
  

  ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر

  با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازي
   محمدباقر نوبخت

  نتاج امیري سعید غالمی

  رضا مجیدزاده

   چکیده  

هـاي مرسـوم کـه از انگـاره پـارادایم نیـوتنی اثـر        در تحلیـل . مفهوم محوري تحلیل توسعه اسـت  تغییر،

در مقابـل، سـاختار   . شـود دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته مـی اند، تغییر به مثابه  پذیرفته

تحلیل نهادي در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روي تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار 

به . البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزاي جامعه را نیز به همراه دارد. کندجامعه قلمداد می

عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کالن و خـرد اجتمـاعی، رونـد    

توسعه را بـه  ) 2009(اي از نهادگرایان جدید به ویژه داگالس نورث شاخه. کندتحول جامعه را تعیین می

موضـوعیت دو بعـد   در ایـن صـورت   . کننـد منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می

گردد، زیرا پویش گشایش دسترسـی در  ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازي برمی

عالوه بر این، موضـوعیت نهادهـا منجـر بـه     . شودهاي مختلف اجتماعی تعیین مینتیجه بازي بین گروه

ن ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعـه  به ای. شده خواهد بود اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی

هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحـول مسـیر توسـعه    

. تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهاي منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیـاز دارد 

طع تاریخی و تحلیل آشوب براي ارزیابی رونـد بلندمـدت   از این روي تحلیل نظریه بازي براي ارزیابی مقا

شود تا ضمن بسط مدل نهادي تحلیل توسعه با تلفیق ابزار در این مقاله تالش می. آیندتوسعه به کار می

نظریه آشوب و نظریه بازي، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهاي احتمالی توسعه کشور در 

   .بینی شودهاي سیستم جامعه ایران پیشالیت جاذبآینده در نتیجه فع

  واژگان کلیدي

  تحلیل توسعه، نظریه آشوب، نظریه بازي، تجربه توسعه ایران

                                       
  اقتصادي مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام       استاد پژوهشی و معاونEmail: nobakht@csr.ir 
  مجمع تشخیص مصلحت نظام                           استراتژیکاستادیار پژوهشی مرکز تحقیقاتEmail: nataj78@csr.ir  
  اقتصادي                    ریزي توسعه و برنامه ارشدکارشناس                     Email: rezamadjidzadeh@erict.ac.ir   

  30/08/89: تاریخ پذیرش        24/05/89: تاریخ ارسال
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   مقدمه

هـاي زیـادي   تـالش  ،در طی سده اخیـر 

هـاي تـاریخی   براي تبیین و ردیابی مشخصـه 

با وجـود ایـن بـه    . ایران صورت پذیرفته است

نظــري و  هـاي دلیـل توجـه صــرف بـه قالــب   

فــرض ضــمنی تشــابه در پایبنــدي بــه پــیش

هـاي  همراحل توسعه جامعه، نگاشت مشخصـ 

بـه   انگـاري  تاریخی بـه واسـطه ایـن همسـان    

متمایـل   1نگـاري سمت قیاس مبتنی بر قانون

هاي تاریخی ردیابی و ترسیم مشخصه. گردید

باید با توجه به قالـب نظـري فراخـور جامعـه     

ـ  مورد نظر انجام گیرد و تطور  ی یـا  انـدازه کم

کیفیت مربوط به مفاهیم بـا توجـه بـه قالـب     

 ). 2001هاجسون، (نظري دنبال شود 

، دیدگاه ماتریالیسم تاریخی این با وجود

ملهم از نظریـه مـارکس دربـاره تحـول اروپـا      

هـاي تـاریخی   زمینه اصـلی تبیـین مشخصـه   

ــت   ــران بــوده اس ــروه از جملــه   . ای ــک گ ی

فشاهی  )1354(اندیشمندانی همچون طبري 

) 1359(و اشــرف ) 1359(، ســوداگر )1354(

اند تا قالب مراحل تکامل تـاریخی   تالش کرده

داري را بـراي   از دوره اشتراکی اولیه تا سرمایه

هاي تـاریخی ایـران بـه کـار      توضیح مشخصه

و ) 1367(برند و گروهی دیگر نظیر کاتوزیان 

نمــــایی  نیــــز پویــــایی) 1374(بازرگــــان 

                                       
1. Nomothetic  

ا بـر مفـاهیم تکامـل    هاي تـاریخی ر  مشخصه

امـا بنیـان    ،اندتاریخی مارکس استوار نساخته

شناختی آثارشان به ویـژه از بعـد تقـدم     روش

معیشـتی جغرافیـاي   -معرفتی ساختار مـادي 

 .دهـد  قرار میایران آنها را در ردیف گروه اول 

ــی     ــادي سیاس ــت اقتص ــه رهیاف ــد ک هرچن

از مفاهیم اقتصـاد مرسـوم    )1367( کاتوزیان

هـاي  امـا ترسـیم مشخصـه    ،گیردمینیز بهره 

-تاریخی بر محور قالب نظـري تبیـین مـادي   

  .یابدمعیشتی بسط می

هاي گروهی که به دیدگاه ،از طرف دیگر

یعنی متفکرانی  ،اندتر بوده گرایانه نزدیکدلیل

و ) 1377(، ســروش )1370(ماننــد رضــاقلی 

هـاي تـاریخی را   مشخصه) 1380(طباطبایی 

و سـاختارهاي فرهنگـی   هـا  در جریان پدیـده 

بر خالف گـروه متمایـل بـه    . اندجستجو کرده

معیشتی، گروه متمایل به -شناسی ماديروش

فتــی را بــراي خــرده گرایــی تقــدم معردلیــل

ـ   انـد و از مجـراي   ل شـده سیستم فرهنـگ قائ

هاي حاکم در جامعه ایرانی بـه  تحلیل اندیشه

  . اندها پرداختهترسیم پیشه

و طیـف توجـه بـه    در محتواي آثار هر د

شود کـه از  مفاهیم مشترك تاریخی دیده می

بـراي نمونـه   . چشم محققان دور نمانده است

ــار اقتصــادي  ــاامنی گســترده بافت سیاســی -ن

هـاي تـاریخی   جامعه ایران یکـی از مشخصـه  
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ورزان توسعه ایران، هم از بعد است که اندیشه

گرایانـه بـه آن   گرایانه و هم از بعد دلیـل علت

بـه دیگـر سـخن، ممکـن اسـت      . نـد اپرداخته

ــوم ــی در   مفه ــه ایران ــوالت جامع ــازي تح س

شـناختی،  هـاي مختلـف روش  چارچوب طیف

تبیین متفـاوتی بـه دسـت دهـد یـا تفاسـیر       

ریخی در هاي تـا گوناگونی از جایگاه مشخصه

امـا اتفـاق    ،ه شـود الگوي تغییر اجتماعی ارائـ 

ــه  ــی مشخص ــر روي برخ ــاریخی،  نظ ــاي ت ه

هـاي  آنهـا در چـارچوب  ضرورت پرداختن بـه  

گفتـه را آشـکار   نظري میانـه دو طیـف پـیش   

شـناختی کـه   هاي میانـه روش طیف. سازدمی

محصول پارادایم کوانتـوم در علـوم اجتمـاعی    

ــیچ در    ــا هـ ــه یـ ــرد همـ ــتند از رویکـ هسـ

نگاري تحوالت اجتماعی پرهیز دارند و  پویایی

فرایندهاي تحول را از پشت شیشه تعامل فرد 

رویکرد نهـادگرایی در ایـن   . ندنگرمی 2و جمع

هاي تبیینی باالیی برخـوردار  زمینه از قابلیت

نگاري مبتنی بـر تعامـل   است و امکان پویایی

فرد و جمع یا ساختار و اراده فاعـل را فـراهم   

شـود تـا بـا    در این تحقیق تالش می. آوردمی

اتکا به مدل تلفیقی نظریه نهادگرایی بـا ابـزار   

و نظریـه آشـوب، مـدل    تحلیلی نظریه بـازي  

بـراي   )1(فرگشت بردار حالت حقـوق مالکیـت  

هـاي  تحلیل تجربه توسعه ایران به ویژه برنامه

                                       
2. Meso Level 

ــد از انقــالب ســال    1357توســعه قبــل و بع

هـاي توسـعه بـه عنـوان     برنامـه . معرفی شود

اند هاي بازخور منفی در نظر گرفته شدهحلقه

که بـراي گـذار بـه شـرایط مطلـوب بـه کـار        

امـا کـارایی آنهـا عـالوه بـر درك از      روند،  می

واقعیت سیستم در هر مقطع به پویش ناشـی  

هـاي  از اثرگذاري شرایط اولیـه و بـازي گـروه   

. مختلف اقتصادي و اجتماعی نیز بستگی دارد

گرچه این تحقیق، الگـویی مقـدماتی در ایـن    

باره است که براي اولین بار به کار رفتـه و در  

قسـمت  . د شـد تر خواهمطالعات بعدي کامل

اول به معرفـی توسـعه از دیـدگاه نهـادگرایی     

در قسمت دوم، مدل فرگشت . اختصاص دارد

ــت توضــیح داده   ــوق مالکی ــت حق ــردار حال ب

شـود و قسـمت سـوم بـه تحلیـل تجربـه        می

. پـردازد توسعه ایران بر مبناي این مـدل مـی  

امیــد اســت در تحقیقــات بعــدي بــا تحلیــل  

مـدل، درك  بازیگران دینی و خارجی در ایـن  

تــري از فرگشـت بــردار حالـت حقــوق   دقیـق 

هاي مسلط توسعه ایـران بـه    مالکیت و جاذب

  .  دست آید

  توسعه از دیدگاه نهادگرایی  -1

، دیـدگاه نهادگرایـان دربـاره    90در دهه 

توسـعه توجـه بسـیاري از اقتصـاددانان را بـه      

به بـاور نهادگرایـان عملکـرد    . خود جلب کرد

نیافتگی بایـد  توسعه اقتصادي ضعیف یا همان



ي
از

ه ب
ری

ظ
و ن

ب 
شو

ه آ
ری

ظ
ر ن

د ب
کی

 تأ
 با

یر
خ

ه ا
سد

ر 
 د

ن
را

 ای
عه

س
تو

د 
ون

 ر
ی

یاب
رز

ا
  

 

 

274  

سیسـتم اقتصـادي جسـتجو    در محیط خـرده 

به عبارت دیگر عملکرد نامناسـب بـازي   . شود

در عرصــه اقتصــاد از یــک طــرف بــه ضــعف  

ساختار قواعد بازي یا نهادها و از طرف دیگـر  

طلبی بازیگران در هنگام عقد به فرض فرصت

طلبـی بـازیگران،   فرصـت . گرددقرارداد باز می

ــوع  ســواري مجــانی در اســتفاده از عامــل وق

کاالهاي عمومی و همچنـین افـزایش هزینـه    

اگر ساختارهاي نهادي یا قواعـد  . مبادله است

بازي نتواننـد بـه طـور کارآمـدي بـر معضـل       

ســواري مجــانی غلبــه کننــد، آنگــاه معضــل  

بـــه اخـــتالل در فرآینـــد توســـعه  3تعـــاون

از این روي مسـئله تعـاون، کلیـد    . انجامد می

نـاتوانی  . رودتوسعه به شمار می اصلی معماي

برخی از ساختارهاي نهـادي در حـل معضـل    

تعاون به ماهیت نهادها و شیوه اسـتقرار آنهـا   

ــت ــورث  . وابســته اس ــالس ن ــاد داگ ــه اعتق ب

نهادها بـراي کـاهش نااطمینـانی در    ) 1377(

توان آنها اند و میمحیط انسانی به وجود آمده

که توزیع  به طیفی از قراردادهاي اجتماعیرا 

هـا را   و انتخـاب  تـر مشـخص را  وقایع احتمال

هـاي  چون گـروه  .تعبیر کرد کند،تر میمعین

هاي نهـادي  زنی باالتر درایهداراي قدرت چانه

سـازند و از  سازگار با منافع خود را مستقر می

ــه علــت صــرفه مقیــاس ایــن   طــرف دیگــر ب

                                       
3. Cooperation problem 

ها، معموالً ساختارهاي نهادي بـه مثابـه    درایه

ماتریس . کنندازي کارآمدي عمل نمیقواعد ب

فاصله که حاصل دارد  صرفه به مقیاسنهادي 

  . گرفتن از شرایط رقابتی است

عالوه بر این صـرفه مقیـاس نهادهـا بـه     

منجــر  4وابسـتگی بــه مســیر پیشــین نهــادي 

هـاي  یعنی نهادهاي گذشته، انتخاب. شود می

تا وقتی گروه داراي . سازندکنونی را مقید می

هاي مـاتریس نهـادي   زنی از درایهانهقدرت چ

پشتیبانی کند، وابسـتگی بـه مسـیر پیشـین     

ــایگزینی    ــان ج ــته و امک ــود داش ــادي وج نه

به دیگر سـخن  . کاهدنهادهاي ناکارآمد را می

گروه فرادستی که بـه واسـطه دسترسـی بـه     

متخصصان خشونت و صندوق رانت از قـدرت  

ه زنی باالیی برخوردار است، شرایط مبادلچانه

ــت    ــظ ران ــع حف ــه نف ــت را ب ــوق مالکی و حق

حقوق مالکیت . کندغیررقابتی خود تعیین می

ایـن  . حق استفاده انحصاري از یک منبع است

وجـه  . حق دو وجه اقتصـادي و حقـوقی دارد  

افـراد در اسـتفاده از دارایـی     به حقاقتصادي 

وجـه   و براي کسب درآمد یا انتقال یک منبع

ــوقی  ــهحق ــانو  ب ــاع ق ــونگی ارج نی حــق چگ

در  .اشـاره دارد  انحصاري استفاده از یک منبع

ساختارهاي کارآمد حقوق مالکیـت، اشـخاص   

ولیت از دارایـی  ئد بـدون مسـ  نـ توانمین ثالث

                                       
4. Path- dependent  
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حق مالکیت با وضـعیت نظـام    .دناستفاده کن

توانایی استفاده از حق و . قراردادها رابطه دارد

ــه ــه   هزین ــن مقول ــتفاده از آن در ای ــاي اس ه

ــا. هســتند ــوق ســه ک ــراي حق رکرد عمــده ب

انـد از تعیـین سـطح درونـی      مالکیت عبـارت 

شدن پیامدهاي خارجی، تعیین سطح هزینـه  

ــت    ــازمانی فعالی ــوي س ــین الگ ــه و تعی مبادل

ثر از تــأله حقــوق مالکیــت مئمســ. اقتصــادي

الگوي تعامل و الگوي نظارت و دخالت دولـت  

شـرایط تـاریخی جامعـه،     .در امور افراد است

غیررسمی و نحـوه مواجهـه    نهادهاي رسمی و

با قرارداد، قـانون، تکنولـوژي و نحـوه اجـرا از     

  . عوامل موثر بر حقوق مالکیت هستند

ــه    ــدرت چان ــزان ق ــه می ــر چ ــی و ه زن

دسترسی به حقوق مالکیت بازتر باشد، آنگـاه  

عملکــرد اقتصــادي بهتــري مشــاهده شــده و 

سیستم اجتماعی بـه مسـیر مطلـوب توسـعه     

ایـن ترتیـب در رویکـرد    به . شودتر می نزدیک

نهـادگرایی فراینــد توســعه بــه مثابــه فراینــد  

گشـایش تــدریجی دسترسـی فرودســتان بــه   

حقوق مالکیت و افـزایش کارآمـدي سـاختار    

نورث، والس و (شود حقوق مالکیت تعریف می

بسته به میـزان  ). ، فصل اول2009وینگاست، 

دسترسی به حقوق مالکیت و کاربرد خشونت 

ن آن، سه نوع نظـم بـدوي،   در انحصاري کرد

دسترسی محدود یا حالت طبیعی و دسترسی 

نظـم  . انـد باز به حقوق مالکیت تفکیـک شـده  

بدوي به جوامع اولیـه اختصـاص دارد کـه در    

آن متخصصان خشونت بیشتر به صـورت آزاد  

و بدون وابسـتگی بـه هـیچ ائتالفـی فعالیـت      

در حالـت طبیعـی یـا دسترسـی     . اندکرده می

اي فرادست بـا  وق مالکیت، عدهمحدود به حق

اتکا به منابع یک صندوق رانت از متخصصـان  

ــه     ــی ب ــا دسترس ــد ت ــره گرفتن ــونت به خش

هاي سازمانی را بـه اعضـاي وابسـته بـه      قالب

دسترسی باز که در جوامع . خود محدود کنند

با گـذار از حالـت    ،بسیار اندکی رخ داده است

ــی ــی رخ م ــه  طبیع ــر آنک ــروط ب ــد، مش نمای

ــادال ــتان   مب ــان فرادس ــی در می ت غیرشخص

گسترش یابـد بـه طـوري کـه در میـان آنهـا       

هـاي  حاکمیت قانون مسـتقر شـود، سـازمان   

دائمی قراردادي شکل گیرنـد و نظامیـان بـه    

کنترل نظامیان . صورت یکپارچه کنترل شوند

به معناي جلوگیري از حضور آنهـا در فضـاي   

ــاعی و   ــادي، سیاســی و اجتم ــادالت اقتص مب

البتـه  . یـان طبیعـی مبادلـه اسـت    انحراف جر

نتقــال از نظــم دسترســی محــدود بــه نظــم  ا

ــه صــورت جهشــی صــورت   ــاز ب دسترســی ب

تغییر قواعد رسـمی کـه امتیـازات    . پذیرد نمی

فرادستان را بـه شـکل حقـوق  در مـی آورد،     

ــی     ــط غیرشخص ــدن رواب ــرون آم ــان بی امک

ــه  ــتفرادســتان از پیل طبیعــی را ایجــاد  حال
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 یعی به توسعه نهادها،طب حالتوقتی . کند می

ــازمان ــط    س ــا رواب ــازگار ب ــاي س ــا و باوره ه

د، جامعـه در  غیرشخصی بین فرادستان بپرداز

جوامع در طی گام . گیرد آستانه گذار قرار می

دوم یعنی خودگذار به دگرگونی روابـط درون  

ایجاد نهادهاي . دهند گروه فرادستان ادامه می

رادسـتان  رسمی پشتیبان هویت غیرشخصی ف

ــه ســازمان و هــا، گســترش  دسترســی آنهــا ب

چارچوب حقـوقی حـاکم بـر روابـط آنهـا بـه       

ــزرگ  ــش ب ــن    بخ ــت را ممک ــري از جمعی ت

   .سازد می

به این ترتیـب، کلیـد معمـاي توسـعه و     

استقرار در مسیر مطلوب توسعه به شناسـایی  

مســیرهاي نهــادي و ســاختارهاي حقــوق    

پیگیري چنین رویکردي به . مالکیت نیاز دارد

یزي مدلی سـازگار بـراي تحلیـل نهـادي     رپی

از یک طـرف دسترسـی   . تاریخی وابسته است

به حقوق مالکیت در بستر رابطه متقابل بـین  

فرادستان و تعامل بین فرادستان و فرودستان 

از طـرف دیگـر وابسـتگی بـه     . گیردشکل می

مسیر طی شده نهادها بـه معنـاي حساسـیت    

و از روندهاي توسعه نهادي بـه شـرایط اولیـه    

این روي اهمیـت پـویش غیرخطـی سیسـتم     

بنابراین مدل پیشنهادي ایـن  . اجتماعی است

تحقیق بر مبناي تلفیق نظریه نهادي، نظریـه  

طبــق . بــازي و نظریــه آشــوب اســتوار اســت

نظریه بازي به ویژه نظریه ) 2009(مجیدزاده 

، ابـزار مناسـب بـراي تحلیـل     5بازي فرگشتی

را بـه دسـت   رابطه متقابل بین طرفین بـازي  

دهد و نظریه آشوب براي تحلیل وابستگی می

نهادها به مسـیر طـی شـده و حساسـیت بـه      

مـدل پیشـنهادي   . شرایط اولیه مناسب اسـت 

نیز زمینـه تلفیـق سـه     )1377(جیمز کلمن 

  آورده در یــک چــارچوب را فــراهم مــینظریــ

 يالگـو  .)54-50، صـص  1377(کلمـن  مزیج

ت از انتقــال اطالعــا  نیــی تب يرا بــرا ریــز

به خرد و انعکـاس آنهـا در    النک يساختارها

  .  کند یم شنهادیپ دیساختار کالن جد

تلفیقی سطح خرد، الگوي : )1(شماره شکل  

   کالن و مسیر تاریخی

این سیستم مینیمال امکان پیونـد بـین   

اجزاي کالن یا ساختار با انگیزه و کنش فاعل 

را از کانـــال اطالعـــات دریـــافتی او فـــراهم 

تـوان آن را یـک   به این ترتیـب مـی  . ردآو می

یافته معرفی کرد که آل وبري تعمیمتیپ ایده

هاي ساختار نهادي در آن دیده شده و محرك

  .  شودکنشگر نیز به عنوان بازیگر تحلیل می

بـه   تـوان یهـاي اقتصـادي را مـ    سیستم

در  افتـه یصورت فرآینـدي بـا سـاختار قـوام     

                                       
5. Evolutionary Game Theory  

A  

C D  

B 
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ــار پد  ــه چه ــدنبال ــز دهی ــ ری ــر فیتوص   :دک

  و گذاري سرمایه .3انگیزش،   .2اطالعات،   .1

ساختار هر سیسـتم اقتصـادي در   . نوآوري .4

 .ردگییلفه شکل مؤفرآیند تعاملی این چهار م

-یـا بـردار اطالعـات    ACبـردار   مبدأ Aنقطه 

چیـدمان   اطالعات مربـوط بـه  . انگیزش است

هاي مربوط و انگیزههاي ماتریس نهادي درایه

راه قیـود سـاختار حکمرانـی یـا     به آنها به هم

هـاي  تدبیر شیوه مبادله همراه با عالم قیمـت 

نسبی معرف نسبت بین جمعیـت و منـابع از   

A  بهC یابدیعنی سطح کنشگران انتقال می .

