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متوسلي *

تاريخ دريافت 99/01/23 :ـ تاريخ تـأييـد99/01/24 :

چكيده

از نگاهي عينيت گرا ،كشاورزي كه براي محصولي معين با درجه اي از كيفيت تﻼش مي كند يقيناً ميزان موفقيت

او بستگي به مواردي از جمله؛ نوع يا قوة نام يه بذر ،حاصلخيزي زم ين ،شرايط آب و هوايي و مديريت فرآيند

توليد و پرورش آن خواهد داشت .براي يك اقتصاد پويا نيز توجه به چگونگي زم ينه سازي محيطي براي پرورش
استعدادها ،قابليتها و بذرهاي اصلح ذهني عاملين و كارگزاران اقتصادي به عنوان يك اصل و قاعده گريز ناپذير

بايستي مدنظر قرار گيرد .فراهم كردن نهادهاي مناسب براي ايجاد نظم ،ثبات و امنيت در انتظارات ،اولين گام

براي توسعه پوياي اقتصادي است ،لذا در اين ت حقيق با استناد به مدل نظم و توسعه كامونز  ،1همچنين بن يانهاي
حقوقي اقتصاد بازار و چگونگي فرآيند شكل گيري اين بن يانها با رويكردي از پايين به باﻻ و از طريق مذاكره و

چانهزني بين طرفين ذينفع در يك مبادله و كاهش عدم اطمينان در فضا و محيط كسب و كار اين مهم مورد
بررسي قرار گرفته است.

ضرورت و وجوب ابتكار عمل در قانونگذاري به عاملين اقتصادي و نه وكﻼ و قانونگذار ان از منظر فلسفي مورد

ديگري است كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است .ادعا بر اين است كه نقطة كانوني پژوهش فوق ،تكيه
بر آرمانهاي توسعه و هويت دادن به شركتها و تشكلهايي است كه در راستاي اين نقطه ثقل كانوني قرار
گرفته اند .متدولوژي )ش يوه استنتاج( قواعد در اين پژوهش عمدتاً استقرايي) (inductionاست و از آنچه كه هست

) (Isesو از روانشناسي جمعي ) (Collective psychologyبهره برده است كه اين خود زمينه بسط و تكامل
تئوريهاي مرتبط را از آميختهاي ) (Synthesizeاز قياس ) (deductionو استقرا ) ( inductionدر يك جامعه

با آرمانهاي الهي فراهم ميآورد.

واژگان كليدي :اقتصاد پويا ،توسعه اقتصادي ،بنيانهاي حقوقي.
طبقهبندي موضوعيA12, K12, P48, O20 :
* استاد بازنشسته ،دانشكده اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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مقدمه

در هر مبحثي به ويژه مباحث حقوقي ،آنچه كه مستند ق رار ميگيرد مربوط به نظام كنوني اقتصاد

و به اقتضاي شرايط محيطي و بنيانهاي فكري ،فلسفي و روانشناسي جوامعي است كه توانستهاند
در مقاطع مختلف زماني ،ترتيبات نهادي ويژهاي را گزينش نموده و زمينهسازي براي اقتصادي

پويا را فراهم آورند .بديهي است كه براي كشوري همچون ايران ،استفاده از تجربه چنين

كشورهايي در حقيقت راهي ميانبر براي دستيابي به توسعه و تحقق آن محسوب ميگردد .اما
اين وظيفه محققين اقتصادي است كه در طراحي سياستها ،اجراي آن ها و ضمانت اجرايي شدن

آن با عنايت به بنيانهاي فلسفي و روانشناسي و اقتضائات محيطي حاكم بر اقتصاد كشور يك
گام هم در مباحث تئوريك و هم در عملياتي ساختن آن ها به پيش بردارند.

از جمله نكات جالب توجهي كه بهعنوان يك باور عميق در فلسفه روشنگري اسكاتلند تجلي

يافته است آن است كه زماني يك فرد ميتواند خود را انديشمند ،متفكر و محقق بداند كه به

تمام انديشههاي پ يشين در حوزة مطالعاتي خود سلطه يافته و با گذر از مرز علم ،يك قدم به

پيش نهد و سهمي جديد به ساحت علم ارائه دهد .سلطه بر انديشههاي پ يشين و يك گام به

پيش نهادن نيز به تنهايي كافي ن يست ،چراكه تمامي تئوريهاي موجود نمونههاي آرماني
) (Ideal typeخود را نه از فطرت واقعي انساني و نه از روح ناب خدايي و نه از وجدان واقعي
بشر كه داراي اصول مشخصي است ،بلكه از جامعهاي

ستاندهاند كه خود داراي نقص )(defect

است .در ساخت تئوريها آنچه بهعنوان نمونه آرماني بايستي مدنظر قرار گيرد تنها برگرفته از
»آنچه كه هست) «(Isesو عدم توجه به آنچه فطرت وجودي آدمي ) (Ought toطلب ميكند

راه به جايي نخواهد برد .نكته اي قابل تامل كه در تئوريسازي و عملياتي ساختن تئوريها و

همچنين در ارائه توصيههاي سياستي برخاسته از آنها بايستي مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد.

