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 مولف بر چاپ سوم منتشر نشده پیشگفتار

 ۱توسط ناشر حذف شد( ،۱۳۸۹)این پیشگفتار در چاپ سوم،  

 

 

 

که اکنون در دست شماست، گرچه به لحاظ محتوایی « بازار یا نابازار؟»چاپ سوم کتاب 

ـ یعنی تحلیل گر،  و شکلی تفاوتی نسبت به چاپ اول ندارد، اما سه عامل مرتبط با آن

توان گونه ای که شاید باند بهبه طور گسترده تغییر کرده لیل و ابزار تحلیل ـموضوع تح

اند. نخست نویسنده کتاب است که هم به ای بدل شدههای تازه، به هویتگفت به کل

هم به اقتضای تحول در دستگاه اقتضای تغییر سن و گذر زمان و انباشت تجارب و 

ای کرده است و تغییرات فکری گسترده ،خستاش نسبت به نویسنده هنگام چاپ نفکری

ای نیز در های تازهنه تنها فهم او از موضوعات قدیم، نو شده است بلکه مسائل و پرسش

                                                           

نسخه کنونی  گرچههای اول و دوم صورت گرفت. . چاپ سوم کتاب، توسط ناشری غیر از ناشر چاپ 1

مناسبت کتاب که اکنون در دست خواننده محترم است، از روی چاپ دوم کتاب تهیه شده است، اما بی

را نیز در این نسخه  که برای چاپ سوم کتاب نگارش یافت و توسط ناشر حذف شدای ندیدم که مقدمه

 تا سوم کتاب مطابقت دارد  های اولدقیقا با محتوای چاپ نسخه کنونیبگنجانم. بنابراین بقیه محتوای 

 .ها نیز یکسان استشماره صفحه فهرست به بعد، از

 یکم
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های نو یا برساختن برابر دستگاه اندیشگی او پدیدار شده است که مستلزم یافتن پاسخ

 تری است.های تازهتحلیل

 گویدباره مسائل آن سخن میدر« ؟رایا ناباز بازار»که کتاب  جامعه و اقتصادی ،دوم

ای را از تحوالت شگرفی را تجربه کرده است و روند لحظه به لحظه نو شونده نیز

ها و پیامدهای هر کدام از آنها نیازمند چارچوب رگذارنده است که شاید تحلیل ریشهس

یی است که در نظری ویژه ای باشد. جامعه و اقتصاد امروز ایران گرچه نتیجه روندها

اما تغییراتی را از سرگذرانده است که در برخی  ه است،سالهای پس از جنگ آغاز شد

 زمینه ها دیگر هیچ نسبتی با جامعه و اقتصاد آن سالیان ندارد.

ابزار تحلیل یا همان دانش اقتصادی است که هم در سطح جهانی جهش های  ،سوم

با انبوهی از مطالعات و نظریه ها و کرده است و هم در سطح ملی را تجربه شگرفی 

پدیدارشدن نسلی از دانش آموختگان تازه به سرعت فربه شده و به مرز بالندگی رسیده 

آرام  اکنون ،ه جلوگری تک درختانی بودپیشین که تنها عرصاست و آن فضای کویری 

 ت.شده اس ییبالنده و پویا فضای اندیشگیپیدایش  گرآرام به سبزی گراییده و نوید

زمان  و با وجود هر سه این تحوالت، باوجود نماید کهاکنون این پرسش رخ می

تازه ای از آن روانه چاپ  ، چرا بایدین کتاب می گذرددرازی که از چاپ نخستین ا

یا چون هنوز برای آن جانشینی پدیدار ؟ چون برای آن تقاضایی هست شود؟ آیابازار 

سال  سهدانم. اما می دانم که ست؟ پاسخ را نمیت دیگری از این دیا سواالنشده است؟ 

این کار را  این کتاب را به چاپ سوم بسپاردتصمیم گرفت  1ناشر هنگامی که پیش،

انحالل  اما به علت .نیازمند نگارشی تازه از کتاب و افزودن فصولی تازه به آن دانستم

نیز از صرافت  مساله چاپ سوم به محاق رفت و من ریزی،سازمان مدیریت و برنامه

                                                           

 کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان« انتشارات  و موزه علمی، مدارك مرکز . » 1
 دوم
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تماس  1ناشر جدید چند روز پیش از سوی تا این که .بازنویسی و تکمیل کتاب افتادم

پیشگفتاری  ،ظرف چند روز برای چاپ سوم کتاب تاگرفته شد و درخواست شد 

جنبه سه که در  را این مدت کوتاه تر از آن بود که من بتوانم تحوالتیهم  البته و بنگارم.