کنشگران بر مبناي عالیم دریافتی بـه رقابـت   

اجتمـاعی و حـق   -براي کسب منابع اقتصادي

قع بـردار  در وا. ورزندکنترل بر آنها اهتمام می

CD گـذاري کنشـگران را نشـان    بردار سرمایه

دهد که در طی یک فرایند کنش متقابـل  می

. یابـد تحقـق عینـی مـی   ) بازي کسب منـابع (

گذاري کنشگران در تناظر بـا سـاختار   سرمایه

تدبیر شیوه مبادله، تا حدي از آرگومـان تـابع   

ضـمن اینکـه   . داردمطلوبیت آنها پرده بر مـی 

گـذاري  انتهایی بردار سرمایه یا نقطه Dنقطه 

هاي نوظهور ناشی از کـنش  اجتماعی، ویژگی

، Dدر انتهاي . تاباندمتقابل کنشگران را بازمی

هاي جدیدي اند، تعادلها تحول یافتهسازمان

اند و باز توزیعی از منـابع و قـدرت   ایجاد شده

زنی به صورت مارژینال صورت پذیرفتـه  چانه

در بـردار نـوآوري یـا     نتیجه این فرایند. است

DB هـایی کـه در   یعنی تعادل. شوددیده می

گیرنـد یـا بـه    شکل مـی ) CD(ساختار کنش 

بـه  (شکستن وابستگی به مسیر نهادي خاص 

علت کاهش هزینه نهایی ایجاد نهادي مغـایر  

بـا مســیر نهــادي قبلــی و ســازگار بــا منــافع  

انجامنـد  مـی ) زنیهاي داراي قدرت چانه گروه

بـه واسـطه تقویـت    (پیشـین را   یا مسـیرهاي 

حفـظ  ) هـاي فرادسـت  زنی گـروه قدرت چانه

اجتمـاعی  -در واقع تغییـر اقتصـادي  . کنندمی

 Bنقطـه  . دهدخود را نشان می ABدر سطح 

ــازمانی،    ــد س ــکال جدی ــور اش ــات ظه مختص

مسیرهاي جدید نهادي یا انباشـتگی و ادامـه   

، Bو  Aنقطــه  .مســیر نهادهــاي قبلــی اســت

شده یـا حساسـیت بـه     یر طیوابستگی به مس

کـل  . کشـند شرایط اولیه را نیز به تصویر مـی 

 ABCDایــن سیســتم مینیمــال بــه صــورت  

شود؛ در مـواردي کـه سیسـتم    نشان داده می

مینیمال نهادهاي رسمی یا حکمرانی مد نظر 

بـه ایـن عبـارت اضـافه      govباشد، زیرنـویس  

شود، سیستم مینیمال نهادهاي غیررسمی می

و سیستم مینیمال برنامه   inINSبا زیرنویس 

به این . یابدانعکاس می plتوسعه با زیرنویس 

ترتیب سطح خرد مدل تلفیقی با اتکا به ابزار 
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نظریه بازي و سـطح کـالن آن بـا توجـه بـه      

گیـرد و  ساختار نهادي و پویش آن شکل مـی 

نوع توسعه فراکتالی یـا تکثیـر ایـن سیسـتم     

توانـایی   مینیمال به صورت انکسـاري، میـزان  

جوامع در شکستن وابسـتگی بـه مسـیر طـی     

شده یا قفل شدن در وضعیتی خاص را نشان 

ساختار بردار حالت حقوق مالکیـت  .  دهدمی

و بازي دسترسی به حقـوق  )  1بردار شماره (

مالکیت، مفهوم محوري پیونددهنـده اجـزاي   

ایــن مــدل اســت و تحلیــل فرگشــت حقــوق 

از توسـعه  مالکیت در گذر زمان به درکی نـو  

وجود و استقالل سازمان . کندایران کمک می

صنفی، اندازه بازار، هزینه اجراي قراردادها که 

با تمایل به قراردادهاي غیررسمی نشـان داده  

شـود، تقسـیم کـار تخصصـی بـه معنـاي       می

مدرن، تکنولـوژي کاهنـده هزینـه  سـنجش     

منابع، امکان تعدي از باب شرایط جغرافیایی، 

وق مالکیت در سازه ذهنی افراد احترام به حق

ائـتالف  ) نه دشـمن (هاي رقیب و تعداد گروه

غالـب، اجـزاي بـردار حالـت حقـوق مالکیـت       

در قسمت بعدي، مدل فرگشـت بـردار   . است

حالت حقوق مالکیت به عنوان ابـزار تحلیلـی   

پویانگاري سیستم بازي دسترسی بـه حقـوق   

مختصات هر یـک از  . شودمالکیت معرفی می

ها، نوع بـازي دسترسـی بـه حقـوق     ایهاین در

هاي احتمالی را تا حد زیادي مالکیت و تعادل

  . کندمقید می

  
، اجزاي بردار حالت حقوق )1( شماره بردار 

   مالکیت

بردار حالت در تعیـین ارزش متغیرهـاي   

اصلی بازي نقش دارد و بـردار حالـت حقـوق    

ثر در تعیـین ارزش  ؤمـ  هايمالکیت نیز درایه

متغیرهاي بازي دسترسی به حقـوق مالکیـت   

دهد که تحلیل توسعه نهـادي بـا   را نشان می

هـا در طـی   اتکا به تحلیل پـویش ایـن درایـه   

  .  پذیردزمان صورت می

بنـابراین تحلیـل فرگشــت بـردار حالــت    

ــر     ــل تغیی ــی تحلی ــت در واقع ــوق مالکی حق

د آنهـا  ها و برآینمختصات هر یک از این درایه

به عنوان یک بردار است که ارزش متغیرهاي 

بازي دسترسی به حقـوق مالکیـت را تعیـین    

در مواردي که فاصـله دو مختصـات   . کنندمی

نـامنظم و بـا    بردار حالت بـه صـورت تقریبـاً   

نوســانات شــدید تغییــر کنــد، آنگــاه تحلیــل 

  سازمان صنفی مستقل

  اندازه بازارها

  هزینه اجراي قرارداد

  تقسیم کار

  تکنولوژي

  شرایط جغرافیایی

  سازه ذهنی

 رقابت در بازار سیاسی
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آشــوبی بــه درك اثرگــذاري شــرایط اولیــه و 

بت کمک خواهد هاي بازخور منفی و مثحلقه

  . کرد

تحلیل آشوبی فرگشت بردار  -2

   6حالت حقوق مالکیت

تقریبا دو دهه از کاربست نظریه آشـوب  

مقالـه بـامول و   . گذرددر تحلیل اقتصادي می

، اثــر کالســیک معرفــی )1989(بــن حبیــب 

هاي اقتصادي اهمیت نظریه آشوب در تحلیل

از دیـد آنهـا مسـیر زمـانی     . رودبه شمار مـی 

به حـدي پیچیـده اسـت کـه فرضـیه      آشوبی 

در . کنـد تصادفی بودن درباره آن صدق نمـی 

ترین شکل، مدل آشـوبی  ترین و متداولساده

محتوي یک معادله دیفرانسیل غیرخطی یـک  

  : متغیره مرتبه اول به شکل زیر است

( )t ty f y 1  

در  معادلـه بـاال   پارامترها و شرایط اولیـه 

ابع بـاال اثـر گـذارده و    شکل مسـیر زمـانی تـ   

نوسانات به ظاهر غیرمنظم و فاقد الگـویی در  

در صورتی که پارامترهـاي   .کنندآن ایجاد می

معادله و شرایط اولیه به تولید چنـین مسـیر   

ــده ــدآشــوبناکی انجامی ــر  . ان ــارت دیگ ــه عب ب

وابستگی یا حساسیت شدید به شـرایط اولیـه   

ط و مقید بودن مسیر روند متغیرها بـه شـرای  

                                       
6. Chaos theoretic- based analysis of state vector 
of property rights evolution 

آغازین سیستم، مسیرهاي آتی سیستم را بـه  

. کننــد صــورت غیرتصــادفی هــدایت مــی   

هاي بازخور مثبت و منفـی، فراینـدهاي    حلقه

منجر به رشد نمـایی یـا کاهنـده در سیسـتم     

سیستم در وضـعیت  . آورندپویا را به وجود می

فاصله بین شرایط مطلوب و موجود به واسطه 

ی معـین  حلقه بازخور منفی به سمت مـوقعیت 

البتــه در . رودپــیش مــی) ثبــات و پایــداري(

فعـال شـود    تأخیرصورتی که بازخور منفی با 

سیستم را به سوي ناپایداري هـدایت خواهـد   

کرد و اگر با چند حلقه بازخور مثبـت همـراه   

افزایـد  بر شدت ناپایداري سیسـتم مـی   ،شود

رازیچکــی ). 12-15 ، صــص1381مشــیري، (

رکیبـی از الگـوي   پیشنهاد کرد که ت) 1990(

تحلیل ترمودینامیک و آشـوبی بـراي تحلیـل    

بـه اعتقـاد وي   . نهادها بـه کـار گرفتـه شـود    

ــادگرایی از    ــب نهـ ــر در مکتـ ــوم تغییـ مفهـ

از ایـن  . ساختاري غیرنیوتنی برخـوردار اسـت  

روي پـــویش نهـــادي بـــه صـــورت الگـــوي 

هــاي غیرخطــی مترتــب بــر فعالیــت  انباشــت

کـه بـه    هاي بازخور مثبت و منفی استحلقه

. شـوند با یکدیگر ترکیب می صورت غیرخطی

هاي پایدار از یک مسیرهاي زمانی کلیه سري

.  حد برخوردارند که تعادل یا جاذب نـام دارد 

نقـاط هـر فضـاي      یعنـی مجموعـه   7هاجاذب

                                       
7. Attractors  
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از سیسـتم بـازخور پویـا، حرکـت      8ايمرحلـه 

تمـامی  . کننـد  شرایط یکنواخت را تعریف می

ده در جـاذب در  مسیرهاي زمـانی شـروع شـ   

ماند و مسیرهاي زمـانی مجـاور   داخل آن می

توان به این ترتیب می. شوندنیز جذب آن می

اي سیســتم  گفـت کــه حجــم فضــاي مرحلــه 

) 1محتواي سیستم مینیمـال شـکل شـماره    (

است که مسیر تکاملی را از شـرایط اولیـه بـه    

پـرداختن بـه   . نمایـد جلو رانده یا جـذب مـی  

دهد تا رفتار اجازه میمفهوم جاذب به محقق 

سیستم بازخور پویـا را بـه مثابـه یـک شـکل      

هـا  جـاذب . بندي کندهندسی ارزیابی و طبقه

یـک  : شـوند بنـدي مـی  به چهار شکل تقسـیم 

نقطه منفرد، یک منحنی بسته، یک هالل یـا  

هـاي  اي بـا سیسـتم  هاي نقطـه جاذب. آشوبی

گرفتار در حالت تعادل یکنوا متناظرنـد و بـه   

اي خطـی ارتبـاط دارنـد، امـا دیگـر      هسیستم

ــاذب ــی ج ــکلی غیرخطــی م ــا ش ــد،  ه آفرینن

هاي هاللی و آشوبی در این زمره جـاي   جاذب

گیرنـد و بـه صـورت غیرتکـراري نوســان     مـی 

از ). 63-65، صص 1990رازیچکی، (کنند  می

بایـد   9هـاي تطـوري  دیـد رازیچکـی در مـدل   

هـا بـا   سیسـتم یـا خـرده   10واحدهاي خردنمـا 

ــزاي کــالن  پیونــدهاي  از طریــق 11نمــا اج

                                       
8. Phase space 
9. Evolutionary 
10. Microscopic  
11. Macroscopic 

، ص 1990رازیچکـی،  (اطالعاتی تلفیق شوند 

با اتکـا بـه سـنت    ) 1999(فان استاورن ). 94

ــن بــه مقایســه      ــتاین وبل ــادگرایی تورش نه

هـاي فرانظـري مشـترك بـین نظریـه       ویژگی

نهــادگرایی و نظریــه آشــوب پرداختــه و ســه 

روش براي کاربست نظریه آشـوب در تحلیـل   

مفهومی، اسـتعاري و   کند؛نهادي پیشنهاد می

در روش مفهومی، تنهـا از مفـاهیم   . کاربردي

هاي تـاریخی   نظریه آشوب براي تحلیل پویش

سـازي  شود و تالشـی بـراي مـدل   استفاده می

در روش اسـتعاري، تنهـا   . پـذیرد صورت نمـی 

ــعیت  ــی از وض ــت برخ ــا موقعی ــا ی ــا  ه ــا ی ه

ــا   ــاریف ی ــاي تع ــر مبن ــادي ب اصــطالحات نه

شوند نظریه آشوب بیان می اصطالحات مشابه

ســازي، ســاختار تحلیلــی امــا در روش مــدل

        . شودنظریه آشوب روي نهادها پیاده می

در تحلیل تجربه توسعه ایران، هر یک از 

هاي تاریخی که در چارچوب الگوي برهه

هاي مینیمال جیمز کلمن تحلیلی سیستم

از فرایند ) ε(یک اپسیلون  ،شوندمطالعه می

م در نتیجه فعالیت حلقه بازخور را سیست

هاي بازخور از در اینجا حلقه. دهندنشان می

پذیر و برنامه) دولت(ریز تعادل بازي برنامه

ترسیم مسیر آشوبی . پذیرندشکل می) مردم(

به معناي جبري انگاشتن مسیر تحول 

کید أبلکه ت ،سیستم جامعه ایرانی نیست

اولیه  کند که تحوالت جامعه به شرایط می

ها نیز به مسیر شرایط اند و انتخابوابسته
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از این رو مسیر به  .شونداولیه مقید می

 ،آیدصورت جبري به نگارش تاریخی در نمی

هاي بازخور، بلکه شرایط اولیه در بستر حلقه

هاي پیشین مسیر را وابسته و مقید به انتخاب

  . سازند می

را بـه   12کـارایی انطبـاقی  ) 2005(نورث 

هـا و  به توانایی جوامع در تطبیق با شـوك مثا

ایجاد نهادهایی براي مقابله با واقعیـت جدیـد   

چنــین رویکــردي، نگــاهی . کنــدتعریـف مــی 

گیـرد  خطی به معادالت سیستم را در بر مـی 

شناسی اقتصادي کالسیک دهـه  که در جامعه

ــی  1950 ــال م ــددنب ــن  . ش ــارچوب ای در چ

بعـد  هـاي اجتمـاعی از   رویکرد، تحلیل پدیده

واکنش سیستم به فشار و شوك وارده بـه آن  

در  )2(.پـذیرد و بازگشت به تعـادل انجـام مـی   

حالی که مطابق دیدگاه نهادگرایـان از جملـه   

ــورث  ــون ) 2009و  2005، 1990(ن و هاجس

، مفهوم زمان مطلق نیسـت  )2004و  2001(

و تغییر در خالل یک فراینـد خطـی صـورت    

) 3 ، ص2009(بـه اعتقـاد نـورث    . گیـرد نمی

تغییر یک رخداد مستمر است که نرخ آن بـه  

 13ها و مدیران خالقمیزان رقابت بین سازمان

ــد    ــالل تمهیـ ــتگی دارد و در خـ ــا بسـ آنهـ

هـاي معطــوف بـه ارتقـاي موقعیــت     سیاسـت 

. نمایانـد رقابتی توسط مدیران خالق روي می

                                       
12. Adaptive efficiency  
13. Entrpreneurs  

چون پویش تغییر در فرایند رابطه استراتژیک 

رود پــیش مــی بــین مــدیران خــالق،) بــازي(

تـوان آن را در فضــایی خطـی ترســیم و    نمـی 

زیرا نگاشت رخـدادها در فضـاي    ،ردیابی کرد

ــافع کنشــگران  ــل من ــازي(تقاب ــه ) ب ــد ب مقی

خمیــدگی جریــان اطالعــات و نیــز احتســاب 

در . میدان گرانشـی بـازیگران در بـازي اسـت    

صورتی که معرفی کارایی انطباقی بـه سـبک   

 14شـده  مسـیر طـی  اال با مفهوم وابستگی بـه  ب

بسـتگی بـه   کنـد؛ وا همخوانی زیادي پیدا مـی 

شده به معناي صرفه مقیاس بسـط   مسیر طی

هـا و اجـزاي   لفهؤنهادهاي پیشین در تمامی م

جدید سیستم جامعه است یعنی ائتالف غالب 

ــه  ــا درای ــاي از تعریــف نهادهــاي ســازگار ب ه

در حـالی  . برندماتریس نهادي موجود نفع می

ر نهــادي و توســعه از دیــد کــه فراینــد تغییــ

ــد شکســتن      ــورت فراین ــه ص ــان ب نهادگرای

وابستگی به مسیر برخی نهادهـا و کاسـتن از   

ــی  ــف م ــه تعری ــه مبادل ــودهزین ــع . ش در واق

چارچوب تحلیلی نهادگرایی با نگـرش خطـی   

  )3(.به تغییر همخوانی ندارد

طرح بحث باال با هـدف تفکیـک مفهـوم    

باحــث حلقـه بـازخور از مفـاهیم مشـابه در م    

هـاي  حلقـه . کنونی نهادگرایی انجام پـذیرفت 

بازخور مثبت و منفی، فراینـدهاي منجـر بـه    

                                       
14. Path-dependency 
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هـاي پویـا را   رشد نمایی یا کاهش در سیستم

بـه   15هاي خودفشار مجـدد مساز طریق مکانی

سیسـتم در نتیجـه فعالیـت    . آورنـد وجود می

بــازخور منفــی بــه تــدریج بــه ســمت  حلقــه

بین شرایط  ألکند تا خمقداري معین میل می

بـه  . موجود و شرایط مطلوب را پوشـش دهـد  

دیگــر ســخن فراینــدهاي مربــوط بــه حلقــه  

م ســـــبـــــازخور منفـــــی از یـــــک مکانی

ارند که سیستم را بـه  دبرخور 16خودتصحیحی

البته ممکن اسـت  . دهدسمت ثبات سوق می

در شـروع   تـأخیر حلقه بازخور منفی به علت 

م سـ یمکان. فعالیت به ناپایداري نیـز بینجامـد  

خودتصحیحی در ادبیـات آشـوب بـه مفهـوم     

تنهـا تفـاوت   . تر اسـت  کارایی انطباقی نزدیک

این است که در اینجا فشار وارده به سیسـتم،  

بلکـه فاصـله بـین     ،نقطه آغاز تحلیـل نیسـت  

شرایط موجود و مطلـوب یـا آرمـانی کـه بـه      

شـرایط اولیـه حساســیت دارد و یـک پــویش    

یـل بـه   درونی سیستم است، نقطه شروع تحل

ــی ــف از  . رودشــمار م ــن تعری ــطه ای ــه واس ب

نگـاري  م خودتصحیحی، مشکل پویاییمکانیس

گرچـه  . شـود خطی سیستم نیـز مرتفـع مـی   

پذیرش تعریف باال بـه معنـاي نفـی احتمـال     

امـا مفهـومی    ،ورود شوك به سیستم نیسـت 

  .  دهدتر از کارایی انطباقی به دست میعمومی

                                       
15. Self-Reinforcing Mechanism  
16. Self-Correcting Mechanism 

ه بـه  هـاي توسـع  برنامـه   در این قسمت،

عنوان حلقـه بـازخور منفـی رونـد بلندمـدت      

در . گیرنـد توسعه ایران مورد ارزیابی قرار مـی 

هـاي بـازخور منفـی، ردیـابی     حلقـه  کنار این

هاي بازخور مثبـت نیـز مـدنظر    ثیرات حلقهتأ

بنابراین سیستم مینیمال . قرار خواهند گرفت

)ABCDpl (    به عنوان نماینـده حلقـه بـازخور

ــی  ــی منفــی سیســتم معرف ــت . )4(شــودم عل

احتساب چنـین سـاختاري بـه عنـوان حلقـه      

هاي تکاملی بازخور سیستم این است که مدل

هـا  سیسـتم یا خـرده  17باید واحدهاي خردنما

اي که پیوندهاي اطالعاتی به گونه ،گیرنددربر

بین واحدهاي خردنما در تعیین رفتار اجـزاي  

رازیچکـی،  (کننـده باشـند   تعیـین  18نماکالن

به این ترتیب، ساختار کلـی  ). 94 ، ص1990

 شـماره  یک حلقه بازخور منفی به سان شکل

  : زیر خواهد بود) 2(

  
ساختار کلی حلقه بازخور  -)2(شماره  شکل

   منفی

                                       
17. Microscopic  
18. Macroscopic 
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دهنـد کـه بـین    اجزاي نمودار نشان مـی 