آنچه مسلم است آن است كه يك س يستم اقتصادي پو يا ،با ثبات ،خﻼق و سازنده ،محصول

قوانين و مقرراتي است كه طي يك فرآيند و همراه با جهد و تﻼش تمام عاملين در ت ول يد ،اعم

از نيروي كار ،متخصصيّن ،صاحبان سرمايه و كارآفرينان موجبات شكلگيري ساختاري

انگيزشي مناسب را براي تمامي مشاغل فراهم آورد .در اين فرآيند جايگاه مديران دولت ي ،قوة
قضائيه و قانونگذاران ،هماهنگي و هم راستا كردن قوانين و مقررات ،رفع تضادها بين

بخشهاي مختلف و اولي قرار دادن منافع ملّي است و ﻻغير .در ميان قواي سه گانه رسالت
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و نقش حياتي قوة قضائيه ،به ويژه باﻻترين ركن آن در نظارت بر وجود رقابت)(Competition

منصفانه در بازار ،زمينهسازي جهت شكلگيري فرصتهاي برابر)،(Equal opportunity

نظارت بر قيمتها و انجام مبادﻻت بدون فشار و اضطرار و از طريق قدرت چانه
زني) (Bargaining powerو منصفانه بودن فرآيند دادرسي از سوي دادگاهها و قانونگذاران

) (Due process of lawالزامي است .عﻼوه برآن توجه و تاكيد بر عامليت و خﻼقيت افراد
بهعنوان ركن اصلي در نظام اقتصادي همراه با توجه به اصول و آموزه هاي الهي كه بايستي
به تدريج در عاملين نهادينه گردد حي اتي است.

مدل نظم و توسعه كامونز)مدل مبنا(

مكتب نهادي ) (Institutional economicsدر تطور و تكامل مكاتب پيشين )كﻼسيك،

نئوكﻼسيك ،مكتب تاريخي آلمان و مكتب اتريش ( با برجسته كردن بنيانهاي حقوقي و با

تاكيد بر مالكيت خصوصي ) ،(Private propertyكنش جمعي ) (Collective actionو با
محوريت انگاره جمعگرايي ) (collectivismبهعنوان انگاره اصلي اين مكتب در مقابل انگاره

فردگرايي ) (individualismدر مكاتب اقتصادي مرسوم شكل گرفت.

1

پيش فرض اصلي اين مكتب بر تضاد ) (conflictانسانها در تعامﻼت اجتماعي به ويژه
تعامﻼت اقتصادي است و همانطور كه هدف هر مكتب اقتصادي دستيابي به نظم

)(order

است ،اين مكتب عﻼوه بر تغيير برخي انگارههاي مكاتب پيشين و با تاكيد بر اصول اخﻼقي

) (Ethical principalsنظير عدالت) ،( justiceمساوات ) ، (equalityآزادي ) (libertyو تامين

امنيت ) (securityبه دنبال دستيابي به نظم است و فصل جديدي را در علم اقتصادي

مي گشايد) .شكل  .(1كامونز با انتقاد شديد از اقتصاددانان ارتدوكس كه مسحور و مسخ
پيشرفتهاي مكانيكي و تكنولوژيك زمان خود بوده و تمامي پيشرفتهاي تكاملي بشر را

منحصر به نيروهاي مكانيكي طبيعت مي بينند ،عنوان ميكند كه اگرچه اين اختراعات

و اكتشافات مكانيكي چشمگير و خيرهكننده بودند ،اما اجتناب و كنارگذاردن اصول اخﻼقي
منجر به سوء استفاده از علم گرديد ،به گونهاي كه عليرغم شعار آنها مبني بر نجات بشريت،

آنچه در عمل تحقق يافت تخريب بن يانها و ريشه كن كردن بشريت بود).كامونز ،1970،ص (287
1. see: Commons,1970.
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اشتراك و سازگاري
)(Mutuality

نهادها ،كنشهاي جمعي هستند كه بنيانهاي
نظم
)(Order

حقوقي را براي رفع تضادها و اي جاد سازگاري و
توافق به صورت قواعد كاري شكل ميدهند و
بر تعامﻼت انساني حاكميت دارند.

تضاد
)(Confilict

شكل -1مدل مبنايي مكتب نهادي
منبع :برگرفته از ايده كامونز در مقدمه كتاب اقتصاد نهادي ،1934،ص 6

در واقع اين نهادها ،يا همان كنش جمعي است كه بنيانهاي حقوقي براي رفع تضادها و

ايجاد سازگاري و توافق را به صورت قواعد كاري ) (Working rulesشكل ميدهد تا تعامﻼت

انساني را تسهيل نمايد .قواعد كاري كه در بردارنده اصول آرماني∗ بوده و كنترلكنندة
كنشهاي فردي است و در چارچوب قانون ،فراهم كنندة آزادي برا ي فرد و زم ينهساز شكوفايي
استعدادها و خﻼقيتهاي جامعة انساني ميباشد.

توجه به اين نكتة مهم ،ضروري است كه »هر تشكل و سازمان ،محصول نهادهاي موجد

خود است«.

”“Institutes are the product of institutions

بدين معنا كه تمامي مؤسس ات ،سازمانها ،تشكﻼت و هر نظامي ،ازجمله نظام اقتصادي

محصول نهادهاي شكل دهنده و زمينهساز آن نظام هستند .نهادهاي زمينهساز خﻼقيت ،به

صورت طبيعي و با اتكاء به نيروهاي طبيعي ) (natural lawحاصل نميشوند؛ اگر اقتصاد به

∗ اصول آرماني را ما بايستي خودمان با توجه به شرايط محيطي ،پيش ذهنيت ها و قوانين معرفت نفس)(moral laws

تعيين و در تمامي قوانين به نحوي آنها را بگنجانيم .در حاليكه وضعيت و شرايط جامعه را به خوبي درك كرده و آنها
را به عنوان واقعيات ميپذيريم .اغلب اصول آرماني در مكاتب اقتصادي از تجربه بشري اخذ و استنتاج شده اند ،لذا
نبايستي انتظار داشته باشيم كه آنها مطلوب و غايت هاي ما و متناسب و سازگار با اصول وجوبي فطري ما باشند.

