
 

  
 
 
 

 1397 تابستان، 43، شماره دوازدهمسال 
 136تا  111ه صفح  

 

 پایدار ترین عوامل آن در توسعهنقش کارآمدی دولت و مهم

 جمهوری اسالمی ایران اقتصادی

و عضالالو هیئت عل ی دانشالالاده فارابی  دانشالالگاه تهران  یاسالالیسالال یجامعه شالالناسالال یدکتر /گدلویب یمهد

 bigdeloo@ut.ac.ir  مسئول( سندهی)نو
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 چکیده
 تواهدمد دولت تملکدد هحوه مورد در یدرسد قایل زا جن ه امن ا  مکد
 دولت  کارامد کلد طور یه ما و سالالالاالر  دمواش دسالالالتگاه کارامد ید

ر یا توجه یه وضالالعیت کارامد دسالالتگاه دمواهسالالاالر  د .یاشالالد متمدکب
سیمد  سومد وجود تحدمیجمنور  ا زا  غد   امن تحظی  امداش و ا  
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 مقدمه

شتیای از ب صادی میردا شت توانایی ایجاد هایی که از مفهوم توسعه پایدار اقت توان دا
زمینه برای رشالالد پایدار، افزایش اسالالتانداردهای زندگی ه ه افراد جامعه از طریق توسالالعه و 
پیشالالرفت اقتصالالادی کشالالور و در عین حال حفظ اسالالتقالل اقتصالالادی اسالالت که از محورهای 

شد پایدار و ا سی تأثیرگذار بر ر سا ستانداردهای زندگی جامعه، کارایی دولت در ا فزایش ا
در اع ال قدرا سالالیاسالالی از واسالالطه توانایی فراوان رشالالد اقتصالالادی کشالالور اسالالت. دولت به

های های کالن اقتصادی، اجت اعی و سیاسی در صحنهزیادی برای پیشبرد سیاست توان ندی
های مؤثر ی که اگر د التطورال لل بر وردار اسالالت. بهدا لی و نیز در صالالحنه روابط بین

صادی  شاید رشد اقت ستان و آمریاا نبود،  صنعتی از قبیل انگل شرفته  دولت در کشورهای پی
شورها راه دیگری را می سته از ک صورا گرفته در این پی ود. ح ایتدر این د های دولتی 

یت از  ظت و ح ا نه حفا مالایت و هم در زمی نه تضالالال ین حقوق  ها، هم در زمی کشالالالور
کنندگان دا لی در برابر کاالهای وارداتی مؤید این مطلب اسالالت. تجربه کشالالورهای تولید

ند کره جنوبی و مالزی نیز حاایت از اه یت کیفیت د الت دولت در  مان صالالالنعتی ا یر 
اقتصاد دارد. البته نقش دولت تنها منحصر به تدوین قوانین ه ساز با توسعه نیست بلاه جنبه 

های پیش بینی شده صحیم قوانین و مقرراا مصوب و سیاستتر د الت، ه ان اجرای مهم
تواند بر های قابل بررسالالی در مورد نحوه د الت و ع لارد دولت میاسالالت. بنابراین از جنبه
طور کلی کارایی دولت مت رکز باشالالالد )میرمح دی، سالالالاالری یا بهکارایی دسالالالتگاه دیوان

1386 :1 .) 
یل داشالالالتن نیازهای بیشالالالتر و چه به دالیل چه به دل -اما در مقابل بزرگ شالالالدن دولت

های قاچاق منجر به توسالالالعه فعالیت -افزایش مقرراا و نظارا بیشالالالتر بر اقتصالالالاد رسالالال ی
ست. بنابراین در هر 5: 1386شود )میرمح دی، می شور ا صاد ک سعه اقت ( که  ود مخل تو

ص شد، میزان پایداری اقت شته با صاد د التی ناکارا دا شوری که دولت در اقت ادی کاهش ک
شتن موارد پیش گفته می ض ن تبیین یابد. با در نظر دا ضر در نظر دارد  های مؤلفهتحقیق حا

دولت چه  کارآمدی دولت و اولویت بندی آنها به این سالالالوال پاسالالالخ دهد که؛ کارآمدی
  ایران دارد؟ اسالمی ج هوری اقتصادی پایدار توسعه در نقشی

