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چکیده
سرمایه گذاری هایی که در قالب راه بردها و برنامه های توسعه صورت گرفته است آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده است و این دلیلی
برای رفتن به سوی الگوهای جدیدتری چون الگوهای توسعه پایدار و درون زا که قرابت بیشتری با عدالت اجتماعی دارند ،می باشد .برای
آغاز چنین تحولی ،هدف ایجاد و ترکیب بهینه ای از نهادهای بازاری و نابازاری است .یا به زبان دیگر ،کاهش نارسایی ها و ناقصی های بازاری
و نابازاری .بدین جهت ،نهادها و ترتیبات نهادی حوزه گسترده ای از خدمات را به وجود می آوردند و یا استفاده از فرصت ها و ظرفیت های
بالقوه را ممکن می سازند .در این راستا  ،تحقیق به صورت روش کیفی انجام می گیرد .و به جهت رویکرد نهادی خود قصد دارد مناسبات
نظام بازار را در گفتمان های ایران معاصر از طریق گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار دهد .از این نظر طبق یافته های تحقیق می توان گفت
گرچه با گسترش امکانات زیربنایی کشور از دوران رضاشاه و پس از آن ،شرایط بازارهای ملی فراهم آمد ،و گرچه با اصلاحات ارضی کارکردهای
سنتی اقتصاد به نفع سازکار بازار فروپاشید اما هنوز در این دوره موانع جدی برای پیدایش بازارهای گسترده ،شکل گیری و تشدید رقابت
وجود دارد .حتی تحولات بعدی توزیع نیز چشم اندازهای امیدوار کننده ای پدیدار نکرده است .این مساله برای هر دو دوره پیش و پس از
انقلاب اسلامی صادق است.
واژگان کلیدی :نهادگرایی ،کنش جمعی ،شبکه روابط اجتماعی ،عقلانیت بازاری ،توسعه اجتماعی.
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مقدمه

امروزه توسعه و پیشرفت از مباحث بسیار مهم و مطرح در عرصه برنامه ريزی های خرد و کلان کشورها محسوب مي شود ،توسعه و
پیشرفت اجتماعي از ملزومات زندگي مدرن مي باشد .و جامعه ای که به مرحله نهايي توسعه رسیده باشد ،وجود خارجي ندارد .پس
توسعه يک جريان چند بعدی است و بايد تمامي ابعاد حیات انساني( بعد اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،سیاسي و  ) ...را در برگیرد.
در اين فرايند رويکرد علمي و عقلاني اين است که تمامي ابعاد توسعه را در يک رابطه متقابل در نظر بگیريم .اما محدوديت کار
پژوهشي اقتضا مي کند که تعداد متغیرهای تحلیل را کاهش دهیم تا پژوهش از دقت بیشتری برخوردار باشد .از اين رو در اين پژوهش
رابطه مناسبات نظام بازار و توسعه اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
توسعه اجتماعي 1در منابع موجود با تعابیر و تعاريف متفاوتي به کار رفته است و اگر در فرايند مرور منابع هر چه از گذشته به حال
نزديکتر مي شويم همزمان با فرايند تقسیم کار ،تفاوت پذيری امور و تخصصي شدن علوم و گرايش به تدقیق مفاهیم و بکارگیری
آنها در معاني اخص خود بیشتر شده است .پس توسعه اجتماعي در پي ايجاد بهبود در وضعیت اجتماعي افراد يک جامعه است که
برای تحقق چنین بهبودی در پي تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زايد رفتاری ،شناختن و روی آوردن به يک نگرش ،آرمان و
اعتقاد مطلوب تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعي باشد ،ملاحضه مي شود .به طوری که توسعه اجتماعي در قیاس با
مفاهیمي چون توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی حوزه وسیع تری را در بر مي گیرد (.)Azkia & Ahmad Rash, 2013: 47
به اعتقاد جانستون ،توسعه اجتماعي اساساً به معنای تقويت سرزندگي جامعه مدني است .به مفهوم افزايش ظرفیت و تنوع سازماني
آن ،تعامل دو جانبه گروهها و منافع ،مشروعیت سیاسي ارزش های اجتماعي و فرهنگي ،افزايش تعامل بین جامعه مدني و حکومت
به طريقي که خودکفايي هر دو آنها و انسجام شان تقويت شود و توازن کیفری بین فرصت های سیاسي و اقتصادی در جامعه فراهم
(. (Johnston,1993:3از نظر استس نیز توسعه اجتماعي يک حوزه میان رشته ای و میان بخشي تجربي است که در جستجوی
بهبود رفاه 1مادی و اجتماعي مردم در همه سطوح جامعه است .اين تعريف به طور ضمني بیانگر نکات ذيل است:



تامین رضايت مردم در سطح حداقل نیازهای اساسي يا برآوردن حداقل نیازهای اساسي مردم
افزايش توانايي آن بخش از آحاد جامعه که برای بهبود وضعیت خود مد نظرند ).(Estes,2000:14