 مرور کرده و ،رخ داده بود )نویسنده، موضوع و دانش اقتصاد( مرتبط با این کتاب

گو کنم، و هم در فضای کنونی مجالی برای باز یرانبرای تحلیل اقتصاد ارا پیامدهای آن 

 .نمی بینمبیان مبسوط و تحلیل روشن فرایندهای اقتصاد ایران در اختیار 

چاپهای اول و  فتارپیشگ مقدمه و دشواری کار به این علت است کهاز این گذشته،  

قرار  آنگاهی بیش از اصل کتاب مورد توجه خوانندگان  «بازار یا نابازار؟» دوم کتاب

 را نظریه محوری خود ،بر این باور بوده اند که نویسنده خوانندگاناز گرفته است. برخی 

ت را برخی نشریاآورده است. حتی پیشگفتار چاپ دوم نه در متن کتاب که در پیشگفتار 

با این سابقه، به طور طبیعی خواننده  نبنابرای .2کرده اندمنتشر  مستقل یک مقالهبه عنوان 

تحلیل  طرح نظری مفصلی را برای نیزچاپ سوم نویسنده در پیشگفتار  که انتظار دارد

ار نویسنده نیست، گرچه اکنون چنین مجالی در اختی ارائه کند. شرایط امروز اقتصاد ایران

کوشم در چند بند مختصر خطوط اصلی نگاه تحلیلی خویش به وضعیت می با این وجود

 . 3جامعه و اقتصاد ایران امروز را بازگو کنم

                                                           

 ریزی برنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی . موسسه 1
منتشر شد( با عنوان  86سفند خود )که در ا 1386. یک بار روزنامه سرمایه آن را در سالنامه  2
روزنامه اعتماد  1388مهر ماه  26به چاپ رساند، و یک بار هم در  « خداحافظی با علم اقتصاد در ایران»

 منتشر کرده است.« است؟ پذیر برنامه ایران اقتصاد کنونی، شرایط در آیا» آن را با عنوان 
گاه خود به عملکرد سیستمی اقتصاد ایران و . البته نگارنده با رویکرد نظریه عمومی سیستم ها، ن3

 28در شماره « توسعه ملی در کمند سیاست»با عنوان  تفصیلی دشواریهای در پیش آن را در مقاله ای
مطرح و شواهدی « امتناع توسعه»( به چاپ رسانده است. در آن مقاله نظریه 1389ماهنامه آیین )خرداد 

 مطرح شده است. برای کاربرد آن در وضعیت ایران امروز
 سوم
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پیش از بیان خطوط اصلی طرح تحلیل، ببینیم این قلم در زمان نگارش پیشگفتار اما  

دانسته  چالش محوری اقتصاد ایران را چه می ،«بازار یا نابازار؟»چاپهای اول و دوم کتاب 

(، تمام دشواریهایی که منجر به شکست سازوکار بازار در 1376است. در چاپ اول )

هزینه »اقتصاد ایران شده است به دو مساله بنیادین نسبت داده شده است. یکی باالبودن 

البته ـ . در این اقتصاد «بازارهای مالی یکپارچه»در اقتصاد ایران و دیگری فقدان  1«مبادله

 نیز مبادلههزینه  تحمیلاصلی ترین عامل  ـ تآمده اسکتاب  که در متن گونههمان

ناتوانی دولت در انجام وظایف سنتی و کالسیک )وظایف حاکمیتی( خود است. در 

منظم و  ایگونهبهواقع اقتصاد همانند موتوری در نظر گرفته شده است که اجزای آن 

استهالك  ن موتور با کمترین هزینه واند. برای این که ایهدفمند در تعامل و همکاری

که قطعه ها با هم  موتوراز  این که در بخش هایی . نخستکار کند دو ویژگی الزم است

لی صیق، کمترین استهالك وجود داشته باشد و این مستلزم )محل اتصاالت( در تماسند

ه پایین تر هرچه هزینه مبادل اکنون در یک اقتصاد، بودن اجزایی است که با هم مرتبطند.

