس
 خـود خـاص شناسی انسان و شناسی هستی شناسی، معرفت مبنای
 داری سـرمایه مکتـب تأسیس و طراحی در. است شده گذاری پایه

 و حـذف کـالً  وحیـانی امـور و وحـی اشاره، مورد مبانی براساس
  . است شده آن جایگزین بشری تجربه

 منـافع از افراد پیروی اصل از اعم داری؛ سرمایه مکتب اصول
 ایـن برپایـه بازار خودجوش نظم و اقتصادی آزادی اصل شخصی،

 سـازی نظـام اصول، این شدن اجرایی جهت. گیرد می شکل مبانی
 توزیـع تولید، ساختار مالکیت، نظام ساختار هماهنگ، و منسجم

 بـا. بگیـرد شـکل باید...) و بورس بانک،( مالی نظام و مصرف و
 نقش اکنون داری، سرمایه نظام چارچوب در افراد رفتار گیری شکل
 نظام کارایی اثبات برای ابزاری عنوان به متعارف اقتصاد علم تبیینی
  . شود می مطرح داری سرمایه

 متقابلی رابطه که داد نشان عمل در داری سرمایه نظام عملکرد
 ایـن حتـی. دارد وجـود اقتصادی نظام و متعارف اقتصاد علم بین
 فلسـفی−فکـری مبـانی و متعـارف اقتصـاد علم بین متقابل رابطه
 وقـوع از پـیش تـا مثـال  بـرای دارد؛ وجود نیز داری سرمایه مکتب
 تحلیــل متعــارف اقتصــاد علــم در غالــب تحلیــل بــزرگ بحــران

 آزادی پـذیرش بـا مبنـا این بر. است بوده نئوکالسیکی−کالسیکی
 و بـازار خودجـوش نظم وجود با و بازارها بودن رقابتی و اقتصادی
 بود خواهد کامل اشتغال تعادل در اقتصاد طبیعی، قوانین از پیروی

 م،١٩٣٠ بزرگ بحران وقوع با اما نیست، دولت دخالت به نیازی و
 تحـت داری سرمایه نظام ناکارایی تأیید ضمن 1»کینز مینارد جان«

 لـزوم بر همواره بحران این وقوع دالیل تحلیل در کالسیکی شرایط
کیــد گرایــی طبیعــت دامــن در اقتصــاد علــم انــداختن از پرهیــز  تأ
 و تحلیـل و کینـز سـوی از مـدرن کـالن اقتصـاد تولـد با. کرد می

 او، جانــب از داری ســرمایه نظــام در بحــران هــای ریشــه توضــیح
                                                           
1. J.M.Keynes  

 مکتــب 2پولیــون، مکتــب همچــون کــالن اقتصــاد بعــدی مکاتــب
 4حقیقــی، تجــاری هــای چرخــه مکتــب 3جدیــد، هــای کالســیک
 مقارن بعدی، مقاطع در اقتصادی مکاتب دیگر و جدید های کینزین

  .گرفتند شکل داری سرمایه نظام در مختلف اقتصادی های بحران با
 آیـا که شود می پرداخته موضوع این بررسی به مقاله این در اکنون

 و سـاختاری تحـوالت بسـتر در که متعارف کالن اقتصاد های نظریه
 حل و ایران اقتصاد برای توانند می اند، گرفته شکل غرب اقتصاد نهادی

 هـدف حقیقـت در نماینـد؟ عمل موفق و کارا همچنان آن مشکالت
 هـای سـال در تطبیقـی−تجربـی روش بـا کـه است این حاضر مقاله
  ساختارها بستر در را متعارف کالن اقتصاد تحوالت. م٢٠٠٨−١٩٢٩

 و کنـد بررسـی) آمریکـا اقتصـاد بر  تکیه با( غرب اقتصاد نهادهای و
 و ساختارها ایران، اقتصاد وضعیت بررسی به تطبیقی صورت به سپس

 . بپردازد مقاطع همان در آن بر حاکم مالی نهادهای

 بخـش مقدمـه، از پـس است؛ شده ارائه بخش پنج در مقاله این
 گیری شــکل در مــؤثر نهادهــای و ســاختارها نقــش بررســی بــه دوم

ــه ــاد های نظری ــالن اقتص ــال در ک ــیالدی ٢٠٠٨−١٩٢٩ های س  م
 و متعـارف کـالن اقتصاد های نظریه بررسی به سوم بخش. پردازد می

. دارد اختصـاص داری سـرمایه نظـام در اقتصادی های بحران تحلیل
 نهادهـای و ساختارها ایران، اقتصاد وضعیت بررسی به چهارم بخش
 و پـردازد  می مـیالدی ٢٠٠٨−١٩٢٩ های سـال در آن بر حاکم مالی

  .دارد اختصاص پیشنهاد و گیری نتیجه بیان به پایانی بخش درنهایت،
  

 گیری شــکل در مــؤثر نهادهــای و ســاختارها نقــش بررســی. ٢
 ٢٠٠٨−١٩٢٩ های سـال در متعـارف کـالن اقتصاد های نظریه

  میالدی
 تبیـین و تحلیل نتیجه متعارف کالن اقتصاد های نظریه گیری شکل

 سـاختارهای و مبـانی بستر در که است افرادی اقتصادی رفتارهای
 دیگـر عبـارت بـه کننـد؛ مـی عمـل داری سـرمایه نظـام بر حاکم

 کـالن اقتصاد های نظریه گیری شکل به که افراد اقتصادی رفتارهای
 کـه است بوده مختلفی ساختارهای و عوامل از متأثر شده، منتهی

  .پردازیم می آنها از هریک بررسی به ذیل در
                                                           
2. Monetarism 

3. New classical economics 

4. Real business cycle theories 



     ١۴٠٠ پاییز و زمستان/ ٣۶/ ش١٨/ سجستارهای اقتصادی ایران   ١۵٢

 

  فلسفی−فکری مبانی. ١−٢
 و شناسـی هسـتی شناسـی، معرفت مبانی براساس داری سرمایه نظام

 مبنــای در. اســت شــده گــذاری پایــه خــود خــاص شناســی انســان
 کـالً  شـناخت منبـع عنوان بـه وحیـانی امور و وحی شناسی معرفت
 در. اسـت شـده معرفی آن شناخت منبع تنها تجربه و حس و حذف
 ابـزار از گیـری بهـره شناسـی،   معرفـت دانـش مرکزی هسته حقیقت
 عیسوی،( است واقع  به رسیدن در ابزاری عقل توانایی تبیین و تجربه
 گرایـی، تجربـه دکـارتی، سوپژکتویسم مانند ؛)٣۴−١٠ص ،١٣٧٩
 ابـزار طبیعی، قوانین و تجربه آنها از هریک در که... و گرایی طبیعت
  .است داری سرمایه مکتب اصول طراحی و شناخت
 داری سرمایه هدف و موردنظر هستی شناسی، هستی بحث در

 را طبیعـت مـاورای جهـان، طبیعـت و باشـد می مادی ابعاد صرفاً 
 طبیعـی، دیـن دئیسم، مکتب این شناسی هستی مبانی. تابد برنمی
  ).٢٢٣ص ،١٩٩۶ پایلین،( است سکوالریسم و الئیسم
 در کـه اسـت مـوردنظر 1امانیسم نیز شناسی انسان موضوع در
 محدود حیات از خویش لذت حداکثرسازی انسان غایت تنها آن،

 تلقـی ذات بـه قائم موجودی را انسان امانیسم. باشد می اش دنیوی
 الهـی تقدیر و قدرت ذیل در و است خداوند عرض در که کند می
  .ندارد قرار

 اعم مداری؛ سرمایه مکتب اصول شده، اشاره مبانی به  توجه با
 اصـل امانیسم، تفکر براساس شخصی نفع از افراد تبعیت اصل از

 خودجـوش نظم و طلق خصوصی مالکیت اصل اقتصادی، آزادی
 نهادهـای و ساختارها. گیرد می شکل طبیعی قوانین مبنای بر بازار

 شـود می تشکیل اصول و مبانی همین پایه بر اجتماعی و اقتصادی
 در و اصـول ایـن تناسـب عـدم. گیرد می شکل رفتارها سرانجام و

 پیدایش به انسان، فطرت با گرفته شکل نهادهای و ساختارها نتیجه
ــای بحران ــه گیری شــکل و اقتصــادی ه ــالن اقتصــاد های نظری  ک
 بحــران حــل بــرای کــه اســت مرحلــه ایــن در بیشــتر. انجامــد می

  .شود می ارائه کالن اقتصاد های نظریه اقتصادی
  

 آمریکا در مالکیت امنیت و ساختار. ٢−٢
 و بیشـتر ارزش از فـردی و خصوصـی مالکیـت لیبـرال اقتصاد در

                                                           
1. Humanism 

 حتـی چیـز هیچ کـه ای گونـه بـه بـوده، برخوردار واالتری جایگاه
 حقیقـت در. شـد نخواهد جایگاه این مانع طبقاتی فاحش شکاف
 عنوان به را خصوصی مالکیت آمریکا، در اساسی قانون گذاران پایه

 و اساسـی قـانون در و گرفتنـد نظـر در آزاد جامعـه یک بنای  سنگ
 دارد وجـود اقتصادی منافع با  رابطه در فراوانی مفاد حقوق، منشور

P0, 2008) (Ely Jr, J..  
 هــای نظــام مهــم جنبــه یــک غربــی، کشــورهای در همچنــین

 واقع در. است مالکیت حقوق از حمایت افزایش کارآمد، مالکیت
 بـرای خصوصـی کارگزاران و فردی فعالیت انگیزه بر اقتصادی اگر

 کنند ایمنی احساس باید گذاران سرمایه کند، تکیه سرمایه انباشت
. اسـت اقتصادی رشد تداوم برای ضروری شرط مالکیت امنیت و

 ایـران جمله از توسعه درحال کشورهای بیشتر در اساسی شرط این
). ١٣٨۵ سـوتو، دو( کنـد نمـی عمل رود، می انتظار که صورتی به
 و انجامد می حصر و حد بی های آزادی به مالکیت ساختار نوع این

 اقتصادی الگوهای ناتوانی که گیرد می شکل آن بستر در رفتارهایی
 گیری شـکل و فـراوان هـای بحران پیدایش به رفتارها این کشف در

 .شود می منتهی کالن اقتصاد های نظریه

  
  مرکزی بانک نهاد. ٣−٢

 رزرو فـدرال قـانون براساس. م١٩١٣ سال در آمریکا مرکزی بانک
 کـردن حـداکثر جهـت پـولی سیاست اجرای وظیفه و شد تشکیل
 مـالی، سیسـتم ثبات بهبود تورم، کنترل یا ها قیمت ثبات و اشتغال
 کـارایی و ایمنـی تقویـت فـردی، مـالی مؤسسـات ایمنـی ارتقای
 جامعه توسعه و کننده مصرف از حمایت ارتقای و پرداخت سیستم

