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  ، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی یدولت رانت
  در ایران و سرمایه اجتماعی

)1384 - 1368(  
 

  2اشرف امینی - 1محمد حسین پناهی
 

 11/3/90: تاریخ دریافت

  21/6/90 :تاریخ تصویب
 

  چکیده
ي منابع طبیعی، از درآمدهاي مستقل از مالیات در اغلب قریب به اتفاق کشورهاي دارنده

جویی و فساد در این کشورها به جامعه برخوردارند و به علت وجود این درآمدها، رانت
رسد، برخورداري دولت از درآمدهاي سرشار ناشی به نظر می. شوددیده میمراتب بیشتر 

برداري از این منابع در افراد صاحب نفوذ را باال از صدور منابع طبیعی، تمایل براي بهره
با پیدایش . زنندجویی میپیرو دست به رانت -هاي حامی برده و در نتیجه با ایجاد شبکه
ترین منبع درآمدي دولت، ساختار اقتصادي ایران ماهیتی نفت و تبدیل شدن آن به مهم

. رانتی به خود گرفت و اقتصاد دولتی همراه با تمرکز منابع در شکلی جدید ادامه پیدا کرد

                                                             
 (Mhpanahi@yahoo.com). تهران طباطباییگروه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه ت علمی أاستاد و عضو هی. 1

  (Amini.ashraf423@gmail.com). تهران دانشگاه عالمه طباطباییمطالعات زنان کارشناس ارشد . 2

  المللی فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

 59 -  94صص /  1390تابستان- هفتمشماره 
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تحلیلی و با استفاده از آمارهاي موجود اقتصادي و  –این پژوهش به صورت توصیفی 
رانت نفتی را با اقتصاد دولتی و تأثیر ي اجتماعی، تالش کرده است ارتباط مرتبط با سرمایه

مورد  1384تا  1368هاي ي اجتماعی در ایران بین سالآن برفرهنگ سیاسی و سرمایه
دهد که رانت نفتی منجر به  می هاي این بررسی مقدماتی نشان افتهی. بررسی قرار دهد

ي یهپیرو را تقویت کرده و سرما -سرمایه داري دولتی شده و فرهنگ سیاسی حامی
  .  دهد می اجتماعی را کاهش

ي اجتماعی، فرهنگ سیاسی دولت رانتی، اقتصاد دولتی، سرمایه :هاي کلیديواژه
  .پاتریمونیال، رانتجویی

  
  مقدمه

ي مواد خام، متولی تولید و صدور مواد خام ها در کشورهاي صادر کنندهاز آنجا که دولت
و به مهمترین بخش اقتصادي در این  هستند، حجم دولت در این کشورها افزایش یافته

درآمدهاي ناشی از صدور مواد خام، اثرات سیاسی و اجتماعی نیز . شودکشورها مبدل می
هاي اقتدارآمیز هاي رانتی رویهبه سبب استقالل مالی دولت از جامعه، دولت. به دنبال دارد

رها، شاهد ضعف گیرند و درنتیجه در این کشو در مناسبات خود با جامعه در پیش می
تمرکز منابع در دست دولت، به علت آنکه هر . هاي اجتماعی هستیمنهادهاي مدنی و گروه

فرد تالش دارد به تنهایی سهم بیشتري از منابع را در اختیار بگیرد، از شکل گرفتن شبکه
اي از روابط نابرابر هاي افقی و گسترده اجتماعی جلوگیري نموده و در نتیجه، مجموعه

هاي اجتماعی و تعامل نبود گروه. آیدودي و یک  سویه میان دولت و مردم به وجود میعم
  .ي مدنی را به دنبال داردسازنده میان جامعه و دولت، ضعف در جامعه

ي، اي ایران پس از جنگ تحمیلی، با درك نیاز کشور به بازسازي و توسعههدولت
ها علیرغم در تمامی این برنامه. اندن نمودههاي توسعه اقتصادي و اجتماعی را تدویبرنامه
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 61/    ... دولت رانتی، اقتصاد دولتی 

ي پایدار، همچنان شاهد تأکید بر کوچک سازي دولت، کاهش وابستگی به نفت و توسعه
ي اقتصاد ایران به نفت، افزایش حجم دولت و ناتوانی در رسیدن به اهداف وابستگی عمده

اقتصادي، وابستگی اقتصاد  رسد از منظربه نظر می. هاي توسعه هستیمتعیین شده در برنامه
ها، گري دولت در امور اقتصادي، اعطاي گزینشی یارانهایران به درآمدهاي نفتی، تصدي

گیري یک بازار رقابتی که در آن فعالین بخش ها، از شکلمجوزها، امتیازات و معافیت
 فعالین. استي خدمات بپردازند، جلوگیري نمودهخصوصی بتوانند به تولید و ارایه

اقتصادي نیز به جاي تولید، تالش دارند با کسب مجوزها و امتیازات، از رانت موجود در 
اي ببرند و چون در این رقابت، مشارکت با دیگر افراد باعث کاهش سهم دست دولت بهره
 .بینندهاي اجتماعی نمیشود، نیازي به همکاري با دیگران در قالب گروهآنها از رانت می

ها در رابطه با جامعه بوده است، ي رویکرد دولتدر این بین تعیین کنندهبنابراین آنچه 
براي دسترسی به این منابع،بخش کوچک ذي . میزان منابعی است که در اختیار داشته است

پیرو   -ي عمودي حامی  ها نفوذي از جامعه دچار فساد و رانتجویی شده و منجر به شبکه
م وضعیت رانتی بودن دولت در ایران، و ارتباط آن را با خواهی می در این مقاله .گشته است

  . ي اجتماعی مورد بحث قرار دهیمتمرکز اقتصادي و فرهنگ سیاسی و سرمایه
  

  مبانی نظري 
پردازیم و اثر آن را در ایجاد  می در این قسمت ابتدا به تعریف و ویژگیهاي دولت رانتی

. کنیم می سیاسی حاصل از آن بررسیپیرو و فرهنگ  -ي روابط شخصیِ حامی ها شبکه
  . دهیم می ي آن را مورد بحث قرار ها ي اجتماعی و مؤلفهسپس سرمایه
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  دولت رانتیر 

ها در بازار ي تصمیمات سیاسی و دخالت دولترانت محصول انحصار، و انحصار زاییده
ش کاال یا بصورت کلی اگر عمده منابع درآمد یک دولت، ناشی از انحصارات و فرو. است
  . است) تحصیلدار(ي خدمات با قیمتی باالتر از حد طبیعی باشد، این دولت رانتیر ارایه

هاي همسود و استقالل مالی دولت، ریسک سیاسی ناشی از بوجود آمدن گروه
گیرند و یا در حاشیه قرار میهاي رقیب شکل نمیدر نتیجه گروه. دهدرقیب را افزایش می

هاي گسترده، بخش هاي عریض و طویل و استخدامهاي رانتیر با ایجاد دستگاهدولت. گیرند
کنند اي از جامعه را به خود وابسته کرده و استمرار دولت خویش را تضمین میعمده

  ). 90: 1383خضري، (
  . داري نیز به دولت وابسته استدر چنین فضایی، حتی سرمایه

ثبات دولتی در قبال هاي بیکنار سیاستنبود طبقات اجتماعی مستقل از دولت در 
، باعث گردیده تا هیچ گاه )ي اموالگاهی تشویق و گاه مصادره(تشکیل و انباشت سرمایه 

ي اموال خویش امنیت مالی بوجود نیاید و سرمایه داران براي در امان ماندن از مصادره
  ). 75: 1380کردزاده کرمانی،(ها پیروي کنند همواره از دولت

ن پیروي تا زمانی که نظام سیاسی قادر به تأمین منافع طبقات باال است ادامه پیدا ای
کند و با نقصان در اقتدار سیاسی دولت و ناتوانی آن در فشار بر طبقات باال، این طبقات می

گیرند و گرد کسانی که در حال به دست آوردن قدرت هستند، جمع میاز دولت فاصله می
  .شوند