 . اهمیت و ضرورت موضوع1

های اقتصالالادی دولت موجب گسالالترش فرهنگ پنهان ریزیل تأثیر بر برنامهیم به دلیتحر
کشالالور های کاری؛ فاصالالله گرفتن نظام شالالغلی و شالالیوه امرار معاش ج ع کثیری از  انواده
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شود. این امر در شهرهای مرزی تحت تحریم از نظام ا القی و حقوقی مورد قبول جامعه می
امع، مع والً طبقه متوسط وهای جد. در تحریم والً شدا بیشتری دارکشور تحت تحریم مع

ضعیف سیاه، می شود؛ افراد فقیر، فقیرتر و ثروت ندان، ثروت ندترمی ت شوند. قاچاق و بازار 
و طبقاا ویژه، منافع اقتصالالادی زیادی را از  هاگروهگیرند؛ ه چنین می اقتصالالاد را به دسالالت

آورند و در بلند مدا نونی، به دست میناحیه تحریم با دستیابی به انحصار در تجارا غیرقا
شوند و شاست اجت اعی مشارکت ع ومی، مؤسساا مستقل و طبقه متوسط تضعیف می

شالالود که جامعه توانایی ک تری برای دفاع از دولت داشالالته باشالالد و احت ال منجر به این می
 (. 18: 1388یابد )آذری، بهارمردم ساالری کاهش 

ستگذاری و دیوان به ه ین دلیل کارآمدی دولت سیا ساالری به منظور تامین در حوزه 
شور  شارکت مردمی در ک سطم م شور عالوه بر اه یتی که در ارتقاء  صادی ک پایداری اقت

هاست که رسد. ج. ا. ایران نیز سالمی دارد، در تامین نیازهای اصلی جامعه ضروری به نظر
شته و ضروری است با تاکید بیشتر یاجانبه و چندجانبه غرب قرار داهای در معرض تحریم

لت بعنوان یای از  مدی دو کارآ فهبر  پذیری در ت ام مؤل نا اار که نقش ان گذار  های اثر
مااتب اقتصادی دارد ض ن اهت ام به کارویژه  ود با افزایش سطم مردمساالری در کشور 

 دستیابی به اهداف ملی را تسهیل ن اید. 
 . ادبیات نظری تحقیق2

 دولتکارآمدی -1-2

شود. کار برده میبه( Efficiency)مع والً ه راه با کارآیی ( Effectiveness) کارآمدی
مترادف اسالالت )زاهدی و الوانی، « تقرب به هدف»و « اثربخشالالی»کارآمدی با واژگانی مانند

سیدن به (. کارآمدی را می111: 1383 توان بیانگر قابلیت و توانایی یک نظام اجت اعی در ر
ین شده و حل مشاالا جامعه دانست؛ آن هم با وجود امااناا و موانعی که در اهداف تعی

هایی هر جامعه، با توجه به اهداف آن، متفاوا اسالالت. بر این اسالالاس کارآمدی بر پایه مقوله
: 1389شالالالود )قاسالالال ی، از قبیل توانایی، اهداف، امااناا، موانع و جوامع مختلف تبیین می

157 .) 
گذاری و توان در دو سالالالطم سالالالیاسالالالتدولتی را میهای سالالالتگاهمیزان کارآمدی در د

 ساالری مورد بررسی قرار داد: دیوان
گذاری: اگر نقش دولت را کوشالالالش برای اع ال کارآمدی در حوزه سالالالیاسالالالت -1

ای مشالالخص از اهداف اقتصالالادی ع وماً پذیرفته شالالده هایی بدانیم که به مج وعهسالالیاسالالت
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های دولت باید به بررسی نحوه باارگیری ابزارهای یاستمنتهی شود، آنگاه برای ارزیابی س
های پولی و مالی در ا تیار دولت و میزان اثرگذاری آنها بپردازیم. در این میان، سالالالیاسالالالت

شد و نرخ تورم به کار گرفته می شتغال، نرخ ر سطم ا شوند از دولت که اغلب برای تعیین 
تواند تابع مج وعه اذ شالالده  ود میهای اتخاه یت بسالالزایی بر وردارند. کیفیت سالالیاسالالت

له می که از آن ج  باشالالالد  مل مختلفی  یت و نبود عوا فاف عدم شالالال نت،  به فسالالالاد، را توان 
تصالال یم گیری مبتنی بر پاسالالخ گویی و مسالالئولیت پذیری اشالالاره کرد. اگر های چارچوب
ص یم ص یمت ستسازان و ت سیا صادی در قبال  سئول و که اتخاذ میهایی گیران اقت کنند م

