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  ريزي اقتصاديبرنامه
)Economic planning(  

  پات دوين
  بيگيمعصوم. ا

  
ي مهي برنااليستي بسيار اندك در بارهيسوس يي نوزدهم نظريهگذاران سدهبنياد

ي سازمان به عمد از بحث تفصيلي دربارهاركس و انگلس م. انداقتصادي سخن گفته
عوض خود را به در . شمردندتوپيايي ميا اند زيرا اين كار رااجتماعي آينده سر باز زده

جايگزيني هرج و "ي انگلس بهگاهي محدود كردند، مانند اشارههارنظرهاي كلي گهاظ
ريزي اجتماعي هم بر طبق تنظيم توليد مبتني بر برنامه مرج توليد اجتماعي با

  ).2، ف 3آنتي دورينگ، ف ( "نيازهاي جامعه به طور كلي و هم نيازهاي هر فرد
ي اين فرض نظري از سوسياليسم بر پايه ي بيستم انتقادبا اين همه، در اوايل سده

ريزي رنامهپا گرفت كه مالكيت عمومي وسايل توليد به حكم ضرورت مستلزم ب
معروف  "اليستييي سوسي محاسبهمباحثه"اين امر به . اقتصادي متمركز است

-به اوج خود رسيد و در آن ميزس و هايك استدالل مي 1930ي انجاميد كه در دهه

ي اقتصادي عقالني محال است و اسكار النگه، به كردند كه در چنين نظامي محاسبه
  .كردويژه، عكس آن را استدالل مي
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 توپاره يصيص كارآي منابع به شيوها اين نكته سروكار داشت كه آيا تخمباحثه ب
- مي) گرفتندي رفاه  به كار ميمالكي آرماني كه اقتصاددانان نوكالسيك در محاسبه(

سنتي از اين شرح . ها براي وسايل توليد به دست آيدتواند در غياب بازارها و قيمت
ي محال است، و ن بوده است كه اين امر از لحاظ نظرحثه اين است كه ميزس بر آامب

اش مردود شمرده شد، هايك استدالل كرد كه گرچه اين امر از هنگامي كه استدالل
معموال هايك را به اين صورت تفسير  .ناممكن استلحاظ نظري ممكن است در عمل 

مورد نياز  كنند كه بناي استدالل خود را بر ناممكني گردآوري و آمايش اطالعاتمي
گمان بر اين است كه او . گذاردبراي طراحي متمركز تخصيص كارآي منابع مي

تواند از عمليات نيروهاي كند كه در عمل تخصيص كارآي منابع فقط مياستدالل مي
هاي معين شده از سوي بازار نقشي محوري در بازار نتيجه شود، و همراه با آن قيمت

  . كنندندگان نامتمركز ايفا ميگيرانتقال اطالعات به تصميم
هاي قيمت"النگه به مصاف اين چالش رفت و نشان داد كه از طريق به كارگيري 

گيري پذير است كه مالكيت عمومي وسايل توليد را با تصميمامكان "حسابداري
كند و نه ريزي مركزي تعيين ميها را هيئت برنامهاين قيمت. نامتمركز در هم آميخت

ير خواهد ريزي شده مساوي باشند، متغتا هنگامي كه عرضه و تقاضاي برنامه بازار، و
تويي است كه عين آن چيزي است كه در تعادل حاصل تعادل كلي كارآي پاره. بود

ي اين تفسير، النگه در بر پايه. كلي كامال رقابتي اقتصاد نوكالسيك موجود است
اند كه اين تفسير نادرست تدالل كردهمباحثه چيره شد، ولي منتقدان اتريشي اخير اس

ع تخصيص كارآي مناب است، و ادعا دارند كه هايك كاري به شرايط مورد نياز براي
ي هايك متوجه فرايند باز ها تاكيد دارند كه دغدغهآن. تويي ايستا نداشتپاره

گيرندگان نامتمركز به اطالعات هاي مداوم تصميمتخصيص منايع حاصل از واكنش
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هاي معين شده از سوي بازار ها، همراه با قيمتاره در حال تغيير در دسترس آنهمو
  .ها را داشتهاي مستقل آني تصميمنندهكآهنگبود كه نقش هم

حلِ النگه يعني كوشش براي تشبه به سازوكار بازار و ها راهي ماركسيستهمه 
تواند به ل توليد مياثبات اين امر را كه اقتصاد مبتني بر مالكيت عمومي وساي

هاي كارآيي اقتصاد مبتني بر مالكيت خصوصي تخصيص منابعي با همان خصيصه
ريزي اقتصادي دقيقا كند كه برنامهبه ويژه موريس داب استدالل مي. برسد، نپذيرفتند

سازد كه با نتايجي كه عمليات پذير مياز آن رو مطلوب است كه نتايجي را امكان
ريزي اقتصادي اين از اين ديدگاه، جوهر برنامه .آورد تفاوت دارديد مينيروهاي بازار پد

هاي وابسته به هم را، پيش از آن كه به اجرا در آيند، صميمآهنگي تاست كه هم
هاي از ي تصميمريزي شده و آگاهانهآهنگي برنامهاين ديدگاه، هم. سازدپذير ميامكان

ي از پسي ريزي نشدهگيري برنامهني بر تصميمزين سازوكار بازار مبتگپيشي را جاي
هاي هاي متغير بازار و فرصتگيرندگان به قيمتبه عنوان واكنش اتميستي تصميم

  .كندسودبري مي
گذاري كالن بسيار سويه در فعاليت اقتصادي در ارتباط با سرمايهچندوابستگي 
 ناپذير وان اجتنابداب تاكيد داشت كه تمايزگذاري ميان عدم اطمين. مشهود است

-گيرندگان اتميزه از كنششناخت تصميم ناپذيرعدم اطمينان ناشي از فقدان اجتناب

گذاري هاي سرمايهتصميم. ريزي حائز اهميت استهاي مورد نظر رقيبان، براي برنامه
. گيردي انتظارات سودآوري آينده صورت ميداري بر پايهدر اقتصادهاي سرمايه

هايي است كه به ي طرحآمد مركب همهه تا حدودي بسته به تاثير و پيسودآوري آيند
  .ندشوزمان بر عهده گرفته ميطور هم
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هاي گيري چندپاره، اتميستي و مبتني بر بازار، تصميمهمه، در تصميمبااين
از اين رو، . شوندگران گرفته ميهاي ديگذاري فردي در بي اطالعي از كنشسرمايه

  .تواند برآورده شودها جاي دارد در كل نمين آندر ب انتظاراتي كه
دهد كه اين وابستگي، براي آن كه عقالني ريزي اقتصادي اين امكان را ميبرنامه

ها استوار باشد و نه ها و قيمتي مورد انتظار از هزينهي الگوي آيندهباشد، بايد برپايه
گيرندگان اتميزه را از ن، تصميمهاي ديگرامينان از بابت كنشاط الگوي موجود عدم

ريزي شده به بهترين وجه ممكن دارد كه در اقتصاد برنامههاي آينده باز ميارزيابي
يي كه هاي عمدهگذاريريزي شده، سرمايهدر اقتصاد برنامه. پذير استامكان

و  ريزيتوانند به اتفاق يك ديگر برنامهآورند ميهاي غيرنهايي به بار ميدرگرگوني
  .آهنگ شوندپيشاپيش قبل از آن كه منابع اختصاص يابند هم

ريزي هايي از برنامهگاه به اختيار كردن شكلناپذير گاههاي اجتناباين واقعيت
يافته انجاميده توسعه داري پيشرفته و كشورهاي كماقتصادي در كشورهاي سرمايه

ار مشهود بود؛ در اين هنگام اين امر در مورد بريتانيا طي جنگ جهاني دوم بسي. است
. ه گذاشتبه عرصهاي جنگي پا ريزي به منظور بسيج كل اقتصاد براي كوششبرنامه

در آن هنگام امري عموما مورد پذيرش بود كه وقتي بسيج كالن با به كارگيري مجدد 
اي مشابه، استدالله. ريزي سازوكار تخصيصِ برتري استمنابع مطلوب است، برنامه

هاي اقتصادي را در كشورهاي رو به توسعه تحت تاثير قرار داد، سترده برنامهپذيرش گ
آمد عملي اندكي ها عمدتا روي كاغذ ماندند و پيهر چند كه به داليل عديده اين طرح

-ي پس از جنگ جهاني دوم، بسياري از كشورهاي سرمايهدر سه دهه. در بر داشتند

را،  ريزي ارشادي تا سياست صنعتياز برنامه داري پيشرفته تدابير دخالت دولتي را،
- حتا پس از چالش نوليبرالي دهه. المللي پذيرفتندبراي پيشبرد بازسازي و رقابت بين
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چنان به قوت خود باقي است كه در هيچ يك از كشورهاي ، اين امر هم1990و  1980هاي 
  .شودر واگذار نميي عمليات نيروهاي بازاداري اختصاص منابع يكسر به عهدهسرمايه
ي نخست با اتحاد شوروي، و توسعا، با ريزي اقتصادي در وهلههمه، برنامهبااين

پس  1930ي ريزي مركزي شوروي طي دههنظام برنامه. اروپاي شرقي پيوند داشته است
سال بعد  60پا گرفت و  1929در  "ي پنج سالهنخستين برنامه"از در پيش گرفتن 
هاي پياپي صنعتي ريزي را هدفصورت متمايز اين نظام برنامه. برچيدن آن آغاز شد

در برابر متجاوزان نازي، بازسازي پس  "جنگ بزرگ ميهني"كردن سريع، بسيج براي 
ي رشد اقتصادي ريزي وسيلهاين نظام برنامه. از جنگ و تداوم جنگ سرد شكل داد

هاي تورم پايين را و نرخ آمد، اشتغال كامليي به شمار ميي منطقهسريع و  توسعه
-نظام برنامه. كرد و با افزايشي در سطح معاش و شكوفايي فرهنگي همراه بودحفظ مي

بخواه، ناكارآيي و گيري دلهاي تصميمناك آزاديريزي مركزي با سركوب و نقض هول
  .كنندهاتالف، آلودگي و تباهي زيست محيطي گسترده، كمبود رايج و نارضايي مصرف

هاي ي طرحري بسيار متمركزي بود كه بر پايهاشوروي نظام دستوري و اد الگوي
آور براي هر موسسه بود و مقادير و هاي الزاميي استوار بود كه مركب از هدفساالنه
روش اصلي كه براي . گرفتهاي بازده و كاربرد و منابع عوامل توليد را در بر ميغايت

اين امر مستلزم .  بود "تعادل مواد"شد روش مي تهيه و تنظيم برنامه به كار گرفته
ي عمده، همراه ي عرضه براي هر فرآوردهريزي شدهگزارشي از كاربردها و منابع برنامه

يي بود كه از طريق يك يا چند هاي به هم وابستهدلاهايي آغازين ميان تعيسازبا ناهم
ي كه براي ساختمان طرح اطالعات. گرفتنوبت بازنگري مكرر مورد وارسي قرار مي

شد و، از آن جا كه نظامي ها تامين مياز طرف موسسه گرفتمورد استفاده قرار مي
ها گرفت، موسسهيافته تعلق ميهايي بود كه به هدفي انجامشاتشويقي مركب از پاد
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هاي آسان دار داشتند تا به اين ترتيب به هدفيي براي تامين اطالعات جهتانگيزه
  .نددست ياب

خوش ضعفي فراگير بود كه به اطالعات و انگيزش مربوط بود كه اين الگو دست
شد، و منابع در ريزي مبتني بر اولويت حاكم بود از آن جلوگيري ميمهامادام كه برن

يت، به ويژه وهاي بي بهره از اولشد، و حيطهها متمركز ميشمار محدودي از بخش
 1970ي ي دههبا اين همه، در ميانه. شدندده ميمانده شمربخش كاالهاي مصرفي، پس
ذايي رو به وخامت ي رفت و سطح معاش و تامين مواد غاقتصاد شوروي رو به كساد

الحات ناكام را در داري از اص، فرآيند كش1985فرارسيدن عصر گورباچف در . گذاشت
ضمن، بسياري در . ي آن در حال حاضر هنوز بسيار نامعلوم استآورد كه نتيجهپي مي

در  اند و كامالهاي كمونيستي خود را برانداختهاز كشورهاي اروپاي شرقي رژيم
انجامد كه به نحوي بر كنند كه به رواج اقتصادي ميراستاي مسيري حركت مي

نيروهاي بازار استوار است، هر چند كه شكل آن ممكن است در كشورهاي مختلف 
    .تفاوت بپذيرد
پردازان سوسياليست در غرب دست هاي نظريهي نيز در انديشههاي مشابهدگرگوني
ريزي و بازار عمدتا به كناري نهاده شده و شكلي تقابل تاريخي ميان برنامه. داده است

ي الگوي اقتصادي اصلي مورد حمايت اقتصاددانان از سوسياليسم بازار به منزله
ي ه تجربهاي شرقي، به ويژي اروپهمه، تجربهبااين. سوسياليست سر برآورده است

وري فزاينده آدر مجارستان رواج گرفت، به شك 1967كه در  "دي نوينسازوكار اقتصا"
ي هاي ماركسيستي پيشين دربارهپذيري هر چيزي شبيه به مفهومدر باب امكان

ها استدالل اساسي اين است كه براي آن كه موسسه. يزي اقتصادي انجاميدربرنامه
ي كارآمد به اشته باشند تا از منابع و شناخت محلي در اختيار خود استفادهيي دانگيزه

ها فقط به شرطي كامال اين موسسه. عمل آورند، بايد كامال خودمختار باشند
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- هاي مربوط به سرمايههاي خود را، از جمله تصمميمگردند كه تصميمخودمختار مي

مند شوند يا زيان ناموفق اند بهره گذاري را، خود بگيرند و برحسب اين كه موفق يا
گذاري هاي سرمايهورد، همراه با تصميمآاين امر بازار كار و سرمايه را الزم مي. ببينند

  . يابندع از طريق علميات نيروهاي بازار از تخصيص ميكه هم آهنگ و مناب
يچ اند، در هها در مالكيت عموميدر برخي از الگوهاي سوسياليسم بازار، موسسه

داران تعلق ندارند، و به اين تغيير در مالكيت ها به سرمايهيك از موارد موسسه
اند و بنابر ها كامال خودمختارهمه، گرچه اين موسسهبااين. خصوصي كسي نيستند

بايند، به تعبيري ديگر در مالكيت خصوصي اند، وجود موفقيت خود پاداش يا كيفر مي
شود كه هاي اتميزه مانع هر آن چيزي ميسسهاكنده از طريق موگيري پرتصميم

اين الگوها  رد. ريزي اقتصادي را به ذهن راه دهدبتواند به طرز معقوالنه فكر برنامه
ذاري صنعتي و گاه گ، و نيز براي سياستهاي مالي و پوليسهم مهمي براي سياست

ي آگاهانه از نگهآبااين همه، هم. شودريزي ارشادي در نظر گرفته ميحتا براي برنامه
ريزي ن را جوهر برنامهاري كالن به هم وابسته، كه داب آگذهاي سرمايهپيشي تصميم
  .شمرد، قاطعانه به كناري نهاده شده استاقتصادي مي

. كنندامروز تنها اقليتي از اقتصاددانان ماركسيست سوسياليسم بازار را رد مي
ريزي مشاركتي ند به سود شكلي از برنامهدانكساني كه سوسياليسم بازار را مردود مي

كنند كه نه بازگشتي از دولت به مالكيت خصوصي دوفاكتو بلكه پيشروي استدالل مي
  .به سوي مالكيت اجتماعي را پيش چشم دارد

  
  .168-171 صصي ماركسيستيي انديشهنامهفرهنگ: منبع
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  ريزي مشاركتي هسوسياليسم بازار يا برنام

  
  پت دوين                                                                                     
  دماوندي .ا

اين مقاله شامل تحليلي انتقادي از مكتب انگليسي سوسياليسم بازار و بحثي : چكيده
. سوسياليستي است ريزي مشاركتي به عنوان مدل بديل براي يك اقتصاد در باره برنامه

ما نتيجه خواهيم گرفت كه ادعاي سوسياليسم بازار مبني بر اين كه اهداف 
كند ناموجه است و اين كه، برخالف سوسياليسم  سوسياليستي را با كارآيي تركيب مي

توانند در بازسازي پروژه  ريزي مشاركتي هستند كه مي هاي برنامه بازار، اين مدل
  . ندسوسياليستي سهمي ادا كن

  
  مقدمه 
ي اقتصاد  هاي مطلوب، خوب و تكامل يافته ي اخير در پيوند با ايجاد مدل تجربه

، بر اساس )1989(بروس و السكي . سوسياليستي به نتايج متناقضي منجر شده است
هاي هنجاري در  ند كه تالش براي طراحي مدلاهبه اين نتيجه رسيد خود  تجربه

ناموفق بوده   اداري اتحاد شوروي و اروپاي شرقي -ريهاي دستو منظافرآيند رفرم در 
م اقتصادي نظااست، و از اين رو در مورد مفيد بودن هر گونه تالش براي تعريف يك 
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از طرف ديگر مدافعان تئوري سوسياليستي در . اند مطلوب براي آينده دچار ترديد شده
با توجه به تجربيات  اند كه اي به اين بحث گرايش پيدا كرده غرب به طور فزاينده

كشورهاي كمونيستي سابق، تصريح دقيق معني سوسياليسم به ويژه سازمان اقتصادي 
  . آن، ضرورت دارد

كند كه بنابراين هر اندازه كه موضع ماركس در رد  استدالل مي) 1989(ميلر
ديگر حفظ آن از نظر فكري قابل "شهرگرايانه مشروع بوده باشد،  سازي آرمان سيستم

آل  سوسياليسم ديگر يك ايده. دشو نبوده و از نظر سياسي امتيازي محسوب نمي دفاع
 هاي ناخوشايندي در هر صورت مردم آن را به شكل دولت. بي عيب و نقض نيست

ي كارگر  طبقه... ي قرن گذشته در اروپاي شرقي ظهور كردند كه در نيمه شناسند  مي
نسبي خوردار است كه براي او بهبود داري معاصر از يك موقعيت مادي بر در سرمايه
 ييك برنامه... ، شخصيتي با ارزش و آزادي سياسي را تامين كرده است اقتصادي

توانند حفظ  اي را قانع كند كه اين منافع ميبايد طيف گسترده عمليسوسياليستي 
گردد، و اين  ها اضافه  ي سوسياليستي به آن شوند و منافع ديگري هم در يك جامعه

به همين ) 6ص. (داري خودنمايانه است ضدسرمايه لفاظيتلزم چيزي بيش از يك مس
اگر قرار باشد مردم را قانع كنيم كه ": باخ، بردن و كوتس بر اين باورند كه سان، برايتن
هاي سوسياليستي طرفداري كنند، بايد از قبل بدانند كه سوسياليسم  از سياست

نتايجي  اش در تعيين خطوط كلي ا، ناتوانييك دليل ضعف كنوني چپ اروپ... چيست 
تواند  آيد، و اين كه چگونه اين ديدگاه مياست كه از ديدگاه آلترناتيوش به دست مي

  ".به زندگي بسيار پيچيده در جوامع مدرن پاسخ دهد
ي يك اقتصاد  هاي كامالً تكامل يافته من با اين نظر موافقم كه بحث در باره مدل

هاي تعادل  ي مدل كنم كه توسعه با اين حال، فكر نمي.  استسوسياليستي ضروري 
هاي تعادل عمومي  كه بتواند با مدلمفيد باشد  "سوسياليستي"عمومي از اقتصاد 



 مدل سوسياليسم مشاركتي 

 ١٥

ها در برابر  ي اين مدل همه. تو مقايسه شودهبر حسب كارآيي پار "داري سرمايه"اقتصاد 
 تعادلعدمصيت پويا، و انتقادهاي ماركسيستي و اطريشي مبتني بر شناسايي شخ

بدون در نظر . نداپذير  قطعيت آسيب عدم واقعي يفعاليت اقتصادي در هر زمينه
با اين . ندا، مشترك يهاي بازار حل راه در اتخاذگرفتن عدم قطعيت، هر دو گرايش 

هر دو براي . حال، اين به هيچ رو استداللي بر عليه تحليل نظري و تاريخي نيست
 -هاي اقتصادي ضروري هستند ين حركت، يا روش كار سيستمدرك مفهوم قوان

هايي كه ممكن است در آينده ظاهر  يا هنوز دارند، و آن  هايي كه وجود داشته سيستم
ي  هاي اقتصاد سوسياليستي ممكن در آينده كه تجربه به عالوه، مدل. يا خلق شوند

ابل اعتماد باشند، با را در نظر نگيرند، بعيد است كه ق تا كنونينظري و تاريخي 
تاثير معيارهاي كساني  وجودي كه نتايج به دست آمده از آن تجربيات هميشه تحت

  . سازند ها را مي قرار دارد كه مدل
پردازد كه  بخش اول به كارهاي اخيري مي. اين مقاله در دو قسمت تنظيم شده است

الب است كه ج. اندمعروف شدهبه طور گسترده تحت عنوان سوسياليسم بازار 
طلباني  سوسياليسم بازار به شكلي گسترده، هر چند نه به طور كامل، توسط اصالح

روي ممكن در كشورهاي  كه سابقاً از آن به عنوان راه پيشكنار گذاشته شده است 
گيرند، و  ابتدا داليل اين تحول مورد بررسي قرار مي. كردند ياد مي) سابق(كمونيستي 

مكتب انگليسي سوسياليسم " تحت عنوان )1991(برن يابي بالكي ارز به عنوان مقدمه
و به دنبال چاپ اثر نافذ الك نووه تحت عنوان  1980ي  ، كه در دههشود ارائه مي "بازار

گيرد كه سوسياليسم  اين ارزيابي نتيجه مي. آغاز گرديد) 1983( "عمليسوسياليسم "
استوار ها  استقالل شركت يپايهاين مدل بر . بازار يك مدل عمومي متناقض است

اين . تر را در نظر گيرند ها مالحظات اجتماعي گسترده خواهد كه شركت ، اما مياست
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، از اين رو ضرورتاً با عدم قطعيت  گيري جدا از هم واحدها است مدل مستلزم تصميم
  .بازار همراه است

براي به حساب  ، كه تالشي)1988السون ( "سوسياليزه كردن بازار"مفهوم السون از  
اين مفهوم در پيوند نزديك با . گيرد آوردن اين تناقضات است، مورد بحث قرار مي

اي از  سوسياليسم بازار قرار دارد و در پي جاي دادن قراردادهاي بازار در مجموعه
بخش اول با اين بحث پايان . هاي اجتماعي است كه بر هم كنش متقابل دارند روند
توانند با تمايز  هاي اقتصاد سوسياليستي مي مهم در بحث مدليابد كه موضوعات  مي

در ي مشاركت  ي بازار و نيروهاي بازار، و با تمركز بر گستره قايل شدن بين مبادله
  . روشن شوند اتخاذ تصميم

هاي اقتصاد سوسياليستي بر اساس دموكراسي مشاركتي  بخش دوم مقاله به مدل
آلبرت و (آلبرت و هانل  "اقتصادهاي مشاركتي"دل اين بخش با بحثي از م. پردازد مي

ريزي دموكراتيك بر اساس  ي مدل خودم از برنامه آغاز و سپس جوهره) 1991هانل
هايي از  سپس جنبه. گردد ، ارائه مي)1988دوين ( "هماهنگي بر پايه مشورت و توافق"

ده، روشن ي كه از زمان اولين انتشار آن مطرح شهاياين مدل در پاسخ به انتقاد
ريزي  هاي برنامه گيرد كه بر خالف سوسياليسم بازار، مدل مقاله نتيجه مي. گردد مي

  . ندامشاركتي داراي پتانسيل شركت در بازسازي پروژه سوسياليستي 
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 سوسياليسم بازار: بخش اول 

  
  تفكر سوسياليسم بازار در اروپاي شرقي 

، )1938النگه ( 1930 يدهه ستي درپس از شركت النگه در بحث محاسبه سوسيالي
كه در پي رفرم در سيستم  مطرح گرديد مفهوم سوسياليسم بازار در ميان اقتصادداناني

كه مشهورترين آنان در غرب كورناي و بروس  اداري اروپاي شرقي بودند، -ستوريد
نهادهايي مطرح كرد كه  ، كورناي گروهي را رهبري و پيش1956در تابستان . هستند

. بيني او استوار بود بر پيش 1968اقتصادي جديد مجارستان در  سازوكارراي طرح اج
بروس بحثي را از نقش بازار در اقتصاد سوسياليستي منتشر  1969در ). 1990كورناي (

ريزي متمركز در پيوند با، يا به بيان  كه در آن به نفع برنامه) 1972به انگليسي در (كرد 
هر دو مولف ). 1972بروس (بازار تنظيم شده، استدالل كرد  سازوكاربهتر از طريق يك 

ريزي متمركز و بازار  شان به امكان برنامه بعدها به اين نتيجه رسيدند كه باور قبلي
  چرا؟). 1986؛ كورناي 1989بروس و السكي . (انگارانه بوده است ساده
ها به نحو  كتگيري شر ي سوسياليسم بازار در اروپاي شرقي تصميم هاي اوليه مدل

ن مسئوال. شمرد غيرمتمركز در بازار محصوالت و نه بازار به مثابه كارگزار را مجاز مي
هاي اصلي  گذاري تصميمات كالن اقتصادي و سرمايه اتخاذ ريزي متمركز بايد به برنامه
گذاري كوچك بايد به  پرداختند، در حالي كه استفاده از ظرفيت موجود و سرمايه مي

اين تركيب با هدف ارتقاي كارآيي در استفاده از . شدگذاشته ميها  تي شرك عهده
و مركز را  ها در دسترس بود، ، كه تنها در سطح شركتگرفت صورت مي دانش محلي
تر بازتخصيص منابع جامعه به  ص منابع، يا دقيقگيري در باره تخصي براي تصميم

ستفاده از وسايل توليد به عنوان ريزي الگوي كلي ا برنامه. كرد عنوان يك كل، آزاد مي
هدف . شد ي سوسياليسم به عنوان  يك سيستم اقتصادي ديده مي كننده ويژگي تعريف
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دولتي بر سرمايه را به / عمومي/ مالكيت اشتراكي امكان ها اين بود كه سوسياليست
  . در نظر بگيرند،  عنوان يك ضرورت

با . اي و هم بروس رد شده استي هم كورن اين مدل اكنون به طور قطعي به وسيله
) 1990(، كورناي "هماهنگي بازار+ مالكيت دولتي  =سوسياليسم بازار"استفاده از تعريف 

ي تاريخي نشان داده است كه سوسياليسم بازار يك مفهوم  كند كه تجربه تاييد مي
مكانيزم بازار، "كند كه روشن شده است كه  او استدالل مي -نارساست
). ، تاكيد از ما58ص ( "هاي بخش خصوصي است ي طبيعي فعاليت كننده هماهنگ

مبتني بر  "آزاد "كورناي اكنون سوسياليسم را رها كرده و پرشورانه طرفدار اقتصاد 
  . مالكيت خصوصي و انباشت سرمايه خصوصي است

ريزي متمركز و  بازار تنظيم شده كاالها را به  تركيب برنامه) 1989(بروس و السكي 
ي نخست شامل فقدان يك  اشكال در وهله. توصيف كردند "مدل معيوب"يك عنوان 

اصلي آن بنا بر استدالل آنان، بار اضافي بر دوش مركز  آمدپيبازار سرمايه است كه 
تواند به  در حالي كه اولين نتيجه مي. كند گذارد و از رقابت پويا جلوگيري مي مي

آيند،  هاي انحصار دولتي بيرون مي ز دههكشورهايي باشد كه ا يي شرايط ويژه واسطه
بروس و السكي بر اين باورند كه جلوگيري از رقابت پويا، كه يك مسئله سيستمي 

ها را به  اين موضوع آن. تري داشته باشد تواند نقش عمومي گذاري است، مي سرمايه
يك سيستم .... سوسياليسم بازار درست"چيزي تشويق كرد كه آن را  سرشتبررسي 

كه اگر چه هنوز بر اساس مالكيت دولتي "نام نهادند،  "امالً تجديد سازمان داده شدهك
به اين يا آن شكل قرار دارد، شامل يك بازار سرمايه همراه با بازارهاي محصول و كار 

  ) 105ص .("شود نيز مي
ها و  ي شركت گذاري به وسيله در اين سيستم كامالً تجديدنظر شده، تصميمات سرمايه

ها مستقل از يك ديگر  شركت. گردد شان از سودآوري آتي اتخاذ مي اساس انتظارات بر
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مجموع  تاثير گذاري هر شركت به تصميم سرمايه ي نهايينتيجهكنند، معهذا  عمل مي
دهند كه ما در دنيايي هستيم  بروس و السكي تشخيص مي. بستگي دارد هاشركت كل

داري، دنيايي از عدم قطعيت سيستماتيك،  ايهي اقتصادهاي سرم بسيار شبيه به تجربه
بحث  هايي ي سياست ه ها در بار آن. هاي ناپايدار گذاري فزاينده و وضعيت رفتار سرمايه

مدل  كه با هدف پايدارسازي سطح فعاليت اقتصادي و حفظ اشتغال كامل در كنند مي
كه مسائل رو در  گيرند در دسترس دولت قرار دارد، نتيجه مي سوسياليسم بازار مناسب

  . داري مطرح است سازان در اساس مانند مسائلي است كه در سرمايه روي سياست
مدل مناسب  در كنند كه آيا آشكار را طرح مي پرسشباالخره، بروس و السكي اين 

گذاري حقيقي  ها و فعاليت سرمايه كه مستلزم استقالل كامل شركت"،سوسياليسم بازار
ها با قاطعيت پاسخ  آن. يافته سازگار استت دولتي تعميم، با مالكي)132ص ( "است
دولت از تمام سود و دخالت در فعاليت ":كنند كه دهند كه نه، اما پيشنهاد مي مي

-136صفحات ( "گردد ها بر مي چه كه به رشد داراييپوشي كند، مگر آن ها چشم شركت

ن در اصول نبايد بين رفتار دست يافت، به نظر آنا هدف اگر در عمل بتوان به اين). 135
هر . داري تفاوتي وجود داشته باشد يك مدير سوسياليست و يك مدير  شركت سرمايه

دو كاركرد عيني يكساني دارند، بر اساس معيارهاي يكساني مورد قضاوت قرار 
با اين وجود، بروس . ندكن ميپيدا  هاي يكساني انگيزه ي مشوق گيرند و با مجموعه مي

 يحتي با انگيزه": دانند گذاري مي ئله اصلي را مربوط به سرمايهو السكي مس
گذاري ممكن است بدون مسئوليت كامل فردي  سوسياليستي مناسب، مسئله سرمايه
يك مانند ... يافته شرايط بازار كامالً تكامل. بمانددر صورت ضرر، غير قابل حل باقي 

 بنابراين نه ميزان قابليت فردي. ودتواند بدون ريسك انجام ش بازي پوكر است، كه نمي
را وادار  معيني او، تعلق خاطر، انگيزه، و سليقه براي نوآوري، بلكه شرايطي يك مدير

-مي كند، و اين مسئله به نظر ها مي به انجام ريسك در جهاني واقعي از عدم اطمينان
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به شكلي و "بدين ترتيب ؛گذاري از رفتار مديريتي خالص است خط تمايز سرمايه رسد
نام يافت  هيچ جا در ساختار نهادي دولتي بي... مديران حقيقي " ،"قابل اجتنابغير
  ) 142ص ( ".شوند نمي

به عنوان يك راه ممكن بررسي اين مقوله، اشكال نهادي متنوعي را بروس و السكي 
هاي خود  هاي دولتي، شركت شركت :كنند كه با مالكيت دولتي سازگار است مرور مي

ها براي نزديك  شانس"گيري آنان اين است كه  نتيجه. دادي يا واگذاري قرار ،مدير
هر شود  تر مي بيشهاي دولتي به ملزومات يك مكانيزم بازار موثر  كردن رفتار شركت

و اين  .)146ص ( "دولتي در مفهوم سنتي دورتر شوندها از مالكيت  ين شركتاچه 
ها داليلي  اصالً مالكيت دولتي؟ اگر چه آن چرا. گرداند بر مي پرسشها را به همان  آن

كنند، قضاوت  دهند، و آن را به ناگزير رها نمي چند براي مالكيت دولتي ارائه مي
يافته، ظاهرا شركت منطق خالص مكانيزم بازار تكامل" شان اين است كه كلي

ص ( ."دهد تر با بخش شركتي نشان مي را در سازگاري بيش) خصوصي(غيردولتي 
149(   

  مكتب انگليسي سوسياليسم بازار
براي رفرم در   ي تاريخي خاص، يعني تالش بحث سوسياليسم بازار سابقا از يك تجربه

، سه موضوع عمومي براي هر استريزي متمركز اداري برخاسته  هاي برنامه سيستم
ي نخست  كه در آن هماهنگي تصميمات اقتصادي در وهله شودگر ميجلوه سيستمي
  :ها عبارتند از اين. گيرد مكانيسم بازار انجام مياز طريق 

  ها، وضعيت مالكيت شركت) 1( 
  گذاري، و جايگاه مسئوليت تصميمات سرمايه) 2( 
  ).در صورت وجود(ريزي   نقش برنامه) 3( 
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ها مسئوليت كامل تصميمات  اگر شركت. ارند البته اين سه با هم پيوند دروني د 
بر عهده داشته باشند، ) گردد ه شرايط مالي قرارداد بر ميكه تنها ب( را گذاري سرمايه

كه تصميمات به  عنابه اين م(شان عمالً خصوصي است  در آن صورت شرايط حقوقي
دهند، هدايت  ها را تشكيل مي هاي خاصي كه بخش وسيله سودآوري افراد يا گروه

  . خواهد بودريزي پيشين براي هماهنگي تصميمات مستقل غايب  و برنامه) گردد مي
هاي  بر اساس مدل(آيد  در بحث مكتب انگليسي سوسياليسم بازار كه در پي مي

توجه خاصي به چگونگي برخورد با ) باخ استرين و وينتر، ميلر، نووه و براتين/ استرين 
  . گردد اين مقوله معطوف مي

  
  ها وضعيت مالكيت شركت) 1(

ر مورد بررسي، شكلي از تعاوني هاي سوسياليسم بازا ها در مدل شكل مطلوب شركت
شود، به طوري  كارگري است، كه در آن مالكيت مالي معموالً از كنترل توليد جدا مي

استرين (ند گير مي وامگذاري قرض يا  ها سرمايه را از يك آژانس سرمايه كه شركت
هاي  هاي دولتي در ابعاد گسترده و شركت شركتتصوير با اين وجود ) 1989؛ ميلر 1989

  )1991 نووه؛ 1990 براتين باخ( .گردد مي ارائه خوداشتغالي هم يا خصوصي در ابعاد كوچك
  
  گذاري  هاي سرمايه گيري جايگاه مسئوليت تصميم) 2(

هاي كارگري خودمدير، توليد را اداره كرده و مسئوليت  در مدل استرين، تعاوني
-ازار سرمايهگيرند، در عين حال كه كاركردهاي ب ها را بر عهده مي ريسك
ي  اي است كه وظيفه كننده دار رقابت هاي سهام شركت.... در اختيار"گذاري  سرمايه
دار را به عنوان  هاي سهام من شركت.... ي سرمايه اجتماعي است  شان اداره نخست

اد كه براي ايج... آورم  سازي سود در نظر مي اولين و پيشروترين موسسات بيشينه
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و توانائي دگرگون كردن سرمايه .... اند  الً نوين به وجود آمدههاي خودمدير كام شركت
ي  وري پائين را، حتي در برابر مخالفت اعالم شده هايي با بهره اجتماعي از استفاده

  )1989 ،187-89استرين (".شوراي كارگران شركت دارا هستند
 ها دار در اين مدل، وضعيت مالكيت آن هاي سهام با فرض نقش مركزي شركت

توانند  هاي خودمدير خودشان مي استرين معتقد است كه شركت. ساز است مسئله
  . ، شايد همراه با دولتدار باشند سهام
گذاري باشند،  ها بايد مسئول تصميمات سرمايه كند كه شركت پيشنهاد مي) 1989(ميلر 

يت كه معافدريافت كنند  "گذاري سرمايه مراكزاي از  مجموعه"شان را از  و سرمايه
اي به سودآوري مورد انتظار  توجه قابل مالحظه"ها  در يك طرف آن. دوجانبه دارند

تا جايي كه، كاركردشان يك بازار سرمايه را با تخصيص .... دارند  ها معطوف مي شركت
با اين . كند سازي مي تر است مدل هاي موجود كه درآمدشان بيش سرمايه بين شركت

گيرد يعني ايجاد شركت، در پاسخ به  گر اهداف قرار ميوجود اين هدف در توازن با دي
گذاري در هر حوزه بايد نسبت به  سرمايه... هاي بازار  نيازهاي اشتغال يا فرصت

ادلي از اشتغال، به ي متع به نياز فراهم كردن محدوده -گو باشد نيازهاي محلي پاسخ
به عنوان  صرفاً ها اين مالحظات از عملكرد بانك. زيست و غيرهنيازهاي محيط

  )310-1صفحات ( ".كند جلوگيري مي سود ساز بيشينه
ساز  ها نبايد صرفاً بيشينه گذاري يا بانك سرمايه مراكزديدگاه ميلر مبني بر اين كه 

دهد  سود باشند، با ديدگاه استرين متباين است و او را به سوي اين پيشنهاد سوق مي
در مدل اوليه نووه از سوسياليسم . مي باشندها احتماالً بايد تحت تملك عمو كه بانك

ريزان  تحت مسئوليت برنامه هاي اصلي با اهميت ساختاري، گذاري ، سرمايهعملي
ها تنها مستلزم تعديل  گذاري تر سرمايه كند كه  بيش مركزي است، اما او استدالل مي

ه دست ي مديريت شركت است كه از طريق سود ب اي هستند و احتماالً وظيفه حاشيه
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گذاري  سرمايه. ها اقدام كند گذاري آمده يا اعتبارات بانكي به تامين مالي سرمايه
دهي اعتباري هدايت گردد تا  ها يا جهت تواند با سوبسيد شركتي بدين ترتيب مي

اين ) 1983نووه (عوامل بيروني يا ديگر مالحظات مطلوب اجتماعي را به حساب آورد 
 يهگردد، با افزودن وصل حفظ مي) 1991نووه ( اثر او اپ دومكرد اوليه ضرورتاً در چ روي
كه شايد بازتاب تحولي در تفكر نووه مشابه با )  239ص ( "نوعي بازار سرمايه "ناجور

  . بروس و السكي باشد
كنند  هاي صنعتي دولتي را مجسم مي طيفي از بانك) 1990(باخ و ديگران  باالخره براتين

ها را  ي دولتي و تعاوني ها اي به شركت راي واگذاري دورهاي ب كه تجهيزات سرمايه
  . كنند فراهم مي
در رابطه با . كنند ي روشن عمل مي هاي كامالً تعريف شده ها در چارچوب اين بانك

ها مجبور خواهند بود كه منابع مالي مورد درخواست را در  آن"هاي دولتي  شركت
خواني  ي ملي به طور كلي هم در برنامه صورتي كه با اهدافي كه با آماج تعريف شده

شركت  ي مديريت ها بايد در هم سويي با برنامه خواستدر. ن كنندداشته باشد، تضمي
   ".ريزي مشخص آن توافق شده است كه قبالً با هيات برنامه قرار داشته باشد خاصي

هاي  با هيات به توافق در مورد برنامه مديريت ها كه نيازي در رابطه با تعاوني
يك معافيت دولتي عمومي و "تري دارند، اما  ها اختيار بيش ريزي ندارند، بانك برنامه

ريزي وجود خواهد داشت  هاي برنامه هاي مشخص از هيات العمل بعضي اوقات دستور
آميز،  ها را كه، هر چند مسلما از نظر مالي ريسك ها ابتكارات تعاوني براي اين كه بانك
رانه برخوردار بوده يا بنا به داليلي در جهت منافع عمومي هستند را اما از طبيعتي نوآو

  ) 51ص . ("كنند تضمين 
گذاري را بر حسب اهميتي كه براي  من موضع اين چهار مدل در باره سرمايه

بدين ترتيب استرين . بندي كردم گردند، طبقه مالحظاتي به جز سودآوري قائل مي
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ميلر به دنبال توازني بين سودآوري مورد . اردشم هيچ مالحظه ديگري را مجاز نمي
گذاري اساسي را  نووه مسئوليت تصميمات سرمايه. تر است انتظار و مالحظات گسترده

دهي  كند و پرداخت سوبسيد و جهت ريزي مركزي محول مي به مسئولين برنامه
  . داند ميتر را در موارد استثنايي مجاز  هاي كوچك گذاري اعتباري در رابطه با سرمايه

گيرند  هاي دولتي را در نظر مي ي شركت گذاري به وسيله ، سرمايه باخ و ديگران براتين
جايگاه مسئوليت تصميمات . ريزي ملي و بخشي سازگار باشد كه بايد با اهداف برنامه

گذاري به آرامي از شركت به سوي يك هم پيوندي دروني كم و بيش توافقي  سرمايه
با اين حال . گردد  تر جا به جا مي ان مالحظات اجتماعي وسيعبين شركت و نمايندگ

ي دروني اجتماعي  تصوير كامل در رابطه با توازن بين استقالل شركت و هم پيوند
تر در هر مدل تنها هنگامي روشن خواهد شد كه نقش در نظر گرفته شده  گسترده

  .ريزي به حساب آورده شود براي برنامه
  
   ريزي نقش برنامه) 3

را، به ويژه در رابطه با  ي شاخصبر پايهريزي  برنامه) 1989(استرين و وينتر 
ها به عنوان  گزيني آن بهبود كاركردهاي بازار بدون تهديد جاي"گذاري، براي  سرمايه

  ) 119ص . (توصيه كردند "مكانيزم اصلي  تخصيص
كننده  گذاري مجاب هاي بازار در رابطه با تصميمات سرمايه ها از ناكارآيي تشخيص آن

  . است
ي  گذاري در باره بازار ممكن است در تامين اطالعات كافي يا صحيح براي سرمايه

ها تنها منبع اطالعات در بازار  كه قيمت بايد به ياد داشته باشيم. آينده ناتوان باشد
تواند به ويژه پر هزينه  مي "هرج و مرج بازار"بازار سرمايه هم جايي است كه . هستند
تواند از استفاده دولت از برنامه  آوردهاي مهمي مي گويد كه دست و به ما مي....باشد
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ها يا محصوالت خاص وجود داشته  گذاري در بخش براي هماهنگي سرمايه راهنما
توانند براي كساني  گذاري مي باالخره روشن است كه  تاثيرات تصميمات سرمايه... باشد

گذاري  تصميمات سرمايه... ، خيلي زياد باشددارند فاصلهگيري  كه از فرآيند تصميم
چه را كه اقتصاد قادر به توليد آن  دهند، و آن ، ساختار توليد فردا را شكل ميامروز

، و كارگران كجا بايد هايي مورد نيازند كنند، اين كه چه مهارت خواهد بود تعيين مي
ديدگاه  و مباني تعيين در هايي است كه هر يك چنين انتخاب... زندگي كنند

و ساختار صنعتي اقتصاد،  هاهطقها، من ها بر جامعه ، اما آثار آننقش دارندگيران  تصميم
سيستم بازار ديگر جدي  كارآيي... گردد كه مستلزم دخالت عمومي است فراموش مي

مطلوب را  هايآن است كه شايد الزم باشد در عاليم قيمت اغراق شود تا تعديل
مهم است چرا كه كاركرد  يدرازمدت يك مقولهدر ها  حراف قيمتان... برانگيزد
كه قبال به عنوان يكي از مزاياي دهد  الشعاع قرار مي تحتدهي بي قيمت را   عالمت

هاي  توانند براي پاسخ در حالي كه بازارها مي... اصلي مكانيزم بازار در نظر گرفتيم
ها در برانگيختن  شند، آنتغيير بسيار خوب با وآوري  دقيق به تقاضا و فن

اي  در ساختار اقتصادي، ممكن است خوب عمل  هاي گسترده غير حاشيه دگرگوني
  )109-12صفحات (. "نكنند
كنند تا با اين  كه استرين و وينتر از آن دفاع مي را ي شاخصبر پايه ريزي برنامه

  : مجموعه دشوار از مشكالت برخورد كند عبارت است از
وره و مباحثه غيرمتمركز و ترجيحا دموكراتيك كه انحصارا به ساخت يك فرآيند مشا"

كند كه در آن اطالعات  فورومي ايجاد مي ،اين فرآيند. پردازد تدقيق برنامه مي
نفع در نتايج به  ها با منافع متفاوت اما ذي توانند گردآوري شوند و در آن گروه مي

نامه، في نفسه شامل اقدام اجرايي بر. توانند با يك ديگر مواجه شوند دست آمده مي
طور جداگانه معامله  عوامل منفرد است كه با يك ديگر به ياين كار بر عهده. نيست
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چنين اقدامي در . كنند، هر معامله مانند هر قرارداد داوطلبانه ديگري قابل اجرا است
اي ه ، چرا كه يكي از طرفباشدرسد داراي قابليت اجرايي  وهله نخست به نظر مي

  ).116ص (اصلي در يك اقتصاد سوسياليستي بازار، دولت است 
گذاري صنعتي  و سياست ي شاخصبر پايهريزي  فرانسه در برنامه ياين مدل از تجربه
 خدمات"كند، يعني زماني كه قابليت اجرايي شامل  استفاده مي 1945در دو دهه بعد از 

يت مالياتي گرفته تا شروط تنبيهي سياسي، از سوبسيد و معاف اقداماتقابل توجهي از 
  ."هاي اعتباري بود و محدويت

كند، در حالي كه نووه در چاپ دوم، موضع  ريزي صحبت نمي ميلر اصال درباره برنامه
 هاكند، بدون پاسخ دادن به انتقاد ريزي را تصريح مي خود در چاپ اول درباره برنامه

تقاد عمومي كورناي از سوسياليسم بر خالف ان(دقيقي كه طي اين فاصله مطرح شدند 
گونه كه قبال خاطر نشان  بنابراين همان). دهد به آن پاسخ مي 2بازار، كه در ضميمه 

گذاري ساختاري اساسي هستند  مسئول سرمايه يريزان مركز شد، در مدل نووه، برنامه
 گذاري كنند بر سرمايه تالش مي مستقيما يا از طريق سيستم بانكي، هاآن"به عالوه، 

هاي به  هاي غيرمتمركز نظارت كنند، از نياز به اجتناب از تكرار و تامين مالي پروژه 
وظيفه حياتي تعيين ] و.. [شود طور محلي طراحي مي كه به شوند آگاه وضوح ناسالم
-را به عهده مي هاي خودمختار و آزاد با حفظ قدرت دخالت اي براي بخش قوانين پايه

شود، يا نتايج نامطلوب اجتماعي به چشم  ع از تعادل خارج ميهنگامي كه اوضا گيرند
  )1992 :220 -21 هنوو(  ".خورد مي

براي تحقق  يريزان مركز ها برنامه از فرآيند، روابط يا نهادهايي كه از طريق آن سخني
  .شود، وجود ندارد ها دست به كار مي اين مسئوليت

ريزي  امپرسيونيستي از يك ساختار برنامه يك طرح) 1990(باخ و ديگران  باالخره برايتن 
هاي  كنند كه در آن برنامه ها ظاهرا فرآيندي را تصوير مي آن. دهند پيچيده ارايه مي
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هاي شركتي استفاده   ها از برنامه واحدگردند،  اي و بخشي اتخاذ مي ملي، منطقه
قرار گيرد و در  شان مورد بحث و توافق ريزي بخش ن برنامهكنند، كه بايد با مسئوال مي

  . شود صورت عدم توافق، به يك دادگاه داوري مراجعه مي
وسيله هر شركت براي خودش، با بررسي،  ريزي و تعيين اهداف به برنامه "بنابراين

ريزي، نقطه اوج درك ما از  هدايت و اصالحات ممكنه، با توافق مسئولين برنامه
خ و ديگران با ياري جستن از زبان عدم با برايتن). 42( "ريزي سوسياليستي است برنامه

شود، دعاوي محكمي از  ريزي حفظ مي تمركز و در همان حال ادعاي اين كه برنامه
  .دهند مدل خود ارايه مي

اندكي  طرح من خطوط كلي اين چهار مدل در مكتب بريتانيايي سوسياليسم بازار را با
را برجسته  ن آوردم، تا مشكالتياز خودشا قولجزئيات، هر جا كه ممكن بوده با نقلاز 

به طور سنتي شود و  گيري براي كسب امتيازات كارآيي ايجاد مي كه به هنگام پي سازم
تواند  كه بازار نمي را نشان دهم ، و در همان حال مالحظات اجتماعيبا بازار پيوند دارد

  .تامين كند
بلكه تصميمات  ،يداسترين، استرين و وينتر بدون ابهام براي هدايت نه تنها تول

ريزي  اند كه برنامه ها مدعي آن. سازي سود متكي هستند گذاري هم، بر بيشينه سرمايه
گيران، براي غلبه بر  تواند با بهبود اطالعات در دسترس تصميم مي ي شاخصبر پايه

با اين حال آنان به طور . گذاري كمك كند ناتواني بازار در رابطه با تصميمات سرمايه
يعني اين حقيقت  –پردازند  نمي ي شاخصبر پايه ريزي ضعف بنيادين برنامه جدي به

باقي  جدا از هم گذاري كه پس از تمام بحث و مبادله اطالعات، تصميمات سرمايه
پيش  ازگذاري بتواند  هاي سرمايه حتي اگر يك مجموعه منسجم از برنامه. مانند مي

ن است كه هر شركت در پايان به طور طراحي شود، فقدان اقدام اجرايي به معناي آ
تواند عدم قطعيت غير قابل كاهش درباره  نمي راهنماريزي  برنامه. كند مستقل عمل مي
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مبتني بر كه ذاتي سيستمي برطرف سازد ها چه خواهند كرد را  اين كه ديگر شركت
از طلبيدن  ياين چيزي است كه استرين و وينتر را به يار. استقالل نهايي شركت است

بخشيدن به  تحققهاي مالياتي و پولي در تالش براي  سياست صنعتي به شكل مشوق
هايي  با اين وجود در حالي كه چنين مشوق. واداشت ي شاخصبر پايهريزي  برنامه
مانند، عدم  باقي مي جدا از همتوانند بر تصميمات شركت موثر باشند، اما تصيمات  مي

يابد، و بر هرج و  عمال به هم وابسته رقبا تداوم ميقطعيت برخاسته از بي اطالعي از ا
  .شود مرج بازار غلبه  نمي
دهد،  گذاري گسترده را تشخيص مي ريزي مركزي مستقيم و قانون نووه نياز به برنامه

طور با مسايل  كند، همين شود، بحثي نمي ريزي انجام  اما درباره اين كه چگونه برنامه
قابل توجه . كند گزاري برخورد نمي ب از شكست قانونشرق و غر يبرآمده از تجربه

نووه بايد چنين  "عمليسوسياليسم "اهميتي به عنوان  راست كه يك چنين مدل پ
  .تكامل نايافته باقي بماند

باخ و ديگران در پي تركيب نوآوري شركتي غيرمتمركز با مالحظات اجتماعي و  برايتن
خصلت بر هم . هستند  به هم وابسته گذاري تصميمات سرمايه از پيشهماهنگي 

ظاهرا چيزي مشترك با مدل  ،ريزي غيرمتمركز آنان كنشي و توافقي فرآيند برنامه
ريزي دموكراتيك مشاركتي از طريق هماهنگي بر پايه مشورت و  خود من از برنامه

ها از مشاركت بسيار محدود است، و به  با اين حال، درك آن. دارد) 1988دوين (توافق 
بحثي از مشاركت در ديگر . گردد مي نحصرطور گسترده به كارگران يك شركت م

ريزي  ن برنامهآن مسئوالبه ويژه روشي كه در  وجود ندارد گيري سطوح تصميم
ها  ريزي بخش هاي برنامه ها در مسئوليت حاال اگر شركت. گردند ها تركيب مي بخش

نفع، فرآيند بر هم كنش  هاي ذي نماينده نداشته باشند، همراه با تمام ديگر طرف
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تصوير شده بين دو سطح با همان دنبال كردن منافع بخش و گرايش اطالعاتي آشنا 
  .شود مشخص مي

اند تا دايره را  هاي سوسياليسم بازار در تالش گيري كلي من اين است كه مدل نتيجه
ازارها در توليد شود كه ب از سوسياليسم بازار با اين ادعا دفاع مي. در مربع جاي دهند

منطق . ها در رفتار خود بر اساس اين اطالعات، كارآيي دارند اطالعات و تشويق شركت
سوسياليسم بازار بروس و  مدل مناسب داري يا اين بحث، حمايت كورناي از سرمايه

كارآيي از طريق . السكي با بازارهاي محصوالت و عوامل توليد، از جمله سرمايه است
با . سازي سود هستند كه در پي بيشينه شود كسب مي مستقلي) يخصوص(هاي  شركت

اين وجود مكتب بريتانيايي سوسياليسم بازار به شكل قابل دركي بنا بر دو دليل در 
  .پذيرش اين منطق اكراه دارد

گذاري ضرورتا  در رابطه با سرمايه جدا از همگيري  اوال شناسايي اين كه تصميم
گذاري متحقق  كه سودآوري مورد نظر سرمايه ست، اينمستلزم عدم قطعيت بازار ا

هاي مستقلي دارد  گذاري گردد يا نه، در كنار ديگر عوامل، بستگي به مقدار سرمايه مي
بر ريزي  بناي بحث برنامهچه كه زير اين است آن. شوند زمان انجام مي كه به طور هم

الش در كاهش عدم هايي براي ت و سياست صنعتي را به عنوان روش ي شاخصپايه
حال تا  با اين. دهد ها تشكيل مي قطعيت بازار بدون محدود كردن استقالل شركت

  .توان غلبه  كرد ها محدود نگردد بر عدم قطعيت بازار نمي زماني كه استقالل شركت
ميلي در پذيرش منطق كارآيي بازار، اشتياق به وارد كردن  دليل دوم براي بي

ها براي تاثيرگذاري بر  تر به جز سودآوري شركت مالحظات اجتماعي گسترده
سازي سود، و بهره بردن از  حال هدف آشكار بيشينه با اين. هاست تگيري شرك تصميم

آن، چيزي است كه قرار است براي استفاده كارآمد شركت از منابع، و از جمله 
تر به  اگر قرار است مالحظات اجتماعي گسترده. اطالعات محلي انگيزه فراهم كند
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سازي سود بايد محدود گردد، و  حساب آورده شوند، استقالل شركت در تعقيب بيشينه
نمايندگاني از منافع  ييا شركت بايد به شكلي تاسيس شود كه مستقيما در بردارنده

در هر حالت اقدامات و يا معيارهايي . گيري باشد تر در فرآيند تصميم اجتماعي گسترده
تر تركيب كند، در  دآوري را با مالحظات اجتماعي گستردهكه بتواند مالحظات سو

  .گيري الزم خواهند بود فرآيند تصميم
گردد كه در آن كارآيي  به نظر من سوسياليسم بازار، كه به عنوان سيستمي تفسير مي

هاي كم و بيش مستقل تعقيب  گيري اقتصادي در شركت از طريق عدم تمركز تصميم
وابستگي  –اين سيستم ويژگي خاص جهان مدرن . استبست  شود، يك كوچه بن مي

چه كه مورد نياز است، مدلي است كه در آن  در عوض آن. انگارد را ناديده مي -دروني
ها  كساني كه تحت تاثير تصميمات قرار دارند،  مستقيم يا غير مستقيم در اتخاذ آن

را در هم ادغام مدلي كه دموكراسي سياسي و اقتصادي مشاركتي  –شركت داده شوند 
هاي  گيري اقتصادي در شركت سازي و تصميم به جاي بازگشت به خصوصي. كند مي

گيري با  هاي سوسياليزه كردن تصميم ها نيازمند كشف روش مستقل، سوسياليست
گيري  ها فرآيند تصميم هستند كه از طريق آن يها در نهادهاي دروني كردن وابستگي

ه كردن بازار نزد السون تالش براي حركت در اين مفهوم سوسياليز. گيرد صورت مي
  .سو است و ما اكنون درباره آن بحث خواهيم كرد

  
  بازار كردن مدل السون از سوسياليزه

شان بحث شد از اين جهت  هاي بازار كه در باال درباره با سوسياليست) 1988(السون 
شان  سد كه كاركردهايشنا متفاوت است كه بازارها را به عنوان نهادهاي اجتماعي مي

هاي  بنابراين او در رابطه با سياست. گذارد بر رفتارهاي خريدان و فروشندگان اثر مي
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اند تا بر رفتار بازار  ها متكي هاي بازار، و ديگران، بر آن مالياتي و پولي كه سوسياليست
  :نويسد تاثير بگذارند، مي

هاي مبادله،  هاي سود، نرخ خها، نر قيمت(دخالت در بازارها، پارامترهاي جاري "
گيرندگان با  را كه سازندگان بازار و ديگر تصميم) هاي ماليات، سطح تقاضا، غيره نرخ
به . كند هاي خود فرآيند بازار را عوض نمي دهد، اما ويژگي ها روبرويند، تغيير مي آن

دهد، به طوري كه فشار  گيرندگان را تغيير نمي ويژه جدايي اجتماعي تصميم
نظرانه تعقيب كنند،  آيد تا  منافع خود را با ديدي تنگ اي بر هر يك وارد مي العاده قفو

ها را تضعيف  ن مركزي اجتناب ورزند، يا آنله مسئوالو از تغييرات ايجاد شده به وسي
دخالت در بازارها در صورتي كه عواملي كه در بازار حضور دارند تنها به نفع . كنند

يا بي اثر و يا بي نهايت پر هزينه است، و با اين وجود جدايي فردي خود پاسخ دهند، 
اجتماعي تحميل شده از طرف بازارها، هيچ نهادي را براي تسهيل بازتاب جمعي 

  )20ص ( .كند هاي فردي فراهم نمي گيري تصميمات قبل از تصميم
وقوع اي از نهادهاست كه  ها در مجموعه پاسخ السون حفظ بازارها اما قرار دادن آن

گيري قيمت بايد يك  فرآيند شكل"بنابراين . چنين بازتاب جمعي را ممكن سازد
ها كنترل گردد؛ و اطالعات بايد مورد  فرآيند عمومي باشد، نه اين كه به وسيله شركت

هاي عملكرد  تبادل قرار گيرد، همراه با اعتماد، ارتباط متقابل و حسن نيت كه محدوده
او درك خود از ). 27ص( "ه اين كه خود تابع بازار باشندكنند ن بازار را تعيين مي

يك بازار سوسياليزه، بازاري است كه ": كند بازارهاي سوسياليستي را چنين تعريف مي
چنين بازاري است كه در  هم... شود هاي عمومي ساخته مي در آن، بازار به وسيله تشكل

كه اقتصادهاي بازار ساختن تفاهم و ارتباط متقابل،   "هاي نامريي دادندست"آن 
هاي اطالعاتي عمومي ايجاد  اند، در شبكه ها را دست كم تا حدودي ضروري يافته آن
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هاي  كلوپ"يا  "هاي جادويي حلقه"رسي آزاد قرار دارند نه در  گردند كه در دست مي
  )32ص . ("ها راهي نيست را در آن "ها غريبه"كه  "زادگان نجيب

توان بدين ترتيب  گردد، مي ه به موضوع اين مقاله برميمدل السون را تا جايي ك
بر اساس  "بازارهاي سوسياليزه"هاي با مديريت كارگري در  اوال، شركت. خالصه كرد

حقوق مالكيت، افزون بر حقوق استفاده، در اختيار . كنند درآمد خودشان فعاليت مي
هاي عمومي  ايياست، كه مسئول تخصيص دار "هاي عمومي كننده شركت تنظيم"يك 

 مراكزدوما، . هاي غيرسودآور موجود است هاي جديد و بازسازي شركت به شركت
هنجارهاي قيمت " – "هاي قيمت و دستمزد كميسيون"يا  "سازندگان بازار "-عمومي

ها و دستمزدهاي واقعي مورد توافق در بازارهاي محصول و  را با ثبت قيمت "و دستمزد
گاهي گرايشات را با تغيير هنجارها قبل از وقوع در  ن مراكزاي. نمايند كار، ايجاد مي

هنجارها "كند كه كنند، اما السون تاكيد مي بيني مي قراردادهاي ثبت شده، پيش
نيازمند آنند كه بر اساس اطالعات از جانب خريداران و فروشندگان به طور بر هم 

سوما سيستمي ). 33( "ميلي از جانب مركز، تعيين گردنددار، و نه به صورت تح كنش
ي تسهيل تبادل اطالعات موجود است كه  با كاركردها "فروشنده -هاي خريدار از شبكه

  ."دهد دستيابي به اطالعات را ممكن ساخته، و كنش متقابل را ارتقا مي
گيري را قبل از  هاي دروني تصميم امكان ظهور بخشي از وابستگي"هايي  چنين شبكه

توانند تصميمات خود  كنند، بنابراين واحدهاي جداگانه مي يگرفتن تصميمات فراهم م
شان  ها بر خودشان، نتايج تصميمات تر اتخاذ كرده عالوه بر آثار آن را به روشي عمومي

هاي  روندفروشنده، مبنايي براي  –هاي خريدار  شبكه... بر ديگران را نيز در نظر بگيرند
هاي  ها آثار برنامه هد كرد كه در آنريزي اجتماعي غيرمتمركز ايجاد خوا برنامه

تواند  ها مي گذاري واحدهاي مختلف بر يك ديگر، قبل از نهايي شدن برنامه سرمايه
مركز توانند در تعامل با  هايي مي ادارات چنين شبكه. مورد مالحظه قرار گيرد
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. ..ريزي ملي، يك استراتژي توافقي همه جانبه براي اقتصاد ملي ايجاد كنند برنامه
مطلوبيت عدم تمركز تصميمات درباره نوآوري و استفاده از ظرفيت به معناي آن 

در واقع بايد . ريزي متمركز براي كل اقتصاد الزم نيست نيست كه هيچ شكلي از برنامه
ها قرار است گسترش يابند و  يك استراتژي كلي براي تعيين اين كه كدام بخش

ته باشد؛ اين كه چه ميزان بايد به ها بايد كاهش پيدا كنند وجود داش كدام
  )34-35ص (  .گذاري و چه مقدار به مصرف تخصيص داده شود سرمايه

بياييد مدل السون را در رابطه با سه مقوله مشخص شده در باال  در بحث تالش براي 
ها؛ جايگاه مسئوليت  دستوري، وضعيت مالكيت شركت -ريزي اداري رفورم در برنامه

اگر چه . ريزي در نظر بگيريم گذاري و نقش تصوير شده براي برنامه تصميمات سرمايه
ها تحت  تر شركت يك بخش شركت خانگي و تعاوني وجود خواهد داشت، اما بيش

ها از نظر مالي خودكفا هستند، و  آن. مالكيت اجتماعي و مديريت كارگري قرار دارند
ها  آن. كنند اليزه عمل مياي از بازارهاي سوسي در يك محيط قانونا منظم و مجموعه

شان در  مسئول استفاده از ظرفيت موجودند، و از اطالعات به دست آمده از مشاركت
بعضي كاركردهاي بازار سرمايه، مانند بازسازي و . گيرند هاي مربوطه كمك مي شبكه

گيري درباره موارد جديد، همراه با تدارك مالي ضروري، به وسيله بخش  تصميم
  .شود هاي عمومي انجام مي شركتكننده  تنظيم

كننده مسئول تشكيل  بخش تنظيم. تر است گذاري، وضعيت ناروشن در رابطه با سرمايه
هاي موجود به  هاي جديد است، اما آيا در مورد ورود شركت و تامين مالي شركت

شود؟ در عين حال  صنايع جديد هم مسئول است؟ اگر نه، منابع مالي از كجا تامين مي
آوري  گذاري جديد در فن گيري براي سرمايه نيست كه جايگاه نهايي تصميمروشن 

يك امكان اين است كه منابع مالي چنين . موجود شركت در كجا قرار دارد
. گيرد گذاري از درون تامين شود، و بنابراين شركت در آن مورد تصميم مي سرمايه
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هنجارهاي قيمتي كه بدين ترتيب افزايش قيمت نسبت به هزينه متوسط كاال در 
تر در  تواند براي توليد افزوده بيش مي"كميسيون قيمت مربوطه تعيين كرده است

مستلزم گسترش است، و براي } ريزي ملي برنامه{ها استراتژي  صنايعي كه در آن
 "توليد افزوده كمتر در صنايعي كه اين استراتژي مستلزم انقباض است، متفاوت باشد

به عالوه كل افزوده در . هنجارهاي قيمت، بهاي واقعي نيستند با اين وجود). 38ص (
رس يك شركت نه تنها بر افزايش قيمت تحقق يافته، بلكه بر ميزان استفاده از  دست

اگر در نتيجه يك منبع مالي خارجي مورد نياز باشد، قاعدتا . ظرفيت متكي خواهد بود
؟ مفيد بودن ورد نظرسودآوري م(بايد بر درستي كننده است كه  بخش تنظيم

  .گذاري پيشنهادي نظارت كند سرمايه) ريزي؟  اجتماعي؟ هماهنگي با اهداف برنامه
اساسي در  پرسشاند،  گذاري داراي پيوستگي دروني جا كه تصميمات سرمايه از آن

رابطه با مدل السون اين است كه آيا اين تصميمات باالخره به شكل جداگانه به وسيله 
از نظر من زبان و تاكيد . گردند با هم هماهنگ ميتر پيششوند يا  مي ها اتخاذ شركت

مدل السون تنها به طور واقعي با استقالل كامل شركت در چارچوب تعيين شده به 
هاي  مجتمع كميسيون. هاي عمومي سازگاري دارد كننده شركت وسيله بخش تنظيم

ي برپايهريزي  ز برنامههاي تصوير شده ظاهرا به شكلي ا قيمت و دستمزد و شبكه
گيرد بر تصميم  گردند كه در آن تبادل اطالعاتي كه صورت مي بالغ مي شاخص

ها آزادند كه  شركت"بنابراين، . گذارد گيرد تاثير مي مستقلي كه هر شركت مي
به ... ديگر ها با يك كنندگان و مشتريان خود را انتخاب كنند، اما روابط دروني آن تامين

 ."گردد كنندگان شبكه برقرار مي هاي قيمت و دستمزد و هماهنگ ونوسيله كميسي
ي جداگانه هاگيري واحد شايد اين ديدگاه بر اساس مراجعات مكرر به تصميم) 43ص (

مثال (گيري جمعي در هر سطحي از عدم تمركز  و فقدان مراجعه واقعي به تصميم
مدل السون نسبت به ضعف  اگر چنين باشد، بنابراين. قرار دارد) بخش، صنعت، منطقه
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 - است دچار پذيري مدل استرين و وينتر به همان آسيب راهنماريزي  بنيادين برنامه
مانند و عدم قطعيت بازار تداوم  باقي مي جدا از همگذاري در نهايت  تصميمات سرمايه

  .يابد مي
  

  مبادله بازار و نيرهاي بازار
ند، اما استوار ابازارها  يشالودهبر  ندهايي كه تاكنون مورد بحث قرار گرفت تمام مدل

به نظر من مقوالت مركزي مورد بررسي را با . است روشن شدنمفهوم بازار نيازمند 
بازار  يمبادله. كرد آشكارتوان  بازار و نيروهاي بازار مي يتمايز قايل شدن بين مبادله

ر جايي مورد مستلزم قراردادهايي بين خريداران و فروشندگان است، آن چه كه د
ا ه و يا كاالها و خدماتي است كه شركت استگيرد يا از موجودي انبار  مبادله قرار مي

رفتار نيروهاي بازار طي تغييراتي در . اند توليد كرده با استفاده از ظرفيت كنوني خود
توزيع جغرافيايي فعاليت  نسبي صنايع مختلف، و يتخصيص زيربنايي منابع، اندازه

گذاري  تصميمات در مورد سرمايه تعامل بيناين كار از طريق . شود جام ميان اقتصادي
شوند، و  كه به طور مستقل از يك ديگر اتخاذ مي گيرد صورت مي گذاري و عدم سرمايه

 "دست نامريي"اين فرآيند است كه اسميت آن را . دهدنتيجه مي يبا هماهنگي پسين
  .ناميدند "آنارشي توليد"و ماركس 
دادها و  ها مسئوليت نهايي در استفاده از ظرفيت موجود، شامل خريد درون لتمام مد

ها بر اساس  تمام آن -نهند را بر دوش فعاليت شركت در بازار مي دادها فروش برون
تعادل بين عرضه و تقاضا،  ياطالعاتي را درباره ،بازار يمبادله. بازار قرار دارند يمبادله

يني وجود داشته باشد كه براي جلب رضايت مشتري رقابت گز و اگر منابع تامين جاي
روشي كه در آن . كند هاي مختلف فراهم مي كنند، درباره كاركرد نسبي شركت

در مورد  را گذارد نگراني گذاري تاثير مي گذاري يا عدم سرمايه اطالعات بر سرمايه

 پت دوين و فكرت آدامن

 ٣٦

م قطعيت بازارها كه شناسايي عد. انگيزد بازارها، به مفهوم رفتار نيروهاي بازار برمي
است و در عين حال  جدا از همگذاري  برخاسته از وابستگي دورني تصميمات سرمايه

هاي  نتايج اجتماعي تغييرات در توزيع صنعتي يا جغرافيايي فعاليت اقتصادي به تالش
جذابيت . انجامد گذاري مي اي در سوسياليزه كردن سرمايه كم و بيش گسترده

با اين حال . ادعاي تركيب كارآيي با اهداف سوسياليستي قرار داردسوسياليزم بازار در 
كارآيي كه  دنگويآن جا كه مي -كننده است به نظر من استدالل بروس و السكي قانع

بازار همراه است، نه بر مبادله بازار بلكه بر عمل نيروهاي بازار  ساوزكاربه طور سنتي با 
كه ذاتا در رفتار نيروهاي  استتناب از زيان كسب سود و اج يانگيزه اين .متكي است

بازار  يبازار وجود دارند و براي استفاده كارآمد از اطالعات توليد شده به وسيله مبادله
ها بايد  ، شركتپاسخ دهدتشويقي  ي ازمنظابراي اين كه چنين . كنند انگيزه فراهم مي

جبور به مشورت باشند، نهايتا كامال خودمختار باشند، و هر اندازه هم كه بخواهند يا م
ها بايد  به عبارت ديگر آن. گذاري خود آزاد باشند تصميمات سرمايه گرفتنبايد در 

عمال در مالكيت خصوصي كساني باشند كه به طور مستقيم يا غير مستقيم تصميمات 
د توانن هاي سوسياليسم بازار تنها زماني مي اگر اين صحيح باشد، مدل. كنند را اتخاذ مي

ادعاي كارآيي داشته باشند كه منابع در وهله نخست از طريق رفتار نيروهاي بازار 
  .تواند سوسياليزه شود گذاري نمي تخصيص يابند، و در هر حالت سرمايه

هاي سوسياليسم بازار در مكتب بريتانيايي كه مورد بحث قرار دادم، از جمله  تمام مدل
كم نياز به تعديل رفتار  ها دست دارند، و همه آن مدل السون، بر اساس مبادله بازار قرار

من در مورد ميزان تعديل  از نظربا اين وجود . شناسند نيروهاي بازار را به رسميت مي
الشعاع قرار گرفتن كارآيي ادعايي سوسياليسم بازار،  بدون تحت ،رفتار نيروهاي بازار

سوسياليسم بازار با آن  هاي است كه  تمامي مدل ياين تناقض. محدوديت وجود دارد
ها  گذاري را بر دوش شركت استرين و وينتر مسئوليت نهايي سرمايه. اند مواجه
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گذاري  در مدل نووه، اگر چه سرمايه. دهد گذارند، كاري كه ميلر هم انجام مي مي
ها پيرامون  گيري تر تصميم شود، اما بيش دولت تصميم گرفته مي ياساسي به وسيله

ها اساسا بر  اين مدل ،بنابراين. گيرد ها صورت مي ها توسط شركت گذاري سرمايه
 مدل مناسب به عنوان رو ايناند و از  نيروهاي بازار براي اختصاص منابع متكي

گذاري  جنبي كه سرمايه يشوند، با اين نتيجه بندي مي سوسياليسم بازار طبقه
باخ و ديگران، و السون به اين  برايتن جايگاهگونه كه ديديم  همان. گردد سوسياليزه نمي

با . هستند تعاملينوعي فرآيند هماهنگي  يها در پي تعبيه روشني نيست، چرا كه آن
كند، ادعاهاي  ها رفتار نيروهاي بازار را تعديل مي مدل آنواقعا حال تا جايي كه  اين

نسبت  مدل السون باز هم تمايز ديگري. ها هم نيازمند تعديل خواهند بود كارآيي آن
شود، اگر چه غالبا به شكلي  به بقيه دارد كه يك نقش مركزي براي مشاركت قايل مي

  .كند كه درك كامل منظور او دشوار است بيان مي
هاي اقتصاد  بحث سوسياليسم بازار سه حوزه را تعيين كرده است كه مدل

مبادله  حضور يا غيبت: ها با هم متفاوت باشند سوسياليستي ممكن است در اين حوزه
  .بازار، نقش نيروهاي بازار در صورت وجود، و شكل مشاركت

. كنم هاي اقتصاد مشاركتي را بررسي مي در بخش بعدي من دو مدل از سيستم 
اولي، مدل آلبرت و هانل است كه نه مستلزم مبادله بازار و نه نيروهاي بازار است، 

بازار مبتني است اما  يلهريزي دموكراتيك كه بر مباد دومي، مدل خودم از برنامه
نيروهاي بازار را به نفع يك فرآيند اجتماعي آگاهانه از هماهنگي بر پايه مشورت و 

 .كند توافق رد مي
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 يزي مشاركتير برنامه: بخش دوم

ريزي مشاركتي بر اين اصل استوارند كه تصميمات بايد به طور  هاي برنامه مدل
اين . ها قرار دارند شود كه تحت تاثير آن اخذمستقيم يا غيرمستقيم توسط كساني 

آن  سرنوشتگيرند در  هايي كه تحت تاثير يك تصميم قرار مي حقيقت كه همه آن
هاي دروني فراگير زندگي  آورد كه تمام پيوندي دخيل شوند، اين امكان را فراهم مي

درك ريزي مشاركتي براساس چگونگي  هاي برنامه مدل. شود اقتصادي به حساب آورده 
  :شوند ديگر متمايز مي موارد زير از يك

  منافع متفاوتي كه تحت تاثير يك تصميم قرار دارند، -1
  گيري درسطوح مختلف؛  نوع اطالعات مورد نياز براي تصميم -2
  گردد؛ و روشي كه از طريق آن اطالعات تهيه مي -3
  .فرايند اتخاذ تصميم -4

  
  آلبرت و هانل در پي پيمدل 

ها منافع  آن .ارايه شد) ب 1991و  آ 1991(و هانل در دو جلد پيوسته مدل آلبرت   
تاثير تصميمات  تحتكه گيرند  كننده در نظر مي كارگر و مصرف چونهمرا  افراد

هاي شاخص،  ، اطالعات ضروري دربارة وابستگي دروني را قيمتانداقتصادي 
چيزهايي كه در توليد  يعني؛ دانند ميكيفي  هايعالمتگيري كار انجام شده، و  اندازه

كه از طريق  را ؛ و فرآينديآيد شان به دست مي چه كه از مصرف كاالها و خدمات و آن
گيرند كه  يك مذاكره پي در پي در نظر مي گيرد ريزي مشاركتي صورت مي آن برنامه

  .رسد گرايي مي در يك برنامة عملي به هم
  :كنند خالصه مي اين مدل را به صورت زير) 1991(آلبرت و هانل 
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افراد در مورد كاالهاي . كند كننده يك برنامه مصرف پيشنهاد مي هر عامل مصرف
دهند كه شامل  شوراهاي محل پيشنهادهايي مي. دهند خصوصي پيشنهاد مي

هاي مصرف  هاي تاييد شده براي كاالهاي خصوصي و در كنار آن درخواست درخواست
دهند كه شامل  هاي باالتر پيشنهادهايي مي ها در رده فدراسيون. جمعي محله است

هاي مصرف جمعي  هاي تاييد شدة شوراهاي عضو در كنار درخواست درخواست
  .فدراسيون است

هاي كار،  محل. كند به همين ترتيب هر عامل يك برنامة توليد پيشنهاد مي
. گيردر در دسترس قراتا رند اشم يكايك بر ميدادها را  و برون ي مورد نيازدادها درون

اي و صنعتي پيشنهادها را گردآوري و افزايش عرضه و تقاضا را  هاي منطقه فدراسيون
نهد، و پس از دريافت  هر عاملي در هر سطحي، طرح خود را پيش مي. كنند ثبت مي

ها به پيشنهاد خود، پيشنهاد  و پاسخ آن اناطالعات در رابطه با پيشنهادهاي ديگر
كند  زني مي طور هر عامل از طريق بازگويي پي در پي چانه همان. دهد جديدي ارايه مي
  )63ص.(رسد گرايي مي و فرآيند به هم