ي خود را از منابع گفته شد، هر دولتی که عمده درآمدهاي ساالنه براساس آنچه
هاي تولید و هایی بسیار باالتر از هزینهخارجی و از محل فروش کاال و خدمات با قیمت
  ). 53: 1382تدابیر اقتصاد، . (شودبطور مستقیم تأمین کند، دولت رانتیر محسوب می

  :ي زیر هستند ها ویژگیهاي رانتیر داراي از نظر ببالوي، دولت
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رانت دریافتی منشاء خارجی داشته و هیچ گونه ارتباطی با فرآیند تولید داخلی  -1
  . ندارد

باشند و اکثریت  می درصد ناچیزي از نیروي کار، مشغول تولید در آن بخش -2
  .جامعه در حال توزیع یا مصرف رانت هستند

  ).Bablavi , 1987: 13(شود درصد از درآمدهاي دولت را شامل می 42رانت بیش از  - 3
  

  پیروهاي حامیپروري و شبکهحامی
هاي ضعیف همراه با عدم دولت. پروري، مهمترین شکل فساد در حکومت استحامی

ي رانت، مساعدترین محیط براي کنندهنهادینگی احزاب در کنار وجود منابع طبیعی تأمین
  ). 32: 1381هیوود، (آورد بوجود میپیرو را هاي حامیپروري و رشد شبکهحامی

هاي رانتیر با بوروکراسی حجیم بهترین فرصت را براي حاکمان براي همین دولت
آکرمن،  -رز (کنند پروري از طریق اشتغال نزدیکان و توزیع رانت فراهم میجهت حامی

1385 :390.(  
ت و همواره امکان هاي رانتی بسیار ضعیف اسهاي قانونی در دولتاز آنجا که رویه

ي امور زیر پاگذاشتن و تغییر آن وجود دارد، قابل اعتمادترین روش براي حاکمان در اداره
ي امور پروري، نزدیکان خود را براي ادارهاین خواهد بود که با استفاده از فرآیند حامی

خواهند، می تا هم از وفاداري آنها اطمینان داشته باشند و هم امور را آنگونه که. بگمارند
پیرو آنچه اهمیت دارد وفاداري است نه تخصص و  -هاي حامی در نظام. اداره نمایند

  . کارآمدي
هاي رانتی براي حفظ ثبات سیاسی و کنترل و جلب حمایت جامعه، از دولت

ها مزایاي ناشی از رانتها، ضمن بوجود آمدن حمایت گروه. گیرنددرآمدهاي رانتی بهره می
هاي دولت، نخبگان غیرحاکم و مخالف ي حاکم و پیروي آنها از سیاستبقهو نخبگان ط
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کند و از بروز هرگونه چالشی با قدرت دولت جلوگیري دولت را نیز جذب و خاموش می
  ).55: 1382تدبیر اقتصاد، (نماید می

به سبب تمرکز منابع اقتصادي در دست دولت و وابستگی طبقات اجتماعی به منابع 
دار نیز ي سرمایهگیري نیستند و حتی طبقهمات دولتی، طبقات مستقل قادر به شکلو تصمی

هاي دولت پیرو رشد یافته تا از سیاستهاي حامیوابسته به دولت است که به واسطه شبکه
  ). 22: 1385نوروزي، (پیروي و از دولتمردان حمایت کند 

ال در نهادهاي وابسته به طبقات متوسط تحصیل کرده و جدید نیز به واسطه اشتغ
از این رو، با پیروي از باندهاي مختلف قدرت و . آورنداي وابسته را بوجود میدولت، طبقه

حمایت از آنها در کسب قدرت، به دنبال کسب مشاغل و مناصب دولتی هستند و از این 
نیز با  هااز سوي دیگر بروکرات. شوندپیرو می –هاي حامیطریق نیز آنها جذب شبکه

رسانند و با هاي دولتی را با بیشترین هزینه به انجام میاستفاده از موقعیت خویش پروژه
ها براي آنها فراهم آورده است، از پرداخت حق و هاي امن که این شبکهاستفاده از حاشیه

علی اکبري، (گردند  می روند و سبب رشد فساد مالیحقوق دولتی، مانند مالیات طفره می
1358 :123.(  

  
  ي عمودي به مثابه یک شبکه 1فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیسم

الگوي نگرشها و جهت گیریهاي فردي نسبت به سیاست در میان اعضاي «فرهنگ سیاسی 
 ؛ که از طریق اجتماعی شدن سیاسی به افراد منتقل)105: 1377راش، (است » یک نظام سیاسی

ها، آمستوتز نیز فرهنگ سیاسی را ارزش. گیرد می آنان قرارشود، و مبناي رفتارهاي سیاسی  می
  ). Amstutz, 1982: 163(داند  می ي نظام سیاسیهاي اساسی دربارههنجارها، و جهت گیري

                                                             
1.Patrimonialism 
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احساسات، تلقیات،  -1«: فرهنگ علوم سیاسی این مفهوم را چنین تعریف کرده است
سطح دانش و  -2امعه یا نظام سیاسی؛ هاي فرهنگی یک جها، هنجارها و ارزشباورها، آرمان

اي از ویژه هاي جنبه -3ادراك طبقات گوناگون، اقشار اجتماعی و افراد از قدرت و سیاست؛ 
فرهنگ عمومی جامعه که با چگونگی برخورد با سیاست، قدرت، اقتدار آزادي، عدالت، 

را باید انجام دهند، ارتباط دارد، و  یدولت، حکومت یا نظام سیاسی و اینکه چه وظایف
هاي سیاسی آن  ي تاریخی یک ملت در برخورد با حوادث و پدیدهاصوالً حاصل تجربه

  ). 325: 1376فرهنگ علوم سیاسی، (» ملت است
در نهایت، با بررسی تعاریف مختلف فرهنگ سیاسی، پناهی فرهنگ سیاسی را 

احساسات آنان نسبت به نظام و نخبگان سیاسی، و  ها، باورها و هنجارهاي سیاسی مردم، ارزش
  ). 107: 1386پناهی، (ارزیابی آنها درباره نظام و نخبگان سیاسی حاکم تعریف کرده است 

بر اساس این نظام از آنجا که . هاي سنتی نظام سیاسی استپاتریمونیالیسم از شکل
زرگ، یک سرور و رییس خانواده داراي یک رییس است، جامعه نیز همچون یک خانواده ب

ي هاي سنتی است که به واسطهبه اعتقاد وبر، پاتریمونیالیسم شکلی از نظام. دارد
وجود پیوندهاي . هاي سنتی متمایز گردیده استساختارهاي اقتصادي جامعه از سایر نظام

هاي اقتصادي به هاي اقتصادي و مقامات دولتی و وابستگی گروهشخصی میان گروه
پیرو و یک نظام پاتریمونیال هاي حامیبان قدرت از وجوه تشابه میان شبکهحمایت صاح

پیرو اوالً، منابع هاي حامی؛ با این تفاوت که در نظام)190: 1385آکرمن،  -رز (است 
ها و آداب و رسوم جاي خود را به امتیازات و ممکن است متمرکز نباشد و ثانیاً، سنت

  ). 322 :1374، وبر(عطایاي عینی داده باشند 
در پاتریمونیالیسم اگر چه حاکم صاحب تمام امکانات و منشاء عطایا است، اما هنوز 

رقابت . آیدآداب و سنن از عوامل تثبیت حاکمیت حاکم و از منابع مشروعیت او به حساب می
  ).60: 1380عیوضی، (براي برخورداري از مواهب معموالً در میان زیردستان وجود دارد 
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، ابالغ شفاهی فرامین، سیستم کسب ها، سلسله مراتب غیررسمیاینگونه از نظامدر 
و خصوصی، رشوه و فروش مناصب، اطالعات فاقد اطمینان، ابهام در تعیین حریم عمومی

هاي نظام پاتریمونیال است اجراي گزینشی قانون در کنار عدم پاسخگویی از مشخصه
  ). 26: 1385غرایاق زندي، (

براي . ظام پاتریمونیال انعطاف ساختاري متناسب با تغییرات وجود ندارددر یک ن
: 1374وبر، (.شود شکنی دیده میي بدعت و سنتبه دیده همین، هر گونه ابداع و نوآوري