مكاتب اقتصادي اگرچه با آرمانهاي اين جهاني و يا جهان محسوسات پيش رفته اند و كشورهايي كه اين اصول ،قالب

ها و چارچوب هاي نهادي آنها را شكل داده اند به پيشرفت هاي عظيمي دست يافته اند ،اما ما هنوز در اول راه

هستيم ،نه به اصول تجربي عمل كرده ايم و نه آرمانهاي فطري را غايت اهداف خود ساخته ايم.
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كاركردهاي طبيعي بازار واگذار شده بود ،هرگز جلوههاي تكامل و توسعه فراهم نميگرديد .به

تعبيري ميتوان گفت كه يك اقتصاد پويا نيازمند پايهها و اص ولي است كه فقط با جد و جهد،
فراست و تدبير و در پناه عزم و اراده جمعي )كنش جمعي( حاصل ميشود .تشخيص دو جنس

متفاوت و بنا به ماهيت مختلف )طبيعي در مقابل عزم و اراده جمعي ( كه آن را ميتوان تركيب

) (syntheticو نه تحليل ) ( Analyticناميد ،موجب ميگردد كه اقتصاد ،اقتصادي پويا ،سازنده

و خﻼق بوده و نيروهاي طبيعي را با بنيانهاي حقوقي مستحكم متحد و يكپارچه نمايد.
)كانت ،2009 ،ص (87كشورهايي كه توانستند قوانين و مقررات سازگار با فعاليتهاي مولّد و

خﻼق اقتصادي را در يك فرآيند از پايين به باﻻ از مردم و ذينفعان و

از كنشگراني)(agents

كه مسائل و مشكﻼت را به خوبي و با تمام وجود حس ميكنند ،شكل دهند و مقب وليت جمعي

به آن بدهند و مراحل قانوني آن را با باﻻترين ركن قانون گذاري و قضايي به تصويب رسانده

و مردم را از اجراي دقيق آن ها مطمئن سازد و زمينههاي مفصلبندي )  (articulationو غني
سازي استعدادها دانش و مهارتهاي پراكنده افراد را در جامعه فراهم نمايد ،استحقاق محصولي
همچون قدرت و پيشرفت را خواهند داشت ،چراكه عﻼوه بر ايجاد ثبات در انتظارات و تضمين

انتظارات ) ،(stabilization of expectationاجازه دادهاند تا خﻼقيتها و نوآوريهاي افراددر

هر فعاليتي ت جلي يابد .در چنين شرايطي آن ها داراي اقتدار اقتصادي بوده ومشكﻼتي نظ ير

بيكاري ،فقر ،تورم و جابجايي ثروتها و درآمدها و ديگر بحرانهاي اقتصادي را نخواهند
داشت.اين گونه است كه آنها در پرتو قدرت بدست آمده در نتيجه جهد و كوششي كه پايههاي
آن حدود يك صد سال پيش از آن بنا نهاده شده است ،قوانين اقتصادي را بر كشورهايي

كه در جهت نهادسازي برا ي خود گام برنداشتهاند تحميل مي نمايند و نتيجة چن ين عملكردي

در يك نگرش تبديل شدن جهان به دو قطب سلطهگري و سلطهپذيري است .آنها به
خوبي دريافتهاند كه پيشنياز براي خلق و خﻼقيت )به زبان گاردنر ( يك نظم ذهني
) (Disciplined mindاست كه به تبع آن ذهن تلفيقي-تركيبي )(synthesized mind

ميباشد كه اين قاعده را ميتوان به جاي خﻼقيت فردي به جامعه و نظمي اخﻼقي تعميم داد
كه با تﻼش و كوشش محيط اجتماعي خود را براي پرورش ميليونها بذر اصلح در هر فرد

غني

ساخته است.1

1. see: Gardner,. 2005.
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ادعّا و راهحل ما

ريشة تمامي مسائل و مشكﻼت در كشوراز جمله فقر ،بيكاري،تورم ،كاهش ارزش پول و

غيره نتيجة قوانين ،مقررات و اجراي سياستهايي است كه ضد و مغاير با انگيزههاي مولّد

اقتصادي است و متاسفانه به ساختاري تخريب كننده تبديل شده است .ما همواره سعي كردهايم
تا مسائل اقتصاديمان را با ترفندهاي سياسي و سياستگذاريهاي سطحي حل كنيم و نتيجه
حاصل از اتخاذ اين رويكردها همان چيزي است كه امروزه شاهد آن هستيم و كامﻼً هم
طبيعي است .راه حل تمامي اين مشكﻼت تغيير در نگرش ) (Changing the attitudeو در

نتيجه انتخاب مسير صحيح ميباشد .انتخابي كه نه بر اساس خواستههاي آني ما براي گذران
زمان و ارضا و مقبوليت كوتاه مدت سياسي است ،بلكه مسيري است كه اصول آن غير قابل
گريز ،قطعي و مسلّم است.

