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. پردازد	یم یینهادگرا کتبتوسعه در چارچوب م یبه بررس شناختی	نشانه یافتمطالعه، با اتخاذ ره ینباشد. ا
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  مقدمه -1

هایی است و هر معنایی از ها است و هر نشانه حاوي معانی و پیامدنیاي اطراف ما پر از نشانه

شناسـی  در قالب همین معناي وسیع است کـه نشـانه   کند.یک واقعیت خارجی حکایت می

کنـد  ها پیـدا مـی  ها و نگرش قابلیت کاربرد براي توصیف جامعه، اقتصاد و همچنین ذهنیت

هـایی کـه روي مـواد و منـابع انجـام      ). کار دخل و تصرف و تغییر شکل 2010، 1(سیفکس

آوریم، مشابه کاري اسـت کـه از طریـق    دهیم و از طریق آن اشیاي فیزیکی را به وجود می

-دهیم و با دخل و تصرف در کلمات یک پیام و معناي خاص را ایجـاد مـی  زبان انجام می

برداري شخصی قابل تصور ها نیز نوعی بهرهتولید و توزیع و مصرف پیامکنیم. بنابراین، در 

هـا و  توان قائل به نوعی ارتباط بین مولفـه ). به این ترتیب می 2007، 2است (کاالزي و تالن

هـا بـود. در واقـع    اي از تولید و گردش پیـام نهادهایی که ناظر بر توسعه هستند و مدل نشانه

اي مفهوم و معناي یک مولفه را بازنمایی و مشخص کرد که مدل نشانهتوان با استفاده از می

تواند دال بر توسعه باشد. به عبارت دیگر، یک نظام اقتصادي خاص، یک به چه صورت می

گیرنـد و مفسـر    ها است که در آن معانی از یک واقعیتی نشـئت مـی  سیستم متشکل از نشانه

دهـد کـه چگونـه آن نشـانه بـه آن      کند و نشان میمیها را با واقعیت تبیین ارتباط آن نشانه

  واقعیت داللت دارد. 

ها، هم در یک مفهوم وسیع از تمرین است آن» بازنمودها«هر نظام اقتصادي سیستمی از 

). هـر کـدام از ایـن    2013و سـایرین،   3هـا (کراتلـی  ها، عقاید و تئـوري  ها، ارزشاستراتژي

شناسی و هم از اقتصاد هستند. اگر له بنیادین هم از نشانهها یک مقوها و مولفه عقاید، ارزش

شـناختی  ها، ترجیحات افـراد و نیـز نظریـات علمـی بـه بررسـی نشـانه        از زاویه عقاید، ارزش

ها درخصـوص سـه بخـش اصـلی اقتصـاد خـرد و کـالن و         مکاتب اقتصادي و نیز آراي آن

توانند راهگشـاي روش  که می هاي جدیدي خواهیم رسیدشک به یافتهتوسعه بپردازیم، بی

اي و با انتخاب سطح تحلیل جدیدي براي مطالعات اقتصادي باشد. در راستاي چنین دغدغه

شناسـی و توسـعه در چـارچوب    هاي اقتصادي، واکاوي نسبت بین نشانهاي در بررسیتوسعه

 عقاید مکتب نهادگرایی هدف اصلی این پژوهش است.

                                                                                                              
1- Martin Siefkes  
2- Giulia Colaizzi and Jenaro Talens  
3- Giorgio Corateli  
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ها و عقاید مکتب نهادگرایی درخصوص توسعه،  ي ارزشنکته اصلی این است که با واکاو

شناسی و توسعه پیوند برقرار کرد. بنابراین، سـوال اصـلی مقالـه چگـونگی     توان بین نشانهمی

انجام این فرآیند است. به عبارت بهتر، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است کـه چگونـه   

ــا رهیافــت نشــانهمــی ــوان ب ــه توســعه را در چــت   ارچوب مکتــب نهــادگرایی شــناختی، مقول

 تبیین کرد؟ 

  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

توانـد  هر چیزي می». اي دانستنهمه چیز را نشانه یا نظام نشانه«شناسی عبارت است از: نشانه

شناسی هیچ موضوع خاصی شناسی باشد؛ این به آن معنا است که نشانهموضوع بررسی نشانه

که از پیش خـاص آن در نظـر گرفتـه شـده باشـد، نـدارد        کم هیچ موضوعیندارد یا دست

شناسـی از نـوعی الگـوي سـه وجهـی بـراي معرفـی        پیرس در تعریف نشانه�).1396(گرنی، 

  گیرد:فرایند داللت بهره می

کنـد.  چیزي است که براي کسی بنا به دلیلی به چیز دیگـر داللـت مـی    1یک بازنمون«

آورد ... مـن ایـن نشـانه دوم را    را پدیـد مـی  بازنمون در ذهن آن شخص، نشانه معادلی 

ــیر ــان نشــانه اول مــی   2تفس ــت بــر یــک موضــوع     هم   » دارد 3نــامم. ایــن نشــانه دالل

  ).1931- 58(پیرس، 

به باور پیرس داللت نشانه از سه وجه تشکیل شده است؛ در این نوع داللت ما در برابـر  

ایی و رانندگی است که یک صورت قرار داریم. فرض کنید این صورت همان چراغ راهنم

نامد. از طریق این چراغ قرمزش روشن است. این صورت همان است که پیرس بازنمون می

یابیم که این چیز به چیز دیگر داللت دارد. این چیز دوم توقف کردن اسـت  صورت درمی

یابم که شود. وقتی من با دیدن چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی درمیکه موضوع نامیده می

باید توقف کنم، در اصل آن چیز اولی، یعنی بازنمون یا همان صورت را به چیز دوم، یعنی 

). در ادامه مقاله به طـور  1393کنم (صفوي، همان موضوع، تعبیر یا به قول پیرس تفسیر می

  شناسی پیرس خواهیم پرداخت.مختصر به نشانه

                                                                                                              
1- Representamen  
2- Interpretent 
3- Object 
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اي عـام بـین ذهـن    هـم واسـطه  هـا  هستند و نشـانه » شیء فی نفسه«از نظر پیرس همه اشیا 

هـایی  هـایی دربـاره قـوه   پرسش«). وي در جستار 1396آدمی و جهان بیرون هستند (گرنی، 

مـا قـوه شـهود نـداریم. هـر معرفـت از        -1کند کـه:  ، تاکید می»اندکه براي انسان برشمرده

رون نگـري نـداریم. معرفـت مـا از دنیـاي د     ما قوه درون -2شود. معارف پیشین ما ناشی می

توانیم ها نمیبدون نشانه -3هاي فرضی براساس مشاهده چیزهاي دیگر است. نتیجه استدالل

توانند داشته بیندیشیم. پیرس معتقد است که افراد به واقعیت دسترسی مستقیم ندارند و نمی

ها نـه شخصـی،   ها، واسطه عام میان ذهن آدمی و جهان پیرامون او هستند. نشانهباشند. نشانه

کنـد. بـر ایـن    هـا را مشـخص مـی    اند و جامعه است که معنـاي آن که اجتماعی و همگانیبل

اساس، اصل متعالی در فلسفه پیرس، جامعه است. معیار صدق هم توافق عمـومی اسـت. از   

آنجا که حقیقت قراردادي است، وظیفه فیلسوف یا دانشمند تالش بـراي شـناخت واقعیـت    

کن نیست)، بلکه وظیفـه او توضـیح دادن تصـورهاي    موجود نیست (زیرا چنین شناختی مم

تـر  پـذیرتر و در نتیجـه راحـت   بینـی شناسـی زنـدگی را پـیش   موجود از واقعیت است. نشانه

  ).1396کند (گرنی،  می

بـه دغدغـه    1940ترین مباحثی اسـت کـه از نیمـه دوم دهـه     مقوله توسعه یکی از اصلی

تـر و   غیر از رشد بوده و بسـیار عمیـق   اصلی کشورهاي جهان سوم تبدیل شده است. توسعه

تر از رشد است. همچنین توسعه فراتر از تحوالت مادي و فنـی صـرف بـوده و بهبـود      وسیع

هاي اصیل انسانی را نیز دربـر دارد. ادگـار اونـز در ایـن      ها و حتی توسعه ارزش روابط انسان

موعـه اقتصـادي   اند که توسعه گویی تنها یـک مج اي تصور کردهعده«گوید: خصوص می

کاربردي (مادي) بوده و هیچ ارتباطی با عقاید سیاسـی و نقـش مـردم در جامعـه نـدارد. مـا       

کنیم تا دچار مالحظات تک بعدي نشده و فقط بـه  تئوري اقتصادي و سیاسی را ترکیب می

کننـد  محصول بیشتر توجه نکنیم، بلکه براي کیفیت خود مردمی که محصول را ایجـاد مـی  

توسـعه نبایـد فقـط    «). مایکل تودارو نیز معتقد است کـه  1987(اونز، » ئل شویمنیز ارزش قا

» رفاه مادي را دربر گیـرد، بلکـه بایـد موجـب رشـد عـزت نفـس فـردي و اجتمـاعی شـود          

 ). 1989(تودارو، 

کنیم، زیرا این تعریف هـم  یر را انتخاب میاز میان تعاریف مختلف، تعریف جرالد می

توسعه توجه دارد و هم به بعد ارزشـی و هنجـاري آن. از نظـر جرالـد     به بعد اثباتی و مادي 

