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  :مقدمه

ای از نیمه دوم قرن بیستم جامعه   روند پرشتاب تحوالت علمی و فنی که به صورت فزاینده
بشری را با دستاوردهای بی سابقه همراه ساخته، اندیشه توسعه و مطالعات مربوط به مبانی 

که در دوره قبل از آن  در حالی. گونی بنیادی نموده استقدرت ملی را نیز دستخوش دگر
جمعیت، وسعت سرزمین، تعداد و میزان قدرت نیروهای مسلح، تولید ناخالص ملی و قدرت تولید 

شدند، ورود به عصر اطالعات و  های اصلی قدرت ملی محسوب می کاالهای استراتژیک مؤلفه
های نهادی، پایه  نیک، قدرت نوآوری، ظرفیتبرخورداری از دستاوردهای انقالب میکروالکترو

های آرمانی و باالخره نوع رابطه مردم با دولت را به عنوان مبانی  علمی، مبانی فکری و نگرش
  ) 17- 18: 1383قلیس و دیگران، (جدید قدرت ملی مطرح ساخت 
 دهد که های جدید قدرت و توسعه ملی به روشنی نشان می نگاهی گذرا به عناوین مؤلفه

های فیزیکی و طبیعی را به  ای یافته و ظرفیت کننده ها و نهادها نقش محوری و تعیین انسان
ترین عناصر فراصنعتی، انبوه  که محسوس در حالی. اند صورتی کلی مقهور خود ساخته

ترین عنصر این عنصر  شود، حساس های اطالعات است که در کل جامعه به کار برده می فناوری
از زمانی که دانش محور اصلی . کنند های گوناگون را ایجاد می ه این فناوریافرادی هستند ک

گیرد، منابعی که برای ایجاد، تدوین و جذب  تحوالتی شد که عصر فراصنعتی حول آن شکل می
شود، نه تنها برای حفظ یک جامعه بلکه برای تولید  گذاری می دانش در منابع انسانی سرمایه

بنابراین، اگرچه . (Bell, 1973: 20)الندگی آن نیز حیاتی شده است قدرت ملی و پیشرفت و ب
گذاری در منابع انسانی کلید   اظهار کرده بود که سرمایه 1حدود نیم قرن پیش فرانک نایت

سازی اثرات بازده نزولی یک  ارتقای موجودی دانش جامعه است و مهمترین کارکرد آن را خنثی
های   روبرو هستیم که فناوری(Knight, 1944: 32)ل رشد ذکر کرده بود اقتصاد در حا

که به صورت (ارتباطات و اطالعات جامعه بشری را در معرض رشدی فراتر از تغییرات نسبی 
به میان » نمایی«و حتی گاه » تصاعدی«قرار داده و سخن از تحوالت ) شوند درصدی بیان می

  .آمده است
گیرند، بلکه این الگوی  ها و سرمایه انسانی در خالء شکل نمی نواقعیت آن است که انسا

ها با دولت است که قواعد بازی و چارچوب نهادی را  ها با یکدیگر و انسان روابط میان انسان
های نهادی و نوع رابطه  از این رو، ظرفیت. کند سازد و جهت حرکت افراد را تعیین می مشخص می

کننده سرنوشت   به مثابه مؤلفه اصلی قدرت ملی و عنصر تعیینمردم با دولت در شرایط جدید
از آنجایی که نهادها نیز از یک سو محصول الگوی رابطه . توسعه ملی در هر کشور خواهد بود

توان اظهار  بخشند، می باشند و از سوی دیگر، به این الگو شکل و نظام می دولت و جامعه می

                                                      
١ -Knight. Frank 
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 جامعه را الگوی رابطه دولت و جامعه تشکیل داشت که اساس قدرت و سطح پیشرفت هر
  .دهد می

ها و منابع مالی برای عمل ملی از ابزارهای نفوذ سیاسی استفاده  ها از طریق بسیج انسان دولت
انداز سطح  توان چشم کنند و لذا، برحسب نحوه توزیع نسبی قدرت بین دولت و جامعه می می

  : شناختی حائز اهمیت است ن توجه به دو نکته روشدر این میا. عملکرد اقتصادی را ترسیم کرد
های دولت برای برقراری ارتباط با جامعه به صورتی  نکته اول آن است که توانمندی -

ها و  شود و بنابراین باید همواره پویایی بار برای همیشه تعریف نمی ایستا و یک
  .استلزامات آن مورد توجه قرار گیرد

های نفوذ همگن در جامعه  ت یک ساخت یکپارچه با گستردهنکته دوم آن است که دول -
 ,Skocpol)های متفاوت تأثیرگذاری مختلفی را دارد  از این رو، در عرصه. نیست

1980: 58) . 
دهی  پردازان نهادگرای توسعه الگوی سازمان تر روابط دولت و جامعه نظریه برای درک دقیق

های سیاسی و اقتصادی را توصیه  ار سازماناقتصادی و سیاسی و براساس آن مطالعه ساخت
های سیاسی و اقتصادی است که به  از دیدگاه نهادگرایان، این ساختار سازمان. کنند می

سازند،  ترین شکل ممکن، الگوی روابط دولت و جامعه را مشخص می ترین و عمیق گسترده
های اجرایی این قوانین  دهند و نظام ها را توضیح می های همکاری و رقابت بین انسان شیوه