 کمیتـه مدیره، هیئت کلیدی نهاد سه دارای و است بوده دار عهده را
 فـدرال بانـک یـا ای منطقـه مرکزی بانک دوازده و 2فدرال باز بازار
 تشـکیل را فـدرال نظـام رکـن ترین عـالی مـدیره هیئـت. باشد می
 نظـارت فـدرال بانک یا ای منطقه مرکزی بانک دوازده بر و دهد می
 سیسـتم پـولی گذاری سیاست بدنه فدرال، باز بازار کمیته. کند می

 کـه کنـد می نظـارت بـاز بازار های فعالیت در و است رزرو فدرال
 بـر تأثیرگـذاری بـرای رزرو فـدرال اسـتفاده مورد ابزار ترین اصلی
 بانــک دوازده. اســت اعتبــارات و پــول رشــد و پــول بــازار شــرایط

                                                           
2. FOMC 
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 طـور به و دهد می تشکیل را رزرو فدرال نظام دیگر رکن ای، منطقه
 نظـر، مـورد پـولی های سیاسـت اجرای در مشارکت وظیفه عمده
 تنظـیم در مشارکت بانکی، هلدینگ های شرکت تمامی بر نظارت
). رزرو فـدرال رسـمی سایت( دارند عهده بر را... و پولی سیاست

 حـداکثر جهـت رزرو فـدرال پولی های سیاست اجرای درحقیقت
 رفتارهـایی گیری شـکل موجـب... و ها قیمت ثبات اشتغال، کردن
 در اسـت توانسته می غرب اقتصاددانان از برخی اعتقاد به که شده

  .باشد مؤثر اقتصادی های بحران پیدایش
  

  بورس نهاد. ۴−٢
 هـدف بـا آمریکـا انقـالب از پـس های سـال در بهـادار اوراق بازار
 سـرمایه تـأمین بـرای کوچـک اندازهای پس و ها سرمایه آوری جمع
 دولـت ها سـال آن در. گرفـت شکل اقتصادی های فعالیت نیاز مورد
 بـه خـود های هزینـه تـأمین جهـت را ای قرضـه اوراق متحده ایالت
 رسـمی طور بـه نیویورک، بورس بازار ١٧٩٢ سال در و رساند فروش
 نـوزدهم قرن نخست نیمه در. شد تأسیس اوراق این معامالت برای
 متصـل هـم به را کشور این غرب و شرق( آهن خط احداث تب که
 خـط احداث های شرکت توسط قرضه اوراق بود، گرفته باال) کرد می
 آن از پـس. کنـد تـأمین را بـزرگ طرح این سرمایه تا شد عرضه آهن
 معـادن و صنایع های بخش آن دنبال به و بیمه های شرکت و ها بانک
 خـود نیـاز مـورد سـرمایه آوری جمـع بـه سـهام اوراق صدور با هم

 شـده سـرازیر سـرمایه حجم رفتن باال و اوراق این توسعه. پرداختند
 ایجاد کار و کسب در را جدیدی ظرفیت ها سال این در اوراق این به

 بـه را بیشـتری افـراد کوشـیدند نیـز دالالن و کـارگزاران و بـود کرده
 تـا ١٩٢٠ های سـال در. نماینـد تشـویق بازار این در گذاری سرمایه
ــق و ١٩٢٨ ــافتن رون ــمگیر ی ــاد چش ــا، اقتص ــاد آمریک ــورس نه  ب
 گذاران سـرمایه بیشـتر ها ســال آن در. آمد می نظر به ناپذیر شکست

 کـرده پرداخــت را خــود شــده خریداری سـهام از نیمی بهای تنها
 بـه منتهـی امـر ایـن کـه بـود گرفتـه فـرا را بورس بازی سفته و بودند

 بـود آن وضعیت این نتیجه. شد کاذب ارزش از هایی حباب پیدایش
 طـور بــه ها شــرکت سـهام ارزش بیسـت، دهه آخر سال دو در که

 Brittanica Concise( کـرد سقوط درصد نود به نزدیک میانگین

Encyclopedia.( در افـراد که موضوع این به توجه با حقیقت در 

 کـردن حـداکثر پـی در امانیستی مبانی براساس داری سرمایه نظام
 هـای فعالیت ترویج به نیز بورس نهاد و باشند می خود فردی منافع

 نظـام ایـن در بازی سـفته هـای فعالیت نیـز و پردازد  می سوداگرانه
 کـردن بیشـینه جهـت در آزادانه تواند می انسان و ندارد محدودیتی

 بـه رفتارهـایی چنـین بنـابراین کنـد؛ رفتار خود مطلوبیت و ثروت
 کـالن اقتصـاد های نظریـه گیری شکل و فراوان های بحران پیدایش

  .انجامد می
  

  دولت نهاد. ۵−٢
 شکل را کارایی با همراه تعادل کامل رقابت بازار کالسیک، اقتصاد در
 حضـور. دارد پـی در را جامعه نفع شخصی، نفع از پیروی و دهد می

 و زنـد می هم به را تعادل و کند می محدود را آزادی اقتصاد، در دولت
 نظام که یابد می حضور مواردی در تنها دولت. برد می بین از را کارایی
 نبودِ  همچون مواردی حقیقت در. ندارد کارا حضور بخش آن در بازار
 و برابـری ماننـد مناسـب اجتمـاعی هـای زمینه نبودِ  اقتصادی، آزادی
 های فعالیت یا انحصارها راه از فردی آزادی و حقوق به تجاوز امنیت،
 وظایفی کالسیکی دولت جهت، همین به است؛ دست این از ناسالم
 بـا عـدالت برقـراری خـارجی، دفـاع و داخلی امنیت ایجاد همچون
 تأسیسـات ایجـاد همچنـین و نظـارتی و قانونگـذار نهادهـای ایجاد

  ).١٣٨٣ رضایی،( است دار عهده را عمومی
 فـدرال دولـت اقتصـادی نقـش کالسـیک نظریه چارچوب در

 دولت اقتصادی نقش ١٩٢٩ بحران وقوع با اما بوده، کوچک نسبتاً 
 های برنامـه ١٩٣٣ سـال از و یافـت افـزایش توجهی قابل میزان به

 از حمایـت بیکـاری، بیمـه اجتمـاعی، تأمین جمله آن از زیادی؛
 مستلزم دولت وظایف انجام. آمدند پدید... و کارگری های اتحادیه
 درآمـد داشـتن کـردن، هزینـه الزمه و دولت سوی از هزینه انجام
 درآمـد نـوع ترین مناسب و ترین سالم ها مالیات حقیقت در. است
 جهـت مـؤثر ابـزار یـک عنوان بـه و رود می شمار به ها دولت برای

 درآمـد ترتیـب بـدین شـود؛ می قلمـداد مالی های گذاری سیاست
 تـأمین شـیوه همین به نیز یافته توسعه کشورهای بیشتر در ها دولت
 برای آمریکا همچون یافته توسعه کشورهای که ای گونه به گردد؛ می

 جـامع و منسجم اطالعاتی سیستم یک از درآمدها نوع این تحقق
  .برخوردارند مالیاتی حوزه در
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 بـه آمریکـا در پیوسـته و جـامع های داده پایگاه تشکیل سابقه
 صـورت بـه اطالعـات ایـن هرچند رسد؛ می سال یکصد از بیش

 اطالعـاتی اعتباری، اطالعات ثبت دفاتر اما نیست، متمرکز کامالً 
 پرداختـی اقساط و ها حساب تسهیالت، هویتی، اطالعات همچون

 ایـن از دیگـر نهادهـای و دولـت و کنـد می پردازش و آوری جمع را
 بـزرگ رکود از پس. کنند  می استفاده سازی تصمیم برای اطالعات

 از بـیش متمرکـز و جـامع اطالعـات وجود به نیاز ١٩٢٩ سال در
 اطالعـات ثبـت حـوزه در فعـال های شـرکت و شد احساس پیش
 بـه متمرکز های داده پایگاه از استفاده گسترش دوران. یافتند توسعه
 داده پایگاه نخستین آمریکا دولت. گردد بازمی میالدی ١٩۶۴ سال

 همـان در را انگشـت اثر و مالیاتی اطالعات ذخیره برای را متمرکز
 طـرح اسالمی، شورای مجلس های پژوهش مرکز( کرد ایجاد سال

 در پولشـویی قـوانین بررسـی پولشـویی، جـرم با مبارزه مطالعاتی
  ).١٣٨٢ دیگر، کشورهای

  
 در اقتصـادی های بحران تحلیل و کالن اقتصاد های نظریه. ٣

  داری سرمایه نظام
 پیـدایش بـا مقـارن متعـارف، کالن اقتصاد های نظریه گیری شکل
 حقیقـت در. است بوده داری سرمایه نظام در اقتصادی های بحران
 و سـاختارها بسـتر در افـراد رفتار گیری شکل دلیل به ها بحران این

 مکاتـب و هـا نظریه آنها، با مقارن و پدیدآمده الذکر فوق نهادهای
 ایـن بسـتر در کـه رفتارهـایی کشـف بـا تـا شده، متولد اقتصادی
 بـه را رفتارهـا آن بتواننـد آنها، بر اثرگذاری و گرفته شکل ساختارها
 بـه موضـوع شـدن تر روشـن بـرای اکنون. برسانند مطلوب شرایط
  .پردازیم می مختلف مقاطع در مبحث این بررسی
  

  متعارف کالن اقتصاد تولد و ١٩٢٩ بزرگ رکود. ١−٣
 گیری شـکل در نهادها مؤثر نقش به اقتصادی برجسته نظران صاحب

 مثـال برای کنند؛  می تأکید آمریکا اقتصاد در بزرگ بحران گسترش و
 بانـک نامناسب کارهای دلیل به که بودند معتقد 1آناشواتز و فریدمن
 شد تبدیل بزرگ بحران به) زمان آن در موجود( رکود آمریکا، مرکزی

)Feridman and Shwartz, 1963 .(قـوانین نقض آمریکا کنگره 
                                                           
1. Friedman, Milton; Anna Jacobson Schwart 

 بـزرگ بحـران گسترش اصلی عامل را بهادار اوراق بورس مقررات و
). Encyclopaedia of Crime and Punishment( دانست می
 ,Romer(کنـد می اشاره دولت نامنظم مالی های سیاست به 2رومر

 بـر مالیـات نـرخ زیاد تغییرات است معتقد 3گرتن مک آلن. )2013
 اقتصـاد در ١٩٣٠ دهـه در گذاری سـرمایه افـت سـبب سـهام سود

 کاهش کینز مینارد جان). McGrattan, 2010( است شده آمریکا
 کـرد معرفی دوره این در بزرگ بحران علل جمله از را دولت مخارج

