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Abstract
The book “Parliament and the Development of National Economy in Iran” is a book that
examines the role of parliament in the underdevelopment of Iran's national economy. The
main issue is the book of Iran's underdevelopment, but the author makes no mention of the
problematic role of parliament in development. In the theoretical explanation of the
problem, the book tries to combine the theories of Katozian, Leftovich, and the rentier state
by choosing the theory of rational choice as the starting point in order to explain the
underdevelopment. Finally, the author confirms his theoretical framework, arguing that the
combination of the effects of the rentier government and the dual-majority electoral system
as a structured platform for the action of political actors weakens the national economy. A
critical review of the book shows that the author has not been able to express his problem
accurately. The theories used in the research are incompletely presented. The research
method has lost its critical aspect and the theories used are responsible for establishing
relationships between variables; something that had to be done by reasoning. The presence
and absence of the book with the comprehensive presence of the variables were done in a
defective way and the research results did not result from the theoretical and
methodological requirements of the book.
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چكيده
کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایرانکتابی است که متکفل بررسلی نقل پارلملان در
توسعهنیافتگی اقتصاد ملی ایران است .مسئله اصلی کتاب توسعهنیافتگی ایران است؛ املا مؤلل
اشارهای به مسئلهدار بودن نق پارلمان در توسعه نملینمایلد .کتلاب در تبیلین نظلری مسلئله
تالش دارد با گزین نظریه انتخاب عاقالنه بله عنلوان نقطله عزیملت نظریله هلای کاتوزیلان
لفت ویچ و دولت رانتیر را با آن ترکیب کرده تا بتواند توسعه نیافتگی را توضیح دهد .مؤلل در
نهایت با تأیید چارچوب نظری خود مدعی است که ترکیب آثار دولت رانتیر و نظام انتخابلاتی
اکثریتی دودوری به عنوان بستر ساختارمند کن کنشگران سیاسی منجلر بله تضلعی اقتصلاد
ملی میشود .مرور انتقادی کتاب نشان میدهند که مؤل مسئله خلود را نتوانسلته بله صلور
دقیق بیان نماید .نظریه های بکار رفته در پژوه به شک ناقص مطرح شده انلد .روش تحقیلق
وجه انتقادی خود را از دست داده و نظریه های بکار رفته متکفل برقلرار روابل بلین متغیرهلا
هستند؛ امری که بایستی توس استدالل انجام ملیشلد .حضلورو یاب کتلاب نیلز بلا حضلور
همه جانبه متغیرها به صور معیوبی انجام و نتایج تحقیق از اقتضائا نظلری و روشلی کتلاب
منتج نشدهاند .نگارش منحصلربهفلرد کتلاب در ارائله نمودارهلا و جلداول نشلان از وضلعیت
آشفتهای میکند که کتاب گرفتار آن است.
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 .1مقدمه
تاب «پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران» اثر فائز دینپرست 1توس انتشلارا دانشلگاه
امام صادق در سال  1395در تیراژ  1000نسخه و  171صفحه منتشرشده اسلت .ایلن کتلاب
مأخوذ از رساله دکترای ایشان با عنوان مطالعه نظام انتخاباتی و توسعه اقتصاد مللی در ایلران
( )1384-1368در سال  1391در رشته علوم سیاسی گرای مطالعلا ایلران اسلت .کتلاب
فوق با سخن ناشر شروع و در یک مقدمه پنج فص فهرسلت منلابو و نمایله بله سلرانجام
م لیرسللد .عنللوان فص ل هللا بللدین قللرار اسللت« :مسللئله توسللعه اقتصللاد ملللی در ایللران»
«تبیللین تئوریللک مسللئله پللژوه » «چللارچوب روششللناختی» «تحلیلل تجربللی» و
«نتیجهگیری» .محقق در فص اول مسئله توسعه اقتصاد مللی در ایلران و هلد پلژوه را
مطرح میکند و با بیان سابقه تحقیق نشان میدهد که توسلعه در ایلران فرآینلدی اسلت کله
تغییرا آن میتواند تبیین شود .محقق در فص دوم با ارائه ادبیا نظری پاسلخ نظلری بله
مسئله خود میدهد .فص سوم کتاب متکل مباحث روششناختی تحقیق است .محقلق در
فص چهارم به تحلی تجربی و در فص پنجم به نتیجهگیری پرداخته و در همین فصل بله
ضع ها و محدودیتها تحقیق و سخنی با پژوهشگران میپردازد.

 .2بيان مسئله
مؤل

در پاسخ به دو سؤال زیر مسئله خود را بیان میکند:
 .1توسعه در ایران در کدام زمینه و برای پاسخ به چه مسئلهای مطرحشده است؟

 .2آیا توسعه در ایران بهخودیخود به مسئلهای تبدی شده است که نیازمند تبیلین باشلد؟
(دینپرست )17 :1391
مؤل نتیجه میگیرد که بر اساس شواهد میتوان داوری کرد کله تلالش ایرانیلان بلرای
توسعه با موفقیت کام همراه نبوده است (همان .)28 :در مطالعه مقایسهای با سلطح توسلعه
دیگر کشورها و سطح عمومی کشلورهای درحلالتوسلعه جایگلاه ایلران کلموبلی ثابلت
مانده است .بدین ترتیب میان واقعیت تصویر توسعه در ایلران و تصلور مبتنلی بلر معرفلت
زمینهای ناسازگاری وجود دارد (همان) .مؤلل علالوه بلر بیلان تعلارا میلان معرفلت و
واقعیت معتقد است که با رجوع با نخبگان علمی نیز میتوان جنبله پرابلماتیلک 2توسلعه را
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اثبا کرد (همان) .وی ضمن ارائه پیشینه تحقیق و نقد آنها مسئله و سؤال اصلی را بهقلرار
زیر مطرح مینماید:

موضوع اصلی این کتاب تحلی نقل پارلملان در یکلی از مهلمتلرین پوشل  3تلاریخ
معاصر ایران است (همان .)13 :هد تحقیق ارائه تبیین معتبر در 4ناکلامی فراینلد توسلعه در
ایران (همان )34 :و تبیین موانو پارلمانی توسعه اقتصاد ملی در ایران است (همان.)147 :

 .3نظریههای تحقيق
محقق نظریههای ناظر به توسعه را بر اساس متغیلر مسلتق (متبلینن) خلود بله سلاختاری و
کلارگزاران تقسلیم (هملان )38 :و در رویکللرد 5سلاختاری دولللت رانتیلر و نظریلله جامعلله
کوتاهمد کاتوزیان (همان )38 :و در رویکرد کارگزاری نظریلههلای لفلتویلچ و انتخلاب
عاقالنلله (همللان )39 :را ارائلله مللیکنللد .دسللتگاه نظللری پللژوه از رهگللذر بازسللازی
روششناختی نظریه انتخاب عمومی در بستر عقالنیت انتقادی موردبازسلازی قلرار گرفلت.
نتیجه این امر گشودگی نظریه بازسازیشده نسبت به آثار ساختار بر کن بلازیگران بلود .در
مرحله بعد دالللتهلای اصللی نظریله لفلتویلچ و نظریله کاتوزیلان بله انتخلاب عملومی
ساختارمند افزوده شدند .بدین ترتیب دستگاه نظری پلژوه از رریلق اسلتدالل عقالنلی و
تلفیق نظریه انتخاب عمومی در پرتو رئالیسم انتقلادی نظریله لفلتویلچ و نظریله کاتوزیلان
ساخته شد ( .)147محقق در نهایت با ترکیب نظریههای فوق مدل زیر را استنتاج میکند:
مدل دستگاه نظری تحقیق (همان)63 :

بستر ساختارمند ()S
دولت
رانتیر
توسعه ()D

مؤل

کن

راهبردی بازیگران ()A

افق کوتاهمد پیگیری منافو سیاستگذاران منتخب
سیاست ()P

بر مبنای منطق قیاسی – قانونی فرضیه زیر را استنتاج مینماید:

اگر بستر ساختارمند بر دو بعد دولت رانتیر و افق کوتاهمد پیگیری منافو سیاسلتمداران
منتخب استوار باشد کلن راهبلردی سیاسلتمداران منتخلب معطلو بله تلأمین رضلایت
زودهنگام انتخابکنندگان است .نتیجه این نوع کلن سیاسلت تلأمین رضلایت زودهنگلام
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انتخابکنندگان خواهد بود که نقشی بازدارنده در توسلعه اقتصلاد مللی ایلران داشلته اسلت
(همان.)63 :