381 .(  
و در نتیجه عدم (بودن روابط شخصی شدن امر سیاست، تالش براي تقرب، غیررسمی

گري از ، گرایش به نظامی)سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن(، ستیز متوازن )نهادینگی امور
  ).62: 1380عیوضی، (دیگر خصوصیت پاتریمونیالیسم است 

پیرو و پاتریمونیالیزم، جویی و فساد عالوه بر روابط حامی هاي رانتی رانتدر دولت
قانونی  هايهاي فساد، به ظاهر شبکهشبکه. دهد می هاي بسته و محدود رخدر شکل شبکه

هاي قانونی و شخصی هاي اجتماعی هستند که با کاهش اتکاي افراد به چارچوب از گروه
فیلیپ، (کنند  می کردن ارتباط فعاالن با دولتمردان، محیط مساعدي براي انجام فساد فراهم

1381 :114 .(  
هاي باندگرایانه بر منابع، شاهد تقسیم هاي فساد و تسلط قدرتبا وجود شبکه

هایی با وجود چنین شبکه. ها نخواهیم بودي منابع و برخورداري همگان از فرصتعادالنه
هاي فشار آید که در آن باندها یا گروه می در ساختارهاي اقتصادي و سیاسی، شرایطی بوجود

کنند تا حکومت را به دست آورده و با تدوین قوانین به سود براي کسب ثروت تالش می
ها به افزایش ثروت شخصی این گروه. ع را به سوي خود منحرف سازندگروه خویش، مناب

  ). 205: 1385آکرمن،  - رز(در جهت توسعه ي عمومیخود توجه دارند نه افزایش سرمایه
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هاي نتیجه آنکه، کیک اقتصادي در یک کشور رشد قابل قبولی نخواهد کرد و بنگاه
  ).56: 1381نیاز، متوسلی و بی( را افزایش دهند توانند بزرگ شوند و ثروت عمومیاقتصادي نمی
تبانی، . زنندهاي روابط غیررسمی معموالً از طریق تبانی دست به فعالیت میشبکه

آورد که بطور غیرمعمولی اي از نخبگان سیاسی و اقتصادي بوجود میي بهم پیوستهشبکه
دست به چپاول اموال عمومیاند و بدون توجه به نیازهاي عمومیبا یکدیگر ترکیب شده

هاي فشار با وضع قوانین پرحجم، پیچیده و ؛ این شبکه)80: 1383عباسزادگان، (زنند می
مبهم از طریق تفسیر به رأي قانون، البیگري و فشار بر دولتمردان، اهداف خود را دنبال 

  ).40: 1386رفیع پور، (کنند  می
  

  ي اجتماعیسرمایه
هاي انسانی و به پیوندها، ارتباطات مبتنی بر اعتماد میان مجموعهي اجتماعی سرمایه

سازمانی به عنوان منبعی ارزشمند اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب 
  ). 29: 1385الوانی و شیروانی، (شود تحقق اهداف اعضا می

داند که ها میشبکهاي از اعتمادها، هنجارها و پوتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه
ي اعضاي یک اجتماع شده و در نهایت منابع آنها را موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه

  ). 62: 1388موسایی و راعی صدقیانی، (تأمین خواهد کرد 
ي معینی از مجموعه«: کندي اجتماعی را این گونه تعریف میفوکویاما نیز، سرمایه

ه اعضاي گروهی که همکاري و تعاون میان آنها مجاز هاي غیررسمی کهنجارها یا ارزش
  ).10: 1379فوکویاما، (» است، در آن سهیم هستند

: ي اجتماعی عبارتست ازي وجود سرمایههاي اجتماعی و سیاسی ثمرهدر زمینه
افزایش اعتماد در جامعه، افزایش قدرت نرم و مشروعیت حاکمان، کاهش جرایم، کاهش 

کنترلی و قضایی، تسهیل در برقراري ارتباطات اجتماعی، رواج فرهنگ  هاينیاز به دستگاه
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هاي افراد در ها، گردش آزادانه و آسان اطالعات و افزایش تواناییتساهل و پذیرش تفاوت
  .ي ارزیابی اطالعاتنتیجه

هاي صد در شود تا اوالً، از پیش فرضي اجتماعی باعث میدر بعد اقتصادي سرمایه
هاي فاصله بگیریم و به مسائل اجتماعی، روابط نوع دوستانه و همکاريصد اقتصادي 

ي اجتماعی تعامل میان تکنولوژي و روابط انسانی را اقتصادي نیز توجه کنیم؛ ثانیاً، سرمایه
هاي مدرن مسائل کند تا در انتخاب فناوريها را وادارمینماید؛ ثالثاً، دولتتسهیل می

  ).69:  1382اموري، (ر دهند اجتماعی را نیز مدنظر قرا
هاي مبادله و افزایش ي اجتماعی در اقتصاد کاهش هزینهمهمترین کارکرد سرمایه

گذاري غیرپیشرفته نیز با وجود اي که حتی در سرمایهوري و کارایی است؛ به گونهبهره
وجود اعتماد عمومی . )176: 1384تاجبخش، (یابد سرمایه اجتماعی کارایی افزایش می

میان کارگران و کارفرمایان تمایل آنها براي همکاري متقابل و کسب سود دو سویه را 
ي عمومی بهتر و کاهد و ستاندهافزایش داده و از مشکالت کارگزاري در بخش عمومی می

ي اجتماعی باعث افزایش همسویی همچنین، سرمایه. دهدتري را به دست میقابل قبول
ملی، افزایش احساس تعلق سرمایه داران به جامعه و تقویت منافع بخش خصوصی با منافع 

گیري حکمرانی شایسته و درمجموع شکل ها  گیريحاکمیت و گسترش مشارکت درتصمیم
  ).169، 1387سلیمانی، (گردد می

  
  ي اجتماعیي سرمایه ها مؤلفه

ي سرمایههاي هاي روابط اجتماعی مهمترین مؤلفهاجتماعی و شبکه ياعتماد، هنجارها
اجتماعی، باعث  ياعتماد، باعث افزایش کیفیت تعامالت، هنجارها. اجتماعی هستند

ها، باعث گسترش ارتباطات و آسان شدن گردش اطالعات پایداري روابط، و شبکه
  .پردازیمما در اینجا براي حفظ اختصار فقط به اعتماد و هنجارها می. شوند می
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  اعتماد
پذیر، قصد است که شرکاء در آن سطح، از مجاري آسیب اعتماد، سطحی از اطمینان

  ). 62: 1387بوگلسدیک و اسکایت،(دستاندازي و استثمار نداشته باشند 
در . ها از یکدیگر استي درك انساني درونی داشته و نشان دهندهاعتماد جنبه

د و اگر مبانی آیصورتی که این درکم بتنی برتضاد و تقابل منافع باشد ارتباط به وجود نمی
چهره و  خوش(گیرد مشترکی در اهداف و منافع احساس شود، اعتماد میان افراد شکل می

  ). 15: 1387دیگران، 
ي اعتماد آمیز، دو طرف روابط اجتماعی مستلزم اعتماد است؛ چرا که در یک جامعه

آید و روابط زیان، اعتماد به وجود نمی ياگر یکی سود ببرد و دیگر. رابطه باید سود ببرد
  ).189: 1387ردادي، (گیرد اجتماعی شکل نمی

  
  هنجارها

ي آداب و رسوم و بایدها و نبایدهاي رسمی و غیررسمی است که به هنجارها مجموعه
: گیرداین تنظیم رفتار به دو صورت انجام می. پردازدتنظیم رفتار و کنشگران اجتماعی می

خضري و (ها و هنجارهاي اجتماعی ي ارزشپذیرو جامعه) اعمال زور(کاربرد قانون 
  ). 125: 1383رنانی،

اي که توأم با اما در جامعه. ي رفتار وجود دارد، هنجارهاي تنظیم کنندهدر هر جامعه
آید و ي اجتماعی باال است هنجارهاي مشوق همکاري و مشارکت به وجود میسرمایه