توان اسخگو باشند و دولت از لحاظ درآمدی تا حد زیادی به مردم وابسته باشد، آنگاه میپ
گذاری به نحو مطلوبی وجود داشته باشد. اگر انتظار داشت که کارآمدی در حوزه سیاست

های ه سالالاز با رشالالد اقتصالالادی را طراحی و اجرا کند، از شالالفافیت و دولت نتواند سالالیاسالالت
سئولیت پذیری بر وردا شوکم شد، در برابر  سیبهای ر نبا پذیر بوده و به منابع  ارجی آ

رانتی متصل باشد، رشد اقتصادی و در نهایت امنیت اقتصادی حت اً کاهش  واهد یافت و 
 (. 102: 1386ثباتی زیادی رنج  واهد برد )برادران شرکاء و صدیقی، از بی
العاا انجام شده در مورد کارآمدی در حوزه دیوان ساالری: مض ون بسیاری از مط -2

سالالاالری دولت رشالالد و توسالالعه اقتصالالادی را های دیواناه یت دولت این اسالالت که فعالیت
ستقیم تحت تأثیر قرار میبه ستطور غیرم سیا آل صورا ایدههای دولت بهدهد. حتی اگر 

صالالالورا کارا تخصالالالیص یافته باشالالالند، ضالالالعف دسالالالتگاه طراحی شالالالده و مخارج دولتی به
یان می سالالالاالریدیوان باط م به ارت با توجه  نابراین  ند رفاه اجت اعی را کاهش دهد و ب توا

ست شد نیز کاهش گذاریسیا صادی، بالطبع نرخ ر شد اقت های مربوط به مخارج دولتی و ر
کنند یابد. مطالعاا جدید بر این ناته تأکید دارند که اسالالالتدالل کسالالالانی که فرض میمی

ین مقرراا اجرایی ندارد، ه یشه درست نیست. زیرا ساالری تأثیری بر مضامکیفیت دیوان
زمانی که این تأثیرگذاری مل وس باشالالالد، آنگاه منافع بالقوه حاصالالالل از دریافت رشالالالوه، 

س ت هدایت  واهد کرد تا قوانینی را تصویب کنند که حداکثر ساالریدیوان ها را به این 
ست که حتی اگر کیفیت دیو شد. این در حالی ا شوه با ست انکننده ر سیا ساالری اثری بر 

سالالاالری کالن نداشالالته باشالالد باز هم اجرای ناقص سالالیاسالالت ها توسالالط دیوانهای گذاری
 (. 11: 1386کند )میرمح دی، ناکارآمد، رشد اقتصادی را تضعیف می
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 های کارآمدینظریه -2-2

های متعددی مطرح شالالده که به شالالرح زیر آورده شالالده ، نظریهدولتدر باب کارآمدی 
  است:
: بر اسالالالاس این نظریه، توفیقاا نهایی مالک سالالالنجش کارآمدی یک 1نظریه توفیق -1

هایی که برای رسالالیدن به اهداف مورد نظر به شالالوند و روشنظام سالالیاسالالی در نظر گرفته می
شالالالوند تأثیری در امر کارآمدی ندارد، بلاه چشالالالم ها معطوف به پایان  ط کار گرفته می

راسالالتای دسالالتیابی به اهداف  اصالالی طراحی شالالده و نباید اسالالت. هر سالالامانه و سالالازمانی در 
های جاری مبنا قرار داد. بلاه برای ارزیابی کارآمدی اهداف جزئی و ع لی را در فعالیت

 (. 117: 1385باید اساس محاسبه را توفیقاا نهایی آن نظام سیاسی دانست )ذوعلم، 
شنا ت مبتنی بر ن -2 ست ی فرایند  سی ستم: در تفار  سی تحلیل )تجزیه( و ترکیب ظریه 

. آن در جهت دستیابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون  ویش است
ستم( و اجزای آن، روابط بین اجزا و کل و ر سی صدد فهم کل ) وابط بین این نوع تفار در 
، «ورودی»کل با محیط آن )فراسالالیسالالتم( اسالالت. سالاله رکن اصالاللی یک سالالیسالالتم عبارتند از: 