بنيانهاي حقوقي اقتصاد بازار )مدل بازار(

در مبادﻻت اقتصادي و زماني كه قرار است يك مبادله ) (transactionدر بازار به انجام

برسد ،حداقل سه طرف مبادله وجود دارد:
 -1خريدار)(buyer

-2

فروشنده )(seller

-3

حاكميت )(sovereign

بازار
حاكميت  /محاكم
قانوني
خريدار

فروشنده

شكل -2مدل ساده بازار
منبع :برگرفته از گفتار كامونز در فصل سوم از كتاب اقتصاد كنش جمعي,1950 ،ص 50
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كه اين سه مورد زير مجموعهاي از يك مجموعه بزرگتر يعني بازار را شكل ميدهند .در

اقتصاد نهادي يا اقتصاد مدرن ،بازار را به حال خود واگذار نميكنند و آموزه لسه فر

) (laisse fairو واگذار كردن بازار به حال خود ) (Let aloneو دست نامرئي كفايت نميكند
دراين اقتصاد ،خريدار و فروشنده با قدرت برابر و تحت لواي قانون و قواعد كاري در جريان

به مذاكره و چانه زني جمعي ) (Collective bargainingمي پردازند و به توافقي دو جانبه دست

مييابند.توافقي كه در آن چهار منشا تضاد و تعارضها :
 -1رقابت) -(competitionآيا رقابت منصفانه است؟؛

 -2فرصتهاي برابر )-(Equal opportunityآيا فرصتهاي برابر و بدون تبعيض و تحميل وجود دارد؟؛
 -3قدرت چانهزني )-(Bargaining powerآيا قيمتها و شرايط مبادله بدون فشار و اضطرار

و اجبار است؟ و

 -4فرآيند حقه دادرسي )- (Due process of lawآيا فرآيند دادرسي از طرف دادگاهها و
قانونگذاران منصفانه است و تحت كنترل و نظارت قدرت حاكمه وقوة قضائيه ضمانت اجرايي پيدا
ميكند و طرفين مبادله آن را بهعنوان امري مفروض و مسلم ) (taken for grantedميگيرند؟

در اين نگرش بازار آنگونه كه اقتصاد كﻼسيك و اتريشيها از آن تفسير دارند آزاد نيست و

به طور كلي ميتوان گفت بدون حاكميت قانون 1بازاري وجود ندارد .و اين سه زير بخش
اج رايي )حاكميت ،خريدار ،فروشنده( جزئي از يك كل بازار هستند) .تفسير غلطي كه برخي از
بازار و نهاد )بهعنوان عدم دخالت دولت( دارند(.

انواع مالكيّت و نوع مبادﻻت

از نگاه آقاي كامونز -مشاور دادگاه عالي امريكا و بنيانگذار بسياري از كنوانسيونهاي كارگري

و صنفي -سه نوع از مبادله با توجه به سه نوع مالكيت يعني مالكيت فيزيكي

) ،(Corporeal propertyمالكيت غير فيزيكي ) (Incorporeal propertyو مالكيت غير
ملموس) (Intangible propertyوجود دارد:
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در نوع اول از مبادﻻت انتقال و تبادل فيزيكي كاﻻ يا همان كاﻻي فيزيكي )(commodity

رخ ميدهد .مانند مبادله زمين و ماشين و آپارتمان و غيره كه اصل مبادله در اين نوع از انتقال

در واقع انتقال مالكيت ) (ownershipمتعلق به كاﻻ است كه جايگاهي ويژه دارد ،به عبارتي

ديگر زماني كه كاﻻيي فيزيكي مانند ماشين و يا زم ين مبادله ميشود ،تمامي حقوق متعلق به
آن بهعنوان يك وظيفه قانوني همراه با فيزيك كاﻻ به طرف مقابل انتقال مييابد و وظيفه

قانوني خريدار ،پرداخت وجوه توافق شده است.نكته مهم در اين تبادل آن است كه حقوق و

ارزشي كه متعلق به آن كاﻻست ،از طريق حاكميت تامين ،تضمين و خلق شده است.

در نوع دوم از مبادﻻت كه به مبادله غيرفيزيكي مرتبط است ،بزرگترين كشف ابتداي قرن

بيستم در خصوص بدهي بانكي به سپرده گذاران) (debtاست كه با خلق اعتبار توسط بانكداران

و تجار به يكي از بزرگترين نوع مبادﻻت )همانند كاﻻهاي فيزيكي( به صحنه مبادﻻت
اقتصادي ورود پيدا كرده است .كشف اين موضوع كه اعتبارات همانند يك كاﻻي ف يزيكي

قابل مبادله است به گفته آقاي كامونز به اندازه كشف هزاران معدن در آن زمان داراي ارزش

بوده است .اين كشف بزرگ بود كه مالكيت جديدي را تحت عنوان مالكيت غيرفيزيكي به

عرصه اقتصادي وارد ساخت.

در نوع سوم از مبادﻻت كه مرتبط با مبادﻻتِ مالكيتهاي غير ملموس است ميتوان گفت

كه تمامي امتيازات و ارزشهاي اعتباري مانند سرقفلي ،برند ،حق اخت راع ،حق ثبت و ،....

همگي در رديف مالكيتهاي غير ملموس قرار دارند و در نظام بازار پيشرفته سهم و نقش
بسيار باﻻيي از مبادﻻت و ارزشهاي خلق شده را در توسعه ملي دارا مي باشند .ركن اساسي

در انجام مبادﻻت از اين نوع حاكميت قانون) (Rules of lawو جايگاه خاص محاكم قضايي

) (courtsاست .بدون وجود قانون )تدوين ،اجرا ،تضمين ( حتي در خصوص اقتصاد فيزيكي
اصوﻻ بازاري نميتواند وجود داشته باشد ،چه رسد به ابعاد اعتباري كه ضرورتا نقش حاكميت

را غير قابل گريز مي نمايد .بهعنوان يك قاعده ميتوان گفت كه تقسيم بندي كشورها به

كشورهاي عقب افتاده و پيشرفته بر اساس همين وجود قانون ) (lawfulnessو فقدان قانون

) (lawlessnessميتواند مورد توجه قرار گيرد.