بنابراين ،توسعه اجتماعي در شکل فراگیر و پايدار آن با مولفه هايي همچون بهبود در کیفیت زندگي ،تحقق برابری و عدالت اجتماعي،
نیل به يکپارچگي اجتماعي ،مشارکت اجتماعي در قالب بسط انجمن ها و نهادهای مدني ،پاسخگويي به ضرورت های حاصل از
دگرگوني های گوناگون ،ارتقای توانمندی ها و قابلیت های نظری و علمي آحاد افراد جامعه و نیل به کنشگراني که در قامت
شهروندان فعال که سازنده جامعه ای گرم و سرزنده هستند پیوند دارد ،در معنايي محدود تر به پیوند و ارتباط ديالکتیکي نظام اجتماعي
با متغیرهای اقتصادی توجه مي شود .به نظر هايامي توسعه اقتصادی و اجتماعي از طريق تعامل بین نیروهای اقتصادی ،فرهنگي و
نهادی در تاريخ بارها تکرار شده است ( .)Hayami,2001: 42اما توسعه اجتماعي به رغم داشتن ارتباط متقابل و تعامل با ساير
حوزه ها  ،از هويت و استقلال نسبي برخوردار است و به منزله يک واقعت اجتماعي قابل مطالعه است (.)Alexander ،1995: 97
جامعه ايران نیز همانند ديگر جوامع در حال توسعه در دهه های اخیر به دنبال دست يابي به توسعه بوده است .به ويژه بعد از انقلاب
برنامه های توسعه به طور مداوم پي گیری شده است ،هر چند که برنامه های توسعه با پیوندهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي تعريف
شده اند .اما وجه اقتصادی همیشه وجه غالب بوده است .به طوری که ،تاکید بیش از حد بر رشد و توسعه اقتصادی در غیاب توسعه
اجتماعي مبتني بر بسط نهادهای دموکراتیک ،حقوق اجتماعي و سیاسي ،خرد جمعي و ارزش های اخلاقي به جنون کسب سودهای
آني و فوری و اقتصاد دلالي انجامیده است (.)Ghaffari, 2015: 45
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در اين راستا ،برای کشورهای در حال توسعه ايجاد نهادهای مناسب ( اقتصادی و غیر اقتصادی ) و تکامل آنها نقش تعیین کننده دارد.
اما مسئله که مي تواند در درک تفکر نهاد گرايي موثر باشد ،درک نگرش نهاد گرايان به مفهوم توسعه است .در نگرش نهادگرا،
توسعه در پاسخ به تکامل تدريجي نهادهای حمايتي،و تجارت ايجاد مي گردد ( .)North ,1995 :55بنابراين میزان رشد و توسعه
يافتگي کشورها به درجه کنترل ريسک ها و مخاطرات تجاری(عدم سود جويي غیر قانوني در فعالیت های اقتصادی و تقسیم متوازن
و متناسب زيان ها و )...به وسیله نهادها بستگي دارد ( .)Clein , 2000 :275چنین فرايندی در مسیر توسعه اجتماعي مي تواند با
مناسبات نظام بازار نیز قرابت هايي داشته باشد .واقعیت آن است که نقطه آغازين (يعني بازار) خود يک نهاد اجتماعي است بدين
معني که بازار يک نقطه آغاز فارغ از نهاد نیست .بنابراين ورود نهاد به تحلیل موجب مي شود سنگ بنای مناسبات بازار بر رابطه بشر
با بشر تنظیم شود ،نه رابطه انسان با کالا ،يعني آن چیزی که مورد پسند اقتصاددانان مرسوم بوده و تمام تحلیل های اين رويکرد بر آن
استوار است ،در حالي که نهادها باعث مي شوند که موضوع مورد مطالعه تغییر کند و به جای آنکه مطالعات اقتصادی بر هارموني
منافع و دست نامرئي استوار باشند ،بايد بر تضاد منافع و دست مرئي نهادها استوار باشند .اين يعني فاصله گرفتن از رويکرد مبتني بر
عرضه و تقاضا و تعادل ( .)Mashhadi Ahmad & Motavaseli, 2011: 71به عبارت ديگر ،يعني فرو ريختن تمام زيبايي
های اقتصاد مرسوم .از آنجا که ،بازار صرفاً مبتني بر مبادلات اتفاقي و کنش های متقابل غیر شخصي نیست بلکه اين مناسبات در
چارچوب قالب های اجتماعي پايدارتری پا مي گیرد .زيرا نهادهای اقتصادی با بسیج منابع از طريق شبکه ها و نهادهای اجتماعي
ساخته مي شوند و بازارها به وسیله آنها نظم مي يابند ،ابزاری برای ايجاد و حفظ مناسبات اجتماعي اند ( & Sleiter
.)Tonkeis,2015: 157
پس د ر هر جامعه شکل ها و قالب های اقتصادی بايد از طريق مجموعه ای از شبکه ها ،عقايد و اعمال نهادمند تنظیم و بازآفريي
شوند .اين ديدگاه برای ما پرسشي مطرح مي کند :مناسبات بازار چگونه در بطن قالب های متفاوتي از رفتار اجتماعي و اقتصادی
استقرار مي يابد؟ در پاسخ آن مي توان گفت ،تاکید بر ماهیت قاعده مند کنش اقتصادی بر اين فرض استوار است که مردم اين قواعد
را دروني مي کنند و انتظارات شان از رفتار ديگران بر اين اساس تنظیم مي کنند و اين انتظارات مشترک ،در کنار قواعد صريح تری
که در سازمان های اقتصادی وضع مي شود در کنار مقررات قانوني قرار مي گیرد که ثبات معاملات بازار را تضمین مي کند ،به علاوه
روابط شخصي و شبکه های غیر رسمي نیز در کنار ساختارهای شرکتي و قراردادهای ارتباطي در جهت هماهنگ کردن کنش های
اقتصادی عمل مي کنند .اين تفسیر را مي توان با تفسیرهای مارک گرانوتر ،جامعه شناس اقتصادی مقايسه کرد که معتقد است هم
مناسبات رسمي و مناسبات غیر رسمي از جمله مناسبات درون شرکت ها و بین شرکت ها به فرآيندهای اقتصادی شکل مي دهند
( .)Slitter & Tonkeis,2015: 182گرانوتر استدلال مي کند« قدرت پیوندهای ضعیف»  -يعني ارزشي که شبکه های گسترده
تر غیر رسمي يا ابزاری دارند -موجب پیشبرد مبادلات و توسعه اقتصادی مي شوند (.)Slitter & Tonkeis,2015: 182
اين نوع از قواعد پیش پا افتاده برای رويه های حاکم بر زندگي اقتصادی ما اهمیت اساسي دارند و شرايط زير بنايي هر نوع کنش
متقابل اجتماعي و اقتصادی اند .به بیان ديگر ،لازمه بازار « تفوق» يک مدل از ريشه جدا شده بازار بر ساير مدل ها نیست ،بلکه نظام
بازار مستلزم مناسبات پیچیده ای بین اصول متفاوت هماهنگي و مبادله است .اصولي که از طريق شبکه ها و نهادهای اجتماعي-
اقتصادی بازآفريني مي شوند و در عین حال به روند باز سازی ديگر نهادهای اجتماعي کمک مي کنند .چنانچه در دورنمای میزان
رشد و توسعه يافتگي کشورها وجود نهادهای کارآمد موجب کاهش هزينه های اطلاعاتي ،تشويق تشکیل سرمايه و حرکت آزادانه
آن ،اجازه قیمتي شدن ريسک ها و همچنین ساير تسهیلات مشارکتي مي شوند .گسترش اين نهادها خود به خود باعث گسترش و
توسعه ،صنايع و فعالیت های اقتصادی مي گردد .در هر صورت هزينه و تاواني که در قالب راهبردها و برنامه های توسعه ای متحمل
شده اند آنچنان که بايد نتیجه بخش نبوده است و اين دلیلي برای رفتن به سوی الگوهای جديدتری چون الگوهای توسعه پايدار و
درون زا که قرابت بیشتری با عدالت اجتماعي شده اند دارد .برای آغاز چنین تحولي ،هدف ،ايجاد و ترکیب بهینه ای از نهادهای
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بازاری و نابازاری است .يا به زبان ديگر ،کاهش نارسايي ها و ناقصي های بازاری و نابازاری .بدين جهت که نهادها و ترتیبات نهادی
حوزه گسترده ای از خدمات را به وجود مي آوردند و يا استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه را ممکن مي سازند .به طور کلي
مي توان گفت ،آنچه در اين تحقیق به دنبال آن هستیم اينکه برای کشورهای در حال توسعه ايجاد نهادهای مناسب (اقتصادی و غیر
اقتصادی) و تکامل آنها نقش تعیین کننده دارد  .بنابراين پژوهشگر سعي کرده به رابطه بین نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی در جامعه
ايران معاصر پي ببرد  .بدين جهت که وجه اقتصادی همیشه غالب بوده است يا توسعه با حضور نهادهای دموکراتیک ،حقوق اجتماعي
و سیاسي و خرد جمعي به وقوع پیوسته است.
اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه جامعه مدرن بدون نهاد بازار قابل تصور نیست و هیچ گاه جزء اقتصادی بازار از جزء اجتماعي آن جدا نبوده است .به طوری
که محل برقراری کنش های اقتصادی بخشي از سازمان اجتماعي نهاد اقتصادی است و ساختاری اجتماعي که تسهیل کننده کنش
متقابل بین تعداد زيادی از کنشگران و سرمشق اصول نوين کنش و نظم است ( .)Slitter & Tonkeis,2015: 36بازار همیشه به
عنوان يکي از تاثیر گذارترين ارکان شهر بر تحولات اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی در کل ادوار مطرح بوده است و زمینه ساز تغییرات
اساسي در جامعه مي باشد .به طوری که میلیون ها نفر را بر مي انگیزد تا کاسب کار شوند .بر مي انگیزد تا چالش را پذيرا شوند .چشم
به راه منفعت باشند و ضرر را تحمل کنند .چنین چالش هايي فرصت نوآوری را تکثیر و منتشر مي کند .بنابراين ،کارکرد و نقش
بازار در زندگي روزمره ،سبک های زندگي ،هويت بخشي انسان ها ،تولید دانش و فرهنگ ،تولید ،توزيع و مصرف کالاهای فرهنگي،
از موضوعات و پديده های قابل توجه و مهم مي باشد .که با توجه به تسری روز افزون پیامدها و اثرات اجتماعي و فرهنگي جهاني
شدن و مک دونالیزه شدن در جوامع گوناگون بر التزام بررسي نظام بازار افزوده شده است.
آنچه مسلم است اين است که بازار ها نیز مثل تمامي واقعیت های اجتماعي ديگر در عصر مدرنیزاسیون باز انديشانه و يا مدرنیته
متاخر ،هر لحظه در حال بازسازی و در معرض تحول سريع است و نظريه های جامعه شناسي بازار و جهت گیری آنها نیز بايد به همان
نسبت پويايي و انعطاف داشته باشند چرا که فقط در چنین شرايطي قدرت تبیین و شناخت نظام بازار را خواهند داشت.
بنابراين ،به نظر مي رسد که در قرن بیست و يکم ،بازار به مثابه يک واقعیت اجتماعي و مهره کلیدی در تحلیل های جامعه شناختي
معاصر برازنده تر و مهم تر از آن است که در کشور ما مورد بي مهری جامعه شناسان قرار گرفته و فقط به اقتصاد دانان واگذار شود.
از اين رو  ،بازار پیچیده تر از آن است که صرفاً براساس تبیین های اقتصادی و يا جامعه شناختي ناب بتوان تحولات و خصوصیات
آن را بررسي کرد .بازار جزء موضوعاتي بوده که بر سر آن مرزبندی های قراردادی و موضوعي رشته های دانشگاهي ديگر اعتبار
ندارد .واپسین سخن اين که عیني ترين و برازنده ترين مدل های تبییني از تحولات بازار ،مدل هايي بوده اند که بر مبنای تشريک
مساعي محققان در بررسي های بین رشته ای ساخته شده اند .
پرسش های تحقیق




آيا رفتارهای عقلاني نظام بازار در توسعه اجتماعي تاثیر دارد؟
آيا روابط انجمني نظام بازار در توسعه اجتماعي تاثیر دارد؟



آيا تحولات نهادی نظام بازار در توسعه اجتماعي تاثیر دارد؟



آيا شبکه های اجتماعي نظام بازار در توسعه اجتماعي تاثیر دارد؟



آيا تعقیب منفعت در نظام بازار بر توسعه اجتماعي تاثیر دارد؟

پیشینه تحقیق

تحقیقي با عنوان« بازار به مثابه يک واقعیت اجتماعي»  -از ابوعلي ودادهیر  -که هدف آن معرفي جامعه شناسي بازار به عنوان شاخه
ای از جامعه شناسي به طور اعم و جامعه شناسي اقتصادی به طور اخص است .نیل به اين هدف مستلزم تجلي پديده و مفهوم پیچیده
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بازار به مثابه يک وا قعیت و موضوع جامعه شناسي است .بنابراين در اين مقاله نظری ابتدا رويکردهای اقتصادی و جامعه شناسي
کلاسیک از بازار معرفي و نقد شده و سپس رويکردهای مدرن جامعه شناسي بازار ارائه مي گردد.
مقاله ديگر با عنوان« بازار مطلوب ،رقابت کامل» از  -علي معصومي نیا  -نويسنده مقاله معتقد است مبادله ،يکي از اصلي ترين
نیازهای بشر بوده و هست .بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم مي کند .با وجود اينکه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلي
گسترده هستند ،مسائل مربوط به بازار ويژگي خاصي دارند و تمام قسمت ها را تحت تاثیر قرار مي دهند .در بازار عرضه و تقاضا در
برابر هم قرار مي گیرند و با تعیین قیمت نحوه تخصیص منابع و چگونگي توزيع را معین مي کنند
کتابي با عنوان «جامعه بازار» از  -دن اسلیتر و فرن تونکیس  - 1961بحث های کتاب اين مطلب را آشکار مي کند که نه تنها انديشه
مدرن اجتماعي به طور اخص دل مشغول بازار بوده بلکه فقرات اصلي ساختمان فکری رشته های علوم اجتماعي مدرن ،يعني عناصر
مثل فرد ،جامعه و عقلانیت را نمي توان مستقل از مواجه مدرن با بازار درک و فهم کرد .به گفته اسلیتر و تونکیس در ايده بازار از
حد مدل های مربوط به هماهنگ سازی امور اقتصادی فراتر مي رود و با اصول گسترده تری در باب تنظیم اجتماعي و کنش اجتماعي
ارتباط پیدا مي کند.
کتابي با عنوان « ساختار اجتماعي بازار»  -ريچارد سوئدبرگ  - 1994کتاب مذکور به شکل مجموعه مقالات برای اولین بار در سال
 1994توسط دانشگاه پرينستون به چاپ رسید و ويرايش دوم آن نیز در سال  2004با اضافه شدن چند فصل از نويسندگان ديگر منتشر
شده است .فصل يازدهم اين کتاب با عنوان « بازار به مثابه ساختار اجتماعي» نوشته سوئدبرگ است که به بررسي مقوله بازار مي
پردازد .در اين بخش ابتدا سابقه پیدايش بازار و انواع بازارهای تاريخي و سپس نظريه های اقتصادی و جامعه شناسي بازار معرفي مي
شود .سوئدبرگ در اين مبحث به دنبال آن است که يک مدل تحلیلي از بازار ارايه دهد تا در مطالعات تجربي مورد استفاده قرار
گیرد .برای اين کار با پیروی از نظريه کنشي وبر ،مدلي از بازارهای تاريخي و سرمايه داری مدرن ارايه مي دهد که از دو عنصر رقابت
و مبادله تشکیل مي شود ،به اين صورت که بازار با رقابت میان تعداد زيادی از کنشگران آغاز مي شود و با مبادله بین تعداد کمي از
آنها پايان مي پذيرد .بخش بعدی شیوه ای که اقتصاددانان سعي دارند تا با آن به پیچیدگي اين اصلاحات در طول بپردازند؛ مورد
بحث و بررسي قرار خواهد گرفت .فصل « بازار در نظريه های اقتصادی» نه تنها بیانگر تحلیل تاريخ بازار در نظريه اقتصادی – از آدام
اسمیت تا حال حاضر -است بلکه به نوبه خود سعي دارد تا بازار را علي رغم يک مکانیسم قیمت گذاری به عنوان يک پديده اجتماعي
نیز بنگرد.
مبانی نظری پژوهش