 .4روش تحقيق
مؤل رهیافت پژوه خود را رهیافت عقالنیت انتقلادی (هملان )75 :ملیدانلد و توضلیح
دیگری ارائه نمیدهد .روش گردآوری شلواهد تجربلی دو فلن مطالعله اسلنادی و تحلیل
محتوا است (همان .)74 :مؤل در بخل روش داوری ملدعی اسلت کله نلاگریز بایلد در
مطالعه پدیدههای تاریخی از روشهای تاریخی بهره گرفت (همان )75 :و روش تلاریخی –
تطبیقللی و تحلیلل روایتللی را جللزو روش داوری قلمللداد مللیکنللد .مؤللل از جللداول
حضورو یاب استوار می در صفحه  141سخن به میان میآورد .در ایلن تحقیلق تفسلیر
تاریخی و تبیین قانونی حضور همزمان دارند و از عمق رویکلرد تفسلیری و دقلت رویکلرد
تبیللین قللانونی اسللتفادهشللده اسللت (همللان) .در ایللن پللژوه در هللر دو سللطح (تحلی ل
درونسیسللتمی و تحلیلل بللینسیسللتمی) از روش تحلیلل روایتللی اسللتفادهشللده اسللت
(همان .)76 :دادههای تحلی محتوا تحلی توصیفی شدهاند (همان) .بله صلور کللی بایلد
روش تحلیل روایتلی ()Narrative Analysis
گفت روش اصلی مورداستفاده در این پژوه
است که روشی کیفی تلقی میشود؛ اما به اقتضلای برخلی متغیرهلا روش توصلیفی نیلز در
درون این تحلی استخدامشده است (همان.)76 :
در این پژوه کشور دورههای زمانی و مضمون واحلد تحلیل را تشلکی ملیدهنلد.
منظور از دورههای زمانی چهار دوره است (همان .)77 :واحد مشاهده اسناد رسمی و متلون
تاریخی خواهند بود (همان .)78 :جامعه پژوه کن هلای گفتلاری نماینلدگان در صلحن
علنی مجللس شلورای اسلالمی (هملان 69 :و  )86در فاصلله زملانی  15آذر تلا  15اسلفند
سالهای  1368تا  1383است .اعتبار از دو رریق سنجیده شلده .1 :اسلتفاده از معلر هلای
ببالوی خلعتبری و کردبچه در پژوه هلای پیشلین و  .2اسلتفاده از معلر هلایی کله بله
صور ترکیبی از نتایج مطالعلا کلوهن لیتسلت نیللی وانچکلان و فرزانگلان سلاخته و
موردپللذیرش جامعلله علمللی قرارگرفتلله اسللت (همللان .)79 :در مللورد اعتبللار مقولللههللای
ساختهشده نیز باید گفت که اوالً .این کار با راهنمایی تئوری سیاست عملومی انجلامشلده و
ثانیاً .در ساخت آن از نظرا نخبگان دانشگاهی استفاده شد .در مورد پایایی اثر باید بله ایلن
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نکته اشاره کرد که شواهد تجربی موردمطالعه شام اسلناد دسلتاول و دوم در دسلترس و
قاب مطالعه هستند (همان.)79 :

 .5یافتههای تحقيق
یافتههای پژوه حاکی از آن است که راهبردهای پیشنهادی بسلتر سلاختارمند بلرای عمل
کنشگران تالش برای تأمین رضایت زودهنگام شهروندان بوده است .ایلن املر نیلز بلهنوبله
خود موجب تخصیص منابو بدون توجه به شاخص کارایی و صرفاً بر مبنای کسب رضلایت
زودهنگام شهروندان است که اثری بازدارنده بر توسعه اقتصاد ملی داشلته اسلت .یافتلههلای
پژوهشی حاکی از آن است که ترکیب آثار دولت رانتیر (بهویلژه اثلر مالیلا گیلری) و نظلام
انتخاباتی اکثریتی دودوری ایجاد شرای پوپولیسم ساختاری بهعنوان بستر ساختارمند کلن
کنشگران سیاسی است (همان.)148 :
مؤل در پایان داللتهای نظلری و عمللی و پیشلنهادهای خلود را بیلان ملیکنلد .وی
مینویسد :یافتههای تجربی این پژوه نظریه انتخاب عملومی و دوللت رانتیلر را حمایلت
(همان )148 :و تئوری لفلتویلچ و کاتوزیلان را تأییلد ملیکنلد (هملان .)149 :بلر اسلاس
یافته های پژوه دو شلر عللی کله از عوامل سلاختاری هسلتند (وابسلتگی دوللت بله
درآمدهای رانتی و نظام انتخاباتی اکثریتی دودوری) مانو توسلعه بشلمار ملیآینلد .بله دلیل
دشواری تغییر در وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تجربه یرقاب قبلول حسلاب ذخیلره
ارزی (همان )151 :مؤل راهح مسئله را ایجاد تغییر در نظام انتخاباتی میداند؛ بهنحویکله
یر از منافو زودهنگام انتخابکنندگان منافو درازمد جامعه و مردم را در نظلر بگیرنلد .بلا
عنایت به عدم امکان گزین نظامهای انتخاباتی تناسلبی در شلرای کنلونی و بلا توجله بله
داللتهای قانون اساسی مبنی بر پارلمان تک مجلسی و انتخاب مسلتقیم نماینلدگان توسل
مردم گسترش حوزههای انتخاباتی از مقیاس شهری به مقیاس استانی (هملان )152 :راهحل
مسئله است.
این کتاب از چندین نظر قاب نقد است که در زیر به آن میپردازیم.
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 .6نقد رهيافت
مؤل برای توصی و تحلی مفاهیم خلود از دیلدگاه مشلرورهگرایلی اسلتفاده نملوده کله
قاب ل نقللد اسللت .در دیللدگاه مشللرورهگرایللی مطالعلله حکومللت و سللاختارهای آن بللر
تجزیهوتحلی قانون متمرکز است (بالندل )26 :1378؛ درحالیکه بررسی سلاختار حکوملت
بر مبنای قانون اساسی و بررسی آن در واقعیت اجتماعی دقیقاً بلاهم منطبلق نیسلت .دیلدگاه
بررسی قانون اساسی (مشرورهگرایی) به علت عدمجامعیت قانون ناقص اسلت (هملان) .در
این کتاب سیاست و کن راهبردی و توسعهای بودن برنامهها تنها به سلاحت قلانون تقلیل
پیداکرده و ساحت واقعی بررسی نشده است؛ بنابراین دچار تقلی گرایی شده است.
رفتار توسعهگرایانه دولت قاب نقد است .مؤل اثر خود را بر فرضی بنا نهاده اسلت کله
با فرا وی در جای دیگر ناسازگار است .مؤل برنامههای دولت را توسعهگرایانله فلرا
نموده که توس نمایندگان مجلس یرتوسعهای میشوند .حال این سؤال پلی ملیآیلد کله
چرا رفتار دولت توسعهگرایانه بوده و تابو الزاما سلاختاری نیسلت کله مجللس بله آنهلا
الزام دارد؟ دولت در همان ساختاری عم میکند که مجلس در آن عم ملیکنلد .دوللت و
ساختار رانتیر و نظام انتخاباتی دودوری بر رفتار نمایندگان مجلس مؤثر اسلت؛ وللی هملین
ساختار بر رفتار ریاستجمهوری و وزرای آن مؤثر نیست؟.6
عالوه بر موارد فوق رفتار نمایندگان تابو قلوانین باالدسلتی و نهادهلای دیگلر (شلورای
نگهبان و مجمو تشخیص مصلحت نظام) است و نمیتلوان رفتلار نماینلدگان را فقل تلابو
ساختار رانتیر و افق کوتاهمد دانست .عدم توجه مؤل به این نهادها تحقیق را آسیبپلذیر
میسازد.

 .7نقد مسئله
هرچند تعری نظری مؤل از مسئله تا حدودی درست به نظر ملیرسلد؛ املا از یلکسلو
مسئله تنها به تعارا میان واقعیت و معرفت زمینهای (همان )26 :ارلالق نملیشلود؛ بلکله
مسئله بر تعارا تضاد ناسازگاری و ناهماهنگیهایی ارالق میگردد کله حلداق بلین دو
امر وجود دارد و ذهن محقق را درگیر و اشغال نموده است .محقق برای ح این تعلارا و
ناهماهنگی درصدد هماهنگی امور برمیآید .از سوی دیگلر پرابلماتیلک و مسلئلهدار بلودن
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توسعه از جانب جامعه علمی (همان )26 :هرچند مساعدتی به محقق میکننلد؛ وللی مسلئله
مؤل نمیتواند بر اساس رجوع به جامعه علمی موجه شود.
مسئله مؤل به صور دقیق مشخص نیست که توسعه است یلا موانلو توسلعه نقل
پارلمان در توسعه است و یا کم توفیقی اقتصاد ملی .با عنایت به ابهام مسئله به نظر میرسلد
مسئله مؤل بایستی دربردارنده ناکامی فرایند توسعه کمتوفیقی توسعه اقتصلاد مللی موانلو
توسعه اقتصاد ملی از منظر نظام انتخاباتی و عملکرد پارلمان باشد .اگلر بخلواهیم بلر اسلاس
کتاب نه ادعای مؤل موضوع موردبررسی کتاب را بازنویسی کنیم بررسلی نقل پارلملان
در تولید ناخالص داخلی ایران است و نه توسعه ایران به شک علام و توسلعه اقتصلاد مللی
ایران به شک خاص.
با توجه به تعری ملبهم و نلاقص مسلئله مؤلل در بخل سلابقه تحقیلق نیلز دچلار
سرگشتگی گشته و معلوم نیست چرا مؤل به کتاب مقاومت شکننده جلان فلوران ()1378
ارجاع ولی به کتاب احمد رجبزاده ( )1378که ملهم از دیلدگاه جلان فلوران بلوده توجله
نکرده است .عالوه بر این کتاب به همه تحقیقلا پیشلین اشلاره نملیکنلد .تلا انجلام ایلن
تحقیق در زمینه توسعه کارهای زیادی انجامشده که کتلاب بله آنهلا اشلارهای نلدارد .اگلر
بخواهیم تسامحی به خرج بدهیم؛ میتوانیم ادعا کنیم که بیشتر تحقیقا انجامیافته در زمینله
جامعهشناسی سیاسی ایران به نحوی از انحاء به توسعه پرداختهاند .کتلاب در بلین ایلن آثلار
بدون داشتن معیار و مالک تنها به چند نمونه اشارهکرده است .بنابراین مشخص نیسلت چلرا
سابقه تحقیق اینچنین سامانیافته است.