حالت واقعی سیسـتم و حالـت درك شـده از    

ریــزان تــالش برنامــه. آن تفــاوت وجــود دارد

بین حالت مطلوب و درك  کنند  تا فاصله می

خود از حالت موجود را بکاهند و بـا دریافـت   

  . ورزندبازخور به طراحی مجدد اهتمام می

تفاوت بین حالت مطلوب و حالت واقعی 

انگیـزد کـه میـل    سیستم، اقداماتی را بر مـی 

در . به سمت ثبات بازگرداننددارند سیستم را 

بـه جریـان    تـأخیر که اقدام مزبـور بـا    یصورت

در . فتد، سیستم دچـار نوسـان خواهـد شـد    ا

ــی  ــدل ترکیب ــن  -چــارچوب م ــتنتاجی ای اس

ــال   ــق، سیســتم مینیم و ) ABCDinINS(تحقی

)ABCDgov(   حالت واقعی و موجـود سیسـتم ،

سیســـتم مینیمـــال . دهنـــدرا نشـــان مـــی

)ABCDpl ( اقدام یا تصـمیم معطـوف بـه    نیز

بین وضع موجود و وضع مطلـوب   پوشش خأل

پـویش حلقـه بـازخور    . دسـاز را منعکس مـی 

منفــــی از روابـــــط درونـــــی سیســـــتم  

بـه دلیـل   . رودپیش مـی )  ABCDpl(مینمیال

استقرار نهادها و تثبیت آنها، مختصات کـنش  

معیشـتی در  -سیستم مینیمال شرایط مـادي 

نکتـه اصـلی بـه    . ماتریس نهادي وجـود دارد 

حالت درك شده از سیستم و حالت مطلـوب  

لـوب سیسـتم   حالت مط. گرددسیستم باز می

از سیســتم مینیمــال   Bهمــان مختصــات  

)ABCDpl (ــت ــط و   ،اس ــه رواب ــرا مجموع زی

پیوندهاي اطالعاتی معطوف به هدف نهایی را 

نیـز   Aبنابراین، مختصات . کشدبه تصویر می

ــات موجـــود  درك سیاســـتگذاران از مختصـ

از ایـن رو میـزان   . دهـد نشان مـی  سیستم را

میـزان  فعالیـت هـر حلقـه بـازخور بـا       تأخیر

انطباق آن با واقعیـت سیسـتم یعنـی برآینـد     

ــتم ــال  سیسـ ــاي مینیمـ و ) ABCDinINS(هـ

)ABCDgov ( ــارایی آن در مـــــدیریت و کـــ

هـاي تـاریخی   روندهاي مربـوط بـه مشخصـه   

هاي اصلی شرایط اولیه نشان داده لفهؤیعنی م

ــابی  . شــودمــی در ادامــه، ریشــه نظــري ارزی

یران بـه  پـذ  ریـزان و برنامـه  ربازي بین برنامهاب

به این ترتیب  .شودصورت مختصر معرفی می

تحلیل فرگشت بردار حالت حقوق مالکیـت از  

تحلیـل شــرایط اولیــه آغازیــده و بــه تحلیــل  

هاي مسـلط سیسـتم اجتمـاعی ایـران     جاذب

     . شودمنتهی می

تحلیل تجربه توسعه ایـران   -3

بر مبناي مدل فرگشـت بـردار   

  حالت حقوق مالکیت 

اي تــاریخی هــ مشخصــه -3-1

  اجتماعی ایران -سیستم اقتصادي

از دیــدگاه نهــادگرایی، هزینــه مبادلــه و 

ساختار حقوق مالکیت، دو مفهـومی هسـتند   
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هــاي تــاریخی از بعــد کــه کیفیــت مشخصــه

ساختار انگیزشی و اطالعاتی و جایگاه آنها در 

. سـازند شرایط اولیه سیسـتم را مـنعکس مـی   

رهـاي  وه بـر توجـه بـه متغی   بدین ترتیب عـال 

ثیر جغرافیا بـر عـواملی کـه میـزان     نهادي، تأ

یـا سـاختار حقـوق مالکیـت را      هزینه مبادله

آیـد و  حساب میبه  ،دهندثیر قرار میتحت تأ

با این وجود بـا  . شوده میتحلیلی ترکیبی ارائ

ــه پیمــوده شــدن تــدریجی  مســیر وابســته ب

ثیر جغرافیـــا از دیـــد نهادهـــاي اولیـــه، تـــأ

نهادهـا  اثرگـذاري  و  هکاهش یافتـ نهادگرایان 

به اعتقاد رودریـک و دیگـران   . شودیبیشتر م

ــز هم ) 2002( ــا نی ــر   جغرافی ــا ب ــد نهاده انن

گذارد و طبق مدل ثیر میعملکرد اقتصادي تأ

اقتصاد سنجی آنها در رتبه دوم اهمیـت قـرار   

ترسیم شرایط اولیـه و نگاشـت    بنابراین. دارد

 آنها در روند تحوالت بلندمدت سیستم جامعه

و ) شیوه تولیـد (ایرانی از تصویري جغرافیایی 

ثر از تلفیــق آن بـــا تحـــوالت نهـــادي متـــأ 

چون . آغازدرخدادهاي فرهنگی و سیاسی می

ها را تعیین کرده و از این رو بر نهادها، هزینه

 پـذیري اقـدام بـه مبادلـه    سوددهی و توجیـه 

ثیر تـــأ) اعـــم از منـــابع اقتصـــادي(منـــابع 

اي حـاکم بـر ایـن    ماهیـت نهادهـ    گذارند، می

روابط، مسیر مبادله و میزان آن را تحت قیـد  

به دیگر سخن، شرایط اولیه . آورندخود در می

ــر      ــال اخی ــد س ــعه ص ــه توس ــل تجرب تحلی

هایی از اثرات شـرایط جغرافیـایی را در    دنباله

مــاتریس  هـاي درایــهامــا آنهـا را در   ،بـر دارد 

نهــادي نقطــه شــروع و بــه عنــوان بخشــی از 

   . گیرد آن در نظر می هايدرایه

ــه    ــدي ب ــان تع ــراي امک ــا از مج جغرافی

ــوق    ــت حق ــردار حال ــر کیفیــت ب ســرزمین ب

  . گذاردمالکیت اثر می

با وجـود اقلـیم جغرافیـایی برخـوردار از     

تنوع آب و هـوایی و زیسـتی، قسـمت بسـیار     

ــاطق   ــره من ــران در زم ــادي از مســاحت ای زی

متوسـط  . آب قـرار گرفتـه اسـت    خشک و کم

متـر   میلـی  250ساالنه کشور ایـران  ندگی بار

است، البته پـراکنش بارنـدگی در کشـور مـا     

به طوري که عمده  ؛بسیار متفاوتی وجود دارد

هــاي ایــران در البــرز شــمالی و    بارنــدگی

هاي اقلیم. دهدهایی از زاگرس رخ می قسمت

مرطوب و نیمه مرطوب ایـران در ایـن نقـاط    

قیـه  امـا میـزان بارنـدگی در ب   . مستقر هستند

کشور به خصوص در حوزه مرکزي ایـران بـه   

متر در سال است و  میلی 250تب کمتر از مرا

حتی در برخی مناطق مرکـزي ایـران میـزان    

براسـاس  . رسـد بارندگی ساالنه بـه صـفر مـی   

المللـی بیابـان زدایـی،     تعریف کنوانسیون بین

اگــر میــزان تبخیــر و تعــرق بــه بارنــدگی در 

از یـک باشـد، آن    اي برابر یک یا کمتر منطقه
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امـا  . منطقه مرطوب و یا نیمه مرطـوب اسـت  

اگر این میزان یعنی نسبت تبخیر و تعرق بـه  

ــد  ــک باش ــاالنه، بیشــتر از ی ــدگی س آن  ،بارن

مناطق خشـک یـا نیمـه خشـک      جزومنطقه 

براساس این تعریف بیش . شودبندي میطبقه

منــاطق   جـزو درصـد از کشـور ایـران،     90از 

امــا براســاس . خشــک اســتخشــک و نیمــه

ـ    هـاي   انآخرین آمارها وسـعت کویرهـا و بیاب

یـک چهـارم   (میلیون هکتـار   43ایران حدود 

ایران در کمربند کویرها . است) مساحت ایران

کمربنـدي   ؛هاي دنیا واقع شده اسـت و بیابان

در که از آفریقا شروع شده و تا صحراي گوبی 

ــه دارد ــهطــی  در. مغولســتان ادام ــزاره  س ه

ن وضـعیتی کمـابیش بـر فـالت     پیشین، چنی

حدود یـک سـوم   . ران حاکم بوده استقاره ای

مساحت کنـونی کشـور در دوران باسـتان در    

ــه  ــواي مدیتران ــک دوم آن در آب و ه اي و ی

نواحی نیمه خشک شبه قـاره هنـد و آسـیاي    

تـوان  ترتیـب مـی  بـدین . میانه استقرار داشت

آبی ناشی از آن را بـه  خشک و کم شرایط نیمه

مشخصه جغرافیایی برجسـته سیسـتم    عنوان

لفــه ؤبنـابراین دو م . جامعـه ایـران بـر شـمرد    

خشـک  آبـی و شـرایط نیمـه   برجسته بـر کـم  

بارش نامنظم بـاران یعنـی شـرایط    : ندا مترتب

جوي تقریبا غیریکنواخت و به شدت نوسـانی  

و پراکندگی جمعیت در گستره فالت قاره بـه  

گیـري  هنگـام شـکل  . دلیل وابسـتگی بـه آب  

بانی تاریخی شرایط اولیـه یعنـی مختصـات    م

A(-1)  بشر، دوران پس از انقالب کشاورزي را

  .  کرد سپري می

اگر اقلیم جغرافیایی را بـه دو نـوع کلـی    

در اقلـیم نـوع    ،آب و پرآب تقسـیم کنـیم  کم

اول، آب عامل کمیاب تولید است و در اقلـیم  

خشک را و شرایط نیمه آبیاگر کم. دوم زمین

مـدل  (انگیزش -ن رأس بردار اطالعاتبه عنوا

در نظــر بگیــریم، ســازه ذهنـــی    ) نقــه ذوز

گـذاري، پـراکنش   کنشگران در بردار سـرمایه 

هـاي کوچـک سـاکن در    آنها در قالـب گـروه  

حاشیه مناطق داراي انشعاب آبی یا برخوردار 

از پتانسیل احداث انشعابی از جریـان موجـود   

چــون از یــک طــرف در  ،کنــدرا توجیــه مــی

یط نیمه خشک، زمـین حاصـلخیز بسـیار    شرا

پراکند و از طرف اندك است و جمعیت را می

دیگر زمانی که آب عامل کمیاب باشد، تراکم 

ــره   ــدید به ــت ش ــه اف ــت ب ــاالي جمعی وري ب

در مجموع عنصر جغرافیـاي بـردار   . انجامد می

حقوق مالکیت به واسطه امکان تعدي داخلـی  

و خـارجی بـه مالکیـت بـه سـمت مختصــات      

ــل دارد دس ــور . ترســی محــدود تمای ــه منظ ب

گـذاري بایـد از   تر بـردار سـرمایه  تحلیل دقیق

هایی همگن انگاشت کنشگران به مثابه هویت

ــت ــات  . دوري جس ــاب طبق ــن رو احتس از ای
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ــتالف-اجتمــاعی ــر دقــت اقتصــادي و ائ هــا ب

گــذاري از انگیــزه بــه نگاشــت بــردار ســرمایه

ي انتخاب راهبرد و از راهبـرد بـه تعـادل بـاز    

بنابراین تصویر باال . افزایدمبادله اجتماعی می

از جامعه ایرانـی در هنگـام تثبیـت تـدریجی     

ــا مشخصــه ــه را ب ــاریخی شــرایط اولی هــاي ت

  .  کنیمتکمیل می

از نظر سیستم مینیمـال نهادهـاي غیـر    

پیش از مهـاجرت اقـوام اوسـتایی بـه     رسمی، 

ایران، زیستگاه مردم به صورت دهکده بـود و  

. اي پراکنده استقرار یافته بودندگونه مزارع به

آنچـه  . شـدند مردم بر حسب قبیله تقسیم می

طبیعی بـا   حالتکه این نظم بدوي را به نظم 

دسترسی محدود انتقال داد، ائتالفی بـود کـه   

به وسیله سرسلسـله حکومـت هخامنشـی در    

بین متخصصان خشـونت در آن دوران یعنـی   

سـتقرار  پـس از ا .  بزرگان قبایل تشکیل شـد 

الطوایفی در ساختار هخامنشیان، شیوه ملوك

، 1377لمتـون،  (حکمرانی کشور پدیدار آمـد  

ــص ) 77 ، ص2003(کاتوزیــان ). 49-53 ص

نیز بـه ماننـد لمتـون، سـاختار حکمرانـی آن      

کند و توصیف میدوران را به صورت ساتراپی 

ــدگاه تکامــل بــرخالف محققــان متــأ ثر از دی

ر است کـه منشـاء   تاریخی مارکس، بر این باو

فئودالیسم ایرانی ناشناخته است و به راحتـی  

ــی ــود   نم ــا وج ــات آن دوران را ب ــوان طبق ت

مشابهت در شکل از نظـر محتـواي ارتبـاط و    

مناسبات اجتماعی با جامعه فئـودالی اروپـاي   

از دید او مالکـان  . قرون میانه یکسان انگاشت

بــزرگ ایرانــی بــه طــور مشــخص در شــهرها 

ــد مفهــوم اســتقرار داشــتن زمینــدار «د و نبای

بنـابراین،  . را براي آنها بـه کـار بـرد   » 19غایب

صرف نظر از اهمیت طبقه زمینـدار در دوران  

ایران باستان، نباید قالـب جامعـه فئـودالی را    

  .  درخورد آن قلمداد کرد

کتـاب  ، 1378(به اعتقـاد ویـل دورانـت    

ــارس   ــیزدهم، پ ــل س ــت، فص ) 21 ، صنخس

مسایل اقتصـادي بـه   زندگی پارسیان بیش از 

سیاست و جنگ وابسـته بـود و ثـروت آن بـر     

سـازمان شاهنشـاهی   . پایه قدرت انباشته شد

ــر ایــن مجموعــه تســلط  بســیار نیرومنــدي ب

ــت ــا   . داش ــق ی ــدرت مطل ــامگیق ، 20خودک

مشخصه اصلی شاهنشـاهان ایـران بـه شـمار     

شش خانواده که همـراه بـا داریـوش    . رودمی

ز میان برداشـتند،  اول انقالب کرده و بردیا را ا

دادنـد و  ائتالف غالب فرادستان را تشکیل می

شاه نیز از . از امتیازات خاصی برخوردار بودند

امالك اختصاصی به عنوان صندوق رانت بهره 

جست و تعهد اعضـاي ائـتالف بـه فـراهم     می

ــه واســطه   ــزار و نیــروي جنگــی را ب آوردن اب

بدین . ساختبخشش امالك به آنها معتبر می

                                       
19. Absentee landlord 
20. Arbitrary  
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یب، اعضاي ائتالف غالب در امـالك خـود   ترت

وضـع    تسلط زیادي داشـتند و اخـذ مالیـات،   

از . قانون و اختیار قضاوت از امتیازات آنان بود

تـوان نتیجـه گرفـت کـه کنتـرل      این رو مـی 

سیاسی نظامیان به صورت یکپارچـه نبـوده و   

چنین وضعیتی بر پتانسـیل نـاامنی و فقـدان    

ــی  ــه م ــونت در جامع ــرل خش ــزکنت در . وداف

صورتی که این تصویر را با تصویر مبتنـی بـر   

خشــک و پراکنــده بــه صــورت هجامعــه نیمــ

مان در نظر بگیریم، شدت ناامنی بایـد بـه   توأ

ضعیفی حدي بوده باشد که عملکرد اقتصادي 

می بـراي حفـظ   جنگ دائ. را به تحقق برساند

قلمروي شرقی و گسترش قلمرو در غرب بـه  

نـی چهـار سلسـله    ها یعتمهمراه تغییر حکو

اصلی تا زمان ورود اعراب به ایـران بـر تصـور    

در صورتی که عملکرد . افزایدشدت ناامنی می

رونق  علتاقتصادي امپراطوري هخامنشی به 

تجارت در شهرها و نیز زراعت بر روي زمـین  

در ) 1350(شاهپوریان . قابل توجه بوده است

گزارشی از » بیست و پنج سده مالیات«کتاب 

ــازم ــاتی س ــاتی آن  ان مالی ــدهاي مالی و درآم

دهد که رونق نسبی اقتصـادي   دوران ارائه می

ــاز    ــدیم را ب ــاي ق ــارادایم دنی ــارچوب پ در چ

تصویر انطباقی، نمایی از یک جامعه . تاباند می

دهد که تحرك اجتمـاعی  طبقاتی را نشان می

 21ناممکن بوده و حالـت قشـري   در آن تقریباً

اواخــر دوره یعنــی وضــعیتی کــه تــا  ،داشــته

یکــی دیگــر از . ساســانی حفــظ شــده اســت 

هـاي تصـویر انطبـاقی ایـن اسـت کـه       داللت

شاهنشاه عالوه بر توانایی اعطاي رانت زمـین  

براي حفظ اعتبار تعهد وفاداري ائتالف غالـب  

به خویش، از رانـت قـوي دیگـري بـراي کـل      

قلمروي خود یعنی وابسـتگی فرودسـتان نیـز    

که او و فرودستان  برخوردار بوده باشد، چیزي

ــی   ــرار م ــاري ق ــعیت همک ــا را در وض داده ت

خـوب را بـه ثبــت    عملکـرد اقتصـادي نسـبتاً   

به دیگـر سـخن، تـا پـیش از     . رسانیده باشند

دوره ورود اعراب به ایران، خود فرودستان هم 

یک سیستم انگیزشی را پیش رو داشتند کـه  

ــا وجــود پرا ــه  ب ــه مثاب ــایی ب کنــدگی جغرافی

آنها را بـه تولیـد کشـاورزي و     اي قوي، انگیزه

به بیان . کرد می رونق اقتصادي بیشتر ترغیب

، 22اي چنـد الیـه  عبارات نظریـه بـازي شـبکه   

شاهنشاه از یک طرف در بازي با ائتالف غالب 

درگیر بود و از طـرف دیگـر بایـد فرودسـتان     

قلمـروي وسـیع را نیــز بـه سـمت اســتراتژي     

ود داد تا منافع بلندمدت خهمکاري سوق می

ائـتالف غالـب بـا رانـت     . را به حداکثر برساند

از بعـد  . مانـد زمین به تعهد خـود معتبـر مـی   

فرودستان، مفهوم آب و دسترسـی بـه آن بـه    

                                       
21. Cast 
22. Nested games theory  
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عنـوان عامــل کمیــاب تولیـد در فــالت قــاره   

