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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the relationship between 

government species and capital market development. In this study, with 

the hypothesis that "political systems due to the nature, ideology and level 

of capitalism can be an obstacle or factor in the development of capital 

markets" answers the question that what is the relationship between the 

types of political system and capital markets? In order to achieve this 

goal, in the following text, using historical and interpretive methods, the 

historical approach and using documentary studies and typological 

libraries of political systems and their relationship with the capital market 

were examined. Based on the data of this study, it can be said that there is 

a significant relationship in terms of political and democratic ideology and 

the undemocratic nature of the political system with the development of 

the capital market. The results show that by analyzing the government and 

the market, including the capital market as political institutions and using 

the Weber model, it can be inferred that the government is the minimum 

factor in the development of the capital market. The next model is for left-

wing democracies, but undemocratic right-wing and undemocratic left-

wing political systems, by their very nature, hinder the development of 

capital market-oriented development goals. 
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 هی بازارسرماهای سیاسی و توسعه  رابطه نظام  یبررس

 1امیررضا خطیر

 2مجتبی مقصودی 

 3یدگلیب یاسالم  دیسع

 چکیده

 نیعع ا در. اسععت  هیبازارسععر ا توسعع ه با  های دولت رابطه گونه  یبررس  حاضر،  پژوهش  هدف

 اهیت، ایدیولوژی و سععطگ گععرایش   واسطه  به  نظام های سیاسی»  با این فرضیه که  پژوهش

 داده  پاسعع   پرسععش  نیا  به  «توانند  انع یا عا ل توس ه بازارسر ایه باشندداری  یبه سر ایه

  عع ن در  قصود نیا به لین یبرا ؟چیست  هیبازارسر ا با نظام سیاسی هایرابطه گونه  که  شد

ات  طال عع   از  یریگ   بهره  و  یخیتار  افت یرهروش تفسیری و تجویزی،    از  اس فاده  با  رو  شیپ

. شععد یبررسعع های سیاسی و رابطه آنها با بازارسر ایه شناسی نظامگونه  یاک ابخانه  اسنادی و

 یدئولوژیعع ا ث یعع ح از ی  نععادار رابطععه کععرد عنععوان توانی  پژوهش نیا  یهاداده  اساس  بر

 برقععرار  هیسععر ا  بععازار  توسعع ه  بععا  یاسیس  نظام  بودن  کیرد وکراتیغ  و  کید وکرات  و  یاسیس

 عنوانبععه  هیسععر ا  بععازار  جملععه  از  بععازار  و  دولععت   لیتحلکه با    دادن ایج تحقیق نشان    .است 

 توس ه  عا ل  یحداقل  دولت   کرد  اس نباط  توانی   وبر  یالگو   با اس فاده از  و  یاسیس  یهانهاد

 دارد  اخ صععا   کید وکرات  چپ   یهاکشور  به  یب د  یالگو .  شودی    حسوب  هیسر ا  بازار

 خععود  ت یعع  اه  واسععطه  بععه  کیرد وکراتیغ  چپ   و  کیرد وکراتیغ  راست   یاسیس  یهانظام  ا ا

 .هس ند  هیسر ا بازار  حور توس ه اهداف  برد شیپ  انع

 ، توس ه، دولت داری، سر ایهسیاسی، نظامبازارسر ایه: واژگان کلیدی
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 و بیان مسئله  مقدمه-1

 و(  سععر ایه  و  پععو )  بازار ععالی  توسعع ه   یععان  که  است   آن  از  حاکی  جهانی  تجربه  و  هانظریه

 جععذب)  نععابع  تععی ین  بععا   ععالی  هععایبازار.  دارد  وجود  نزدیکی  بسیار  رابطه  اق صادی  توس ه

 و رشععد در ثععروت عادالنععه توزیع و  نابع بهینه  تخصیص  ،(خارجی  و  داخلی  گذاریسر ایه

 هایاق صاد  تفاوت  توان ی  که  نحوی  به  کنند، ی  ایفا  بسزایی  نقش  هاکشور  اق صادی  توس ه

. کععرد جععو  و جست  آنها  الی  نظام  کارایی  و  کارآ دی   یزان  در  را  نیاف هتوس ه  و  یاف هتوس ه

. هسعع ند  روبععرو  ی  فععاوت  یهاسععکیر  با  هیبازارسر ا  گذارانهیسر ا  که  داشت   توجه  دیبا  ا ا