یر توسعه عبارت از رشد اقتصـادي تـوام بـا تحـوالت اسـت و تحـوالت شـامل تغییـر و         می
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باید  ).1995یر، ها و نهادها و نیز تحوالت در حوزه فنی است (می تحوالت در حوزه ارزش

نیازهاي ارزشـی و نهـادي   صول اولیه و پیشتوجه داشت که ورود به مسیر توسعه، مستلزم ا

  شـود  هـا پرداختـه نمـی    هـاي رایـج توسـعه بـه آن    هـا و اسـتراتژي   است کـه در غالـب مـدل   

  ).  1387(متوسلی، 

تنیدگی وجـود دارد، زیـرا بحـث از رفـاه     ها و توسعه درهم بین نظام ارزشبه طور کلی 

تنیـدگی توسـعه و نظـام    هـم هـا نیـز اسـت. دربـاره چگـونگی در      دربردارنده بحث از ارزش

توان گفت که توسعه شـامل تحـول اقتصـادي اسـت و تحـول اقتصـادي نتیجـه        ها می ارزش

  پیدایش تغییر در عوامل زیر است:

  هاتغییرات در کیفیت و کمیت انسان -1

  تغییرات در میزان و ذخایر دانش بشر  -2

ــ   -3 ــاتریس نهــادي کــه بیــانگر ســاختار انگیزشــی جامع ــرات در م ه اســت (جمعــی از تغیی

). هــر یــک از ایــن تغییــرات، دگرگــونی در نظــام اعتقــادي {باورهــا و  1392نویســندگان: 

ها و ساختار انگیزشی جامعه و تغییر  ها} را در ضمن خود دارد. تغییر در کیفیت انسان ارزش

هـا و باورهـا و نظـام اعتقـادي افـراد       اي از ارزشدر دانش بشر بدون تاثیرپذیري از مجموعه

ابل تصور نیست. هر مکتب فکري متناسـب بـا نظـام باورهـا و مواضـع فکـري و فلسـفی و        ق

پردازد و بینی و ایدئولوژي خاص خود به مبحث تغییر و تحول میعقیدتی و از زاویه جهان

  . بخشدها سمت و سو می به این تغییرات و تحوالت متناسب با آن باورها و ارزش

شناسی چنین قابـل تصـور خواهـد    ه بین توسعه و نشانهبا این توضیحات یک ارتباط اولی

نیازهاي ارزشی و نهادي اسـت. ایـن   بود که ورود به مسیر توسعه مستلزم اصول اولیه و پیش

هاي فرهنگی و فکري در یک جامعه نهادینـه  نیازهاي ارزشی در قالب فعالیتاصول و پیش

فراد اگـر درسـت و متناسـب بـا     ها، آداب و رسومی، هنجارها و ترجیحات ا شود. ارزشمی

توانـد فهـم مـاجراي    شـناختی شـوند، مـی   اي تبیین نشانهبستر فکري، عقیدتی و... هر جامعه

توسعه را تسریع و تصحیح بخشد و از تناقضاتی که حاصل تقلید صرف از تجـارب توسـعه   

-وم مـی نیافتگی را تدا شوند، بلکه توسعهجوامع دیگر است و گاه نه تنها موجب توسعه نمی

هاي دینی، فرهنگی و اخالقـی در یـک    بخشند، جلوگیري کند، زیرا به هر میزان که ارزش

شـود  شود، چراکه موجب مـی پذیرتر میبینیجامعه تقویت شود، رفتار افراد آن جامعه پیش

شـود و  ها در چارچوب قواعد خاصی رفتار کنند. پـس قابلیـت اعتمـاد افـراد بیشـتر مـی       آن
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گیرد (رنـانی و  پذیرد و توسعه شکل میتر صورت میهزینهتر و کم روانمناسبات اجتماعی 

). در سطح غیرفردي نیز نهادها با کمـک تجـارب برگرفتـه از محـیط زبـانی،      1389مویدفر، 

هاي بشري قرار دارد، کاهش هایی را که فراروي انتخابفرهنگی و اجتماعی، عدم اطمینان

  سازند. ا هموار میدهند و به این ترتیب راه توسعه رمی

شـونده در آن مـتن   شناختی است، واحـد تحلیـل  از آنجا که پژوهش حاضر تحلیل نشانه

هایی کـه مـورد   ها (مولفهاست؛ در این روش که یک روش کیفی است براي انتخاب نمونه

هـا  شـود و در آن نمونـه  گیري غیرتصادفی اسـتفاده مـی  شوند) از روش نمونهتحلیل واقع می

شوند؛ یعنی پژوهشگر براساس تجربه شخصی خـود و یـا   ظر پژوهشگر انتخاب میبراساس ن

-کند و با اسـتفاده از رویکـرد نشـانه   ها را انتخاب میتجارب تکراري و مشابه دیگران نمونه

  پردازد.ها می شناختی پیرس و کاسیرر به تبیین آن

هـاي چنـدي صـورت    ششناسی پژوهبا وجود اینکه در زمینه ارتباط بین اقتصاد و نشانه

از جملـه   طور خاص مغفول واقع شده است.شناسی و توسعه بهگرفته است، اما ارتباط نشانه

  شناسی هستند، عبارتند از:هایی که ناظر به ارتباط بین اقتصاد و نشانهپژوهش

ــین اشــتاین - ــاب  1آریــل راب ــان«در کت ــه دو ســوال  2000» (اقتصــاد و زب ــی پاســخ ب   ) در پ

  اصلی است:

  هاي اقتصادي با موضوعات زبانی چیست؟علت ارتباط تئوري -1

 هاي اقتصادي موضوعی مناسب براي تحقیق از منظر زبانی هستند؟چرا تئوري -2

وي براي پاسخگویی به این دو سوال و نمایش چگونگی ارتباط تفکر اقتصادي با مطالعه 

ت زبانی به ایـن نتیجـه رسـیده    زبان با ارائه چندین تحلیل مشابه اقتصادي با نمایش موضوعا

دهـد در حـالی کـه    ها را توضیح میکه تئوري اقتصادي نظم موجود در روابط متقابل انسان

 عامل به وجود آورنده این نظم در اصل زبان طبیعی است.

همچنین عامالن اقتصادي موجودات انسانی هستند که از زبان به عنوان ابزاري اساسی در 

هاي ریاضی مورد استفاده در علم کنند. مدلها استفاده میو قضاوت هاگیريفرآیند تصمیم

شود که باید شان از تفسیرهایی ناشی می اقتصاد در عین حال که خود استعاره هستند اهمیت

  بر زبان جاري شوند.

                                                                                                              
1- Ariel Rabinstein 
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معتقد اسـت کـه ارتبـاط بـین     » تجارت، زبان و ارتباط«) در کتاب 2004دیوید اي هارپر( -

حتماال از زمان آغاز علم اقتصاد توسط آدام اسمیت به رسمیت شناخته شده زبان و تجارت ا

بود، چراکه میل به مبادله که در دیدگاه اسمیت عامل اصلی تقسیم کار است، احتماال پیامد 

اي هـاي نشـانه  ضروري توانایی عقل در سخن گفتن است. زبان انسان و دستگاه اعداد نظـام 

تواننـد در نمـایش   اي مـی هـاي نشـانه  ي هستند، زیرا ایـن نظـام  جذابی براي اقتصاددانان نهاد

هاي شناختی هاي ذهنی عبارتند از مدلهاي ذهنی نقش ایفا کنند و مدل ساختار درونی مدل

هاي ارتباط آورند. در نظر وي، تجارت جز با شکل که مردم براي تفسیر محیط به وجود می

  شوند.هاي ارتباطی گرفته میم از نشانههاي ارتباطی هتواند صورت بگیرد و شکلنمی

) معتقد هسـتند  2015» (شناسی مباحث اقتصادياي بر نشانهمقدمه«نویسندگان مقاله  - 

شـناختی شـرایط   اي نشـانه هـاي بـین رشـته   گفتمان اقتصادي زمینه خاصی براي تحلیل

ه در کننـد کـ   تاریخی و حال حاضر اقتصاد است. آنان همچنین به این نکته اشاره مـی 

- حال حاضر هیچ کار متداول و مشخصی در مورد گفتمان اقتصادي در ادبیات نشـانه 

- شناختی وجود ندارد. ایشان هدف تحقیق خود را پر کردن شکاف در ادبیات نشـانه 

هـاي  شناختی براي پیشبرد تحقیقات در این زمینه و کمک به بازگشایی مسیر پژوهش

شناسـی و   . این مقاله در نگرش به ارتباط نشـانه کنندشناختی در اقتصاد اعالم مینشانه

ها و همچنین  دهد که عبارت از سوال از ارزشاقتصاد دو نکته را مورد توجه قرار می

  خطابه در گفتمان اقتصادي است.

