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 : مقدمه 

ها،  شورمان، اقتصاد ایران با کاستیدوم و سوم توسعه ک های اول، به گواهی اسناد پیوست برنامه 

این مسأله به خصوص به اعتبار روندهای . ای روبروست کننده اندازهای نگران ها و چشم چالش

شماری که عملکرد اقتصادی ایران را به تعبیر  های بی ها و نابرابری کننده ناموزونی، عدم تعادل نگران

انبوه شواهدی از . باشد ای می  مواجه ساخته است، حائز اهمیت ویژه با ا نبوهی از دورهای باطل1هیگن

اندازهای راهگشا و روشن برای مواجهه خردورزانه یا  سوء تخصیص منابع، فساد مالی و فقدان چشم

صنعتی و (های مولد  گذاری بحران فزونی فزاینده عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار، بحران سرمایه

سؤال مهمی که . گذارد هایی از این مسأله را به نمایش می ارجی قابل توجه بخشو تعهدات خ) کشاورزی

های دینی و سیره علمی پیشوایان معصوم در این  در این شرایط، قابل طرح است این است که آیا آموزه

ادی های اقتصادی را باید در درون حوزه اقتص گشایی داشته باشد؟ آیا ریشه نابسامانی تواند راه زمینه می

 هایی برای سؤاالت فوق یافت؟ توان پاسخ جستجو کرد و آیا از شواهد تجربی موجود در جهان می

هایی برای این  شود در کادر دستاوردهای نظری جدید اقتصاد توسعه پاسخ در این مقاله کوشش می

 فصل هایی برای انتخاب نقطه عزیمت منطقی و صحیح در جهت حل و حل سؤاالت و از درون آنها راه

 .مسایل و مشکالت اقتصاد ایران جستجو شود

 

 نقش ایدئولوژی در عملکرد اقتصاد 

 تحلیلی مسأله تأکید نموده و آن را مجموعه –های توصیفی  رویکردهای سنتی توسعه عمدتاً بر جنبه

تحت  مکانی خاصی در نقاطی از جهان اتفاق افتاده و –دانند که در وضعیت زمانی  تحوالت و اتفاقاتی می

این رویکرد که بر مبنای مالحظات خاص . تواند در نقاط دیگر جهان تکرار شود شرایطی می

 سامان یافته، به دالیل گوناگونی نتوانسته است  4شناختی  و روش3شناختی ، معرفت2شناختی هستی

لیل که در جای دیگری به صورتی تفصیلی مورد بررسی واقع این د. ثرمبخشی عملی خاصی داشته باشد
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های موفق پیشینی از  به طور کلی حکایت از این واقعیت دارند که تجربه) 1375مؤمنی، (شده 

ها در شرایط فعلی نه تنها برای  اند که آن فرصت های استثنایی تاریخی بهره جسته ای از فرصت مجموعه

های دیروزین به تهدیدهای جدی  ود ندارد، بلکه اغلب آن فرصتکشورهای درحال توسعه کنونی وج

در عین . اند، بدل شده است برای کشورهایی که با تأخیر زمانی به تالش در جهت توسعه همت گمارده

باشند که در  های جدید مواجه می حال، کشورهای در حال توسعه در شرایط کنونی با انبوهی از چالش

 . موضوعیت نداشته استهای اولیه اساساً تجربه

پردازان توسعه در طی دو دهه اخیر  بنا به مجموعه این دالیل و انبوهی از دالیل جدید دیگر، نظریه

جمالت زیر که از کار . اند  ارزشی به امر توسعه قائل شده–نقشی فزاینده برای رویکردهای اعتباری 

های در  ها و نگرش کننده آرمان شود و بر نقش تعیین   نقل می6 و ژان درز5درخشان و مشترک آمارتیاسن

 :باشد ای از این دست می نمونه تلقی از توسعه تأکید دارد،

تواند  نفسه است می عالوه بر آن که دارای ارزش ذاتی و فی) در تلقی از توسعه(مسأله کیفیت زندگی «

باشد آموزش ابتدایی،  اش از نظر ابزاری نیز بسیار مهم می ذاتیهای  بدون نیاز به مصالحه که درباره ارزش

ای دارای ارزش  های پایه بهداشت خوب و دیگر دستاوردهای انسانی فقط به خاطر عناصر اصلی توانمندی

توانند در ایجاد موفقیت اقتصادی از نوع استانداردتر آن نیز  های می مستقیم نیستند بلکه این توانمندی

کننده  های دیگر کمک تواند در افزایش کیفیت زندگی انسانی از راه  این نیز به نوبه خود میکمک کند که

 :بنابراین دو عنصر متمایز کننده در این دیدگاه توسعه اقتصادی وجود دارد. باشند

 . های اصلی در کیفیت زندگی  برجستگی ذاتی و الیتجزای توانمندی-1

به خصوص آنها که به آموزش (ها  ی بسیاری از این توانمندی مشروط اما کافی بدون اهمیت تجرب-2

در ترویج مشارکتی بودن رشد اقتصادی و از طریق آن ) شود های اولیه مربوط می سالمتی و آزادی

 )1846:1996(پیشرفت بیشتر در کیفیت زندگی، آن طوری که مردم بتوانند از آن لذت ببرند 
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بخشی و مطلوب بودن زندگی و   نقش نوع درک مردم از لذتهای جدید به یک اعتبار این طرز تلقی 

که چه تلقی  نظر از آن صرفنمایند،  تر می بنابراین نقش ایدئولوژی را درعملکرد اقتصادی برجسته

های سنتی  اما به طور کلی امروزه چندین دهه از زمانی که تلقی. مشخصی از ایدئولوژی داشته باشیم

های علمی و غیرعلمی و تفکیک آنها یا  عناوین علم و ایدئولوژی جای  ارههای میان گز درباره مرزبندی