ي ملموسی ي اجتماعی را شکل و نمونهتوان سرمایهاي که حتی میبه گونه. شودتقویت می
  .شوداز یک هنجار غیررسمی دانست که باعث ترویج همکاري میان اعضاي یک گروه می
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هاي اجرایی بیرونی، مانند طرد فرد از گروه و تنبیه او؛ و درونی، هنجارها با ضمانت
ل سرپیچی فرد را هایی براي افراد، احتمامانند عذاب وجدان و احساس گناه، با ایجاد هزینه

  ).263: 1384علمی و دیگران، (دهند کاهش می
پذیر نمودن بینیهاي بین گروهی و پیشهنجارها با ایجاد درك مشترك از کنش

پذیري درونی ي جامعهکند و به واسطه اعمال افراد به حفظ انسجام اجتماعی کمک می
ا مانند تشویق همکاري و همیاري هنجاره. دهندشده، نیاز به ابزارهاي کنترلی را کاهش می

  ). 186: 1387ردادي، (گردند باعث انسجام اجتماعی و افزایش امنیت اجتماعی می
  

  روش تحقیق
البته این روش . هاي ثانویه استفاده شده استدر این تحقیق از روش اسنادي و داده

دهد، را نمیهاي خاص خود را دارد، و امکان بررسی دقیق رابطه بین متغیرها محدودیت
به . ولی براي توصیف وضعیت موجود براساس مبانی نظري مربوط روش مناسبی است

 يعبارت دیگر، هر چند که ماهیت اصلی این مقاله توصیفی است و ساز و کار الزم را برا
توان براساس مباحث نظري مطرح شده از توصیف متغیرها و روند آنها تبیین ندارد، اما می

ي بین متغیرها را توان میزان رابطههاي علی کرد؛ ولی نمیبررسی، برداشت ي مورددر دوره
  .مشخص کرد

  
  بررسی وضعیت ایران 

ي ایران بکار گرفته و کنیم مباحث نظري عنوان شده را درباره می در این قسمت سعی
  . هاي فوق مورد بررسی قرار دهیموضعیت دولت ایران را در زمینه
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  ساخت اقتصاد متمرکز در ایران 
ها و تاریخ ایران از زمان باستان تا پیش از تشکیل دولت مدرن، همواره شاهد سلسله

هایی بوده که با به دست گرفتن سلطنت بر تمامی منابع مادي این سرزمین تسلط  دولت
قبل از اسالم، هاي ایران دولت. اندشدهیافته و به فعال مایشاء در روابط اقتصادي مبدل می

بزرگترین و ) زمین(اي از ابزار تولید زمان خویش ضمن در اختیار داشتن قسمت عمده
  ).23: 1381ماهرویان، (اند مهمترین متولی تأمین و تقسیم منابع آبی نیز بوده
منابع اصلی تولید در جوامع را تشکیل ، با توجه به آنکه در گذشته زمین و آب

بخشید که و منابع آبی، آنچنان قدرت مالی به فرمانروایان می دادند، انحصار زمین می
ي خویش را در اختیار بگیرند و از این منابع براي ایجاد توانستند حیات و ممات جامعه می

کاتوزیان، (پیرو جهت تضمین بقاي خویش در قدرت استفاده کنند  -هاي حامی شبکه
1377 :13 .(  

یران، تبِ داشتن زمین باعث گردیده بود تا گیري دولت مدرن در احتی با شکل
هاي انگلیسی، قزاق فقیري بیش نبود، در پایان سلطنت ي دیپلماترضاشاه که بنابه گفته

  ). 128: 1384آبراهامیان، (دار ایران مبدل شود خویش به بزرگترین زمین
ابزار اند با تسلط بر ها همواره تالش داشتهدهد که حکومتتاریخ ایران نشان می

تولید و تمرکز منابع اقتصادي در دست خود، مردم را به گرد خویش جمع ساخته و بر آنها 
  .حکم برانند

پیدایش نفت در ایران، و نوسازي وارداتی وابسته به آن، دولت رانتی را ایجاد کرد، 
متناسب با آن . آورد می وجودو فرهنگ سیاسی خاصی را بهکه ساخت اقتصادي ویژه

افزایش نسبیسهم . یابدشود و در قالب آن تداوم میي دولت با مردم تعیین میبطهساخت، را
میالدي و به  1960ي نفت در درآمدهاي نظام سیاسی ایران، از زمان تشکیل اوپک در دهه
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باعث تقویت و تداوم ماهیت دولت رانتیر در  1973ویژه بحران اعراب و اسرائیل در سال 
  . ایران گردید

  
  سیاسی پاتریمونیال، ویژگی غالب در فرهنگ سیاسی ایرانفرهنگ 

ها، باورها و هنجارهاي سیاسی مردم، احساسات آنان نسبت قبالً فرهنگ سیاسی را ارزش
ي نظام و نخبگان سیاسی حاکم تعریف به نظام و نخبگان سیاسی، و ارزیابی آنها درباره

 - ي حامیسیاسی سنتی است و رابطههمچنین دیدیم که پاتریمونیالیسم نوعی نظام . کردیم
: فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی، مجموعه مواردي است از قبیل. پیرو بین آنان برقرار است

گریزي، آمریت و تابعیت محض، شدیداً غیر مشارکتی، آکنده از ترس، بدبینی، سیاست
نیالیستی به مثالً بشریه در تبیین گفتمان سیاسی پاتریمو. طلبیتملق، چاپلوسی و فرصت

کند که در آن بجاي مشارکت و ، اشاره می)از باال به پائین(ي آن ي عمودي و آمرانهرابطه
هاي بارز فرهنگ سیاسی یکی از ویژگی. شودرقابت، بر تابعیت و فرمانبرداري تأکید می

پاتریمونیال بدبینی نسبت به دیگران و چاپلوسی نسبت به حاکمان براي کسب منفعت 
اند و یا سفراي ریباً تمامی سیاحان کشورهاي غربی که از ایران دیدن کردهتق. است

اند، به رفتارهاي ایرانیان اشاراتی کشورهاي غربی که براي مدتی در ایران زندگی نموده
مؤمنی و (ي ایران دارد ي اجتماعی در جامعهدارند که نشان از فقدان اعتماد و سرمایه

ي تأثیرات محیطی و روابط اجتماعی و سیاسی، مجموعه در ایران).1380:15جهانیان، 
فرهنگ سیاسی متناسب با خود را بوجود آورده است، که به اعتقاد بسیاري از صاحب 

  . نظرانگفتمانی پاتریمونیالیستی است
چون و چراي مواردي مانند ضبط اموال زیردستان، استبداد مطلق، پذیرش آمریت بی

در  1گ سیاسی پاتریمونیالیستی است که جیمز جاستین موریهشاهان از پیامدهاي فرهن

                                                             
1. James Justinian Morier 
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بدان اشاره نموده است و در سراسر کتاب سعی » حاجی بابا اصفهانی«کتاب مشهور خویش 
ي سازي چاپلوسی، استبدادزدگی، فرهنگ هنجارگریزي و شخصیت دوگانهدر برجسته

  ). 348:1379موریه، (ایرانیان دارد 
هاي تقریباً هاي نخبه در دربار پادشاهان، درگیريمیان گروههاي دایمی وجود نزاع

تفرقه «همیشگی میان اقوام و طوایف در سطح جامعه، استفاده مکرر شاهان از سیاست 
اعتمادي به قدرت و دولت مردان فرهنگ سیاسی ایرانیان را بر بی» بینداز و حکومت کن

مجموعه 1وضعیتی از نگاه آبراهامیانفرهنگ سیاسی ایرانیان در چنین . مبتنی ساخته است
طلبی، ومرجاعتمادي، حسادت، سوءظن شدید، تمرد، هرج اي است از احساس نا امنی، بی

گرایی اجباري، خودخواهی، فقدان انضباط و ناتوانی بدبینی مفرط، فردگرایی آشکار و گروه
  ).210: 1384آبراهامیان، (در اتخاذ یک مشی ثابت و مشترك 