اند و در همکاری و لیقباشد به این معنی است که محل اتصاالت اجزای اقتصاد، صی

یعنی مبادالت اقتصادی به راحتی و بدون کمترین استهالك را دارند.  ،تعامل با هم

 تخاصم و تنش و بی اعتمادی انجام می پذیرد. 

                                                           

( شامل تمام هزینه هایی است که برای تولید، حمل و نقل، Transaction Cost. هزینه مبادله ) 1

مبادله و مصرف یک کاال الزم نیست اما در عمل بر طرفین مبادالت تحمیل می شود. مانند هزینه های 

هزینه های کسب اعتماد، کسب اطالعات )در مورد کیفیت و محتوای کاال و در مورد طرف قراداد(، 

نظایر آنها. همچنین هزینه های عقد و تضمین مفاد قراردادها، هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت، و 

هزینه هایی که به علت ناکارآمدی نظام اداری در اجرای دقیق قوانین یا عدم شفافیت قوانین یا عدم 

مکرر قوانین و سیاست های دولتی، بر افراد و پایبندی مقامات به قوانین یا مصوبات دولتی یا تغییرات 

 فعالین اقتصادی تحمیل می شود، هزینه مبادله تلقی می شود.
 چهارم
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و  اجزا ا حرکتگون الزم است تای روغنمادهویژگی ضروری دوم این است که 

تسهیل کند، به گونه ای که اتصاالت به راحتی بر روی را درکنار یکدیگر  قطعات سیستم

در یک  یکدیگر بلغزند و انرژی از یک بخش موتور به بخش دیگر آن منتقل شود.

د که باعث می شود نغنی عمل می کنپول و دیگر ابزارهای مالی مانند رو اقتصاد نیز

سیستم به بخش  ی تولید شده درو انرِژی ها با هم تعامل کنندی به راحتسیستم اجزای 

. ابزارهای مالی، معامالت را تسهیل و روان می کنند و بنابراین شودمنتقل  های مختلف

باعث می شوند بازیگران اقتصاد بتوانند تصمیمات خود را سریع و با کمترین هزینه عملی 

به معنی پایین آمدن هزینه مبادله  هم الیابزارهای متوسعه  در جای خود،کنند. گرچه 

اما به علت  ،است و این عامل را هم می توانستیم ذیل هزینه مبادله دسته  بندی کنیم

تر، یم. هر چه بازارهای مالی شفافاهمیت آن، به عنوان عاملی جداگانه مطرح کرده ا

نظام اجزای  همه بهنی تر باشند به این معنی است که روغن رساتر و به هم پیوستهیکپارچه

 شود. انجام میبه خوبی  اقتصادی

در یک تمثیل دیگر می توان اقتصاد را به سیستم بدن موجود زنده ای تشبیه کرد که 

کمتر باشد، دیواره رگهای بدن این موجود زنده گشادتر و در آن هر چه هزینه مبادله 

ها و اجزای این بدن تمام سلول پذیرتر است و بنابراین مانعی برای خون رسانی بهانعطاف

این سیستم باشد  هر چه ابزارهای مالی بهتر و فراگیرتری در اختیار. از  سوی دیگر، نیست

 مانند این است که خون، رقیق تر است و به راحتی در رگها جریان می یابد.

آیا اصوال »اما در پیشگفتار چاپ دوم کتاب، به این پرسش پاسخ داده شد که  

شاید در نگاه اول، این « ی مانند اقتصاد ایران می تواند موضوع علم اقتصاد باشد؟اقتصاد

علم اقتصاد غریب بنماید اما با اندکی تعمق می توان به جدی بودن آن پی برد.  ،پرسش

پردازی می کند که واجد برخی درباره انسانها و جوامعی نظریهآشکارا بیان می کند که 

اقتصاد درباره انسانهایی سخن می گوید که مثال تند. شرایط و حائز برخی مقدما

 پنجم
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اقتصاد درباره جوامعی سخن  یا شکل می گیرد.« یت ابزاریعقالن»رفتارهایشان بر اساس 

هم متوجه وظایف  ،نیز می گوید که هزینه مبادله در آنها در حداقل قرار دارد و حکومت

علم همچنین . کندمل میعسنتی و حاکمیتی خود هست و هم در انجام آنها کارآمد 

پردازد که افق آینده تا حد قابل قبولی اقتصادهایی نظریه میجوامع و اقتصاد درباره 

و گرنه اگر بازیگران اقتصادی گمان برند که  ریزی استو قابل برنامه ، مطمئنروشن

جامعه یا نظامی که در آن زیست می کنند به زودی به علتی مانند جنگ، سیل، زلزله، 

ی برای فعالیت ریزریزد، هرگز وارد برنامهمی درهمش یا انقالب و نظایر آنها شور

اقتصادها و جوامعی که های علم اقتصاد برای تحلیل بنابراین شوند.بلندمدت در آن نمی

طبیعی است بگوییم در این صورت،  سازند تدوین شده اند.معینی را برآورده میشرایط 

هم موضوع علم اقتصاد  مقدمات و شرایطی نیستندچنین  واجد جوامع و اقتصادهایی که

 نیستند.