است  كارگران همبسته"خودمديريتي"مدل آلبرت و هانل شبيه مدل مندل از 
كند و به دنبال  از اين نظر كه مبادلة بازار و نيروهاي بازار را رد مي). 1986مندل(

ي تمام تصميمات توليد و مصرف است، يك تعادل پيش از دستيابي به هماهنگي
. ريزي شده براي تمام محصوالت با هم برابرند عمومي كه در آن عرضه و تقاضاي برنامه

كننده و چه  با اين حال بر خالف مدل مندل، مدل آنان براي مردم چه به عنوان مصرف
لزم بازنگري پي در توليد كننده، جايگاه يكساني قايل است، اين مدل از آن جا كه مست

متمركز  پي پيشنهادات تا رسيدن به پيشنهادات قابل قبول متقابل است كامال غير
گيري قايل مي  هاي شاخص در فرآيند تصميم است، و نقشي محوري براي قيمت

  .گردد، به عالوه دقيق و خوب پرداخته شده است

 پت دوين و فكرت آدامن

 ٤٠

كه نشان  نقطة قوت مدل آلبرت و هانل به عنوان يك طرح نظري در آن است
گيري كارآمد با به حساب آوردن  دهد چگونه انگيزه و اطالعات ضروري براي تصميم مي

تواند در يك سيستم اقتصادي غير متمركز مبتني  ها و منافع اجتماعي مي كامل هزينه
با اين حال تمركز . بر اصول برابري، روابط غير سلسله مراتبي و مشاركتي ايجاد شود

ني استفاده از ظرفيت توليد موجود، بر فراهم آوردن يك آن بر هماهنگي پيشي
اول، اين . كند آلترناتيو غير بازاري براي مبادلة بازار است، و اين امر دو مسأله ايجاد مي

هماهنگ گردند، مدل را در برابر  ينياز كه تمام تصميمات اقتصادي به طور پيشين
دوم . سازد پذير مي هايي آسيبانتقادات پيچيدگي فزاينده و عدم قابليت اجرايي ن

هاي اصلي، درباره آلترناتيو غير بازاري نيروهاي  گذاري سرمايه يدربارة هماهنگي پيشين
به ) 1991آلبرت و هانل ( .شود اشاراتي مي هابه آن زند، اگر چه بازار حرف چنداني نمي

اي گيري اقتصادي براي فرايند سياسي و نهاده عالوه مدل هيچ نقشي در تصميم
دهي تعاملي  دموكراسي نمايندگي قايل نيست، و به جاي آن به انواع اقدامات راي

  ).1991آلبرت و هانل(متكي است 
  

  ريزي مشاركتي برنامه
  مشورت و توافق هماهنگي بر پايه 

گيري اقتصادي و سياسي مشاركتي استوار است كه  بر تصميم) 1988دوين(مدل من 
شود كه تحت  تقيم توسط كساني اتخاذ و اجرا ميدر آن تصميمات مستقيم يا غيرمس

. اين مدل مبادلة بازار را در بر دارد، اما نه نيروي بازار را. تاثير اين تصميمات قرار دارند
گيرند، در صورت نياز با توافق مشتري، كه از  ها به طور مستقل تصميم مي شركت

قادير توليد، و اي بكنند، مثال مشخصات و م ظرفيت موجود خود چه استفاده
سپس وارد مبادلة بازار با . كنند هاي درازمدت تعيين مي شان را برابر هزينههاي قيمت

گذاري يا  با اين وجود، تغييرات در ظرفيت از طريق سرمايه. شوند شان مي هاي مشتري
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شود، بلكه  گيري نمي ها تصميم گذاري به طور جدا از هم به وسيلة شركت عدم سرمايه
ي هماهنگي و توافق بين  كه بر پايه گردد هماهنگ مي طريق فرايندياز  واز قبل 
بنابراين منابع در پاسخ به شرايط متغير عرضه . آيد تحت تاثير به دست مي افراد منافع

بلكه از طريق فرآيند هماهنگي بر پايه توافق،  ،و تقاضا نه از طريق رفتار نيروهاي بازار
  .شود باز تخصيص داده مي

ديگر متفاوتند، ريزي مشاركتي با يك هاي برنامه اي كه در آن مدل ر سه جنبهاز نظ
  اين مدل

ها، بلكه  كننده شناسد كه نه تنها كارگران و مصرف اين مساله را به رسميت مي) 1(
گيري محلي  هاي تصميم گيرد، نمايندگان شبكه ها توليد صورت مي كه در آن جماعتي

مسايل محيط و  هاي برابر فرصتموارد خاص، از قبيل  هاي پيگير و اجتماعي، و گروه
  .اي در تصميمات اقتصادي دارند هم منافع بالقوه زيست،

  :بر دو منبع اطالعات متكي است) 2( 
ي توازن بين عرضه و  آيد و درباره ي بازار به دست مي اطالعات كمي كه از مبادله) الف 

نمايندگان  يات كيفي كه به وسيلهاطالع) بهاست، و  تقاضا، و عملكرد نسبي شركت
ي نتايج تصميمات در رابطه با شرايط و  شود و درباره تاثير عرضه مي تحت افراد منافع

  هاست؛ و   عاليق آن
كساني است كه تحت  يكه در بردارنده شود اجرا مي از طريق يك فرآيند توافقي) 3(

  .گيرند تاثير تصميم مربوط قرار مي
گيري در سطوح جامعه به  توان با مالحظه فرآيند تصميم خطوط كلي مدل را مي

ها و تغييرات اجتماعي گسترده  اولويت. عنوان يك كل، صنعت و شركت ترسيم نمود
كه بر  شودتعيين ميگيري استراتژيك از طريق فرآيند سياسي دموكراتيك  در جهت

زي براي بازتاب ري هاي آلترناتيو كه به وسيله كميسيون برنامه اساس انواع برنامه
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ها  اين اولويت. هاي اصلي به عنوان برآمد بحث عمومي مقدماتي آماده شده است گزينه
ريزي شده منابع موجود براي  و تصميمات استراتژيك، تخصيص سراسري برنامه

ريزي شده قدرت خريد در اقتصاد را تعيين  هاي مختلف و بنابراين توزيع برنامه استفاده
گذاري اساسي را اطالع  ريزي درباره سرمايه ميمات كميسيون برنامهها تص آن. كنند مي
مشابه  يفرآيند. داد اوليه را هاي درون چنين مبنايي براي تعيين قيمت دهند و هم مي

  .افتد اي و محلي اتفاق مي همين روند در سطوح منطقه
ن، كنندگا شامل نمايندگان كارگران و مصرفكه   وسيله هيات مديره ها به شركت
اي و ملي، بسته  ريزي منطقه اند، كميسيون برنامه ها قرار گرفته هايي كه در آن جماعت

نفع در موارد خاص اداره  هاي ذي شان و گروه هاي به گستره جغرافيايي فعاليت
كنند و مسئول  هاي درازمدت تعيين مي ها را برابر با هزينه ها قيمت آن. گردند مي

هاي جمعي را تدارك  اجتماعي كه نيازمندي مراكز تامين نيازهاي افراد هستند،
هيات . جا تهيه كنند شان را از اين توانند تقاضاي هايي ديگر كه مي بينند و شركت مي

و چارچوبي  گيرد تصميم مي مديره در موارد كلي مربوط به استفاده از ظرفيت موجود
دل بدون ابهام بنابراين م. گيرد كه در آن خودمديريتي كارگري دروني صورت مي

  .بازار را دربردارد يمبادله
وسيله تصميمات اجتماعي درباره كل  گونه كه به در حالي كه الگوي تقاضا آن الوصفمع

وسيله تصميمات دقيق  هاي گوناگون، و به توزيع منابع مولد جامعه در ميان استفاده
دي را بازتاب گردد، ساختار مطلوب ظرفيت تولي اجتماعي تعيين مي مراكزافراد و 

. كند طور كامل با ساختار موجود تطبيق نمي دهد، اين ساختار مطلوب احتماال به مي
عالوه  به. ندادر واقعيت، بعضي از صنايع نيازمند گسترش و بعضي ديگر نيازمند انقباض 

-ي شركتداد بقيه ها ممكن است بر برون داد بعضي شركت در يك صنعت خاص، برون

ها گسترش و  اشد، و بنابراين در نگاه اول ممكن است بعضي شركتترجيح داشته ب ها
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مكانيزم بازار چنين تغييراتي را از طريق تصميمات . بعضي انقباض پيدا كنند
كه به عالئم قيمت و انتظارات  دهد صورت مي ها گذاري مستقل شركت سرمايه

د باالتر يا در نتيجه همراه با پاسخ شركت به سو. دهند سودآوري آينده پاسخ مي
، يعني از طريق رفتار يتر از ميزان مورد انتظار، اين تصميمات به صورت پسين پايين

  شود نيروهاي بازار هماهنگ مي
تغييرات در تخصيص منابع از . در مدل من براي نيروهاي بازار نقشي وجود ندارد

اين . تاس يپيشين امري گيرد و هماهنگي طريق يك فرآيند مشورت و توافق انجام مي
هاي هماهنگي بر پايه مشورت و توافق  كه من شبكه دهد روي مي نهاديتغييرات در 

: كه تحت تاثير قرار دارند گردد تشكيل مي نامم و از نمايندگان تمام كساني مي
هاي مشتري،  سازمان -كننده، به مشتريان ها در صنعت، صنايع اصلي تامين شركت
ريزي ملي  هايي از كميسيون برنامه كننده، بخش فاجتماعي، يا صنايع اصلي مصر مراكز

ريزي  اي درگيرند، كميسيون برنامه گذاري جديد اساسي و توزيع منطقه كه با سرمايه
  .گذاري مورد بحث ها با منافع خاص در تصميمات سرمايه محلي مربوطه، و ديگر گروه

باره چگونگي گيري در هاي هماهنگي بر پايه مشورت و توافق، مسئول تصميم نهاد 
شان هستند، و اين كه چگونه عملكردهاي  دستيابي به تغييرات در ظرفيت صنعت

ها در مقابل  آن. هاي يك صنعت بايد مورد بررسي قرار گيرد مختلف در ميان شركت
اول، درباره تغييرات مورد انتظار در تقاضا يا : خود دو نوع اطالعات كمي دارند

 يعني تقاضا، تعاملهر شركت در صنعت، كه به وسيله ها، دوم، درباره عملكرد  قيمت
. گردد وري تعيين مي كننده و هزينه توليد، بازتاب بهره مصرف/ بازتاب انتخاب مشتري

-اول، درباره: در برابر خود خواهند داشت نيزها درعين حال دو نوع اطالعات كيفي  آن

كننده، دوم  مصرف/ ها، شامل نظر مشتري داليل هر عملكرد متفاوت در شركت ي
و مناطق كه بالقوه تحت تاثير  هاماعتدرباره موقعيت اقتصادي و اجتماعي حاكم در ج
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ريزي شده قرار دارند،  گذاري برنامه گذاري يا عدم سرمايه توزيع جغرافيايي سرمايه
اي كه به شكل دموكراتيك مورد توافق قرار گرفته، و  هاي بازتوزيع منطقه درباره اولويت

اين اطالعات كمي و كيفي مبنايي است كه . نفع حاضر هاي ذي ه عالئق گروهدربار
شان در تشكل هماهنگي بر  گيرند، از طريق نمايندگان كساني كه تحت تاثير قرار مي

دهند كه شامل  گذاري براي صنعت انجام مي پايه مشورت و توافق يك برنامه سرمايه
يك اصل . هاست صميمات رودروي آنشان از منافع اجتماعي در رابطه با ت تعريف

ها رقباي جداگانه تحت  جا كه شركت از آن. مركزي مدل، باز بودن اطالعات است
كنند، اما نقش اسرار  مالكيت خصوصي يا بخشي نيستند، اگرچه با هم رقابت مي

ها در  هاي شركت تمام اطالعات مربوط به فعاليت. بازرگاني وجود نخواهد داشتمخفي 
در دسترس تشكل هماهنگي بر پايه مشورت و توافق، در  -م خواهد بوددسترس عمو

اجتماعي، و هر كس ديگري كه  مراكزهاي دولتي و  ها، تشكل اختيار ديگر شركت
ها و  هاي شركت نفغ در هيات هاي ذي با داشتن سطوح نمايندگي. عالقمند باشد

هاي منظم،  يبازرس. رسد هاي هماهنگي، تبعيض اطالعاتي به حداقل مي تشكل
اطالعات درباره استفاده هر شركت از بخشي از منابع مولد جامعه كه در اختيارش 

  .آورد نهاده شده را فراهم مي
اگر يك تشكل هماهنگي بر پايه مشورت و توافق تصميم گرفت كه عملكرد يكي از 

بخش نيست، دليل آن به شركت اطالع داده  اش رضايت هاي زير مجموعه شركت
اگر در پايان . شود و فرصت كافي براي اقدام اصالحي به شركت داده مي شود، مي

هايي الزم تشخيص داده شوند، از طريق عدم  ها نتوانند پاسخ دهند و جريمه شركت
اين . گذاري جديد تنبيه خواهند شد موافقت با سوبسيدها براي توليد جاري يا سرمايه

چرا كه  اند نهايت موثر و در واقع بي پذير هستند، تنبيهات در مدل به روشني امكان
تاثير ضد . ندروبه شمار ميمدل  از دانش محلي دقيق وجود دارد، و يك بخش الينفك
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تواند در اين جا دخيل  نظرانه گروهي، يا خودپرستي مي هاي تنگ اجتماعي انگيزه
كار  تواند با تالش در جهت  مهار كردن آن و به باشد، اما اين خودپرستي محدود نمي

بوده و كه با پاداش همراه  يكي فرض شود گرفتن آن با طراحي يك سيستم تشويقي
  .بنابراين آن را تقويت كند

هاي سوسياليسم بازار كه بر اساس رفتار نيروهاي بازار قرار دارند، مدل  بر خالف مدل
در  كند كه بيني مي اي را پيش جامعه. نگر است هماهنگي بر پايه مشورت و توافق آينده

مسئله اين است كه . آن افراد در اساس خواهان رفتار در جهت نفع اجتماعي هستند
فرآيند هماهنگي بر . دهد ها بر سر تصميم مشترك در عمل چه معني مي تعامل آن

منافع اجتماعي در هر سطحي از  وپايه مشورت و توافق تمرين خودگرداني است 
فرآيند توافق از . نفع هستند كه ذي شود تعريف مي گيري به وسيله كساني تصميم

گيرد، و نهايتا از چالش نمايندگان  كننده صورت مي طريق تعامل نمايندگان شركت
اين فرآيند هم واقعيت كنوني را به رسميت . آيد هاي مختلف توافق به دست مي گروه
  .شناسد و هم داراي يك پويايي منعطف است مي

  
  سه توضيح

كه من مكتب بريتانيايي سوسياليسم بازار را در رابطه با  بايد به ياد داشته باشيم
ريزي مورد  گذاري و نقش برنامه ها، جايگاه مسئوليت سرمايه وضعيت مالكيت شركت

ها تحت مالكيت  در مدل هماهنگي بر پايه مشورت و توافق، شركت. بحث قرار دادم
ريزي و  هاي برنامه گذاري به وسيله كميسيون اجتماعي قرار دارند، تصميمات سرمايه

ريزي از طريق  شود، و برنامه هاي هماهنگي بر پايه مشورت و توافق گرفته مي تشكل
گيرد كه مستلزم تعيين چيزي است كه منافع  يك فرآيند بر هم كنش انجام مي
كه در هر شود  مي مشخصكساني آيد و به وسيله  اجتماعي در هر سطح به حساب مي
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من در عين حال دو دليل  براي اين كه چرا . قرار دارند آنح تحت تاثير تصميمات سط
هاي بازار در پذيرش منطق كامل اتكا بر نيروهاي بازار براي نيل به  سوسياليست

تشخيص بستگي دروني تصميمات  -دهند، ارايه كردم كارآيي تمايلي از خود نشان نمي
گيري  تر در تصميم گذاري و اشتياق به وارد كردن مالحظات اجتماعي گسترده سرمايه
گذاري به شكل  در مدل هماهنگي بر پايه مشورت و توافق، تصميمات سرمايه. شركت
گيري از طريق  گردد و مالحظات اجتماعي در فرآيند تصميم مي  هماهنگ يپيشين

  . شود نفع در تصميمات، دروني مي هاي ذي مشاركت گروه
هايي كه تحت تاثير  وي سوسياليستاز زمان اولين ارايه مدل، انتقادات همدالنه از س

هاي سوسياليسم بازار  ريزي دستوري اداري و تحت فشار استدالل فروپاشي برنامه
موارد مطروحه . اند و انتقادات خصمانه از سوي هواداران بازار آزاد مطرح شده است بوده

اداري،  ادعاي پيچيدگي و بار اضافي) 1: (توان تحت سه عنوان مورد بحث قرار داد را مي
ريزي دستوري در يك پوشش مبدل  كه آيا اين مدل در واقع به برنامه اين) 2(

در برابر بازار، با اين سئوال مربوط كه آيا مردم واقعا  يانجامد تا آلترناتيو مشاركت مي
، برايتن باخ و 1991بلك برن (مسئله اساسي نوآوري ) 3(خواهند شركت كنند، و  مي

 . )1989؛ و هار 1989، استرين 1990ديگران 

  
  ادعاي پيچيدگي و بار اضافي اداري) 1(

گردند نياز به بازتاكيد بر تمايز بين مبادله  هايي كه تحت اين عنوان بيان مي نگراني
عرضه و تقاضا  ياين مدل، هماهنگي پيشين. كشند بازار و نيروهاي بازار را به پيش مي
كرد،  اگر چنين مي. فقدان مبادله بازار را كند، يعني براي تمام توليدات را پيشنهاد نمي

هاي آلبرت و هانل و مندل بر  باال از مدل ي كه درصورت در برابر انتقادهاي در اين
. بود پذير مي اساس پيچيدگي فزاينده و غير عملي بودن احتمالي مطرح گرديد، آسيب
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د، و بر گيرد كه با توجه به ظرفيت موجو بر عكس در مدل من هر شركت تصميم مي
مشتريان به طور . اساس تقاضاي مورد انتظار براي آن محصول به چه ميزان توليد كند

كنندگان مذاكره  توانند با تامين كلي منابع آلترناتيو عرضه را در اختيار دارند و مي
بنابراين انعطاف و حساسيت نسبت به تقاضاي مشتري در استفاده از ظرفيت . كنند

. كانيسم بازار همراه است، يك بخش جدانشدني از اين مدل استموجود كه قاعدتا با م
فشار براي پاسخ به تغييرات در ساختار مطلوب ظرفيت مولد، و براي بازتخصيص منابع 

حال چنين  با اين. در پاسخ به تغييرات تقاضا هم، در طرح مدل نقش مركزي دارد
متمايز  يوافق كه جنبههاي هماهنگي بر پايه مشورت و ت بازتخصيصي از طريق تشكل

رود و نه از  دهند، به پيش مي مدل به عنوان يك ساز و كار اقتصادي را تشكيل مي
در رابطه با مديريت شركت، به نظر . ها شركت جدا از همگذاري  طريق تصميم سرمايه

دليلي وجود ندارد كه فرض كنيم از بار اضافي اداري در نتيجه جمع منافع ارايه شده 
 دستور يها در موارد سياست عمومي و درباره شركت از ها هيات. ل شوددچار مشك

  .خودمديريتي داخلي عمل خواهد كرد ها كه در چارچوب آن گيرند تصميم مي ها كار
داران يا كارگران را  تري از سهام ها متشكل از كساني هستند كه طيف وسيع البته آن

تصميمات نهايتا با راي اكثريت اتخاذ  جا كه با اين وجود، از آن. كنند نمايندگي مي
تر مسئله  يك مسئله جدي. شود، دليلي وجود ندارد فرض كنيم كه كارآمد نيستند مي

هاي يك شركت  است كه چه منافعي داراي نفع مشروع در فعاليت اين امرتعيين 
با اين حال اين يك مسئله عمومي در . هاست هستند و تعيين تناسب حضور آن

توان تصور كرد كه با تركيبي از اصول و  اي مشاركتي در كل است و ميه دموكراسي
  .قابل رفع باشد جمع  مصلحت
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  ريزي دستوري در لباس مبدل؟ آيا مردم خواهان مشاركت هستند؟ برنامه) 2(

هاي افقي و عمودي و اهميت  بعدي كه نياز به توضيح دارد به طبيعت ارتباط ينكته 
الك نووه، اين گرايش وجود دارد كه  يبه دنبال بحث اوليه. گردد ها برمي نسبي آن

ها مستلزم بازار است و پيوندهاي عمودي  تصور كنيم كه پيوندهاي افقي بين شركت
در مدل . ها بايد مستلزم دستورات باشد بين نهادهاي يك بخش يا كل اقتصاد و شركت

ادله بازار و نه بازار به ها مستلزم بازار به عنوان مب من، پيوندهاي افقي بين شركت
ها و تشكل هماهنگي بر پايه  بين شركت يبه عالوه، رابطه. عنوان نيروهاي بازار است

البته اگر نتوان به . بلكه مستلزم توافق است ،مشورت و توافق نه بر اساس دستورات
توافق رسيد، تشكل هماهنگي بر پايه مشورت و توافق ممكن است تمايلي به اعمال 

گذاري در  هاي ضرردهنده يك شركت يا موافقت با سرمايه حمايتي در فعاليت سياست
حال اين رابطه بيش از رابطه تصوير شده بين  با اين. نداشته باشد ي ديگرشركت

هاي سوسياليستي بازار كه مورد  دار در بعضي از مدل هاي سهام ها و كمپاني شركت
  .تبحث قرار گرفت، يادآور يك اقتصاد دستوري نيس

تواند به سادگي بر حسب اين كه كدام يك  اهميت نسبي روابط افقي و عمودي نمي
مدل من بر اساس مبادله بازار است كه به معني آن است كه . سلطه دارند ارزيابي شود

نيروهاي  بنياد عملاند، اما بر  در رابطه با استفاده از ظرفيت موجود، روابط افقي حاكم
معني آن است كه در رابطه با تغيير در ظرفيت روابط عمومي  د كه بهنبازار قرار ندار
مدل بر  -يك روش تفكر در اين باره بر حسب حقوق مالكيت است. غالب هستند

اساس مفهوم مالكيت اجتماعي قرار دارد، كه به عنوان مالكيت به وسيله مجموعه 
ها كه  يمالكيت اجتماعي داراي. هاست نفع در استفاده از سرمايه هاي ذي طرف

نمايندگان منافع گوناگون در هيات  يوسيله هاست به دربردارنده ظرفيت موجود شركت
مالكيت اجتماعي سرمايه اجتماعي درگير در . گردد ها اعمال مي مديره شركت
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هاي  تر نمايندگي گسترده يوسيله مجموعه گذاري در يك بخش به تصميمات سرمايه
  .گردد ورت و توافق آن بخش اعمال ميمنافع در تشكل هماهنگي بر پايه مش

كميسيون  ياصلي به وسيله گذاري البته درست است كه در مدل من سرمايه
حال اين كار بر اساس يك برنامه استراتژيك  با اين. شود گيري مي ريزي تصميم برنامه
شود، و با  فرآيند سياسي انجام مي دست آمده و از طريق يك كراتيك بهطور دمو كه به

به كند،  كن ساختن قدرت خريد براي تشكل هماهنگي مربوطه، اعتبار پيدا ميمم
 آنگاه منافع. يك صنعت جديد باشد، اين تشكل بايد از نو ساخته شود عنوان نمونه

گيرند، و  داراي نماينده در تشكل هماهنگي بر پايه مشورت و توافق تصميم مي افراد
هاي  گذاري مورد نياز بايد بين شركت سرمايهاگر الزم باشد با راي اكثريت، كه چگونه 

گيري مشاركت  ها در فرآيند تصميم موجود يا جديد توزيع شود، و اين شركت
  .ورزند مي

شوند، روشن است كه فرض من  جا كه تصميمات نهايتا با راي اكثريت اتخاذ مي از آن
. د دارداين نيست كه دموكراسي مشاركتي به معناي آن است كه هميشه توافق وجو

نفع در آن مشاركت   هاي ذي گيري كه تمام طرف معهذا، انتظار دارم كه فرآيند تصميم
انجامد و موجد پويايي به  تري از منافع متفاوت موجود مي داشته باشند به درك بيش

خواهند مشاركت كنند يا نه  كه مردم مي البته اين. شودميگرايي  سمت توافق و هم
ديدگاه من اين است كه ميزان . رات درباره آن متفاوت استموضوعي است كه  انتظا

مشاركت مطلوب احتماال با ميزان برابري قدرت اقتصادي و اجتماعي و تكامل فردي 
مدل  عملكرد اگر اين انتظار غلط از آب درآيد، در عين حال كه توانايي. يابد افزايش مي

كننده آن، و بنابراين جهت  دهد، هدف انتقالي و تقويت من را تحت تاثير قرار نمي
  .دهد الشعاع قرار مي گيري آن را تحت
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    نوآوري  )3(

توانايي مدل در پرداختن به نيازهاي نوآوري بايد مورد بررسي قرار گيرد، كه كم  نهايتا 
است كه به ويژه كاركرد  ناظر بر اينچرا كه بحث بروس و السكي  ،اهميت هم نيست
در مدل من پيشنهاد براي نوآوري . خصوصي است ها مستلزم مالكيت نوجويي شركت

هاي هماهنگي بر پايه  به عنوان چيزي برخاسته از موسسسات تحقيقاتي، تشكل
پيشنهادات براي . گردد هاي موجود و افراد ترسيم مي مشورت و توافق، شركت

گردند، و  ريزي در تمام سطوح ارايه مي هاي برنامه هاي اساسي به كميسيون نوآوري
هاي هماهنگي بر پايه مشورت و توافق، كه هر دو  هاي جزيي به تشكل ي نوآوريبرا

با اين وجود، در عين . ها هستند نهاد داراي منابع جداگانه براي تامين مالي نوآوري
شوند در  حال كه ساختار نهادي كه از طريق آن تصميمات درباره نوآوري اتخاذ مي

ق به نوآوري به قدر كافي مورد بحث قرار مدل اوليه تعبيه شده بود، مسئله تشوي
  .نگرفته بود

ها را به ارايه و به كارگيري  ها  وجود دارد كه آن فشارهاي دروني و بيروني بر شركت
ها  مشتريان و كارگران شركت در هيات مديره نمايندگي دارند و آن. دارد نوآوري وا مي

ها براي  شركت. بودخواهند  ربرخورداشان  در جهت منافع انگيزه ارتقاي نوآورياز 
جذب مشتري از طريق طراحي محصوالت و كاهش هزينه رقابت دارند، بديهي است 

وسيله  گذاري تخصيص يافته به تري از سرمايه هاي موفق و نوآور سهم بيش كه شركت
اي از  كنند، اگرچه در زمينه هاي هماهنگي بر پايه مشورت و توافق را دريافت مي تشكل

فقدان اسرار . سيع از مالحظات گسترده برآمده از نمايندگان منافع ديگريك طيف و
هاي مديره يك ديگر و مشاركت  ها در هيات بازرگاني، حضور نمايندگان شركت

ها در تشكل هماهنگي بر پايه مشورت و توافق خودشان، انتشار سريع  شركت
  .سازد هاي موفق را تسهيل مي نوآوري
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د كه نرخ نوآوري و نوع خالقيت به كار گرفته شده تحت تاثير با اين وجود احتمال دار
در حالي كه عملكرد ضعيف . تصميمات هماهنگي بر پايه مشورت و توافق باشد

ريزي دستوري از نظر نوآوري يكي از داليل اصلي سقوط آنان بود،  اقتصادهاي برنامه
اتالف منابع و در داري در بهترين حالت صرفا  نوآوري زياد در اقتصادهاي سرمايه

ريزي مشاركتي از طريق  برنامه. بدترين حالت به طور قطع از نظر اجتماعي مضر است
هماهنگي بر پايه مشورت و توافق امكان ارايه نوآوري تحت كنترل اجتماعي آگاهانه را 

آورد و با اين كار شرايطي براي دستيابي به يك رابطه پايدارتر بين اقتصاد و  فراهم مي
  .آفريند زيست را ميمحيط 

  
  :نتيجه
هاي سوسياليسم بازار در بحث  گيري من اين است كه هژموني كنوني مدل نتيجه

سوسياليسم بازار مستلزم رفتار  "مناسب"مدل . اقتصاد سوسياليستي بي اساس است
نيروهاي بازار به عنوان وسايل اصلي اختصاص منابع است، و اين با اهداف 

هاي  ها براي ادعاي امتياز كارآيي براي مدل تالش. اردسوسياليستي سازگاري ند
سوسياليسم بازار كه مبادله بازار را در مدل تعبيه كرده اما به طور جدي رفتار نيروهاي 

هاي  مدل. كنند متناقض و در جهت بدي اتوپيايي هستند بازار را محدود مي
تر  ، اما پيچيده اند پياييريزي مشاركتي وجود دارد كه، اگرچه در جهتي مثبت اتو برنامه

ها، منسجم  هاي سوسياليستي بازار مورد بحث نيستند، و بر خالف آن از بعضي از مدل
 از توانايياند و بنابراين  نگر و انتقالي ها در عين حال آينده آن. اند و خوب پرورده شده

  .ندبرخوردار امشاركت در تجديد حيات پروژه سوسياليستي 
به  1992سال  3شماره  24مروري براقتصاد سياسي راديكال جلد  اين مقاله از مجله

  .فارسي برگردانده شده است
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  :ي سوسياليستيزنوسا

 "محاسبه"بحث   زهايي ا درس  

   پات دوين و فكرت آدمن 
  البرز دماوندي

علل گوناگوني  گرفته است را ها گريبان سوسياليست بحران اعتمادي كه امروزه
شكست تاريخي مدل شوروي و به همراه آن  ،بحران يترين دليل بالواسطه جدي. دارد

هاي شتابان  نفوذ شوروي يكي پس از ديگري و تالش يتجزيه كشورهاي تحت حوزه
. داري است هبرگزيدگان حاكم در اين كشورها براي بازيافت يا آفرينش شكلي از سرماي

 ها به نام خود كه مدت را ها حتي كساني ربه تمام سوسياليستجاين ت ،در كوتاه مدت
. كرده بودند در موضع تدافعي قرار داده است نتقادسوسياليسم از مدل شوروي ا

داري جهاني  عيات سرمايهقگذشت زمان و نمايان شدن وا ت كه باشتوان انتطار دا مي
در حقيقت حذف مدل شوروي به عنوان  .لت سپري گردداين حا "واقعاً موجود"

فضا را براي ظهور انواع جايگزين  ،تاريخ ياز صحنه "واقعاً موجود"سوسياليسم 
هاي آزادي  ي كه با ارزشهاي بديل ،گرانه از سوسياليسم آماده نموده است غيرستم
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دف سوسياليستي كه به طور تاريخي با ه خواني داشته باشد تر هم بيش انساني و رهايي
  .در پيوند قرار دارند

 يتنها به سبب تجربه ،با اين حال بحران اعتماد نسبت به امكان سوسياليسم
اين بحران در عين حال . شوروي و فقدان يك نمونه از سوسياليسم در عمل نيست

امعه جدهي يك  كننده از چگونگي سازمان ناشي از فقدان يك مدل تئوريك قانع
 طورتصاد سوسياليستي است كه در درازمدت به قبه ويژه يك اسوسياليستي و 

تواند از  هاي چنين مدلي مي نظرات مهم نسبت به نيازمندي. تري مطرح است جدي
انجام  1930و  1920هاي  دهه دركه  آيد به دست  بحث محاسبه اقتصادي يبررسي در باره

ث بر سر اين بود كه آيا از آن هنگام بح. ه استبازنگري شد 1980 يگرفت و در دهه
مالكيت دولتي وسايل  ـ داري؛ تحت سوسياليسم اقتصادي منطقي سرمايه يمحاسبه

دانان مكتب  تصادقكسوتان اصلي اين بحث در يك سو ا پيش ؟پذير است امكان ـ توليد
تصاددانان قو در سوي ديگر ا ،شمردند كه اين امكان را مردود مي ،اطريش بودند
  .ندانستد مي عمليكه  آن را  گهتر از همه اسكار الن داشتند و برجستهرار قسوسياليست 

تا همين اواخر بحث محاسبه اساساً به عنوان بخشي از تاريخ تفكر اقتصادي به 
طور اخص ه تصاد سوسياليستي بق اندكي با مسائل ساخت يك ا پيوندآمد كه  شمار مي

از يك طرف آگاهي . غيير كردشرايط شروع به ت 1980 يبا اين حال در دهه. داشت
به عالقه دوباره به سوسياليسم و  ،رشديابنده از مشكالت سيستماتيك مدل شوروي

اكنون . تشريشه دا گهكه در مدل الن ،ظهور مكتب مدرن سوسياليسم بازار انجاميد
تصادهاي سوسياليستي در قاين موضوع به الگوي غالب بدل شده است و كار بر روي ا

روايت  ،نراز طرف ديگر يك مكتب نئو اطريشي مد .)1( داردن درون آن جريا
كند كه روايت   اين مكتب استدالل مي. وال بردئاستاندارد از بحث محاسبه را زير س

كه يك درك  بنا شده است و اين )2( استاندارد بر يك بدفهمي از چالش اطريشي اوليه
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اقتصادي كارآمد كه بر  صحيح از موضع اطريشي نهايتاً هرگونه امكان يك سيستم
را  )3(ـ صد البته سوسياليسم بازار مدرن ـ مالكيت خصوصي و بازار استوار نباشد و 

  .شمارد مردود مي
چه از مباحثات اوليه و چه از حيات دوباره  ،از بحث محاسبه را هايي اين مقاله درس

. ه استبه نگارش درآمدبا هدف نوسازي سوسياليسم  و ،كند استخراج مي اخير آن
مسئله  بخش نخست بر آن است كه كليه مباحثات پيش كسوتان اصلي در بحث اوليه

اين موضوع با يك . رندكه اساساً در يك چهارچوب نئوكالسيك ايستا قرار دا چرا ند،دار
او در  هنقش عمدتاً ناديده انگاشته شد. شود بررسي از كار موريس داب پرورده مي

در كنار . هاي اين چهارچوب را نشان داد ن بار محدوديتاين بود كه براي نخستي، بحث
به موضوع  كه رويكردش ،گيرد تحليلي هم از مباحث مكتب نئو اطريشي انجام مي ،آن

هاي  محدوديت روشن كردن اب سهم مهمي دردما بر آنيم كه . بسيار متفاوت است
يت غيرقابل نتوانست به عدم قطع گهالن. داشت گهمدل تمركززدا و تقديس شده الن

با  پيوندبه ويژه در  ،راه است هم جدا از همگيري  كه با تصميم پي برد اجتنابي
ريزي متمركز بر  اب از مباحثاتش در دفاع از برنامهداي كه  يعني جنبه ،گذاري سرمايه

  .ورزيد آن تاكيد مي
اهميت  نانوشتهبراي دانش  كه ها قرار دارد از طرف ديگر نگرش اصلي نئواطريشي 

  .اوليه هم به طور ضمني وجود داشت هاي موضع اطريشي در سالهاين م. دونش ميقائل 
ما . دكن ها را ارزيابي مي اب و نئواطريشيدهاي  گيري كل موضع ،ين بخش مقالهدوم

داري به عنوان تنها راه كارآمد بسيج دانش  ها از سرمايه گوييم كه دفاع نئو اطريشي مي
اب در ارتباط با ناكارآمدي دهاي  بخشي با بينش رضايتطور  هتواند ب نمي نانوشته
را  نانوشتهاب اهميت دانش دبا اين وجود تحليل . مواجه شود هم جدا ازگيري  تصميم

كننده  نعاريزي متمركز با اين روش ق و بنابراين دفاع او از برنامه ،شناسد به رسميت نمي
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هم  ي،ريزي مشاركت ند برنامهيابد كه يك فرآي مقاله با اين بحث خاتمه مي. نيست
تصميمات اصلي مربوط به  ـ هنگي از پيشآ و هم هم نانوشتهبسيج اجتماعي دانش 

در حقيقت تصميماتي كه هر يك شرط ضروري براي ديگري  -سازد هم را ممكن مي
  . رودبه شمار مي

   
  :بخش اول
  تاريخي "نئوكالسيك"دو شكست تحليلي در مباحثه 

 سوي اقتصادي منطقي تحت لواي سوسياليسم در ابتدا از ياگرچه امكان محاسبه
اما در . گرفت قرار چالشمورد  هايك،و  ميزس  "اطريشي يبرجسته اقتصاددان دو"

وب نئوكالسيك عمل چنخست توسط اقتصاددانان سوسياليست كه در چهار يوهله
ر را در هاي نئوكالسيك چالش مذكو اين سوسياليست .است برگرفته شده ،كردند مي

به عنوان نفي امكان رسيدن به تعادل ايستاي  ،غياب بازارهاي واقعي وسايل توليد
ها در پي آن بودند كه نشان دهند كه چگونه  بنابراين آن. ير نمودندعبت 1وتهبهينه پار

 ،روايت استاندارد مباحثه. توان بدون وجود چنين بازارهايي به تعادل دست يافت مي
گيرد كه  پذيرد و نتيجه مي يك از موضوع مورد بحث را ميير نئوكالسعباين ت

اقتصادي منطقي در  يكه محاسبه  موفق بودندامر  ها در نشان دادن اين سوسياليست
  )4.(پذير استلكيت دولتي بر وسايل توليد امكانيك اقتصاد مبتني بر ما

ه گيري كرد بدون پول جهتسوسياليسم به سمت يك مدل  ميزس يچالش اوليه
او . شد گيري مي بود كه در آن اختصاص همه وسايل توليد به صورت متمركز تصميم

ها  هزينه يراهي براي محاسبه ،كرد كه بدون قيمت براي وسايل توليد استدالل مي

                                                 
تو نوعي توزيع منابع اقتصادي است كه پارتو اقتصاددان ايتاليايي وضع كرده و به موجب آن تغيير در هاربهينه پ  1

فرهنگ . نيست پذير امكانتخصيص منابع براي  بهبود وضع يك عامل اقتصادي بدون بدتر شدن وضع عامل ديگر 
 .863منوچهر فرهنگ ص  -علوم اقتصادي
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هاي  ين استفادهبموجود نيست و بنابراين راهي براي اختصاص منطقي منابع كمياب ما
ابتدا با  ،مباحثه بعدي مطرح شددر ود كه اين موضوعي ب .)5(متنوع وجود ندارد

ميزس مطرح هايي به چالش  كه به عنوان پاسخ ،ركزتممناتمركز و سپس مهاي  حل راه
اقتصادي نه در  يكرد كه مسئله محاسبه استدالل ميميزس هم  با اين وجود، شدند؛

ح بلكه موضوعي است كه تنها در شرايط تغيير و عدم قطعيت مطر، يك حالت ايستا
نه مسئله  ،است  پويا در حالت اقتصادمسئله ، اقتصادي يمسئله محاسبه": گردد مي

تاريخي ناديده  يدر مباحثه اين بحث است كه عمدتاً .)6( "ايستا در حالت اقتصاد
در  هاآنر مركزي ظهاي جديد به عنوان نقطه ن انگاشته شده و به وسيله نئواطريشي

   .شودنظر گرفته مي
ساساً تكامل ااقتصادي منطقي و  يمحاسبه يتمركز نسبت به مسئلهم هاي حل راه
با ها يك تعادل عمومي از طريق اقدام يا  كه در آن ،بودند) Valras(هاي والراس  تحليل

زمان كه زيربناي تحليل  معادالت هم. آيد دست ميه ي يك دالل حراج تخيلي بجميان
 ،ليماعتوانند بدون نياز به يك فرآيند ت مياز نظر تئوريك ، دهند ي را تشكيل ميسرالوا

-ايدهف )هاي(ها در مورد توابع توليدي و تابع كه دادهمشروط بر آن ،مستقيماً حل شوند

به  وتههاي رياضي پار مربوطه معلوم باشندـ اين موضوع قبالً و با استفاده از تكنيك ي
همان  هدقيقاً ب "ارت توليدزو"نشان داد كه  وتهـ پار وسيله بارون نشان داده شده بود

  )7( .رسيد ابتي ميقرسد كه يك اقتصاد كامالً ر اي مي هاي حاشيه تعادل
و هم بارون بر اين حقيقت پاي فشردند كه اگرچه از نظر تحليلي حل  وتههم پار

مشكالت  بر فائق نيامدن اما از نظر عملي به سبب ،شان ممكن استهاي كردن سيستم
رغم اين موضوع  با اين حال و علي. پذير نيست اين كار امكان ،تياطالعاتي و محاسبا

همه به هايك  زبحث عملي بر عليه سوسياليسم را فراتر ا ،روايت استاندارد از مباحثه
 چرا كه هايك نسبت به پيشينيان ،آور نيست اين موضوع حقيقتاً تعجب. دهد نسبت مي
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آوري و  ل شد كه مسائل جمعتري براي اين بحث قائ اهميت به مراتب بيش خود
كه  ،در واقع تاكيد او بر مسائل عملي بود .)8(تحليل اطالعات فائق آمدني نيستند

منطقي تحت لواي سوسياليسم را به اين  يداران نئوكالسيك امكان محاسبه طرف
 ميزس و ادعاي. نشيني است يك عقب ،گيري رهنمون ساخت كه موضع هايك نتيجه

بودن به  تر از ادعاي ناممكن تئوريك قويبه لحاظ  ناممكن بودندر باره  او مخالفت
  . گرديد محسوب مي، عملي لحاظ

تمركز شده كه غيرمهاي  مدل يهاي نئوكالسيك با استفاده از توسعه سوسياليست
ريزي مركزي  آوري اطالعات و محاسبه تقاضاهاي رسيده به هيات برنامه بر مبناي جمع

 يعملي محاسبه بودن به لحاظ به ادعاي ناممكن ،نمود عملي مي از حيث اقتصادي
بهترين و مشهورترين مدل متعلق به . پاسخ دادند ،منطقي تحت لواي سوسياليسم

 گه،كار ترجيحي الن يدر برنامه .)9( شايد نطفه سوسياليسم بازار باشد است كه گهالن
مزدها و  تدس. گيرد ريزي مركزي جاي دالل حراج والراس را مي هيات برنامه

اما قيمت وسايل توليد  ،شوند هاي كاالهاي مصرفي در بازار واقعي تعيين مي قيمت
 ،هاي دولتي ها و بخش مديران شركت. گردد ريزي مركزي اعالم مي توسط هيات برنامه

را به عنوان ) ريزي مركزي بر مبناي بازار و اعالم شده توسط هيات برنامه(ها  قيمت
ها و  كمينه كردن هزينه. ندنك از دو قاعده پيروي مي كه گيرنديمپارامترهايي در نظر 

ها به استخدام كار و فروش كاالهاي  شركت ،مرزي يها برابر با هزينه تنظيم قيمت
پردازند و وسايل توليد را بين خودشان در بازارهاي  مصرفي در بازارهاي واقعي مي

ريزي مركزي و تغييرات در  هيات برنامه. كنند خريد و فروش مي) مصنوعي(صوري 
ها را مطابق با آن تعديل  وسايل توليد را تحت مراقبت قرار داده و قيمت يذخيره

هنگي بعدي تا زمان رسيدن به يك مجموعه تعادلي از آ يند همآكنند و اين فر مي
اقتصادي منطقي در  يمحاسبه ،شود كه بدين ترتيب ادعا مي .يابد ها ادامه مي قيمت
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، تحت شرايط مالكيت دولتي وسايل توليد و،تهاختصاص بهينه منابع پار ينتيجه
. ودبگونه كه تحت شرايط مالكيت خصوصي ممكن  درست همان ،شودميپذير  امكان

سائل بسياري نيز در م و ،وجود دارند گههاي اضافي در مدل الن البته بسياري جنبه
كه  نياز به اين ،و به تبع آن ،يريتمد يكه در آن ميان مسئله انگيزه ،ها با آن پيوند

 دارايچندان  كه ،ها از قانون را كنترل كند ريزي مركزي تبعيت شركت هيات برنامه
و  گهبا اين وجود روايت استاندارد از مباحثه اين است كه مدل الن. دنستياهميت ن
  .بحث را به نفع امكان محاسبه سوسياليستي منطقي تثبيت نمود ،هاي بعدي پااليش

وب تعادل ايستاي پارادايم چتواند در چهار ير تنها ميعبدانيم كه اين ت ما اكنون مي
در پارادايم . گيرد و اين را مرهون مكتب نئواطريشي مدرن هستيم  نئوكالسيك جاي

داده شده  ،نئوكالسيك دو منبع قطعي نقص دانش ناديده انگاشته شده و اطالعات
كالسيك را به ها اين تحليل نئو ب و اطريشيادرسد كه  به نظر مي. شوند فرض مي

شود و موضع  ور عمده ناديده گرفته ميطاب به داما نقش اصلي  ،اند چالش كشيده
  . ها به قدر كافي روشن نشده تا اهميت كامل آن درك گردد اطريشي

تباين ذاتي بين "نيم كه كميمالحظه داري و سوسياليسم  هنگام مقايسه سرمايه
هر  ،آورند ه در آن تصميمات گوناگوني كه توليد را به قاعده در مياقتصادي است ك

گردد و يا اقتصادي كه در آن چنين  ناآگاهي از تمام ديگر تصميمات اتخاذ مي دريك 
 ينقش اصلي او در بحث محاسبه .)10("اند تصميماتي هماهنگ و يكپارچه شده

كنندگان اصلي در جبهه  و ديگر شركت گهطرح اين استدالل بود كه الن ،اقتصادي
از درك جوهر  ،هعمجاسوسياليستي با محدود كردن تمركز بر روي مسائل روابط 

كه  اشتد باز درك اين نكته از ها را و اين مسئله آن ،اند سوسياليسم غافل مانده
اساساً مسائل توليد و چگونگي برخورد  ،با سوسياليسم پيوند دراقتصاد مركزي  موضوع
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روي از كار بازار رقابتي را رد كرد و در عوض به نفع  داب روش دنباله .ستاها آن با پويا
  .ريزي استدالل نمود برنامه

. توان به صورت زير خالصه كرد ريزي را مي امتيازات برنامه يهاي داب در باره بحث
آن گونه كه ضرورتاً در مكانيسم   ،هستند جدا از همها  گيري اوالً هنگامي كه تصميم

از  ايزمينه بر، ها استوارند توقعاتي كه اين تصميمات بر مبناي آن ،افتد اتفاق مي بازار
مبتني بر واحدهاي جدا از اين عدم قطعيت در يك اقتصاد . شوند عدم قطعيت بنا مي

در يك اقتصاد . ريزي بر آن غلبه كرد توان با برنامه اما مي ،غير قابل اجتناب است هم
اين تصحيح تنها از . توان تصحيح كرد مي آن ا بعد از وقوععدم تعادل را تنه ،بازار

آيد كه خود با عدم قطعيت ذاتي در توليد براي  هاي نوسان به دست مي طريق مكانيسم
نسبت به ديگر تصميمات  ،كه ضرورتاً هر تصميم مستقليمشروط گشته است بازاري 
شامل تالش براي اتخاذ ريزي اقتصادي  ر مقابل برنامهد .)11(است "نابينا" ،مربوطه

آن گونه . استتصميمات مربوط به هم به طريقي هماهنگ و قبل از اختصاص منابع 
ريزي شده في نفسه شامل  امتياز يك اقتصاد برنامه" )12(،كند اب مطرح ميدكه 

ر د ،مستقل است و هاي ذاتي در يك بازار با تصميمات مجزا برطرف كردن عدم قطعيت
مبني بر اين كه با  لرنردر پاسخ به بحث اب د .)13( "تري نداردغير اين صورت هيچ بر

و يك اقتصاد  مبتني بر واحدهاي جدا از هميك اقتصاد  ،بينيشپي معيني يك ميزانِ
كه يك  صحبت از اين": پاسخ داد )14(.رسند ريزي شده به منابع يكسان مي برنامه

 ،بيني در آن باشدپيش ي ازچه ميزانچنان ،رسد اقتصاد رقابتي به همين نتايج مي
ناديده انگاشتن اين حقيقت است كه طبيعت ذاتي آن دست نيافتن به همين ميزان از 

  )15(."بيني است پيش
با  پيونددر  ،ديدگاه داب درريزي شده  برنامه و امتياز دوم هماهنگي از پيش

درهم جا كه تصميمات  از آن. گردد هاي خارجي در توليد و مصرف آشكار مي تالش



 مدل سوسياليسم مشاركتي 

 ٦١

به حساب آوردن آثار اجتماعي . گردند هماهنگ مي ،اجرا درآمدنبه ل از قبتنيده 
گير  كه از محاسبات تعادلي واحدهاي تصميم پذير خواهد بودامكان تر توليد گسترده

 يگردد كه توسعه مي امرتنها شامل اين  نهاين آثار اجتماعي . رود مي رفرات جدا از هم
آثار از بلكه  ،ها را به همراه دارد ات توسعه ديگر بخشامكان ،يك صنعت يا بخش

 پرسشچنين  اب همد. است داربرخورزيربنايي صنايع نوپا نيز  يخارجي توسعه
موضوعات  ،كند تا در ميان ديگر مسائل با مصرف را مطرح مي پيوندريزي در  برنامه

  .هاي مصرفي را نيز مورد بررسي قرار دهد كاالهاي عمومي و خروجي
ايستا به  يريزي است كه چيزهايي كه در يك زمينه تنها از طريق برنامه ،سوماً
بدل  "متغيرها"توانند در يك چهارچوب پويا به  مي ه،شد مطرح  "ها داده"عنوان 
تصميمات در باره نرخ  ،اب در اين مقوله گنجاندددر ميان تصميماتي كه . گردند
انتخاب  "مصرفي"اي  نايع كاالهاي سرمايهاري بين صذگ توزيع سرمايه ،اريذگ سرمايه
هاي مربوطه رشد حمل و نقل به سوخت و  نرخ ،اريذگ توزيع محلي سرمايه ،ها تكنيك

 مشخصاتنرخ ارائه محصوالت جديد و  ،و كشاورزي در رابطه با صنعت ،نيروي برق
 تكاملهر مرحله  درو ميزان استاندارد كردن يا تنوع در توليد بود كه اقتصاد  ،ها آن

تحليل نقائص  ،طور خالصهه ب .)16( آيد شان برمي كند كه از عهده احساس مي خود
ريزي  اب براي برنامهدزيربناي دعوي  ،ضروري دانش كه با فرآيند بازار همراه است

  :نويسد خود از بحث محاسبه مي 1953اب در بررسي د. باشد توليد و مصرف مي
اي  كه وسيله يك مكانيسم اقتصادي آن استعنوان ريزي به  كاركرد اصلي برنامه"

يعني قبل  ،دهنده در يك طرح توسعه براي جايگزيني هماهنگي پيشين عناصر تشكيل
 يبه جاي هماهنگي پسين ،سم يابندجكه تصميمات در عمل و اقدامات عملي ت از آن

اين كار از طريق . كند گذاري غيرمتمركز طراحي فراهم مي است كه سيستم قيمت
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عموماً با تاخير  وكه نتيجه نهايي  شود انجام مي قيمت نوسان "تجديد نظر"ر تاثي
  )17( ."موثر هستند ددا رونبا ي ددا در تغييرات درون و ،است تصميمات قبلي

  
  :ها ديدگاه نئواطريشي

هاي  نئو اطريشي كه آيا وجود دارد جا عدم توافق يا حداقل اختالف در تاكيددر اين
شان از  ن سوسياليستامخالف يا ؛مسئول اين واقعيت بودند ،هايك و ميزسنظير مدرن 

. اندير نمودهفسها را در چهارچوب نئوكالسيك ت چالش آن ،بحث محاسبه اقتصادي
 يشزهاي آمو كند كه جنبه استدالل مي ،رانه از بحثظير تجديدنفسشارح اصلي تالويو 
كه بيش هايي  جنبهشي مدرن و هاي نئواطري يعني عيار تحليل ،مكانيسم بازار يو كشف
 و هايكميزس در آثار اوليه  ،سازد موضع اطريشي را از نئوكالسيك متمايز مي ،از همه
  .بودند موجود

- ي اطريشي از طريق بحث محاسبهاساسمعتقد است كه موضع  كيرزنر ،از ديگر سو

يك  به و 1940 يو هايك در دهه  ميزساقتصادي تكامل يافت و تنها در آثار بعدي  ي
و نه ميزس كند كه نه  استدالل مي كيرزنردر واقع . تحليل كامل و منسجم تبديل شد

چه ميزان وسيعي مفاهيم اطريشي با مفاهيم  تا دانستند كه نمي 1930 يهايك در دهه
مكاتب ":كند كه  نقل مي 1933در سال  ميزساو از نوشته . مكتب نئوكالسيك متفاوتند

اساسي  يبيان يك ايده يتنها در شيوه ...زانوو مكتب ل و آنگلوآمريكايي شياطري
شوند تا به  تقسيم مي بازارهاي  و ويژگي هااصطالحتر از جهت  بيش... تفاوت دارند و 
كه ممكن است در مورد ميزاني كه  با اين وجود در حالي .)17( "شان هاي وسيله آموزش

هايي  تفاوت ،اند بيني كرده شتغييرات بعدي را پي 1920 يهاي اطريشي دهه نوشته
هاي  جنبه يهاي مدرن در باره اطريشيئور ميان نداي  تفاهم گسترده ،موجود باشد

اساسي مكتب نئوكالسيك به عنوان اين  ضعف. شان وجود دارد متمايز تحليلي فعلي
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داده  امري ينيعطور ه ها ب ها و هزينه كه اطالعات و قيمت شود در نظر گرفته مي فرض
كنند كه دانش ذاتاً ذهني است و تنها  ها استدالل مي در عوض نئواطريشي. اند شده
و  نانوشتهگيرند كه اين دانش  و نتيجه مي، قابت كشف گرددرتواند در جريان  مي

  .كه انتقال يابد تواند عيني و مدون شود و نه اين نه مي ،ضمني
در حال دگرگوني و  از محيط دائماً ناشي ،باوريذهناين طرز تلقي اطريشي از 

مفهومي  كه ،بيني بودن ذاتي فعاليت بشري است و غيرقابل پيش ،ها پويايي تفاوت
را به تئوري قيمت محدود  باوريذهن و ،تر از رويكرد نئوكالسيكي دارد عيبسيار وس

  .سازد مي
گونه كه مكتب نئوكالسيك معتقد  مسئله اقتصادي آن ،بر طبق نظر مكتب اطريشي

بلكه مسئله اين  ،هاي نامحدود نيست ص منابع محدود بين درخواستاختصا ،است
در اين . طور اجتماعي بسيج گردده تواند ب مييي است كه چگونه دانش پراكنده و جز

كاركرد فرآيند بازار از ايجاد هماهنگي با استفاده از دانش پراكنده و فعاليت ، زمينه
هاي تكميلي درك  روش از جمله ،كنند ها كه در شرايط مطمئن فعاليت مي شركت

بر مبناي چگونگي  ،مكانيزم بازار با روش انتخاب كارآمد از ناكارآمد. نداهمين واقعيت 
و دادن پاداش به پاسخ  ،هاي بالقوه سودآور پاسخ به اطالعات دريافتي در باره فرصت

 رد ،حياتي اين است كه كاركرد مكانيزم بازار ينكته. شود بندي مي مفهوم ،خوب
انتقال دانش يك فعاليت . ستا ها انگيزه دانتقال اطالعات و ايجا ،دستيابي به تعادل

استفاده از عوامل  ،هاي كارآمدتر بسيج دانش در باره روش ،رقابت. منفعالنه نيست
و  ،هاي رقيب فعاليت شركت ،اطريشي مكتب بنابراين از نقطه نظر. انگيزد توليد را برمي

ترين ويژگي حيات  مهم ،اي تامين شرايط دائماً در حال تغييرص دوباره منابع بريخصت
گذاري  هاي سرمايه رقابت و شركت ،كند مطرح مي باريگونه كه  همان. اقتصادي است

كه چگونه از طريق  اين ،كنند چگونگي حركت يك اقتصاد در طول زمان را بيان مي
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هماهنگ  ،ظمي ايجاد كنداي كه ن دانشي پراكنده به گونه ،سازگار يك فرآيند تكاملي
  )20(.شود مي

كاركرد  هس"او . بندي شده است و جمعين به روشني توسط الورموضع اطريشي مد
هم به  ،دو كاركرد اول. كند انگيزه و كشف را تعيين مي ،محاسبه "مفهومي بازار

اما براي  ،اند ها مورد شناسايي قرار گرفته هم نئوكالسيك و ها اطريشي يوسيله
 اين آن است كه ،حياتي است) بازار(كاركرد  شناختچه كه براي  آن"ها  اطريشي
بلكه به  دد،تواند از مركز هدايت گر آورد كه ذاتاً نمي كشفي را فراهم ميبستر  ،فرآيند

  )21(."كنندگانش بستگي دارد يك تعامل ارتباطي دو طرفه بين شركت
كند كه به  اعي توليد مينوعي آگاهي اجتم"حياتي است چرا كه  ،اين فرآيند كشف
در  .)22( "رود اما از آن فراتر مي ،كنندگان سيستم بستگي داشته آگاهي فردي شركت

  :كند مطرح مي  كيرزنرآن گونه كه  ،اين تحليل ينتيجه
در (اختصاص -ها يا ترتيبات نهادي، برحسب الگوي منبع سياستداوري به جاي 

توانيم  ا در پي ايجادش هستند، ما اكنون ميه ، كه آن)فرضي يمقايسه با الگوي بهينه
  )23(.شان در ارتقاي كشف درك كنيم بر حسب تواناييرا ها  امكان قضاوت روي آن

حل  توان گفت كه دو ناتواني تحليلي در راه جا مي بندي بحث تا اين براي جمع
هاي نئوكالسيك نسبت به مسئله محاسبه اقتصادي منطقي تشخيص  سوسياليست

، ناتواني در مواجهه با عدم قطعيت ناشي از بي اطالعي از تصميمات نخست: ه شدددا
همان طور (ند ا با آن دست به گريبان جدا از هم در واحدهاگيران  ديگر، كه تصميميك

، ناتواني در مواجهه با عدم قطعيت ذاتي در ؛ و دوم)كه توسط داب خاطرنشان شد
يند تعامل اجتماعي آد به وسيله يك فرتوان طبيعت ذهني مفهوم دانش، كه تنها مي

با اين وجود ). ها مطرح شد اطريشي يگونه كه به وسيله همان(بين افراد آشكار گردد 
داب بر . هاي مطرح شده، كامال متضاد است ها به اين ناتواني هاي داب و اطريشي پاسخ
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شده پيشين، ريزي  هماهنگي برنامه يآن شد كه با جايگزيني فرآيند بازار به وسيله
همراه است برطرف نمايد، و  جدا از همگيري  عدم قطعيتي را كه ضرورتا با تصميم

توان به طور متمركز گردآوري و به اين يا آن  كند كه اطالعات مربوط را مي فرض مي
يند بازار، بر آكنند كه تنها فر ها پافشاري مي در مقابل اطريشي. روش پردازش نمود

پراكنده را  نانوشتهتواند پتانسيل دانش  اي رقابتي منفرد ميه شركت فعاليتمبناي 
پذيرند كه هماهنگي پسين مكانيسم بازار مستلزم  ها مي آن. كشف و بسيج نمايد

كنند كه اين موضوع در  اشتباهات است، اما استدالل مي يهايي به واسطه ناكارآمدي
  :ويدگ مي كيرزنرآن گونه كه . ذات واقعيت اقتصادي وجود دارد

تشريح فرآيند رقابت به عنوان هدر دادن منابع از آن جهت كه اشتباهات را تنها پس 
كند مانند نسبت دادن بيماري به دارويي است كه آن را درمان  از وقوع تصحيح مي

اي كه در دست  كند، يا حتي مقصر دانستن عمل تشخيص بيماري در ايجاد بيماري مي
  )24(. تشخيص است

  :قسمت دوم 
  يكراتيك مشاركتوريزي دم برنامه –آورد دو ديدگاه  ره

با پذيرش خطر . ندارقدرت پ) مدرن( يها هاي داب و هم اطريشي هم ديدگاه
توان گفت كه در يك سطح تكنيكي، ديدگاه داب مسئله  سازي بيش از اندازه، مي ساده

ها  يشكه ديدگاه اطري كند، حال آن را مشخص مي )25(داري  اساسي سيستم سرمايه
با اين . سازد ريزي هدايت اداري متمركز را آشكار مي برنامه مسئله اساسي سيستم در

ها مقابله كند،  تواند با ديدگاه اطريشي ريزي متمركز نمي وجود جانبداري داب از برنامه
. رو گرددداري قادر نيست با ديدگاه داب رودر ها هم از بازار سرمايه شيو طرفداري اطري

روشي براي تركيب اين ) برخالف سوسياليسم بازار( تيكراتيك مشاركوي دمريز برنامه
  )26(.دو ديدگاه پيشنهاد مي كند
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دانش  يريزي با كاربرد استادانه در پي تركيب برنامه يريزي مشاركت آلترناتيو برنامه
از نظر داب، . رسد اي به نظر ناممكن مي در اولين نگاه، چنين وظيفه. است نانوشته

ست و بنابراين ظاهرا ا ها هايي بر استقالل شركت ريزي مستلزم ايجاد محدوديت هبرنام
گيري  هاي تصميم كند كه فعاالنه در فرآيند براي عوامل اقتصادي فضايي فراهم نمي

روشي كه مطابق آن . شان كشف و به كارگرفته شود نانوشتهشركت كنند تا دانش 
ريزي را به طور كلي  كنند، برنامه رك ميها فرآيند كشف و به كارگيري را د اطريشي

خيزد كه در هيچ يك از اين  جا برمي با اين وجود تضاد از آن. شمارد مردود مي
بر عكس، افراد از يك سو در . ها، نهادهايي براي تسهيل مشاركت وجود ندارد زمينه

مراتبي، و از سوي ديگر  هاي اداري در مكانيسم سلسله معرض نيروي قهري فرمان
بار ه بيني و ناخواسته بكه ذاتا نتايج غيرقابل پيش قرار دارند بازارتحت فشار نيروهاي 

  . آورند مي
شود كه در آن  كراتيك به عنوان فرآيندي فرض ميودمو  يريزي مشاركت برنامه

شان تعامل دارند و از طريق توافق و  هاي زندگي ها و عالئق افراد در تمام جنبه ارزش
 نانوشتهگردد كه دانش  اين فرآيند باعث مي. دهند گر را شكل ميدي كاري، يك هم

كشف و به كارگرفته شود، و تصميمات اقتصادي آگاهانه بر مبناي اين دانش، 
ي ريزي مشاركت كه يك فرآيند برنامهبا اين حال براي آن. ريزي و هماهنگ گردد برنامه
  .تتوان در نظر گرف پذير باشد، دو پيش نياز را مي امكان

يند آشان در فر ، مردم بايد به مواد و منابع انساني كه براي شركت واقعينخست
اين موضوع يك تناقض برجسته در . رسي داشته باشند اجتماعي الزم است، دست

كه به درستي بر اهميت ها ضمن آن اطريشي. سازد ر رنگ ميها را پ موضع اطريشي
بر اين نكته نيز تاكيد دارند كه چنين  چنين فشرند، هم پاي مي نانوشتهجهاني دانش 
هاي در حال رقابت در يك فرآيند بازار مبتني بر  تواند به وسيله شركت دانشي تنها مي
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بالقوه خارج از  نانوشتهاين كار ضرورتا دانش . مالكيت خصوصي كشف گردد
در سطح . كند يند اجتماعي كشف و بسيج، مجزا ميآداري را از فر هاي سرمايه شركت

اتخاذ . غلبه كرد مشكلتوان با اشكال متنوعي از مشاركت كاركنان بر اين  شركت، مي
اما دانش ضمني افراد خارج از شركت را به حساب  ،چنين روشي اگر چه صحيح است

شان  توانايي“براي قضاوت در مورد ترتيبات نهادي  كيرزنردر نتيجه اگر معيار . آورد نمي
رسد كه فرآيندهاي بازار  به نظر مي ي اولوهلهدر  اختيار گردد،” در ارتقاي كشف

يك مجموعه از ترتيبات . مبتني بر مالكيت خصوصي از نظر اجتماعي ناكارآمد هستند
نهادي كه دسترسي به منابع مورد نياز براي مشاركت در فرآيند اجتماعي كشف را 

  .باشد ز ميتر، بلكه كارآمدتر ني تر و عادالنه كراتيكوتعميم دهد، نه تنها دم
گيري در كليه  اين است كه تصميم يريزي مشاركت دومين پيش نياز براي برنامه

تمام كساني  يمداخلهسطوح از طريق يك فرآيند مشاركتي انجام شود كه مستلزم 
البته اين موضوع شديدا با موضع اطريشي . است كه تحت تاثير اين تصميم قرار دارند

براي . گردد اي آن مشاركت به سطوح جزيي محدود ميدر تباين قرار دارد كه بر مبن
آن . بلكه يك حقيقت ضروري زندگي است ،ها، اين يك مسئله انتخاب نيست اطريشي

  :طوري كه هايك مي گويد
نكته اصلي مورد تاكيد اين است كه كشاكش بين طرفداران نظم بشري گسترده 

و كساني كه طالب يك ترتيب  گردد، كه به وسيله بازار رقابتي ايجاد مي انگيختهخود
رس كه  سنجيده از تعامل انساني است، با استفاده از اقتدار مركزي بر منابع در دست

هاي اجتماعي هستند، ناشي از يك خطاي واقعي از طرف گروه اخير  مبتني بر فرمان
   27.تواند توليد گردد كه دانش در باره اين منابع چگونه است و چطور مي است و آن اين

شكل رفتار  به تواند كه فرآيندهاي اجتماعي كشف تنها مي با اين حال بيان اين
ريزي  برنامه. ستا رقابتي در بازار مبتني بر مالكيت خصوصي باشد، صرفا يك ادعا
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گيري، از طريق يك فرآيند تعامل اجتماعي بين  در هر سطحي از تصميم يمشاركت
كشف و ايجاد شفافيت در مورد دانش ما از كساني كه تحت تاثير آن قرار دارند، امكان 

دقيقا اين امكان . كند هاي قبال بيان نشده را فراهم مي منافع، امكانات، و همبستگي
نسبت به  آورد را فراهم مي نانوشتهتر از دانش  است كه يك تحرك اجتماعي عمومي

 ته اصليتصميمات همبس يتا با هماهنگي پيشين ،ها در نظر داشتند چه كه اطريشي آن
در عين حال . گرفت ريزي در نظر مي كه داب به عنوان جوهر برنامه تركيب گردد

ريزي، در برابر اين انتقاد اطريشي  ، برخالف مفهوم داب از برنامهيريزي مشاركت برنامه
دانش استوار  نانوشتهريزي مركزي بر بدفهمي از طبيعت  كه برنامهپذير نيست  آسيب
  .است شده

توانند به وسيله مفهوم مالكيت اجتماعي به  مي يريزي مشاركت برنامهنياز  دو پيش
مالكيت اجتماعي نه مالكيت خصوصي است و نه مالكيت   )28(. هم مربوط گردند

دولتي، بلكه مالكيت كساني است كه با استفاده از دارايي مربوطه تحت تاثير قرار 
گيري در  ت كه حق تصميماصل زيربنايي مفهوم مالكيت اجتماعي آن اس. گيرند مي

ها بايد در اختيار كساني باشد كه تحت تاثير اين تصميمات قرار  باره استفاده از دارايي
ها، تحت تاثير قرار مي  افرادي كه به وسيله اين تصميمات بر سر دارايي. گيرند مي

. هاي مربوطه و نوع تصميمات مورد نظر متفاوت خواهند بود گيرند بسته به دارايي
هاي يك شركت منفرد قرار  ابراين مجموعه افرادي كه تحت تاثير استفاده از داراييبن

اي از  تاثير مجموعه به هم وابسته كه تحت تر استكم گيرند از مجموعه افرادي مي
. كه آن شركت به آن تعلق دارد گيرند قرار مي نعتيگذاري در ص تصميمات سرمايه

هاي  گيري اي از افراد را كه در تصميم وعهمالكيت اجتماعي در سطح شركت، كه مجم
كند، با مالكيت اجتماعي در سطح آن صنعت، كه  شركت سهيم هستند تعريف مي

به . گيرد متفاوت خواهد بود كننده را در بر مي تري از افراد شركت مجموعه وسيع
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در سطح يك اقتصاد ملي، مستلزم مالكيت اجتماعي  يريزي مشاركت همين سان برنامه
گيري توسط تمام كساني است كه تحت تاثير تصميمات متخذه در اين سطح  تصميمو 

  ).شان يا نمايندگان(قرار دارند 
كنند  ريزي را با هم تركيب مي چندين مدل كه مشاركت و درجات متفاوتي از برنامه

شان در  ها، مسئله توانايي مكرر در بحث اين مدل موضوعيك   )29(.اند اخيرا مطرح شده
يافته، به  اين ادعا است كه مشاركت تعميم يورد با ابتكار است، كه روي ديگر سكهبرخ

ناشي از فعاليت  ينسبت به نتيجه نانوشتهتحرك اجتماعي كارآمدتر دانش 
ابتكار در درون  يانگيزه. ستا ها كه محبوب اطريشي انجامد مي هاي خصوصي شركت

  )30(. مورد بررسي قرار گرفته استيك ساختار نهادي مشاركتي ممكن در جاي ديگر 
و كيفي  نانوشتهبا اين حال در متن اين نوشته، اهميت يك فرآيند براي كشف دانش 

شان ـ به عنوان توليدكنندگان،  هاي متنوع كه چگونه در نقش افراد در باره اين
 گيرند،  كنندگان، شهروندان، اعضاي مجامع مختلف ـ تحت تاثير ابتكار قرار مي مصرف
چنين دانشي در تركيب با دانش علمي . تواند بيش از اين مورد تاكيد قرار گيرد نمي
ترين تاثير ابتكار بر محيط، احتماال درونداد ضروري فرآيند  ود در باره محتملجمو

  .تر بين اقتصاد و محيط زيست است توافق بر سر يك رابطه قابل تحمل
انساني منطقي و هدفمند را فضاي روشنفكري عصر پست مدرن ما، امكان عمل 

اند، همراه گشته، و اين  هاي بزرگي كه به خطا رفته ريزي با طرح برنامه. دهد كاهش مي
تجربه به هوش آورنده آزمايش شوروي، قضاوت هايك در باره . قابل درك است

نظم انساني گسترده “و حمايت او از يك ” خودبيني مرگبار“سوسياليسم به عنوان 
  )31(. ها بايد اين چالش را جدي بگيرند سوسياليست. را تقويت كرده است ”انگيختهخود

كليد هر . كنيم كه اين يك چالش برطرف نشدني باشد با اين حال ما تصور نمي
يافت  يكراسي مشاركتواي كه سوسياليسم داشته باشد احتماال در مفهوم دم آينده

 پت دوين و فكرت آدامن

 ٧٠

دهد كه نگرش  وم امكان ميبا يك اقتصاد سوسياليستي اين مفه پيونددر . گردد مي
اين موضوع نه تنها باور . ريزي سازگار نمود اطريشي نسبت به طبيعت دانش را با برنامه

ها در ايجاد يك جامعه خودگردان از موضوعات  ها به توانايي توده بنيادي سوسياليست
  .كند خودانگيخته را نفي نكرده، بلكه آن را تقويت مي
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 #:اقتصادي يمحاسبه بحث

  ها هايي براي سوسياليست درس
 پات دوين و فكرت آدامن

دماوندي .ا :برگردان  

 يروايت استاندارد از بحث محاسبه: كند بندي ميمباحث زير را جمع مقاله،ين ا
و  انوشتهمركزي دانش ن از اهميتريشي مدرن تمكتب ا ي ير دوبارهتفساقتصادي، 

 كه همانا سوم در بحث تاريخي، جريانشدن يك  گرفتهكشف، ناديده ي  مساله
ريزي  نامهرب جزيي و لزومهاي  يريگ ميبا تصم مراهپافشاري داب بر عدم اطمينان ه

 يها و مالحظه ين بحث براي سوسياليستاهايي از  سپس استخراج درس. بود يپيشين
. مدرنريشي تا اقتصاددانان بازار ممكن به چالش مسوسياليس از طرفداران يك پاسخ

كه رسد  به پايان ميريزي مشاركتي  مقاله با ترسيم خطوط كلي يك مدل برنامه
را با پافشاري داب بر هماهنگي  انوشتهبه اهميت دانش ن نسبتريشي مدرن تديدگاه ا
       .                                                                  كند يمر تركيب گدي ، با يكيپيشين

ريشي تگوئيم كه در انتظار اولين سوسياليست ا يم به طنزها،  ما بعضي وقت"
ي تصور چنين تركيبي غيرممكن منطقهستيم كه به ظهور برسد، زيرا از نظر 

  1".نيست

                                                 
# Cambridge Jornal of Economics 1996:no20/523-537. 
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  مقدمه
از اين قرار بود كه آيا در يك  1930و  1920هاي  اقتصادي در دهه يمحاسبه بحث

مالكيت دولتي بر وسايل توليد تعريف  چونهمه سوسياليستي، ك اقتصادسيستم 
 ،؟ دو جناح اصلي بحثسخن گفتاقتصادي منطقي  يمحاسبه از توان شد، مي مي

ردند، و ديگري ك اين امكان را نفي مي كهيكي اقتصاددانان مكتب اطريشي بودند، 
كار  كردند، و مدعي بودند كه اين يماقتصادداناني كه در يك چارچوب نئوكالسيك كار 

سوسياليست برنده شد، هر  جناحبحث اين است كه  دروايت استاندار. پذير است امكان
 صرفا، اين بحث )1948(برگسنبندي  جمع يسال بعد از مقاله 20چند كه براي حدود 

چنداني به بحث  پيوندشد و  يمبه عنوان بخشي از تاريخ تفكر اقتصادي در نظر گرفته 
. ، بحث حياتي دوباره يافت1980 يبا اين حال در دهه. شتر درباره سوسياليسم نداضاح

استدالل كرد كه اين روايت  وريشي مدرن، روايت استاندارد را زير سئوال برد تمكتب ا
و يك درك صحيح از موضع  ،ريشي اوليه استوار بودهتبر يك بدفهمي از چالش ا

 ي يهپاه بر ك دشمار مردود مي رااطريشي، در نهايت امكان يك سيستم اقتصادي 
 امكاناين چالش دوباره نسبت به . ر نداردراق مالكيت خصوصي و نيروهاي بازار

هاي اقتصاد  در تجديد حيات فعاليت بر روي مدل ي بود كهسوسياليسم، يكي از عوامل
با اين وجود، هر چند كه بخشي . اشتد معيني مسهگذشته   ي ياليستي، در دههسوس

، اما از نظر ما تا )1993شات و كترل،  مانند كاك(گشت  برمي همحاسباز اين كار به بحث 
اطريشي مدرن برخورد نشده و بي  ]موضع اقتصاددانان[ نقد هب موثربه حال به طور 
ه ب دو بخش. ي روشن به چالش اطريشي مدرن استپاسخين مقاله ا. پاسخ مانده است

پردازد كه اگر  اين ادعا مي و به ارزيابي كندطرح ميطور خالصه روايت استاندارد را 
در آن صورت سوسياليسم بازار  گردد،بحث در يك چارچوب نئوكالسيك تفسير 

                                                                                                        
  ). 1992، 98كيرزنر در بوهم،ص( -1
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 ]موضع اقتصاددانان[ تجديد حياتآنگاه به . نئوكالسيك پيروز ميدان بوده است
، و انهگذار ههاي سرماي فعاليت ، و تاكيدش بر كشف وپردازد مي 1980 ياطريشي در دهه

. كه چنين فعاليتي ضرورتا بايد بر مبناي مالكيت خصوصي باشدبر اين يمبناش  ادعاي
شده نسبت به امكان  يازسازبين مسأله است كه زيربناي چالش اطريشي همو 

در حالي كه سوسياليسم بازار نئوكالسيك توانست با . دهد يل ميتشكسوسياليسم را 
ها،  همنطقي و انگيز ي حاسبهكه در رابطه با مرد كند يه را اولچالش اطريشي  ،موفقيت

معهذا به عنوان پاسخي به چالش  شد، يمدر يك چارچوب نئوكالسيك تفسير 
فرآيند بازار استوار  در كشفيادگيري و  هاي كه بر جنبه نامناسب است اطريشي مدرن

يك و اطريشي در بحث نئوكالسهايي كه بازار سوسياليستي  عالوه بر نقش. است شده
 بحثيس داب در اين مورد، يك مسير سوم هم وجود داشت، و آن نقش اوليه دارا بودن

ي ها مدلداب مدعي بود كه . گيرد قرار مي بررسيمورد  سه، كه در بخش بود
اند، چون  هاي نئوكالسيك، جوهر سوسياليسم را درك نكرده غيرمتمركز سوسياليست

جتنابي كه با او بر عدم تعين غير قابل ا. گيرند ريزي را در نظر نمي برنامه
گذاري، تاكيد  هاي جدا از هم همراه است، به ويژه در رابطه با سرمايه يريگ تصميم

اقتصاد  ي هاي سوسياليستي نئوكالسيك به اندازه كرد كه مدل استدالل مي ود، يورز مي
 يدر برابر هماهنگي پيشين ينسبت به اشكاالت هماهنگي پسين ،يدار سرمايه