های  های علمی از آموزه ناپذیری تأثیرپذیری گزاره های جدیدی داده است که بر اجتناب خود را به تلقی

مفهوم ایدئولوژی از نظر کمک به ما ) 152-157: 1374(به تعبیر کاتوزیان . گذرد ارزشی تأکید دارند، می

وی معتقد است کل علوم، از . کنند، اهمیت دارد ای خاص فکر و عمل می که چرا مردم به گونه در فهم آن

او . ناپذیر است طرفی اخالقی در حوزه علوم امکان گذاری بوده و اساساً بی جمله علم اقتصاد، حاوی ارزش

 .ی استگیری اخالق تفاوتی هم به نوبه خود یک موضع کند که حتی خود بی اضافه می

های مزبور را  های سنتی مارکسیستی، دیدگاه کاتوزیان با تفکیک تلقی خود درباره ایدئولوژی از تلقی 

. کنند ها از منافع شخصی و طبقاتی خود دفاع می شمارد که از طریق آنها انسان چارچوبی آگاهانه می

رو است که از جمله  زیادی روبههای  همچنین، او بر آن است که چنین طرز تلقی از ایدئولوژی با دشواری

آنها غیرقابل تشخیص شدن مرز میان ایدئولوژی با خودخواهی، دروغ و توطئه است او با معرفی اقتصاد 

گری آن و  کند که پیش داوری اخالقی در این دانش در خصلت انتخاب به مثابه علمی تجویزی تصریح می

 )160: همان(هم نهفته است در برابر اهداف اجتماعی بزرگ و به همان اندازه م

های خاص این رویکرد  های محوری نظریه نهادگرایی را عبارت ازدیدگاه  نیز مؤلفهداگالس نورث 

کند که  شمارد و در باب ایدئولوژی تأکید می درباره سه عنصر حقوق مالکیت، دولت و ایدئولوژی بر می

العمل افراد در برابر   از واقعیت بر عکسدهد چگونه ادراکات متفاوت این ایدئولوژی است که نشان می

پردازی به  برای تبیین تغییرات و ثبات، نظریه به نظر او،. گذارد وضعیت عینی در حال تغییر تأثیر می

 منفعت نیاز دارد، زیرا به علت وجود اعتقادات ایدئولوژیک –چیزی بیش از حساب فردگرایانه هزینه 

ادالنه است ممکن است افراد در تالش برای تغییر ساختار نظام این که نظام غیرع دار مبنی بر این ریشه
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دار مبنی بر مشروعیت  همچنین ممکن است افراد به علت اعتقادات ریشه. نوع محاسبه را نادیده بگیرند

 . رسوم، قواعد و قوانین از آنها پیروی نمایند

ای در باب ایدئولوژی  مستلزم نظریهگیرد که تبیین ثبات و تغییر در تاریخ،  بنابراین، وی نتیجه می

 )18-23: 1380(باشد  می

 : نورث برای ایدئولوژی سه وظیفه مهم قائل است

کنند و  های گوناگون مشاهده می های خاص که گروه عدالتی ای از پیوند بین بی کننده  ارائه تصویر قانع-1

 نظام بزرگتری که کارآفرینان روشنفکر تغییر آن را آرزو دارند؛ 

 های فوق است؛  عدالتی ای که عاری از بی  ارائه مدینه فاضله-2

 ارائه دستورالعملی برای اجرا از طریق نشان دادن مسیری که با عمل مناسب آن مدینه فاضله را -3

 .محقق کند

های جدی برای  کند که معرفی مفهوم ایدئولوژی و قائل شدن نقش نورث نیز مانند کاتوزیان تصریح می

لکرد اقتصادی به هیچ وجه از توانایی و صالحیت علمی نظریه اقتصادی از حیث انجام آن در عم

 ) 70-71: همان(کاهد  های رقیب نمی کننده فرضیه های ابطال آزمون

شود که پس ایدئولوژی درگیر سه فعالیت اساسی است که عبارتند از ارائه  به این ترتیب، مالحظه می

ارائه وضعیتی مطلوب و دارای قابلیت جانشینی در برابر وضعیت موجود نقدی عالمانه از وضعیت موجود، 

های جدی  به همین دلیل و به واسطه مشابهت. ای برای انتقال به وضعیت مطلوب و باالخره ارائه نظریه

 کند نفسه یک ایدئولوژی معرفی می  توسعه را فی7های ایدئولوژی و وظایف توسعه، میسرا میان مأموریت

 ). 17-18: 1365میسرا، (
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 های علمی  آموزه

های تجربی به  ترین نمونه در زمره درخشان) ع(از منظر اقتصادی، کارنامه عملکرد علی ابن ابیطالب 

» مناقب آل ابی طالب«ابوجعفر محمدابن علی ابن شهر آشوب در کتاب ارزشمند . آید حساب می

متن بیانات علی . ارائه کارنامه اقتصادی حکومت او داردکند که حکایت از  جمالتی را از ایشان نقل می

 :ابن ابیطالب به شرح زیر است

ابو (ما اصحب بالکوفه احد اال ناعماً، ان ادناهم مترله لیاکل البر و یجلس فی الضل و یشرب من ماء الفرات 

 ) 2:99، ق، ج 1405جعفر، 

المه مجلسلی نیز نقل شده است به این  بحاراالنوار ع40 از ج 327این جمالت که عیناً در صفحه 

ترین افراد نان گندم  معناست که کسی در کوفه نیست که در شرایط رفاه به سر نبرد، حتی پایین

 . آشامند را می) بهداشتی و گوارا(خورند، سرپناه دارند و آب فرات  می

د در نظر داشت که عناصر سه باشد بای نظیر می ای عظیم و کم در تفسیر این بیان کوتاه که حاوی کارنامه