شـناختی بـه مطالعـه توسـعه در مکتـب      خواهد با اتخاذ رهیافت نشـانه پژوهش حاضر می

شـناختی مـدنظر   هـاي نشـانه  در ادامـه، ابتـدا بـه رویکـرد    نهادگرایی بپردازد. در همین راستا 

کنیم و پژوهش حاضر و همچنین به نظریات مکتب نهادگرایی درخصوص توسعه اشاره می

  کنیم. شناختی تبیین میها را در قالب رهیافت نشانه سپس آن

  

  شناسی پیرسرویکرد نشانه -الف

اصــطالح  1ســندرس پیـرس سـال پــیش منطقـدان و فیلســوف آمریکـایی چـالز     100حـدود  

کار گرفت و آن را پژوهش و درك نسبت میان بازنمون، تفسیر و موضوع را به 1سیموسیس

                                                                                                              
1- Charles Sanders Peirce 
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شناسـی اسـتفاده کـرد.      هاي زنـدگی خـود از اصـطالح نشـانه    دانست. پیرس در آخرین سال

هاي پراکنده خود به کار برده است، دانش بررسـی  گونه که پیرس در نوشتهشناسی آننشانه

-شناسی تعلق داشته باشند. پیرس نشانههاي نشانهی پدیدارهاي فرهنگی است که به نظامتمام

). از آنجا کـه  1931دانست (پیرس، اي براي فهم نشانه و مربوط به منطق میشناسی را نظریه

آورنـد، پـژوهش   وجـود مـی    اي را بـه هاي اجتماعی در هر فرهنگـی یـک نظـام نشـانه    آیین

شـود کـه در   هـایی مـی  ها منجر به کشف قانونمندي هاي آنو نشانهها درخصوص این آیین

هـاي  شناسی را در همـه عرصـه  شناسی هم مصداق دارند. نظم منطقی ذهن پیرس، نشانه زبان

شناسی از نظر او چارچوبی اجرایی بـراي مطالعـه   داد و نشانهزندگی و تفکر بشري تعمیم می

خواهد باشد: ریاضـیات،  هر چه می -را مطالعه کنم ام چیزيگاه نتوانستههیچ«همه چیز بود: 

شناسـی،  اخالق، متافیزیک، جاذبه، ترمودینامیـک، شـیمی، آنـاتومی تطبیقـی، نجـوم، روان     

» شـناختی نگـاه کـنم   اقتصاد، تاریخ علوم و... و به آن چنان چیزي غیر از یک مطالعه نشـانه 

  ).1380(شفر، 

  رد که عبارتند از: ) سه نوع نشانه وجود دا1931از دید پیرس(

ها را تشخیص  توان آن: تصوراتی از چیزها که فقط از طریق رابطه شباهت می2شمایل -الف

داد به شمایل معروفند. در نشانه شمایلی رابطه نشانه با موضوع مبتنی بر شباهت است، یعنـی  

ر، نشانه از برخی جهات (ظاهر، صدا، احساس یا بو) مشابه موضـوع اسـت. بـه عبـارت دیگـ     

شمایل برخی کیفیات موضـوع را دارد. پـس بـرخالف نامگـذاري ایـن تشـابه، تشـابه تنهـا         

تصویري نیست و اگر براساس حواس پنجگانه بتوان تشابهی بین کرد و موضوع را به تفسیر 

  رو هستیم.درآورد با یک نشانه شمایلی روبه

کنـد.  ها داللـت مـی   بر آن : نشانه طبیعی از طریق ارتباط فیزیکی و علی با چیزها3نمایه -ب

اي دلبخواهی نیستند، بلکه به طـور مسـتقیم بـه طریقـی فیزیکـی یـا علـی بـه         هاي نمایهنشانه

هاي طبیعی (جاي پـا،  توان مشاهده یا استنتاج کرد. نشانهاند. این رابطه را میموضوع وابسته

گیري (بادنما، اندازه هاي پزشکی (درد، ضربان قلب، خارش و...)، ابزارهايرعد و...)، نشانه

هایی در زبان (ضمایر شخصی، قیدهاي زمان و مکـان و...)  دماسنج و...) و سرانجام شاخص

  اي دانست.هاي نمایهتوان از جمله نشانهرا می

                                                                                                              
1- Semiosis 
2- Icon 
3- Index 



  171... و توسعه در چارچوب شناسی	نشانه یننسبت ب يواکاو

 

 
 

 

 

 

 

 

گویند که از طریق کاربرد با معناهایشـان  : نماد را نشانه وضعی یا قراردادي هم می1نماد -ج

ا، نشانه مشابه موضوع نیست، بلکه براساس رابطه قراردادي یا کـامال  اند. در نمادهپیوند یافته

-هاي نمادین میدلبخواهی دال بر موضوع است. این رابطه را باید یاد گرفت. از جمله نشانه

  هاي مورس و نظایر آن اشاره کرد.طور عام، عالمتتوان به زبان به

بودن بیشتري برخوردار است. این بـه   در میان این سه نوع نشانه، نماد از میزان قراردادي

انـد از مفهـوم    آن معنا است که تنها کاربران نماد طبق قراردادهایی که بین خود ایجاد کرده

  آن مطلع هستند و شخصی خارج از این گروه کاربران مفهوم نماد را نخواهد فهمید. 

شناسـی بـراي   نهتوان چنین نتیجه گرفت که طبق دیدگاه پیرس وقتـی از نشـا  بنابراین می

کنـیم، الجـرم یـک    شناسی استفاده مـی هاي نشانهبررسی پدیدارهاي فرهنگی متعلق به نظام

بریم؛ به این صورت که گاه به دلیل وجود شباهت یـک  الگو و روش سه وجهی به کار می

دهیم و هنگام کدگشایی با کشف همین تشابه بـین  اي براي چیز دیگر قرار میچیز را نشانه

کنیم. همچنین گاه به دلیل یک ارتبـاط  و موضوع آن را کدگشایی کرده و تفسیر مینشانه 

پردازیم و معنی و تفسـیر آن را  فیزیکی و علی به کدگذاري یا کدگشایی یک موضوع می

کنیم و سرانجام ممکن است نه از روي تشابه و نه با توجه به رابطه فیزیکی، بلکـه  کشف می

به رمزگذاري یا رمزگشایی از یک موضوع اقدام کنـیم و   با یک روش قراردادي و وضعی

  با به کارگیري چنین روشی سعی کنیم به تفسیر و معنی آن دست یابیم.

  

  شناسی کاسیرررویکرد نشانه -ب

هـاي  صـورت «خصوص را بـا عنـوان    اي بههاي نشانه) برخی نظام1923-29(2ارنست کاسیرر

نمـادین یـک جامعـه، فرهنـگ آن جامعـه را      هاي توصیف و ادعا کرد که صورت» نمادین

شناسـی فرهنگـی مـورد    دهند. از زمان کاسیرر به بعد، رویکردي با عنـوان نشـانه  تشکیل می

شناسـی اسـت کـه موضـوع آن     شناسی فرهنگی زیرشاخه نشانهتوجه قرار گرفته است. نشانه

  شناسی فرهنگی دو وظیفه دارد:فرهنگ است. براساس گفته کاسیرر نشانه

  اي در یک فرهنگ با توجه به مشارکتی که در فرهنگ دارند.هاي نشانهمطالعه نظام -فال

                                                                                                              
1- Symbol 
2- Ernst Cassirer 
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اي با توجه به مزایا و مضراتی که فرد در تعلق به مطالعه فرهنگ به مثابه یک نظام نشانه -ب

  کند. فرهنگی خاص تجربه می

ون، رسوم و اي است که شامل دانش، باور، هنر، اخالقیات، قانفرهنگ نیز کلیت پیچیده

شود که بشر به عنوان عضوي از جامعه کسب کـرده اسـت   ها و عادات دیگر میهمه قابلیت

-شناسی فرهنگی از مفهومی منحصر به نشانه). مفهوم متن در نشانه1390(لوتمان و دیگران، 

کـار   هاي گفتاري و نوشتاري باالتر رفته و به مفهومی که تمام مصنوعات تولیـد شـده و بـه   

گیرد، ارتقا یافته اسـت. در نتیجـه ایـن مفهـوم کلـی بـراي       در هر فرهنگ را دربر میگرفته 

هـاي فرهنگـی دخیـل هسـتند، مناسـب اسـت       هایی که در مطالعـه پدیـده  استفاده همه رشته

  ).1395(محمودي بختیاري و دیگران، 

هـاي  از نظر کاسیرر حیات فرهنگی کنونی جوامع دچار شکاف عمیـق شـده و اندیشـه    

نی در زندگی عملی و اجتماعی بشر دچار شکسـت قطعـی شـده اسـت بـه طـوري کـه        عقال

ــاك  ــلیم خطرن ــه    تس ــروي اندیش ــی نی ــود، یعن ــمن خ ــرین دش ــطوره ت ــده اســت  اس اي ش

هاي سیاسی شـده اسـت.   ) و این امر بیشتر از هر چیزي موجب تحول اندیشه1393(کاسیرر،

نـد. وي بـا بررسـی سـاحت     ککاسیرر در این زمینـه مبحـث اسـطوره دولـت را مطـرح مـی      

رسـد  بـه ایـن نتیجـه مـی    هـاي هگـل)   اندیشگانی مختلف (از فلسفه یونان باستان تـا اندیشـه  

زمانی که دولتمردان از دانایی عمیـق سیاسـی برخـوردار باشـند، دولـت مبتنـی بـر قـانون و         

عدالت باشد؛ مفهوم اخالقی دولت رواج خواهد داشت. وي بـا تاکیـد بـر اهمیـت اندیشـه      

هــم در «آورد کـه  دانـد و مـی  نـی و اخالقـی، آن را ویژگـی اصـلی دولـت موفــق مـی      عقال

زندگی فردي و هم در زندگی اجتمـاعی بایـد رهبـري را اندیشـه عقالنـی برعهـده بگیـرد.        

اندیشه عقالنی باید راه را به ما نشان دهد و آن را از نخستین تـا آخـرین گـام روشـن کنـد.      