  ععد   ا ععا  رنععد یپذی   گذارانهیسععر ا  که  هس ند  اق صاد  یواق   یهاسکیر  ها،سکیر  یبرخ

 در  و  شععودی   لیتحم  گذارهیسر ا  به  گذار،است یس  نهاد  طرف  از  که  است   ییهاسکیر  گرید

 بععه گذارهیسععر ا ورود  انع که شود اتخاذ یمیتصم یاسیس نظام یسو   از  است   الزم  نیب  نیا

 اع بعع   توانععدی   یاسعع یس  نظععام.  نباشععد  زیعع ن  هیسععر ا  بععازار  توسعع ه   قابععل  سد  و  نشود  بورس

 در یدیعع تول ایع هعع ت ع ف الی برای  ناسب  بس ر کردن فراهم و انگیزشی ساخ ار یع دهعع کلع ش

 د،یعع تول از رافع انحعع  ادع ایجعع  اع بعع  لع  قابعع  در یا و شده ظاهر اق صادی توس ه پیشبرد امع  قعع 

 دهع بازدارنعع   عا ل  یک  عنوانبععه  یگذارهیسر ا  ریسک  افزایش  و   بادالتی  یهانهیهز  زایشع اف

 و  قوانین  کارایی  زایشع افعع   هععدف  با  سیاسی  ینهادها  عملکرد  حوزه  دیبا  جهین   در.  کند  عمل

 تضمین  ،یگذارهیسععر ا  الزم  ت ع ا نیعع   کععردنفراهم  ،انونع قعع   ت ع حاکمیعع   راریع برق  ،رراتع  ق

 ،تجارت  و  تولید  به   ربوط  وابطع ض  سهیلع ت  ،سیاسی  و  اق صادی  ثبات  ایجاد  ، الکیت   حقوق

 عععدم) آن نظایر و  اق صاد در رقاب ی و شفاف ،سالم ضاییع ف ایجاد و  الی زیرساخت   توس ه

 و  دولععت   رابطه  نقد  رسد ی  نظر  به  اساس  همین  بر  .ردیگ   قرار  ارزیابی   ورد(  یاق صاد  فساد

 و یاسعع یس اق صععاد ث یعع ح از حععوزه نیعع ا در پععژوهش و اسععت   ضععروری  ا ری  سر ایه  بازار

   .است  توجه  درخور ی ال  یبازارها توس ه نیهمچن

 پیشینه پژوهشادبیات و  -2

خععوب، فسععاد و رشععد  یحکمرانعع "تحععت عنععوان  یادر  قالععه (1390ی )و شععقاق یریبشعع 

 ،ی یری ععد  ،یاسعع یاصالحات س  یاجرا  یبرا  یکه بس رساز  انددهیرس  جهین   نیبه ا  "یاق صاد

 یدر  جموع با بس ه حکمرانعع   ی دن  یهانهاد  یریو شکل گ   یو بهبود توس ه اق صاد  ییقضا

قادر است با کن ر  و  قابله بععا فسععاد  یاس یبس ه س نیاست. ا  ریخوب و تحقق آن ا کان پذ

کند و توس ه همه جانبععه  نیرا تی  یاسیس یفضا ت یکسب و کار و ا ن  یو رانت، بهبود فضا

 به همراه دارد. 

نظععام   یآ ععدرعوا ععل  ععوثر بععر ناکا  لیعع و تحل  یبررسعع "تحت عنوان    یاه قال  (1394)  عطار

 رانیرغم اذعان  د یعل: حاصل شده که جهین  نیدرآن ا وکرده  نیتدو "رانیا یاس گذاریس

 شععکالت را در  شععهیهععا ر از نها کیکشور، هر  یاس گذاریس زمیدر  کان ییارشد به نارسا

ا ععر رونععد  نیعع کننععد کععه ای  ینهادها تلقعع  گریو  رتبط با د  شیخارج از حوزه عملکرد خو 
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آن بععه بحععران  یو دا نععه  نطقعع  دهیرا شعع اب بخشعع  یاسعع گذاریهععا در ا ععر س تععداخل نهععا

 شود.  ی   ی ن ه  یاس گذاریس

در   یشععرک   ت یعع بععا حاکم  یبععده  نهیرابطه هز"با عنوان    یپژوهش  (1394  ی)و افروز  ییرضا