اند، به خصوص آب  هایی که ایشان برشمرده در آن دوران با ویژگی) تأمین غذا، مسکن و آب(گانه مزبور 

های رفاه  گوارا و بهداشتی و نان با کیفیت اعال، به معنای دستیابی جامعه تحت حکومت حضرتش به قله

ای  شود این است که دستیابی به چنین کارنامه ح میسؤالی که به طور طبیعی مطر. باشد در آن زمان می

 در چنان مدت کوتاهی چگونه میسر شده است؟ 

آید، به روشنی نشانگر آن است که تمامی تدابیر و  بر می) ع(گونه که از مجموعه مکتوبات موال  آن

 عدالت و آزادی توان در نهایت اختصار در ترکیب خردمندانه اند می تمهیداتی را که ایشان به کار بسته

عدالت و آزادی ) ع(نکته بسیار مهم در این رویکرد خردمندانه این است که از دیدگاه موال . جستجو کرد

ای که با هیچ توجیه و تأویلی و به نفع هیچ  آمده، به گونه اهداف فی نفسه حکومت اسالمی به حساب می

شده   دو نیز به نفع دیگری مصادره نمیشده و حتی یکی از این نظر نمی امری از عدالت و آزادی صرف

 . است
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شوند که  البالغه در بیان کارکردهای اجتماعی عدل و ظلم، ایشان نکاتی را یادآور می  نهج207در خطبه 

در بیان کارکردهای اجتماعی عدل، علی . بخش است دهنده و در عین حال الهام برای امروز ما نیز تکان

اسی و ماندگاری دولت، تحقق اصالحات واقعی در سطح محیط و تبدیل بیش از هر چیز به ثبات سی) ع(

به رخ نمودن ) ع(در بیان پیامدهای اجتماعی ظلم نیز، امام . های دشمنان به نومیدی تأکید دارد آزمندی

کاری در دین، متروک ماندن  کاری و فریب های جور، افزایش دغل اختالف کلمه، آشکار شدن نشانه

سول خدا، مبنای عمل قرار گرفتن هوی و هوس، به تعطیل کشیده شدن قانون، های محوری ر سنت

ها نسبت به تعطیل حق و عمل به باطل و  های نفسانی، زدوده شدن حساسیت فزونی گرفتن بیماری

 .باالخره به ذلت افتادن نیکان و عزت یافتن اشرار اشاره دارد

در خطبه شقشقیه ) ع(ت که علی بن ابیطالب براساس این نحوه نگرش به جایگاه عدالت اجتماعی اس

سازد و برای حکومت نیز تنها به این اعتبار ارزش قائل  تلقی خود را از دالیل پذیرش حکومت مطرح می

 . فراهم سازد 8شود که امکانات الزم را برای ادای پیمانی که میان علما و خداوند برقرار شده است می

در اینجا سؤالی مهم قابل طرح است با این مضمون که آیا حرکت به سوی عدالت اجتماعی در شرایط  

توان به  گرانه نیز می پذیر است یا با رویکرد آمرانه و سرکوب های اجتماعی امکان خاص از نظر آزادی

و ) ع(ماعی حرکت کرد؟ در پاسخ به چنین سؤالی از مجموعه بیانات علی ابن ابیطالب سمت عدالت اجت

های مشروع آن  توان دریافت که تنها در سایه آزادی همچنین سیره عملی آن حضرت به روشنی می

های مشروع و اصالت قائل شدن برای کرامت  توان دریافت که تنها در سایه آزادی حضرت به روشنی می

 .شود های اقامه عدل فراهم می  است که زمینهنوع بشر

کند که خوارج برای تحریک  طبری در جلد چهارم از کتاب ارزشمند خود به صراحت مواردی را ذکر می

های اجتماعی و مجبور ساختن او برای استفاده از زور  و به انفعال کشیدن وی در زمینه آزادی) ع(علی

شدند و با صدای بلند شروع به قرائت  حاضر می) ع(نماز امام در جهت خاموش ساختن مخالفین، بر سر 

نهاد و بدون آنکه  در برابر این اقدام خوارج به حکم قرآن گردن می) ع(موال . کردند آیات قرآن می
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کرد که تا آنها از خواندن قرآن خسته شوند و سپس نماز  کوچکترین واکنشی نشان دهد آنقدر صبر می

 ). 54، ص 4ی، ج طبر(داد  را ادامه می

شود حرف  گونه که با والیان جبار سخن گفته می با من آن: فرماید البالغه می  نهج207در خطبه ) ع(امام 

کنید، با من در سخن گفتن خودداری  باک خودداری می که در سخن گفتن در برابر مردم بی نزنید و چنان

 نامه معروف حضرت به مالک اشتر، به او فرمان همچنین، در... در همنشینی با من تظاهر نکنید و . نکنید

در مجالس عمومی بنشین، با مردم فروتنی بنما، سربازان، یاران، نگهبانان و دهد که ای مالک  می

ات را از آنان دور بدار به طوری که هر کس از میان آنها اهل حرف زدن است بتواند به  مأموران ویژه

کند  با اصرار از مردم تقاضا می) ع( نیز علی216در خطبه .  بزندراحتی و بدون لکنت زبان حرف خود را

های فکری وی و سوابق درخشان  دانند، صرف نظر از توانایی که انتقاداتی را که نسبت به او روا می

، با ایشان در میان بگذارند و در بیان دلیل چنین تقاضایی )ص(او به رسول خدا اش و نزدیکی مبارزاتی

وجه از خطا ایمن نیستم و بیان حقوق متقابل میان مردم وحکومت بر نقش  د که من به هیچدارن اظهار می

همچنین است . کنند به سمت عدالت پافشاری میگرایانه آزادی اندیشه و بیان و هدایت امور  اصالح