ها  نهادگرایان معتقدند که شناخت این مؤلفه. کنند سازماندهی فعالیت انسانی را بیان می
  .اندازهای آتی آن خواهد شد منجر به شناخت دالیل و چگونگی عملکرد اقتصادی و چشم

های بنیادین دارند که  های سیاسی و اقتصادی مجموعه مشترکی از ویژگی سازمان
  : رین آنها به شرح زیر استت مهم
  ها به شکل قواعد و مقررات؛  ای از قیود بر رفتار انسان برقراری مجموعه .١
ها، برای کشف موارد تخطی از قواعد و مقررات و اطاعت از  ای از رویه طراحی مجموعه .٢

 آنها؛ 
ی اجرای ها ای از هنجارهای رفتاری، اخالقی و معنوی برای کاهش هزینه تبیین مجموعه .٣

 ). 28-30: 1379نورث، (قواعد و مقررات 
های انسانی و مادی لزوماً و  مطالعات نهادگرایان به روشنی نشان داده است که انباشت سرمایه

ترین  یکی از برجسته. به صورت خود به خودی منجر به پیشرفت و توسعه نخواهد شد
رق سابق است که از یک سو، های قابل طرح در این زمینه، تجربه کشورهای بلوک ش مثال

اند و از سوی دیگر، با عدم  های انسانی و مادی را تجربه کرده باالترین سطوح انباشت سرمایه
  . اند دار عملکرد اقتصادی خود در مقایسه با آن سطوح انباشت مواجه بوده تناسب معنی

یخ بشر مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان داده که این مسأله در تمامی طول تار  
ناپذیر بوده، اما پیشرفت اقتصادی  موضوعیت داشته که انباشت ذخیره دانش عمدتاً برگشت

ها و دالیل این  های نهادگرایان در زمینه ارزیابی ریشه دیدگاه. پذیر بوده است انسان برگشت
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سازد که پیشرفت دانش و فناوری از جمله شروط  دو واقعیت محرز این نکته مهم را آشکار می
ها و شکست سازمان انسانی است که پیشرفت و  شوند ولی این موفقیت زم محسوب میال

کشورهای با درآمد پایین و کشورهای با ). 76: همان(کند  ماندگی جوامع را تبیین می عقب
توانند از منابع انسانی و مادی خود به نحو  رشد ضعیف اغلب دچار این مشکل هستند که نمی

ها و تسهیالت بندری به لحاظ فنی سر راست و   ساختن سدها، بزرگراه.مناسبی استفاده کنند
آسان هستند، اما اصالح دولت و پرورش یک بخش خصوصی قدرتمند، کارهای زیرکانه و 

از این زاویه، . توان آنها را به یک برنامه کار مهندسی تبدیل کرد تری هستند و نمی مشکل
ت عملکرد کشورها، چگونگی ایجاد مجرای تبلور کننده تفاو یکی از مهمترین عوامل تبیین

ها و هم در سطح کارگزاران دولت،  انگیزه نفع شخصی است که هم در سطح افراد و بنگاه
  ). 292-293: 1382اکرمن، (موضوعیت دارد 

ترین الگوهای  شده اقتصاد بازار و دموکراسی در شرایط کنونی به مثابه شناخته  
ی مطرح هستند و هر یک از آنها به سهم خودنقش بسیار دهی اقتصادی و سیاس سازمان
ماندگی کشورهای جهان  ای در عملکرد اقتصادی و چگونگی پیشرفت یا عقب کننده تعیین
دهی و درک چگونگی تعامل  بنابراین شناخت هر یک از این دو الگوی سازمان. کنند ایفا می

های موجود در اندیشه توسعه  میان آن دو در شرایط کنونی شاید یکی از مهمترین چالش
های آنها و مشخص کردن نسبت آنها  ها و توانمندی که درک درست از کاستی به طوری. باشد

تواند منشأ دستاوردهای بسیار بزرگ  های موجود یک کشور در حال توسعه، می به واقعیت
ها و نوع تعامل بینانه از هر یک از آن در عین حال که طرح انتظارات نادرست و غیرواقع. باشد

  .ناپذیر شود های گاه جبران تواند منشأ خسارت اقتصاد بازار و دموکراسی می
  

  نسبت دموکراسی و اقتصاد بازار 
پردازان اقتصاد مرسوم به تقدم امر اقتصادی قائل هستند و ادعا دارند که ابتدا باید  نظریه  

ل آن آزادی سیاسی و حقوقی آزادی اقتصادی و حاکمیت اقتصاد بازار شکل گیرد و به دنبا
در این میان مهمترین استدالل مطرح شده آن است و . فردی قابلیت تحقق خواهد داشت

در میان . ای در جهان وجود ندارد که به شیوه غیردموکراتیک اداره شود هیچ اقتصاد پیشرفته
میلتون «اند،  ترین افرادی که مستقیماً متعرض این مسأله شده اقتصاددانان از برجسته

فریدمن در مقاله مشهور رابطه آزادی اقتصادی و . توان نام برد را می» بکر گری«و » فریدمن
آزادی سیاسی مدعی است که تدابیر اقتصادی در پیشبرد یک جامعه آزاد نقشی دوگانه ایفا 