به دسععت آ ععد  جهین  نیاند که بر اساس آن اانجام داده "یاسیارتباطات س یدارا  یهاشرکت 

وجود دارد   ی  نا دار  یرابطه  نف  یاسیارتباطات س  یدارا  یهاو شرکت   یبده  نهیهز  نیکه ب

 یکاهش خواهد داشععت. برقععرار  یبده  نهیهز  ابدی  شیها افزاشرکت   یاسیارتباطات س  رو اگ 

قععرار   یاق صععاد  یهععابنگاه  اریدر اخ   یادیها است و  نافع زبه نفع شرکت   یاسیارتباطات س

 .  کنندیتوجه    یو گمرک  یاتی ال  نیو قوان ی ال  یهاها کم ر به گزارششرکت  نی. ادهدی 

کععاری دولععت در نظععام بزه  یاسعع یاق صععاد س"بععا عنععوان    یادر  قاله(  1396)  ینی هرا و پرو

و   یاسععع یو نظععام س  کسععو یبزهکاری از    زانیگونه و    انی   کنند ی  انیب  "ریاق دارگرای فراگ 

و اق صعععادی ارتبعععاط   ی عععال  یوجود دارد  بزهکاری هعععا  می س ق  ۀاق صعادی حعاکم رابطع 

و نوع آن دارد و نظام اق صادی و فضای کسععب و کععار  حصععو    یاسیتنگاتنگ با قدرت س

 اسعت.    یاسیسازی س میتصم

تحلیل  قایسه ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعع ه بععازار "  در  (1394)  نیریگوگردچیان و سا

ریسک سیاسی بر عمق بازار سهام کشورهای  ن خب تاثیر  نفی دارد. بی   سندینو   ی   "سهام

و عععدم   یکراساطمینان، خشونت سیاسی شدید، جنگ داخلی، برو  ثباتی دولت، فساد و عدم

گذاری در بورس اوراق بهععادار  د وکراسی و...باعث کاهش اع ماد سر ایه گذاران به سر ایه

  ی شود.  

 ی«اسعع یدر اق صاد س یشرک  یراهبر»تحت عنوان  یا در  قاله (2015)سا  ی رو یج  ارک 

است.  یهاى بزرگ ضرور در اداره ا ور شرکت  سیاست و قدرت در ریعنوان کرده درک تاث

شرکت بععزرگ تععاثیر  ععی  یک  جویاى ن ایج خاصى است که عمیقا بر ، نافع قدرت   مرکز

 .گذارد

پویایی های نرخ ریسک سیاسی بععر نوسععانات بععازار "  ( تحت عنوان2013سولمن )  پژوهش

 ی عع   دایعع بازدهی سهام کاهش پنشان داد همانطور که ریسک سیاسی افزایش  ی یابد    "سهام

 .کند

 روش تحقیق و اهمیت پژوهش-3

 :پژوهش  روش 1-3

 ی و پععارادایم تفسععیری اسععت.فعع یروش پععژوهش ک  ی،انسععانبععر علوم  دیبا تیک     ن حاضردر  

بععر کععارکرد  ی ب ن ی رهیافت عمو   یاس گذاریس  ت یتوجه به  اهبا  پژوهش    نیدر ا  نیهمچن

و  لیعع تحل وهیشعع اسععت.  یاسعع یس لیعع و ساخ ار کارگزار در چارچوب تحل  یینهادگرا  ،ییگرا
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 ،یاسعع یعلععوم س  ،یاسعع یس  ی)جا  ععه شناسعع   یاها با  راج ه به اسناد ک ابخانععهداده  یگردآور

 است.  یشیمایپ نیز پژوهش یو سا انده  (یاسیاق صاد و اق صاد س

 پژوهش  اهمیت  2-3

 نیخرد جا  ه، تی   یهاهیسر ا  عیدر تجم  ژهیخود به و  یهالیبا توجه به پ انس  هیسر ا  بازار 

 ناسععب  یهافرصععت  جععادیهععا و اروش ریبععه  راتععب کم ععر از سععا ییهانععهیبععا هز ی ععال

در توس ه کشور داشعع ه باشععد و رشععد آن تحععت   ی وثر  ارینقش بس  تواندی   یگذارهیسر ا

 یععیسععازوکار اجرا  ،یانوندولت، ساخ ار  ناسب قعع   یاس گذاریس  ند، ان  یعوا ل   فاوت  ریتیث

