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 بوده است. يرو به فزون يليخصوص بعد از جنگ تحم بعد از انقالب فساد وجود دارد و به يرانيدر جامعه ا
بعد از  رانيفساد در ا يريگ شکل يآن چگونگ يفساد، و پرسش اصل يريگ ند شکليفرا ين نوشتار بررسيهدف ا
ت ساحت ي، اهمياجتماع يها انواع سلطه، کشمکش گروه يلين منظور از چهارچوب تحلياست. بد انقالب
ماکس وبر  يه نوع آرمانيد که از نظرشاست، استفاده ياز س بروکراسي ييز امور، و جدايک و تماي، تفکيفرهنگ

استفاده  يرانيمختلف جامعه ا يها يژگيو ييشناسا يبرا يا کتابخانهو  ياسناد بررسي روش .استخراج شده است
د يتول يرانيپردازان اهيران است که توسط نظريا جامعه يخيها و شواهد تار ليشده است. اسناد شامل تحل

ک ي يدارد. و زمان يو غرب ياسالم -يرانيا يسه ساحت فرهنگ يرانيدهد جامعه ا يج نشان مياند. نتا شده
شکل  يفرهنگ ييگراا اقتداريشدن  يبُعد شود، تک يمسلط م يگريبر د يا ک دورهيدر  يساحت فرهنگ

، و در يت آنهم باعث انحصار اقتصاديشود و در نها  يم ياسيباعث انسداد س يفرهنگ ييرد. اقتدارگرايگ يم
 يها گر ساحتيک ساحت بر دي ياجتماع يها تسلط گروه مکانيسمق يند از طرين فرايشود. ا يجه فساد مينت

ه بودن يو چند سو يدگيتوان گفت درهم تن يشود. در کل م يانجام م بروکراسي يزدگاستي، و سيفرهنگ
ران ياقتصاد ا يبرا يا ژهيو يکنندگ نييتع ياسيو انسداد س بروکراسي يزدگاستي، سيفرهنگ يياقتدارگرا
 فساد است.  يريگ آن شکل يها امدين پيتراز مهم يکيدارد که 
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 شخصي منافع راستاي در يمنصب عموم استفاده از ف سوءين تعريتر فساد را در گسترده
 رفته شده استيش پذيات فساد و ضدفساد کم و بيف ساده در ادبين تعرياند اان کردهيب
(Huther and Shah, 2000: 3؛Lambsdorff, 2007: 16 اما چن .)از فساد  يفين تعري

با  يو دولت ين امور عموميست. فساد را معموالً با فرض واضح بودن مرز بيچندان کامل ن
، ي، خانوادگيمنافع شخص يدر راستا يا دولتيو  يگر امور به سوء استفاده از منصب عموميد

ف از ين تعريدر ا يملأقابل ت يها ف کرد. مشخصهيتوان تعر  يم يو اجتماع ي، حزبيگروه
وجود دارد،  يو دولت ين امور عموميب يشود که مرز  يرفته مينکه پذيفساد وجود دارد. اول ا

ف فساد از منظر مدرن را ي، تعرييداـن جيرش ايشود. پذيمـن يت آن نفيچند نسب هر
 يه امرست بلکين يک سوء استفاده شخصين که فساد فقط يسازد. دوم ا  ير ميپذامکان

که ممکن  يزين چين بين که در ايرد. سوم ايگ  يگسترده را در بر م ياست که روابط اجتماع
 يو اجتماع يرماديغ يتواند کاالها  يست بلکه مين يماد ياست رد و بدل شود فقط کاال

 (.Carvajal, 1999: 336) رديمانند تبار را در برگ

 روي ثراتابر  يا  کننده نييتعاز فساد  يمش مقدار کيا افزاياز فساد و  يکاهش مقدار کم
در جهان  يارد دالر در امور تجاريليم 19ساالنه  يکشورها دارد. طبق برآورد بانک جهان

ست يا نيدر دن يچ کشوريالملل هنيت بيشفاف سازمان شود و طبق برآورد يرشوه رد و بدل م
ا در يران چطور؟ آي(. ا21 :2911، يرشوه پرداخت نکرده باشد )رسول يکه در تجارت خارج

روش وجود دارد 22فساد  يريگ سنجش و اندازه يا کم؟ براياد است و يران مقدار فساد زيا
ن که از سال يمستقر در برل ،المللنيت بيشفاف سازمان(. 22-21 :2909و همکاران،  ي)عزت

ند رو به جهان نموده است، رو يها فساد در اکثر کشور يريگ شروع به سنجش و اندازه2001
)جدول  ن سازمانيا يدهد. طبق گزارش آمار يران ارائه ميا ينه فساد برايرا در زم يرشد

زان فساد يبوده است. نرخ متوسط م يرو به فزون  1999 سال خصوص از ران بهيفساد در ا (9
ران جزو يدهد ا ياست که نشان م 2/1مندرج در جدول مذکور  هايران ساليا يبرا



 
 
 

  

 

  

است. نمره کمتر نشان از فساد  29تا  9ن يدامنه نمره شاخص ب 2د است.پر فسا يکشورها
کشور جهان  219ن يدر ب 299 آنرتبه و  است 9ران ينمره ا 1921. در سال بيشتر دارد

 يکيعنوان   نه کنترل فساد بهي( در زم1922) يبانک جهان يها ن طبق برآوردياست. همچن
 يها را دارد. داده 291کشور جهان رتبه  199ن ير بران ديا ،خوب يگانه حکمران از ابعاد شش

درصد از مردم معتقدند که  12ش يماين پيکند. در ا يد مين را تائيز هميپُز ن يش آيمايپ
 1ز معتقدند که فساد در يدرصد ن 21ر شده است. يفراگ يا تا حدير و يران فراگيفساد در ا

کم فساد  بهمعتقد  يگر خبرگانيطرف دشتر شده است. از يب يا تا حديشتر و يسال گذشته ب
. به طور درصد است 1/1خيلي زياد درصد و  1/92زياد  درصد، 1/21متوسط درصد،  1/22

زاده و همکاران، هاشم  ينيدرصد از خبرگان معتقدند فساد وجود دارد )حس 91/11 کلي
2909: 292  .) 

 3012تا  3002 يها از سالگر کشورها يسه با ديران در مقايا ي( نمره فساد برا1جدول )

            

 299 292 299 292 222 299 219 222 221 222 299 292 11 11 11 رانيرتبه ا
 219 212 221 211 211 212 211 211 219 219 210 229 211 222 299 تعدادکشورها 

 9 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/2 9/1 1/1 1/1 0/1 0/1 9 انرينمره ا

؛ 2919سرشت، )فرخ از جمله کارهاي نوشته شده است يا نه مطالب گستردهيزماين در 
ان و ي؛ عباس2909ان، ينژاد و نظري؛ فرهاد2911رفتار، کيپور و ني؛ قل2911ان، يفيلط

دهنده آن فساد و عوامل شکل يه درصدد بررس( ک2911ادزاده، يو ص ي؛ علم2911ر، يجهانگ
 نيز را يتوان وجوه مشترک  يم ين آنان وجود دارد وليکه ب يها هستند. با وجود تفاوت

ن هستند که نشان دهند چند يران دنبال ايدر ا يها طبق عرف علم ين بررسيبرشمرد. ا
ح فساد دارند. در يدر توض يرها چه سهمين متغير فساد را به وجود آورده است و ايمتغ
ن يپنهان ب يها مکانيسماز  ديح دهد بلکه بايرا توض يد صرفاً توالينبا ينييکه هرگونه تب يحال
 يزيز سخن گفت چين يعل يها نديد فرايرها بايل کند. در کنار متغيرها را هم تحليمتغ يتوال

                                                           
ارگان مختلف  21شناسي و چگونگي بررسي فساد را در سايت خود قرار داده است. اين سازمان از طريق  اين سازمان روش ـ2

ها  توان اعتبار اين داده  آورد. با اين وجود هنوز مي دست مي از شهروندان، مختصصان و بازرگان در هرکشور بهاطالعات خود را عمدتاً 
 الملل نيز بارها نحوه بررسي خود را بازبيني کرده و درصدد اصالح آن بوده است.  را مورد سوال قرارداد و شفافيت بين



 
 
 
 

 

. در (Blamey, 2007 &Mackenzie؛ Sayer, 1999) ب استيقات مذکور غايکه در تحق
 يرانت و فساد تلق يدولت عامل اصل يران بزرگيفساد و ضدفساد در ا يها شتر گفتمانيب
 يها نديکند بلکه فرا  يد ميست که فساد را توليدولت ن يو کوچک يکه بزرگ يشود. در حال  يم

؛ دوگراف و 2911دهد )آکرمن،   يار گرفتن آن است که فساد را شکل ميتصاحب و در اخت
 يبراليل يدئولوژير ايثأران به شدت تحت تيات فساد و ضد فساد در اي(. ادب2902همکاران، 

رد يگ  يران شکل مين که مشخص شود که چگونه فساد در ايا ينه فساد است. برايدر زم
ران بعد ين است که فساد در ايا ياصل يها رفت. پرسش ينيچننيا يها ليد فراتر از تحليبا

ند ي؟ فرانداآن را به وجود آورده يندهايا فرايند يست؟ چه فرااز انقالب چگونه شکل گرفته ا
 . (1992نتز، ي)ماندها چگونه است؟ ين فرايوند بيکدامند؟ پ ياصل يندهايا فراي

 ييوبر، کارکردگرا يکرد نوع آرمانيفساد وجود دارد شامل رو  نهيکه در زم يها هينظر
م يتقس يشناخت و جرم ييگرا خوب، پسا اثبات يحکمران، ي، اقتصاد نهاديستمي، سيساختار

چون انواع سلطه، کشمکش  يه وبر با مقوالتي. نظر(121-12 :2912، ي)خضر شود يم
از  بروکراسي ييز امور، و جدايک و تماي، تفکيت ساحت فرهنگي، اهمياجتماع يها گروه

 (. 12 :2902)دوگراف و همکاران،  ( به بحث فساد مرتبط استياست )دموکراسيس

امور  ييخود چون جدا يها يژگيهمراه با و يعقالن بروکراسيوبر معتقد است با رشد 
دوران  ،ييگرا ، اصل انتصاب و تخصصيررسميت روابط غي، حاکمياز شخص يعموم

 بروکراسين نوع ي(. در ا921 : 2912ال به سر آمده است )وبر، يمونيپاتر يها يساالر وانيد
تواند  يد و فروش مناصب نميفساد کارمندان همچون خر يقانون -يعنوان سلطه عقالن به

 ،ميقد ياياست که در غرب به وجود آمده است. در دن يتيواقع يتين عقالنيفتد. چنياتفاق ب
شدن  يبود، با عقالن يا فهيو طا يشاوندينه چندان بزرگ در چنبره روابط خو يوان ساالريد

ن يچن يافتد. ول يگر مقوالت مرتبط اتفاق ميد است وياز س بروکراسي ييجدا بروکراسي
ن ي(. در ا199 :2910 در حال گذار صادق دانست )گدازگر، يکشورها يتوان برا يرا نم يامر

ق ياز طر ياست و فرهنگ وجود ندارد. مناصب اداريو اداره  از س بروکراسي ييکشورها جدا
  استيستوان  يند را مين فرايشوند. چن يع ميتوز ياسيو س يشاوندي، خويحات فرهنگيترج



 
 
 

  

 

  