از یک سو، آزادی در تدابیر اقتصادی جزء مهمی از آزادی در معنای گسترده آن است . کند می
نفسه به عنوان یک هدف مطرح است؛ اما از سوی دیگر،  از این لحاظ، آزادی اقتصادی فیو 

 ,Friedman)آزادی اقتصادی به مثابه وسیله ضروری دستیابی به آزادی سیاسی مطرح است 
1962: 7) .  
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ای برای نیل به آزادی سیاسی  گوید تدابیر اقتصادی اگر به عنوان وسیله وی در ادامه می  
. گرفته شوند، به دلیل اثری که بر تمرکز یا تمرکززدایی از قدرت دارند، مهم هستنددر نظر 

داری  کند یعنی سرمایه آن نوع سازمان اقتصادی که مستقیماً آزادی اقتصادی را تأمین می
گردد، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت  مبتنی بر رقابت موجب پیشبرد آزادی سیاسی نیز می

از نظر فریدمن، شواهد تاریخی، یک زبان از رابطه . سازد ا را متوازن میسیاسی تفکیک و آنه
ای را در زمان و  گوید من هیچ جامعه وی می. گویند میان آزادی سیاسی و بازار آزاد سخن می

مکان مشخص سراغ ندارم که تا حد زیادی از آزادی سیاسی برخوردار باشد، اما برای 
 :Ibid)اقتصادی چیزی شبیه بازار آزاد به کار نبرده باشد های  سازماندهی بخش عمده فعالیت

8) .  
شود و با  از موضع دیگری وارد این بحث می» رقابت و دموکراسی«گری بکر نیز در مقاله 

گیری سیاسی و مقایسه آن با  معرفی دموکراسی به مثابه یک ترتیب نهادی برای تصمیم
رد که بین رقابت دراقتصاد و دموکراسی در گی ها در اقتصاد چنین نتیجه می عملکرد بنگاه

از نظر او همانطور که هدف . ها و عنصر رقابت تشابه بسیاری وجود دارد سیاست از نظر انگیزه
کنندگان است، هدف  فوری یک بنگاه در اقتصاد انتخاب شدن تولیداتش به وسیله مصرف

او همچنین . ستدهندگان ا فوری یک حزب هم در سیاست انتخاب شدن به وسیله رأی
کند  پندارد همانطور که در اقتصاد رقابتی هر بنگاه هدف حداکثرسازی سود را تعقیب می می

غایی، بنگاه سود اقتصادی ندارد، در دموکراسی هم گرچه هر حزب قدرت را  اما در تعادل
های مردم باشد، در  بایست پاسخگوی خواست کند، اما چون برای جلب آراء می جستجو می

یعنی دولتی که بر مبنای دموکراسی . ل غایی هیچ حزبی هم از خود قدرتی نخواهد داشتتعاد
تواند  طور که بنگاه با کمترین هزینه می ایجاد شده همان کارآیی بنگاه رقابتی را دارد و همان

های خود را حداقل  های دوام آورد، در عرصه سیاست نیز فقط احزابی که هزینه در فعالیت
این به آن دلیل است که مردم به احزاب با هزینه زیاد . ر قدرت باقی خواهند ماندسازند، د می

  .(Becker, 1980: 33-36)دهند  تمایل نشان نمی
ها میان این دو موضوع  شود بکر صرفاً به مسأله وجود مشابهت همانطور که مالحظه می

تصادی یا بالعکس نشده توجه کرده و به هیچ روی وارد بحث تقدم امر سیاسی نسبت به امر اق
 را  1البته وی در ادامه مباحث خود مفهوم دموکراسی واقعی یا دموکراسی در عمل. است

سازد و با مقایسه دموکراسی واقعی با نمونه آرمانی اقتصاد بازار و شرایط رقابتی  مطرح می
اتب بیشتری نسبت به دموکراسی های به مر کند که اقتصاد رقابتی از مزیت گیری می نتیجه

در حالیکه اگر با همان منطقی که وی میان دموکراسی . (Ibid: 36-38)برخوردار است 
های موجود در دنیای رقابت   و دموکراسی واقعی تفکیک قائل شده است به واقعیت2آرمانی

                                                      
١ - Actual Democracy 
٢ - Ideal Democracy 
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صادی در واقعیت امر چندان بهتر اقتصادی بپردازیم، به هیچ وجه روشن نیست که کارنامه اقت
  .از دموکراسی واقعی باشد

وی با تفکیک . شود ها مشاهده می ها و تعارض در مباحث فریدمن نیز انبوهی از تناقض
های منطقی برای نشان دادن پیوندهای میان آزادی اقتصادی و  های تاریخی از داللت داللت

کند که به کلی ناقص  هایی را مطرح می الهای تاریخی خود مث آزادی سیاسی در زمینه داللت
به عنوان مثال، وی ایتالیا و . باشد های ایدئولوژیک وی در صدر مقاله مورد بحث می گزاره

زند که همگی عرصه اقتصادی  اسپانیای فاشیست، آلمان نازی و روسیه تزاری را مثال می
این در . اند قتصادی برگزیدهمالکیت خصوصی و اقتصاد بازار را به عنوان شکل غالب سازمان ا

حالی است که در هیچ یک از آن کشورها ما با آزادی سیاسی انتظاری به تبع آن روبرو 
  . (Friedman, 1962: 9)نیستیم 