سخن«.  روجی»و « یر و تحولع لیاا تغی» ست ی از کارآمدی  سی گفته  چنانچه در الگوی 
ازماندهی سشود باید کارآمدی را قدرا تهیه ورودی، نحوه انجام ع لیاا روی آنها، نحوه 

ش ار آورد. در این روش به نوعی بق ستم به  سی ست رار در تعادل  ای بلند  روجی و حفظ ا
 (. 46: 1391عشی، مدا سازمان، مبنای کارآمدی است )مر

توان کارآمد مردم: طبق این نظریه، یک حاومت را در صالالورتی می نظریه رضالالایت -3
 (. 12: 1386دانست که عناصر مؤثر در بقای  ود را راضی کند )میرمح دی، 

که ریشالالاله عنظریه ذاتی  -4  ل: این نظریه مبتنی بر نظریه ذاتی اع ال ارادی اسالالالت 
ه رکن داند. نظریه مزبور برای هر ع ل سالالالمی دن حاومتکارآمدی را در ماهیت عامل بو

ع لی برای  قائل است: فهم عامل از وضعیت حقیقی، فهم عامل از وضعیت مراد و نیز برنامه
در شالالود تر( از او صالالاتر )معقولدر واقع هر عاملی که افعال درسالالت رسالالیدن به وضالالع مراد.

قدام کرد)ذوعلم، سالالی کارآمدی اتوان به بررکارآمدتر اسالالت. بر اسالالاس این سالاله رکن می
1385 :118 .) 

                                                      

1. Goal-Attainment 
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نظریه انجام تالیف: بر پایه این نظریه با تبیین و تعیین شالالالا ص ها و محورهایی که  -5
کند، میزان التزام و تحقق این تاالیف، وظایف و تاالیف نظام سالالالیاسالالالی را مشالالالخص می

صالالالرف انجام  شالالالود. در این رویارد بر  الف نظریه توفیق،مالک کارآمدی دانسالالالته می
تالیف نشالالان دهنده کارآمدی اسالالت و بی توجهی به میزان توفیق در دسالالتیابی به وظایف 
مورد نظر در عرصه ع ل، انجام تالیف را مالک اصلی کارآمدی قرار داده است )عابدینی، 

1392 :17 .) 
تأثیر عینی و -6 به  ناظر   نظریه میزان اثرگذاری در روند امور: این نظریه کارآمدی را 

ست. در واقع طرفداران « تأثیر»داند و برای نفسمی واقعی در روند امور جامعه اه یت قائل ا
این نظریه معتقدند که تحقق کارآمدی زمانی میسالر اسالت که افراد تشالایل دهنده جامعه از 

که در قالب مقرراا،  -اجت اعی و فرهنگ پذیرفته شالالده توسالالط جامعههای باورها، ارزش
 (. 121: 1385پیروی داشته باشند )ذوعلم،  -جارها وجود دارندقوانین رس ی و هن

 های کارآمدیها و مکانسیمشاخص -3-2

 های کارآمدی به شرح زیر است: ها و ماانیسمطور کلی شا صهبه
سیاسی محوریت قانون و رعایت های قانون محوری: یای از اهداف اساسی در نظام -1

ست؛ امری که جای گرفتن آن در سوی کارگزاران،  آن ا سی و توجه به آن از  سیا سا تار 
بی تردید کارآمدی نظام سالالیاسالالی را در پی  واهد داشالالت. قوانین و مقرراا مناسالالب برای 
شرایط زمان و  سالم و قابلیت تطابق آن با  سی با عنایت به انعطاف پذیری احاام ا سیا نظام 

ی کلی و اساسی که با ع ل ماان، برگرفته از قرآن و سنت و شریعت الهی است؛ شا صه ا
 به آن، نظام سیاسی کارآمد  واهد شد و موانع پیش روی آن نیز از میان  واهد رفت. 