ثر بر استراتژي آنهـا  ئله اساسی و مؤایران، مس

ــود ــاالري   . ب ــه دیوانس ــه ب ــا توج ــاه ب شاهنش

ي پراکنـده ایـران   گسترده خویش و جغرافیـا 

توانست کنترل منابع آب و تقسیم آنها بـه  می

وسیله قنوات و سدها را تحت کنترل خود در 

آورد و به این وسیله، انتخاب راهبرد همکاري 

از طـرف  . را براي فرودستان سـودمندتر کنـد  

دیگر چون فرودستان در بازي دیگري با خود 

هـا  اعضاي ائـتالف غالـب حـاکم بـر سـاتراپ     

بودند، استراتژي همکاري آنها را در هر  درگیر

دو بــازي بــه موقعیــت بهینــه پــارتو نزدیــک  

زیـرا کنتــرل نظامیـان بــه صــورت    ،کــرد مـی 

ترین راه حـل   یکپارچه نبود و آنها باید نزدیک

نــه پــارتو در هــر دو بــازي را بــر     بــه بهی

  . )5(گزیدند می

کـه پتانسـیل نـاامنی جغرافیـایی     ولو این

جوي گی با اقوام ستیزهشدید از ناحیه همسای

ده از خشــک و زنــدگی پراکنــو شـرایط نیمــه 

ــاریخی مبــدأ ــد،  مشخصــات ت ــه شــمار رون ب

ساختار حکمرانی و نهادي وجـود داشـته کـه    

دستیابی بـه وضـعیت همکـاري و در نتیجـه     

. عملکرد اقتصادي خوب را میسر کـرده اسـت  

ــتم     ــه سیس ــات س ــاق مختص ــع انطب در واق

، حکمرانـی  )ABCDgeo(مینیمال جغرافیـایی  

و نهادهـاي  ) ABCDgov(یا نهادهـاي رسـمی   

ــمی  ــا و ) ABCDinINS(غیررس در راس برداره

عدم ناسازگاري از نظـر جهـت بـردار برآینـد،     

. عملکرد اقتصادي مثبت را موجب شده اسـت 

ماتریس نهادهاي غیررسـمی  از بعد افراز خرده

یعنی تجزیه مـاتریس نهادهـا    ماتریس نهادي

هـاي  س مربـوط بـه درایـه   به جمع دو مـاتری 

، آیـین  نهادهاي  غیررسمی و نهادهاي رسمی

زرتشت که ظهور آن به قرون دهم تـا ششـم   

ترین درایـه مـاتریس    گردد، مهممیالد باز می

بـه بیـان   . رودنهادهاي غیررسمی به شمار می

اخـالق  ) 68-75 ، صـص 1378(ویل دورانـت  

انگاشت که زرتشت انسان را موجودي آزاد می

  . ا فکر و اندیشه خود کار کندباید ب

ــه  بــا ورود مســتقیم موبــدان زرتشــتی ب

عرصه سیاسـت و تشـکیل ائتالفـی قدرتمنـد     

توســط آنهــا در دوره ساســانیان، ســاختار     

شـد   ایدئولوژي وابستهحکمرانی نیز بیشتر به 

و از این رو شکل استراتژي بازیگران اجتماعی 

تا پیش از تشـکیل ائـتالف   . ایران تغییر یافت

وبـدان در دوران ساســانیان، امکـان گــذار از   م

ـ بـه   23طبیعی شـکننده  حالت ت طبیعـی  حال

فراهم آمده  25لت طبیعی بالغحاسپس  24پایه

علت رونق اقتصادي نیز به بلوغ تـدریجی  . بود

طبیعی به رغم دسترسـی محـدود بـاز     حالت

                                       
23. Fragile Natural State 
24. Basic Natural State 
25. Mature Natural State 
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ــی ــتم ــب در   . گش ــتالف غال ــه ائ ــانی ک زم

ــادي،    ــط اقتص ــی، رواب ــوري هخامنش امپراط

ی و نظامی خود را بـر مبنـاي نهادهـاي    سیاس

طبیعی  حالتموجود بسط داد، امکان گذار از 

. طبیعـی پایـه پدیـد آمـد     حالـت شکننده به 

ضمن این که دولت تنها چارچوبی بود کـه از  

طبیعی  حالتدر . کردها پشتیبانی میسازمان

یابد که ابزار بالغ، چارچوب نهادي استقرار می

هـا  روي سـازمان  حاکمیت قانون را در پـیش 

بـراي   فراشخصـی ظهور هویـت  . دهدقرار می

شاهنشاه و تفکیک آن از هویت فـردي او بـه   

ــت از هویـــت    ــیهمـــراه حمایـ  فراشخصـ

هـاي  هاي فرادستان یکی از مشخصـه  سازمان

رود طبیعـی بـالغ بـه شـمار مـی      حالتاصلی 

ابزار ). 59-69 ، صص2009نورث و سایرین، (

آن در کـل  حاکمیت قانون به معنـاي دقیـق   

دوره پــیش از ورود اعــراب بــه ایــران، وجــود 

به همین دلیل، انحصـار دولـت   . نداشته است

در کنترل یکپارچه نظامیان نیز محقق نشـده  

پیدایش دولت ساسانی درواقـع حاصـل   . است

هــاي سیاســی و ســتیزي علیــه خودمختــاري

روش . تساهل مذهبی حکومـت اشـکانی بـود   

وسیع ایران حکومت اشکانی براي اداره کشور 

مبتنی بر اعطاي نوعی اسـتقالل بـه ایـاالت و    

ــق   ســـرزمین ــناختن حـ ــه و شـ ــاي تابعـ هـ

. هاي مذهبی بـود خودمختاري و حفظ آزادي

هـاي اشـکانی بـه وسـیله     تعدادي از سـاتراپی 

شدند و بعضـی دیگـر بـه     شاهزادگان اداره می

هاي محلی که حکومت و قدرت   وسیله سلسله

. پذیرفتـه بودنـد   شاهنشاه اشکانی را بر خـود 

تنها از قرن اول میالدي بود که بـر اثـر نفـوذ    

سیاســـی عنصـــر ایرانـــی و قـــدرت یـــافتن 

ان اداره نیهاي محلی که به دست ایرا حکومت

فرهنگ و تمدن هلنـی رو بـه ضـعف     ،شدمی

مذهب به . نهاد و فرهنگ ایرانی تقویت گردید

کننــده حــدود و ثغــور  عنــوان عامــل تعیــین

ها و ضامن حفـظ موقعیـت    اجتماعی و منزلت

طبقات و پشتیبان دولت در اعمـال سیاسـت   

شد و دولت نیز داخلی و خارجی محسوب می

نگاهبان مذهب و مروج آن بود و اگـر گـاهی   

این نظام هماهنگ به دلیل رقابت بین قدرت 

سلطنت و اشرافیت و روحانیت، دچـار نشـیب   

و فــراز گردیــد، پایگــاه اجتمــاعی و سیاســی  

و نقش مـؤثر آن در سیاسـت    مذهب زرتشتی

در تشـکیالت جامعـه ساسـانی    . از بین نرفت

طبقه روحانی درحکم سرِ جامعه فرض شده و 

ــت     ــت و روحانی ــن و دول ــر دی ــاه مظه پادش

بـا  . را بـه ایـزدان پیونـد داده بـود     زرتشتی او

ورود جدي موبدان به عرصه سیاست در دوره 

ساسانیان، حکومت ساسانیان به شدت تحـت  

ــلطه موبــ  ــود  س ــان ب ــاکونوف، (دان و مغ دی

1380 .(  
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نظــام ) 1314(بــه اعتقــاد کریستینســن 

اي  ی و ساختار جامعه ساسانی به گونـه طبقات

ــود کــه شــاه در رأ ــرار داشــت و ب س هــرم ق

نجبـا قـرار    بالفاصله پس از او دایره اشـراف و 

لطوایفی حکومت حفـظ  اساختار ملوك. داشت

ـ   در رأ. شده بود د س هرم اشـراف و نجبـا، موب

موبـد موبـدان تـاج برسـر شـاه      . موبـدان بـود  

و تا بـه پادشـاهی ایشـان موافـق      گذاشته  می

. رسیده است این حق به ایشان نمی ،شده نمی

به این ترتیـب در دوره ساسـانی برآینـد سـه     

مجموعه برداري جغرافیا، سـاختار حکمرانـی   

یا نهادهاي رسمی و نهادهـاي رسـمی دچـار    

یگـر انتخـاب   بـه عبـارت د  . ناسازگاري شـدند 

نابهینه پادشاهان ساسانی در شـدت دادن بـه   

محدودیت دسترسی به واسطه درگیـري آنهـا   

آنهـا بـه   . در بازي دیگري با موبدان بوده است

تحقق وضعیت بهینـه بـا موبـدان بـراي      دلیل

هـاي بـازي بـا    کسب مشروعیت در دیگر الیه

ــه  ــرار فرودســتان در وضــعیت غیــر بهین اي ق

یجه گرفـت کـه مـاتریس    توان نتمی. گرفتند

نهادي در دوره ساسـانی بـه شـدت ناسـازگار     

بوده و از این رو خمیدگی جریان اطالعات در 

انگیــزش بــه اســتقرار همــه -بــردار اطالعــات

کنشگران در تعادل نش بسـیار دور از بهینـه   

پارتو یعنی وضعیت معماي دو زنـدانی منجـر   

واقعیت این است کـه چـون در   . )6(شده است

طبیعی،  ائتالف غالب حالتستان و بازي فرود

تکرار دورهـاي بـازي بـه رهـایی از وضـعیت      

زنـدانی و اعتبـار تعهـدات کمکـی      معماي دو

کند، فشارهاي بیرون از سیستم و عوامـل  نمی

برونزا در تغییـر اجتمـاعی و سیاسـی، نقشـی     

  . کنندثر ایفا میؤم

هـاي  بندي وضعیت مشخصـه براي جمع

راب به ایـران بایـد   تاریخی تا پیش از ورود اع

به شناسایی روندهاي پایدار، روندهاي متوقف 

ــو در ایــن نقطــه عطــف   ــدهاي ن شــده و رون

از بعـد مـادي و معیشـتی    . تـاریخی پرداخـت  

آبی توان گفت که تنش بین جمعیت و کممی

هـاي تـاریخی اصـلی جامعـه     یکی از مشخصه

ــود  ــی ب ــاامنی   . ایران ــت، ن ــدگی جمعی پراکن

یجاد صندوق رانت براي جغرافیایی، پتانسیل ا

یک حکومـت مرکـزي خودکامـه بـه واسـطه      

کنترل و تقسیم منابع آب، روندي بود کـه در  

عراب به ایران نیز وجود داشت و هنگام ورود ا

هاي آن بـه ویـژه نـاامنی    ثیر برخی از جنبهتأ

ــد ــاهی  . شــدیدتر گردی چــون سیســتم پادش

توانسـت از زمـین و منـابع آب بـه عنـوان       می

تضمن اعتبـار تعهـدات ائـتالف    چسب رانت م

هـاي  غالب بهره جوید و از طرف دیگر تعـادل 

ــبکه ــازي ش ــاه و  ب ــین شاهنش ــه ب اي چندالی

ائــتالف فرادســتان غالــب، شــهروندان بــا     

فرادستان غالب و شهروندان بـا شاهنشـاه در   
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چارچوب یک ماتریس سازگار نهـادي تحقـق   

له نـاامنی جغرافیـایی   ئاز شدت مس ،یافتمی

ــد   ــته ش ــا دوره  کاس ــادي ت ــرد اقتص و عملک

در دوره . ساسانیان وضـعیت مناسـبی داشـت   

ساسانیان، اجـزاي مـاتریس نهـادي از جانـب     

هـاي بخـش نهـادي رسـمی و     چیدمان درایه

ــار    ــمی دچ ــاي غیررس ــا نهاده ــازگاري ب ناس

ناسازگاري شده و عملکرد اقتصادي به واسطه 

ایـن خمیـدگی در فضـاي سیسـتم مینیمـال      

به این ترتیـب  . افت شد نهادهاي رسمی دچار

در پایان دوره با یک ماتریس ناسازگار نهادي 

مـواجهیم کـه   ) نهادهاي رسمی و غیررسمی(

هـاي مـاتریس   به پذیرش و جـایگزینی درایـه  

بـه  . نهادي دیگري بیرون از سیسـتم انجامیـد  

عبارت دیگر با ورود اعراب به ایران، عناصـري  

 از شبکه مفاهیم، آداب و رسوم، سبک زندگی

و الگوي روابط متقابـل آنهـا نیـز در مـاتریس     

    .نهادي جامعه ایران وارد شد

ــدهاي     ــران، رون ــه ای ــراب ب ــا ورود اع ب

شناختی، تنش بین جمعیت و منـابع  جمعیت

به ویژه کمیابی آب و نحوه پراکنش جمعیـت  

و ناامنی ناشی از مرزهـاي شـرقی، رونـدهایی    

بـه عبـارت دیگـر    . هستند که پایـدار ماندنـد  

ــاخ ــال  سـ ــتم مینیمـ ) ABCDgeo(تار سیسـ

تغییــر مختصــات رئــوس   . تغییــري نکــرد 

هــاي انگیــزش سیســتم-بردارهــاي اطالعــات

ــی و     ــاختار حکمران ــا س ــرتبط ب ــال م مینیم

و ) ABCDgov(نهادهــاي غیررســمی یعنــی   

)ABCDinINS (ترین ابعاد این نقطه عطف  مهم

بنابراین براي ردیابی . رودتاریخی به شمار می

ریخی الزم اسـت تـا در عـین    هاي تامشخصه

وفاداري بـه مفـاد تحلیـل سیسـتم مینیمـال      

)ABCDgeo( تحــوالت دو سیســتم مینیمــال ،

اي کـه در  نکتـه . دیگر را مـدنظر قـرار دهـیم   

هاي تاریخی اهمیـت زیـادي   ردیابی مشخصه

بـــه همســـانی سیســـتم مینیمـــال     ،دارد

)ABCDgeo (   در هر دو بافتار جامعـه ایرانـی و

گفتـه در  هاي پـیش ویژگی. دگردعربی باز می

باب اوضاع جغرافیایی و نسبت بین جمعیت و 

منابع با شـدت بسـیار بیشـتري در سـرزمین     

عربستان و کشورهاي امروزي حاشـیه خلـیج   

  . فارس مصداق دارد

ــدون   ــن خل ــادي ) 1375(اب ــیر م -تفس

ــال   ــتم مینیم ــتی از سیس ) ABCDgeo(معیش

ـ    این نواحی را در ه غالب زنـدگی قبیلگـی ارائ

از دید او تفاوت نوع زنـدگی ملـل   . داده است

آنهـا ناشـی    مختلف از تفاوت سیستم معـاش 

نشـین از دیـدگاه ابـن     اعـراب بادیـه  . شودمی

دگی طبیعی دارنـد؛ آنهـا تنهـا بـه     خلدون زن

کننـد و تصـرف بسـیار    مین نیـاز فکـر مـی   تأ

او زنـدگی اقـوامی   . اندکی در طبیعـت دارنـد  

ها و اسـالوها  ها، ترکمانهمچون بربرها، ترك
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هاي خـود بـه   که به دنبال چراگاه براي دامرا 

روند نیز در زمـره شـیوه   سمت مراتع سبز می

نکته اصلی این است . دهدنشینی قرار میکوچ

نشـینی در صـحرا   جایی مکرر یا بادیه هکه جاب

یعنـی   ،هاي بزرگ میسر نیستبراي جمعیت

هاي ایلـی و قبیلگـی   جمعیت به صورت گروه

شود تا مناطق مختلف پراکنده می کوچک در

جایی یا حل تنش بین جمعیـت و   هامکان جاب

منابع بسیار کمیاب آب از طبیعت بـه وجـود   

هـاي  مفهوم عصـبیت، یکـی از مشخصـه   . آید

نشینی اسـت کـه   اصلی زندگی قبیلگی و کوچ

بـه اعتقـاد وي   . ابن خلدون به آن اشـاره دارد 

د چون بین اعضاي قبایل، پیوند خویشی وجـو 

دارد، کمک به اعضاي قبیله نوعی غرور قومی 

ریاست بـر جامعـه قبـایلی    . آیدبه حساب می

جز به وسیله عصبیت و غلبـه بـر آنهـا میسـر     

-320 ، صـص 1382ابـن خلـدون،   (شود نمی

از دیــدگاه نظریــه بــازي، اعضــاي هــر ). 313

قبیله در یـک بـازي بـا دورهـاي مکـرر قـرار       

تـابی از  داشـتند و عصـبیت از ایـن منظـر، باز    

تسلط استراتژي همکاري براي اعضاي داخـل  

در واقع غرور قبیلگی یـا عصـبیت،   . قبیله بود

نشـین  استراتژي مسلط کنشگران جامعه بادیه

هـر چـه   . در بازي مبادله منابع اجتماعی بـود 

میزان توانایی یک قبیله در اعمال خشـونت و  

شد، امکان دسـتیابی  عصبیت بیشتر هویدا می

منزلـت، قـدرت و ثـروت یعنـی     آن قبیله بـه  

منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصـادي افـزایش   

به این ترتیب، تصویر کلـی سیسـتم   . یافتمی

نشـین بـه   مینیمال کل قبایـل جامعـه بادیـه   

بـراي جامعـه و    26صورت یک تعادل تخریبـی 

اســتقرار تعــادل ناشــی از همکــاري درون     

یعنــی . هــاي قبیلگــی آن بــودسیســتم خــرده

پارچـه خشـونت و عصـبیت    فقدان کنتـرل یک 

شد تا امکان همکاري بین قبایل بـه  باعث می

کمترین حد خـود برسـد و آنهـا در وضـعیت     

حتـی وجـود   . معماي دو زندانی قـرار بگیرنـد  

نشـین و عبــور  تجـارت در بـین اعـراب بادیـه    

ها از سرزمین آنها نیز نباید دلیلـی بـر   کاروان

ــل      ــین قبای ــتقرار وضــعیت تعــاون در ب اس

ها بـه مـدد ابـزار    این کاروان. ن باشدنشی بادیه

خشونت و عصبیت تشکیل شده و بـه مقصـد   

مـی در بـین اعـراب    سیدند و جنگـی دائ رمی

به این معناسـت   تعادل تخریبی. وجود داشت

که نتیجه نهایی بازي در بهترین حالت باعـث  

ها شود تا جمع جبري مطلوبیت همه گروهمی

امـا  . یا افراد درگیـر در بـازي تغییـري نکنـد    

وقتی تعادل نهایی بازي به بهینه پارتو نزدیک 

رود که مطلوبیت یک فرد یـا   انتظار می ،باشد

گروه بدون تغییر مطلوبیت فرد یا گروه دیگـر  

در واقــع در جامعـه قبیلگـی کــه   . ارتقـا یابـد  

                                       
26. Destructive Equilibrium  
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طبیعـی   حالتتر از ماندهوضعیتی بسیار عقب