ما در عصر بازار زندگي مي کنیم چرا که بازار يکي از مهم ترين نهادهای اقتصادی و اجتماعي است .در تمامي نقاط دنیا ،بازار يک
مفهوم و مقوله کلیدی بوده و تمامي گفتمان های روزمره و واقعیت های سیاسي را تحت الشعای خود قرار داده است .مي توان گفت
که شغل ها ،زوجین ،کالاها همه در بازارهای {خاص خودشان} به دست مي آيند ) .(Lie,1997:341در واقع ،انسان برای تداوم
بقايش نیاز به نهادی برای پاسخگويي به اين نیاز دارد و بازار نهاد مهمي برای پاسخگويي به اين نیاز جمعي در جامعه معاصر است؛
در واقع جامعه مدرن بدون نهاد بازار قابل تصور نیست و به عنوان محل برقراری کنش های اقتصادی بخشي از سازمان اجتماعي نهاد
اقتصاد است و ساختاری اجتماعي است که تسهیل کننده کنش متقابل بین تعداد زيادی از کنشگران است و سرمشق اصول نوين کنش
و نظم است (.)Slitter & Tonkeis,2015: 36
بنابراين ،درباب سازماندهي اجتماعي و اقتصادی ايده های مرتبط با بازار نقش مهمي دارند .مدل های بازار ،بر استراتژی ها و تعبیرات
مربوط به اداره امور اجتماعي و اقتصادی سیطره يافته اند ،اعم از اينکه اين سیطره يافتن در قالب تجدد ساختار نئولیبرالي اقتصادهای
پیشرفته سرمايه داری باشد .رويکردی که بعد از دو دهه تجربه سیاست های بازارگرای افراطي ،خصوصي سازی و تعديل ساختاری
صورت مي گیرد ،گرچه هنوز بر ادامه آنها ،گاه لجوجانه ،اين جا و آن جا پافشاری مي شود .يا در قالب مباحث اقتصادی در حال
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گذار ،دارای يک اقتصاد کم توسعه يافته مي باشد که مدت هاست از پويايي توسعه و برخورداری همگاني از نتايج رشد اقتصادی و
به ويژه از توسعه اجتماعي باز مانده اند و با پافشاری بر ابزارهايي چون نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکي ،سیاست های مالیاتي کم عمق
و کم دامنه ،کم و زياد کردن اعتبارات به صورت خلق الساعه ،تصمیم های مديريتي يک جانبه و همانند آنها نه تنها دردی از بلای
فرد بستگي ،1پريشاني ،2واماندگي1و کم توسعگي دوا نمي کند ،بلکه بر عکس ،شرايط شکسته های پي در پي سیاست های اقتصادی
را نیز پديد مي آورد (.)Raeis Dana,2007:32
بنابراين به جای دل دادن به چنین سیاست هايي ،ساختارهای اساسي مانند ساختار توزيع منابع و درآمد ،مالکیت ها ،نیروهای مداخله
(بازار يا برنامه) و مسايل جهاني اند که بايد مورد تجديد نظر قرار گیرند .به طوری که در دنیای واقعي ،هیچ نظام اقتصادی که بیانگر
تسلط محض بازار يا نابازار بر سراسر اقتصاد باشد ،وجود ندارد بلکه مشخصه های اقتصادهای امروز ،همزيستي مجموعه ای از نهادهای
اجتماعي و اقتصادی است که وظیفه آنها به عنوان يک کل ،سوق دادن کارکردهای اقتصادی به سوی کارايي است و اصولاً وظیفه
ای که اقتصاد نهادگرای جديد به دوش گرفته است .اصل اساسي نهادگرايي بر اين حقیقت استوار است که بازار به تنهايي تنظیم
کننده توزيع و تخصیص بهینه منابع نمي باشد بلکه اين ساختار سازمان نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع را صورت
مي دهد و يا به جای اينکه قیمت و توزيع کالاها و خدمات را تابعي از نظام عرضه و تقاضا در يک بازار مفهومي صرف بداند ،نظام
عرضه و تقاضا را تابعي از ساختار قدرت و ثروت و نهادها مي داند .اما در راستای چنین فرايندی هايک معتقد است که برنامه ريزی
متمرکز هرگز نمي تواند به نتايج اقتصادی عقلاني و کارآمد منتهي شود ،زيرا اين برنامه ريزی ها قادر نیستند اطلاعات خودجوشي را
که در بازار به شکل علائم قیمتي به وجود مي آيد عیناً مشابه سازی و تقلید کنند .هايک تعارض قاطع میان بازار و برنامه ريزی را رد
مي کند و استدلال مي کند که خود تخصیص بازار را بايد به عنوان شکلي از برنامه ريزی اقتصادی قلمداد کرد ( & Slitter
.)Tonkeis,2015: 217
در اين راستا ،يک نظام برنامه ريزی غیر متمرکز يا دموکراتیک گاه خواست اکثريت و گاه خواست گروه هايي که مسائل و خواست
های خاص خود را دارند در نظر گرفته مي شود .در اين نظام ،برنامه ريزان فقط تکنو کرات های وابسته به يک نظام سیاسي يا وابسته
به نظام بازار و روح نولیبرالي آن نیستند ،بلکه به نوعي برگزيده و وابسته به منافع جمعي اند و نه منافع مشترک صاحبان انحصاری
اب زارهای تولید .چنین نیست که حق انحصاری افراد در تصمیم گیری در مورد نوع کاری که بايد انجام دهد ،صرفاً حقي بورژوايي
تلقي شود .برعکس ،از آنجا که افراد در نظام بازار در عمل قادر نیستند حق خود را به يک واقعیت اجتماعي تبديل کنند و از نابرابری
ها رنج مي برند ،بناب راين نظام برنامه ريزی بايد اين حق را تعمیم دهد و قابل دستیابي کند چنانچه دوواين نظام را برای کارايي و
عدالت يک مبارزه نو تلقي مي کند (.)Raeis Dana,2007:46
بنابراين ،برنامه ريزی دموکراتیک ،شکل گفتگويي را به خود مي گیرد که مبتني بر همکاری میان کساني است که برنامه ريزی در
سطوح مختلف به آنان مربوط مي شود .فراسنجه های اصلي اقتصادی مانند تقسیم منابع در سطح کلان ،مصرف جمعي ،سرمايه گذاری
های اجتماعي و اقتصادی ،برنامه های انرژی و حمل و نقل ،تصمیم های زيست محیطي و امثالهم ،توسط عالي ترين نهادهای انتخابي
مشخص و تصمیم گیری مي شوند که آن نیز براساس برنامه ها و روش های تدوين شده از سوی متخصصان مستقل صورت مي گیرد.
قدرت اقتصادی در اين برنامه ريزی به سازمان های هماهنگ کننده مربوط به اتحاديه ها ،مصرف کنندگان ،عرضه کنندگان ،سازمان
های دولتي و ساير گروه های ذی نفع واگذار مي شود(  .)Raeis Dana,2007: 48هر چند دولت نیز به دنبال اهداف همگاني
است و اين اهداف را معمولاً با نظارت هايي دنبال مي کند که به يمن وجود نظام بازار امکان پذير مي شوند .آينده نظام بازار فقط به
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فردگرايي گر ،نخورده است بلکه با فعالیت های همگاني نیز پیوند يافته است .چنانچه،کامونز 1معتقد است که افراد موجوداتي هستند
که متقابلاً به هم وابسته هستند و چاره ای ندارند جزء آنکه با همديگر همکاری کنند .علاوه بر اين ،کالاها و منابع موجود ،در هر زمان
محدود و کمیاب هستند که اين موضوع ،موجب شکل گیری مالکیت خصوصي و نیز بروز تضاد میان منافع افراد مي شود .در نتیجه
کنش جمعي برای حل اين تضادها و ايجاد هماهنگي بین منافع ،يا حداقل ايجاد نظم جديد ضروری است و کنش جمعي همان نهادها
هستند که باعث کنترل ،آزادی و بسط کنش فردی مي شوند.
بنابراين ،خیر اقتصادی جمعي مزيت متقابل حضور افراد در جامعه بازار قلمداد مي شود و اين خیر جمعي منوط به اين است که هر
فرد منافع شخصي خودش را دنبال مي کند .اما بین منافع فردی و جمعي ،کثیری از منافع مشترک -مثل منافع خانواده ها ،بنگاه ها،
گروه های دوستي ،اجتماعات محلي و طبقات اقتصادی -قرار دارد که نهايتاً قابل تقلیل به الگوی مزايای فردی نیست .چنانچه گرانووتر
معتقد است هر شرحي از تعامل انساني که تبیین را به منافع فرد محدود کند ،از جنبه های بنیادی روابطي که ويژگي اقتصاد و ساير
کنش هاست انتزاع مي شود .کنش ها هرگز صد در صد انتزاعي نیستند و همواره عناصر غیراقتصادی را در بر دارند و به محض اينکه
کنشگران با ديگران تعامل مي کنند ،منابع ديگر ،يعني منافع اجتماعي ،نیز وارد مي شوند (.)Soed Berg,2012: 57
بدين جهت ،به جای آنکه بازار را يک سازوکار اقتصادی صرف بدانند ،آن را يک نهاد اجتماعي در نظر مي گیرند و مناسبات بازار
را حلقه ای از زنجیره طولاني کنش های متقابل اجتماعي قلمداد مي کنند .اين مناسبات در چارچوب قالب های اجتماعي پايدارتری
پا مي گیرد .زيرا « نهادهای اقتصادی با بسیج منابع از طريق شبکه های روابط اجتماعي ساخته مي شوند که ابزاری برای ايجاد و حفظ
مناسبات اجتماعي اند» .چنانچه گرانووتر با مطرح کردن جريان حک شدگي معتقد است کنش های اقتصادی « در نظام در جريان و
محکم روابط اجتماعي حک شده اند .بايد اشاره کنم که شبکه ها محور مفهوم حک شدگي هستند « .شبکه روابط اجتماعي» به طور
غیرمنظم و به درجات گوناگون در بخش های مختلف زندگي اقتصادی نفوذ مي کنند ) .(Burt, 1992:5گرانووتر حک شدگي
را به نظريه نهادها مرتبط مي کند ،موضوع خاص نهادهای اقتصادی اين است که « بسیج منابع برای کنش های جمعي» مي شوند .به
طوری که شبکه های اجتماعي به اعضا امکان مي دهند که مسائل عمل جمعي را  ،با ترس پاينتر از عیب و نقص و کسب آزاد ،2به
آساني حل کنند (.)Skidmore 2000, :5
بدين ترتیب ،لازمه جامعه بازار «تفوق» يک مدل از ريشه جدا شده بازار بر ساير مدل ها نیست ،بلکه جامعه بازار مستلزم مناسبات
پیچیده ای بین اصول متفاوت هماهنگي و مبادله است ،اصولي که از طريق شبکه ها و نهادهای اجتماعي -اقتصادی بازآفريني مي
شوند .برای چنین فرايندی سنت های لیبرال -فايده باورانه انديشه اجتماعي که نظريه اقتصادی را در چنبره خود گرفتند ،هم مدلي از
رفتار فردی درست مي کردند و هم مدلي از جامعه .مدل رفتار فردی مبتني بر تعقیب عقلاني منافع شخصي بود و در مدل جامعه نیز-
که در سازوکارهای بازار تجلي مي يافت -کنش های فردی که به گونه ای موثر هماهنگ مي شد ،نظم اجتماعي را به وجود مي
آورد .اما نظريه پردازان اجتماعي معتقدند ،واقعیت جامعه بازار با اين مدل های هنجاری و دستوری کاملاً تفاوت دارد :خود جامعه و
حتي بازار نیازمند ارزش ها و تعهدات اجتماعي اند؛ ارزش ها و تعهداتي که غیر از محاسبه منافع شخصي افراد ،حقي در هیئت جمعي
آن باشد ( .)Slitter & Tonkeis,2015: 109چنانچه ،در چارچوب نظريه نهادگرايي جديد ،منفعت طلبي فرد لحاظ شده است
که در چارچوب نهادی عمل مي کند .در اين نوع نگاه ،به مسئله تصمیم گیری انسان توجه شده است و برای انسان ،فضای تصمیم
گیری قائل شده است .بنا به گفته سیمون ،در مطالعات نهادگرا هیچ چیز مهم تر از ديدگاه نهادها نسبت به طبیعت انسان ،يعني کسي
که رفتارش مطالعه مي شود ،نیست .از ديدگاه نهادگرايان ،عقل منبع محدودی است که با تخصیص اداراکي ،نتايج را اقتصادی مي
کند .از آنجا که عقل گرايي محدود منتج به توانايي ادراک محدود مي شود ،نهادگرايان بر درک بهتر ويژگي های کلیدی انسان از
Commons
free-riding
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جمله ادراک نفع طلبي شخصي و فرصت طلبي تاکید مي کنند .اما با وجود پذيرش محدوديت حرکتي انسان در چارچوب نهادی،1
ن هادگرايي بر اين نکته تاکید دارد که انسانها در تغییرات نهادی موثرند و میان انسان و نهادها ارتباطي دو سويه ديده مي شود .به طوری
که توانايي جامعه برای به کار بستن ترتیبات نهاده ای که بازدهي فرد را برابر بازدهي جامعه مي کند (.)Nayeb,2011: 151
بنابراين ،عقلانیت بازار بخشي از فرآيند عقلاني شدن جامعه است که فرد را با حداقلي از معنا و آزادی به حال خود رها مي کند .به
نظر وبر شرط اصلي عقلانیت بازاری ،وجود يک محیط اجتماعي با ثبات و از اين رو قابل پیش بیني است .اين شرايط تا حد زيادی با
ايجاد«مقررات قانوني» محقق مي شود ( .)Slitter & Tonkeis,2015: 128در اين راستا ،انواع انتخاب هايي که در چارچوب
منافع خانواده ،دوستان يا اجتماع انجام مي شود ،مبتني بر يک نوع عقلانیت معطوف به تعهد است .به طوری که انتخاب های فرد
همیشه ناشي از خواسته های ذهني اش نیست .مردم به هنگام تصمیم گیری ها ممکن است ديگران را به حساب بیاورند و به حساب
مي آورند و تصمیمات آنها دست کم تا حدودی تابع قواعد ،ساختارها و میثاق های اجتماعي اند.
به اين اعتبار مي توان گفت که درک و دريافت فايده مندی در چارچوب های وسیع تر و در بستر نظم اجتماعي گسترده تر شکل
مي گیرد و س امان مي يابد .و در اين بین قانون به خاطر وجود انواع قراردادها نقش بسزايي در حفظ و تنظیم مناسبات بازار دارد .به
طوری که اقتصاد نهادگرا به دنبال ارائه نظريه های عام «،نظريه قیمت» نیست .بلکه مجموعه ای از رهنمودها و برداشت های راهبردی
را برای مسائل خاص مطرح مي سازد ) .(Hodegson,1998:170در حقیقت مکتب نهادگرايي به دنبال اين است که نظريه ای
ارائه دهد که از قابلیت اجرايي بالايي برخوردار باشد .به علت وجود اطلاعات ناقص و به دنبال آن هزينه های معاملاتي ،به وجود دولت
به عنوان يک نظام قانوني ضامن اجرای قراردادها تاکید مي کند .پس موضوع اين نیست که مداخلات قانوني رفتار بازاری را تعديل
يا محدود مي کند بلکه اين مداخلات – با ممانعت از شکل گیری انحصارات و تقويت رقابت ،و با جلوگیری از معاملات داخلي و
تنظیم شفافیت مبادلات -به نحو ايجابي وضعیت با ثباتي در بازار به وجود مي آورند ( .)Slitter & Tonkeis,2015: 177به
طوری که هايک مدعي است هرگاه و در هر زمینه که رقابت ضد ارزش تلقي شود ،امکان نوآوری محدود ،و راه برای پیشرفت
انديشه و عمل مسدود مي شود؛ البته رقابت عامل به هم زدن آرامش موجود است؛ بدين جهت ،برای اکثريت ناخوشايند است؛ پس
بايد آن را از راه قانون به اکثريت تحمیل کرد تا دقت و پشتکار و انضباط بیشتر در کارها پديد آيد( Maesommi Nia,2004:
 .) 62در غیر اينصورت ،هر اندازه ارزش ها و تعهدات قانوني غايب باشند ،جامعه بازار به صورت جامعه ای سبعانه ،بحران خیز و غیر
عقلاني در مي آيد.
چارچوب نظری پژوهش