مختلف از های شالالالورا و مشالالالارکت جویی: امروزه مشالالالارکت و ه یاری در زمینه -2
رود. این حق کارآمدی و از اهداف نظام سالالیاسالالی به شالال ار میهای ها و ماانیسالالمشالالا صالاله
های ان در راسالالتای جلوگیری از اسالالتبداد حاومتی و به دسالالت آوردن آزادیگ ع ومی بی

 مردمی است. 
مسالالالئولیت پذیری و نظارا ه گانی: نظارا ه گانی بر امور اجت اعی و سالالالیاسالالالی  -3

توان بر ی از مسالالئوالن و مردم اه یت بسالالیاری دارد؛ آن گونه که با اجرای صالالحیم آن می
کرد و به کارآمدی رسالالالید. عدم نظارا و مسالالالایل و مشالالالاالا درون حاومت را حل 

 پذیری از جانب مردم موجب ناکارآمدی دولت  واهد شد. مسئولیت
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ها: نظام سیاسی در صورتی به کارآمدی  واهد رسید که برابری و عدم برتری انسان -4
قدرا، ثروا و نسالالالب را از بین ببرد و  هرگونه تبعیض مبتنی بر قوم، گروه، رنگ، نژاد، 

اسالالاسالالی های وناگون ناشالالی از این امور را مرتفع سالالازد. به بیانی یای از مؤلفهمشالالاالا گ
 (. 162: 1389کارآمدی هر حاومتی برتری انسان ها بر اساس شایستگی آنهاست )قاس ی، 

ای دارد؛ تا آنجا جویی: این شالالا صالاله مهم در مباحث کارآمدی جایگاه ویژهعدالت -5
ت: کثرا آیاا درباره عدل نیز بیانگر منزلت این که قوام حقیقت آدمی بر آن مبتنی اسالالال

 (. 90و نحل:  135، نساء: 8، مائده: 10-7مفهوم در قرآن است )الرح ن: 
به عقلعقل -6 ها را  به منزلت آن گرایی: قرآن کریم انسالالالان  گرایی دعوا کرده و 

( توجه 14ور: و ط 22، انفال: 103و  58، مائده: 171و  170، 164اشاراتی داشته است. )بقره: 
مه ی اسالالت که های اسالالالم به این شالالا ص و به کارگیری آن در عرصالاله اجت اع از مؤلفه

تواند با انعطاف پذیری و رعایت شرایط زمان و ماان، مشاالا موجود نظام سیاسی را می
 از میان بردارد تا آن نظام کارآمد شود. 

ی که در مواجهه با های کارآمدی نظام سالالیاسالالمصالاللحت محوری: از ج له شالالا صالاله -7
پذیری و حل مشالالاالا را دارد مصالاللحت اسالالت که در نظام مسالالایل نوظهور توان انعطاف

سالیاسالی اسالالم از جایگاه مه ی بر وردار بوده و عرصاله جدیدی را در کارآمدی گشالوده 
 است. 
وحدا گرایی: بی تردید وحدا در ت امی ابعاد اعم از وحدا بین مردم، وحدا  -8

اساسی های الن و وحدا بین مسئوالن با یادیگر شرط الزم و از شا صهبین مردم و مسئو
سوق  س ت ناکارآمدی  سی را به  سیا ست؛ آن گونه که عدم رعایت آن، نظام  کارآمدی ا

 (. 163 -160: 1389 واهد داد )قاس ی، 
 پایداری اقتصاد -4-2

دی و مطالعه تولید و مصالالالرف کاال و  دماا اسالالالت و دارای دو متغیر ورو،اقتصالالالاد
ها  روجی اسالالالت. ورودی عبارا اسالالالت از زمین، کاال، انرژی و مواد معدنی که کار انه

ها و کاالها و محصالالالوالتی اسالالالت که شالالالرکت،برای تولید محصالالالول نیاز دارند و  روجی
(. اقتصالالالاد در تعریف 25: 1389الدین، کنند )غیا ها برای مصالالالرف عرضالالاله میکار انه

شالالود که هر یک ما ل دیگری یع و مصالالرف گفته میکالسالالیک  ود به فرایند تولید، توز
اسالالت. بخش تولید که زیربنای اقتصالالاد اسالالت به چگونگی روابط عوامل تولید اشالالاره دارد. 