وجود دارد، عصبیت و خشونت به جاي رقابت 

و غرور قبیلگی در شبکه مفـاهیم   حاکم است

اعضاي هر قبیله به معناي عدم تحمل برتري 

ــراي   نســبی اعضــاي قبیلــه دیگــر و تــالش ب

تخریب یا تصاحب آن موقعیت بـا توسـل بـه    

ــه     ــه بهین ــت ب ــه در نهای ــت ک ــونت اس خش

. انجامـد اجتماعی به معناي متـداول آن نمـی  

ــر ــالوه ب ــار و   ع ــی، تقســیم ک ــادل تخریب تع

ســیار ابتـدایی نیـز از دیگــر   گرایـی ب  تخصـص 

هاي جوامـع قبیلگـی کـوچ نشـین بـه      ویژگی

در واقـع تمـامی اعضـاي یـک     . آیندشمار می

عشـیره یــا یــک ایـل از توانــایی انجــام همــه   

کارهاي الزم براي ادامه معاش اعضا برخوردار 

له قـانون بـازدهی نزولـی در    ئاما مس ،اندبوده

امـور   هنگام استفاده از حیوانات یا انجام دیگر

و انجام به موقع هر کار موجب نوعی تقسـیم  

ـ   کار ابتدایی بین اعضا می ا مفهـوم  شـد کـه ب

گرایـی نبایـد    تقسیم کار مبتنـی بـر تخصـص   

چون تقسیم کار بسـیار  . یکسان انگاشته شود

له عـدم تقـارن اطالعـات و    ئابتدایی بود، مسـ 

) نانوشته یا نوشته(پیچیدگی در مفاد قرارداد 

بـه دیگـر سـخن    . آمـد نمـی مبادله به وجـود  

مبادله در فضایی شخصی با کمتـرین میـزان   

نااطمینـــانی از روابـــط انســـانی بـــه وقـــوع 

از ایـن روي سـاختار مشخصـی     ،پیوسـت  مـی 

از طـرف  . براي حقوق مالکیت استقرار نیافـت 

ــابع    ــع و من ــراي مرات ــزاع ب ــورد ن ــر در م دیگ

گیـري  مشترك نیز از یک طرف هزینه انـدازه 

ــا ــه حــدي ب ال بــود کــه بــه منفعــت منــابع ب

اجتمــاعی ناشــی از طراحــی کارامــد ســاختار 

چربیـد و از طـرف دیگـر     حقوق مالکیـت مـی  

تمهید کنش جمعی براي دسـتیابی بـه یـک    

حل نزدیک بـه بهینـه اجتمـاعی در میـان     راه

زیرا  ،هاي مختلف، هزینه سنگینی داشتگروه

کنترل خشونت به صـورت یکپارچـه صـورت    

ـ   مین مـی در  راي نـزاع دائ پـذیرفت و ابـزاري ب

تري از منابع مشـترك  دسترسی به میزان بیش

که شـرایط اجتمـاعی، احتمـال    ضمن این. بود

هـاي  تعدي به حقوق مالکیت از طـرف گـروه  

  . بردسیار در جستجوي منابع را باال می

ــتم مینیمــال     مختصــات هــر دو سیس

)ABCDinINS(  و)ABCDgeo(  بــــا سیســــتم

ــال  ــه) ABCDgov(مینیمــ ورود  دوران اولیــ

بـه واسـطه   . اعراب به ایران نیـز سـازگار بـود   

سیستم حکمرانی خالفت بـه ویـژه در چهـار    

ســده اول هجــري قمــري، حکمرانــی ملــی و 

بـه  . سیستم پادشاهی از میـان برداشـته شـد   

واسطه حـذف عنصـر حکومـت ملـی، نـاامنی      

بـا  . ناشی از مرزهاي شرقی نیـز شـدت یافـت   

ت تـوان دوران اولیـه حکومـ   کمی تسامح مـی 

طبیعی شـکننده   حالتخلفا را با استقرار یک 
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به دنبـال اسـتقرار سـاختار    . همسان پنداشت

جدید حکمرانـی، سـاختار طبقـات اجتمـاعی     

نابسـامانی در دوران اولیـه   . قبلی از هم پاشید

توان ائتالفی غالب از به حدي باالست که نمی

فرادستان مسلط بـر امـور سـرزمین ایـران را     

هـاي  قـع بـازآرایی درایـه   در وا. شناسایی کرد

مـاتریس نهـادي، آنتروپـی شـدید سیســتم و     

بر بودن دسـتیابی دوبـاره بـه سـازگاري     زمان

ماتریس نهادي موجـب شـده بـود تـا تعـادل      

تخریبی منطبق با مختصات سیستم مینیمال 

)ABCDgeo ( سـان تعـادل   بـدین . حاکم باشـد

تخریبی و آثـار نهـادي تقسـیم کـار ابتـدایی      

پایـداري در جامعـه ایرانـی    تاریخی  مشخصه

هر چند که بعد از ورود اعراب بـه  . مبدل شد

نقـش مهمــی در    ایـران نیـز شــهر و تجـارت،   

امـا بـه دلیـل     ،جامعه ایران به عهده داشـتند 

ــی  ــط ایل  -حاکمیــت ســازندهاي الگــوي رواب

ــه ــاتریس قبیلگــی در درای ــی م هــاي حکمران

ــت از   ــوق مالکی ــادي، فاصــله ســاختار حق نه

ــدیدت  ــارایی ش ــدک ــان شــدید در  . ر ش نوس

هــاي مالکیــت و اســتفاده از زمــین بــه  شــیوه

هاي خارجی فرادست عنوان چسب رانت گروه

  مـدت، یار کوتـاه هاي زمانی بسـ در قالب وقفه

در پیمــایش . کنــدییــد مــینکتـه مزبــور را تأ 

اي از طیـف گسـترده  ) 1377(کاترین لمتون 

هــاي تقســیم زمــین بــه دنبــال تغییــر شـیوه 

ــت از جم ــول، خالصــه،  حکوم ــه اقطــاع، طی ل

  . موقوفه و سیورغال برشمرده شده است

ها از مرزهاي نفوذ و ورود ترکان و مغول

شرقی، به ناسازگاري مجدد ماتریس نهادي و 

گرچـه سیسـتم   . پیچیدگی بیشتر آن انجامید

ــا سیســتم مینیمــال ) ABCDgeo(مینیمــال  ب

)ABCDgov ( ــود ــه ب ــاق یافت ــدم   ،انطب ــا ع ام

بـا  ) ABCDgov(ستم مینیمـال انطباق بین سی

بـه اغتشـاش   ) ABCDinINS(سیستم مینیمال 

ــومی ارزش ــا آن ــا ی ــداوم در   27ه ــان م و نوس

به این ترتیـب،  . شدعملکرد سیستم منجر می

سیستم از دو الیه ترکیب شده بود؛ یکی الیه 

حکمرانی رسـمی کـه کنشـگران بـا پـذیرش      

هـاي نهـادي حکـومتی از    برخی از چـارچوب 

ها و هنجارهـا پیشـگیري   زشتخریب کامل ار

کردند و دیگر الیه حکمرانی غیررسمی یـا  می

هاي اجتمـاعی  زیرزمینی که به وسیله جنبش

هــایی از ایــن دســت هــدایت عیـاران و گــروه 

در بلندمـدت، اغتشـاش    ،این با وجود. شد می

ناپذیر بود و ها اجتنابها و تعارض نقشارزش

تعادل تخریبی حاصل بیشـترین فاصـله را بـا    

اعضـاي  . گرفـت مختصات بهینه اجتماعی می

کرد و به همـین  گروه فرادست مدام تغییر می

دلیل هویت فـردي بـر هویـت صـنفی غلبـه      

بنابراین دسترسی به حقـوق مالکیـت   . داشت

                                       
27. Anomie  



ه 
ار

شم
و 

ه 
جا

پن
 نه

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

ن
تا

س
تاب

 
13

90
  

   

 

295  

در صـورتی کـه در   . )7(دود بـود به شدت محـ 

دوران پیش از ورود اعراب، انطباق دو سیستم 

ــمی   ــاي غیررس ــی و نهاده ــال حکمران مینمی

ــق نســبی در بلندمــدت   ــات و رون موجــب ثب

  .   شد می

ــدریجی در    ــدیالت ت ــر، تع ــن منظ از ای

هـاي افـراز بخـش غیررسـمی مـاتریس      درایه

 تقـدیرگرایی نهادي به سمت پذیرش عناصـر  

اختیار در برابر رخدادهاي طبیعی یعنی سلب 

ــه     ــین دو الی ــله ب ــر فاص ــز ب ــاعی نی و اجتم

در چنین بافتاري، شاهنشـاه  . گفته افزود پیش

مبـدل شـد در عـین اینکـه      مستبد مطلقبه 

بــه ایــن . مالکیــت واقعــی از آن خداونــد بــود

هاي ذهنی کنشگران نیز با عـدم  ترتیب سازه

ان امــري محتــرم احتســاب مالکیــت بــه عنــو

هزینه مبادلـه   گاري پیدا کرد و در نتیجهساز

باال امکان تحقق مبادله در فضاي غیرشخصی 

آمـده در نتیجـه سـودهاي    کمتر به وجود می

ــی  ــیص نم ــی از آن تخص ــدناش ــدم . یافتن ع

قطعیــت و نوســان شــدید مختصــات اجــزاي 

سیستم به حدي بـود کـه حتـی در سـاختار     

حکمرانی نیز ثبات به توانایی اعمال خشـونت  

به این ترتیب تحـوالت  . شاه بستگی داشتپاد

ناپذیر جلوه بینیاجتماعی نیز به صورتی پیش

  . کردندمی

نبود قانون و حاکمیت قانون نیز از دیگر 

هاي تـاریخی قابـل توجـه در ایـران     مشخصه

هـاي میانـه مـیالدي و حتـی مقـارن بـا       سده

قـانون  «عبارت معـروف  . انقالب صنعتی است

ه قاجـار کـه در قـرن    از ناصـرالدین شـا  » منم

نوزدهم مـیالدي بیـان شـده، ژرفـاي فقـدان      

قانونی نوشته براي کاهش نااطمینانی محـیط  

اي نکتـه . دهـد مبادالت اجتماعی را نشان می

ــه  ــیاري از اندیش ــه بس ــعه از آن ک ورزان توس

ــی ــت م ــتالف  غفل ــاي ائ ــوف اعض ــد، وق ورزن

فرادستان غالب و پادشاه به اهمیـت قـانون و   

به این ترتیب بخش زیـادي  . ستامنیت بوده ا

از دارایی کنشگران امکـان تبـدیل شـدن بـه     

چون به محض افزایش  ،کردثروت را پیدا نمی

شـد یـا بـه    ثروت یا توسط سربازان غارت می

دوم اگـر  . افتـاد داران مـی چنگ حکام و تیول

پادشاه نسـبت بـه فوایـد اجتمـاعی امنیـت و      

هینـه  قانون واقف بوده است چرا به انتخاب ناب

زد؟ به عبارت دیگر چـرا پادشـاه بـا    دست می

وجود انتفاع بالقوه از رونق عملکرد اقتصـادي  

در بازي با اعضاي اجتماعی خـود، اسـتراتژي   

منجر به وضعیت معماي دو زنـدانی را پـیش   

گرفت؟ چنـین پارادوکسـی تنهـا مخـتص     می

خان نیز در مواجهـه   غازان. قاجار نبود سلسله

مین خود اقتصادي براي تأا افت شدید منابع ب

او بــه . و ســربازانش در یــک دور باطــل افتــاد

گفت که براي تداوم دسترسـی بـه   سربازانش 

هــایی از شــدت منــابع مــردم ایــران در برهــه
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فشاهی، (اعمال خشونت و غارت خود بکاهند 

1354(    .  

بــراي پــارادوکس غــازان خــان در واقــع 

اگر آنهـا  . تمامی حاکمان مصداق داشته است

سازي مطلوبیت خـود دسـت بـه    براي بیشینه

در بلندمدت چیزي براي  ،زدندغارت مدام می

ناچار بود تا در راهزن ساکن ماند و غارت نمی

مواردي فضاي سیاسی و اقتصادي را باز کنـد  

تـا میـزان بهینــه غـارت منـابع در بلندمــدت     

بـه عبـارت دیگـر علـت انتخـاب      . میسر باشد

ه درگیري پادشاه در نابهینه در بازي با مردم ب

بــازي بـــا اعضـــاي ائـــتالف غالـــب یعنـــی  

در نتیجـه  . گشـت هاي خود باز می قبیلگی هم

بروز چنین رفتارهایی، سازه ذهنی کنشـگران  

به سمت تردید بر منبع ثـروت زیـاد هـدایت    

هـاي  به طوري که در هنگام تعارض ،شده می

ــه غــارت امــوال   شــدید، مــردم عــادي نیــز ب

ته در قرن نوزدهم و بیستم الب. اندپرداخته می

اسـتعماري ایـران غافـل    نباید از شرایط نیمـه 

پادشــاه در بــازي دیگــري بــا نیروهــاي . شــد

استعماري درگیـر بـود و بـه دلیـل وابسـتگی      

شدید و ضعف اقتصاد ملی به واسـطه شـدت   

ناامنی براي تـامین مطلوبیـت خـود، انتخـاب     

بهینه با اجتماع خود را فداي دریافـت منـابع   

احمـد  . نمـود هاي خود مـی براي خواسته الزم

مـواردي از نـاامنی را   ) 39 ، ص1359(اشرف 

  : کند به شرح زیر فهرست می

  مصادره اموال تجار بزرگ  

   مصـادره بخــش قابــل تــوجهی از امــوال

  گذشتگان حتی از سوي روحانیت 

   خودداري حکام و عمال بلندپایه دیـوانی

  از پرداخت قرضه تجار 

  ــاروان ــارت ک ــا و غ ــوي  ه ــا از س بازاره

  شاهزادگان و قشون دولتی 

توان گفـت  با توجه به توضیحات باال می

هـاي سیسـتم   لفهؤکه تا پایان قرن نوزدهم، م

ــاریخ ) ABCDgeo(مینمیــال  ــد خــود در ت رون

نــاامنی، . انــداجتمـاعی ایــران را حفــظ کــرده 

هـاي  تعادل تخریبی، ناسازگاري شـدید الیـه  

و ) ABCDinINS(سیســـــــتم مینیمـــــــال 

)ABCDgov(    ــاال، اجــراي ــه ب ، هزینــه مبادل

ناکارآمــد، فقــدان حاکمیــت قــانون و فقــدان 

هــاي کنتــرل یکپارچــه نظامیــان از مشخصــه

بـه  . رودتاریخی اصلی این دوره به شـمار مـی  

دیگر سخن، نظم اجتماعی این دوران در حـد  

  .   یک دولت طبیعی شکننده بوده است

هـاي تـاریخی   بندي مشخصهاز بعد جمع

تـوان  عه ایرانی تا آغـاز قـرن بیسـتم مـی    جام

تر از منابع زمینـی  گفت که منابع آبی کمیاب

هایی کـه  بیشتر زمین. اندبراي کشاورزي بوده

بـه   ،انـد مناسبی داشـته  پوشش گیاهی نسبتاً
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نشــینان هـاي کـوچ  عنـوان مراتعـی بــراي دام  

نشـینان از برتـري نظـامی    کوچ. تسخیر شدند

همـین دلیـل نـزاع     نیز برخوردار بودنـد و بـه  

براي منابع آبی یا کنترل بر مسیر آنها به نفـع  

هـاي  زیسـتی ایـل  هـم . یافـت آنها خاتمه مـی 

یکسـان باعـث    مختلف با قدرت نظامی تقریباً

گیري دارایـی زمـین و   شد که هزینه اندازهمی

ــافع   ــراي آن از من ــوق مالکیــت ب تعریــف حق

بنـابراین یکـی   . چنین کاري بسیار باالتر باشد

ــزش ا ــردار انگی ــات -ز اجــزاي ب در  ACاطالع

 مشخص و کارآمد تاریخ ایران، نبود ساختاري

براي حقوق مالکیـت و هزینـه بـاالي مبادلـه     

سیستم ایلی به صرفه مقیـاس نهادهـاي   . بود

در سـطح  . پشتیبان چنین ساختاري انجامیـد 

CD    ــراي ــگران ب ــین کنش ــازي ب ــه ب ــا روی ی

بـین   دستیابی به منابع و حق کنترل بـر آنهـا  

در واقـع  . گرفتهاي مختلف نزاع در میگروه

مفهوم رقابت در داخل شبکه مفاهیم زنـدگی  

بـدین  . ایلی تعریفی مبتنی بر خشونت داشت

ــل     ــران قبای ــی از س ــه یک ــانی ک ــب زم ترتی

توانست با وعده غـارت منـابع اقتصـادي و     می

حتی انسانی، سربازانی براي خود جمع کنـد،  

سیاسـی خـود و    هنگام غلبه بر دیگـر رقبـاي  

دستیابی به سرسلسـله جدیـدي از حکومـت    

ایران نادانسته از نبود حقوق مالکیت در ایران 

سـتانی را بـه   گرفت و سیستم مالیاتبهره می

عنوان صندوق رانت مشترك خود با حاکمـان  

داد دستاویز قـرار مـی  ) رقباي احتمالی آینده(

تا براي مدت زمـانی تعهـد بـین آنهـا معتبـر      

لبتـه چـون مزیـت تمـامی قبایــل در     ا. بمانـد 

بـه یـک انـدازه بـوده      اعمال خشـونت تقریبـاً  

نیاز به عامل دیگري بود تا تداوم تعهـد   ،است

بین این گروه به اصطالح فرادست را تضـمین  

مزیــت نســبی شــخص رئــیس ایــل در . کنــد

اعمال خشونت، عاملی بود کـه بقـاي او را در   

یل به همین دل. نمودچنین بافتاري ممکن می

توانسـت بـر پشـت اسـب     تا زمانی که او مـی 

تازي کند، تداوم حکومت خود را خویش ترك

از منظر بازي شـاهین و کبـوتر،   . کردبیمه می

تـوان بـه نـزاع افـراد یـک      این وضعیت را می

جمعیت براي کسب منابع یا کنتـرل بـر آنهـا    

مندي از زمین در بافت ایلی، بهره. تصویر کرد

ی زمـین نزدیـک بـه    مناسب براي مرتـع یعنـ  

نشین یک منبـع  منابع آبی براي جمعیت کوچ

ــه شــمار مــی  چنــین . رودبســیار ارزشــمند ب

منابعی در فـالت ایـران بـه صـورت پراکنـده      

از طرف دیگر در اطراف اندك منـابع  . اندبوده

ــت    ــود داشـ ــز وجـ ــاورزي نیـ ــی، کشـ . آبـ

هاي ایـالت، حکـم اخـذ مالیـات از      سرسلسله

ــه   ــاص را ب ــاطق خ ــورت رامن ــین  ص ــت ب ن

کردنـد تـا چسـبی بـراي      فرادستان توزیع می

بنــابراین نقــاط . حفــظ حاکمیــت آنهــا باشــد
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هاي استراتژیک نـزاع  استقرار منابع آبی، محل