مثالً، . اعتمادي بین ایرانیان سبب شده که برخی در این موارد اغراق کنندکمبود بی
دو ایرانی هرگز «: نویسدکنسول انگلستان در اصفهان در گزارش خود به انگلستان می

توانند با یکدیگر همکاري کنند، حتی اگر این همکاري براي گرفتن پول از شخص  نمی
  ).207:1384آبراهامیان، (» سومی باشد

نیز در دیدگاه تقریباً مشابهی با آبراهامیان معتقد است فقدان وجود  2اروین زونیسم
ي ضوابط ثابت در روابط شاه و زیردستان، باعث گردیده تا نظام پاداش و تنبیه نه بواسطه

بینی سیاسی صورت پذیرد ها یا خطاها، بلکه براساس فرآیندهاي غیرقابل پیشتالش
  ). 146: 1387زونیس، (

هاي هاي اداري را از نشانهنگاريزونیس، بوروکراسی حجیم و باال بودن حجم نامه
ي اعتمادي عمومی به همهداند و معتقد است این بیي ایران میاعتمادي در جامعهبی

                                                             
1. Abrahamian 
2. Marvin Zunis 
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ها و اعتمادي به رسانهي آن داغ شدن بازار شایعات بعلت بیها تسري یافته و ثمره حوزه
  ).442: 1387زونیس، (است بوده هاي مستقلنبود رسانه

اعتمادي، هنجارگریزي و روابط شخصی و فسادآلود، ناتوانی در در هر صورت بی
آورد و فرد را براي برقراري روابط مدنی  همکاري و همیاري سیاسی را به ارمغان می

ي عوامل فوق نشان مجموعه. ي مدنی استي جامعهکند؛ روابطی که الزمهتضعیف می
توان این را از طریق آمار جرایم و ي اجتماعی است که میو موجد کمبود سرمایهدهنده 

  ).1382علم، (میزان مشارکت مدنی مردم اثبات نمود 
  

  1384تا  1368نگاهی به آمار درآمدهاي نفتی و وضعیت اقتصادي در سالهاي 
ار در ایران بوده گفتیم که تمرکز منابع در دستگاه دولت، از ابزارهاي مهم براي اعمال اقتد

درگذشته این ابزار کنترل آب و زمین بوده و امروزه نفت جاي آنرا گرفته است . است
  ). 50:1380کردزاده کرمانی، (

ا از مالیات به رانت نفتی باعث یتغییر منبع اقتصاد نظام سیاسی از زمین به نفت، 
هاي نوسازي را در برنامهتر و بدون نیاز به کمک طبقات اجتماعی، گردیده تا دولت مستقل

ي جامعه و دولت وارونه گشته و از وابستگی دولت به اقشار پیش بگیرد، و در نتیجه رابطه
و طبقات اجتماعی به وابستگی اقشار و طبقات اجتماعی به دولت تغییر یابد، و دولت رانتی 

از انقالب دهد که پس  می هاي انجام شده نشانبررسی. ي تجلیات خود ظهور کندبا همه
  .  اسالمی نیز این وضعیت تغییر نیافته و اساس آن پابرجاست

، به 1384تا  1368هاي دهد که بین سالهاي آماري بانک مرکزي نشان میبررسی
درصد از درآمدهاي دولت از محل فروش و صادرات نفت  56صورت میانگین، بیش از 

درصد از  88کل صادرات و  درصد از 83در این مدت فروش نفت، .شده استتأمین می
  ). 12: 1385نوروزي، (منابع ارزي دولت را تأمین کرده است 
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توان می 1384تا  1368با نگاهی به درآمد دولت از محل صادرات نفت طی سالهاي 
  :ها پی برد به سیر صعودي این درآمدها طی این سال

  
  بر مبناي هزار میلیارد ریال1384تا  1368میزان در آمدهاي نفتی دولت بین سالهاي : 1نمودار 

  
  12:1385نوروزي، : منبع

  

سال، نفت در مقایسه با درآمدهاي مالیاتی و  17دهد که طی این  می نشان 2نمودار 
  .سایر درآمدها همچنان بیشترین سهم را در درآمدهاي دولتی داشته است

  

  1384تا  1368سهم نفت از درآمدهاي دولت بین سالهاي : 2نمودار 
  )مبناي هزار میلیارد ریال بر(

  
  16:1385نوروزي، : منبع
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 3در نمودار  1384تا  1368هاي اکنون به سهم نفت در درآمدهاي دولت بین سال
  .کنیمنظر می

  
  1384تا  1368هاي میانگین سهم هر بخش از درآمدهاي دولت بین سال: 3نمودار 

  
  17:1385نوروزي، : منبع

  
درآمدهاي دولت ایران، بر اساس تعریف ببالوي از دولت با توجه به سهم نفت 

درصد از درآمدهاي دولت را تأمین  42رانتیر و با توجه به این که این درآمدها، بیش از 
  . شودنمایند، دولت ایران، دولت رانتی و اقتصاد آن اقتصادي رانتی محسوب می می

ن به سه بخش دولتی، اقتصاد ایرا 44در قانون اساسی جمهوري اسالمی در اصل 
ي صنایع بزرگ، صنایع است که برابر با همین اصل، کلیهخصوصی و تعاونی تقسیم شده

هاي بزرگ مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه
آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن به 

  ). 39:1382منصور، (صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است 
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شود که طبق ناگفته پیداست که حجم عظیمی از اقتصاد ایران توسط دولت اداره می
گردد هاي اقتصادي ایران را شامل میاز فعالیتدرصد  80بعضی از برآوردها، بیش از 

  ).11: 1387خوش چهره و دیگران، (
وري طرحهاي عدم شفافیت در نظام اقتصادي و نامشخص بودن میزان کارایی و بهره

ها از طریق منابع نفتی، و عدم وجود تحقیقات ها و خسارتاقتصادي به علت جبران زیان
هاي اقتصادي، ها، باعث گردیده تا براي اجراي طرحنامهي برارزشیابی علمی و بی طرفانه

وري و کارایی اقتصادي کننده باشند تا بهرهاجتماعی تعیین  - هاي سیاسیبیشتر چانه زنی
  ). 97: 1384حیدري، (ها طرح

ها، در مناطقی که فاقد ها و پاالیشگاهکاره، احداث فرودگاههاي نیمهوجود طرح
اي از این اقدامات است که معموالً نمایندگان مردم زم هستند، نمونهوري السوددهی و بهره

  ).132:1383خضري، (زنند براي کسب محبوبیت به آن دست می
وري پایین بوروکراسی در کشور، وجود فرهنگ مصرفی در جامعه، عدم تمایل بهره

تماعی و گذاري خارجی به علت وجود درآمدهاي نفتی، همه از تبعات اجبه جلب سرمایه
  ). 13:1383ادیب، (روانی وابستگی اقتصادي به نفت است 

ي سنگین دولت بر بازار ارز، اعتبارات،پول و سرمایه، وجود درآمدهاي نفتی و سایه
آزادي عمل براي فعاالن اقتصادي را از بین برده و حجم باالي مقررات اقتصادي و 

ه ارمغان آورده، تمایل به خصوصی هاي سنگین گمرکی که درآمد خوبی براي دولت ب تعرفه
  ). 109:  1384حیدري، (سازي واقعی را کاهش داده است 

سازي، آنچه شاهد  در این میان، علیرغم شعارهاي چند سال اخیر مبنی بر خصوصی
اند ي عمومی داشتههایی است که سهم اندکی در بودجه ایم، خصوصی شدن شرکتبوده

  ). 214: 1386پور، فرج(
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اند، هایی که ظاهراً به بخش خصوصی واگذار شدهعالوه، عمده سهام شرکتبه 
هاي حکومتی و افراد خاص گذاري وابسته به بنگاهتوسط بانکهاي دولتی، مؤسسات سرمایه

درصد از سهام آنها در بازار رقابتی بورس، به بخش  10خریداري گردیده است و حدود 
  ).97: 1384حیدري، (خصوصی داده شده است 

فقدان قوانین و ضوابط اجرایی قوي براي حفظ مالکیت خصوصی و احساس امنیت 
بلند مدت کم سرمایه داران، باعث گردیده تا بخش خصوصی در ایران، غیرتولیدي و غیر 