توجه به اوضاع و پیشگفتار چاپ دوم با برشمردن هشت مساله، مدعی است که با  

است که علم اقتصاد  ایفاقد شرایط اولیه رسد اقتصاد ایرانبه نظر می احوال امروز ایران،

در ناتوانی  در علم اقتصاد یا در واقع اشکال گیرد.برای تحلیل هایش مفروض می

اقتصاددانان ایرانی برای تحلیل وضعیت و پیشنهاد سیاست برای هدایت اقتصاد ایران 

حاکم بر اقتصاد غیر اقتصادی )سیاسی، اجتماعی، حقوقی( نیست. بلکه اشکال در شرایط 

 ممتنع کرده است. آنایران است که به طور کلی کاربرد علم اقتصاد را برای 

را که معتقدم  و شرایطی همه آن عواملخواهم اکنون در پیشگفتار چاپ سوم میاما  

های اقتصادی در اقتصاد ایران را کند کرده اند، در سه عامل اصلی تیغ کاربرد سیاست

ها و وضعیتسایر خالصه کنم. در واقع معتقدم بدون اصالح این هرسه، هیچ تغییری در 

ناکارآمدی علم اقتصاد در ایران با ماندگاری این سه رخ نخواهد داد و بنابراین  شرایط

 ماهیت» ،«در دستان دولت نفتدرآمد  انحصار»به گمان من  ماند.عامل، برجای می

-ها و بیکژتابی، سه عامل بنیادین همه «ایرانی عقالنیتتحول در ساختار »و  «دولت

 ششم
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و نحوه تاثیرگذاری آنها بر این هر سه  این قلم پیشتر درباره های اقتصاد ایران است.تابی

در یک  می کوشد تا اما اینک. 1رفتارها و بر عملکرد اقتصاد، جدا گانه سخن گفته است

 ساختارهای دیگر را چکیدهشان بر طرح کلی، تعامل این سه عامل و نحوه تاثیرگذاری

 کند.

هوری ام که ساختار قدرت برآمده از قانون اساسی جمنشان داده 2مقاله ایپیشتر در 

ی مختلف قدرت سیاسی است. به این معنی که پاره ها« همگننفوذهای نا»اسالمی از نوع 

متفاوت توزیع شده است.  و گروههای همسودِ ها()جناح رویکردهای فکری مختلفبین 

                                                           

. درباره درآمد نفت و تأثیرش بر ساختار و رفتار جامعه و دولت در ایران در این مقاالت سخن گفته ام:  1

سایه »، مقاله ارائه شده به همایش «نایرا اقتصاد در خواریافزونه به کارآفرینی از گذار در نفت نقش}» 

 سرمایه نفت،{ / }» 1381، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، اردیبهشت «نفت بر پهنه ایران

، روزنامه اعتماد ملی، «!آزادی یا نفت یا{ / }» 1387آذر  9، روزنامه سرمایه، «توسعه امتناع و اجتماعی

 {.1388اردیبهشت  14

 نفوذهای اقتصاد}» ماهیت دولت در ایران و تحوالت آن در مقاالت زیر بحث کرده ام: همچنین درباره 

 اقتصادی اصول بر نو تأملی»، ارائه شده به همایش «سیاسی اقتصاد ساختار بر اساسی قانون تأثیر:  ناهمگن

 رد دولت ساختار و ماهیت{ / }»1381، موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اردیبهشت «اساسی قانون

پویش های درونی }»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی{ / «نقش دولت در اقتصاد»، در کتاب «ایران

، سازمان «ایران در توسعه ریزی برنامه سال پنجاه» ، مقاله ارائه شده به همایش «در ترکیب دولت و بازار