ی آن نیست. در حیات دولت میل بـراي بیشـتر و بیشـتر    رفاه دولت در افزایش قدرت فیزیک

بار است کـه در زنـدگی فـردي. اگـر دولـت تسـلیم       داشتن، درست به همان اندازه مصیبت

  ).  1393(کاسیرر، » این میل شود، این سرآغاز پایانش خواهد بود

 دهـد کـه چگونـه بـر    اخالق به ما نشان می«گوید: کاسیرر با اشاره به اهمیت اخالق می

-ها را به وسیله فضیلت خـرد و میانـه   هیجانات و شورهاي خود حکومت کنیم و چگونه آن

  ). 1393(کاسیرر، » روي، معتدل سازیم
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از دید کاسیرر، اگر جهان سیاست ارتبـاط خـود را بـا حیـات اخالقـی و فرهنگـی کـه        

دهند از دست بدهـد، دولـت تبـدیل بـه یـک      هاي عقالنی اساس آن را تشکیل میگرایش

گویی است و بـدون اسـتفاده   کاري و گزافهسطوره خواهد شد که ذات و ماهیت آن افراطا

ها را تجزیـه   هاي اختناق و سرکوب و بدون امر و نهی کردن برخی رفتارها، ارزشاز روش

   رانند.ها فرمان می کنند و مردم را دگرگون ساخته بر آنمی

  

  رهیافت نهادگرایی به توسعه  

کنـد و  ها و قواعدي هستند که رفتار اقتصـادي کنشـگران را تعیـین مـی     نهادها، محدودیت

بخشد. در واقع، به تعبیر داگالس نورث، نهادها قواعد بازي در یک جامعه هستند شکل می

که به دو قسم قواعد رسمی (قوانین و مقـررات مکتـوب) و قواعـد غیررسـمی (نظـام بـاور،       

شود. بر ایـن اسـاس، نهـادگرایی رویکـردي     ها، هنجارها، عادات و عرف) تقسیم می ارزش

شناسد. از نظر تاریخی، دو رویکرد است که نقش نهادها را در فرآیند توسعه به رسمیت می

اصلی به نهادگرایی وجود دارد؛ نهادگرایی قدیم و نهادگرایی جدید. رویکرد سومی نیز به 

  ر به آن پرداخته شده است. نام رویکرد نئونهادگرایی قابل شناسایی است که در ادبیات کمت

-اقتصاد نهادگرایی قدیم که از آن تحت عنوان اقتصاد نهادگرایی اصیل نیز نام برده می

شـود. ایـن   و آیـرس را شـامل مـی    2، میچـل 1شود. آراي اندیشمندانی ماننـد وبلـن، کـامونز   

دارند نهادگرایان که دیدگاه انتقادي نسبت به اقتصاد نئوکالسیک داشتند، نظرات مشترکی 

که عبارتند از: تاکید بر عمل جمعی بیش از عمل فردي، بررسی تکـاملی اقتصـاد بـه جـاي     

هـاي قیاسـی.   هاي مکانیکی و در نهایت تاکید بر مشاهدات تجربی به جاي اسـتدالل بررسی

همچنین این اندیشمندان از منتقدان سرسخت فرض عقالنیت اقتصاد نئوکالسـیک بودنـد و   

بزار کالسیکی تحلیل ماننـد مطلوبیـت و مطلوبیـت نهـایی بـر نهادهـا بـه        به جاي استفاده از ا

کردنـد. ایـن رویکـرد در دهـه آخـر قـرن       دهنده رفتـار تاکیـد مـی   عنوان عامل اصلی شکل

نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تدریج گسترش یافت و به رویکردي مهم در اقتصـاد تبـدیل   

). همزمـان بـا افـول    1396مـومنی و نیکونسـبتی،   رو به افول نهاد ( 1940شد، اما با آغاز دهه 

                                                                                                              
1- Commons  
2- Mitchell  
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اقتصاد نهادي قدیم به تدریج رویکرد نهادي دیگري گسترش یافت کـه بعـدها بـه اقتصـاد     

نهادگرایی جدید معروف شد. اولین بار اصطالح اقتصاد نهادي جدید توسط ویلیامسون در 

ب را از اقتصـاد  اي کـه ایـن مکتـ   تـرین مسـاله  مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. مهـم     1975سال 

گرایانـه آن بـا اقتصـاد نئوکالسـیک اسـت.       کند، همراهی اصـالح نهادگرایی قدیم جدا می

اقتصاد نهادي کوششی براي الحاق تئوري «نویسد: ) در این زمینه می1990داگالس نورث (

هاي اخیر کـه جهـت برانـدازي یـا     نهادها به علم اقتصاد است، اما برخالف بسیاري از تالش

نی نظریه نئوکالسیک انجام گرفته است، اقتصاد نهادي جدیـد براسـاس آن سـاخته    جایگزی

شده است و درصدد اصالح و گسترش نظریه نئوکالسیک است تا بـه آن اجـازه دهـد کـه     

طیف وسیعی از مسائل را که بیش از این خارج از دیـد آن بـود، درك و بـه آن رسـیدگی     

شـود، فـرض اساسـی کمیـابی و     ک حفـظ مـی  کند. براین اساس، آنچه از نظریـه نئوکالسـی  

بنابراین رقابت است که اساس رهیافت نظریه انتخاب است کـه اقتصـاد خـرد مبتنـی بـر آن      

شـود، عقالنیـت ابـزاري اسـت. فـرض      است. اما آنچه از نظریه کالسیک کنار گذاشـته مـی  

اقعیـت  توجـه باشـد. و  عقالنیت ابزاري باعث شده است که نظریه نئوکالسیک به نهادها بـی 

این است که ما اطالعاتی ناقص و ظرفیت ذهنی محدودي براي پردازش اطالعـات داریـم.   

  ». بنابراین، نقطه آغاز براي ایجاد یک نظریه نهادي اصالح فرض عقالنیت ابزاري است

-با وجود اختالفات روشی و تئوریک در رویکردهاي قدیم و جدید به نهادگرایی، می

را براي رویکرد نهادگرایی در نظر گرفت که قابلیت تعمیم  توان وجوه مشخص و متمایزي

به رویکردهاي مختلف آن را داشته باشد. بر این اساس، طبق رهیافت نهـادگرایی مجموعـه   

شـود و بـه   هایی که در قلب و اندیشه افراد یک جامعه نوشته مـی  قوانین و هنجارها و ارزش

یـافتگی یـک   میـد، نقـش بسـزایی در توسـعه    نا» سرمایه اجتمـاعی «ها را  توان آناختصار می

هـاي  طـور کلـی محـدودیت   جامعه دارند. هنجارهاي رفتاري، سنت و آداب و رسـوم و بـه  

دســته از جــوامعی کــه غیررســمی شــرط الزم بــراي عملکــرد خــوب اقتصــادي هســتند. آن

آمیزي داشته باشـند حتـی   توانند رشد موفقیتهایشان مشوق رشد اقتصادي است، می ارزش

ثبات یا ناسازگار باشد. نهادگرایان در نظریات خود به ایـن نکـات   شان بیر قواعد سیاسیاگ

-توجه داشتند که شرایط متفاوت تولید، میزان و تنوع متفاوتی از محصـول را موجـب مـی   

شود. همچنین حق انتخاب و قلمرو آن در تمامی ابعـاد زنـدگی بـه ویـژه در انتخـاب کـار،       

یافتگی است. اگر در انتخاب و انجام کـار تمـایالت   ان توسعهویژگی مهمی در سنجش میز
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افراد در نظر گرفته نشود، کمترین کارایی و به تبع آن کمترین محصول بـه دسـت خواهـد    

آمد. نکته سوم اینکه اعمال هر قاعده، قـانون و مقرراتـی کـه بـا خـوي فطـري انسـانی و بـا         

ارکرد اقتصـادي را متزلـزل خواهـد    هاي ارزشی یک جامعه منافات داشته باشـد، کـ  ویژگی

  ). 1387کرد (متوسلی، 

هاي اصـلی  توان به عنوان ویژگیها را میاي از ویژگیبراي اقتصاد نهادگرایی مجموعه

  آن (که بر فرآیند توسعه تاثیرگذار هستند) بر شمرد که عبارتند از:

ان معتقدنـد کـه   شود): نهادگرایـ توجه خاص به عامل انسان(کسی که رفتارش مطالعه می -

کنـد و چـون   عقل منبع محدودي است کـه بـا تخصـیص ادراکـی، نتـایج را اقتصـادي مـی       

شـود، بنـابراین، نهادگرایـان بـر درك     عقلگرایی محدود موجب توانایی ادراك محدود می

طلبـی (مخـاطرات   طلبـی شخصـی و فرصـت   هـاي کلیـدي انسـان از جملـه نفـع     بهتر ویژگی

کنند. آنان همچنـین عوامـل نهـادي ماننـد     تعهد و...) تاکید میاخالقی، طفره رفتن از تجام 

ها، آداب و رسوم، فرهنگ و مذهب را تحت عنوان قیود غیررسمی عواملی تاثیرگذار سنت

دانند.به عبارت دیگر، نهادگرایان با وارد کردن دانایی به درون تابع تولید، بر ادراك فرد می

انـد  ترین سطح خود در طول تاریخ بشر ارتقا دادهانسانیجایگاه انسان را در فرآیند تولید به 

به این معنا که سهم توانایی فکري و عقالنی انسان در خلق ارزش افـزوده جدیـد بـه سـمت     

دهـد در چنـین شـرایطی طبیعـی اسـت کـه وزن و       در تابع تولید تمایل نشـان مـی   100عدد 