کند که رویدادهای پس از جنگ جهانی دوم باز هم رابطه  فریدمن همچنین تصریح می
درواقع، در این دوره . ساخته استمتفاوتی را میان آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی آشکار 

ریزی اقتصادی در برخی کشورها موضوعیت داشت اما نتیجه عملی آن سرکوب آزادی  برنامه
های  باشد و از این رو، نمونه به نظر او در این زمینه انگلستان چشمگیرترین نمونه می. نبود

  . (Ibid: 9-10)  سازد متعددی را از تجربه مدیریت پس از جنگ این کشور مطرح می
وی در بحث از پیوندهای منطقی میان آزادی سیاسی و اقتصادی نیز با تأکید بر دو گروه 

های مربوط به روابط میان مردم که در آنها   یعنی ارزش–های مهم برای افراد لیبرال  ارزش
سفه هایی به فرد و آزادی او در عمل مربوطند یعنی فلمرو فل آزادی فردی اولویت دارد و ارزش

های   مسأله اصلی سازمان اجتماعی را، چگونگی هماهنگ کردن فعالیت–و اخالقیات فردی 
ها انسان فقط دو راه وجود دارد که یکی عبارت است از رهبری متمرکز و  اقتصادی میلیون

کاربست زور و سرکوب از طریق دولت خودکامه جدید و دیگری همکاری ارادی افراد، که وی 
  . (Ibid: 11-12)کند  تکنیک بازار آزاد یاد میاز آن به عنوان 

نظر از آن سوابق تاریخی وجود  کنیم، صرف هنگامی که به شواهد تاریخی مراجعه می
گردد، این واقعیت قابل مشاهده است که  ها قبل از ظهور اقتصاد بازار باز می دموکراسی به قرن

نی زنان، به هیچ روی به ای بسیار طوال پذیرش حق رأی عمومی مردان و سپس با وقفه
های فزاینده  های گسترده مردم، بحران حاکمیت اقتصاد بازار ارتباط ندارد بلکه شورش

ها منشأ اصلی آن  اجتماعی و نیز فشار انتقادات گسترده اردوگاه رقیب یعنی سوسیالیست
  .باشد می

 شواهد با استناد به» ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب«آریبالستر در کتاب ارزشمند 
سویی میان آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی حتی  دهد که ادعای هم تجربی متعدد نشان می

 میالدی مجلس عوام 1628وی با توجه به مصوبه سال . در اروپا نیز گمانه نادرستی است
 که هر تبعه آزادی انگلیسی را صرفاً به اعتبار سطح مالکیتی که دارد شایسته –انگلستان 
دهد که   نشان می–شمارد  ای سیاسی تا مرز دستیابی به مقامات حکومتی میه برخورداری
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شده  های سیاسی به صورت نامتناسبی در میان جامعه توزیع می چگونه کسب حقوق و آزادی
  .است

ها و  همچنین، به اعتبار همین رویکرد از دیدگاه تاریخی، لیبرالیسم همواره با نگرش
نوع نگاه حاکم در اقتصاد بازار در . ستان همراه بوده استهای خشن در مقابل تهید مشی خط

از این منظر، کارگران اگر . مورد سازوکار تعیین دستمزد، به روشنی نمایانگر ادعای فوق است
از همین . دستمزدی بیش از حداقل معیشت دریافت کنند، یکسره دست از کار خواهند کشید

زد پرداختی باید فقط این امکان را به کارگران شد که سطح م رو است که به صراحت اظهار می
تواند کارگران را به مهمیز  از نظر این گروه، فقط گرسنگی است که می. بدهد که زنده بمانند

های قانونی رجحان  ای است که بر محدودیت گرسنگی انگیزه. کشد و به کار کردن وادارد
 قهر و سرو صدا همراه است و در نتیجه های قانونی با دردسرهای فراوان، دارد، زیرا محدودیت

پذیری، سکوت و فشار  این در حالی است که گرسنگی از مزایای آشتی. کند نیت می ایجاد سوء
آربالستر، . (رود ترین انگیزه برای صنعت و کار به شمار می مداوم برخوردار است و طبیعی

1367 :264-227 .(  
دارد برای آنکه جامعه و مردم  احت اظهار میدر مورد حق آموزش فقرا نیز ماندویل به صر

این به . خوشبخت و راحت باشند الزم است که اکثریت قاطع آنها در جهل و فقر باقی بمانند
ماند و در نتیجه ما  آن دلیل است که با نگهداشتن آنها در جهل نیروی کار ارزان باقی می

  ). 226: همان(مان فروش خواهیم داشت  همواره بیش از همسایگان
ای با وی در زمینه رابطه اقتصاد  های گسترده مکاولی که معاصر با جیمز میل بوده و بحث

بازار و دموکراسی داشته است نیز، به صراحت اظهار داشته است که واگذاری حق رأی به 
  ). 409: همان(کند  فقیران و تهیدستان نه تنها مالکیت بلکه تمدن بشری را تهدید می

 نیز شواهد موجود همچنان از عدم ارتباط دموکراسی و اقتصاد بازار در قرن بیستم
سکو صورت یافته  مطالعاتی در مورد تجزیه زئیر در دوران حکومت موبوتوسه. حکایت دارد