Garraty, 1986).(  
 ناخـالص تولیـد از را فـدرال دولـت مخـارج سـهم ،١ نمودار

 کـه گونـه همان دهد؛ می نشان ١٩٣٠ و ١٩٢٠ های دهه در داخلی
 در داخلی ناخالص تولید از دولت مخارج سهم شود، می مالحظه

  .است یافته کاهش چشمگیری طور به ١٩٢٠ دهه
  

                                                           
2. Christina Romer 
3. Ellen R.McGrattan 



  ١۵۵     

 هـای مانـده کل
 نیازمنـد قتصـاد

 منـافع غلبه و ت
  .کند می رج

ــه ــول ری  گرایی پ

 مرکـزی بانـک
 2برننکـی بـن ل

 انقباضـی پولی

 توسـط کینـزی
 حجـم در ـرات
  بنابر. دانستند ی
 نامنظم، پولی د
 تورم که بودند د
 کینـز نظرات و 

 مـالی هـای ـت
 بـا را بـزرگ ران
 مـرتبط پـولی ت

 و دولـت خالت
                     
2. Bernanke 

 

شک به را خود های
اقت کـه درحـالی ؛

است تقاضا یجاد
خارج اقتصادی ان

ــکل نظر گیری ش

ب مانند نهادهایی
مثـال بـرای دند؛
پ سیاست دلیل ه
  .افتاد اتفاق و
ک تئـوری علیه له
تغییـر پولیون. تاد
می پولی درآمد ت
رشد اینکه مگر 
معتقد متعارف ن

)٢١٢ص ،١٣٩
سیاسـت ویـژه بـه ی
بحـر بروز دالیل 
سیاسـت اتخـاذ 

Friedm.(  
دخا عدم قتصاد،

                     

١٩٢٠−۴٠ های ل

اندازها پس منافع،
کنند؛ می داری گه

ای و گذاری سرمایه
جریا از را آن عی

ــه ش و ١٩۶٠ ده

ن اقتصادی نظران
کرد آفرینی نقش 
به رکود این که ت

رزرو فدرال وسط
حمل موج خستین
افت اتفاق متعارف

تغییرات تعیین در
است، باثبات اتاً 

گرایان پول همچنین
۴ اسنودان،( ست
کینـزی های ست
آنها همچنین. د

در آمریکـا رکزی
man, Schwar

اق ذاتی ثبات ضوع
                 

سا طی آمریکا در

 )پول ی

م حداکثرسازی ل
نگ خود نزد بازی ه

س جهت ها مانده
اجتماع منافع به ی
 
ــود. ٢ ــل رک د اوای

  رف
ن صاحب عقیده ر

رکود این یدایش
است معتقد) ٢٠
تو بهره نرخ زایش
نخ دوران این در
م گرایانان پول ب
د مسلط عامل را
ذا اقتصاد آنها اد
ه سازد؛ مختل را

اس پولی پدیده ساً 
سیاس و نیست ساز
ندارند چندانی یی
مرک بانک بزرگ اه

rtz, 1963( ختند

موض حقیقت در

داخلی ناخالص ید

المللی بین صندوق

 ش
 ـرد
 ران
 وین
 شده
 ت
 بـه
 بـه
 در
 از
 ـام

 ران
 ـام
 یح
 ود
 یح
 ت
 ری
 را ی

 این
 ـی

 از 
    

1. a

اصل
سفته
م این

فردی

٢−٣
متعا
بنابر
پی در

)١٣
افز و

د
مکتب
ر پول
اعتقا
را آن

اساس
کارس
کارایی
اشتبا
ساخ
د

 ر ایران

تولید از دولت خارج

ص: منبع(

پیـدایش در مـؤثر
عملکـر حقیقـت

بحـر مـذکور، ی
تدو مدرن کالن
ش ایجاد داری یه

صورت در و اشت
 حصول جهت ا

ب توان می را مدرن
د کینـز نوشـته ـره
کینـز هدف) ١۴
نظـ در بحـران ی

بحـر ایـن صـلی
نظـ اصـول از که
توضـیح تـرین ـول

شـو مـی مربـوط
توضـی بـرای را 1

حقیقـت در. دهـد
دار سرمایه نظام ر
مـؤثری نقش که

ا فلسفی−فکری
پـی در افـراد آن ب
پیـروی دلیـل به

                     
animal spirits 

د کالن متعارف د

مخ سهم. ١ نمودار

سـاختارهای و ا
درح شد؛ بررسی 

هـای نظام رچوب
ک اقتصاد علم و د
سرما نظاِم  در که

د دربرخواهد را 
را الزم های ست

م کالن اقتصاد د
بهـ و پـول تغال،
۴،ص١٣٩۴ ان،
هـای ریشـه ضـیح

اص عامـل که دهد
کاست افرادی ی

قبـ قابل کینز نظر 
کـل تقاضـای گ

حیوانی روح یدۀ
د می قرار استفاده
در افراد قتصادی
ک بازار خودجوش

مبانی در مودند؛
موجـب بـه کـه رد
 پس هستند، ود

                     

های اقتصاد ظریه

ن

نهادهـا نقش ت
 آمریکا اقتصاد ر
چـار در افـراد ی
زد رقم غرب صاد
ک اصولی این هد
 نتایجی چه و ها
سیاس مطلوب، ط

تولد حقیقت در 
اشـتغ عمومی ریه
اسنودا. (داد بت
توض و تحلیـل ب
.  
د می تشخیص ی

اقتصادی رفتارهای
 از. کنند می وی

بـزرگ کاهش به 
اید او). ١۶،ص١

موردا کل اضای
اق رفتارهای در ی
خ نظم از آنها رفته
نمو ایفا مذکور ن

دار ریشـه دئیسم
خو شخصی نافع

            

بررسی کارکرد نظ

  
  
  
  
  
 

  

قسمت این در
در ١٩٢٩ بحران

رفتـاری نامناسب
اقتص در را ١٩٢٩
ده توضیح تا شد

رفتاره چه است،
شرایط تحقق عدم
.کند طراحی آن

نظر کتاب انتشار
نسب ١٩٣۶ فوریه
کتـاب این انتشار
بود داری سرمایه
خوبی به کینز
ر در تغییر نتیجه
پیرو داری سرمایه
بزرگ رکود برای

٣٩۴ اسنودان،(
تقا کاهش دالیل
حیوانی روح غلبه
گر نشئت رفتار و
بحران پیدایش در

د موضوع و نظام
من حداکثرسازی

ب

ب
ن
٩
ش
ا
ع
آ
ا
ف
ا
س

ن
س
ب
)
د
غ
و
د
ن
ح



     ١۴٠٠ پاییز و زمستان/ ٣۶/ ش١٨/ سجستارهای اقتصادی ایران   ١۵۶

 

 تـراوش گرایـان پـول اندیشـه از کـه مـالی هـای سیاسـت ناکارایی
 دارد؛ داری سـرمایه نظـام فلسفی−فکری مبانی در ریشه گردد، می
 در دولـت دخالـت نفـی معنـای به اقتصادی آزادی دیگر عبارت به

 گرایانـه طبیعـت تفکـر آورد ره مکـانیکی خودکـار تعـادل و اقتصاد
  .است
  

 های کالسیک نظریه گیری شکل و ١٩٧٠ دهه تورمی رکود. ٣−٣
  جدید
 دلیــل بـه ١٩٧٠ دهــه رکـود اســت، معتقـد) ٢٠١٣( برننکــی بـن

 دوران ایـن در. افتـاد اتفـاق رزرو فـدرال انقباضـی پـولی سیاست
 نـوامبر از پـس بـورس بـازار) ٢٠٠٢( مشکین اظهارنظر براساس

 نـرخ بـه ١٩٧٠ می تا و کرد شروع را خود نزولی روند ١٩۶٨ سال
 بـا بـورس سـقوط ،١٩٧٣ سـال نـوامبر در .داد ادامـه خود نزولی
 در درصـد ٧ و داوجـونز شـاخص در درصـد ١۴ ماهیانـه کاهش
 سـقوط بـا زمان    هم دوره این در. شد آغاز ۵٠٠ اندپی اس شاخص
 یافـت ادامه ١٩٧۵ مارس تا و شد رکود دوران وارد اقتصاد بورس،

)Davis, 2003, p.78−89(هـای شوک از ناشی رکود همچنین ؛ 
 انبساطی های سیاست اعمال به ١٩٧٠ دهه در نفت قیمت افزایش

 تـورمی فشـارهای تشدید به مسئله این که انجامید دولت سوی از
  ).(Conte, Karr, 2001 شد منتهی

 را داخلـی ناخـالص تولیـد از دولـت مخارج سهم ،٢ نمودار
 شـاهد دوره این در شود، می مالحظه که طور همان دهد؛ می نشان
  .باشیم می آمریکا در سهم این فزاینده روند

 گیری شــکل نتیجــه در ١٩٧٠دهــه تــورمی رکــود حقیقــت در
 شـده ایجاد مذکور نهادهای چارچوب در افراد نادرست رفتارهای

 ایـن تحلیـل جهـت جدیـد کالسـیک مکتب دوران این در. است
  . گرفت شکل کالن اقتصاد های تئوری و رفتارها

 کینزی اقتصاد مورد در بنیادینی انتقادهای جدید کالسیک مکتب
 آنهـا کـه بـود ایـن هـا کینـزین و کینـز بر آنها اصلی نقد. کردند طرح
 عـامالن انتظـارات نمـودن زا درون از حاصل دستاوردهای توانند نمی

 راه تنهـا کـه داشـتند اصرار منتقدان همچنین دهند؛ نشان را اقتصادی
 ایـن کـالن اقتصـاد های مدل در انتظارات نمودن وارد برای قبول قابل
 را 2»عقالیـی انتظـارات فرضیه« مورد در 1میوت جان تعبیر که است

                                                           
1. John Fraser Muth 

 عقالیی انتظارات فرضیه). ٢١٩−٢١٨ص ،١٣٩۴ استودان،( بپذیریم
 مبـانی در ریشـه کـه اسـت جدیـد کالسـیک مکتـب محـوری ایده

 همچون قواعدی حقیقت در. دارد داری سرمایه مکتب فلسفی−فکری
 مکـانیکی، خودکـار تعادل افراد، همگونی و عقالیی رفتار و انتظارات
 بـر جدیـد کالسـیک رویکرد مهم های ویژگی از بازارها مداوم تسویه
 .است مداری سرمایه مکتب فلسفی−فکری مبانی پایه

                                                           
2. rational expectations 
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 ٢٠٠٨−١٩۶٠ های سال طی آمریکا در داخلی ناخالص تولید از دولت مخارج سهم. ٢ نمودار
 )پول المللی بین صندوق: منبع(

 تجاری دور نظریه گیری شکل و ١٩٨٠ دهه تورمی رکود. ۴−٣
  جدید کینزی نظریه و حقیقی
 ١٩٨٠ دهـه رکـود پیدایش در نهادها نقش به اقتصادی نظران صاحب
 هـای سیاست) ٢٠١٨( همکاران و 1تیلور عقیده بر بنا. کنند  می تأکید