  ). 91:1377رضایی و دیگران، (علمی و مبتنی بر واردات گردد 
گرا و اي توسعهده تا طبقهوابستگی سرمایه داري به بوروکراسی دولتی نیر باعث گردی

از طرف دیگر، . ي ایران بوجود نیاید، در جامعه)چه از لحاظ مالی و چه سیاسی(مستقل 
ي متوسط جدید به دولت، به علت وابستگی درآمدي نیز از تبدیل شدن این وابستگی طبقه

فظ استقالل ناتوانی طبقات اجتماعی ایران در ح. استي به یک طبقه پویا جلوگیري کردهطبقه
از دولت باعث گردیده تا دولت به محرك اصلی اقتصادي مبدل شود و با اتکا به درآمدهاي 

  ).466: 1380وزیري، (ریزي نماید را پایه» داري دولتیسرمایه«نفتی، نظام اقتصادي 
  

  داري دولتی و سرمایه اجتماعی در ایران  سرمایه
» داري دولتیسرمایه«توان  می اقتصادي ایران رابا توجه به حجم عظیم اقتصاد دولتی، نظام 

وجود انحصارات و امتیازات دولتی که با هدف تقویت تولید داخلی صورت . نام نهاد
ها به رفاه عمومی کمک کند، نه تنها گرفته، و دولت بنا داشته تا از محل درآمد این بنگاه

هش کیفیت، اتالف منابع، تضعیف کمکی به اقتصاد کالن ننموده بلکه با نابودي رقابت به کا
بخش خصوصی، رواج اقتصاد زیرزمینی و نهایتاً جلوگیري از هرگونه اصالحات اقتصادي 

  ).187: 1386فرج پور، (است انجامیده
 624بنگاه اقتصادي دولتی،  1949از مجموع  1383بنا به آمارهاي موجود تا سال 

نگاه، طبق دفاتر حسابرسی خود سودده ب 1160بنگاه فاقد سوددهی و  163بنگاه زیانده، 
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؛ که اگر انحصارات و امتیازات اقتصادي اعطایی از سوي )129:1383خضري، (اند بوده
توانستند به فعالیت خود ها در فضایی رقابتی میدولت نبود، معلوم نبود چقدر از این بنگاه

گیران ان در سیطرة تصمیماز اقتصاد ایر% 85تا  75بنابر تحقیقات صورت گرفته، . ادامه دهند
  ). 5: 1381نژاد و زارعی، غنی(دیوانساالري دولتی است 

ي عملکرد در هاي نظارتی، ضعف نهادهاي مدنی، عدم ارایهاگر ناکارآمدي دستگاه
هاي اقتصادي حکومتی، ابهام قوانین و سیاسی کاري در تصمیمات اقتصادي را نیز  بخش

از ناکارآمدي اقتصادي در کشور هستیم  بدان اضافه کنیم، شاهد حجم وسیعی
  ).135: 1383زادگان، عباس(

شاید بتوان گفت که فساد اقتصادي و رانت جویی در ایران، ریشه در ساخت 
  ). 7: 1381کاشانی، (سیاسی و حقوقی آن دارد 

هاي خود، تفاسیر ي سیاسی با توجه به دیدگاههاي عمدهدر ایران پس از جنگ گروه
هاي مختلف سیاسی و حقوقی کشور ها، در ساخت این گروه. اندمنافع ملی کردهمتفاوتی از 

پراکنده هستند و تالش دارند تا از طریق تخصیص سهم بیشتري از بودجه، منافع ملی مورد 
ها حقیقت ها و رژیمها، گفتمانچرا که هر یک از این گروه. نظر خود را تحقق بخشند

از همین رو شاهد . آنها در تخصیص بودجه است خاص خود را دارند که مالك عمل
این در . هاي سیاسی کشور هستیمي اعتبارات و بودجه هر یک از بخشافزایش ساالنه

ي ي توسعه در کشور، بودجههاي پنج سالهحالی است که بنا بر آمارهاي موجود در برنامه
  ).106: 1383خضري، (یافت سنواتی دولت باید کاهش می

نمایند و پیرو فعالیت می -هاي حامیها در شبکهه بسیاري از این گروهاز آنجا ک
هاي ها را گسترش دهند، استخدامتالش دارند تا نفوذ بروکراتیک خود در سایر بخش

ها در اي که علیرغم سیاست دولتگیرد، به گونهغیرالزم و غیر شایسته ساالرانه صورت می
در  566873سازي دولت، تعداد کارمندان دولت از کهاي اول تاکنون مبنی بر کوچبرنامه
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این موضوع به تشکیل . استرسیده  1382نفر در سال  635/328/2ابتداي برنامه اول به 
  ). 1383خضري، (گردد ها و ادرات نیز بازمیهاي موازي در سازماندستگاه

مختلف کشور، ها و نهادهاي هاي موازي به علت ناتوانی در همکاري دستگاهدستگاه
کنند تا با استخدام نیروهاي مورد اعتماد آیند و تالش میو یا به علل سیاسی بوجود می

این موضوع عالوه بر آنکه به سیستم سنتی . خویش، اهداف مورد نظر خود را تحقق بخشند
ها به گردد، نشان از عدم اعتماد هر یک از این سیستمیارگیري و حامی پروري باز می

  . و ناتوانی در همکاري با یکدیگر داردیکدیگر 
در اقتصاد غیررسمی نیز رانتخواري با افزایش درآمدهاي ارزي کشور، از محل نفت،  

فرج (است پیرو در بخش خصوصی شده –هاي حامی است که صرف شبکهافزایش یافته 
لیارد ریال هزار می 31به  1381هاي بانکی در سال اي که معوقه؛ به گونه)219: 1386پور، 

خضري، (پیرو شده است  -هاي حامیرسیده که معموالً از طریق اعتبارات، صرف شبکه
1383 :108 .(  

اي از مبارزه با فساد و رانتخواري به این خاطر بسیار مشکل است که قسمت عمده
گیرد که اغلب در هیچیک از قوا حضور موارد رانتخواري توسط مدیرانی صورت می

ن مواردي کشف رانتخواري بسیار مشکل است نتیجه آن که، تمایلی براي در چنی. ندارند
  ).188: 1386فرج پور، (عملیات مالی شفاف در هیچیک از این دو بخش وجود ندارد 

بینی در هاي ثابت و قابل پیشگیريوابستگی اقتصاد ایران به نفت، مانع از تصمیم
تابع میزان صادرات نفت و دوم قیمت آن است و تصمیمات اقتصادي همواره اول اقتصاد شده

این موضوع . استاست که هیچ یک از آنها در اختیار ایران نبودهدر بازارهاي جهانی بوده
باعث بروز رویکرد روزمرگی در اقتصاد و ناتوانی در اتخاذ یک سیاست اقتصادي کامل و 

یران، امنیت اقتصادي ایران جویی در کنار نا امنی بازارهاي اقتصاد ارانت. استمدون گردیده
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اي که جایگاه ایران در برآوردهاي به گونه. استرا به حد کشورهاي نا امن کاهش داده
  ). 16: 1380مؤمنی و جهانبان، (است المللی از نظر امنیت اقتصادي، متوسط به پایین بوده بین

 180ن در میا 168ي ایران در آزادي اقتصادي رتبه 2010براساس آمارهاي سال 
  ). Heritage ,2010(است  16کشور،  17ي ایران درخاورمیانه نیز از رتبه. کشور بوده است

ي کشور رتبه 180همچنین بنا به آمارهاي سازمان شفافیت بین المللی، ایران در بین 
ي مطابق آمارهاي این نهاد غیر انتفاعی، هر ساله رتبه. در شفافیت اقتصادي را دارد 168

  ).2010سازمان شفافیت بین المللی، (ر و کمتر گردیده است ایران کمت
تأثیر . شوداثرات وضعیت اقتصاد ایران بر جامعه، به اثرات اقتصادي آن ختم نمی