در آن زمان قوانين تثبيت شده به اعتبار و تضمين حاكميّت ) (sovereigntyباعث آن شد

كه نوعي ثبات و امنيت در انتظارات ) (Stabilization or security of expectationبراي
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انجام هر فعاليتي فراهم آيد و ن يروي محرك عظيم قدرت اقتصادي و سياسي در دست آنهايي
قرار گيرد كه پايههاي حقوقي ثابت و مستحكمي را براي كشور و جامعه شان تدبير نمودند.

عدم اطمينان ،آينده انگاري

كامونز اقتصاد را مرتبط با آينده ميداند به اين دليل كه انجام مبادله و يا به بياني

ديگر اجراي قراردادها ) (performanceدر آينده است كه صورت ميگيرد و اين امر يك
دليل مشخص براي فهم اين مطلب است كه اقتصاد نهادي را بايستي به درستي آ ينده

انگاري) (futurityدانست.
آينده همواره با عدم اطمينان ) (uncertaintyو ريسك و مخاطره همراه است و اين قوانين

و مقررات تثبيت شده است كه ميتواند عدم اطمينانها ،احتماﻻت و خطرها را كاهش دهد.
بازهم ميبينيم كه يك حاكميت مقتدر و يك قوة قضاييه مورد اعتماد ،عدالت خواه و قاطع تا

چه اندازه ميتواند در  -1كنترل و هدايت كنشهاي فردي ؛  -2تامين و تضمين »آزادي افراد «
يا همان آ زادي سلبي ) (Freedom fromآن ها در پناه قانون و مقررات و پيشگيري از تعرض
به مالكيتها و  -3حفظ آرامش ،امنيت و ساخت محيطي به دور از تنشها ايفاي نقش نموده

و زم ينهها براي تجلي استعدادها و ظرفيتهاي وجودي كه در باطن افراد نهفته است را فراهم
آورد و موجبات بسط و توسعه انديشهها ،اختراعات ،خلق و خﻼقيت را در جهت معنا بخشي

دوباره زندگي انسانها فراهم نمايد.

به منظور فهم عميق تر اهميت اين موضوع ميتوان به كشاورزي اشاره داشت كه چندين

ماه در نتيجه تﻼش خود و خانواده اش و با سرمايهاي اندك گندم و يا برنجي را توليد ميكند،

او در ذهن خود انتظار مشخصي از قيمتها و شرايط فروش براي محصول و ميزان تقاضاي

بازار در پناه ثبات قوانين و مقررات دارد ،اما اگر دولت در اين زمان بدون توافق با اصناف

مرتبط ،با مشاهده كوچكترين تغييري در شرايط حاكم بر بازار اقدام به واردات محصوﻻتي از

اين دست نمايد چه رخ خواهد داد؟ اگر تضميني براي فروش كاﻻي اين كشاورز حتي به

صورت اقساطي وجود نداشته باشد ،چه تضميني براي ثبات و آرامش ذهني او و تصميم براي

توليد وي در آينده وجود خواهد داشت؟ آيا در اين ش رايط بازهم ميتوان انتظار داشت كه

خودكفايي و رونق در توليدات توسط توليدكننده را داشته باشيم؟
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در مقابل صنعتگري را در نظر بگيريد كه عﻼوه بر مشكﻼت خود در كسب مزيت تكنولوژيك

نسبت به رقيبهاي خارجي خود ،در فرآيند تول يد نيز با موانعي از جمله قانون كار و شيوه تامين
مالي سرمايهها و قوانين مال ياتي روبرو است؛ آيا ميتوانيم انتظار داشته باشيم در فضاي رقابت

چه داخلي و چه بين المللي توان ماندگاري داشته باشد؟
به طور كلي ميتوان گفت ريشه مشكﻼت تمامي مخترعين ،كارآفرينان و تمامي توليد

كنندگان در همين عدم تناسب و بي ثباتي در قوانين و مقررات است ،بنابراين انتظار اينكه
توليد ملي رونق يابد در چنين شرايطي انتظاري معقول نيست.

پس آيا انسان عقﻼيي در چنين فضايي از بي ثباتيها به كار مولّد و توسعه زيربناهاي توليد

ملي همت ميگمارد؟

فرآيند شكلگيري قوانين

سوالي كه در اين بخش مطرح مي شود آنست كه چه قوانين و مقرراتي ميتواند پايه و بنيان

يك اقتصاد پو يا را شكل دهد و اين قوانين و مقررات بايستي چه فرآيندي را ط ي نمايند؟

رويههاي قضايي در كشورهايي كه پيشگامان اقتصاد بازار بوده اند و امروزه قواعد

آنها حاكم بر تمام جهان است )خوب يا بد( از عرف ،رسوم ،سنتها ،آرمانها ،بنيانهاي

فلسفي و انديشه متفكران آن ها سرچشمه گرفته است .آنها بر اساس اصول فطري انسان ي،

ساز و كاري را تعر يف كرده اند كه با به فعليّت رساندن ظرف يتهاي ذهني جامعه

توانست شگفتي بيافريند .نظام اقتصاد كنون ي ،نتيجه تطور و تكامل نظامي است كه ابتدا در
اسكاتنلد و بر پا يه عرف و رسومات و س نت در آن جامعه توانست نظم و آرامش را در تمامي

تعامﻼت اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و به صورت خود انگيخته

)(spontaneous

برقرار نما يد .در سنت تجربه گرايي اسكاتلند ،و همزمان با آن در انگلستان قوان ين و مقررات

حاصل خرد جمعي ) (Common senseبود كه ريشه در سنتها و عرف ها در آن

جوامع داشت .به گونه اي كه اين خرد جمعي كه برآمده از سنت ها و عرفها است با پيچيدهتر
شدن جوامع تبديل به حقوق عرفي ) (Common lawو سپس تبد يل به حقوق

مدني) (Civil lawگرديد.