 دوره ایـن در رکـود پیـدایش به تورم با مقابله در رزرو فدرال انقباضی
 کاهش معتقدند) ١٩٨٣( 2هیوسون و اورکوهارت. است شده منتهی
 دوره ایـن در بودجـه کسـری چشمگیر افزایش به ١٩٨١ سال مالیات
 همچنـین آورد؛ پدیـد متحـده ایالـت در را عمیقـی رکـود و انجامید
 دیگــری عامــل ١٩٨۶3 ســال مالیــاتی اصــالحات قــانون تصــویب

 اســت داشــته نقــش دوره ایــن در اقتصــاد تضــعیف در کــه باشــد می
)Walsh, 1993.(  

 رفتـاری نامناسـب عملکـرد از متـأثر ١٩٨٠ دهه تورمی رکود
 مقـارن و کردند عمل مذکور نهادهای چارچوب در که بود افرادی

 تحلیـل جهـت جدیـد کینـزی و حقیقـی تجاری دور مکتب آن با
  .گرفت شکل کالن اقتصاد مباحث و افراد رفتار

 از نوسـان کـه بودنـد معتقـد حقیقی تجاری دور پردازان نظریه
 کنند تالش نباید گذاران سیاست و است اقتصاد مطلوب های ویژگی

 تجـاری دور پـردازان نظریـه خـاص تأکید پس دهند؛ کاهش را آن تا
 حضیض، اوج،( تجاری دور از مرحله هر در که است این بر حقیقی
  بازار که نمایند می رد را ایده این و است تعادل در اقتصاد) رکود و رونق
  ).٢٨۶ص ،١٣٩۴ اسنودان،( شود می رو روبه شکست با

                                                           
1. Taylor, Greenlaw, Shapiro 

2. Urquhart, Hewson 
3. Tax Reform Act of 1986 

 حقیقـی تجـاری چرخـه پـردازان نظریه محوری ایده حقیقت در
 شکسـت بـا بـازار و باشـد می تعادل در همواره اقتصاد اینکه بر مبنی
 و داری سـرمایه مکتب فلسفی−فکری مبانی پایه بر شود، نمی رو روبه
  .است ها بحران و نوسانات توجیه و تبیین در و استوار دئیسم مبنای

 هـای پایه ضعف به واکنش در نیز جدید کینزی اقتصاد مکتب
 عقالیـی انتظارات فرضیه پذیرش با و کینز اقتصاد های تحلیل خرد

 مسـائل از بسـیاری در جدیـد کینـزین بنابراین یافت؛ موضوعیت
 بـه امکـان دائـم، و خودکـار صورت به بازارها تسویه عدم همانند(

 به اقتصاد نیاز بیکاری، وجود با بلندمدت در اقتصاد رسیدن تعادل
 تعـادل بـه بـرای دولـت تثبیتـی های سیاست و دولت های دخالت
 بـر آنها. هستند ها کینزین با مشابه فکر طرز دارای) اقتصاد رسیدن
 چسـبندگی اطالعات، تقارن عدم همانند( اقتصاد نواقص اهمیت
کیـد واقعـی دنیـای در) بـازار نـاقص رقابت و ها قیمت  زیـادی تأ
 را نـواقص این خرد مبانی از گیری بهره با که کردند تالش و داشتند
  ).٣ص ،١٣٩٨ پارسی، و خیرخواهان( دهند توضیح

 هـای مدل عمدتاً  کینز اصلی خطوط از پیروی با جدید کینزین
 منفعت پایه بر که نماید می بنا افراد اقتصادی رفتار براساس را خود

 موضـوع حقیقت در. نماید می بنا کنند، می گیری تصمیم شخصی
 و اقتصـاد در دولت دخالت برای نیاز شخصی، نفع از افراد تبعیت
 و مـالی بازار در طّماع و حریص انسان اقتصادی رفتار کردن رصد
 مطـرح را آن کینـز( حیوانی شرور روح ایده از او، بازی سفته خوی
 روح غلبه شد، بیان که طور همان حقیقت در. شود می ناشی ،)کرد

 فلسـفی−فکـری مبـانی در ریشه انسان رفتارهای در حیوانی شرور
 افراد تا شود می موجب و دارد دئیسم موضوع و داری سرمایه مکتب
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 را خـود اندازهای پس منافع، حداکثرسازی اصل از پیروی دلیل به
 همچنـین کننـد؛ نگهداری خود نزد بازی سفته های مانده شکل به

 باشد، می جدید کینزین پذیرش مورد که عقالیی انتظارات موضوع
  .است بوده غرب فلسفی−ارزشی و فردگرایانه دیدگاه بر مبتنی
  

 های مــدل گیری شــکل و ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ های دهــه در رکــود. ۵−٣
  تصادفی پویای عمومی تعادل

 دلیـل بـه ١٩٩٠ دهـه رکـود) ٢٠١٨( همکـاران و تیلور عقیده بر بنا
 افتـاد؛ اتفـاق تـورم بـا مقابلـه در رزرو فدرال انقباضی های سیاست
 درصد ١٠ میزان به داوجونز شاخص کاهش دوران، این در همچنین

 هـای سقوط از دیگر یکی درصد، ١/٨ میزان به پی اند اس شاخص و
ــزرگ ــورس ب ــم را ب  Jones Indices, “DJIA Daily( زد رق

Performance Repot S&P Dow” .(کســری دوران ایــن در 
 میلیـارد ٢٢١ به ١٩٨٩ سال در دالر میلیارد ۶/١۵٢ از فدرال، بزرگ
 جرج. رسید ١٩٩١ سال در دالر میلیارد ٢۶٩ و ١٩٩٠ سال در دالر

 مهـارکردن بـه را خـود برنامـه) ١٩٩٣−١٩٨٩( 1بوش واکر هربرت
 درآمـدهای کسـری، بـا مقابلـه جهـت بوش. داد اختصاص کسری
 بـا مالیـاتی مودیـان برای را مالیاتی های معافیت و افزایش را مالیاتی
 کـه شـد مالیـم رکود وارد آمریکا اقدام این با. داد کاهش باال درآمد
  .) ,٢٠١٧Wikipedia contributors( انجامید طول به ماه شش
 این شد؛ رو روبه دیگری رکود با آمریکا اقتصاد ٢٠٠٠ دهه در
 بهره نرخ کاهش و انبساطی پولی های سیاست اعمال دلیل به رکود
 ،١٣٨٩ برخورداری، و وش فرزین( افتاد اتفاق رزرو فدرال سوی از
 صـنعتی میـانگین. کـرد سـقوط سهام بازار دوران این در). ١١٧ص

 نـزدک شاخص و افت واحد ۶٨/٧٧٧ روزانه معامالت در داوجونز
 (LYBECK, 2011, p.21) کرد پیدا کاهش درصد ۵٠ از بیش به
 بنـابر همچنـین شـد؛ رکـود وارد اقتصـاد بورس، سقوط دنبال به و

 دولـت سیاسـت در تغییـرات) ٢٠٠٨( 3اورباخ و 2گیل اظهارنظر
 و مـالی بازارهـای سـقوط بـه) هزینـه افـزایش و مالیـات کاهش(

 مخـارج سـهم ،٢ نمـودار. انجامیـد دوره این در اقتصاد فروپاشی
. دهـد مـی نشـان آمریکـا در را داخلـی ناخـالص تولیـد از دولت

                                                           
1. George Herbert Walker Bush 

2. William G. Gale 
3. Alan J. Auerbach 

 از ٢٠٠٠ اول دهـه در سـهم ایـن گردد، می مشاهده که طور همان
  .باشد می برخوردار افزایشی نسبتاً  روند

 اقتصـادی هـای نظریـه در ادغـام و سـنتز یک ،٢٠٠٠ دهه در
 و RBC رویکـرد مبنـای بـر شـناختی  روش لحـاظ از. کرد ظهور
 لحـاظ بـه. بـود هـا بنگـاه و مـردم سازی  بهینه مسئله دقیق توضیح

 کـه کـرد شناسایی آوری فن پیشرفت سرعت در تغییرات مفهومی،
کید رشد جدید نظریه و RBC توسط  نظریـه، ایـن اما بود؛ شده تأ
 کـرده تأییـد را آنها جدید های کینزین که را بازار نواقص از بسیاری
ــد، ــه نقــش همچــون بودن ــین در زنی چان  نقــش دســتمزدها، تعی
 چسـبندگی نقـش مـالی، و اعتبـاری بازارهای در ناقص اطالعات
 تولیـد بـر تقاضـا اثربخشـی موجـب کـه کـرد می لحاظ را اسمی
 یـک روی بـر یـا و واحد مدل یک جهت در همگرایی هیچ. شد می

 در ای گسترده توافق اما نداشت، وجود مهم نواقص از کامل فهرست
 و 4وودفـورد مایکـل. داشت وجود کار ادامه مسیر و چارچوب مورد

 را جدیـد کینـزین مـدل یـک همکـاران از تعدادی و 5گالی جوردی
 عقالیی انتظارات سود، و مطلوبیت حداکثرسازی شامل که ساختند

 سیاسـت دوبـاره طراحـی در مـدل این. بود اسمی های چسبندگی و
 تـا تورمی گذاری هدف بر تمرکز از( بود تأثیرگذار و مفید بسیار پولی
 حـل عـددی صـورت بـه کـه هـا مدل این). بهره نرخ قواعد بر تکیه
 بیشـتر در کـه هستند استانداردی های مدل حاضر حال در شوند می

 شناخته 6»تصادفی پویای عمومی تعادل« عنوان به مرکزی های بانک
  ).Blanchard, 2013, P549−550( شوند می

 از کـه سـود و مطلوبیـت حداکثرسـازی موضـوع حقیقت در
 در باشـد، مـی تصـادفی پویـای عمـومی تعادل های مدل مباحث
 کـه دارد ریشـه امانیسـتی مبـانی و نظـام این فلسفی−فکری مبانی

 کـه هرطـور آزادانـه تواند می و است آزاد کامالً  انسان آن، براساس
 زنـدگی) نکنـد سلب را دیگران آزادی که جایی تا نهایتاً ( خواست
 شخصـی طلبـی نفع اصل کاربردن به زندگی، در هدفش پس کند؛
 وارد همچنـین باشد؛ می مطلوبیت و ثروت کردن بیشینه جهت در

 و فردگرایانه دیدگاه پایه بر مدل، این در نیز عقالیی انتظارات شدن
  .است استوار غرب فلسفی−ارزشی

                                                           
4. Michael Woodford 
5. Jordi Gali 
6. DSGE 
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 رفتارها گیری شکل در مؤثر عوامل و نهادها نقش قسمت این در
 هـای بحران و آمریکا اقتصاد بر تکیه با کالن اقتصاد پردازی نظریه در