با اين حال سهم داب نسبت به بحث . يب پذير هستندآسگذاري،  تصميمات سرمايه
ريزي متمركز  اش با برنامه او به خاطر همراهي استداللاي بود و نيروي  اصلي، حاشيه

  .شوروي، تضعيف گرديد
د، كه نك مي اخذها  هايي را از بحث محاسبه، براي سوسياليست درس چهاربخش  

گويد كه اگر  اين بخش مي. گيرد بر مييات دوباره آن را در حهم بحث تاريخي و هم 
، وشتهي به اهميت دانش ناندرست راطريشي مدرن ب ]موضع اقتصاددانان[تحليلدر چه 
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راه كارآمد بسيج چنين  تنهاداري به عنوان  از سرمايه آن ، اما طرفداريشودتاكيد 
  ارآمديدر رابطه با ناك دابهاي  تواند به طور قانع كننده از پس ديدگاه دانشي، نمي

داب هم قادر به  حالدر عين . گيري جدا از هم واحدهاي توليدي برآيد تصميم
ريزي  برنامه بهتشخيص اهميت دانش نانوشته نيست، و اين ناتواني، تعلق خاطر او 

 .سازد ميغير قابل توجيه متمركز را 

كند كه يك سوسياليست  قولي كه در ابتداي مقاله آمد اشاره مي نقلنر در زريك
 اين پاسخ. شود بازار اطريشي در نظر يك سوسياليست نئوكالسيك چگونه ظاهر مي

اطريشي مدرن،  ]اقتصاددانان ديدگاه[ي، به چالش فرض "سوسياليست بازار اطريشي"
اين اوال . شود در دو زمينه مردود دانسته مي ومورد مالحظه قرار گرفته   پنجدر بخش 

 متندر  ي كهانيافرمركاتوسط  وكيت دولتي در پي آن است كه بر مبناي مالموضع 
براي  الزم شرايط غافل از آن كهكند،  تقليدداري را  ، سرمايهاند بازار فعال شده نيروهاي

دوما و . سازد مصنوعي و زائد ميدولتي را  صوري مالكيت حفظ عمال ،هدف اين بهنيل 
ي در ذات خود قادر اطريش ]اقتصاددانان[تر، تمامي رويكردهاي از نقطه نظر ما مهم

  . يستند به مسايل مطرح شده توسط داب پاسخ گويندن
 يعني مدرناطريشي  ]اقتصاددانان ديدگاه[به چالش ستپاسخ صريح ما ششبخش 

خوانيم  مي فرابه چالش  را نظر در اين بخش ما اين نقطه. ريزي مشاركتي مدلي از برنامه
گذارانه در فرآيند بازار ممكن  ايهتنها از طريق فعاليت سرم نانوشتهكه كشف دانش 

ريزي مشاركتي، فرآيند كشف و تحرك دانش  كنيم كه برنامه و استدالل مي است
ريزي  نيازهاي برنامهسپس پيش. بخشد را به طرزي كارآمدتر ارتقا مي پراكندهنانوشته 

كنيم كه از طريق آن فرآيند  طرح كلي يك چارچوب نهادي را مطرح مي ومشاركتي 
گيري ما  نتيجه هفتدر بخش . تواند به پيش برده شود يم كت برمبناي مشورتمشار

و نيروهاي بازار به عنوان تنها  متمركز  يزي آمرانه ور اين است كه در نظر گرفتن برنامه
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ديدگاه اطريشي نسبت به . ي، اشتباه استاقتصادهاي هماهنگ كردن فعاليت  اهر
يك  به، ديگر در تركيب با يكوهاي بازار، يرنگاه داب نسبت به طبيعت ددانش و دي
يندهاي جبري يا فرآ يابد كه نسبت بهدست مي كاري براي پيشبرد كشف فرآيند هم

  .دبرتري داررقابتي 
                                                                                          

 نو پاسخ اطريشي مدر استانداردروايت  - 2

اش نشان  در تحقيق جامع) 1985(گونه كه الويو  يت استاندارد، آنرواطبق  بر
 از كه ر بر اينيدا چرخيدمي) 1920(س زچالش مي حول بحث ي مرحلهدهد، اولين  مي

با اين . اقتصادي منطقي تحت مالكيت عمومي غيرممكن است ينظر تئوريك، محاسبه
او  .است رد شده) 1908(به وسيله بارون  هدر گذشت چالشوجود بعدا معلوم شد كه اين 

. ي اطالع بوده و يا آن را ناديده گرفته استبس يا از كار بارون زداد كه مي نشان 
به خط ) 1935(به صورت عقب نشيني هايك استاندارد،دوم بحث در تفسير  يمرحله

عاتي ي نسبت به مسائل محاسباتي و اطالعملايرادات  ي هيدفاعي دوم و به صورت ارا
سومين مرحله با نام النگه . يدگردزمان بارون، مطرح  موجود در حل معادالت هم

-محاسبهكه افكند  مي يبه كنارعي اين ادعا را طاست كه به طور ق سكه خورده) 1938(

ين كار را با ايجاد ااو . اقتصادي تحت مالكيت عمومي به لحاظ عملي ناممكن است ي
مدل . داد انجاممتمركز در يك چارچوب والراسي يك مدل سوسياليستي بازار غير

طوري كه هم  بهها و تنظيماتي شده،  پيشتاز النگه از آن زمان به بعد دستخوش تعديل
هاي  يازن تامين غيرمتمركز وجود دارد، كه در هاي روشاكنون طيف وسيعي از 

ها با  لدر اين مد. ندامتفاوت  يعمل ييو كارآ ،هاي محاسباتي شان، روش اطالعاتي
 ي شوند، يا مجموعه يل ميتعدها  ها يا كميت استفاده از يك روش تكرار، قيمت

يزم بازار مصنوعي مكانشود، و اين كارها در يك  ها تخمين زده مي توليدات شركت
بهينه (ي كارآمدشود كه خاصيت  ها نشان داده مي در تمام اين مدل .گيرند انجام مي
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كنيد مثال  نگاه. (شود نئوكالسيك، از نظر تئوريك تكرار ميداري  اقتصاد سرمايه) توهپار
مسائل سازماني  باهاي اوليه  اين وجود مدل با) 1987و هورا  1974به هور ويكز 

در نظر  "ياهساي ه جعبه"ها به عنوان  كردند، چرا كه شركت فراشركتي برخورد نمي
 گرفتنيد، بدون در نظر آ داد به دست مي داد، برون با تامين درون. شدند گرفته مي

 باهاي جديدتر  مدل. دقراردااجراي هاي مراقبت و  يا هزينه "طفره رفتن از كار"
با نظارت برطرف شود و  تا حديتواند  ، ميطفره رفتن از كاركه  تشخيص اين

و  همديرهيات  به وسيله يك  شركت كهكند  هنگامي بروز مي "كارگزار -يرمد"مسائل
توانند تا حدودي با نظارت و تدابير  گردد، مي ذينفع اداره مي) نصاحبا( صاحبنه خود 

با اين . اند انگارانه برآمده سازي ساده شوند، در پي غلبه بر اين مفهوم برطرفتشويقي 
سان هستند،  به اين مطلب مهم است كه اين مسايل از نظر ساختاري يك توجهحال 

داران شركت  يستي باشد، يا سهامريزي در يك سيستم سوسيال برنامهچه مالك دفتر 
داري  با فرض وجود اين تقارن بين يك اقتصاد سرمايه -يدار در يك سيستم سرمايه

هر مكانيزم طراحي شده  - ياليستي نئوكالسيكسوسشركتي نئوكالسيك و يك اقتصاد 
همان  دو سيستم هرمديران  به، كارگزار - يرمدبراي برخورد با مسائل ناشي از رابطه 

مطابق تئوري  دارد كه مي را وا كارگزار كهد كن مي را اعطا) يا عدم قدرت(قدرت 
و رادنر  1986، پارك واي لوي 1987برگسون  مثالنگاه كنيد به ( .نقش بازي كند ها بازي
1986( 

داران  سهام يريزي به اندازه تر برنامهاماند كه آيا دف باقي مي پرسشجا اين  ينادر  و
هاي تئوري بازار سهام و  يافته. ندهستانگيزه  داراي ين تدابيرياجراي چن ودر طراحي 

، است يدرونكارآمدي  ايراي دخصوصكه مالكيت  اين استدالل دهد نشان ميسرمايه 
پشتيباني تئوريك از ندارد  وجودو اين كارآمدي در حالت مالكيت عمومي 

 باريزي  ل بر برنامهفعا كنترلدر  هدهند رايگرچه هر . خوردار نيستاي بر كننده عنقا
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يت يرمدبه نظارت فعال بر  نسبت هم داران پراكنده سهام اما ،شودرو ميروبه مشكل
يستم سوسيله بازار سرمايه در يك ه نظمي كه ب هر چند. شوند تفاوت مي بي

اين قر و شواهدگردد، در يك اقتصاد سوسياليستي غايب است،  داري اعمال مي سرمايه
 موضوع،پاسخ به اين  يك .داري ناكارآمد هستند ارهاي سرمايهكه باز دهد نشان مي

اين  اماداران بوده است،  بر مديران از طرف سهام كنترلبراي  ميانجينهادهاي  ايجاد
، 1977ناما نگاه كنيد مثال به ( .پذير است روش در يك اقتصاد سوسياليستي هم امكان

 )1992، باردهان و رومر 1985ليتز اشتيگ

كه در يك چهارچوب نئوكالسيك  تفسير گردد شكليبحث محاسبه به  اگرن يبنابرا
ياليسم بازار نئوكالسيك حقيقتا بايد پيروز اين ميدان معرفي سوس د،وش ميمطرح 

يچ مشروعيتي براي اين ادعا وجود ندارد كه مالكيت خصوصي هاز نظر تئوريك . شود
با اين وجود اين . ستيستم اقتصادي كارآمد اسيك پيش شرط ضروري براي يك 

ه گرفت مورد چالش قرار 1980 ييشي دههاطرمخالفان   د قويا از طرفتفسير استاندار
 )1980  اگنو  نگاه كنيد مثال به( .است

بازار  سازوكارهاي كشف و يادگيري  كند كه جنبه با قدرت استدالل مي) 1985( ويالو
 ميزس هاي اوليه هايك و تهمكتب اطريشي مدرن هستند، قبال در نوش ثقلكه مركز 
 مكتباين گفته آن است كه  معناي. اند مورد بحث قرار گرفته 1930و  1920 يدر دهه

مكتب قرائت، اين  با .نشيني نداشته است يچ عقبهبحث تاريخي  اين اطريشي طي
، و ه بودها را بد فهميد اطريشي اساسي، مفاهيم 1930 يسوسياليستي نئوكالسيك دهه

از سوي . دك نكردروالراسي، عمال نكته اصلي را  گفتمانقالب  درها  ادن آنبا قرار د
، و فهميدبحث محاسبه  پرتواصرار دارد كه رويكرد اطريشي را بايد در كيرزنر  ديگر
و  ميزساو اين است كه  نظر. آشكار شد 1930 يكه تبلور آن تنها بعد از دههاين

در برابر موضع  ران تمايزشا و ه روشني موضعاش ب هاي اوليه طور هايك در نوشته همين

 پت دوين و فكرت آدامن

 ٨٠

امكان داده  خودن امخالف بهين دليل همبندي نكرده بودند، به ها مفهوم نئوكالسيك
به  و اي محاسبه مسايلبر اساس  به عنوان چالشي اطريشي را كه موضع مكتب بودند

مبتني بر  اه ، پاسخ نئوكالسيككيرزنر انگيزشي، تفسير كنند، مطابق نظر درجات كمتر
بعدها منجر به آن شد كه ) اي گههاي غيرمتمركز نوع الن حل مثال راه(ين تفسير ا

هاي پوياي بازارها را به  تحليل خود جنبه براي روشن كردن اطريشي اقتصاددانان
 .و آموزش تشريح كنند كشفعنوان فرآيندهاي 

ريم، جملگي در يخي را كه بپذيتاريك از اين روايات مربوط به بحث محاسبه  هر 
نه بر  مدرناطريشي  اقتصاددانان كه تحليلو آن اين اشتراك نظر دارنديك مورد 

هاي  هاي متفاوت در ميان درخواست چگونگي اختصاص منابع محدود جهت استفاده
ها،  هايي كه طي آن بلكه بر خود فرآيند بازار متمركز است، يعني بر روش نامحدود،

جزئي درباره يك دنياي اقتصادي كه پيوسته در حال پراكنده و  انوشته،ندانش 
رقيب، بسيج  كارفرمايانههاي  اجتماعي و از طريق فعاليت طوردگرگوني است، به 

اطريشي نه  مكتبهدف در زندگي اقتصادي در  – روشبنابراين پيوند . گردد مي
به  سفر اكتشافي" -انسان است خالق كنشبلكه در نتيجه  اي از قبل موجود، مساله

 )101، ص 1945هايك،( ".ها ناشناخته

 كارفرمايانيشي بر نقش حياتي اطريندهاي كشف و يادگيري، ديدگاه فرآدرون  در
برداري از چيزي كه  با كشف و بهره كيرزنر-كارفرما در ديدگاه ميزس. ورزد تاكيد مي

ما در كارفركه ، حال آنرا دارد  كننده متعادلنقش  اند، ديگران به آن توجه نكرده
 ي تعادل را ايفا بر هم زنندهنوين توليد، نقش  هاي نوآوري در روشبا  ديدگاه شومپيتر

      1 .) 1973، كيرزنر 1963و  1940ميزس  ،1942شومپيتر (د كن مي

                                                 
كنيم براي بحث اخير  اطريشي الخمان دنيال مي - در اين جا ما خط سنتي ميزس،كيرزنر، شومپيتر را در برابر رويكرد آناركو  1

 . 1992و وان  1992ما نگاه كنيد به بوهم
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 در) 1984باري  نگاه كنيد مثال به(اند  بسياري از مفسران متوجه شده كه گونه همان
و رقابت جايگزين مفهوم نئوكالسيك دالل حراج  يياكارفرميم مفاهديدگاه اطريشي، 

كند و عوامل اقتصادي به روش خودكار به  ها را تنظيم ميقيمت كهشود  والرسي مي
 . 2دنده يمآن پاسخ 

ها  اطريشي. يربناي اين اختالف يك تفاوت بنيادين در درك طبيعت اطالعات استز
 اساساود و منتقل گردد، بلكه بايد ن شوتواند عينيت يابد، مد ند كه دانش نميدار رارصا

فرآيند  وتنها در جريان . گذاري در فرآيند بازار كشف گردد در جريان فعاليت سرمايه
خود  عملهاي  تواند از محدوده كننده مي شركت وشود  كشف مي دانش كه است بازار

به بده  بازارگفتگوي  ،مانند مكالمه شفاهي"كند  مطرح مي ويوگونه كه ال فراتر رود آن
 آنيك فرآيند خالقانه از تعامل كه در  ،بستان مشخص يك تعامل بستگي دارد–

  )78ص 1990و يالو( ".كننده است تر از دانش هر شركت شود، فزون كه آشكار مي يدانش
هاي  يدگاهدتري بين  بسيار مشخص هايزره منشناسا اين نقطه نظرات معرفت 

بنابراين در حالي كه سوسياليسم . نمايد مي اطريشي و نئوكالسيك ترسيماقتصاددانان 
نئوكالسيك با موفقيت به چالش اطريشي اوليه در يك چارچوب نئوكالسيكي  بازار

كه  استنامربوط  اطريشي مدرن اقتصاددانان به عنوان پاسخي به چالش ،دادهپاسخ 
ا رهاي كشف و يادگيري  و جنبه استاهميت مركزي قايل براي دانش نانوشته  ااساس

يك پاسخ ممكن به چالش اطريشي مدرن . داندپذير ميامكانفرآيندهاي بازار در متن 
در  بايد گويد كه مي به طور ضمنييرزنر كاطريشي است كه  مطراحي مدل سوسياليس

اساس . اي مخالفت خواهند كرد پروژهها با چنين  تر اطريشي بيش. بودانتظار آن 
بر حقوق مالكيت  ضرورتااقتصادي بازار شان هم اين است كه نهادهاي  مخالفت

                                                 
كنند اما  اند بحث نمي كارگزار را مطرح كرده - ك جديد كه مسئله مديرهاي نئوكالسي ي مدل ها عمدتا در باره اگرچه اطريشي  2

پذير استوارند هرچند كه اين دانش  ها براساس دانش تعين داند زيرا اين مدل ها را نيز عمدتا نامناسب مي ها اين مدل ديدگاه آن
 .به شكل نامتقارن توزيع شده است
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سهام و تئوري  دربارهجا كه ادبيات نئوكالسيك  با اين حال، از آن .خصوصي استوارند
بين مالكيت  كننده توان به طور قانع سرمايه كه در باال نقل گرديد، معتقد است كه نمي

ندي به وسيله يوپهاي بازار پيوندي ضروري برقرار كرد، وجود چنين  انگيزه خصوصي و
 بازار مسوسياليس يپروژه ، بنابرايننشان داده نشده است هم اقتصاددانان اطريشي

با اين حال قبل از بحث درباره اين . شده دانست توان از پيش رد اطريشي را نمي
  .ه خواهد شديداب يعني جناح سوم بحث ارا موضعامكان، 

 
 اقتصادي ي يس داب در بحث محاسبهمورنقش  -3

ن موضوع بود كه تعريف اقتصادي، پافشاري بر اي ي در محاسبه دابحياتي  نقش
يستم اقتصادي را نبايد به تفسير وضعيت مالكيت قانوني سيك  چونهمسوسياليسم 

او . ريزي اقتصادي را هم در آن گنجاند بايد برنامه بلكهوسايل توليد محدود كرد، 
موضوع  ي شيفته ،اح سوسياليستنئوكالسيك جن اقتصاددانانكرد كه  استدالل مي

توجه چنداني به  هاي متنوع هستند و ين استفادهبمنابع داده شده  توزيعايستاي 
يدگاه داب دپويا در  يجنبهايستا به  يجنبهتحليل از  گسترش 1.موضوعات پويا ندارند

 آوردهحساب  به گويد زماني كه مالحظات پويا او مي. از اهميت بااليي برخوردار است
و اين  "بين است واحدهاي جدا از هم ذاتا نزديك ي ايهپيك اقتصاد بازار بر "شوند 

عدم " ه خاطرخيزد كه ضرورتا ب بيني از افق باريك ديد يك شركت برمي يكنزد
آينده احتماال چگونه خواهد  ازمقطعي  دركه كهكشان متغير اقتصاد  ينااطمينان از 

تواند بر  ريزي مي برنامه تنهامطابق نظر داب ) 148ص، 1969 داب(.استايجاد شده  "بود
. گانه است سه داراي مزاياي يزي توليدر برنامه ديد اواز . بيني فائق آيد اين نزديك

وجود دارد،  مختلفها و صنايع  دروني نزديك بين بخش پيونددر جايي كه  نخست

                                                 
                                                     .)1993نين به آدامنچ همa.b1935،1937،1939،1953،1960،1069داب(  1
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به . آن است ازد تر از بع قبل از به اجرا درآمدن بسيار ساده ،هماهنگ كردن تصميمات
كه فراتر از  تر وسيع يتواند آثار اجتماعي توليد را به شكل ريزي مي همين ترتيب برنامه

. دهدگيري جدا از هم است تحت پوشش قرار  محاسبات خصوصي واحدهاي تصميم
 بخشتر را در كنار موارد ديگر به صورت اثر توسعه يك صنعت يا  داب اين آثار وسيع

هاي زيربنايي، صنايع  شها، عرضه و تقاضاي به هم پيوسته، بخ قسمتبر امكانات ديگر 
 .داند اي مي و عدم تقسيم اساسي تجهيزات سرمايه نوپا،

يد تولشود كه ذاتي  فراهم مي اطمينان عدم مساله ريزي امكان غلبه بر با برنامه دوم
 تاورتا ميم مستقل در رابطه با ديگر تصميمات، ضرصكه در آن هر ت استدر بازاري 

و بنابراين تاخيرات زماني در تعديل بازار را ) 535ص ،1935 داب(. است "كور"حدودي 
به  يكند كه نتايج هماهنگي پسين يب داب اشاره ميترتبدين . رساند به حداقل مي

  .ي شديد هستندگذار ويژه در رابطه با تصميمات سرمايه
 كهاشكال بادوام است به طوري ثابت در پي تبلور كار و منابع در  ي اوال سرمايه" 

 آمده تصميمات اوليه در اثر تغييرات پيش "بازنگري"وقتي اين كار انجام شد، فرآيند 
 رو، دوما از آن شودميهاي بازار، تنها در فواصل زماني قابل مالحظه اعمال  در قيمت

بازار  تواند تاثير زيادي بر استخدام مي و جاري با تغيير ظرفيت توليد ي كه سرمايه
  )6ص ،1960(".ها داشته باشد يمتق

هاي اقتصادي  تصميمات مربوط به فعاليت اتخاذگيرد كه  ين او نتيجه ميبنابرا 
منابع، احتماال بر وقوع نوسانات و  توزيعي هماهنگ پيش از هرگونه شكلكالن به 

 . دهد كند و بنابراين كارآيي اقتصادي را افزايش مي يمتگناها غلبه 

شوند، با  ايستا به صورت اعداد نوشته مي يمسئلهكه در يك  "دهاييواح" ،سوم
در . بدل شوند "متغيرها"توانند در يك چارچوب پويا به  ريزي مي استفاده از برنامه

گذاري، توزيع سرمايه  نرخ سرمايه :برد يمميان اين تصميمات داب از اين موارد نام 
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اي  ها، توزيع منطقه تكنيك نتخاباكاالهاي مصرفي،  و اي بين كاالهاي سرمايه
و انرژي، كشاورزي در  سوختشد حمل و نقل، ر بههاي مربوط  گذاري، نرخ سرمايه

ميزان استاندارد يا  وهاشان،  ارتباط با صنعت، نرخ مصرفي توليدات جديد و ويژگي
اب د(بيند  در خود مي راتوسعه توانايي انجام آن  ازتنوع توليد كه اقتصاد در هر مرحله 

ريزي در مصرف به منظور پرداختن به  برنامهدر عين حال داب لزوم  .)77ص، 1953
در تقاضاهاي  ها مكمل وي مصرفي خارجي هااقتصاد جمعي، مواردي از قبيل نيازهاي

 و ريزي توليد كه برنامه استبه طور خالصه داب معتقد . دهد را نشان مي  مصرف
يند بازار همراه است فراهم فرآرورتا با ض امكان غلبه بر نقائص دانش را كه ،مصرف

داشت كه لزوم  اصراراو . استدالل داب در طي بحث از اين قرار بود. آورد مي
بر  كه نئوكالسيك، بازار ممكتب سوسياليس تكراريهاي  ريزي در رابطه با مدل برنامه

 دركه  ، همان قدر معتبر استگردند بنا مي داري اساس تقليد كار يك اقتصاد سرمايه
 .داري رابطه با خود اقتصاد سرمايه

داري و خواص يك مدل  براي تحليل داب از نظر درك سيستم اقتصادي سرمايه ما  
به خاطر داشت كه  بايد با اين وجود. ريزي سوسياليستي اهميت بسيار قائليم برنامه

كه  تداللاساو در اين . ذاتا با مكتب نئوكالسيك يكسان است ،دانش ي نظر داب درباره
، غلبه كرد ناپايدارهاي بازارتوان بر  مي يريزي و هماهنگي پيشين با برنامه
در قلب عمل  و همراه هستندهاي جدا از هم  گيري يمتصمهمراه با كه  هايي ناپايداري

و  پيوندهاكه  استوار كرده است اساسين افرض را بر  ،است نيروهاي بازار نهفته
ين او نتوانست بنابرا. طور عيني قابل شناخت هستنددروني اصلي به  هاي وابستگي

.                                   آوردنهاني دانش را به حساب  و ديدگاه اطريشي نسبت به طبيعت ذهني
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 اقتصادي  ي بحث محاسبه ازايي ه درس- 4

هاي  ياطريش ي يستاي نظرات نئوكالسيكي در بحث محاسبه هم به وسيلهايعت طب
جايي  از آن. اي متفاوت، مورد انتقاد قرار گرفته استههيواز ازمدرن و هم داب، گرچه 

و غيرهماهنگ اقتصاد بازار به طرزي غير قابل اجتناب  متمركزكه شكل سازمان غير
كند، داب بر مطلوب بودن فعاليت اقتصادي هماهنگ از  يمرا در دانش ايجاد  ينقائص

ها را داراي طبيعتي  با اين حال او اين نقص. ورزد يمريزي پيشين تاكيد  طريق برنامه
توانند به سادگي توسط دفتر  ها مي كرد كه آن يمپنداشت و استدالل  تكنيكي مي

يدگاه اطريشي در مورد طبيعت نانوشته دانش و دو بنابراين ا. ريزي اصالح گردند برنامه
  1!ياوردنفرآيندهاي كشف و يادگيري را به حساب 

اقتصادي اين  ي دشوار در محاسبه ي سوي ديگر مطابق با ديدگاه اطريشي، مسئله از
انتظار آن در و . يقت است كه دانش پراكنده تنها به صورت نانوشته موجود استحق

ديگر پيشي  كه از يككشف گردد ندگان فعال رقيب كن توسط شركت كهاست 
هنگامي كه دعاوي . آفرينند يدي جديد ميتولجويند و محصوالت و فرآيندهاي  مي

 يكند كه هماهنگي پسين اطريشي انكار نمي مكتبگردد،  مورد نظر داب مطرح مي
تايج در ذات كند كه اين ن ورد، بلكه استدالل ميآ يمبازار اين نتايج را به بار سازوكار 

توصيف فرآيند رقابتي ": زنر بيان كردركه كي گونه همان. واقعيت اقتصادي نهفته است
ماند  كند به اين مي يهوده كه اشتباهات را تنها پس از وقوع اصالح ميببه عنوان كاري 

كند نسبت دهيم و يا حتي فرآيند تشخيص  ا ميوداروئي كه آن را مدا بهكه بيماري را 
  ."يجاد آن مقصر بدانيمادر بيماري را 

                                                 
طرح توسط داب  ي را كهكه بسياري از موارد كرد را تدوين يهاي درازمدت لدبه بعد م 1960يك از دهه وكالسئنمكتب  -  1

ي با داب سهيم بودند يعني در اين نئوكالسيك ي ها در موضع معرفت شناسانه آن) 1973هل ( شده بود در خود جاي داده است
 .                                                                                        پذير و قابل انتقال است ينه كه دانش تعينزم
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درگير نقد  تمامابا يبنابراين در جريان بحث، هم داب و هم مكتب اطريشي تقر 
ي مربوط به ها نئوكالسيك بودند و از قرار معلوم اصال به ديدگاه ممكتب سوسياليس

. )b 1935و داب a 1935بين هايك به استثناي يك بحث اوليه(ديگر توجه نداشتند يك

منبع نقص دانش را معين  وشود آن است كه ما د ارزيابي نمودار مي اين ازچيزي كه 
گونه كه مكتب اطريشي مطرح  آن هطبيعت نانوشته دانش پراكنده ن نخست. ايم كرده
تعين پذيرد و يا مدون  و تواند انتقال يافته دانش نمياين گيرد كه  نتيجه مي وكند،  مي
،كه )واقعي يا مصنوعي( نگ يك اقتصاد بازارغيرمتمركز و غيرهماه شكل و دوم ،شود

سوق  يبا پيشين يمركزي به منظور جايگزيني پسينريزي  حمايت از برنامه داب را به
  ).Adaman,1993(1داد

اما لزوم برخورد با نوع  ،شناسد يميكرد اطريشي هر دو منبع نقص دانش را باز رو
فعاليت اقتصادي  ييشينپهماهنگي  ،از نظر اين مكتب .پذيرد دوم نقص را نمي

كردن  هماهنگريزي به عنوان روشي براي كنترل و  زيرا برنامه. غيرممكن است
يل پتانسضرورتا فقدان استقالل عوامل و در نتيجه فقدان  گذاري، هاي سرمايه فعاليت

اگرچه  وجود،با اين . وردآ الزم براي كشف و به كار بستن دانش نانوشته را به بار مي
از  ها آن  جانبداري ،ورزد به درستي بر اهميت دانش نانوشته تاكيد مي ها شيتحليل اتري

در  دابداري به عنوان تنها راه كارآمد بسيج چنين دانشي قادر نيست به آراي  سرمايه
از ديگر سو، داب در عين . گيري جدا از هم پاسخ دهد ميهاي تصم مورد ناكارآمدي

، اهميت دانش نانوشته را نگر زييگيري ج ميتصم ي بر نياز به برخورد با نتايجپافشار
 دفاعغير قابل ريزي متمركز را  كند و اين ضعف، جانبداري او از برنامه نمي درك

  .ازدس يم

                                                 
دانش  آنكه در  جا توزيع نامتقارن دانش به طور عيني موجود نيست، بلكه وضعيتي استدر اين دانشمنظور ما از نقض   1

 گرددتواند در جريان انجام عمل كشف  بيرون آمده از يك عمل مفروض، تنها مي
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آموزند كه بايد توجه  ها از بحث محاسبه اين درس را مي ما، سوسياليست نظر از
در متن . عطوف ساختريزي با مقوله دانش نانوشته م تركيب برنامه مكاناخود را بر 

ي است عملكه آيا سوسياليسم بازار اطريشي  مكني غاز ميآ اين پرسش بااين امكان ما 
  . ها مطلوب است هاي داب و اطريشي هست، آيا پيوند ديدگاه رو اگ

 
 ولي آيا مطلوب؟ ممكنيشي اطرياليسم سوس- 5

مالكيت اطريشي بين  موضع اقتصاددانان يي موجود در چارچوبادعايا كشاكش آ
آن چارچوب ذاتا  كه اين دو مفهوم در يا اين. تواند حل شود گذاري، مي دولتي و سرمايه

" سوسياليست كارفرماي"قرار دادن براي اند؟ يك تالش اوليه  ديگر متناقض با يك

كه از طريق مزايده، واحدهاي  استليسكا  مدل در "مديريت سوسياليست" جاي به
تواند  اگر چه كسي نمي. گذارند كارفرمايان خصوصي ميتوليدي دولتي را در اختيار 

چرا كه هم وسايل توليد موجود و  دهد،مالكيت واحدهاي توليدي را به خود اختصاص 
باالترين  ي دهنده اما پيشنهاد دارد،گذاري جديد در دستان دولت قرار  هم سرمايه
هاي  يتفقترين مو شي كسب بيبراتواند كنترل آن را به دست گرفته و از آن  قيمت مي

گذار  ي ارائه شود، سرمايهباالتردر حالتي كه پيشنهاد . استفاده كند ،سودآور ممكن
جديد  ي گذاري باالتر را بپذيرد و يا آن را به پيشنهاددهنده مشغول كار، يا بايد ارزش

گذاران است كه در نهايت به  سرمايه "هاي انساني يدارا"تاكيد ليسكا بر  .ندواگذار ك
بنابراين . گذار تعلق دارد گردد كه به سرمايه مي نموداربه جا مانده  ي نوان يك افزودهع

دارانه از واحدهاي توليدي  سرمايه ي براي استفاده حيطرتوان به عنوان  مدل او را مي
 . تحت مالكيت دولتي ديد

ه بهتر از واحدهاي توليدي موجود، بدون توجه ب ي استفاده تنهاليسكا ظاهرا  مدل
السكي يك رويكرد  در عين حال بروس و. ي جديد استگذار ابتكار و سرمايه ي مسئله
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اند كه در انتقادشان از مدل النگه آشكار  كردهتر را اتخاذ  اطريشي پرورش يافته
 : گردد مي

، از مكانيسم يا دالل حراج به عنوان ]مدل النگه[در نتيجه و ي نئوكالسيكي تئور"
كه در اقتصاد بازار  كند يماستفاده  وع از يك فرآيند واقعييم انتزاعي مشرمعتيك 

 ،داري هبا اين وجود، مدل والراسي، تصوير مركزي حقيقي سيستم سرماي. افتد اتفاق مي
اسي، ردر مدل وال. انگارد دار و مفهوم دقيق كلمه را ناديده مي يعني سرمايه

هاي ماشيني رفتار  انند آدمها م اما آن. گذاراني به صورت رسمي وجود دارند يهسرما
ها را كاهش و يا سود  كنند به اين معنا كه با استفاده از اطالعات داده شده، هزينه يم
سازان ناب است كه در چارچوب رقابت  رفتار بهينه مثل ها رفتار آن. دهند افزايش مي را

تا حد تنظيم واكنش  شان د در حالي كه سطحنكن انحصاري و غير فعال كار مي
  )laski,1989,p.57) bruce and .تاس كرده داد تنزليك تفسير برون راساسها ب وقعيتم

با موضوع ابتكار و  "سوسياليسم بازار مناسب"از  خودالسكي در مدل  بروس و
شكلي "به دنبال تركيب  ها آن .اند رو در رو شده به طور مستقيمگذاري جديد  سرمايه

از طريق  "ي حقيقيگذار ها و سرمايه شركت استقالل كامل"با  "از مالكيت دولتي
در ين خط استدالل ا .رفي بازار سرمايه در كنار بازارهاي محصول و كار هستندعم

يت فعال"كند، زيرا لزوم  زنر در انتظارش بود فراهم مييرچيزي را كه ك ظاهر
در  نآهايي براي نيل به  سازوكارگذاري به صراحت مورد شناسايي قرار گرفته و  سرمايه

هيچ  زوهنبنابراين هر چند كه . شود يك مدل ارائه ميدر يك محيط مالكيت عمومي، 
ي مانعرا بر خود ننهاده است، اما از نظر منطقي  "سوسياليست اطريشي"كس عنوان 

براي استفاده از قضاياي بنيادين اطريشي در طراحي يك اقتصاد مبتني بر مالكيت 
ايطي كه  براي نيل به اين مقصود بايد تامين گردد با اين حال شر. ي وجود نداردعموم

تعجبي ندارد كه خود  سازد وزايد مي را مصنوعي وحق مالكيت دولتي رسمي حفظ 
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وال در چنين مدلي چرا صا كهاند  اين سئوال را مطرح كرده السكي هم در انتها بروس و
تواند  يممنطقي  بنابراين در حالي كه اين مدل از نظر .مالكيت دولتي داشته باشيم

كه آيا از نظر اقتصادي انسجام دارد بي پاسخ  مطرح شود، اما سئواالتي از قبيل اين
 . مانند ي ميباق

يندهاي يادگيري و آفركه  يعني اينيريم كه اين رويكرد، بپذعالوه حتي اگر  به
 ند،يت عمومي تركيب شومالك باتوانند  مي) از دانش نانوشته استفاده بنابراين و(كشف 

را مردود  ،است ممكنكه سوسياليسم منطقا غيرداير بر اين چالش اطريشي مدرن
ياليست بازار اطريشي سوسرويكرد . ماند باز هم سئوال مطلوبيت باقي مي ،استساخته 

 يي است كه به وسيلهدولتهاي تحت مالكيت  داري با اتكا به دارايي كپي كردن سرمايه
تواند به موارد مطرح  نمي وجودبا اين . شوند زار فعال ميدر بطن نيروهاي با كارفرمايان

 ،آيد نمي بر يت،مطلوبآزمايش  ي شده توسط داب پاسخ گويد و در نتيجه از عهده
ي ديگر سواز . گردد هاي اطريشي و داب تعريف مي آزمايشي كه با تركيب ديدگاه

 طرزيدگاه به بخش زير با برپا كردن چارچوب يك سازمان اقتصادي كه در آن دو د
كشف و بسيج اجتماعي دانش  ي گردند و در آن مسئله ديگر تركيب مي كارآمد با يك

داري اطريشي يا سوسياليسم بازار اطريشي ارتقاء  به شكلي كارآمدتر از سرمايه پراكنده
                                          1كند تا پاسخ صريحي به چالش اطريشي مدرن بدهد يابد تالش مي

  
  
 

                                                 
طور مناسب به  بهها  اما هيچ يك از آن) هانل ت ومثال آلبر(اند  ريزي مشاركتي مطرح شده يگري از برنامهدهاي  مدل  1

گذاري پاسخ  به هماهنگي پيشين سرمايه نسبت اقتصاد اطريشي مبتني بر طبيعت ذهني و نانوشته دانش و استدالل داب
 .اند نداده
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 ي مشاركتريزي  برنامه- 6

واحدهاي  نگر جزييگيري  نسبت به نقص ضروري دانش كه با تصميم دابيدگاه د
ر دانش هر دو پ يديدگاه اطريشي نسبت به طبيعت نانوشته واست  همراهتوليدي 

چنين  و هم(داري  اساسي نظام سرمايه ي داب مسئله ،كيتكني سطحدر يك . اند قدرت
اساسي در نظام  ي ها مسئله يشياطركه  كند، در حالي را مشخص مي )سوسياليسم بازار

را ) ياليسم بازار نئوكالسيكسوسچنين  و هم(اداري متمركز  –ريزي آمرانه  برنامه
متمركز قادر نيست به يزي ر با اين وجود جانبداري داب از برنامه. دهند تشخيص مي
داري هم  سرمايه بازارها از  جانبداري اطريشيبرابر، در  .ا پاسخ دهده يديدگاه اطريش

برخالف ( يمشاركتريزي دموكراتيك  برنامه. تواند به ديدگاه داب پاسخ دهد نمي
  .كند روشي را براي تركيب دو ديدگاه پيشنهاد مي) سوسياليسم بازار

دانش نانوشته  بايست درمي را، دهد كه نقائص دانش ميص يشي تشخياطر مكتب 
كه به  ادهد تشخيصرا آيندهاي بازار فرين مكتب ا. دجستجو كر يو هماهنگي پسين

ي كه از طريق آن دانش نانوشته راهبه عنوان  وشوند  داران فعال مي سرمايه ي وسيله
از آن  رخاستهبسائل م و ياما معتقد است كه هماهنگي پسين گردد، كشف و بسيج مي
داب . استغيرممكن  يپيشين ي ريزي شده زيرا هماهنگي برنامه ،بايد پذيرفته شوند

كند كه با  است و استدالل مي يي پسينهماهنگناشي از  ،نقص دانش كه برد پي مي
با اين وجود او درك  ؛فائق آمد آنتوان بر  مي يپيشين ي ريزي شده هماهنگي برنامه

بر اساس فرض  ،يزير نانوشته در مدل او از برنامه كند كه طبيعت دانش نمي
  .استوار است موجود نئوكالسيكي اطالعات

ريزي با كاربرد دانش نانوشته  ريزي مشاركتي در پي تركيب برنامه يو برنامهترناتلآ
ريزي  در نظر داب برنامه. يدآ در اولين نگاه چنين كاري به نظر غيرممكن مي. است

ي عوامل براامكاني هاست و بنابراين  استقالل شركت برهايي  محدوديت مستلزم
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شان فعاالنه در  دانش نانوشته كاربردگذارد تا به منظور كشف و  ينماقتصادي باقي 
ها از فرآيند  درك اطريشي روشبا اين وجود . كنندگيري شركت  فرآيندهاي تصميم

جا ا اين حال تناقض از آنب. نهد يمريزي را به كنار  كشف و كاربرد، به طور قاطع برنامه
كه مشاركت را وجود ندارد يي نهادهاها،  شود كه در هيچ يك از اين محيط ناشي مي

يروي قهري قرار دارند كه ندر عوض، افراد از يك سو در معرض يك . تسهيل كنند
و سلسله مراتبي ابالغ  شدهريزي سازماندهي  برنامه سازوكاردستورات اداري را از يك 

بيني و  غيرقابل پيش ذاتااز سوي ديگر در معرض نيروهاي بازار با نتايج  كند و مي
كه در  بديا تجسم مي فرآيندي عنوانريزي مشاركتي دموكراتيك به  برنامه. ناخواسته
ديگر را از  و يك داشتهشان تعامل هاي زندگي ها و عالئق افراد در تمام جنبه آن ارزش

يند، دانش نانوشته كشف و فرآدر جريان اين  .دهند طريق توافق و همكاري شكل مي
آگاهانه به طور  ،ياقتصادشود، و براساس اين دانش، تصميمات  به كار گرفته مي

ريزي  برنامهمعهذا قبل از ارائه طرح كلي يك مدل . گردند ريزي و هماهنگ مي برنامه
  .ش نياز بايد توجه كرديمشاركتي، به دو پ

واقعي باشد، افراد بايد به  بخواهدجتماعي كشف مشاركت در فرآيند ااگر  نخست
اين موضوع يك . باشند داشتهرا  الزممادي و انساني دسترسي  منابعها و  فرصت
ضمن تأكيد بر  درها آن. سازد ها را روشن مي برجسته در موضع اطريشي تناقض

ه تواند ب يمكنند كه چنين دانشي تنها  اهميت فرآيند دانش نانوشته پافشاري مي
گذاران در فرآيند بازاري بر اساس مالكيت خصوصي كشف  رقابت سرمايه يوسيله
داران از فرآيند  شود كه دانش نانوشته غيرسرمايه اين كار به طور قطع باعث مي. گردد
 ميزان سنجشدر نتيجه اگر معيار كيرزنر براي . و بسيج اجتماعي دور بماند كشف

، بديهي )شان در ارتقاي كشف يعني توانايي(شود بردهترتيبات نهادي به كار  ييآكار
ي استوارند از نظر اجتماعي خصوصمالكيت  ي است كه فرآيندهاي بازار كه بر پايه
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يك مجموعه از ترتيبات نهادي كه دسترسي به فرايند اجتمايي  .ناكارآمد خواهند بود
به شمار دتر نيز متر، بلكه كارآ تر و عادالنه راتيككشف را عمومي كند، نه تنها دموك

  . رودمي
يك تفسير از موضع اطريشي آن است : است قرارتوضيح منطقي اين موضوع از اين 

باشد و در عمل كشف كند كه  آگاههاي جديد  از امكانات و فرصت يكه هر كس
توان  با اين تفسير مي. استگذار  ابد يك سرمايهي اش تحقق مي ها و انتظارات برداشت

گذاران زمره سرمايه درهاي دروني يك شركت را هم  ده در فعاليتكنن كارگران شركت
 مواضعاطريشي از  مدرن اين وجود هم نقد تاريخي و هم نقدبا . به حساب آورد

 مالكيت دولتي پذيرش اين قضيه قرار دارند كه يي بر پايههمگيك سوسياليسم، تئور
گيري  هاي مدرن به اين نتيجه ديگر ناسازگارند، اما اطريشي و فرايندهاي بازار با يك

گذاران در  از طريق شركت سرمايه رسند كه فقدان مالكيت خصوصي، كشف مي
بر اساس اين تفسير دوم . سازد بدل ميامري غيرممكن  را به "ي بازارگفتگو"

مستقل از  و هاي تحت مالكيت خصوصي شركت فعالگذاري به عنوان مشاركت  سرمايه
گذاران كساني هستند كه اين  يهسرماگردد و  تعريف ميديگر در فرآيند بازار  يك

در اين فرآيند شركت  چگونهها را  گيرند كه آن ها را كنترل كرده تصميم مي شركت
ني كه مدير شركت هستند اگذاري يا به وسيله مالك هاي سرمايه چون شركت. دهند

فرآيند كشف به  هبهيات مديره شركت، بنابراين دستيابي  يشود يا به وسيله اداره مي
 .گردد شدت محدود مي

گيري در تمام سطوح  آن است كه تصميم يريزي مشاركت شرط برنامهيشپين دوم
گيرد كه مستلزم شركت تمام كساني است كه  صورت مي مشاركتاز طريق يك فرآيند 

ين موضوع كامال با موضع اطريشي تباين دارد، كه در آن اتحت تاثير تصميم قرار دارند 
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ها اين نه يك  از نظر اطريشي. گردد مي محدودركت تنها به سطوح كوچك مشا
  :گويد كه هايك مي گونهآن . انتخاب، بلكه حقيقت ضروري زندگي است

ي اصلي مورد تاكيد آن است كه كشاكش بين طرفداران نظم انساني گسترده  نكته"
، و كساني كه در شود از يك سو ي بازار رقابتي آفريده مي خودانگيخته كه به وسيله

ي منابع در دسترس خواهان يك ترتيبات سنجيده از تعامالت انساني يا استفاده  زمينه
ي جمعي قرار گرفته است، از سوي ديگر،  از اقتدار متمركزي هستند كه بر يك پايه

ي چگونگي دانش ما از اين منابع، و  ناشي از يك خطاي عيني توسط گروه اخير در باره
  )7، ص1988هايك، (". اين دانش است چگونگي توليد

توانند شكل رفتار  ين وجود بيان اين كه فرآيندهاي اجتماعي كشف تنها ميا با
رقابتي در بازارهايي بر اساس مالكيت خصوصي را به خود بگيرند، چيزي بيش از يك 

گيري اين امكان را فراهم  ريزي در هر سطحي از تصميم برنامه. ادعاي صرف نيست
هاي سابقا مدون  ي منافع، امكانات و هم پيوندي د كه دانش مربوطه در زمينهآور مي

گيرهاي قرار  نشده، از طريق يك تعامل اجتماعي ميان كساني كه تحت تاثير تصميم
  .  دارند، كشف و مدون شود

را ممكن تر  تر و عمومي دقيقا همين امكان است كه يك بسيج دانش نهاني اجتماعي
تصميمات هم  ي، تا با هماهنگي پيشينكنند ها تصور مي كه اطريشي چيزي بهسازد  مي

ديگر  گرفت، با يك ريزي در نظر مي ي برنامه ي اساسي، كه داب به عنوان جوهره بسته
ريزي،  ريزي مشاركتي بر خالف مفهوم داب از برنامه در عين حال برنامه. تركيب گردند

ريزي متمركز بر اساس بدفهمي از طبيعت  امهدر برابر انتقاد اطريشي داير بر اين كه برن
ريزي مشاركتي  شرط برنامه دو پيش. پذير نيست نهاني دانش بنا شده است، آسيب

. با يك ديگر تركيب شوند) 1988دوين، (ي مفهوم مالكيت اجتماعي توانند به وسيله مي
اني مالكيت اجتماعي نه مالكيت خصوصي است و نه مالكيت دولتي، بلكه مالكيت كس
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اصل . گيرند هاي درگير، تحت تاثير قرار مي است كه در جريان استفاده از دارايي
ي استفاده از  گيري در باره زيربنايي مفهوم مالكيت اجتماعي آن است كه حق تصميم

ها، بايد به كساني داده شود كه تحت تاثير استفاده  ها، و بنابراين مالكيت دارايي دارايي
اين مبنا  بر. ها متفاوت خواهند بود اين افراد بسته به نوع دارايي. ها قرار دارند از آن

ها يك شركت مجزا تحت تاثير قرار  مجموعه افرادي كه در اثر استفاده از دارايي
هاي ديگر در تصميمات  گيرند كمتر از افرادي است كه در جريان استفاده از دارايي مي

 .كه آن شركت به آن تعلق دارد ستندتحت تاثير ه گذاري همبسته در صنعتي سرمايه

گيري  مالكيت اجتماعي در سطح شركت با تعريف مجموعه افرادي كه در تصميم
در . شركت سهيم هستند، با مالكيت اجتماعي در سطح صنعت متفاوت خواهد بود

به همين قياس،  –تري از افراد، مشاركت خواهند داشت  سطح صنعت مجموعه وسيع
ي در سطح يك اقتصاد ملي، يا اقتصاد جهاني، مستلزم مالكيت ريزي مشاركت برنامه

كساني است كه تحت تاثير تصميمات ) نمايندگان(گيري به وسيله  اجتماعي و تصميم
  .ها در آن سطح، قرار دارند اتخاذ شده درباره نحوه استفاده از اين دارايي

اجتماعي با  ريزي مشاركتي بر اساس مالكيت اكنون چهارچوبي كلي براي برنامه
كساني كه . شود گيري در سطوح شركت و صنعت، مطرح مي توجه به فرآيند تصميم

كارگران و مشتريان، جوامع و : ها قرار دارند عبارتند از ي شركتها تحت تاثير فعاليت
وسيله ه تري كه ب اند، منافع عمومي جاها قرار گرفتهها در آن مناطقي كه اين شركت

شود، كه به حوزه جغرافيايي  اي، ملي، يا جهاني ارائه مي منطقه ريزي كميسيون برنامه
هاي مبارزاتي كه نگران موارد مشخص از قبيل محيط  عمليات بستگي دارد، و گروه

ها  كننده شركت هاي اداره تمامي اين منافع در هيات. هاي برابر هستند زيست يا فرصت
هاي موجود تصميم  رفيتهاي عمومي ناظر بر استفاده از ظ كه درباره سياست

مورد بحث آن نوع تصميماتي درباره  مسايل. گيرند، نمايندگي خواهند داشت مي
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 يهاي موجود را شامل خواهد شد كه در حال حاضر به وسيله استفاده از ظرفيت
ها وجود  گردد، اما دو تفاوت اصلي بين آن داري اتخاذ مي هاي سرمايه هاي شركت هيات
كه مالكيت اجتماعي را شكل  "داران سهام"نمايندگان تمام  ،ها اتاوال اين هي. دارد
منافع و دانش  يبنابراين حوزه. گيرند و نه تنها مالكان سرمايه را ند دربر ميده مي

دوما اين دانش نهاني از طريق يك فرآيند . تر خواهد بود نهاني دربرگرفته شده، وسيع
 -شود و بنابراين مشكالت مدير ل ميهاي ذي نفع، فعا توافقي در ميان تمام طرف

ها، مشاركت فراگير، كشف  پس در سطح شركت. نماينده به حداقل خواهد رسيد
  .بخشد فراگير را ارتقا مي

كنند، كه بر اساس  ها را برابر با هزينه متوسط دراز مدت تنظيم مي ها، قيمت شركت
به طور متمركز  ليديكاالهاي توداد درون وهاي نيروي كار، هزينه سرمايه  هزينه

دهند كه بر اساس آن بين شركت و  ها مبنايي را تشكيل مي اين قيمت. گردد تعيين مي
انجام  يبازار يهكنندگان، مبادل هاي ديگر يا مصرف اش اعم از شركت مشتريان

در كل منابع تامين جايگزين هم وجود خواهند داشت، به طوري كه تقاضا . گيرد مي
شركت، اطالعات الزم درباره ميزان تامين نيازهاي مشتريان به داد يك  براي برون

قراردادها  يهيچ تالشي براي هماهنگي پسين. آورد آن شركت را فراهم مي يوسيله
متناسب با ظرفيت  ،ميزان كار ،گيرد كنندگان انجام نمي مصرفبين توليدكنندگان و 

دهد كه آيا ظرفيت  ن ميوضعيت دفاتر سفارش و انبار در يك صنعت به طور كلي نشا
بنابراين نياز به تغييرات از ظرفيت . مجموع صنعت نيازمند گسترش است يا انقباض

ها در  عملكرد آن شركت نسبت به عملكرد ديگر شركت ييك شركت، در نتيجه
  .گردد صنعت و يا در نتيجه عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي صنعت، مطرح مي

هاي مولد، نه از  ييرات در ظرفيت و ساختار داراييداري تغ در اقتصادهاي سرمايه
اين . رسند بازار، بلكه در نتيجه عمل نيروهاي بازار به منصه ظهور مي ه درطريق مبادل
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كنند و در  عمل مي جدا از يك ديگرهاي منفردي كه به شكل  كار از طريق شركت
شدن در هاي سودآور، و درگير شدن يا ن شان از فرصت هاي پاسخ به برداشت

در ديدگاه نئوكالسيك اين يك پاسخ انفعالي ناب . پذيرد گذاري صورت مي سرمايه
. دنگذارانه و فرآيند كشف انسجام دروني دار است، در ديدگاه اطريشي فعاليت سرمايه

بر  ريزي مشاركتي ما، نيروهاي بازار به وسيله فرآيندي از هماهنگي در مدل برنامه
كه تحت تاثير تغييرات در ظرفيت و شود  جايگزين ميني در ميان كسا ي توافقپايه
آن را توان  كه مي گيرد انجام مي اين عمل در جايي. هاي مولد قرار دارند ختار داراييسا

ن داران يعني مالكا يندگان سهام، كه از نماناميدي توافق بر پايه هماهنگينهاد 
نهاد . كنندبيان ميتاثير را  اي از منافع تحت اجتماعي، تشكيل شده است، كه مجموعه

همه : هاستاي هر صنعت يا بخش شامل اين گروهبر ي توافقبر پايه هماهنگي
كننده، نهادهاي دولتي، يا  هاي مصرف آن صنعت به مشتريان، يعني سازمان يها شركت

ريزي  هايي از كميسيون برنامه اصلي يا بخش. كننده صنايع مصرفي، صنايع تامين
گذاري جديد و توزيع  اي كه در ارتباط با ابتكار، سرمايه يا منطقهجهاني، ملي، 

ها با منافع مشروع در مجموعه تصميمات در دست  اي قرار دارند، و ديگر گروه منطقه
  .اتخاذ

چه : هستند يگيري موارد مسئول تصميم ي توافقبر پايه هماهنگينهادهاي 
ها نائل شد، و چگونه  ايد به آنشان مطلوب است، چگونه ب تغييراتي در ظرفيت صنعت

ها سه نوع اطالعات  آن. ها در صنعت برخورد كرد بايد با عملكرد متفاوت بين شركت
داري درباره عملكرد هر شركت كه با اطالعات حساب نخستكمي در دسترس دارند 

 دوم. شود تهيه مي) بازار هايهيعني در جريان مبادل(استفاده از ظرفيت موجودشان 
 ي موجود سومها هاي فعاليت رات مورد انتظار در تقاضاها يا هزينهيدهايي از تغيبرآور

ي بالقوه از ها هاي مورد انتظار مربوط به نوآوري برآوردهايي از تقاضاها و هزينه
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كه  دارند،العات كيفي در دسترس طا دو نوعها در عين حال  آن. محصوالت فرآيندها
. گردد يمتي تأمين مشوردر فرايند  هكنند ت شركتگان منافع متفاودنماين ي به وسيله

 نقطهها و دوما  داليل زيربنايي عملكردهاي متفاوت شركت ي دربارهها  اوال، قضاوت
ي مناطقنظرات افراد تحت تأثير درباره وضعيت اقتصادي و اجتماعي غالب در جوامع و 

ي ها كرد و نگراني گذاري دست زد يا از آن صرف نظر توان به سرمايه ها مي كه در آن
 .ع ديگرفنمايندگان منا

ير در ظرفيت به وسيله تقسيم غييز حياتي بين استفاده از ظرفيت موجود و تتما
 روش(و عمل نيروهاي بازار ) استفاده از ظرفيت موجود(بازار  ي هبازار به مبادل مفهوم

اركتي كه ما ريزي مش مدل برنامه. فته استنه) بازارسازوكار انجام تغيير ظرفيت در 
كند، اما به جاي نيروهاي بازار فرآيند  بازار را حفظ مي ي لهمبادايم  مطرح كرده

كه  "هاي بيش از حد نشست"بنابراين مسئله . نشاند مي ت راي مشور بر پايههماهنگي 
 ي توانست درباره شود با آن قوتي كه مي ي مطرح ميمشاركتهاي  اغلب در رابطه با مدل

 ي توافقي همه يهماهنگي پيشين ي وسيله بهبازار  ي همبادل ينپيشنهاد جايگزي
زمان صرف شده در  مقدارعالوه بر آن  .1معامالت اعمال گردد، در اين جا مطرح نيست

 .گرفتداري مدرن را نبايد دست كم  هاي اقتصادي سرمايه نشست

حدود  اري پيشرفته درد در كشورهاي سرمايه كهاظهار نظر كرده است ) 1984(نورت 
هاي قراردادها نوشت كه  حساب هزينه بهرا بايد ) توليد ناخالص ملي( GNPنيمي از

از خود بيگانگي، رفتار  رشدناشي از تقسيم كار فزاينده و پيچيدگي سازمان، 
ريزي  برنامه. يستي استآنتاگونهاي وابسته به روابط اجتماعي  سودجويانه و سياست

كند كه تدوين دانش  يماين امكان را فراهم مشاركتي بر اساس مالكيت اجتماعي 

                                                 
براي . سوق داد ما مدل پيشنهادي ازناتواني در درك اين موضوع است كه بلك برن را به انتقادي بر پايه بدفهمي بنيادين (  1

 ) 1992دوين  پاسخ به انتقاد او نگاه كنيد به
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يمات تصم ي ريزي شده پيش برنامهاز نانوشته و فرآيند كشف با هماهنگي 
ادي هين جريان در يك محيط نا .تركيب شوند ديگر با يك هم بسته هاي گذاري سرمايه
نه رفتار  و آن همكاري و شناسايي منافع مشترك هم بسته دردهد كه  رخ مي

  .كند يمفردگرايانه رشد  ي هخودخواهان
 ي عات موجود دربارهالاط ي همه. آزادي اطالعات است ،مدل اينيك اصل مركزي  

منافع تحت  ي با فرض وجود نمايندگي بالواسطه. دسترس عموم قرار دارد درها  شركت
 اطالعاتي و سوگيري ،مشورتيها و نهادهاي هماهنگي  شركتي  مديره  هيات تأثير در

اطالعات حسابداري ، رسي منظمحساب. خواهد رسيد حداقلبه كارگزار   - يرسائل مدم
كه  آورد فراهم مي را هاي مولد جامعه ي از داراييبخشهر شركت از  ي در مورد استفاده

دادهايي از تمام گيري با درون يند تصميمآفر. است در اختيارش قرار داده شده
دانش نانوشته و  ،اين جريان درو . كند هاي مورد مشورت كسب اطالع مي بخش

مات گذشته يتصم ،ين فرآيندابه عنوان بخشي از . ، كشف و بسيج خواهد شدمشهودنا
ها و  غيرممكن ،شدخواهد  حيصحشوند، اشتباهات ت شان ارزيابي مي در پرتو نتايج

كه  بنابراين در حالي. ابدي گردند و آموزش جريان مي امكانات جديد كشف مي
گردند، از طريق  هماهنگ مي يته به هم تا حد ممكن به صورت پيشينيمات وابستصم

سازد،  مشورت كه كشف و آموزش را قبل از اختصاص منابع ميسر مي ازفرآيندي 
بعدي در دور اصالح  خود به سهم تري يافته وي بيشارتقا يكشف و يادگيري پسين

گيري  هاي تصميميندفرآبا اين وجود اين . دكن را فراهم ميگيري بعدي تصميم
نه بر اساس اجبار يا  وبر اساس توافق و همكاري است  هم پيوسته به يو پسين يپيشين
 .رقابت

و  ي مشورت بر پايهريزي مشاركتي از طريق هماهنگي  طور خالصه با مدل برنامه به
هاي اطريشي و هم نظرات داب را به  توان هم ديدگاه يت اجتماعي ميمالكبر اساس 
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هم  به تصميمات. گردد فعال مي و كشف يب دانش نانوشتهترتبدين  .حساب آورد
گردند  هماهنگ مي يگذاري تا حد ممكن به شكل پيشين يهسرما و ريزي وابسته برنامه

ورد كه فرآيند كشف به شكلي كارآمدتر از آ فراهم مي راو مشاركت عمومي اين امكان 
 .ودشداري انجام  يهسرمااداري يا  -اقتصادهاي آمرانه

         
 يريگنتيجه  -7

ايم كه اگر سوسياليسم به عنوان مالكيت دولتي وسايل توليد  كرده استدالل ما
 تحتسوسياليسم بازار نئوكالسيك و هم سوسياليسم بازار اطريشي  همتعريف شود، 

كالسيك را از يك سو با اين حال ما سوسياليسم بازار نئو. هستندممكن  معينشرايط 
هاي اطريشي، و از سوي ديگر نسبت به نظرات  ديدگاه در قبالپذيري ببه دليل آسي

سوسياليسم بازار اطريشي را به دليل  ما. يمدانستنقص دانش مردود  ي داب در زمينه
ريزي متمركز را به دليل  مدل داب از برنامه طورهمين  وضعف آن در برابر ديدگاه 

ريزي مشاركتي را  باالخره ما برنامه. ايم رد كرده ها نقصان آن در برابر ديدگاه اطريشي
شرط را و دو پيشكند  يدگاه را تركيب ميدكه هر دو ارائه نموديم به عنوان فرآيندي 

ريزي  يم و طرح كلي يك مدل ممكن از برنامهدانستبراي چنين فرآيندي الزم 
به بحث محاس كه  اين است ما نوشته اين مضمونبنابر. ميا مشاركتي را مطرح كرده

ي انديشيدن درباره امكان يك اقتصاد برااي مهمي ه تواند ديدگاه اقتصادي هنوز مي
چگونگي سازماندهي آن مطرح  ،باشدسوسياليستي و اگر پاسخ ما به اين امكان مثبت 

ي منطقي هدفمند را رد انسانامكان عمل  ،عصر پست مدرن ما فضاي فكري. كند 
به خطا رفته عجين  بزرگهاي  بل دركي با طرحريزي به شكل قا مفهوم برنامه. كند مي

ياليسم سوسآزمايش شوروي و قضاوت هايك از  ي به هوش آورنده ي تجربه. شده است
نظم انساني گسترده و "و جانبداري او از يك  "فريب مرگبار"به عنوان 

اين وجود در  با) 7ص1988 هايك.(تر را تقويت كرده است متعادل "ي يختهخودانگ
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اي  ها بد هستند كه به گونه ها از بحث محاسبه براي سوسياليست درسن صورتي اي
. را مطرح كند "خودانگيختگي"و  "اجبار جمعي"انتخاب بين  لزومارائه گردند كه 

 با ريشي نسبت به طبيعت دانش و تركيب آنطيدگاه ادا جذب ب ها سوسياليست
توانايي به  شان زيربناييعتقاد ا توانند يزي، مير ع برنامهفمنا ي ب در بارهاد يپافشار

. از عناصر پويا را بازكشف و بازتقويت كنند خودگردان ي انسان در آفرينش يك جامعه
ياليسم احتماال در تركيب مفاهيم دموكراسي مشاركتي و سوساي براي  كليد هر آينده

                 .                                            استريزي مشاركتي نهفته  برنامه
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  °ي تئوري اقتصادي سوسياليسم درباره

 پات دوين و فكرت آدامن
  دماوندي .ا :برگردان

در اروپاي مركزي و شرقي و اتحاد شوروي سابق، لحظه  1989 -91انقالبات سياسي 
وال رفته تاريخي جديدي را پيش آورده كه در آن آينده پروژه سوسياليستي به زير سئ

سوسياليسم واقعا "ها اصطالح  ها حتي كساني كه مدت تمام انواع سوسياليست! است
كردند،  را به عنوان توصيف قابل قبول تجربه شوروي و اروپاي شرقي رد مي "موجود

دليل اساسي . اند اندازها قرار گرفته اكنون تحت تاثير فقدان عميق اعتماد و افول چشم
زماني اين مقطع تاريخي با بحران عميق در تئوري سوسياليستي،  اين فقدان اعتماد هم

   1.و به ويژه تئوري اقتصاد سوسياليستي است
توان بر حسب تضاد بين  مدل ماركسيستي كالسيك اقتصاد سوسياليستي را مي

در . داري و سوسياليسم در دو جنبه مالكيت و سازوكار هماهنگي تعريف كرد سرمايه

                                                 
° New Left Review.no 221. 

  :يه، نگاه كنيد بهبراي يك نظر اول  -  1
R. Blackburn, “Fin de Siecle; socialism After the crash”, NLR 185, January- February 
1991.pp.5-6.  
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داري  الكيت اجتماعي جايگزين مالكيت خصوصي سرمايهشرايط سوسياليسم، م
. گيرد ريزي اقتصاد سوسياليستي جاي عملكرد نيروهاي بازار را مي شود، برنامه مي

ريزي اقتصادي سوسياليستي  شود، برنامه كشي مي مالكيت اجتماعي باعث حذف بهره
اي هرج و مرج اقتصاد ج يآورد تا كنترل اجتماعي آگاهانه اين امكان را فراهم مي

شمار تصميمات  دو جنبه در عملكرد نيروهاي بازار، از طريق تعامل بي. توليد را بگيرد
مولد جامعه، به هم پيوند زده  سته منابعهاي گس هفاده از مجموعمجزا بر سر است

رغم هر وضعيت حقوقي كه داشته باشند، عمال تحت مالكيت  شوند، و بنابراين، علي مي
ريزي اقتصادي مستلزم يك مجموعه منحصر به فرد از  كه برنامه الياند، در ح خصوصي

تصميمات هماهنگ درباره استفاده از منابع مولد جامعه به عنوان يك كل است، كه 
   2.باشد نگر مي گيري جزئي ضرورتا نافي مالكيت خصوصي و تصميم

 ريزي متمركز براي تمام اين مدل ماركسيستي كالسيك كه به عنوان برنامه
در عين حال . گردد، با تجربه شوروي از اعتبار افتاده است تصميمات توليد تفسير مي

كه ابتدا در  1980 ياقتصادي سوسياليستي در دهه يحيات دوباره بحث محاسبه
هاي نظري براي طرح اين ديدگاه را فراهم  مطرح شده بود، زمينه 1930و  1920هاي  دهه

ريزي اقتصادي در سطح جامعه،  در واقع هر نوع برنامهريزي متمركز، و  آورد كه برنامه
امروزه هر مدل اقتصاد سوسياليستي . تر غير ممكن است ذاتا ناكارآمد و به بيان دقيق

ز آن بايد بتواند به تر ا نه تنها تجربه شوروي را بايد به حساب آورد، بلكه حتي مهم
ن موارد نظري در رابطه اي 3.محاسبه پاسخ دهد مجدد در بحث موارد نظري طرح شد

                                                 
  : براي يك نمونه مدرن از اين بحث كه مالكيت خصوصي و نيروهاي بازار همراه هم هستند، نگاه كنيد به -  2

J. Kornai, “The Affinity Betveen Ownership Forms and Goordination mechanisms: The 
Common Experience of Reform in Socialist countries”, Jaurnal of Economic Perspectives, 
1990. 
   

  :هاي تكميلي در مورد بحث اين مقاله، نگاه كنيد به براي بحث -  3
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تري است كه با  با كارآيي و يا امكان سوسياليسم، بخشي از فضاي نظري عمومي
خيزش راست نئوليبرال همراه گشته، مطلوبيت هر شكل از عمل جمعي را به چالش 

   4.نمايند بر اقدام آگاهانه اجتماعي را تقديس مي "نظم خودانگيخته"كشد و برتري مي
 

  ادي سوسياليستيبحث محاسبه اقتص
اقتصادي سوسياليستي در يك سيستم اقتصاد  يبحث درباره امكان محاسبه

سوسياليستي، كه در آن وسايل توليد تحت مالكيت عمومي قراردارند، به طور اساسي 
در ادبيات آلمان اوج گرفت، و در دهه  1920 يتوسط بارون آغاز شد، طي دهه 1908در 

 ي، يعني بعد از مقاله1940 يسپس در دهه. م يافتدر ادبيات انگليس تداو 1930
دو طرف اصلي بحث در يك سو . ، به كلي محو شد5 1948بندي برگسن در سال  جمع

اقتصاددانان مكتب اطريشي بودند كه امكان محاسبه منطقي تحت سوسياليسم را رد 
دالل در كردند، و در سوي ديگر اقتصاددانان سوسياليست قرار داشتند كه با است مي

زيربناي . چهارچوب گفتمان نئوكالسيكي، به دفاع از چنين امكاني برخاسته بودند
سم، بلكه داري و سوسيالي بحث نه تنها نظرات متفاوت درباره مطلوبيت سرمايه

با اين حال تفاوت در . شناسانه بودشناسانه و روشرويكردهاي متفاوت معرفت
كه استدالل شده است، مواضع متمايز  د و چنانرويكردها در آن زمان عمدتا پوشيده بو

                                                                                                        
P. Devine, Demicracy and Economic planning, Cambridge 1988: F. Adaman, A critical 
Evaluation of the Economic Cleulation Debate with special Rererence to mourice Dobbs  
Contribution, republiche phd thesis , university of Manchester 1992, R. devine “ Market 
socialislm or participatory plannnin? “Review of Radical political Economics, 1992, F. 
Adaman and p. Devine, “socialist Renewali : lessons from the calculation Debate, L 
studies in political Economy, 1994” F . Adaman and p. Devine “the Economic Calculation 
Debate: lesson for socialists , Cambridge Journal of Economics, 1996. 

  : نگاه كنيد به - 4
F. Huek, “the fatal conceit “, London 1988, p.7 
5-E.Barone, ´´The Ministry of Proroduction in the Collectivist State``,in 
F.Hayek,ed.,collectivist Economic Planning, London 1935;A. Bergson, socialism,in 
H.Ellis,ed.,Asurvey of Contemporary Economics,New York 1948.  
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  6.آمد آن تبلور يافت اطريشي تنها به عنوان نتيجه خود بحث و بازتاب پياقتصاددانان 
شود، و امكانات،  بندي ميدانش به عنوان يك عينيت مفهوم در گفتمان نئوكالسيكي،

دهند كه  شكيل ميهاي عيني قابل شناختي را ت ها و درآمدهاي توليد، محدوده هزينه
ساز را اتخاذ  ها تصميمات بيشينه معلوم هستند، و عوامل اقتصادي بر اساس آن

در برابر اين رويكرد، مكتب اطريشي دانش را به عنوان چيزي ذهني . كنند مي
گيري،  نه تنها براي اهداف تصميم - يا ناآشكار -دانش ذهني. كند بندي مي مفهوم

گذاري  يد در جريان عمل و از طريق فعاليت سرمايهشود، بلكه با دانسته فرض نمي
، سنگ محك "كشف"تاكيد بر مركزي بودن فرآيند . رقابتي در بازار، كشف گردد

عقالني تحت سوسياليسم است  يمكتب اطريشي و مبناي احياي بحث امكان محاسبه
ين اقتصاددانان اطريشي مدرن ا پايه و اساس ادعاي. مطرح شد 1980هاي  كه طي دهه

است كه ناممكني يك سيستم اقتصادي سوسياليستي عقالني، نه تنها از نظر تاريخي، 
در جريان بحث، نقش بازار در . تر از آن، از جنبه نظري به اثبات رسيده است كه مهم

محاسبه، : اقتصادي عقالتي، در سه بخش مورد مناقشه قرار گرفت يامكان محاسبه
تنها در سيستم بازار آزاد  محاسبهكرد كه  دالل مياست 1920ميزس در . انگيزه و كشف

همه كاالها و خدمات، تعيين و  يبراساس مالكيت خصوصي، جايي كه ارزش مبادله
ها به كارگزاران اقتصادي داده  گيري به شكل قيمت اطالعات مورد نياز براي تصميم

بود كه يك  بعدها معلوم شد كه بارون قبال نشان داده 7پذير است، شود، امكان مي
اقتصاد سوسياليستي قادر است بر اساس توابع توليد و سود، كه رفتار به هم وابسته 

تواند به همين سطح از كارآيي  كنند، مي كارگزاران اقتصادي را در سيستم تشريح مي

                                                 
6 -Kirzner,´The Economic Calculation Debate:Lessons for Austrians`,Review of Austrian 
Economics,1988. -Kirzner,´The Economic Calculation Debate:Lessons for 
Austrians`,Review of Austrian Economics,1988. 
7- L.Mises,´Economic Calculation in theSocialist Commonwealth`,1920,in 
Hayek,Collectivist Economic Planning.  
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اش دست يابد، و بدين ترتيب استدالل ميزس را مردود اعالم كرده  داري همتاي سرمايه
به اين موضوع، از نظر تاريخي به صورت اين استدالل تفسير  1935در پاسخ هايك . 8بود

بارون در تئوري قابل درك است، اما در عمل  حل تحليل شده است كه اگر چه راه
ممكن نيست، چرا كه هم دستيابي به مقدار اطالعاتي كه بايد به طور متمركز 

زمان،  دالت هممورد نياز براي حل معا يآوري شود و هم ميزان محاسبه جمع
ي سوسياليسم بازار و به هم نزديك كردن جنينالنگه با ارائه مدل  9.غيرممكن است

ريزي  در اين مدل، دفتر برنامه 10.هاي غيرمتمركز، به استدالل هايك پاسخ داد مدل
كند، مديران  ها را براي كاالهاي توليدي اعالم مي مركزي، يك مجموعه اوليه از قيمت

) به عنوان پارامترهايي(هاي داده شده را  الكيت دولتي اين قيمتهاي تحت م شركت
كنند و  ها پيروي مي گيرند و از قاعده تالش براي كمينه كردن هزينه در نظر مي

سازي  ها با هدف بهينه شركت. كنند هاي مرزي تعيين مي ها را برابر با هزينه قيمت
ها را بر اساس تقاضاي  بهينه به گيرند، كاال سود، نيروي كار كارگران را به كار مي

-بر پايه. كنند ديگر خريد و فروش مي فروشند، و كاالهاي توليدي را با يك مشتريان مي

ها در مورد افزايش يا كاهش در انبار كاالهاي توليدي، كه بازتاب  اطالعات شركت ي
الهاي هاي كا ي جديدي از قيمت ريزي مجموعه افزايش عرضه يا تقاضاست، دفتر برنامه

توليدي را اعالم، و اين فرآيند در مسير يك سري تعامالت، تا زمان برابري عرضه و 
مدل النگه بازار واقعي براي كار و كاالهاي 11 .يابد تقاضا براي تمام كاالها ادامه مي

                                                 
8-Barone,´The Ministry of Production in the Collectvist State`. 
9-F.Hayek,´The Nature and History of the Problem` and the Present State of the 
Dabate`,in Hayek,Collectivist Economic Plannung.  
10 - O.Lange,´On the Economic Theory of Socialism`. 