بندی متعادل این عوامل، میزان . ترکیبباشالالدمیعوامل تولید شالالامل تولیدکننده و سالالرمایه 
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مصالالالرف کننده، پایداری نظام وری را تعیین و ه راه با چگونگی ارتباط تولیدکننده و بهره
 (. Midmore & Whittaker,2000: 178)دهدبوم را تحت تأثیر قرار می -اقتصاد

ریزی پدیدار گردید و عنوان یک مفهوم طرحاز شالالروع تفاراا اقتصالالادی، پایداری به
ریزی و توسالالعه جوامع به کار رفت. در ادبیاا تخصالالصالالی برنامه طور وسالالیع برای برنامهبه

حث کاربردی پیرامون مفهوم جدید پایداری ه چنان ادامه دارد. تعریف پایداری ریزی، مبا
صاددانان و  صورا بینش اقت سترش نهاد. به ه ان  صادی رو به گ سخ به افاار اولیه اقت در پا

ریزان بر روی این تاامل تأثیرگذار گردید و از این رو نیاز برای انتقال به یک دنیای برنامه
شنا ت شرفته نیز  شد. پی صاددانان ،1970 دهه دره  شه اقت صاد یک نظری هایاندی سته اقت  را ب

 بیش. داد قرار نظر مورد نیز را محیطی -زیست مرزهای بایستی که ن ودند بیان و دادند نشان
 اقتصالالاد و جامعه یک الزم  صالالوصالالیاا از بعضالالی محیطی -زیسالالت افاار بعد، دهه یک از

 ترکیب ریزان، طرح کلی فاری  ط 1990 دهه سالالطاوا در. داد نشالالان روشالالنی به را پایدار
 بود این بر تصور اولیه ادبیاا در. بود آینده توسعه برای پایداری بحث با اجت اعی هایجنبه
 شد ناشی اقتصادی مفاهیم از پایداری. است نظری بحث یک ضروری طور به پایداری که
 مورد در جدیدی مفاهیم بولدینگ. ن ودند توجه پایدار جوامع به اقتصاددانان مرتبه، اولین و
 که تنهاسالالت فضالالاپی ای یک زمین»که صالالورا این به. ن ود مطرح «نوردی کیهان اقتصالالاد»

 بایستی مردم بنابراین و باشدمی ن ودن آلوده یا و استخراج برای حتی نامحدود، منبع هر فاقد
ضاپی ا این ماان ستم یک در را ف شی سی (. 32: 1385 اد،نژ بریم)«ن ایند پیدا محیطی چر 

،  ط فاری طرح ریزان امر پایداری به طرف مباحث اجت اعی سالالوق 1990در اواسالالط دهه
محققین در این زمینه به یادیگر مرتبط گردید. دیدگاه های داده شالالالد و به مرور دیدگاه

، باشالالدمی برنامه ریزان مع والً نسالالبت به اقتصالالاد دانان و محیط شالالناسالالان دارای ابهام ک تری
ن ایند. به  اطر وجود بحث می سیاستی مت رکزهای نها بیشتر ت رکز  ود را در حیطهزیرا آ

طور سالالریع به سالال ت  ط فاری و پایداری در سالالطوح محلی، ملی و جهانی، حرکت آن به
 (. 27: 1385ای جامعه است )بریم نژاد، های توسعهسیاست

ست که در آن کل ج عیت شرایطی ا شامل  صادی  ضعیت پایدار اقت و کل موجودی  و
به مادی  با ک ترین نرخ میزان محصالالالوالا ثروا  یک سالالالطم مطلوب و  بت در  ثا طور 

نگهداری شود. در اینجا شاید پاسخ به یک سوال اه یت این موضوع را بیشتر آشاار کند: 
 چرا ایجاد وضعیت پایدار الزامی است؟
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س سیک نی صاددانان کال سط اقت شده تو سوال، دالیل ارائه  سخ به این  ایش ت که افزپا
شتر شرفت بی شوق پی سود نهایی و م ستند، بلامی درآمد و بهره را باعث حذف  ساله دان ه م

ضعیتی پایدار ب ان ست که باید در و ست بوم ا صاد مهم محدود بودن منابع جهان و زی د. اقت
ست ضعیت پایدار ا ست بوم با و سانی زیرمج وعه ای از زی سط .ان م و در بنابراین در یک 

ی به پایداری مانی، این زیرسالالالامانه نیز باید حداقل در ابعاد طبیعی و ثروا طبیعیک دوره ز
سد )پورجعفر و ه ااران،  صاد پایدار به تداوم و پایداری ت32: 1390بر ولید و درآمد، (. اقت

 ااران، اقتصالالادی، اجت اعی و طبیعی اشالالاره دارد )شالالایان و ههای مقاومت در برابر چالش
1391 :73 .) 