کبالت و اموال کشور، وجود  ای از غارت نظام یافته ذخایر وسیع مس، است به آمیزه
بندی  پیتراوانز در جمع. قتصاد بازار داللت داردهای بسیار شدید در کنار حاکمیت ا نابرابری

های تجزیه زئیر میزان  ترین جنبه دهنده خود از تجربه زئیر آورده است که یکی از تکان
گرانه و روابط  در زئیر این خشونت سرکوب. های نامرئی بازار بر رفتار دولت است سیطره دست

  .آورد گرایان را پدید می رد نظر نوفایدهجویی مو بازار است که در کنار هم شکل نهایی رانت
به وضعیت . توان به حق خود رسید در دادگاه فقط با پرداخت آشکار رشوه به قاضی می

. شان رشوه دهد شود، زیرا آنها کسی را ندارند که به قاضی پرونده زندانیان رسیدگی نمی
  : کند شخص موبوتو رئیس جمهوری زئیر نیز نظام خود را اینگونه توصیف می

  )93-97: 1380اوانز (» در اینجا همه چیز فروشی است«
با مطالعه تجربه دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای 

سازی اقتصاد بازار در  شود که حاکم التین در ربع پایانی قرن بیستم به روشنی مشاهده می
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دم به حقوق مسلم خویش باشد، در که تسهیل کننده دستیابی آحاد مر عمل بیش از آن
  .ها قرار داشته است خدمت سرکوب سیاسی، فساد مالی و افزایش نابرابری

این مسأله به ویژه در مطالعاتی که در زمینه تجربه کشورهای نیکاراگوئه، هائیتی، 
  ). 105-125: 1382چارمسکی، (نامه نفتا صورت گرفته، قابل مالحظه است  آرژانتین و موافقت

های موجود در زمینه بررسی تاریخی رابطه  ها و واقعیت ها، تناقض وه بر نارساییعال
شماری قرار  های بی اقتصاد بازار و دموکراسی از جنبه منطقی نیز این رابطه مورد ارزیابی

 عبارت است از آن که هیچ – یا مبانی استداللی متفاوت –گرفته که ویژگی مشترک همه آنها 
  . میان اقتصاد بازار و دموکراسی وجود نداردنوع رابطه منطقی 
  : باشد هایی که در این زمینه مطرح شده است به این شرح می اهم استدالل

مطالعات موجود حکایت از آن دارند که در تمام جهان با تقدم امر سیاسی روبرو  -١
پس از آن، به عبارت دیگر، باید ابتدا تحوالتی در حوزه سیاسی روی داده باشد تا . هستیم

های مکانیسم بازار به صورت عمیقی تحت  عملیات و موفقیت. اقتصاد بازار بتواند عمل کند
های قانونی از  درک اینکه بازارها در صورت فقدان حمایت. تأثیر ماهیت اقدامات دولت است

تعجبی نیست که . توانند کار کنند نسبتاً ساده است قراردادها و عدم وجود حقوق خاصی نمی
وسعه مکانیسم بازار در طول انقالب صنعتی در اروپا رابطه تنگاتنگی با برقراری قانون و نظم ت

سن و درز، (های اقتصادی و تجاری فراهم آورد  توانست امنیت را برای فعالیت داشت که می
1382 :237 .(  

 اند که تعریف بهتر حقوق مالکیت و نه شناسان اقتصادی به روشنی نشان داده تاریخ   
رشد بزرگ بازار باعث تشویق نیروی . آزادی اقتصادی باعث پیشرفت بازارهای عوامل و کاال شد

تغییرات سازمانی در . های معامالتی را افزایش دادند گرایی بیشتر شده که هزینه کار و تخصص
های مطالعاتی طراحی شدند و در نتیجه در همان زمان که افزایش اندازه  جهت کاهش این هزینه

های  افزودند، هزینه ها، نرخ بازدهی نوآوری را می زار و تعریف بهتر حقوق مالکیت برای نوآوریبا
بنابراین، نقطه عزیمت بهبود وضعیت سیاسی، ). 184: 1379نورث، (آن به شدت کاهش یافت 

های معامالتی  اگر هزینه. اقتصادی و اجتماعی در هر کشور، کارآیی بازارهای سیاسی است
های دقیقی در اختیار داشته باشند که راهنمای  باشد و بازیگران صحنه سیاست مدلسیاسی کم 

های معامالتی سنگین در  اما هزینه. آنان باشد، آنگاه حقوق مالکیت کارآ به بار خواهد نشست
شود که رشد  بازارهای سیاسی و ادراک ذهنی بازیگران غالباً به حقوق مالکیتی منجر می

های الزم برای  آیند از انگیزه هایی که به تبع آن به وجود می دارد و سازماناقتصادی به دنبال ن
این همان چیزی است که ). 92: 1377نورث، (باشند  خلق قوانینی اقتصادی کارآتر برخوردار نمی

 & Aoki, Kim)مطرح شده است » مسؤولیت بازارسازی دولت«در ادبیات توسعه با عنوان 

Fujiwara, 1977: 2) .  
منطقه مسلط در حوزه اقتصاد حاکمیت آرای پولی است و به تعبیر پل ساموئلسون  -٢