قرار دارد. بنا بععر آنچععه گف ععه شععد، بععه نظععر   رهیو غ  یگذارهیدانش سر ا  یارتقا  ،یبازار  ال

نظععام   یهایگذاراسععت ی  ععیثر از س  ماًیکععه  سعع ق  یارکان اق صععاد  نیتراز  هم  یکی  رسدی 

رو  نیعع است و از ا هیبازار سر ا کندی  فایا یددر توس ه اق صا  ییاست و نقش بسزا  یاسیس

، در خععور بازارسععر ایهتوسعع ه   و  یاسعع یعملکرد نظام س  یبا  حور بررس  ییهاانجام پژوهش

 یهععاو نقععش نظام ی ال یهاحوزه بازار یهابا توجه به کمبود پژوهش نیتوجه است. همچن

گران قععرار پژوهشعع   اریعع  نبععع در اخ   انعنو بععه  تواندیها پژوهش حاضر  نهاد  نیدر ا  یاسیس

 .ردیگ 

 مبانی نظری-4

 و  اق صععادی  نهادهععای  دهععدی   نشععان  پویععا  سیاسی  اق صاد  چارچوب:  یاسیس  یفضا  -الف

 ،ییوغععو . )گذارنععد ی  تععاثیر   ععالی  توسعع ه  همچنععین  و  اق صادی  رشد  در  قانونی  هایسنت 

  نفععی  تععاثیر  سیاسی  اطمینان  عدم.  گذارد ی  تاثیر  بازارسهام  توس ه  بر  یاسیس  یفضا(  2013

 داللت   آینده  نا  لوم  هایسیاست   بر  زین  دولت   تغییر  اح ما .  دارد  اق صادی  تصمیمات  روی

 تصععمیمات  گععرف ن  از  اسععت    مکععن  گریععز  ریسععک  اق صععادی  عوا ل  که  طوری  به  کند، ی

 کشععور  از  خععارج  در  و  شععوند  خععارج  اق صععاد  از  اسععت    مکن  ای  کنند  دوری   هم  اق صادی

 (2000  وس،ی ریمید.)کنند یگذار  هیسر ا

رابطععه بععین دولععت و بععازار اسععت و در واقععع   : گرانیگاه اق صاد سیاسیاق صاد سیاسی  -ب

 ریادعا کرد که اق صاد سیاسی کنش   قابل و ت ا ل  یان دولت و بععازار را بععه تصععو   توانی 

تععا طبععق اصععو  حاکمیععت و تما یععت ارضععی، تمععام   کوشععدیسو دولت    کی. از  کشدی 

اق صاد )بععازار( را تحععت کن ععر    جملهف ا  در حوزه انحصاری سرز ینی خود، از    یروهاین

ترتیب اس قال  و وحدت سیاسععی را حفععد کنععد و قععدرت  لععی را   نیخود در آورد و به ا

نسععبی  ت یعع رقابععت و  ز هععا،مت یوکععار ق  بازار که  ب نی بر ساز  گریدهد. از سوی د  شیافزا

حذف  راعملکرد خودکار بازار، تجارت و  بادله آزاد   ت یتا  وانع و  حدود  کوشدیاست،  

 (23، 1379 ،یکند. )تقو 

 ینوساز  ری س  در  ها  حکو ت   عملکرد  تا  کندی   تالش  خود   طال ات  در  اپ ر:  اپ ر   د   -ج

 یقشععربند:  دارد  وجععود  لیعع تحل  یبععرا  یاصععل  ب د  سه  اپ ر   د   در.  کند  یبررس  را  توس ه  و

 عیعع وتوز  نیععیت   ساخ ار  عمده  بخش  ت ی سئول  یو.  یاسیس  یهاگروه  و  حکو ت   ،یاج ماع
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 صیتخصعع   یساخ ارها  اساس  نیا  بر.  داند  ی   دولت   ژهیو  به  و  یاسیس  نظام    وجه  را   نابع

 و  کند  ی   ت یتب   آن  از  یاسیس  نظام  که  است   یان خاب  یالگوها  به  وابس ه  کشور  هر  در   نابع

. شععود  ی عع    خ لععف  ینوسععاز  یهععا  ت یوضعع   یداریعع پد  بععه   نجععر  یاسیس  نظام  ت ینها  در

 (206 یال 198 ،1392 گران،ید و  وساالرید)