 .8نقد نظری
کتاب ازلحاظ نظری معایب و کاستیهای زیر را دارد:
نظریههای استفاده شده در این کتلاب کامل نیسلت و مبنلای انتخلاب مشلخص نیسلت.
محقق در این کتاب از نظریههای توسعه وابسلتگی نظلام جهلانی و مدرنیزاسلیون اسلتفاده
نکرده و نظریه دولت رانتیر در کنار نظریله لفلتویلچ کاتوزیلان و انتخلاب عاقالنله مطلرح
گردیده؛ ولی مشخص نیست؛ چرا از نظریههای دیگر استفاده نکرده است.
مؤل تالشی برای نقد نظریه ها انجلام نلداده اسلت و بله صلور کامل و نلاآزموده و
بهعنوان قانون نه نظریه و فرضیه آن را پذیرفته است .بهعنوان نمونه نظریه کاتوزیان به شلک
زیر صور بندی شده است :اگر مالکیت خصوصی بهمثابه حلق وجلود نداشلته باشلد ()P
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آنگاه ربقا اجتماعی مستق وجود نخواهنلد داشلت ( .)Qاگلر ربقلا اجتملاعی مسلتق
نباشند آنگاه دولت فراتلر از ربقلا اجتملاعی و خودکامله خواهلد بلود ( .)Rاگلر دوللت
خودکامه باشد ( )Rآنگاه چارچوب حقوقی پایدار (قانون) وجود نخواهلد داشلت ( )Sاگلر
چارچوب حقوقی پایدار نباشد ( )Sآنگاه تغییرا اجتماعی کوتاهمد و ناپایدار خواهد بلود
(.)T
توسعه نیازمند انباشت سرمایه و امری درازمد
تئورم :تغییرا

کوتاهمد

است (.)U

مخ توسعه است (همان.)39 :

هرکدام از گزارههای فوق که مؤل از نظریه کاتوزیان استخراج نملوده؛ در حلد فرضلیه
بوده که نیازمند بررسی و ارزیلابی تجربلی هسلتند؛ درحلالیکله در کتلاب نظریله کاتوزیلان
(تغییرا کوتاه مد مخ توسعه اسلت) در حلد قلانون بلوده و نیازمنلد بررسلی و آزملون
تجربی نیست .امری که با رهیافت عقالنیت انتقادی مورد ادعای مؤل در تعارا 7است.
نظریههای بکار رفته در تحقیق دچار عقیمسازی شده و اساس و بنیلاد آنهلا بلهگونلهای
دگرگونشده است .نظریه دولت رانتیر درصدد توضیح و تبیلین املر سیاسلی بلهوسلیله املر
اقتصادی است .به عبار تخصصی زمینه بررسلی آن در حلوزه اقتصلاد سیاسلی اسلت نله
اقتصاد صر  .این امر که دولت رانتیر موجب افزای اقتصاد ملی در معنای تولیلد ناخلالص
داخلی میشود؛ گزارهای نیست که محققی درصدد آزمون تجربی آن باشد؛ زیرا گزاره فلوق
گزاره تحلیلی ( )Analyticاست نه گزاره ترکیبی ( )Syntheticو با کمی دقت و تأمل در معنلا و
مفاد آن میتوان صحتوسقم آن را بدون وارسی تجربلی دریافلت .8دوللت رانتیلر و تولیلد
ناخالص داخلی آن چنانکه مؤل مراد نموده به لحاظ نظری به هم وابسته هستند و با دقلت
در مفهوم رانتیر و تولید ناخالص داخلی مشخص میگردد که اساساً نیازی به بررسی تجربلی
رابطه این دو نیستیم .این امر که چرا مؤل این را بررسی کرده نیازمند تأمل جلدی اسلت.
اساس نظریه دولت رانتیر مبتنی بر توضیح سیاست است نه اقتصاد و مکانیسمهای تعبیهشلده
در این نظریه نیز بر حوزههای یراقتصادی تأکیددارند نه حوزههای اقتصادی .عالوه بر ایلن
نظریه دولت رانتیر بر استقالل دولت از جامعه تأکید و بر این دقیقه انگشلت ملیگلذارد کله
دولت یرپاسخگو است .درصورتیکه در کتاب دولت تابو مطالبا جامعه بوده و براسلاس
آن سیاستگذاری میکند .این امر که دولت جمهوری اسالمی ایلران در رلول دوره تحقیلق
تابو مطالبا و نیازهای کوتاه مد ملردم و جامعله بلوده؛ املری اسلت کله توسل مؤلل
اتخاذشده است .این گزاره (سیاست دولت تابو مطالبا جامعله اسلت) زیربنلای دو نظریله
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دیگر را نیز تیغ زده و آنها را بیبنیه میسازد (در فراز بعدی به آنها ملیپلردازیم)؛ بنلابراین
مبانی نظریه دولت رانتیر اساساً برای ح مسئله کتاب سالبه به انتفاء موضلوع بلوده و محللی
از اعراب ندارد.
اگر نظریه دولت رانتیر مبتنی بر اقتصاد سیاسی اسلت نظریله لفلتویلج نیلز مبتنلی بلر
سیاست اقتصادی است .به این معنا که لفتویج در دو کتاب ترجمهشلده وی بله فارسلی در
ایران 9بر اهمیت تلأثیر سیاسلت (دموکراسلی) بلر توسلعه تأکیلد دارد (نلام کتلابهلای وی
نمایانگر دیدگاه وی است) .فرا اساسلی وی در ایلن آثلار نشلان دادن تلأثیر سیاسلت بلر
توسعه است نه برعکس .وی مدعی است که شلک خاصلی از دوللتهلای توسلعهگلرا بلا
ویژگیهای خاص خود مستعد و مسلبب توسلعه 10هسلتند (لفلتویلچ .)402-398 :1383
حال با توضیح فوق مؤل بر اساس نظریه لفلتویلچ ملدعی اسلت کله توسلعه محصلول
سیاستهای توسعهگرایانه دولت توسعهگرا است (دینپرست  .)40 :1391در نقد این بخل
از کار مؤل می توانیم ادعلا کنلیم کله اساسل ًا تفسلیر مؤلل از نظریله لفلتویلچ اشلتباه و
سادهانگارانه است و قلمداد کردن دولت جمهوری اسالمی ایران بهعنوان دوللت توسلعهگلرا
اساساً اش تباه و نیازمند مفروضلاتی اسلت کله در اینجلا ضلرورتی بلرای بیلان آن نیسلت.11
لفتویچ بر دولت تأکید دارد نه بر مجلس که منتخب جامعه است.
درک مؤل از نظریه کاتوزیان سلیقهای و بخشی است .درحالیکه اساس و مبنای نظریله
کاتوزیان این است که خودکامگی و توسعه ناشی از نبود مالکیت خصوصی ربقلا و نبلود
قانون است؛ مؤل تنها به این گزاره (تئورم) کاتوزیان توجه دارد کله :تغییلرا کوتلاهملد
مخ توسعه است (همان .)39 :پی فرا مکنون مؤل این اسلت کله تغییلرا درازملد
مسبب و موجده توسعه است .امری که نیازمند بررسی تاریخی است .عالوه بر ایلن مؤلل
به بنیادهای نظری و مکانیسمهای مولد توسعهنیافتگی در نظریله کاتوزیلان توجله نداشلته و
نظریه وی را ابتر و آن را به صور جزئی آزمون (اگر بتذیریم که آن را آزموده است) و نیلز
تأیید میکند (همان .)149 :باوجوداین نظریه کاتوزیان در نزد مؤل وجه یرانتقادی گرفتله
و به قانون تبدی شده است .مؤل با ارائه این املر کله نماینلدگان مجللس بله دنبلال منلافو
کوتاهمد خود بوده و سیاستهای کوتاهملد را در نظلر ملیگیرنلد؛ نظریله کاتوزیلان را
تأیید یافته قلمداد میکند .امری که شاید در نگاه اول مشک نباشد؛ وللی بلا دقلت ملیتلوان
عیب آن را نشان داد که در بیشتر کشورهای توسعهیافته نیلز منلافو کوتلاهملد در اولویلت
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قرار دارد و همین سیاستها مسبب توسعه هستند .بر اساس نظریه کاتوزیان مبلانی و اسلاس
توسعه در جای دیگری قرار دارد.
عدم توجه به الزاما نظریه انتخاب عمومی نیز در کتاب مشهود است .مؤل توسلعه را
نتیجه بالفص سیاستها و کن های راهبردی نمایندگان مجلس قلمداد کرده است .هرچنلد
مؤل درصدد نشان دادن کن ها و سیاستهای یرتوسلعهای نماینلدگان اسلت و آن را از
کن ها و سیاستهای نمایندگان استنتاج میکند؛ وللی مهلم در ایلن رویکلرد تبیلین نتلایج
ناخواسته کن است .در فردگرایی روششناختی (رهیافت مورد ادعای مؤل ) توسلعه یلک
اثر منتجه است که از کلن کلارگزاران حاصل شلده اسلت .بلودون در تبیلین اثلر منتجله
معتقد است وقتلی پدیلدهای جمعلی بلیواسلطه بیلانگر ترجیحلا کنشلگران و تبیلین آن
مسلم است؛ دیگر به کمک علوم اجتماعی نیازی نیست .وقتی پدیلدهای جمعلی معماگونله
ظاهر میشود و علوم اجتماعی درصدد برمیآیلد آن را بلر مبنلای انگیلزههلای «ناخودآگلاه»
تبیین کند؛ کار علوم اجتماعی آب در هاون کوبیدن است .برعکس علوم اجتماعی هر بار کله
توانسته است پدیدههای اجتماعی معماگونه را بهعنوان اثر تجمعلی انگیلزههلا ترجیحلا و
کن های فردی قاب فهم تبیین کنلد مفیلد بلودن را بله اثبلا رسلانیده اسلت (بلودون و
بوریکو  .)175 :1385بر این مبنا کار مؤل جامعهشناختی نیست.
مدل ارائه شده توس مؤلل اشلتباه اسلت .ملدل مؤلل بله صلور خلاص ترسلیم و
مشخص نیست بر چه اساسی بنا میشلود .در ملدل مؤلل سیاسلت و توسلعه پلایینتلر از
ساختار و کن راهبردی ترسیم شده اسلت .اگلر ترسلیم ملدل بلر مبنلای محلدودیت فضلا
ترسیمشده باشد مح اشکال نیست و بهتر بود که مدل در یلک سلطر ترسلیم ملیشلد؛ تلا
شایبه اشتباه بودن از بین برود .لذا مدل مؤل بایستی به شک زیر ترسیم شود:
توسعه