است يتوان گفت س ي(. در کل م29 :2902فرد و همکاران،  يي)دانا نام نهادبروکراسي يزدگ
توسعه  ياست. در کشورها يستگيار شايمع يجا به ياسيار سين شدن معيگزيجا يعني يزدگ

را است. است و اجيبه دنبال کنترل س ياست زدگيوجود دارد، س ياست زدگيافته اگر هم سي
 يخانواده و گروه ها ياعضا يبرا يابي در حال توسعه با هدف شغل يکه در کشورها يدرحال
است زده و دست آخر يها را س يبه خصوص خط مش ياست زدگيکند. س يدا مينمود پ يحزب

(. چگونه 292 :2902و همکاران،  ي)صادق کند يرا تسهل م يو رانت خوار يانحصار اقتصاد
  شوند به يم ياسيوارد عرصه س يوقت ياسيو س ياجتماع يها افتد. گروه يم ين اتفاقيچن
را دچار  بروکراسياستفاده، و  يو فرهنگ يحات فکرياز ترج يت عقالنيريمد يجا
(. 02 :2911)وبر،  آورند يعناصر خود در م يکنند و آن را تحت لوا يم يزدگ استيس

ن يرند. ايگ يدر جامعه شکل م جودمو يها ق شکافيدر جامعه از طر ياجتماع يها گروه
(. در 1 :2910ه، يري)بش هستند يق ماديو عال يفرهنگ يها دهيحامل ا ياجتماع يها گروه

 ياست که هرکدام از ساحت فکر يو منزلت ياجتماع يدان گروهايواقع، جامعه به صورت م
زنند.   يمرا رقم  ياجتماع يها ت کشمکش و تضاديکنند و در نها  يم يطرفدار يو فرهنگ

مختلف  يفرهنگ يها دهيا ياصل يها مختلف حامل يو اجتماع يمنزلت يها ن گروهيچن
 ياست زدگيدهند. و بعد از تسلط بر عرصه قدرت با س  يهستند که  کشمکش را شکل م

م ياست تحکيآنان را در عرصه س يو فرهنگ يحات فکريو ترج يخود ياجتماع يها گروه
ن يب يفرهنگ يها دهين ايب يها ن کشمکشيجامعه هم ين اصلايکنند. از منظر وبر جر يم

در  است که يداني(. جامعه م2911کس، ي)بند تصاحب قدرت است يبرا يمنزلت يها گروه
د. نشو  يم ياسيس يها ييارويل به رويتبد ياجتماع يها در قالب گروه يفرهنگ يها دهيا آن،

 ديز استفاده نماين يگريه دين علينماد تواند از خشونت  يکه بتوان مسلط شود، م يهر گروه
شود و  ياست زده ميش سيش از پيب بروکراسيند ين چرخه فراي(. در هم212 :2909 و،ي)بورد

خصوص فساد را  و به يو اجتماع يهمچون مشکالت اقتصاد يبعد يها چرخه يزدگاستيس
ک يبه عنوان  سيبروکران يب ين است که رابطه مناسبيل وبر در ايتحل يژگيزند. و يرقم م

بر قرار کرده است.  يند اجتماعيبه عنوان فرا ياجتماع يها و گروه يساختار اجتماع
 يها و گروه ياسيجدا از عرصه س ييگرا از تخصص يستميصرفاً به عنوان س بروکراسي

نفع در نظر يذ يها عنوان گروه ز صرفاً بهين ياجتماع يها شود. گروه يتصور نم ياجتماع



 
 
 
 

 

گر يجامعه را با همد ييايپو-ييستايق است، و اين آنان وثيوند بلکه ارتباط بش يگرفته نم
ش داده يانه نمايل گرايمختلف جامعه را به صورت تقل يها ن ساحتيدهند. همچن ينشان م

 يابد، براي يل نميتقل يا اقتصاديو  يک عنصر مثالً فرهنگيجامعه به  يها شوند. ساحت ينم
کنند، سلوک انسان  يها حکومت نم ها بر سلوک انسان شياند د:يگو ين است که وبر ميهم

شوند  يها خلق م شهيله اندير جهان که به وسياست. تصاو يو معنو ير فرمان منافع ماديز
که از  يکنند، اعمال ين مييرِ اعمال انسان را تعيمس يعنيکنند،  يفا مينقش سوزن بان قطار ا

فقط دنبال منافع  ياجتماع يها (. گروه921 :2911)وبر،  اند ش منافع ما حاصل آمدهيپو
 يبا منافع ماد يرينکه درگين ايهستند که در ح يفرهنگ يها تيستند بلکه آنان هوين يماد

و  نمودهزده استيرا س بروکراسيتواند  يکه م يتداوم خود دارند. استراتژها يبرا ييهاياستراتژ
است  يمکانيسمک يبورکرات يزدگاستيزند. ساز جمله فساد را رقم ب ياريبس يمنف يها امديپ

و فساد مرتبط  يو انحصار اقتصاد ياسيجامعه را به انسداد س يبودن فرهنگ يکه تک بعد
  شود که چگونه فرهنگ و تسلط تک جانبه يق است که نشان داده مين طريکند. و از ا يم

 م بزند. به خصوص فساد را رق ياجتماع مسائلتواند  يآن بر جامعه دست آخر م

  گر مرتبطيمختلف اجتماع به همد يها دهد چگونه ساحت ينشان م ينديل فراين تحليا
خود نقطه شروع را ساحت  يها ليکنند. ماکس وبر در تحل يهستند و چگونه عمل م

ست ين ييگرا لين امر تقليرا. ا يدهد همچنان که مارکس ساحت اقتصاد يقرار م يفرهنگ
رقابل يده است و غيچياست. تمام امور جامعه در هم پ ينديرال فيبلکه نقطه شروع تحل

شود و سپس از  يجدا از هم در نظر گرفته م يليبه صورت تحل يبررس يبرا يک وليتفک
 دبرگ،ي)هدستروم و سورسد  يگر ميد يها شود و به ساحت يل شروع ميک ساحت تحلي

ست. همه مانند ين يرگيتر از د کدام مهمچي. ه(1929، يلکوسکي؛ هدستروم و 2001
 يها ق گروهيکند، و از طر يشروع م يح هستند. وبر از ساحت فرهنگيک تسبي يها دانه

گر يد ينجا ساحت فرهنگي. در ا2رسد يها م گر عرصهيبه د يفرهنگ يها دهيحامل ا ياجتماع
ل را ير ريمس يخيک دوره تاريآورد بلکه مانند سوزن بان قطار در  يساحت را به وجود نم

و سپس شکل  يو اقتصاد ياسي، سيفرهنگ يها ن ساحتيروابط ب يدهد. بررس ير مييغت

                                                           
 وبر شاهدي بر اين ادعا است.  داري ماکسکتاب اخالق پرتستاني و روح سرمايه ـ2



 
 
 

  

 

  

ن يکرد وبر آنچه که در اير رويثأن تحت تيل هستند. بنابرايتحل يفساد محور اصل يريگ
 يو منزلت ياجتماع يها ، گروهيمختلف فرهنگ يها مدنظر قرار گرفته است: ساحت يبررس

 يفرهنگ يي، اقتدارگرابروکراسي يزدگاستي، سيمختلف فرهنگ يها حامل ساحت
و دست آخر  ي، انحصار اقتصادياسيانسداد س يريگ (، شکليک نمودن امور اداريدئولوژي)ا

، يرانيا يها جنبه يفرهنگ يها به خصوص فساد است. منظور از ساحت ياجتماع مسائل
 ه استخ نضج گرفتياست که در طول کل تار يرانيفرهنگ جامعه ا يو غرب ياسالم

ت يريبه استفاده از مد بروکراسي يزدگاستي(. س211 :2911دفر، ي؛ مع12 :2911)سروش، 
نجا به ياست. طبقه در ا يا و طبقه يگروه يحات فرهنگيا ترجيدر جهت منافع و  يياجرا
د مرتبط است بلکه در يا عدم تصاحب ابزار توليست که به تصاحب و يآن ن يمارکس يمعنا
و تداوم آنان  يريگ در شکل يمرتبط است که عنصر فرهنگ ياقشار اجتماععام تر به  يمعنا

ها  گر گروهيک گروه مسلط بر ديل فرهنگ يتحم يمعنا به يفرهنگ يياست. اقتدارگرا ياتيح
گر ي( بر ديک ساحت فرهنگ )غربيل يد. تحميگويم يآنچنان که گرامش بلکه ،ستين

ست هرچند از ين يبسته به طبقه اقتصادوا يفرهنگ يي( است. اقتدارگرايساحت )اسالم
 ييان در اقتدارگرايپساختارگرا شود. به زبان ياعمال م يا گروه اجتماعيق طبقه و يطر

ک يبر  تأکيدبا  ياجتماع يها گروه شود. يشود بلکه ساخته م يل نمي، فرهنگ تحميفرهنگ
خواسته آن ساحت  ( دنبال ساختن افراد جامعه طبقيدر دوران پهلو يراني)ا يساحت فرهنگ
 ييند. اقتدارگراين نمايف و تداوم خود را تضميکل جامعه را تعر يت فرهنگيهستند تا هو

 يزدگاستيکشاند و س يجانبه متک ييرا به تعهدگرا ييتخصص گرا بروکراسي يفرهنگ
  گروه ياسي(. در انسداد س21-2 :2902فرد و همکاران،  يي)دانا زند يـرا رقم م راسيـبروک
م يرمستقيا غيم و يگر به بلوک قدرت را به طور مستقيمسلط راه ورود گروه د يماعاجت

نه ين زميخود را در ا يک ساحت فرهنگيبر  تأکيدگروه مسلط با  ياسيبندد. در انسداد س يم
ق يشود. از طر يم ياسيس يدئولوژيک ايل به يتبد يدهد. ساحت فرهنگ يمحق جلوه م

 يزدگاستيامد سيابد. پي يش ميش افزايش از پيب کراسيبرو يزدگاستيس ياسيانسداد س
 د کشور بهيو عرصه تول يار منابع مالياخت ياست. در انحصار اقتصاد يهمانا انحصار اقتصاد

تواند شامل  يمن انحصار يرد. ايگ يمسلط قرار م يدر دستان گروه اجتماع يطور نظامند 
کالن،  يها، واميات، رانت اطالعاتها، مجوز صادارات و وارد ها و بانک س شرکتيسأت



 
 
 
 

 

ساحت  ين چرخه به طور نظامندين ايره باشد. بنابرايو غ يمات اقتصاديص ارز، تصميتخص
 ياسيس يدئولوژيل به ايتبد ينخواه يکند که خواه يمرتبط م ياسيعرصه س بهرا  يفرهنگ

 ،بر آنان ببندد، و راه را ساختهگر را محدود يد يها اگر گروه ياسيس يدئولوژيشود. ا يم
 يزدگاستيشود. با س يم بروکراسي ياست زدگيس يريگ است، و باعث شکل ياسيانسداد س

رد. مدل يگ يو فساد شکل م يو از جمله انحصار اقتصاد يمشکالت اقتصاد بروکراسي
 دهد.  ينشان م يترقيندها را به صورت دقين فراي( ا2) يليتحل

  

 

 

 

 يياقتدارگرا يريگ و نحوه شکل يمختلف فرهنگ يها ساحت يو معرف ييشناسا يبرا
 يا و کتابخانه يران از روش اسنادياقتصاد ا يليو شواهد تحل ياسيقواعد س يژگي، ويفرهنگ