 بانک شد، مالحظه که طور همان گرفت؛ قرار بررسی مورد اقتصادی
 گیری شـکل در را مـؤثری نقـش هریـک... و دولت بورس، مرکزی،
 مکاتب و ها نظریه. کردند ایفا اقتصادی های بحران پیدایش و رفتارها

 کشـف بـا تـا اند شـده متولـد افـراد رفتـار تحلیـل جهـت اقتصادی
 آنهـا، بر اثرگذاری و گرفته شکل ساختارها این بستر در که رفتارهایی
  .برسانند مطلوب شرایط به را رفتارها آن بتوانند

 اقتصـاد نسـخه آیا که هستیم پرسش این به پاسخ مقام در اکنون
 مناسـب ایران اسالمی جمهوری معضالت حل برای متعارف کالن
 بـا ایران اقتصاد بر حاکم نهادهای و ساختارها بین تناسبی آیا و است

  خیر؟ یا دارد وجود غرب اقتصاد بر حاکم نهادهای و ساختارها
  

 مالی نهادهای و ساختارها ایران، اقتصاد وضعیت بررسی. ۴
  میالدی ٢٠٠٨−١٩٢٩ های سال در آن بر حاکم

 حـاکم نهادهای و ساختارها بررسی پای پابه نخست قسمت، این در
 ایـران اقتصاد در نهادها و ساختارها همان بررسی به غرب اقتصاد بر
 اقتصاد وضعیت تطبیقی بررسی به بعدی قدم در سپس و پردازیم می

 بـا متناظر( آمریکا اقتصاد با آن بر حاکم نهادهای و ساختارها ایران،
  .پرداخت خواهیم) اقتصادی های بحران دوران
  

  فلسفی−فکری مبانی. ١−۴
 تـأثیر تحت زمـان مرور به ایران بر حاکم فلسفی−فکری مبانی اگرچه
 امـور و اسـالم اصـول در ریشـه ولـی است، گرفته قرار غرب فرهنگ
 انسان رفتارهای با متفاوت رفتارهای منشأ تفاوت همین. دارد وحیانی
 دیـدگاه از شناسـی معرفـت مبـانی براسـاس. شود می غرب اقتصادی
 غیرمـادی واقعیات کشف توانایی و استعداد ذاتی طور    به ذهن اسالم،

 درحقیقــت). ١۴٩−١٢٣ص ،١٣٩٠ همکــاران، و مــؤمنی( نــدارد را
 حـس،: از عبارتنـد اسالم دیدگاه از شناخت ابزارهای عقل، بر افزون
  ).١٣٩۶ خانی، میرچراغ و شوشتری( الهام و وحی مکاشفه، و شهود
 عنایت با و است آفریده یک جهان نیز توحیدی بینی جهان نظر از

 جهـان از الهـی عنایت ای لحظه اگر شود، می هدایت الهی مشیت و
 در نیـز انسان). ١٣۵٧ مطهری،( گردد می نابود و نیست بشود، گرفته

 از برگزیـده موجودی انسان. دارد شگرف داستانی اسالمی بینی جهان
 هایش انگیزه احیاناً  که مادی نیمه و ملکوتی نیمه است، خداوند سوی
 مسائل برای تنها انسان همچنین ندارد؛ طبیعی و مادی رنگ گونه هیچ
 عـالی بـس هـای آرمـان و هـا هدف برای احیاناً  و کند نمی کار مادی
 جـز تـالش و حرکـت از کـه اسـت ممکـن او. جوشد می و جنبد می

  ).همان( باشد نداشته دیگر مطلوبیتی آفریننده رضای
  

  ایران در مالکیت امنیت و ساختار. ٢−۴
 دولتـی شـبه و دولتـی مالکیـت، ساختار انقالب، از پیش ایران در
 امـا اسـت، بوده حاکم ایران در نیز خصوصی مالکیت البته و بوده

 خصوصـی بخـش بـر دائمـی سـلطه در همـواره دولـت که ازآنجا
 از ای شعبه عنوان به خصوصی بخش است شده سبب کوشیده، می

 عباسـی،( باشد دولت با پیوند در طورکلی به و یابد گسترش دولت
 امنیـت کـه غربی کشورهای برخالف همچنین). ١۶٠ص ،١٣٨٣
 رود، می شمار به اقتصادی رشد تداوم برای ضروری شرط مالکیت

 ایـران جمله از توسعه درحال کشورهای بیشتر در اساسی شرط این
 از ایـران در زیـرا رود؛ مـی انتظـار کـه کنـد نمـی عمـل صورتی به

 علـت بـه ای انـدازه تـا مالکیـت امنیـت عـدم تـاریخی، نظر  نقطه
 و کند می اداره را مالکیت حقوق که است ترتیباتی بودن غیررسمی
 قـانون بـه احتـرام عـدم و قضـایی نظام ناکارایی از ناشی درنهایت
 ناشـی سیاسـی قـدرت از اقتصادی قدرت معموالً  ایران در. است
 مـواردی بـاره ایـن در. اسـت بـوده نـاامن و موقتی بنابراین و شده

 قـدرت دوران در هریک که رضاشاه و آقاسی میرزا همچون خاص
 درآوردنـد، خـود تملـک بـه را روسـتا هـزاران زور و جبـر با خود

 ).١٣٨۵ دوسوتو،( هستند تاریخی های نمونه آشکارترین

  
  مرکزی بانک نهاد. ٣−۴

 خـرداد هفـتم در بانکی و پولی قانون موجب به ایران مرکزی بانک
 انحصـاری حـق از برخـورداری بـا. م١٩۶٠/ ش١٣٣٩ سـال ماه

 بر ایران مرکزی بانک ارکان. شد ایجاد فلزی پول و اسکناس انتشار
 از متشـکل م،١٩٧٢/ش١٣۵١ سـال در بـانکی و پـولی قانون پایه

 نظـارت هیئت عامل، هیئت اعتبار، و پول شورای عمومی، مجمع
  .است نظارت هیئت و اسکناس اندوخته بر



     ١۴٠٠ زمستانپاییز و / ٣۶/ ش١٨/ سجستارهای اقتصادی ایران   ١۶٠

 

 انداختن جریان به و اسکناس انتشار بر افزون ایران، مرکزی بانک
 بــر نظــارت اعتبــاری، مؤسســات و هــا بانک بــر نظــارت مســکوک،
 ورود و خـروج بر نظارت طال، معامالت بر نظارت ارزی، معامالت

 نگاهـداری هماننـد وظایفی همچنین است؛ دار عهده نیز را ایران پول
 و فـروش دولـت، به وابسته و دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه حساب

 نگاهـداری خزانه، اسناد و دولتی قرضه انواع بهره و اصل بازپرداخت
 مؤسسـات ریـالی وجـوه نگاهـداری و کشـور طـالی و ارزی ذخایر
  ).١٣٧١ رزاقی،( است داشته عهده بر نیز را المللی بین

 فعالیـت بـانکی، نظـام شـدن ملـی با و انقالب پیروزی از پس
 جمهـوری مرکزی بانک وظایف و گرفت خود به دولتی شکل بانکی

  .شد محدود دولتی های بانک حیطه در صرفاً  نیز ایران اسالمی
 شـهریورماه در ربـا بـدون بـانکی عملیـات قـانون تصویب با
 و حـق مبنـای بر اعتباری و پولی نظام استقرار. م١٩٨٣/ش١٣۶٢
 اهداف از یکی کشور، اقتصاد رشد و سالمت جهت در... و عدل
 در نظارت و دخالت به مجاز نیز مرکزی بانک و تعیین بانکی نظام
  ):٢٠و ١٩ مواد( شد ذیل شرح به بانکی و پولی امور
  اعطایی؛ تسهیالت و اعتباری سیاست تعیین. ١
  بانکی؛ و پولی امور در نظارت و دخالت. ٢
 عملیات در ها بانک سود سهم نسبت حداکثر و حداقل تعیین. ٣

  ؛...و مشارکت
 معـامالت در هـا بانک سـود نسـبت حداکثر و حداقل تعیین. ۴

  شده؛ تمام قیمت با تناسب در... و اقساطی
 و بانکی خدمات کارمزد حداکثر و حداقل میزان و انواع تعیین. ۵
 هـا بانک وسـیله به که گذاری سرمایه های سپرده کارگیری به الوکاله حق

 فراینــد و وظــایف تشــکیالتی، ســاختار گــزارش( شــود می دریافــت
 تعامـل نحوه و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک در گیری تصمیم

 ).١٣٨۶ اقتصادی، مطالعات دفتر ها، بانک با

  
  بورس نهاد. ۴−۴

 نظـام بـه متکی ابزارهای از یکی عنوان به تهران بهادار اوراق بورس
 تاسیس ایران اقتصاد در خصوصی بخش تشویق هدف با آزاد بازار
 بانـک سـهام پـذیرش بـا را خود فعالیت ١٣۴۶ ماه بهمن از و شد

 قرضـه اوراق پـارس، نفـت شرکت ایران، معدنی و صنعتی توسعه
 آغـاز رسـمی طـور به آباد عباس قرضه اوراق و خزانه اسناد دولتی،

 در. م٢٠٠۵/ش١٣٨۴ سـال تـا تهـران بهـادار اوراق بـورس. کرد
 .کرد  فعالیت مزبور قانون چارچوب

 بـا بهـادار اوراق بـورس تأسیس قانون ،١٣٨۴/٢٠٠۵ سال در
 اوراق بـازار جدیـد نیازهـای بـه پاسـخگویی در نـاتوانی بـه توجه

 بـه بهـادار اوراق بـازار قـانون و گرفـت قرار بازنگری مورد بهادار،
  . رسید اسالمی شورای مجلس تصویب
 اوراق بـورس عـالی شـورای از متشـکل بهـادار اوراق بازار ارکان
 تهـران بهـادار اوراق بـورس و بهـادار اوراق و بـورس سازمان بهادار،
 اوراق بـازار رکـن بـاالترین بهـادار اوراق و بورس عالی شورای. است
 قالـب در بازار مشی خط و کالن  سیاست تصویب که باشد می بهادار

 اتخـاذ همچنـین و مربوط مقررات و قوانین و نظام کلی های سیاست
 نظارت اعمال و بهادار اوراق بازار توسعه و ساماندهی برای الزم تدابیر
. اسـت آن وظایف ترین مهم از بهادار اوراق بازار قانون اجرای بر عالیه

 بهـادار اوراق بـازار دیگـر رکـن عنوان به بهادار اوراق و بورس سازمان
 تـدوین و تنظیم مقررات، و قوانین اجرای بر نظارت همچون وظایفی
 و است دار  عهده را قانون در دیگر شده تعیین وظایف انجام و مقررات

 تشـکیل، همچـون وظـایفی نیـز تهران بهادار اوراق بورس نهایت در
 و وضع بهادار، اوراق پذیرش بهادار، اوراق بورس ادارۀ و سازماندهی