سیاست

کن

راهبردی

بستر ساختارمند (رانتیر و افق کوتاهمد )

در صور ترسیم مدل برحسلب سلطح تحلیل (خلرد و کلالن) ملدل زیلر گویلاتر و
صحیحتر از مدل مؤل است.
بستر ساختارمند (رانتیر و افق کوتاهمد )

توسعه
سیاست

کن

راهبردی
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 .9نقد روشی
به نظر میرسد روشهلای مورداسلتفاده کتلاب دارای اشلکاال اساسلی اسلت کله بله آن
اشاره مینماییم:
یکی از آسیبهای کتاب تعاری مفاهیم است .در منطق پذیرفتهشلده اسلت کله معلر
باید آشکارتر (اَجلی) و شناختهشدهتر (اَعر ) از معرَّ باشد و الفاظی که در تعری به کلار
میرود باید واضح روشن و خالی از ابهام باشند و تعری به مبهمتر و ناشناختهتر (اخفلی)
درست نیست .افق کوتاهمد پیگیری منافو سیاستمداران منتخب همان نوع نظلام انتخابلاتی
است که در ک دوره پژوه نظام اکثریتلی دودوری اسلت .مفهلوم نظلام انتخابلاتی بلرای
دانشمندان محققان و حتلی افلراد علادی قابل فهلمتلر از افلق کوتلاهملد پیگیلری منلافو
سیاستمداران منتخب است .بهکارگیری هرکدام از این واژهها (افق پیگیلری و  )...تعریل را
اخفا میسازند.
تعاری مفاهیم دقیق نیست .در تعری سیاست تأمین رضایت فوری انتخلابکننلدگان
مشخص نیست افزای منابو و افزای مصر (دینپرست  )72 :1391در چه حالت وجله
توسعهای و در چه حالتی یرتوسعهای است؟ همچنلین مشلخص نیسلت کله چگونله ایلن
معر ها میتواند سیاستهای زودهنگام را بسنجد؛ آیا افزای منابو برنامه توسعه و افلزای
مصار برنامه توسعه شاخصی برای سیاست زودهنگام است یا خیلر؟ املری کله در کتلاب
به آن پاسخ داده نشده است.
معر های مؤل نشانگر مفاهیم نبوده و تنها تفسیر خاصی از معر ها داللت بر مفلاهیم
وی دارند .بهعنوان نمونه (از این موارد زیاد است) :تکمی و احداث ررحهای بزرگی چلون
واحد کشت و صنعت نیشکر سدهای کلارون  3و  4کرخله و گاومیشلان و( ...هملان)99 :
معر یرتوسعهای هستند .خواننده با خواندن همین مطللب از یرتوسلعهای بلودن چنلین
ررحهای حیران میشود و نمیداند چرا چنین ررحهای یرتوسعهای است .مؤل در ادامله
با ارجاع به گفته نوربخ با یرکارشناسی بودن چنین ررحهای درصدد اسلت بله خواننلده
نهیب زند که این ررحها یرتوسعهای است .مؤل یرکارشناسی را به یرتوسلعهای تبلدی
کرده است .مداخلهای تعرفهای و ارزی برای حمایت از تولیدا داخل همچنلان بلا راهبلرد
اصلی برنامه در تعارا اسلت (هملان .)97 :مشلخص نملیگلردد مداخلله تعرفلهای بلرای
حمایت از داخ چلرا و چگونله بلا راهبلرد توسلعه در تعلارا قلرار دارد؟ فلراهم کلردن
تسهیال الزم برای جذب و نگهداشت اعضای هیئتعلمی دانشگاه تبادل استاد و دانشلجو
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با دانشگاههای خارجی و نیز اجازه اجرای دورهای شبانه دانشگاه و  ...در زمره تبصلرههلای
حمایتی از دستگاههای خاص قاب ربقهبندی است (هملان .)97-96 :خواننلده مطللب فلوق
نمیداند بر چه اساس و معیاری موارد فوق در زمره حمایتی ربقهبندیشده است .مؤلل در
ادامه همین بند رشتههای خود را پنبه میکند و مینویسد :ذکر این نکته ضروری اسلت کله
برخی از این تبصرهها نهتنها ماهیتاً مخال توسعهگرایی نیستند؛ بلکله ملیتوانلد در ملواردی
مؤید توسعه باشد آنچه مهم است افزوده شدن آنها به برنامه تحت تأثیر روابل نماینلدگان
و دستگاه اجرایلی اسلت (هملان .)97 :در ذهلن مؤلل رابطلهای بلودن املری بله معنلای
عیرتوسعهای است و ممکن نیست آن امر نتیجه توسعهای داشته باشد.
تعاری عملیاتی نهتنها مفاهیم را روشن نمیسلازند بلکله بلدون حل و رفلو مشلک
مفاهیم را مبهمتر میسازند .بهعنوان نمونه معر های تجربی شاخص میزان توسلعه اقتصلاد
ملی تقلی گرایانه و مناقشهآمیز است .مؤل برای آنکه توسعه اقتصاد ملی را تعریل نمایلد؛
آن را به مفهوم تولید ناخالص داخلی تقلی میدهد .البته معلوم نیست تولید ناخالص داخللی
سرانه است یا خیر؟ زیرا در صفحه  72در بخ روش تحقیق کلمه سرانه نیاملده اسلت .در
همین مفهوم مشخص نیست رشد این شاخص بررسیشده یا میلزان آن؛ زیلرا در نمودارهلا
کلمه رشد آمده و در برخی جاها میزان رشد میانگین تولید ناخالص داخللی (هملان 100 :و
 )101ذکر شده است .مؤل میزان این شاخص را برای سلالهلای مشلخص بلاهم جملو و
میانگینی از آن ارائه میکند .ستس در مرحله بعد میانگین دورههای توسعه ایلران را بلا پلنج
گروه از کشورها مقایسه و نسبت آنها را در نمودارها نشان میدهد .در برخلی از نمودارهلا
کلمه نسبت نیامده است (مانند نمودار صفحه  .)101در همین مرحله مشلخص نیسلت کله
سه دوره برای پنج گروه از کشورها محاسبهشده یا خیر؟ در مرحله بعد مؤل این نسبتهلا
را باهم جمو و در نهایت بر عدد ( 5پنج گروه از کشورها) تقسیم نملوده اسلت .حلال ایلن
سؤال پی میآید که تولید ناخالص داخلی چه عیلب و آسلیبی داشلته کله مؤلل آن را در
چالههای تحلیلی انداخته و در نهایت چیزی از آن بیرون کشیده که نملیتلوان بله آن اعتملاد
کرد؛ زیرا اوالً معلوم نیست که آیا جمو نسبتها از نظر ریاضی منطق درستی دارد یلا خیلر؟
ثانیاً در صور داشتن منطق ریاضی درست؛ آیا تقسیم آن بر پلنج صلحیح اسلت یلا خیلر؟
استفاده از محاسبا ریاضی (تقسیم و ضرب نسبتها) برای این کار با مفروضلاتی درسلت
است .با عنایت به مسائ فوق اگر فرا نماییم که محاسلبا مؤلل درسلت باشلد؛ ایلن
سؤال باز پی میآید که این محاسبا برای رفو و رفو چه کاستی و پارگی انجام میشود.
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در همین مفهوم مشخص نیست که نحلوه محاسلبه توسلعه اقتصلاد مللی کله از تولیلد
ناخالص داخلی بهدستآمده چگونه است؟ در محاسبه همین مفهوم ابهاما فراوانلی وجلود
دارد .بهعنوان مشتی از خروار اشتباها الزم است در جدول زیر تأمل کنیلد (جلدول کامل
نوشتهنشده است).
جدول.1توليدناخالصداخلیوتوسعهاقتصادملیایرانوجهان 
گروه کشورها (میانگین)
ایران