ي آن با دولت نیز تحت تأثیر روابط اقتصادي  اقتصاد دولتی بر روابط اجتماعی و نوع رابطه
افزایش فعالیتهاي دولتی و درآمدهاي رسد دولت و جامعه قرار گرفته است و به نظر می

ي اجتماعی در توان به کاهش سرمایهنفتی آن بر جامعه نیز اثرات سویی گذاشته که می
هاي موجود و در نتیجه تالش براي حذف رقبا در برخورداري از رانت. جامعه اشاره نمود

اقتصادي و کاهش کاهش اعتماد به دیگران، افزایش فساد، شکاف طبقاتی و فقر، ناکارآمدي 
به علت احساس  ي واگرایانه در جامعه ها اعتماد عمومی به دستگاه سیاسی، بروز کنش

ي نوسازي و عدم  ها عدالتی، فروپاشی پیوندهاي سنتی در اثر اجراي برنامهتبعیض و بی
جایگزینی آن با پیوندهاي جدید و افزایش آمار جرایم به علت عدم توجه به منفعت 

  .ي اجتماعی در جامعه استجمله نمودهاي کاهش سرمایهعمومی از 
  

  روندتغییرات سرمایه اجتماعی در ایران
ي پیامدهاي آن در جامعه در مقایسه با ي اجتماعی مطالعههاي سنجش سرمایه کی از راهی

پوتنام از شاخص میزان . هاي قبل یا در مقایسه یک کشور با کشورهاي دیگر استدوره
هاي اجتماعی محلی و احزاب استفاده نموده و فوکویاما، شاخص گروه مشارکت مردم در
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. هاي اجتماعی را براي پرداختن به این موضوع، انتخاب نموده استجرایم و ناهنجاري
ي اجتماعی، سطح اعتماد اجتماعی و ي مهم سرمایههمانطور که قبالً اشاره شد، دو مؤلفه

ي اجتماعی یک جامعه را ، وضعیت سرمایهبنابراین. رعایت هنجارهاي اجتماعی است
ما در اینجا وضعیت و . اجتماعی بررسی کرد يتوان با بررسی سطح اعتماد و هنجارها می

  .کنیم می روند شاخصهاي این دو مؤلفه را مرور
  

   1384تا  1368ي اعتماد بین سالهاي  ها روند شاخص
کارپیمایشی توسط وزارت کشور و ي اجتماعی در ایران، از دو دوره براي بررسی سرمایه

هاي سنجش افکار و ارزش«کنیم که با عنوان  می وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استفاده
این آمارها، هم میزان اعتماد مردم . صورت گرفته است 1382و  1379هاي در سال» ایرانیان

 3ین دو پیمایش ي زمانی اهرچند فاصله. دهندبه یکدیگر و هم به نظام سیاسی را نشان می
ها و اصناف مردم نسبت به گروه» اعتماد زیاد«سال بیشتر نیست، ولی باز هم بررسی میزان 

ها، ها و نگرشارزش(ي کاهش قابل توجهی بوده است مختلف در اغلب موارد نشان دهنده
اگر این را یک روند کاهشی تلقی بکنیم، ). 267: 1382ها، ها و نگرشو ارزش 252: 1381

  . نیز تعمیم داد 1384تا  1368هاي بین توان به سالیم
دانند در می» خوب«درصد از مردم خود را  2/58ها به عالوه، طبق این نظر سنجی

ها میزان ارزشهاي مطابق این نظر سنجی. دانندي مردم را قابل اعتماد نمیحالیکه بقیه
ي اداري  ها بی عدالتی در رویهاخالقی میان مدیران پایین است و پارتی بازي، تبعیض و 

براساس این دو نظرسنجی، مردم معتقدند دولت در مبارزه با بیکاري، تورم، . وجود دارد
و نا  هبرداري، چاپلوسی، حسادت، عداوتنابرابري، فقر و اعتیاد، خوب عمل ننموده و کال

ي دهندهنشاناین نظرات  ). 111و 115: 1387سیاه پوش،(است امیدي میان مردم بیشتر شده
  . هاي حکومتی است کاهش اعتماد عمومی به سایر افراد و دستگاه
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  1384تا  1368ي هنجارهاي اجتماعی بین سالهاي  ها روند شاخص

هاي حکومتی، اعتقاد به تبعیض آمیز بودن قوانین در کنار عدم اعتماد به دیگران و دستگاه
پس، در جامعه شاهد افزایش جرائم . درونی و هنجارها را به دنبال دارد يهاکاهش ارزش

  ). 142: 1385مؤیدفر، (و هنجارشکنی خواهیم بود 
هاي قضایی ي توسعه، پرونده، همزمان با اولین برنامه1372تا  1368هاي طی سال

 400مورد افزایش یافته که حاکی از رشدي  5020مورد در هر هزار نفر به  1002از 
  ). 18: 1387فراهانی، (درصدي است 

درصدي همراه بوده است که نشان 8/34، جرایم با رشد 1383تا  68هاي طی سال
  . ي اجتماعی استي دوم سرمایهي آسیب به هنجارها، به عنوان مؤلفهدهنده

  
  1384تا  1368هاي میانگین نرخ جرایم بین سال: 4نمودار 

  
  489جمهوري اسالمی ایران ص  1384رساله دکتراي رزیتا مویدفر و سالنامه آماري  :منبع

  
در هر  51/ 44دهد، قتل عمد در این بازه زمانی از نشان می 5همان طور که نمودار 

در سال را تجربه  6/40رسیده است که رشدي معادل  1383در سال  53/66هزار نفر به 
هاي اجتماعی و ي تضعیف هنجارها و ارزشدهتواند نشان دهن می نموده است،که
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در حال  1381خوشبختانه این نرخ از سال . هاي اخالقی و روانی حاصل از آن باشد آسیب
  . کاهش بوده است

  
  

  1384تا  1368هاي نرخ ساالنه قتل عمد بین سال: 5نمودار 

  
  144: 1385مؤیدفر، : منبع

  
درصدي در  7/39دهند که خودکشی با رشدي همچنین آمارهاي موجود نشان می

  . رسیده است 47/55در هر هزار نفر به  41/7سال، از 
  1383تا  1368هاي میزان خودکشی بین سال: 6نمودار 

  
  145: 1385مؤیدفر، : منبع
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در این  02/940به  15/498درصدي از  29.45اعمال منافی عفت عمومی با رشدي 
نمودار زیر روند این رشد را . هنجارهاي اجتماعی است ي تضعیف شدنمدت نشان دهنده

  .دهدنشان می
  

 1384تا  1368هاي میزان اعمال منافی عفت عمومی بین سال: 7نمودار 

  
  :1385مؤیدفر، :  منبع

  
در هر هزار  05/2621به  78/834درصدي از  11.9اختالس و جعل نیز با رشدي 

روندي نزولی را طی کرده، اما در سال  1381نفر رسیده است، ولی خوشبختانه از سال 
  .  مجددا شکل صعودي به خود گرفته است 1384
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  1384تا  1368هاي ي اختالس و جعل بین سال ها میزان پرونده: 8نمودار 

  
  1385:148مؤیدفر، : منبع

  
پرونده  53/1681، صدور چک بالمحل از )1384تا  1368(ي زمانی در همین بازه
، 1358هاي بالمحل که در سال زندانیان چک. رسیده است 98/3489در هر هزار نفر به 

اند و طبق هزار نفر مجرم رسیده 160به  1378اند؛ در سال هزار نفر بوده 12نزدیک به 
  ). 104: 1387فراهانی، (هزار نفر رسید  308این میزان به  1388برآوردها در سال 

  

  1384تا  1368هاي هاي صدور چک بال محل بین سالتعداد پرونده: 9نمودار 

  
  149: 1385مؤیدفر، : منبع
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. افزایش داشته است 2174در هر هزار نفر به  66/1220تعداد تخلفات رانندگی از 
  . به بعد در سالنامه آماري نیامده است 1384این آمارها از سال 

  
  1383تا  1368هاي هاي تخلفات رانندگی بین سالتعداد پرونده: 10نمودار 

  
  154: 1385مؤیدفر، : منبع

  