 1960توان در افاار اقتصاددانان رادیاال که در اوا ر دهه کت پایداری را میریشه حر
آغاز گردید، جسالالتجو ن ود. زمانی که از دید ع وم، مشالالاالا مهم محیطی به وجود آمد. 

ستم سی سی  صاددانان با یک دید انتقادی به برر ضی از اقت صنعتی پردا تند و های بع تولید 
زیسالالت محیطی، غیر های تصالالادی زیاد بدون توجه به جنبهچنین اسالالتنتاج کردند که رشالالد اق

صاد دولتی یانوا ت ست. این تفار الزاماً یک اقت شان می 1م ان ا های دهد که کیفیترا ن
دهد. امروزه، کند و آن را ه راه با ک یت و رشالالد نشالالان میمحیطی را نیز ارزش گذاری می

سان مداپایداری مدرن به صل ان رانه با اقتصاد دولتی یانوا ت و دانش طور وسیع منتزع از ا
، اقتصالالاددان، پیش قدم افاار اولیه در مورد 2. هرمان دیلیباشالالدمیا الق گرایانه ه راه آن 

صاد دولتی یانوا ت شدمی مفهوم اقت صادی باید تا بی  با شد اقت تا بتواند با این عقیده که ر
مصالالالرف های ربوط به محدودیتنهایت ادامه پیدا کند، مبارزه ن اید )با ترسالالالیم مباحث م

به وجود آوردن انرژی(. وی چنین اسالالالتدالل می ن اید که ایجاد این محدودیت ها یعنی 
عبارا ». باشالالدمیپذیر بوده و هم مطلوب رشالالد محدودیت اقتصالالادی سالالخت تر، هم اماان

قرار دهیم و سالالالپس با چاش دالیل ا القی  3رشالالالد را باید بر روی یک سالالالندان بیوفیزیای
و اکولوژی قادرند که آن سالالالندان بیوفیزیای  4او ادعا ن ود که قوانین آنتروپی«. اییم رد ن 

انسالالانی و غیرانسالالانی و نابرابری در مورد های را فراهم آورند و نگرانی برای زندگی نسالالل

                                                      

1. Steady State Economic 

2. Hermane Daly 

3. Biophysical 

4. Antropy 



 ج.ا.ایران یاقتصاد داریعوامل آن در توسعه پا نیتردولت و مهم ینقش کارآمد       120

دیلی اعالم ن ود . (Daly,1998: 26) تواند چاش ا القی را تهیه کندتوزیع کنونی فقر می
صا شروط به که برای یک اقت صرف را م د دولتی یانوا ت باید جریاناا فیزیای تولید و م

شا ص ضی  ستانداردهای زندگی حداقل ن ود )نه حداکثر(. به های بع ج عیتی مطلوب و ا
شا ص سترش این  صاد دولتی یانوا ت باید بر منظور گ های آنتروپیک و اکولوژیک، اقت

ین مفهوم اصالاللی و محوری اقتصالالاد اسالالاس یک ذ یره ثروا بدون رشالالد قرار گیرد. بنابرا
دولتی یانوا ت باید ذ یره ثروا باشالالد تا جریان درآمد و مصالالرف. بعدها دیلی، اقتصالالاد 

 دولتی یانوا ت را در چهار عبارا کلیدی تعریف کرد: 
 یک ج عیت ثابت از افراد انسانی -1
 یک ج عیت ثابت از ذ ایر یا مصنوعاا بشری -2
دارد تا برای یک زندگی  وب و پایدار و می ا ثابت نگهسالالطوحی که این دو ج عیت ر -3

 برای یک آینده طوالنی کافی باشد. 
ترین سالالالطم م ان کاهش  انرژی به وسالالالیله این دو ذ یره به پایین -نرخ پدیده ماده -4

 یابد. می
برای هر ج عیت، این امر بدین معنی اسالالت که در سالالطوح پایین نرخ تولد معادل با نرخ 

از طرفی امید به زندگی باال باشد. برای مصنوعاا انسانی، این امر بدین معنی  مرگ و میر و
و بنابراین باید این مصنوعاا دوام  باشدمی است که تولید معادل استهالک در سطوح پایین

سطم پایین حفظ گردد. یک مفهوم قوی که  شند و مصرف و آلودگی در  شته با طوالنی دا
ن اید، ناپایداری رشالالد اسالالت. به عقیده دیلی، می  ت ح ایتاز مفهوم اقتصالالاد دولتی یانوا