متوس جهانی

میانگین تولید ناخالص داخلی (دوره اول)

-4.3

10.7

توسعه اقتصاد ملی (دوره اول)

54.69

29.21

میانگین تولید ناخالص داخلی دوره دوم)

 5.5

5.24

توسعه اقتصاد ملی (دوره دوم)

52.7

29.64

آنچه در این جدول قاب فهم نیست بهقرار زیر است:
چرا در دوره اول با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برابلر بلا  -4.3و دوره دوم بلا نلرخ
رشللد تولیللد ناخللالص داخلللی برابللر بللا  5.5توسللعه اقتصللاد ملللی تفللاو زیللادی بللاهم
ندارد؟( 54.69و .)52.70
چرا در دوره اول که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران  -4.3و متوس جهلانی 10.7
است و در دوره دوم نرخ رشد تولیلد ناخلالص داخللی ایلران  5.5و متوسل جهلانی 5.24
است؛ نسبت میانگین ایران نسبت به متوس جهانی در دوره دوم 29.64؛ تفلاو زیلادی بلا
دوره اول ( )29.21ندارد؟ مشکال دیگری نیز وجود دارد که از ذکر آن صر نظر میکنیم.
عالوه بر مسائ فوق سنج میزان تولید ناخالص داخلی اشکال دارد .به عبلار فنلی
اندازهگیری اعتبار و روایی ندارد .تحقیق نشلان ملیدهلد کله بلرای دوره تحقیلق ( 1368تلا
 )1384اقتصاد ملی ایران رشد نداشلته اسلت (مقایسله کنیلد ارقلام  52.7 54.69و )53.05؛
امری که پذیرش آن سخت است و کتاب تالشی برای اعتبلار بخشلیدن بله آن انجلام نلداده
است .کتاب میتوانست به تحقیقا انجامگرفته یا پایگاه دادهای بانک مرکزی یا گلزارشهلا
نهادهای مرتب اشاره نماید .12در همین مورد مؤل از بهبود نسبی توسلعه اقتصلاد مللی در
دوره سوم و کاه شد معر سوم مفهوم سیاست تأمین سلخن گفتله و ملینویسلد کله
میان سیاستهای تصویبشده در مجلس و توسعه ملی رابطله مسلتقیم وجلود دارد (هملان:
 .)141-140جدا از اشتباها چاپی (مانند توسعه ملی که باید توسلعه اقتصلاد مللی باشلد)
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مشخص نیست چرا  53.05نسبت به دو رقم  52.7و  54.69بهبلود محسلوب شلده و چلرا
یبت معر اول و دوم و حضور ولی کم معر سوم (ضلع در معنلای مؤلل ) معنلای
حضور را دارند و تغییری در متغیر رخ نمیدهند.
مؤل بین تحلی ساختاری و ساختارگرایی تمایزی قائ نشده است .مؤل ضلمن نقل
مطلبی از صفحه  318کتاب اودن ( )Lars Udehnمینویسد :برخی پژوهشلگران درون نظریله
انتخاب عمومی رگههای از ساختارگرایی (را) شناسایی کردهاند 13البته سلاختارگرایی نهفتله
در انتخاب عمومی با آنچه به صور معمول ساختارگرایی خوانده ملیشلود تفلاو دارد.
چنین برداشتی راه را بر آنچه اودن  ...از مکتب جامعهشناسی آلمانی 14فردگرایلی سلاختاری
15
میخواند باز میکند (همان .)46 :جدا از ترجمله و تفسلیر اشلتباه مؤلل از کتلاب اودن
آنچه در نظریه انتخاب عقالنی قاب ررح است تحلیل سلاختاری اسلت نله سلاختارگرایی.
بودون ساختارگرایی را یک لغزش متلافیزیکی از تحلیل سلاختاری ملیدانلد ( Boudon and
)Bourricaud 1989: 290-292؛ بنابراین ساختارگرایی نهفته در انتخاب عمومی سلاختارگرایی
نیست؛ بلکه تحلی ساختاری است که موردپذیرش ریمون بودون است ( see also Boudon
.)and Bourricaud 1989: 387-392
متغیرهای موردبررسی مؤل متغیر نیستند؛ بلکه ثابت هستند :از قبی دولت رانتیلر نظلام
انتخاباتی دودوری و سیاست تأمین رضایت زودهنگام .این سه عام در رلول دوره تحقیلق
تغییری نکردهاند.
مؤل به صور کلی مدعی است که ابزارهای اندازهگیری اعتبار دارند .امری کله بلرای
منتقد و مخاربان جالبتوجه و تأم برانگیز است که نشان از عدم آشلنایی مؤلل بلا بحلث
اعتبار و پایایی است .ذکر این مطلب ضروری است که اعتبار و پایایی ابزارهای انلدازهگیلری
به صور مجزا برای هر متغیر جداگانه ارائه میگردد نه به صور کللی کله مؤلل انجلام
داده است.
پایایی ابزار سنج مخلدوش اسلت .مؤلل ادعلای دسلتاول و دوم بلودن اسلناد در
دسترس و قاب بررسی بودن (همان )79 :میکند که پایایی را تضمین میکند؛ امری که اشلتباه
است و پایایی ارتباری به آنها ندارد.
مؤل اعتبار ابزار اندازهگیری خود را بدون ذکر مفاهیم بله تحقیقلا پیشلین راهنملایی
تئوری سیاست عمومی و نظرا نخبگان دانشگاهی ارجاع میدهد (هملان .)79 :املری کله
شاید در وهله اول صحیح به نظر برسد؛ اما با تأمل ملیتلوان پرسلید کله اگلر ملوارد فلوق
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(تحقیقا پیشین راهنمایی نظریه و نظرا نخبگان دانشگاهی) ابلزار انلدازهگیلری را معتبلر
میکند؛ چرا در علوم برای سنج مفاهیم اینگونه جهد و تالش انجام میگیرد .مگلر آنهلا
بدون راهنمایی نظریه تحقیقا پیشلین و نظلرا نخبگلان کلار خلود را انجلام ملیدهنلد.
آیا استدالل استنادی (ارجاع به نخبگان و مراجو علمی) ابزار اندازهگیری را معتبر ملیسلازد؟
هرچند مستند کلردن گفتله و یلا سلخن در حلوزههلای یرعلملی معیلار و روشلی بلرای
صحتوسقم و اعتبار آن محسوب میشود (معموالً به ثقه معلرو اسلت)؛ وللی در حلوزه
علم وثاقت و اعتبار از رریق تجربه سنجیده میشود.
مؤل در صفحه  76مدعی است که در سطح بین سیسلتمی و درون سیسلتمی موردهلا
باهم دیگر مقایسه میشوند و این کار با روش تحلی روایتی انجام میشود( 16هملان.)136 :
در این اثر اساساً تحلی روایتی صور نگرفته است که مؤلل بخواهلد از ایلن تحلیل بله
مقایسه دست بزنند.
مؤل مدعی است که از روش حضلورو یاب اسلتفاده نملوده اسلت .آنچله در تحقیلق
وجود دارد حضور عام ها است و از یلاب متغیرهلا و عامل هلا خبلری نیسلت (جلدول
صفحه )141؛ بنابراین معلوم نیست مؤل چگونه برای برقراری ارتبا بین متغیرهلای خلود
استدالل نموده است .برای ارائه برهان و ادله نیز حضورو یابی صور نگرفته است.
ازآنجاکه متغیر وابسته تحقیق متغیری کمی است و محقق نیلز بلا اسلتفاده از روشهلای
مخصوص به خود آن را سنجیده (اگر بتوان به آن متغیلر گفلت؛ زیلرا تغییلری نکلرده) و در
سه دوره تحقیق تغییر آنچنانی نکرده است؛ مؤل بهتر آن دیده است که از خیر کمی بلودن
آن بگذرد و بر کیفیت آن انگشت نهد؛ استفاده از ضع توسعه اقتصاد ملی دالللت بلر فلرار
مؤل از اقتضائا روشی آن دارد.
روشهای برقراری ارتبا بین متغیرها صحیح نیست .ازآنجاکه سطوح برخلی از عوامل
(اصطالح عام بهتر از واژه متغیر است) در سطح کالن (ساختار) و برخلی در سلطح خلرد
(کن ) هستند؛ برقرار ارتبا بین عواملی که دارای سطوح متفاو هستند مشک و نیازمنلد
استفاده از رویهها و مکانیسمهای خاص است .بررسی تلأثیر درزملانی کله سلطوح یکسلان
است تا حدودی مشخص بوده و محقق کمتر دچار خطا میگردد .هرچند کله ملیتلوان در
این سطح نیز خطاهای مؤل را نشان داد .نحوه تأثیرگذاری کن راهبردی (سطح خرد) بلر
سیاست تأمین رضایت زودهنگام (سطح خرد) به این صور است که نمایندگان بر اسلاس
کللن راهبللردی خللود (تصللمیما نماینللدگان در مجلللس) دربللاره سیاسللتهللا و برناملله
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تصمیمگیری ملی کننلد (تصلمیما نماینلدگان در مجللس) .مؤلل در ایلن بخل
همانگویی ( )Tautologyشده است که در فرازهای بعدی به آن اشاره میکنیم.