1

1. see: Craig ,2006.
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civil law

) قوانين مدني(

Common sense

common law

)خرد جمعي(

) قوانين عرفي(

شكل -3روند تكامل قوانين در نگاه اسكاتلنديها
منبع :برگرفته از كتاب فلسفه سياسي آدام اسميت؛ دست نامرئي و نظم خودانگيخته2006،

از آنجايي كه ريشه اين قوانين در سرجمع خواستهها و نيازهاي مشترك افراد جامعه است،

ضمانت اجرايي آن چندان با اشكال مواجه نخواهد شد .و اين قوانين تسهيل كننده ،بسط
دهنده ،موجد آزادي و برطرف كننده مشكﻼت پيش روي آن هاست.
در چنين شرايطي و با پيچيده تر شدن روابط و تعامﻼت انساني ،قوانين مصوب بتدريج

جايگزين عرف و رسومات ميگردد و به قول داگﻼس نورث ،روابط اوليه خويشاوندي

) (Personal relationsو حاكميت سنتها به روابط نا آشنا

)(Impersonal relations

بين افراد تبديل شده و اينجا تنها قوانين است كه تسهيل در روابط ،ايجاد اعتماد و جلوگيري
از تجاوز به حقوق يكديگر را متضمن ميگردد.
در اين شكل جديد از روابط مهمترين اصل چانهزني جمعي) (Collective bargainingاست،

به تعبيري قوانيني مجاز و معتبر هستند كه:

 -1در نت يجه مذاكره و چانهزني بين مشاركتكنندگان و ذينفعان در شرايط برابر ،مورد توافق

قرار گرفته باشد.

 -2طرح قوانين مسئله محور باشد ) (Problem orientedو ب راي حل يك مساله مشخص

و در جهت تسهيل روابط ميان افراد ،بايستي فرآيند قانوني شدن و تصويب را طي نمايد.

 -3روند شكلگيري آنها از پايين به باﻻ باشد و نه بر عكس .به عبارتي ديگر منشا تدوين
قوانين به هيچوجه از جانب مقامات كشوري ،محاكم قانوني ،وزارتخانهها و يا حتي حقوقدانها
صورت نميگيرد ،بلكه هر قانون و مقرراتي كه قرار است بر گروهي از افراد اعمال گردد بايستي

همه ذي نفعان در يك فرآيند مذاكره و چانهزني مشاركت كننده ،طراح و تصميمگيرنده اصلي

بوده و پس از شكلگيري ،تعديﻼت ﻻزم و انطباق و سازگاري آن با قانون اساسي كشور

صورت گيرد.
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 -4در اين روندي كه طي ميشود بايستي اصول فطري انساني نظير؛ خود مختاري )(autonomy

و آزادي ) (freedomبه عنوان دو اصل بسيار مهم ،همواره مدنظر قرار گيرد .اين معيارها بايستي
بهعنوان دو اصل از اصول فطري و الهي در خلقت بشري و ارزشهاي غا يي در حاكميت در
نظر گرفته شوند.

 -5قانوني كه بدين ترتيب وضع ميشود كمترين نياز به بوروكراسي در اجرا را خواهد داشت

و موجب كاهش هزينه مبادﻻت خواهد شد.
بن يان فلسفي در تصميمگيريها

با وقوف بر اين امر كه در كنش فرد و يا گروهي از افراد فرآيند پ يچيده اي ص ورت ميگيرد

)شكل  (4كه فرد يا گروه تصميمگيرنده خود مسئول و پاسخگوي عواقب ناشي از آن كنش

ميباشد ،توجه به اين امر ضروري است كه آيا فرد يا گروهي از افراد در يك سازمان يا

وزارتخانه ميتوانند براي د يگران مستقﻼ تصم يمي را اتخاذ و بدون مشاركت خودِ افراد يا
عاملين ،اجراي آن را بر آنها ابﻼغ نمايند؟
هر گروه ،صنف و يا اجتماعي خودش مسئول پاسخگويي در خصوص تصميمات و تضمين

قواعد كاري خويش ميباشد؛ و بر اساس اصل آزادي و خود مختاري انسان هر نوع

تصميم گيري براي ديگران خﻼف اصول وجوبي انساني است.

هدف

Ends

ابزار
Means

تصميمگيري

Decision making

اندي شه

Thinking

شكل  -4فرآيند عقﻼيي ت صميمگيري
منبع :مؤلف

اگر اين گزاره منطقي باشد و شواهد تجربي گذشته آن را تاييد كند چه بايد كرد؟ آيا اول ين

قدم تغيير نگرش نسبت به نحوه برنامه ريزي و قانونگذاري نيست؟
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آيــا مســئوليني كــه در دولتهــاي مختلــف بــراي گروهــاي مختلــف از اف ـ راد از توليــد

كننده گرفته تا ديگـران تصـميم گرفتهانـد ،مسـئول وضـعيت نابسـامان اقتصـاد كنـوني از

تــورم بيكــاري ،كــاهش ارزش پــول گرفتــه تــا بــي ارزش شــدن يارانــههاي پرداختــي
نميباشـند؟ ا ينجاســت كــه بايســتي بــه ســه مــاكزيم اصــلي و غيــر قابــل گريــز ا ز كانــت

اشاره داشت كه مي گويد:

1- Think for yourself, Do not let the others to think for you

 -1خودت فكر كن و اجازه نده ديگران به جاي تو فكر كنند؛
2- Think from the stand point of the others

 -2در تفكر و انديشه موضع فكري د يگران را نيز در نظر بگير؛
3- Think consistently

 -3تفكر سازگار و با تورش اندك فقط زماني ميتواند صورت گيرد كه اصول وجوبي و قوانين

اخﻼقي مﻼك و معيار سنجش انديشه متكامل انسان باشد.