، در حالی که در منطق »شود هر کس به همان اندازه که دالر دارد، صاحب حق شمرده می«
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از همین رو است که در . »شود هر انسانی به ما هو انسان، صاحب حق شمرده می«دموکراسی 
کنند و نه از  لید کاالها و خدمات از آرای دالری تبعیت میعرصه اقتصاد بازار، نظام تو

شود، ممکن است نصیب  شیری که موجب حفظ سالمت یک بچه فقیر می. ترین نیازها حیاتی
به عبارت دیگر، مکانیسم بازار کاالها و خدمات را فقط به دست . گربه یک فرد متمول شود

 یعنی آنهایی که بیشترین آرای –ستند دهد که قادر به پرداخت بهای بیشتری ه کسانی می
  . (Samuelson, 1983: 49)پولی را در اختیار دارند 

حاکمیت مطلق اقتصاد بازار و تقدم امر اقتصادی نسبت به امر سیاسی وجود یک  -٣
این به آن دلیل است که تنها . سازد ناپذیر می رحم و غیر مردم ساالر را اجتناب باک، بی دولت بی

شاید از همین روست که کارل . های اجتماعی تولید را حداقل سازد تواند هزینه  میچنین دولتی
دارد که اگر اجازه دهیم سازوکار بازار تنها گرداننده سرنوشت  پوالنی به صراحت اظهار می

ها و محیط طبیعی آنها و حتی گرداننده واقعی اندازه و مقدار قدرت خریدشان باشد  انسان
 . ایم جامعه را فراهم کردههای نابودی  زمینه

های اساسی بازار دارند، اما این همه  ها و ضعف گانه باال حکایت از کاستی موارد سه -٤
توانند به مثابه عنصری بسیار  واقعیت این است که بازارها تحت شرایطی می. داستان نیست

از . ی عمل کنندمهم و مؤثر برای هماهنگی و ارایه عالیم صحیح و راهگشا به عامالن اقتصاد
شناختی مورد نیاز برای ساختن بازارهایی  همین رو، ضروری است که به مالحظات روش

های  در این زمینه، مؤلفه. متناسب با اهداف تعیین شده توسط دولت و جامعه مدنی توجه شود
هایی سنتی  بندی شده توسط جوزف استیگلیتز که ذیل سه عنوان ناتوانی گانه طبقه دوازده

تواند راهگشا  های همراه با نقایص چندگانه بازار، می های جدید بازار و زمینه ار، ناتواناییباز
 . باشد

 فرهنگی رابطه بین اقتصاد و –با دقت بیشتر و توجه به متغیرهای اجتماعی  -٥
سه عامل را از این جهت در توسعه . تر نیز به نظر خواهد رسید دموکراسی بسیار پیچیده

تجاری و از لحاظ سیاسی قدرتمند، -پیدایش بورژوازی صنعتی. شمارد ، مهم میاقتصادی کشور
توسعه شرایط مقدماتی برای تسهیل مشارکت سیاسی توده مردم در سیاست و گسترش 
حمایت توده مردم از نهادهای دموکراتیک و احساس اعتماد به یکدیگر که حتی تا حد اعتماد 

از سوی دیگر به نظر او ). 23-24: 1373اینگهارت، . (یابد به اعضای احزاب مخالف توسعه می
شرایطی فرهنگی . مسلم است که دموکراسی با ثبات تنها به عوامل اقتصادی بستگی ندارد

کننده هستند و آنها نیز خود به توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی کالن ارتباط  ویژه تعیین
های مختلف در جامعه صنعتی  یت رژیمتوانند به مشروع موفقیت اقتصادی بلندمدت می. دارند

لیکن . توانند به تباین نهادهای دموکراتیک پس از استقرارشان یاری رساند کمک کند؛ لذا می
های معینی در ساختار اجتماعی و فرهنگ  توسعه اقتصادی فقط در صورتی که با دگرگونی

او با ارائه شواهدی ). 50: همان(سیاسی همراه باشد ممکن است به لیبرال دموکراسی بیانجامد 
ای، بدون میزان معینی از توسعه  دهد با آنکه دموکراسی توده از نقاط مختلف جهان نشان می
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پذیر نیست، اما توسعه اقتصادی نیز به خودی، خود موجب دموکراسی  اقتصادی امکان
جه نتی. های خاصی در ساختار اجتماعی و فرهنگی روی دهد که دگرگونی شود؛ مگر این نمی

ممکن است دموکراسی نباشد بلکه هر یک از انواع جایگزین آن باشد، از نمونه جایگزین آن در 
یابی مقطعی، ملی حاکی از این  ای از شواهد زمینه به نظر او بخش عمده. لیبی گرفته تا شوروی

 توانند به سطح ها می با آنکه این تفاوت. های فرهنگی پایداری وجود دارند هستند که تفاوت
های اقتصادی  اما آنها نسبتاً مستقل از دگرگونی. اقتصادی در یک کشور معین مربوط باشند

 . مدت هستند کوتاه
رسد ناشی از اثر  این عوامل فرهنگی تأثیر مهمی بر تداوم دموکراسی، که به نظر می    

ها  ین مؤلفهنادیده انگاشتن هر یک از ا. متقابل و پیچیده عوامل اقتصادی و فرهنگی باشد، دارند
رسد که توسعه  ممکن است که بقای دموکراسی را به مخاطره اندازد و از سوی دیگر به نظر می