همچون  يمختلف يها ساحت يژگين روش وي(. ا,Neuman 2004) استفاده شده است
کند.  يران روشن مي)فساد( را در ا ياجتماع مسئله، اقتصاد و بروکراسياست، يهنگ، سفر

؛ 2911ان، يپردازان )کاتوزهياست که توسط نظر يخيتار ها و شواهد لياسناد شامل تحل
گان، ي؛ شا2911؛ سروش، 2910کالم، باي؛ ز2910؛ اشرف، 2910، يمي؛ عظ2912ه، يريبش

؛ 2901؛ فوران، 2912پور، عي؛ رف2911؛ نصر، 2919، يسرسپاي؛ م2912، ي؛ آشور2912
( 2912، ي؛ آزاد ارمک2911ان، ي؛ آبراهام2919، ي؛ علمدار2911يي؛ طباطبا2910، يفاضل

است.  يرانيل متون محققان در کل جامعه ايج تحلينتا برخاسته ازاهد ود شده است. شيتول
است که در مدل  يزياثبات آن چ ح ويتشر يل محققان برايشده  از تحل يآورج جمعينتا
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ان، يک کاتوزيدروليو جامعه ه يه استبداد نفتيح شامل نظرين نتايان شده است. ايب يليتحل
نصر،  يسروش، فلسفه سنت يرانيفرهنگ ا ي، سه گانگييطباطبا يشه عقليامتناع تفکر اند

، نوع و يميران عظيبودن اقتصاد ا يال و دولتيپاترمون بروکراسي، يرسپاسيم يرانيه ايمدرنت
 يها کشمکش يقاعدگيب و انيه و آبراهاميريبش ياسيو س ياجتماع يها عملکرد گروه

 قرار گرفته است.  يليه مدل تحليل محققان در سايج تحليران فوران است. نتايدر ا ياسيس

 ييشناسا يراب يران بعد از انقالب است وليفساد در ا يريگند شکليل فرايتحل يهدف اصل
 ، کليرانيجامعه ا ياقتصاد ياساس يژگيو و ياسيس ي، قواعد بازيفرهنگ  ات ساحتيخصوص

نکه يا يبرا يمد نظر قرار گرفته است. به عبارت يخيتار يشناسران از منظر جامعهيخ ايتار
 يها يژگيران چه ويدر ا يو اقتصاد ياسي، سيمختلف فرهنگ يها مشخص شود ساحت

محققان  يها هيرد. با کمک شواهد حاصل از نظريران مد نظر قرار گيخ ايتار د کليدارند با
 شود.  ين مهم حاصل ميخ ايران در طول تاريجامعه ا يها يژگيدر مورد و يرانيا

زرتشت را  نيان ديتوانمند است. در دوران ساسان بسيارو  يغن يکشور يران از نظر فرهنگيا
 يپرست تلقکتاي ينير و شر ديت خيبا وجود ثنو ينياعالم کرد. د ين رسميرفت و ديپذ
ان بعد از دو قرن سکوت توانستند در قرن سوم و يرانيران، ايشود. با ورود اسالم به ا  يم

، فرهنگ جهان اسالم را به اوج خود در جهان برسانند. از قرن پنجم فرهنگ يچهارم هجر
ت صاحبان قدرت است. يآن عدم حما يل اصلياز دال يکيهد افول خود است که شا ياسالم

مور لنگ فرهنگ يان و سپس حمله مغول و تيو به خصوص سلجوق يبا ورود ترکان غزنو
 کياز  ييگراي(. از قرن پنجم به بعد قشر2910باکالم، ي)ز سقوط خود را تجربه کرد ياسالم

رشد کرد. چراغ  يرانيو ا يشدت در فرهنگ اسالمگر به ياز طرف د ييگراطرف و عرفان
و  يگذاشت. تفکر عقل يران رو به خاموشيو شک محور با افول فلسفه مشاء در ا يتفکر عقل

ل شود بلکه ي( تبديتجرب-ي)عقل ينه تنها نتوانست به نگاه علم يرانيا -يشک محور اسالم



 
 
 
 

 

ن يالدخ شهابيش يرانيا لسوف برجستهيش مسلط شد. فيش از بيب يو اشراق ينگاه شهود
را در فلسفه  يندين فراي( چنيرانيتفکر ا ينه تمام نمايي)آ خ اشراقيمشهور به ش يسهرورد
تفکر  يقو سلجو يزنوغترکان  يروزين با پي(. همچن2901گان، يشا ؛2911)نصر،  رقم زد

اه تفکر ر ،ن قرونيمعتزله در ا يو همزمان با افول تفکرات کالم ديدر فقه مسلط گرد يقشر
د. فلسفه شت حرام اعالم يمطرود و در نها يکه فلسفه به طور کل يبسته شد به طور يعقل

به چالش خوانده شد و دست آخر  يبه طور جد يو امام فخر راز يتوسط امام محمد غزال
 ش توانست در فرهنگيه هم که فلسفه کم و بيدر دوران صفو يد. حتيچراغ آن خاموش گرد

مالصدرا  يفلسفه وجود از عرفان، کالم و فلسفه بود که در يبيترک ،دهد نشان يخود يرانيا
-ان هرچند از فلسفه شکيرانيشود ا  يفات مشخص مين توصيد. با ايصه ظهور رسحبه من

 يميابند. بخش عظيمحور دست -نتوانستند به تفکر مدرن سوژه يمحور بهره مند بودند ول
-يعرفان ين تفکر غنياست. ا ياشراق -يعرفان ان به خصوص از قرن پنجميرانياز فرهنگ ا

)تفکرمدرن  شهيمانده است. امتناع اند ياست که از گذشته باق يليبديراث بيم ياشراق
 (.       2919، يي)طباطبا دوران مذکور است ياساس يها لفهؤمحور( جزو م-سوژه

طه روشنفکران محور غرب در دوران مشرو-سوژه ان با تفکريرانيگر با مواجه اياز طرف د
)مانند  يران کنند. کسانيگرا وارد ا تين نوع نگاه را به صورت تماميبر آمدند تا ا يرانيا

ق اعتقاد ي( که به تلفيآقا خان کرمان ارزيو م ييد محمد طباطباي، سين اسدآباديدجمالديس
 ا اين حال،ب. غلبه کردها  نگاه گريبر د ،مدرن راه نجات است يريگجهتاينکه تنها  يداشتند ول

 ياسير مرکز سييگانگان به کشور و تغيبعد از مشروطه و ورود ب ياسيو س ياجتماع يثباتيب
 . بعد از آنگرديدران يمشروطه در ا يپروژه روشنگرسبب شکست به طور موقت به کرمانشاه 

 -يرانيا يمسلط شد. فرهنگ غن ينگاه توسعه تک بعد ،يزم پهلويمدرنهم با سلطه شبه 
شد.  يکال غربيتکن-يرانيل به فرهنگ ايتبد يزم مطلقه پهلويمدرندر دوران شبه ياسالم

(. 911 :2912ان، ي)آبراهام است کنار گذاشته شديآن کم کم حداقل در حوزه س يبُعد اسالم
 ن موضوع استيانگر همين طبقه بياز منافع ا يون و از دست رفتن بخشيکاهش نفوذ روحان

و  ي، اسالميمل -يرانيا يران سه بعد فرهنگيدر ا ،به عبارت بهتر (.292 :2912ان، ي)آبراهام
 :2911)سروش،  ر استياخ هصد سال ان دريرانيا يوجود دارد که جزو اساسنامه فرهنگ يغرب



 
 
 

  

 

  

 يا تبانيو  يگريبر دها يک از فرهنگ تسلط هرحاکي از ر ياخ هصد سال يخ فرهنگي(. تار12
ن امر مشکالت يهم و است يو منزلت ياجتماع يها هق گروياز طر يگريه ديدو بُعد بر عل

بر  يکال غربيهمراه با نگاه تکن يرانيا-يحوزه مل يرا رقم زده است. در دوران پهلو ياريبس
ن يتر خت. بزرگيرا برانگ يمسلط شد و واکنش حوزه اسالم ياز نظر فرهنگ يحوزه اسالم

ن سه حوزه است. ين ايب يارن عدم سازگير هميصد سال اخن يران در ايا يچالش فرهنگ
گر يبه همد ين سه حوزه را به طور منطقيا ياز نظر فکر اند هنوز نتوانسته يرانيمتفکران ا
گان، ياند )شا ر قلم زدهين مسياند که در ا بوده ياريند. بدون شک متفکران بسيمرتبط نما

فرهنگ  ايزم( و يا شبه مدرني)مشروطه يهژمون شدن نگاه فرهنگ غرب ي( ول9 :2911
ن موانع يتراز بزرگ يکي( اجازه کاهش شکاف را نداده است. يمذهب يدئولوژي)ا ياسالم

جدا از هم است  ين سه حوزه فرهنگير توسعه، وجود هميکشور در مس يو اقتصاد ياسيس
هنوز نتوانسته است خود  ياسالم-يرانيا يدهد. فرهنگ غن يد را نمير جديکه اجازه باز تفس

 يشيو بازاند يق بازخوانيا گذشته و در ارتباط با فرهنگ مدرن غرب به طور عمرا در ارتباط ب
 ران دريدر ا يو تعارضات فرهنگ يفرهنگ يها ن کشمکشي(. ا20-11 :2912، ي)آشور دينما

ن يران را از بيط توسعه در ايشرا ورا رقم زده است  ياريبس يها يثباتير بين صد سال اخيا
 بر کل ساحت فرهنگ بود. يه سلطه فرهنگ غربيعل يز واکنشين يبرده است. انقالب اسالم

حضور  29تا سال  که ياسيانات سيفکرات و جرـاز ت يارين طرف، بسيبه ا 11از سال 
 يو شعارها يستياليکرد ضد امپرياز جمله رو يليبه دال يول ،کردند  يت ميداشتند و فعال

 ،صدرياز جمله بن ياسيس يها گروه يو اشتباهات برخ يليتحم انه انقالب، جنگيجوعدالت
 ياسيو س يبر وجه تفکر فرهنگ ياسالم يت حزب جمهوريگرا با مرکزاسالم يها گروه

گر يبر د يو چه راست سنت يچه چپ سنت ين دوران تفکر اسالميمسلط شدند. در ا
خصوص از دهه  دوران بهن يدر ا يبراليفرهنگ ل يها فرهنگ مسلط شدند. نگاه يها حوزه

از شواهد  يکيها  و بسته شدن دانشگاه ينداشت. انقالب فرهنگ يگر امکان بروز جديد 29
 يياقتدارگرا يريگ و شکل يها و مراکز آموزش از دانشگاه يو غرب يبراليفه عناصر ليتص

فتاد که اتفاق ا هاو سازمان ها وزارتخانه يز در برخين ينيچن نيا يها تيبود. فعال يفرهنگ



 
 
 
 

 

 يه کرد. اسالميخود را تصف يروهايسازمان برنامه و بودجه بود که ن آنها،ن يتراز مهم يکي
به بعد نشان از آن دارد که وجه   29که از دهه  ينمودن علوم انسان يکردن دانشگاه و اسالم

ن دوران حوزه ي( است. در اي)سنت يتفکر اسالم ،در دوران بعد از انقالب يغالب فرهنگ
ت يواقع يخياز حافظه تار يکه بخش يغرب يخصوص تفکر فرهنگ ت و بهيرانيا يهنگفر

ز مانند دوران قبل از انقالب ين دوران نيران شده بود به محاق فرو رفت. در ايا ياجتماع
ران با احمد يا يان روشنفکرياست. در جر يرانيفرهنگ ا يلفه اصلؤته ميشکاف سنت و مدرن