از نظــر تحلیــل قســمت خــرد سیســتم . بــود

اگر کـل جمعیـت ایـران را در نظـر     مینیمال، 

بگیریم، نزاع براي استفاده از منبع آب در این 

ــ  ــه صــورت دو اس تراتژي شــاهین جمعیــت ب

تجلـی  ) دیپلماسی(و کبوتر ) تهاجم یا غارت(

ترین نمود اسـتراتژي کبـوتر در    مهم. یافتمی

هایی است کـه انتقـال آب   ایران، ساخت قنات

بـا ایـن   . انـد را در ایران به خـوبی انجـام داده  

حال، چون ارزش منبع یعنـی آب و احتمـال   

دستیابی به مرتع مرغوب از هزینه نزاع شدید 

ي آن در صورت اتخـاذ اسـتراتژي شـاهین    برا

توسـط گـروه داراي مزیـت نسـبی در اعمـال      

ها در نـزاع  خشونت بیشتر بوده است، شاهین

. شـدند براي کسب کنترل بر منابع برنده مـی 

به این ترتیب، شـاهین فرمـانروا بـه اقطـاع و     

پرداخت تا چسـبی  هاي مفتوح میتیول زمین

در . کندبراي حفظ ارکان حکومت خود ایجاد 

هاي کوچک یا سردارانی که این میان، شاهین

در بافـت نهـادي    ،شـدند از رانت برخوردار می

ــابع   ــافی منـ ــداکثر ارزش اضـ ــارتی از حـ غـ

کردنـد و روز بـه روز    کشاورزي اسـتفاده مـی  

آنها افراد نظامی خـود را بـه   . شدندتقویت می

بردنـد و  همراه خود به قلمـروي خـویش مـی   

. شـدند آنها برخوردار مـی  افراد نظامی از رانت

در نتیجــه از تــوان نظــامی شــاهین بــزرگ و 

شـد و  هاي بعدي آن به مرور کاسته مـی نسل

هـاي  شاه از نظر نظامی به شدت بـه شـاهین  

چون وسـعت جغرافیـایی   . کوچک وابسته بود

زیــاد بــود، تثبیــت حاکمیــت در بلندمــدت و 

تداوم سیستم غارت با تناقض درونـی نـاامنی   

بـه  . شدفت شدید تولید مواجه میگسترده و ا

هاي بعدي شاهین بزرگ همین دلیل در نسل

چـون هزینـه    ،گرویدندبه استراتژي کبوتر می

دسـتیابی کنتــرل منــابع بــراي آنهــا افــزایش  

ــی ــت م ــل  . یاف ــال، نس ــین ح ــایی از در ع ه

هــاي کوچــک کــه کماکــان شــاهین  شــاهین

توانسـتند در نـزاع دوبـاره بـر ایـن      ماندند می

. حاکم شوند و حکومت را تغییر دهند جغرافیا

دهـد کـه   چنین الگویی به خـوبی نشـان مـی   

هاي حاکم بر ایران از چگونه تمامی سرسلسله

دوره بعد از اسالم تـا دوران معاصـر، اصـلیتی    

در نتیجـه بردارهـاي   . انـد ایلی و غارتی داشته

CD  یــا ترکیــب در تــاریخ ایــران بــه صــورت

ر در سـاختار  مستمر اما ناپیوسته حاوي تغییـ 

در . انــدمالکیـت و قواعــد حـاکم بــر آن بـوده   

سیاسـی رانتـی حاصـل، عـدم      نتیجه اقتصـاد 

هاي دو همکاري در بین کل جمعیت در بازي

به دو به صورت یک استراتژي مسلط درآمد و 

در بلندمدت به یک استراتژي باثبات تکـاملی  

هاي نش حاکم بـر  بنابراین تعادل. تبدیل شد

عــی ایســتا همــواره در عــدم هــاي مقطبــازي
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بـه ایـن ترتیـب    . اندانطباق با بهینه پارتو بوده

ــردار حالــت حقــوق  مشخصــه هــاي اجــزاي ب

ریـزي  مالکیت در آستانه دوران شـروع برنامـه  

ــماره    ــکل ش ــرح ش ــه ش ــات ) 3(ب در مختص

  .  اندسیستم جامعه ایران نگاشت شده

هاي نگاشت مشخصه -)3(شماره  شکل

قوق مالکیت جامعه اجزاي بردار حالت ح

   ایران در قرن بیستم

منفی هاي بازخور  ارزیابی حلقه -3-2

   توسعه ایران 

ــدرن  ــب در دوران م ــرزا نای ــاس می -عب

بـا ارسـال اولـین    السلطنه فتحعلی شاه قاجار 

گروه بـراي تحصـیل در غـرب، اولـین حلقـه      

بازخور منفی را فعال ساخت کـه بـه انقـالب    

اي اداره تـدوین قـانون اساسـی بـر    مشـروطه،  

. انجامید کشور و تحدید قدرت مطلقه پادشاه

 فعالیت این حلقه بازخور تا زمان میـرزا تقـی  

، 1377عظیمـی،  (خان امیرکبیر ادامه یافـت  

م خوداصالحی کـه  سترین مکانی مهم). 54ص 

 ،در چارچوب این حلقه بازخور به وجـود آمـد  

روي محور کـاهش فسـاد دسـتگاه اجرایـی و     

امیرکبیر . از غرب استوار بودواردات علوم روز 

ــه اجــرا و پیشــگیري از   ــاهش هزین هــدف ک

اولویت احتساب تابع مطلوبیت کـارگزاران در  

خور زحلقـه بـا  . کـرد فرایند اجرا را دنبال مـی 

منفی اصالحات در داخـل ائـتالف غالـب بـه     

علت وابستگی فعالیت به هویـت فـردي و نـه    

ــرد حــامی و صــنفی  ــأخیرتنهــا ف ــاز  ت در آغ

ت رفتـار سیســتم را در بلندمـدت بــه   نتوانسـ 

درك عباس میـرزا و  . سمت ثبات هدایت کند

ــاي     ــر مبن ــتم ب ــت سیس ــر از واقعی امیرکبی

اي شـکل  عمومی و فسـاد گسـترده   سوادي بی

گرفته بود که تنها به دوران قاجـار اختصـاص   

اثـر بـال پروانـه عبـاس      ،با وجود این. نداشت

ـ  راي میرزا و امیر کبیر در گسیل افراد جوان ب

مدرن سیس مدارس شبهأتحصیل در اروپا و ت

. )8(در ایران به طوفان مشروطیت منتهی شـد 

از واقعیـت  منـورالفکران  نیاز به قـانون، درك  

م خوداصـالحی  سـ تـرین مکانی  موجود و مهـم 

براي حرکت به سمت حالت مطلوب بـود کـه   

ــل اول   ــافتی نسـ ــات دریـ ــان اطالعـ از جریـ

. گرفـت آموختگان از غرب سرچشمه می دانش

مفاد اولین قانون اساسی از متن قانون اساسی 

کشورهاي فرانسه و بلژیک بـه عاریـه گرفتـه    

گرچه نفـس تـدوین قـانون اساسـی بـه      . شد

ــروه ــاي اراده گ ــاهش  معن ــر در ک ــاي درگی ه

اما برونزا بودن این  ،خودکامگی پادشاهان بود
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تغییــر نهــادي بــر میــزان هزینــه اجــراي آن  

با فاصـله کوتـاهی از   به همین علت  .افزود می

ــال آن    مشــروطه، ــه دنب ــغیر و ب ــتبداد ص اس

بـه دیگـر   . دیکتاتوري در کشور حاکم گردیـد 

ســخن مختصــات رئــوس بردارهــاي سیســتم 

مینیمال حکمرانی مشروطه به طور کامـل بـا   

مختصات رئوس بردارهاي سیسـتم مینیمـال   

)ABCDinINS (   انطباق نداشت و بـه ضـعف آن

تبداد و دیکتـاتوري،  اسـتقرار اسـ  . )9(منجر شد

هـاي حکمرانـی و نهادهـاي    فاصله بـین الیـه  

ــرد   ــتر ک ــمی را بیش ــال . غیررس  1285از س

هجري خورشیدي، حکومت مرکزي به دنبـال  

تبدیل مالکان از امراي محلی به مالکان عادي 

این رویه در زمان پهلـوي اول نیـز ادامـه    . بود

که ترکیب طبقه مالک نیز بـه  ضمن این. فتیا

مالکـان  . کرداهان پیشین تغییر میرسم پادش

قدیم و خوانین ایالت، امالك خود را در زمان 

، 1377لمتـون،  (پهلـوي اول از دسـت دادنـد    

  ). 459-461صص 

تغییر بنیـادین دیگـري کـه در سـاختار     

ــی روي نمایانیــد،   سیســتم مینیمــال حکمران

کســب درآمــد حاصــل از فــروش نفــت خــام 

. بودخورشیدي  1292توسط حکومت از سال 

هر چند که مقدار پول حاصل از فروش نفـت  

ــاي   ــد از دوران کودتـ ــرداد  28بعـ  1332مـ

امـا   ،خورشیدي به میزانی قابل توجـه رسـید  

نفت و روابط تولیدي حاکم بر آن ماهیت پول 

ــه تــأ ــازي برنام ــادي در ب ــز و ثیر بســیار زی ری

ــه ــت  برنام ــذیر داش ــوي اول، . پ در دوران پهل

توسعه، تمرکـز   الگوي مخارج دولتی حاکی از

بوروکراتیـک و نیـز    –و نوسازي شبکه نظامی 

امـا  . باشـد  گسترش خـدمات زیرسـاختی مـی   

کنترل نظامیان به صـورت واقعـی در اختیـار    

ــگ    ــن رو در دوران جن ــود و از ای ــاه نب پادش

طرفـی بـه   جهانی دوم، ایران به رغم اعالن بی

  . اشغال نیروهاي متفق درآمد

بـازخور  اجزاي حلقـه  ) 1(شماره جدول 

هـاي توسـعه قبـل از انقـالب     منفی یا برنامـه 

در طـی  . دهدرا نشان می 1357اسالمی سال 

اي سیستم دوره پهلوي، مسیر تحوالت توسعه

له حاکمیـت قـانون در   ئاجتماعی ایران از مس

کـار صـنعتی   له تقسـیم  ئبین فرادستان و مس

ثیر بســیار زیــادي ناشــی از مدرنیزاســیون تــأ

افـزاري سیسـتم   هاي نـرم درایه. پذیرفته است

ــانون    ــی ق ــی یعن ــاختار حکمران ــال س مینیم

هـاي توسـعه از   اساسی، قانون تجارت و برنامه

ــوده  ــوردار ب ــی برخ ــازگاري درون ــدس ــا  ،ان ام

سازگاري بیرونـی آنهـا یـا همـان انطبـاق بـا       

ــاي    ــال نهادهـ ــتم مینیمـ ــات سیسـ مختصـ

ثر از رونـدهاي متـأ  غیررسمی جامعه ایرانی و 

ــال شــرایط اولیــه مختصــ ات سیســتم مینیم
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محقق نشده است و از ایـن رو   جغرافیا تقریباً

نوسان شدیدي در طی دوره پهلوي مشـاهده  

اي سیستم در طـی  اگر پویش توسعه .شودمی

هـاي  دوره پهلوي را به مثابـه فعالیـت حلقـه   

ثر از شـکاف بـین   أبازخور مثبت و منفـی متـ  

بینگـاریم، از  مسیر مطلـوب و مسـیر موجـود    

ري، افـزا هاي بازخور منفی نرمهیک طرف حلق

پتانسـیل میـل تـدریجی سیسـتم بـه سـمت       

اما چنین خاصیتی  ،اندمسیر مطلوب را داشته

افزاري یعنی هاي بازخور منفی سختدر حلقه

بـراي نمونــه  . )10(خـورد اجـرا بـه چشـم نمــی   

ــران و   ــت دیگـ ــه حقـــوق مالکیـ احتـــرام بـ

ت برخورداري منصفانه از سیستم متولی عـدال 

قـانون اساسـی دوران مشـروطه قیـد      در متن

افزاري، وابسـتگی بـه    ، اما به لحاظ سختشده

ــوال خصوصــی و   ــارتی ام ــاي غ مســیر نهاده

ــه در دوره    ــاه خودکام ــط پادش ــومی توس عم

یابد و به افزایش هزینـه  پهلوي نیز امتداد می

پهلـوي اول عـالوه بـر اینکـه     . انجامداجرا می

حب امالك مرغوب را با توسل به خشونت تصا

هـا بـه عنـوان صـندوق     از این زمـین  ،کردمی

نفت نیز در دوره پهلوي . بردمیرانت نیز بهره 

فضـاي بـه   . دوم به صندوق رانت تبـدیل شـد  

شدت رانتی و فعالیـت حلقـه بـازخور مثبـت     

شکاف بین الیـه حکمرانـی و الیـه نهادهـاي     

غیررسمی نیز هم سواري مجانی را نسبت بـه  

م بـر هزینـه اجـرا    داد و هگذشته افزایش می

گرچه در حلقه بازخور منفی مقطـع  . افزودمی

ی چهــارم روي تحــول ســاختار برنامــه عمرانــ

اما شواهد بسیاري از فسـاد   ،کید شداداري تأ

ــاالي حکومــت وجــود   گســترده در ســطوح ب

از طرف دیگر حلقـه بـازخور مثبـت    . )11(دارد

شکاف بین الیـه حکمرانـی و الیـه نهادهـاي     

کــاري را بــه اســتراتژي غیررســمی، عــدم هم

. مسلط تمامی کنشـگران مبـدل کـرده اسـت    

عدم همکاري به ویژه در گریز از قانون و عدم 

. خـورد تعاون بین کنشگران نیز به چشم مـی 

به همین دلیل است که کنشـگران در اتخـاذ   

ــتراتژي ــازي بــه ابراســتراتژي    اس هــاي ابرب

اگر طرف مقابل کبـوتر بـود و    ،شاهین باش«

» اگر طـرف مقابـل شـاهین بـود     ،کبوتر باش

-شـاهین یـا کبـوتر   -بازي شاهین. اندگرویده

کبوتر در موارد بسیار نادري از رونـد تـاریخی   

براي . تحوالت اجتماعی ایران دیده شده است

توان به بازي تصاحب تاج و تخت نوع اول می

ــده     ــیش از س ــاهزادگان در دوران پ ــین ش ب

ـ   ازي معاصر اشاره کرد و براي نوع دوم نیـز، ب

ــی      ــس در ط ــا مجل ــی ب ــت مل ــت نهض دول

  . سازي نفت، قابل ذکر است ملی

البته از دید مقطعی، روند تقسیم کار بـه  

اي واسطه سیاست صنعتی که به بسط درجـه 

گرایی در بخـش مـدرن اقتصـادي    از تخصص
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منجر شد، نیاز این تحول به تحـول در شـکل   

قراردادهاي صـنعتی و هزینـه اجـرا و واردات    

گیري مالکیـت و  ه از هزینه اندازهتکنولوژي ک

انـد  هـایی بـوده  مسکاست، مکانیحقوق آن می

که در صورت فروکش نوسانات سیاسی شدید 

و افت فعالیت حلقه بازخور مثبت شکاف بین 

الیه حکمرانی بـا الیـه نهادهـاي غیررسـمی،     

سیستم را به سمت استقرار در مسیر مطلـوب  

ع ایـن، وقــو  بـا وجــود . ســاختندمتمایـل مـی  

، شــوك سیاســی بســیار قابــل 1357انقــالب 

هـاي بـازخور مثبـت    توجهی بود که از حلقـه 

ــاي  ــایع کودت ــد  28ناشــی از وق مــرداد و رون

گرفـت و بـه   توسعه سیسـتم سرچشـمه مـی   

ــک    ــه ی ــی ب ــال سیســتم حکمران لحــاظ انتق

تـري  مختصات جدید نیـاز بـه بررسـی دقیـق    

  .  دارد

اجزاي حلقه بازخور  - )1(شماره  جدول 

  1357هاي توسعه قبل از انقالب برنامه منفی

، انقالب اسالمی ایران بـه  1357در سال 

، آن نظــر از منشــأ  صــرف . وقــوع پیوســت 

ــونی ــه  دگرگ ــدیدي در عرص ــیار ش ــاي بس ه

زنی هاي غالب و تغییر توزیع قدرت چانه گروه

هر سه گروهی کـه در  . ها پدیدار گردیدگروه

بـه نـوعی نقـش     1330جریان تحوالت دهـه  

یعنــی روحــانیون و اعضــاي حــزب   ،اشــتندد

تلفه، حزب ملی و احـزاب چـپ در جریـان    ؤم

ــالب  ــد   1357انق ــه مانن ــد و ب ــرکت کردن ش

ــه     ــالب ب ــان انق ــروطه در جری ــبش مش جن

طبـق مطالعـه   . استراتژي همکـاري گرویدنـد  

فرودســتان نیــز کــه از ) 1379(آصــف بیــات 

دوران مدرنیزاســـیون گســـترده سیســـتم    

ال دسترسی به مالکیـت  اجتماعی ایران به دنب

بودند نیز در این دوره به انگیزه دسترسی بـه  

مالکیت و بهبود معیشـت بـا جریـان انقـالب     

در واقع بـه اعتقـاد بیـات، ایـن     . همراه شدند

  )ریزيمدیریت و برنامه هاي عمرانی، سازمانمتن قوانین برنامه(
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گرفتـاري در حلقـه شـوم فقـر      دلیلگروه به 

براي نجات خود با هر جریان سیاسی مسلطی 

انـد تـا بـا بسـط تـدریجی      کـرده همکاري می

دسترسـی خـود از وضـعیت معیشـتی     میزان 

بـه   چنین وضـعیتی دقیقـاً  . نامناسب بگریزند

هـاي درگیـر در جنـبش    سان فعالیـت گـروه  

. مشـروطه و همکــاري موقـت بــین آنهـا بــود   

هـا بـه دلیـل    استراتژي همکاري در بین گروه

فضاي رانتی و گرایش حکومت بـراي اعطـاي   

هـاي   هاي خاص در حفـظ پایـه  انت به گروهر

  .  یافتتداوم نمیقدرت خود 

ــه   ــه مالکیــت در دوران اولی دسترســی ب

از یـک  . وقوع انقالب به تدریج محدودتر شـد 

هـاي فعــال در دوره  طـرف هـر یـک از گـروه    

انقالب تالش داشـتند تـا در فراینـد تشـکیل     

. ائتالف جدید فرادستان سهمی داشته باشـند 

و  1360نیروهاي جبهه ملـی تـا اوایـل دهـه     

ــ  ــرکت در دول ــس از ش ــت  پ ــت و پس ت موق

وزیري به تدریج از جریان ائتالف غالب نخست

در طی فراینـد انقـالب فرهنگـی    . کنار ماندند

خورشیدي شروع شـد نیـز    1359که از سال 

ــروه ــري و   گ ــان فک ــم از جری ــپ ه ــاي چ ه

آکادمیک و هم از سطح فعالیـت سیاسـی بـه    

ها و افرادي بـه  البته گروه. کنار گذارده شدند

ان مجاهدین خلق نیـز بـه   مانند اعضاي سازم

دلیل انحراف از استراتژي همکاري و میل بـه  

سمت خشونت شدید در الیه غیررسـمی نیـز   

از طـرف دیگـر گرفتـاري در    . ماندگار نبودنـد 

جنگ تحمیلی هشت سـاله در برابـر عـراق و    

ــاي     ــدید فض ــرل ش ــت در کنت ــاري دول ناچ

اقتصادي و سیاسی نیـز تحدیـد دسترسـی را    

اجـزاي  ) 2(ول شـماره  جـد . کـرد الزامی مـی 

هاي توسعه بعد از حلقه بازخور منفی یا برنامه

  . را به تصویر کشیده است 1357انقالب 

اجزاي حلقه بازخور  -)2(شماره  جدول   

  1357هاي توسعه بعد از انقالب منفی برنامه

 )ریزيهاي عمرانی، سازمان مدیریت و برنامهمتن قوانین برنامه(  
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 ،ریـزي از پـایین  گرایش به سمت برنامـه 