عوامل فرهنگی، آداب و رسـوم،  جایگاه عوامل غیراقتصادي موثر بر عملکرد اقتصادي نظیر 

  ).1388کند (مومنی، عناصر اجتماعی و سیاسی افزایش چشمگیري پیدا می

اي را ارائـه دهـد کـه قابلیـت     خواهـد نظریـه  مکتب نهـادگرایی مـی   توجه به قابلیت اجرا: -

ال ماننـد عقـل نـاب، حـس      اجرایی باالیی داشته باشد، بنـابراین، از فـروض انتزاعـی و ایـده    

کنـد و اگـر بـه علـت وجـود      هی، هزینه معامالتی صفر و ماننـد آن خـودداري مـی   خیرخوا

اطالعات ناقص و به دنبال آن هزینه معامالتی بر وجود دولت به عنوان نظـام قـانونی ضـامن    

-اجراي قراردادها تاکید دارد به این معنی نیست که حتما دولت در اقتصاد کارا عمـل مـی  

امکان دارد نتوان هیچ شـیوه دیگـري را طراحـی کـرد کـه      کند، بلکه به این دلیل است که 

 ). 2000منفعت خالص حاصل شده را بیشتر کند (ویلیامسون، 

شناختی اقتصاد متعارف از سوي نهادگرایان بـه همـین مسـاله    ترین کانون نقد روش مهم

ـ    گردد و به این معنا است که فاصله پیدا کردن بنیانبرمی ا هاي تئوریـک اقتصـاد متعـارف ب
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هـاي موجـود و   هاي موجود، یکی از جنبه انتزاع بیش از حد این آمـوزه از واقعیـت  واقعیت

هاي موجود، منشا نقدهاي جدي شده است. در واقع دوم روند رو به پیچیدگی زیاد واقعیت

هـا و  خواهـد کـه از یـک سـو از حـداکثر ظرفیـت      نهادگرایی به عنوان یک بنیان نظري می

وار سوم بهره ببـرد و از سـوي دیگـر، بـه صـورت روشـمند و نظـام       هاي اقتصاد مرکارآمدي

 ).  1388هاي آن را برطرف سازد (مومنی، کاستی

توجه به بنگاه و سازمان: در اینجا خود بنگاه مدنظر نیست، بلکه ساختار درونی بنگاه براي  -

تـاثیر  ها مهم است. تاکید اقتصاد نهادگرا بر ساخت درونی بنگاه اسـت کـه هـدف و    تحلیل

 اقتصادي دارد. این یک برداشت سازمانی است.

ها و نقش دولت: نهادگرایان دولت را محور اصلی شکل دادن به قواعـد  توجه به انگیزش -

هـاي  گیري این قواعـد، شـکل  دانند و معتقدند که چگونگی شکلرسمی بازي اقتصادي می

هــاي بــا وجــود هزینــه). 1388شــود (مــومنی، متفــاوتی از عملکــرد بــازاري را موجــب مــی

معامالتی، نقش دولت در برقراري نظم، تعدیل تضادها و افزایش منافع حاصل از مشارکت، 

-بر هزینـه » حقوق مالکیت«کنندگان ها به عنوان تعیینمورد تاکید نهادگرایان است. دولت

مجـدد  هـا   هـا را تغییـر داده و بـه آن   گذارند و از این طریق انگیـزش هاي معامالتی تاثیر می

  دهند. البته این به معناي آن نیست که دولت داناي کـل و خیرخـواه مطلـق اسـت     شکل می

 ).1387(متوسلی، 

  

  شناختی به توسعه در چارچوب نهادگراییرهیافت نشانه

-هاي اقتصادي نیز مـی ها است در تحلیل نشانهمند نشانهشناسی بررسی نظاماز آنجا که نشانه

دامــه بــه برخــی از موضــوعات مــرتبط بــا توســعه در چــارچوب  توانــد ســودمند باشــد. در ا

-نهادگرایی (اعم از نهادگرایی قدیم و نهادگرایی جدید) اشـاره کـرده و بـه بررسـی نشـانه     

  پردازیم.ها می شناختی آن

شناسـی و اقتصـاد   شناسـی پیرسـی ارتبـاط بـین نشـانه     اگر با نشانه :قراردادي بودن بازار -1

ر بدهیم، اولین نهاد در خـورد توجـه کـه در فرآینـد توسـعه نقـش       توسعه را مورد توجه قرا

دارد، نهاد بازار خواهد بود. طبق آن چیزي که اقتصاددانان مکتـب نهـادگرایی نیـز     برجسته

باور دارند، قوانین قراردادي و نه حقایق محض، بازارها را به عنوان یک فضـاي قـانونی کـه    

کننـد. بنـابراین، فـرض رقابـت کامـل      خلـق مـی   دهـد، به تضادها و تولیدات مادي نظم مـی 
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-واقعیت این است که بازارها در خال عمل نمـی «ها نیز تخیل صرف خواهد بود. کالسیک

کنند و به خودي خود قادر به تعریف، تضمین و اجراي حقوق مالکیت نیسـتند. بازارهـا بـه    

ازارها، چگونگی عملکرد اعمال قرارداد، هماهنگی و اطالعات نیاز دارند. بنابراین، گستره ب

دهنـده  و پیامدهاي آن براي کارایی و توزیع به چگونگی عملکرد نهادهاي زیربنـایی شـکل  

توان گفت که بازار خود یک نهاد است؛ نهادي که شامل ها بستگی دارد. از سویی میبازار

ص هاي اطالعاتی خـا ها، روابط نهادمند و شبکههنجارهاي اجتماعی، آداب و رسوم، سنت

توان داوري دقیقی درباره یک بازار ها، میخود است و در هر مورد خاص با شناخت مولفه

معین ارائه کرد. از سوي دیگر، بازار وابسته به مجموعه نهادهـاي سـطح بـاالتري اسـت کـه      

ها انجام شود، چه کسی مبادله کند و اصول قرارداد چه باشد؛ هر کنند کدام معاملهمعین می

(مـومنی،  » هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي هر جامعه پیوند داردهادها با جنبهیک از این ن

). طبق این برداشت، بازار جهانی از معنا و نشـانه اسـت و قـوانین رایـج در بـازار طبـق       1385

اي خواهند بود که براساس یـک رابطـه علـی دال بـر موضـوع، یعنـی       رویکرد پیرس، نمایه

تواننـد  نمونـه، هنجارهـاي رایـج در جامعـه هنجارهـاي مـی       توسعه خواهند داشت. به عنوان

هـاي رایـج در جامعـه،    طلبی و خودخواهی؛ سنتمشوق نوع دوستی باشند یا مشوق راحت

هایی باشند که مشوق پاداش مبتنی هاي بدون زحمت باشد و یا سنتتوانند مشوق پاداشمی

-اي خواهد بود که میانه نمایهصورت هر یک از این موارد، نشبر شایستگی هستند. در این

شناسی پیرسـی،  تواند کیفیت نهاد بازار را در جامعه نشان دهد. عالوه بر این، در قالب نشانه

ها، موضـوع مبادلـه    هایی هستند که نقص آنشوند، نشانه قراردادهایی که در بازار اعمال می

عیت خـودانگیختگی بـه یـک    را با هزینه مواجه ساخته و به این ترتیب، نظم بازار را از وضـ 

دهد و این همان وجه تمایز رویکرد نهـادگرایی از رویکـرد   وضعیت مبتنی بر نهاد سوق می

  نئوکالسیک در تببین بازار است. 

از منظر نهادگرایی دولت یـک کـل منسـجم و یکپارچـه نیسـت، بلکـه دولـت        : دولت -2

-از افراد که به دنبـال حـداکثر  اي از نهادها به همراه طیف متنوعی است از مجموعهعبارت 

سازي مطلوبیت خود هستند. کارگزاران دولت در فرآیند حداکثرسازي مطلوبیت خـویش  

» عـدالت «و » حمایـت «هـا را   آن پردازنـد کـه نـورث   اي از خـدمات مـی  به مبادله مجموعـه 

خواند و ناظر بر حمایت و تضمین قراردادهاي منعقده بین واحدهاي خصوصی و اجراي  می

طلبانـه کـارگزاران   ها به ازاي کسب درآمد است. به منظـور مهـار رفتـار فرصـت     دالنه آنعا



  1399، تابستان 77شماره ، سال بیستم، پژوهشنامه اقتصادي علمی فصلنامه 178

 

 

 

 

هاي رسمی و غیررسـمی بـه صـراحت بیـان شـود و یـک قـوه        دولتی الزم است محدودیت

). در 1377ها رسیدگی کند (نورث، طرفانه به اختالفقضاییه مستقل و کارآمد به شکل بی

-گـرا، وجـود دیـوان   هـاي توسـعه  هاي کلیدي دولـت عرصه مسائل توسعه یکی از مشخصه

مالك عمده بـراي سـنجش   سه  به طور کلی. )1380ساالري توانمند و منسجم است (اوانز، 

ها قابل طرح است که به ترتیب عبارتند از: میزان موفقیـت دولـت   اي دولتعملکرد توسعه

هـاي  تقویـت انگیـزه   ها، میزان موفقیت دولت دردر کاهش انواع مخاطرات و عدم اطمینان

-گذاري در فعالیتکارآفرینی در بخش خصوصی، میزان موفقیت دولت در تشویق سرمایه

). دولت اگر نتواند این وظایف خود را بـه خـوبی انجـام    1385هاي بالقوه تولیدي (مومنی، 