نسبت ازدواج به طالق، علیرغم جمعیت جوان  همچنین در این دوران نرخ رشد
  ).155: 1385مؤیدفر، (درصد رسیده است  -1کشور به 

این میزان . کشور پرطالق در جهان مبدل شده است 4در این زمینه، ایران به یکی از 
از هر  1375در حالی که در سال . استازدواج بوده  11از هر  1380براي کشور در سال 

  ).139: 1387فراهانی، (است  شدهبه طالق منجر میازدواج یکی  13
  

  نتیجه گیري
ي اثر وجود منابع طبیعی مانند نفت در کشورهاي مختلف نشان مطالعات انجام شده درباره

ي اقتصادي و اجتماعی و ها به این منابع مانع توسعهدهد که غالباً وابستگی اقتصادي دولت می
در این شرایط عدم . اندها از نفرین منابع طبیعی سخن گفتهگردد، به طوري که بعضیسیاسی می
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سازد، نیاز دولت به درآمدهاي مالیاتی ضمن آنکه طبقات مختلف جامعه را به دولت وابسته می
چنین وضعی . آورد می ها فراهمي قدرت راهم براي دولتمنابع الزم براي اعمال خودکامه

ر امور جامعه و در نتیجه احساس عدم ضرورت احساس عدم نیاز دولت به مشارکت مردم د
پیرو بین دولت و  - ي حامی  گیري رابطه شود، و منجر به شکل می ي مدنی فعال را سببجامعه

از طرفی چنین ساختاري منجر به روابط . گرددمردم و یا فرهنگ سیاسی نئوپاتریمونیال می
روابط افقی بین مردم و گروهعمودي یک طرفه بین دولت و جامعه گشته و مانع شکل گیري 

مشروعیت نظام .  دهد می ي اجتماعی را در جامعه کاهشهاي مختلف اجتماعی شده و سرمایه
سیاسی در این وضعیت تنها به توزیع رانتی بستگی دارد که در دست دولت است، و در 

مشروعیت ثباتی و عدم صورت نقصان در توزیع آن، با بروز نارضایتی عمومی و نهایتاً بی
ي اجتماعی، اعتماد متقابل میان ي مدنی و سرمایهدر حالی که با وجود جامعه. گردد می مواجه

  .تواند از بروز تحوالت انقالب گونه در یک کشور جلوگیري کندنظام سیاسی و جامعه، می
دهد که پیدایش دولت مدرن در ایران به همراه منابع درآمدي  می این بررسی نشان

ها به مقدار زیادي وضعیت فوق را در تاریخ معاصر ایران نفتی در دست دولت جدید رانت
ي متقابل سالم میان دولت و جامعه در ایران شده گیري رابطهرقم زده است، و مانع از شکل

سال مورد  16حفظ و حتی وابستگی بیشتر نظام اقتصادي ایران به نفت در طی . است
پیرو  -ي حامی د اقتصاد در دست دولت است، که رابطهي تمرکز شدیمطالعه، نشان دهنده

چنین . را بین دولت و مردم، و در نتیجه فرهنگ سیاسی پاتریمونیال را باز تولید کرده است
ي اجتماعی در آن ي مدنی در ایران و کاهش مداوم سرمایهشرایطی سبب ضعف جامعه

صاد و دولت به نفت، و ها براي کاهش وابستگی اقترغم تالش دولتعلی. شده است
کاهش حجم دولت، وابستگی زندگی اقتصادي و اجتماعی به دولت و حجم بزرگ دولت 

هاي توسعه، نهادهاي است، و علیرغم اجراي برنامههاي آن همچنان تداوم داشته و فعالیت
ی از این رو، اصالح ساختارهاي سیاس. اندزا و پایدار شکل نگرفتهي درونالزم براي توسعه
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هاي دولتی به گري دولت، و واگذاري واقعی شرکتو اقتصادي در جهت کاهش تصدي
روشن است که اصالح ساختارهاي سیاسی در . رسدبخش خصوصی ضروري به نظر می

جهت افزایش ظرفیت پاسخگویی و عملکرد شفاف دولت، و گردش آزاد اطالعات در این 
  . تواند مؤثر باشدراستا می
  

  منابع

ي احمد گل محمدي و محمد ابراهیم ، ترجمهایران بین دو انقالب .آبراهامیان، یرواند. 1
 .1384فتاحی، تهران، نشرنی، 

، ي اقتصادي ایران و راهکارهاي برون رفت از آن ها بحران. ادیب، محمدحسین. 2
 .1380اصفهان، بیجا، 

  .1380ارشاد اسالمی، ، ویرایش اول، وزارت فرهنگ و ي ایرانیان ها ها و نگرش ارزش. 3
موج دوم، ویرایش اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  ي ایرانیان، ها ها و نگرش ارزش. 4

1382.  
  .1385، تهران، نشر سپهر، سرمایه دولتی و مسئله دولت. اکبري، علی اکبر. 5
، کاربردهاو  ها  سرمایه اجتماعی مفاهیم، نظریه. الوانی، سیدمهدي و شیروانی، علیرضا. 6

  .1385اصفهان، انتشارات مانی، 
فصلنامه اثرات اقتصادي سرمایه اجتماعی، ترجمه محمدرضا توکلی نیا، . اموري، تاکاشی. 7

  . 1382، تابستان و پاییز، 12و  11، شماره اندیشه صادق
ي مدنی، قدرت ایدئولوژي، موانع تحقق جامعۀ مدنی در ایران، در جامعه. بشیریه، حسین. 8

  .1378، تهران، انتشارات آزادي اندیشه، گوید؟خاتمی از چه می. لعلی، مسعود
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اي،  سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادي منطقه. بوگلسدیک، جورج و اسکایت، تون ون. 9
، 16، شماره ترویجی راهبرد یاس –نشریه علمی ي حمیدرضا مقصودي، ترجمه

  .1387زمستان، 
جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان، تهران، انتشارات دانشگاه . پناهی، محمد حسین. 10

  .1386عالمه طباطبایی،
ي افشین خاکباز و حسن سرمایه اجتماعی؛ اعتماد و دموکراسی، ترجمه. تاجبخش، کیان. 11

  .1384پویان، تهران نشر شیرازه، 
، اقتصاد سیاسی فساد، کالبدشکافی مفاسد اقتصادي سیاستمداران. جی. جین، آرولیند .12

  .1386ي علی بختیاري زاده، تهران، ژوهشکده مطالعات راهبردي، ترجمه
فصلنامه پژوهشی اندازه دولت، وضع موجود، وضع مطلوب، .حیدري، محمدرضا. 13

  . 1384، پاییز، 27، شماره دانشگاه امام صادق
، سال نهم، فصلنامه مطالعات راهبردي دولت و سرمایه اجتماعی،. خضري، محمد. 14

 . 1385، بهار، 1شماره 

، مجله نامه مفیدي اجتماعی آن،  ها رانتجویی و هزینه. خضري، محمد و رنانی، محسن. 15
  . 1383، آذر و دي، 45شماره 

نشریه ت و توسعه، میزگرد ارزیابی رابطه نفت، دول. چهره، محمد و دیگرانخوش. 16
  .1387، بهار، 13، شاره ترویجی راهبرد یاس –علمی 

ترویجی  –نشریه علمی سرمایه اجتماعی و توسعه، . چهره، محمد و دیگرانخوش. 17
  . 1387، زمستان، 16، شماره راهبرد یاس

  1377ي منوچهر صبوري، تهران، انتشارات سمت، ، ترجمهجامعه و سیاست. راش، مایکل.  18
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ترویجی راهبرد  –نشریه علمی سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی، . رداري، حسین. 19
 . 1387، زمستان، 16، شماره یاس

ي منوچهر ، ترجمهفساد و دولت؛ علتها، پیامدها و اصالح. آکرمن، سوزان -رز. 20
 . 1385صبوري، تهران، نشر پردیس دانش، 

 .1377، تهران، انتشارات نقش و نگار، یران امروزجامعۀ مدنی و ا. رضایی، علی و دیگران. 21

  .1386، تهران، شرکت سهامی انتشار، سرطان اجتماعی فساد. رفیع پور، فرامرز. 22
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