های  به نظر او از این جهت شاخص ارزش. اقتصادی خود تحت تأثیر متغیرهای فرهنگی است
فرامادی و شاخص مذهب عمده یا آیین فلسفی یک جامعه معین مهم است و درنهایت به /مادی
 که مدعی بود فرهنگ صرفاً یک پیامبر اقتصادی نیست بلکه –او شواهد موجود بینش وبر را نظر 
  ).  :همان(کند   تأیید می–تواند ماهیت اقتصاد را شکل دهد  می

  
  های توسعه دموکراسی، اقتصاد بازار و چالش

رمانی روشن شد که مفهوم اقتصاد بازار کامالً دقیق و مشخص نیست و باید میان نمونه آ    
براین اساس ضروری است که حتی در مقیاس ملی نیز . های موجود تفاوت قائل بود بازار با واقعیت

ها و سطح  ها، ظرفیت نباید بازارها را یکپارچه انگاشت و هر یک از بازارها را حسب ویژگی
). 180-181: 1382نورث، (بایست به طور متفاوتی بنا کرد  نهادی کشور و اهداف ملی می توانمندی

هایی از این قبیل در مورد دموکراسی نیز ضروری است، اگرچه دموکراسی به طور کلی نوعی  دقت
های موجود از دموکراسی و مبانی هستی  گیری جمعی است اما میان انواع پرشمار تلقی تصمیم

 تا آنجا که به توسعه ملی مربوط است،. های بنیادی وجود دارد شناختی هر یک از آنها تفاوت
ساالر براساس سه مؤلفه انتخابات رقابتی، تکثرگرایی اجتماعی و فقدان  استبداد  حکومت مردم

  ). 162: 1382اولسن، (شود نه برحسب داشتن حق رأی و شرکت در انتخابات  تعریف می
رویکرد مسلط بوده » تقدم امر اقتصادی«در تجربیات تاریخی کشورهای در حال توسعه     

پنداشتند که  های اقتصاد مرسوم چنین می  سنتی توسعه به تبعیت از آموزهپردازان نظریه. است
 موجب 1تحول در عرصه اقتصاد و افزایش توان تولید ملی از یک سو با سازوکار رخنه به پایین

های  توزیع متناسب دستاوردهای اقتصادی خواهد شد و از سوی دیگر، آثار مناسبی را در حوزه
یک از این اتفاقات محقق نشد و  دانیم که هیچ اما می.  و فرهنگی پدیدار خواهد نمودسیاسی

 اجتماعی و سیاسی، به –های بسیار سنگین اقتصادی  کشورهای در حال توسعه با پرداخت هزینه

                                                      
١ - Trickle down 
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تا . گیری سازمان سیاسی و اقتصادی دست یافتند کننده شرایط نهادی در نوع جهت درک تعیین
شود، شواهد تجربی به  بطه اقتصاد بازار و دموکراسی در این تجربیات مربوط میآنجا که به را

. »ساالری مردم«شود و نه  منجر می» توانگرساالری«دهد که سازوکار بازار به  روشنی نشان می
 را به رسمیت – یعنی تقدم امر سیاسی –بنابراین، اگر اصلی بدیهی اولیه اقتصاددانان نهادگرا 

تر از مفهوم آزادی، به آنگونه که در آثار  آن صورت با تکیه بر درک وسیعبشناسیم، در 
توان آزادی را به مثابه هدف اصلی و ابزار محوری توسعه در نظر   می–آمارتیاسن آمده است 

  ). 592-593: 1382سن، (گرفت 
در این چارچوب کارکرد محوری دموکراسی، تأمین حمایت و امنیت برای افراد ضعیف و     
تواند بسیار  پذیر است و چنین رویکردی به دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه می سیبآ

مبانی استداللی این رویکرد براساس تجربه کشورهای در حال توسعه از زوایای . راهگشا باشد
  : شود که عبارتند از گوناگونی مطرح می

  
  ن کشورها های ناشی از نابرابری در ای بهای اقتصادی سنگین خشونت .١

 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای التین 7براساس شواهد موجود، بیش از     
 6رود و هزینه جنایت و خشونت در کشورهای جنوب آفریقا معادل  به دلیل خشونت از بین می

  ). 10: 1382یوسف و استگلیتز، (درصد تولید ناخالص داخلی آنها برآورد شده است 
  

  اقتصادی ناچیزتر رویکردهای دموکراتیک های  هزینه .٢
های کشورهای در حال  اگر بپذیریم که مسأله تنظیم نرخ رشد جمعیت یکی از مهمترین چالش

گرانه و آمرانه دولت چین به مسأله تنظیم جمعیت به عنوان  توسعه است، معموالً رویکرد سرکوب
ی کشورهای در حال توسعه مطرح ناپذیری کاربست زور در روابط اجتماع شاهدی برای اجتناب

وی با استناد به . مطالعه آمارتیاسن به روشنی نشانگر نادرستی چنین برداشتی است. شود می
 1980-1996های  دهد که در تجربه اولی بین سال تجربه بنگالدش و ایالت کراالی هند نشان می

گونه اعمال زور و فقط به  این امر بدون هیچ.   کاهش یافته است4/3 به 1/6 از 1میزان باروری کل
گونه  که فاقد هر–در ایالت هندی کراال . آزادی اقتصادی و اجتماعی بیشتر برای زنان اتفاق افتاد