، مهر 19آفتاب، شماره  ، ماهنامه«تناسب در اقتدار{ / }»1377مدیریت و برنامه ریزی کشور، اسفند 

، پاییز 19، مجله فرهنگ اندیشه، شماره «ایران در توسعه شرط پیش: سوم گذار گذاراز{ / }» 1381

1385.} 

 عقالنیت}» در مورد عقالنیت ایرانی و تحوالت آن نیز نظراتم را در مقاالت زیر به تفصیل آورده ام: 

دگردیسی در عقل و علم { / }»1385، پاییز 11شماره ، فصلنامه دریچه، «اقتصادی توسعه موانع و ایرانی

 {.1389، خرداد 3، مجله مهرنامه، شماره «ایرانی

 که در پاورقی پیشین معرفی شده است.« ناهمگن نفوذهای اقتصاد» . مقاله 2
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 هم رقابت این گروهها برای کسب قدرت سیاسی ،شودوجود درآمد نفت باعث می

شکل بگیرد  سیاسی رقیبجویانه در میان گروههای تشدید شود، یعنی نوعی رفتار رانت

پاسخ گویی در برابر منابع درآمدی  نظام سیاسی الزام بهو هم در درون  ،ونهادینه شود

که هزینه می شود از بین برود و بنابراین نظام اداری و سیاسی به تدریج دچار ناکارایی 

تی با دو ویژگی جامعه وق گروههای همسود نت جویانهارفتار ر دیگر، شود. از سوی

در  های مردمساالریروشکاربرد ارزشهای مذهبی و اهمیت سیاسی پس از انقالب )یعنی 

و هم  شکافترکیب می شود، هم ( انتخاب مسئوالن در بخش هایی از قوای حاکم

اجتماعی را تشدید می کند. چون از یک سو تکیه بر ارزشها مذهبی و سیاسی  ثباتیبی

از  و ،شودمیها جناح و واگرایی میان گروههای رقیب ای فکریموجب تشدید شکافه

ی از نظام هایبخشبرای توزیع قدرت در میان وجود سازوکار انتخابات  سوی دیگر

شکاف های  چه شود. هرمی و سیاسی مدیریتی ، موجب بی ثباتی های مکررسیاسی

قدرت، بی شدیدتر باشد دست به دست شدن میان گروههای رقیب فکری و ارزشی 

 آفریند. های بیشتری میثباتی

دو ابزار  به که «نفوذهای ناهمگن»از نوع  ینفت به پیکر سیستمخون بنابراین وقتی 

متکی  «سیاسی قدرتتوزیع برای  نسبی دموکراتیکسازوکارهای »و « مذهبی ارزشهای»

بی  و نت جویانه از یک سواشود، محصول آن تشدید رقابت های رتزریق می است

انی به دست شدن قدرت تنها زمبهستچون د های سیاسی از سوی دیگر است.ثباتی

در دست آنان  نفت انجامد که درآمد مسحور کنندهاصالح گروههای در قدرت می

 ،آنان که در قدرتند انگیزه کافی برای حفظ آن به هر روشی ،غیراین صورتنباشد. در

و ابزار کافی )درآمد نفت( برای تغییر ساختارهای گذشته به هر  رقیب، حتی با تخریب

انگیزه کافی برای  در مقابل نیز آنان که در بیرون قدرتنددر دست دارند.  را ایهزینه

واقعی غیر عمومی به هر روشی و توانایی کافی برای ایجاد انتظاراتحاکم تخریب رقیب 

اه در یک فرایند دموکراتیک هریک از این ای را دارند. و هر گاز دولت به هر بهانه
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تغییرات گسترده و گاه  ،پیروز ، رقیبِگروههای رقیب جای خود را به دیگری بدهد

معموالً آنچه از  هدهد و در این تغییرات گستردویرانگری در ساختارهای موجود می

 ضمنی و هایدانش ها، روشها وتجربههای انسانی انباشته شده و رود سرمایهدست می

کرده در نظام اداری است. و همین نگرانی از وقوع تغییرات گسترده  غیرمکتوب رسوب

در قدرت را  های گذشته، رقیبِاعتبار سازی تالشو بی پیشینو درهم ریزی ساختارهای 

بخش بزرگی از این  ،بدون نفتالبته و  وا می دارد تا به هر قیمتی در قدرت بماند.