كنند به معني آن است كه  ها بر اساس تغييرات در سطوح انبارهاي واقعي تغيير مي اين حقيقت كه قيمت -  11
ارو و . وكالسيكي به بار آوردهايي را كه در متن نئ تواند ناكارآمدي شود و مي اقتصاد به صورت پسيني هماهنگ مي

ريزي و  هورويچ بعدها با طراحي يك سازوكار هماهنگي پيشيني كه در آن مبادله اطالعات بين دفتر برنامه
  : نگاه كنيد به. شود، مدل النگه را اصالح كردند ها، قبل از اجراي برنامه انجام مي شركت
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چون . كند ديگر تركيب مي براي كاالهاي توليدي را با يك "بازار مصنوعي"مصرفي و 
به  "سودها"اي وجود ندارد و  ليد است، درآمد كسب نشدهدولت مالك وسايل تو

به شكل دموكراتيك تعيين  كهگردد  توزيع ميدولت و بر اساس معيارهايي  يوسيله
آل نئوكالسيكي و كامال رقابتي را  داري ايده اين مدل قابليت اختصاص سرمايه. اند شده

  .كند با توزيع درآمد سوسياليستي در هم ادغام مي
محاسبه بود، در عين  يتر درباره مسئله بحث بيش 1930و  1920هاي  در دهه اگرچه 

ها و  هايك با تاكيد بر روابط بين مالكيت، انگيزه. حال بحث انگيزه نيز وجود داشت
هاي او اثري را كه  لالبا اين وجود استد 12.كارآيي اقتصادي به مدل النگه پاسخ داد

بحث  "روايت استاندارد" 1940 ياوردند و تا اوايل دههاحتماال در انتظارش بود به بار ني
اين بود كه مكتب سوسياليستي نئوكالسيكي در پاسخ به چالش اطريشي موفق بوده و 

  .  امكان واقعي اقتصاد سوسياليستي منطقي، تثبيت شده است
  

  كارگزار -مشكل مالك
اطريشي مدرن  به همين سان ادامه داشت تا اين كه تفسير 1980 يوضعيت تا دهه

گفتمان نئوكالسيكي ه عالوه ب. از بحث، به چالش كشيدن روايت استاندارد را آغاز كرد
، كه اگر چه در اين زمان نيز طرح شده بود "كارگزار -مالك"درباره به اصطالح مسئله 

شود، اما براي برخورد با مسئله تشوق  هاي سوسياليسم مربوط نمي صريحا به مدل
يك . هاي مدرن سوسياليسم بازار، مبنايي را فراهم آورده است رحانگيزه بر روي ط

را در ازاي دريافت پاداش نمايندگي  "مالك"شخصي است كه منافع  "كارگزار"
اگرچه به بيان  ،دار يا دولت باشد دار، سهام تواند مدير و سرمايه كارگزار مي. كند مي

                                                                                                        
K. Arrow and L. Hurwicz,”Deceutralization and computation in resource Allo cation “, 
1960, in Arrow and Hurwicz, eds, studies in resource Allocation, Cambridge 1977. 
12-F.Hayek,´Economics and Knowlegs`,1937.  
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در يك محيط . است "جامعه" يعني خود دارِ سرمايه كارگزارِ ،دولت خودتر  دقيق
داران در جريان تمام اطالعات در دسترس كارگزاران قرار  اطالعات نامتقارن، كه سرمايه
شان  توانند بگويند كه آيا كارگزاران داران نمي سرمايه. خيزد ندارند، مشكل نظارت برمي

است از اين كنند يا نه، كارگزاران ممكن  ها با حداكثر كارآيي ممكن كار مي از طرف آن
تر منافع خودشان را تعقيب كنند، تا منافع  عدم اطمينان بهره ببرند و بيش

  . داران را سرمايه
هاي سوسياليستي غيرمتمركز نئوكالسيكي  كارگزار در برابر تمام مدل- مشكل مالك

تواند بر كار شركت سوسياليستي با  جا كه مركز نمي از آن. گردد به آساني آشكار مي
بنابراين مسئله براي . اي دور از انتظار نيست كند، وقوع مشكالت انگيزه دقت نظارت

مركز، پيدا كردن يك طرح قرارداد بهينه بين خود و شركت است، يعني ايجاد يك 
كند، به طوري كه بتواند با  محيط پارامتري كه شركت به عنوان قرض دريافت مي

كارآيي اجتماعي بهينه نيز  سازي منافع خود، در عين حال در جهت نيل به بهينه
بايد توجه . شود تشويق مي در اين راستاسهيم گردد، بدين ترتيب شركت در عمل 

كارگزار هم براي اقتصادهاي سوسياليستي و هم -داشت كه اين رابطه مالك
 -اي كه مالك سوسياليست مسئله. ها يكسان است داري شركت اقتصادهاي سرمايه

اي است كه رو در روي مالك  از نظر ساختاري مانند مسئله بايد به آن بپردازد، -مركز
اين مسئله عبارت است از ايجاد انگيزه در كارگزاران . قرار دارد –دار  سهام –دار  سرمايه

اكنون . ن سرمايه به درستي عمل كنندامين منافع مالكابه شكلي كه در جهت ت
وجود دارد كه كم و  "يقيتطب –تشويقي "ادبيات مفصلي درباره طراحي سازوكارهاي 

  13.شوند بيش به اين هدف نايل مي
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J. Ledyard,”Incentive compatibility”, The new palgrave: A dictionary of Economics, 
London 1987. 
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با اين حال هر چند كه مسئله از نظر ساختاري يكسان است، اين سئوال كماكان 
داران براي طراحي و اجراي  سهام يماند كه آيا مركز به همان اندازه باقي مي

فته شد، به بيان باال گهمان طور كه در . تطبيقي انگيزه دارد -سازوكارهاي تشويقي
. جامعه مورد بحث هستند يدهنده ن سوسياليستي واقعي، افراد تشكيلدقيق مالكا

فاقد دانش نظارت بر مركز هستند، به  ،استدالل شده است كه افراد جداگانه جامعه
ند چون تالش الزمه، از هر ر نيستادربرخوكسب چنين دانشي  يانگيزه از ها عالوه آن

تواند انجام دهد، و بنابراين فراتر از  ري است كه هر عمل انفرادي ميجهت فراتر از تغيي
كنند، و هر كس كار را بر  مي "خالي شانه"پس افراد . آيد نفعي است كه به دست مي

  . گذارد،  و در نتيجه نظارت موثري وجود نخواهد داشت عهده ديگري مي
نيز در چارچوب با اين حال اقتصاددانان مكتب نئوكالسيك، اين مسئله را 

اگرچه در متن سوسياليسم بازار، اين . اند داري شركتي مورد بررسي قرار داده سرمايه
خالي كردن از  تر به شانه دهندگان منفرد، بيش نظر ممكن است درست باشد كه راي

زير بار مسئوليت تمايل دارند، تا به نظارت فعال بر مركز، اما نتايج به دست آمده از 
داران در يك شركت سهامي  دهد كه سهام داري نشان مي سرمايه نظريه بازار

داراني كه كسرهاي بي اهميتي از كل  سهام. كنند داري نيز همين گونه عمل مي سرمايه
. سهام يك شركت را دارا هستند، انگيزه چنداني براي نظارت بر عملكرد آن ندارند

مندانه هميشه مستلزم راي هوش"كند،  ليتز خاطر نشان ميگيهمان طور كه است
هاي جايگزين است  كسب اطالعات به منظور تشخيص كارآيي يك مدير و ارزيابي تيم

   14."آورد به بار نمي) دار خُرد براي سهام(كه طبعا بار مالي داشته و سود چنداني 
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J.Stiglitz,´Credit Marketsand the Control of  
 Copital`,Journalof Money,Creditand Banking,1985,P.136.  
J. Ledyard,”Incentive compatibility”, The new palgrave: A dictionary of Economics, 
London 1987.  
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شان  نظارت بر كارگزاران يسان از انگيزه داران به يك بنابراين شهروندان و سهام
داري آن است كه نهادهاي  يك پاسخ براي اين مشكل در اقتصاد سرمايه .تهي هستند
داران، در اين ميان نقش مثبتي ايفا  با نظارت بر مديران از طرف سهام ،مالي واسطه

هاي  توانند بر عملكرد مديريتي نظارت كنند و در نشست موسسات مالي مي. كنند
ت نمايند، اگرچه شواهد تجربي نشان ها دخال داران يا در جريان انتقال مسئوليت سهام
با اين وجود اگر  15.ها، از كارآيي بسيار دور است دهند كه بازار كنترل شركت مي

 ايجادداري ممكن باشد، به همان اندازه  نظارت موسسات مالي در اقتصاد سرمايه
 16.موسسات واسطه همتا در يك اقتصاد سوسياليستي بازار هم ممكن خواهد بود

داري شركتي  ن در درون گفتمان نئوكالسيكي، تا آن جا كه به اقتصاد سرمايهبنابراي
اي به نفع اين استدالل وجود ندارد كه  كننده گردد، هيچ حمايت نظري قانع مربوط مي

كارگزار از يك كارآمدي ذاتي  -گويا مالكيت خصوصي در برخورد با مشكل مالك
در ارتباط با محاسبه و انگيزه، . باشد برخوردار است، كه مالكيت عمومي فاقد آن مي

داري شركتي  سرمايه ياندازه به ار نئوكالسيكي حداقل از ديد نظريسوسياليسم باز
  .است كارآمدنئوكالسيك
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F. Scherer, “corporate take overs: The Efficiency Arguments”, Journal of Economic 
perspectives, 1988. 
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P. Bardham and J. Roemer, “market socialism: A case for Rejuveration”, Journal of 
Economic perspectives, 1992. 
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  دارانه كشف سرمايه

با اين حال چالش اصلي نسبت به امكان سوسياليسم منطقي از طرف ميزس و 
. شد و نه از طرف مكتب نئوكالسيكي هايك، دو عضو برجسته مكتب اطريشي، مطرح

اگر چه در جريان بحث تاريخي، اين دو بر مسائل محاسبه و انگيزه تاكيد داشتند، اما 
آمد آن يعني  اش از دانش، و پي كننده مكتب اطريشي، مفهوم ذهني ويژگي تعيين

مدعي  يوكه الو در حالي. گذاري است محوريت فرآيند كشف از طريق فعاليت سرمايه
 1920هاي  هاي دهه كشف در فرآيند بازار به طور ضمني در نوشته يده است كه جنبهش
، كاربرد و بيان كامل فرآيند كشف، و 17ميزس و هايك وجود داشته است 1930و 

كند، با احياي اين بحث  چالشي كه اين موضوع نسبت به امكان سوسياليسم مطرح مي
  .ورت پذيرفت، ص1980 يتوسط مكتب اطريشي مدرن در دهه

اش، مسئله اقتصادي، برخالف چيزي كه  مطابق نظر مكتب اطريشي در تبلور كنوني
كند، صرفا سئوال چگونگي اختصاص منابع كمياب با  كه مكتب نئوكالسيكي مطرح مي

هاي متنوع، در ميان تقاضاهاي نامحدود نيست، بلكه مسئله اين است كه  استفاده
هاني را كه ضرورتا جزء جزء و پراكنده است، به شكل توان دانش ذهني، يا ن چگونه مي

هايك استدالل اطريشي درباره ناممكني يك تحليل عيني از . اجتماعي بسيج كرد
  : دارد اطالعات داده شده را به صورت زير بيان مي

نظم اقتصادي منطقي به طور دقيق با اين حقيقت معين  يويژگي خاص مسئله"
يط، شرايطي كه بايد مورد استفاده قرار گيرد، هرگز به شود كه دانش ما از شرا مي

ذرات پراكنده ناقص و شكل متمركز يا منسجم موجود نيست، بلكه تنها به صورت 
پاسخ اطريشي  18.ديگر دارا هستند غالبا متناقضي وجود دارد كه همه افراد جدا از يك

                                                 
17 -D.Lavoie, Rivalry and Central Planning, Cambridge 1985. 
18 -F.Kayek,´TheUses of Knowledgein Socierty`,1945,in Hayek, Indiviualism and 
Economic Order,p.77;emphasis added. 
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گذاران،  ار سرمايهاين است كه بسيج هماهنگ اين دانش ناقص و متناقض از طريق رفت
اي ممكن ديگر رقابت كرده، چيزه كه در يك فرآيند بازار با يكرسد  به منصه ظهور مي

نتيجه در  -بنابراين در سيستم اطريشي پيوند روش 19.كنند و ناممكن را كشف مي
در  كنندگان لكه موضوع عمل خالق شركتب ،شود زندگي اقتصادي از پيش تعيين نمي

سازي استفاده از  رتيب مسئله اقتصادي نه به عنوان چگونگي بهينهبدين ت. بازار است
  .يابد سازي استفاده از دانش، تجسم مي منابع موجود، بلكه در چگونگي بهينه

اگرچه طبيعت دانش نانوشته و فرآيند كشف و يادگيري براي تمام اعضاي مكتب 
كيد بر اين شان بر حسب ميزان تا شود، نظرات اطريشي امري مركزي محسوب مي

نالتي خاطرنشان ساخته است، در حالي  گونه كه مك همان. گردد موضوع متفاوت مي
موجود  يهايي را در حوزه كرستني فرصت -ميزسي به روايت داري كه شركت سرمايه

دهد كه ديگران به آن توجه  برداري قرار مي هاي اقتصادي كشف و مورد بهره فعاليت
 به روايت داري كند، شركت سرمايه گر را ايفا مي موازنه اند، بنابراين نقش يك نكرده

شومپيتري با استفاده از ابتكار، نقش يك برهم زننده موازنه از طريق توقف مجموعه 
در فرآيند بازار هر دو نوع . نمايد هاي جديد را ايفا مي ها و آفرينش فعاليت فعاليت

و ديگري به آن پاسخ  كنديايجاد ميكي تغيير  -كنند ديگر را تكميل مي شركت يك
  20.دهد مي

، سازوكارهاي بازار هم براي مكتب )يا تشويق(كاركردهاي محاسبه و انگيزه 
وجه با اين حال كاركرد كشف و يادگيري، . نئوكالسيك و هم مكتب اطريشي هستند

                                                 
 : براي يك بررسي عمومي نگاه كنيد به - 19

A. Schaud, free market morality : The political Economy of the Austrian school, London 
1989.  
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شود مانند  فرآيند كشف كه از طريق بازار شناخته مي. مكتب اطريشي است يمشخصه
  : شود ن گفتن انسان به صورت يك فرآيند ذاتا اجتماعي ديده ميفرآيند سخ

مانند مكالمه شفاهي، به تعامل داد و ستدها بستگي دارد، يعني گفتگوي بازار  "
آيد، فراتر از دانش  يك فرآيند آفرينش تعاملي كه دانشي كه در جريان آن بيرون مي

شناسانه، بلكه  طرز تلقي روان رقابت نه به عنوان يك... كنندگان است هر يك از شركت
بنابراين يك فرآيند ... شود به عنوان فرآيند يادگيري خالق بين اذهان ديده مي

كند كه بر مبناي  ارتباطي دوسويه وجود دارد كه نوعي آگاهي اجتماعي توليد مي
  21."رود ها فراتر مي كنندگان در سيستم است، اما از آن هاي فردي شركت آگاهي

طريشي همين كاركرد كشف و يادگيري فرآيند بازار است، كه موضع آن راز مكتب ا
همين نظر زيرساخت ديدگاه مكتب . كند را از ديدگاه نئوكالسيكي به شدت دور مي

دهد كه معتقد است سوسياليسم بازار نئوكالسيك، مانند  اطريشي را تشكيل مي
اين ديدگاه مدعي . ستريزي مركزي نئوكالسيك، غيرممكن و يا غير عقالني ا برنامه

است كه كشف و بسيج كارآمد دانش نانوشته ضرورتا پراكنده، بايد بر فرآيندي از بازار 
گذاران با  كند سرمايه استدالل مي يوالو. مالكيت خصوصي وسايل توليد استوار باشد

در  دهند، و شان را براي كسب سود بالقوه جهت مي هاي خصوصي، تالش يانگيزه
: گيرند هاي جديد بهره مي شان براي كشف فرصت عاليت، از دانش پراكندهجريان اين ف

نقش اوليه سود نه ايجاد انگيزه در افراد براي انجام كار درست، بلكه آن است كه از "
مالكيت خصوصي  22."شود كشفتواند  طريق خود اين فرآيند تعامل، رفتار درست مي

  .ز آن، شرط ضروري كشف استتر ا ي تالش، بلكه مهم نه تنها برانگيزنده

                                                 
21-D. Lavioe ” Computation Incentives and Discovery”.  
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شناسانه اطريشي با گفتمان نئوكالسيك، و در نتيجه  اكنون اگرچه مخالفت معرفت
كننده فرض كرد، با اين حال اين ادعا  توان قانع با سوسياليسم نئوكالسيك را مي

ها كه تمام اشكال سوسياليسم، به خودي خود ناكارآمد هستند، به  تر آن اساسي
بين  "پيوند"براي پذيرش اين ادعا استدالل كورناي در مورد . شود ميوجه ثابت ن هيچ

  23.بايد مورد مالحظه قرار گيردمالكيت خصوصي و فرآيند بازار 
كه اين گيرد و اين اين ادعا كه كشف و يادگيري تنها از طريق فرآيند بازار انجام مي 

يك نفي فرآيند مستلزم مالكيت خصوصي است، در صورتي كه صحيح باشد، 
با اين حال حتي با پذيرش اين . كننده امكان هر شكلي از سوسياليسم بازار است قانع

داري، تنها در صورتي  اطريشي داير بر برتري سرمايه اقتصاددانان استدالل هم ادعاي
داري خصوصي، سرمايه خودشان را مورد  هاي سرمايه تواند به جا باشد كه شركت مي

داري شركتي  مورد سرمايه. اي را براي خود قرض كنند سرمايه استفاده قرار دهند و يا
داران و فعاليت  ن سرمايه به صورت سهامي بين مالكارابطه يمدرن كه در آن مسئله

ها مورد بي توجهي قرار  اي از طرف اطريشي گردد، به طور گسترده شركت، مطرح مي
تواند  چه كه مي آن هايي از اين موضوع جا را براي ساختن مدل 24.گرفته است

گذاري و  ها سرمايه اين مدل. گذارد نام نهاده شود، باز مي "سوسياليسم بازار اطريشي"
ديگر تركيب كرده و بدين طريق در پي آنند كه به مسئله كشف  بازار سرمايه را با يك

  .پاسخ دهند

                                                 
23-Kornai” The Affinity Between Ownership Forms and Coordination Mechanisms”.  
  

هاي  حتي اطريشي. ير شودتفس "دست نيافتني"نبايد به معني  "توجهي گسترده بي"توجه داشته باشيد كه  - 24
داران تا  كه انگيزه سود سهام دادند اما صرفا با بحث اين داري شركتي را تشخيص مي اوليه نيز مسئله سرمايه

. شدند داران عمل خواهد كرد، از كنار آن رد مي به نفع سهام "گذاري شركتي سرمايه"كند كه  حدودي تضمين مي
  .خاصيتي است كارگزار، اين فرض بسيار بي -حث مشكل مالك در ب. گونه كه در باال روشن شد همان
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  بحث سوسياليسم فعليت
سبه، انگيزه و كشف هر مدلي از يك اقتصاد سوسياليستي بايد به مسائل محا

، تحت هر در نهايتدستوري،  -ريزي متمركز اداري مدل شوروي از برنامه. بپردازد
  .ه استعنواني، شكست خورد

در گفتمان نئوكالسيكي، اين موضوع كامال مسجل شد كه با مسائل مربوط به 
ه توان حداقل با همان كارآيي برخورد كرد ك محاسبه و انگيزه تحت مالكيت دولتي مي

طور كه ديديم در  همان. گيرد با مالكيت خصوصي صورت مي يهاي در مورد شركت
از نقطه نظر ما، انتقاد . گفتمان اطريشي تمركز بر انگيزه و به ويژه كشف قرار دارد

و  –اطريشي از گفتمان نئوكالسيكي، و به همراه آن از سوسياليسم بازار نئوكالسيكي 
فرآيند بازار . گر است به جا و ويران –كي دستوري ريزي متمركز نئوكالسي يك برنامه
اي براي ايجاد امكان تحليل حاالت موازنه و  داري نئوكالسيكي ذاتا استعاره در سرمايه

گفتمان نئوكالسيكي در درك چگونگي عمل فرآيند بازار . هاست خصوصيات ثابت آن
  .كند قشي ايفا نميداري به طور اخص و فرآيندهاي بازار به طور كلي، هيچ ن سرمايه

هاي عيني نسبت به عمل نيروهاي بازار  ديدگاهيك در برابر، مكتب اطريشي 
داري واقعي در شرايط دانش ناقص، عدم قطعيت، تغيير دائمي، عدم توازن  سرمايه

هر مدلي از اقتصاد سوسياليستي . كند محلي و يك فرآيند بي انتهاي كشف را ارائه مي
تر  جربه تاريخي سنگينت ي، كه اكنون با وزنهپاسخ دهد ريشيبايد بتواند به چالش اط

 –ها و جوامع واقعي مدعي آن  شامل مدل - ها سوسياليسم از ديد آن. هم شده است
تواند بسيج اجتماعي كارآمدي از دانش پراكنده، ذهني، ناقص و متناقض را  نمي

ن وجود هر چند كه با اي. شود داري ميكه به صورت فردي تجربه و نگههماهنگ كند 
. فشارد، به هيچ وجه كامل نيست ديدگاه اطريشي مصرانه بر اين اعتقاد پاي مي

، اين ديدگاه به مالكيت خصوصي و نيروهاي بازاروابستگي ايدئولوژيك مكتب اطريشي 
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كننده در بحث  را به سوي ناديده گرفتن يك نيروي سوم، هر چند ضعيف، شركت
  . ياليستي، يعني داب، سوق داده استتاريخي محاسبه اقتصادي سوس

 يريزي اقتصادي در مفهوم يك هماهنگي پيشين گيرانه معتقد بود كه برنامه داب پي
كننده اقتصاد  ديگر، يك ويژگي تعيين هاي اصلي مرتبط با يك گذاري بين سرمايه

هاي  انتقاد او از مدل 25.سوسياليستي است كه با مالكيت خصوصي در تضاد قرار دارد
ها صرفا  مبنا قرار داشت كه آن هاي بازار نئوكالسيك بر اين ليستغيرمتمركز سوسيا

داري نئوكالسيكي هستند و نه در جستجوي توسعه يك سيستم  در پي تقليد سرمايه
كنندگان در بحث عمدتا نظر او را ناديده  با اين حال، ديگر شركت. كيفي جديد

  .گرفتند
انان كالسيك سوسياليست، كه سوسياليسم را استدالل داب اين بود كه اقتصادد

اند، گرفتار موضوع  تنها در مفهوم چگونگي مالكيت قانوني وسايل توليد تعريف كرده
ها  آن. هاي متنوع هستند اختصاص يك مقدار محدود از منابع كمياب براي استفاده
به  كنند و توجه چنداني دقت خود را حول شرايط پيراموني توازن پايدار صرف مي

داب به لزوم پرداختن به مسئله . هاي رشد درازمدت ندارند مسائل هماهنگي و روش
گذاري نسبي از آلترناتيوها به منظور  كميابي و ضرورت رسيدن به يك ارزش

هاي غير  او از مدل. سازي استفاده از منابع كمياب اقتصادي اعتقادي نداشت بهينه
بنا به استدالل او . كرد سازوكار بازار انتقاد مي شان به متمركز نوع النگه به خاطر اتكاي

پرورانند، ناچارند  كساني كه آرزوي ازدواج كلكتيويسم با هرج و مرج بازار را در سر مي"
وانمود كنند كه فرزند اين جفت نامتجانس، تنها صفات خوب هر يك از والدين را به 

داري و يك  قتصاد بازار سرمايهاز نظر داب تفاوت بنيادين بين يك ا 26."ارث خواهد برد
گونه  همان. ريزي براي فعاليت اقتصادي است سيستم سوسياليستي در توانايي برنامه

                                                 
25 - M.Dobb, Economic Theory and the Problems of a Socilist Economy,. 
26 - M.Dobb,Political  Economic and Capitalism, london 1937. 
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بين اقتصادي كه در آن تصميمات گوناگوني كه بر توليد "كند،  كه او خاطر نشان مي
در گردند، با اقتصادي كه  اند هر يك در ناآگاهي از تمام تصميمات ديگر اتخاذ مي حاكم

  27."شوند، تباين ذاتي وجود دارد آن چنين تصميماتي هماهنگ و يكپارچه مي
  

  ناپايداري و هدر رفتن در اقتصاد بازار
 - ريزي اقتصادي غلبه بر دو مانع اصلي سازوكار بازار داب مدعي بود كه برنامه

 به اعتقاد او عدم توازن در. سازد را ممكن مي -ي عوامل بيروني ناپايداري و سلطه
اند و  گردد، در نتيجه ناماليمات اقتصادي ذاتي اقتصاد بازار تنها پس از وقوع اصالح مي

ريزي اقتصادي، تصميمات و به ويژه  حال آن كه با برنامه. روند منابع به هدر مي
هاي اصلي به هم پيوسته، قبل از اختصاص منابع  گذاري تصميمات مربوط به سرمايه

از دو مجموعه امتيازات  ياين هماهنگي پيشين از نظر داب. شوند هماهنگ مي
سازوكار  تنها از طريق"اوال در يك اقتصاد بدون برنامه، توازن بازار . برخوردار است

آيد كه خود اين تالطم با عدم قطعيت ذاتي در توليد براي بازاري  تالطم به دست مي
به تصميمات  كه هر تصميم مستقلي در آن ضرورتا تا حدودي نسبتگردد  همراه مي

هاي ناشي از  دم قطعيتدهد كه بر ع ريزي امكان مي برنامه 28.است "كور"مربوط ديگر 
دهد تا  ريزي امكان مي غلبه كرد و دوما برنامه نگر واحدهاجزييتصميمات ت سرش

عوامل بيروني به صورتي روشن به حساب آورده شوند، و تصميمات به هم پيوسته از 
داب . ديگر هماهنگ گردند، قبل از به اجرا درآمدن با يكجمله تصميمات زيربنايي

ريزي، در نهايت  توان با برنامه در يك مسئله ايستا را مي "ها داده"كرد كه  استدالل مي
گيري اجتماعي  بنابراين امكان تصميم. در يك چهارچوب پويا بدل كرد "متغيرها"به 
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گذاري  بلكه در رابطه با  توزيع سرمايه گذاري، آگاهانه، نه تنها درباره تمام نرخ سرمايه
ها، توزيع  اي و صنايع كاالهاي مصرفي، انتخاب روش بين صنايع كاالهاي سرمايه

 .آيد گذاري و غيره فراهم مي اي سرمايه منطقه

داب، گر چه با ديدگاه ها و هم ن بحث تاريخي ديديم كه هم اطريشيما در جريا
از نظر داب، شكل . نديستي نئوكالسيك انتقاد كرد، از مكتب بازار سوسيالهاي متفاوت
با اين وجود . آورد نگر در اقتصاد بازار به ناگزير نقائصي در دانش پديد ميسازمان جزئي
بپردازد كه به ديدگاه اطريشي مدرن در ارتباط با فرآيند كشف و يادگيري  او بدون اين

كردكه اين  استدالل مي شود، شته به طور اجتماعي بسيج ميكه از طريق آن دانش نانو
مكتب اطريشي بر . ريزي بر طرف كرد توان به وسيله يك مركز برنامه نقائص را مي

عكس معتقد است كه فرآيند كشف و يادگيري به نحو ضروري به فعاليت 
نگر  پذيرند كه شكل سازماني جزئي ها مي اطريشي. گذاران در بازار نياز دارد سرمايه

نر، يرزاند كه به قول ك يد آورنده نقائصي در دانش است، اما مدعيسازوكار بازار، پد
توصيف فرآيند رقابت به عنوان هدر رفتن منابع، از آن جهت كه اشتباهات را تنها "

ماندكه مرضي را به دارويي كه آن را درمان  كند، به آن مي پس از وقوع اصالح مي
  29 ".ع بيماري مقصر بدانيمكند نسبت دهيم، يا حتي مراحل تشخيص را در وقو مي

اي كه بر  امروزه بحث محاسبه اقتصادي سوسياليستي، به سبب مسائل نظري
يك راه شناسايي مسائل . انگيزد، با آرمان سوسياليسم در پيوند قرار گرفته است مي

هاي اقتصادي، دو گونه نقص در  ن است كه به هنگام بررسي سيستم، اينظري
ها كه بر آمده از طبيعت نهاني دانش  يكي از آن. ريمها را به حساب آو دانسته
. خيزند نگر و سازوكار بازار بر مي هايي كه از شكل سازماني جزئي اند، و ديگر آن پراكنده

                                                 
29 -Kirzner,´The Economic Calculation Debate:Lessons for Austrians`,Review of Austrian 
Economics,1988. -Kirzner,´The Economic Calculation Debate:Lessons for 
Austrians`,Review of Austrian Economics,1988. 
 

 پت دوين و فكرت آدامن

 ١١٨

. توان تشخيص داد در برخورد با اين دو گونه نقص در دانش، سه رويكرد متفاوت را مي
مكتب اطريشي وجود هر  30.گاردان مكتب نئو كالسيك هر دو منبع نقص را ناديده مي

كند كه كشف و بسيج دانش نهاني از طريق  پذيرد، اما استدالل مي دو گونه را مي
فرآيند بازار، نيازمند فعاليت مستقل عوامل اقتصادي است، كه هر تالشي در جهت 

باالخره داب طرفدار . شود دوم اين نقص مي يبرخورد با گونه مانع يهماهنگي پيشين
فعاليت اقتصادي براي برخورد با نقص ذاتي دانش در فرآيند بازار  يي پيشينهماهنگ

  .است، اما قادر نيست طبيعت نهاني اطالعات را تشخيص دهد
هاي اقتصاد سوسياليستي را بايد بر اساس  دهد كه مدل بررسي ما تاكنون نشان مي

ورد با مقوالت توانايي در برخ -1: رويكردشان نسبت به اين دو موضوع ارزيابي كرد
روش پرداختن به نقائص دانش بر آمده از طبيعت نهاني  -2محاسبه، انگيزه و كشف، و 

ما اگر با اين فرض شروع كنيم كه . نگر در سازوكار بازار گيري جزئي دانش و تصميم

                                                 
رض كتابي اطالعات كامل كه به صورت برابر در دسترس رويكرد نئوكالسيكي از ف. جا بايد دقت كرد در اين- 30

تر مربوط به شرايطي است كه در آن اطالعات به  بيش تحليل نئوكالسيك مدرن. همه قرار دارد، فراتر رفته است
. تواند با صرف هزينه به دست آيد گردد كه مي اطالعات به صورت كااليي درك مي. شود صورت متقارن توزيع مي

شان  افراد مايلند براي كسب مقدار معيني از اطالعات پرداخت كنند، بستگي به رضايتي دارد كه براي اي كه هزينه
با اين حال يك فرد . در ديد نخست، اين رويكرد به نظر پاسخي به انتقاد مكتب اطريشي است. آوردبه بار مي
تواند به اين  بداند؟ او تنها زماني مي تواند ميزان رضايت به دست آمده از يك مقدار معين اطالعات را چگونه مي

با اين وجود، مسئله واقعي . موضوع پي ببرد كه خود اطالعات به صورت عيني موجود باشد و از قبل آن را بداند
مطرح شده توسط مكتب اطريشي، چگونگي كسب اطالعات از قبل موجود نيست، بلكه چگونگي كشف دانش 

بنابراين مفهوم نئوكالسيكي اطالعات به طور متقارن توزيع . گاهي نداريمنهاني است كه از پيش نسبت به آن آ
اي است متفاوت با دانش نهاني اطريشي، اولي دانش عيني است، دومي موضوع يك فرآيند كشف و  ، مقوله شده

  : نگاه كنيد به. فراگيري
S. Loannides, The market, competition and democracy, A gritique of  Neo – Austrian 
Economics, Hants. 1992. 
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توانيم سه ديدگاه  داري است، مي سوسياليسم نيازمند نوعي از مالكيت غيرسرمايه
  : يص دهيممعاصر رقيب را تشخ

اند؛  هايي از سوسياليسم بازار كه دربردارنده بازارهاي واقعي، و نه مصنوعي مدل
ريزي  مستقيم و بدون بازار واقعي؛ و يك مدل برنامه يهاي مبتني بر محاسبه مدل

 يمشاركتي كه در آن تركيبي از مبادله بازار واقعي و هماهنگي پيشين
گيري مشاركتي، جايگرين  فرآيند تصميم هاي اساسي، از طريق يك گذاري سرمايه

  . شود نيروهاي بازار مي
  

  سوسياليسم بازار: رقباي معاصر
هايي تحت  هاي دولتي، يا شركت هاي معاصر سوسياليسم بازار بر پايه شركت مدل

. هاي كارگري قرار دارد مالكيت نهادهاي متنوع غيردولتي اما غيرخصوصي، و يا تعاوني
ارهاي واقعي محصوالت و گاهي هم در بازارهاي واقعي سرمايه ها در باز اين شركت
 برابريرا با  ه كارآيي ذاتي ادعايي در بازارهاها در پي آنند ك آن. كنند فعاليت مي

ارزيابي ما از اين . هاي سوسياليستي سازگار باشد ارزشكه با  تركيب كنند درآمدي
موجود، توانايي در  ير سرمايهها در استفاده از بازا ها بر اساس كارآمدي آن مدل

تر  شان در به حساب آوردن مالحظات وسيع گذاري، و ميزان توانايي اختصاص سرمايه
تحت هر يك از اين مقوالت و با توجه به مفروضات . اجتماعي، متمركز است

هايي كه طبيعتاً در حوزه  ها، مابين ديدگاه شناسانه آن شناسانه و روش معرفت
هايي كه در گفتمان اطريشي جاي دارند، تمايز  گيرند و ديدگاه مينئوكالسيك قرار 
هايي كه به طور ضمني يا صريح، نياز  به عنوان يك قاعده كلي، مدل. قائل خواهيم شد

توانند به عنوان  كنند، مي گذاري را مطرح مي به كشف از طريق فعاليت سرمايه
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سوسياليسم بازار رند، به عنوان سوسياليسم بازار اطريشي و گروهي كه اين نظر را ندا
   31.بندي شوندنئو كالسيك دسته

  
  كارآيي در استفاده از بازار سرمايه موجود

جا هم در مورد محاسبه و هم در مورد انگيزه و طبعاً مقوله مرتبط  بحث ما در اين
شايد  "سوسياليسم ممكن"مدل نووه  از . كارگزار است –با آن يعني مسئله مالك 

ن مدل سوسياليسم بازار پس از النگه باشد، كه يك اقتصاد تغيير آرام را مشهورتري
دهند، و يك  ها با ظرفيت موجودشان به نيازهاي بازار پاسخ مي كند؛ شركت تصوير مي

گذاري را با استفاده از سود به دست آمده يا اعتبارات  سياست افزايش تدريجي سرمايه
آوري به آرامي در حال تغيير،  تقاضا و فن گيرند، تا خود را با بانكي در پيش مي

عقالني فراهم  ياي براي محاسبه ها در بازار رقابتي، پايه قيمت 32.هماهنگ كنند
اين مدل بدون شك در گفتمان . اي براي كارآيي آورند، و بازارهاي رقابتي انگيزه مي

كه آن اي متمركز است، بي گيرد، چرا كه بر تنظيمات حاشيه نئوكالسيك جاي مي
هاي اصلي، و نه  گذاري تغييرات و سرمايه. گذاري يا كشف قائل شود نقشي براي سرمايه

شود، هر چند از  ها، توسط دولت انجام مي اي، در كنار تنظيم رفتار شركت حاشيه
ها هيچ حرفي  گيري چگونگي انجام اين كار و محل كسب دانش الزم براي اين تصميم

گيرد و نه چالش  كارگزار مورد بحث قرار مي -ه مشكل مالكبنابراين، ن. در ميان نيست

                                                 
. خوانند كنيم، واقعا خود را اطريشي نمي هايي كه ما به عنوان اطريشي مشخص مي هيچ يك از مدل - 31

گذاري و طراحي فرآيندهاي نهادي  ها به موضوعات كشف و سرمايهبندي آن بندي ما بر اساس ميزان پاي طبقه
  .هاستبراي برخورد با آن

  
32- A.Nove, The Economics of Feasible Socialism, london 1983.  
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هاي تجربه تاريخي، بر آمده از تالش عملي در زمينه  به عالوه، درس. نظري اطريشي
  33.شود انواع سوسياليسم بازار، عمدتاً ناديده گرفته مي

 ر، كه از طرف باردهان و رومبه بعد تر روي سوسياليسم بازار از زمان نووهكار بيش
در يك چهارچوب  و ،معروف اند 34"هاي نسل پنجم مدل"صورت گرفته كه به

هاي  نئوكالسيك به تحليل خصوصيات كارآمدي در اقتصادهاي متشكل از شركت
يك . هايي كه در پي كسب حداكثر سود هستند د، شركتنپرداز غيرخصوصي مي

عنوان يك، و يا كارگزار به  -هاي اين نسل، پذيرش مشكل مالك متمايز مدل يجنبه
هاي  هاي بازار است، به بيان ديگر طراحي روش شايد تنها مشكل مركزي سوسياليست

                                                 
معرفي شد، نگاه  1968مجارستان تعلق دارد كه در  "سازوكار اقتصادي جديد"ترين تجربه تاريخي به  مربوط - 33

  : كنيد به
J. Kornai, “ The Hungarian Reform process: Visions, Hopes , and Reality”, Journal of 
Economic literature, 1986.   
34-P. Bardham and Roemer,” introduction”, in P. Bardham and J. Roemer , eds, market 
socialism, New York 1993, p. 7.  

گري دچار هاي تعادل عمومي والراسي نئوكالسيك به شكل ويرانليتز اخيرا استدالل كرده است كه مدلاستيگ
خيزد و انتظار  شان در برخورد با شرايط ويژه ناشي از اشكال متنوع نقص اطالعات برميز ناتوانيايراد هستند، كه ا

 : هاي سوسياليسم بازار نوع النگه تعميم داده است، نگاه كنيد به خود را به مدل
J. Stiglitz  Market socialism and Neo- classical Economics’”, in Bradham and Roemer, 
market socialism. 

ليتز در مورد سوسياليسم بازار براي نسل پنچم صادق نيست، به او پاسخ داده رومر با اين استدالل كه انتقاد استگ
 : است نگاه كنيد به

J. Roemer, “An  Anti – Hayekian Manifesto “, NLR 211, pp. 112- 29. 
گويد، كه هر ترتيب نهادي  و با صراحت چيزي را نميليتز، هر چند او در واقع با استيگ –ما با رومر موافقيم 

تواند  طراحي شده در گفتمان نئوكالسيك براي برخورد با مسائل برخاسته از نقص دانش، در يك اقتصاد بازار مي
داري با مالكيت خصوصي و اقتصاد سوسياليسم بازار با مالكيت غيرخصوصي تطبيق  به يكسان بر اقتصاد سرمايه

اين حال، اين تغييرات در چهارچوب گفتمان نئوكالسيك، با تحليل مبادله آزاد بر مبناي رفتار  با. داده شود
شناسانه متمايز آن مكتب قرار  دهد كه بر اساس موضع معرفت ساز، به چالش بنيادين اطريشي پاسخ نمي بيشينه
داد رفتار جايگزين چه  بايد بدانند كه برونساز وارد شوند،  كه بتوانند در رفتار بيشينه عوامل اقتصادي براي اين. دارد

اتفاقا ديدگاه اطريشي امكان تصاحب چنين . ها تاثير خواهد گذارد دادي بر منافع آن خواهد بود و چگونه هر برون
  و  30نگاه كنيد به پانويس . ها، دانش بايد در جريان عمل كشف شود از ديد آن. دهد دانشي را مورد بحث قرار مي

Ioannides, the market , competition and democracy.  

 پت دوين و فكرت آدامن

 ١٢٢

متنوعي از اختصاص حقوق مالكيت به شكلي كه افراد سودجو و خودخواه به روشي 
بايد اضافه كرد كه در   35.عمل كنند كه به استفاده كارآمد از منابع منتهي شود

است؛ يك تعريف فني كه  "توهكارآيي پار"كارآيي، همان گفتمان نئوكالسيك، مفهوم 
كند كه در آن، بر اساس مفروضات كامالً معين، منافع يك فرد  به شرايطي اشاره مي

  .تواند بدون كاهش منافع ديگري، افزايش يابد نمي
ترين مدل سوسياليسم بازار نئوكالسيك از آن باردهان و رومر است  امروزه بر جسته

مسئله توانايي نظارت مالك بر كارگزار به صراحت مورد بررسي قرار كه در آن 
كنند، كه هر دو آگاهانه ترتيبات نهادي اصلي  ها دو سازوكار پيشنهاد مي آن 36.گيرد مي

و يك بازار سرمايه  "محوري –بانك "داري، نظارت  مديران منضبط در سرمايه
رستوي ژاپني  ي كه با سازمان كيمحور –سازوكار بانك . كنند غيرواقعي را تقليد مي

عمومي اصلي  با يك بانك است كه د، شامل يك گروه شركتوجوه مشترك زيادي دار
هاي سهامي هستند، كه حداقلي  هاي عضو، كمپاني شركت. رودبه شمار مي  هسته آن
ها  گروه، ديگر شركت اصلي شان متعلق به كاركنان شركت است و بقيه به بانك از سهام
ها، صندوق بازنشستگي يا  ه و اشخاص در خارج از گروه اعم از ديگر شركتدر گرو

متعلق به دولت، به عنوان سود برنده اصلي، و  اصلي بانك. دولت محلي تعلق دارد
                                                 

، در بحث نسل پنجم، با اين نقطه نظر گره خورده كه تنها ريز، و مدير بانك خودپرست ظهور مدير، برنامه" - 35
   ".گيرد آورد، كارگزاران خود را با دقت تحت نظر مي مديري كه درآمد مالي بااليي به دست مي

Bardham and Roemer, “Introduction”, in Market socialism , p. 8.  
36-Bardham and Roemer, “market socialism: A case for Rejuvenation” , Bardham , “on 
Tackling the loft Budget constraint in market socialism”, in Bardham and Roemer, 
Market socialism: Roemer, “can there be socialism After communism? In the some 
volume , Roemer, A future fur socialism, London 1994. 

بر سوسياليسم بازار،  "مقدمه"، اگرچه در 1994چنين نگاه كنيد به چاپ مخصوص سياست و جامعه، دسامبر  هم
است و به طور ها تماما در چهارچوب نئوكالسيك  كنند، بحث آن مولفان به اولين مكتب اطريشي مراجعه مي
اي به مكتب اطريشي مدرن يا مسئله كشف  هيچ مراجعه. پردازند انحصاري به مسئله محاسبه و انگيزه نمي

. هم صادق است "مانيفستي عليه هايك"رومر، و  "اي براي سوسياليسم آينده"همين موضوع در باره . شود نمي
  .گنجد قوله نئوكالسيكي ميهاي رومر به وضوح در م بنابراين ما اطمينان داريم كه مدل
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ها نيست، بلكه اين  بنابراين دولت مالك مستقيم شركت. موسسات مالي ديگر است
هاي گروه اعمال  ديگر شركتو  اصلي بانكمالكيت به طور غيرمستقيم و از طريق 

  . شود مي
ديگر  يگردد، اما در عين حال به وسيله نظارت اساساً توسط هسته بانك اعمال مي

آوري در هم تنيده است، به  به طور كلي گروه از نظر فن. شود افراد گروه نيز انجام مي
بر در ها و مشاركت برا تواند با هدف نظارت و بررسي وام مي" اصلي بانكطوري كه 

 37".ص يابديهاي وابسته، در يك حوزه نسبتاً محدود و دقيقاً تعريف شده تخص شركت
ها در گروه  و هم ديگر شركت اصلي بانكاين نظارت كارآمد خواهد بود، چرا كه هم 

تر و  داران معمولي در يك سيستم بازار محور، منافع بيش در مقايسه با سهام"
] و احتماالً[ها دارا هستند  رد هر يك از شركتتري در مو دروني افزون "اطالعات

داران تشخيص  تر از يك مجموعه بي ارتباط سهام قادرند عالئم بروز مشكل را آسان
نظر  تري دارند كه نقطه تمايل بيش] و احتماالً[داده و بر اساس آن رفتار كنند 

ين قادرند به بنابرا  38".ها در پيش گيرند تري نسبت به مخاطرات و نوآوري درازمدت
اي هم براي اين كار دارند؟ اين ديدگاه معتقد  طور موثرتري نظارت كنند، اما آيا انگيزه

شان در يك ديگر، از  داري هاي گروه به سبب سهام ي شركت است كه دارند، زيرا همه
اشتياق دارد كه به عنوان نماينده ناظر در "اصلي بانكاين كار منتفع خواهند شد، و 

هاي  نظارت چند جانبه، حيثيت اعتباري خود را نسبت به ديگر بانكيك سيستم 
خواهد اعتبار  نمي" و قاعدتاً "ر محدود است، حفظ كنداصلي كه تعدادشان بسيا

  39".اش از دست بدهد معنوي خاص خود را نسبت به شركت وابسته
  

                                                 
 .36منبع  -37
  .همان جا -38
 .همان جا -39
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  هاي جايگزين مدل
عي، سيستم به اصطالح قدومين سازوكار نظارتي پيشنهادي در بازار سرمايه غيروا

كنند كه تنها  ي شهروندان يك مقدار مساوي كوپن دريافت مي همه. است "صدفي"
شان نه بر حسب پول كه بر اساس  ها شود كه بهاي تواند صرف خريد سهام شركت مي

توان با پول خريد و فروش كرد اما  سهام را نمي. كوپن يا همان صدف معين شده است
مالكيت بر سهم، با خود قسمتي از سود شركت را . كوپن مبادله كرد ها را با توان آن مي

ها در بازار سهام  هاي كوپني سهام، مانند قيمت بنابراين قيمت. آورد همراه مي
هايي كه مديريت ناكارآمدي دارند،  سهام شركت. داري، در نوسان خواهند بود سرمايه

ها سقوط  كوپن  قيمت د ورون اش پائين آمدن سود است، به فروش مي كه نتيجه
ي غير واقعي همان عالئم يك بازار  بدين ترتيب اين بازار سرمايه"كند، و بر عكس  مي

   40". كند داري را ارسال مي سهام سرمايه
در اين . گيرد سيستم بانكي بر اساس اين عالئم، عمل نظارت را بر عهده مي

بازار سرمايه صدفي، . شود ميهاي عمومي تامين  ها توسط بانك سيستم، سرمايه شركت
با يك منبع سرمايه برابر نيست، بلكه تنها بازاري براي حقوق مالكيت بر سود 

اگر قيمت كوپني سهام يك شركت سقوط كند، بانك براي بررسي . هاست شركت
شود تا اطمينان پيدا كند كه سودآوري شركت  كاركرد مديريت شركت برانگيخته مي

به روشني . ها بپردازد تواند بدهي خود را به بانك است و ميدر حدي كارآمد، پا برج
رتسو تركيب  محوري كي -توان سيستم صدفي را با نظارت دروني سيستم بانك مي

هاي كوپني سهام صدفي براي تاثيرگذاري بر ميزان نظارت  كرد و از عالئم قيمت
توان سيستمي  مي" بنابراين. شود، استفاده نمود اعمال مي اصلي بانكدروني كه توسط 
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طراحي كرد كه درجات متفاوتي از تاثير بازار سرمايه بر اختصاص سرمايه و نظارت بر 
  41 ".آمدي بازار سرمايه دارد شركت را تامين كند، و اين بسته به نظرمان در باره كار

ي بين  دهند كه در هر دو سيستم، چگونگي رابطه باردهان و رومر تشخيص مي
از نظر آنان سئوال مركزي اين است . ماند به عنوان يك مسئله باقي ميها  دولت و بانك
توانند بر اساس  ها به قدر كافي از دولت مستقل خواهند بود و مي كه آيا بانك

كنند  ها استدالل مي با اين وجود آن. معيارهاي نه سياسي بلكه اقتصادي رفتار كنند
فود دولت، بدون اعطاي مالكيت ها از دايره ن شان در خارج ساختن شركت كه مدل

  اصلي بانكداران  سهام. گسيخته به شهروندان منفرد، بسيار موفق است خصوصي لجام
، چون يك سپر حفاظتي در هاي عضو يك گروه ي شركتهم تنيدهداري در و سهام

 اصلي بانكآن بخش از سهام . كند هاي شركت عمل مي برابر نفوذ سياسي در فعاليت
ها و نهادهاي مالي است، عليرغم منافع كم، دست دولت را در  ديگر بانككه متعلق به 

 نظم استوار بربا اين وجود، باردهان و رومر يك . بندد وارد آوردن فشار بر بانك مي
كنند كه شرايطي كه دولت بتواند با استفاده از اكثريت سهام  قانون اساسي پيشنهاد مي

  .سازد به شدت محدود ميخود، در عمليات بانكي دخالت كند را 
غير خصوصي مالكيت، گروهي  -هاي مبتني بر اشكال غيردولتي به موازات اين مدل

هايي با مديريت كار قرار  هاي كارگران يا شركت ها وجود دارند كه بر پايه تعاوني از مدل
گر  هاي تحت مديريت كارگران، نمايان تحليل اوليه نئوكالسيك از شركت. اند گرفته

سازي درآمد هر  ناكارآمدي بر آمده از اين فرض بود كه كارگران در پي بهينه چندين
هاي معاصر در  مدل 42.كنند داران، سود را بهينه مي كارگر هستند، حال آن كه سرمايه
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سرتل . ها را پيدا كنند هاي غلبه بر اين ناكارآمدي اند كه راه اين سنت، در پي آن بوده
ري با حقوق عضويت معرفي شود، رفتار يك شركت با نشان داده است كه اگر بازا

فلوربي  43.داري، در تمام حاالت يكسان خواهد بود مديريت كارگري و مديريت سرمايه
گذاري  كه در آن سرمايهكند  مدلي را بر اساس دموكراسي محل كار پيشنهاد مي

 - كياندازهاي خانگي و از طريق سيستم بان پس يبه وسيله -مستقيمخارجي غير
پروراند  وايسكوف مدلي را مي 44.بر طرف كندتر  بيشهاي سنتي را  آمدي تواند ناكار مي

هايي از جمله فروش  هاي خودگردان كارگري، با استفاده از روش كه در آن شركت
آمد كسب ، به نهادهاي خودگردان مستقل، دري فاقد حق راي سهام قابل مبادله

  :گيرد كه دل را بررسي و نتيجه مياو سپس خصوصيات كارآيي م. كنند مي
ها  توان به روشي برخورد كرد كه قدرت استدالل آن با خطوط متنوع انتقادي، مي"

منظور . براي اثبات ناكارآمدي مدل من از سوسياليسم بازار را تا حد زيادي از بين برد
ك مدل دقيقاً به كارآمدي ي ،)معيارهاي كارآيي متداول با(من اين نيست كه اين مدل 

مانده در زمينه كارآيي،  هاي باقي با اين وجود در برابر تمام ضعف. داري است سرمايه
آمدي معين آن كه امتيازات كار...اف سوسياليستياهد... بايد نه فقط سهم آن در تحقق

   45".را قرار داد
ي رويكرد نئوكالسيك به سوسياليسم  ي جوهره گيري وايسكوف در بردارنده نتيجه

تحليلي از اختصاص متفاوت حقوق مالكيت بر حسب ميزان رفتار  -استبازار 
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 شود منتهي مي اي رفتاري كه به توافقات مبادله. ي فردي طلبانه و سودجويانه فرصت
هاي بازار نئوكالسيك به مسائل  برخورد سوسياليست. تو هستندههمان كارآيي پار

-تو از بازار سرمايه موجود، در حوزههري كارآيي پا با استفاده پيوندمحاسبه و انگيزه در 

آميز بوده است، اما پرداختن به مسئله كشف  تعاريف خودشان، كم و بيش موفقيت ي
اند، و اصوالً معلوم نيست كه هرگز توانايي اين كار را داشته  را حتي آغاز هم نكرده

  .باشند
اليسم بازار تواند به عنوان مدلي از سوسي با اين وجود، ليسكا در چيزي كه مي

مدير "و با قرار دادن اطريشي در نظر گرفته شود، در پرتو استفاده از ظرفيت موجود، 
، در پي پرداختن به مسئله كشف "اليستكارفرماي سوسي"به جاي  "سوسياليست

مدل ليسكا، واگذاري واحدهاي ملكي و توليدي دولتي به كارفرماي خصوصي، از . است
دولت مالك وسايل توليد  46. شوداي را شامل مي دهآيند رقابت مزايطريق يك فر

گيرد، اما باالترين پيشنهاددهنده، بر  گذاري تصميم مي موجود است و در باره سرمايه
شود، چگونگي به  انتظارات اوليه و دانشي كه در جريان فعاليت كشف مي يپايه

ذاري پايان يافت، هنگامي كه مدت واگ. كند كارگيري وسايل توليد موجود را تعيين مي
يا بايد يك بار ديگر باالترين قيمت را  ،گذار عامل شود و سرمايه فرآيند مزايده تكرار مي

. د و يا آن بخش را به كس ديگري كه قيمت باالتري پيشنهاد كرده، واگذار نمايدپردازب
ازاد كارفرمايان است كه در نهايت به عنوان م "هاي انساني دارايي "جا تاكيد بردر اين

توان  بدين ترتيب، اين مدل را مي .ماند ها تعلق دارد، بر جا مي آناي كه به  باقي مانده
گرايش   اي دولتي براي ي واحده به عنوان تالشي در جهت تضمين كاربرد كارفرمايانه

  . ، تفسير كردسازي به بيشنيه
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  كارآيي در اختصاص سرمايه
كشف در متن استفاده از ظرفيت موجود با وجود اين، اگر چه مدل ليسكا با مسئله 

با تصميمات  پيوندكند، كشف واقعي به عنوان يك مسئله بنيادي در  برخورد مي
از اين . ورت گيردتغيير و عدم قطعيت ص يتواند در يك زمينه گذاري، تنها مي سرمايه

هايي بر اساس  كالسيك سوسياليسم بازار، كه تحت نفود تحليلهاي نئو رو مدل
قرار ) ريسك(قطعي نايا تعادل  ارآيي شرايط تعادل در وضعيت قطعيات كخصوصي

انگيزه و كشف، و نه  يدارند، قادر نيستند به چالش اطريشي مدرن در رابطه با مسئله
هاي نئوكالسيك سوسياليسم بازار به  تر مدل بيش 47.تنها محاسبه و انگيزه، پاسخ دهند

 يكه به وسيلهكارآمد است گذاري  يهكنند كه آن الگوي سرما سادگي تصور مي
هايي هستند كه بتوان به  آيد، و در پي يافتن راه نيروهاي بازار كامالً رقابتي فراهم مي

  . هاي غيرخصوصي دست يافت اين الگو در يك اقتصاد متشكل از شركت
كنند به  هاي سوسياليستي بازار وجود دارند كه تالش مي با اين وجود برخي مدل

 ي پوياي عدم قطعيت برخورد گذاري و كشف، در يك زمينه ا مسائل سرمايهروشني ب
هاي سوسياليسم بازار اطريشي  ها به عنوان مدلتوان به آن كنند، و در نتيجه مي

نامند، در  مي "مناسبسوسياليسم بازار "مدل بروس و السكي كه آن را . نگريست
ها و  استقالل كامل شركت" با "مالكيت دولتي به اين يا آن شكل"جستجوي تركيب
اين كار با استفاده از يك بازار سرمايه واقعي، همراه با بازارهاي . است "كارفرماي واقعي

                                                 
ريسك حالتي است كه در آن همه . يل شدمرسوم اين است كه بين قطعيت، ريسك و عدم قطعيت تمايز قا - 47

به صورت  "ارزش مورد انتظار"اين كار محاسبه يك . اند شان شناخته شده دادهاي ممكن و احتماالت و نوع برون
در برابر، عدم . سازد توانند بيشينه شوند، و گويي معين هستند، را ممكن مي رشته عملياتي كه بدين ترتيب مي

ما چيزي . اند شان شناخته شده دادهاي ممكن و نه احتماالت و نوع ها تمام برون آنقطعيت حالتي است كه در 
  . دانيم و بايد تصميم بگيريم كه مطابق با آن چگونه عمل كنيم نمي
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زم براي نيل به اين با اين وجود شرايط ال 48.پذيرد محصول و كار واقعي صورت مي
داري است، در حقيقت اعمال مالكيت دولتي  بازسازي موثر سرمايه هدف، كه نوعي

گيرند كه  و السكي هم نتيجه مي بروس خود. سازد مي را مصنوعي و زايد ميرس
گذار غيردولتي  دهد كه ظاهراً  سرمايه منطق خالص سازوكار بازار كامالً پويا، نشان مي"
  49 ."گذاري است هاي سرمايه بخش شركت ترين مولفه در طبيعي) خصوصي(

مدير،  -ري خودهاي كارگ ونيكند كه در آن تعا استرين اقتصادي را تصوير مي
اي هستند، وام  هاي مادر، كه با يك ديگر در رقابت گستردهسرمايه را از شركت

شان به  اند تا حداكثر سود را كسب كنند و سهام ها در تالش اين شركت. گيرند مي
كند كه نيروي كار  او استدالل مي. مدير تعلق دارد –هاي خود  دولت و همان شركت

مدير، بايد مخاطرات توليد را تحمل كرده، هر مازاد به  –هاي خود  ركتموجود در ش
هاي مادر، بايد كاركردهاي  اي را دريافت كند، در حالي كه شركت جا مانده

هاي  شركت. آوري، تحقيق و توسعه، و بررسي بازار را به پيش برند ي نو دارانه سرمايه
كنند كه در  اجتماعي را اداره مي يهاي دختر، سرمايه مادر با تاسيس و بستن شركت

  50. مواردي ممكن است اين كار مخالف خواست كارگران آن باشد
كند كه بر اساس  را پيشنهاد مي "دموكراسي اقتصادي"مدلي از  شوايكارت

واحدهاي توليدي تحت مديريت كارگران، بازارهاي كاالهاي توليدي و مصرفي، و 
كنند و  ديگر رقابت ميها با يك شركت. ار داردگذاري با كنترل اجتماعي، قر سرمايه

هاي  بانك ههاي جديد، ب گذاري در موقعيت براي تامين منابع مالي به منظور سرمايه
دموكراسي "شوايكارت مدعي است كه . دهند مي ي خود را ارائهعمومي منطقه تقاضا

هاي مايل به  ، يعني افراد يا تعاوني"كارفرمايان سوسياليست"چيزي را كه  "اقتصادي
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نوآوري، براي پذيرش مخاطرات و به اميد توليد كاالها و خدمات جديد يا ارائه 
هاي نوين براي توليدات قديمي، به آن نياز واقعي دارند، در اختيارشان قرار  روش
  51.دهد مي

هاي سوسياليسم بازار اطريشي مشترك است،  چيزي كه در تمام اين مدل
داري بر اساس اشكال متفاوت  ليد نهادهاي سرمايهترين تالش ممكن در تق بيش

تر شوند، و در نتيجه  هر چه به اين هدف نزديك. داري است مالكيت غيرسرمايه
فرآيندي براي كشف و بسيج دانش نهاني فراهم كنند، از مسير توانايي در برخورد با 

از  گيري جزئي نگر، نقص اين دانش دورتر خواهند شد، نقصي كه به سبب تصميم
  . گيرد چشمه ميخيزد، سر نيروهاي بازار بر مي خود طبيعت رفتار

  
  تر سوسياليستي مالحظات گسترده

هاي متفاوت، همگي بر كارآيي  هاي سوسياليسم بازار، با وجود اتخاذ روش مدل
داري،  شان در مقايسه با سرمايه ي اند كه برتر ها مدعي آن. نيروهاي بازار تاكيد دارند

توزيع برابرتر درآمد نهفته است كه مالكيت غير خصوصي امكان آن را فراهم  اساساً در
كنند كه رفتار نيروهاي  هاي بازار تائيد مي با اين حال، بعضي از سوسياليست. كند مي

بدين ترتيب . شود گريزي مشخص مي گرايي و ريسك بازار با سه مسئله هماهنگي، برون
هستند كه  خود هاي پيشنهادي هايي در مدل اذ روشها به دنبال ايجاد نهادها و اتخ آن

ي نيروهاي  قاعده ي رفتار بي زيرسلطه تا تري را در برداشته، مالحظات اجتماعي وسيع
  52.بازار رقابتي قرار نگيرند

هاي  اوتين، رومر و سيلوستر، روش -يك مدل نئوكالسيك جديد به وسيله اورتونو
كند كه با  گذاري را بررسي مي ن در سرمايهمتنوعي از اجراي يك الگوي سياسي معي

                                                 
  .28، علم و جامعه ص "دموكراسي اقتصادي"ديويد شوايكارت،  -51

52 - See, forinstance, j. Romer, The Possibility of Market Socilism 
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ها  آن 53.كند هاي مختلف عمل مي هاي ماليات و سود متفاوت در بخش استفاده از نرخ
گذاري از  الگوهاي سرمايه ،كنند كه در آن مركز مدلي از يك تعادل كلي را طراحي مي

ريزي  امهبرن"اي را چه از طريق دستورات مستقيم و چه از طريق  شده پيش تعيين
آورد كه  كند و بدين وسيله عالئم پارامتري بازار را فراهم مي اعمال مي "غيرمستقيم

با اين  54.دهند ساز سود با مالكيت عمومي به اين عالئم پاسخ مي هاي بهينه شركت
ن عمومي، اطالعات كاملي در باره مسئوال"اتي در اين مدل آن است كه حال، نكته حي

  بنابراين انتقاد اقتصاددانان اطريشي از مفروضات معرفت "ند،ها دار آوري شركت فن
   55.شناسانه در زيرساخت گفتمان نئوكالسيك، به تمام معنا در اين جا صادق است

سوسياليسم بازار اطريشي در تالش است تا با در نظر گرفتن مالحظات اجتماعي 
استرين و وينتر، در متن . تر، در برابر رفتار نيروهاي بازار رقابتي تسليم نشود وسيع

ساز مادر، طرفدار  هاي بهينه مدير و شركت -هاي خود مدل استرين از شركت
تصميمات  يريزي خبري هستند تا نقائص دانش بر آمده از هماهنگي پسين برنامه

كند كه تمام  شوايكارت پيشنهاد مي. جزئي نگر در رفتار نيروهاي بازار را كاهش دهند
هاي  بايد به شكلي دموكراتيك و از طريق فرآيندي سياسي، با بانك گذاري نرخ سرمايه

هاي اجتماعي مورد  گيري شود و سپس بر اساس اولويت اي تصميم عمومي منطقه

                                                 
53 -J. Roemer´Investment Planning in market Socialism. 

قرار  "سوسياليسم بازار"اش از  ي است كه مورد حمايت بروس در مدل اوليهاين در واقع همان سيستم -  54
 : نگاه كنيد. گرفت

w. Brus, The market in a socialist Economy , London 1972 
55 -J. Roemer and J. Silvestre, Investment policy and market socialism “, in Bardham and 

.Roemer, market socialism, p. 109  

 
 : اي است از تمام مدل نگاه كنيد به اين فصل خالصه

 
Orturo – Ortin, Roemer, and Silvestre , “Investment planning in market socialism”. 
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هاي تحت  شركت .گذاري موجود به آن اختصاص يابد توافق، سهمي از منابع سرمايه
ها بر  بانككنند و  گذاري رقابت مي مديريت كارگران براي كسب اين منابع سرمايه

دهند، هر چند كه ديگر  ها اختصاص مي دهي، منابع را به آنانداز سود ي چشم پايه
  56.آورند معيارهاي تعيين شده سياسي را نيز به حساب مي

دموكراتيزه كردن بازار "يك مدل مشابه هم توسط السون  پيشنهاد شده كه در پي 
كند كه فرآيند بازار تنها  او استدالل مي 57".ريزي استراتژيك است در چهارچوب برنامه

دهد،  گيري واحدهاي منفرد است كه اجازه واكنش جمعي را به ما مي پس از تصميم
كند، در نتيجه  مدت ترغيب ميري درازبنابراين تعقيب اهداف فردي را به بهاي همكا

گذاري  نوناين كار توسط نهادهاي كنترل و قا. شود "اجتماعي"بازار بايد دگرگون، يا 
اند، و در هيات  ها تحت مالكيت عمومي در مدل او، شركت. شود دموكراتيك انجام مي

محلي شركت دارند، اما از نظر  جماعتكنندگان و  مديره خود، نمايندگاني از مصرف
، كاركردهاي "هاي عمومي ي شركت كننده تنظيم"مدير هستند، يك  - داخلي خود

ها و  ها از طريق گفتگوي بين شركت تمقي كند و بازار سرمايه را اجرا مي
بر پايه نظر السون، اين تنظيم، . كردند تعيين مي "هاي قيمت و دستمزد كميسيون"

سازد و  روابط اجتماعي بين خريداران و فروشندگان را دگرگون مي متخاصمطبيعت 
 به. كند تر به صورت اجتماعي و نه فردي جاري مي گيري قميت را بيش فرآيند شكل

                                                 
  : نگاه كنيد به -  56

S. Estrin and D. Winter,”planning in a market socialist economy “, in le Grand and 
Estrin, market socialism and schweickart, “Economic democracy”.  

تر، اساسا به همان روش  ميلر هم مدلي را پيشنهاد كرد كه در پي به حساب آوردن مالحظات اجتماعي وسيع
آورند كه  گذاري به دست مي هاي سرمايه هاي كارگري، سرمايه را از آژانس در اين مدل تعاوني. شوايكارت است

  نگاه كنيد به .كند مورد نظر را در برابر استخدام، محيط زيست و ديگر نيازهاي جامعه، تعديل مي سودآوري
D. Miller, market , state, and cumunity, Oxford 1989 
57- D.Elson,´Market Socialism or the Socialization of the Market?`,NLR 172.  
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و به منظور تسهيل تبادل اطالعات و  "فروشنده -هاي خريدار شبكه"عالوه، با آفرينش 
  . رود تقويت افشاي اطالعات، كارآيي سيستم باالتر مي

  
  تناقضات حل نشده در سوسياليسم بازار

تر و مدرن صرف طراحي انواع  اقتصادي سوسياليسم كار بيش يدر مورد نظريه
سوسياليسم بازار،  يبا اين حال، پيوستگي پروژه. ده استمتنوع سوسياليسم  بازار ش

داري ذاتاً كارآمدتر است، و چه توسط كساني  چه از طرف كساني كه معتقدند سرمايه
دانند، به زير سئوال رفته  ريزي اقتصادي مي كه سوسياليسم را ضرورتاً مستلزم برنامه

رآيي، در كنار به حساب آوردن هاي بازار، تركيب برابري، با كا هدف سوسياليست. است
با اين وجود . ها اشاره شد تري است كه در باال به آن مالحظات اجتماعي وسيع

  . مشكالت حل نشده، و در واقع غير قابل حلي، در پروژه سوسياليسم بازار وجود دارد
در مدل سوسياليستي بازار، اشكال متنوعي از مالكيت غير خصوصي جايگزين 

براي . داري دست يابيم شود تا به كيفيتي باالتر، نسبت به سرمايه يمالكيت خصوصي م
اداري، يا دخالت سياسي  -ريزي مركزي هاي برآمده از برنامه اجتناب از ناكارآمدي

هاي متفاوت  بدين ترتيب در مدل. ها بايد كم و بيش خودمختار باشند دولت، شركت
سازند، به  ه اقتصاد را ميهاي غير خصوصي ك سوسياليسم بازار، تصميمات شركت

با اين حال، براي آن كه . شود نيروهاي بازار به درجات مختلف هماهنگ مي يوسيله
ها بايد  خواص كارآيي ادعايي موجود در نيروهاي بازار به طور كامل تحقق يابد، شركت

بنابراين منطق سوسياليسم بازار به طور غير قابل . تر خودمختار باشند هر چه بيش
بروس و  "مناسبسوسياليسم بازار "جهت سوسياليسم بازار اطريشي، يعني نابي دراجت

با اين وجود سازوكار گسترده نيروهاي بازار، موفقيت يا شكست در . السكي قرار دارد
تري كه  اين موضوع، به عالوه مالحظات اجتماعي وسيع. اثر رقابت، مولد نابرابري است
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ها را به حساب آورند، فشارهايي براي محدود  د آنهاي بازار تمايل دارن سوسياليست
به . نمايد عمل نيروهاي بازار، ايجاد مي يها و بنابراين حوزه كردن خودمختاري شركت

ها نسبت به خودمختاري شركت، همان ناكارآمدهايي را  خود اين محدوديت ينوبه
  58.ا بوده كند كه پروژه سوسياليسم بازار در صدد غلبه بر آن بازتوليد مي

سوسياليسم  يعالوه بر اين مسائل، يا تناقضات، مالحظات ديگري نيز در دل پروژه 
ها، اساساً خود مفهوم  شود بعضي از سوسياليست بازار وجود دارد كه باعث مي

هاي  گيري اوالً پافشاري داب مبني بر اين كه تصميم. سوسياليسم بازار را رد كنند
كنند،  ها عمل مي مختار كه نيروهاي بازار از درون آنهاي خود نگر توسط شركت جزئي

استدالل . انجامد مي "هرج و مرج توليد"كند كه به  ضرورتاً نقائصي در دانش توليد مي
ي تصميمات به هم پيوسته،  ريزي شده برنامه يتوان با هماهنگي پيشين شود كه مي مي

بري مورد حمايت استرين و ريزي خ وسيله برنامهه بر اين مشكل غلبه كرد، اما نه ب
از آن جا كه در پايان،  59.كند صراحتاً مطرح نمي او وينتر، و البته السون، هر چند كه

نگر رفتار  ريزي خبري، خودمختار باقي مانده و جزئي هاي درگير در برنامه شركت
كه در  غلبه كند تواند بر هرج و مرج توليد ريزي خبري نمي كنند، خود برنامه مي

ها اين فرض  از سوسياليست يدوماً، بسيار. ت رفتار نيروهاي بازار وجود داردطبيع
 يطلبانه در محدوده خودخواه اند و فرصت اليسم بازار را كه افراد قاعدتاًرفتاري سوسي

                                                 
هاي سازوكار اقتصادي جديد مجارستاني  بحث در نظراتش درباره فعاليت كورناي توجه ما را ضرورتا به همان - 58

  : نگاه كنيد به. كند جلب مي
J. Karnai, “The  Dilemmas of a socialist economy: The Hungarian Ecperimce”, 
Cambridge Journal of economics , 1980.  

ها در مدل او كامال خودمختارند و  ه شركتالسون در گفتگوي خصوصي در نهايت پذيرفته است ك -  59
اي اطالعات را  بنابراين مجموعه پيچيده نهادهاي طراحي شده براي تسهيل مبادله. گيرند تصميمات خود را مي

براي يك بحث دقيق درباره مدل السون، نگاه . ريزي خبري تصور كرد توان به عنوان شكل تكامل يافته برنامه مي
  : كنيد به دوين

Market socialism or participatory planning. 
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كنند  كنند، مردود دانسته در برابر آن استدالل مي شخصي خود رفتار مي محدود منافع
ريزي  گيرد و بنابراين برنامه هادهاي اجتماعي شكل ميي ن كه رفتار افراد به وسيله

اقتصادي سوسياليستي بايد رفتار تعاوني را تشويق كند، نه اين كه روابط اجتماعي 
باالخره اين كه نيروهاي بازار به جاي آن كه مشاركت . رقابتي متخاصم را افزايش دهد

بار ه بيگانگي و بي پناهي بما در فرآيندي از تعين فردي و اجتماعي را ارتقا بخشند، 
دهند، كه خود كماكان دليلي  آورده، ما را در تسخير نيروهايي خارج از كنترل قرار مي

  . مستحكم و پا برجاست
ها به سبب  تر سوسياليست رغم وجود اين انتقادات به سوسياليسم بازار، بيش علي

به عنوان تنها راه ميلي به سوسياليسم بازار  بخش، با بي نبود يك جايگزين رضايت
  .نگرند حمايت از هر پروژه سوسياليستي جامعي مي

با اين حال دو رويكرد معاصر ديگر نسبت به تئوري اقتصادي سوسياليسم وجود 
  .ريزي مشاركتي اختصاص مستقيم و برنامه: دهيم دارد كه اكنون مورد بحث قرار مي

  
  محاسبه مستقيم: رقباي معاصر

اي به  خود از بازارهاي غيرواقعي كاالهاي سرمايه 1938هور اگر چه النگه در مدل مش
، در مطلبي در باره دست 1967گر غيرمتمركز استقاده كرد، در سال  عنوان محاسبه

تواند جايگزين بازار  هاي داب، استدالل نمود كه كامپيوتر الكترونيك مدرن مي نوشته
وسياليسم بازار او، با تكامل از نظر النگه اين تاييدي بود بر اين كه مدل س 60.شود

اسبه مستقيم، تر مح دو مدل برجسته. تكنيكي و نظري پس از آن جايگزين شده است
  . ل و مدل آلبرت و هانل هستندشات و كاتر مدل كاك

                                                 
60 - O.Lange,´The computer and the Market`. 
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آوري كامپيوتر را در خدمت به ديدگاه كالسيك  ل تمام امكانات فنشات و كاتر كاك
به  هايي اي از اهداف و اولويت بق با مجموعهاختصاص مستقيم منابع مولد جامعه، مطا

ها مستقيماً با استدالل ظاهراً  آن. اند به شكل دموكراتيك تعيين شده كه گيرند كار مي
مورد نياز در حل يك  يشوند كه مدعي است كه محاسبه جامع الك نووه رو در رو مي

   61.ممكن استمدرن، غير  يداد براي يك اقتصاد پيچيده برون -داد سيستم درون
ها، در اقتصادي شامل يك ميليون محصول مجزا، كامپيوتري  مطابق با محاسبات آن

ميليون عمليات در ثانيه را انجام دهد، و از روش استاندارد  200كه قادر باشد حدود  
سال وقت الزم دارد تا ارزش كار هر محصول  16000زمان استفاده كند،  حل معادالت هم
رقم  4رونده، پاسخي با  بر عكس، با استفاده از رويكرد تقريب پيش. را محاسبه كند

تر  و كامپيوترهاي مدرن حتي سريع -آيد اعشار دقت، در عرض چند دقيقه به دست مي
  62.هم هستند

ل يك الگوريتم غيرمتمركز براي محاسبه و تجديدنظر شات و كاتر بدين ترتيب كاك
ها طرفدار يك  آن. محصول طراحي كردند در محتواي كار هر) مستقيم و غيرمستقيم(

شبه بازارند كه در آن تفاوت بين محتواي كار محاسبه شده براي هر محصول و كاري 
ريزان  اند براي مبادله با آن محصول بدهند، اطالعاتي در اختيار برنامه كه افراد آماده

دگان تعديل دهد كه بر اساس آن بتوانند دستورات توليد را براي توليدكنن قرار مي
ريزان مركزي، براي انجام اين كار نياز خواهند  با اين وجود اطالعاتي كه برنامه. كنند

آوري به كار  به روز شدن منظم فن... فهرست تمام محصوالت در حال توليد"داشت،
موجودي انبار در دسترس از هر نوع مواد خام و هر مدل ... رفته در هر فرآيند توليد

هاي  آوري بر اساس يك ارزيابي مركزي از فن"شود؛ به عالوه،  ميرا شامل  "ماشين

                                                 
  .32منبع - 61
 ."به سوي يك سوسياليسم جديد"شات و كاترل كاك - 62
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آوري را انتخاب  ريزي چگونگي استفاده از هر فن گوناگون توليد، سيستم برنامه
 يمحاسبه امكانعدمل، استدالل شات و كاتر بدين ترتيب مدل كاك 63".كند مي

عنوان تنها سوسياليسم طرفداري نووه از سوسياليسم بازار به  يشالودهمستقيم، كه 
زند، هر چند اين كار بر پايه  دهد، به روش كارآمد كنار مي را تشكيل مي "ممكن"

گيرد و در  هيچ كجا با موارد كشف و  كالسيك انجام مي شناسي نئو مفروضات معرفت
  .شود گذاري برخورد نمي سرمايه

ين پرسش آغاز را با ا "اقتصادهاي مشاركتي"آلبرت و هانل مدل خود تحت عنوان 
  :كنند مي

كنندگان در مناطق و نواحي  ها و صنايع مختلف، و مصرف چرا كارگران در شركت"
هاي مشترك خود را به شكلي آگاهانه، دموكراتيك و  متفاوت، نبايد بتوانند تالش

ريزي اجتماعي تعاملي كه در آن كارگران  كارآمد، هماهنگ كنند؟ در مسير يك برنامه
هاي خود را در پرتو اطالعات صحيح در باره اين كه چه چيز  ، فعاليتكنندگان و مصرف

دهند، چه  كارآمد و چه چيز منصفانه است، پيشنهاد داده و مورد تجديد نظر قرار مي
ريزي تعاملي  ها بر اساس يك فعاليت برنامه رويكرد آن 64 "چير ناممكني وجود دارد؟

كنندگان به  اي كارگران و شوراهاي مصرفغيرمتمركز قرار دارد كه از طريق آن، شوراه
گيري دموكراتيك  شوراهاي كارگران از طريق عمليات راي. رسند تعادل مي

يابند، كه  سازمان مي "متوازن شغليهاي  مجموعه "اسكنند و بر اس گيري مي تصميم
كنند، تا عقول در يك سري از وظايف گردش ميدر آن افراد در يك دوره زماني م

از شوراها . دهند ب با نيازهاي كلي جامعه را انجامانواع متفاوت كار، متناس تركيبي از
رود كه كاركردهاي مفيد اعضا را بيشينه كرده، شرايط عيني فعاليت اعضا و  انتظار مي
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هاي اجتماعي الزم براي توليد  داد بايد از هزينه شان در برون اين محدوديت را كه سهم
كنندگان، كه در آن  به همين سان از شوراهاي مصرف. رندآن فراتر رود را به حساب آو

كنند، خواسته  افراد تقاضاهاي مصرفي خود براي كاالهاي فردي و عمومي را بيان مي
سازي كاركردهاي مفيد  شود كه پيشنهادهاي سبد مصرف خود را با هدف بهينه مي

  .دبندي  محدود سازن چوب يك بودجهاعضا، طراحي كرده، آن را در چهار
اين شوراها قبل . كنندگان و كارگران است شامل شوراهاي مصرف ،فرآيند اختصاص

اين كار . دهند هاي خود را پيشنهاد كرده، مورد بررسي قرار مي از شروع به كار، فعاليت
ها به روش  گيرد كه در آن، قيمت از طريق يك سازوكار از عالئم قيمتي انجام مي

بدين ترتيب، اين مدل اقدام . گردند ا تقاضا، تعديل ميخودكار مطابق با فزوني عرضه ي
. كندرا با دو بعد جديد تقليد مي -آن يو نه پسين يدر نوع پيشين –تعاملي النگه 

گيري مشاركتي را با ايجاد شوراهاي كارگران و  مدعي است كه فرآيند تصميم
دهند، تضمين  ميهاي خود را پيشنهاد و مورد بررسي قرار  كنندگان كه فعاليت مصرف

مراتبي است كه تساوي و  كند؛ و اين كه هدف آن داشتن روابط توليد غير سلسله مي
  . بخشد ارتقا مي "هاي متوازن شغلي مجموعه "مشاركت را از طريق نهاد 

تمركز آلبرت و هانل بر استفاده از ظرفيت موجود به روشي است كه هم كارآيي و 
گذاري بحث  ي سرمايه اما در باره به حساب آورده، تر را  هم مالحظات اجتماعي وسيع

   65.كند نمي
گيرد، اما تنها بر اساس  گذاري را در بر مي ل رسماً سرمايهشات و كاتر مدل كاك

هيچ يك از اين . مفروضات نئوكالسيك از يك دانش كامل از تمام كاركردهاي توليد
                                                 

  كند، كه در  شان صدق مي رباره مدل رسمياين موضوع مطمئنا د -  65
The political economy of participatory Economics 

توان به تصميمات  هايي وجود دارد دال بر اين كه چگونه مي ها، نشانه در نتيجه مشهور آن. ارايه شده است
  : نگاه  كنيد به: ها بسيار ابتدايي هستند گذاري نزديك شد، اما نشانه سرمايه

M . Albert and R. Hahnel, Looking for ward, Boston 1991. 
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به عالوه، از . كنند نمي گذاري برخورد ها به روشني با مسائل كشف و سرمايه مدل
ها دموكراسي نمايندگي در عرصه سياسي را به نفع اشكال  سياسي هر دوي آن يجنبه

ابتكاري در زمينه  كنند، بدون اين كه هيچ دوم رد ميدهي مستقيم و رفران متنوع راي
  . تعامل و توافق اجتماعي رو در رو ارائه كنند

ي تكنيكي محاسبه  توانند با مسئله مستقيم مي يهاي محاسبه بدين ترتيب مدل
ي عملي كشف كه اقتصادهاي واقعي با آن رودررو  برخورد كنند، اما نه با مسئله

گيرند كه در  ها در چهارچوب گفتمان معرفت شناسي نو كالسيك قرار مي آن. هستند
د و به آساني قابل تبديل و انتقال شو به طور عيني داده شده، فرض ميآن، دانش 

نگر برخورد  گيري جزئي ها در اساس قادرند با نقص دانش، بر آمده از تصميم آن. است
شناسي اطريشي داير بر  كنند، اما از برخورد با نقائص مطروحه در گفتمان معرفت

  .طبيعت نهاني دانش و ضرورت كشف آن از طريق يك فرآيند بسيج اجتماعي، ناتوانند
  

  ريزي مشاركتي برنامه: رقباي معاصر
مستقيم، هر گاه از پيوستگي دروني  يهاي سوسياليسم بازار و محاسبه مدل

هاي  مدل. شونداختار گفتمان نئوكالسيكي مطرح ميبرخوردار باشند، طبعتاً در س
در  اند و يا در اساس  ايم، ناپيوسته اطريشي سوسياليسم بازار هم، همان طور كه  ديده

به عالوه مكتب اطريشي امكان . تندداري هس بازسازي مالكيت خصوصي سرمايهجهت 
  . داند نگر را از پايه مردود مي گيري جزئي برخورد با نقائص دانش، بر آمده از تصميم

، كه سومين رقيب هستند ريزي مشاركتي ن حاضر طرفدار سيستمي از برنامهمولفا
به نظر ما يك تغيير . رودبحث تئوري اقتصادي سوسياليسم به شمار ميمعاصر در 

تغييري كه به اتكاي آن بتوان تعامالت اقتصادي براي غلبه بر . تمان مورد نياز استگف
كه در بحث محاسبه اقتصادي سوسياليستي  بندي كرد مفهوم دو منبع نقض دانش را
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ريزي مشاركتي مورد نظر، سيستمي است كه در آن  سيستم برنامه. است مطرح شده
اند و از طريق يك فرآيند همكاري و  ملها با هم در تعا هاي افراد و جماعت ارزش

دهند و ما مدعي هستيم كه چنين فرآيندي ما را قادر  مذاكره به يك ديگر شكل مي
سازد تا فارغ از تهديد و اجبار دولت يا نيروهاي بازار، دانش نهاني را آشكار كرده،  مي

توان از  يبدين ترتيب م. زندگي اقتصادي را به طور آگاهانه كنترل و هماهنگ كنيم
ارتباطات افقي ": د دارندكه گويي تنها دو بعد وجوفراتر رفت معماي غيرقابل حل نووه 

تواند وجود داشته  چه بعد ديگري مي) سلسله مراتبي(، و ارتباطات عمودي )بازار(
   66"باشد؟

را   ريزي مشاركتي فرض اساسي تغيير در گفتمان، كه زيرساخت مدل برنامه پيش
گذاراني  اند كه تنها سرمايه ها مدعي اطريشي. د، نيازمند توجه دقيق استده تشكيل مي
گيرند، به دانش نهاني دسترسي  استفاده از سرمايه خصوصي تصميم مي يكه در باره

كه به كشف  برخوردارند مورد نياز براي انجام عملي يداشته، و در عين حال از انگيزه
براي دسترسي به  تي مدعي است كه همه افرادريزي مشارك رويكرد برنامه. منتهي شود
كه توانند اين دانش را كشف و مورد استفاده قرار دهند، مشروط به اين ، ميدانش نهاني

بدين ترتيب مشاركت . ها داده شود ظرفيت تحليل و ارزيابي نتايج تصميمات به آن
پذير  ا امكانگيري، بسيج اجتماعي دانش نهاني كليه افراد جامعه ر عمومي در تصميم

كساني كه در  منحصر سازد ي كوچكدودهسازد، نه اين كه فرآيند كشف را به مح مي
  . ي  به سرمايه خصوصي دسترسي دارنددار سرمايه يك اقتصاد
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  مبادله بازار و نيروهاي بازار
اگر چه طرح اشكال مشاركتي سازمان اقتصادي، داراي يك تاريخ طوالني است، 

ريزي مشاركتي، نسبتاً جديد  صادي سوسياليستي بر اساس برنامهارائه يك مدل اقت
گر اساس يك  كند كه نشان ن حاضر، مدلي را طرح ميدوين، يكي از مولفا 67.است

و بين نمايندگان  "ي توافقبر پايههماهنگي "سازمان اقتصادي به صورت فرآيندي از 
بين  و با بحث و مشاركت ه قرار دارند،كساني است كه تحت تاثير تصميمات اتخاذ شد

بازار و  يمبادله"در مدل دوين، تمايز بين  68.يابند هاي ذينفع، آگاهي مي طرف
  !از اهميت حياتي برخوردار است "نيروهاي بازار"

بازار مستلزم مبادالتي بين خريداران و فروشندگان است، و چيزي كه  يمبادله"
يا كاالها و خدماتي است كه به وسيله ) در انبار(شود يا كاالهاي موجود  مبادله مي

نيروهاي بازار به . ها و با استفاده از ظرفيت موجودشان، توليد شده است شركت
ديگر در باره  كند كه در آن از طريق تعامل تصميمات مستقل از يك فرآيندي اشاره مي

زه گذاري، تغييراتي در اختصاص زيربنايي منابع، اندا گذاري و عدم سرمايه سرمايه
شود، و  هاي اقتصادي، ايجاد مي نسبي صنايع مختلف، و توزيع جغرافيايي فعاليت

   69".گيرد صورت مي يهماهنگي به شكل پسين

                                                 
سازي  هايي براي مدل با اين حال نبايد اين جمله را به اين صورت تفسير كرد كه تا همين اواخر تالش - 67

ر ، كه طرفدا1930و  1920هاي  جنبش سوسياليسم صنفي دهه. اقتصادي مشاركتي اساسا وجود نداشته است
دهي شده است، بلكه در تمام جامعه بودند، مطمئنا  ها سازمان خودگراني نه تنها در محل كار، كه بر اساس اتحاديه

 : تاز مهم به شمار آيد، نگاه كنيد به تواند به عنوان يك تالش پيش مي
.G.D.H. Cole, Guild Socialism Restated, London 1920 

  : پوالني طراحي شده است، براي بحث در اين زمينه نگاه كنيد به يك خط مشابه استداللي هم به وسيله
P.Rosner,”Karl Polanyi on socialist Accounticy”, in K. Polonyi – Levitt, ed. The life and 
work of Karl Polanyi, Montreal 1990 . 