دهد و کارگزاران آن فقط به دنبال حداکثرسازي منفعت خود باشد و نیروهاي برتر عقالنی 

-خواري و فرصتالقی در خدمت اهداف شخصی قرار بگیرند و جاي خود را به رانتو اخ

اي گیرد و به تعبیر کاسیرر اندیشه اسطورهطلبی بدهد، جامعه را آشوب و آشفتگی دربر می

خواهند مردم را هاي سیاسی میاسطوره«اي اسطوره کند. در قالب خیزش اندیشهخیزش می

هاي زیرفرمان خود قرار دهند و تحت کنترل داشته باشند. اسطورهها را  دگرگون کنند تا آن

کننـد. مردمـان   کنند که قربانی خود را پیش از حمله فلج میسیاسی همچون ماري عمل می

دهنـد. آنـان    ها مقاومتی جدي نشان آنکه در برابر آنشوند بیهاي سیاسی میقربانی اسطوره

). 1393انـد (کاسـیرر  افتاده است، مغلوب و منقـاد شـده  بیش از آنکه بدانند واقعا چه اتفاقی 

شناسی پیرس به تحلیل نهاد دولت بپـردازیم، نهـاد دولـت یـک موضـوع       اکنون اگر با نشانه

هـا،  شناختی خواهد بود که به اموري چون مبارزه با مخاطرات، مبارزه با عـدم اطمینـان  نشانه

بخشـد و هـر   مولد، صورت خارجی مـی  هاي اقتصاديتربیت افراد کارآفرین، انجام فعالیت

اي خواهند بود که از طریق داللت بر کارآمدي دولت دال بر تحقق کدام از این موارد نمایه

دهد هاي عدم اطمینان را افزایش میتوسعه خواهند بود. وجود یک ساخت رانتی که هزینه

دهـد،  رورش مـی پ و بجاي افراد و مدیران کارآفرین و خالق فرصت، مدیران طالب فرصت

اینکـه   دهد. ضـمن ناکارآمدي دولت است و از استمرار دورهاي باطل توسعه خبر می نمایه

کند خود از نوع قراردادهایی که نهاد دولت در راستاي برقراري عدالت و حمایت وضع می

  قراردادي، یعنی نماد هستند.  نشانه

درباره دولـت بـه مثابـه یـک      هاي جالب درباره دولت، دیدگاه کاسیرریکی از دیدگاه

شناختی است. اسطوره همیشـه بـه یـک    اسطوره سیاسی است که مبتنی بر یک رویکرد زبان
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کنـد و زمـانی بـه    کند و نیرویش برحسب شرایط، کاهش یا افزایش پیدا میشیوه عمل نمی

رو شـود.  یابد که بشر با موقعیتی غیرعادي و خطرنـاك روبـه  نیروي کامل خویش دست می

صورت از قـدرت معجـزات و کرامـات    واقع اگر عقل در یاري کردن ما فروماند در این در

شـوند.  هاي سیاسی به دست افراد ماهر ساخته می). اسطوره1393طلبیم (کاسیرر، کمک می

دهنـد و بـه جـاي کـاربرد معنـایی واژه بـر       این افراد در نخستین گام نقش زبان را تغییر مـی 

کنند تا تاثیرات معینی را ایجاد کننـد و هیجانـات خاصـی را    می کاربرد جادویی آن تاکید

هاي نوساخته و جادویی باري از احساسات و هیجانات شدید دارند و بـه  برانگیزند. این واژه

هـاي سیاسـی بـه ایـن     رونـد. ایـن اسـطوره   کار می منظور برانگیختن احساسات تند سیاسی به

 ).1393دهند (کاسیرر، خود قرار می ترتیب افراد را تغییر داده و تحت کنترل

پیامدهاي نظري دیدگاه کاسیرر درباره دولت به مثابه اسطوره به مقوالت مهم و بنیادین 

توانـد  گردد. طبق این دیدگاه، دولت به مثابه دولت عدالت، مـی  نظیر آزادي و عدالت برمی

فه دولـت برقـراري   رهیافت نظري مداخله حداکثري را در اقتصاد توجیه کند. نخستین وظی

). از نظـر  1393یافته است (کاسـیرر،  عدالت است. عدالت پایه قانون و اساس جامعه سازمان

هـا اسـت. آن انسـانی بـه معنـاي      کاسیرر مشخصه عمـل آزاد یـک شـخص سرشـت انگیـزه     

اخالقی، عاملی آزاد است که انگیزه عملش وابسـته باشـد بـه آنچـه طبـق داوري او و بنـابر       

). طبق این دیدگاه، نگـرش دولـت از منظـر    1393لیف اخالقی است (کاسیرر، اعتقاد او تک

شـناختی  دهد. اگر به تبیـین نشـانه  آزادي ما را به مداخله حداقلی دولت در اقتصاد سوق می

هـاي رایـج در سـاحت سیاسـی یـک      دولت از منظر کاسیرر بپردازیم، نظام زبان و نوع واژه

نمادي، دال بر این خواهنـد بـود کـه آیـا نظـام       نشانه جامعه به صورت قراردادي و در قالب

اي سیاسی آن جامعه نظام اخالقی و در نتیجه مشوق توسعه است و یا اینکه دولـت اسـطوره  

زنـد. ضـمن اینکـه بـا توجـه بـه نقـش        روي کار است که به دورهاي باطل توسعه دامن مـی 

اي، ایـن  ا دولت اسطورهگیري دولت اخالقی یفرهنگ و اصول اخالقی و عقالنی در شکل

  شناسی فرهنگی را نیز دارد.بحث، قابلیت بررسی به کمک نشانه

ها بر سطح  طور عام و رفتار موثر آنچگونگی رفتار اقتصادي افراد به مصرف و ارزش: -3

هـا از کلمـات و تفسـیر و     دهند به نحـوه اسـتفاده آن  توسعه و میزان ارزشی که به کاالها می

شناسی پیرسی) بستگی دارد و حاکی از برخی عنوان یکی از فرآیندهاي نشانه ها (به تعبیر آن
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شناسـی پیرسـی، ایـن فرضـیات آشـکار      مفروضات مهم درباره کلمات است. در قالب نشانه

  شود. ها تمایز قائل می کند که چگونه یک فرد بین اشیا و موضوع آنمی

گیرد. به عنوان تفسیر مردم می وبلن، ارزش اجتماعی خود را از 1نظریه مصرف تظاهري

ها معلوم  مثال، یک شخص ارزش کاالي ابریشمی را از طریق تشخیص میزان سودمندي آن

کند. هرچند بر پایه ساختارهاي ایدئولوژیکی تشخیص اینکه براي مثال لبـاس ابریشـمی   می

وراي و سودمند نیست، بستگی به این دارد که باور داشته باشیم این کاالي خاص قدرت مـا 

). نکته اصلی در نظریه وبلن درك ایـن مهـم اسـت کـه     3و انگلن 2گونه ندارد (جورنامعجزه

ترجیحات افراد مادرزادي نیستند، بلکه به شدت تحت تاثیر شرایط اجتماعی قـرار دارنـد و   

گیرند. از دیدگاه اقتصـاددانان نهـادگرا، کاالهـا دو    فرهنگی شکل می -در بستري اجتماعی

کننـده را  اري و آیینی دارند؛ به این صورت که هم جایگـاه اجتمـاعی مصـرف   کارکرد ابز

دهند و هم ابزاري براي تسهیل فرآیند زندگی هستند. همین کارکرد ابزاري کاالها نشان می

دهـد و تولیـد   هاي تولیدي است. مصرف، تولید را افزایش میکننده به فعالیت عامل کمک

  )1392برد (مشهدي، باال می نوبه خود، میزان مصرف را نیز به

دهـد کـه از یـک سـو     شناسی پیـرس نشـان مـی   بررسی نظریه مصرف درچارچوب نشانه

تواند نحوه انتخاب کـاال و مصـرف   جایگاه اجتماعی افراد نماد یا نشانه وضعی است که می

را نشان دهد. از سوي دیگر تمایل جامعه به کاالهاي خاص و نوع خاصی از مصـرف خـود   

ها  ي است که حاکی از تفسیر افراد جامعه از کاالها است و تمایالت و ترجیحات آنانشانه

بینی رفتار مصرفی افـراد و سـامان   تواند در پیشها میدهد و توجه به همین نشانهرا نشان می

 ها موثر باشد.  دادن به الگوهاي مصرف آن

ن، خـدمات و آنچـه   از یک سو در بحـث از تولیـد و چگـونگی آ    شناسی تولید:روان -4

شناختی از طریق شمایل، نماد و تصویر از یـک نهـاد و سـازمان بـه     شود، نگاه روانتبلیغ می

هـا خـود نیـز یـک     شود. ضمن اینکه مشخصات همین نشانهمشتریان و شهروندان عطف می

شناسـی پیرسـی)   شناسی است (طبق ویژگی پردازشی بودن مدل نشـانه بخش اساسی از نشانه

ــا و  ــن، (جورن ــوع   2006انگل ــز یــک موض ــه نی ). از ســوي دیگــر، ســاختار انگیزشــی جامع

تواند به تولید مولد یا غیرمولد صورت خارجی ببخشـد. در واقـع   شناختی است که می نشانه

                                                                                                              
1- Conspicuous  
2- Jorna 
3- Engelen 
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هـاي اقتصـادي   اي براي فعالیتتواند نمایهاي است که میچگونگی ساختار انگیزشی، نشانه

علیه تولید مولد هستند، باشد. به عنوان مثـال، سـاختار   هایی که  مشوق تولید مولد یا فعالیت