 و وظـایف تعیـین اعضـا، بـرای انضـباطی و ای حرفـه ضوابط اجرای
 انجام حسن بر نظارت آنها، فعالیت بر نظارت و اعضا های مسئولیت
 و پـردازش آوری، جمـع تهیـه، شـده، پذیرفته بهـادار اوراق معامالت
 عهـده بـر را بهادار اوراق ناشران فعالیت بر نظارت و اطالعات انتشار
 فرهنـگ توسـعه مـدیریت بهـادار، اوراق بـازار ارکـان با آشنایی( دارد

  ).تهران بهادار اوراق بورس گذاری سرمایه
  

   دولت نهاد. ۴−۵
 سنتی وظایف بیشتر. م١٩٣٣−١٩٢۴ های سال فاصله در ایران دولت
 مـالی، امـور تنظـیم سـرگرم بیشـتر و داد  انجـام را ها دولت به مربوط
 وظـایف. م١٩٣٣ سـال از ولی بود؛ حقوقی و نهادی اداری، نوسازی
 کشـور اقتصـادی امور در دولت تسلط و مداخله و شد متحول دولت
  ).١٣٨٢ عباسی،( یافت افزایش
 نفـت، فـروش از ناشی درآمدهای متمادی سالیان طی ایران در
 موجب امر این و کرده ایفا دولت درآمدهای تأمین در را اصلی نقش

 پـذیری آسـیب نتیجه در و نفتی درآمدهای به کشور شدید وابستگی



      ١۶١  های اقتصاد کالن متعارف در ایران بررسی کارکرد نظریه
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. اسـت شـده نفتـی هـای تحریم جمله از ها تحریم به نسبت آن زیاد
 نظـام در نارسـایی وجـود و ناکـارایی بایـد را امـر این دالیل از یکی

 و تشـخیص اطالعـات، آوری جمـع مورد در ویژه به کشور، مالیاتی
 سـاختاری مشکالت از بسیاری حقیقت در. دانست مالیات وصول
 دقیـق شناسایی امکان نبود و مالیاتی فرار جمله از ایران مالیاتی نظام
 پـایین سـهم و نفـت بـه بودجـه شـدید وابسـتگی مالیاتی، های پایه

 ضــعف دلیــل بــه... و دولــت عمــومی درآمــدهای کــل از مالیــات
  .  است بوده جامع اطالعاتی های پایگاه

 ایـران، اقتصـاد وضـعیت بررسـی به تطبیقی صورت به اکنون
 بـا متنـاظر( آمریکـا اقتصـاد بـا آن بر حاکم نهادهای و ساختارها

  .پردازیم می) اقتصادی های بحران دوران
   بزرگ بحران گیری شکل دوران یعنی ؛١٩٢٩−۴٠ های سال −
 نظـر از دوره ایـن در ایـران اقتصـاد کینـزی، مکتب تحقق و غرب در

 و نســاجی صــنایع. شــد صــنعتی زیــادی حــد تــا اقتصــادی توســعه

 در). ١٨ص ،١٣٧١ رزاقی،( یافتند توسعه و رشد صنعتی آالت ماشین
 محصـوالت بهبـود و گسترش در اصلی پیشرفت نیز کشاورزی زمینه

 همچنـین بـود؛ پنبه و چای تنباکو، چغندرقند، ابریشم، مانند صنعتی
 ).۵٩٧ص ،١٣٨٩ عیسوی،( یافت توسعه صنعتی محصوالت

 ناخالص تولید رشد بررسی به ای مقایسه صورت به ،٣ نمودار
 کـه طور همـان پـردازد؛ می دوره ایـن در آمریکـا و ایران در داخلی
 ناخالص تولید رشد ١٩٣٢−١٩٢٩ های سال در شود، می مشاهده
 ایـن کـه ای گونـه به است؛ یافته کاهش شدت به آمریکا در داخلی
 بـه ١٩٣٢ سـال در و درصـد ٨/١١ منفـی بـه ،١٩٢٩ سال در رقم
 افـزایش دلیل به ایران اقتصاد در اما. است رسیده درصد ٢٣ منفی

 در داخلـی ناخـالص تولیـد رشـد دوران، این در نفتی درآمدهای
 درصـد ۶/١٠ و درصـد ۴/١١ ترتیـب به ١٩٣٣ و ١٩٢٩ های سال
 .است بوده

 

  
 

 

  
  
  
  
  
  
 

  
  ١٩٣۶−١٩٢٨ های سال طی آمریکا و ایران در داخلی ناخالص تولید رشد. ٣ نمودار

Estimation of GDP (1935-1906), Abolfazl Khavarinejad, Historical Stastics of the منابع:  

United states,colonial times to 1970,parts I and II,(Washington,DC:U.S.Department of commerce,Burean of Census,1975)

 مرکزی بانک نقش به توجه با ی؛نهاد عملکرد و ساختار لحاظ به
 تأسیس تاریخچه به رجوع با و ١٩٢٩ بزرگ بحران پیدایش در آمریکا
 بانک نهاد هنوز دوره این در که دریافت خواهیم ایران در مرکزی بانک
 از پـیش تـا ایـران ملـی بانک بلکه بود، نشده تأسیس ایران در مرکزی

 اسـت داشـته عهـده بـر را مرکـزی بانـک نقـش ١٩۶٠/  ١٣٣٩ سال
 کنگـره اینکـه به توجه با همچنین ؛)۵٢ص ،١٣٨٢ بهمند، و بهمنی(

 اصـلی عامـل را بهـادار اوراق بـورس مقررات و قوانین نقض آمریکا
 هنـوز دوره این طی ایران اقتصاد در کرد، معرفی بزرگ بحران گسترش



    

 

 ١۴٠٠  و زمستان

 تشـکیل ایـران ر

 از دولت خارج
 ١٩٢٠−۴٠ ای

 دلیـل بـه ایـران
 مخـارج سـهم 
 در امـا بـود، یم
.است یافته  هش

 شـد رخـوردار
). ١٢ص ،١٣۵
 صـنعتی ورهای

 رکـود شـدید، 
 به همچنان ران

 رونـق از شـور
 مرکزی، بانک ه
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  ٢٠٠٨−١٩۶٠ های سال طی آمریکا و ایران در داخلی ناخالص تولید رشدای  نمودار مقایسه. ۵ نمودار

 )جهانی بانک: منبع(

 بـن اظهـارات بـه توجه با نهادی؛ عملکرد و ساختار لحاظ به
 رزرو فـدرال انقباضی پولی سیاست تأثیر بر مبنی) ٢٠١٣( برننکی

 یابیم درمی ایران اقتصاد به رجوع با دوره، این در بحران پیدایش در
 از پـیش تـا و شـد تأسیس. م١٩۶٠ سال در ایران مرکزی بانک که

 شـد، نمـی پـولی سیاسـت به توجهی بانکی قوانین در ١٩۶٠ سال
 قرار موردتوجه رسمی صورت به امر این مرکزی بانک ایجاد با بلکه
 مـا کشـور در آن متعارف معنای به پولی سیاست گاه هیچ و گرفت

 ابزارهایی باید پولی های سیاست اجرای برای زیرا درنیامد، اجرا به
 نتـایج بتـوان هـا اهـرم آن تغییـر با که باشد مرکزی بانک اختیار در

 جامعـه سـطح در... و تـورم نرخ یا بهره نرخ مورد در را دلخواهی
 مراحـل تهـران بـورس نهـاد دوران ایـن در همچنـین کـرد؛ ایجاد
 و دولتـی قرضـه اوراق تنهـا و گذاشـت می سر پشت را گیری شکل
 سـرمایه بازار در بودند، دولتی پشتوانه دارای که دیگر اوراق برخی

ــه ــق. م١٩٧١/ش١٣۵٠ دهــه در و بعــدها. شــدند مــی معامل  رون
 فصل. انجامید سهام برای تقاضا افزایش به گذاری سرمایه تقاضای
 آغـاز. م١٩٧۴/ ش١٣۵٣ سال از بهادار اوراق بورس فعالیت نوین
 پـی در را بهـادار اوراق بـورس فعالیـت گسـترش درنهایت که شد

 در نیـز ایران دولت). ١۶ص ،١٣٨۶ زاده، رمضان کاویان،( داشت

 از و بـوده دار عهـده را نفتی درآمدهای کننده توزیع نقش دوران این
 تـأثیر اجتمـاعی و اقتصـادی سـاختارهای گیـری شـکل در راه این

 ۶نمــودار در کــه طور همــان دوره ایــن در. اســت داشــته بســزایی
 شـاهد نفتـی درآمـد چشـمگیر افـزایش دلیل به شود، می مشاهده
 داخلــی ناخــالص تولیــد از دولــت مخــارج ســهم فزاینــده رونــد
 به ١٩۶٠ سال در درصد٢۶/١٧ از رقم این که ای گونه به. باشیم می
 ٧نمـودار در. است رسیده ایران در ١٩٧۵ سال در درصد ۵٣/٧٧
 ناخالص تولید از مالیاتی درآمدهای سهم ای مقایسه صورت به نیز

 مشاهده که طور همان. شود می داده نشان آمریکا و ایران در داخلی
 تولید از مالیاتی درآمدهای باالی سهم شاهد دوره این در گردد می

 از سـهم این که ای گونه به بود؛ خواهیم آمریکا در داخلی ناخالص
ــه ١٩۶٠ ســال در درصــد ١/٢٣  ،١٩۶١ ســال در درصــد ٣/٢٣ ب

 و ١٩٧٠ ســال در درصــد ٨/٢۵ ،١٩۶٩ ســال در درصــد ۶٧/٢۶
 ایـران، اقتصاد در اما است؛ رسیده ١٩٧۵ سال در درصد ٢۴/۶۵
 سطح در همیشه داخلی ناخالص تولید از مالیاتی درآمدهای سهم
 ٨/۵ ،١٩۶٠ سـال در رقـم ایـن کـه  ای گونـه به داشـته، قرار پایینی
 ٢/۵ ،١٩٧۴ سـال در سپس و درصد ٩/۴ ،١٩۶٢ سال در درصد،
 .است داده تشکیل را داخلی ناخالص تولید از درصد



     ١۴٠٠ پاییز و زمستان/ ٣۶/ ش١٨/ سجستارهای اقتصادی ایران   ١۶۴
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 ١٩٢٠−۴٠ های سال طی آمریکا و ایران در داخلی ناخالص تولید از دولتی مخارج سهم. ۶ نمودار

 )تحقیق محاسبات و پول المللی بین صندوق: منبع(

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٢٠−۴٠ های سال طی آمریکا و ایران در داخلی ناخالص تولید از مالیاتی درآمدهای سهم. ٧ نمودار