  ."ريزي اقتصادي دموكراسي و برنامه"پات دوين -68
  ."ريزي مشاركتي سم بازار يا برنامهسوسيالي"پات دوين  -69
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، فرآيندي است كه در آن اطالعات مربوط به ي توافقبر پايهفرآيند هماهنگي 
ه، آيد، رد نشد هاي مختلف كه در جريان مبادله بازار به دست مي آوري فعاليت سود

بلكه به روش تعاوني و هماهنگ، در پيوند با ديگر اطالعات كمي و كيفي، مورد 
بدين ترتيب، . گيري شود گذاري تصميم گيرد، تا در باره الگوي سرمايه استفاده قرار مي

كننده استفاده از ظرفيت مولد موجود است، اما تغييرات در  بازار، هماهنگ يمبادله
و توسط كساني كه تحت تاثير آن قرار دارند،  يپيشين ساختار ظرفيت مولد به صورت

  : بنابراين. گردد مورد توافق قرار گرفته و هماهنگ مي
. كند ريزي را با عدم تمركز تركيب مي اين مدل، بدون اتكا به نيروهاي بازار، برنامه"

گذاري  سرمايه. شود ريزي مي اختصاص كامل منابع در سطح جامعه به طور كلي برنامه
. گردد شود، اما بر اساس غيرمتمركز اجرا مي صلي به صورت متمركز هماهنگ ميا

دانند كه با ظرفيت موجود چه چيزي توليد كنند تا تقاضاهاي  واحدهاي توليدي مي
تغيير در ظرفيت واحدهاي توليد، در . معين جامعه به طور كلي و فرد تامين شود

ر قرار دارد، اني كه تحت تاثير اين تغييو توسط كس ي توافقبر پايههماهنگي  نهادهاي
منافع عمومي و مشخص  يمنافع جامعه در هر مورد به وسيله .شود گيري مي تصميم

واحدهاي توليدي تحت نظارت عمومي قرار دارند و . شود ، تعريف ميهر گروه ذينفع
ح در از آن جا كه افراد در تمام سطو. كند آمد تشويق مي كار عملها را به  جامعه آن

گيري مشاركت دارند، قاعدتاً خود را ملزم به اجراي موثر اين تصميمات  تصميم
كه با  كند تعريف مي دوين مالكيت اجتماعي را به عنوان مالكيت كساني 70".دانند مي

، در اين مدل، بدين ترتيب. گيرند ير قرار مياستفاده از دارايي مورد بحث، تحت تاث
كنندگان مواد اوليه و جوامع و  ، مشتريان، تأمينها تحت مالكيت كاركنان شركت
تر به وسيله كميسيون  منافع عمومي. كه در آن حوزه قرار دارند هستند مناطقي

                                                 
 .68منبع -70



 مدل سوسياليسم مشاركتي 

 ١٤٣

هاي  جغرافيايي فعاليت، و گروه يريزي محلي، ملي يا جهاني، بسته به گستره برنامه
ها، نمايندگي  نفع نظير طرفداران محيط زيست يا هواداران برابري حقوق و فرصت ذي
   71.شود مي
هاي  شود، و بر اساس هزينه ي متوسط درازمدت تعيين مي ها برابر با هزينه تميق

ي سرمايه كه از طرف مركز تعيين  دادهاي خريداري شده و هزينه ي درون كار، هزينه
ابراين در مبادله كنند و بن مي ها براي جلب مشتري رقابت شركت. دشود، قرار دارن مي

  : كنند شان توليد مي هاي بخشي دارايي شوند و اطالعاتي در باره ميزان اثردرگير ميبازار 
كنندگان و  مبادالت بين توليد يهيچ تالشي در جهت هماهنگي پيشين"

هاي  ميزان ظرفيت در كار، و وضعيت فهرست. گيرد كنندگان صورت نمي استفاده
دهد كه آيا ظرفيت آن  مي ها در يك صنعت به طور كلي، نشان سفارشات و موجودي

بنابراين، نياز به تغيير در ظرفيت يك شركت . صنعت نيازمند گسترش يا انقباض است
ها در صنعت و يا در نتيجه عدم  به صورت نتيجه كاركردش نسبت به ديگر شركت
   72". گردد توازن بين عرضه و تقاضا در آن صنعت، آشكار مي

ي توافق، متشكل از بر پايههماهنگي هاي  تغيير در ظرفيت به وسيله نهاد
: ن عبارتند ازاين مالكا. گيري مي شود عت، تصميمن اجتماعي آن صننمايندگان مالكا

كننده و مشتريان به كميسيون  هاي ديگر در آن صنعت، صنايع اصلي تامين شركت
ها با منافع مشروع در  ريزي محلي، ملي يا جهاني مربوطه؛ و ديگر گروه برنامه
سه نوع " ي توافقبر پايههماهنگي  نهادهاي. ي تصميمات مورد بحث عهمجمو

اول اطالعات حسابداري در باره عملكرد هر : اطالعات كمي را در دسترس خود دارند
فراهم آمده ) بازار ييعني در جريان مبادله(شركت كه با استفاده از ظرفيت موجود 
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ها در ارتباط با  در تقاضا يا هزينهاست؛ دوم برآوردهايي از تغييرات مورد انتظار 
هاي مورد انتظار در ارتباط با  هاي موجود؛ سوم برآوردهايي از تقاضاها و هزينه فعاليت

ها در عين حال به دو نوع اطالعات كيفي نيز  آن. محصول بالقوه يا نوآوري در فرآيند
د توافق، كننده در فرآين دسترسي دارند كه توسط نمايندگان منافع متفاوت شركت

اول، قضاوت در باره داليل اساسي هر تغيير عملكرد شركت؛ دوم : شود تامين مي
نظرات كساني كه تحت تاثير شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم در جوامع و مناطقي 

هاي توزيع  گذاري ممكن است در آن جاها صورت گيرد، اولويت قرار دارند كه سرمايه
سي دموكراتيك مورد توافق قرار گرفته، و محلي كه از طريق يك فرآيند سيا

   73".هاي نمايندگان ديگر منابع مشغولي دل
. كند ريزي مشاركتي، مبادله بازار و نه نيروهاي بازار را وارد مي مدل دوين از برنامه

بازار،  يهاي درگير در مبادله از آن جا كه استفاده از ظرفيت موجود به وسيله شركت
   74.رسد شود، خطر بوركراسي به حداقل مي گيري مي ز تصميمبر يك اساس غيرمتمرك
كه  شود اتخاذ مي گذاري مستقل به وسيله نمايندگان افرادي تصميمات سرمايه

تصميمات در حوزه جهاني، مانند آن چه كه . گيرند تاثير اين تصميمات قرار ميتحت 
هايي با نتايج  فعاليتالمللي، الگوي جهاني فعاليت اقتصادي، يا  به بازار توزيع بين

. گيرد المللي مورد توافق قرار مي شوند،  در سطح بين زيست محيطي جهاني مربوط مي
ترين سطح، در انسجام با  كه تصميمات در محلي با اين وجود، براي تضمين اين

مشاركت نمايندگان تمام منافع اصلي تحت تاثير، قرار دارد، اصل تابعيت به طور كلي 
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“ Fin di Siecle: socialism after the crash”  
برن را به اين نتيجه رساند تا انتقادي بر پايه  ناتواني در درك تمايز بين مبادله بازار و نيروهاي بازار بود كه بلك

  :برن، نگاه كنيد به براي جزئيات پاسخ به انتقاد بلك. يك بدفهمي بنيادين از مدل پيشنهاد شده، ارايه كند
Devine,”market socialism or participatory planning?”  
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از آن جا كه فرآيند توافق، پيوسته است، افراد درگير، دانش نهاني . دگرد اعمال مي
برند كه چه چيز ممكن و چه چيز ناممكن بوده، و  كنند و پي مي خود را كسب مي

. كنند بنابراين توانايي ارزيابي و ياد گرفتن از تصميمات گذشته خود را پيدا مي
 يحد ممكن به صورت پيشيندر حالي كه تصميمات به هم وابسته تا "بنابراين 

شوند، در جريان فرآيندي از توافق كه كشف و يادگيري را قبل از به كار  هماهنگ مي
انجامد كه اصالح  مي يسازد، عمل به كشف و يادگيري پسين گرفتن منابع ممكن مي
با اين حال، اين فرآيندهاي به هم بسته . گيري را در پي دارد در دور بعدي تصميم

است تا بر اساس  و همكاريتر بر اساس توافق  ، بيشيو پسين يپيشين گيري تصميم
   75.اجبار يا رقابت

ترين اهميت را پوياي مشاركت، بيش يبه طور خالصه، مدل دوين با تاكيد بر جنبه
اين مدل با تشخيص اين كه افراد عالئق متمايزي . دهد براي توافق و تعامل قرار مي

اي كه شناسايي و احترام  ها را به روشني بيان كرده و در زمينه دارند كه بايد بتوانند آن
به منافع ديگران را تشويق كند، در مورد آن مباحثه كنند، در پي ارتقاي همكاري و 

  . بازشناسي منافع عمومي به هم وابسته است
  

  :نتايج
هاي  سازي سيستم هاي نظري براي ساختن يا شبيه ستم و تجربه تالشيتاريخ قرن ب

ما تالش كرديم نتايجي . كننده بوده است قتصادي سوسياليستي، غني اما آشكارا نااميدا
. م تا بحث معاصر تئوري اقتصادي سوسياليسم را تقويت كنيماخذ كنياز اين تجربه 

هاي يك اقتصاد سوسياليستي بايد بتوانند با مسائل محاسبه، انگيزه و كشف  مدل
كه از طبيعت نهاني آن و  بپردازند نقائص دانشها بايد به  برخورد كنند؛ اين مدل
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سه رقيب معاصر در اين . گيرند ر نيروهاي بازار سرچشمه مينگ گيري جزئي تصميم
. ريزي مشاركتي تالش عبارتند از سوسياليسيم بازار، محاسبه مستقيم و برنامه

و هاي نئ مدل. نئو كالسيك و اطريشي: اند هاي سوسياليسم بازار بر دو نوع مدل
ها قادرند با آن. پردازند ت انگيزه و نظارت ميكالسيك اساساً ايستا بوده و به موضوعا

. گذاري مسايل محاسبه و انگيزه برخورد كنند، اما نه با مسايل كشف و سرمايه
كنند، قطعيت يا يك تعادل قطعي  گذاري بحث مي هايي كمي كه در باره سرمايه مدل

دهند و  كالسيك، طبيعت نهاني دانش را تشخيص نميهاي نئو  مدل. گيرند را فرض مي
كالسيكي در  ها به سان خود گفتمان نئو آن. قادر نيستند با عدم قطعيت برخورد كنند

داري و يا بازار  هاي بازار سرمايه هايي واقعي فعاليت اقتصاد توانند در باره روش كل، نمي
  . سوسياليستي چيزي به ما بگويند

گذاري،  ياليسم بازار در پي برخورد با مسائل كشف و سرمايههاي اطريشي سوس مدل
اند و يا  ها يا دچار عدم انسجام با اين حال، آن. عالوه بر مسايل محاسبه و انگيزه هستند

كنند كه عمالً بر اساس مالكيت  داري ارايه مي تقليدي آن چنان نزديك از سرمايه
مكن است بتوانند با مسئله بسيج به عالوه، در حالي كه م. گيرند خصوصي قرار مي

دانش نهاني برخورد كنند، اما بنا به تعريف از برخورد با نقائص دانش همراه با 
ريزي اقتصادي را در  توانند برنامه بنابراين نمي. نگر ناتوان هستند گيري جزئي تصميم

هاي اساسي به هم پيوسته در مدل خود جاي گذاري فهوم هماهنگي پيشين سرمايهم
  . هندد

آوري  هاي محاسبه مستقيم قادرند با استفاده از كامپيوترهاي مدرن كه گرد مدل
دهند، رسماً با مسئله محاسبه برخورد  ها را ترتيب مي دليلاطالعات فني و پردازش 

گذاري  ها در برخورد با موارد دانش نهاني، كشف و سرمايه با اين حال اين مدل. كنند
ها بايد دانش قطعي يا معادل  گذاري، آن ي برخورد با سرمايهبرا. كامالً ناتوان هستند
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شان ضرورتاً در گفتمان نئوكالسيك   آن را فرض بگيرند و بنابراين چهارچوب تحليلي
  . گيرد جاي مي

گيري براي  ترين جهت بخشريزي مشاركتي نويد باشد، برنامه اگر اين ارزيابي صحيح
تواند از طريق  اين مدل مي. ياليسم استكار آينده در زمينه تئوري اقتصادي سوس

بازار واقعي و اطالعات كيفي به دست آمده از  ياطالعات كمي ايجاد شده در مبادله
قرار دارند، با  ها ترند، و بيش از همه تحت تاثير آن كساني كه به تصميمات نزديك

مات صميت يگذاري اساسي بر پايه از آن جا كه سرمايه. خورد كندمسئله محاسبه بر
در عين حال . هماهنگ گردد يتواند به طور پيشينشود، مي نگر اتخاذ نمي جزئي

يك فرآيند اجتماعي كشف و بسيج از طريق . شود طبيعت نهاني دانش بازشناخته مي
. ريزي مشاركتي قرار دارد در قلب برنامه ي توافقبر پايهمشاركت عمومي و هماهنگي 

گيري  بيعت نهاني آن و تصميمانش، بر آمده از طتوان با نقائص د بدين ترتيب مي
ريزي  مشاركتي است كه  در ميان هر سه رقيب، اين تنها برنامه. نگر، برخورد كردجزئي

  . قادر به انجام اين كار است
هاي اقتصادهاي سوسياليستي اين قدر غالب  پس چرا سوسياليسم بازار در بحث

توضيح ديگر جذابيت . كز مدل شورايي استريزان متمر است؟ يك توضيح تجربه برنامه
كه  گذاري شده در آن است فكري سرمايهكالسيكي و نيروي روشن گفتمان نئو

با اين حال . تر اقتصاددانان، حتي اقتصاددانان سوسياليست است كننده بيش مشخص
  . تر باشد يك دليل سوم هم وجود دارد كه شايد از همه گفتني

ريزي مشاركتي بر اساس اين فرض سنتي سوسياليستي  برنامههاي محاسبه مستقيم و  مدل
شان با منافع ديگران در هم تنيده است و  قرار دارند كه افراد قادرند تشخيص دهند كه منافع

هاي بازار ايمان خود را  سوسياليست. بايد نه تنها براي خود كه براي صالح عمومي نگران باشند
پندارند، و به صورت اعتقاد به  اقع بسيار آن را خطرناك ميدر و. اند به اين فرض از دست داده
كنند، با اين استنباط كه ممكن است براي مشروعيت بخشيدن به  كمال انساني تفسير مي
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هاي خود را براي برخورد با  هاي بازار مدل بنابراين سوسياليست. مهندسي اجتماعي به كار رود
ي  جويانهطلبانه و منفعتر فرصتاي از رفتا همسائل انگيزه و نظارت، بر اساس پيش زمين

  76.كنند طراحي مي "ريز و رئيس خودخواه بانك مدير، برنامه"
ريزي مشاركتي پا فشاري بر اين نكته است كه سوسياليسم  بر عكس، طرفداري ما از برنامه

انتظار به عالوه احتماالً حق با ماركس بود وقتي . ساز داشته باشد بايد يك برپايي دگرگون
ري به آن دا كه سرمايه گرددايجاد مي داشت كه سوسياليسم بر اساس باالترين سطح تكاملي

وري كار، بلكه  توانيم اين موضوع را نه تنها در مورد سطح بهره امروز مي ما. يابد دست مي
دني، و در دهي خود در نهادهاي جامعه م چنين در مورد سطح مشاركت در سازمان هم

ها و  اين است كه تكامل به سوي سياست. اركتي تفسير كنيمموكراتيك مشفرآيندهاي د
اي كه چه بر  اقتصادهاي مشاركتي مستلزم محو تقسيم كار اجتماعي و انتقال جامعه از جامعه

ي يك طبقه حاكم  هاي نهادي، تحت سلطه ي موقعيت اساس مالكيت خصوصي و چه بر پايه
ر است، با مردمي كه در جريان زندگي، سهم عادالنه اي خودمختا قرار دارد، به سمت جامعه

تعجبي ندارد  77گيرند ، بر عهده ميهم در سطح خُرد و هم در سطح كالنخود را از اداره امور، 
ناپذير با نظريه سياسي سوسياليسم در پيوند  كه نظريه اقتصادي سوسياليسم به طور جدايي

  .  است
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  :ييي كارفرمابازبيني نظريه
  يك رويكر از منظر سوسياليسم مشاركتي

  پات دوين 
  آزاد. ح

  :مقدمه
با  هاي نوآورانه و ايجاد توازني اقتصادي تقريبا به فعاليتاصطالح كارفرمايي در نظريه

. شودها در شرايط عدم قطعيت انجام ميبازار اشاره دارد كه توسط افراد يا شركت
تواند توسط معياري ها ميرد كه اين فعاليتضمني و صريح وجود دا يدركوانگهي يك 

و  "مولد"بين كارفرمايي ) 1993(بامول. ارزيابي شود "غيرمولد"يا  "مولد"از پيش 
برحسب اين كه فعاليت اقتصادي افزايش،  ،شودو مخرب تمايز قايل مي "غيرمولد"

برحسب  توان از تعريف بامولاما مي. ي خالص داشته باشدكاهش يا بازتوزيع بازده
تر ي بازده خالص، با وارد كردن مالحظات اجتماعي وسيعمعيارهاي متعارف در باره

هاي محلي يك سيستم ارزشي كه بر اهميت كيفيت زندگي پايدار، جماعت. فراتر رفت
انواع  گيرد قادر استبرابري را در نظر ميكند و قابل زيست، ثبات اجتماعي تاكيد مي

اما بسيار متفاوت از  ؛يي و نوآوري را مورد ارزيابي قرار دهدگوناگون فعاليت كارفرما
  . داردسيستم ارزشي كه به سادگي افزايش بازده خالص را مدنظر 

شود، اما غالب نظريات گرچه مفهوم كارفرمايي در تمام ادبيات اقتصادي يافت مي
به . ندل شوقايهاي خود جايگاه مناسبي براي آن توانند در مدلاقتصادي در واقع نمي
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دهي ، و انواع سازمان)در هر شكل از تعريف(ي بين موفقيت كارفرما عالوه رابطه
قرار گرفته  اقتصادي چه در سطح خُرد و چه در سطح كالن به ندرت مورد پرسش

استثناي اصلي مكتب اتريشي است كه در اين مورد بر اين امر اصرار دارد كه . است
. نياز دارد خود چون شرط ضروريالكيت خصوصي همموجود فعاليت كارفرمايي، به 
دهي اقتصادي را ي بين كارفرمايي و نوع سازمانكند كه رابطهاين مقاله تالش مي

دهي، تا رار دهد، با تاكيد ويژه در مورد الزامات اشكال مشاركتي سازمانقمورد تحليل 
  .بين موقعيت كارفرمايانه، مولد و غير مولد موازنه ايجاد كند

ي عدم قطعيت به عنوان اولين مقدمه بر اصطالح در باره) 1755(ي كانتيلونمغلطه
، 1990كاسون (كارفرمايي در نظريه اقتصادي به طور وسيع مورد تفسير قرار گرفته است

اما براي اولين بار يك نقش تحليلي مجزا براي كارفرمايي، توسط ). 1988هبرت و لينك 
ژان باتيست سه به كار گرفته شد كه بين درآمد حاصله از فعاليت سازماندهي توليدي 

هاي اين ديدگاه بعدها توسط مارژيناليست. و سهم مالكيت سرمايه تفاوت قايل شد
آوري منابع الزم براي توليد به ماواخر قرن نوزده تدوين شد كه اهميت كاركرد گرده

- ها را به نقش كارفرما هدايت ميانضمام سرمايه را معرفي كرد، عواملي كه آن

اما ظرايف بعدي در مكتب نئوكالسيك كه تئوري تعادل  ).1971، منگر1920مارشال (كرد
نقش به  اين واگذاري ،گرفتي تحليلي خود در نظر ميهسته چونرا همعام والراسي 

به عنوان يك يادداشت تاريخي اين نكته طنزآميز است كه . رفرما را منسوخ كردكا
معهذا خود وجود  ،كندگرچه مدل والراسي، كارفرما را از نظريه كالسيك حذف مي

  . پذيردي مستقل ميكارفرما را به عنوان يك مقوله
درن و در ولي براي مكتب اتريشي م ،گرچه كارفرمايي از نظريه كالسيك رخت بربست

كه كارش در اين مورد به نوعي مكمل  كردايفا ميي شومپيتر نقش مركزي آثار اوليه
كانون توجه تحليل مكتب اتريشي خود روند بازار . شودنظريات مكتب اتريشي تلقي مي
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ي محيطي كه ضرورتا غيرمتمركز است و درباره "دانش نانوشته"است، كه در آن 
هاي كارفرمايي در سطح اجتماعي بسيج از طريق فعاليت ،ر استيپيوسته در حال تغي

ها چارچوب موجود بنابراين كاركردهاي اساسي كارفرمايي براي اتريشي .دشومي
 ،در مقابل. كنددهد و نوآوري را مطرح ميها را تغيير ميهدف -هاي وسيلهشبكه

فا با مشكالت گيرد و صرها را ثابت ميهدف-هاديدگاه نئوكالسيك چارچوب وسيله
بنابراين در . كندداده شده عمل مي چون امريهم سازي در چارچوب موانعبهينه
: كندبه درستي اشاره مي) 6، ص1980(كالسيك همان طور كه كيرزنر  ي نئونظريه

-تصميم"ي درست؛ و گيري درست به معناي غيركارفرمايي يعني محاسبهتصميم"

گرچه مكتب نئوكالسيك از تصور . "محاسبه گيري خطا معادل است با اشتباه در
ها و اطالعات شود كه در آن عدم قطعيتي يك محيط اقتصادي دور ميساده

امكان يك تحليل  رويكرد معرفتي اين نظريه ،شوندغيرمتقارن در نظر گرفته نمي
كند اشاره مي) 118، ص 1994(لواالنگ. كندمناسب از تغيير را به طور قطعي حذف مي

فقدان دانش "است،  "پارامتري"حالي كه تاكيد مكتب نئوكالسيك بر عدم قطعيت  در
هايي متغير ويژه در درون ساختار يك مشكل ي ارزشكامل از پيش موجود درباره

آيد، تاكيد مكتب اتريشي بر عدم قطعيت ساختاري است، خود بعدا به دست مي ،معين
ي ساختار مشكل اقتصادي كه با آن ارهفقدان دانش كامل از طرف عامل اقتصادي درب"

در نتيجه براي مكتب اتريشي جوهر كارفرمايي در چيزي نهفته است . شودرو ميروبه
كارفرما به . نامدمي "بيرون رفتن از چارچوب معرفتي موجود"كه النگ لوا آن را 

 چون داورهاي قبال ناشناخته آگاه است و همكيرزنر نسبت به فرصت -روايت ميزس
- نوآوري به روايت شومپيتر چارچوب موجود را تغيير مي واما كارفرما . كندعمل مي

  .دهد
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اند كه ي اين پرسش بحثي ارائه نكردهمكتب نئوكالسيك و مكتب اتريشي درباره
چگونه كارفرما در بستر انواع گوناگون ساختار تشكيالتي هم در سطح خُرد و هم در 

ي بين اشكال سازماني و موفقيت كارفرمايي رابطه بنابراين. گيردسطح كل قرار مي
هاي كارفرمايي در ناتواني مكتب نئوكالسيك براي بررسي فعاليت. تدوين نشده است

هدف نسبتا در تحليل اخير ساختارهاي اداري تشكيالتي  – ساز وسيلهچارچوب بهينه
ت يا تنظيم ي معامالكند، به خصوص از نظر كاهش هزينهتكامل و تدوام پيدا نمي

كند و مكتب اتريشي نقش كارفرمايي را به افراد واگذار مي. انطباق عامل اصلي با انگيزه
. كندي منطبق با واحد اقتصادي تدوين نميگاه يك نظريهاش هيچگراييبه علت ذهن

خودي هاي پويايي روند بازار به عنوان يك نظم خودبهتوجه اين مكتب بر جنبه
. ي ساختارهاي طرح شده از جمله در واحد اقتصادينه مطالعه ،متمركز شده است

هاي بزرگ در گرچه شومپيتر در اثر متاخر خود بر بخش تحقيق و توسعه شركت
پردازي روند نوآوري به توضيح نوآوري تاكيد كرده است، اما اين امر به زيان نظريه

ترتيب عدم قطعيت و بيني تمام شده است؛ و بدين عنوان امري معمولي و قابل پيش
شود كم اهميت جلوه اساسي تلقي ميعنصري براي ديدگاه مكتب اتريشي  ،كشف

  .شودداده، و به طور موثر نقش كارفرما كنار گذاشته مي
البته ادبيات وسيعي در مورد تغييرات فني و نوآوري وجود دارد، اما اين مطالعات 

ي ا كه اين روندها در بستر يك شبكهكند، چري مسايل فني و نوآوري تغيير ميدرباره
هاي ي بين اين روندها و نظريهها و نهادهاي ديگر قرار دارد و رابطهپيچيده از شركت

اخيرا . گيردموجود مبتني بر فعاليت كارفرمايي منفرد به ندرت مورد توجه قرار مي
انش هاي دي كارآيي واحد توليدي تدوين شده است كه توجه را به ويژگينظريه

كند هايي تاكيد ميكند و بر روشنانوشته و اجتماعي در درون يك شركت جلب مي
ي كارآيي يك رسد نظريهبه نظر مي. شودآيد و بسيج ميكه در آن دانش به وجود مي
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چارچوب اميدبخشي براي احياي مفهوم كارفرمايي فراهم سازد با قرار دادن فعاليت 
بوطه و در نظر گرفتن آن به عنوان يك روند كارفرمايي در شركت و نهادهاي مر

  .اجتماعي و جمعي
- ي بين موفقيت كارفرما و انواع گوناگون سازمانهدف اين مقاله روشن كردن رابطه

ها كنيم كه نئوكالسيكاي را مرور ميدر بخش دو، ما به طور انتقادي شيوه. دهي است
دهيم كه ما نشان مي. گيرندنظر ميها و طرفداران كارآيي براي كارفرمايي در و اتريشي

تواند وجود داشته اوال در نظريه نئوكالسيك نقشي براي كارفرما وجود ندارد و نمي
كيرزنر و  -هاي ميزسكنيم و تحليلسپس رويكرد مكتب اتريشي را معرفي مي. باشد

. ازيمپردانداز مكتب كارآيي ميدهيم و به چشمشومپيتر جوان را در برابر هم قرار مي
كنيم و سپس نتايج ممكن در نظام ها را ارزيابي ميدر بخش سوم ما اين ديدگاه

ي در ادامه. دهيماقتصاد مشاركتي را بر كارفرمايي و نوآوري مورد بررسي قرار مي
كنيم كه به عنوان روندي ما نظام اقتصاد مشاركتي را تعريف مي) 1988(نظرات دوين

شان بر يك ديگر تاثير متقابل دم در تمام سطوح زندگيها و منافع مركه در آن ارزش
-از طريق واحد توليدي به يك ديگر شكل مي كه گيرياز تصميم فراينديد و در ندار

درون واحد توليدي، بيرون : كنيم كه مشاركت دو بعد دارددر ادامه بحث مي. دنبخش
حد توليدي براي بسيج اولي مربوط به الزامات مشاركت عمومي در چارچوب وا. از واحد

اي هاي كارفرمايانه بالقوهدانش نانوشته در پيوند با روندي است كه طي آن فعاليت
كند و انتخاب گيرد كه بايد توسط واحد توليدي به عهده گرفته شود، ظهور انجام مي

داري واحد توليد مشاركتي از واحد توليد در سرمايه. فعاليتي كه عمال بايد تعقيب شود
هاي اخير هر دو به درجات ريزي آمرانه متمايز است، چون اين نظاممدل برنامه يا

ها مانع بسيج بعضي از دانش بنابراين آن. اندمختلف از تامين مشاركت عمومي بازمانده
هاي كارفرمايي بالقوه را انداز مشخص كردن فعاليتشوند و از اين رو چشمنوشته مينا
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- ها و منافع درگير مربوط به تصميمي طيف ارزشدامنههمين طور . كنندمحدود مي

عد دوم مربوط به الزامات مشاركت عمومي خارج از واحد ب. گيري كه بايد دنبال گردد
يجه كارفرمايانه يا كنند كه كدام نتتوليد است براي روندها و معيارهايي كه تعيين مي

يف مورد توافق آن چه كه از آميز است و بر اساس تعرنوآورانه واحد توليدي موفقيت
مالحظات . بايست مورد گزينش قرار گيردرود مينظر اجتماعي مولد به شمار مي

   ...گيردپاياني در بخش چهارم مورد بررسي قرار مي
  

  كارفرمايي در بستر سوسياليسم مشاركتي
  

  :ارزيابي از ادبيات مربوط به كارفرمايي
فعاليت كارفرمايي و نوع سازماندهي اقتصادي  ي بينالزامات اين ادبيات براي رابطه

- اي اين ادبيات اين است كه فعاليت كارفرمايي تحت  نظام سرمايهچيست؟ فرض پايه

به ندرت بيان صريح  اين امر شود، گرچهداري مبتني بر مالكيت خصوصي شكوفا مي
مايي معهذا علت وجودي مالكيت خصوصي، براي شكوفايي فعاليت كارفر. كندپيدا مي

كند كه مالكيت البته مكتب اتريشي پيوسته ادعا مي. پردازي نشده استهيچ گاه نظريه
اجتماعي با بسيج اطالعات نانوشته از طريق فعاليت كارفرمايي ناسازگار است، همان 

اما استدالل و نقد مكتب . طور كه در بحث محاسبه سوسياليستي مطرح شده است
ريزي مركزي و سوسياليسم بازاري نئوكالسيك را مهاتريشي در اين بحث مكاتب برنا

هر چند كه با نقد سوسياليسم . گيرد كه هر دو بر مالكيت دولتي استوار انددر بر مي
نئوكالسيك توافق داريم به نظر ما همان طور كه در جاي ديگر خاطر نشان كرديم، 

كلي از سوسياليسم ها ضرورتا براي هر شادعاي مكتب اتريشي مبني بر اين كه نقد آن
آدامان و (ستامري ثابت شده نيصادق است، ادعايي است كه هرگز از حيث نظري 

  ).1996دوين 
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يك فرض ضمني و ثانويه در اين ادبيات اين است كه فعاليت كارفرمايي به طور عام از 
هاي داري و فعاليتي بين نظام سرمايهلحاظ اجتماعي بارآور است، به سبب رابطه

در هيچ يك از . شوددرآمدافزا انجام مي اقداميي غيرمولدي كه صرفا از لحاظ كارفرما
داري استوار بر مالكيت خصوصي در اين مكاتب امكان انحراف در يك نظام سرمايه

  .جهت فعاليت كارفرمايي غيرمولد در نظر گرفته نشده است
بخش دوم مورد  در كه ما در اين جا موضوعات اصلي ادبيات مربوط به كارفرمايي را 

دهي ها را با انواع گوناگون سازمانكنيم و پيوند آنبررسي قرار گرفت خالصه مي
  .گيريماقتصادي در نظر مي

  :توان از يك ديگر تشخيص دادچهار  نقش كارفرمايي احتماال مكمل را مي
كننده افراد آگاه به دنبال كسب منفعت خصوصي به عنوان جوهر فعاليت متعادل  -1

  .ي كاركرد روند بازاروهشي
  .ي افرادي با جسارت براي تغيير ناگهاني در تحول اقتصاديرفتار نوآورانه -2
  .گيري در شرايط غيرقطعيتصميم -3
هدف در شرايط  -اعمال توانايي فردي يا جمعي در استقرار روابط جديد بين وسيله -4

  .ي نامشخصغيرقطعي با نتيجه
اول . انداي خود را نشان دادهموضوعات تكرارشوندهاصل و  5بحث  اين در جريان

ي ي بخش اعظم دانش مربوط به فعاليت كارفرمايي هم به وسيلهخصلت نانوشته
دوم براي ديدگاه . مكتب اتريشي و هم مكتب كارآيي و لياقت به رسميت شناخته شد

طه با افراد و ي مركزي دارد كه دانش نانوشته هم در رابكارآيي و لياقت اين امر جنبه
كند و اين كه چنين دانشي نه تنها نانوشته، بلكه هايي ظهور ميهم در رابطه با سازمان

سوم عموما پذيرفته شده . شودچنين اجتماعي و مستقل از راهي نيست كه طي ميهم
بندي شود و مفصلآيد، بسيج ميكه دانش نانوشته طي روندي اجتماعي به وجود مي
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فردي طي روند بازار براي مكتب اتريشي و براي مكتب كارآيي رقابت –گردد مي
. ي عملكردهاي متداول و گفتمانيروندهاي دروني در چارچوب شركت به واسطه

دار وجود چهارم در ادبيات مربوط به كارفرمايي يك تمايز روشن بين كارفرما و سرمايه
ت به صراحت مورد بحث دارد، در حالي كه در ادبيات كارآيي و لياقت موضوع به ندر

البته به طور ضمني يا صريح پذيرفته شده كه فعاليت كارفرمايي به . قرار گرفته است
اما اين كه چرا اين امر به مالكيت خصوصي وابسته است  ،دسترسي به سرمايه نياز دارد
  .مورد بحث قرار نگرفته است

رد كه غالبا صراحت ي فعاليت كارفرمايي پرسشي وجود داسرانجام در مورد انگيزه
كند كه چون دانش فرض عزيمت ميكيرزنري از اين پيش-تحليل ميزسي. نيافته است

 از اين رو شود،خطا كشف مي -الزم و عمل موثر نانوشته است و صرفا از طريق آزمون
اما تحليل مكتب اتريشي . هاي بشري از يك عنصر كارفرمايي برخوردار اندتمام فعاليت

شود، كارفرماياني كه به سرمايه اي از كارفرمايان امتيازي قايل ميعهبراي زيرمجمو
اي براي شركت در روند از انگيزه -اتييا مقدم ارينحصا به طور –دسترسي دارند و 

و اين امر براي اشكال كارفرمايي در . انداز سودهاي خصوصي برخوردار اندبازار با چشم
اما امري ضروري به شمار  ،فرضي معقول استداري متن نهادي نظام اقتصادي سرمايه

هاي كالني دست كارفرمايي شومپيتري در حالي كه ممكن است به ثروت. رودنمي
در حالي كه در . شودتر توسط نياز براي دستيابي به هدف برانگيخته مياما بيش ،يابد

ماني كه ي گفتدهد در مجموعهديدگاه كارآيي آن چه كه انگيزه عامالن را تشكيل مي
شايسته توجه است كه اين پنج . ماندي شركت است تحليل نشده باقي ميشالوده

هر چند كه عمدتا  ،موضوع در ادبيات اخير در مورد نوآوري و تغيير فني موجود است
ها به روشني مورد بحث قرار چنين تغييري را از لحاظ فعاليت كارفرمايي در اين نوشته

  ).1995كالتز نوشته خواهد شد و مت دوين در اثري كه(دهندنمي
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- هاي اتريشي و كارآيي به روشني و به طور ضمني يك چارچوب نهادي سرمايهديدگاه

گيرند با واحدهاي اقتصادي كه تحت مالكيت خصوصي هستند و داري را در نظر مي
منابع از طريق عملكرد نيروهاي بازار مطابق با كشف . كنندعليه يك ديگر رقابت مي

همان طور كه . شونديع مينشده يا گزينش نوآوري ترجيحي توز هاي استفادهصتفر
به طور ضمني يا روشن . معيار در اين مورد هدف تحقق يافته يا قابل انتظار است

مدير، يا  -شود كه در درون شركت گروه نظارتي وجود دارد، يعني مالكپذيرفته مي
هاي استراتژيك گيريرت تصميممديريت از طرف مالكان كه از مسئوليت و قد

  .برخوردار است
-دهي دروني شركت فراوان اند كه كمابيش به وسيلهالبته بحث اشكال مختلف سازمان

آشنايي اقتصاددانان به  ياين فراواني مرهون درجه. شودي هر دو عامل تعيين مي
ن را تماني است كه آخصلت نانوشته و وابسته به مسير اطالعات و عملكردهاي گف

اما در تمام اين اشكال، مالكان و مديراني . كنندبندي ميبسيج و مفصل انجام داده و
گيرند كه كي و چگونه ساير اند تصميم ميها به كار گمارده شدهكه از طرف آن

ي ذهني مالكان هر چه انگيزه. گيري شركت كنندكاركنان واحد اقتصادي در تصميم
از اين رو تخصيص . رودبه شمار ميي بقا و موفقيت معيار نهايسودآوري اما باشد 

هاي مولد و هاي بالقوه كارفرمايانه و نوآورانه، و تعريف فعاليتدروني منابع به فعاليت
  .شودي سودآوري قابل انتظار تعيين ميمولد در سطح خُرد به وسيلهغير

رمايي و نوآورانه به رسيم كه از اين ارزيابي نسبت به فعاليت كارفما به اين نتيجه مي
  :يك متن سازماني نياز دارد كه در آن

 به روش كاربندي دانش نانوشته، اجتماعي و وابسته ، بسيج و مفصلايجاد -1
شود كه به نظر ما مشاركت در عملكردهاي گفتماني و روندهاي ميتسهيل 
  .گيري در واحد توليد استتصميم
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  :كه شامل -2
هاي رشديابنده در واحد توليد براي توزيع والمعيارهاي حك شده در ر  -الف

  هاي بالقوه كارفرماييدروني بين فعاليت
سازوكارهاي گزينشي مطابق با معيارهاي اجتماعا مورد قبول، بازدهي واحد -ب

  . كندتوليد را، از حيث مولد و غير مولد بودن انتخاب مي
نوآورانه آينده مطابق با  هاي كارفرمايي وروندهايي كه سرمايه را براي فعاليت -ج

  .كنداين معيارها توزيع مي
و روندهاي ) ب(ي سازوكارهاي گزينشي در روندهاي بازخوردي كه نتيجه -د

  .سازدممكن مي) الف(هاي مرسوم را در و اصالح روش) ج(توزيعي را در 
داري چنين متني را به وجود در حالي كه به روشني يك نظام اقتصادي سرمايه

شود و معيار مشاركت محدودي كه ضرورتا از مالكيت خصوصي نتيجه مي ،ردآومي
مر اين ا گواهي بر ؛بخشدجان مي) د(تا )  الف(يك جانبه سودآوري كه روندهايي را از 

در كمك به رفاه  ،است كه يك سيستم اقتصاد مشاركتي مبتني بر مالكيت اجتماعي
  .تبشري در مقايسه با آن از برتري برخوردار اس

  
  كارفرمايي مشاركتي: انداز جديدچشم

كه شامل ) 1988دوين (ايمتعريف كرده را تر يك نظام اقتصادي مشاركتيما پيش
اي از نهادهاي اي از مناسبات اجتماعي است كه از طريق مجموعهشبكه به هم پيوسته

تلف مخ هايها و منابع مردم از جنبهها ارزششود كه در آنبه هم پيوسته ميانجي مي
گذارند و يك ديگر را در يك روند گفتماني شان متقابال در يك ديگر تاثير ميزندگي

با توجه به تاكيد . كنندتقويت ميگيري از طريق مشاوره و همكاري ناظر بر تصميم
اين مقاله بر كارفرمايي، مشاركت در دو سطح درون شركت و بيرون از شركت مورد 
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آيد بسيج و شركت كه دانش نانوشته به وجود مي در درون - گيردبحث قرار مي
ه شركت يانهاي كارفرماشركت كه بازدهي فعاليت از شود؛ و خارجبندي ميمفصل

هاي شود و توزيع و دستيابي به سرمايه الزم براي به كار افتادن در فعاليتارزيابي مي
  .شودكارفرمايي آينده تعيين مي

ي مستقيم يا غيرمستقيم در كاركرد مداخله ه عنوانمشاركت عمومي ممكن است ب
داد مربوطه سهم ي مساوي تمام كساني تامين شود كه يا در دروناجتماعي برپايه

ي آن؛ يعني تمام كساني كه توسط اين فعاليت دارند و يا منفعت مشروع در نتيجه
مشاركت با توجه به فعاليت اقتصادي شكل نهادي منطبق با . گيرندتحت تاثير قرار مي

-ي كساني كه در استفاده از داراييعمومي مالكيت اجتماعي است، مالكيت به وسيله

ت اجتماعي تعريف مالكي. هاي مربوط به فعالت مورد پرسش از منفعتي برخوردار اند
داري كساني كه در درون ، سهامدارند هتباش داريروشني با مفهوم سهامشده به نحو 

هر دو . هاي آن برخوردار اندد و از منفعت خاصي در فعاليتيا بيرون سازمان قرار دارن
هاي دار، پايه نمايندگي و راههاي سهاممفهوم براي تعيين منفعت اصلي يا گروه
شكل نهادي كه از طريق آن مالكان . انتخاب نمايندگي به معيارهايي نياز دارد

هايي در ارگان ددر حتوانند تعيين شوند ممكن است اجتماعي در سطوح مختلف مي
همان طور  .كنندميتنظيم  هاي انتخاباتي راكه چارچوب گروه باشند بريتانياي كبير

كنند، مالكان اجتماعي هاي محلي تغيير ميها با تراكم جمعيت و هويتچارچوبنيز 
  . شوندبا تغيير فعاليت كساني تغيير خواهد كرد كه از آن متاثر مي

گيرد كه از دانش است كه دانش طيفي را در بر مي چون اكنون امري شناخته شده
هاي متفاوت ها به نسبتو تمام دانش شودنانوشته و نهفته تا دانش آشكار را شامل مي

توان استدالل كرد كه مالكيت اجتماعي و مي .روندتركيبي از هر دو به شمار مي
ثرتري از سازد، احتماال شكل مومشاركت عمومي دستيابي به آن را ممكن مي
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سازماندهي را براي بسيج اجتماعي دانش نسبت به مالكيت خصوصي و دولتي فراهم 
به عالوه چون مالكيت اجتماعي شامل تمام ). 1997و  1997آدامان و دوين (كندمي

هاي مربوطه دارند معياري كه در كساني است كه منفعتي در استفاده از دارايي
رود طي يك هاي مختلف به كار ميها بين بديلگيري براي توزيع اين داراييتصميم

مردمي كه  ،در آن روندي كه .آيدروند گفتماني و تعامل همكارانه به دست مي
روند مشاوره  در اين درك مشترك سهيم اند ودهند، جماعت مربوطه را تشكيل مي

براي  .)23ص  ،1996توسكاس ( .سازدتر ميبين منافع مختلف را آشكارتر و آسان
داري ارزيابي ادعاي ما كه نظام اقتصاد مشاركتي در بسيج دانش از  نظام سرمايه

تري ارجاع داد كه نسبت به سودآوري براي توان به معيارهاي وسيعكارآتر است مي
ما در آغاز خصوصيات اصلي چنين نظامي را به . شودتخصيص منابع به كار گرفته مي

  .دهيمطور خالصه توضيح مي
شود كه مالكان اجتماعي مطابق با خصلت مالكيت اجتماعي نتيجه مياز تعريف 

كنيم بر مدل مشاركتي كه ما از آن دفاع مي. فعاليت اقتصادي مورد نظر تفاوت دارد
بازار شامل  مبادالت. گذاردي بازاري و نيروهاي بازار انگشت ميتمايز بين مبادله
-آن چه كه با استفاده از دارايي خريد و فروش -هاي موجود استاستفاده از ظرفيت

نيروهاي بازار روندي است كه طي . تواند توليد شودهاي موجود واحدهاي توليدي مي
-سرمايه. پيونددداري به وقوع ميها در جوامع سرمايهآن تغيير در ساختار ظرفيت

-داگانه انجام ميداري به طور جبرداري توسط همه واحدهاي سرمايهگذاري و سرمايه

هاي جداگانه بستگي دارد كه به طور ي تاثير اين تصميمنتيجه به مجموعه. گيرد
ي بازار مبادله ،در يك نظام مبتني بر مالكيت اجتماعي. شودپسيني هماهنگ مي

اما شركت يا واحدهاي توليدي تحت مالكيت كساني خواهند بود  ،كندادامه پيدا مي
ي يك روند هماهنگي بر پايه. گيرنديها قرار مكه تحت تاثير فعاليت آن شركت
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شود، تا مالكان اجتماعي در اين سطح يا به سخن مشورت جايگزين نيروهاي بازار مي
اي متناسب و هماهنگ شوند بر سر يك مجموعهها متاثر ميديگر كساني كه از فعاليت

از . كنند كه از پيش هماهنگ شده استبرداري توافق ميگذاري و سرمايهاز سرمايه
تري از منافع را اي وسيعمجموعه ،گذارياين رو تصميم مالكان اجتماعي براي سرمايه

  )21.(هاي موجودد تا مالكان اجتماعي نسبت به داراييگيردر نظر مي
كنند و هم كساني كه خارج از آن در سطح شركت هم كساني كه در آن كار مي

نمايندگان . دهندعي را تشكيل ميمالكان اجتما ،هاي آن دارندمنفعتي در فعاليت
هاي استراتژيك و هدف ،مشاركت عام ،كنندگان، منافع دروني و بيرونيدفتر اداره

 ،چه مديريت اصلي. كنندنظارت مديران اصلي شركت و طرز عمل آن را تعيين مي
دفتر   توسط نيروي كار مبتني بر اصل خودمديريتي كارگران تعيين شود يا يك

چون مفهوم مشاركت عام به هر دو طريق قابل تفسير  رود،به شمار ميانويه ي ثامساله
بندي دانش نانوشته، به طور اجتماعي و وابسته به روند ايجاد، بسيج و مفصل. است

هاي نوآورانه و بالقوه كارفرمايانه در درون شركت بستگي دارد و روش كار به فعاليت
ي فعاليت نوآورانه و كارفرمايانه شركت زدهبا. گيرددر يك متن مشاركتي انجام مي

چون دانش و كارآيي شركت وابسته به روش و طرز . شودبراي فروش در بازار ارائه مي
بنابراين روندهاي دروني هر . عمل شركت است، هر شركتي منحصر به فرد است

چه كند چه كاالهاي نهايي و هاي گوناگوني ايجاد ميشركت منحصر به فرد، فرآورده
در روند مبادالت بازار گزينش انجام . شودكاالهاي حد واسط كه براي فروش عرضه مي

ها و برداري از ظرفيتي بهرهآيد به شكل درجهگيرد و اطالعات به دست ميمي
سودآوري نسبي برحسب اين كه استفاده كنندگان از محصول چه چيزي را ترجيح 

  .دهندمي
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رغم ، نيروهاي بازار عليدارينظام اقتصاد سرمايهافتد؟ در يك پس چه اتفاقي مي
هاي مختلف كه سودآورترين اند يا ناقض بودن شان به طور عام، سرمايه را بين شركت

تقليد امر كنند از اين ها تالش ميساير شركت. كندرود كه باشند توزيع ميانتظار مي
هاي ابد و گاه به گاه نوآورييگيرد، انتشار مينوآوري به طور تدريجي انجام مي. كنند

نظر . كند كه كاربرد عمومي دارندهايي ظهور ميآوريجديد غيرتدريجي و فن
ها يا ادغام به گاهي به شكل ورشكستگي شركت "تخريب سازنده"شومپيتر در مورد 

آوري و واحدهاي جديدي كه ولي عموما به شكل محصوالت و فن. رودپيش مي
غالبا همراه با يك تجديد توزيع جغرافيايي هم در  ، ووندشها ميجايگزين قديمي

آن چه كه درباره عملكرد نيروهاي بازار روشن . درون يك كشور و هم به شكل جهاني
گذارد، در واقع براي هر گونه مشاركت است جايي براي مشاركت عمومي باقي نمي

اين كه روند تغيير واقعي در تعيين توزيع و بازتوزيع كلي فعاليت اقتصادي به جاي 
كه  يمردميعني  ،اقتصادي آگاهانه مطابق با دانش نانوشته و صريح مردم شكل بگيرد

  .گيرند، نتيجه چيزي خواهد بود برخالف خواست مردمتحت تاثير اين تغيير قرار مي
به جذابيت روند واقعي بازار  ،البته براي ديدگاه اتريشي اين ايجاد نظم خودجوش

ريزي دموكراتيك از ما در متن عيني مشاركت عمومي، يك مدل برنامها. رودشمار مي
سازد طريق هماهنگي بر پايه مشورت در برابر عملكرد نيروهاي بازار بديلي فراهم مي

به عنوان يك روند گزينش آگاهانه بازده نوآورانه و كارفرمايانه شركت و تخصيص 
آينده مطابق با معيارهاي مشتركا  هاي نوآورانه و كارفرمايانهسرمايه براي فعاليت

  .پذيرفته شده
ي نهادهايي كه روند هماهنگي بر پايه مشورت از طريق مجموعه به هم پيوسته

آيند مثال سطح صنعت، شاخه، محلي، فراتر از شركت و در سطوح مختلف به وجود مي
مالكان تركيب . شودالمللي و جهاني در نظر گرفته ميمناطق ملي و ملت، مناطق بين
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اجتماعي در هر سطح در واقع تخصيص سطوح مختلف به خصلت فعاليت اقتصادي 
 ،رود كه با تغيير تكنولوژي و تغيير بازار تغيير كندمربوطه وابسته است و انتظار مي

هاي اخير شركت و مطابق با تغييرهاي نظير تعيين دايمي مرزهايي كه در نظريه
مثال به نفع توليد محلي و  ؛د بحث قرار گرفتمور هاهاي اجتماعي و اولويتارزش

ي هماهنگ تخصيص سرمايه مطابق يك برنامه ،مشاوره اين ينتيجه. كمتر جهاني
هاي ده و تواناييكارآيي مولد پيدا ش نتايج بود كه گذاري خواهدي سرمايهشده

هاي هاي مربوطه و قضاوت مالكان اجتماعي در مورد اولويتبراي محله را كارفرمايي
  .گيردهاي نوآورانه و كارفرمايانه به طور متوازن در نظر ميفعاليت

  
  ارزيابي كارفرمايي مشاركتي

كر تر ذهايي را كه پيشرسد اين متن سازماني هم كارآيي و هم شاخصبه نظر مي
نظر ما اين است كه اوال روند بسيج دانش چه نهفته و چه آشكار . گيردشده در بر مي

يك نظام مشاركتي مبتني بر مالكيت اجتماعي موثرتر از نظامي است كه احتماال در 
دوم معيارهايي كه براي تخصيص . داري با مالكيت خصوصي استهاي سرمايهشركت

رود هاي نوآورانه و كارفرمايانه شركت به كار ميمنابع دروني شركت و گزينش فعاليت
ا در نظر بگيرد تا يك شاخص تري از مسايل اجتماعي ري وسيعتواند مجموعهمي

  .مسلط سودآوري قابل انتظار را
موثرين و در واقع تنها راه بسيج دانش  ،كند كه روند بازارمكتب اتريشي ادعا مي

چون ما در ابتداي بخش . اجتماعي است و اين روند به مالكيت خصوصي متكي است
پردازي نظريهتر ادعا شده و هرگز قبلي گفتيم كه ضرورت مالكيت خصوصي بيش

بر  استدالل اتريشي دانش نانوشته. پردازيمنشده در اين جا به مساله روند بازار مي
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تواند درستي شود كه ميمنفرد است كه تنها از خود فرد نتيجه مي ي كارفرماييپايه
  .رقابت بازاري كشف كند در قضاوت خود را با درگيري

دانش "شود كه گيري ختم ميبه اين نتجه ارزيابي ما از ادبيات مربوط به كارفرمايي
آيد و چنين دانشي نه تنها نانوشته ها به وجود مينانوشته در رابطه با افراد و سازمان

هاي از شركت حايز بنابراين آن مشخصه. "بلكه اجتماعي و مبتني بر روش كار است
آيد و بسيج ياهميت اند كه در نظر بگيرند كارآيي با چه دانشي در شركت به وجود م

تر از و مشاركتي شركت تحت مالكيت اجتماعي يك جماعت دربرگيرنده. شودمي
تري از دانش نانوشته ي معرفتي گستردهتواند پايهداري است و ميشركت سرمايه

بيش از كارفرماي منفرد  ، يعنيتمامي مالكان اجتماعي را مورد استفاده قرار دهد
 در اين عنصر اصلي. داري و يا شركت دولتيسرمايهاتريشي يا مدير برجسته شركت 

ورانه و م قطعيت ذاتي همراه با فعاليت نوآبا در نظر گرفتن عد ،آزمايش و خطا
ي ها و در حين مبادلهها در رقابت بين شركتكارفرمايانه و اين كه درستي قضاوت

  .آيدبازاري به دست مي
. هاي موجود به سرمايه نياز دارندركتاحتماال نوآوري و كارفرمايي، چه افراد يا ش

هايي كه سرمايه را بين نهادهاي خارج از شركت تحت مالكيت اجتماعي در مدل
- تر اند تا نهادهاي سرمايههاي دربرگيرنده و مشاركتيكند جماعتها توزيع ميشركت

 اين نهادها به دو شكل از دانش به عنوان مبناي. تري معرفتي وسيعداري با پايه
دانشي كه در ادبيات مربوط به نوآوري و كارفرمايي . گيري خود دسترسي دارندتصميم
هاي مربوط دانش آشكار شامل داده. چه آشكار و چه نانوشته -بندي شده استمفهوم

هاي انتخاب به شركت در مورد ميزان استفاده از ظرفيت و سودآوري است و گزينش
كند، هنگامي كه در مورد تمالي را منعكس ميهاي احكنندهشده به وسيله استفاده

دانش نهفته . زندهاي مختلف در جريان مبادله بازار دست به گزينش ميبازده شركت



 مدل سوسياليسم مشاركتي 

 ١٦٥

در روند مشاوره در چارچوب نهادهاي مالي كه تحت مالكيت اجتماعي قرار دارند 
- برنامه كنند كه داليل مربوط بهنمايندگان مالكان اجتماعي تالش مي. شوندبسيج مي

هاي هايي كه طي آن واكنشبندي كنند، روشهاي مختلف اجرايي را ارزيابي و مفصل
ي گيرند، خصوصيات برنامهبديل نسبت به اجراهاي متفاوت تحت تاثير قرار مي

  .شودهاي آينده سنجيده ميشود و احتمال موفقيتنوآوري پيشنهاد مي
مل دانش نانوشته اجتماعي ت كه شاگيري شركهمان طور هم روندهاي تصميم

شركت به عنوان يك سازمان به شكل آموزشي . شودست در پرتو تجربه بازبيني ميا
در مورد نهادهاي مالي نيز مساله همين طور است، چه تحت مالكيت . شودمتجلي مي

تفاوت در اين است كه نهادهاي مالي . خصوصي باشد چه تحت مالكيت اجتماعي
تري جهت توانند از مجموعه اطالعاتي وسيعاجتماعي مي هاياجتماعي مثل شركت

به نظر ما اين دليل اصلي است كه چرا يك نظام . شان استفاده كنندگيريتصميم
هاي روشني نسبت بر نيروهاي بازار دارد وقتي كه هماهنگي بر پايه مشورت مزيت

ين مدل از ا. ندر گزينشي توزيعي يا تكاملي عمل كبخواهد به عنوان يك سازوكا
توانند از دانش تري برخوردار است چون شركت و نهادهاي مالي ميكارآيي بيش
انتخاب . هاي مولد و نوآورانه شركت دارنداستفاده كنند كه در فعاليت تمامي كساني

معيارهاي  ي مجموعهشود، بر پايههاي آينده كه براي آن سرمايه فراهم ميفعاليت
اين معيار مورد . تا يك معيار مبتني بر سودآوري خصوصيگيرد تري انجام ميوسيع

گيرند و توسط اجبار ها قرار ميتوافق و اجراي كساني كه تحت تاثير نتايج اين فعاليت
شود يا توسط اقتدار دولت يا هر عامل ديگري كه از طرف نيروهاي بازار تحميل نمي

  .به اصطالح منافع عمومي شناخته شده از باال صادر شود
تواند در متن قضاوتي روشن شود كه چه ميزان از منابع محدود اين تفاوت مي
هاي موازي اگر برنامه. هاي نوآورانه مشابه تخصيص داده شده استاجتماعي به برنامه
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اگر تعداد . بسياري تامين مالي گردد، نتيجه آن اسراف دوباره و غيرالزم خواهد بود
گيرد، خصلت ضرورتا تجربي فعاليت نوآورانه در ها مورد موافقت قرار بكمي از آن

كه در ) 1987(داس كوپتا و ماسكين. شرايط عدم قطعيت راديكال عقيم خواهند ماند
كنند كه كنند اين نتيجه را اعالم ميچارچوب يك بازي نظري نئوكالسيك تحقيق مي

ي به برنامه شود چون منابع بسياريداري به ناكارآيي اجتماعي منجر ميرقابت سرمايه
كند از منظر روش تكاملي استدالل مي) 1997(متز كالتز. شودموازي تخصيص داده مي

هاي موازي، بخش الزم رقابت فني به عنوان يك روند آزمايش و خطا براي كه پروژه
 .رودكشف و گزينش به شمار مي

هاي برنامه هر چند كه ما با متز كالتز توافق داريم كه عدم قطعيت ذاتي در نوآوري،
سازد و منابع تخصيص داده شده به نوآوري در اقتصادهاي موازي را ضروري مي

ي رقابت چندين شركت داري صرفا به علت عدم قطعيت نيست، بلكه در نتيجهسرمايه
منابع تخصيص داده شده به نوآوري در  ي، ممكن استاز نقطه نظر. ود نيز هستمحد

هماهنگي بر پايه . كتي بيش از چه حد ارزيابي شودمشار فرآيند مشاوره در دموكراسي
سازد، با اين مشورت مبتني بر مالكيت اجتماعي پيوند رقابت با همكاري را ممكن مي

ي شود، نتيجهاي به طور جمعي تحمل ميكه خطر احتمالي عدم قطعيت ريشه
چه فعاليت نوآورانه ناشي از معرفت عمومي نه خصوصي و تصميم در مورد اين كه 

هاي ذاتا نامعين تخصيص داده شود، توسط جماعت انجام ميزاني از منابع به فعاليت
   .پذيرندگيرد كه منافع و خطرات ناشي از آن را ميمي

- گرچه در مورد فعاليت نوآوري كارفرمايانه عنصر غيرقابل حذف عدم قطعيت ريشه

اين است كه بعضي  تر هماهنگي بر پايه مشورتاي نسبتا زياد است يك امتياز بيش
تواند به شكل داري مياشكال در مورد عدم قطعيت موجود در نظام اقتصادي سرمايه

هاي متقابل به هم پيوسته كاهش اي از طريق هماهنگي آگاهانه فعاليتقابل مالحظه
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هاي اخير در نظريه نئو در تفسير  پيشرفت) 1997، 27ص (همان طور كه دمزتس . يابد
هاي ها به ناديده گرفتن دشواريتاكيد در اين تالش"كرده است، كالسيك مشاهده 

ريزي در ها با برنامهاين. گيردمنجر شده است كه روابط عامل را در نظر نمي اطالعاتي
جهاني همراه است كه در آن آينده تا حد زيادي نامعين است و مشكالت انتخاب 

. "گيردي عمليات را در بر ميمنههاي بازاريابي و داگذاري و سياستمحصول، سرمايه
هاي خصوصي وابسته به ريزي در پيوند با شركتگرچه تفسير دمزتس در متن برنامه

ها را ي شركتهاي متقابال وابستهيك ديگر است مالكيت اجتماعي، هماهنگي فعاليت
در واقع روند هماهنگي بر پايه مشورت . سازدتر مياز طريق مشاوره و همكاري ممكن

، 1955داب (ريزي اقتصادي به طور كالسيك تركيب تنظيم پيشيني همراه با برنامه
نهادهاي . سازدپذير ميو تنظيم پسيني با نيروهاي بازار و دست نامريي را امكان) 1960

اند با در نظر خارج از شركت، سرمايه را مطابق با معيارهايي كه خود تدوين كرده
هاي از روش كند، اما اين سازماناخته شده توزيع ميهاي متقابل شنگرفتن وابستگي

هاي توانند معيارهايي مورد استفاده و بهبود تواناييگيرند ميكار انتخاب شده ياد مي
  )1997آدامان و دوين (ها بازبيني كنندخود را در حين استفاده از آن

مشاركتي، هم  انداز جديد درباره كارفرمايي يعني كارفرمايياين بحث در مورد چشم
هاي كارفرمايي به گيرد كه به عنوان نهادي در چارچوب آن فعاليتشركت را در بر مي

-شود، و هم روند نهادهاي خارج از شركت را كه بين شركتي نوآورانه منجر ميبازده

ي آينده توزيع هاي كارفرمايانهدهد و سرمايه را مطابق فعاليتها گزينش انجام مي
كه به  خطا و انتخاب-انداز يك روند تكاملي دارد مبتني بر آزمايششماين چ. كندمي

. گيردطور كامل عدم قطعيت ذاتي همراه با فعاليت نوآورانه و كارفرمايانه را در نظر مي
هاي دستيابي به مشاركت عام و امتيازهاي مشاركت عام را ما تالش كرديم كه روش

به نظر ما تاكيد بر اين نكته . رار دهيمدر هر دو بخش روند تكاملي مورد بررسي ق
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ناپذيري به هم حايز اهميت است كه روندهاي شركتي و فراشركتي به طور تفكيك
به عنوان تنها  مشاركت صرفا در سطح شركت، با گزينش و تخصيص منابع. اندوابسته

ري گيري كه به نيروهاي بازار واگذار شده الزاما تابع جبر سودآومعيار براي تصميم
آدامان و (شوداين خطايي است كه سوسياليسم بازار مرتكب آن مي. قابل انتظار است

  ).1992و دوين  1997، 1996دوين 
گيري عنصر مركزي نظام كارفرمايايي مشاركتي ما مفهومي است در مورد تصميم
شوند، طي يك روند هماهنگي بر پايه مشورت توسط كساني كه از نتيجه آن متاثر مي

 ،كندهر چند نوآوري در اين جا از الگوهاي موجود گسست مي. مالكان اجتماعييعني 
آيا اين غير محتمل . هاي مختلف برجاي خواهد گذاشتبندياما تاثير متفاوتي بر گروه

گيرند بخواهند مانع هاي بالقوه قرار مياست كه كساني كه تحت تاثير معكوس نوآوري
كارانه در نظام به وجود بياورند؟ يا نحراف محافظهگروه اول شوند و بدين ترتيب يك ا

انجامد تكليف چه خواهد شد؟ به عالوه تر، اگر مشاوره نتواند به توافق بيبه طور عام
تر اند يافتهتر و سازمانها را كه شايد قويامكان ندارد كه عدم توازن قدرت بعضي گروه

ها مشكالت واقعي هستند كه د؟ اينقادر سازد كه منافع خود را بر ديگران تحميل كنن
، و آدامان و دوين 1988دوين .(ها پاسخ گوييمايم به آنما در جاي ديگري تالش كرده

2001(  
گيري هاي تصميمبه طور خالصه ما نشان داديم كه مالكان اجتماعي بايد در اندام

ي را براي هايگيرند نمايندگي داشته باشند و راهبه نسبتي كه تحت تاثير قرار مي
ما اعتقاد داريم كه يك روند هماهنگي بر پايه . گيري نمايندگي پيشنهاد كرديمشكل

كند كه از مشورت براي ايجاد توافق از پويايي برخوردار است، چون مردم را تشويق مي
گيري توافقي نظر گرچه ما نسبت به تصميم. منافع ديگران و منافع خويش آگاه باشند

-گيري بيانجامد بايد از طريق روند راياگر توافق نتواند به تصميم مساعدي داريم اما
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ما نسبت به اين حقيقت آگاهي داريم كه منابع . گيري صوري به آن دست يابيم
شخصي در دسترس مردم هنگام مشاركت در زندگي اجتماعي متفاوت است و توسط 

ي تقسيم كار اجتماعي و به همين دليل ما الغا. گيردتجربه، در دوران زندگي شكل مي
ي خودتكاملي چون هركس به اشكال گوناگون تجربه. را مطرح كرديم) نه كاركردي(

ها، به ما در حين آگاهي به اين دشواري. الزم براي مشاركت واقعي نه صوري نياز دارد
داري نيز واقف ايم كه از توزيع در جوامع سرمايه هاتر و بي عدالتيمشكالت وسيع

شود و اين كه اختالف منافع از طريق جايگاه ممتاز مالكان ناشي مي درتنابرابر ق
  .گرددحقوقي سرمايه و جبر نيروهاي بازار تعيين مي

- در چارچوب يك نظام اقتصادي سرمايه. ماندبرانگيز باقي مياين امر كماكان مساله

متا بر داري شايد غير معقول نباشد كه فرض كنيم مردم در حيات اقتصادي خود مقد
ي اساسي از آثار تجربي و نظري وجود مجموعه. كننداساس منفعت مالي عمل مي

ي تواند به يك جنبهي انساني نميداري انگيزهدارد كه حتي در اقتصادهاي سرمايه
، 1977، سن 1982، مارگولينر 1998مراجعه كنيد به باولز، هاجسن (مالي تقليل داده شود

ي نفع مالي به هيچ وجه محرك اوليه در رابطه با فعاليت يزهبه عالوه انگ). 1994سولو 
تمايل براي رسيدن به هدف، جامعه عمل . دارانه نيستكارفرمايانه در شركت سرمايه

پوشاندن به اهداف و آرزوهاي شخصي، حتي مفهوم تالش براي رسيدن به اهداف 
البته دسترسي . اهم كنندتوانند داليل كافي براي انگيزه را فرمي) 1997خليل (ترنوين

هاي كارفرمايانه و بنابراين فرصت براي به سرمايه، وسايلي براي اشتغال به فعاليت
شود و بنابراين ميها مطابق معيار سود تعيين دستيابي يا خودتحققي از اين فعاليت

همان طور كه مشاهده كرديم . آيددر نوع فعاليت كارفرمايانه انحرافي به وجود مي
هاي متفاوت به هاي كارفرمايانه بين فعاليتول نشان داد كه تخصيص تالشبام

در يك نظام اقتصادي مبتني . دهي وابسته به اين فعاليت بستگي داردساختار پاداش
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بر مالكيت اجتماعي، مشاركت عام و هماهنگي بر پايه مشورت با يك نظام پاداشي كه 
ه هدف و خودتحققي در جهت اين ساختاري متناسب با آن دارد تمايل رسيدن ب

براساس معيارهايي كه  هاي تحت تاثير،هاي جماعتفعاليت. شودها هدايت ميفعاليت
هايي به عالوه انگيزه. كنندهايي را اجتماعا مولد ارزيابي مياند فعاليتخود تعيين كرده

ز وجود داري نيهاي اقتصادي سرمايهكه با سود مالي شخصي همراه نيست و در نظام
. شودتري تقويت ميدارد، كه احتماال در نظام اقتصاد مشاركتي به ميزان وسيع

آورد سرانجام مشاركت در مقياس عام، چارچوب رفتار و جامعه اخالقي به وجود مي
هاي عموما فرضكه در آن مسئوليت و حساب پس دادن به ديگران بخشي از پيش

ساس آن مردم در حيات اجتماعي و اقتصادي دهند كه بر اپذيرفته شده را تشكيل مي
  .كننددخالت مي

  
  :نتيجه

ما نشان داديم فعاليت نوآورانه و كارفرمايانه في نفسه در يك نظام اقتصادي 
مشاركتي بر اساس مالكيت اجتماعي و هماهنگي بر پايه مشورت هدف نيست، هدف 

داري بر پايه اد سرمايهتامين مشاركت موثرتر در رفاه انساني و فراتر از نظام اقتص
شود كه تعريف مي معيار موفقيت توسط منافع چندگانه. مالكيت خصوصي است

هاي كساني دهند، و فعاليت كارفرمايانه در بستر فعاليتجامعه مورد نظر را تشكيل مي
درباره الگوهاي مشاركتي در سطوح مختلف . شوندكه از آن متاثر ميگيرد انجام مي

اين اطالعات . ي كسب شده و تحقيقات بسياري انجام گرفته استتجربيات بسيار
و تجربيات ) 1990، وينتر و مارنس 1990لوين و تايسون (اخيرا در سطح خُرد انجام گرفت

، شيميتز و لمبروخ 1990كورچ و دور (قبلي در سطح كالن را نيز نبايد فراموش كرد
متقابل بين همكاري مشاركتي  اين تحقيقات به يك معنا خصلت آزمايش روابط). 1979
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به نظر ما آن چه كه در اين . دهدو مشاركت را در تعريف معيارهاي موفقيت نشان مي
ها وجود ندارد شناسايي روشن اين مساله بوده است مشاركت در سطح خُرد و ديدگاه

ها در كالن بايد به عنوان اجزاي يك روند واحد مشاركت براي تحقق توان كامل آن
تر اين مباحث يك دستور كار غني براي تحقيقات تحقيقات بيش. رفته شوندنظر گ

  . دهدآينده را تشكيل مي
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  :ريزي نظري سوسياليسم پي
  داري و دست نامرئي بازار هايي در برابر سرمايه بديل

  پات دوين
  رياحي. ح

  گفتار پيش
به جنبش  ناپذيريبيني پيش يشكست شوروي، دست كم در كوتاه مدت ضربه

داد كردند بر اين ادعاي  را برهاني قلم مخالفان سوسياليسم آن. سوسياليستي زده است
قابل تصور نيز غيررا  الزم است بلكه آنناخود كه نه تنها سوسياليسم امري 

ها لطمه وارد كرد از جمله  يستاين امر به اعتماد به نفس سوسيال. پنداشتند مي
بسياري . كردند هايي كه زمان طوالني سوسياليستي بودن نظام شوروي را انكار مي آن
داري توهمي  متفاوت از سرمايه با كيفتيي ي اين نتيجه رسيدند كه تصور جامعهبه 

ج اين نظر در شرايطي كه عصر انقالب بلشويكي پايان گرفته بود، وار .بيش نيست
اش بر  كه در آن شوروي تالش كرد نظام اقتصادي بديلي به وجود آورد كه پايهعصري 
ريزي  اگر برنامه: كشد پرسش زير را پيش مي ،ريزي مركزي گذاشته شده بود برنامه

مركزي شوروي كه دست كم شش دهه دوام آورد ممكن نيست، پس چه چيزي 
  ممكن  است؟
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داري دوباره به  اقتصادي عليه سرمايه ريزي بديل مادام كه اطمينان به امكان پايه
هاي مقاومت كه  انداز احياء جنبش سوسياليستي در جنبش وجود نيايد، چشم

عنوان اين نوشته را بر همين مبنا . است  اند بسيار ضعيف ناپذير و رو به گسترش اجتناب
با اين همه بحث سازماندهي اقتصاد . ايم گذاشته "ريزي نظري سوسياليسم پايه"