با . تر از چین بود  نیز گسترش آموزش زنان و کاهش باروری سریع–تنظیم خانواده اجباری است 
 1991 به بعد سیاست تک فرزندی را اشاعه داد از آن زمان تا 1979وجود آنکه چین از دوره 

ه  ب3در حالیکه طی همین دوره میزان باروری کل از .  کاهش یافت2 به 8/2میزان باروری کل از 
دهد که هم مالحظات معطوف به کارآیی و هم  ها نشان می این تجربه.  سقوط کرده است8/1

مالحظات معطوف به نگرش انسانی، راهگشایی بیشتر آزادی اجتماعی را نسبت به کاربست زور و 
  ). 598: 1382سن، (دهد  اجبار نشان می

                                                      
١ - Tota Fertility Rateآورد به دنیا می)  سالگی15-50( یک زن در طول دوران باروری   تعداد کل فرزندانی که                                        . 
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  کننده جامعه مدنی در توسعه  نقش تعیین .٣

توانند نقش بسیار مؤثری ایفا  نهادهایی هستند که در فرآیند توسعه میدولت و بازار     
. های خاص خود را دارند ها و درماندگی ها، محدودیت در عین حال، هر دوی آنها کاستی. کنند

های مدنی و میزان  دهد که وضعیت آزادی مطالعات تجربی موجود به روشنی نشان می
ها  سازی کاستی صصی مدنی از سوی دولت از طریق حداقلهای تخ پذیری انتقادات و نظارت تحمل

. های دولت و بازار به شدت و به نحو مثبت با معیارهای بهبود رفاه پیوستگی دارند و درماندگی
(World Bank, 1991: 50) .  

  
  جهانی شدن و دموکراسی  .٤

ت از آن دارد مطالعات مهمی که تاکنون در زمینه جهانی شدن صورت گرفته است عموماً حکای
ها در تولید ثروت  که از یک سو به اعتبار تحوالت تکنولوژیک جهانی شدن با نقش فزاینده انسان

 اجتماعی همراه است و از سوی دیگر، –و اهمیت استثنایی دانایی برای پیشرفت اقتصادی 
ده استفا. ها خواهد شد روندهای جهانی شدن منجر به گسترش و تعمیق همه انواع نابرابری

های آن تنها در یک  سازی هزینه های خلق شده ناشی از جهانی شدن و حداقل حداکثر از فرصت
ها را  های انسان ها را به حساب آورد و هم خواسته چارچوب حکومتی مردم ساالر که همه انسان

  .پذیر است محترم شمارد و مشارکت آنان در توسعه را جلب نماید، امکان
  

  عه در ایران دموکراسی و آینده توس
 1376 و 1375-1368های زمانی  های پس از جنگ تحمیلی به دالیل متفاوتی در دوره در سال

اکنون . تاکنون آزادسازی اقتصادی همواره در دستور کار مدیریت توسعه کشور قرار داشته است
 زدگی یا زمان آن رسیده است که با ضوابط و معیارهای علمی و به دور از هر نوع سیاست

شواهد . های این رویکرد مورد ارزیابی قرار گیرد ها و ستانده جانبداری فردی و گروهی، داده
های رسمی متولی امر توسعه ملی حکایت از عدم تعادل وحشتناک میان  موجود در دستگاه

تواند موضوع رساله مستقلی  ها در هر دو دوره دارد که شرح تفضیلی آنها می ها و ستانده داده
ناپذیری بازگشت  اما برآیند کلی تجربه این دوره بیش از پانزده ساله حکایت از اجتناب. ردقرار گی

اهم دالیل این ادعا به شرح زیر . به سنت نهادگرایان و قائل شدن تقدم برای دموکراسی دارد
  : است
عبور از چنین شرایطی جز با ایجاد . اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی رانتی است -

های تخصصی مدنی برفراز دولت و بازار  دادن به نظارت  جلب مشارکت و راهشفافیت و
  . پذیر نیست امکان

های بنیادی در مناطق استراتژیک جهان؛  در شرایط جهانی شدن و با وجود دگرگونی -
 سال آینده منطقه خلیج فارس 50مطالعات موجود حکایت از آن دارد که حداقل تا 
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حفظ تمامیت ارضی . استراتژیک جهان باقی خواهد ماندهمچنان در زمره مناطق ژئو
ترین مناطق ایران، جز با  کشور، به ویژه با توجه به تنوع قابل مالحظه قومی در حساس

نیل به آن . جلب مشارکت همگانی و ایجاد احساس تعلق نسبت به جامعه میسر نیست
 .هد بودپذیر خوا ساالر امکان های مردم دستاوردها فقط با اتخاذ رویه

های عظیم و بال استفاده مادی و انسانی و از سوی  اقتصاد ایران از یک سو با ظرفیت -
های  گیری مهار تصمیم. های وحشتناک در هر دو زمینه مواجه است دیگر با اتالف

نفع جز با میدان دادن  های اندک ذی زده و غیرکارشناسی و معطوف به نافع گروه شتاب
 .پذیر نیست های تخصصی مدنی امکان ای آزاد و اعمال نظارته به مطبوعات و رسانه
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