آمده  34اشاراتی که به ابعاد دیگر اهمیت آزادی اندیشه و نقش آن در نیل به عدالت اجتماعی در خطبه 

بایست همه شرایط آزادی بیان و اندیشه و  است و باالخره، تأکید ایشان بر این که نه تنها حاکم می

 در زمره وظایف حاکم به ضرورت 53پرده از خود را مهیا سازد، بلکه در خطبه  نقدهای صریح و بی

دارد و به و اشاره اختصاصی بخشی از وقت او برای میدان دادن به مردم در جهت برخوردهای صریح با ا

های خود و عدم توجه به رأی دیگران عین ستمگری و  دارد که تأکید حاکم بر خواست صراحت اظهار می

دهد که عدالت و آزادی الزم و ملزم  به روشنی نشان می) ع(به این ترتیب، حضرت . جنایت است

خواهانه در  های عدالت اعیهگونه که د همان. باشند یکدیگر و در عین حال مالک شناخت دیگری نیز می

انجامد، تأکید بر آزادی  عدالتی می شرایط خفقان و سرکوب و فقدان آزادی اندیشه و بیان به ظلم و بی

تأکید . بدون داشتن سمت و سوی عادالنه به هرج و مرج و ناپایداری و ظلم مضاعف منتهی خواهد شد
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 اشاره شده 53 و 50های   که به ویژه در نامهبر مسأله شفافیت و تقارن اطالعات است) ع(مکرر امام 

آورد که حق شما بر من است که چیزی را از شما  حضرت به صراحت بحث از آن به میان می. است

ای  به گونه. شمارد می» ها بحران ارزش«کاری حاکمان را منشأ  وی پنهان) 50نامه (نپوشانم جز راز جنگ 

نماید، زیبا زشت شود و زشت زیبا  و باطل به   خرد را بزرگ میکه کار بزرگ را در نزد حاکم خرد و کار

این تأکیدات نیز به روشنی پیوستگی و وابستگی متقابل میان عدالت و ). 53نامه (لباس حق درآید 

 .دهد آزادی را نشان می

ترکیب ) ع(شود مشخص گردد، همانگونه که به صورت ایجابی، در تجربه موال  در قسمت بعد تالش می

ردمندانه عدالت و آزادی چه دستاوردهای اقتصادی به همراه داشته از منظر سلبی نیز تجربه عملی خ

 .شود غفلت از ترکیب مزبور چگونه به فساد، ناکارآمدی و فروپاشی منجر می

 

 ارزیابی تجربه فروپاشی شوروی سابق

اما، .  سابق ارائه شده استهای بی شماری در زمینه دالیل فروپاشی شوروی  تاکنون تحلیل1989از سال 

ای صورت گرفته است تا این فروپاشی را  به عللی ویژه در کشورهای در حال توسعه تبلیغات گسترده

سؤال این است که آیا . بیش از هر چیز تحت تأثیر چارچوب نظری و مدل اقتصادی شوروی سابق بدانند

 این تبلیغات عظیم نسبی با واقعیت دارد یا خیر؟ 

ای گویا و روشن هستند که جای کمتر  شود شواهد موجود به اندازه  که به حوزه نظری مربوط میتا آنجا

اگر بخواهیم به سوابق تاریخی این مسأله . ماند ارتباطی چنین ادعایی باقی می تردیدی در زمینه بی

پردازان  ریهترین شاهد مثال ما گفتگوی تاریخی تنی چند از مبرزترین نظ نظری بیندازیم شاید برجسته

 از یک 10لیونل رابینز . 9داری و سوسیالیسم در حوزه اقتصاد یعنی فردریش فون هایک های سرمایه بلوک

نقطه محوری این گفتگوهای تاریخی تمرکز هایک و رابینز در .  از سوی دیگر است11سو و اسکار النگه

های درست به منظور نیل به تخصیص بهینه منابع و رسیدن به  تیابی به قیمتزمینه امکان ناپذیری دس
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های آماری  تعادل اقتصادی در یک اقتصاد سوسیالیستی و نیز ناممکن بودن تهیه اطالعات و داده

دارد که نادیده گرفتن این  هایک در ابعاد اهمیت مسأله اول به صراحت اظهار می. مناسب برای آن است

 اقتصاددانان سوسیالیست و دستیابی به یک راه حل و پاسخی منطقی برای آن تا ابد مسأله برای

همچنین رابینز در عین حال که به لحاظ نظری تخصیص بهینه منابع در ). 1935: 32(باشد  غیرممکن می

شمارد، اما درباره امکان تحقق عملی آن تردیدهای جدی ابراز  یک نظام سوسیالیستی را مردود نمی

ها داده  ها معادله بر مبنای میلیون نماید که این امر نیازمند در نظر گرفتن میلیون دارد و تصریح می می

ای که امکان حل معادالت را  شمار میلیون بیشتر محاسبات ریاضی است به گونه آماری مبتنی بر بی

 شده و بنابراین البته هنگام حل شدن این معادالت اطالعات مبنای آنها کهنه و منسوخ. فراهم کند

 ).1934: 15(بایست مجدداً محاسبه شوند  می

کند  ها اشاره کرده و تصریح می هایک از ماهیت قیمت در پاسخ به این انتقادات، النگه به درک نادرست

که اصطالح قیمت دو معنا را  در بر دارد که عبارت است از مفاهیم محدود و کلی آن به نظر النگه، 

ود خود عبارت از پولی است که به ازای آن یک کاال یا خدمت یا امتیاز قیمت در مفهوم محد

تواند کسب شود، در حالی که در مفهوم کلی و گسترده خود، قیمت اصطالحی است که  می

در این مفهوم کلی است که قیمت برای حل مسأله . شود هایی به ما پیشنهاد می براساس آن بدیل