هاي سوسياليسم بازار قرار  رود تحت تاثير مدل سياليستي كه به كندي هم پيش ميسو
هاي اخير له و عليه سوسياليسم بازار بحث در  درست است كه در سال. گرفته است
هاي گوناگون سوسياليسم غيربازاري چندان بحث  ، اما پيرامون مدل گرفته است

هاي  بديل"ع اين سمپوزيوم را همين دليل موضو به .منظمي در كار نبوده است
  .انتخاب كرديم "داري و دست نامرئي سرمايه

كنندگان در اين سمپوزيوم به سوسياليسم مشاركتي دموكراتيك  شركت
اما . ها نكات مورد توافق بسيار است اي از آن در بين همه يا پاره. متعهدند

منظور  به. داردهاي اساسي وجود  اختالفاتي نيز بر سر جزئيات يا اصول و ارزش
در پايان هر مقاله دو  1ايم شكوفائي بحث و تبادل نظر روال زير را اتخاذ كرده

ها  كنند و سپس نويسنده مقاله به آن كننده پيرامون آن اظهار نظر مي شركت
گذشته از تعهد به دموكراسي و مشاركت و البته رد اساسي  2.دهد پاسخ مي

كه بر سر آن توافقي  اي   گيري ائه موضعسوسياليسم بازار هيچ تالشي براي ار

                                                 
كنندگان در اين سمپوزيوم قبال در نشستي در كنفرانس محققان سوسياليست در نيويورك مارس  شركت - 1

 2000در كنفرانس محققان نقد علوم اجتماعي در بوستون ژانويه ) اقتصاد سياسي راديكال(و برنامه مجله  1999
  .اند شركت كرده

 
ها فهرست منابع  براي اجتناب از تكرار تمام مقاالت ذكر شده در يك مقاله يا تفسير ديگران و يا پاسخ به آن - 2

  .كننده آمده است در پايان مقاله شركت
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اميدواريم اين سمپوزيوم به بحث ضروري . حاصل شده باشد صورت نگرفته است
  .عنوان بخشي از بازسازي جنبش سوسياليستي ياري رساند به 

  سردبير افتخاري: پت دوين 
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 ١٧٦

  
  
  
  
  
  

  ريزي مشاركتي برنامه
  بر پايه هماهنگي و مشورت 

 اصول -1

اله حاضر پيرامون ساختار اقتصاد سوسياليستي است كه در شماره ويژه مجله مق
اي است كه در  اين مقاله تكامل و گسترش مدل اوليه. يابد انتشار مي "علم و جامعه"

اين مقاله بخشي از يك طرح . آمده است  1"ريزي اقتصادي دموكراسي و برنامه"كتاب 
ش در راه سوسياليسم كه در پرتو تكوين تر و اداي سهمي است به احياي جنب بزرگ

هدف يك برخورد . ريزي مشاركتي و دموكراتيك تدارك ديده شده است مدل برنامه
هاي  دستوري شوروي و هم با ديدگاه -جدي با تجربه منفي مدل برنامه ريزي اداري

پوزيتيويستي مكتب اطريشي است كه اخيرا بحث محاسبه سوسياليستي را مجدداً 
  .سي قرار داده استمورد برر

ريزي مشاركتي بر پايه هماهنگي و مشورت عبارتست از  هدف اصلي مدل برنامه
هايي كه كاركرد يك جامعه خودگردان را  طراحي ساختار عملي براي نهادها و روند

هاي  درك من از جامعه خودگردان اين است كه در آن كانون. سازند ممكن مي

                                                 
 .)2002و كتاب در دست چاپ دوين   1998-1997 - 1996 -1994 -1992آدامان و دوين (  1
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مدني را بنا كرده و بر دولت و اقتصاد نظارت داشته  گوناگون به طور داوطلبانه جامعه
معني جامعه خودگردان در پيوند با اقتصاد اين است كه نه فقط توليدكنندگان . باشند

بلكه همه شهروندان آزادانه با هم مراوده دارند و در باره نحوة استفاده از توانايي 
ي شهروندان تحت اجبار گير گيرند؛ بديهي است كه تصميم توليدي جامعه تصميم مي

اي است كه در آن همه  جامعه خودگردان، جامعه. دولت يا نيروهاي بازار قرار ندارد
كساني كه در فعاليت معيني مشغول به كار هستند و نيز كساني كه تحت تاثير اين 

  جامعه. كنند ها شركت مي گيري گيرند به طور مساوي در تصميم فعاليت قرار مي
خواهد واقعي باشد نه فرمايشي، ضرورت دارد كه همه به طور برابر به خودگردان اگر ب

در اين  .منابع جامعه دسترسي داشته باشند تا به توانند به نحو موثر مشاركت كنند
جامعه تقسيم طبقاتي بين صاحبان ابزار توليد و آنان كه فاقد وسايل توليدند لغو شده 

كه  1"تضاد بين كار فكري و يدي"ني و استثمار و ستم و تقسيم كار اجتماعي يع
  .شود ريشه در چنين روابطي دارد نيز از بين برده مي

توانيم فعاليت يا كار را به  اگر تمايزي را كه ماركس قائل شده تعميم دهيم، مي 
  :ام من پنج مقوله را پيشنهاد كرده. بندي كنيم هاي گوناگون طبقه مقوله

 ريزي؛ اداره، هدايت و برنامه .1

 يت خالقانه؛ فعال .2

 مراقبت و پرورش؛  .3

 فعاليت تخصصي؛ .4

 .فعاليت غيرماهرانه و تكراري .5

. هاي كاركردي وجود دارد اي طيف وسيع و گوناگون فعاليت در چارچوب هر مقوله
گرانه و اطاعت ناشي از سلسله مراتب قدرت  چهار مقوله نخست كه در آنها رابطه سلطه

                                                 
 .)374ص  1974ماركس، (  1
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ه اشكال گوناگون بارآورند و به تحقق اجتماعي در كار نيست، به لحاظ رواني ب
مقوله پنجم به لحاظ رواني معموال غير بارآور است . رسانند مندي انساني ياري مي توان

  .هاي مهم اجتماعي تبديل شود و كاهش اين نوع فعاليت  بايد به يكي از هدف
اين . معني الغاء تقسيم كار اجتماعي پايان دادن به قشربندي اجتماعي است

آيد كه افراد در زندگي خود اساساً فقط در يك مقوله فعاليت  ندي زماني پديد ميقشرب
اند يا  كه بنا به تعريف يا كارگران ماهرند يا ساده يا كارگران خالق دارند يعني زماني

هدايت   ها مسئول مراقبت يا اعضاء دم و دستگاهي هستند كه جامعه را در كليه عرصه
تر،  به بيان دقيق. معناي پايان دادن به كاركرد تقسيم كار نيست اين به. كنند و اداره مي

اي در  ها در طول حيات خود در چارچوب هر مقوله حداقل انتظار اين است كه انسان
هاي عملي تخصص پيدا كنند و ميزان كار الزم در چارچوب آن مقوله را انجام  فعاليت
  1. دهند

هاي ضروري  ياليسم عبارتست از دگرگونيتوان چنين تصور كرد كه سوس بنابراين، مي
كه مردم بخواهند بر زندگي خود كنترل داشته باشند و بتوانند  اجتماعي، در صورتي

خودگرداني داراي جنبه . پيرامون نحوه زندگي خود آگاهانه و موثر تصميم بگيرند
تر باشد بگوئيم يك جنبه بيروني و يك جنبه  عيني و ذهني است يا شايد هم دقيق

گيري موثر پيرامون زندگي بيروني ما  خودگرداني مستلزم توانايي تصميم. دروني دارد
كننده  طور مستلزم آنست كه ما به عوامل تعيين در ساختار جامعه است و همين

طور جمعي يا فردي ساختار بيروني  زندگي دروني و ذهنيت خويش، آگاه باشيم و به
طور كامل رشد  مان را به هاي انساني مندي نزندگي خود را شكل داده تا بتوانيم توا

                                                 
مجموعه وظائف "ر اجتماعي به طرق مختلف به پيشنهاد آلبرت و هانل در خصوص ايجاد الغاء تقسيم كا -  1
به صورت ها اين امر را در محدوده كارگاه طي يك افق كوتاه مدت و نه  كه آن هرچندنزديك است،  "آهنگ هم

 . كنند تصور مي طوالني
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دارد كه خودفعاليتي و  جامعه سوسياليستي به يك سيستم اقتصادي نياز . دهيم
ريزي دموكراتيك مشاركتي كه در  مدل برنامه. خودپرورشي شهروندان را ارتقاء دهد

و مشورت هماهنگي   اين مدل بر پايه. ام با اين هدف خوانايي دارد ريزي كرده زير طرح
استوار است؛ اين هماهنگي، هيچ شباهتي به نظم اجباري نيروهاي بازار يا هدايت 

اين هماهنگي مردم را . ديگر مالزمه دارد دولت ندارد، و با تعامل آگاهانه مردم با يك
دارانه خود فراتر روند و موقعيت ديگران را در  كند تا از منافع صنفي و جانب تشويق مي
به گمان من، هماهنگي مشورتي ديناميسمي دارد كه با ماهيت   چنين هم. نظر بگيرند

در حقيقت موفقيت آن احتماال به اين امر . الغاء تقسيم اجتماعي كار منطبق است
.                                                                                                            بستگي دارد

  
  اي مفاهيم پايه -2

بايست كار نظري  دهي اقتصاد سوسياليستي مي ي پيرامون سازمانمدلهر  ارائه امروزه
. اليستي را مد نظر داشته باشديپيرامون ماهيت دانش مربوط به بحث محاسبه سوس

نكته اصلي در "گويد  به عنوان يكي از مدافعان بازار خودانگيخته در اين باره ميهايك 
گيري اقتصادي به نحوي  ص تنها اين نيست كه دانش اصلي مربوط به تصميماين خصو

و  1است توزيع شود بلكه چنين دانشي تا حد زيادي نانوشته "ه زمان و مكانژوي"كه 

                                                 
نيست بلكه شناخت تجربي و عملي  دانش نانوشته، دانش به معناي اخص كلمه نيست شناخت نظري و فني - 1

او خصلت عملي .  است "شناخت مردم، شناخت وضعيت محلي و شرايط خاص"است به قول هايك دانش نانوشته 
ناخدايي كه معاشش را با استفاده از كشتي باري و «دهد و تجربي  و محلي اين نوع شناخت را چنين توضيح مي

اش خالي يا نيمه خالي بماند، يا  شناخت ممكن بود كشتي ا نميآورد كه اگر فرصت ر گردش آزاد به دست مي
داند چه چيزهايي براي فروش يا اجاره هست، يا  صاحب بنگاه معامالت ملكي كه كل دانشش منحصرا اين است مي
العاده مفيدي را براساس  برد همگي كارهاي فوق داللي كه از اختالف قيمت كاالها در دو ناحيه مختلف سود مي

از نظر هايك  "دهند شناختي كه ديگران ندارند خت خاصي كه از شرايط و  لحضات گريز پا دارند انجام ميشنا
همين خصلت گريزپا، محلي، غيرقابل تدوين، دانش نانوشته است كه برنامه مركزي از آن محروم است و در نتيجه 

 توضيح مترجم  . محكوم به شكست است
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زيادي از دانش  شخبمعني آنست كه  هاين ب. حاصل يادگيري عملي فرد يا گروه است
ه كساني كه چنين دانشي را در اختيار توان مدون كرد و انتقال داد بلك را نمي نوشته
مالكيت دانش نانوشته نه عليه ، از نظر من اما 2 "ندگيرركارا به  آن توانند ميدارند 

 اجتماعي، كساني انبه تعريف من، مالك بنا .بلكه درخدمت آن قرار دارد اجتماعي
 ريثتاكساني كه تحت  دارند و مشخصي ها منافع كه در استفاده از دارايي هستند

مالكيت اجتماعي به نظر من، نه تنها يك اصل . ندگير ها قرار مي فعاليت اين دارايي
 يا مالكيت كارگران يا دولتي است بلكه از مالكيت خصوصي اساسي سوسياليستي 

توانيم از دانش نانوشته همه كساني  كه با اين نوع مالكيت مي چراكارآمدتر است، 
ي در عبرد منافع اجتما پيرامون آنچه بايد براي پيش استفاده كنيم كه در روند مذاكره

  1.ام داد، دخالت دارندجهر زمينه مشخص ان
يا  حوزه و دامنه فعاليت و بر حسبن اجتماعي ابنابراين، با توجه به اين تعريف، مالك

بدين ترتيب اصل استقالل در سطوح . شود متفاوت خواهند بود تصميمي كه گرفته مي
تعريف مالكيت اجتماعي و اتخاذ تصميم : شود ا گذاشته ميمشخص به موقع اجر

 آن دسته ازكه فقط با  طوري هباشد ب  نامتمركز به صورت ي ولمح بايستي در سطح مي
آن  پيوند باگيري در  ند و در روند تصميما نفع ها ذي كه در استفاده از دارايي مردم
 بر پايه هماهنگي روندت كه معني آنسه اين ب .ها شركت دارند هماهنگ باشد دارائي

                                                 
نياز به دانش نانوشته و اينكه اين دانش را بازرگاناني  در يمكتب مدرن اطريش هاي اساسي تاكيد يكي از ضعف - 1

كه به  بايست به لحاظ اجتماعي فراهم آورند، اينست كه مشاركت به كساني بازار شركت دارند مي روندكه در 
  .ردگي شود و بدين ترتيب دانش نانوشته اكثريت مردم را ناديده مي سرمايه دسترسي دارند محدود مي
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بايست در همه سطوح از محلي تا سراسري و بر طبق مشخصات فعاليت  مي مشورت
   2.داجرا گردمورد نظر 

به  هم ،اند گذاري شده كاركرد تقسيم كار پايه بر كه مدرن و اقتصادهاي پويا 
ازه و اند دگرگوني در. هستند بيني آينده پيش در بهقا و هم هماهنگي نياز دارند

يكي از . ري استبردا گذاري و سرمايه ظرفيت توليدي مستلزم سرمايه ساختار
 اقتصاد سوسياليستي هماهنگ دهي هاي سازمان هاي اساسي و برجسته مدل ويژگي

هاي  در مدل 31.ستا يداررب هيو سرما گذاري هاي مربوط به سرمايه گيري تصميم سازي 
جدا و مستقل  ه صورتاري چنين تصميماتي بد چون نظام سرمايه سوسياليسم بازار هم

صرفا در اسميت  آدام  ي ئشود و با عملكرد نيروهاي بازار، يا دست نامر گرفته مي از هم
ه چيزي كه ماركس هرج و مرج توليد نام نهاد شود يعني آن هماهنگ مي روند بازار

  .است
سوسياليستي ها بر اين باور بودند كه در يك اقتصاد  تا چندي پيش سوسياليست

بايست از پيش هماهنگ شوند، يعني  هايي كه الزم و ملزوم يكديگرند مي گذاري سرمايه
چنين استدالل . ريزي شوند برنامه ا درآمدن،جراي يكپارچه پيش از به يتمثابه كل هب

گذاري  زمان سرمايه عدم تعينگيرد، يعني  را مي عدم تعين يشد كه اين كار جلو مي
بر حاصل  گرفته و انجام هاي ديگر كه هم زمان  گذاري ي از سرمايهبه دليل بي اطالع

منظور رفع نيازهاي  هساختار فعاليت توليدي ب بر پايه چنين باوري .گذارند كار اثر مي
جدا و هاي  گيري تصميم گي دربي برناماز عواقب  تا ،شود ريزي مي اجتماعي برنامه

                                                 
اگر فعاليتي كه در محلي انجام گرفته . تصور كرد "ها بيروني"كردن  درونيتوان در چارچوب  اين قضيه را مي - 2

گيري نمايندگي  بايست در روند تصميم ها مي آنصورت  ديگر داشته باشد، در آن يها گيري بر محل اثرات چشم
 .داشته باشند

خاطر ضايع شدن سرمايه چه به شكل ارادي يا غيرارادي در برداري برداشتن سرمايه است به  سرمايه-  3
 .گذاري سرمايه
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 از كس هيچ در شرايطي كه .دوشاجتناب  خصوصي يبا هدف سودجوي مستقل از هم
كه تجربه تاريخي  رايج اما اين استتصور  كند، پشتيباني نمي هبرنام فعاليت بي

هاي نظري در درك ما نسبت به  تو پيشرف ،نوع شوروي آمرانه –ريزي مركزي  برنامه
آهنگ  ريزي اقتصادي پيشاپيش هم ، همگي برنامهعدم قطعيت اهميت دانش نانوشته و

 براي موثر ابزارامروزه نظر غالب اينست كه بازار تنها . ز اعتبار انداخته استشده را ا
هايي كه بر  اكثريت قاطع سوسياليست ،بدين ترتيب. اقتصاد است كردن هماهنگ

كنند، امروزه از نوعي سوسياليسم بازار حمايت  هاي اقتصاد سوسياليستي كار مي مدل
  1.كنند مي

ريزي شده است كه  برعكس، دقيقا بدين منظور طرحريزي مشاركتي من  مدل برنامه
اش  اين مدل پايه. كند و از طريق مشورت تعيين مي از پيش هماهنگ را گذاري سرمايه

گذاشته كننده  به عنوان نيروي هماهنگ و بازار به عنوان محل مبادله بر تمايز بين بازار
ولد موجود مظرفيت  دهبازبرگيرنده فروش يا خريد  بازار دردر  مبادله . شده است

توليدي  هاي ظرفيت در تغييرات طريق ازكه  ندي استور كرد نيروهاي بازار عمل. است
) سوسياليسم بازار و( داري ري در سرمايهبردا گذاري و سرمايه برآمده از سرمايه

ام شامل مبادله بازار هم  مدلي كه در زير طرح كلي آنرا ارائه داده. شوند هماهنگ مي
  .كند گزين نيروهاي بازار مي را جاي مشورت بر پايه ولي هماهنگيشود  مي
  
  مدل -3

كراسي وكراتيك بر پايه تركيب دموم سياسي و اقتصادي اين مدل دمنظا فرض پيش
الغاء مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و . قرار داردكراسي نمايندگي ومستقيم و دم

                                                 
  .1992وين سال دسوسياليسم بازار، نگاه كنيد به  يا مشاركتي ريزي برنامهدر مورد بحث پيرامون  - 1
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ني در هر دو نوع تصميم گيري شرايط را براي مشاركت همگا ،تقسيم اجتماعي كار
، اين به معني  1بيان شده است ي اوقاتبر خالف آنچه گاه. سازد كراتيك فراهم ميودم

گيري شركت دارد و وقتي براي هيچ كار  آن نيست كه هر كس در هر نوع تصميم
زندگي خود فرصت پيدا  در جريانمعني آنست كه مردم  هماند، بلكه ب ديگري باقي نمي

 ا انتخابگيري شركت كنند و ب مستقيم در تصميم تيك وكراودم به طور كنند مي
 .ندكن هخلادمگيري  نماينده در روند تصميم

هاي اقتصادي پيرامون  مردم در جريان روندهاي سياسي و با استفاده كامل از برنامه
چون  مسائلي هم  اين تصميم. گيرند هاي جامعه براي دوره آينده تصميم مي اولويت

گذاري اجتماعي و اقتصادي، مصرف اجتماعي و شخصي، توسعه  ن بين سرمايهتواز
ساختار اصلي زيربناي فرهنگي، محيطي، شهري، حمل و نقل، توزيع جغرافيايي 

بندي در استفاده از منابع و تحقيق و توسعه و امثال آن را در  فعاليت اقتصادي، اولويت
دمت توزيع قدرت خريد و گيرد حاصل اين تصميمات استراتژيك در خ بر مي
  . گيرد هاي مردم در اقتصاد قرار مي هزينه

ها  كساني هستند كه تحت تاثير فعاليت اين بنگاه هاي توليدي مالكان اجتماعي بنگاه
هاي ديگري  اند از كارگران بنگاه توليدي، كارگران بنگاه قرار دارند، اين مالكان عبارت

اعضاي (كنندگان  گان اصلي كاال و مصرفكنند كه خط توليد مشابهي دارند، عرضه
، ساكنان )دهي مصرف را به عهده دارند كننده كه سازمان هاي مصرف اتحاديه يا انجمن

هاي اجتماعي تك  محالت و نواحي كه بنگاه توليد در آنجا بنا شده است و گروه
  . اند لهاي برابر فعا مضموني كه در يك زمينه مثال تاثير بنگاه بر محيط زيست و فرصت

مالكان اجتماعي در هيات مديره بنگاه نمايندگي دارند و پيرامون مشي استراتژيك 
. كنند هاي نيروي كار را  چگونه هدايت  گيرند كه فعاليت مشورت كرده و تصميم مي

                                                 
 .)1997ن سهوج. 1991ن ربالك ب(   1

 پت دوين و فكرت آدامن

 ١٨٤

نيروي كار به لحاظ فعاليت از استقالل برخوردار است، اما تشخيص مالكان اجتماعي 
و تعيين وزن هر گروه در   -هاي داراي منافع مشروع گروهيعني  - هاي توليدي  بنگاه

با اين همه اين . ها، موضوعي است كه بايد در جاي خود روشن شود گيري روند تصميم
موضوع مختص مدل هماهنگي بر پايه مشورت نيست بلكه در رابطه با هر نهادي كه 

كنند بروز خواهد  ن ميداران از طريق انتخاب نمايندگان منافع خود را بيا در آن سهام
  .كرد
هايي كه كارگران مالك آن هستند، اما  مزيت مالكيت اجتماعي در مقايسه با بنگاه 

هاي ديگر است، اينست  كنند و هدف آن حفظ منافع گروه در چارچوب قانوني عمل مي
هاي ذينفع را در جريان بحث و بررسي  كه استفاده از دانش نانوشته براي همه گروه

شوند، از  ها وارد مبادله در بازار مي بنگاه. سازد و كاركرد بنگاه ممكن ميخط مشي 
ميزان . كنند ها رقابت مي طوركلي با ديگر بنگاه ظرفيت موجود خود استفاده و به

اين اطالعات ميزان منابع . سازد ها اطالعات الزم را فراهم مي گيري از ظرفيت بنگاه بهره
. كند را جهت رفع نيازهاي اجتماعي مشخص مي  آن بنگاه و نحوه استفاده مولد از

 1دادهاي كنندگان برون دهنده آنست كه مصرف استفاده كمتر از ظرفيت نشان
. دهند يا در آن خط توليد ظرفيت مازاد وجود دارد هاي ديگر را ترجيح مي بنگاه

يت دهنده عكس آن وضع فعاليت با ظرفيت كامل همراه با سفارش رو به افزايش، نشان
با اين اطالعات است كه آگاهي از تصميمات مربوط به تغيير در ظرفيت . است

با اين وجود، بي شباهت به . شود برداري حاصل مي گذاري و سرمايه سرمايه
داري يا سوسياليسم بازار، چنين تصميماتي در سطح بنگاه توليدي گرفته  سرمايه

نوع . گيرد تر را در بر مي ي وسيعها شود چرا كه مالكان اجتماعي  افراد و گروه نمي

                                                 
1   Outputs ها به كاالها  محصول پاياني از تبديل داده. 
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هايي كه از ظرفيت موجود استفاده  گذاري از آن مالكان اجتماعي در سطح سرمايه
  .اند كنند متفاوت مي
ها را  رند كه آنگي هايي مي گذاري را هيات در اين مدل تصميمات مربوط به سرمايه 

ند كه كن نمايندگي مي را ها منافعي اين هيات. ام ناميده مشورتيهاي هماهنگي  هيات
در پيوند با هايي است كه  گذاري سرمايه هاي مربوط به گيري حاصل مجموعه تصميم

ن اجتماعي بسته به ماهيت فعاليتي كه دارند ادر اين سطح، مالك. ندقرار دار ديگر يك
ها در  هايي كه بنگاه ه يا بخش صنعت، محلاخش آن اي توليديه همه بنگاه :عبارتند از

المللي و همه  اي، ملي و بين ريز منطقه هاي برنامه اند و كميسيون نا شدهآنجا ب
  .نددار فعانم ها ايي كه در ثمرات آن فعاليته گروه

گذاري از دو نوع  گيري پيرامون سرمايه در تصميم مشورتيهاي هماهنگي  هيات 
  : هاي زير حوزه پيرامون كمينخست اطالعات  ،توانند استفاده كنند اطالعات مي

  هاي گوناگون  كرد بنگاهعمل: الف
اقتصاد عمومي هاي برنامه  از اولويت كه آن و تكامل اساسيريزي جديد  برنامه: ب

  . برآمده است
با اين كار . هاي جديد فرهنگي يا گرايش تكنيكي جديد برآورد تاثير پيشرفت: ج
موثر رد استفاده در اختيار دا هايي كه د كه آيا يك بنگاه از داراييرتوان مشخص ك مي
يا كاهش داد يا بخشي از  افزايشكند يا الزم است مجموعه ظرفيت يك بنگاه را  مي

  .حفظ كردتغيير داد يا  را صنايع مختصات توليدي
توانند  در روند بحث و بررسي مي هكنند ن اجتماعي شركتادوم اينكه نمايندگان مالك

كه چرا كاركرد بنگاه  نند، مثال ايناز دانش نانوشته در بحث مورد نظر خود استفاده ك
ن او مالك كنند پيشنهاد ميكاري راهداوري چه  رمبناي اينب وست، آظاهرا ناكار

 هاي ديگر چگونه از بديل شوند محسوب مي ها نمايندگان آن ايناجتماعي كه 
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بدين ترتيب امكان دارد . پذيرند بررسي اثر مي موردهاي  ريبردا گذاري و سرمايه سرمايه
موجب افت كاركرد  اي هژيا وي شرايط موقتها استدالل كنند كه  مايندگان بنگاهن

اي استدالل كنند كه  در عين حال، نمايندگان محلي يا منطقه. ها شده است بنگاه
. تر رضايت بخش بوده است هاي ديگر كم حوزه ها از هاي آن در حوزه هاي كاري فرصت
ترازان  بايست هم آن شركت كنندگان ميروندي است كه در  مشورتيهنگي ماروند ه

 بخش زياديند و ت دارنفعمكنندگان در حاصل كار  همه شركت ، كهكنند آگاهخود را 
بدين ترتيب خطر . هايي كه شركت دارند از دانش تخصصي برخوردارند هم در فعاليت
 مشورتيهنگي اروند هم. رسد ، به حداقل ميبراي يك بخش از مردم درخواست ويژه

اين . دهد ء مينسبت به منافع مشروع ديگران ارتقا را ل بده بستان است و درك ماشام
هاي از پيش موجود نيست  آوري اولويت دفش جمعهاست كه عملي  شيوه يك روند

روند . كند ها تغيير مي الويتها و  است كه طي آن برداشت اي كننده گوندگر روندبلكه 
، منافع دهد همه را نشان ميتماعي آن چيزي است كه منافع اج دائمي مشورت

ند، البته در پرتو نتايج تصميمات گذشته و ت دارنفعماجتماعي كساني كه در آن 
  .                  در خصوص امكانات آتي در دنيايي نامطمئن و دگرگون شونده نتايجبهترين 

  
  مسائل    -4

بيشتر نياز  تكاملكه به  عنوان مسائلي هاين مدل يا ب از داقتناعنوان  هسه مساله ب
  .اند كه الزم است به اختصار بررسي شوند دارند مطرح شده

  .ها، دستمزد، سود و اجاره بهاي منابع طبيعي قيمت :الف
ها مساوي است با هزينه  قيمت. كنند ن مييها تعي ها را بنگاه قيمتدر مدل من،  

 دادهاي بارت است از درونطور كلي هزينه توليد ع هطح اقتصاد بسدر . اجتماعي توليد
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در سطح بنگاه توليدي . اوليه مورد استفاده يعني نيروي كار، سرمايه و منابع طبيعي
  . است دادهاي خريداري شده واسط برون هاي اوليه و ها شامل هزينه هزينه

بايست در  يعني نيروي كار، سرمايه و منابع طبيعي مي دادهاي اوليه قيمت درون
هاي  ها، هيات خاطر تاثيري كه بر تصميمات بنگاه هد زيرا بشويين كل اقتصاد تعح سط

، بر استفاده از گذارند ميتوزيع درآمد  چنين هم كنندگان و ، مصرفمشورتيهماهنگي 
  .گذارند مي نيروي بارآور اجتماعي نيز اثر

اين  پيوند باهاي اجتماعي و به روندي كه طي آن در  درآغاز بخش سوم به اولويت 
افزايش ميانگين  چارچوبها  اين اولويت. اشاره كردمد، شو ها تصميم گرفته مي تاولوي

مزد پولي طبق اين معيار و با در نظر  افزايش دست. دهند مزد حقيقي را نشان مي دست
به عالوه هر نوع تغييري در تفاوت  شوند، تعيين مي هاي جاري گرفتن سطح قيمت

 مسائلي هستند كهاز جمله ند ا ناگون مرتبطهاي گو ها كه با كاركرد حرفه مزد دست
هاي توليدي و  گاهنب ،ها ذينفع يعني دولت، اتحاديه يها نمايندگان نهادتوسط 
بين اين  به توافق يابي دستاگر . دگيرن مي مشورت قرار ، موردهاي هماهنگي هيات

البه مط قبلي خود  منابعميزان از حد طبيعي  بيش هر گروه ممكن نباشد، نمايندگان
توان كامال پياده  هاي مورد توافق را نمي معني است كه اولويت؛ و اين بدان دكرخواهد 

   . كرد
اجتماعي حاصل استفاده از دارايي ثابت كه در اثر  رخ مطلوب بازده هزينه سرمايه يا ن

قرار نيز  نمايندگانمورد توافق  ي است كههاي مجموعه اولويت دهنده نشان شود مي
اي  زدهبابا  كه استمازادي توليد نياز به  نشاندهنده در نرخ مطلوب بازده اتتغيير. دارد

است،  معادل شدهريزي  گذاري اقتصادي برنامه هاي اجتماعي و سرمايه هزينهكه براي 
اجاره بهاي . شود منابع طبيعي حاصل مي استفاده ازاجاره كسر  پس از  اين امر البته

يابي نسبي  ها باشد، كم آن مصرفتر از هزينه توليد يا  استفاده از منابع طبيعي كه بيش

 پت دوين و فكرت آدامن

 ١٨٨

با استفاده  پيونديابي نسبي را در  جامعه نرخ مطلوب اين كم. دهد را نشان مي ها آن
  .كند در مورد منابع غير قابل تجديد، تعيين مي وكنوني  بالقوه از منابع

ا هزينه درازمدت ها مساوي است ب قيمت ؛كنند ها را تعيين مي ها قيمت سپس بنگاه 
دادها شامل  اين درون. شود هاي اوليه تعيين مي داد توليد كه بر اساس قيمت درون

اي  دادهاي توليد شده اي كل اقتصاد يا نرخ مطلوب بازده و قيمت درون هزينه سرمايه
شوند  هايي كه بدين طريق محاسبه مي قيمت. اند است كه مورد استفاده قرار گرفته

دليل . ها در يك صنعت واحد يا بخشي از آن بسيار متفاوت باشد نگاهممكن است بين ب
هاي  گوناگون كارآيي كه ناشي از تفاوت هاي متفاوت يا سطوح ويژگي بهاختالف قيمت 
بدين ترتيب مشتريان، با . گردد است بر مي توليد هاي كاري درون عيني يا شيوه

كنند و از اين  سب است انتخاب ميتركيب خاصي از توليد يا قيمتي را كه برايشان منا
  . اند يا نه تر از نياز توليد كرده يابند كه آيا با ظرفيت كامل يا كم ها در مي طريق بنگاه

اين . تر از آن است ها يا برابر است با نرخ مطلوب و يا كم بنابراين نرخ بازدهي بنگاه
هماهنگي مشورتي  هاي آيد و زماني كه هيات اطالعات در بازار مبادله به دست مي

شود؛  كنند در اختيارشان گذاشته مي ريزي مي گذاري اصلي را برنامه تخصيص سرمايه
اند همان  هايي كه به طور نسبي مشخص شده قيمت. طرح آنرا ارائه دادم 3در بخش 

دادهاي واسط و هم كاالهاي مصرفي  طور كه در باال بدان اشاره شد، مسلما براي برون
ايي كه به طور نسبي مشخص شده به اضافه مالحظات كيفي از قبيل ه قيمت. معتبرند

كننده تاثير  ماهيت تجربه كاري، هم بر گزينش تكنيك و هم بر انتخاب مصرف
  1. گذارد مي
  

                                                 
و  3شماره  8ها و مسائل مربوطه نگاه كنيد به نوشته پت دوين فصل  تر پيرامون قيمت ص بحث مفصلدر خصو - 1

 .2شماره  10فصل 



 مدل سوسياليسم مشاركتي 

 ١٨٩

  :   و نوآوري 2كارآفريني - ب
داري انتقاد شده است كه فاقد پويائي  بارها به سوسياليسم به مثابه بديل سرمايه

ريزي كرد چرا كه نوآوري  توان برنامه كنند كه نوآوري را نمي ل ميچنين استدال. است
كه كارآفرين بتواند بر پايه دانش  نحوي هاي غيرمتمركز است به گيري مستلزم تصميم

از آنجا . نانوشته خود عمل كند تا پي ببرد چه كاري ممكن و چه كاري ناممكن است
كنيم كه  ر بر روند نوآوري تكيه ميت كه نتيجه نوآوري نامعين است، در اين جا بيش

كرد  داري از طريق عمل عبارتست از ايجاد و گزينش نوآوري كه در نظام سرمايه
ها و  داري منشاء بسياري از ايده در اقتصادهاي سرمايه. گيرد نيروهاي بازار انجام مي

ها  ندهنده آ هاي بزرگ است، در واقع توسعه هاي اصلي نوآوري بيرون از بنگاه نمونه
. شوند هاي بزرگ تبديل مي هاي كوچكي هستند كه به بنگاه هاي بزرگ يا شركت بنگاه
ها را قادر  دهند، اين امر آن ها دانش نانوشته اجتماعي يا كارداني را بسط مي بنگاه
ها را در شركت  بخش خارج از شركت را شناسايي يا آن سازد امكانات جديد نويد مي

اي از امكانات و تبديل  ا از آن پس، ظرفيت و منابع تكامل پارهه آن. وجود آورند خود به
ها را كه در اين روند غير  ها را به توليدات جديد در اختيار دارند و يا بسياري از آن آن

توان  هاي پيشنهادي را نمي ها و طرح از آنجا كه همه ايده. گذارند كارآمد است كنار مي
هايي كه به  داخلي در كار است كه طي آن طرحتكامل بخشيد، ضرورتا روند گزينشي 

  .شوند آورند انتخاب مي احتمال زياد سود
نيروهاي . گيرند شوند و تابع روند رقابت قرار مي ها به بازار ارائه مي سپس اين نوآوري 

شان  دهند كه توليدات هايي قرار مي بازار هر چه بيشتر منابع در اختيار آن شركت
ترتيب معيار  بدين. كنند اي ناموفق را از ميدان به در ميه سودآور است و شركت
داري و هم  هاي بالقوه و بالفعل هم در چارچوب شركت سرمايه گزينش از ميان نوآوري

                                                 
 .ده در توليد است منظور از كارآفريني عامل سازمان   2
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بيني  كرد نيروهاي بازار، سودآوري خواهد بود و ميزان سودي كه پيش در اثر عمل
ها در  اي نوآوري ل كه پارهكه، در عين حا حاصل اين. يابد شود و احتماال تحقق مي مي

  . هوده و مضرند ها نيز بي داري براي جامعه مفيدند بسياري از آن اقتصادهاي سرمايه
مدل هماهنگي بر پايه مشورت هم از اين امكان برخوردار است كه در بنگاه و يا 

هاي گوناگون نوآوري يكي را انتخاب  ها تنوع ايجاد كند و هم از ميان طرح مابين بنگاه
تر از سودآوري قابل انتظار يا واقعي  با اين همه معيارهاي گزينش بايد گسترده. كند
هاي پيشنهادي خود  ها يا طرح هاي كوچك ايده افراد، نهادهاي پژوهشي و شركت. باشد

ريز در همه  هاي برنامه هاي هماهنگي بر پايه مشورت و كميسيون ها، هيات را به بنگاه
هاي پيشنهادي خود را نيز  ها و طرح ها در عين حال ايده گاهدهند؛ بن سطوح  ارائه مي

هاي هماهنگي مشورتي جديد  توانند هيات ريز مي هاي برنامه كميسيون. دهند بسط مي
هاي  ها را به بنگاه توانند ايده هاي هماهنگي بر پايه مشورت مي هيات. ايجاد كنند

  .هاي جديدي تاسيس كنند موجود ارائه دهند يا بنگاه
اند توسعه دهند و از نظر  كنند كه مايل هايي را انتخاب مي ها طرح سپس بنگاه 

ها شامل اين مورد  مسلم است كه انتخاب طرح. مالكان اجتماعي براي جامعه مفيدند
شود  شوند كه اگر توليدات براي فروش عرضه شوند، آيا باندازه كافي خريده مي هم مي
اند تامين كنند و به  كار برده هايي را كه در توليد به ها بتوانند هزينه سرمايه تا بنگاه

لحاظ اجتماعي نرخ مطلوب بازدهي را متحقق سازند؟ اگر  به كارگيري نوآوري سطح 
اگر نوآوري مستلزم . پردازند مي  ها به آن موجود تكنيك را حفظ كند، بنگاه

خود يا ديگران كنند  هاي هماهنگي تالش مي گذاري اساسي جديد باشد، هيات سرمايه
ايده مناسب ديگر احتماال ايجاد . عهده بگيرند را به را متقاعد كنند كه تامين مالي آن

اي كه افراد،  گذاري اجتماعي جديد است به گونه منظور سرمايه يك صندوق مالي به
  .هاي خود از آن درخواست مالي كنند گيري ايده ها بتوانند براي پي ها يا بنگاه گروه
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دهد نوآوري مورد نظر خود را  تيب مبادله در بازار به متقاضيان امكان ميبدين تر 
يافته  اين امر بر ميزان نرخ اجتماعا مطلوب بازده توليد تحقق. انتخاب و خريداري كنند

اين اطالعات مربوط به نرخ بازدهي، بازنگري تصميمات گذشته و . گذارد اثر مي
هاي هماهنگي  هاي آتي همه در اختيار هيات گذاري گيري در رابطه با سرمايه تصميم

ما بدين ترتيب چه در مرحله توسعه و چه در مرحله مبادله در بازار . شود گذاشته مي
داري براي  تري از معيار محدود سود خصوصي سرمايه مجموعه معيارهاي جامع

  .گيري پيرامون نوآوري در اختيار داريم تصميم
مشورت براي نوآوري كارآفرينانه زمينه الزم را فراهم بنابراين مدل هماهنگي بر پايه  

اين مدل، گزينش امكانات خالقه پيشرفت را بر . كند آورده و به ايجاد تنوع كمك مي 
سازد، عدم قطعيت ذاتي  اساس معيارهايي كه جامعه تعيين كرده است ممكن مي

دريافت  شناخته و سازوكاري براي تجديد نظر، آموزش و نوآوري را به رسميت 
داري كارآتر است، به  اين مدل از مدل سرمايه. سازد كننده فراهم مي اطالعات از مصرف
جاي اينكه فقط بر  تواند از دانش نانوشته هر كسي استفاده كند به اين دليل كه مي

جاي نيروي  اين مدل به. طبقه كارآفرينان كه به سرمايه دسترسي دارند متكي باشد
تر  شود و مردم هر چه بيش تر جهاني مي داري كه هر چه بيش لجام گسيخته سرمايه

انداز كنترل اجتماعي را در جهت به  كنند كه زير يوغ آن قرار دارند، چشم احساس مي
  .كند هاي خالقانه عرضه مي كارگيري  فعاليت
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  1:پذيري دوام -ج
عدالت هاي تاريخي برنامه سوسياليستي،  مبارزه آتي بشر احتماال بر سر دغدغه

اجتماعي و اختيارمندي است و بدين نحو فراهم ساختن امكان خودحكومتي و تمركز 
مسائل   2.هاي اخير بوده است شناختي در سال پذيري كه دغدغه بوم بر مفهوم دوام

بايست در شرايط نامشخص پيرامون  شود كه مي شناختي شامل تصميماتي مي بوم
اين . هاي توسعه اتخاذ كرد بال فوايد و زيانگيرانه الزم درق چگونگي بررسي اصل پيش

بخش يا مضرند و در نتيجه براي  شناختي بالقوه نجات ها به لحاظ بوم فوايد و زيان
اگر قرار است چنين تصميماتي حقانيت داشته باشند، . اند بخش بهزيستي بشر زيان 

باشند كه  بايست در پرتو دانش علمي موجود اتخاذ شوند و كساني تصميم گيرنده مي
» اشتباه«البته ممكن است تصميم ما . گذارد ها اثر مي آمدي بر زندگي آن هر نوع پي

ريزي آمرانه  توانيم از تصميمي بياموزيم كه برنامه آموزيم، ولي نمي باشد، اما از آن مي
تري يعني از جانب سازمان تجارت جهاني  كند يا از طرف خطر بزرگ به ما ديكته مي

)WTO(شود هاي چند مليتي و اجبار جهاني نيروهاي بازار به ما تحميل مي ، شركت .  
گرچه مدل هماهنگي بر پايه مشورت بدون استفاده از ادبيات دانش نانوشته و پيش 
از آنكه بحران زيست محيطي به چنين نحو بارزي خودنمايي كند تكوين يافت، اما 

رچوب اساسي اين مدل، چا. براي تجزيه و تحليل اين مسائل بسيار مناسب است
كه تصميمات اتخاذ شده بر  چارچوبي است كه در آن مالكان اجتماعي، يعني كساني

اقتصاددانان . اند گذارد، همان كساني هم هستند كه تصميم گيرنده ها اثر مي زندگي آن
عقالنيتي كه در "گيري اهميت دارد و  كنند كه نحوه تصميم زيست بوم استدالل مي

را مطرح  "گفتمان دورانديشانه دموكراتيك"يعني روند "شود ميروند متبلور 
                                                 

ام  طور مفصل استفاده كرده هدر اين بخش از كار دانشجويم، بگوم اوزياناك، در رشته فوق ليسانس فلسفه ب -1
 ).2000ناك وزياا(
 ).1995سال  – Red Green گروه مطالعاتي ردگرين(  -2
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هاي سازماني، توزيع حقوق  با اين همه اقتصاددانان زيست بوم در باره برنامه. 1كنند مي
كنند؛ در حالي كه اين  يابي به تجارب الزم بحث و بررسي نمي مالكيت و حق دست

تي كارآيند و مشروع الزم مسايل براي خودگستري و تبديل چنين روندي به واقعي
اما مدل هماهنگي بر پايه مشورت كه بر اساس الغاي مالكيت خصوصي و تقسيم . است

.                                    دارانه استوار است، به اين مسائل اساسي مي پردازد كار اجتماعي سرمايه
  
  گيري نتيجه -5

اين مدل . ام ريزي اقتصاد مشاركتي را ارائه داده كلي مدل برنامه در اين نوشته طرح
هاي  اين مدل را در پيوند با ضعف. بر روند هماهنگي بر پايه مشورت استوار است

داري و  پردازان سرمايه ريزي آمرانه شوروي و پاسخ به دعاوي نظريه آشكار مدل برنامه
زي اقتصادي را به چالش طلبيده و آن را ري هاي بازار، بسط دادم كه برنامه سوسياليست

من اين مدل را عمدتا بديل اجبار دولتي و نيروهاي بازار و . دانستند ناپذير مي امكان
با . دانم طور شيوه فعاليت اقتصادي هماهنگ در يك اقتصاد مدرن و پيچيده مي همين

هاي  دغهاين همه، اين مدل در آغاز بدون اشاره به بحث محاسبه سوسياليستي، دغ
زيست محيطي و بدون در نظر گرفتن ابعاد آن در سطح جهاني تكوين يافت،  هم 

  1.چنين در آن به اهميت عدم قطعيت، نوآوري و كارآفريني توجه كافي  نشده است
ها  در كار بعدي سعي شده است به مسائل از قلم افتاده پاسخ داده شود و در آن  

توانند كارآ  اين مدل مورد استفاده قرار گيرند مي اي اثبات شده است كه اگر اصول پايه
  . و موثر باشند

                                                 
 .2000براي بررسي بيشتر نگاه كنيد به اوزياناك،   1

هاي عمودي چه  و حلقه) بازار(هاي ارتباطي افقي وجود دارد  حلقه": كند الك نوو با چالش زير برخورد مي 1
                                           .)226ص  1983نوو ( "ظرفيت ديگري در كار است؟
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ديدگاه اصلي كه حاصل كار مجدد مكتب اقتصاددانان اطريشي است و به محاسبه 
در ادبيات معاصر . شود عبارت  است از اهميت دانش نانوشته سوسياليستي مربوط مي

هماهنگي بر پايه مشورت بر  روند. پيرامون نوآوري نيز بر اين دانش تاكيد شده است
اصل مشاركت همگاني استوار است؛ در اين روند دانش نانوشته به نتيجه كار همه 

داري، فقط به كساني كه به  چون نظام سرمايه كند و نه هم مالكان اجتماعي كمك مي
طور هم روند مشورتي كه مالكان اجتماعي در هر  همين. سرمايه دسترسي دارند

دهند، يك روند گفتمان دورانديشانه دموكراتيك است، اين نكته  سطحي انجام مي
  .توسط اقتصاددانان زيست محيطي هم مورد تاييد قرار گرفته است

تفاوت بين استفاده از ظرفيت موجود و تغييراتي كه از افزايش در سطح قبلي آن به  
ام  ل را در مد آن هاي هماهنگي مشورتي كه ها و هيات اند و تمايز بين بنگاه وجود نيامده
گيري از طيف محلي تا سراسري فراهم  ام، چارچوبي را براي تصميم نهادي كرده

گيري منطبق با اصل استقالل براي استفاده از ظرفيت موجود، توسط  تصميم. سازد مي
گيري پيرامون  تصميم. گيرد ها در سطح محلي انجام مي مالكان اجتماعي بنگاه

» دروني شدن«شود و  ترين سطح گرفته مي در پائيندگرگوني در ظرفيت موجود 
اين تصميمات را مالكان اجتماعي، يعني . سازد گيري را ممكن مي تاثيرات آن تصميم

  .  كنند گذارد، در همان سطح  اتخاذ مي كساني كه اين تصميمات بر زندگي آنها اثر مي
البته . ون وجود داردهاي سياسي نيز ساختار مشابهي هم اكن گيري در پيوند با تصميم

. خاطر رابطه نابرابر قدرت موجود در آن، ساختاري ناكامل است اين ساختار به
اي، ملي و نهادهاي  هاي حقوقي اين ساختار شامل حكومت محلي تا منطقه حوزه
هاي  گيري در حقيقت، مقررات قابل مقايسه براي تصميم. المللي و سراسري است بين

چالشي كه در ميان است اينست كه . ه سطوح وجود دارداقتصادي تا حدودي در هم
هم سياست و هم اقتصاد در همه سطوح دموكراتيزه شود، بدين نحو كه مالكان 
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ها اثر گذار است جزيي از  ها بر زندگي آن گيري كه تصميم اجتماعي برحق يعني كساني
تظاهرات  ها، هاي محلي عليه تعطيل كارگاه جنبش. گيري محسوب شوند روند تصميم

هاي چندمليتي بايستي  جهاني عليه پيشنهادات سازمان تجارت جهاني به نفع شركت
گيري و توزيع مجدد قدرت متناسب با آن  با خواست داشتن نمايندگي در روند تصميم

  . شود  تكميل
سرانجام روند هماهنگي بر پايه مشورت تمايز بين استفاده از ظرفيت موجود توليد و 

هاي  يت و مفهوم مالكيت اجتماعي كه در سطوح گوناگون طبق ويژگيتغيير در ظرف
شود، همگي چارچوبي غيرمتمركز و تكثرگرا را فراهم  فعاليت مورد نظر تعريف مي

. كنند سازد كه در آن ابتكار و خالقيت فردي، فعاليت كارآفرين و نوآوري رشد مي مي
ها كنترل  زد تا بر انواع نوآوريسا چنين جامعه خودگردان را توانا مي اين چارچوب هم

  .  خواهد تشويق كند ها را كه مي آگاهانه داشته باشد و برخي از آن
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   :منابع
نشريه مطالعات اقتصاد سياسي،  "هاي بحث محاسبه درس: بازسازي سوسياليستي"
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  : نقد كتاب پاركون
  داري اثر مايكل آلبرتمايهزندگي بعد از سر

  پات دوين
  آزاد. ح

داري با توجه به شكست مدل شوروي و فقدان اني و ضدسرمايههنبش ضدجج
آخرين كتاب . داري استجامعه سرمايه ي برايتجوي بديلجايگزين ديگر، در جس

انداز آينده منتقداني كه تدوين چشمدر برابر . مايكل آلبرت پاسخي است به اين معضل
دهد كه مدل يك پاسخ مي، او به درستي كنندتلقي ميگرايي خطرناكي آرمانرا 

 است اين امر مهم ،دنيايي بهتر و ممكن براي هدايت عمل كنوني الزم است و بنابراين
  .كنيممي را در مبارزه  تبليغكه ما چه مدلي 

 دهي اقتصاديمدل كامال تدوين شده از سازمان 3از زمان سقوط اتحاد شوروي 
سوسياليسم بازاري كه در آن شكلي از مالكيت دولتي : داري ارائه شده استپساسرمايه

 اما نيروهاي بازار به عنوان سازوكاري ،شوديا تعاوني جايگزين مالكيت خصوصي مي
. شوندهاي مختلف به شكل پسيني هماهنگ ميكه در آن فعاليت شركت كندعمل مي

آوري اطالعاتي جديد براي هماهنگ كردن تمام اليسم الكترونيكي كه در آن فنيسوس
ريزي مشاركتي كه در آن شود و برنامههاي قصادي به طور پيشيني تنظيم ميفعاليت

گذاري عمده و متقابال وابسته از ني سرمايهينيروهاي بازار به وسيله هماهنگي پيش

 پت دوين و فكرت آدامن

 ٢٠٠

ت اقتصادي ي بازاري براي ساير معامالشوند اما مبادلهطريق مشاوره جايگزين مي
- و برنامه كندياليسم بازاري را رد ميريزي مركزي و سوسآلبرت برنامه. شودحفظ مي

كند كه او دهد و در عوض مدلي پيشنهاد ميريزي مشاركتي را مورد بحث قرار نمي
ي است از شكل سوسياليسم نامد كه تركيبمي) پاركون(آن را اقتصاد مشاركتي يا 

  )1.(بر اساس شكلي از مشاركت) برداصطالح را به كار نمي هرچند او اين(الكترونيكي
اين مدل بر . دارياي بعد از سرمايهي جامعهاي است مثبت دربارهپاركون مداخله
ها را نهادي كند كه به طور وسيعي كند آنهايي استوار است و سعي ميمجموعه ارزش

ي ها ضرورتا به شيوهآن داري قرار دارد هر چند كهمورد قبول متفكران ضدسرمايه
او برابري، خودمديريتي، تنوع و همبستگي  -دنبخشها را تكامل نميآلبرت اين ارزش
كند در حالي كه به عنوان نمونه الكس كالينيكوس عدالت، كارآيي، را پيشنهاد مي

اين كتاب با شور و انرژي حياتي نوشته ) 2.(كندرا پيشنهاد مي پايندگيدموكراسي، 
كه در آن مردم به طور  دهدارائه مي بينانه از آيندهخوش ياندازت و  چشماسشده 

جدا از  ،كنندي زندگي خود مشاركت ميي به طور جمعي در ادارهاانفرادي و تا اندازه
پاركون به طور . رودداري به شمار ميهقدرت كه جزء ذات سرماي و ري ثروتنابراب

نه تنها به . شده است و بايد آن را جدي گرفتوسيع مورد بحث قرار گرفته و اصالح 
  .آن هايچنين و شايد عمدتا به خاطر ضعفسبب قدرت بيان آن، بلكه هم

كند ها اعتقاد دارد و سعي ميرت به آنبشود كه آلهايي شروع ميكتاب با طرح ارزش
م كار مالكيت خصوصي، تقسي(ها براي ارزيابي چهار نهاد اين ارزش .ها دفاع كنداز آن

داري سرمايه(و چهار نظام اقتصادي) ريزي مركزي و بازارمراتبي، برنامهسلسله
ريزي مركزي و آن چه كه آلبرت آن را اليسم با برنامهياليسم بازاري، سوسيسوس

تمامي اين . گرايي سبز در هماهنگي با طبيعت مورد استفاده قرار گرفته استمنطقه
نيستند و  هاي مطلوب هنوز كاملشان در تحقق ارزشيها و نهادها از نظر تواناينظام
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به طور كامل براي داوري ممكن  گرايي سبز حتينهادهاي اقتصادي مدل منطقه
  .اندمشخص نشده

نهادهاي مركزي مدل اقتصاد مشاركتي با كنار گذاشتن حشو و زوايد به اين ترتيب 
، پرداخت بر شغلي متوازن هايخودمديريتي مشاركتي، مجموعه: وندشخالصه مي

كنندگان ادغام شده در متن اي كارگران و مصرفهاساس كوشش و فداكاري، شورا
و سپس تالشي براي توضيح  .نهادهاي ديگر، و يك روند تخصيص امكانات پي در پي

ها با يك ، مصرف و پيوند آناقتصاد مشاركتي در رابطه با كار زندگي روزمره در يك
كتاب با نقدهاي اساسي كه به اين . گيردصورت مي ناتديگر از طريق تخصيص امكا

  .يابداي مولف به آن پايان ميهپاسخ شد ومدل وارد 
از افراد به كند؟ واحدهاي اساسي عبارتند دي مشاركتي چگونه عمل ميامدل اقتص

هر . كنندگانشوراي كارگران و شوراي مصرف -وراكننده و شعنوان كارگر يا مصرف
. آيندهاي كار متنوع دارد كه در شوراي كارگران كارخانه گرد هم ميماي تيكارخانه

 هاي صنعتشورا نظيري باالتري اعضاي شوراهاي رده جزيي ازخود  شوراهاي كارخانه
جواري وابسته اند كه به ي همرادگان از طريق خانوار خود به شوكننمصرف. هستند

در باالترين مرحله به شوراي كل  ي خود در شوراهاي باالتر عضويت دارند كهنوبه
ي عوامل بيروني توليد و اي شوراها براي موازنهساختار شبكه. شوداقتصاد ختم مي

در درون سطوح مختلف . اندريزي شده، مصرف جمعي و كاالهاي عمومي طرحمصرف
اما  ،كنندگان تعامل اجتماعي چهره به چهره وجود داردشوراهاي كارگري و مصرف

  .وجود ندارد شوراهايخود بين 
ايف مركب از وظ –هاي متوازن شغلي اساس مجموعه ، كار بردر هر محل كاري

هاي شوند كه مجموعهوظايف به نسبتي تركيب مي. شونددهي ميسازمان -اوتفمت
مده از نظر مطلوب بودن و غيرمطلوب بودن كار يا تفويض اختيار يا شغلي به وجود آ
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اگر توازن بين مطلوب يا غيرمطلوب بودن، اختيار داشتن . ندتكراري بودن كار مساوي ا
از طريق اين كه  ؛اي مختلف تفاوتي وجود داشته باشدهيا تكراري بودن، بين كارخانه

چون بين مطلوب بودن . شودبخشي از كار خارج از كارگاه اوليه انجام بگيرد جبران مي
د ندارد شغلي متفاوت تمايزي وجو هايو اختيار داشتن تفاوتي وجود ندارد در مجموعه

مزد  كنندشان و ساعاتي كه كار ميارانكطبق قضاوت هم و ،كارگران طبق شدت كار
كند كه بين مصرف فردي ها را در مصرف تعيين مياين امر سهم آن. كننددريافت مي

-توانند كار كنند سهم ميانگين دريافت ميهايي كه نميآن. شودو جمعي تقسيم مي

  .دكنن
كارگران در مورد اين كه در توليد چه جايگاهي را  ،ريزيي برنامهدر آغار روند ساالنه

هايي كه به عالوه تخمين .كنندارائه مي ميزان كار كنند پيشنهاد و به چهاشغال كنند 
اين . از خارج كارخانه آن را دريافت كرد الزم است كه ضروري دادهاييدر مورد درون

گيرد و احتماال به شكل تعداد محدودي از مورد بحث قرار مي پيشنهادهاي فردي
 خودراي  از طريق هاشود تا آنهاي محل كار براي شوراي كارخانه ارسال ميبرنامه

برنامه . توانند ادا كنند، چه سهمي ميبگيرند كه براي توليد در سال آينده تصميم
ماال مركب از نمايندگان شوراي ي باالتر احتي ساالنه به شوراي ردهپيشنهادي شده

گيرد و يك شود كه عوامل بيروني را به شكل تقريبي در نظر ميمحل كار ارائه مي
  .كنندي پيشنهادي تهيه ميبرنامه

جواري پيشنهاد مصرف ساالنه خود را به شورا ارائه كنندگان در شوراهاي هممصرف 
تواند از طرف شورا مورد ردي ميپيشنهاد ف. كنند اگر مايل باشند حتي بدون ناممي

با در نظر گرفتن  كندتجاوز نمي پرسش قرار گيرد اما تا زماني كه از سهم مصرفي
هاي شورا. قابل رد نيستهاي پيش آمده در فاصله زماني تا پايان برنامه انداز و وامپس
شتن نظر دا دهد با درهاي را مورد بحث قرار ميجواريجواري، مصرف مجموعه همهم
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شود و جواري تامين ميي مصرف همعهموناي سرانه از مجاين كه اين مصرف بر مب
ي مصرف كلي به شوراي يك برنامه. دهدبنابراين سهم مصرف فردي را كاهش مي

احتماال از نمايندگان شوراي شود كه باز ي باالتر ارائه مين در ردهاگكنندمصرف
له عوامل بيروني را به طور تقريب تعيين كنندگان به وجود آمده است و مسامصرف

ي مصرف تر مصرف جمعي به يك برنامهد و با در نظر گرفتن اشكال عموميكنمي
  .رسدقتصاد در كل ميبراي مجموعه ا

ي منفرد سرچشمه كنندهبنابراين پيشنهادها براي توليد و مصرف از كارگر و مصرف
اين . كندكنندگان عبور ميو مصرفگيرد و از مراحل مختلف شوراهاي كارگران مي

روندي كه  ،وازنه قرار گيرندي براي توليد و مصرف بايد در يك مپيشنهادهاي جمع
اين امر توسط دفتر تسهيل پي در پي . دكناطالق ميت به آن تخصيص امكانات ربآل
)IFB (هاي اي از قيمتاول اين كه مجموعه. گيرد كه سه عملكرد اساسي داردانجام مي

كنندگان چه به صورت فردي و چه از كند كه كارگران و مصرفشاخص را اعالم مي
گيري مربوط به توليد و مصرف مورد ها در مراحل مختلف هنگام تصميماطريق شور

تمام  IFBآوري شد دفتر هنگامي كه پيشنهادها جمع. دهنداستفاده قرار مي
-درون-كندآوري ميلف را جمعپيشنهادها براي توليد و مصرف كاالها و خدمات مخت

تا به اصطالح برابر بودن  -صرفيدادها براي تمام روندهاي توليد به عالوه كاالهاي م
اگر عرضه و تقاضا براي هر كاال . رضه و تقاضاي پيشنهادي را مورد بررسي قرار دهندع

-هاي شاخص را مورد تجديد نظر قرار ميمجموعه قيمتIFB و خدمات برابر نبود دفتر

  .ازنه برسدوهاي توليد و مصرف به مشود تا اين كه پيشنهاددهد و اين روند تكرار مي
روند . سازدگر مياولين مشكل در مورد مدل پاركون در مرحله تخصيص خود را جلوه

 نوالراسي كه در آن عامال يك روايتي است از تعادل عمومي نئوكالسيك توصيف شده
چه سهمي در توليد و چه سهمي در مصرف دارند با كنند كه اقتصادي فردي اعالم مي
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-هاي توليد و عرضههاي شاخص اعالم شده توسط شركتتوجه به مجموعه قيمت

ها و تقاضاهاي پيشنهادي را براي هر ها عرضهكنندگان كاالهاي مصرفي، اين شركت
هاي تو اگر در هر بازار فرضي با يك ديگر برابر نبود قيم دكننكاال و خدمت جمع مي

شود و موازنه اين روند تكرار مي. كندمي ماعالم شده را در جهت تسويه بازار تنظي
تعادل عمومي و  -يابد تا عرضه و تقاضاي پيشنهادي در تمام بازارها برابر شودادامه مي

اعمال پيشنهادي . گيردفعاليت اقتصادي صرفا در اين لحظه انجام مي. به دست آيد
شود به طوري كه در اصل هنگام عمل از پيش هماهنگ مي امل اقتصاديتمام عو

ي كل شوند و هر عاملي نقش پيشنهادي خود را در نقشهدقيقا با يك ديگر برابر مي
  .رساندام ميجاقتصاد به ان

بلكه شوراهاي  ،ي منفرد نيستكنندهدر پاركون عوامل اقتصادي صرفا كارگر و مصرف
هاي روند و جاي شركتها به شمار ميجمله عاملكنندگان نيز از كارگران و مصرف

ا در هر مرحله بر هتصميم. يردگميIFB  ي كاالهاي مصرفي رادهنكنتوليد و عرضه
شود و در نتيجه به طور الكترونيكي به سطح هاي اعالم شده گرفته ميمبناي قيمت

- ي قيمتي شدهي بازبينكند كه در نهايت مجموعهارتباط پيدا مي IFBبعدي تا دفتر 

چيزي به جز يك  IFBدر واقع (ترويپبا استفاده از كام. كندهاي شاخص را محاسبه مي
تقاضاي پيشنهادي براي  شود تا عرضه وار ميري مركزي خودكار نيست روند تكايانهر

لكترونيكي كالسيك به اليسم اياين مدل شكلي از سوس. هر كاال و خدمت برابر شود
اليسم را به علت اين كه از لحاظ تاريخي بي يلبرت اصطالح سوسگرچه آ(رودمار ميش

ي اقتصاد اي به نقد گستردهدر اين كتاب هيچ اشاره). كنداعتبار شده است رد مي
) تعادل عمومي(به نظريه نئوكالسيك ) heterodox(كيشغير راستماركسيستي و 

تريشي به امكان يك ي سوساليستي و نه نقد مكتب اوجود ندارد نه به بحث محاسبه
  .روند پي در پي پيشيني كه سوسياليسم الكترونيكي و پاركون بر آن استوار است
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اند به دل عمومي تعريف شدهااين مباحث اساسي در ادبيات نئوكالسيك در مورد تع
ر به اين تقارب عنوان تعادل هم زمان در بازار براي هر كاال و خدمت خواهد داشت و اگ

اگر فعاليت اقتصادي خارج از تعادل اتفاق بيافتد شرايط . ماندار ميايددست يابيم پ
الزم براي تعادل عمومي در صورت امكان از طريق تنظيم پسيني به طور غير ممكني 

هاي فكري نوع والراسي ربهبنابراين اقتصاد نئوكالسيك به تج .محدودكننده خواهد بود
- قبل از فعاليت اقتصادي به وقوع مي پيتنظيم پيشيني به شكل پيا رسد كه در آنمي

-اما در اقتصاد سرمايه. بنابراين فعاليت خارج از تعادل وجود نخواهد داشت پيوندد و

كنندگان كاالهاي مصرفي والراسي وجود توليد و عرضه هايداري نهادي مشابه شركت
مثل سوسياليستي الكترونيكي  هاي اقتصاداين نقش به طور طنزآميز در مدل. ندارد
  .شوداجرا ميIFB ريزي مركزي يا به سخن ديگرن، توسط ارگان برنامهپاركو

ي سوسياليستي درباره امكان تخصيص موثر منابع مولد اين جاست كه بحث محاسبه 
  .يابداجتماعي در سوسياليسم براي ارزيابي سازوكار تخصيصي پاركون ضرورت مي

دانان مكتب نجام گرفت هنگامي كه اقتصادا 1930و  1920ي هاي اول بحث در دههمرحله
نظري و عملي در  به لحاظاتريشي ميزس و هايك ادعا كردند كه تخصيص موثر منابع 

يك اقتصاد سوسياليستي ناممكن است و اقتصاددانان نئوكالسيك سوسياليست تالش 
 ،هاي نسبيكرد كه قيمتميزس استدالل مي. كردند كه اين ادعا را رد كنند

كه در واقع  ؛كنددادهاي مختلف را در روند توليد منعكس مينونسبي در يهاكمبود
ي موثرترين روش توليد براي هر محصول الزم است و اين كه ها براي محاسبهآن

توانند ها صرفا بر اساس مالكيت خصوصي وسايل توليد و بازارهاي واقعي ميقيمت
همين طور . ناپذير استري امكانرآ از لحاظ نظبنابراين سوسياليسم كا. مشخص شوند

بارون مورد  توسط شود كه نقد ميزس قبال توسط يك مدل سوسياليسم قبلياشاره مي
ريزي مركزي اطالعات را درباره تمام بررسي قرار گرفته است كه در آن هيات برنامه
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ها را در يك كند و اينآوري ميهاي توليد موجود در اقتصاد جمعمنابع و شيوه
كند و برنامه توليد بهينه را با حل اين معادالت به زمان وارد ميم معادالت همسيست

  .آورددست مي
در معهذا  ،پذير استسپس هايك پاسخ داد كه گرچه مدل بارون از حيث نظري امكان

اسكار النگه . آوري و محاسبه مركزي تمام اطالعات مربوطه غيرممكن استعمل جمع
و در عوض يك   مخالفت كرد هايك در عملِ] محاسبه[ مكانا عدمسپس با استداللِ 

 شكل آوري اطالعات را بهروند غيرمتمركز را پيشنهاد كرد كه نياز به تمركز و جمع
اي از ريزي مركزي مجموعهدر اين مدل هيات برنامه. آورداقتصادي در مي] منطق[

دولتي همراه با تعيين  هايكه شركت كنداعالم مي يها را براي كاالهاي توليدقيمت
 دهند؛مورد استفاده قرار مي بازار هاي كاالهاي مصرفي توسطمزدهاي واقعي و قيمت

هاي توليدي مورد چه توليد بشود و چه شيوه اين كه گيري در موردبراي تصميم
ريزي هيات برنامه ي،ي حركت ذخايز كاالهاي توليدبا مشاهده. استفاده قرار گيرد

ازه توليد شده و در كجا ست دريابد كه در كجا كاالهاي توليد بيش از اندمركزي قادر ا
 دهدتغيير مي ريميسهاي اعالم شده را در يك قيمت ،و در هر دوره. از اندازهكمتر 

تنظيم در جهت تعادل عمومي به شكل پسيني بعد از . شودمي حكه توسط بازار تصحي
گيرد و تصادي در سطح شركت انجام ميي اقمحاسبه ؛گيردانجام فعاليت انجام مي

  .اير كااليي استتغييرات ذخ ، هماناآوري آن نياز داردتنها اطالعاتي كه مركز به جمع
 عطف به پايان رسيد با 30ي ي سوساليستي در پايان دههي اول بحث محاسبهمرحله

 80ي ههو در د. توجه به اين كه مدل النگه عموما در بحث به مساله پاسخ داده است
هاي با شكست مدل شوروي و برآمد نئوليبراليسم مدل. دوم بحث آغاز شد يهرود

كردند اما با كه تنظيم پسيني را حفظ مي. اليسم بازار ظهور كرديمتعددي از سوس
ليدي توسط ها را از جمله كاالهاي توقيمت مدل النگه اين تفاوت را داشتند كه تمام
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الكترونيكي امكان  ايهدر همان زمان رشد رايانه. دشوميبازارهاي واقعي تعيين 
چون ساخت پذير اليسم الكترونيك را امكانيهاي نئوكالسيك سوسپيدايش مدل

ي مركزي و رسد كه انتقال تمام اطالعات مربوطه به يك ادارهاكنون به نظر مي
مستقيم به طور  پذير است، ياهاي مبتني بر بازار امكاني قيمتي مجموعهمحاسبه

اما از طرف . "پاركون"بارون يا از طريق روند پي در پي پيشيني مثل مورد  مثل مدل
ديگر پيروان جديد ميزس و هايك مجددا اين بحث را مورد تجديدنظر قرار دادند و 

  .از سر گرفتند را اليسم چه بازاري چه الكترونيكييحمله به عملي بودن سوس
گيري در مورد تخصيص است كه مشكل تصميم ادعاي اصلي مكتب اتريشي مدرن اين

منابع مولد جامعه در واقع در بستر در حال تغيير و بنابراين به شكل غيرقطعي ظهور 
اين با بحث كالسيك . مي نبايد گرفته شوديدر يك وضعيت ثابت تصم -كندمي

ريزي اقتصادي، به در يك جامعه سوساليستي، برنامه هماركسيستي متناظر است ك
-ال به يك ديگر وابستهبهاي اقتصادي كه متقاگيرياي هماهنگي پيشيني تصميممعن

شود كه مي "آنارشي توليد"ي ماركس جانشين و اين آن چيزي است كه به گفته. اند
- سيني است كه از طريق عملكرد نيروهاي بازار در سرمايهي خود هماهنگي پبه نوبه

مشكل هماهنگي  ،در غياب تغيير. شوداليسم بازار انجام مييچنين سوسداري هم
ورزيد كه هماهنگي داب همواره بر آن اصرار مي اي كه موريسكند مسالهظهور نمي

ريزي ي برنامههاي عمده و به هم وابسته نشان برجستهگذاريپيشيني سرمايه
چه مكتب مدرن اتريشي بر سر عمده بودن تغيير اما گر. ياليسم استاقتصادي سوس

- ناپذيري رد ميانكريزي براساس امرند ولي استدالل داب را در مورد برنامهتوافق دا

 - نه صرفا در عمل -تواندكنند كه اطالعات مربوطه در اصل نميها ادعا ميآن. كنند
تعادل عمومي نئوكالسيك  يمتمركز شود، استداللي كه به همان اندازه براي نظريه
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امي اشكال سوسياليسم الكترونيكي از جمله والراسي صادق است، و هين طور براي تم
  ."پاركون"

بندي و تواند مفهومانشي كه نميد - استدالل مشكل دانش نانوشته استمبناي اين 
مورد استفاده قرار گيرد و از طريق  و تواند طي تجربه به دست آيداما مي ،منتفل شود

بندي بندي و صورتفهومتواند متمايز بين دانش صريح كه مي. عمل به كار گرفته شود
 دانش نانوشته معموال به وسيله. منتقل شود تواندكه نمي انوشتهتقال يابد و دانش ننو ا

دانش نانوشته براساس . شودمشخص مي "ينظر" آگاهيدر مقابل  "عملي" آگاهي
آيد و توسط كساني به بنابراين از طريق تجربه به دست مي آموزش طي عمل است و

ي هر بنابراين دانش نانوشته. اندشود كه اين تجربه را پشت سر گذاشتهكار گرفته مي
درن براي عدم تمركز بر الل مكتب مداست. حصر به خود او استشخص به يك معنا من

ار است و بنابراين از استدالل قبلي مكتب اتريش براي عدم تمركز ودانش نانوشته است
-سبت به زمان و مكان را براي تصميماستدالل قبلي دانش محلي ن. شودتر ميعميق

  .داندمي مگيري كارآ الز
ل حين عمچون تجربه هر شخص منحصر به خود او است پس تنها توسط او و در 

قضاوت مان درباره چيزي ما براساس تجربه. گيردده قرار ميامورد استف و گيرينتيجه
اين شامل نكته جديدي اما اگر . كنيم قادر به انجام آن هستيمكه فكر ميكنيم مي

مگر آن كه آن را به عمل  ،توانيم نسبت به صحت آن مطمئن شويمباشد ما هرگز نمي
توانيم انجام دهيم و چه آموزيم كه چه ميتالش براي انجام كار مي از طريق ما. آوريم

تواند حداكثر چيزي كه سوسياليسم الكترونيكي مي .انجام دهيم توانيمرا نميعملي 
- ميآيد داشته باشد اين است كه اطالعاتي كه در روند پي در پي به دست مي انتظار

دهند، اما اين ميي آن چه كه انجام درباره فرادا شود كه يبهترين داروتواند منجر به 
به اشتباه  تواندمي )فعاليت توليدي و مصرفي(تر تر يا بيشها به ميزاني كمقضاوت
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هاي توليد و گيريي كه تمام تصميمدبه رهنمو تالش براي دستيابي. منجر شوند
د به سازكند و با هم تركيب ميآوري ميمصرف را قبل از عمل با جزييات آن جمع

پذير ريشي در مورد دانش نانوشته آسيبطقابل استدالل جديد مكتب امروشني در 
  )3.(است

راي حل معضل ها بشناسانه مكتب اتريشي به اين معناست كه آناما فردگرايي روش
دانش . رو هستندهوم دانش نانوشته در تقابل با دانش فردي با دشواري بزرگي روبهمف

كنند و در متن هاي اجتماعي كه با هم عمل مياجتماعي نانوشته طي تجربه گروه
-گيرند و آن را به اجرا ميهايي قرار دارند كه طي آن تصميم ميهنجارها و عادت

جتماعي است كه مبناي استدالل ديرين سوساليستي است كه ا ياين تجربه. گذارند
ها به به مشاركت نيروي كار نياز دارد، همان طور كه آن واحد توليديعمل موثر يك 
اين استدالل براي . كندكار چگونه به بهترين شكل عمل  روند دانند كهطور جمعي مي
اي درون يك شركت براي هبا در نظر گرفتن فعاليت. تواند تعميم يابدمشاركت مي

- ميهاي اجتماعي خارج از آن نتايجي به همراه دارد كه براي كارگران خود آن گروه

نين كه چ بهترين استفاده از ظرفيت موثر شركت نياز دارد. تر صادق باشدكمتواند 
-تي مياچنين الزام. گيري شركت دخالت كنندهمراه با كارگران در تصميم يهايگروه

كه از كاركرد  است مالكيت كساني" چونهمريق تعريف مالكيت اجتماعي تواند از ط
   ."شوندمتاثر ميبه نسبتي كه اين شركت 

 "پاركون"كند اما در متاسفانه گرچه آلبرت به طور گذرا با مالكيت اجتماعي اشاره مي
ترين در واقع در فصل مربوط به مالكيت، كوتاه. سخني در ميان نيستاين مفهوم از 
در يك اقتصاد مشاركتي ديگر مالكيت بر ": نويسدصل كتاب، او به طور آشفته ميف

اين امر به دومين دشواري عمده در اين مدل منجر ) 90ص .("وسايل توليد وجود ندارد
راكنده به سياست ي پرغم چند اشارهعلي. فقدان سياست يا روندهاي سياسي -شودمي
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نه  ه،كنندشوند يا مصرفه عنوان كارگر ظاهر مييا ب "پاركون"م در و شهروندان، مرد
نهادها و روندهاي سياسي وجود ندارد كه از طريق آن شهروندان در . به عنوان شهروند

د، حقوق را بر آن بنا كنن شانخواهند جامعههايي به بحث بپردازند كه ميي ارزشباره
بايد در مورد آن  هاي اجتماعي كهاولويت شو مسئوليت همگاني شهروندان، گزين

روندها و  اغلبرساند ترين چيزي كه ما را به اين مطلب مينزديك. گيري شودتصميم
كننده در وجود شوراهاي مصرف در هاي مبهم و نامشخصي است كهگيريتصميم

مثل  شودي ميمردمشامل  هاين تصميمااما  .قابل مشاهده استسطح اقتصادي 
 خيرهايي متفاوت از چنين شهروندان با دركته همكنندگان و البكارگران و مصرف

اش خودمديريتي است نه اين مدل به روشني مدلي است كه هدف. عمومي
  .متيخودحكو

 خودمختار باشند ها بايد در مورد مسايليجواريها و همشركت. اين تمايز مهم است
ها بخشي از يك اما آن. بايد خودمدير باشند هاآن ،شودها ميكه فقط مربوط به آن

مثال . شان در جامعه بايد توسط جامعه تعريف شودنقش و جايگاهتر اند و جامعه وسيع
عواقبي در بر دارد  هاجواريتاسيس يا تعطيل، گسترش يا انقباض يك شركت براي هم

، همان طور كه براي كنندقرار دارد و كارگران در آن زندگي ميكه اين شركت در آن 
ها در ها و شركتجواريبنابراين الزم است اين هم. هاي وابستهو محله هاساير شركت

همان طور كه در  ،برداري مداخله كنندگذاري يا سرمايهگيري در باره سرمايهتصميم
. شوندها متاثر ميگيرياز اين تصميم هك بايد درگير شوند هاتدوام آن ساير گروه

ي بخشي شود كه از استفادهي هم تعريف ميكيت كسانلان مامالكيت اجتماعي به عنو
شود، شوند، نه تنها كارگران كارخانه را شامل ميهاي مولد جامعه متاثر مياز دارايي
 داربرخورهاي آن در فعاليت يمنافع مشروع از گيرد كهبر مي درز يهايي را نبلكه گروه
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ت، محله، منطقه، شركت، صنع(گيري توسط مالكان اجتماعي در هر سطح تصميم. ندا
  .دهدمي معناخودحكومتي اقتصادي به روندي است كه ) اقتصاد ملي يا جهاني