 ،يدگر آلمانيها  نيان( با توجه به تفکر مارتيديرشو  يآشور ،گاني)شا د و همفکرانشانيفرد
شود.   يشروع م يو فلسف يکال غرب به طور اساسيو نقد تفکر سوژه محور و تکن ييگرا يبوم
صورت   به يالب بود، وجه تفکرمدرن غربغران بعد از انقالب هم وجه ين نگاه که در ايدر ا
 يشود که تفکر غرب گشودگ  يادعا م ييگرا ين بوميا شد. در  يم ينف يا انهيگرا تيتمام
دگر، ي)ها آن به طور کامل گرفته شده است يها فرض شيک و پيتوسط علم، تکن يهست

 يگرا، الحاديانه، نسبيگرا، شکيکال، مادي، تکنيصور يعنوان تفکر (. تفکرغرب به2919
نکه به سازش يا يجا به يرانيگر فرهنگ ايشود. در واقع بار د  يم ينف يستيسکوالر و

 ياساس يها بخشبه که اکنون  يو غرب ي، اسالميرانيمل شده سه حوزه اأو ت يمنطق
خود  يواقع يها حوزه يبپردازد، به نف ،اند ل شدهيآن تبد يو خوراک فرهنگ يخيحافظه تار

به وجود  ياسيو هم انسداد س يفرهنگ ييهم اقتدارگرا ين وجه غالب فکري. چناختپرد  مي
 ، ازيک وجه فرهنگيعمال اقتصاد دارد. گسترش و اِ يهم برا يجد يها امديآورد که پ  يم

رات ييک جامعه نتواند با تغيشود فرهنگ   يو باعث م از بين بردهرا  يفرهنگ ييايپو
در الوگ بر قرار کند. يو درسيده و يا تفاهم  ، بهش استيجهان در حال رو که در يا گسترده
-در بطن خود توانسته است با خود 12تبلور به صورت جهاني در قرن م تهيمدرنحاليکه 

 يقيها و موس ، نمادها، پوششين، پزشکي، دي)معمار يعناصر سنت يبرا عرصه را يشيبازاند
(، 2911ته دوم )بک، يمدرن که به آن،است  يزيته همان چين مدرني. افراهم نمايدره( يو غ
 ند. تفکريگو  ي( م2009)هابرماس،  يته انتقاديرنمديا  ( و2911دنز، يخر )گأته متيمدرن

ته دوم دست يبه مدرن يا شانهيبازاند-ان هنوز نتوانسته است به صورت خوديرانيا يفرهنگ
 يکنند ول  ي( صحبت م919 :2909 ،ير سپاسي)م يرانيته اياز مدرن يدا کند. هرچند برخيپ
ر و منسجم يت( به طور فراگيت، غربيت، اسالميراني)ا گانهان هنوز به هضم عناصر سهيرانيا



 
 
 

  

 

  

-به صورت خود ينگـگانه فره(. رشد عناصر سه292 :2911دفر، ي)مع دـان ل نشدهينا
شود. در   يم يو اقتصاد ي، فرهنگياجتماع يها از حوزه ياريبس ييشانه باعث شکوفايبازاند

انسداد  ، بهبروکراسيزده نمودن استيق سياز طر يفرهنگ ييصورت اقتدارگرا  نير ايغ
زند. ساحت   يش دامن ميش از بيو ساختار را ب يشود که اختالالت اقتصاد  يختم م ياسيس
 ز است. ين يمباحثات ساحت فرهنگ يادامه منطق ،ن استقالليدر ع ياسيس

ان از حکومت يان و صفويان، ساسانيخصوص دوران هخامنش خ خود بهيران در طول تاريا
با  يچ شباهتيبرخوردار بود. بدون شک حکومت متمرکز جوامع گذشته ه يقدرتمند متمرکز

ران در يحکومت ا ياصل يژگيدر شرق و غرب ندارد. و يمتمرکز و مدرن امروز يها دولت
آب، مشاع بودن  مسئلهها،  گاهسکونت يسم آن است. پراکندگياليمونيگذشته استبداد و پاتر

بودند که باعث شدند  يطيشرا يداروليو روابط ت يت حکومتي، مالکيشاورزت کيفعال
(. حکومت متمرکز و 1 :2902ان، ي)کاتوز رديران شکل بگيدر ا يحکومت متمرکز و استبداد

 يرا برا يو کسب ارزش افزوده کشاورز يرسان فه آبيشد تا دولت وظ  يقدرتمند باعث م
را در طول  ياريبس يو اجتماع يران تحوالت فرهنگينکه اياداره کشور انجام بدهد. با ا

بر  يران مبتنيد در ايوه توليت شيوضع يتا زمان اصالحات ارض يول ،خ تجربه کرده استيتار
قبل از  يبر ارزش افزوده کنترل آب بود. ول ين دوران حکومت مبتنيبود. تا ا يداروليت

در  يير بسزايثأداده بود که ت يرو يردبفمنحصر  ياسيران تحول سيدر ا ياصالحات ارض
ران تا دوران معاصرداشت: انقالب مشروطه. انقالب مشروطه که در سال يا ياسيتحوالت س

در حال گذار است که در صدد  يجهان در کشورها يها ن انقالبياز اول يکيداد  يرو 2092
موفق را  به صورتمجلس  دوره کرد مهم موفق شد دوين رويران بود. ايکنترل استبداد در ا

 يها يبه خصوص آشفتگ ياسيس يها يثباتيها و ب ل کشمکشيبه دل يول ،از سر بگذراند
 يها يژگياز و يکيشد.  يون به شکست منتهيزاسين تجربه دموکراتياول اول يجنگ جهان

خ است. يدر طول تار ياسيگر در عرصه سيکديحذف  يران تالش برايدر ا ياسينظام س
شاهان در گذشته نداشتند و در دوران  ينيگزيجا يبرا ينهادمند گاه قواعدچيان هيرانيا



 
 
 
 

 

 گر هستنديد کيشه در صدد حذف يتصاحب عرصه قدرت هم يز برايد نيجد
 يدر عرصه باز بسياري را مسائل ،رنهادمنديغ ياسي(. رفتار س2911ن، ي؛ برز2919ان،ي)کاتوز

در دوران  ياسيفساد س ،آن يها امدياز پ يکيکشور به وجود آورده است که  يبرا ياسيس
ها در  گر گروهيحذف د ،ين عمليجه و همزاد چنيو دوران بعد از انقالب است. نت يپهلو

 را در ياسين دو مولفه، انسداد سياست. ا بروکراسيزده نمودن استيو س ياسيعرصه س
ران از يدر ا ياسيس يها گفته شد شکاف ران رقم زده است. همانطور هم که قبالًيا

( يو غرب ي، اسالمي)مل يفرهنگ يها ت گرفته است. تعارض شکافأنش يفرهنگ يها شکاف
زند   يها رقم م ن گروهيب ياسيد را در عرصه سيشد يها يريگخواه و ناخواه تعارضات و جبهه

 ييت انحصارگرايو در نها ياسي، انسداد سيامور ادار يزدگاستيس يريگ که منجر به شکل
را رقم خواهد زد که با فساد  نامطلوب يند خواه و نخواه حکمرانيران فيشود. ا  يم ياقتصاد

 (.211 :2902)دوگراف و همکاران،  رابطه دارد يو انتخابات ياسيفساد س ويژهبه 

-. شبهمشاهده کرد توان يرا به وضوح م بروکراسي ياست زدگياول س ياز دوران پهلو

، ارتش بروکراسيه دنبال  گسترش ش از هميا حکومت مطلقه رضاخان بيو  يزم پهلويمدرن
ن ي(. در ا2912 ه،يري)بش توسعه کشور بود يبرا يو عمران يادار يها ساختريجاد زيو ا

از استبداد را تجربه  يديگونه جد ،رانيا ،2919تا  2921 يها خصوص از سالدوران به
تا  2919 يها نداشت. در سال يقو يگاه مردميها پا ر ساختين توسعه زيکرد که در ح  يم

با  ينهادمند، دموکراس يريگ شکل را ياسيس يها ت گروهيفعال يجاد فضايبا وجود ا 2991
ر يخصوص با رانت ن دوران به بعد و بهي(. از ا129-212 :2910، ي)فاضل ديان رسيکودتا به پا

حکومت  ي)به جا بر نفت ين شدن حکومت مبتنيگزيبه بعد و جا 29شدن دولت از دهه 
 :2902ان، ي)کاتوز کند  يرا تجربه م يدوم دوران استبداد نفت ي( دولت پهلوبر آب يمبتن
به انسداد و عدم  يواقع واکنش در يدولت پهلو يران در اوج قدرت رانتي(. انقالب ا110

بر حکومت و امر  ياديز تأکيد يپردازان اجتماعهيبود. نظر ياسيس يها مشارکت گروه
حکومت  يکه برا ييها يژگيتا دوران معاصر دارند. وران از گذشته يل ايتحل يبرا ياسيس
ر يال، دولت مطلقه و دولت رانتيموني، نئوپاتريشامل استبداد شرق ،اندران در نظر گرفتهيا

 يشتريب ينييقدرت تب 19ر به خصوص از دهه يدولت رانتنظريه (. 11 :2910، ي)ازغند است



 
 
 

  

 

  

 يها عدم توجه به گروه ،ريدولت رانت ليتحلنظريه مشکل  يه دارد. وليگر نظرينسبت به د
 يمستقل يمل يبورژواز ياست. در دوران پهلو ياسيس يشناسجامعه يها ليو تحل ياجتماع

 يکمپرادور وابسته صحبت کرد. ائتالف تمام يک بورژوازيتوان از   يم يوجود نداشت ول
 يت متوسط سنتع کرد و طبقايروند انقالب را تسر 12در سال  ياسيباز س يطبقات در فضا

ساقط  يوابسته را از هست يتوانستند شاه و طبقه بورژواز هابراليها و ل تيد، مارکسيو جد
 يل با وجود تحوالت اساسئاز مسا ياريبس يافت وليان يکنند. استبداد شاه با انقالب پا

 (.2912ان، ي)آبراهام همچنان پا برجا ماند

طبقه  يداد ول يرو يو منزلت ياجتماع يها طبقات و گروه يک تمامران با کميانقالب ا
بر  29ها از بلوک قدرت تا سال  براليها و ل تيرون کردن مارکسيتوانست با ب يمتوسط سنت

اورد. با در ين يز دواميد نيو جد يگر اتحاد طبقه متوسط سنتياوضاع مسلط شود. از طرف د
و  يه توسط طبقه متوسط سنتيه و قضائيرار گرفتن قدرت در عرصه مقننه، مجياخت

 ياز درآمدها يانحصار يو بهرمند مسلک دالل-يتجار يجانبه بوژوازهمه يبرخوردار
 يل کردگان و روشنفکران به کنترل دستگاه حکومتيژه تحصيد، بوي، طبقه متوسط جدينفت

ت دادند. ش را از دسيخو يو کارآمد يو کارکرد انتقاد يش قراوليت پيدرآمدند و موقع
ار گرفت و به يرا دراخت ينير زميمنابع ز يج درآمد انحصاريبعد از انقالب به تدر يها دولت
 ي(. طبقه متوسط سنت291 :2910، ي)ازغند ل شديزا تبد دار و اشتغال هين نهاد سرمايتربزرگ
را در انحصار خود گرفته،  ياسي( همانگونه که قدرت سيتجار يون همراه بورژوازي)روحان