هـاي  اي است که بـر فعالیـت  گذاري در حوزه زمین و مسکن، نمایهانگیزشی مشوق سرمایه

-گذاري در حـوزه فعالیـت  اقتصادي غیرمولد داللت دارد و ساختار انگیزشی مشوق سرمایه

اي اقتصـادي مشـوق تولیـد مولـد     هـ اي است که بر فعالیـت بنیان، نمایههاي صنعتی و دانش

هایی که نهادهاي تولیدي با کمک آن، بازار را به سمت کند. عالوه بر این، شیوهداللت می

هایی از کنش نمادین هستند  دهند، صورتایجاد تقاضا براي تولید کاالهاي خاص سوق می

کـرد بـه   شـود. ایـن روی  ها توسط ساختارهاي قانونی و قراردادي مشخص مـی  که حدود آن

هـاي  عنوان یک امر مصنوعی و یک شکل از کنش نمادین، مـا را بـه سـمت جنبـه    نهادها به

 کند. شناختی از نهادهاي فوق رهنمون مینشانه

شود و شیوه ایجاد تقاضـا بـراي کاالهـاي تولیـد     پس ساختار انگیزشی ، آنچه تولید می

هـایی کـه در   ها و برنامـه ذهنیت سو بهشود که از یکشناختی تلقی میشده یک رفتار نشانه

توانـد در  بخشـد و از سـوي دیگـر، مـی    ها وجود دارد، صورت خارجی میپس این فعالیت

دهـی بـه تولیـد بـر فرآینـد      شناختی و با تاثیر بر ذهنیت افراد و جهـت انداز روانقالب چشم

  توسعه تاثیر بگذارد.

هرانـه منـابع کمیـاب بـین     عقالنیـت اقتصـادي عبـارت اسـت از: تخصـیص ما      عقالنیت: -5

اهداف مختلف به نحوي که حداکثر اهداف مورد نظر تحقق یابد. این فـرض کـه در نیمـه    

اول قرن بیستم مقبول اقتصاددانان واقع شده، مدعی عقالنیـت کامـل انسـان اقتصـادي بـوده      

). سایمون براي نخسـتین بـار فـرض کامـل بـودن اطالعـات       1391است (آقانظري و دانش، 

هزینه بودن کسب اطالعـات را رد کـرد کـه ایـن ایرادهـا در پیـدایش       تصادي و بیعامل اق

عقالنیت محدود نقش داشت (همان) .عقالنیت محدود و اطالعات ناقص، یکی از فـروض  

مورد توجه اقتصاد نهادي است. عقالنیت محدود که فرض مورد اجماع تمامی اقتصـاددانان  

ها در بستر اطالعـات قابـل   حا بر این امر که تصمیمنهادگرا اعم از قدیم و جدید است. تلوی

). محـدود بـودن   1394اند، داللت دارد (کالئـی و دیگـران،   وصول و قابل پردازش عقالنی

شـود.  هاي مبادله میعقالنیت و ناقص بودن اطالعات موجب ناکارآمدي بازار و بروز هزینه

ورهاي توسـعه نیافتـه عملیـات    در کشـ «گویـد کـه   یر با اشاره به این موضـوع مـی  جرالد می

ناکامل بازار نشانه جهالت بـه مفهـوم فقـدان آشـنایی بـا سـاختکارهاي بـازار و ناآگـاهی از         
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هاي دولتی براي آموزش مردم براي اینکه بـه رفتـار   گذارياطالعات مناسب است. سیاست

  ). 1378یر، (می» اقتصادي عقالیی عمل کنند، مناسب است

اثیر پدیده نقص اطالعات بر سطح توسـعه از ایـن قـرار اسـت کـه      یر، نحوه تبه گفته می

دهی بازار به طور صحیحی از سوي کارگزاران اگر اطالعات کافی و دقیق نباشند، عالمت«

بازار خوانده یا تفسـیر نخواهنـد شـد. تخصـیص منـابع مشخصـی رخ خواهـد داد، امـا ایـن          

). 1378یـر،  (مـی » متفاوت استتخصیص از تخصیص کارا برمبناي اطالعات کافی و دقیق 

بنابراین، چون اطالعات کامل نیست و عقالنیت اقتصادي افراد نیز محدود است براي تحقق 

و دانش و ارتقـاي اسـتنتاجات او ضـروري بـه      توسعه، آموزش نیروي انسانی، بهبود مهارت

جاتی کـه انجـام   گیرند و استنتاهایی که میرسد و در نهایت افراد و نهادها با تصمیم نظر می

  گذارند. هاي اقتصادي و در نتیجه بر سطح توسعه تاثیر می دهد بر سطح فعالیتمی

شناسی پیرس به فرآیند بهبود اطالعات، ارتقـاي اسـتنتاجات    حال اگر از منظر نشانه

بینیم که همه اشکال  ها نگاه کنیم، میبینی در راستاي کاهش هزینهوقدرت تبیین و پیش

 1اصلی یک معناي منطقی دارند. براي مثال، اسـتنتاج از راه بهتـرین تبیـین   هاي استنتاج

کنـد کـه    اي را انتخـاب مـی  عبارت از این است که یک غریزه عقالنی شمایلی گزینـه 

- به این معنـی اسـت کـه تصـمیم     2بیشترین شباهت را به واقعیت دارد و استنتاج قیاسی

کننـد و  العـات مناسـب عمـل مـی    گیرندگان نماد قطعی، کـامال منطقـی و براسـاس اط   

ــاقص و اي از گزینــه ، یعنــی مجموعــه3ســرانجام اســتنتاج اســتقرایی هــاي احتمــالی و ن

، 4اي، مبتنـی بـر حداکثرسـازي سـود موردانتظـار هسـتند (ماروسـتیکا       تصمیمات نمایـه 

توانیم استنتاج بهترین تبیین را می 5شناختیکاوي نشانه). همچنین با استفاده از داده2003

ارتقا دهیم و بهترین نوع استنتاج از راه بهترین تبیین را پیدا کنیم؛ به این صـورت کـه   

مثال در حوزه اقتصاد مالی به عنوان یـک عامـل اصـلی تاثیرگـذار در فرآینـد توسـعه،       

مفاهیم اصلی هستند. اگر نهادهایی که » ریسک«و » وام«، »درآمد سرانه«مفاهیمی چون 

شناختی آن) توجـه  کنند به معناي مفاهیم (به مفهوم نشانهمیدر حوزه اقتصاد مالی کار 
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نکنند از سوي مشتریانشان غافلگیر خواهند شد. براي مثال، کارشناسـان ایـن نهادهـاي    

وتحلیل کنند، زیرا این  را بررسی و تجزیه» انداز رشدچشم«مالی باید مفاهیمی از قبیل 

در ارتباط است. یکی از معانی » 1دي بودندر مرحله بهبو« مفهوم با مفاهیم مبهمی مانند

این مفهوم (در مرحله بهبودي بودن) این است که روند تولیـد کلـی در حـال افـزایش     

ها براي تولید کل است. همچنین است که معناي مثبتی دارد، زیرا نشانه افزایش ظرفیت

ال این است که تقاضـاي کـل بـیش از حـد در حـ      ،معناي دیگر روي فاز بهبودي بودن

رسـاند کـه بهبـود در    افزایش است که یک معناي منفی دارد، زیـرا ایـن مفهـوم را مـی    

توانـد  شناسـی مـی  نشـانه  تواند ناپایدار باشد. در ایـن مـورد نیـز روش   اوضاع کشور می

کنـد.  نظر کیفی و معنایی بررسـی مـی  ها را از نقطهکاربردي باشد، زیرا این روش، داده

ها خود یک نشانه است که خـود یـک   سی هر مجموعه از دادهشناسی پیرمطابق با نشانه

ها و توانند با استفاده از این نشانهموضوع و یک تفسیر (معنا) دارد و فعاالن اقتصادي می

ها به ارتقاي استنتاجات خودشان کمـک کننـد و تصـمیمات بهتـري بگیرنـد       معناي آن

  ). 2003(ماروستیکا، 

-هاي مبادله و تحلیلو اطالعات ناقص، مساله هزینهطور کلی فرض عقالنیت محدود به

کنـد. فـرض اطالعـات نـاقص، عامـل      هاي نهادگرایان را مطرح مـی  هاي نهادي در برداشت

اقتصادي را به تـالش بـراي بهبـود دانـش خـویش و انجـام اسـتنتاجات بـه منظـور کـاهش           

گیـري  اج و تصـمیم دهد و همانطور که بررسی شد، فرآیند اسـتنت هاي مبادله سوق می هزینه

توانـد قـدرت   ها میشناختی واقع شود. فرد با استفاده از نشانهتواند موضوع نشانهعقالیی می

  ها و فواید هر انتخاب افزایش دهد.  خود را براي محاسبه هزینه

توان به بررسی مقوله توسعه در شناسی فرهنگی میبا استفاده از نشانه فرهنگ و توسعه: -6

هـاي سـطح توسـعه    ترین ویژگی تحلیل ایی پرداخت؛ به این صورت که مهممکتب نهادگر

هـاي  اي مسائل سطح توسعه است، یعنی درخصـوص فعالیـت  اي و فرارشتهرشتهخصلت بین

شود. نـورث  گرا بیشتر از وجه اقتصادي آن، روي وجوه غیراقتصادي آن پرداخته میتوسعه

وقتی که توسـعه را از دیـدگاه نهـادگرایی    ) 1396» (فهم فرآیند تحول اقتصادي«در کتاب 

کننـده، تعریـف   کند، حتی یک متغیر اقتصادي را هم به عنوان متغیـر تعیـین  بندي میفرمول

                                                                                                              
1- To be in a Phase of Recovery 
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خصوص تاکید زیادي  کند. عموم متغیرهاي توسعه از دیدگاه او غیراقتصادي هستند؛ بهنمی

سیر توسـعه قـرار بگیـرد،    اي بخواهد در ماي و فرهنگی دارد. اگر یک جامعهبر وجه اندیشه

محـوري در جامعـه موضـوعیت     توان رقابت و مقاومت پیدا کند، عدالت اجتماعی و دانایی

-پیدا کند، از دیدگاه مالحظات سطح توسعه، ریشه اصلی مسـاله بـه حیطـه فرهنـگ برمـی     

 گردد. 