ها بی معنی می شود. بنابراین نفت وقتی در چنین ساختاری از جویینتاها و ررقابت

آفریند که محصول می های تکراریو هزینه ثباتیجویی و بیانتر ،قدرت تزریق شود

اقتصادی  «فضای معنایی»مدت و از دست رفتن  ه در کوتاهنهایی آن افزایش هزینه مبادل

 در بلند مدت خواهد بود.

از توزیع قدرت سیاسی معطوف به ثروت نفت، به تدریج  از میان چنین ساختاری 

گیرد که نسبتش با توسعه آشکار و شفاف نیست. بی گمان بعد از شکل می حاکمیتی

پس از که  یهایدر ایران پا نگرفته است اما دولت« توسعه خوار»قاجاران، دیگر دولت 

ری را نیز به نمایش بگذارند. آشکا «انهتوسعه خواه» رفتاراند اند نیز نتوانستهآمدهآنان 

بوده است یعنی « دولت مردد»ساخت دولت در تقریبا همه دولت های معاصر از نوع 

 به طرفدار و طالب توسعه است اما در عمل حاضردولتی که درظاهر و از دیدگاه نظری 

از اقتدارش به جامعه مدنی  برابر جامعه مدنی و واگذاری بخش هایی عقب نشینی در

دولت به سوی جامعه  چرا که توسعه چیزی نیست جز تحقق فرایند انتقال اقتدار ازنیست. 

  .1مدنی

                                                           

 ناسبت» مقاله به مدنی جامعه سوی به دولت از اقتدار انتقال فرایند تحلیل و توسعه از مفهوم این . درباره 1

 نگاه کنید. رسیده است چاپ به (1381 مهر) آفتاب ماهنامه 19 در شماره که  ،«اقتدار در
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باشد و این  مرددبه فرایند توسعه، از نوع  صبغه رفتاری دولت نسبتاکنون اگر  

رد، هزینه مبادله شکل بگی مستمر جویی همراه با بی ثباتیانتبر بستری از ر ساخت

اعتبار و تخریب ن و ارزشهای اخالقی در جامعه بیو قانویابد، روندی صعودی می

 «فضای معنایی» ،گذارد، و این دوبه کاهش می رو «سرمایه اجتماعی»شود و بنابراین می

گیری فضای معنایی مناسب در شکل در واقع اقتصاد را بیش از پیش پر ابهام می کنند.

اجتماعی باال و  ، سرمایهو مطمئن وکار باثباتیک اقتصاد، محصول فضای کسب

ساخت سیاسی  اخالق، در یکجامعه بی حکمرانی خوب است. بی گمان در یک

این سه عامل، وضعیت مناسبی  ،شفافدر یک نظام اداری ناکارآمد و غیر و ثبات،بی

 نخواهند داشت.

ریزی، امید به های برنامهتدریج افقوقتی چنین شرایطی در بلند مدت ادامه یابد به

شود. این می تضعیفانتظار برای اصالح وضع موجود تماد به ساختار موجود و آینده، اع

ستاند. عقالنیت را از بازیگران اقتصادی می 1«عقالنی»به تدریج امکان عمل  نیز وضعیت

و انتظارات باشد زمانی قابل اعمال است که اطالعات الزم و قابل اعتماد در دسترس 

باشد،  درباره آینده تیرهچیز کننده باشد. اگر همه مربوط به آینده، روشن و امیدوار 

به ضرورت  رود. مردم البتهمیدست ریزی برای آیند و انتخابهای عقالنی از امکان برنامه

گیرند و تصمیم می خود زندگیو عاجل در مورد موضوعات روزمره  جریان زندگی،

ات اساسی و مهم و تصمیمبیشتر این تصمیمات نیز عقالنی خواهد بود اما در مورد 

عمل کنند نه  2«قالییـعُ»آموزند که ریزیهای بلندمدت، آنان به تدریج میبرنامه

 «یدارمعنی»رفتارهایی است که در آنها ما معموال به  «عقالیی»رفتارهای «. قالنیـعَ»

اعمالمان می نگریم نه به منافع آنها. اما رفتارهای عقالنی آنهایی هستند که ما اصوال بر 

                                                           

1. Rational  
2. Reasonable  
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که قاعدتا نیز برمی گزینیم  )عقل معاش( اساس حسابهای عقالنی دو دو تا چهارتایی

 معطوف به منافع هستند.