ریـزي  ترین نقطه عطف در تـاریخ برنامـه   مهم

ان بود که در برنامه چهارم توسعه کشور به ایر

مبـانی مـتن پیشـنهادي برنامـه     . اجرا درآمـد 

چهـارم توســعه کشـور بــه مجلـس از طریــق    

انـدازهاي توسـعه   هـا و چشـم  همایش چالش

  .  کشور گردآوري و ترکیب شده بود

بنیــان و ســرمایه نظریــه اقتصــاد دانــش

ترین منابع اطالعاتی درك از  اجتماعی از مهم

له بین وضعیت موجود و مطلوب سیسـتم  فاص

به لحاظ ظرفیت سرمایه انسانی کشـور  . بودند

در این دوره، توسعه مبتنی بر دانایی و تعامل 

بـا  . فعال با اقتصاد جهانی، انتخابی سازگار بود

این وجود، مختصات ساختار حکمرانی دولـت  

نهم با مختصات برنامه چهارم توسعه انطبـاق  

ابتـدا بـه طـرح تثبیـت      دولت نهم در. نداشت

پایانی اجـراي   اما در سال ،ها روي آوردقیمت

هـا را  برنامه چهارم، الیحه نقدي کردن یارانـه 

افزایش شدید قیمت نفـت  . به تصویب رسانید

دالر بـراي هـر    150خام و صعود آن به مـرز  

بشکه در اواسط دوره دولت نهم باعث شد تـا  

مـه  برداشت از صندوق ذخیـره ارزي بـراي ادا  

هاي به اصطالح راکد به شـدت افـزایش   پروژه

تزریق بدون برنامه و گسترده پول نفـت  . یابد

در اقتصاد ملی بدون توجه به ساختار برنامـه  

هــاي کــارآفرینی و چهــارم و در قالــب طــرح

ــرف پتانســیل اشــتغال ــک ط ــی از ی ــا و زای ه

فشارهاي تـورمی را تشـدید کـرد و از طـرف     

ژوازي مالکـان را  دیگر حلقه بازخور مثبت بور

در . به میزانی شدیدتر از قبـل فعـال سـاخت   

ــورژوازي  ــا اواخــر دولــت هشــتم، ب مالکــان ب

زمینه افـزایش شـدید   بازي روي زمین، سفته

قیمت مسکن و اجاره را فراهم آورده بود و در 

ــرح   ــت از ط ــا حمای ــن دوره ب ــاي داراي ای ه

پتانسیل تورمی به ویژه از طریق اعطاي انبـوه  

ها بر شدت فشـارهاي  ز طرف بانکتسهیالت ا

ــاري    ــاره در دام بیم ــاري دوب ــورمی و گرفت ت

  .  هلندي افزود

له تـنش  ئاگر پویش سیستم از حل مسـ 

) اعم از منابع اقتصـادي (بین جمعیت و منابع 

بر نیایـد و نسـبت جمعیـت بـه منـابع رو بـه       

شـیوه  (فزونی گذارد، نیاز به تحول تکنولوژي 

تـرین بعـد    مهـم   براي افـزایش منـابع،  ) تولید

شکاف بین وضع مطلـوب و موجـود سیسـتم    

در طی سده اخیر تالش شد تا بـا اتکـا   . است

هاي بازخور منفی منجـر  ریزي، حلقهبه برنامه

به پوشش شکاف بین وضـع مطلـوب و وضـع    

طراحی و اجراي . موجود طراحی و اجرا شوند

هـاي  هـاي بـازخور در بطـن پـویش    این حلقه

از ایـن  . یرفته اسـت درونی سیستم صورت پذ

منظر عملکرد سیستم به نـوع رابطـه اجـزاي    

نهادهاي رسمی و غیررسمی، وابستگی زیادي 
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به این ترتیب از دیـد بلندمـدت و پویـا،    . دارد

وابسـتگی  (اولیـه  روند توسعه ایران از شرایط 

و ســاختارهاي ) شــده بــه مســیر نهــادي طــی

ثیر أتوزیع قدرت مترتب بـر آن بـه شـدت تـ    

هاي در واقع از یک طرف انتخاب .گرفته است

هاي اصالحی به مسیرهاي مسمربوط به مکانی

اند و از طـرف دیگـر   نهادي گذشته مقید بوده

هـاي  سـازي حلقـه  زمـانی فعـال   تأخیرمیزان 

ر هـاي بـازخو  بازخور یا ترکیب آنها بـا حلقـه  

شـونده   مثبت یعنی فراینـدهاي خـود تقویـت   

ات شدید ثیر منفی بر توسعه به نوسانداراي تأ

و انحراف از استقرار در مسیر مطلـوب منجـر   

بنـدي تجربـه   از این روي براي جمـع . اندشده

توسعه ایران باید شرایط اولیه، ساختار آشوبی 

رونــد توســعه و پارامترهــاي آن مــدنظر قــرار 

ــد ــزش  . گیرن ــتم انگی ــات سیس ــر مختص -اگ

اطالعات را به مثابه یـک رونـد پویـا در نظـر     

هاي رونـد یـادگیري در   یشبگیریم، از بعد پو

اتخاذ استراتژي کنشـگران، عـدم همکـاري و    

سواري مجانی تبـدیل بـه اسـتراتژي مسـلط     

کنشگران و استقرار مداوم در وضعیت معماي 

ــا دولــت مــی  اســتراتژي . شــدنددو زنــدانی ب

مقطعـی کنشــگران بـه صــورت تـالش بــراي    

. هاي توزیع رانت بوده اسـت نزدیکی به کانون

هـاي اولیـه بعـد از انقـالب،     هبه ویـژه در دهـ  

پاداش به شـکل رفتـار سیاسـی و مـذهبی و     

له گزینش عالوه بر تقویت حلقه بـازخور  ئمس

شکاف بین الیه حکمرانی و غیررسمی موجب 

شـد تــا بخــش زیــادي از کنشــگران طبقــات  

گـذاري در جهـت   فرودست به جـاي سـرمایه  

وري عوامل تولیدي خـود، شـکل   افزایش بهره

مذهبی را مبناي نزدیکـی بـه    رفتار سیاسی و

نوسـانات سیاسـی   . صندوق رانت قـرار دهنـد  

ــرل یکپارچــه   ــدان کنت شــدید سیســتم و فق

خشونت باعث شد تـا کنشـگران وابسـته بـه     

طبقات متوسط شهري به مهـاجرت گسـترده   

گرچه توسعه مبتنـی بـر دانـایی،    . روي آورند

ترین هدف برنامه چهارم توسعه قرار داده  مهم

ستم در فرایند تعـدیل مقطعـی   شده بود، سی

خـود را از دسـت   آنتروپی، نیروهاي مغزافـزار  

ــالیانه  ــزان ســ ــزار  180000داده و میــ هــ

مهاجرت افـراد متخصـص یکـی از    درخواست 

ان شدید از مسـیر مطلـوب   هاي نوسمشخصه

   )12(.توسعه است

ــت   ــردار حال ــل فرگشــت ب از نظــر تحلی

ریـزي نشــان  حقـوق مالکیــت، تجربـه برنامــه  

کـه شـکل جـاذب مسـلط سیسـتم       دهـد  می

ــی    ــک منحن ــورت ی ــه ص ــران ب ــاعی ای اجتم

مانند است که در هنگام اصـالح سـاختار    موج

حقـوق مالکیـت بـا رونـد صـعودي بـا شــیب       

کاهنده دارد، سپس با شیب تند به مختصات 

به ویژه مختصات هزینـه  . گرددپیشین باز می
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اجرا، استقالل سازمان صنفی و رقابت در بازار 

متغیـر درآمـد   . شـود باره تکرار میسیاسی دو

نفت به عنوان منبـع اصـلی رانـت در تجربـه     

بنـابراین  . ریزي ایران اثرگذار بوده استبرنامه

ــردار حالــت بــا محوریــت  تحلیــل فرگشــت ب

در . پـذیرد وضعیت درآمـد نفـت صـورت مـی    

ــتان    ــاعی، فرادس ــه اجتم ــازي مبادل عرصــه ب

 هاي خود را در دو عرصه متفاوت امااستراتژي

هاي آنـان نـه   کنند و انتخابمرتبط دنبال می

هـا بلکـه از   تنها از توازن نیروهاي بین ائتالف

 تـأثیر ن هـر ائـتالف نیـز    توازن نیروهـاي درو 

ــذیرد مــی ــر  . پ ــین فرادســتان در براب ــازي ب ب

و بـراي   هـا یکدیگر در داخل بازي بین ائتالف

 اسـتقرار  کسب بیشترین سهم از رانـت نفـت  

الف یک بازي بـا بـازدهی   طرفین هر ائت. است

نتیجـه بـازي رقـابتی    . کنندمتغیر را بازي می

. ها، علت متغیر بودن بازدهی استبین ائتالف

هاي فرادسـت در وضـعیتی   از این روي، گروه

قرار دارند که بازدهی آنها مطابق توازن ویـژه  

ها تغییر کرده و ناچار از نیروها در بین ائتالف

تـوازن نیـرو در    مؤیـد هاي گزینش استراتژي

ــتالف ــین ائ ــیش از . هــا هســتندداخــل و ب پ

. به تعادل رسید ،انتخابات بازي هر چه که بود

اکنون تمرکز بـر بـازي فرادسـتان در جریـان     

اکنــون بــازي . وقـایع بعــد از انتخابــات اســت 

اعتراض به نتایج انتخابات از هـر طـرف بـا دو    

هـر گـروه   . پذیرداستراتژي ممکن صورت می

بی بـه هـدف خـود دو اسـتراتژي     براي دستیا

یا عـدم اعمـال   ) شاهین(کلی اعمال خشونت 

را در پـیش    )کبـوتر (خشونت یـا دیپلماسـی   

  .  روي دارد

توان به ازاي هر بردار حالت بازي، دو می

را به ) H(یا شاهین ) D(استراتژي کلی کبوتر 

فرادسـتان   هاي بدیل هر یـک از عنوان گزینه

ضو فرادست براي چنانچه هر ع. در نظر گرفت

دستیابی به منافع اختصاصی خود بـه اعمـال   

گرویده  و بازیگر مقابلش بـراي  ) H(خشونت 

تالش کنـد، عضـو   ) D(کاهش سطح خشونت 

) T(بیشترین بازدهی  Hمتمایل به استراتژي 

ــردرا مــی بــرعکس در صــورتی کــه عضــو .  ب

امـا   ،)D(فرادست بار ثبات را به دوش بکشـد  

وسل به خشونت، منافع خود بازیگر مقابل با ت

، بـدترین نتیجـه ممکـن    )H(را حداکثر سازد 

)S ( دو نتیجـه ممکـن   . را تجربه خواهد کـرد

دیگر به خشونت یا دیپلماسی هـر دو بـازیگر   

و ) R(بستگی دارد؛ منافع دیپلماسی متقابـل  

کـه دو نـابرابري   ) P(منافع خشونت دو طرفه 

  : دهندکلی زیر را به دست می

                        T P R S   

                         T R P S   
ترجیحات بازیگران باعـث  ) 1(در رابطه  

بست باشد و شود تا بازي به شکل بازي بنمی
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وضـعیت  ) 2(رابطـه  . ائتالفی به وجـود نیایـد  

هر بـازیگر  . دهدمعماي دو زندانی را نشان می

خاذ استراتژي خودخواهانه، وضعیت خـود  با ات

اما با پیگیري ایـن اسـتراتژي    ،کندرا بهتر می

توسط هر بازیگر، نسبت به ارتقاي ائتالف هـر  

ــا . گیرنــددو در موقعیــت بــدتري قــرار مــی ب

استقرار در وضعیت معماي دو زندانی، فضـاي  

. شـود تر مـی دسترسی به حقوق مالکیت تنگ

مربوط بـه اتخـاذ   بازدهی ) 1(شماره ماتریس 

  .  دهدهر استراتژي را نشان می

بازدهی مربوط به اتخاذ  - )1(شماره  ماتریس

  هر استراتژي براي بازیگران

    دیپلماسی  خشونت 

,S T1 2  ,R R1 2 
  دیپلماسی

,P P1 2  ,T S1 2  
  خشونت

     

اتخاذ استراتژي همکاري توسـط هـر دو   

بازیگر یعنی زمانی که فروض بازي تعهـد بـه   

بـه گشـایش تـدریجی     ،شرح زیر برقرار باشد

  :  انجامددسترسی به حقوق مالکیت می

i i i iR T P S  
  

در بــازي تعهــد، دیپلماســی متقابـــل    

. رساندبیشترین بازدهی را به هر دو بازیگر می

ــاره گشــایش دسترســی یــا نکتــه اصــل ی درب

تحدید دسترسی به حقوق مالکیت به تفـاوت  

بازي باال تنهـا  . گرددباز می Rو  Tبین میزان 

بــازي عرصــه دسترســی بــه حقــوق مالکیــت 

چون بـازي بـین فرادسـتان در بـازي      ،نیست

در نتیجـــه،  .هـــا جـــاي داردبـــین ائـــتالف

هاي باال بـه صـورت متغیرنـد و بایـد      بازدهی

در . دیگـر بـازي را بـه حسـاب آورد    هاي الیه

واقع بازي مبادله منـابع اقتصـادي در تعیـین    

هـا و اعضـاي فرادسـت    زنی ائتالفقدرت چانه

ــته آنهــا نقــش اساســی دارد    عنصــر . وابس

ایدئولوژي الیه طراحی نهادي نیـز در توزیـع   

ــه هــاي مختلــف زنــی بــین گــروهقــدرت چان

بـه  . فرادست از اهمیت کلیدي برخوردار است

ان ساده هر یک از نامزدهاي انتخابـاتی بـه   بی

عنوان اعضاي فرادستان عالوه بر ایـن کـه در   

بازي کسب راي در برابر یکدیگر قرار داشتند، 

 بازي آنها در بـازي کسـب منـابع اقتصـادي و    

شـان نیـز   بسط ایدئولوژي بین ائـتالف متبوع 

بازي کسـب کنتـرل منـابع،    . جاي گرفته بود

 سـط ایـدئولوژي نیـز   یازهـا و بـازي ب  بازي امت

سـازي  بازي گسترش شـبکه حـامی و زمینـه   

علـت ایـن   . براي تبدیل امتیاز به حـق اسـت  

اي، پیامــدهاي اي و شــبکهابســتگی الیــه و

ي بـراي  أخارجی نتیجه تعادلی بازي کسب ر

بـه ایـن ترتیـب بایـد     . تـر اسـت   بازي بـزرگ 

بازدهی را بر حسـب مطلوبیـت وقـایع بـازي     

ترش دامنــه ســطح فرادســتان در قالــب گســ

کنترل بر منابع اقتصـادي یـا افـزایش شـبکه     
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کـاهش  (حامیان از طریـق بسـط ایـدئولوژي    

ثیر مـاتریس  أبیـان کـرده و تـ   ) هزینه پیروي

بازدهی جدید بر احتمال همکاري را ارزیـابی  

  . کرد

اگر بـازدهی انتظـاري بـازي کنتـرل بـر      

منابع اقتصادي و گسترش شـبکه حامیـان را   

اض بیفـزاییم، بـازدهی   به بازدهی بـازي اعتـر  

ــین مــی ــر مع ــر. شــودمتغی ــال  HPاگ احتم

احتمـال کـاهش منـابع تحـت      DPافزایش و

کنترل یا ارزش منـابع تحـت کنتـرل ائـتالف     

تابعی فزاینده از میزان بازدهی در  HPباشد، 

اگـر  . ان خواهد بودبازي گسترش شبکه حامی

نشانگر منفعت افزایش کنترل ائتالف متمایل 

  : در این صورت ،به خشونت باشد

.i i H iT T P V 

Tدر رابطــه بــاال،   معــرف منفعــت ناشــی از

بــه . افــزایش خشــونت در ســطح ملــی اســت

  : شودهمین ترتیب رابطه زیر نیز تعریف می

iRاالدر رابطه ب   بیانگر منفعت ناشی از

نمایانگر  iWکاهش خشونت در سطح ملی و

. منفعت ناشی از کاهش کنترل بر منابع است

شـود کـه چـه    ال مطـرح مـی  ؤاکنون این سـ 

  شرایطی براي استقرار بازي تعهد الزم است؟     

. .i H i i D iT P V R P W     
از  Tمین شـود و میـزان   أر شرط باال تاگ

منافع خشونت دو طرفه بیشتر باشـد، هـر دو   

بازیگر فرادست به کاهش خشونت روي آورده 

ــت در   ــردار حالـ ــات بـ ــه مختصـ و در نتیجـ

ــمت شکســتن تــدریجی      ــدت بــه س بلندم

ــین     ــاري ب ــدم همک ــیر ع ــه مس ــتگی ب وابس

ــوق    ــه حق ــدود ب کنشــگران و دسترســی مح

اي درسـتی نـابرابري   بر. یابدمالکیت تغییر می

بـاال بایـد جملـه جبـري دوم عبـارت جبــري      

در واقـع  . سمت به اندازه کـافی بـزرگ باشـد   

تــوان نــابرابري بــاال را تنهــا بــه بــازدهی مــی

انتظاري ناشی از کاهش یا افزایش کنترل بـه  

منابع خالصه کرد و منـافع ناشـی از کـاهش    

خشونت یا اعمال خشونت در سطح ملی را بـا  

افع فردي بسیار زیاد کنترل منابع توجه به من

به هر صورت هر چه . از نابرابري کنار گذاشت

) نفـت (میزان منابع مولد رانت بهـره مالکانـه   

بیشتر بـوده و احتمـال    Tبیشتر باشد، میزان 

دسترسی به شرط استقرار بازي تعهـد بسـیار   

البته در صورتی که قیمت منبـع  . شودکم می

افـت کنـد نیـز    مولد بهره مالکانـه بـه شـدت    

  :  حالت باال صادق خواهد بود

. .H i D iP V P W  

رابطه باال، دو سناریو در بـاب   با توجه به

وقایع پس از انتخابات بـر رونـد توسـعه     تأثیر

  ایران متصور است؛   

اولین سناریو به میـزان احتمـال کسـب    

کنترل بر منابع از یک طرف و از طرف دیگـر  

در واقـع  . شودمربوط می کاهش کنترل منابع

  : رابطه زیر بین دو احتمال مزبور برقرار است

H DP P 1  

.i i D iR R P W 
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ل بـر  ش کنتـر ییعنی هرچه احتمال افزا

مین شرط بـازي  أمنابع بیشتر باشد، احتمال ت

چون احتمال کـاهش   ،تعهد کمتر خواهد بود

عکـس  . کندکنترل بر منابع به شدت افت می

در نتیجـه شـرط   . داق دارداین حالت نیز مص

استقرار در بازي تعهد به صورت ساده زیـر در  

i                          :آیدمی
H

i i

W
P

W V




  

که احتمال کنترل منابع توسـط  براي این

) شـاهین (ائتالف گرونده به ابزارهـاي خشـن   

) الیـه (الزم است کـه در بـازي    ،کوچک باشد

عـت ناشـی از عـدم    طراحی نهادي میزان منف

کنترل منابع توسـط ائـتالف شـاهین بـزرگ     

باشد یـا بـه عکـس میـزان منفعـت ناشـی از       

ــه شــدت   افــزایش کنتــرل ائــتالف شــاهین ب

سـازي کـه در   سیاست خصوصی. کاهش یابد

ترین وجـه الیـه    مهم  طراحی شد، 1370دهه 

طراحی نهادي که منافع کنترل منـابع بـراي   

در  1380دهـه  اما در  ،داددولت را کاهش می

هـاي شـبه دولتـی شـاهین بـر      عمل سـازمان 

   .منابع اقتصادي کنترل یافتند

در واقــع پتانســیل ایجــاد آنتروپــی و    

ــه تحــول نســبت    ــزایش شــکاف توســعه ب اف

بازیگران به ازاي مختصات بردار حالـت بـازي   

به عبارت دیگـر بایـد دیـد کـه     . بستگی دارد

ها و کبوترها در کـل جمعیـت   نسبت شاهین

هاي نش بـازي فرادسـتان در   به تعادل نسبت

چـه واکنشـی در تولیـد    ) 2(شـماره  ماتریس 

مثل نشان داده و در طی زمـان جمعیـت بـه    

  . رودها میسمت افزایش کبوترها یا شاهین

توان دسترسی باز هـر  در حالت کلی می

گروه به حقوق مالکیت را بـه عنـوان موضـوع    

راي نزاع ب. اصلی نزاع در جمعیت در نظر آورد

دسـتیابی بـه آن   . این منبع هزینه در بـر دارد 

کند و عـدم  ارزش باالیی براي گروه تولید می

پـایین   دستیابی نیز بـه یـک بـازدهی نسـبتاً    

هـا  در نزاع بین کبوترها و شـاهین . انجامد می

اگر یک شاهین و یک کبوتر بر سر دسترسـی  

در . باز نزاع کنند، شاهین برنـده خواهـد شـد   

بوتر رویاروي هم قرار گیرند، صورتی که دو ک

. شـود دسترسی به صورت مساوي توزیـع مـی  

چون هر  ،چنانچه دو شاهین به ستیز بپردازند

هاي یکسـانی هسـتند   دو رقیب داراي ویژگی

نیز دسترسی به صورت مساوي در میان آنهـا  

) 2(شـماره  در مـاتریس  . تقسیم خواهد شـد 

بازدهی به صورت مختصـر نشـان داده شـده    

    .  است
 A                               

B 
  کبوتر  شاهین

h,  شاهین hp d p d  
 
 2 2

  ,hp 0 

  کبوتر , hp0 ,m mp p 
 
 2 2

ماتریس بازدهی دو نوع  - )2(شماره  ماتریس

تعریف پارامترها به این . شاهین و کبوتر 

: dمیزان باالي دسترسی،: hp.استصورت 

: mpناشی از ستیز و) هزینه(عدم مطلوبیت 

  .میزان پایین دسترسی
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براي اطمینان از برخورداري جـدول بـاال   

از ســاختار بــازي شــاهین و کبــوتر بایــد     

ــاال در ــاتریس بـــــ ــاي مـــــ  پارامترهـــــ

hنـــابرابري 
h m

p d
p p


  0

2
صـــدق   

ــد ــارن داراي  . کننـ ــره متقـ ــازي دو نفـ  nبـ

  :   به شرح زیر است استراتژي

ــره                                                     ــازي دو نفــــــــــــ بــــــــــــ

     ˆ: A,B ,S S,$
      

ــی                    ــتراتژي ترکیبــــــــــ                            اســــــــــ

 1 2 ns ( s , s , ..., s ) S    
مـــــــــــــاتریس بـــــــــــــازدهی                                          

 
 
 
 
  
 

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

n n nn

$ $ ... $

$ $ ... $
$̂

... ... ... ...