های   و مسأله اقتصادی هم عبارت از انتخاب از میان بدیلپوشی نیست تخصیص منابع قابل چشم

ها نیاز  گوید ما برای حل مسأله انتخاب به سه گروه داده النگه در توضیح بیشتر می. موجود است

کند، دانش  داریم که عبارتند از یک مقیاس ترجیح که اقدامات مربوط به انتخاب را هدایت می

های بخش اول  ره اطالعات مربوط به مقدار منابع در دسترس دادهها و باالخ مربوط به انتخاب بدیل

توان هم از طریق جداول تقاضای افراد و هم از طریق ارزیابی مقاالت مسؤول نظام اقتصادی  را می

داری یا سوسیالیستی به  بخش سوم اطالعات نیز در هر نظامی، اعم از سرمایه. به دست آورد

های گروه دوم در  هایک محدود به این است که داده ن بحثبنابرای. سهولت در اختیار است
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های گروه دوم در  بنابراین بحث هایک محدود به این است که داده. اقتصادهای در اختیار است

های بخش اول  در حالی که در هر نظامی اگر داده. اقتصادهای سوسیالیستی قابل دسترسی نیست

 در نهایت به وسیله امکانات فنی مبادله یک کاال با ها و سوم وجود داشته باشد، انتخاب بدیل

شود که هیچ دلیل  به این ترتیب، مشخص می.  تعیین خواهد شد– مثال توابع تولید –کاالی دیگر 

داری در زمینه توابع تولید را مدیران یک  بر این ادعا که دانش کارآفرینان در یک جامعه سرمایه

 ). ,1936Lange :33-35(توان اقامه نمود  ند، نمیاقتصاد سوسیالیستی در اختیار ندار

که طرح این ایده دارد  سازد و اظهار می النگه در بخش دیگری از بحث خود، استداللی نقیض مطرح می

باشد که  که مالکیت خصوصی ابزار تولید شرط ضروری برای تخصیص بهینه منابع است، به این معنا می

کند که  وی اضافه می. باشد در یک مجموعه نهادی خاص قابل عمل میاصول و قوانین علم اقتصاد صرفاً 

اگر این حرف را مارکس یا نهادگرایان بزنند که برای قوانین اقتصادی ارزش نسبی، تاریخی قائل هستند، 

اما هنگامی که این سخن از زبان یک عضو برجسته مکتب اتریش، با همه . آید مشکلی پیش نمی

شود، به راستی  رزش جهان شمول اصول بنیادین تئوری اقتصادی دارد، شنیده میادعاهایی که درباره ا

های آزاد  های تعادلی در نظام وی در ادامه به مقایسه فرایندهای دستیابی به قیمت. مایه شگفتی است

 ها نتیجه رفتار همه افراد در بازار است اما هر نویسد اگرچه قیمت رقابتی و سوسیالیستی پرداخته و می

های مفروض که افراد ناگزیر به  های واقعی بازار را به عنوان اطالعات و داده فرد به صورتی جداگانه، قیمت

 ).ها تابع پارامتریک قیمت(گیرد  انطباق خود با آن هستند، در نظر می

کند شرایط بازار را که خارج از کنترل اوست به خدمت بگیرد و به این ترتیب،  هر فرد تالش می

ارزش تعادلی این پارامترها به . کنند های بازار پارامترهایی هستند که رفتار افراد را تعیین می قیمت

ارزش تعادلی این پارامترها به وسیله شرایط عینی تعادل . شود وسیله شرایط عینی تعادل تعیین می

آمیزی  های موفقیت یله مجموعه نشان داده است این مسأله به وس12طور که والراس همان. شود تعیین می

های تصادفی آغاز کنیم شرط  ای از قیمت شود، لذا اگر کار را با مجموعه انجام می 13از آزمون و خطاها
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شود و بالفاصله شرط عینی تعادل با  ذهنی تعادل از طریق ایجاد عرضه و تقاضا برای کاالها محقق می

اما . شوند های تعادلی می های حاصل همان قیمت یابد و قیمت ت میمساوی شدن عرضه و تقاضا موضوعی

. ها را تغییر خواهد داد اگر مقادیر تقاضا و عرضه متفاوت باشند رقابت خریداران و فروشندگان قیمت

ای جدید از  های جدید افراد و در نتیجه مجموعه ها مجدداً مبنای تنظیم انتخاب مجموعه جدید قیمت

 :37-42(این فرایند تا تحقق شرط تعادل ادامه خواهد داشت . تقاضا شده خواهد بودمقادیر عرضه و 

1936Lange,.( 

اما دراقتصاد سوسیالیستی اگر مهمترین مشخصه یک اقتصاد سوسیالیستی را مالکیت عمومی ابزار 

لکه حتی کند ب تولید بدانیم این امر به خودی خود نه تنها نظام توزیع کاالهای مصرفی را روشن نمی

کند و اصول راهنمای تولید کاالها را نیز  مسأله تخصیص منابع انسانی به مشاغل گوناگون را تعیین نمی

اگر فرض کنیم در این نظام هم آزادی انتخاب در مصرف و انتخاب شغل وجود داشته . سازد مشخص نمی

شود و به عنوان معیار های تقاضا شده ایشان منعکس  کنندگان نیز در قیمت باشد و ترجیحات مصرف

راهنما در تولید و تخصیص منابع عمل کند، در اینجا هم به مفهوم نهادی کلمه با بازاری خالص و ناب 

های  به این ترتیب قیمت. مازادی نداریم) به غیر از نیروی کار(ای و منابع مولد  برای کاالهای سرمایه

قیمت به مفهوم کلی آن یعنی ) ز نیروی کاربه غیر ا(ای و منابع مولد  کاالهای قیمت به سرمایه