  )تحقیق محاسبات: منبع(

 گیری شـکل و غـرب تـورمی رکود دوران یعنی ؛١٩٨٠ دهه −
ــب ــاری دور مکت ــی تج ــزی و حقیق ــد، کین ــن در جدی  دوران ای
 ناخـالص تولیـد رشد شود؛ می مشاهده ۵ نمودار در که طور همان
 بـه ترتیـب بـه ١٩٨٢ و ١٩٨١ ،١٩٨٠ های سال در آمریکا داخلی
 کــاهش درصــد ٨/١ منفــی و درصــد ۵٣/٢ درصــد، ٢۵/٠ منفــی
 تحمیلـی جنـگ بـروز دلیل به نیز ایران اقتصاد دوره این در. یافت
 داشـت، دنبـال بـه را جنـگ بـه مربـوط مسائل کلیه قهراً  که عراق
 کـرد؛ تجربـه را داخلـی ناخـالص تولیـد رشـد چشـمگیر کاهش

 بـه ترتیـب، بـه ١٩٨١ و ١٩٨٠ های سـال در رقـم این که ای گونه به

 سـال در و یافـت تنـزل درصـد ١۶/۵ منفـی و درصد ٣/٢٧ منفی
 و جنـگ هـای جبهـه در درخشـان هـای پیروزی دلیل به. م١٩٨٢

 کشور نفت بدون داخلی ناخالص تولید اشغالی، مناطق آزادسازی
 همچنـین شـد؛ برخـوردار ثابت های قیمت به رشد درصد ٢/۶ از

 مهم اقتصادی رویدادهای از دیگر یکی عنوان به تورم نسبی کاهش
 بانـک ترازنامـه و اقتصـادی گـزارش( اسـت شده گزارش سال این

  ).٢۴−٢٣ص ،١٣۶١ مرکزی،
 اعمال با که دوره این در ؛نهادی عملکرد و ساختار لحاظ به −

 تجربه را دیگری رکود غرب اقتصاد رزرو فدرال پولی های سیاست



      ١۶۵  های اقتصاد کالن متعارف در ایران بررسی کارکرد نظریه

 

 مرکزی بانک اعتباری و پولی های سیاست در ایران اقتصاد در کرد،
 شـرایط بـه  توجه با که هایی سیاست و نگرفت صورت مهمی تغییر
 بـدون همچنان بود، شده اتخاذ. م١٩٧٨./ش١٣۵٧ سال دوم نیمه
 سـال مرکـزی، بانـک ترازنامه و اقتصادی گزارش( ماند باقی تغییر
 تـورمی رکود پیدایش در بورس نقش به توجه با همچنین ؛)١٣۶٠
 بـورس مقطـع این در که یابیم درمی ایران اقتصاد به رجوع با غرب
 دلیـل بـه زیـرا شـد؛ ها فعالیت توقف دوره وارد تهران بهادار اوراق

 بخـش کنتـرل ناخواسـته تحمیلـی، جنگ بروز و انقالب پیروزی
ــر دولتــی ــه و یافــت گســترش اقتصــاد ب ــر ســبب ب  مالکیــت تغیی
 ملـی بـا و بودنـد کـرده ترک را کشور آنها صاحبان که هایی شرکت
 هـای شـرکت تعـداد... و بیمـه هـای شـرکت ها، بانک شدن اعالم
 شـرکت ۵۶ بـه شرکت ١٠۵ از بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 سـاختار لحـاظ بـه). ١٧ص زاده، رمضان و کاویان( یافت کاهش
 نوسـانات بـا همگـام ایـران اقتصـاد در اینکه به توجه با نیز دولت
 دوره ایـن در بنابراین یابد، می نوسان اقتصاد در دولت اندازه نفت،
 سـهم کاهشـی رونـد شـاهد نفتـی، درآمـدهای تنـزل علت به نیز

 کـه طور همـان و ایم بـوده داخلی ناخالص تولید از دولت مخارج
 ٣۶ حـدود از ایـران در سـهم ایـن اسـت، مالحظه قابل ۶نمودار
 یافتـه تنـزل ١٩٨٧ سـال در درصـد ۶/١٨ به ١٩٨٠سال در درصد
 ١٩٨٠ سال در درصد ٣۴ از آمریکا، در سهم این آنکه حال. است
 و ١٩٨٢ های سـال در درصد ٣٧ و ١٩٨١ سال در درصد ٧/٣٣ به

 یافته توسعه کشورهای در سهم این درحقیقت. است رسیده ١٩٨٣
 ایـن در زیـرا است، باثبات روندی دارای) ۶ نمودار( آمریکا مانند

 عهـده بـر را اقتصـادی کالن ثبات ایجاد مسئولیت دولت کشورها
 بلندمدت رشد زمینه نمودن فراهم در مؤثری نقش همچنین و دارد
 سـهم ای مقایسـه صـورت بـه نیـز ٧ نمـودار در. داشت خواهد را

 آمریکـا و ایـران در داخلـی ناخـالص تولیـد از مالیاتی درآمدهای
 در سـهم ایـن شـود،  می مشاهده که طور همان شود؛ می داده نشان

 ۶/٢۵ ترتیــب بــه ١٩٨٠ و ١٩٨٢ ،١٩٨١ های ســال طــی آمریکــا
 بـه را داخلی ناخالص تولید از درصد ٠۵/٢۶ درصد، ٢۶ درصد،
 از یکــی مالیــاتی درآمــدهای زیــرا اســت؛ داده اختصــاص خــود
 نقـش و باشـد می یافته توسـعه کشـورهای درآمدی منابع ترین مهم
ــل ــال در را ای مالحظــه قاب ــن در اقتصــادی های سیاســت اعم  ای

 درآمـدهای نسـبت ایـران اقتصـاد در امـا نمایند، می ایفا کشورها
 ،١٩٨١ ،١٩٨٠ های سـال در داخلـی ناخـالص تولیـد بـه مالیاتی
 در سـهم ایـن که است بوده درصد ٩/۵ و ٩/۶ ،۵ ترتیب به١٩٨٢
  .باشد می اندک بسیار یافته  توسعه کشورهای با مقایسه
 غـرب، در اقتصـادی بحـران وقـوع یعنی ؛١٩٩٠ دهه اوایل −
 ایـران در اقتصـادی رونـق دوران شـروع سـال توان می را دوره این

 تورم نرخ کاهش و اقتصادی رشد نرخ تسریع سال این در. دانست
 ١٣۶١ سال ثابت های قیمت به داخلی ناخالص تولید و نمود بروز
 گـزارش( رسـید ریال میلیارد ٩/١٠۶۶۴ به افزایش درصد ١/١٢ با

ــه و اقتصــادی ــک ترازنام ــزی، بان ــال در). ٢۵ص ،١٣۶٩ مرک  س
ــز. م١٩٩١/ش١٣٧٠  نســبی رشــد از اقتصــادی هــای فعالیــت نی

 صـعودی سیر داخلی ناخالص تولید سال این در. بودند برخوردار
 گـزارش( شـد برخـوردار درصد ١١ حدود رشد از و پیمود را خود

 ).٣١ص ،١٣۶٩ مرکزی، بانک ترازنامه و اقتصادی

 پیـروزی از پـس ایـران در نهـادی؛ عملکـرد و ساختار لحاظ به
ـــالب ـــالمی، انق ـــانون اس ـــات ق ـــانکی عملی ـــدون ب ـــا ب  در رب

 بهمنـد، و بهمنـی( شـد تصـویب و تدوین. م١٩٨٣/ش١٣۶٢سال
 بانکـداری ابزارهای معرفی و قانون این تصویب با). ٣٩ص ،١٣٨٢
 و شـد گذاشـته کنـار رسـمی طـور بـه متعارف بانکداری ربا، بدون
 قـانون. گردیـد آغـاز قـانون ایـن کـردن اجرایـی سـمت بـه حرکت

 قـرار مبنـا را بانکی سود نرخ و حذف را بهره نرخ ربا بدون بانکداری
 سـهام معامالت حجم. م١٩٩١ و ١٩٩٠ های سال در همچنین داد؛
 ریـال میلیـارد ٧/۶۴ بـه قبل سال به نسبت افزایش درصد ٧/۴٨٠ با
 میلیـارد ۴٧٨٫٣ بـه افـزایش درصـد ۶٣٩٫٣ با و. م١٩٩٠ سال در

 در معـامالت حجـم ایـن که ای گونه به رسید؛. م١٩٩١ سال در ریال
 ترازنامـه و اقتصـادی گـزارش( اسـت سابقه بی بورس فعالیت تاریخ
 پـی در دوران ایـن طـی آنکـه حال). ١٣٧٠ و ١٣۶٩ مرکزی، بانک
  .کرد تجربه را دیگری رکود آمریکا اقتصاد بورس سقوط

 بـه هـم بـاز دوره، این در نیز دولت ساختار لحاظ به همچنین
 نفـت درآمـد سهم افزایش و نفتی درآمدهای به دولت اتکای دلیل
 بـه ،١٣۶٧/١٩٨٨ سـال در درصد ٣/١٧ از دولت های دریافتی در
 ســال در درصــد ۶/۴٨ ،١٣۶٨/١٩٨٩ ســال در درصــد ٩/٣٠

 سـهم شـاهد ١٣٧٠/١٩٩١ سال در درصد ٩/٣٢ و ١٣۶٩/١٩٩٠
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 ایـران در داخلـی ناخـالص تولیـد بـه دولت مخارج نسبت باالی
 سـال در درصـد ٨١/٢٣ از سـهم ایـن کـه ای گونه به بـود؛ خواهیم
 سـال در درصـد ٠٧/١٩ ،١٩٨٩ سال در درصد ٢٢/٢٠ به ١٩٨٨
). ۶نمـودار( اسـت رسیده ١٩٩٢ سال در درصد ۶٧/١٩ و ١٩٩١

 درآمــدهای ســهم ای مقایســه صــورت بــه ٧نمــودار در همچنــین
 داده نشـان آمریکـا و ایـران در داخلـی ناخـالص تولید از مالیاتی

 سـهم شاهد دوره این در گردد، می مشاهده که طور همان. شود می
 آمریکـا در داخلـی ناخـالص تولیـد از مالیـاتی درآمـدهای باالی

 و ١٩٩١ ،١٩٩٠ های سـال طی ایران در سهم این اما بود، خواهیم
 در کـه دهـد می نمایش را درصد ٩/۵ و ۴/۵ ،٧/۴ ترتیب به١٩٩٢
  .است ناچیز بسیار آمریکا با مقایسه
 دیگـری رکـود آمریکا اقتصاد در دوران این طی ؛٢٠٠٠ دهه −

 در داخلی ناخالص تولید رشد نیز ایران اقتصاد در و پیوست وقوع به
 کـاهش علـت بـه پـیش سال با مقایسه در. م٢٠٠١/ش ١٣٨٠ سال
) اوپـک مصوبات براساس ها سهمیه تقلیل دلیل به( خام نفت تولید
 و اقتصـادی گـزارش( شـد محـدود درصـد ٧/۴ بـه و یافت کاهش