امروزه مسئله ای که بیش از هر چیز اذهان را به خود مشغول داشته است رابطه میان مناسبات نظام بازار و توسعه اجتماعي است .اين
در حالي است که در دهه های  00و  60از آن غفلت شد .اين غفلت عمدتاً از نوع نگاه اقتصاد کلاسیک به انسان اقتصادی و روابط و
مناسبات انسانها و روابط نهادهای اجتماعي ناشي مي شد.زيرا در اقتصاد کلاسیک بازار ،به انسانها همچون«ذره» يا «اتم» نگريسته مي
شد و حداکثر روابط آنها به دادوستد اقتصادی محدود مي گشت .البته اقتصاد مارکسیستي نیز تنها توانست آن را تا سطح رابطه کارگر
و سرمايه دار و رابطه مالکیتي ارتقا دهد .ولي اساساً به ساير روابط اجتماعي موثر بر عملکرد اقتصادی و تاثیر و تاثر نهادها کم توجهي
مي شد .از دهه  1970به بعد ،به ويژه در دو دهه پاياني قرن بیستم ،عمدتاً اقتصاددانان نهادگرا و جامعه شناسان اقتصادی اين بحث ها
را زنده کردند و پرورش دادند از اين رو« ،نهادگرايي جديد» و «سرمايه اجتماعي» از جمله رويکرد اصلي در تقويت ابعاد اجتماعي
توسعه بوده اند (.)Jabbari, 2003: 68
بنابراين ،تاثیر متقابلي که اين دو پديده بر يکديگر مي توانند بر جا گذارند ،از يک سو توسعه اجتماعي ،بهره مندی بیشتر افراد جامعه
از امکانات و تسهیلات رفاهي ،آموزشي ،وزشي ،بهداشتي و غیره را به ارمغان مي آورد و موجب آگاهي در میان مردم مي گردد و
institutional frame
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از سوی ديگر ،مناسبات بازار از رهگذر ايجاد امکان مشارکت در فرايند توسعه باعث بسط و گسترش عدالت اجتماعي و برخورداری
برابر افراد از امکانات و فرصت ها مي گردد .در صورتي که مناسبات نظام بازار ،با غفلت از توسعه اجتماعي(گسترش فرصت های
اجتماعي مورد نظر آمارتیاسن 1و بهبود استانداردهای زندگي و  ...صورت گیرد يا با سیاست مناسبي برای توسعه اجتماعي همراه
نباشد ،به گسترش فقر و نابرابری کمک خواهد کرد و بر محرومیت اجتماعي و بیماريها و آسیب های اجتماعي خواهد افزود؛ و در
مجموع ،روند توسعه اجتماعي را کند و آن را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
بدين ترتیب ،مناسبات نظام بازار و توسعه اجتماعي دو روی يک سکه اند ،سکه ای که توسعه نامیده مي شود .نمي توان در بلندمدت
جامعه ای را که فقط در يک جهت پیش رفته باشد توسعه يافته تلقي کرد .ممکن است کشوری رشد و توسعه اقتصادی بالايي را
تجربه کند ،ولي پايداری اين رشد در گرو اتخاذ سیاست مناسب برای نیل به توسعه اجتماعي است .در ثاني بايد در نظر داشت که
نهاد بازار تافته ای جدا بافته از ساير نهادها نیست .اگر در عرصه اقتصادی شاهد رشد پايدار هستیم ،بايد به شناسايي شبکه ها و نهادهايي
بپردازيم که قوام بخش اين رشد هستند .جامعه ای که ،به رغم برخورداری از رشد و توسعه نظام بازار مناسب ،از توسعه اجتماعي
مطلوب برخوردار نباشد ،توسعه اقتصادی آن نیز دوام نخواهد داشت و آسیب خواهد ديد .جامعه ای که با فقر ،محرومیت ،بیماری و
انواع آسیب های اجتماعي دست به گريبان باشد ،هر چند در کوتاه مدت شاخص های اقتصادی خوبي را به نمايش بگذارد ،فقط مي
توان آن را «عقب افتاده» نامید .در مقابل نیز جامعه ای که از رشد و توسعه مناسبات نظام بازار برخوردار نباشد ،هر چند به توسعه
اجتماعي توجه ويژه ای داشته باشد ،اساساً به توزيع و تکثیر فقر خواهد پرداخت.
بنابراين ،بدون اتخاذ سیاستي مناسب ،توسعه اجتماعي نمي تواند به خوبي به واسطه مناسبات نظام بازار بدست آيد .چنانچه سن ،به
تعامل بین عاملیت و ساختار توجه دارد .او به نقش سازنده و فعال کنشگر انساني به عنوان موتور محرکه توسعه عنايت دارد و هم به
تاثیر نقش دولت در فرايند توسعه اجتماعي که در چارچوب دو نوع دولت مداخله گر سرکوب گر و تهديدکننده آزادی و نیز دولت
حامي و بسط دهنده آزادی های موثر مورد بحث قرار مي دهد .او دولت نوع دوم را به عنوان ساختاری موثر و سازنده در توسعه مي
شناسد ( .) Ghaffari,2015: 36از اين طريق است که پايداری رشد مناسبات نظام بازار منجر به تقويت توسعه اجتماعي خواهد
شد .سیاستي که مناسبات نظام بازار و توسعه اجتماعي را مکمل و مقوم يکديگر مي انگارد و نه رقیب و متضاد هم.
اما بحث های مطرح شده بالا در پارادايم ساختار گرايي مورد تاکید قرار گرفت  .در پارادايم ساختار گرايي اين اعتقاد وجود دارد
که نیروهای بازار به تنهايي در ايجاد توسعه اقتصادی ناموفق بوده اند بنابراين دولت بايد فعالانه در ارتقاء آن تلاش کند .ساختارگرايي
اين باور را که عمل آزادانه نیروهای بازار مي تواند موجب توسعه اقتصادی در جهان سوم شود به زير سوال مي برد .بلکه سیاست
گذاری پیرامون يافتن شیوه هايي دور مي زند که وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالا و خدماتي (مقررات و نهادهايي) که
به بازار اجازه رشد و شکوفايي دهد و مردم را به سوی زندگي سوی زندگي سالمتر و سعادتمند سوق دهد حیاتي است نه به عنوان
فراهم کننده مستقیم رشد و تحول بلکه به عنوان يک شريک ،عامل تسريع و تسهیل کننده روند توسعه باشد در اين راستا ،نظريات
هايک و کامنز در نهاد گرايي و بحث های گرانوتر که حک شدگي را به نظريه نهادها مرتبط مي کند ،مورد تاکید قرار مي گیرد .
روش شناسی تحقیق