مردم به  ،حتي در يك جامعه غيراستثماري مبتني بر دسترسي برابر به منابع و قدرت
شان را نشان زندگي و عاليق داي متعدههاي متفاوتي تعلق دارند كه جنبهبنديگروه
خواهيم از قهر اگر مي. انداز و منافع متعدد داردها چشمنديبدهد، و اين گروهمي

 اجتناب كنيم، آن گاه الزم است چنين اختالفاتي از  دولتي يا عملكرد نيروهاي بازار
با فعاليت اقتصادي دشواري مركزي تغيير  پيونددر . روند مشاوره حل شود طريق يك

ق با نيازهاي در حال تغيير در تخصيص منابع مولد اجتماعي به بهترين شكل مطاب
مثل  ،است ه و عمده مورد نظرتهاي وابسگيريدر مواردي كه تصميم. اجتماعي است

ي ن به بهترين شكل طي يك روند هماهنگي بر پايهگذاري ايالگوهاي اصلي سرمايه
چنين . گيرداوت در بر ميفكه مالكان اجتماعي را در سطوح مت گيردانجام مي مشورت

ه با هم كار ن كسازد ياد بگيرند كه چولكان اجتماعي متفاوت را قادر ميروندي ما
با د كه چگونه نو در جريان عمل بسنج. كنند و عاليق مشروع يك ديگر را دريابند

اين يك روندي نيست كه . هاي هر كس را برآورده كردتوان خواستمي روش بهترين
راتيك با پويايي كك روند تدبير دموبلكه ي ،اولويت از قبل موجود را با هم جمع كند

هوم ي مشورت به مفيك روند هماهنگي بر پايه. دروني براي تغيير در حال تكامل است
مجددا اشارات  "پاركون"در  اما گرچه .بخشدبرنامهريزي اشتراكي معناي واقعي مي

ور منظم اما اين مفاهيم به ط ،ريزي مشاركتي وجود دارداي به مشاوره و برنامهپراكنده
 ،كنندن پيشنهادهايي را مطرح مياگكنندكارگران و مصرف. يابدتعقيب و انكشاف نمي

در سطوح مختلف به اين پيشنهادها  "كنندگانشوراهاي كارگران و مصرف"آن گاه در 
كه دو . يابدبي انتقال مي. اف. يج به طور الكترونيكي به دفتر آيو نتا. شودراي داده مي

از طريق بازبيني در . كندم وصل ميه كنندگان را بهران و مصرفطرف يعني كارگ
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در حالي كه در درون شوراها از . ي بعديهاي شاخص براي مصرف در مرحلهقيمت
ولي بين شوراهاي كارگري و شوراهاي  ،طريق مباحثه، تعامل اجتماعي وجود دارد

ما يك ... ". ندارد كننده هيچ تعامل اجتماعي به شكل مشاوره و مباحثه وجودمصرف
-كنيم كه در آن مردم يا نمايندگان برگزيدهريزي دموكراتيك پيشنهاد نميمدل برنامه

-هايبراي هماهنگي تمام فعاليت ،ي بي پايان رو رد روبحث و مشاوره حال شان در

 ريزي مشاركتي براي آلبرت صرفا به تعامل الكترونيكبرنامه). 259-260ص ("شان باشند
رغم تغييرات جزيي در زبان، ليع. شودخص بدل ميهاي شاه ميانجي قيمتنزديك ب

شان كه رابين هانل اولين بار در دو اثر پاركون در واقع بازگويي مدلي است كه آلبرت و
  .اندمنتشر شد ارائه داده 1991در سال 

كه  گيردرا ناديده مي هاي نظريمباحث و دشواري "پاركون"اكنون روشن است كه 
اري جريان داشته داز سرمايه ي معماري ممكن اقتصاد بعدحداقل يك قرن درباره طي

- هايي كه توسط تنها آزمون تاريخي يعني شكست مدل برنامه، مباحث و دشواريستا

. استبوده ي تجربي معيني برخوردار كنون از وزنهتا ،ريزي اقتدارگرا در شوروي
چنين گذاري و همهنگ كردن سرمايهبحث جدي در مورد چگونگي هما از "پاركون"

د قرار باش ها اگرزند كه هر دوي آنفعاليت مربوط به كارفرمايي و نوآوري سرباز مي
گيرند به مشاركت و تعامل اجتماعي واقعي نياز مطابق با نيازهاي اجتماعي شكل ب

ي پيچيده، ك جامعهي از موضوع دشوار چگونگي خودحكومتي در "پاركون". دارند
هاي خود را جمع زدن اولويت مبنايكند و در عوض ناگون و چند اليه احتراز ميگو

شهرگرا است به جاي آن به طور خالصه و در پايان اين اثر آرمان .دهدفردي قرار مي
تاريخي و  يي تجربهپايه آينده بر در ي يك جهان ممكنسازنده درباره يكه تخيل

  .رشد و امكانات موجود باشد



 مدل سوسياليسم مشاركتي 

 ٢١٣

گرچه نه به شكلي كه او  ،لي ديدگاه آلبرت تاكيد او بر مركزيت مشاوره استقدرت اص
كه  مختلف هايكند و اصرار او بر اين كه مردم بايد به طور مساوي در كارپيشنهاد مي

هاي متوازن گرچه نه ضرورتا از طريق مجموعه ،نداز نظر اجتماع الزم است سهيم باش
رح او در مورد اين است كه پيشنهادهاي يك نقطه قوت ديگر ط. شغلي محدود او
ها در مورد توليد و مصرف بايد آن يي اين كه گزينهكنندگان دربارهكارگران و مصرف
ي توليد پيشنهادي براي كارگران و محيط نترنتي در بارهيهاي كيفي اهمراه با ارزيابي

تواند ه ميهاي مصرف پيشنهادي چزيست چه عواقبي به همراه دارد و منافع زيان
دهد تماما يمرا تشكيل  "پاركون"نظري كه مبناي  -اما چارچوب اقتصادي. باشد

 هاتعادل عمومي والراسي تا اشاره او به درآمد نهايي و هزينه دنئوكالسيك است از رون
اركسيست و اددانان مي اقتصابر انتقاد كوبندهرب و از اين رو در. و منافع اجتماعي

  .پذير استآسيب زيست محيطي به شدت
بنابراين پاركون نظير نظريه اقتصادي نئوكالسيك اساسا فردگرا است كه با در نظر 

تمايز بين خودمديريتي و خودحكومتي . گرفتن فحواي آنارشيستي جاي تعجبي ندارد
ي چيزي ي خودحكومتاما فعاليت اقتصاد. در فعاليت اقتصادي مورد بحث قرار گرفت

، هماهنگي بر پايه ريزي مشاركتيبرنامه. ودحكومتي نيستجز بخشي از يك جامعه خ
 تواند در متن دموكراسي سياسي مشاركتيمشورت بين مالكان اجتماعي تنها مي

- كثرت سواز يك . رنشاط ريشه داردكه عميقا در يك جامعه مدني پ واقعيت پيدا كند

ه مدني ابراز گرايي و تنوع به موثرترين شكل از طريق اتحاد خودحكومتي در جامع
. آيدشود كه در نهادهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شكل گرفته و به اجرا در ميمي
- اندازهاي رقيب براي زندگي بهتر و اولويتها و چشمنش بين ارزشسوي ديگر گزياز 

گيري در باره چارچوب حقوقي و ها همراه با تصميمهاي اجتماعي مربوط به آن
در درون آن جامعه مدني و  سياست دموكراتيك است وكه موضوع  كنندهتنظيم
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- ين روندهاي تعامل اجتماعي تعيينا. كنندنهادهاي اجتماعي و اقتصادي عمل مي

  .ها صرفنظر كردكننده است و نبايد از آن
توجه افكار عمومي چپ را به خود جلب كرد؟ علت ممكن است در  "پاركون"را چ

به  و در آن سيهم اند افراد ميكه تما آرزوهاي عام ، يا بيان اصول وها باشدسطح ارزش
به  را "پاركون"اما هنگامي كه ساختار بنيادي . عه بهتري در آينده اعتقاد دارندجام

ها ظهور كنيم دشواريداري تحليل ميسرمايهدهي اقتصاد پساعنوان يك مدل سازمان
هاي ني بحثنظري غ اثر در متن تجارب تاريخي ونه فقط به خاطر اين كه  ،كندمي

اندازها و از كرد كه چشمبرت آغاين معرفي از توافق با آل. گذشته و حال قرار ندارد
ترنم كنش تاكنوني  به تواننداند چون مي ر حايز اهميتهاي يك آينده بهتمدل
تاكيد كرد در حين ذكر نقاط  "پاركون"اين مرور بر دشوارهاي موجود در . ندبخش

طور  الزم است به از خوانندگان وسيع برخوردار است و "نپاركو"قوت آن چون 
در پايان آن چه كه در اين مدل غايب است دقيقا . گيردقرار ب انتقادي مورد ارزيابي

- اني شدن و عليه سرمايههچيزي است كه نقطه قوت فوروم اجتماعي عليه جهمان 

 .اندازهاي بديلچشمها و ولويتهاي متعدد، اگرايي آن، هويتيعني كثرت -است داري
روندهاي  چنين به انكشاف اصولي براي تفكر درباره نهادها والبته اين جنبش هم

با تنوع و گوناگوني  را گراييطريقي كه عام به. ياز داردجهاني از حيث اجتماعي ن
شناسي آن روشبنياد . دهدكي ارائه مياز اين نظر كمك اند "پاركون"تركيب كند اما 

- بنيادي منحرف ميشناسانه نظرها را از تفكر به چنين مباحث يي روشيعني فردگرا

  .كند
هاي اساسي واقعيت اجتماعي و سياسي را اي از مفاهيم ممكن كه بتواند جنبهمجموعه

مالكيت اجتماعي، به عنوان مالكيت  :كتاب است اين مبناي معرفي در بر بگيرد
تحت  كه متناسب با حدييا ا و هاراييكاربرد د با كه هاي مختلفيبندياجتماعي گروه
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ي مشورت به عنوان روندي پايه ؛ هماهنگي برشودتعريف مي ،ندگيرمي قرار تاثير آن
گذاري براي شركت يا هاي توليدي و سرمايهكه طبق آن مالكان اجتماعي برنامهاست 
آن  دهند؛ و يك روند سياسي دموكراتيك كه طيمورد مشاوره قرار مي را شانصنعت

هاي ها و مسئوليتاندازهاي بديل در موافقت با ارزشها و چشمشهروندان درباره ارزش
يم نظير مدل مورد دفاع من مبني بر هاآن مف هاي اجتماعي برعام و گزينش اولويت

تحقق ازي براي نداي مشورت چشمپايه ريزي دموكراتيك از طريق هماهنگي بربرنامه
    .دهدريزي مشاركتي و خودحكومتي ارائه ميمعناي واقعي مفهوم برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پت دوين و فكرت آدامن

 ٢١٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش دوم
  معرفي و بررسي آراي پات دوين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مدل سوسياليسم مشاركتي 

 ٢١٧

  
  
  
  
  
  
  
  

  تجسم دنياهاي ديگر
 ريزي نياز داريمچرا به برنامه

  الكس كالينيكوس
  زرافشان. ن

سپري شده  ريزي سوسياليستي تفكري است كه زمان آنكنند برنامهمعموال فكر مي
ه عنوان يك ب. ش از هر زمان ديگر به آن نياز داريميبا اين وصف ما امروز ب. است

، يك نظام اقتصادي ريزي سوسياليستيرويكرد كلي و ابتدايي، منظور من از برنامه
هاي طور جمعي و براساس روشه ها باست كه در آن تخصيص منابع و استفاده از آن

 .ين شود كه ويژگي كانوني آن رعايت اصل اكثريت استگيري دموكراتيك تعيتصميم
داري قرار قابل جوامع طبقاتي پيش از سرمايهاين نظام اقتصادي فرضي، از جهتي در م

طور دسته جمعي و از طريق ها هم تخصيص منابع به گيرد كه اگر چه در آنمي
قابل، و اقتصاد يعني توزيع مجدد، روابط مت - هايي كه پوالني بر شمرده استمكانيسم
و  اتيك بودنددموكرها در مجموع غيرشد، اما اين مكانيسمتنظيم مي -خانواري

داران، سران خانواده پدر دار، بردهكننده به وسيله اشراف زمينتصميمات اصلي و تعيين
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در  ري نيزديگ ز جهتريزي سوسياليستي ااما برنامه. شدها گرفته ميساالر و مانند آن
خواسته مبارزه نتيجه نا ،گيرد كه در آن تخصيص منابعداري قرار ميمايهمقابل سر

تحت  طور جمعي روند اقتصادي راه هايي است كه مشتركا اما نه برقابتي بين سرمايه
ريزي شده سوسياليستي دموكراتيك است، اما اين گفته به اقتصاد برنامه. كنترل دارند

شه و در همه موارد بر اصل اكثريت متكي معناي آن نيست كه اقتصاد ياد شده همي
: ها استهاي تصميم گيري ديگري مناسب آنموارد زيادي وجود دارد كه روش. باشد

يي است كه افراد بايد در آن هام ذاتي حقوق فردي، تشخيص آن حوزهبخشي از مفهو
ر كه د كنار گذارند هاييريگياز مشاركت در تصميم يكسرران را بتوانند ديگ ساحت
ديديم، يكي طور كه در بخش پيشين مثال همان. شودنخست به آن مربوط مي يوهله

داري، به كرسي نشاندن اين نظر بوده است كه افراد از حق از دستاوردهاي سرمايه
داري نتوانسته اگرچه سرمايه(شغل و نوع حرفه خود برخوردارند انحصاري انتخاب 
كنم يك نظام گمان مي. )تبديل كند به يك واقعيت اجتماعياست اين حق را 

طور كلي اين حق را محترم شمرده و عمال و واقعا آن را ه اقتصادي سوسياليستي هم ب
  ]1. [گسترش خواهد داد

اشد، بايد در سطح و در مقياس ريزي سوسياليستي براي اين كه كارآمد و موثر ببرنامه
تجارب تاريخي فراواني در : تداري يك نظام جهاني اسسرمايه. المللي عمل كندبين

به قول مارگرت (كوشند با بازار هايي كه ميملت - دهد دولتدست است كه نشان مي
هاي فرار سرمايه، شكل -گيرندهاي سخت قرار ميافتند، در معرض مجازات در) تاچر

كه در بهترين  -، براندازي سياسي، و در نهايت حمله نظاميديگر انزواي اقتصادي
دهد و در بدترين حالت آن هم ها را به شدت در مخاطره و تنگنا قرار ميحالت آن

شكند هايي براي نظام حاكم اصوال در هم ميهاي آنان را براي ساختن جايگزينتالش
-ادي جايگزين بايد در يك مقياس بينبنابراين چارچوب اقتص] 2. [كندو نابود مي
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ريزي براي پرداختن به مسائل جهاني، در هر صورت برنامه اما،. المللي ساخته شود
مثال يكي از مسائل اصلي ناشي از دگرگوني آب و هوا، . مورد نياز شديد و فوري است

هايي كه معلول ايا و منافع و هم مشكالت و زياناين است كه در حال حاضر هم مز
بر بين العاده نابرالي فوقبرداري نظام اقتصادي كنوني از منابع است به شكروش بهره

درصد منابع  25درصد جمعيت جهان،  5اياالت متحده با . شودكشورها تقسيم مي
ها از اين آن يدر حالي كه كشورهاي جنوب كه مصرف سرانه كند،جهان را مصرف مي

تري در معرض تاثيرات منفي افزايش ار كمتر است، به شكل خيلي مستقيممنابع بسي
كاهش . است الگوي مصرف كنوني منابع ييجهجهاني گرماي هوا قرار دارند كه نت

درصد  70تا  50اي به معناي تقليل انتشار اين گازها تا سطح انتشار گازهاي گلخانه
ان شاخص كه در پروتكل كيوتو، به عنو(است  1990ها در سال كمتر از ميزان انتشار آن

نتشار اين گازها توليد و اهر گونه اقدام جدي براي كاهش ) تعيين و مقرر گرديده است
كارهاي قدرتمند جهاني نياز دارد تا بتوانند راجع به اقداماتي مذاكره و اتخاذ به سازو

ها و ه براي تغيير جدي و بنيادي تخصيصتصميم و آن تصميمات را اجرا كنند ك
هاي متمادي است حاكم از منابع طراحي شده باشد كه دهه استفاده كنوني ينحوه

  دانم چيست؟ ريزي نيست، پس من نمياگر اين كار برنامه. دشوبوده و اجرا مي
اقتصاد  و ي در يك مقياس جهانيريزهمين انديشه برنامهاي را كه به ايراد عمدهاما 

يعني اين كه چنين اقتصادي لزوما بايد بسيار متمركز و  گيرند،ريزي شده ميبرنامه
كز چه بر كارايي و چه بر دموكراسي همراه با تاثيرات ضمني زيانباري باشد كه اين تمر

اي از لحاظ كارايي بر اقتصاد برنامهايرادي كه . سازدگذارد، از نو مطرح ميبه جا مي
دتر از ريزي ناميد، شديچه شايد بتوان نقد كالسيك برنامهگيرند را هايك در آنمي

نسبي، يك ي هاتگويد كه بازار، از طريق نوسانات قيماو مي. همه مطرح كرده است
آورد كه اطالعاتي را كه مورد پذير و غيرمتمركز را به وجود ميمكانيسم بسيار انعطاف
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ها بتوانند كارآمدترين ، تا آنسازدها منتقل ميان اقتصادي است به آنگرنياز كنش
ريزي در مقابل يك اقتصاد برنامه. اسندطرق و وسايل رفع نيازهاي فردي خود را بشن

سازد كه همه تصميمات مهم در پايين به باال، به مركز منتقل ميا از شده اطالعات ر
، آوري شده در مركز، بسيار وسيعاز آن جايي كه اطالعات جمع. شودجا گرفته ميآن

، رشد بيش از حد آن دستگاه، ت كه بايد گوارده شود، نتيجه كارپيچيده و متنوع اس
توان ديدگاه بومي در اين زمينه مي] 3. [بروز هرج و مرج در كار آن است فلج شدن و

داري و هم در برابر سازي سرمايهر نظر داشت كه هم در برابر جهانيو محلي را هم د
متمركز و دموكراتيك هاي غيركننده هواداري از شكل ريزي سوسياليستي، بيانبرنامه

  .همكاري و تعاون اقتصادي است
راد هواداران ديدگاه بومي و يبرالي و هم در ايها، يعني هم در ايراد نولدر هر دوي اين

 گران اقتصادي كه بر مبنايي تقريبا برابر با يك، تلويحا معامالت افقي ميان كنشمحلي
گيرد كه كنند و در مقابل ساختار عمودي باال و پاييني قرار ميديگر ارتباط حاصل مي

. شود، ترجيح داده ميريزي شده استنند خصلت ضروري يك اقتصاد برنامهكادعا مي
يا (بازار را به عنوان يك رابطه سن، تلويحا  آماريتا مقايسه بازارها با مكالمه از سوي

در جواب، جا دارد دو . كندفردي و غير سلسله مراتبي معرفي مي) اي از روابطمجموعه
داري واقعا موجود با يك مجموعه نخست اين كه تفاوت ميان سرمايه: نكته مطرح شود
 -ستايندكه مدافعان معاصرش آن را مي "ايجامعه شبكه"يعني يك  -معامالت افقي

به ويژه  -گران خاص و ممتاز اقتصاديتنها مشتي از كنش] 4. [از زمين تا آسمان است
هاي چند ي مشاركت و فعاليت دارند كه شركتهاي واقعهايي كه در آن شبكهآن

اي فعاليت دارند كه در شبكه -كندكنترل مي داري بزرگ راهاي سرمايهمليتي و بانك
اكثريت مردم گرفتار و درگير روابط . از دور به روابط افقي و واقعي شباهت دارد

دوم اين كه اگر چه درست . عمودي سلطه و انقياد و فرمانروايي و فرمانبري هستند
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هاي پاياني در سال "انقالب استالين"ساالري كه با است كه اقتصاد دستوري و ديوان
و پس از جنگ جهاني دوم به ساير  ،در اتحاد شوروي به وجود آمد 1920 يدهه

ريزي به ظاهر شباهت نزديكي به آن مركز برنامه كشورهاي اين بلوك هم منتقل شد،
همه كاره اما در واقع فاقد اختياري داشت كه هايك و پيروان او تصويري از آن ترسيم 

برالي در توضيح اين كه چرا و چگونه اين نظام خاص به وجود گرچه نقد نولي(اند، كرده
- توان از اين تجربه تاريخي نتيجهاما به هيچ معنا نمي] 5) [آمد چيز بدردخوري ندارد

  .اي لزوما بايد به همين شكل باشدريزي شدهگيري كرد كه هر اقتصاد برنامه
وجود دارد، در يك  داريهاميدهايي كه به ايجاد يك جايگزين عملي براي نظام سرماي

اي نهفته است كه بر روابط غيرمتمركز افقي ميان توليدكنندگان و اقتصاد برنامه
هار پت ديوين ضمن اظ. ه بر تحميالت عمودي مركزكنندگان مبتني است، نمصرف

  :نويسداز سوسياليسم بازار مي هنظر درباره دفاع الك نوو
وجود دارد، پيوندهاي ) بازار(ندهاي افقي پيو": را نبايد فراموش كرد هچالش نوو

عد ديگري ديگر چه ابعادي وجود دارد؟ هيچ ب. هم وجود دارد) سلسله مراتب(عمودي 
اي تدارگرايانهاما پيوندهاي عمودي مجبور نيستند به هيچ معناي اق -وجود ندارد 

ند، به اين سلسله مراتبي باشند، و پيوندهاي افقي مجبور نيستند بر بازار مبتني باش
. معنا كه از پيش به وسيله دست نامرئي نيروهاي بازار تنظيم و هماهنگ شده باشند

  ]6.[توانند بر همكاري و هماهنگي حاصل از مذاكره مبتني باشندهر دو مي
كند كه در آن، طرح مي... ريزي دموكراتيكالگوي برنامه"ن بر اين اساس، يك يديو

كند اسي هماهنگي از طريق مذاكره و توافق را پيدا ميريزي شكل يك فرايند سيبرنامه
شود كه وسيله كساني گرفته ميه مستقيم، به طور غيربا تصميماتي كه مستقيما يا ب

  ]7. ["خود در معرض آثار و نتايج آن تصميمات هستند
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شامل موضوعاتي از قبيل تقسيم اقتصادي  -در مورد پارامترهاي گسترده اقتصادي
گذاري اجتماعي و ي و جمعي در مقياس كالن، سرمايهرف فردمنابع بين مص

در  -هاي زيست محيطيهاي مربوط به انرژي و حمل و نقل، و الويتاقتصادي، سياست
هاي اي از طرحنتخابي نمايندگان بر اساس مجموعهوسيله مجلس اه سطح ملي و ب

اند، دهين بهينه شوسيله متخصصه ديگر شوند و بتوانند جايگزين يكگوناگون كه مي
هاي اقتصادي بر گيرياما درون اين چارچوب، عمده تصميم] 8. [شودگيري ميتصميم

هاي هماهنگي قدرت اقتصادي به هيئت. واهد گرفتتمركز صورت خممبنايي غير
ميان  شود كه براي هر واحد توليدي يا هر بخش توليدي جداگانه ازتوافقي واگذار مي

هاي دولتي ذيربط و كنندگان، دستگاهكنندگان، عرضه، مصرفنمايندگان نيروي كار
  . شوندهاي ذينفع انتخاب ميگروه

يين نسبي كاالها و خدمات در سطوحي تع هايدر الگوي هماهنگي توافقي قيمت
هاي خود را جبران، و آن مقدار واحدهاي توليدي امكان دهد هزينه خواهد شد كه به

گذاري اختصاص يافته است هزينه سرمايهبراي تامين  محصول مازادي هم طبق برنامه
هاي اجتماعي كه ما به ازاي منابع طبيعي ند، و عالوه بر اين دو رقم هزينهتوليد كن

تجديد شونده و غير تجديد شونده مصرف شده است، و براي توليد كاالهاي مورد بحث 
هاي توليدي يا بخشواحدها . ها منظور گرددجامعه تحميل شده نيز در آن قيمت به

دامه فعاليت خواهند كه  نتوانند مازاد مورد نياز را توليد كنند تنها در صورتي اجازه ا
ها به اين نتيجه رسيده هاي هماهنگي توافقي مربوطه در مورد آنيافت كه هيئت
ها اقتصادي نيست، چون از لحاظ چه از ديدگاه سودآوري فعاليت آن باشند كه اگر
ها از ها ضروري است، واگذاري اين يارانه به آنفاه عمومي فعاليت آناجتماعي و ر

ر گيري موثاطالعات ضروري براي تصميم"به اين ترتيب . تماعي مطلوب استلحاظ اج
از  "نيروهاي بازار"متمركز در راستاي منافع اجتماعي، بدون توسل به  متمركز و غير
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هاي مبتني بر ي و قيمتاضاي اجتماعآيد كه يكي تقطريق تلفيق دو عامل فراهم مي
گويد ين ميديو. "س مصالح و منافع جامعه استگيري بر اساهزينه و ديگري تصميم

هاي هماهنگي توافقي اين امكان را به وجود خواهند آورد كه هيئت"در نتيجه 
تصميمات اقتصادي به طور آگاهانه، اما بدون فرماندهي اداري مركزي، در پرتو وضعيت 

 متمركز باشد با يككم، اما با اين حال بر مبنايي كه به اندازه كافي غيري و كالن حاكل
هاي محلي ها و آگاهيتا امكان استفاده موثر از شناخت ديگر هماهنگ و اتخاد شوند

  ]9. ["هم فراهم شود
اگر چه به  "اندالگوي هماهنگي توافقي قرار گرفتهاصولي كه مبناي "به عقيده ديوين 

ا را در مورد هتوان آناما مي"اند،براي يك اقتصاد ملي تمهيد شدهتفصيلي طور 
ام، قع با توجه به بحثي كه قبال كردهدر وا. "المللي هم به كار بستمعامالت اقتصاد بين

ته باشند امري بسيار مهم و المللي داشاصول مورد بحث قابليت كاربرد بيناين كه 
ر ايراد به اين الگو مربوط به مدت زماني است كه بايد دترين بديهي. كننده استتعيين

ي يك اي كه در گسترهبه ويژه با توجه به منافع پيچيدهگيري صرف شود، روند تصميم
ها ه زمين پخش است كه بايد در موارد خاصي بين آنكشور كامل يا حتي سراسر كر

مدرن بخش بزرگ و  در جوامع": نظر ديوين اين است كه. تلفيق و سازش ايجاد كرد
شايد رو به افزايشي كه وقت عمومي اجتماعي تا به امروز صرف مديريت، مذاكره، 

به ... هابخش بزرگي از اين فعاليت"اگر چه  "شودها ميدهي و راهبري سيستمسازمان
و پيامدهاي از خود رقابت تجاري و مديريت تضادهاي اجتماعي و مقابله با نتايج 

استثمار، ستم و سركوب، نابرابري،  شود كه ناشي ازمربوط مي هابيگانگي انسان
  :كند كهگيري ميباشد، و نتيجهفرادستي و فرودستي مي

توان فرض كرد مجموع زماني كه بايد صرف داوري نميبا هيچ برهان استقرايي و پيش
 تربيش اساس هماهنگي توافقي شود، از زماني بر خود راه بردن يك جامعه حاكم بر
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با اين حال مدت زمان . شودباشد كه در جامعه كنوني صرف مديريت افراد و اشياء مي
ركز و هاي متفاوتي تمهاي متفاوتي داشته باشد، به صورتتواند تركيبكل مي

  ]10. [هاي متفاوتي بين افراد توزيع گرددتخصيص يابد و البته به شكل
ح كرده و گسترش آن را در عرصه تري تشريجا دارد كه اين نكات را با تاكيد بيش

مديران  –اوال در نظام فعلي، شمار نسبتا كوچكي از افراد : هاي گوناگون بررسي كنيم
اوقات كار  –گذاري و مشاوران گوناگون هاي سرمايههاي بزرگ، مسئولين بانكركتش

كنند هاي كالن، صرف برگزاري جلساتي ميروزمره و عادي خود را، در ازاي دستمزد
اوال در نظام فعلي، شمار نسبتا كوچكي از : هاي گوناگون بررسي كنيمه در عرصهك

گذاري و مشاوران هاي سرمايههاي بزرگ، مسئولين بانكمديران شركت -افراد
هاي كالن، صرف دستمزد ار روزمره و عادي خود را، در ازاياوقات ك -گوناگون

تر شود كه زندگي بيشرفته ميها تصميماتي گكنند كه در آنبرگزاري جلساتي مي
كه در الگوي  ريزي دموكراتيك از نوعيبرنامه. دهدمردم روي زمين را شكل مي

و بنابراين  –گيري ه شده است، با انتقال قدرت تصميمين ارائهماهنگي توافقي ديو
كنندگان، به اين كنندگان و مصرفي توليدبه توده -گيريواگذاري زمان تصميم

ثانيا . دهدبري پايان ميوايي و فرمانره و انقياد، به اين ساختار فرمانساختار سلط
چگونگي توزيع اختيار و وقت حتي اگر اين ادعا هم درست باشد كه اين تغيير در 

شود كه گرفتن تصميمات بزرگ و عمده اقتصادي گيري منجر به اين نتيجه ميتصميم
آوري است؟ يكي از وجوه د مسئله هراسيا اين امر تا اين حتري بگيرند، آزمان بيش

داري، سرعتي است كه اين حركت مداوم ماشين انباشت سرمايه مشخصه اصلي
ي ناگهاني و فروپاشي مالي، هارانه با آن سرعت به سوي ورشكستگيماشين، كوركو

الزم . دتازدتر، به سوي فاجعه زيست محيطي ميهاي اقتصادي و در زمان بلنبحران
در نظام اقتصادي كنوني بخش قابل توجهي از . تر كنيمحركت را آرام است ما اين
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- هاي نظامي تلف ميهاي اقتصادي و رقابتت توليد شده، در نتيجه بي ثباتيمحصوال

جويي بسيار به عمل ها، صرفالگويي با جلوگيري از اين اتالف از اين رو در چنين. شود
هاي زيست حاسبه اقتصادي كه هزينههاي مچنين با به كارگيري روشهم. آيدمي

ها به شكل معقول و متناسبي منظور شده باشد، در مجموع مزايا و محيطي هم در آن
ها و منافع جوييبدون بررسي اين صرفه منافع قابل توجهي عايد جامعه خواهد شد كه

 و مزايا، ممكن نيست بتوان گفت كه آيا عمل كردن به الگويي مانند الگوي هماهنگي
ثالثا الگوي . خواهد شد يا نهتوافقي منجر به افتي در نرخ رشد بلند مدت جامعه 

آوري به دست آورد، گستره و دامنه مناسب را براي نو توان تقويت كرد تاين را ميديو
المللي اي، ملي و بينتوان در سطح محلي، منطقهبه اين ترتيب كه منابعي را كه مي

ها و جلب پشتيباني ب بتوانند براي به دست آوردن آنهاي رقيكنار گذاشت تا گروه
گذاري، هاي سرمايهبانك. ديگر رقابت كنندهاي مورد عالقه خود با يكبراي طرح

اما اين كار  ،كنندپذير، و بازارهاي سهام هر روزه اين نقش را ايفا ميداران خطرسرمايه
دهند، ها عايدشان سازد انجام ميگونه طرحرا به انگيزه سودهايي كه انتظار دارند اين

  .ندتوانند به بار آورنه به خاطر مزاياي اجتماعي كه مي
ها ناگزير روندي خواهد بود كه با بحث و ه آنزاياي بالقوه و داوري دربارارزيابي اين م 

هاي ها و آرمانها، طرحافراد گوناگون آرزوها، خواسته. تمجادله فراوان همراه اس
ديگر سازگار و تلفيق كرد، ها را با يكتوان به آساني آند كه هميشه نميمتفاوتي دارن

كنند كه وناگون به طريقي فكر يا رفتار ميهاي گبنابراين در قبال مسائل و جريان و
كامال طور ه اصل اجتماعي هرگز ب": نويسدين ميديو. ها را داردنرنگ منافع ويژه آ
وح ديگر، بايد در همه سطو برابر با يك انگيختهاشخاص خود. شفاف پيدا نيست

هر موقعيت خاص و  ديگر درآميزند تا خود را متقاعد سازند كه در گيري با يكتصميم
يك ] 11. ["دهدطور تفصيلي منفعت اجتماعي را تشكيل ميه ، چه چيزي بمشخص
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م شرط اساسي براي اين كه اين فرايندها نسبتا هماهنگ باشند و به توافق، يا دست ك
به قبول تصميم اكثريت از سوي اقليت، اما بدون رنجش و با رضايت قلبي معقولي 

ي منتخب منجر شوند، اين است كه شهروندان به منابعي كه براي زندگي به شيوه
داشته  دسترسيبرابر  به طورها است، هاي خود، مورد نياز آنخود، و بر اساس ارزش

داد كه با اتكا بر اين امنيت گسترده اقتصادي، در  ها امكان خواهداين امر به آن. باشند
ها و مجادالت داغي نيز همراه باشد، مشاركت بحثاتخاذ تصميماتي كه ممكن است با 

اما اين امنيت اقتصادي هم تنها عامل نيست و عالوه بر آن، اين احساس . جويند
كالت آن هر دو مش اند كه مزايا ودر طرح جسورانه مشتركي درگير شدهشهروندان كه 

به عبارت . بخشدشود، نيز به آنان انگيزه مشاركت مياي توزيع ميبه نحو منصفانه
طور ساده يك اصل هنجاري و دستوري نيست كه جامعه ه برابري و ب صرف ديگر

يط الزم كاركردي براي سوسياليستي بايد به دنبال تحقق آن باشد، بلكه يكي از شرا
  . اي استچنين جامعه

تواند آغاز شود، مي كه تحقق دسترسي برابر به مزايا و منافع مورد بحث چگونهاين 
درباره آن باز خواهم گشت، اما  موضوعي است كه در بخش بعدي همين فصل به بحث

ريزي ميت ديگر، كه در هر الگوي برنامهر اهخواهم بر يك جنبه ضمني و پمي فعال
اين درست است كه هم . تاكيد ورزم ين وجود دارد،غيرمتمركز مانند الگوي ديو

رد و هم خود به ايجاد طلب بستگي داه وجود يك جامعه تساويكاركرد چنين الگويي ب
ن كار مستلزم مالكيت اي: اما موضوع فقط همين نيست. كنداي كمك ميچنين جامعه

نه، فرانسوا شس. ير شخصي هم خواهد بودترين منابع توليدي غكم مهماجتماعي دست
آن از پرهيز  داري را به خاطرشارل آندره اودري جنبش ضد سرمايهود سرفتي و كل

ي اين جنبش سازگار است، نقد هاهاي مالكيت با هدفطرح اين مسئله كه كدام شكل
  :اندكرده
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بر شرايط مبادالت تجاري  "شهروندان"رت اجتماعي و دسته جمعي از سوي اعمال نظا
، مستلزم اين هاي مبرم اجتماعير و تامين نيازمنديبر سازمان كا ميان مردم، و نيز

هاي مالكيت وسايل توليد، ارتباطات و مبادله ديگر كه در بررسي مسئله شكل است
م، موضوعي كه بحران ينك تابو، يك موضوع ممنوعه تلقي نكاين موضوع را به عنوان ي

تاليني اشتراكي شده ساالرانه يا اساناي ديوپاشي آن مالكيت دولتي كه به شيوهو فرو
  ]12. [بود، يك بار و براي هميشه آن را حل و فصل كرده است

ه سازند، صاحبان منافع عمدشسنه، سرفتي و اودري خاطرنشان ميهمان طور كه 
المللي را به حمايت از كوشند نهادهاي مالي بينتجاري و اقتصادي آن زمان كه مي

خواهند كه خدمات عمومي را به بخش يها موق مالكيت برانگيزند، و از حكومتحق
كنند كه ايجاد اوراق بهادار پشتيباني مي خصوصي واگذار كنند، يا از گسترش روند

هدف آن تبديل هر چيز ممكني به يك دارايي مالي است كه با اوراق بهادار ياد شده 
تُند و تيزي براي تشخيص اهميت قابل خريد و فروش باشد، قدرت شناخت و شم 

سازي  نطق جهانيم. دهندها از خود بروز ميهاي آنهاي مالكيت و تفاوتشكل
، منطق تبديل همه چيز به كاال است، و نتيجه و حاصل آن هم تجزيه داريسرمايه

از اين رو، قبول اين موضوع . جهان به اجزا و قطعات اموال خصوصي انحصاري است
توان اين شخصي ميتوليدي غير اجتماعي گسترده منابعدشوار است كه بدون مالكيت 
گيري يگر را جايگزين آن ساخت كه مبتني بر تصميممنطق را برانداخت و منطق د

توان در مورد تخصيص منابع چگونه مي. دموكراتيك در مورد نيازهاي مشترك باشد
تصميمات الزم را به شكل دموكراتيك گرفت، اگر اين منابع به طور كلي در مالكيت 

؟ سرشت و ذات مالكيت خصوصي اين است كه براي مالك اين حق را خصوصي باشند
ايجاد كند كه در تصميمات مربوط به چگونگي استفاده از اقالم تحت مالكيت خود، 

بنابراين . گيري نگاه داردكند ديگران را خارج از اين تصميمبدون دخالت ديگران عمل 
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زي شود، ناگزير است بر مالكيت ريبه شكل دموكراتيك برنامه اقتصادي كه قرار باشد
  . اجتماعي مبتني باشد

يكي اين كه الزم نيست همه منابع : آوري دو نكته در ارتباط به اين بحث الزم استياد
طور كه پيش از اين يادآوري شد، افراد همان. توليدي تحت مالكيت اجتماعي باشند

فعاليت  يالوه دامنهبه ع. مردم بايد آزاد باشند شغل خود را خود انتخاب كنند
كره و توافق بايد به روش دموكراتيك و با مذا موسسات اقتصادي كوچك به ناگزير

دهد تاسف بار اشتراكي كردن اجباري در سده بيستم نشان مي يتجربه: تعيين شود
شكل گسترش  –دست كم در مرحله نخست  -كه اصالحات ارضي در غالب موارد بايد

يت اجتماعي به دوم اين كه هواداري از مالك] 13. [ه خود بگيردهاي دهقاني را بمالكيت
عموما شاهد  انه مالكيت دولتي كه در قرن بيستمساالرهاي ديوانمعناي دفاع از شكل

  .داري بازار نيست ايم به عنوان جايگزين سرمايهها بودهآن
الكيت م": كنند كهشسنه، سرفتي و اودري به درستي بر اين موضوع پافشاري مي

هايي از مديريت و كنترل واقعا اشتراكي و دموكراتيك همراه اجتماعي، اگر با شكل
ريزي چه در الگوي برنامهاما گذشته از اين مالحظات، آن] 14. ["نباشد، رياكارانه است

كانوني و محوري  خالصه آن در اين جا بيان شد، نقش سوسياليستي، كه چارچوب
تصادي از هاي اقنخست، فرايند: سي در دو جهت استكرادارد، گسترش بنيادي دمو
گيري هم ، خود تصميمشتراكي باشند، و دومگيري جمعي و ااين پس بايد تابع تصميم

تواند به شعار اين تغييرات مي. متمركز و مبتني بر هماهنگي توافقي باشدبايد غير
- ان به كنارهطريق با گرايش شهروندمعنا بخشيده و از اين  "دموكراسي مشاركتي"

صورت يك چنين  هاي ليبرال بهكه براي دموكراسي مقابله كند از امور سياسي گيري
لي فقط طبيعي است كه اين طرح اجما] 15. [آمده است اي دركنندهعارضه نگران

ريزي شده سوسياليستي به هاي اصلي يك اقتصاد برنامهتوصيفي كلي از برخي ويژگي
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اسخگويي نشده است، اما ، مطرح و پهاي مهم در آنسشدهد و بسياري از پردست مي
ديگري كه در سطح جنبش  هاي اصليرسد همين طرح كلي هم از گزينهبه نظر مي
 تجارت. برتر است -سازي و تجارت عادالنه يعني محلي -ي مطرح استدرضد سرمايه

خاص توليد هاي ه، ممكن است به سود برخي از گروردعادالنه، به عنوان يك رفورم خُ
گرچه در جايي كه كاالهاي اوليه مازاد توليد داشته باشند،   -كننده جهان سوم باشد

طور كه به عالوه همان. موفقيت يك كشاورز به معناي زيان يك كشاورز ديگر است
، خيلي هاي يك بازار كار جهانيچالش"ي كالين هم خاطرنشان ساخته است نائوم
ها را كننده آناز روي منافع خود به عنوان مصرف نيمتر از آن است كه بتواردهگست

ماركت محلي توانم اكنون از سوپرمن مي] 16. ["سازيم -يا محدود –تعريف و مشخص 
بخرم، اما به عنوان يك مصرف ) تجارت عادالنه(دمان موز و قهوه مارك فير تريد خو

ها احراز كنم كه يله آنرا ندارم كه بتوانم به وس يا آن منابعي ،كننده منفرد آن وقت
 فير(ه به وسيله جنبش تجارت عادالنه اند كالها واقعا تحت شرايطي توليد شدهاين كا
وط به بي عدالتي جهاني به راه پرداختن به مسائل مرب. مقرر شده است يا نه) تريد
وقتي . كندهاي فردي اين مشكل را حل نميحلهاي جمعي نياز دارد، راهحل

توانند يكي المللي گسترش دهيم ميگرايانه و محلي را به مقياس بينبوم هاياستراتژي
-يكي از اين دو راه مثال كولين هاينز كه از آن دفاع مي: از دو مسير زير را طي كنند

. كند، به حداكثر رساندن خودكفايي ملي و به حداقل رساندن تجارت با راه دور است
داري است، زيرا همان طور كه زي بيش از سرمايهناي بريدن از چياين امر، به مع] 17[

شده ايم، تجارت با راه دور از هزارها سال پيش در جوامع انساني انجام ميتر ديدهپيش
هاي مولدي مل به معناي چشم پوشيدن از ظرفيتحل در عهبه عالوه اين را. است

اما چرا بايد . اريماست كه اكنون به بركت رشد و تكامل يك اقتصاد جهاني در اختيار د
، اين كه دديللي را نامطلوب تلقي كنيم؟ بي ترالمداوري روابط اقتصادي بينبا پيش
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اند، براي فر از اهالي بومي اين كشور گرسنهها نرع زيمبابوه در شرايطي كه ميليونمزا
، اما طرف ديگر قضيه كه آن هم ود فرنگي توليد كنند وقيحانه استصادرات، گل و نخ

كنندگان روستايي دوباره به دارد، اين است كه چرا بايد توليدمين اندازه اهميت به ه
پذير و بي ها به آن حد آسيببرابر تغييرات آب و هوا و بيماريوضعيتي برگردند كه در 

ها بود و ناپذير آنزگار پيش از تجدد، سرنوشت اجتنابدفاع باشند، وضعيتي كه در رو
هاي توليدي موجود ما شتند، در حالي كه امروز ظرفيتنداراهي براي گريز از آن 

ها دست توان به آنهاي موجود مياز امكاناتي هم كه بر اساس ظرفيتحتي اگر (
-گذارند كه بتوانيم به وسيله آنها و وسايلي را در اختيار ما ميراه) يافت، حرفي نزنيم

اند مقابله هنمي تبديل كردهاصر را به چنين جهاي فاحشي كه دنياي معها با نابرابري
از . ها دست بكشيمها را ناديده گيريم و از آنما نبايد به سادگي اين ظرفيت. يمكن

ه عنوان چارچوب يك طرف ديگر تجارت عادالنه هم به نوبه خود هنگامي كه آن را ب
 تواند به الگوي هماهنگي توافقي كه در همينالمللي نوين در نظر گيريم، مينظام بين

كند كه مثال مايكل بارت براون فكر مي. بخش مورد بررسي قرار گرفت، نزديك شود
الزم براي مبادله كاالها و خدمات را تشكيل  "پيوندهاي افقي"شوراهاي باهمستان 

هاي مركب از خانوارها و مرجع آنگاه بين نمايندگان كارگران، گروه"دهند و مي
، مورد ها در زمينه كيفيت و خدماتو قيمتخش، قراردادها انتخابي محلي در سطح ب

متغيرهاي كلي "المللي هاي نمايندگي ملي و بينهيئت. "مذاكره قرار خواهند گرفت
ها، اجزاي ها و بخشباهمستان"اما  "تخصيص منابع را تعيين و مقرر خواهند ساخت

قي كه به عنوان نقطه تال "واقعي سازنده قدرت غير متمركز را تشكيل خواهد داد
كند كه اگر برات براون پافشاري مي. كنندهاي هم پوش تجارت عادالنه عمل ميشبكه

هاي گذاريدر سطح الزم تثبيت كنند و سرمايههاي خود را ها نتوانند قيمتاين شبكه
     ".كارآمد و قادر به رقابت هستند يتوان گفت كه بازرگانانخود را انجام دهند، نمي
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ها نتيجه يك كند، تصويري است كه در آن، قيمته او ترسيم مياما تصويري ك] 18[
جمعي است كه معيار موفقيت در آن، تا  گران دستهروند مذاكره و توافق ميان كنش
كنندگان است، نه به حداكثر رساندن هاي مشاركتحد ممكن، برآوردن نيازمندي

م يتنظد بازار خودياد با اقتصاروشن است كه يك چنين نظام اقتصادي از بن. سود
هنگامي كه . تفاوت دارد كه نقادانه از سوي ماركس و پوالني تحليل شده است

گيري دموكراتيك شوند كه نيروي نظام معيني تابع فرايندهاي تصميممبادالت بازار با 
ها و پول هم به ايفاي ئات آن باشد، آنگاه حتي اگر قيمتها نياز و اقتضامحركه آن

دهند، ديگر  داري در آن نظام ادامهن افزارهاي بي دردسر حسابنقش خود به عنوا
- ها و مضرات سرمايهزيان. را يك اقتصاد بازار بناميمنظام حاصله  چندان معنا ندارد كه

توان با نجات بازار از ميان برد، تنها راه رسيدن به اين هدف از ميان داري را نمي
  . اي آن استبرداشتن بازار و استقرار نظام ديگري به ج
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  ريزي اقتصادي كراسي و برنامهودم
                          سكيومارك يابلون
  رياحي. ح

  
كراتيك در اقتصاد سوسياليستي به وريزي دم ي برنامهكتاب پت دوين در باره        

پوليتي ] انتشارات[اين كتاب را نخست . قيمتي معقول با جلد شميز منتشر شد
)Polity ( ويو منتشر كرد و انتشارات وست 1988در سال)Westview ( در اياالت متحده نيز

دقيقاً پيش از  "ريزي اقتصادي كراسي و برنامهودم"كتاب . ساندرا به چاپ ر آن
سوسياليسم واقعاً "زوال ) طبق بسياري روايات(فروپاشي اتحاد شوروي و در پي 

 ها قبلاز مدترا ] اتحاد شوروي[البته تيزبينان بسياري پايان . به بازار آمد "موجود
ي، الك نوو، نظرش اين بود كه اي چون شوروي شناس غرب پاره. بيني كرده بودند پيش

توان به حداقل رساند ي سوسياليستي را فقط در صورتي ميآسيب رساندن به برنامه
هاي هاز جمله بازار، انگيز. تر نشان دهدداري را هر چه بيشسرمايه هايجلوهكه 

، در عين حال كه عنصري از "سوسياليسم بازار"اين . گونه مسائل مبتني بر سود و اين
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رفاه فقط در  مبتني بر داريالكيت سوسياليستي در بر داشت، تفاوتش با سرمايهم
  .كميت آن بود

 شكستاو در واكنش به . ستي بازار كامالً مخالف بوديسوسيال طرحپت دوين با       
- ريزيريزي غيرمتمركز خود را ارائه داد، بر نامه شوروي، برنامه در تمركزريزي مبرنامه

استدالل دوين اين است كه تنها از . توافق مي نامد يبر پايه همĤهنگي راآن  اي كه او
 درگير ممستقيكه به طور  هايفطريق چنين همĤهنگي و توافق اقتصادي در بين طر

هاي آماج آن وجود آورد كه راستايه ب را نظام اقتصادي آن توانمي هستند آن
گيرد و فقط  امل جاي بازار را ميطور كه هماهنگي و توافق ب. باشد واقعياجتماعي 

يعني (ي دانش محلي بي مانند كند كه انتقال دهنده هاي مبادله را حفظ ميمولفه
تالش در حفظ دانش نانوشته نقطه توافقي بود . يند استآاز طريق اين فر) "نانوشته"

امر ين اين نقد بر ا. ريزي اقتصادي داشت اطريشي از برنامه اقتصاددانان كه دوين با نقد
تواند دانشي را مورد مالحظه قرار دهد كه در  ريزي اقتصادي نمي بود كه برنامه استوار
البته . كنندي تنگاتنگ با كساني است كه تصميمات اقتصادي واقعي را اتخاذ ميرابطه
نوع معامالت اقتصادي را بپذيرند كه  سود و آن  ها رسد كه اطريشينظر ميه بعيد ب

نوع مدلي كه دوين مطرح كرده آن رمايه را شامل نشود، يعني مالكيت خصوصي س
توافق نه تنها پاسخگوي  يبر پايهكند كه همĤهنگي  ، دوين تأكيد ميهذامع.  است

و  بلكه از طريق فرايند شخصي ،ته استها در خصوص دانش نانوشهاي اطريشيدغدغه
  .كندبر طرف ميها را  هاي آنمستقيم استفاده از اين دانش واقعي، نگراني

- اند انجام دهند يا نتوانسته ها مايل نبودهكه اطريشيدهد انجام مي چه را دوين آن    

-مدل. برداري كندهاي نهفته در دانش شخصي را قابل بهره كند ايده او تالش مي: اند

ن دهد تا يك نظام اقتصادي بالقوه را بدو برداري به ما اين اختيار را ميهاي قابل بهره
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كنندگان آن نسبت دهيم، بپذيريم، تغيير اي را به شركتهاي رازواره كه قدرت اين
  . دهيم يا رد كنيم

رفتن از  تربالقوه آن در فرا قدرت موضع سوسياليستي در تواناييدر اين رابطه،       
هاي سازوكاري مختصات عملياتي اش بر تعبيه اين توانايي پايه. داري استسرمايه

مؤثر گذاشته شده است و در نتيجه تمركز بر موضوعاتي كه به لحاظ اقتصادي 
اسرار  "ي سياهجعبه"عنوان ه داري باين حقيقت كه سرمايه. ايدئولوژيك برتري دارند

در نظر بگيريم  كه هم وقتي ديگر دال بر برتري آن نيست، آن آميزي وجود دارد
ت و جنگ اقتصادي مداوم هم محيط زيس تخريبداري با نابرابري اجتماعي، سرمايه

جا كه دوين اهميت امكان استفاده از ابزار محاسبه غير با اين همه، آن. زيستي دارد
ي پايه) طبق نظر النگه، و بعد از او آرو، هويتز و ديگران(كند، متمركز در بازار را رد مي

كه كارآترين استدالل  طرفه اين كه، در عين حال. شودسست مي او استدالل
بر  ريزي، اثري بر دوينعليه برنامه) آهنگ سازي دانش نانوشتهيعني هم (ها اطريشي
ي اقتصادي امكان محاسبهيعني  -را  هاآن ترين استداللست پايهس ، اوگذاردجا نمي

تواند به ن اقتصادي ميدر عين حال كه مذاكره عامال. پذيردرا به راحتي مي -همĤهنگ
توان چنين نظيري منتهي شود، چگونه مي اطالعاتي بي هاي دستيابي به جنبه

اي الكترونيكي را آوري محاسبههايي را همĤهنگ ساخت؟ اين كه دوين توانش فن جنبه
اي است  شود برنامه آنچه سرانجام حاصل مي. كندكند، كمكي به بحث نميهم رد مي

مناسب دنياي  مناسب نوعي جماعت آرماني اوئني قرن هيجدهم است تاتا حدي كه 
  .امروز

تا چه اندازه  ،گيرهاي در توافق در بين طرف يبر پايهآهنگي ي هماعتبار ايده    
ي منظور محاسبه را در برنامهه نت بمثال، بتوانيم استفاده از اينتر شود اگر،تقويت مي

. هاي بعدي واگذاشت توان به اقدام خود بگنجانيم؟ جزئيات فني اجراي كار را نمي
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هاي  مايكل آلبرت و روبين هانل به پيشرفت) "parecon"(يكرد اقتصاد مشاركتي رو
ريزي غير  است كه، احتماالً، اين اقتصاد را به فرايند برنامهمعطوف اي آوري و رايانهفن

طرح دوين و طي بيست سال  بود زمان با  دي كه همرويكرمتمركز تبديل كرده است، 
  .است دامن زده يداغ هايحثبه ب "بديل ها" خصوصگذشته در 

- مسائل تاريخي كه دوباره مطرح مي آن ها، همانندبايد پرسيد چرا بحث بديل     

هاي آرامي هم به نا) اي سه صفحه(اين پيش گفتار كوتاه  ايد مطرح كرد؟بشوند، را ن
داري و هم به نياز به آگاهي زيست ـ محيطي  جديد هاي سرمايهنظام) و مداوم(اخير 

  . اره دارداش
مايه داري درونهاي سرمايهكه در باال گفته شد، عملي بودن بديل طوري همان      

انديشه كساني خواهد بود كه واقعاً حرفي براي گفتن در خصوص عملي كردن اين 
كه نظرات دوين واكنش شديدي را عليه ساختارهاي  احتمال اين. ها دارندبديل

طور ه كه دوين ب ، در صورتياندك است انگيزداجتماعي ــ اقتصادي موجود بر 
رويكرد دوين  كاستيدر مورد ويراني محيط زيست، . تري به اين مساله نپردازدبنيادي

در عين . ريزي نهفته است تر است و در تعيين جايگاه مشخص برنامهاي از اين هم ريشه
- ا جدي ميهاي عدم تمركز رنسخههاي محلي طرفدار محيط زيست جماعتكه حالي

شود كه ما تا حدي به قدرتي مركزي جهت حل  تر آشكار ميگيرند، هر چه بيش
- تر از كنترل خارج ميها مسائلي است كه هر چه بيش اين. مسائل جهاني نيازمنديم

  .شوند
 روهموجود با مشكل روب) شكننده(متأسفانه اغلب ما در تصور قدرتي وراي انسان      

گراهايي تر مديون طبيعتي نياز داريم كه بيشتيا كمونيس به جماعت گسترده،. يما
. اند تا ماركس و انگلس) Arne Naess(و آرنه نائس  )Aldo Leopold(چون آلدو لئوپلد 

كند كه چگونه بايد به مركزگرايي واقعي مورد نظر بدون وارد كردن  اي نمي دوين اشاره
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در مورد جزئيات فني صادق همين امر هم . وحشتناك دست يافت "ايستايي"مجدد 
عدم تمركز ثمري در بر  وي درست تمركز توانيم فرض كنيم كه آميزه است، نمي

هاي مربوط به رويكرد ، بايد اضافه كنيم كه اغلب گزينهلدر عين حا. خواهد داشت
از جمله نظام اقتصادي آلبرت  -هاي اقتصادي موجود امروزينظام ازتر بيش ،مشاركتي
ناپذير هماهنگي مركزي، دست كم،  درستي به مسائل اجتنابه اند بانستهنتو - و هانل

ه طور كلي، كتاب دوين گام تاريخي  مهمي به ب. اي وظائف بپردازند در خصوص پاره
 در ركن اساسي اين سوسياليسم هماهنگي. سوي يك سوسياليسم راستين است

هاي بديل دربارهي هبحث سنجيد. هاي اقتصادي بنيادي است ريزي فعاليت برنامه
 مدلبه روز كردن اين  از مداوم، به طورشوروي،  در دوران بعد از سقوطداري، سرمايه

خاطر احساس ه نشر پوليتي ب از. هاي آن بسيار بهره خواهد برد و بازنگري در ايده
  . چاپ رساندن آن نشان داد، سپاسگزاريمه مسئوليت بااليي كه در ب
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 نقد مدل پات دوين
برنروبين بلك  

 
در  رد بايستي حل كرد عبارت است از اقتصاد خُ  يكي از مسائل اساسي و مهمي كه مي

هايي كه بنگاه صنعتي را در اقتصاد سوسياليستي تشويق   سوسياليسم، يعني مكانيسم
اي   جاي آن كه به شيوه ا دقيقا تعيين كنند بههاي اجتماعي ر  كند تا نيازها و هزينه  مي

بيني   اين اقدام براي آينده قابل پيش. خودخواهانه و ناروشن راه خود را پي گيرد
نام  "  اجتماعي كردن بازار  "السون آن را   بايستي شامل آن چيزي باشد كه ديانه   مي
از  -ها كارورز اقتصادي  ميليونتواند از طريق بازار فعاليت   اقتصاد سوسياليستي مي. نهاد

كه هر اقتصادي به آن نيازمند است را تشويق و  -هاي كوچك  ها و تعاوني  جمله شركت
هاي اجتماعي و بهبود حفظ منابع طبيعي   يابي به هدف براي دست. تنظيم كند

 هاي صنعتي را طبق  بنگاه. ها را با دقت تنظيم كرد  ها و كمك هزينه  توان ماليات  مي
توان ملزم به علني كردن اطالعات تجاري كرد، يعني اطالعاتي كه در   قانوني مي
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. كننده است گذاري تعيين  ها، سودها و سرمايه  گيري مديريت پيرامون قيمت تصميم
گذاري كاركردهاي بازار را نشان دهد و براي   نهاد السون اين است كه هيأت قيمت پيش

شات پرهزينه و ضدمولد بازار را با ارقام و اسناد نشان او گراي. وليت تعيين كندئآن مس
ريزي  دموكراسي و برنامه"دهد برخورد السون با كتاب پات دوين تحت عنوان   مي

اي از  در اين كتاب دوين خالصه). 1988آكسفورد سال (هايي دارد  شباهت "اقتصادي
پذيرد كه يك  ميدوين . دست داده است پيرامون توليد به "آهنگي پيچيده هم"طرح 

اما . "هاي بازار نيرو"اقتصاد سوسياليستي به بازار احتياج خواهد داشت، اما نه به 
در عين . ها پرداخته نشده است مسائل حادي نيز وجود دارد كه در برخورد دوين به آن

، اما ها محصول است كه شامل ميليونتوان هدايت كرد  كه اقتصاد مدرن را مي حالي
دوين بر . مثبت با اين اقتصاد به معني مطالبه بيش از حد است "دبرخور"ضرورت 

كند، اما چه كسي  هاي مذاكراتي داخلي در چارچوب صنعت تأمل مي ايجاد هيأت
كند  ند؟ و چه كسي تضمين ميا هاي اتصال كدام ترين حلقه كند كه مناسب تعيين مي
ورد مذاكره قرار گيرد، با ديگر م دست آمده، اگر آزادانه و مجزا از يكه كه نتايج ب

ي را بيان جا كه نقطه نظرات و احتماال منافع متفاوت ديگر خوانايي دارند؟ مذاكره آن يك
كند؟ در يك ساختار  هاي قابل قبول توسط همه را چگونه تعيين مي ند، قيمتكنمي

در ساختار بازار، توزيع منابع اقتصادي . سياسي دموكراتيك هر فرد يك رأي دارد
يع كننده قدرت نيز هست، خواه چنين توزيعي عادالنه باشد خواه به صورت توز

اما در فرآيند همگاني مورد مذاكره . توان گرفت ديگري، اما دست كم، تصميمي مي
هاي بزرگ بر  شود؟ روشن است كه كافي نيست كه بنگاه اختالفات چگونه حل مي

در اختيار دارند،  را استراتژيك عمواضهايي كه  يا بنگاه ،هاي كوچك مسلط باشند بنگاه
در عين حال كه نيروهاي بازار حتي در جايي كه . خواهند بكنند هر كاري كه مي

بازار اجتماعي "مانند، يك  تمركز عظيم سرمايه وجود نداشته باشد، جايزالخطا باقي مي
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تواند از طريق آزمون و خطا، تالش كند به نتايجي دست يابد كه  دست كم مي "شده
البته كارآيي مورد نظرم . (گونه معقولي كارآ باشند ول و بهئطلب، مس ه طور عام برابريب

جا به داليلي كه در بخش قبلي سعي كردم توضيح دهم را نبايد با كارآيي  در اين
ثر به وها كتاب دوين به گونه م رغم تمامي اين بحث علي) داري يكي گرفت سرمايه

او در اين حوزه احتماال  هاينهاد پيش. پردازد مي دموكراسي در اقتصاد سوسياليستي
في خارج از حد ئرا با وظا "ي مشورتبر پايهآهنگي  هم"ثرتر خواهند بود اگر وم

  .رو نسازيم ظرفيت آن روبه
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  نقد آراي پت دوين

  يويداليبمند
  رياحي. ح

ريزي مشاركتي غيربازاري  پت دوين به مدل برنامه مشورت ايهبر پ طرح هماهنگي
در اين مجموعه در جاي ديگري خالصه شده و مورد ( ،آلبرت و هانل شباهت دارد

مفهوم دانش محلي و نانوشته كه از مكتب اطريشي اقتباس  .)بحث قرار گرفته است
هايي وجود دارند  شده اهميت دارد و بي ترديد در فعاليت اجتماعي و اقتصادي جنبه

تاكيد بر مشاركت . نيستدر يك نقشه مركزي قابل تصور ها  آن ان محاسبهكماكه 
 چيزي جز گذار از سطحسوسياليسم : هدد ما را نيز تشكيل مي برنامه ياساس جوهر

قلب زندگي  يعني ورود بهاجتماعي و اقتصادي  به سطح  و حقوقيكراسي سياسي ودم
                                     .              انسان نيست

 نظره ب ناقص مشورت، بر پايه يعني هماهنگي ،اما در مدل دوين عنصر اصلي
، مجادله و بحث  بي پاياني را ه توضيح داده شده ظاهرا گفت و گوروندي ك. دسر مي
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ام   در مقاله. برد ميد، يعني مشاركت را تا سطح افراطي پيش هد ميخود اختصاص  هب
آيا مشاركت را بايد به : ام وال زير را مطرح كردهئس "علم و جامعه" اين شماره  در

اين كه سوسياليسم . وال مهم استئيا به حد مطلوب؟ به باور من اين س دحداكثر رسان
رسد در تقابل بارزي با  نظر مي هب "نيست زيادهاي آزاد آن  شب": كنند كه  را متهم مي

و  "است مشورت بر پايه هاي هماهنگي هيات"شمار  رنده بيمدلي قرار دارد كه دربر گي
تفاوتي  روند بي از رهگذراي بين نظام بخشيدن به جامعه  جايگاه ميانه كشفوظيفه ما 

ماشين واره از يك سو، و چشم انداز بحث و بسيج بي پايان و فرساينده از ي سياس
كه از خط ( شدهر مطرح مالحظه ديگري هم در ادبيات سوسياليسم بازا. ديگر سو است

چه اندازه ضرورت تا دانيم  نمي است كه اين) فكري ايدئولوژي بازار آزاد استفاده كرده
ساختار   انگيخته وخود با نظم جايگزين بازار توان را مي بحث و مذاكره و هماهنگي

  .كرد آنپيچيده 
نه با آن كننده همان موضعي است كه دوين قاطعا هر گونه شكي در اين مورد تقويت

  ."شايد بازار سرانجام تنها راه باشد": مخالف است يعني اين موضع
گويد كه مدل او  دوين مكررا مي: در جستجوي ريشه مساله با اين قضيه روبرو شدم

اين مدل بديلي است بر اجبار دولت و اجبار نيروهاي " :دارد رضه ميعراه سومي را 
 - ريداريزي ا تجربه منفي مدل برنامه"د هم گويد كه اين مدل تالش دار او مي ."بازار

بحث محاسبه مجددا كه ي مكتب اطريش پوزيتيويستيشوروي و هم بينش  آمرانه
اي ناديده  ها را اگر لحظه بحث اطريشي ."جدي بگيرد بازبيني كرده را سوسياليستي

 نظرمه ب "آمرانه –مركزي ريزي  برنامه": بگيريم، توصيفي كه از تجربه شوروي شده
 تقابل قرار دادن انديشند با گونه مي نيدوين و بسياري ديگر كه هم. ناكافي است

سيستم ) واره يعني دولت(ماهيت ذاتا سياسي  ناگزير "اجبار بازار"و  "اجبار دولتي"



 مدل سوسياليسم مشاركتي 

 ٢٤٥

ي خوببه  را آن نتواند و در نتيجه هدررا فراموش ك بر پايه مشورتهاي هماهنگي  هيات
  .دبندي كن فرمول

 كه در طرح او كند ي بحث خود ابعاد اين مساله بسيار مهم را تاييد ميپت دوين ط 
جا كه مذاكره بين  ، از آنندوجود دار مشورت بر پايه هاي هماهنگي ها و هيات بنگاه

بايست در كار باشد، در نتيجه دو  نمايندگان منافع گوناگون در سطح بنگاه نيز مي
 تنوعهاي م برنامه"از  ياين، دوين در جائ افزون بر. سطح از هيات هماهنگي وجود دارد

مكرر  نفيرغم  علي -گويد كه در طرح او كند و مي صحبت مي "اقتصاد براي كل
وجود دارد كه اصول  "مركزي"نوعي هيات فراگير يا  –ي وشور "متمركز"ريزي  نامهرب

 را كشي قرعه) كنند شات و كترل پيشنهاد مي كاطور كه ك آن(انتخابات نمايندگي يا 
در بين است كه رسما سلسله مراتبي  اي كه ساختار سياسي مختصر اين. كند  مي تعيين
گونه نبود،  اگر اين). كنم كه ديگر مورد عالقه كسي نيست اي استفاده مي از واژه(است 

افقي بين  ارتباطات مدل دوين بسيار شبيه مدل آلبرت و هانل بود يعني مدلي كه بر
، بي ثباتي ادواري، واحدهاي جدا از هم مصرف، مسائل و توليد جمعي هاي واحد
آگاهي تا حد افراط  فردي شده و جلسات بي  ، خودي جمعيهااحداجتماعي و يايجد

  .پايان تاكيد دارد
جنبش طبقه  اوليهبايد به خاطر داشته باشيم كه ماركسيسم در اصل و در مراحل 

به نيروي سياسي تبديل شد كارگر در واكنش به درآميختگي دولت و قدرت طبقاتي 
مدل دوين همانند  .)تر است دولت و طبقه، درك طبقه به مراتب مشكل: از اين دو(

تكامل فاز پائيني به فاز بااليي  بندي هاي سوسياليستي امروزين، دوره هبسياري از پروژ
ريزد و ادبيات غني اقتصاد سياسي سوسياليسم و ضعيف شدن  كمونيسم را در هم مي

گيرد يعني وضعيتي كه شرايط  قدرت دولتي در اثر تحوالت را ناديده مي تدريجي
  ) .است اي عبارت كهنه "شرايط عيني"دانم كه  آري، مي. (سازد را ممكن مي عيني آن
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 هآهنگي كم بها داد هاي هم به لحاظ نظري در طرح دوين به ساخت سياسي هيات
 به صورتصادي در نبود بازار پيرامون مساله هماهنگي اقتآن  جزئيات ه است وشد 

گذاري و رشد در مقابل  دوين بر تصميمات مربوط به سرمايه. بيان شده است ناكافي
گذاري و رشد با  تصميمات مربوط به سرمايه. تصميمات مربوط به توليد تاكيد دارد

 بيشتر چه كه اما آن. شتر خوانايي داردياو از مالكيت اجتماعي و مشاركت ب تصور
تواند شبكه دائمي و  مي "مشورت بر پايه هماهنگي"كه آيا  است اين است  ناروشن

كه ويژگي اقتصاد مدرن است اداره  را، پيچيده سطوح فعاليت، مثل انتقال مواد و غيره
كك   1ماتريسيهاي  معكوسهم به : به نظرم ما به هر دو نياز خواهيم داشت. كند

ست از ا كليد كار عبارت. ي و نانوشتهرل و هم به توجه دوين به دانش محلتك وشات 
هاي مشاركتي و تا حدودي  حل كه راه روابط افقيو  متقابلتكوين و بسط هماهنگي 

ده و دانش ويژه محلي و ابتكار عمل را در ش ابسحهاي  رفته معادالت و قيمت پيش
  .  كند هم تركيب مي

ريشه   2بر كل اقتصادناظر ست كه مدل ا ه اينالها مس از نظر بسياري از سوسياليست
ديگر  1960در اواسط دهه  "فرماندهي مركزي"برداشت ساده از . در تجربه شوروي دارد

البته بايد توجه (ود ببا آن مدل خوانايي نداشت و در اوائل دهه هشتاد كامال منتفي 
روابط ناتواني در گنجانيدن عنصر اساسي  .)داشت قبل از روي كار آمدن گورباچف

نگذاشته است  -نام نهاد "اصل تجزيه" ار ابرمن آنسچه آلفرد  آن -يعمود - افقي
ترين شيوه تركيب مشاركت با  دارند، اميد بخشباور سوسياليسم  به همكاران من كه

  . نددر نظرگيربا ثبات و برابري  همراه يي، پويايي و نوآوري راآمحاسبه موثر و كار

                                                 
ها و سطرها به ترتيب زير نوشته  هاي اقتصادي كه در ستون ماتريس يعني شبكه مربعي شكل مركب از داده(  1

 ).ها توزيع متغير ديگر نظير منابع است سطرها مصرف توزيع يك متغير اقتصادي مانند محصول و ستون. اند شده
 .)2001و  92هاي  يب من سالنگاه كنيد به ال(   1
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هاي ديگري  هاين  نظر هم همانند ايد ."كار اجتماعي لغو تقسيم"نكته نهايي درباره 
كه به غلط به ماركس ( "صدور كوپن براي كار" ي آن باجايگزين و پول چون الغاء
ها، تكامل طوالني  هاي موجود در ميزان پرداخت ، يا از ميان بردن تفاوت)اند نسبت داده

ي گرفته جا "الغاء"گرايانه كه در واژه  شرايط و آگاهي اجتماعي را با حكمي اراده
غير : خواهد كه هر يك از ما طي طول عمر واحدي الف دوين مي. كند مي جايگزين

. مدير باشيم: هو مراقب و مسئول  : دخالق، : ماهر ، ج: ب ،)تا آنجا كه الزم است(ماهر 
ميسر  امكان آن آيا در هر موردي ؟ها باشيم خواهيم همه اين پرسد كه آيا مي از ما نمي
جلوي گفت و شنود جاري پيرامون ايجاد  از اين طريق كه، او ر اينمختص ؟است يا نه

 و ،"فراغت"ذف تمايزات بين مقوالت كار و حشرايط مادي تضعيف و سرانجام 
با اين مساله و  پيونددر . گيرد دار را مي هاي فرهنگي ريشه سازي نگرش دگرگون
م است، بايد صبر همان اندازه مه هطور در خصوص درجه برابري دستمزد كه ب همين

 ،چه مطالباتي دارندمردم به مثابه افراد  ببينيم كنيم و نه تنها جوياي اين باشيم كه
گيري پايدار، جمعي و  تصميم رايب بلكه اين نكته را نيز در نظر داشته باشيم كه

هايي در  ، چه خط مشييبرد فعاليت و آگاهي سوسياليست پيش جهتكراتيك ودم
  .                                                          مدترنددرازمدت از همه كارآ
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  نقدي بر آراي پت دوين
  جان اونيل

   رياحي. ح
خود را شريك پروژه تكوين بديل سوسياليستي پت دوين در مقابل من : دانش

هم استدالل شناخت  طور همين. دانم ريزي دولتي مي سوسياليسم بازار و برنامه
هاي اساسي اين پروژه  لشاريزي را از جمله چ در مقابل برنامه كشناسيك  هاي

دو بخش از بحث هايك در اينجا . جا با اين چالش است سرو كار من در اين. دانم مي
ه زمان و مكان و دانش ژتوزيع دانش وي: الف. دارندبا بحث ما رابطه  ويژه  ورط هب

توان در  را نمي و در اصل آن ارددوجود  زندگي تجربي عه كه درجام كلنانوشته در 
غير قابل : گيرد به بيان آورد و ب ريز قرار مي برنامه هياتشكلي كه در اختيار يك 

ريزي را از پيش  هاي متكي بر برنامهسازوكاربيني بودن آينده كه امكان ايجاد  پيش
ين ا سم نامتمركز و مشاركتي ازهاي سوسيالي توان به مدل آيا مي. سازد منتفي مي

  كند چنين ايراداتي وارد نكرد؟  دست كه دوين مطرح مي
هاي موجود  بحث توزيع دانش محلي و عملي هايك شبيه بحث: دانش توزيع: الف

متمركز در  يريز هاي برنامه داري و مدل هاي سرمايه سنت سوسياليستي عليه شركت
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گيري  تصميم است كه اين هدفظاهرا . است هاي فابياني يا بلشويكي راستاي چارچوب
ين ابا اين همه، در بررسي مجدد . ودش بندي صورت كراتيك و نامتمركز دوبارهودم

نخستين ادعا اين است كه الزم . دو ادعاي متمايز را بايد تشخيص داد بندي صورت
تواند دانش محلي و ويژه مجريان بكه  طوري هگيري نامتمركز باشد ب است تصميم

توانند اين نكته را تا آن حد كه بر  مي تيهاي سوسياليس مدل. قتصادي را در بر بگيردا
دوين عرضه داشته ظاهرا دراين  د و مدلي كهنتمركز اطالعات تكيه نكنند جذب كن

به  ها ست كه ماهيت نانوشته بسياري از دانشا ادعاي دوم اين. آزمون موفق بوده است
به يك  هاي معينبه شكل پيشنهادآن را  تواند نميكه هماهنگي اقتصادي نوعي است 
عنوان يك شيوه هماهنگي دفاع  هبدين ترتيب از بازار ب. دنريزي واگذار ك بنگاه برنامه

 يهاي غيربازار از آنجا كه مدل. امل متكي نيستعشود كه برگفت و شنود و ت مي
يه دارد، چنين هاي هماهنگي تك مثابه شيوهه سوسياليسم بر مشاركت و تبادل نظر ب

در كار  ياگر دانش نانوشته است، پس دليل ؛آورد وجود مي هبحثي مشكالت بيشتري ب
ريزي نامتمركز و نه در يك هيات  را در شوراي برنامه توان آن نيست كه فرض كنيم مي

اي كه تبادل نظر را تنها ابزار  ايده در خدمتاين امر . ريز متمركز عرضه داشت برنامه
نهادها و  ضررتنها به  انديشه شدهگيري  هر روند تصميم. قرار نداردداند،  هماهنگي مي

كسب  ها اطالع نداز بسياري از اين رو توانيم نمي ما. شود تمام ميهاي متداول كار  روش
توان همه روابط اجتماعي را تحت  ي بر اينكه مينباور سوسياليستي عمومي مب. يمكن

پرسشي كه مايلم مطرح كنم . ه بايد كنار بگذاريمنظارت آگاهانه داشت، باوري است ك
  ين ايراد مبراست؟  ا دوين از مشورتيست كه آيا مدل سوسياليسم ا اين
ريزي مطرح  مورد ديگري كه هايك عليه برنامه: نيعتعدم ناپذيري و  بيني پيش: ب
ا ب ي آدمي،نيازها. شود بيني بودن ناگزير آينده مربوط مي كند به غيرقابل پيش مي

از آنجا كه دانش مربوط به آينده . كنند و توليد اشياء مصرفي جديد تغيير مي اتاختراع
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بيني كنيم در اختيارمان  را پيش توانستيم آن اگر مي -بيني است اساسا غيرقابل پيش
بستگي به پيشرفت دانش  ، كه موجد نيازهاي جديد است وو از آنجا كه اختراع -بود

 از بنابراين هر مقطع. اند آينده نيز در اساس غيرقابل پيش بيني نيازهاي از اين رو دارد،
بازار . يمهست اطالع يم از دامنه كامل نيازهاي آينده بشر بيگيركه در نظر ب را زمان

هاي  شود كه به همت آن فرضيه عرضه مي ها كشف است كه در آن مثابه روندي هب
كند و در رقابت  نه تجسم پيدا ميياامرفهاي كار گوناگون مربوط به آينده در فعاليت

ي است هاي ريزي فاقد چنين روند در مقابل، برنامه. شود بازار به بوته آزمون گذاشته مي
بيني  چون امري كامال قابل پيش و با دنياي نيازهاي آينده هم عرضه ها را كشف كه

رايط هاي اجتماعي در ش كه مكتب اطريشي قبول دارد كه گزينش اين. كند برخورد مي
ست كه در ا  اي با اين همه، اين آن نكته. گيرد، امر مهمي است صورت مي معيننا

سوسياليسم مطرح  هاي فن ساالرانه چارچوب سنت سوسياليستي عليه برخي مدل
رساني  هاي نوآوري، اطالع مدلي كه دوين طرح كرده است نياز به مكانيسم. شده است

پذيرد و  مي كه روابط افقي دارندرا  يهاي هياتكنندگان كاال و  كنندگان به عرضه مصرف
اي از  در پاره با اين حال، بقاياي اين ايده. كند هاي اشتباه را حذف مي در آينده فرضيه

بازار و دفاع از سوسياليسم وجود دارد  از پيرامون نقد سوسياليستي اي اوه بندي فرمول
مخصوصا . داند بيني مي بل پيشبيني را در سوسياليسم قا كه رويدادهاي غير قابل پيش

داند چرا كه معتقد  دهم كه دوين بازار را تابع بحران مي مي عشما را به اين ادعا ارجا
 روشن بعد از روند مبادلهص منابع يخصتدهد و  است بازار كوركورانه به تقاضا پاسخ مي

م بعد از نه از طريق تنظيكه سوسياليسم مساله بحران اقتصادي را  در صورتي. دشو مي
كه توليد  طوري هب ،كند حل مي قبل از منابع ريزي مبادله بلكه  از طريق تنظيم برنامه

طلبانه براي آن داشته  كه پاسخ هرج و مرج جاي اين هتواند تقاضا را پيش بيني كند ب مي
ن آبيني  اگر اهميت غير قابل پيش قبل و بعد از مبادلهبين هماهنگي  فاوتت. باشد
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صادهاي معقول و تهمه اق. باشد انتقاد كه قابل ندارد يكرد ، هيچ عملپذيرفته شود
يك اقتصاد سوسياليستي به . باشند رادربرخوهر دو وجه هماهنگي  از بايست مي عملي

 تغييراتها را در پرتو  اقتصادي نياز دارد كه تنظيم برنامه يده مانزسا ازنوعي 
اي بيش نيست كه  و، اين هم افسانهاز ديگر س. بيني نشده ممكن سازد اقتصادي پيش

بعد از مبادله صرفا   تغيير و تحوالت به ن اقتصادشود در اقتصاد بازار عامال گفته مي
نگاه در چارچوب يك اقتصاد آزاد همواره توليد خود را به منظور بيك  دهند؛ پاسخ مي

 ر اقتصادياقتصاد بازا. كند ريزي مي تقاضاهاي آينده برنامه عملي كردنبيني و  پيش
هماهنگي  در امر  نارسايي رشود بايد ب آنچه عليه بازار گفته مي. 1برنامه نيست  بي كامال

كنندگان  ن است كه اين اقتصاد، اقتصاد توليداي درها  نارساييعلت اين . دوشمتمركز 
 در و هاي خاص اين ويژگي با. ندا مستقلي است كه براي فروش كاالهاي خود در رقابت

 تعيقوانه  شود منجر مي هايي چنين ضعف به گيري تصميم است كه ابت بازارشرايط رق
  .هدر آيند عدم تعين ناپذير اجتناب  و عمومي
هاي بازار كه در مدل دوين  هاي مشخصي را پيرامون ويژگي پرسش ،نكته آخر: بازارها

ين در ع. سازد بازاري موجود است، مطرح مي تر سوسياليسم غير هاي راديكال شكلو 
 در. كند بازار مبادله را حفظ مي او حال كه دوين سوسياليسم بازار را رد مي كند، مدل

مردود اعالم اقتصادي  روابط كننده  نتعييبه عنوان ي بازار هاكرد نيروكار اوطرح 
با اين همه، برايم . شود نمياز ميان رفتن بازار مبادله را شامل  اما اين امر شود، مي

مادام كه . يز بين بازار مبادله و نيروهاي بازار در عمل چگونه استروشن نيست كه تما
نيروهايي وجود خواهند  و بازار مبادله مشغول باشند، گرايش درن مستقلي عامال

  طرحر اجتماعي د ه لحاظاين نيروها ب. ندكن ميتعيين را  آمدها داشت كه نتايج و پي
كه بازار  ها در صورتي حدوديتاين م. شوند ، محدود ميمشورت بر پايه هماهنگي

                                                 
 .)فصل سوم 1944هايك (  1
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هاي واقعي اقتصاد  هايي هستند كه خالف گرايش عمومي مبادله را بپذيريم، محدوديت
خطر  هاي اقتصادهاي بازاري از ويژگي حداقل استفاده نفي دانم كه مي. كنند عمل مي

زار و با اين همه تمايز بين نيروهاي با. متهم كنندي گراي آرمان كه مرا به اين  را دارد
هاي بازاري مدل دوين را ازوكاري و سمشورتهاي ازوكاربازار مبادله تنش موجود بين س

  . كند حل نمي
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  به انتقادهاپاسخ 
  پت دوين

  رياحي. ح
: طور عمده پيرامون مسائلي است كه يا به تفصيل در كتاب هاظهارات ديويد اليبمن ب

بررسي شده يا در مقاالت بعدي مورد بحث قرار  "ريزي اقتصادي كراسي و برنامهودم"
اي را كه اونيل پيش  مساله وكه اليبمن مطرح كرده و د اي چهار مساله 1.گرفته است
  .كنم بررسي مي ،كشيده است

فاز  هتكامل طوالني فاز اول كمونيسم ب"اليبمن ازين بابت نگران است كه من  -1
. گيرم تقسيم كار اجتماعي، ناديده مي ءمخصوصا در بحث خود پيرامون الغا را "باالتر
كنم كه  كنندگان در اين سمپوزيم من هم مدلي را مطرح مي چون ديگر شركت هم
يابي فعاليت اقتصادي در يك جامعه سوسياليستي را  خواهد چگونگي سازمان مي

ندهايي كه جامعه خودگردان را ا، نهادها و روه به باور من تامل بر ارزش. توضيح دهد

                                                 
 .ده استآمدر اين شماره  كه ام مقاله منابعنگاه كنيد به    1
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برد  شپي مخصوصادارد،  تكنيم اهمي اي فعاليت مي و ما براي چنين جامعه ،نهد بنا مي
  . گذار حائز كمال اهميت است روندبحث 

از درك ) سابق(نظام شوروي  "فرماندهي مركزي"اليبمن معتقد است كه نظر  -2
درست است كه  .ور دارد قاصر بوداين نظام حض در سطوح گوناگون روابط افقيكه  اين

كرد  حكومتي عمل كراسيروبومدل شوروي با روند چانه زني بين سطوح مختلف 
و اختيار قانوني چنداني به  اشتد آمرانه خصلت برنامه اين داشت، اما در تحليل نهايي

طور هم اليبمن معتقد است كه در  همين. داد گيري نامتمركز نمي ها در تصميم بنگاه
 "يتمام دولت" من به تئوري كم بها داده شده است، به اين دليل كه ماهيتمدل 

بر تئوريزه  ادر حقيقت اين مدل  آشكار. گيرم را ناديده مي شوروي نهادهاي مدل
هم دولت و  ،ريزي شده است كه در آن جامعه مدني ايهپجامعه خودگردان  يك كردن

  . كند اقتصاد را كنترل مي ،به دست دولت نيز تا حدودي
 بر پايه هماهنگي"كه آيا  است اين است  ناروشن بيشتر چه كهآن"گويد  اليبمن مي -3

 را، تواند شبكه دائمي و پيچيده سطوح فعاليت، مثل انتقال مواد و غيره مي "مشورت
هم : به نظرم ما به هر دو نياز خواهيم داشت. اداره كند ،كه ويژگي اقتصاد مدرن است

رل و هم به توجه دوين به دانش محلي و تك وشات  كاسي كماتريهاي  كوسبه مع
كه  روابط افقيو  متقابلست از تكوين و بسط هماهنگي ا كليد كار عبارت. نانوشته

ده و دانش ش ابسحهاي  هاي مشاركتي و تا حدودي پيشرفته معادالت و قيمت حل راه
  .  "كند ويژه محلي و ابتكار عمل را در هم تركيب مي

اين . دانش نانوشته سازگار است اب نوع برنامهيبمن معتقد است كه اين ظاهرا ال 
شات و اليبمن را  كاهاي آلبرت و هانل، كترل و ك قضيه تفاوت بين مدل من و مدل

است و روابط افقي   پايهها بر آنهاي  مدل در ها محاسبه مركزي قيمت. كند برجسته مي
ها را  قيمت توانند مي ها شود آن ه ميدها برگشت دا اطالعات به بنگاه كه پس از آن
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 هستند كه ها بنگاه اين :كنند ها تعيين مي ها را بنگاه در مدل من قيمت. ندتعيين كن
مركزي در معرض نقد   هاي مبتني بر قيمت همه مدل كنند، ها را مشخص مي قيمت

خود ها  از آنجا كه در مدل من بنگاه. گيرند دانش نانوشته مكتب اطريشي قرار مي
ها را خود تعيين  گيرند و قيمت پيرامون استفاده از ظرفيت توليدي موجود تصميم مي

  .ندقرار نداركنند، دست كم، در اين سطح در معرض چنين نقدي  مي
مفهومي را  مشورت بر پايه اليبمن يكي از مفاهيم اصلي مدل من يعني هماهنگي -4

  :صلي اين مدل را خالصه كنمشايد بهتر باشد عناصر ا. داند تكوين نيافته مي
 ريزي تدارك  هايي كه كميسيون برنامه انواع برنامه ميان از انمجلس نمايندگ

هاي استراتژيك  و بدين ترتيب اولويت هدرك  ترين را انتخاب مناسبديده است، 
 .كند كالن را تعيين مي هاي عمده و مجموعه

  كند يين ميعاوليه را تدادهاي  نوردريزي بر اين مبناها قيمت  هيات برنامه. 