توان اثبات نمود که در این نظام نیز تعادل  به روشنی می. های محض منابع رقیب موجود هستند شاخص

 ).,1936Lange :33-35. (اقتصادی درست مانند رژیم فردگرای رقابتی قابل دستیابی است

ها مبتنی   والراسی بر تابع پارامتریک قیمتدیدیم که دستیابی به تعادل براساس روش آزمون و خطای

هایی که به صور تصادفی انتخاب  قیمتریزی مرکزی با یک مجموعه مفروض  اگر هیأت برنامه. است

اند کار را آغاز کند همه تصمیمات مدیران تولید و منابع مولد تحت مالکیت بخش عمومی و نیز همه  شده

ها اتخاذ  کنندگان نیروی کار بر مبنای این قیمت  عرضهکنندگان و تصمیمات افراد به عنوان مصرف

اگر مقدار . گردد شود و به عنوان نتیجه این تصمیمات مقادیر عرضه  و تقاضای هر کاال تعیین می می
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. تقاضا شده برای یک کاال، با مقدار عرضه آن مساوی نباشد، قیمت آن کاال ناگزیر تغییر پیدا خواهد کرد

نی تقاضا نسبت به عرضه قیمت افزایش یافته و در حالت معکوس قیمت کاهش همچنین در صورت فزو

 .یابد می

کند که به عنوان  ها را تثبیت می ای جدید از قیمت ریزی مرکزی مجموعه به این ترتیب، هیأت برنامه

ای برای تصمیمات جدید عمل کرده و منجر به مجموعه جدیدی از مقادیر تقاضا و عرضه شده  پایه

 . شود های تعادلی تعیین می نهایتاً قیمت  شد و از طریق این فرایند آزمون و خطا،خواهد

های به لحاظ تاریخی مفروض پیش  البته در واقع امر فرآیند آزمون و خطای فوق بر مبنای قیمت

شود که هیچ ضرری برای  ها به صورت تثبیت می های اندک آن قیمت به طور نسبی تعدیل. خواهد رفت

اگر در فرآیندهای تنظیمی مدیران اقتصاد . ها در بر نخواهد داشت ً جدیدی از قیمت ام کامالساخت نظ

ای انجام دهند که بسیار باال یا بسیار پایین  گذاری را به گونه سوسیالیستی برای هر عامل خاص ارزش

 سمت تصحیح دهند و مدیران را ناگزیر به ها به زودی خود را به صورتی روشن نشان می باشد واقعیت

 .کند تصمیمات خود هدایت می

تواند به وسیله همان فرآیند آزمون و  های حسابداری در یک اقتصاد سوسیالیستی می قیمتبنابراین  

ها  به منظور تعیین قیمت. شوند، معین گردند ها در یک بازار رقابتی تعیین می خطا که توسط آن قیمت

کزی به فهرست کامل همه مقادیر مربوط به کاالهای متفاوتی ریزی مر گردد که هیأت برنامه مالحظه می

شود، به  های کاالهای مختلف که در دسترس است و فروخته می که در هر ترکیب ممکن و محتمل قیمت

در عین حال نیازی هم به . نیازی نخواهد داشت آمده است،) 1936:211(ای که در مقاله فون هایک  گونه

طور که فون هایک انتظار دارد   مرکزی ناگزیر به حل کردن صدها هزار آنریزی که هیأت برنامه این

تنها معادالتی . له باشد، نیستمعاد) 151:1934(پندارد  گونه که رابینز می ها آن و یا میلیون) 1936:212(

ا شود که اینه کنندگان و مدیران تولید مربوط می بایست حل شود آنهایی است که به مصرف که الزاماً می

شوند افرادی هم آنها را حل  همه دقیقاً همان معادالتی هستندکه در نظام کنونی اقتصادی حل می
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ای که از آن حداکثر مطلوبیت را کسب  کنند این عمل را از طریق خرج کردن درآمدهایشان به گونه می

عواملی هزینه برای تولیدکنندگان نیز از طریق یافتن ترکیب . دهند انجام می) کنندگان مصرف(کنند 

سازد، مسأله حل  سازد و مقیاس محصولی هزینه نهایی و قیمت محصول را برابر می متوسط را حداکثر می

های  گونه) یا تصویر(مدیران تولید نیز این مسایل را با روش آزمون و خطا و از طریق ساختنی . می شود

ها چه تأثیری بر مطلوبیت کل دارند،  که آن گونه  مبنی بر این15 به صورتی آلفرد مارشال14کوچک نهایی

این در حالی است که تنها عده معدودی از آنها آموزش ریاضیات . کنند کرد، مسأله را حل می مطرح می

حل دارد؛ فون هایک و رابینز نیز خود روزانه حداقل صدها معادله را  النگه اظهار می. اند سطح باال دیده

گیری برای غذا خوردن در یک رستوران از هیچ دترمینال یا  کنند، اما برای خرید روزنامه یا تصمیم می

کند یا کسی را یک عدل  میپرکار آفرینی کارگری را استخدام یا اخراج . کنند ژاکوبینی استفاده نمی

 .کند خرد نیز معادالت متعددی را حل می پنبه می

داری باید  ن صورت معادالت و همان تعداد معادالتی در یک نظام سرمایهشود دقیقاً هما مالحظه می

کنندگان و مدیران  حل شود در یک نظام سوسیالیستی هم وجود دارد و دقیقاً همان افراد یعنی مصرف

هایی را به عنوان  برای ساختن قیمت. ها را حل کنند بایست این معادله واحدهای تولیدی هستند می

هیچ . وجه نیازی به ریاضیات نیست گیرند به هیچ مت افراد برای حل معادالتشان قرار میپارامتر در خد

های درست به سادگی از طریق  قیمت. دانشی هم درباره توابع عرضه و تقاضا مورد نیاز نخواهند بود