 در همچنــــین ؛)٢٣ص ،١٣٨٠ مرکــــزی، بانــــک ترازنامــــه
 دلیـل بـه ایـران در داخلـی ناخـالص تولیـد. م٢٠٠٨/ش١٣٨٧سال

 بـا جهـانی رکـود آثـار و خشکسـالی نفـت، صادرات و تولید کاهش
 درصـد ٨/٠ معادل رشدی به قبل، سال به نسبت چشمگیری کاهش
  ).٨٧ و ٨١ های سال مرکزی، بانک ترازنامه و اقتصادی گزارش( رسید
 پـولی گذاری سیاسـت در نهادی؛ عملکرد و ساختار لحاظ به
 همان به پولی سیاست ابزار یک عنوان به بهره نرخ ایران، اقتصاد در

 دلیـل به اصوالً . شود نمی برده کار به عمده مرکزی های بانک روش
 پایـه بهـره نـرخ فقـدان و مجـدد تنزیـل نرخ کارگیری به ممنوعیت

 ایـران، اسـالمی جمهـوری در اسـالمی بانکـداری در) سیاستی(
 ایـران در پـولی گذاری سیاسـت در ابزاری چنین کارگیری به امکان
 ابتدای از ایران بورس شاخص دوران این در همچنین ندارد؛ وجود
 همـواری نسـبتاً  صـعودی رونـد ٢٠٠٢ سال انتهای تا٢٠٠١ سال
 صعودی روند شاخص این ٢٠٠٣ سال ابتدای از اما است، داشته

 هـزار ۵ حـدود از درصـدی ١٨٠ رشـد بـا و کـرد آغاز را شتابانی
 و رسـید ٢٠٠۴ سـال اواسـط در واحـد هـزار ١۴ مـرز بـه واحد،
 بـا آن از پـس. شد تهران بورس در قیمتی حباب یک بروز موجب

 و شـد آغـاز تهـران بـورس نزولـی رونـد قیمـت، حباب شکست
 کاهش ٢٠٠۶ سال اواسط در واحد هزار ٩ مرز تا قیمت شاخص
 ١٠ تـا ٩ محـدوده در ثبات دوره یک بورس شاخص سپس. یافت
ــا هــزار  نخســت ،٢٠٠٨ ســال در. داشــت ٢٠٠٨ ســال اوایــل ت

 و رسـید هـزار ١٣ مرز به ناگهانی افزایش با بورس قیمت شاخص
 افـت بـا سـال اواسـط از جهـانی مـالی بحـران بروز با آن از پس

 لحاظ به. رسید ٢٠٠٨ سال پایان در واحد هزار ٨ مرز به شدیدی
 رونـق دلیـل بـه دوره ایـن در ایـران اقتصـاد در نیـز دولت ساختار

 و اسـت یافتـه افـزایش اقتصـاد در دولـت اندازه نفتی، درآمدهای
 ۶٣/٢٧ بـه سـهم این شود، می مالحظه ۶ نمودار در که طور همان
 کـاهش با ٢٠٠٧ سال در اما است؛ رسیده ٢٠٠۶ سال در درصد
 تولید به دولت مخارج سهم ریال، میلیارد ١٧٣۵١٩ به نفتی درآمد

 بـا ٢٠٠٨ سـال در سـپس و درصـد ۵٢/٢١ بـه داخلـی ناخالص
 نسـبت ایـن ریال، میلیارد ٢١۵۶۵٠ به نفتی درآمد دوباره افزایش

 هـا مالیات دوره ایـن در همچنـین است؛ رسیده درصد ۴۶/٢۴ به
 ٧ نمـودار در که طور همان و اند داشته ایران اقتصاد در اندکی نقش

 تولیـد بـه مالیـاتی درآمـدهای نسـبت میـانگین شود،  می مشاهده
 درصد ١/۶ حدود. م٢٠٠٩−٢٠٠٠ های سال در داخلی ناخالص

 ملی اقتصاد در مالیات اندک سهم دهنده  نشان رقم این که باشد می
  .است ناچیز بسیار آمریکا با مقایسه در و ایران
 نتیجـه تـوان می گرفتـه صورت تطبیقی های بررسی به توجه با
 و رفتارهـا گیری شـکل سـبب کـه عـواملی از یـک هیچ کـه گرفت
 ایـران اقتصـاد در اسـت، شـده متعـارف کـالن اقتصاد های نظریه
 که دهد می نشان شده انجام آماری مقایسه همچنین نیست؛ حاکم
 و بــوده حــاکم آمریکــا در اقتصــادی هــای بحران کــه مقــاطعی در

 اقتصادی رکود اند، گرفته شکل کالن اقتصاد های نظریه آن براساس
 نوسـانات دالیـل بـوده، حـاکم اگر یا و است نبوده حاکم ایران در

 های بحران پیدایش به که بوده عواملی با متفاوت ایران در اقتصادی
 ساختاری لحاظ به همچنین است؛ شده منتهی غرب در اقتصادی

 در آمریکـا اقتصـاد بر حاکم ساختارهای مؤثر نقش به توجه با نیز
 بـه سـاختارها این فراوان، های بحران پیدایش و رفتارها گیری شکل
 ایـران اقتصـاد بـر حـاکم نهادهـای و سـاختارها بـا ماهیتی لحاظ
 اقتصاد بر حاکم ساختارهای حقیقت در. دارند چشمگیری تفاوت
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 و نهـادی سـاختار فلسـفی،−فکری میانی ساختار لحاظ به آمریکا
 و هـا تحلیـل پـس. دارد منافـات ایـران اقتصاد با مالکیت ساختار

 عّلـی روابط با متناسب گرفته، شکل ایران اقتصاد در که رفتارهایی
 هـا نظریـه ایـن و نیسـت هـا نظریـه این بستر در موجود معلولی و

  .بپردازند انسان این رفتار تحلیل و بررسی به توانست نخواهند
 مکتـب فلسفی−فکری مبانی حاکمیت به  توجه با است گفتنی
 مبانی با مبانی این تفاوت و غربی نهادهای روح در مداری سرمایه
 ایـن طراحی وجود با حتی که گرفت نتیجه توان می ایران، بر حاکم
 زیـرا نیسـتند، ثمربخش ایران اقتصاد برای ها نظریه این هم نهادها
 بـه را فراوانـی مشـکالت نهادهـا ایـن با اسالم مبانی تطبیق فرایند
 سـاختارهایی و نهادهـا طراحـی جهت پس. داشت خواهد همراه

 نظـام فلسـفی−فکری مبانی از است الزم غربی کشورهای مثابه به
 مبانی، این پذیرفتن با که ازآنجا و 1کنیم برداری نسخه داری سرمایه

 نخواهنـد معنـایی... و ثـروت تعدیل انفال، ربا، مانند موضوعاتی
 نظـام از ربـا حـذف به نسبت مثال طور به است الزم پس داشت،
 دولـت اختیار در نیز کشور نفتی منابع و نبوده حساس کشور مالی
 از انقطاع دلیل به داری سرمایه نظام مبانی از پیروی اما نگیرد، قرار
 زیـرا نیسـت؛ پـذیر امکان وحیانی نقص و عیب بدون تعالیم منبع
 توحیـدی، بینـی جهـان هـای جنبـه گرفتن نادیده دلیل به مبانی این
 شناسی معرفت های بنیان و اسالمی بینی جهان در انسان های جنبه
 ایران اقتصاد برای برداری نسخه قابل بوده، زا بحران اسالم دیدگاه از

 نیز غربی ساختارهای مثابه به ساختارهایی طراحی رو ازاین نیستند؛
 نظـام در مـالی هـای بحـران یابی ریشه و بررسی. بود نخواهد میسر
 حاکم ساختارها این ذات در بحران که است آن گویای داری سرمایه

 نخواهنـد را بـرداری کپی قابلیت نیز ساختارها این بنابراین باشد؛ می
 نهادهـای و سـاختارها مطلـق نفـی معنای به مطلب این اما داشت،
 پایـه بـر اسـت الزم نهادهـا این بلکه نیست، غرب اقتصاد بر حاکم
 بـومی و ترجمـه کشـور مردم رفتار و فرهنگ بر حاکم اصول و مبانی

 .  گردد کشور برای مناسب نسخه بتواند تا شود) ایرانی−اسالمی(

 کالن اقتصاد نسخه از پروا بی استفاده جای به گردد می پیشنهاد
 سـاختارهایی نخسـت ایـران، بیمار اقتصاد درمان جهت متعارف
 رفتارهـایی تا شود طراحی اسالمی اقتصاد مکتب اهداف با متناسب

                                                           
 بنا سود حداکثرسازی و داری سرمایه نظام مبانی براساس بانک نهاد نمونه برای. ١

  .است شده

 و مبـانی با هایی پردازی نظریه دوم و گیرد شکل ساختارها آن بستر در
  .شود ترویج و مطرح اسالمی های ارزش
  

  پیشنهاد و گیری نتیجه. ۵
 و سـاختارها مبـانی، بـه توجـه بـا تـاریخی، سیر در کالن اقتصاد
 دنبـال بـه و ایجادشـده داری سرمایه نظام بر حاکم محیطی شرایط
. اسـت داری سرمایه اقتصاد درون از که برخاسته سؤاالتی به پاسخ
 سـاختارهای و مبـانی بـه  توجـه بـا فضا این در که هایی نظریه پس

 در کـه رفتارهـایی همچنـین و گرفتـه شـکل غرب اقتصاد بر حاکم
 بـا ماهوی طور به گیرد، می شکل ساختارهایی و مبانی چنین بستر

 و اسـت بـوده متفـاوت گرفته، شکل ایران اقتصاد در که رفتارهایی
 را نظریـات همـان ایـران، اقتصـاد هـای گیری تصمیم در توان نمی
   .داد قرار استفاده مورد پروا بی

 الزم بسـترهای و ساختارها تنها نه که مهم این به  توجه با اکنون
 واسطه به بلکه نبوده، حاکم ایران در ها نظریه این گیری شکل جهت
 کشـور در نیـز ساختارها این از برداری نسخه امکان بودن زا بحران
  .نیست میسر

 یهـا یپـرداز یـهاز نظر پـروا یاسـتفاده ب یجـا به شود  یم یشنهادپ
بــا  یــراناقتصــاد ا یهــا یــریگ یماقتصــاد کــالن متعــارف در تصــم

 یتوضع یشناس یبآس ی،احکام اله یاجرا یها ینهآوردن زم فراهم
از جانب افـراد،  یاله یفتکال یعدم اجرا یلدال یموجود و بررس
متناسب با اهداف مکتـب  ینهادها و ساختارها یدر جهت طراح
 و سـاختارها) یرانـیا−ی(اسـالم یسـاز یو بـوم یاقتصاد اسـالم

ها در بستر  انسان یرفتار اسالم یریگ شکل با و برداریم گام نهادها
  .یابیمو آخرت دست  یاآن ساختارها، به سعادت دن
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