شد سعه بدون ر صاد دولتی یانوا ت، تو شدمی اقت اکولوژیای های که دنباله روی مدل با
ن اید عنوان یک زیرسالالالیسالالالتم تعریف میزمین اسالالالت که اقتصالالالاد دولتی یانوا ت را به

(Daly,2000: 124.)  
ایه رشالالد بی پایان تولیداا غیرم ان اسالالت و در پس به اعتقاد هرمان دیلی اقتصالالاد بر پ

ست. روش ترجیحی  شد کیفی و نه ک ی را مطرح کرده ا ساس ر صاد پایدار بر ا عوض اقت
ستفاده از منابع، از طریق کنترل دولت بر  ضعیت پایدار، کاهش ا ستیابی به این و وی برای د

سالالاز و کاری در بازار)از حق اسالالتفاده از منابع اصالاللی مصالالرف بود و این کاهش باید با ارائه 
گرفت )پورجعفر و می باالتر، فناوری بهتر، جایگزینی و غیره( مد نظر قرارهای طریق قی ت
 (. 32: 1390ه ااران، 
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این دالیل اقتصاد رادیاال با مسأله  رابی اکولوژیای ناشی از رشد دائم ترکیب گردید 
د برای تولید را نوید داد. نتیجه و طلیعه ایجاد افاار جدی در مورد یک تفار ا القی جدی

ریزی ها میزان در مباحث اقتصالالالادی این بود که عامل موفقیت در برنامه1اولیه کار بولدینگ
باشالالالد، بلاه معیار موفقیت باید بر اسالالالاس طبیعت، دامنه، کیفیت و ن ی تولید یا مصالالالرف

س سی سانی که در  سام ان سرمایه ای از ج له افاار و اج تم وجود دارد، پیچیدگی کل ذ یره 
به عالئم هشالالالداردهنده آلودگی، فرسالالالایش محیطی، آلودگی  2محاسالالالبه گردد. شالالالوما ر

عنوان را به 3صوتی، مصرف سریع منابع و معضالا اجت اعی اشاره ن ود و اقتصاد بودیست
یک راه حل ا القی معرفی ن ود. مالایت و مصرف کاالها یک ثروا پایان یافتنی است و 

شان می اقتصاد بودیست یک ست اتیک است که ن سی ستفاده دهد چگونه میمطالعه  توان با ا
از حداقل منابع به نتیجه فرضی  ود دست پیدا ن ود. از سوی دیگر اقتصاد مدرن مصرف را 

داند و هدف ت امی فعالیت ها را کسالالالب عوامل تولید می عنوان یک امر منحصالالالر به فردبه
داند. در گذشالالته سالالعی بر این بود که می یک وسالالیلهعنوان )زمین، نیروی کار و سالالرمایه( به

مطلوبیت و رضالالایت ندی انسالالان را با اسالالتفاده از الگوهای بهینه مصالالرف حداکثر ن ایند، در 
با های حالی که بعدها تالش بر این بود که مصالالرف را با اسالالتفاده از الگوی بهینه کوشالالش

ه ان زمانی که برنامه ریزان و در . (Schumacher,2006: 92) وری باال حداکثر کنندبهره
سالالالایرین شالالالروع به تبدیل این ا الق اقتصالالالادی به ج الا انسالالالانی و اکولوژیای ن ودند، 
شروع  صاد دولتی یانوا ت  شروع به تولد ن ود و در مقابل از زمانی که بحث اقت پایداری 

یعی، توسعه های طبانسانی به سیستمهای به افول نهاد، افاار اکولوژیای برای شرح وابستگی
عنوان وسالالیله حفظ پیدا ن ود. این توسالالعه به سالال ت یک ح ایت انسالالان مدار از پایداری به

صالالالورا یک آینده در آغاز این موضالالالوع را به 4کند. میل برایثت دن و جوامع حرکت می
من قادرم تصالالالور ن ایم که یک جامعه با رعایت »صالالالورا زیر تصالالالور ن ود: پایدار و به

سانی شاوفا گردد اما  صوصیاا زیست محیطی توانم تصور کنم ن ی و بدون هر عضو ان
بنابراین افراد «. که یک جامعه انسانی بدون توجه به  صوصیاا زیست محیطی رونق بگیرد
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