ایط هنگامی هم با شر(توجه به مقادیر تقاضا و عرضه شده و به وسیله افزایش قیمت یک کاال یا خدمت 

هنگامی که فزونی عرضه نسبت تقاضا (و کاهش قیمت ) فزونی تقاضا نسبت به عرضه روبرو هستیم

 .و این فرایند آزمون و خطا تا زمانی که به قیمت تعادلی برسیم تداوم دارد) شود وجود دارد، محاسبه می

کند که در   میشود که فرایند آزمون وخطا در الگوی بازار رقابتی به همان صورت عمل مالحظه می

زیرا . الگوی سوسیالیستی، اگر نگوییم که الگوی سوسیالیستی قابلیت بیشتری برای عملکرد بهتر دارد
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ریزی اطالعات و دانش بیشتری درباره کل نظام اقتصادی نسبت به  بدیهی است که هیأت مرکزی برنام

  (Lange, 1939:43-52). تواند داشته باشد، در اختیار دارد آنچه یک کارآفرین می

گفتگوی مکتوب مزبور پس از انتشار مقاله النگه دیگر تداوم پیدا نکرد و مخاطبین او پاسخ روشنی 

ها مطرح نساختند و بنابراین الاقل در حوزه نظری نوعی توافق جمعی مبنی بر این  در نقد این دیدگاه

بایست  بل قبول نیست، میپدید آمد که اگر عملکرد اقتصادی شوروی و بلوک شرق سابق مطلوب و قا

های سیاست و فرهنگ  مسأله را نه در حوزه اقتصاد و تنگناهای نظری اقتصاد سوسیالیستی که در حوزه

 .جستجو نمود

های  اگر به دالیلی از قبیل مرزبندی مشخص محتوای آموزشی رسمی علم اقتصاد با آموزه

رفین درگیر در این جنگ را بیش از سوسیالیستی و شرایط خاص جنگ سرد رویارویی فکری و نظری ط

 –هر چیز تحت تأثیر مالحظات جنگی روانی و از میدان بدر کردن رقیب ابدئولوژیک قرار داده بود 
توانست تا حدودی حل و فصل نماید جای خود  مباحثی از این دست که اختالف نظرهای تئوریک را می

ای نه در حد کفایت فرصتی  البته به اندازه د،های دیگری داده بود، شرایط پس از جنگ سر را به رویه

انعکاس این شرایط جدید در . تری به خود بگیرد فراهم آورد که برخوردها در این حوزه جنبه منطقی

های رسمی علم اقتصاد به این صورت بوده است که امروزه حتی در متون آموزشی آن  حوزه آموزش

شود، فصل مستقلی  تصاد مرسوم به بحث گذاشته میهنگامی که مباحث نظری در چارچوب موازین اق

پذیری دستیابی به همان نتایج از طریق مدل نظری سوسیالیستی اختصاص  نیز برای اثبات امکان

توان در کتاب مشهور  های ترجمه شده به فارسی چنین رویکردی را می یکی ازجدیدترین نمونه. یابد می

های رسمی  در عین حال حتی خارج از کانون. الحظه کردم) 1378(اقتصاد کالن بالن چارد و فیشر 

برای مثال، . درسی، پایان جنگ سرد از جهاتی به افزایش شفافیت در مسایل توسعه نیز منجر شده است

المللی پول که در دوران جنگ سرد بر روی تجربه کشورهایی نظیر کره  بانک جهانی و صندوق بین

های آرمانی موفقیت رهنمودهای اقتصاد بازار تبلیغ  مترین نمونهبه عنوان مه... جنوبی و تایوان و 



 و آزادی سرچشمه های رفاه، همدلی و بالندگیعدالت 

 

16

در دوران پس از جنگ سرد با انتشار مقاالت و کتب متعدد، به صراحت اذعان نمودند که . کردند می

برخالف تبلیغات گذشته این دولت کشورهای مزبور بوده که نقش محوری را در فرایند توسعه از طریق 

جمله مشهور آمارتیا سن در نقد رویکرد سنتی صندوق . د رقم زده استمداخالت خردورزانه خو

گویی نهادهای  المللی پول و بانک جهانی به تجربه توسعه کشورهای مزبور و تأکید بر افزایش واقع بین

 .مزبور در این زمینه، بسیار گویاست

به (ولت در یک دست و شالقی اگر اقتصاد بازار آزاد این است، مأمور حراج والراس را باید با الیحه د

 )146:1378احمد سیف، . (در دست دیگر در نظر مجسم کرد) مثابه نماد قدرت قانونی برای اعمال اجبار

تری از دالیل  اینک زمان آن رسیده است که به سراغ موضع اصلی مشکل و ارائه تبیین دقیق

سین به صراحت عدول از موازین در این زمینه الکساندر سولژنیت. فروپاشی بلوک شرق سابق برویم

ها که تعطیل نقد و  از نظر وی رویکرد معطوف به سلب آزادی. نماید عدالت و آزادی را منشأ اصلی ذکر می

های آزادانه و عالمانه و سرکوب سیاسی در کنار نادیده گرفتن آرمان برابری نقش محوری در  ارزیابی

او در زمینه تبیین ابعاد . )59-62:1364نیتسن، سولژ (تبیین مسأله فروپاشی مزبور داشته است 

با یک آمریکایی آشنا اگر یک فرد از مردم شوروی : نویسد منطق در شوروی سابق می سرکوبگری بی

شود و با او به کافه یا رستوران برود و پشت یک میز بنشیند، مفهوم این کار ایجاد شبهه برای جاسوسی 

در ادامه او به ذکر مثال دیری پرداخته است و . اعمال شاقه استاست و مجازات آن ده سال زندان با 

گونه  این افراد با هیتلر هیچ. های بسیاری روانه زندان شدند  انسان1345-6های  در سال: گوید می