اين پژوهش به روش کیفي انجام مي گیرد.در اين روش کلیه اسناد و مدارک نوشتاری در مورد موضوع تحقیق بررسي و تحلیل مي
گردد .و به جهت رويکرد نهادی خود قصد دارد مناسبات نظام بازار را در گفتمان های ايران معاصر از طريق گفتمان انتقادی مورد
بررسي قرار دهد .رويکرد گفتمان انتقادی برای بررسي و فهم شکل و محتوای گفتمان مي باشد که اساساً با تحلیل روابط ساختاری
مبهم و همچنین واضح و روشن همچون تسلط ،تبعیض ،قدرت و کنترل در ارتباط است .به نحوی که اين شرايط در زبان نمايشي
داده مي شود متون يکي از منابع بسیار مهم برای تحلیل گفتمان انتقادی مي باشند .چرا که مي توانند تاثیر علي بر مردم (باورها ،ديدگاه
Amartyasen
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ها و  )...اعمال روابط اجتماعي و جهان مادی داشته و حتي آن ها را تغییر بدهند .از يک طرف فرايندهای تولید متن و تفسیر آنها از
طريق ماهیت عمل اجتماعي شکل مي گیرد و از طرف ديگر فرايند تولید ،متن را شکل مي دهد و فرايند تفسیری بر علائم و کلیه واژه
های موجود در متن تاثیر مي گذارند .بنابراين تحلیل گفتمان انتقادی يک چارچوب  1بعدی که به بررسي متن ،عمل اجتماعي و
گفتمان مي پردازد.
عمل اجتماعي
گفتمان
متن

شکل ( :)1سطوح سه گانه تحلیل

یافته های تحقیق

با توجه به اينکه ،مساله تحقیق ريشه تاريخي دارد تکنیک جمع آوری اطلاعات به شیوه« اسنادی و تاريخي» مي باشد که از دوره
زماني  1104شمسي يعني تحولات بازار را در دهه های قبل از وقوع انقلاب اسلامي و بعد از انقلاب اسلامي را مورد مطالعه و بررسي
قرار مي دهد بدين منظو ر از روش تحلیل گفتمان براساس قرائت لاکلا و موفه استفاده مي شود که دارای يک دال مرکزی است و
تمام انگاره ها و آموزه ها و دال های آن منظومه است .در واقع دال مرکزی که تولید معنا مي کند و ساير دال ها معنای خود را از آن
کسب مي کنند و با محوريت آن با يکديگر متصل مي شوند.
بنابراين پیرو اين روش با صورت بندی گفتماني حاصل از آن مي توان موضع گیری يک گفتمان را در قبال دال های جديد و شناور
که از فضای بینامتني يا از ساير گفتمان های رقیب وارد منظومه مي شوند ،تدوين و مشخص نمود .بدين ترتیب ،در برخي ديدگاه ها،
هر گفتمان متشکل از دو زنجیره مجزای «نفي ها» و « اثبات ها» است .هر گفتمان براساس تولید معنای دال مرکزی و منطق حاکم بر
صورت بندی خود ،برخي مفاهیم و انگاره ها را در قالب يک زنجیره متصل و معنادار نفي و رد مي کند و دسته ای ديگر از مفاهیم
را در يک زنجیره هم ارزی ،ايجاباً مورد تايید و مي پذيرد.
بنابراين ،در تحلیل گفتمان توسعه اجتماعي به عنوان دال مرکزی در ايران مي توان عرصه هايي را مورد رديابي قرار داد .بدين منظور
دال هايي از طريق مناسبات نظام بازار به آن متصل مي گردد و در قالب رويکردهای سیاسي و برنامه های توسعه ای که در ايران
تعريف و تجربه شده اند در دوره های زماني ذيل به آنها اشاره مي شود .بر اساس چنین رويکردی در تحلیل گفتمان ،برای اين تحقیق
مدل زير در نفي و اثبات عنصر يا عناصر ترسیم مي گردد.
دال مرکزی

عنصر يا عناصر

توسعه اجتماعي

مناسبات نظام بازار

نمودار ( :)1دال های مرتبط با مناسبات نظام بازار

نفي ها و اثبات ها



تايید يا رد تحولات نهادی در نظام بازار



تايید يا نفي روابط انجمني نظام بازار



تايید يا نفي شبکه های اجتماعي نظام بازار



تايید يا نفي رفتارهای عقلاني نظام بازار



تايید يا نفي تعقیب منافع در نظام بازار
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دوران قبل از انقلاب

دولت رضا شاه در پي اعمال قدرت برای انجام تغییرات اجتماعي و اقتصادی بود  .اين عمدتاً ثمره انحصار درآمد نفت توسط آن بود
بدين سان هم اراده و هم توانش را داشت ،به کار گیرد .از اين رو آغاز حاکمیت سلسله پهلوی همراه بود با گسترش ،نوين سازی و
تمرکز ارتش و بروکراسي و فعالیت هايي که مکمل اين سیاست بودند :جاده سازی ،کشیدن راه های آهن ،گسترش وسايل ارتباط
جمعي و آموزش عالي و جز اينها ( .)Katozian,2014: 152اما همه اينها نه حالي از بهبود چشمگیر اوضاع اقتصادی بود و مسلماً
نه به معنای توسعه اقتصادی ،بلکه صرفاً نشانه خروج تدريجي از اوضاعي بود که از هر لحاظ(اقتصادی ،مالي ،سیاسي و اجتماعي)
مطلقاً آشفته بود؛ رهايي از آشفتگي مطلق با پیشرفت اجتماعي و اقتصادی کاملاً فرق دارد .از اين جهت که نفت ،به عامل کلیدی در
تحولات ايران تبديل شد .به طوری که ،موجب سلطه و سیطره قدرتمند دولت در داخل کشور و زمینه را برای مداخلات در امور
اقتصادی -اعم از صنعتي يا زيربنايي – هموار نمود .در توجیه ايدئولوژيکي اصلاحات پردامنه قضايي ،آموزشي و ساير نهادهای
مشمول روند« تجددخواهي» .در نهايت مجموعه اين عوامل ،دولت و ديوان سالاری جديد را به درون زندگي مردم کوچه و بازار،
روستا وارد ساخت .نمونه روشن اصلاحات بروکراتیک و ويرانگری ديوانه وار بودجه بود که صرف نوسازی و «زيباسازی» پايتخت
و ساير شهرها و شهرستان ها شد .برای نمونه  ،ساختن خیابان های عريض تر ،آسفالت يا سنگ فرش کردن معابر ،اعمال مقررات
راهنمايي و رانندگي و جز اينها .اما نحوه انجام اين اصلاحات ،سطحي ،بي قاعده و نامنظم و – براستي -ويرانگر بود (.)Ibid, 155
شايد بتوانیم نام اين اقدام را فرايند «تجدد خواهي نظامي بر رهبری دولت» بگذاريم .سمت و سوی اين اقدام ها و نحوه طراحي و اجرا
به گونه ای است که نام گذاری بالا و عنوان استبداد نظامي را توجیه مي کند.
بنابراين ،گرچه رضاشاه توانست بخشي از طبقه بالای قديمي را با خود همراه کند ،در جلب حمايت طبقه متوسط سنتي موفقیت
ناچیزی داشت .ايجاد انحصارات دولتي و کارخانه هايي که دولت آنها را تامین مالي مي کرد ،اگر چه موجب پیدايش محدود
بازرگانان و صاحبان صنايع م رتبط با دربار شد ،موجبات نارضايتي گسترده جامعه تجاری قديمي را نیز فراهم ساخت .همچنان که
کنسول های انگلیسي اغلب گزارش مي دادند ،کنترل تجارت جهاني توسط دولت ،به زيان تجار خصوصي بود و حتي ورشکستگي
هايي به بار مي آورد؛ مالیات های وضع شده بر درآمد و کالاهای مصرفي باعث مي شد تا تجار به صورت پنهاني شکايت کنند که
هزينه اش جديد و پروژه خط آهن بسیار زياد است؛ کارخانه های بافندگي جديد بسیاری از کارگاه های سنتي را از بین برد و تمرکز
اقتصادی ،مخالفت بازاريان ديگر استان ها را برانگیخت ( .)Abrahamian;2015: 188با اين همه از نظر توسعه اقتصادی ،کشور
تا حد زيادی صنعتي شد و هرچند اين میزان صنعتي شدن در ايران بي سابقه بود اما محدوديت هايي نیز داشت .در بخش کشاورزی،
نه اصلاحات ارضي صورت گرفت و نه بهره وری يا فن تولید تغییری روی داد .تولید با {افزايش} جمعیت بالا رفت اما دهقانان از
حداقل معیشت برخوردار بودند .بخش قبیله بر اثر تلاش های دولت به منظور اسکان سخت بر هم ريخت ،عده ای از مردم در اين
فرايند تلف شدند و تولید شبانکارگي سخت کاهش يافت .در بخش شهری نیز که دولت همه تلاش های تحول گرايانه اش را متمرکز
کرد برای اکثريت مردم بهبود در زن دگي روزمره اش حاصل نشد .سطح زندگي با توجه به درآمد و رژيم غذايي ،مسکن ،بهداشت
و آموزش چندان بهبود نیافت .اما در پي سقوط رضاشاه مبارزه ای علني بر سر تصاحب قدرت بین نیروهای آسیب ديده استبداد و
نیروهای ضد استبدادی چپ و راست درگرفت .از طرف ديگر ،اشغال کشور به وسیله بیگانگان ،عدم ثبات ،تشديد تضاد ها ،بي نظمي
و ناامني بود .دستگاه دولت تضعیف شده و در موضع تدافعي قرار گرفته بود .کابینه ها با امور سیاسي دست به گريبان بودند ،و به
سرعت تغییر مي کردند .اشغال کشور و بي ثباتي داخلي به کمبود کالا و در نتیجه نرخ های تورم بسیار بالا انجامیده بود .احتکار و
فساد کارکنان دولت بر وخامت اوضاع مي افزود .دولت مصدق توانست در تعديل و دمساز کردن تجارت خارجي و گسترش میزان
تولید داخلي موفق عمل کند .در عین حال که برای افزايش صادرات غیرنفتي سخت مي کوشید توانست واردات را بدون کاهش
شديد آن محدود کند .در نتیجه ،ايران حتي توانست در حساب مبادلات غیرنفتي مازاد تجاری بدست آورد ،که حتي در دومین و
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آخرين سال حکومت مصدق اين مازاد بسیار قابل توجه بود .در اين راستا ،کدی مي گويد ايران در راستای جايگزيني واردات و
خودکفايي ،به دلیل کم شدن واردات يک دوره رونق و گسترش صنعتي را تجربه کرد .تولید محصولات کارخانه های قند ،بافندگي،
سیمان و معدن افزايش يافت .صنايع ساختماني ،خانه سازی و بنای مراکز تجاری با رونق همراه بود .در مجموع چنین به نظر مي رسید
که در مقايسه با سال های قبل از روی کار آمدن مصدق صنايع داخلي بار ديگر فعال شده اند (.)Furan,2015: 432