در مورد برنامه  آشفته و تیره بودن فضای معنایی اقتصاد،به علت ، ایران جامعه امروز 

 یعنی«. عَـقالنی»نه کند رفتار می «قالییـعُ »ریزیهای بلندمدت خویش معموال به گونه 

بودن آنها می گیرد نه بر پایه  «دارمعنی»تصمیماتش در مورد موضوعات اساسی را بر پایه 

آن را نمی توان با نظریه  «بلندمدت رفتارهای»به همین دلیل  بودن آنها. «ت آمیزفعمن»

های برآمده از این علم اکنون های علم اقتصاد مرسوم تبیین کرد و به همین دلیل سیاست

اکنون در جامعه ایران  د.دی نداراقتصاد ایران کاربر ری بلندمدت درسیاستگذا برای

محاسبات منفعتی مبتنی بر عقل ابزاری تنها در حوزه تصمیمات کوتاه مدت، روزمره، 

ـ که رشد  اقتصادیهای اساسی زندگی گیرد. حوزهزندگی انجام می عاجل غیراساسی و

سرمایه گذاریهای بزرگ،  یم برایتابع آنهاست ـ مانند تصمنیز بلندمدت اقتصادی 

، تصمیم برای متعهد کردن خود در فعالیتی ارزشمند و تصمیم برای نوآوری در فناوری

ها، عمدتا در چارچوب عقل معنایی یا رفتار و نظایر این خالق اما زمان بر و عمرکاه،

تحلیلی  در حالی که علم اقتصاد هنوز برای این حوزه ابزار ،قالیی قابل تحلیل استـعُ

  الزم را بسط نداده است.

گیرد، اگر مقیاس بنگاهها کوچک است، اگر در اقتصاد ایران کارآفرینی شکل نمی 

ار موقت را به نیروی کار خانوادگی یا نیروی ک اگر مدیران بنگاهها نیروی کار

های غیررسمی در اقتصاد هم گسترده تاگر فعالیدهند، ترجیح می رسمی یاستخدام

رشد به خارج روبهمتخصص م رو به گسترش است، اگر مهاجرت نیروهای است و ه

ها به رشد اشتغال د، اگر وام دادنشوی مالی از کشور خارج میهااست، اگر سرمایه

ها رغم همه تشویقعلی به گسترش است، اگر ها رو، اگر مطالبات معوقه بانکانجامدنمی

همه وهمهشود، و ...، روز ناکارآمدتر میهکند، اگر نظام اداری روزبصادرات جهش نمی
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یا « عقالیی»به حالت « عقالنی»تبدیل رفتارهای بازیگران اقتصادی ایران از حالت ناشی از 

 است.« معنی دارانه»به حالت « حسابگرانه»از حالت 

اند که تحلیل آنچنان در هم تنیده امروز در ایران« نفت ـ دولت ـ عقالنیت»سه گانه  

نیز از دولت در انحصار دولت است و دی آنها برای اقتصاد ایران ممکن نیست. نفت انفرا

نوع مردد است. رفتارهای ماهیت و نسبتش با توسعه از  است که« نفوذهای ناهمگن»نوع 

درهم ریزی فضای معنایی  سیاسی و اجتماعی برآمده از چنین ساخت سیاسی منجر به

عقالنیت ایرانیان  ماهیتتحول در  یز به تدریج بهاقتصادی و اجتماعی شده است و این ن

 در تصمیمات بلندمدتشان ناتوانعقل ابزاری  معمول است و ایرانیان را از کاربرد انجامیده

قالیی سوق ـیا رفتار عُ «عقل معنایی»کرده است و به ضرورت آنان را به سوی کاربرد 

یا مستلزم تحول در  ،اد ایرانگونه تحولی در عملکرد اقتصهر داده است. در یک کالم،

این نیز هم زمان درازی  و یا مستلزم قطع این ارتباط سه گانه. یاد شده است هر سه عامل

طلبد. از دید این قلم، هر گونه تالش توسعه ای در هر های سنگینی میو هم هزینهبرد می

 تغییر در ضرورت و اجتماعی، بدون عطف توجه به یکدام از حوزه های سیاسی، اقتصاد

بماند تا نوبتی  چارچوب نظریفصیل این ت راه به جایی نخواهد برد. ،این زنجیره سه گانه

 فراخ باشد. سخنمجال هم زمان نگارش دراز و  هم که
 ی انـمحسن رن

 دانشگاه اصفهان

 ۱۳۸۹خرداد  ۳۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوازدهم

www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir



www.irpublicpolicy.ir