تنها گناه آنها این بود که توسط . گونه گناهی نیز مرتکب نشده بودند همکاری نکرده بودند و هیچ

ها در حکم جنایت بود  آزاد شدن از سوی آمریکایی. های آلمان آزاد شده بودند انها از زند آمریکایی

سولژ نیتسن درباره انعکاس این رویکرد در روحیه و طرز عمل کردم به نکاتی از حمله ). 126: همان(

ودند اشاره نم... گویی، گذراندن ساعات کار اداری به امور شخصی و  عالقگی به کار و تالش، رواج دروغ بی
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کند که برابری حقوق زن و مرد در شوروی به این مفهوم درآمده است که هم زن باید کار  و تصریح می

 ). 84-85: همان(کند و هم مرد تا دستمزدهای پایین کفاف زندگی را بدهد 

در تأیید اظهارات سولژ نیتسن، آندره فونتن استراتژیست برجسته فرانسوی، در مقام تبیین دالیل 

کشی از عامه مردم و گسترش فساد  سقوط شوروی سابق بر روی عناصر سرکوب سیاسی، انگیزهمحوری 

کسانی .... پذیر نبود گونه فعالیت سایسی امکان در خارج از دولت و حزب هیچ: نویسد وی می. تأکید دارد

 کند شد که سیستم به آنها خدمت می هرچند بیش از پیش آشکار می کردند، که به نظام کمک می

حکومت واقعی در دست مافیا .... کردند ترین بدگمانی به مخالفت را همانند کفرگویی سرکوب می کوچک

بود که در سرتاسر شوروی کلیه اعمال تبهکاری، قاچاق مواد مخدر و فحشا را در ید خود داشتند و 

 رسیده بود که  میلیارد روبل100های پایانی عمر حکومت به رقمی بالغ بر  حجم معامالت آنها در سال

وی با تأکید بر رابطه تنگاتنگ سرکوب سیاسی با .  شوروی سابق شده بودGNP درصد 12معادل 

ها، مهمترین آثار رویکرد مزبور را در اقتصاد اتحاد شوروی جهش  گسترش فساد و افزایش نابرابری

مله دالری با های خارجی و معا های باال، افزایش شدید بدهی قیمت مایحتاج مردم و بروز تورم

دارد که رضایت  او به صراحت اظهار می. داند ها بر سر متحدین استراتژیک در سراسر جهان می آمریکایی

 میلیارد دالر باج به دولت شوروی میسر شد و رأی به توسل به 33دادن به وحدت دو آلمان با پرداخت 

 ). 110-19: 1371فونتن، (شت  میلیارد دالر درآمد برای آنها به همراه دا4زور بر علیه عراق 

 

 سخن پایانی 

های علوی مورد بررسی  رسد به اعتبار مالحظات ایدئولوژیک که در این مقاله از منظر آموزه به نظر می

قرار گرفت و نشان داد که دستیابی به رفاه، همدلی و بالندگی تنها بر محور عدالت و آزادی ممکن است 

های عملکرد   به عنوان شاهد مثالی مطرح گردید را در فراز و نشیبو تجربه عملی شوروی سابق نیز که

توان نشان داد که رونق اقتصادی و ثبات سیاسی و همدلی اجتماعی صرفاً  اقتصاد ایران نیز به روشنی می
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های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی قابل  با تکیه بر موازین عدالت اجتماعی همراه با آزادی

 .آورند ت و این دو سنگ محکی هستندکه کارنامه اقتصاد ایران را به سنجه در میدستیابی اس

دهد که هرگاه در نزد  نگاهی به کارنامه یک صد ساله گذشته اقتصاد ایران به روشنی نشان می

مدیریت توسعه کشور ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی در دستورکار قرار داشته، عملکرد حاصله قابل 

تجربه چند ساله اولیه انقالب مشروطیت، دوران . های قبل و بعد از آن نبوده است  دورهمقایسه با

 ساله اول پس از پیروزی انقالب اسالمی، گواهی بر این 7حکومت چند ساله دکتر محمد مصدق و 

در حالی که شواهد تجربی حکایت از آن دارد که در هر یک از این سه دوره کشور با . مدعاست

ترین مشکالت داخلی مواجه بوده و همه چیز حکم  ترین فشارهای خارجی در کنار پیچیده سابقه بی

رو شود، در تمامی موارد مزبور در عملکرد اقتصادی، ایران به  کرده که کارنامه اقتصادی با بحران روبه می

چنانچه بنابراین، . دستاوردهایی نائل شده که نظیر برخی از آنها تا امروز نیز تکرار نشده است

ای داشته باشیم که هم با معیارهای علوی سازگاری و هم  خواهیم در دوران جمهوری اسالمی کارنامه می

قابلیت طرح در سطح جهان داشته باشد و موقعیت نسبی ما را در میان کشورهای دنیا اعتال بخشد، 

در زمینه آزادی سیاسی و های آن  بندی عملی به وعده ای جز بازگشت به اصول اولیه انقالب و پای چاره

 ساله گذشته مدیریت توسعه در کشورمان با تکیه به برخی 15در طی . عدالت اجتماعی وجود ندارد

های رشد اقتصادی باالتر به سمت  توجیهات تکنیکی، این موازین محوری را به بهانه دستیابی به نرخ

ها و   کشور وقت آن است که دادهاکنون در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه. حاشیه رانده است

تری قرار گیرد تا با اطمینان خاطر بیشتری دریابیم  های اقتصادی این رویکرد مورد بررسی جدی ستانده

که دستیابی به کارنامه اقتصادی مطلوب فقط و فقط در سایه پای بندی به موازین عدالت اجتماعی همراه 

 .پذیر است های قانونی سیاسی امکان با آزادی
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