$ $ ... $
  

براي توصیف تکامل زمانی نسخه بـازي   

. شونده میئهاي تولید مثل ارا، پویشمکرر

کـه در قالـب معـادالت    هاي تولیدمثل پویش

دیفرانسیل هستند روش تطور بردار جمعیـت  

 1 2


nx : ( x , x , ..., x در زمــان را تعریــف    (

ــی ــدمـــــ ــر. کننـــــ ــر هـــــ  عنصـــــ

  1 2i ix x ( t ),( i , , ...,n به توصـیف تطـور    (

در کل  iزمانی کسري از انواع متفاوت بازیگر

بـه   iجمعیت اختصاص دارد که بـازیگر نـوع  

ــتراتژي   ــرو اس ــازیگر پی ــه ب ــناخته  isمثاب ش

ــی ــود م ــت . ش ــردار جمعی ــد ب بای

x  ــرایط ش

  :   مین کندأرا ت سازي بردار یک نرمال

)3                                        (



    
1

0 1 2 1
n

i i

i

x ( t ) , i , , ...,n, t & x ( t )

                
سیستم معادالت همزمان مرتبه اول زیر 

ــت  ــردار جمعیـــــــــــــ  از بـــــــــــــ

 1 2


nx( t ) : ( x ( t ), x ( t ), ..., x ( t ــوان  (( ــه عنـ بـ

وب، (شــوند پـویش تولیــد مثـل قلمــداد مـی   

1388   .(  

  
ifدر رابطــه بــاال   ( t  iبــرازش نـــوع  (

و


 1

n

ii
f ( t ) f ( t برازش متوسط کل جمعیت  (

  .  دهدرا نشان می

ــه دو  در ادامــه، توصــیف صــوري تنهــا ب

ــت   ــده اســـ ــدود شـــ ــتراتژي محـــ اســـ

) 1 2 ˆi , H , D .(   بــه علــت تعریــف)3( ،

ــی  تــــــوان بــــــردار جمعیــــــت   مــــ

 1 2


x( t ) ( x ( t ), x ( t را تنهــا بــه یــک    ((

 عنصر مستقل  1 2 1( x(t ): x (t ),&x (t ) x(t )) 

داد،  معادله باال به صورت زیـر سـاده   تحویل 

  :   شودمی

      2 2
11 21 22 12 1 2

dx
x[($ $ )( x x ) ($ $ )( x x )]

dt

بــا قــرار دادن پارامترهــاي مــاتریس بــازدهی 

ــوتر   ــاهین و کب ــدول (ش ــه  ) 1ج ــه معادل ب

:                      رســــــیمدیفرانســــــیل زیــــــر مــــــی
   

          
   

3 21 3 1 1

2 2 2 2
h m m h h m

dx
( p p d )x p p d x p p x

dt  
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بـراي نمـایش پیامــدهاي معادلـه بــاال و    

هـاي اصـلی و زیربنـایی    سیر ویژگیشرح و تف

بازي شـاهین و کبـوتر، پارامترهـاي بـازدهی     

در سه مجموعه متفـاوت  ) 2(شماره ماتریس 

  .  اندپارامتري زیر قرار گرفته

  d hp  mp  مجموعه پارامتري

1P  پایین  A b  

2P  متوسط  a  b  

3P  باال  a  b  

پارامترهاي فرضی سه ـ  )3(شماره جدول  

مجموعه متفاوت از ماتریس بازدهی 

سازي بازي زیربنایی به کار رفته در مدل

  . شاهین و کبوتر

هاي پارامتري، دسترسی بـاز  در مجموعه

 بــــــه صــــــورت ثابــــــتو محــــــدود 

 h m( p a , p b  dثبـاتی  اما عامل بـی  (

سه مجموعه پارامتري بـا میـزان   . متغیر است

باال براي هزینـه نـزاع، هزینـه پـایین نـزاع و      

هزینه متوسط نزاع قابل تعریف هستند که به 

ــی  ــوریتمی م ــردار   روش الگ ــول ب ــوان تح ت

  . نجیدجمعیتی در آنها را س

)xتکامل کسر جمعیتی t هـا  شـاهین  (

هـا و کبوترهـا در تحلیـل    در جمعیت شاهین

)x. روندهاي آتـی بـازار اهمیـت دارد    t بـه   (

ــه     ــه ازاي مجموع ــان ب ــابعی از زم ــوان ت عن

نشـان داده  ) هزینه بـاالي نـزاع  ( 1Pپارامتري

شود که در آن با استفاده از مقادیر شـروع  یم

ــاهین   ــر شـ ــاوت کسـ ــان  متفـ ــا در زمـ هـ

ــفر ص  191 2
20 20 20

0x( ) , , ــبت,... ــاي ، نس ه

هـاي  تمامی نسـبت . اندمتفاوتی محاسبه شده

ــدار   ــک مقــ ــمت یــ ــه ســ ــی بــ جمعیتــ

حــدي  Lx : x( t ــد ( ــی دارن . همگرای

هرچه اختالف بین منافع ناشـی از دسترسـی   

بـا  ) رانت غیررقابتی بسـیار گسـترده  (ود محد

بـه نفـع   ) رانت رقابتی گسترده(دسترسی باز 

هـا در طـی   اولی بیشتر باشد، نسبت شـاهین 

تر از کبوترها بوده و میـزان   زمان بسیار بزرگ

اعمـال خشـونت بـه پیشـگیري از تحـول بــه      

سیسـتم  . انجامدسمت استقرار بازي تعهد می

سـت کـه بـا    اجتماعی ایران یک سیستم بـاز ا 

. ها تبادل اطالعات و انـرژي دارد دیگر سیستم

تبادل اطالعات در عصر اطالعات بـه کـاهش   

هــاي افـزایش شـکاف بــین   فاصـله بـین دوره  

هــاي مینیمــال و آنتروپــی سیســتم  سیســتم

هایی که هزینه تنها در دوره. منجر شده است

نزاع به شدت افت کرده و اختالف بین منـافع  

افـت ارزش  (ود و بـاز  ناشی از دسترسی محـد 

رخ نمایاند، نسبت کبوترها رو بـه  ) منبع رانت

فزونی گذارده و تحول به سمت دسترسی بـاز  

  .گرددمیسر می

  فرجام

در این مقاله، تجربه توسعه ایران در طی 

صد سال گذشته با رویکرد نهادگرایی تلفیقی 

ابزار تحلیلی نظریه بازي و نظریـه  . تحلیل شد
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م مینیمال به کار رفتند آشوب در قالب سیست

تا پـویش زمـانی رونـد دسترسـی بـه حقـوق       

هاي مقطعی بازي دسترسـی  مالکیت با تعادل

تلفیق شده و وابستگی به مسیر طی شده بـه  

تـوان  در چارچوب این رویکرد می. حساب آید

 منفـی  بـازخور  هـاي  حلقـه  طراحـی گفت که 

 مسـیر  به موجود مسیر از انتقال براي مناسب

 علـت  ایران بـه  جامعه سیستم هتوسع مطلوب

 بـازخور  هـاي  حلقـه  فعالیت از ناشی نوسانات

ــین شــکاف مثبــت ــه ب ــت الی ــات و دول  طبق

ــاعی ــادي-اجتم ــدم و اقتص ــاق ع ــین انطب  ب

ــتم ــال سیس ــی مینیم ــا حکمران ــاي ب  نهاده

ــا آنهــا ترکیــب و طــرف یــک از غیررســمی  ب

 دیگـر  بـا  غیرمنطبـق  منفی بازخور هاي حلقه

 سیسـتم  دیگر، طرف از اجتماعی هاي سیستم

از .دارد انحــراف شــدت بــه مطلــوب مســیر از

ــت حقــوق   ــردار حال منظــر مــدل فرگشــت ب

هـاي  زمـانی کلیـه سـري    هايمسیرمالکیت، 

پایدار از یک حد برخوردارنـد کـه تعـادل یـا     

یعنـی مجموعـه    28هـا جـاذب . جاذب نام دارد

از سیستم بـازخور   29اينقاط هر فضاي مرحله

ــ  ــا، حرکــت شــرایط یکنواخ ــف پوی ت را تعری

تمامی مسیرهاي زمانی شروع شـده  . کنند می

مانـد و مسـیرهاي   در جاذب در داخل آن می

بـه ایـن   . شـوند زمانی مجاور نیز جذب آن می

                                       
28. Attractors  
29. Phase space 

هـاي پـویش تـاریخی    ترتیب شناسایی جاذب

. استتوسعه ایران، کلید فهم روند توسعه آن 

ــن روي مــی ــوان  از ای ــه عن ــوان جــاذب را ب ت

اتریس نهادي توصـیف  سیستمی مینیمال از م

هاي خـود  هاي مختلف درایهکرد که در برهه

یعنـی حـد   . را به سرعت بازتولید کرده اسـت 

ــران، یــک سیســتم   مســیر زمــانی توســعه ای

مینیمال است که از ارزیابی مقطعی و پویـاي  

هاي مینیمال و فرگشت بـردار حالـت   سیستم

متناظر با آنها به صورت یک مخـرج مشـترك   

شود اتریس نهادي شناسایی میهاي ماز درایه

که ریشه وابستگی به نهادهـاي گذشـته را در   

ــود دارد ــران،   . خ ــعه ای ــه توس ــی تجرب در ط

اند که سیستم به سـمت  هاي زمانی بوده برهه

حالت طبیعی بالغ و میل تدریجی بـه آسـتانه   

گذار به نظم دسترسی باز با شیب بسیار کنـد  

قرنـی  اما در یک بازه زمانی ربع  ،نزدیک شده

تا نیم قرنی با یک شیب تند به سمت حالـت  

گـرد   طبیعی پایه و در مواردي شکننده عقـب 

انقـالب مشـروطه و نهضـت ملـی     . کرده است

هـایی از ایـن دسـت    شدن نفت ایـران، نمونـه  

اگر این شکل موج مانند را بـه مثابـه   . هستند

جاذب آشوبی سیستم اجتماعی ایران در نظـر  

نهادي تکرار آن در بگیریم، شناسایی سازوکار 

طــی تــاریخ ایــران و تشــدید محــدودیت     

دسترسی به حقوق مالکیت بعـد از یـک دوره   
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طوالنی تالش بـراي گشـایش آن بـه عنـوان     

ــوب   ــدي محس ــات بع ــلی تحقیق موضــوع اص

به این ترتیب الزم اسـت تـا اجـزاي    . شود می

بردار حالت حقوق مالکیت با دقـت بیشـتري   

بازیگران دینی  ارزیابی شده و به ویژه دو گروه

و بازیگران خارجی نیز بـه ایـن مـدل اضـافه     

  .   شوند

  

  تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفتـه از طـرح پژوهشـی    

ــدوین   « ــی تـ ــادي و تحلیلـ ــات بنیـ مطالعـ

هاي کلـی نظـام در خصـوص الگـوي      سیاست

ــعه  ــوب توس ــارچوب  » مطل ــه در چ ــوده ک ب

ــاهم ــی،     تف ــیون علم ــاري کمیس ــه همک نام

یرخانه و مرکز تحقیقات فرهنگی، اجتماعی دب

استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بـه  

  .انجام رسیده است

پژوهشــگران همکــار و پــرتالش، آقایــان 

هـا   نتاج، رضا مجیـدزاده و خـانم   سعید غالمی

ــانی ــه کاوی ــر، هــاجر اصــغري، الهــام   محبوب ف

الصـدري و زهـرا میراحسـنی و محققـان      نایب

دکتـر  گرانقدر آقایان دکتـر بـرادران شـرکاء،    

زنوز، دکتر مردوخی، دکتر درخشـان و دکتـر   

صمیمی و جناب آقاي دکتـر روحـانی رئـیس    

محتـرم مرکـز و همچنــین سـروران گرانقــدر    

ــدس     ــدي، مهن ــی آقامحم ــر عل ــان دکت آقای

ــریعتمداري، مهنــدس     ــده، محمــد ش فروزن

ترکان، مهندس مالیري، مهندس عبـدالهی و  

مهندس فریدون و آقایان دکتر حسن واعظـی  

دهی مطلـوب   ر اکبر کمیجانی در جهتو دکت

که اند  اء بالندگی نتایج تحقیق بودهطرح منش

  .شود از همگی این بزرگواران سپاسگزاري می

  

   هانوشتپا

و ) State vector(مفهـــوم بـــردار حالـــت . 1

ــت  آن از اصــــطالحات ) evolution(فرگشــ

تخصصی نظریـه بـازي هسـتند کـه سیسـتم      

گرفته و تحلیل  بازي را به صورت پویا در نظر

در واقع بردار حالت به معناي توزیع . کنندمی

ــتراتژي  ــاب اس ــال انتخ ــین و  احتم ــاي مع ه

  .ها توسط بازیگران بازي استبازدهی

براي مطالعه بیشتر درباره جامعه شناسـی  . 2

د و رابطـه  و جدیـ ) کالسـیک (اقتصادي قدیم 

، نـی و سـوئدبرگ  ( :ك.آن با تحلیل نهـادي ر 

2005(.  

ي آشـنایی بیشـتر بـا مفهـوم تغییـر در      برا. 3

دیــدگاه نهــادگرایی و تفــاوت آن بــا پــارادایم 

. ك.نیوتنی دیدگاه نئوکالسـیک بـه تغییـر ن   

  ).1953، دیوید همیلتون(

علت پنداشت چنین ساختاري ایـن اسـت   . 4

هاي عامدانه سیاسـتگذاران  که عالوه بر تالش

عه، حلقــــه بــــازخور در چــــارچوب توســــ

ل دیگر نیز قابـل ارزیـابی   هاي مینیما سیستم
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به دیگر سخن سیستم مینیمال، ابزاري . است

هاي بازخور است که امکان کالبدشکافی حلقه

چــون هـم اطالعــات   ،آوردرا نیـز فــراهم مـی  

کند و مربوط به شرایط موجود را احتساب می

 Aهم به شرایط مطلوب متناظر بـا مختصـات   

    .توجه دارد

 اي از هوضـــعیتی کـــه کنشـــگر در شـــبک. 5

هاي وابسته به هم، که تعادل و نتایج هر  بازي

ــأثیر     ــذارده و ت ــأثیر گ ــري ت ــر دیگ ــدام ب ک

کند و اسـتراتژي بهینـه    پذیرد، شرکت می می

در یک بازي براي کـل بـازي همـواره بهینـه     

اي چندالیـه  شـود، بـازي شـبکه    ارزیابی نمـی 

  ).1990سبلیس، (شود  نامیده می

زگار است کـه  در صورتی یک ماتریس ناسا. 6

البتـه  . برقرار نباشـد  a[i,k].a[k,j]=a[i,j]رابطه 

توانـد  سیستم معادالت و نه خود ماتریس می

سازگار یا ناسازگار باشد و میـزان ناسـازگاري   

مفهـوم  . گـردد به سیسـتم معـادالت بـاز مـی    

شناسانه ناسازگاري ایـن اسـت کـه در    جامعه

هـاي مختلـف شـبکه بـازي     تعادل نـش الیـه  

سـویی وجـود نـدارد و    جتمـاعی، هـم  مبادله ا

چنین ناهمخوانی از شدت خمیدگی اطالعات 

ــزش ــردار انگیـ ــه -در بـ ــات در نتیجـ اطالعـ

ناسازگاري ماتریس نهادي جامعـه سرچشـمه   

      .گیردمی

هـاي  کاربست اصطالحات نظري در تحلیل. 7

علوم اجتماعی باید با دقت بیشـتري صـورت   

، زیرا ممکـن اسـت مفـاهیم مشـترك     ،پذیرد

معناي درونی یکسـانی در نـزد ملـل مختلـف     

تــوان از  بــا ایــن وجــود نمــی. نداشــته باشــند

  .هاي نظري موجود نیز فاصله گرفتدستگاه

کاربســت عبــاراتی همچــون بــال پروانــه و . 8

طوفان به معنـاي انحـراف مـتن گـزارش بـه      

صنایع ادبی نیست؛ این دو اصطالح از واژگان 

تسـمیه  وجـه   .تخصصی نظریه آشوب هستند

ــه  ــر پروان ــه بــال  اي از ایناث زدن  جاســت ک

اي در قلب جنگلـی کوچـک بـه وقـوع      پروانه

  .انجامدطوفانی بزرگ در آینده می

عـدم  ) Metagame(از دید تحلیـل ابربـازي   . 9

هاي مختلف به معناي انطباق بین منافع گروه

برحق شمردن گروهی خـاص در برابـر گـروه    

با اجزاي آن  یک بازي بلکه صرفاً ،دیگر نیست

ــد و هــدف درك علــل بــه تصــویر در مــی آی

گرفتاري مکرر در تعادل تخریبی کل جامعـه  

هـا در  و وضعیت معماي دو زندانی براي گروه

  .مقابل یکدیگر است

هـاي بــازخور  در تحلیـل مقطعـی، حلقـه   . 10

ــراي پوشــش شــکاف بــین وضــعیت   منفــی ب

  .اندشدهمطلوب و موجود سیستم فعال می

آشنایی بیشتر با سازوکار و مصادیق براي . 11

شاکري و . ك.فساد در این دوران اقتصادي ن

فســاد اقتصــادي در ایــران، ) 1381(دیگــران 

علل و پیامدهاي آن، پروژه تحقیقـاتی مرکـز   

  .هاي مجلسپژوهش

المللـی پـول دربـاره    گزارش صندوق بین. 12

 مهاجرت، 
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