و  يغاتي، تبلي، موسسات مطبوعاتي، اطالعاتي، انتظامينظام يها ، سازمانينظام اجتماع
 ينسبت به بخش خصوص يو اقتصاد يصنعت يو از برتر ،کنترل کردهنيز را  يفرهنگ

ت يمالک يع بزرگ و واگذاريمه، صنايب يها ها، شرکت شدن بانک يبرخوردار است. با مل
ارات ي، دولت اختيانقالب يمصادره شده به نهادها يماتو خد يو کشاورز يصنعت يها واحد

دولت  يداران و سلطه انحصار داران و کارخانه هيدست آورد و فرار سرما به يديجد ياقتصاد
)همان،  ديد گرديتشد يدر برابر طبقات اجتماع ي، استقالل دستگاه حکومتينيرزميبر منابع ز

 زدگييدئولوژيد ايتشد و يبقات متوسط سنتط يفرهنگ يياقتدارگرا ، با(. در هر صورت222



 
 
 
 

 

ايجاد  يو انحصار اقتصاد ياسي(، انسداد سيت اداريريزده نمودن مداستي)س بودن دولت
ت يو در نها ياسياداره کشور و انسداد س يزدگاستيک، سيدئولوژيا ين غلبه فرهنگي. بشد

ته که ين سنت و مدرنياف بوجود دارد. شک يرابطه معنادار يرانيدر جامعه ا يانحصار اقتصاد
ران يا يستم اجتماعيدر کل س يداريباعث اختالالت پا ،ران وجود دارديا يدر ساحت فرهنگ

 ،کاليانه و راديگراهژمون شدن تفکر سنت ،ها شده است. بعد از انقالب ن ساليدر طول ا
شتر يان بيگراسنت ياسينه سي. در زمبه همراه داشت يو اقتصاد ياسيس هايامديپ

ن ياست ا يو رانت يران دولتيکه اقتصاد ا نيقدرت را در دست دارند و به علت ا يها بلوک
به عنوان  يد در ائتالف با چپ سنتيز تسلط دارد. طبقه متوسط جديها ن ن عرصهيطبقه بر ا
ها به  عرصه يدوره هفتم و مجلس ششم در برخ ياست جمهوريدر ر يد اسالميچپ جد

 ي(. شکاف فرهنگ219 :2911ه، يري)بش بعد با شکست مواجه شد ياه در دوره يد وليقدرت رس
 ياقتصاد يت به اقتصاد و عملکردهايدر نها ياسيدر پشت عرصه س ياجتماع يهاگروه

 ،اند دهيصه ظهور رسحبه من ين شکاف فرهنگيهم که از ا ياسيس يها گروه شود.  يمرتبط م
 کنند.   يم يبردارک بهرهيدئولوژيو ا يگ، اهداف فرهنياز عرصه اقتصاد در جهت منافع گروه

 

)نه  ين امپراتوريتراست که در قرون گذشته بزرگ يران کشوريهمانطور که اشاره شد، ا
وه يبر ش يمبتن ين امپراطوريروم به وجود آورد. ا يجهان باستان را قبل از امپراتور تمدن(

ن، کم يران خشک بودن سرزميدر ا يد کشاورزيوه توليش يها يژگيبود. از و يزد کشاوريتول
-ارباب يستم اجتماعيان با سيراني(. ا1 :2902ان، ي)کاتوز روستاها است يو پراکندگ يآب

فائق  يمياقل يها تياز محدود ياريستم مشاع توانسته بودند بر بسيس يريگ و شکل يتيرع
خصوص حمله مغوالن و  ( و بهيو غزنو يورود ترکان سلجوق)با  يند. از قرن چهارم هجريآ
ها و صدها سال نتوانست   ده يران برايران شد و ايران ويا يستم کشاورزيس ،لنگ موريت

د يوه توليرا به حالت قبل برگرداند. سکونت ش يد کشاورزيوه توليدر ش يماد يساختارها
نان و صحراگردان مغول و يبر چادرنشان را در برايرانيا ،پراکنده يبا روستاها يکشاورز

ران يرا در ا ياريآب يها ستمياز س ياريبس ،ر کرد. مهاجمانيپذبيار آسيبس يحمالت بعد



 
 
 

  

 

  

ل به علفزار و يقابل کشت را تبد يها نياز زم ياريبس ،جهين بردند، و در نتيب و از بيتخر
و  يماد هاختارسااز  يارياحشام خود کردند. در قرن هفتم و هشتم بس يمرغزار برا

ران يا . لذا(2910باکالم، ي)ز ده شده بوديدر هم کوب يد کشاروزيوه توليش ياساس يها لفهؤم
در دوره هم که  يزمان يم کند و حتيخود را مثل قبل تنظ يماد يگر نتوانست ساختارهايد

 رون بکشد.يد را بيوه توليتحول ش ،داد، نتوانست از درون آن يو سامان به آن سرصفويه 
 د مدرنيوه توليش يريگ بود که امکان شکل يا ران به گونهيا ياقتصاد-يشاکله نظام اجتماع

ار يدر اخت يزراع يها نيشتر زمينداشت. ب وجودو چه صنعت مدرن(  يتجار ي)چه کشاورز
شد که در صورت خواست شاه به   يورغال واگذار ميو س يداروليشاه بود که به صورت ت
و  يت حکومتيدر برابر مالک يت خصوصيبود. در واقع مالک ييجا طرق مختلف قابل جابه

ن نحوه اداره در قرون ي(. اگر چه هم292 :2912)وبر،  نداشت يچندان ياداره مشاع معنا
 ،شکل داده بود يران قدرتمنديا ،انيو ساسان يهخامنش يها گذشته و در دوران حکومت

م و سترون يعق يو اجتماع يشاکله اقتصادن يچن ،ديوه توليدر ش ،ده دم انقالبيدر سپ يول
شد انباشت   يباعث م يت اموال شخصيو امن يت خصوصيگر نبود مالکيبود. از طرف د

صر ان عنيتراز مهم يکيه ي(. سرما2901 ان،ي)کاتوز رديه و چرخش آن صورت نپذيسرما
ست که در ينن بدان معنا ياست. البته ا يدارهيسرما يعنيمدرن  ياقتصاد -يستم اجتماعيس
ار ين بسيالت ييکايو امر ييايآس ياز کشورها ياريمثل بس . ايرانران ثروت وجود نداشتيا

است  يه امر مولدياست. سرما ياجتماع يه امرينبود. سرما دارهيسرما يهم ثروتمند بود ول
به عنوان  يدارهيدهد. سرما  يش ميو فروش، خود را افزا يگذارهيکه خودش با گردش، سرما

ار يارزش افزوده بس يصنعت يدار هيهمبسته است. سرما يد با صنعت امريد توليوه جديش
 با آن را ندارد يارويجهان باستان توان رو يا امپراطوريچ تمدن و يکند که ه  يد ميتول ياديز

از حمله  ياريبس يها بيران نه تنها آسيدر ا يد کشاورزيوه تولي(. ش2910)مارکس، 
 يصنعت يدارهيدر برابر هرگونه سرما يآن مانع يذات يها يژگيبلکه و ،ودده بينان ديصحرانش

 ،يگر قابل تصور نبود. تا اصالحات ارضيد ديوه توليان شيرانيا يمولد مدرن بود. برا
نه همانگونه بود. در ين زمير و تحوالت در اييتغ يران با وجود برخيا يماد يها يساختار

و  يسم و دولت مطلقه بعد از دوران آشوب، خانخانيمدرنشبه يريگ اول و شکل يدوران پهلو
ز افزود، يبر آن ن يگريد يلفه اقتصادؤم ،يکيدورليوه هيبر ش ياول، دولت مبتن يجنگ جهان



 
 
 
 

 

انجام دهد.  ياريبس يها يگذار هيجامعه سرما يرشد و ترق يست برايبا  يدولت م ،نکهيو آن ا
د در اقتصاد وارد يتوسعه با يها نهين هزيمأت يجه تمام کنند داشت، دولت برايک نتين امر يا

ن يحکومت دوران قبل افزوده شد. بد يها تيبر مالک ياقتصاد دولت يها نهين زميشود. بنابرا
ت نمود. يش تقويش از بيانحصار و استبداد را درخود ب يماد يها ب حکومت ساختاريترت

 يها رساختيها در ز يگذار هيسرما ياول با وجود برخ يپهلو يا استبداديدولت مطلقه و 
ران شکل دهد. آنچه يرا در ا يصنعت يدار  هيسرما يعنيد مولد يد جديوه توليکشور نتوانست ش
کشور و گسترش ارتش و  يها رساختينه زيدر زم يدولت يگذارهـيسرما يشکل گرفت نوع

ز همچنان در ين يد کشاورزيوه تولي. ش(2912 ه،يري)بش بود يزده دولتاستيس بروکراسي
گانگان به کشور در جنگ يشد. با ورود ب  ياداره م يتيرع-و با نظام ارباب ير قبليهمان مس

باز  ياز فضا ياول، دوران يدولت مطلقه پهلو ياسيس يران و فروپاشيدوم به ا يجهان
(. در 192 :2910، ي)فاضل دار نبوديرا شکل داد که آنهم پا يشروع شد که دموکراس ياسيس

استقالل و  ياسيو س يفکر يها نهين بار زمياول يبرا ريالترتن دوران فِيصورت در هم هر
 هماه 11مولد شکل گرفت که همان دوران حکومت  يصنعت يدار هيسرما يريگ شکل

را  ياساس يها توانستند مولفه يمذهب-ياستمداران و فعاالن ملين دوران سيمصدق بود. در ا
نان معتقد به مذهب ينجات دهد. ا يران را از مخمصه درماندگيتوانست ا  ينند که مک يمعرف

و  ياست موازنه منفي، سينفت يها ، استقالل دولت از درآمديمنافع مل يها در چهارچوب
ران با ي(. بعد از کودتا ا2910، ي)سحاب ع بودنديد مولد در قالب رشد صناين توليهمچن

وه يهرگز نتوانست ش يرها کرد، ول يباستان يد کشاورزيوه توليخود را از ش ياصالحات ارض
به بعد  12 يها ن کند. بعد از ساليگزينه جايمولد و مدرن را به صورت به يتجار يکشاورز

ک يران در دهه چهل از يهنگفت وابسته کرد. ا ينفت يها ز به شدت خود را به درآمدين
 بر نفت در دهه پنجاه شد يمبتن يدولت ل به اقتصاديبر آب تبد يمبتن ياقتصاد حکومت

 يار و مستبد نفتير تمام عيک دولت رانتيل به يران بعد از دهه پنجاه تبدي(. ا2910، ي)ازغند
 ياصل يها يژگيوابسته به دولت از و يدار هين سرمايد. دولت وابسته به نفت و همچنيگرد

د نفت يق تولياز طر يرانيا جامعه 19ن دوران به خصوص دهه يدوم است. در ا يدوران پهلو
ل به کشور يد و ارزش افزوده تبديبدون تول يين مصرف گراياقتصاد جهان و همچن يبرا

 (.2901)فوران،  جهان شده بود يدارهيدر اقتصاد سرما يا هيحاش



 
 
 

  

 

  

( قابل يجتماعا يها)با توجه به نقش گروه يلفه اساسؤران بعد از انقالب در چهار مياقتصاد ا
 يدارهيش سرمايش از بيرشد ب -1 از اقتصاد ييها شدن بخش يو مل يدولت -2بحث است. 