نمودار ( :)2صورتبندی اجتماعی ایران در سال  1491م  1221 /ش

بنابراين ،واردات کالا رشد سريعي داشت( در  1111شش برابر  1111بود) .در جايي که ترازهای بازرگاني بدون نفت و شامل نفت
در سال های  1111و  1114دارای مازاد بود ،در سال های بعد به رغم تداوم رشد سريع درآمدهای نفت ،کسری تراز بازرگاني با
سرعت رشد يابنده ای پديد آمد .در واقع تنها همین ارقام تصويری گويا از زوال صادرات سنتي(غیر نفتي) ايران ،تسخیر بازارهای
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کشور به وسیله کالاهای خارجي بود ( .)Katozian,2014: 252با افزايش بي وقفه درآمد نفت ،دوره گذار همه جانبه -1142
 1102ش به اقتصاد سرمايه داری بوده ،در اين دوران افزايش خدمات دولتي سريعتر از هر فعالیت اجتماعي -اقتصادی ديگر در کشور
بود .برای نمونه به آموزش و بهداشت مي پردازيم که بسیار و با دشواری بیشتر (و بنابراين قانع کننده تر)«منطق» شبه مدرنیسم را
آشکار مي سازند .هزينه های دولت برای بهداشت نیز نظیر ساير هزينه های دولتي طبق همان روال شبه مدرنیستي صرف مي شد .به
جای اينکه بر گسترش هر چند بیشتر مراقبت های اولیه پزشکي ،خدمات کلینیکي ،و بیمارستان های کوچک برای درمان بیماری
های عادی مورد نیاز است ،تاکید شود بیمارستان های دولتي به دو دسته تقسیم مي شدند :آنهايي که رايگان بودند و تقريباً ناتوان از
ارائه هرگونه خدمات واقعي؛ و آنهايي که بیماران کم درآمد را براساس حق بیمه پرداختي معالجه مي کردند .حتي در برنامه اصلاحات
ارضي دولت قدرت سیاسي خود را جايگزين قدرت زمین دار در روستاها کرد .سپاه بهداشت ،سپاه دانش ،سپاه ترويج و آباداني،
سازمان دولت ي نهادهای روستايي(تعاوني ،واحدهای اعتباری ،خانه های اصناف) ،کنترل قیمت ها و قدرت اجبارکننده ژاندارمری نیز
هر يک به نوعي پايه های قدرت مرکزی در روستاها را تحکیم نمودند.
علاوه بر برنامه اصلاحات ارضي ،شاه با تاسیس حزب رستاخیز دو هدف عمده داشت :تشديد تسلط دولت بر طبقه متوسط حقوق
بگیر ،طبقه کارگر شهری؛ و نفوذ حساب شده دولت در بین طبقه متوسط مرفه به ويژه بازار و نهادهای مذهبي برای نخستین بار در
تاريخ ايران .به طوری که با گشودن شعبه هايي در بازار ،گرفتن هدايای اجباری از تاجران خرده پا ،تعیین حداقل دستمزد برای
کارگ ران کارخانه های کوچک و ملزم ساختن مغازه داران و صاحبان کارگاه ها به دادن فهرست کارکنان خود به وزارت کار و
پرداخت ماهانه و هزينه بیمه درماني آنان از جمله اقدامات حزب رستاخیز با هدف نفوذ به درون طبقه متوسط مرفه بود
( .)Abrahamian,2015: 545از اين رو ،شاه در حوزه ای حمله ور شده بود که رژيم های پیشین جرات گام گذاشتن در آن را
نداشتند .پس شگفتي آور نبود که مغازه داران بسیار ناراضي تهران اعتراض کنند که دولت مي خواهد با تاسیس شرکت های دولتي
و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ ،بازار« ،ارکان جامعه ايران» را از بین ببرد (.)Ibid: 545
بنابراين ،در تمامي دوره مورد بحث ،بازار و دولت رابطه ای تخاصم آمیز داشتند .بازاريان کوشیدند نسبت به کودتای  21مرداد و
قرارداد نفتي کنسرسیون  1111ش اعتراض کنند ،دولت هم به نوبه خود کوشیدند در مورد عضويت ،مالیات ها و نمايندگي بازار
مقرراتي وضع کند و در سال های  1117 -1116ش و نیز  1100ش به چنان کاری اقدام کرد .با اين رويکرد هر چند بازار دستخوش
انقباض شد اما از بین نرفت .رشد اقتصادی شهری به طور مطلق ،جايي برای زيستن بازار درهايش را گشود .پويش و توان دروني
بازار نیز به آن کمک کرد تا محیطي را برای تولید و توزيع به خود اختصاص دهد کارخانه های کوچک ،کارگاه ها و محل های
ايجاد صنايع دستي در دهه های  1140تا  1100ش به رغم رقابت فشرده کالاهای محلي و وارداتي ،به حیات خود ادامه مي دادند و
در جهت تلافي ،شبکه های اطلاعاتي ،نظام بانکي ،گروه های بحث و مناظره ديني و سنت های همبستگي اجتماعي خاص خود را
حفظ و تقويت کردند و به روحانیاني که در همان راستا حرکت مي کردند کمک های سنگین مالي دادند .بازرگانان به خاطر موقعیت
برتر طبقاتي شان ديدگاه انقلابي نداشتند اما پیشه وران غالباً در رويای آن بودند که خود صاحب مغازه و کسب و کار خويش بشوند.
هر دو طبقه ستون فقرات جنبش طرفدار خمیني بودند و در برابر بیانات مذهبي مردم گرايانه اش واکنش مساعد نشان مي دادند و
نقش عظیمي در منابع مالي و تشکیلات انقلابي ايفا کردند ( .)Ibid: 554توهین آشکاری به بازاريان و مبارزه با سودجويي نیز حمله
فاحشي به آنها بود.
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نمودار ( :)3صورتبندی اجتماعی ایران در سال  1711م  1331 /ش

دولت بعد از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامي در سال  1107دولت در ايران به دنبال انقلاب و روند دولتي و ملي شده هر چه بیشتر بخش های اقتصادی
بزرگ و بزرگتر شد .پس درباره نوع اثر و عاملیت دولت با توجه به ساختار کلي حکومت جمهوری اسلامي و نوع يا روح کنش
متقابل مردم و پیوند زدن اين سه با يکديگر به اجمال توضیحي مي دهیم .اما سالهای  1107تا  1160مرحله گذار جمهوری اسلامي
بوده است ،پس از نخست وزيری مهندس بازرگان و تقابل دو رويکرد تحول انقلابي و دولت موقت لیبرال و آنگاه روی کارآمدن و
عزل بني صدر ،جريان انقلابي با در اختیار گرفتن مجلس و شورای عالي قضايي درگیر منازعه با قوه مجريه شد و با نخست وزيری
شهید رجايي آرايش سیاسي به نفع نیروهای انقلابي تغییر پیدار کرد .مسله اجتماعي دولت بازرگان ،انقلابي گری و بي ثباتي و نامشخص
بودن ساختارها و رويکرد حاکم بر اين دولت محافظه کاری و موضوع منازعه آن سیاسي بود (Hossein Zade,2007: 217-
 .)218در دوره گذار جنبش نامنسجم دموکراسي خواهي به نمايندگي ملي گرايان را رژيم انقلابي بي اثر کرد و رقابت برای کسب
قدرت به حذف انجامید و طرح مطالبات دموکراتیک برای مفصل بندی قدرت صورت نگرفت .اما کم کم بخش عظیمي از «طبقه
متوسط جديد» مواضع سیاسي خود را از گروه های سنت گرای اسلامي متمايز ساخت و با عرضه تعبیری دموکراتیک تر از اسلام،
زمینه اجتماعي اپوزيسیون سیاسي داخلي جمهوری اسلامي را تشکیل داد ( .)Bashirieh,2003: 25از هر زاويه ای که به اين دوره
بنگريم ،پايان آن را با مسائلي همچون تنظیم قانون اساسي با محوريت اصل و قدرت ولايت فقیه ،برچیده شدن تشکل های کارگری
مستقل ،خروج تمامي افرادی که در خط رهبری پنداشته نمي شوند و محدود شدن جامعه مدني به مکان ها و محافل مذهبي و
برخوردهای عقیدتي با بازوان توانمند کمیته ها خواهیم ديد.
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بنابراين ،با چنین رويکردی دوره  1161- 1161با رياست جمهوری آيت اله خامنه ای و نخست وزيری مهندس موسوی آغاز مي
شود .اولین برنامه بعد از انقلاب در سال  1161به تصويب شورای اقتصاد و در تیرماه  1162به تصويب هیات دولت رسید .اين برنامه
بیشتر تحت الشعاع رويکرد سوسیالیستي و اقتصاد برنامه ريزی شده بود و محتوای آن دولت گرايانه به نظر مي رسید ،از اين رو جريان
اسلامي و سنتي مجلس در مقابل آن مقاومت و از تصويب آن جلوگیری کرد .اين جريان «برای دولت نه تنها مسئولیتي جهت تنظیم
و تدبیر امور قائل نبود ،بلکه دولت را تسهیل کننده امور کساني که سرمايه دارند و مي خواهند در تولید کالا و خدمات فعالیت کنند
مي دانست .اين طرز فکر هر نوع سیاست گذاری از جانب دولت را در حکم محدود کردن انسان آزاد قلمداد کرده و مضر برای
جامعه مي دانست» حتي يک جريان اصولاً برنامه ريزی اقتصادی را خلاف تعالیم اسلامي مي دانست و با آن مخالفت شديد مي کرد.
استدلال مي کرد اگر دولت اسلامي به دنبال يک برنامه ريزی اقتصادی باشد که براساس آن منابع درآمدی خود را حساب کند تا
چگونگي هزينه کردن آنها را هم بیانديشد ،برخلاف آيه قرآن و اسلام عمل کرده است (176