دچلار

درباره تأثیر سیاسلتگلذار ی نماینلدگان بلر توسلعه (خلرد بلر کلالن) کتلاب نتوانسلته
سازوکاری را ارائه نماید .برقراری رابطه و پیوند بین سیاست و توسعه مشک اسلت؛ زیلرا از
یکسو مؤل نمیتواند تأثیر مستقیم و یرمستقیم ساختار رانتیر بر تولیلد ناخلالص داخللی
را از هم تفکیک نماید؛ همچنان میدانیم که ساختار رانتیر از رریلق افلزای درآملد موجلب
افزای تولید ناخالص داخلی میگردد؛ و انتساب افزای و کاه تولیلد ناخلالص داخللی
به سیاستگذاری یا ساختار رانتیر مشک است .از سوی دیگر تعداد ملوارد ( )Nدر مطالعله
آنقدر زیاد نیست که بتوان به تحلی های آماری متوس شویم و ازآنجاکه متغیر وابسلته و یلا
پیامد (به زبان مطالعا کیفی) حاال حضورو یابی ندارند17؛ توس بله مطالعلا تطبیقلی-
تاریخی را نیز بیفایده میسازد.

با توجه به اینکه تبیینهای آماری و تطبیقلی – تلاریخی بلرای برقلراری رابطله کلاربرد
ندارند؛ مؤل ناگزیر است که از تبیین روایتی (نه تحلیل روایتلی) و تکنینلکهلای خلال
واقو و وابسته به مسیر استفاده نماید .با عنایت به کمی بلودن متغیلر وابسلته تحقیلق (تولیلد
ناخالص داخلی سرانه) برقراری رابطه علی از رریق روایت نیز خیلی مشک است .هرچنلد
مؤل تحلی روایتی را به صور ناقص تعری کرده؛ اما در تحقیلق از ایلن تکنیلک سلود
نجسته است (برای ارالع بیشتر مراجعه کنید به صالحآبادی  .)1396الزم به ذکلر اسلت کله
تحلی مؤل از روایت مبهم است .روایت و داستان درجایی میتواند گلره از کلار فروبسلته
بگشاید که سایر روشها از برقراری پیوند علی عاجز باشند و از منظلر تبیلینهلای قانونمنلد
انتقال از  Aبه  Bنمیتواند رخ بدهد .در اینجاست کله تبیلین روایتلی بلا شلرح داسلتانی از
شرای خاص و معین شروع به انتقال  aبه  bمیکند .18بنابراین تحلی روایتی به این مفلاد و
معنا در کار مؤل دیده نمیشود.
کتاب در تعری و تحلی کلن نماینلدگان دچلار تقلیل گرایلی شلده و تبیلین آن نیلز
نامناسب است .اگر ما بخواهیم در مجموع دامنه کار مؤل و تقلی گرایی وی را نشان دهلیم
میتوانیم شک زیر را ترسیم نماییم .در این کتلاب پارلملان بله اعضلای نماینلدگان مجللس
تقلی داد شده و از مجموع کن نمایندگان تنها کلن راهبلردی آنهلا و از آن میلان تنهلا
کن های علنی مجلس بررسی میگردد (تقلی گرایی مضاع ) .این امر برای مفهلوم توسلعه
نیز رخ میدهد.
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تقلی گرایی انجامیافته در کتاب
پارلمان

توسعه
توسعه اقتصادی
رشد اقتصادی
تولید ناخالص داخلی

کن
کن

راهبردی در صحن علنی

تقلی گرایی

نمایندگان مجلس
راهبردی نمایندگان

نسبت تولید ناخالص داخلی به؟

مؤل در مورد کن راهبردی مینویسد :کن نمایندگان ماهیتی راهبلردی دارد .بخل
قاب توجهی از کن نمایندگان در خارج پارلمان است ...که احتماالً بسلیار مهلمتلر از کلن
نمایندگان در پارلمان است .ضمن آنکه همه کلن هلای نماینلدگان در صلحن پارلملان نیلز
اعالمی 19نیست (همان .)154 :با توجه به مطلب فوق مؤل در سنج ایلن مفهلوم دچلار
آسیبهای زیر شده است:
 .1با توجه به این امر کله مؤلل کلن راهبلردی را تعریل نکلرده ملیتلوانیم کلن
راهبردی را کنشی محسوب کنیم که هدف حداکثر سازی منفعت است؛ درحلالیکله کلن
ارتباری هدف برقرار ارتبا و درک رفتلار معتبلر اسلت20؛ بنلابراین کلن نماینلدگان تنهلا
راهبردی نبوده؛ بلکه ارتباری نیز است؛ لذا مؤلل تنهلا بخشلی از کلن هلای نماینلدگان را
بررسی و بخشی از کن های ارتباری و یرعلنی مجلس را بررسی نکرده است.
 .2در تبیین کن نمایندگان (کن راهبردی و علنلی) مؤلل دچلار هملانگلویی شلده
است .ازآنجاکه کن نمایندگان به کن راهبلردی تقلیل دادهشلده تبیلین ایلن نلوع کلن
بهوسیله نظریه انتخاب عاقالنه نوعی همانگویی است؛ زیلرا مؤلل کلن هلایی را بررسلی
نموده است که عاقالنه بوده و هد آنها حداکثر سازی منفعت است؛ بنابراین ایلن نلوع از
کن نیازی به تبیین ندارند .مؤل امری را بهوسلیله نظریلهای تعریل و بلر اسلاس هملان
نظریه آن را تبیین نموده است.
 .3تبیین کن بهوسیله ساختارها (رانتیر و افق کوتاهملد ) و بلر مبنلای مطالبلا بلرای
کسب رضایت مشکالتی را فراهم میسازد که به تکافوی ادله منجر میگردد .کن تلابعی از
ساختارها مطالبا مردم و انتخاب عاقالنه نماینلدگان فلرا شلده و مشلخص نیسلت کله
کدامیک از این موارد معتبر است؟ و نمیتوان بر له و یا علیه هر یک استدالل نملود .در زیلر
این سه را نشان دادهایم.
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کن

بهعنوان رُفتار (روفتن) .حرکا انسان بهوسیله ساختار روفته میشود.
کن بهمثابه کن عاقالنه
کن

بهمثابه واکن

(افق کوتاهمد و رانتیر ) = fعم
(منافو خود )منافو
نمایندگان) = fعم
(مطالبا مردم) = fعم

و پاسخ به محرک

تحلی مفاهیم اشکال دارد .اگر بتذیریم که محقق با اسلتفاده از مفلاهیم خلود واقعیلت را
تحلی (تجزیه) میکند و مفاهیم ابزاری هستند که محقق بر اساس آن بخشلی از واقعیلت را
از بخ های دیگر جدا ملی سلازد؛ کلن راهبلردی و سیاسلت تلأمین رضلایت زودهنگلام
مفاهیمی هستند که در نظراً بر امر واحدی اشاره و در عالم واقعی نیز یکی هستند .به عبلار
منطقی محمول (سیاست تأمین زودهنگام) در موضوع (کن راهبلردی معطلو بله تلأمین
زودهنگام) درج و حک گردیده و قاب فک نیست.
هرچند تعری و تحلی سیاست تأمین رضایت از کلن راهبلردی معطلو بله تلأمین
رضایت همانگویی است؛ در توصی آن خطاهای زیر رخداده است .مؤل بلرای دوره دوم
و سوم تحقیق مدعی است که برخی از معر های سیاست تأمین ایب هستند.
ها،متغيرهاوعواملیکهدرکتابارائهشدهاست .
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بارهمینویسد:معرفهایفوقسالبهباانتفاءموضوعاست(همان**.)134:مؤلفدر


*مؤلفدراین
صفحه134دربارهحضورمعرفسوم،یعنیجهتگيریحمایتگرایانهمدعیاستکهازشدتاین
معرفکاستهشدهاست .