ش ي، افزايعيتوز يها استيگسترش س -9 ييگرا، بازار، گسترش واردات و مصرفيتجار
 بودن ي، چندنرخياليل ارز به پول ريتبد مسئله -2 يمرکز يها و استقراض از بانک نهيهز
دولت به طرق مختلف تکرار  يها ن موارد در دورهي. ايرز و کاهش ارزش پول ملت اي، تثبارز

 به خود گرفته است:  يشده و اشکال مختلف

اقتصاد از  يها از بخش ياريبعد از انقالب بس 
 ي. با ملدياعالم گرد ياشخاص مل يو اموال برخ يها و تجارت خارج ع، بانکيجمله صنا

وابسته به  يدار هيشدن حرکت نمود. سرما يدولت يران به سويها اقتصاد ا ن بخشيشدن ا
شدن  يبر شدت دولت يليشد. جنگ تحم يل به اقتصاد دولتيدوم تبد يدولت در زمان پهلو

 ي)بندها عيها، قانون حفاظت صنا شدن بانک يدر اصل سه قانون مل ش افزود.يش از بيب
 :2911 ،ييامو ي)احمد نمو يران را دولتياقتصاد ا ،شدن تجارت يقانون مل الف، ب، ج، د( و

ن جنگ، يها و همچن ميل تحريبه دل ين موسويرحسيم يري(. در دوران نخست وز11-12
ن اقشار يع کاال در بيورود و توز يفه آن سازماندهيل شد که وظيتشک ياقتصاد يشورا

ران ياقتصاد ا يرونيب يها طلب همراه با فشار يبرابر يانقالب يمختلف مردم بود. وجود فضا
الزم را  يور  بهره ،ن دورانيدر ا يع در اقتصاد دولتيشدن سوق داد. صنا يرا به سمت دولت

ع نه ين صنايرا گسترش دهند. ا يرنفتيد صادرات غننداشتند که بتوان يدات صنعتيتول يبرا
بر خوردار بودند  اييمال يها تياز حما را نداشتند بلکه خود ير نفتيصادرات غ ييتنها توانا

درست اداره  يع مذکور به صورت دولتيگذاشت. در واقع صنا  يار آنان ميکه دولت در اخت
را فلج کرده  يال اقتصاد دولتيمونياست زده و پاترياقتدارگرا، س بروکراسيستم يشدند. س ينم

 يريگ شکل يندهايد و فراتوان از فسا  ين بخش مي(. در هم11-291 :2910، يمي)عظ بود
ستم ياست و س برخوردار يو رانت يمال يها تيشده که از حما يآن صحبت کرد. اقتصاد دولت

آن خواهد شد.  يبخش ضرور ،فساد ،ال استيمونيزده، اقتدارگرا و پاتراستيآن س بروکراسي
شدن از ها( و دور  ه نظامي)طبق استدالل نظر يک دولت از اقتصاد به طور منطقيعدم تفک



 
 
 
 

 

فساد را  يها نهيزم ،بروکراسيبا منطق  ياسيب منطق سيا ترکي( ي)وبر يعقالن بروکراسي
در آن فساد  مکانيسمکه  است ياصل يها از بخش يکين حوزه يا،ن يکند. بنابرا  يمتبلور م
)دوگراف و همکاران،  فساد بدان توجه نمود يد به عنوان عامل ساختاريشود و با  يفعال م
 (.2919پور، ج؛ فر2902

به صورت  ينفت ياست. درآمدها ينفت يران درآمدهايمهم اقتصاد ا مسائلگر از يد يکي
را به  ياريشود که مشکالت بس  يم يد وارد چرخه اقتصاد دولتيات حاصل از توليرانت نه مال

 21ا ي 29ش از يب يعياز منابع طب يدولت يدرآمدها ،يبنددر بودجه يآورد. وقت  يوجود م
 :2910، ي؛ حاتم29، 2910، ي)ازغند شود  ير ميل به دولت رانتيتبد يهر دولت ،صد باشددر
 ي(. البته بدون شک بخش21)به جز سال  نگونه استيدولت بعد از انقالب ا يها (. درآمد21

است که به کارکنان دولت داده شده و مجدداً  ينفت يها ز همان درآمدين ياتيمال يها از درآمد
 ينفت يها م به درآمديرمستقيز به طور غيها ن ر درآمدياز سا يبخش يشود. حت  يم يآورجمع

چ وجه با يدارد و به ه يخارج أر است. رانت منشيک دولت رانتيران يمرتبط است. دولت ا
افت رانت را داراست، ير نه تنها انحصار دريندارد. دولت رانت يارتباط يد داخليتول يها نديفرا

سسه ؤک مين خاطر به يخود دارد. بد يار انحصاريز در اختيها را ن رانتنه کردن يبلکه هز
گذار و  هيسرما هاين نهاديتر ياز اصل يکيا به ي يحاصل از مواهب اله يع درآمدهايتوز

مولد و مستقل  يصنعت يدار هي)سرما و مولد يديشود. برخالف اقتصاد تول  يل ميزا تبداشتغال
و  يکيو نزد يثروت محصول شانس، تصادف، روابط خانوادگ ،ياز دولت(، در اقتصاد رانت

ق يط وجود امکانات کسب درآمد از طرياست در شرا يعيمنابع قدرت است. طب اارتباط ب
 يها کسب درآمد يت مولد به سويت و فعاليو خالق ينوآور يجا جامعه به يها رانت، استعداد

ت از يحما ،ريشود. در دولت رانت  يجذب م يو دالل يطلب، فرصتيمنف يها تيآسان، فعال
ل يتشک يرانت يها ص درآمديدر تخصرا  يدولت ياصل يها تياولو ،مورد نظر يها گروه يبرخ

ع گسترده يزده به منظور توزاستيس بروکراسي يت باعث رشد کمين وضعيدهد. ا  يم
کامالً  يعقالن بروکراسي يبا مفهوم وبر بروکراسين يگردد. چن  يم ي/رانتينفت يدرآمدها

ات در مقابل عدم وجود يافت ماليآن اصل عدم در يمتفاوت است و عمدتاً فلسفه وجود
حاصل از آن  يريات گيد و ماليبر تول يمبتن ياقتصاد ي)همان(. در واقع وقت است يندگينما



 
 
 

  

 

  

 يها نهياز زم يکـيکند که   يـرا در اقتصاد فراهم م يط رانت و رانت خواريست، شراين
نه يسمن و المبسدروف دو پژوهش گر مشهور در زميترا فساد است. يهانديفرا يدهشکل

رابطه  يعيش منابع طبين فساد و صادارات سوخت و افزايفساد معتقدند ب يريگ علل شکل
 .(922 :2902وجود دارد )دوگراف و همکاران،  يدارمعنا

ن يگرفت ا 21ه انقالب تا سال ياول يها ران در ساليتوان از اقتصاد ا  يکه م يا جهينت
شدن اقتصاد  يدولت يکيران شکل گرفت: يا يماد يدر ساختارها ياست که دو مولفه اساس

شدن  يگر رانتيها را به ارمغان آورد و از طرف د ن در شرکتييپا يور که همراه خود بهره
 يال را شکل داد. اقتصاد دولتيمونياقتدارگرا و پاتر بروکراسيدولت که با خود  يها درآمد

ران را ياست که عوامل ساختار فساد در ا يبفردمنحصر هاييژگير ويارآمد و دولت رانتناک
که  را ياقتصاد مولد يها نهيها نتوانست زم لفهؤن ميبا ا ين اقتصاديدر بطن خود دارد. چن

 ييها يخروج ين اقتصاديد. چنيفراهم نما ،باشد  اشتغال يصنعت يدار هيبر سرما يمبتن
ه يدرصد، کاهش سرما 19ش از يدار، گسترش بخش خدمات به بيپا خواهد داشت: تورم

 يبرخ ييت. حال با شناسايت و بحران هويع، بحران مشروعي، فساد، بحران توزياجتماع
 يها دهيحامل ا ياجتماع يها توان نقش گروه يران مياقتصاد ا يساختار يها يژگيو

 نمود. يريگ يفساد پ يريگ و شکل يرا در انحصارات اقتصاد يفرهنگ

انقالب 
کشور حذف و  ياسيکمپرادور وابسته را از صحنه س يدار هيطبقه بزرگ سرما ياسالم
اقتصاد به  يريگ جهت ين موسويرحسين آن کرد. در دوران ميگزيان را جايون و بازاريروحان

 بر اقتصاد بازار تأکيد يگري( و دي)چپ سنت کردن اقتصاد يدولت يکي ،شتش دايسو گرا دو
 تأکيد يصنعت يدار هياقتصاد سرما يبر رو ،شين دو گرايک از ايچ ي( بود. هي)راست سنت

 ، رودشود  يم تأکيدبدان  جهانکه در  آنچهمتفاوت از  يزيران چينداشتند. اقتصاد بازار در ا
ع و يد، توزيبر تول يدر اقتصاد بازار مبتن ،براليل يات اقتصادي(. در ادب2909گلتز، ي)است

 يصنعت يدار هين سه حوزه( است که در واقع همان سرماين ايه در بيمصرف) و گردش سرما
د و يبر تول تأکيدشود   ياز بازار صحبت م يران وقتيدر اقتصاد ا ياست. ول يمولد مستقل غرب

ل انقالب تا يخصوص در اواست. بهيمستقل ن يمولد بخش خصوص يديتول يگذارهيسرما



 
 
 
 

 

چندان  ين امريدارانه باعث شده بود که چنهيسرماو ضد يچپ سنت يها شيگرا 21سال 

و  يخارج يبر واردات کاالها تأکيدبر بازار در واقع  يراست سنت تأکيدمقبول نباشد
راست  يريگ کلو ش يرفسنجان يهاشم  ياست جمهوريبود. در دوران ر يداخل ييگرامصرف

 را ان آن فرصت الزميو حام يتجار يدار هيبرال سرماياقتصاد ل ينوع يريگ مدرن با جهت
ن بود ي( دنبال ا21-11) (. برنامه اول توسعه119 :2911 ،ييامو ي)احمد افتنديت يفعال يبرا

 يريگيپ يرا به طور جد يساز يمت، ارز شناور و خصوصيق يچون آزادساز ييها استيتا س
ش ي، افزا12( در سال 2/20) ن نرخ تورميتجربه باالتر يها استين سيچن يد. خروجينما

 يها نهياز زم يکينامناسب بود.  يسازينرخ ارز و خصوص يثباتيش واردات، بي، افزاينابرابر
شتر ي( ب12-11) بود که اتفاق افتاد. برنامه دوم ينامناسب يسازيهمان خصوص ،فساد ياصل

ش آمده در يپ مسائلاز  ياريخته و بسيبود تا بتواند تورم لجام گس يادت اقتصيدنبال تثب
کشور توسعه  يها رساختيدر ز يگذار هين دوران با وجود سرمايد. در ايبرنامه اول را مهار نما

ل در يتعد يها استيس يريکارگ مولد مستقل شکل نگرفت. پس از جنگ با به يصنعت
ش ي)افزا يزان فقر موجود در جامعه و شکاف درآمديچارچوب برنامه اول و دوم توسعه بر م

جاد امکانات يخصوص دولت در ا ن طبقات افزوده شد. بهي( ب22/9به  ينيب جيضر
 يديثروتمند جد ياجتماع يروهايش نيداينه پيبه بعد زم 2921 يها در سال يخوار رانت