.)Ibid:

در اين دوره ،وقوع جنگ رشد و گسترش دولت را به اشکال مختلف به همراه داشت .حتي وزارت اقتصاد به منظور تامین نیازهای
اولیه مردم کالابرگ های سهمیه بندی برای کالاهای اساسي صادر کرد ،نظام نظارت بر قیمت ها را برقرار کرد ،تعاوني های مصرف
را تشکیل داد و نهايتاً واردات به کشور را محدود کرد .همچنین وزارت صنايع اداره کارخانه های به جا مانده از  64تن از کارآفرينان
فراری را بر عهده گرفت .به طوری که ،سهم بودجه های مربوط به تنظیم بازار و مداخله در فعالیت های بازرگاني ،در بودجه امور
اقتصادی افزايش يافته است .اصولاً در بودجه دولت ،امور اقتصادی شامل فصل های مختلفي است ،که بودجه هر کدام از اين فصول
تا حدودی برای نقش های مداخله گرانه تنظیم شده است .اما از همه مهم تر ،فصل بازرگاني است که تمامي بودجه آن به طور خاص
برای نظارت بر و مداخله در بازار در نظر گرفته شده است .بودجه فصل بازرگاني ،برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسي و مواد غذايي
اختصاصي داده مي شود ( .)Ranani,2010: 192با ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامي تغییرات بنیاديني در آرايش نیروهای سیاسي
به جا گذاشت ،مهم ترين مسئله اجتماعي دوران آقای هاشمي که رويکرد و گفتمان دولت ايشان هم شده بود سازندگي بود .در
حقیقت ،دولت او به نقد و نفي گفتمان موسوی پرداخت و سمت و سوی دولت به اقتصاد بازار و بازار آزاد تغییر پیدا کرد .او بخشي
از نیروهای چپ را که به ناکارآمدی اقتصاد دولتي اذعان داشتند با دولت خود هراه ساخت (Hossein-Zadeh, 2007: 220-
 .)221بنابراين ،در سال های بعد از جنگ در دوره دولت هاشمي رفسنجاني برنامه تعديل اقتصادی صورت گرفت .تعديل اقتصادی
واکنشي نسبت به رکود و کاهش درآمد ملي کشور در سال های جنگ و بعد از آن بود .دولت هاشمي رفسنجاني مطرح کرد اکنون
زمان فرا رسیده که انقلاب در مسیر طبیعي و عادی خود قرار گیرد .آنان گرچه از کاربرد واژه «لیبرال»  -اصطلاحي که در افکار
عمومي با روشنفکران سکولار ،بازرگان و غرب همسان پنداشته مي شد -خودداری کردند ،اما اقدامات عاجلي را برای آزادسازی
اقتصاد اتخاذ کردند .افزون بر اين[ ،آيت الله] خامنه ای نیز اغلب لیبرالیسم را در مقام بخشي اجتناب ناپذير از «هجوم غرب» مورد
نکوهش قرار مي دا د .سهمیه بندی و نظارت بر قیمت کالاها و محصولات از میان برداشته شد و دولت برای متوازن کردن بودجه
کشور وارد عمل شد ( .)Abrahamian,2015: 320بدين ترتیب« ،سیاست تعديل ساختاری» که اصول آن در جهت «آزاد سازی»
اقتصاد از سوی بانک جهاني تدوين شده بود به مرحله اجرا درآمد و با مشکل و شکست مواجه گرديد دو دولت هاشمي مجبور شد
به سیاست های انقباضي گذشته روی آورد و در نهايت اين تجربه مهم بدست آمد که نهادها و چارچوبهای نظارتي لازم برای يک
اقتصاد مبتني بر بازار بايد به تدريج ايجاد شود.
اما با روی کار آمدن دولت محمد خاتمي در دوره  1176-1114با تاکید بر توسعه سیاسي در مقابل توسعه اقتصادی ،فرايند تعديل
اقتصادی به مقدار زيادی جای خود را به فرايند تعديل سیاسي و شکل گیری تعادلي بلوک قدرت و به دنبال آن تلاش برای توسعه
سیاسي در قالب دو اصل رقابت و مشارکت داد .اما خاتمي از پرداختن به موضوع حساس سلطه دولت بر اقتصاد پرهیز کرد از يک
سو برای حفظ و پشتیباني کارگران و از سوی ديگر به سبب تجربه تلخ رفسنجاني مبتني بر اين که دست زدن به امتیازات بنیادها و
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بازاری ها در حکم ضربه زدن به سومین ريل سیاست در ايران است .بدين ترتیب ،وی از اين مانع عمده اقتصادی چشم پوشي کرد و
در عوض ،بر هدايت کردن درآمدهای اقتصادی به ويژه نفت متمرکز شد که از خوش اقبالي او از بشکه ای  10دلار در سال  1176به
 60دلار در سال  ، 1112افزايش يافته بود .در نهايت ،با اندکي تسامح همان اهداف برنامه اول را تعقیب کرد و برنامه سوم (-1179
 )1111در قالب سیاست گذاری راهبردی مبني بر اصلاح ساختار دولت تدوين شد که در انجام امر خصوصي سازی و کوچک کردن
دولت توفیق چنداني نداشت.
اما تشکیل دولت نهم در ايران( ) 1114موجب شد تا با تغییری پارادايمیک اهداف و اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعي
بیشتر تحت الشعاع شعارهای عدالت خواهانه قرار گیرد و مساله نابرابری ها و تبعیض در توزيع منابع اهمیت يابد و رفاه اقتصادی دهک
های پايین جمعیتي در دستور کار دولت قرار گیرد .قضايايي همانند ورود درآمدهای نفتي به درون سفره مردم با همین رويکرد اشاعه
پیدا کرد ( .)Ibrahimbai Salaami, 2007: 180در راستای تحقق اين اهداف در سال های اول تا سوم دولت «توزيع مکانیکي»
منابع را با اتخاذ روش هايي چون «سفرهای استاني»« ،طرح های زود بازده»« ،سیاست های پولي انبساطي» و «توزيع سهام عدالت» به
انجام رساند .در سال چهارم «طرح های تحول اقتصادی» ( )1117در دستور کار دولت قرار گرفت .اما اصول و چارچوب کلي طرح
را مي توان در حهت سیاستگذاری و اراده دولت بر«توزيع» منابع با فرض ملاحظه وجود درآمدهای نفتي تعبیر کرد .با تجربه سیاست
های پولي بويژه «کنترل نقدينگي» که اهمیت آن با افزايش تورم به بیش از  20درصد در سال  1117آشکار شده بود و تاکید بر
«هدفمند کردن يارانه ها» بويژه حامل های انرژی ،حمايت از بخش های آسیب پذير (خانواده ها ،صنعت و دولت) و توجه به پیامدهای
مالي«بحران جهاني» طرح تحول اقتصادی قابل ملاحظه و دارای تاملات جدی است ( .)Ibid, 180به طوری که ،سیاست های
بازتوزيعي به هدفمند تدوين و اجرا مي شود .در ايران برخلاف دولت های توسعه گرا ،يارانه نه به صورت هدفمند و در ازای عملکرد
و بهره وری مناسب ،بلکه اغلب برای جبران عملکرد نامناسب واحدهای تولیدی و جلوگیری از ورشکستگي آنها به کار گرفته شده
است .در ايران رويکرد های توزيعي بر رويکردهای تولیدی غلبه داشته است .با توجه به در پیش گرفتن سیاست های پوپولیستي از
يک سو و درآمدهای هنگفت نفتي از سوی ديگر ،احمدی نژاد به محض رسیدن به قدرت ،سیاست های بازتوزيعي و انبساطي خود
را در پیش گرفت ( .)Heidari,2015: 872از اين رو ،برخلاف شعارها در عمل در مدت هشت سال زمامداری محمود احمدی
نژاد ،بیشتر شاخص های کلان اقتصادی ايران تنزل يافتند .در مجموع ،ساخت رانتي و ماهیت پوپولیستي و بازتوزيعي دولت احمدی
نژاد با ضعف های نهادی عمده ،مانعي جدی در مسیر تدوين و اجرای سیاست گذاری توسعه سرمايه انساني در ايران به وجود آورد.
اين نوع دولت رانتي پوپولیستي توزيع محور برخلاف الگوی دولت های توسعه گرا ،توانايي های نهادی لازم جهت سیاست گذاری
موثر و بهینه در حوزه انباشت سرمايه انساني را هم نداشت.
نتیجه گیری

در يک نگاه کلي مي توان اقتصاد ايران را در آغاز موج جديد با ماشیني شدن صنايع و انتقال از بخش کشاورزی به بخش های
غیرکشاورزی و گسترش شهرنشیني و بنابراين بازارها ( و به تعبیر کورتس در مراحل اولیه توسعه اقتصادی) با فقر گسترده و توزيع
بسیار نابرابر معرفي کرد .از اين نظر مي توان گفت گرچه با گسترش امکانات زيربنايي کشور از دوران رضاشاه و پس از آن ،شرايط
بازارهای ملي فراهم آمد ،و گرچه با اصلاحات ارضي کارکردهای سنتي اقتصاد به نفع سازکار بازار فروپاشید اما هنوز در اين دوره
موانع جدی برای پیدايش بازارهای گسترده و فعال و بنابراين برای شکل گیری و تشديد رقابت وجود داشت .حتي تحولات بعدی
توزيع نیز چشم اندازهای امیدوار کننده ای پديدار نکرده است .در واقع هیچ روند يکنواختي برای کاهش نابرابری توزيع مشاهده
نشده است اين مساله برای هر دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامي صادق است .با مطالعه نهادی ساختار دولتي در ايران آنچه قابل
فهم است ،اينکه در ايران دولت همواره بزرگ ،ناکارآمد و يغماگر و در بهترين شرايط در رديف دولت های میانه قرار مي گیرد و
تنها به ايفای نقش های تولي گری و تصدی گری در حوزه صنعت بپردازد؛ چرا که نه از ويژگي استقلال ديواني بهره مند بوده (فقدان
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شايسته سالاری و نظام حقوقي منسجم ،تقويت رابطه بازی به جای ضابطه ،ابهام و پیچیدگي) و نه ارتباط منطقي با جامعه داشته است.
نهايت امر اينکه نهادها و سازمان های به وجود آمده و سیاست های اتخاذ شده بیشتر ناشي از ضرورت دولت بوده و نه ضرورت
ج امعه و همچنان که دولت در ايران وارداتي و از جامعه جداست؛ نهادهای همراه با آن نیز در همان منطق قابل توجیه بوده است .در
چنین ساختار نهادی جايي برای رونق بازار ،کارآفريني و پروژه های مشترک در معنای واقعي وجود نداشته و نخواهد داشت و آنچه
در اين میان آشکار است تنها ظاهر توجیه گیر مبتني بر کمیت بالا و کیفیت پايین تولیدات داخلي و حجم واردات کالاهای خارجي
است.
مشکل(توجیه ضعف راه حل) :امور در