در تبیین نیز مؤل دچار همانگویی میگردد .بهعبار دیگلر مؤلل ملدعی اسلت کله
تمرکز سیاستگذاران منتخب بر تأمین رضایت زودهنگام انتخابکنندگان موجب تخصلیص
منابو بر مبنای کسب رضایت زودهنگام شهروندان اسلت (هملان .)148 :املری کله نیازمنلد
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بررسی تجربی نیست .نکته جالبتوجه این است که یلاب و کلاه
سیاست تأمین موجب رد فرضیه و نظریه مؤل نشده است.

حضلور معلر هلای

برخی از گزارههای مؤل مبهم است :بهعنوان نمونه مؤل مدعی است وضعت توسلعه
اقتصاد ملی ایران نتوانست حتی وضعت سالهای  1359تا  1367را که کشور درگیلر جنل
بود حفظ کند (همان .)149 :با توجه به استفاده مؤل از تولید ناخالص داخللی ایلن گلزاره
قاب تفسیر است که در زمان جن بله دالیل مشلخص تولیلد ناخلالص داخللی افلزای
مییابد؛ همچنان که بودون درباره عدمکفایت و نمایا نبودن شاخص تولید ناخلالص داخللی
برای توسعه مینویسد :اگر در کشور میزان یک بیماری (ماننلد سلرران) افلزای پیلدا کنلد
بهموازا آن هزینههای بهداشتی و مراقبتی افزای و درنتیجله تولیلد ناخلالص داخللی نیلز
افزای مییابد؛ بنابراین این افزای نهتنها نمایانگر توسعه نیست؛ بلکه نشانگر علدم توسلعه
است .لذا در تفسیر این شاخص باید محتا بود (.)Boudon and Bourricaud 1989: 239

 .10نقد صوری و شكلی
صور

و شک کتاب دارای معایب زیر است:

از صفحه  52تا  62کتاب مربو به تعری و توصی نظلامهلای انتخابلاتی اسلت و بله
شک ناجوری به سایر مطالب وصله شلده اسلت .ایلن بخل (نظلامهلای انتخابلاتی) بایلد
حذ گردد .این وصله و پینه بین دو مدل مؤل قرار دارد .اصلطالح الحلاق مفلاهیم فلوق
(همان )62 :بر هیچ امری داللت ندارد و موجب تغییر در مدل نمیگردد.
یکی از آسیبهای جدی کتابهای نوشتهشده فارغالتحصی فرمت و نگلارش رسلالهای
کتاب است .فص بندی و تبویب کتابها بر اساس رساله و پایاننامه نوشته میشود .نگلارش
کتاب به شک و شمای رساله؛ هرچند به خارر آموزشلی بلودن آن بلاب ربلو دانشلجویان
است؛ اما باب ربو مخاربان عام و صاحبنظران نیست .انتشلار تحقیلق بله شلک و فرملت
رساله در دانشگاه اجباری است .این منطق با منطق درک موضوع کتاب و انتشار کتاب رابطله
مسئلهداری دارد (سیلورمن .)10 :1381
برخی از محاسبا انجامشده در کتاب اشتباه و فاقد هرگونه توضلیحی بلرای سلازگاری
درونی آن برای مخاربان است .بهعنوان نمونه نمایندگان مجلس شورای اسالمی تعلداد 44
تبصره پیشنهادی دولت را به  52تبصره تغییر دادند .از میان ایلن  52تبصلره  19ملورد عینلاً
پیشنهاد دولت است؛  16مورد از پیشنهادهای دولت در مجلس حلذ شلد؛  20تبصلره بله
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الیحه دولت افزوده شد و در (؟) مورد پیشنهاد دولت با تغییرا به تصلویب رسلید (هملان:
 .21)94خواننده با جمو  20 19و  9به عدد  48میرسد و نمیداند کله بقیله در چله حلالتی
قرار داشتند .همچنین در صفحه بعلد ملینویسلد :از میلان  16تبصلره حلذ شلده حلداق
 8مورد بهرور مستقیم ناظر به جهلتگیلریهلای توسلعهگرایانله برنامله مطلابق بلا راهبلرد
آزادسازی اقتصادی بود . ...بهاینترتیب از میان  16تبصره محذو در قانون مصلوب بلهجلز
 3مورد تماماً ناظر به جهتگیریهای توسلعهگرایانله برنامله بلوده اسلت (هملان.)96-95 :
جالبتوجه است که مؤل در همین بخ  12تبصره را توضیح داده است.
مؤل نق و تأثیر پارلمان بر توسعه را تابعی از ساختار دانسلته و سلاختار را مقلدم بلر
مجلس و پارلمان قرار داده است بنابراین نام کتاب بیمسما خواهد شلد؛ زیلرا ایلن سلاختار
است که نق تعیینکننده بر توسعه دارد نه پارلمان.
تکللرار مطالللب در کتللاب زیللاد اسللت :بللرای نمونلله تکللرار  4سللطر از صللفحه  17در
صفحه  .20پینوشتها نیز تکراری است .مانند پینوشت  13و (22همان.)64 :
معادلگذاری اصطالحا انگلیسی در پینوشت صفحه  64اشتباه است .بهعنلوان نمونله
 Mixed Electoral systemsبللله نظلللامهلللای مخلللتل و mixed-member proportional
 representationبه نظام ترکیبی (همان )40 :ترجمهشده است.
نمودار شماره  5-4در فهرست نمودارها (همان )10 :نوشته نشده است.
منابو دارای معایبی است که تنها به تعداد محدودی از آن اشاره میکنیم:
ـ

برخی از منابو متن در منابو آخر کتاب نیسلت :لفلتویلچ 1995؛ bjorvant & selvic؛
خضری (1382همان)31 :؛ (backhausهمان)37 :؛ دلفروز (همان.)54 :

ـ

سال نشر برخلی منلابو در ملتن و فهرسلت منلابو متفلاو اسلت :خضلری 1382
(همان )31 :در فهرست مطالب خضری .1384

ـ

برخی از منابو در متن تنها مؤل اول آمده و نام همکار یا همکاران وی نوشلتهنشلده
است( mclean :همان)18 :؛ (farzaneganهملان)30 :؛ (Tollukهملان)41 :؛ کاردوراسلو
(همان :)41 :بنتون (همان.)45 :

ـ

برخی از منابو در فهرست منابو آمده؛ ولی در متن وجود ندارند :رز (.)158

ـ

ارجاعدهی به کتابها کلی است و به صفحه کتاب ارجاع داده نمیشلود :لفلتویلچ
(همان 19 :و )40؛ پیت (همان)19 :؛ رینگر (همان.)21 :
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ـ

نق و قولها اشتباه است :لفتویچ  37 :1385بله نقل از  jones, 2001: 337کله بایلد
 jones, 2001: 337به نق از لفتویچ  37 :1385باشد.

یکی از آسیبهای منحصربهفرد کتاب عدم رعایت الگوهای نوشتن اسلت کله در جلای
خود تأم برانگیز است .نمودارها و جداول به شک و صور نامرسلومی ارائله و از سلمت
راسللت نوشللتهشللده اسللت .نمللودار شللمار  1-1در صللفحه  27و نمللودار شللماره  6-4در
صفحه  144بهقرار زیر است (کلیه نمودارها به همین شک است).