از  يناش يو جان يمال يها امديها( را فراهم ساخت. پ سهيا نوکيها  دهي)تازه به دوران رس
گر منجر به يدولت و عوامل متعدد د يو اقتصاد يعمران يرعقالنيغ يها يزيرجنگ، برنامه

ن به خارج از کشور يون نفر شهرنشيليان به شهرها و مهاجرت حدود چند ميمهاجرت روستائ
و  ش بدون کنترل و زاد و ولديک سو و افزايروها از ين نين ايگزيدا کردن جايو ضرورت پ

گر، يد يآنان از سو يبرا يو شغل يشتين منابع معيمأت و ضرورت تيجوان بودن جمع
، ي)ازغند دهد  يرا نشان م ياسالم يطبقات و اقشار در جمهور ييد و استثنايجد يريگ شکل
ان يهستند که سود و ز يطلبها موجودات منفعت انسان ي(. طبق اقتصاد نهاد290 :2910

ها و  رد اگر نهاديصورت پذ ياصالح يکه قرار است حت يي. در جادهند  يت ميخود را اولو
دهد.   يم يفساد رو ،نشده باشد يآن طراح يبرا يمناسب يو نظارت يياجرا يسازوکارها

 ينهادکرد اقتصاد ي(. طبق رو11 :2911آکرمن، -)رُز ک نمونه بارز آن استي يسازيخصوص
ارز به  متي( و شناور کردن قيها و آزادساز تمي)عدم کنترل ق و بازار يسازيبر خصوص تأکيد



 
 
 

  

 

  

فساد هستند. در واقع همانطور که در  يريگ شکل براي ياقتصاد يها نهيصورت نامناسب زم
ال و يمونيپاتر بروکراسيندارند،  يور که بهره يدولت يها ن دو قسمت بحث شد شرکتيا

 يسازيها، خصوص اخترسيدر ز يگذار هيسرما يخوارر، رانتيزده در دولت رانتاستيس
بودن و  يها و بحث ارز چه چندنرخ گروه يبرخ يورود کاال برا يبر انحصار تأکيدنامناسب، 

 ران هستند.يفساد در ا يها نديدهنده فراشکل يعوامل ساختار يت آن همگيچه تثب

 يکي
جه ياست. بعد از انقالب و در نت يعيتوز يها استيران سياقتصاد ا ياساس يها ولفهگر از ميد

ن نوع نگاه ضد ين مردم و مسئوالن وجود داشت. ايدر ب يش چپ سنتيانقالب گرا
 يل انقالب بود ولياوا يعيطب يانه فضايو به شدت عدالت جو يستيتاليضدکاپ و يستياليامپر

ت ياولو ،عيبر توز تأکيد ،دهه اول انقالبدر ه داشته است. ز اداميتاکنون ن يبه صورت آونگ
بر  تأکيدبود و در دهه سوم مجدداً  يرشد اقتصاد يبر رو تأکيدن يشتريداشت. در دهه دوم ب

)از  رانير در اي(. با مسلط شدن دولت رانت21 :2910، ي)حاتم بود يعيتوز يها استيس يرو
ع يت نظام وابسته به توزيقالب( مشروعخصوص بعد از انن طرف و بهيبه ا 12سال 

تحت عنوان بحران  يزيشه با چيبعد از انقالب هم يها ا دولتياست. گو يرانت يدرآمدها
کنند.  يريع جلوگيفه داشتند تا از گسترش بحران توزيها وظ ع مواجه هستند. دولتيتوز

کل اقتصاد و دارد. مش يت و مشارکت را در پيت، مشروعيبحران هو ،عيگسترش بحران توز
د محور بودن يتول يها ندينکه بتواند فراين است که قبل از اين دوران در ايدر ا يرانيجامعه ا

 يرا ط يمراحل يياروپا يده است. دولت رفاه در کشورهايع رسيف توزيکند به وظا يرا ط
ه (. جامع229 :2912)هابرماس،  رون آمده استيب يدارهيکرده است که از درون بحران سرما

را انجام  يع و خدمات اجتماعيت توزيد مسئوليبا ينکرده است ول يآن مراحل را ط يرانيا
 يل شورايها و تشک ارانهيت نخواهد داشت. پرداخت انواع مختلف يدهد وگرنه مشروع

ن ياز ا يبخش يمصرف يع کاالهاي( در توزين موسويرحسي)در دوران م ياقتصاد
د يران توليبدان معنا است که اقتصاد ا يعيتوز يها استياست. تسلط س يعيتوز يها استيس

آنجا که تا د يت باياز بحران مشروع يريت و جلوگيکسب مشروع يست و برايمحور ن
 يها نژاد در سالياحمد ياست جمهوريد. دوران ريع عمل نمايستم توزيطبق س ،تواند  يم



 
 
 
 

 

و ارائه سهام عدالت بود.  ها ارانهي يو ارائه نقد يعياست توزيت اول همان سياولو 01-12
بر وعده  يو چه انتخابات مجلس مبتن ياست جمهوريران چه ريدر ا يستم دموکراسيس يحت

بر  يمبتن يها استين سين امر است. البته چنينشانگر هم يانتخابات يها نامزد يها ديو وع
 يعيتوز يها استياست. س يصورت لزوم استقراض از بانک مرکز و در ينفت يها درآمد
شه از دولت انتظار بذل و بخشش وجود يرا بر عهده دولت قرار داده است که هم يتعهد

نکه يا يبه جا ييها استين سيچن يشود. خروج  يصورت با بحران مواجه م نير ايغ دارد، در
مولد باشد،  يها يگذارهي، استقالل طبقات و سرمايا مولد، فرهنگ کار حرفه يدات صنعتيتول

 معرفيشه در يدولت هم ي،طيشرا چنيناست. در  يخارج يکاالها ييف گراسم و مصريپوپول
مولد  يو از نظر اقتصاد يک جامعه صنعتيچون  يرانيبحران قرار خواهد داشت. جامعه ا

ن يد، بنابراين نمايمأد تيات مستخرج از توليق ماليتواند بودجه خود را از طر يست، دولت نمين
بودجه  يباشد. کسر يمتک يا استقراض از بانک مرکزي و ينفت يها مجبور است به درآمد

است  يق استقراض از بانک مرکزيها از طر ن ساليها معموالً در طول ا نهين هزيمأت يبرا
ت تورم رقم يشود که در نها  يم يبدون پشتوانه ارز ينگيش حجم نقديکه آنهم باعث افزا

 يها نديو تورم فرا ينگيجم نقد، حيبودجه، استقراض از بانک مرکز يشود. کسر  يزده م
و  يدياقتصاد تول يريگ شکل يهم برا ياريران هستند که مشکالت بسيدر اقتصاد ا يداريپا

بدون  يعيتوز يها استيبه وجود آورده است. س يعيتوز يها استيخود س يو هم برا يرقابت
هم ارزش  ن امر،و اي شود يدار ميمناسب باعث تورم پا يريات گيو مال ياقتصاد مولد و صنعت

دهد.   يش ميرا در بلندمدت افزا يدهد و هم شکاف طبقات  يرا به شدت کاهش م يپول مل
ن يرا از ب يعيت دولت توزيتواند مجدداً مشروع  يخود م يو نابرابر يگسترش شکاف طبقات

 يها مکانيسمتواند   يم يعيتوز يها استين سين بيدر ا که قرار بود حفظ شود. يزيببرد، چ
با ورود  ديگر، يبرند و برخ  يم يشتريها بهره ب گروه يفساد را فعال کند. برخ يريگ کلش

کنند که خود فساد را   يانحصار استفاده م ع در کشور از رانت ويتوز يبرا يخارج يکاالها
ل هستند. يدخ يدو گروه چپ و راست سنت هر يعيتوز يها استيدهد. در س  يگسترش م

دارد و راست  تأکيد يدولت يع درآمدهايانه خود بر توزيجو دالتع يبا شعارها يچپ سنت
کند. اندک   يفراهم م يها استين سيچن يرا برا يمصرف يکاالها ،بر بازار تأکيدز با ين يسنت

ش راست مدرن شکل يبا گرا يرفسنجان يهاشم  شدن در دوران يصنعت يهم که برا يتالش



 
 
 

  

 

  

ران دور نگه دارد. تسلط ياقتصاد ا يها را از تله رو شد و نتوانست خودبا شکست روبه ،گرفت
ساز در تمام باعث شده تا سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرکز برنامه ييها استين سيچن

ه ين سازمان تصفيا يروهاياز ن ياريسال اول انقالب بس 29ف شود. در يها تضع ن دورهيا
 يشدند که قدرت و توانمندل يبا آن تشک ياريبس يمواز يها شدند و سپس سازمان

ز سازمان چندان به منزلت ين يرفسنجان يهاشم  برد. در دوران  ين ميآن را از ب يکارشناس
برنامه سوم،  يت نسبي(. با وجود موفق121-91 :2911، ييامو ي)احمد دا نکرديخود دست پ
ن يت ايبود که در نها يچنان قوآن يعيتوز يها استيس يخاتم ياست جمهوريدر دوران ر

از جمله  يانباريز يها امدين سازمان پيمنحل شد. انحالل ا يبه طور کل يسازمان کارشناس
حذف  ين سازمان به معنايکشور به ارمغان آورد. انحالل ا يتورم، رکود و فساد را برا

   در کشور است. يعلم ياست گذاريس

ل يارز و تبد مسئلهران يصاد ال مهم اقتئگر از مسايد يکي
شتر يد. بيآ  يق فروش نفت به دست ميران از طريا يارز ياست. درآمدها ياليآن به پول ر

. دولت با لدکنندگان مستقيرد نه در دست توليگ  يدر دست دولت قرار م يارز يها درآمد
نه کند و يا هزه ن دستگاهيب يد به صورت ارزيا بايرا  يارز يها که دارد درآمد يها استيس
 ياليد به پول ريدستگاه باز هم ارز با . درصورت پرداخت ارز به هرياليا به صورت پول ري

ر يد. در دوران ميآ  يچند به وجود م يمشکالت ياليل ارز به پول ريلحظه تبد ل شود. دريتبد
بودن ارز  ي(. چند نرخ212، ييامو ي)احمد نوع نرخ ارز وجود داشت 21 ين موسويحس

ست. يبودن کامالً مشخص ن يارز در چند نرخ يمت واقعيشود. ق  يفساد م يريگ عث شکلبا
ن نرخ ارز يعرضه و تقاضا. تفاوت ب ياه است تا بازار واقعيه بازار سيشتر شبيب ،مت ارزيبازار ق

و به  ياجتماع يها گروه يبرخ يبرا يفساد و استفاده از رانت دولت يريگ شکل يها نهيزم
د وش  يبودجه م يدولت دچار کسر يگر وقتيد. از طرف دوش  يندگان کاال مخصوص واردکن

د. ين نمايمأاز خود را تيمورد ن ياليتا پول ر شدفرو  يبه صورت ارز شناور در بازار ارز م يمبالغ
ش يباشد( باعث افزا يمت واقعيست قي)که آنهم مشخص ن مت بازاريشناور کردن ارز به ق

بودن ارز و شناور کردن ارز  ين چند نرخيها ب ن ساليران در طول ايشود. ا  يمت و تورم ميق
 ، خاصارز مسئله ،مولد شکل نگرفته است يکه اقتصاد صنعت ياست. تا زمان حرکتدر حال 



 
 
 
 

 