توجه به حوزه فرهنگ به عنوان عامل موثر در فرآیند توسعه، الجـرم مـا را وارد حـوزه    

اي کـه دغدغـه توسـعه داشـته باشـد بایـد       کنـد. یـک جامعـه   شناسی فرهنگـی نیـز مـی   نشانه

 -هم در حوزه فرهنگ اجتماعی، هم فرهنگ مـادي و هـم فرهنـگ ذهنـی    -فرهنگ آن را 

تواننـد در راسـتاي توسـعه باشـند،     ایجاد کند، آن بخش از فرهنگ موجود جامعه را که می

هـا موضـوعاتی هسـتند کـه در     ییر دهد. همه ایـن اي را تغتقویت کند و فرهنگ ضدتوسعه

هـاي اجتمـاعی   هـا و سـرمایه   شود. بحـث از ارزش ها پرداخته می شناسی فرهنگی به آن نشانه

کننده فرآیند توسعه در همین راستا قرار دارد. همانطور کـه پیشـتر هـم اشـاره شـد،       تقویت

شناسـی بایـد   اقتصاد و نشـانه ها یکی از مسائلی است که در نگرش به ارتباط  سوال از ارزش

  مورد توجه قرار بگیرد.  

هـا و   هم در مفهـوم وسـیعی از ارزش  طور کلی، اقتصاد سیستمی از بازنمود است؛ آن به

هـا. بـراي مثـال، در حـوزه توسـعه از نظـر اقتصـاددانان نهـادگرا بـا ترکیـب           عقاید و تئوري

هـا معتقدنـد کـه مـا      م. آنرو هسـتی هـایی چـون رقابـت و همکـاري روبـه      خردمندانه ارزش

دهـی  ترکیبی از همکاري و رقابت را داریم. بنابراین، همانطور کـه مسـاله رقابـت را سـامان    

دهی کنـیم، زیـرا آنجـا کـه مسـاله تضـاد       کنیم باید مساله تعامل و همکاري را نیز سامانمی

-تکند، مساله همکاري تبدیل به یک معضل پرچـالش و سرنوشـ  منافع موضوعیت پیدا می

گرایـی مبتنـی بـر    کار و تخصـص شود. دوتا از محورهاي اصلی توسعه، یعنی تقسیمساز می

وري، بـیش از آنکـه   حل معضل همکـاري هسـتند. نـورث معتقـد اسـت کـه انقـالب بهـره        

هـاي  افتـد، جهـش   مرهون رقابت باشد، مرهون همکاري است. وقتـی همکـاري اتفـاق مـی    

همکاري نیز اقدامات جدي در حیطـه فرهنـگ و   شوند، حل معضل وري نیز پدیدار میبهره

 ).  1396طلبد (نورث، ها را می ارزش
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  گیري و پیشنهاداتنتیجه -3

اي بـودن مسـائل   اي و فرارشـته رشـته هاي سطح توسعه، ویژگی بینترین ویژگی تحلیل مهم

اقتصـادي هـم در عوامـل اقتصـادي و هـم در عوامـل        توسعه است. بـه بیـان دیگـر، توسـعه    

شناسـی توسـعه را بـه عنـوان یـک      راقتصادي ریشه دارد و همین امر، مسـیر تحلیـل نشـانه   غی

کند. براساس این رویکرد، توسـعه از زوایـاي مختلـف قابلیـت تحلیـل      رویکرد نوین باز می

  توان چنین جمع بندي کرد:ها را می ترین آنشناختی دارد که برخی از مهمنشانه

شناسی و اقتصاد را مورد توجـه قـرار بـدهیم،    رتباط بین نشانهشناسی پیرسی ااگر با نشانه -1

بحث از جنبه قراردادي بودن بازار موضوعی در خور بررسی خواهد بـود. بـازار، جهـانی از    

  شود. معنا و نشانه است که از قوانین قراردادي ناشی می

ي چـون  شـناختی قـرار گیـرد و بـه امـور     تواند موضـوع نشـانه  دولت نهادي است که می -2

هاي تولیـدي صـورت   هاي کارآفرینی و فعالیتها، انگیزهکاهش مخاطرات و عدم اطمینان

هاي اخالقی و عقالیـی روي کـار آیـد و بـه اداره      خارجی بدهد. دولتی که براساس ارزش

اي از حرکـت  بخشد و نشـانه امور جامعه بپردازد به مفهوم اخالقی دولت وجود خارجی می

اي دولـت  ه خواهد بود، اما اگر خـالف ایـن باشـد، مفهـوم اسـطوره     در راستاي تحقق توسع

 نیافتگی باشد.اي از توسعهتواند نشانهصورت خارجی پیدا خواهد کرد که می

هـا از   دهنـد بـه نحـوه اسـتفاده آن    چگونگی مصرف و میزان ارزشی کـه بـه کاالهـا مـی     -3

شناسـی پیرسـی) بسـتگی    نشـانه  ها (به عنوان یکی از فرآینـدهاي  کلمات و تفسیر و تعبیر آن

شناسی پیرسی، دارد و حاکی از برخی مفروضات مهم درباره کلمات است و در قالب نشانه

-ها تمایز قائل مـی  کند که چگونه یک فرد بین اشیاء و موضوع آناین فرضیات آشکار می

  شود.

-چشـم  شـود، مکتب نهادي در بحث از تولید و چگونگی آن، خدمات و آنچه تبلیغ می -4

شناختی از طریق شمایل، نمـاد و تصـویر از یـک نهـاد و سـازمان بـه مشـتریان و        انداز روان

ها خود نیز یک قسمت اساسی شود. ضمن اینکه مشخصات همین نشانهشهروندان عطف می

  شناسی است. از نشانه

سـعه  در ادبیات اقتصاد نئوکالسیک، عقالنیت نشانه توسعه و عدم عقالنیت نشانه عدم تو -5

یافتگی باشد شود. اگر هدف نهادها کمک به تسریع و تسهیل روند توسعهدر نظر گرفته می
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باید فرض کنـیم کـه رفتـار کنشـگران مطـابق بـا عقالنیـت در انتخـاب باشـد. در رویکـرد           

-نهادگرایی، مفهوم عقالنیت محدود به عنوان یکی از مؤلفه هاي کلیدي تحلیل لحاظ مـی 

محـدود و نقـص اطالعـات کنشـگران را بـه تـالش بـراي تکمیـل         شود. در واقع عقالنیـت  

دهـد، فرآینـد اسـتنتاج و    ها، سوق میاطالعات و ارتقاي استنتاجات به منظور کاهش هزینه

  شناختی دارند.بهبود اطالعات، یک معناي منطقی و نشانه

-لاز منظر برخی اقتصاددانان نهادگرا، فرهنگ به معنـاي نظـام ارزشـی و هنجـاري شـک      -6

کننده توسعه و یا عدم توسعه کشورها تلقی  تواند یکی از عوامل تبییندهنده رفتار افراد، می

شود. توجه به حوزه فرهنگ به عنوان عامل موثر در فرآیند توسعه، الجرم ما را وارد حـوزه  

ها و باورها و عقاید بـر فرآینـد    کند. بحث از اینکه کدام ارزششناسی فرهنگی نیز مینشانه

گذارند همگـی مباحـث   ك بر روند توسعه تاثیر منفی می سعه تاثیر مثبت دارند و کدامیتو

 شناختی هستند.نشانه

هـاي مکتـب   شناسـی و توسـعه طبـق آمـوزه    در مطالب فوق، مشخص شد که بین نشـانه 

آیـد کـه ایـن ارتبـاط و     نهادگرایی پیوند و ارتباط وجود دارد. اکنون این سـوال پـیش مـی   

توانـد  هـایی را مـی   تواند داشته باشد؟ و غفلت از این ارتباط چه هزینـه ایی میپیوند چه مزای

توانـد در یـک تحقیـق مسـتقلی مـورد بحـث       در پی داشته باشد؟ پاسخ به این سـواالت مـی  

  تفصیلی قرار گیرد.

شناختی به توسـعه یـک رهیافـت    براساس آنچه در این مقاله استدالل شد، رهیافت نشانه

هـاي اقتصـادي   به معماي توسعه است از این حیث که رهیافت مزبور، دادهمتفاوت و متمایز 

تواننـد بـا تحلیـل    کند. فعاالن حـوزه اقتصـاد و توسـعه مـی    را از نقطه نظر معنایی بررسی می

شناختی به ارتقاي استنتاجات خود در تحلیل فرآیندهاي علی و معنایی توسعه کمـک  نشانه

پـردازد،  ه جامعه در نتیجه غفلت از ایـن فرآینـدها مـی   اي ککنند. پر واضح است که هزینه

یافتگی منبعث از رویکـرد اقتصـاد   هاي سیاستی براي توسعهتواند ناشی از استنتاج توصیهمی

   متعارف باشد. 
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