انسان خودمختار خودش بايستي انديشه كند ،او آزاد است و نبايد اجازه د هد در
سلطه تفكر ديگران قرار گيرد چرا كه او خود پاسخگوي كردار و اعمال خويش است،
پس انديشه وام گرفته شده و يا تحميل شده بر ذهن را نميپذيرد و آن را پ ايه تصميم گيري
خود قرار نمي دهد.
در ارتباط با همين موضوع هارپر )ف يلسوف اتريشي( معتقد است اگر براي كسي يا افرادي
فكر كرديد و تصميم گرفتيد شما انسانيّت ،هويّت و شخصيّت فرد را به يغما بردهايد 1.پس ما
به يك تفسير ديگري از دم وكراسي جمعي democracy) (collectiveدست مييابيم و آنهم

اينست كه اگر قوانين و مقرراتي كه رويههاي كاري را در تعامﻼت اجتماعي شكل دادهاند وآنها
را تبديل به رويههاي قضايي نمودهاند چنانچه برخاسته از خود مردم )ذي نفعان ( و در نتيجه

مذاكره و چانهزنيهاي ميان آنان باشد ،اين امر خود به معناي دقيق كلمه همان دموكراسي

جمعي است چراكه خود افراد هستند كه در سرنوشت خودشان دخيلاند.

1. see: Harper,2006:25-93.
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تجلي فرآيندهاي حقوقي و قانوني در شركتها ) (corporations

همانطور كه پيشتر به آن اشاره شد ،درجه موفقيت هر تشكّل ،سازمان و يا نظامي بستگي به

نهادهايي دارد كه مقوّم حركتي و منشا انگيزش ،پو يايي و يا ركود و ايستايي آن است .در مورد

يك اقتصاد پويا ،محرك ،مولّد ،اين شركتها هستند كه نقش اصلي را ايفا ميكنند و ما آن را

بهعنوان نقطه شروع حركتي در كانون توجه خود و به عنوان يك مساله پارادايميك
) (Paradigm problemدر خصوص توسعه ملي در نظر ميگيريم.

بازيگران اصلي در تمامي كشورهاي پيشرفته و در سطح بين المللي ،شركت هاي سهامي

هستند .به عبارتي ديگر برگردان حقوق بشر) (Right of manدر اين كشورها به حقوق
شركتها) ( Right of corporationsاولين عامل اصلي پ يشرفت در اين كشورها است.

بدين معنا كه دادن حقوق ويژه به شركتها آن ها را داراي ه ويّت ساخت؛ هويتّي كه تمامي

اقتدار حاكميتي ،قضايي ،قانون گذاري و اجرا را در چارچوب قانون اساسي برا ي آن ها مسجّ ل
و تضمين نمود .امروزه اين شركت ها هستند كه مح يط و فضاي ﻻزم را ب راي تجميع ،انسجام

و همگرايي دانشهاي پراكنده ،مهارتهاي متنوع و متناوب ،جذب پساندازها ،خلق
اعتبار تامين مالي و دسترسي مناسب براي ظهور و ت جّلي خﻼقيت هاي عظيم بشري
فراهم ميآورند .اين شركتها امروزه به واسطه قدرت در اختيار خود در تكنولوژي ،اعتبارات،

برندها و شهرت تجاري ،ابزار قدرت هاي بزرگ دنيا براي تحميل قواعد و قوانين بر
كشورهاي ديگر شدهاند .
سوالي كه ميتوان پرسيد اينست كه اين قدرت و اعتبار چگونه شكل گرفت؟

تمام حقوق منظور شده در قانون اساسي براي فرد به شركتها داده شد به گونه اي كه
شركتها ،هويت قانونگذار ي ،اجرا و قضاوت پيدا كردند.به عﻼوه اينكه حقوق شركتهاي

سهامي محدود از حقوق شركتهاي خصوصي فردي بسيار فراتر رفت .كه به چند مورد از اين

امتيازها اشاره مي شود:

 -1با ضمانت محاكم قضايي شركتهاي بزرگ ،تعداد زيادي از سهام خود را به افراد واگذار

نمودند كه موجب شد بخشي از م الكيت شركتها به سهامداران واگذار گردد و سهامداران به
تامين كنندگان مالي ) (debtorبراي شركتها تبديل ش وند؛ از سويي ديگر مردمي كه
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پساندازهايشان را در اين شركتها با خريد اوراق قرضه با نرخ بهره مشخص واگذار كردند

تبديل به اعتبار دهندگان مالي)  (creditorشدند و موجبات شكلگيري پديده كاپيتاليسم
مالي) (Financial capitalismدر نتيجه خود سازماندهي مالي سرمايه داران فراهم گرديد و

شركتهاي سهامي هم زمان هم به تامين كنندگان مالي و هم به اعتباردهندگان مالي تبديل
شده و نقش بانك ها را پيدا نمودند.