  گيرند ها در خصوص نوع و قيمت توليد تصميم مي بنگاه. 

  بازار مبادله وجود دارد  .  
 و  هدرك هاي عمده را تعيين  گذاري سرمايه مشورت بر پايه هاي هماهنگي هيات

 و بيني شده پيش مسايلها و  كرد بنگاه، دگرگوني در هزينه اطالعات خود پيرامون عمل
  .گيرند اعضاء مياز دادها را  ننيز درو
  در كجا صورت  -سراسريطيف  تا گرفته از طيف محلي - يتلافعاينكه اين
 .ي متناسب با آن بستگي داردهانهادبه  و ثانيا فعاليت آن به ماهيت ، اوالگيرد مي

 آن قرار  رياثتحت تاين فعاليت متناسب با دامنه كه  كساني يعني ن اجتماعيامالك
  . شوند گيري نمايندگي مي هاي تصميم هياتدر  گيرند مي
  ن تقسيم كار اجتماعي، بنظرم ادفقبا شفافيت بخشيدن به اين ساختار و در

 "شود پيش برده مي به مشاركتي كه احتماال تا سطح افراطي"نگراني اليبمن پيرامون
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كنند و در چارچوب  ها بر اساس خودمديريتي داخلي عمل مي بنگاه. بي اساس است
 ؛ندهستگو  كنند  پاسخ ييين معجمله كارگران، تاز ن اجتماعي، اودهايي كه مالكرهنم
تري تشكيل  ن اجتماعي گستردهااز مجموعه مالك مشورت بر پايه هاي هماهنگي هيات
مردم  ؛هاي عمده سروكار دارند گذاري گيري پيرامون سرمايه با تصميم و اند شده

در  ها گان آنكنند و نمايند ها شركت مي گيري مستقيما در تعداد محدودي از تصميم
  .تر حالت گردشي دارند گيري عمومي هاي تصميم هيات

توان به شكل پيشنهاد  كه دانش نانوشته را نميجا  از آن واهد بداندخ اونيل مي - 5
از چنين  مشورتهاي مبتني بر مشاركت و  در مدل توان چگونه ميعرضه كرد، آيا 

همكارم اين پرسش مهم را در جاي ديگري بررسي  من و ؟دانشي استفاده كرد
بخش زيادي از  و به  يابي به تجربه ست كه دستا اين در اين باره نكته اساسي. ايم كرده

ن اجتماعي و او نه تنها مالك ،مشاركت همگاني افراداجتماعي است و  دانش نانوشته
اي به  چنين تجربه. ازدس پذير مي نامكا اي را ، دستيابي به چنين تجربهمديران سرمايه

دارد كمك مي  ريشهتوسعه و بسط نهادها و فعاليت روزمره كه دانش اجتماعي در آن 
  .                                                       كند
قبل و بعد از مبادله خواهد بداند كه آيا تمايز بين مقوله  سرانجام اونيل مي -6

ه را در نظر گرفته در آيند عدم تعين ناپذير اجتناب  و عمومي تعيقهنگامي كه وا
 ربايد ب"كند كه نقد بازار  و استدالل مي تواند اطالعات جديدي به ما بدهد؟ باشيم مي
ن است كه اين اقتصاد، اي درها  نارساييعلت اين . دوشمتمركز هماهنگي  در ها نارسايي

دقيقا . "هاي خود در رقابتندكنندگان مستقلي است كه براي فروش كاال اقتصاد توليد
اقتصادهاي  كمبود ناشي ازين همتواند  مالكيت اجتماعي ميهماهنگي قبلي بر اساس 

وجود  وها  كه اين ضعف منيستبه عالوه من معتقد . حل كند رامستقل و جدا از هم 
خارج بيني برخاسته از نظم اقتصادي  غير قابل پيش مسايل يا تعين عدمهاي  سرچشمه
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همين دليل هم معتقدم در روند مداوم ه ب. توان كامال از بين برد روهاي بازار را ميني از
.                         و تجديدنظر نياز است ها گيري بازگشت نتايج تصميمبه  مشورت بر پايه همĤهنگي
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  چرا سوسياليسم؟
  پات دوين

 آزاد. ح

هاي مختلف در تمام عصرها و تمدن! پذير شودبراي اين كه رشد توانايي انسان امكان
براي ايجاد يك بستر و زندگي بهتر  يك هاي مردمي برايمبارزات و جنبشدر تاريخ، 
-در آن هر كس بتواند آرزوها و اهدافش را دنبال كند و توانايي اند، تارخ داده اجتماعي

ي تكامل البته شكل اين مبارزات بازتاب مرحله. هاي انساني خود را به كمال برساند
اما يك موضوع مشترك اين است كه . هاي فرهنگي هر دوره استتاريخي و ويژگي

خود تكامل  "همگان"ت، گرچه تعريف رهايي هر كس وابسته به رهايي همگان اس
هاي راديكال در كرد، جنبشجهان باستان زنان و بردگان را حذف مي - يافته است

گذاران ايالت متحده، يهگذاشتند، پافاقد مالكيت و زنان را كنار مي افرادانقالب انگليس 
بر اين  ستيك سوسيالي. گرفتنددستان و زنان و مردم بومي را ناديده مي، تهيبردگان

- همه افراد انساني مي يهدعام و همگاني است كه دربرگيرن يامر باور است كه رهايي

  .اين هدف دستيابي به شود، همراه با درك علمي براي تحقق شرايط الزم براي
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ما . براي درك ما از سوسياليسم در قرن و بيست و يك در بردارد نتايج عميقي اين امر
ي پايان دادن به بي عدالتي اجتماعي و ايجاد شرايط زندگي امروزه با نياز مبرم برا

اما هم چنين با . يمرو اها روبهي انسانبهتر، براي سعادت تمام بشريت و غناي همه
رشد طبيعت براي اكوسيستم فراهم نيازي به همان اندازه ضروري كه شرايط را براي 

به طور ان و اين دو نياز سوز. بازتوليد كند بتواند خود را به صورت پايدار تا د،ساز
آيد به دست مي يهايشكوفايي انسان در چارچوب محدوديت. اندل به هم وابستهبمتقا

كه با  كند؛بر آن تحميل مي ، با دسترسي برابر براي همهكران سياره ماكه طبيعت بي
- هم الزم براي توليد با استفاده از منابع طبيعي به عنوان مواد و ،محيط زيستدوام 

 گيريو به عنوان منبعي براي بهره زايد دكاهش موا در جهت است؛ شكوفايي كهخوان 
عدالت اجتماعي،  اي كه بردر جامعه. آيدبه دست مي از آن زيباشناسانه و معنوي
محيطي دوام زيستاست،  استوار  گيري مشاركتي و دموكراتيهمبستگي و تصميم

يابي است كه صنعتي شدن قابل دست ممتابوليس "شكاف"صرفا با از بين بردن
  .است ايجاد كرده -جدايي از توليد و بازتوليد طبيعت-دارانهسرمايه

از يك ديگر، از جامعه، از اقتصاد و  -سوسياليسم خواهان پايان دادن به بيگانگي است
 -تبديل تمام مواد اوليه به كاال در روند توليد-داريي توليد سرمايهشيوه. طبيعت
منطق  ي ازتابع و به مردم به افرادي جداگانه. شودحالتي از بيگانگي عمومي ميموجب 

- شوند، كه در آن هويت اساسياقتصادي فردگرايانه تبديل مي -فرهنگي و اجتماعي

رقابت عليه ساير كارگران و  كننده وبه مصرف ،به كارگر -داري پسيندر سرمايه -شان
در دوران  به طور جدي رحمف اين منطق بيانكشا. يابدكنندگان تقليل ميمصرف
هاي پيشين كه در دوران را عي و همبستگي اجتماعينهادهاي دفاع جم ،اليسمنئوليبر
ها را به و روابط بين انسان. ضعيف و فرسوده كرده است ،داري رشد يافته بودسرمايه

رفاه،  حس داري به جايسرمايه ؛بي اعتمادي و رفتار خودخواهانه سوق داده است
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حس ناامني، ناتواني و ناخشنودي به وجود آورده است، همراه با خودتخريبي فزاينده و 
  .كنندهرفتاري از حيث اجتماعي مختل

زدودن شيفتگي از روند سياسي در كشورهاي دموكراتيك  ،يكي از نتايج اين امر
و بي  داري است، كه با ميزان مشاركت پايين و در حال كاهش در انتخاباتسرمايه

مردم احساس . شودمداران مشخص مياعتمادي تقريبا عمومي به سياست و سياست
ها، ي آنشوند، شرايط زندگي روزمرهكنند كه در روند سياسي نمايندگي نميمي

ها و آن ،گيردران مورد توجه قرار نميشان براي زندگي بهتر براي خود و ديگمطالبات
- اداره مي "هانآ"و براي  "هانآ"ي اي كه به وسيلهاند، جامعهاز جامعه بيگانه شده

دهد، بيگانگي از و البته همان گونه كه بحران مالي و اقتصادي كنوني نشان مي. شود
هاي اقتصاد و نظام مالي واقعيتي است بنيادي، كه در احساس ناتواني و به شكل اقدام

 .است رحمانهردي مخرب و بياز نظر اجتماعي و فكه  يابدانعكاس مي ايجويانهصرفه
 از كه پاسخي است افسار گسيخته در برابر نيروهاي بازار ،جويانههاي صرفهاين اقدام

سرانجام به طور . ها قرار دارندي مسئوليت آنحيطه يفراسو و اند، كنترل خارج
تر به آن اشاره كه پيش متابوليسمشكاف همان . شويمفزاينده از طبيعت بيگانه مي

مستقيم  يتر از تجربهداري پسين هر چه بيشمردم در سرمايه ،اما عالوه بر اين .شد
و نسبت به نتايج  ،شونددور ميطبيعت  هاي مصرفي بهارزش گيوابستو از  ،طبيعت

. آورندي به دست ميترآگاهي هر چه كم ،هاي توليداجتماعي و زيست محيطي شيوه
هاي سويهو بر عليه  ،يابدز پيكر خود امتداد ميگاهي ما ابه آ ،ي از طبيعتگاين بيگان
هايي كه از درگيري انسان با جنبه. كندافزا عمل ميدگيو معنويتي زن انهزيباشناس

  .شودطبيعت نتيجه مي
سلسله مراتب، ستم ) استثمار از انسان و طبيعت(ها خواهان نفي استثمارسوسياليست

ما در جستجوي پايان دادن . نداامعه طبقاتي دارانه و ساير اشكال جو بيگانگي سرمايه
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كند، چه از ان مردم عمل ميبي هستيم كه به زيبه ساختارهاي اجتماعي سلسله مرات
گيري جنسي، نژاد يا جهت ،ار اقتصادي يا تبعيض بر اساس جنسيتمثطريق است

اي هدف ما جامعه. قوميت، كاست يا مذهب، صفات و خصوصيات فكري و جسمي
حدي كه  در ،در آن مردم در ارضاء نيازهاي بشري مشاركت داشته باشنداست كه 

. باشدكرده  آن را فراهم به دسترسيد توانمي -مادي، اجتماعي و معنوي -منابع 
به دوام  ي استهمواره تابع ، وهاي انساني به آن نياز داردمنابعي كه تكامل ظرفيت

ها، هر چند نه برابري فرصت: ناستها بدين معبرابري نزد سوسياليست. زيست محيطي
موضوعي حايز اهميت است؛ و نه برابري در درآمدها، اگر  خور خود، در يكه در متن

گرچه اين يك شرط . ي يكسان به منابع تفسير شودساين صرفا به معناي دستر
تر برابري به معناي آن كه هر كس به منابع الزم رود، بلكه بيشمقدماتي به شمار مي

  .هاي كامل خود با توجه به شرايط خويش دسترسي داشته باشدرشد تواناييبراي 
جهاني  بستربايد در  -شرايط الزم براي زندگي خوب در جامعه سعادتمند -اين ديدگاه

را  ي تحقق آند، اما شيوهروامري عام به شمار مي خود اصول،. در نظر گرفته شود
خواهند در آن زندگي سازند كه ميرا مي ايمردم جامعه. دهدتاريخ و مكان شكل مي

هايي براي جنبش. اندكنند، اما نه در شرايط تاريخي و جغرافيايي كه خود برگزيده
ايجاد جامعه سوسياليستي، و ديدگاه و خصوصيات جوامعي كه مردم براي بنياد آن 

ا ام. گيردها و جغرافيايي متفاوت نشات ميها، فرهنگكنند از تاريختالش مي
تا نزديك  ،المللي و تجديد توزيع از كشورهاي غني به كشورهاي فقيرهمبستگي بين

اي و جهاني براي هماهنگي ارتباطات، تجارت الزم گرايي و نهادهاي منطقهشدن به هم
اما . داري بايد تكامل يابدو تعامل اجتماعي، فرهنگي و فكري در بين كشورهاي سرمايه

و حداقل در كشورهاي  ،كنيميايي محدود و متناهي زندگي ميبا توجه به اين، ما در دن
اي حركت كرد كه از انرژي و منابع داري بايد بي درنگ به سوي يك شيوهمهم سرمايه
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دوران حاضر جوامع سوسياليستي احتماال بايد نسبت به . تري استفاده شودبا شدت كم
ي خودكفايي نبايد فهميده به معنا ، هر چندتر متكي به خود باشندتر و بيشمحلي

از نيازهاي خود را به عهده  يتربخش وسيعمسئوليت اي احتماال جوامع منطقه. دنشو
تر، با استفاده از ي كوچكبر كشاورزي ارگانيك و توليد در اندازه استوارخواهند گرفت، 

ا از ر متابوليسماين تحول . افته باشندكامل يآوري جديد كه آگاهانه بدين منظور تفن
رار قتي كه به آن وابسته است از نو بري ارگانيك با طبيعبرد و يك رابطهبين خواهد 
ن فراتر رفتن از تقسيم كار تاريخا تكامل امكا ،اين شكل از زندگي دوم،. خواهد كرد

تمايز اجتماعا  زندگي، ، اين طريقسوم. كنددستي و فكري را فراهم مي يافته بين كار
اين كه اين امر از طريق شهري كردن . كندو روستا را الغاء ميشكل گرفته بين شهر 

كه بايد به آينده واگذار  است ايمساله ،گيردروستا يا سبز كردن شهر انجام مي
سرانجام اين جامعه در ). روستتري روبهمورد دوم با احتمال بيش ،به گمان من(شود

  .آوردبه وجود مي را معاشرت و پويايي ،همبستگي ،تعاون، مدارا در راستاي
ي طبقاتي با سلسله مراتب سلطه و غلبه امتيازات كردن نجايگزي ،هدف سوسياليسم

  .ي مردم بر اساس برابري استبه وسيله ،آن با يك نظام خودحكومتي به طور جمعي
نهادها و  دهند و در مورد روابط وسرنوشت خود را شكل مي هادر اين نظام آن

ره اتوانند جوامع خود را ادگيرند و به اين طريق بهتر مييم ميصمروندهاي اجتماعي ت
هاي تحت نظارت يا نيروهاي دولت -ي مسلط باشندتا اين كه تابع جبر طبقه ،كنند

 اگربود،  به عنوان يك ارزش اشتباه خواهد اما اين امر فرص نظر اظهار. شخصي بازار
بر يك تقسيم كار ضروري ود خ كه ،ه نشودنظر گرفت هاي جوامع مدرنپيچيدگي
و در نتيجه به نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي براي كاركرد جامعه . استوار اند
-را تشكيل مي بنياد خودحكومتي "توليدكنندگان همبسته"دهي سازمان .نياز دارند

كننده، به عنوان شهروند، كارگر، مصرف :پوشاني دارندهاي مختلف همكه در نقشدهد 
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 در نهادهاي داوطلبانه بر ،گيري جنسيبا جهت يهايهاي قومي و گروهيه، گروههمسا
 كه. و اين به تركيب دموكراسي مستقيم و نمايندگي نياز دارد. اساس اصل فرعي به آن

 گيري دموكراتيك و مشاركتياختاري از تصميمبا تشكيل خودحكومتي از طريق س
تاريخي براي آزادي، برابري و رهايي به اين آن چيزي است كه مبارزات . است همراه

بخش طراحان الهام ها،رطي عص در اين امر چيزي است كه. كندسوي آن حركت مي
- امروزه شرايط مادي و فرهنگي الزم براي تحقق طرح. ري مختلف بوده استهشآرمان

- ها در بناي چنين جامعهبود كه طي سال يانقالب روسيه اولين تالش. ها موجود است

رسيد، اما در شرايطي به وقوع پيوست كه در پي تحميل ي موفق به نظر ميا
ده بوراهي به بن بست  آن مشاهده كرديمكه در پايان چنان و .سوسياليسم از باال بود

- اساسا سوسياليسم محسوب نمي كه ،اي تنزل يافتو به همين علت به تجربه ،است

و  ،از كارهاي نظري كه انجام گرفته استمين طور هايم، ما از اين تجربه آموخته. شد
اي تازه و غني براي و اكنون در مبارزه ،مبارزاتي كه از آن زمان تاكنون جريان دارد

 .بنياد سوسياليسم از پايين به فعاليت مشغول ايم
  

  آهنگيپذيري و همتحقق
 ي سازماندهي سوسياليستي توليد، توزيع و مصرف اين است كه مردم دروجه مشخصه

 گيرند، در باره اين كه چگونهتصميم مي نهادهاي مشاركتي به شكل جمعي و فردي
برداري متناسب با نيازهاي خود بهره ،به بهترين شكلي از منابع مولد اجتماعي توانمي

اين بسيار خوب است . اي كه پايداري محيط زيست در نظر گرفته شودكرد، به گونه
و نه براي سود است، اما در جوامع پيچيده، آن چه  كه گفته شود كه توليد براي نياز

براي زندگي مردم الزم است اين است كه، چه تركيي از كاالها و خدمات، و به چه 
سازد؛ و بهترين روش توليد آن ها را برآورده مينسبت و به بهترين شكل، نيازهاي آن

شود و ها اتخاذ ميكاالها و خدمات كدام اند؟ روند اجتماعي كه طي آن، اين تصميم
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آوري و استفاده از اطالعات را در خود ادغام هاي جمعراه چگونهآيد، به اجرا در مي
 تا ،آوردبه دست مي خصلت بسيار متنوع افراد از خود را اطالعاتچگونه  كند؟مي

آوري و منابع فنو امكانات توليد موجود  كه را در نظر گيرد نيازها و منافع اجتماعي
هاي همزيستي بين منابع ها در عين حال بايد راهآن. دهدقرار مي در دسترسطبيعي 

  .متضاد و متفاوت را نيز مد نظر قرار دهند
گرفت كه در آن توليدكنندگان همبسته خود را اي را در نظر ميماركس جامعه

 اما او در باره ساخت. كنندريزي ميدهند، و توليد را براي مصرف برنامهسازمان مي
اين مساله . سخني نگفت ،نهادها و روندهاي اجتماعي كه اين هدف را عملي سازند

مورد بحث قرار گرفته كه اين دو جنبه در ماركس، نظارت مستقيم توسط 
ي موجب دو شيوه -ريزي در سطح جامعه به طور كلتوليدكنندگان همبسته و برنامه

اشكال متفاوت : تي شده استتفكر دور از هم درباره سازماندهي اقتصاد سوسياليس
واحد توليدي خود را تحت  ،سوسياليسم بازار كه در آن، توليدكنندگان همبسته

ي كل قتصاد به سبك ريزي مركزي و آمرانهي برنامهدهند، و شيوهنظارت قرار مي
ي تفكر البته مساله اين است كه هيچ يك از اين دو روش تفكر، دو جنبه. شوروي

از يك سو واحدهاي توليد تحت كنترل كارگران كه بر . كندنميماركس را تركيب 
و از . اي براي توليد به طور كل وجود نداردخالف يك ديگر در رقابت اند، و هيچ برنامه

ريزي كند، اما در آن كند توليد را به طور كل برنامهسوي ديگر مركزي كه تالش مي
ر واقعي در سطح واحد توليد از و هيچ كس به طو. هيچ نظارت كارگري وجود ندارد

  .يعني مدل شوروي. گيري برخوردار نيستقدرت تصميم
آن چه كه الزم است، يك چارچوب نهادي است كه توليدكنندگان همبسته را به 

، توليد گيري چه مستقيم و چه غيرمستقيم در تمام سطوح واحدمشاركت در تصميم
. قادر سازد المللي و جهاني، بينهمين طور در سرتاسر شاخه صنعتي، در سطح ملي
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توان به اين هدف نايل آمد، بايد گونه ميبپردازيم كه چ اما قبل از اين كه به اين امر
در يك جامعه . بپذيريم كه مفهوم توليدكنندگان همبسته به توضيحي نياز دارد

چون كارگر، نسبت به سوسياليستي بي طبقه، دليلي وجود ندارد كه نقش مردم هم
كننده، همسايه، عضو گروه قومي، يا جنسي، گروه با منافع ها به عنوان مصرفش آننق

اش در از هركس مطابق توانايي -ي شهروند ارجحيت داردچنين به مثابهمشخص و هم
مشاركت در جامعه، به اشكال گوناگوني كه از حيث اجتماعي سودمند اند، نه محدود 

به هركس مطابق نيازش، نه صرفا به عنوان . تشان در توليد كاالها و خدمابه نقش
پس اصطالح . پوشهاي متعدد و همكننده، بلكه در پيوند با تمامي هويتمصرف
اي فهميده شود كه شهروندان جامعه كنندگان همبسته، بايد به عنوان استعارهتوليد

  .دگيرشان دربر ميهاي متفاوت زندگيسوسياليستي را از لحاظ جنبه
به طريقي  ،كنندتوليد را سازماندهي مي ،ان همبسته با اين تعريفوليدكنندگچگونه ت

در آن به طور جمعي در مورد استفاده از منابع مولد اجتماعي متناسب با افراد كه 
ها به طور تاريخي در اين سوسياليست. گيرندنيازهاي فردي و اجتماعي تصميم مي

اما . انديشندليد با مالكيت اشتراكي ميمورد به جايگزيني مالكيت خصوصي وسايل تو
با . مالكيت اشتراكي در عمل به عنوان مالكيت عمومي توسط دولت تفسير شده است

. اش از طرف جامعه به طور كلگيري دولت در مورد واحدهاي تحت مالكيتتصميم
صنايع  ريزي آمرانه از باال به پايين، و هم دراين امر هم در مورد مدل شوروي با برنامه

يك بديل با تاكيد . داري صادق بوده استتحت مالكيت عمومي در كشورهاي سرمايه
اي مالكيت كساني به معن. انديشدبر اهميت اساسي مشاركت، به مالكيت اجتماعي مي

  .شوندايل توليد مربوطه متاثر ميكه از كاربرد وس
-گيري ميتعدد از تصميمهاي ممالكيت با اين تعريف، الزاما شامل يك ساختار با اليه

ي افرادي مجموعه. هاي فرعي وابسته به هممبتني بر اصل سطوح متفاوت شاخه. شود
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هاي واحدهاي كه در اثر كاربرد وسايل توليدي تحت تاثير آن قرار دارند، و به ويژگي
در مورد واحدهاي كوچك و محلي كه محصول آن مقدمتا در . مربوطه وابسته اند
كنندگان شود، شكل استفاده از وسايل توليد، كارگران و مصرفمي سطح محلي مصرف

ها گروهي هستند كه و اين. دهدو جماعتي را كه در آن ساكن اند، تحت تاثير قرار مي
در مورد . گيري را به عهده دارندو امر تصميم ،روندمالكان اجتماعي به شمار مي

از مردم در پيوند قرار دارد، به عنوان  تريي وسيعبا مجموعه شانواحدهايي كه فعاليت
هايي هستند كه المللي، مالكان اجتماعي نيز گروهاي، ملي و بينمثال در سطح منطقه

در هر سطح، . گيرندتر تحت تاثير آن قرار ميهاي وسيعدر اشكال مختلف در سطح
توان وليد، ي استفاده از امكانات و در واحد تمالكان اجتماعي در مورد بهترين شيوه

ها اين آن. گيرندها تصميم ميعي آناوليدي آن براي تامين نيازهاي فردي و اجتمت
آن با تشخيص اختالف منفعت در كار را از طريق يك روند بحث و مشورت، كه طي 

- بهترين راه مصالحه در باره آن مورد مشاوره قرار مي ،الكان اجتماعي متفاوتبين م

  .گيرد
اساسا . به چه معناست "بازار"حث الزم است كه روشن كنيم مفهوم در اين مرحله از ب

كرد نيروهاي بازار به بازار و هم به معناي عمل هم به معناي مبادله در "بازار"اصطالح 
ها هنگامي كه واحدها و مشتريان آن به مبادله در بازار اشتغال دارند، آن. رودكار مي

- كنند كه با استفاده از ظرفيتفروش مي محصول جاري واحدهاي توليدي را خريد و

ي اشاره دارد كه لكرد نيروهاي بازار به روندرعكس عمب. هاي موجود توليد شده است
گذاري و ها از طريق سرمايهداري تغييرات در ظرفيتهاي سرمايهطي آن در اقتصاد

يك خط توليد ها از يياريان انتقال وسايل و دارجدر . آيدبرداري به اجرا در ميسرمايه
هاي مالكان و مديران شركت. و در جستجوي كسب حداكثر سود ،به خط ديگر

و به طور انفرادي  ؛گيرندر تصميم ميجدا از يك ديگ گذاريخصوصي در مورد سرمايه
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آورند به شرايط بازار اما سودي كه به دست مي. شونداز طريق نرخ سود جهت داده مي
كه براي  ،ها استتك آنهاي تكگيريك تصميمري مشتكه نتيجه ،بستگي دارد

و . هايي كه از پيش هماهنگ نشده استاند، تصميمگذاري اتخاذ كردهسرمايه
ن بر آها شود كه آنمنجر نمي به نرخ سود قابل انتظار ،ها به طور عامي آنمجموعه

. شودر ميين روند بدون پايان تكرااو . اندگذاري خود را انجام دادهاساس سرمايه
  .نامدمي "هرج و مرج توليد"روندي كه ماركس آن را 

- هاي توليدي از طريق سرمايهدر يك جامعه سوسياليستي، تغيير در ساختار ظرفيت

آوري و نيازهاي در حال تغيير ها، فنبرداري براي ارزيابي ارزشگذاري و سرمايه
از طريق  ،امگي در اقتصاداما به جاي بي برن. رودكماكان امري ضروري به شمار مي

ريزي الزم است كه ها، يك برنامهعملكرد نيروهاي بازار با نتايجي برخالف ميل انسان
- هنگامي كه تصميم. نتايج اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي را در نظر داشته باشد

- ي افرادي كه از سرمايهشود، مجموعههاي توليدي مربوط ميگيري به تغيير ظرفيت

تر از افرادي اند كه درباره گيرند وسيعبرداري تحت تاثير قرار ميو سرمايه گذاري
به همين دليل . گيرندهاي واحدهاي موجود توليدي تصميم مياستفاده از ظرفيت

-د داشت كه در مورد برنامهنتر و متفاوتي از مالكان اجتماعي وجود خواهتعداد وسيع

اي كه نه تنها در مورد ابعاد مشاوره. پردازندگذاري به بحث و مشورت ميريزي سرمايه
برداري الزم در بين واحدها و گذاري يا سرمايهريزي، بلكه چگونگي توزيع سرمايهبرنامه

  .گيردهاي موجود را در بر ميجماعت
ريزي، هماهنگي پياپي و هماهنگي بر پايه مشورت چگونه برقرار توازن بين بازار، برنامه

حفظ  ي بازاري بايد به عنوان يك منبع مهم اطالعات در مورد حدوديشود؟ مبادلهمي
شود كه واحدها از منابع توليدي جامعه، متناسب با نيازهاي آن به طور موثر استفاده 

يك روند هماهنگي بر پايه مشورت كه مالكان اجتماعي در سطح شاخه يا . كنندمي
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ازار شود؛ و طي يك روند مشاركتي و گيرد، بايد جايگزين نيروهاي ببخش را در بر مي
اين . دموكراتيك به يك برنامه مركزي و فراگير براي تغيير ساختاري عمده دست يافت

هاي عمده را توسط گذاريشود؛ سرمايههاي اساسي ميگذاريروند كه شامل سرمايه
ريزي مركزي و گيري برنامهدر شكل. گيردمالكان اجتماعي در سطح بخش در بر مي

  .داد پي در پي گنجانده شودداد و برونفراگير، بايد محاسبات درون
توانيم به يك اما خطاست اگر تصور كنيم براي يك جامعه پيچيده و مدرن از قبل مي

بخش زيادي از . هماهنگي پي در پي و جزء به جزء براي كل اقتصاد دست يافت
ابع توليدي جامعه به طور موثر افراد و در مورد استفاده از مناطالعات در مورد نياز 

ي افراد دانشي كه صرفا از طريق تجربه -اطالعات نانوشته است ءجز ،متناسب با نيازها
صرفا  اين دانش .دادبندي يا انتقال صورت توان آن رانميو  ،آيدبه دست مي هاو گروه

وانيم تنمي به همين دليل. كه از آن تجربه برخودارند قابل استفاده است توسط افرادي
هاي پياپي والراسي از پيش به يك سري روش يا ،ز كنيمتمام دانش مربوطه را متمرك

 نبايد بر تعامل اجتماعي بي ،دهي سوسياليستي اقتصادسازمان. يماتكا كناي يا رايانه
الزم است كه روند آموزش را نهادينه . و نه محاسبات كامپيوتري ،مردم متكي باشد

به  رو در جريان اين ام ،ندردم به درك عاليق يك ديگر پي ببرمكه طي آن  ،كنيم
اين امر به يك . ها با يك ديگر است دست يابندتفاوت آن ياي كه محصول آشتنتيجه

    .كننده نياز داردپويايي متحول
 

  ها و آگاهيانگيزه
 اكه جامعه سوسياليستي از آن فر موثر اند موقعيتيشرايط عيني و ذهني در تكوين 

اندازه و خصلت نيروهاي مولده را داري پيشين از لحاظ عيني، نظام سرمايه: رويدمي
مام سطح تكامل فني وسايل توليد و مهارت و تخصص نيروي بخشد، به انضتكامل مي

مبارزاتي  ي، تجربهحيث ذهنياز . كنندكار كه با هم سطح بارآوري كار را تعيين مي
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داري اعتقاد دارند به فتح ي يك جامعه پساسرمايهنيروهايي كه به حركت در راستا
- ي تكامل نهادهاي خودسازمانمام درجهمبارزاتي كه به انض. انجامدقدرت دولتي مي

ي جهزش اخالقي و سياسي و آگاهي، و دريافته مقاومت در جامعه مدني، سطح آمو
يك كشور كم ي سوسياليسم در درباره مسايل به ويژه حاد بنا. تكامل آگاهي هژمونيك

ها اما اين بحث. 1917هايي زياد انجام گرفته است، مثل روسيه قبل از بحث ،يافتهتوسعه
در حالي كه اهميت سطح تكامل آگاهي . معموال بر سطح تكامل توليد تاكيد دارند
  .به همان اندازه از اهميت برخوردار است ،مردمي اگر بيش از آن اهميت نداشته باشد

- داري بر آگاهي فرودستان همان گونه كه گرامشي مير جوامع سرمايهاكثر مبارزات د

 رفاه معامله بهتر برايبه طور كلي با يا  ،كه با منافع تنگ و جزيي ا داردتكگويد ا
اما كليد رهبري سياسي . داري مربوط استاقتصادي طبقه كارگر در چارچوب سرمايه

ول آگاهي فرودستان به آگاهي تح ،داريانقالبي در كشورهاي پيشرفته سرمايه –
و . شودكه در آن منافع طبقاتي به عنوان منافع همگاني دريافت مي ،هژمونيك است

چنين با ، بلكه همرا نه صرفا با منفعت طبقه كارگر چالش براي رهبري كل جامعه
مبارزه . سازدهاي ميانه ممكن ميهاي فرودست و حتي اليهگروه تامين منفعت ساير

گيرد، كه در نبرد ايدئولوژيك، فرهنگي، هاي وسيع انجام ميموني در جبههبراي هژ
مردم خود را  ،ن نبرددر جريان اي. يابدجريان مياخالقي، حقوقي، سياسي و اقتصادي 

سازند؛ تا حدي قوا را در جامعه متحول مي ندهند و همين طور احتماال توازتغيير مي
  .داري الزم استاي ضدسرمايهكه براي كسب قدرت دولتي براي نيروه
قبل و بعد يابد، چنين در درون دولت جريان ميمبارزه در جامعه مدني عليه دولت، هم

-كه به فراتر رفتن از سرمايه از سوي نيروهاييقدرت دولتي تسخير ي كليدي از لحظه

ي مبارزه داري، دولت خود صحنهدر جوامع دموكراتيك سرمايه. داري اعتقاد دارند
من " :اظهار كرد 1932ي از اصالح طلبان در سال به گروهFDR همان سان كه در. ستا
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خواهم اين كار را انجام دهم، حاال امكان آن را براي من فراهم من مي. با شما موافق ام
هايي را در ي او اين بود كه دولت تابع نيروهاي بسياري است كه خواستنكته. "كنيد

توازن قوا و بين  از طريقآن چه كه او قادر به انجام آن است كند، و برابر آن مطرح مي
ي بعد از كسب قدرت در يك كشور، قدرت در دورهاين نيروها . شودنيروها تعيين مي

. گيرددربر مينيز  را عال اندهاي چندمليتي كه در آن كشور فسرمايه جهاني و شركت
تي ها مقابله كند، اما قدرت عملياواحتماال الزم است كه با اين نير ،يك دولت قدرتمند

كه در كشور خود از  وابسته است ي حمايتيكه او قادر است به عهده بگيرد به درجه
    .آن برخوردار است

اوطلبانه كه در جامعه د ميانجي و ،يي نهادهاي خودحكومتدر اين جا عمق و تجربه
ي كه مقدم بر لحظه "موضعي جنگ"گرامشي . كننده استتعيين ،يابندمدني رشد مي

به جنگ در سنگر تشبيه كرده است، كه  را است "ايجنگ جبهه"كننده تعيين
وقعيتي كه نيروهاي ي مدرجه. آوردشرايط حركت براي كسب قدرت را به وجود مي

 ،كندي نهادي جامعه مدني كسب ميي فشرده و درهم تنيدهمترقي در كسب شبكه
چنين اما اين امر هم. كندقدرت را تعيين ميي اين حركت به سمت عمدتا نتيجه

آورد كه از آن در صورت كسب قدرت، روند بناي جامعه شرايطي را به وجود مي
ترين درسي اين احتماال مهم. شود، به عالوه سطح آگاهي مردميسوسياليستي آغاز مي
اي تالش بر. كنيمهاي قبلي براي بناي سوسياليسم اتخاذ مياست كه ما از تالش

. تحميل سوسياليسم، تغيير آگاهي پيشاسوسياليستي از باال محكوم به شكست است
  .يابد ودانگيخته خود مردم تحولي فعاليت ختواند به وسيلهآگاهي صرفا مي

و  ا گسترشيك و مركزي، همانتژقبل و بعد از فتح قدرت دولتي احتماال تاكيد استرا
گيري مشاركت داشته در روند تصميم مردم اگر. گيري دموكراتيك استعمق تصميم

پذيرش اين نكته اساسي است كه . يابندتري ميبه سياست اعتقاد بيش ،باشند
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تر ايجي بيانجامد كه افراد از نظر سياسي آگاهتن گيري مشاركتي ممكن است  بهتصميم
كنند ه كساني كه فكر ميگرچ. را غلط بپندارند، و وضعيت نامطلوبي ايجاد شودآن 
گيري مشاركتي كه تصميم نكته اين است. دانند نيز ممكن است به خطا روندتر ميبه

-قيتفهاي گذشته و همين طور از موو از تجربيات، شكست. يادگيري استيك روند 

البته الزم است . يابددرك و آگاهي تكامل  ،در جريان آن تاكند هاي آن استفاده مي
مورد بحث  -ترگي و منافع اجتماعي وسيع، همبستبرابري -هاي سوسياليستيارزش

به عنوان مثال ممكن . ها مسلط نيستند، حتي اگر همواره در ميان ارزشدنقرار گير
با در نظر گرفتن تعداد در حال  - كه نياز است چه است در يك منطقه بيش از آن

شايد ممكن است  .مدرسه وجود داشته باشد -كاهش اطفال كه در سن مدرسه هستند
اما كدام يك؟ . نگارانه، الزم باشد كه يكي از آن بسته شودعلت تغييرات جمعيتبه 
ممكن  -معلمان، مراقبان و همسايگان -هايي كه با هر يك از مدارس در ارتباط اندآن

تواند به عنوان رفتاري اين كار مي. خود را باز نگه دارند هاست مدرسه مربوط ب
تواند اعي دريافته شود؛ اما اين امر هم چنين مياهانه و ضداجتمودخوغيرمسئوالنه، خ

به هر حال بايد تصميمي اتخاذ شود . عي كامال مشروع درك شودي بازتاب منافبه مثابه
: مشاركت داشته باشند در آن بايد ،و تمام كساني كه تحت تاثير اين تصميم قرار دارند

همين طور كساني كه  گيرند، وكساني كه به طور مستقيم تحت تاثير آن قرار مي
-ستند و منافع اجتماعي گستردههتر سيعودارس در عرصه ريزي براي ممسئول برنامه

تصميم اتخاذ شده ممكن است بر اساس برخي از . كنندتري را نمايندگي مي
ي آن حايز ي نتيجهگيري به اندازهتصميم نباشد، اما روند تصميم "بهترين"معيارها

  .اهميت است
شوند به طور مستقيم يا گيري متاثر ميه تمام افرادي كه از تصميمتا آن جا ك

مشاوره يك پويايي  ي ازروند ها در طيها و در اجراي آنغيرمستقيم در اتخاذ تصميم
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ديگران وجود خواهد  در نظرگرفتن منافع و عاليق اكننده در تشويق مردم بمتحول
به درگيري با نظرات و نيازهاي مردم را  ،گيري مشاركتي در هر سطحتصميم. داشت

سري شود و يكديگران در يك چارچوب قانوني كه به طور دموكراتيك تعيين مي
هاي متعدد از با اليه ياز طريق چنين ساختار. كندتوافق از طريق مشورت تشويق مي

گيرند كه زندگي خود را مندانه است كه مردم ياد ميگيري بر اساس اصل ياريتصميم
-ها ميكه به حفظ حقوق افراد و اقليت ،تنظيم كنند ن يك چارچوب عموميدر درو

تواند بينانه است كه اعتقاد داشته باشيم تضاد منافع همواره ميالبته غير واقع. پردازد
ها و هنگامي كه بحث ،همواره به نوعي دستگاه حقوقي نياز داريم ما. آشتي داده شود

  .ي اجراي آن باشندادهمشود كه همه آها نتواند به تصميمي ختم ورهمشا
دموكراسي مشاركتي . دهدي اجتماعي است كه آگاهي فردي را شكل ميزمينهاين اما 

هاي گيريهر تصميم الزم به تدريج به تصميم. دهدهم زمينه و آگاهي را تغيير مي
 رايط پيشاهاي تاريخي كه از شمحدوديت. انجامدتري ميمبتني بر توافق بيش

ي فعال مردم پشت سر ربهتواند از طريق تجتنها مي سياليستي به ارث رسيده،سو
هايي چنين شامل راههم. گيرداين تجربه آموزش ساختارمند را در بر مي. گذاشته شود

خود  ،در جريان تغيير جهان. كننداست كه در آن مردم در زندگي روزمره مشاركت مي
شود داري ميسوسياليسم جايگزين سرمايه ،آن روندي كه طي. كنيمما نيز تغيير مي

كند جامعه ايجاد كند؛ در واقع اين روند تعيين ميخصلت سوسياليسم را تعيين مي
خودگردان جامعه  يك جامعه سوسياليستي  ،در خاتمه. شده سوسياليستي هست يا نه

خوب بر  ود را در مورد جامعهختواند نظر در اين جامعه يك گروه يا طبقه نمي. است
  .يگران تحميل كندد

و به  ،ي فرد با جامعه كدام است؟ افراد موجودات اجتماعي انددر پايان، خصلت رابطه
ما توسط تجربيات . ندگيرشكل مي ،كنندوسيله روابط اجتماعي كه در آن زندگي مي
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جامعه كه در آن رشد آن توسط  ،، كه خودگيريممي شكلخود در طفوليت و كودكي 
آموزيم كه در پيوند با خودمان چنين مياما ما هم. شوديابيم تعيين مييو نمو م

-از آگاهي و رفتارمان كه فكر مي يهايمسئوليت بپذيريم، براي فايق آمدن بر جنبه

در جريان اين روند . بت و مطلوب را پرورش دهيمكنيم نامطلوب است و رفتارهايي مث
گذاريم و آن را كمابيش تغيير كنيم تاثير ميلي ما بر جهاني كه در آن زندگي ميامتك
و اين امر  ،گيريم كه به طور جمعي عمل كنيم نه فرديچنين ياد ميما هم. دهيممي

سان فرد و جامعه بدين. آوردتر در جامعه را فراهم ميتر و عميقامكان تغييراتي بنيادي
. د آگاهي عصر بعد نيستاما آگاهي يك عصر هيچ گاه همانن. يابندهنگام تكامل ميهم

شاسوسياليستي در آگاهي فردي ما اي تاريخي به جا مانده از شرايط پيهمحدوديت
براي . آورداي كه سوسياليسم از آن سر بر ميو همين طور در جامعه. وجود دارد

 .تكامل آگاهي سوسياليستي به بيش از يك نسل نياز داريم

  
  مراحل و نيروهاي مولده - 4
 

، بين ي گوتا اثر ماركسنقد برنامه آن يماركسيسم كالسيك و ادامه چارچوب سنت
ي اول به مرحله ،شود، كه در آنمي قايلمراحل پايين و باالي كمونيسم تمايزي 

اين تمايز در . شودي كمونيسم نتيجه ميي دوم به مثابهعنوان سوسياليسم و مرحله
 و به هركس برحسب كارشاش ي توانايياز هركس به اندازه: عبارت مشهور

 اش و به هركس برحسب نيازشي تواناييو از هركس به اندازه) سوسياليسم(
اين درك از ماترياليسم تاريخي قرار دارد  ،ي اين تمايزپايه. بيان شده است) كمونيسم(

 -دهد، نه آگاهي بر شرايط مادي زندگيكه شرايط مادي زندگي به آگاهي شكل مي
طبق اين تفسير پيش  .آليستيتي از جهان در تقابل با درك ايدهيك درك ماترياليس
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ي باالتر دستيابي به فراواني است، موقعيتي كه جامعه قادر شرط حركت به مرحله
  .ي كافي توليد كنداست براي ارضاي نيازهاي هركس به اندازه

-مي ءغا، استثمار و درآمدي بدون تحمل كار و زحمت را السوسياليسم از با اين درك 

نيافته است كه قادر به برآوردن نيازهاي اي تكاملمرحله كند، اما جامعه هنوز به
با مردم به طور مساوي رفتار : چيرگي دارد "حق بورژوايي"بنابراين اصل . همگان باشد

اما . كنندها متناسب با تالش خود حق خود را دريافت ميآن كه شود به شكليمي
نتيجه اين كه . ها نيز برابر نخواهد بوديست، پاداش آنها برابر نچون تالش آن

اي نيست كه تمام مردم جامعه "هاليستآايده"سوسياليسم برخالف درك بسياري از 
اما هر چند اين بيان . برابر باشند، به اين معنا كه از درآمد مساوي برخوردار باشند
اي ه شود چرا در جامعهبراي خود داراي معناي كاملي است، هنوز ممكن است پرسيد

. اختالف درآمدها الزم است كه قادر نيست نياز همگان را به طور كامل برآورده كند،
ت؟ تر ممكن اسي عاليمساوي در مرحلهچرا برآورده شدن نياز همگان به طور غير

نابرابري براي تشويق مردم به  ،دستيابي به فراواني پاسخ متداول اين است كه قبل از
ي كافي به حد ها هنوز به اندازهشان الزم است، چون آگاهي آنبق تواناييكار مطا

  .انجام دهند را ي مادي اين كاركمال نرسيده است، كه بدون انگيزه
شد كه شرايط مادي تحليل مادي به اين معنا تفسير مي ،س ماركسيسم روسيدر قامو

ه نيروهاي مولد قابل صرفا از طريق تكامل بالوقف ،براي كمونيسم يعني فراواني
 آوريدسترسي است، از طريق روند صنعتي شدن شتابان بر اساس استفاده از فن

اين . كندشد نسبت به نظام سوسياليستي خنثي عمل مي، كه فرض مي)داريايهسرم(
اين موضوع با . دادديدگاه تمام وزن دستيابي به فراواني را بر جانب عرضه احاله مي

نيافته روسيه قبل از انقالب و وضعيت فالكت بار اتحاد شوروي در توجه به خصلت رشد
ي ، جنگ داخلي و حملهانقالب. قابل فهم است رو بود،با آن روبه 1917-17جنگ 
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تواند بدون جمعي كردن اجباري، در اين مسير مي آيا گام نهادن مجدد. انگبيگان
كار، فاجعه زيست ، همراه با قحطي شرايط شاق 30ي صنعتي شدن شتابان دهه

ي شوروي را شايد بتوان به عنوان ؟ تجربهباشدپذير محيطي و انحطاط سياسي امكان
ي از بناي ادر نظر گرفت، تا مرحله جامعه تكاملمدرن شدن ي يك شكل تاريخا ويژه

  .سوسياليسم
 يك شرط الزم براي ايجاد شرايط مناسب ،طعاگرچه رشد نيروهاي مولده به طور ق

باشد، اما در مورد كشورهاي ياليسم و كمونيسم در كشورهاي كم توسعه ميبراي سوس
اكنون داليل فراواني در اين مورد وجود دارد كه . داري چنين نيستپيشرفته سرمايه

تر اين درآمد واقعي معين، افزايش بيش يي واقعي به سطحبعد از رسيدن درآمد سرانه
آن چه كه بعد از سطح . تر همراه نيستشبا افزايش سعادت، رفاه و رشد انساني بي

خصلت خانواده  -گذارده بر كيفيت زندگي تاثير ميكدارد عواملي است  تاهمي آستانه
. و روابط اجتماعي، امنيت شغلي و راضي بودن از آن، احساس با معنا بودن زندگي

رد از آن اند و در بسياري از مواداري به اين سطح رسيدهي سرمايهكشورهاي پيشرفته
 ،داري نئوليبرال مصرفي به جاي بهبود كيفيت زندگياند، اما سرمايههم فراتر رفته

اين امر درك ما را از شرايط الزم براي . ناخشنودي از آن را به وجود آورده است
ه سوي تغيير روابط ب. دهدي تقاضا تغيير ميي عرضه به سويهفراواني از سويه
چنين روشن اين امر هم. دهلاقتصادي تا رشد نيروهاي مو -اجتماعي اجتماعي و نظام

خود از شرايط مادي زندگي نتيجه كند كه آگاهي چيزي نيست كه به طور خودبهمي
  .دهدشود، بلكه اين مجموعه روابط اجتماعي است كه آن را شكل مي

داري اين به آن معناست كه بعد از كسب قدرت دولتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه
يابد و ممكن است با نگاه به عقب و تغييرات كيفي رشد نميجوامع سوسياليستي 

رسد اما به نظر نمي. ي ديگر استشناخته شود كه بيان جنبش از يك مرحله به مرحله
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ي باالتر ي پايين به مرحلهي مشخص گذار از مرحلهكه در اين كشورها يك لحظه
كند تر روند رشد را مشخص ميال بيشامآن چه كه احت. كمونيسم وجود داشته باشد

آگاهي به سوي يك ديدگاه ي سياسي پيوسته است كه در جريان آن توازن يك مبارزه
  .يابدطلب و همبسته تغيير مي، برابريهمكارانه

ي ي آستانهتر رشديافته كه نيروهاي مولده هنوز به مرحلهوضعيت در كشورهاي كم
در اين كشورها محتمل به . تر استدشوارتر و نامطمئن ،انددرآمد واقعي سرانه نرسيده

، رو اندها با اهداف سوسياليستي با وظايف بسيار پيچيده روبهرسد كه حكومتنظر مي
هاي شرطاي و نيروهاي مولده اند، تا پيشزمان در جستجوي رشد آگاهي تودهكه هم

  .الزم را براي سوسياليسم فراهم كنند
لتي كسب شد و نيروهاي مولده به سطحي از بارآوري كار دست هنگامي كه قدرت دو

آوري، و كند، بايد بر رشد فنسطح آستانه درآمد واقعي كفايت مي يافت كه براي
، يعني مبتني بر فعاليت خالق براي ارتقاء كيفيت زندگي تاكيد شود سازماندهي توليد

هنگي با طبيعت خارج از ن است، و در هماانساني كه  نيروبخش و اساسا درآمد آفري
اند، داري به وجود آمدههاي توليدي كه در چارچوب سرمايهآوريبسياري از فن. انسان

و بايد تا حد امكان كاري را با آن . رونداز نظر فيزيكي و رواني مخرب به شمار مي
ها و ، بلكه مثبت و براي طيف كاملي از فعاليتآورتجايگزين كرد كه نه منفي و كسال

هاي هاي توليدي و شيوههمين طور سيستم. بخش باشدهاي انساني شاديتجربه
داري از لحاظ زيست محيطي مخرب و غيرقابل دوام زندگي همراه با آن در سرمايه

تر، بلكه براي فايق آمدن بر شكاف نيروهاي مولده نه براي رشد بيش. شودمحسوب مي
دوام بين فعاليت بشري و طبيعت غيربشري  ي ارگانيك قابلمتابوليك و برقراري رابطه

  .تكامل يابد
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تواند با ذهني بودن آگاهي و اراده آشتي داده عيني بودن تكامل اجتماعي چگونه مي
ي از جمله. كندشود؟ اين موضوع مشكل آشناي رابطه عامل و ساختار را مطرح مي

- ريخ خود را ميها تاانسان: توان يافتمشهور ماركس چه نقطه عزيمتي بهتري مي

هنگامي كه شرايط فراواني به . كننداما نه در شرايطي كه خود انتخاب مي ،سازند
-رشد نيروهاي مولده تا آستانه -ي عرضه و تقاضابا در نظر گرفتن جنبه ،آيدوجود مي

تعميق برنامه  -ي زندگي از كمي به كيفيي درآمد واقعي سرانه و انتقال از شيوه
تر بر اقتصاد و وساطت ي سياسي براي كنتترل اجتماعي وسيعارزهسوسياليستي به مب

  .شودي ما با طبيعت خارج از انسان تبديل ميرابطهاجتماعي آگاهانه 
و  "سوسياليستي"هاي ي تاريخي دولتاما با در نظر گرفتن چندجانبه بودن رابطه

 تكاملها يستسوسيال. دموكراسي مهم است كه معناي كنترل اجتماعي را روشن كنيم
يك جامعه كامال  ،گيرند؟ هدفدموكراسي و نقش دولت را چگونه در نظر مي

دموكراسي سوسياليستي بايد بر كنترل جامعه مدني بر دولت استوار . خودگردان است
هاي مختلف ي شاخهاز طريق دموكراسي نمايندگي و دخالت مستقيم در اداره. باشد

ن اجتماعي در هر سطح كساني هستند لكاام. اعيدولت و اقتصاد توسط مالكان اجتم
-در سطح محلي اين شامل كساني مي. هاي مولد منافع دارندي دارايكه در استفاده

ايل و مواد مورد استفاده را تهيه سكنند، كساني كه تمام وشود كه در كارخانه كار مي
افرادي كه در كنند و منافع كنند؛ كساني كه از محصوالت كارخانه استفاده ميمي

ي صنعتي، منطقه و اقتصاد در سطح شاخه. كنندي فعاليت كارخانه زندگي ميحوزه
تري احتماال كل تر خواهد بود و افراد بيشمجموعه مالكان اجتماعي وسيع ،كل كشور

موسسات . رديگگيري قرار مينافع عمومي كه تحت تصميمم. گيردجامعه را در بر مي
به جامعه مدني  ر هر سطح بر دخالت مستقيم و نهادهاي مربوطو روندهاي اجتماعي د

هاي مربوطه دولتي و دخالت غيرمستقيم جامعه مدني از طريق نمايندگان در ارگان
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تر اجتماعي ريزي كه وظيفه نمايندگي منافع وسيعكميسيون برنامه نظير. استوار است
  .گيري در هر مرحله به عهده داردمرا در روند تصمي

در بر دارد؟ در اين جا بايد سرشت  يماركسيستي چه معناي "زوال دولت"وم مفه
اداري به عنوان ساختار  "دولت"از نقش  ،دولت به عنوان جايگاه قهر قدرت طبقاتي

تمايز بين  -، هماهنگي و تجديد توزيع متمايز شودبراي كاركرد ضروريِ سازمانده
يك  ،بالفاصله بعد از كسب قدرت دولتي يدر دوره. "ي اشياءي مردم و ادارهاداره"

هاي چند مقابله با قدرت سرمايه جهاني، شركت حكومت سوسياليستي احتماال براي
به يك دولت ) با اپوزيسيون مشروع قانوني اشتباه نشد(مليتي و نيروهاي ضدانقالب

با انسجام جامعه سوسياليستي و تقويت آگاهي سوسياليستي، . قدرتمند نياز دارد
رسد جامعه محتمل به نظر نمي. شودتر برجسته ميتر و كمرت قهري دولت كمقد

اي برسد كه به هيچ قدرت قهري پشتيبان نياز كمونيستي به نقطه/سوسياليستي
اما چيزي كه روشن . شودنداشته باشد، اما اين موضوعي است كه در آينده روشن مي

، بلكه نيستل قدرت طبقاتي اعمابه معناي  ،است باقي ماندن چنين قدرت قهري
 .دهدرو را نشان ميا افراد تكتر قدرت اجتماعي يك جامعه بي طبقه در پيوند ببيش

  
 .ريزي اجتماعي در درازمدتبرنامه - 5

 ي جامعه انسانيي سوسياليستي در راستاي تكامل ساختار اجتماعي و رابطهدر جامعه
عواقب  از خصي بازار با عزيمتيروهاي غيرشبا طبيعت ديگر به وسيله عملكرد ن

ها به خواست ي آنو نتيجه ،شودناپذير خود تعيين نميبيني و اجتنابغيرقابل پيش
گيري از باال به پايين دولت كه به دنبال ؛ و همين طور تصميمكسي وابسته نيست

معه سوسياليستي به طور آگاهانه به وسيله در عوض جا. تضمين انباشت سرمايه است
هنگامي كه اهداف درازمدت از طريق . گيردامعه مدني شكل ميت خودگردان و جفعالي
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ريزي درازمدت وابسته است كه ها به برنامهمشاركت سياسي تعيين شد، تحقق آن
گيرد كه بايد هاي عمده و به طور متقابل وابسته به يك ديگر را دربرميگذاريسرمايه

يم هاي خود را تنظبرنامه ،ي در تمام سطوحريزكميسيون برنامه. از قبل هماهنگ شود
كه از طريق روند  دهدتخصيص مي كند و منابع را مطابق با اهداف درازمدتيمي

هاي ي كلي به برنامهبرنامه. است دموكراتيك و مشاركتي از پايين به باال تعيين شده
تقسيم  ، واحد توليد براي به اجرا گذاشتنرعي در سطح بخش، شاخه صنعت، منطقهف

  .شودمي
ي موانع زيست مدت بايد در زمينهرازريزي ددر برنامه "رشد سوسياليستي"انداز چشم

. آوردي زمين به وجود ميهاي محدود كرهكه ظرفيت در نظر گرفته شود محيطي
استفاده از منابع زيست محيطي هاي سوسياليستي شامل دسترسي برابر به ارزش
. گيردع وسيع بين كشورها و در درون كشورها را در بر مي، كه الزاما تجديد توزياست

ي با توجه به اين واقعيت كه ما در حال حاضر يك و نيم برابر ظرفيت موجود كره
- ي گازهاي گلخانهو براي برابر شدن انتشار سرانه ،دهيمزمين را مورد استفاده قرار مي

ي زمين نياز كره يرهاني با سطح كشور انگليس به سه سياره نظاي در سطح ج
سياست  )مريكا بر ميزاني بيش از اينبته براي برابر شدن با سطح كشور آال(داريم

اي پيشنهاد شد بايد به جهاني كاهش و برابرسازي كه اولين بار براي انتشار گلخانه
در جامعه سوسياليستي . اده قرار گيردطور عمومي براي تمام منابع مورد استف

اي به اصطالح به دوره "رشد سوسياليستي"به جاي تعقيب  فته،ياكشورهاي توسعه
تر و قابل دوام استفاده سرانه و برابر از منابع تا به سطح پايين. نياز دارد "داييرشدز"

نسبتا طوالني از رشد نياز  ايبه همين دليل كشورهاي فقيرتر به دوره. نزديك شود
  .تا به همان سطح برسند دارند،
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ر اقتصادي به معناي ايستا و غيرقابل تغيير براي جامعه و اقتصاد يك سطح پايدا
اين به معناي سطح كمي معيني در استفاده از با توجه به حفظ محيط زيست، . نيست

مندي زيباشناسانه استفاده توليد و منبعي براي بهرهمنابع طبيعي به عنوان مواد مورد 
آيا اين امر يك ابتكار . رودار مييد به شمكاهش مواد زااي و و معنوي و تغذيه

كنجكاوي و چالش فكري و هنري انگيزه مقدماتي  گيرد؟را در بر مي كارفرمايي اصيل
به  داري اين عوامل براي رشد خوداما در سرمايه. روندابتكار كارفرمايي به شمار مي

-تبديل ميها به كاال آن - سرمايه و استفاده از نهادها و محصوالت سودآور نياز دارد

شود، چون تمام مردم مي ادر يك جامعه سوسياليستي ابتكار و كارفرمايي شكوف. شوند
شان دادهايتوانند براي تكامل استعمي ،دندارتري كه در اختيار از وقت و انرژي بيش

تواند به شكل نوآوري براي استفاده دها ميدابه كارگيري اين استع. استفاده كنند
هاي مصرف به روند توليد وارد شود، يا و افزايش كيفيت ارزشاقتصادي از منابع 

  .هاي اجتماعي منتهي شودناي تجربهخصي و غمستقيما به باال رفتن كيفيت ش
. بندي اجتماعي برخورد كنداليه ها وها، ستمتواند به نابرابريسوسياليسم چگونه مي

م نابرابري اقتصادي و ها در تداوها و تبعيضكه اين ستم كرد نخست بايد تاكيد
اين امر در افزايش كنوني . ي مادي برخوردارنداجتماعي در جامعه طبقاتي از يك پايه

كه  روپا در بحران مالي و اقتصادي قابل مشاهده است؛ا ، ماوراي راست درسازيبيگانه
. كندحس ناتواني بيكاران غالبا زاغه نشين سوء استفاده مي تجربه از مشكالت واقعي و

هاي ايي به عنوان واكنشي به بي ثباتيادگريناين امر هم چنين در برآمد عمومي ب
  .شودديده مي است ي نئوليبراليداري كه محصول دورهناشي از سرمايه

ها ، و مبارزه عليه آنجنسيت و ساير اشكال نابرابري، سرنوشت خاص خود را دارند اما
و بايد اكنون كه سوسياليسم در  ؛ودتواند تا دسترسي به سوسياليسم تعطيل شنمي

اي كه روند مبارزهدر . ها ادامه پيدا كند، مبارزه براي آندستور كار بالفاصله قرار ندارد
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هنگامي كه قدرت دولتي را كساني  در شود، و همين طورسوسياليسم منجر ميبه 
تواند نميمر اين ااما طبيعي است  .به بناي سوسياليسم اعتقاد دارنداند كه كسب كرده

ي جمهوري دموكراتيك به روشني از تجربهاين مساله . لغا شودمدولت از باال  با اقدام
آلمان قابل مشاهده است، هنگامي كه فاشيسم و تبعيض نژادي با فرمان دولتي ملغا 

نتيجه اين  .مورد بحث و چالش قرار داد آشد، برخالف آلمان غربي كه اين امر را آشكار
زميني شد و هنگامي كه وحدت دو مهوري دموكراتيك آلمان تبعيض زيرجبود كه در 

ع بحران كنوني اعي نامساعدي را به وجود آورد كه با وقوماجت -آلمان شرايط اقتصادي
  .تري در شرق خود را نشان دادنئونازيسم با قدرت بيش ،خامت نهادروبه و

بحث عمومي پيوسته كه  كند، اما بدونه قانون در اين جا نقش مهمي ايفا ميتالب
توان هاي اخالقي دخالت دهد، چگونه ميمردم را به عنوان شهروند در بحث ارزش

كرد؛ اصولي كه مقررات اجتماعي و سياست مالي بر  يبهتر را نهاد اعتقاد به جامعه
و پذيرش  ه مورد بحثنعموما داوطلبابدين ترتيب قوانين و مقررات . ستها متكي اآن

و . گيرنددر غير اين صورت اين قوانين بدون تمايل مورد پذيرش قرار مي. گيردقرار مي
. مثل قوانين مالياتي كنند،ميروند و از آن سرپيچي مي در بدترين حالت از آن طفره

ها و باورهاي زاب سياسي با ارزشن چه الزم است بحث سياسي و شركت احپس آ
، نهادهاي خودگردان جامعه يت زندگيهاي دستيابي به كيفدرباره راه. متفاوت است

چنين روندي كساني را كه . دگيردر تمام سطوح تصميم ميمدني در باره شكل جامعه 
در . دهدت ميركها مشاها قرار دارند در اجراي اين تصميمتحت تاثير اين تصميم

هاي اجتماعي و اخالقي بين ارزشذره ها در زيري آناي كه منافع بالوسطهزمينه
اين . شودتحول ميو  تغييرگيري مشاركتي باعث تصميم ؛شودمتفاوت نگريسته مي
از  يهايدهد، با استداللي نگاه ديگران به امور در تماس قرار ميروند مردم را با شيوه

افراد  و. كننده برخوردار استكه از يك پويايي متحول چشم اندازهاي اخالقي متفاوت
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اين . كندهمه از آن راضي باشند تشويق مي هايي كهوافقرسيدن به ت را برايدرگير 
-كه در طي آن مردم نظر خود را تغيير مي تاسبرخوردار روندي آموزشي از  روش

داروي اين روش براي مقابله با ستم جنسي، تبعيض نژادي و ساير اشكال پيش. دهند
قطبي از  مشاركت يك روند اجتماعي است، يك تقابل. كندميدان بحث ايجاد مي

هاي اقتصاد نئوكالسيك و هاي موجود كه مدلولويتاهاي صرف كمي از مع تفاوتجت
هاي اما ما نبايد توانايي. ها بر آن متكي استترونيكي آنكمعادالت سوسياليستي ال

. كنند ناديده بگيريممتفاوت مردم را كه به طور مساوي در مشاركت دخالت مي
گيرد و يك شكل ميهاي زندگي ردم، از طريق تجربهاجتماعي و فكري م هايمهارت

ريزي سوسياليستي بايد بر اساس ايجاد يك ساختاري اجتماعي بنا اصل مركزي برنامه
  .شود كه مشاركت هركس را در مقوالت متفاوت كار اجتماعا الزم فراهم سازد

ايل يم كار اجتماعي و تقسيم عملي كار تمايز قدر اين جا مهم است كه بين تقس
بندي اجتماعي مردم برحسب اشتغال در يك اليه سيم اجتماعي كار يعنيتق. شويم

ماركس بين كار فكري و . شاناي از زندگي كاريمقوله از كار در تمام يا بخش عده
بندي شود، اما هنگامي كه درباره چگونگي فايق آمدن بر اليهدستي تمايز قايل مي

 5انيم وتما مي. بندي را گسترش دهيمن تقسيمكنيم بهتر است اياجتماعي بحث مي
. پوشاني دارندمقوله از فعاليت اجتماعي را تعريف كنيم كه تا حدودي با يك ديگر هم

 - 3 كار خالق فكري و تخصصي -2 ، سازماندهي، ادارهريزيبرنامه -1: ها عبارتند ازاين
-نوع اول به شيوه 4. ريكار بي مهارت و تكرا -5 تغذيه -4 كار با مهارت فكري و فني

كند و رشد تر از نظر شخصي پاداش دريافت ميمتر يا كهاي متفاوت به درجات بيش
. قابل ارتقاء و با تخريب روح همراه اند غير طور عام كارغيرماهر و تكراري به. ندبيامي

  .گرچه ممكن است براي دوره كوتاه و نه براي تمام دوره زندگي باشد
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يستي بايد مبتني بر اين اصل باشد كه همگان در طول زندگي خود يك جامعه سوسيال
اين امر به تكامل همه . هر مقوله از كار داشته باشند به طور تقريبي سهم مساوي در

دهد كه درباره و هم چنين به او امكان مي ،كندها به عنوان انسان كمك ميجانبه آن
يب تتر و بدين. د تجربه كسب كنددهنهمه انواع كاري كه ديگران آن را انجام مي

سرانجام اين جامعه تقسيم . دنها داشته باشتري در تعامل با آنتفاهم و همكاري بيش
اما اين به آن معنا . بردداري را از بين ميطبقات اجتماعي كه مشخصه جوامع سرمايه

يم تقسيم اجتماعي كار يك تقس. دهندي كارها را انجام ميهمه ،نيست همه افراد
اتي است و بايد از تقسيم عملي كار متمايز شود كه شامل تخصص پيدا كردن در قطب

، سازماندهي، ي عموميريزي اقتصاد، ادارهبه عنوان مثال برنامه .انواع مختلف كار است
هنري، علمي، حقوقي، پزشكي، پرستاري، كار اجتماعي، مراقبت شخصي، آموزش 

آوري اطالعاتي، خط نقاله، اپراتور كاري، بنايي، فني، الكتريكي، جوشكشابتدايي، لوله
هاست در يك چرخه زندگي شامل اشتغال در يك يا تعدادي از اين فعاليت. تلفن

شان تقريبا به يك به ميزاني كه همگان در طول زندگي. چارچوب يك نوع از كار
  .نسبت در همان نوع كار اشتغال داشته باشند

رهايي . كنديانواع غيرقابل ارتقاء كار محدود مردم را به اكثر م ،داريبديل سرمايه
به شكلي كه همگان سهم . كار استها مستلزم الغاي تقسيم اجتماعي ناكامل انس

با توجه به اين كه  ؛ار برخوردار باشندء كارتقااي در انواع قابل ارتقاء و غيرقابل ادالنهع
روند مرتبا ي به شمار ميروتماعي ضرء كه از نظر اجهاي غيرقابل ارتقاكميت فعاليت

اين امر به زمان نياز دارد، اما . ي و سازماندهي خالق كاسته شودرآوبا كاربرد علم و فن
  .راستاي تكامل جامعه سوسياليستي روشن است
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Pat Devine is a radical economist concerned mainly with industrial economics and comparative economic systems. 
He made one of the most thorough descriptions of a future economy where allocation is done by democratic 
planning and social ownership without any social division of labour (although with functional divisions of labour). 
The model is notable for specifying an array of social ownership rights, and an analytic distinction between "market 
forces" and "market relations". Another key aspect of Devine’s work has been a close reading of the economic 
calculation debate,[1] and later attempts to offer a serious response to the objections by the Austrian school of 
economic theory. Similarly, Devine’s work on the subject of “industrial planning” has largely constituted an extended 
critique of the Austrian theory of entrepreneurship.In this vein Devine as argued that "a major weakness in the 
modern Austrian School's emphasis on the need for tacit knowledge to be socially mobilised 
by entrepreneurs participating in the market process is that participation is restricted to those with access to capital, 
thus ignoring the tacit knowledge of the majority of people."[1] 

Pat Devine is a joint author of the book An Introduction to Industrial Economics and author of Democracy and 
Economic Planning. He and collaborators Fikret Adaman and Begum Ozkaynak are particularly notable for their 
elaboration of a visionary socialist model that they call "Participatory Planning". The most significant influences on 
Devine's economic thought were Karl Marx and the Marxiantradition associated with Antonio Gramsci, as well 
as Karl Polanyi. 

Devine is (as of 2008) an honorary research fellow at Manchester University. He began his academic studies in 
economics at Balliol College, Oxford. 

  