نمودارشمار1-1نمودارتوليدناخالصملیایران(صفحه )27


نمودارشماره6-4شاخصتوسعهاقتصادملیایران(صفحه )144

با مشاهده این نمودارها مخارب و خواننده کتاب ابتلدا بلر اسلاس علاد ذهنلی فکلر
میکند که تولید ناخالص ملی( 22نمودار سلمت راسلت) از سلال  1338تلا  1384کلاه و
شاخص توسعه اقتصاد ملی ایران (نمودار سمت چل)) در چهلار دوره افلزای پیلدا کلرده
است؛ ولی این فهم یک خطای بیدقتی در خواندن کتلاب اسلت! زیلرا مؤلل نمودارهلا را
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براساس معیار و منطقی ارائه داده که منحصر به ایشان بوده و از سلمت راسلت نمودارهلا را
مرتب کرده است نه از سمت چ) .بنابراین خواننده باید ذهن خود را فرملت (قاللببنلدی)
نماید تا چیزی دریابد.
مؤل ضمن تقدیر از کار خود هد خود را ارائه یلک نمونله و مصلداقی از پلژوه
میداند که به صلور منطقلی و بلر مبنلای اصلول روششلناختی (هملان )14 :بلا رعایلت
استانداردهای روششناختی (همان )15 :و جرقههای دقت روششناختی نوشتهشلده اسلت.
مؤل با تأس از دان علوم سیاسی ایران مدعی است که شوربختانه ادبیا عللوم سیاسلی
در ایران بهشد در حوزه مطالعا تجربی نحی و بخ بزرگی از پژوه هلای سیاسلی
به آفت بیروشی دچار هستند و تملایز چنلدانی بلا تحلیل و تفسلیرهای رسلانهای ندارنلد.
تفسیرهای که بی از آنکه سودای واقونمایی داشته باشند؛ د د ه اقنلاع مخارلب را در سلر
میپرورانند (همان .)14 :دانشجویانی که کمتر با آثار منقح و روشمند مواجه بوده و ازایلنرو
درک عینی و درستی از یک پژوه مناسب را ندارند (همان .)15 :امری که به نظر میرسلد
با عنایت به نقدها و آسیبهای فوق محقق نشده است.
مؤل درباره شاخص توسعه اقتصاد ملی ضمن اذعان به نادرستی بهکلارگیری شلاخص
تولید ناخالص داخلی برای توسعه اقتصاد ملی توسعه ملینویسلد :بله نظلر ملیرسلد تولیلد
ناخالص داخلی بهتنهایی توان نمایندگی کام از مفهوم توسلعه اقتصلاد مللی را نلدارد .ایلن
موضوع در مراح پایانی تحقیق برای نگارنده آشکار شد؛ نبود فرصت زمانی نبود دادههلای
الزم برای سایر معر ها برای تمام سالهای پژوه و دان محدود در حوزه اقتصلاد ملانو
از بازسازی معلر هلا و دسلتیابی بله شلاخص جلاموتلر بلرای توسلعه اقتصلاد مللی شلد
(همان .)154 :مؤل میتوانست بعد از اتملام دوره تحصلیلی (دفلاع) پلژوه خلود را بله
صور کام و بدون عیب منتشر نماید.

 .11نتيجهگيری
توسعه بهعنوان مسئله کلی کتاب موجب شده که مخارب نداند که چرا مؤل بله پارلملان و
نق آن توجه کرده است .مؤل بهصور مشخصی ابعاد مسئله را روشلن نملیکنلد و در
سطح خاصتر دلیل انتخلاب نهلادی و زملانی تحقیلق را مسلئلهسلازی نملیکنلد .دیلدگاه
مشرورهگرایی رفتار توسعهگرایانه دولت و عدم التفلا بله نهادهلای دیگلر از مفروضلا
نهفته در تحقیق هستند که آن را معیوب ساخته است .کام نبودن نظریهها نداشلتن معیلاری
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برای انتخاب آنها و عقیمسازی نظریهها برای ترکیب و ساختن مدل نظلری بخل نظلری
کتاب را آشفته میسازد .بخشی از فرضیه اصلی در قالب گزارههای تحلیلی قلرار ملیگیرنلد
که بدون ارجاع به عالم واقو میتوان آنها را رد و اثبا نمود .تحقیقا پیشین بهرور ملبهم
و سلیقهای مطرح میشود .دلبستگی بی ازحد مؤلل بله نظریله خودسلاخته در سرتاسلر
کتاب دیده میشود و هیچ امری نتوانسته آن را ابطال نماید .مفاهیم بهصور تقلی گرایانلهای
تعری و بهصور نامناسبی شاخصسازی ملیشلوند .اعتبلار و پایلایی ابلزار انلدازهگیلری
تحقیق در ابهام قرار دارد و به صور کلی بیان شده که ناآشنایی مؤل به اعتبار و پایلایی را
نمایان میسازد .روش تحقیق بهرورکلی معیوب بوده و از شاخصسلازی مناسلب متغیرهلا
اعتبار و روایی متغیرها رواب علی صحیح و استداللهای معتبر خبری نیست.
فرمت و نگارش رسالهای کتاب محاسبا اشتباه مطالب تکراری برداشلت دلبخواهانله
از معر ها معادلگذاری اشتباه و بیدقتی در ترجمه و ارائه بدیو و اشتباه نگارش نمودارهلا
و نقد بیپروای همکاران علوم سیاسی خود بله دلیل نداشلتن دقلتهلای روششلناختی از
معایب صوری و شکلی کتاب است .هرچند که د د ه اقناع مخارب املری ملذموم در نلزد
مؤل کتاب است ولی به نظر میرسد کتاب نمیتواند مخارب خود را اقناع کند.

پینوشتها
 .1نام خانوادگی مؤل

در تأییدیه اعضای هیئتداوران رساله دینپرستی صالح نوشتهشده است.

 .2مؤل بهتر بود از معادل فارسی استفاده نماید .گویا پی ازاین برای این عبار از معلادل فارسلی
استفاده شده است مانند مسئلهدار.
 .3احتماالً پوی

بایستی باشد.

 .4عین متن کتاب است.
 .5رویکرد و نظریه به یک معنا بکار رفتهاند.
 .6ساختار در آنجا (دولت) به توسعه منجر میشود و در اینجا (مجلس) به توسعهنیافتگی.
 .7پوپر بهصراحت معتقد است که بنیاد تمامی معار بشری حدسها و بافتهای از حلدسهلا (پلوپر
 )47 :1372هستند که قاب آزمون و در نتیجله خطاپذیرنلد .بله اعتقلاد وی کل معرفلت علملی
فرضی () Hypotheticalیا حدسی ) )Conjecturalاست (پوپر .)195 :1368
 .8عبارا و گزارههای تحلیلی گزارههایی هستند که صدق و کذب آنها منطقی است و للذا بلرای
تعیین درستی آنها نیازی به رجوع به عالم خارج نیست؛ اما عبارا ترکیبی گزارههایی هستند کله
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موضوع در محمول مندرج نیست و باید بلرای تعیلین صلدق و کلذب آنهلا بله علالم خلارج و
واقعیا رجوع کرد (راین .)34 :1372
 .9برای ارالع بیشتر مراجعه کنید :لفتویچ .1385 1383
 .10با عنایت به توضیح کم مؤل
لفتویچ را عقیم نموده است.

(دو سلطر) از نظریله لفلتویلج ملا معتقلدیم کله مؤلل

نظریله

 .11برای ارالع بیشتر مراجعه کنید :دلفروز  1393و نقد آن صالحآبادی .163-129 :1396
 .12به عنوان نمونه برای ارالع از میزان رشد اقتصادی این دورههلا مؤلل
واعظی ( )1393مراجعه کند.
 .13شناسایی رگههایی از ساختارگرایی در کتاب اودن نیست و تفسیر مؤل

ملیتوانسلت بله کتلاب
از اودن است.

 .14مؤل  Dutch sociologistsرا به جامعهشناسی آلمانی ترجمه کرده که درسلت آن جامعلهشناسلان
است نه جامعهشناسی و هلندی است نه آلمانی (.)Udehn 2001: 318
 .15مؤل در ترجمه مطالب اودن در صفحا  46تا  48کتاب خود اشتباها دیگری نیلز دارد .وی
 Corporate actorsرا به بازیگران یکتارچه ترجمه نموده است .پیکلان شلماره  6در صلفحه  47در
متن اصلی کتاب اودن نیست و مؤل خود آن را آورده است .نام شک در کتاب اودن فردگرایلی
ساختاری است که مؤل آن را به فردگرایی روششناختی ضعی ترجمه نموده اسلت .افلراد بله
ترجیحا و باورهای افراد ترجمهشده است (همان 47 :و  .)48چنین تغییراتی فهم ملتن را بلرای
خواننده سخت میسازد.
 .16جدا از عدم فهم منتقد از مقایسه با روش تحلی روایتی منتقد درج این مفهوم نادرست و گنل
را اشتباه تایتی میدانست که با تأکید و تکرار مؤل و همکار وی (ساعی) بلر آن چنلین اشلتباهی
مرتفو شد (دینپرست و ساعی .)57 :1393
 .17مؤل برای گریز از این مخمصه ناگزیر در برخی مواقو به ضع توسعه اقتصاد مللی متمسلک
میشود ولی گریز ناگزیر مؤل راهحلی ندارد .ارائه جدول حضورو یاب مؤل در صلفحه 141
به جدول مضلحک و مهمللی ملی مانلد کله در آن یلابی وجلود نلدارد کله بخلواهیم از رریلق
حضورو یاب برای امری استدالل اقامه کنیم.
 .18حرو بزرگ بیانگر رابطه عام و فراگیر و حرو کوچلک بیلانگر رابطله روایلی اسلت .بلرای
ارالع بیشتر مراجعه شود به فی .1381
 .19احتماالً علنی است.
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 .20برای ارالع بیشتر مراجعه کنید به مفیدی احمدی حسلین و همکلار ( )1395کلن بال لی در
نظریه رواب بینالمل رهیافلتهلای سیاسلی و بلینالملللی دوره و شلماره :دوره  7شلماره 3
صص .184 -157
 .21محتم که در اینجا عدد  9ازقلم افتاده است (دیلن پرسلت  .)45 :1393ادامله مطللب نیلز مؤیلد
رقم  9است (همان.)95-94 :
 .22مشخص نسبت که چرا واژه ملی بهجای داخلی نوشتهشده است.
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