 -2با بزرگ شدن شركتهاي سهامي هريك از سهامداران براساس ميزان سهمي كه در

اين شركتها داشتند مسئول مخاطرات احتمالي پ يش رو بودند ،لذا شكل گيري شركتهاي

سهامي محدود ) (Limited liability corporationsسهامداران را در مقابل ريسكها و
مخاطرات آينده تضمين نمود.

 -3با دادن اقتدار قانونگذاري و اجرايي سازي به شركتهاي سهامي بزرگ تحت لواي

قانون اين شركتها توانايي تعيين قانون و مقررات و اجراي آن را يافتند و با ابداع و خلق
شركتهاي مادر) ،(Holding companiesارزش شركتهاي زير مجموعه شان يكباره چندين

برابر گرديد .اين شركتهاي مادر با تقويت شركتهاي توليدي و صنعتي زيرمجموعه خود،
منبع درآمد مهمي براي دولت به حساب آمدند.

بيانيه استقﻼل آمريكا در سال  1776و حقوق بشر در سال  1789بهعنوان اصول آرماني

براي شركتهاي سهامي محدود به كار گرفته شد .در اين بيانيه آمده است كه تمامي انسان

ها به صورت برابر آ فريده شدهاند و خالق آنها به آنان حق زندگي ،آزادي ،طلب شاد ي ،داشتن
مالكيت ،ايستادگي در مقابل ظلم و ستم اعطا نموده است و هيچ انساني نميتواند افراد را از

حقوق فوق الذكر كه حقوق فطري آن هاست محروم نمايد.
اين حقوق فردي و يا به تعبيري حقوق بشر)  (Right of manدر قوانين مربوط به شركتها

به كارگرفته شد ،حتي امت يازهاي بس يار ديگري وراي حقوق فردي به افراد اعطا گرديد ،اين

تشكّلها براي جذب سرمايه به فعاليتهاي مولّد در داخل و خارج از مرزها پرداختند و بدين
ترتيب حقوق تشكّلها به رسميت شناخته شد.
اگر امروزه آمريكا را كشور شركتها مينامند و قدرت آنها روز به روز هم در داخل كشور و
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هم در مرزهاي خارجي رو به اف زايش است؛ نتيجه همان گزاره »هر نهاد و سيستم و نظامي
ازجمله نظام اقتصادي محصول نهادهاي شكل دهنده و زمينهساز آن نظام هستند«.

) (Institutes are the product of institution

كﻼم آخر اينكه ما امروز انتظارمان از قدرتهاي اقتصادي و نظام اقتصادي كشور
بايستي متناسب با تﻼشهايي باشد كه در جهت استحكام بنيانهاي قانوني-حقوقي
شركتها و نه چيزي بيشتر از آن صورت گرفته است .همانگونه كه انقﻼب قرن 18
فردگرايي ) (individualismرا تثبيت كرد ،انقﻼب قرن  19به استقرار حاكميت شركت
گرايي ) (corporationalismانجاميد.
معيارهاي ايمن سازي)(Safety code

آخرين مبحثي كه در اين نوشتار به آن پرداخته خواهد شد كسب معرفت در خصوص

"معيارهاي ا يمن سازي" به صورت مورد كاوي است.معيارهاي ا يمن سازي )  (safety codeبا

هدف پيشگيري و عدم تكرار يك حادثه ،جرم و رخداد ميباشد .ايمن سازي به معناي به

كارگيري باﻻترين درجه از سﻼمت و ايمني كه براي پيشگيري و عدم تكرار يك حادثه مي تواند
به انجام برسد.
در مورد پيشگيري از حوادث فيزيكي در يك كارخانه ،تيمهاي فني ،روانشناسي ،جامعه

شناسي و غيره در يك تحليل تمامي كاستيهاي تكنيكي ،تكنولوژيك و خطاهاي انساني را

مورد بررسي قرار ميدهند؛ بطوريكه كليه اقدامات ايمن سازي و شاخصها و استانداردها و
سنجههاي ا يمني در باﻻترين حد ممكن در كنترل قرار گيرد و طي يك مصوبه م راحل قانوني

خود را تا باﻻترين مرجع قضايي ط ي نم وده و به صورت دستورالعمل ) (blueprintبه تمامي
كارخانهها براي اجراي دق يق اعﻼم گردد .اين معيارهاي ايمن سازي به صورت يك رويه

قضايي ،كه دقيقا براي حل يك مساله و جلوگيري از رخداد بعدي صورت مي گيرد به هر نوع
حادثه مشابه ديگري نيز قابل تعميم است.
بهعنوان مثال اگر اختﻼسي در يك بانك صورت گيرد ،با دستگيري متهم يا متهمان اين

رخداد ريشه كن نميشود بلكه با ريشه يابي دقيق ا ينكه چطور و چگونه اين اتفاق رخ داد
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ميتوان با در نظر گرفتن تمامي اقدامات احتياطي قانوني با باﻻترين درجه ايمن سازي حقوقي

از تكرار حوادثي مشابه جلوگيري به عمل آورد .در اين فرآيند مسئوليت تيم هاي بازرسي ،ارائه

دستورالعملها به منظور پيشگيري از اقداماتي مشابه ميباشد  .اگر اين مورد كاوي بتدريج و
براي مسائلي كه شمول و دايره اثرگذاري آن در اولويت است بررسي شود ،ميتوان اميد داشت

كه مهمترين رويه قضايي براي اصﻼح تدريجي نظامي كه از فقدان قانون رنج مي برد،
شكل گيرد.
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