راه حل :مبارزه با مستکبران

مسئله :مستکبران

امور در دست مستکبران است
چرخه انقلابي گری:

مشکل(توجیه ضعف راه حل) :امور در
امور در دست اقتدارگرایان است

راه حل :مبارزه با

مسئله :اقتدارگرایی

اقتدارگرایان

چرخه اصلاح طلبي:

مشکل(توجیه ضعف راه حل) :امور در
امور در دست مفسدان است

راه حل :مبارزه با

مسئله :فساد اقتصادی

مفسدان

چرخه عدالت خواهي:
منبعreference:)Peivasteh,2014: 203( :

نمودار ( :)4گفتار دولت ها ی بعد از انقلاب اسلامی در تحولات اجتماعی ایران

بنابراين ،ايران جامعه ای است که در آن دگرگوني – حتي دگرگوني مهم و بنیادی -معمولاً پديده ای کوتاه مدت و زودگذر است
دلیل اين امر دقیقاً به نبود چارچوب حقوقي پابرجا و تخطي ناپذير باز مي گردد که ضامن استمرار بلندمدت باشد .در طول هر دوره
کوتاهي از زمان ،طبقات اشراف ،نظامي ،اداری و ثروتمندی وجود داشتند ولي ترکیب اين طبقات برخلاف اريستوکراسي های سنتي
و حتي طبقات تاجر پیشه اروپا پس از يک يا دو نسل تغییر مي کرد .از يک دوره کوتاه مدت به يک دوره کوتاه مدت بعد مي شد
به نحوی که تاريخ به صورت رشته ای از دوره های کوتاه مدت پیوند خورده به هم درآمد .بنابراين از اين جهت ،تغییرات فراوان
تر -و معمولاً اساسي تر -و تحرک اجتماعي از طبقه ای به طبقه ديگر به مراتب شديدتر از جوامع سنتي اروپا بود .اين شرايط سبب
مي شد تغییرات انباشتي در بلندمدت ،از جمله انباشت درازمدت دارايي ها ،ثروت ،سرمايه ،نهادهای اجتماعي و خصوصي و حتي
نهادهای آم وزشي بسیار دشوار شود .همه اينها در هر دوره کوتاه مدت به شکل عادی پیشرفت مي کردند يا وجود داشتند ولي در
دوره کوتاه مدت بعدی بايد از نو پي ريزی مي شدند يا از اساس تغییر مي کردند.در حالي که  ،جامعه بلندمدت دقیقاً از آن رو که
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قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای مرتبط با آن به خاطر پیش بیني پذير ساختن نسبي آينده ،میزان معیني از امنیت را تضمین مي
کند امکان انباشت درازمدت فراهم مي سازد .در همین حال و به همان دلیل ،انجام تغییرات بزرگ در کوتاه مدت در آن بسیار دشوار
است.
در اين راستا ،رژيم پهلوی رژيمي خودکامه بود ،هر چند که مدتي طول کشید تا رضاشاه و نیز محمدرضاشاه در مراحل آخر زمام
داريشان حکومت مطلقه و خودکامه خود را مستقر سازند به طور دقیق رضاشاه از  1112تا  1120و محمدرضاشاه در فاصله سال های
 1142تا  1106بود ( .)Katoziyan, 2015: 229شاهان پهلوی نتوانستند نوسازی را از داخل شروع کنند و مجبور به نوسازی از
بالا شدند .از آنجا که آنان در میان نجبا ،بازرگانان شهری و نخبگان صنعتي هیچ نوع پايگاه اجتماعي نداشتند .در حالي که نوسازی
دربرگیرنده تغییرات اساسي در مجموعه نظام اجتماعي ،در تمام ابعاد و حوزه های مختلف ايستارها و ساختارهای اقتصادی -اجتماعي
و سیاسي است که در تجربه کشورهای توسعه يافته بر مبنای مدرنیته و توسط دولت و بورژوازی ملي ،به ايجاد جامعه مدرن منجر شد.
اما نوسازی دوران پهلوی شتابان صورت گرفت و به دلیل تسلط دولت بر منابع قدرت ،ناتواني و پراکندگي جامعه مدني ،نوسازی در
عرص ه هايي انجام شد که با ساخت و سرشت دولت مطلقه در انطباق بود.چنین روندی را مي توان بعد از انقلاب به شکلي ديگر
مشاهده کرد ،توسعه نامتوازن بار ديگر سنت تجدد ستیز را با تمام توان بیدار کرد .شکاف جامعه ايران میان استبداد /دموکراسي نیست،
بلکه میان توسعه نیافتگي /توسعه يافتگي است و هواخواهي از استبداد و دموکراسي ،تنها يکي از نشانه های آن است .گروه هايي که
به واسطه نوسازی دچار جابجايي مي شوند ،پیوندهای سنتي و آرامش در کنار رسوم و مذهب خود را در حال از دست رفتن مي
بینند .ترس از جامعه نو ،آزادی انتخاب و گزينش عقلاني ،خمیر مايه اضطرابي مي شود که در سنت تجدد ستیز نهفته است .بنابراين،
در ايران پس از انقلاب تغییرات هر دوره را مي توان ناشي از نبود نگرش همه جانبه به مشکلات پديد آمده دانست اين مسئله پس از
دوران سازندگي و اصلاحات ،در بازگشت گفتمان عدالت محوری و رويکردهای ايدئولوژيک و شعارهای ضد سرمايه داری در
دولت نهم يا قبل از آن مشاهده کرد.
اما مهم ترين معضل ديگری که رويکرد نهادی در تحلیل نقش نهاد دولت در توسعه و تحول اقتصادی و اجتماعي برملا مي سازد
ماهیت رانتي نهاد دولت در ايران است که تشکل ويژه ای از «مناسبات دولت و جامعه» را در فرايند توسعه رقم زده است .دولت
قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجي( در قالب درآمد ارزی) به شکل رانت دريافت مي کند .بنابراين سیاست های کلي و
برنامه ريزی های آن تحت الشعاع اين درآمدها قرار مي گیرد .بنابراين هزينه های دولت ،به عنوان سرچشمه قدرت اقتصادی و سیاسي
که تمايل به حفظ و گسترش خود داشت ،سرنوشت طبقات مختلف اجتماعي را تحت تاثیر قرار داد چنانچه در يک کشور نفت خیز
کشاورزی بزرگ-که درآمد نفت سرانه به اندازه کافي زياد نیست تا سطح زندگي متعارفي برای همه فراهم کند -اين رابطه به ظهور
نوع جديدی از قشربندی اجتماعي نفتي انجامید.
بنابراين در ايران نفت نقش تعیین کننده خود را در اقتصاد (و حتي در سیاست) تثبیت کرد و دولت ها از طريق درآمدهای نفتي،
دست به مداخله گسترده در اقتصاد زدند .شبکه راه ها ،راه آهن ،مخابرات ،حمل و نقل ،سدها و  ...زير بنای لازم را برای تکوين يک
اقتصاد غیر معیشتي فراهم آوردند .نکته جالب اينجاست که از يک سو دولت مداخله گسترده ای را در اقتصاد آغاز کرد و از سوی
ديگر همین مداخلات شرايط لازم را برای گسترش بازارها فراهم آورد(تکوين همزمان و نقش مشترک فرمان(برنامه) و بازار در تنظیم
و هماهنگ سازی اقتص اد) .اما چنین روندی نیاز به مداخله منظم و حساب شده دولت در اقتصاد داشت که در ايران شکل نگرفت .به
طوری که اقتصاد ايران به کمک درآمدهای نفتي مي توانست به ترکیب بهینه ای از نهادهای بازاری و نابازاری بینجامد .يا به زبان
ديگر کاهش نارسايي ها و ناقصي های بازاری و نابازاری .بدين ترتیب ،پايه های اقتصاد معاصر ايران را ،تکوين همزمان بازار و برنامه
شکل داده است .به ديگر سخن ما از يک اقتصاد معیشتي ،نخست به يک اقتصاد بازاری کاملاً آزاد يا يک اقتصاد برنامه ای شديداً
متمرکز عبور نکرده ايم و سپس بر اثر ضرورت آن را تعديل مي کنیم .اقتصاد ما از يک اقتصاد معیشتي به يک اقتصاد غیر معیشتي
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مختلط تحول يافته است .که در آغاز موج جديد ماشیني شدن صنايع و انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به بخش های غیرکشاورزی
و گسترش شهرنشیني و گسترش بازارها ( و به تعبیر کورتس در مراحل اولیه توسعه اقتصادی) با فقر گسترده و توزيع بسیار نابرابر
معرفي کرد .از اين رو مي توان گفت موانع جدی برای پیدايش بازارهای گسترده و فعال برای شکل گیری و تشديد رقابت وجود
دارد ( .)Ranani, 2010: 279تمامي مشکلات بازارهای ايران ،به نوعي با عملکرد دولت مرتبط است .به ديگرسخن دولت چارچوب
نماديني را که مجموعه کارگزاران اقتصاد در آن به فعالیت مي پردازند ،به طور کامل و روشن ،تعريف ،تعیین و تضمین نکرده است.
در واقع دولت در نقش يک دولت متناقص ظاهر شده است .پايه های اقتصاد معاصر ايران را ،تکوين همزمان بازار و برنامه شکل
داده است .به ديگر سخن ما از يک اقتصاد معیشتي ،نخست به يک اقتصاد بازاری کاملاً آزاد يا يک اقتصاد برنامه ای شديداً متمرکز
عبور نکرده ايم و سپس بر اثر ضرورت آن را تعديل مي کنیم .اقتصاد ما از يک اقتصاد معیشتي به يک اقتصاد غیر معیشتي مختلط
تحول يافته است .که در آغاز موج جديد ماشیني شدن صنايع و انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به بخش های غیرکشاورزی و
گسترش شهرنشیني و گسترش بازارها ( و به تعبیر کورتس در مراحل اولیه توسعه اقتصادی) با فقر گسترده و توزيع بسیار نابرابر معرفي
کرد .از اين رو مي توان گفت موانع جدی برای پیدايش بازارهای گسترده و فعال برای شکل گیری و تشديد رقابت وجود دارد
( .)Ranani, 2010: 279بنابراين ،تمامي مشکلات بازارهای ايران ،به نوعي با عملکرد دولت مرتبط است .به ديگرسخن دولت
چارچوب نماديني را که مجموعه کارگزاران اقتصاد در آن به فعالیت مي پردازند ،به طور کامل و روشن ،تعريف ،تعیین و تضمین
نکرده است .در واقع دولت در نقش يک دولت متناقص ظاهر شده است.
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