ک طرف کنترل ياز  ين نرخ رسمييبودن و تع يان خواهد آورد. چند نرخيل خود را به ميمسا
گر کنترل يد سويج مسلم آن است. از ياز نتا يکيفساد  يآورد، ول  يمت را به وجود ميق
تواند   يرا در بر خواهد داشت. تورم م يآت يها مت را در ساليق جهش قين  طريمت به ايق
 يخواهد به سو  يهم که م ي(. دولت زمان119 :2910 ،يمي)عظ ن باشديش از ايب يزيچ

هم  ش است که آنيخو يها نهيجبران هز يدنبال کسب درآمد برا ،شناور کردن ارز برود
دهد که چگونه   يمت ارز نشان ميها و شناور کردن ق متيق يزند. آزادساز  يتورم را رقم م

ها با شناور  متيش قي( را تجربه کند. با افزا02و  12)سال  يتواند جهش بزرگ  يها م متيق
 ياز گسترش آن باز هم مجبور است نرخ رسم يريجلوگ يشدن و گسترش تورم دولت برا

تورم و فساد به شدت گره خورده است که  مسئلهران با يارز در اقتصاد ا مسئلهرا اعالم کند. 
 يبازارها يريگمستقل و جهت يق گسترش اقتصاد مولد و صنعتياز آن جز از طر ييرها

 ياست که جلو يميق و بدخيعم يها ران سرشار از تلهيست. اقتصاد اير نيامکان پذ يجهان
 را گرفته است.  يو سالم صنعترشد اقتصاد مولد 

تواند   يم يک قشر اجتماعي يهمراه با غلبه فرهنگ يهمانطور که اشاره شد، شکاف فرهنگ
به خصوص راست  يرا رقم بزند. طبقه متوسط سنت ياسيامور و  انسداد س يزدگاستيس

به شدت  ياسيهم از نظر س و يد را هم از نظر فرهنگيان توانستند طبقه متوسط جديگرا
 ياسيس يو تقاضاها يفرهنگ يها هيکه پا ياقشار يت برايجاد محدوديند. ايمحدود نما

است.  ياسيک مورد آن همان فساد سيکند که   يجاد ميا ياسيدر عرصه س يدارند مشکالت
 و منافع خود از يد غلبه فرهنگيبازتول يتواند برا  يم يط طبقه متوسط سنتين شرايبا ا

د. استفاده از منابع ياستفاده نما ياقتصاد يها و رانت بروکراسيار قدرت، يدر اخت يها ساحت
 يزدگاستيس مکانيسمران است. يدر ا ياسين فساد سياز ا يبخش ،انتخابات در يدولت

 يها رساند: دادن وعده يگر ميها را به همد ندين فراياست که ا يا چرخه يادار يها سازمان
که با منطق توسعه  ييها طرح ياجرا يندگان برايمتعدد نما يها استفاده از نفوذو  يانتخابات

   ن داستان است.ياز ا يمخرب دارد بخش يطيست محيست و اثرات زين دار سازگاريپا



 
 
 

  

 

  

و انسداد  بروکراسي يزدگاستي، سيفرهنگ ييه بودن اقتدارگرايو چند سو يدگيدرهم تن
ع، يتواند باعث بحران توز  يران دارد که مياقتصاد ا يبرا يکننده خاصنييتع ، نقشياسيس

گر يل دئمسا ياريو بس ياجتماع يها جنبش يا حتيت، بحران مشارکت و يبحران مشروع
 ران فساد است: يندها در اقتصاد اين فرايا يها امدين پيتراز مهم يکيباشد. 

ت يدولت حمان دارند و توسط ييپا يورع بهرهيصنا ،که در آن ياقتصاد دولت -2
رقابت با آن را ندارد. عدم  ييتوانا يرد که بخش خصوصيگ  يشکل م يشوند، انحصار  يم

ت يزند. وضع  يفساد را رقم م ين به طور ساختارييپا يو بهرور ييوجود رقابت، انحصارگرا
 ن امر است. ياز ا يران مصداق بارزيدر ا يع خودرو سازيصنا

د باعث شده است تا انحصار ورود کاالها در يون تولبر بازار و مصرف بد تأکيدبحث  -1
را  يت اتاق بازرگانيهستند که مسئول يباشد که معموالً از راست سنت يخاص يها دست گروه

فساد دادن مجوز واردات به  يريگ شکل يها نهياز زم يکياند.  ا داشتهيدارند  اريز در اختين
 يتواند رانت  ي)مانند شکر( م خاص يالدادن مجوز در مورد کا يخاص است. گاه يها گروه

 د شکر در خوزستان( وجود داردي)امکان تول يد داخليکه امکان تول يدرحال ،ديجاد نمايا
ن يکامالً از ب هاحوزه يرا در برخ يد مليتواند توان تول  ي(. در واقع واردات م2911 پور،)فرج

کننده فساد هستند. فروش فعال مکانيسم و در آن، ن حوزه و روابط شکل گرفتهيببرد. ا
، بخش خدمات و يداخل يد مولد و قويبدون تول ييگراو گسترش مصرف يخارج يکاالها
  ن حوزه رقم زده است.يا را در ياريش داده و منافع بسيها را در بازار افزا واسطه

ران است، باعث شده ياقتصاد ا ياساس يها لفهؤاز م يکيکه  يعيتوز يها استيس -9
 يشتريال سهم بيمونيزده و پاتراستيس بروکراسيدر  ياجتماع يها گروه يا برخاست ت

 يبرختا که باعث شده است  ياز عوامل اصل يکي يعيتوز يها استيند. سيافت نمايدر
 ياجرا ،جه آنينت وف شوند يتضع ،هستند يدنبال کار کارشناس به که يمعتبر يها سازمان

 يندهاين فرايچن ي. خروجخواهد بود ياسيدگان و افراد سنيبه نفوذ نما بنا يعمران يها طرح
کشور است.  ينامناسب برا يعمران يها رساختيز ها و طرح يرکارشناسانه اجرايغ
فساد و در  يريگ منجر به شکل و بودجه، ف سازمان برنامهيو تضع يعيتوز يها استيس
در سطح کشور  يعمران يها عملکرد نامناسب طرح آن تحت عنوان يينها يجه خروجينت



 
 
 
 

 

 يريگ شکل يها مکانيسماست که  ياز موارد يکيز ين يستم بانکيارز و س مسئله -2است. 
شده  موجبر بودن دولت ين رانتيد محور نبودن اقتصاد و همچنيزند. تول  يفساد را رقم م

 دهد. و  يبودن ارز  فساد را شکل م يدر نرخ ارز وجود داشته باشد. چندنرخ يثباتياست تا ب
کنند.   يطه استفاده مين حيشکل گرفته در ا يها با نفوذ و مطلع از فرصت ياجتماع يها گروه

ران يدهنده فساد در اشکل عوامل نيترياز اصل يکيز يران نيا يستم بانکيگر سياز طرف د
طه شکل گرفته است. ين حيهستند که در ا ي، اختالس و جعل مواردياست. معوقعات بانک

 يها زده، سازماناستيس بروکراسيبودن اقتصاد،  يچون دولت ييها احتدر س يبه عبارت
 يها نديبود ارز فرا يو چند نرخ يستم بانکي، سيسازي، خصوصيخارج ي، بازرگانيدولتشبه
 کشور هستند.  مسائلن ياز مهمتر مسائلن يزنند. ا  يران رقم ميفساد را در ا ياساس

 ن سهيرا در خود دارد. ا يو اسالم ي، غربيمل-يرانيا ينگسه ساحت فره يرانيجامعه ا
د. در يرا متبلور نما يرانيته ايمدرن يعيتاکنون نتوانسته است به طور بد يفرهنگ ساخت

 يرا به وجود آورده است. در دوران پهلو يا مسئله يخين کالن شکاف تاريا يخيهردوره تار
 ،جهيو در نت شده فراموش ياسالم باعث شده ساحت يکال غربيتکن-يرانيسلطه بعد ا

 يرد. سلطه فرهنگيشکل بگ يو انحصار اقتصاد بروکراسي ياست زدگي، سياسيانسداد س
را  ي، انحصار اقتصادبروکراسي يزدگاستيو س ياسيق انسداد سياست که از طر ينديفرا

ز ساحت شتر عناصر دگرخواه ايان بيگرااسالم يروزيدهد. بعد از انقالب هم با پ  يشکل م
بر  ياژهيو تأکيدان يگرادند. اسالمکنار گذاشته شد يتبع اقتصادالو به يو اقتصاد يفرهنگ

 يرانيبودن فرهنگ ا يتک بعد اين نوع تکفر برداشتند،  يرانيت فرهنگ جامعه ايبُعد اسالم
ران يو چه چپ( اقتصاد ا ي)چه راست سنت انيگرا. با مسلط شدن اسالمکردپافشاري ميرا 
که باعث  است ياز عوامل اصل يکي يعيتوز يها استيرا تجربه نمود: س ياساس يرگوندگ

جه آن ينت وف شوند يهستند تضع يمعتبر که دنبال کار کارشناس يها سازمان يشده برخ
 يندهاين فرايچن ياست. خروج ياسيندگان و افراد سيبنابه نفوذ نما يعمران يها طرح ياجرا

کشور است.  ينامناسب برا يعمران يها رساختيو ز يها طرح يرکارشناسانه اجرايغ
 يجه خروجيفساد و در نت يريگ ف سازمان برنامه منجر به شکليو تضع يعيتوز يها استيس



 
 
 

  

 

  

بر بازار و  تأکيددر سطح کشور است. بحث  يعمران يها عملکرد نامناسب طرح يينها
قرار  يخاص يها ت گروهد باعث شده است تا انحصار ورود کاالها در دسيمصرف بدون تول

خاص است.  يها دادن مجوز واردات به گروه ،فساد يريگ شکل يها نهياز زم يکي. گيرد
واقع  د. درينما جاديا يرانت تواند  ي)مانند شکر( م خاص يدادن مجوز در مورد کاال يگاه

و روابط  هازهن حوين ببرد. ايکامالً از ب هاحوزه يرا در برخ يد مليتواند توان تول  يواردات م
 يها لفهؤاز م يکيکه  يعيتوز يها استيکننده فساد هستند. سند فعاليشکل گرفته فرا

 بروکراسيدر  ياجتماع يها گروه يران است، باعث شده است تا برخياقتصاد ا ياساس
ع يکه در آن صنا يند. اقتصاد دولتيافت نمايدر يشتريال سهم بيمونيزده پاتراستيس

رد که بخش يگ  يشکل م يشوند، انحصار  يت ميدارند و توسط دولت حمان ييپا يور بهره
ن به ييپا يو بهرور ييرقابت با آن را ندارد. عدم وجود رقابت، انحصارگرا ييتوانا يخصوص

است که  ياز موارد يکيز ين يستم بانکيارز و س مسئلهزند.   يفساد را رقم م يطور ساختار
ر بودن ين رانتيد محور نبودن اقتصاد و همچنيزند. تول  يفساد را رقم م يريگ ر شکليمس

 يستم بانکيگر سيدر نرخ ارز وجود داشته باشد. از طرف د يثبات يدولت باعث شده است تا ب
چون  يها در ساحت يبه عبارت ران است.يدهنده فساد در ان شکليترياز اصل يکيز يران نيا

، يخارج ي، بازرگانيشبه دولت يها ماناقتدارگرا، ساز بروکراسيبودن اقتصاد،  يدولت
ران رقم يا فساد را در ياساس يها نديبود ارز فرا يو چندنرخ يستم بانکي، سيساز يخصوص

 زنند.   يم
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