 شععکل آن تبع به و یدارهیسر ا نیتکو  از دیبا را  هیسر ا  بازار  از  یبحث  هر  سر ایه داری:  -د

 بععاز یالدی عع  نععوزدهم قععرن به یدارهیسر ا واژه از  گف ن  سخن.  کرد  آغاز   درن  بازار  یریگ 

 یالدی عع  نععوزدهم قععرن از شیب یقد   یدارهیسر ا الب ه(  154  ،1395  برگ،  دیسو )  گرددی 

 ظاهر  فئودا   یاروپا  در  هجدهم  و  هفدهم  قرون  در  یس ی الیکاپ  اق صاد  یعمل  اشکا   و  دارد

 یکشاورز  از  سمی الیکاپ.  شد  جیرا  نوزدهم  قرن  در  خا   شکل  به  سمی الیکاپ  واژه  ا ا  گشت 

 یدارهیسر ا  درباره  گف ن  سخنا ا    (210  ،1391  وود،یه. )شد  خ م  بازار  به  و  شروع  یتجار

 یفکععر  یهاشععهیر  از  یکعع ی  ب ععوان  دیشا  و  است   اق صاد  یاسیس  و  یاج ماع  ب د  به  بازگشت 

 و ت یعع  اه پععژوهش. دانسععت   ععال وس و کاردویر ت،یاسم آدام یآرا  را  یدارهیسر ا  نیتکو 

 از  شیپعع   قععرن  دو  که  است   یک اب  نیتر هم  کرد   ن شر  را  آن  ت یاسم  آدام  که   لل  ثروت  علل

 آن یاخالقعع  یهاا ععدیپ و( یدارهیسععر ا واژه نععه و  فهوم)  با  رابطه  در  سمی الیکاپ  واژه  رواج

 اق صععاد  کععه  اسععت   آن   لععل  ثروت  اس دال   نیتر هم(  113  ،1395   ولر،. )است   شده  نوش ه

. اسععت   ععردم ت یعع اکثر یزنععدگ  سطگ بهبود به قادر نحو  نیبه ر به دولت  دخالت  بدون  بازار

  (415 یال 406 ،1384 عالم،)

 

هععا عمععدتاً بععه داری نظا ی است که در آن تولیععد و توزیععع کاالدر یک ت ریف ساده سر ایه

شود  ب نی بر  الکیت خصو  دارایی و نیز  ب نععی بععر  بادلععه بععین  کانیسم بازار سپرده  ی

شععرط  شیپعع   یخصوصعع   ت ی الک(  24،  1395افرادی است که از لحاظ قانونی آزادند. ) ولر،  

کععرد کععه   انیگونه ب  نیتر ا  یشرط را به نحو جا  ه شناخ   نیتوان ای   ایداری است  سر ایه

را   گععرانیب واند د  ،هر فرد  یتواند وجود داش ه باشد که حق قانون ی  یداری تنها ز انسر ایه

دهععد این ت ریععف نشععان  ی( 154، 1395. )سوید برگ، از آنچه به او ت لق دارد  حروم کند

اق صادی نیست. زیرا وجود دارایی خصوصععی و افععرادی کععه از  کا الًداری یک نظام سر ایه

های سیاسی خاصی وجود داش ه باشد که لحاظ قانون آزادند، ز انی  یسر است که  کانیسم

داری( یهکاپی الیسم )یا سر ااز افراد در  قابل ت رض دیگران به  ا  و جانشان حفاظت کند.  

ب وان   اصوالًکند و نه بر یک نهضت. اگر  رغم پسوند ایسم نه بر یک ایدئولوژی داللت  یبه

های اق صادی و حقوقی اسععت کععه ی از نهادا جموعهکند، دا  بر  گفت بر چیزی داللت  ی

، تولید به  نظور کسب  نف ت خصوصی را به روا  طبی ی ساز اندهی اق صادی  بد  جم اً

های سا ان دادن های تولید و یکی از راهداری یکی از شیوهیهسر ا. به طور خالصه،  سازد ی

 (  379، 1390، فوالدوندبه ف الیت اق صادی است. )
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 بععا   ععدرن  بععازار   فهععوم  ا ععا  شععودی    شععاهده   یتار  طو   در  بازار  ست یز  اگرچهبازار:    -ه

 یتنگععاتنگ  رابطه  یدارهیسر ا  نظام  شد   شخص  قبل  بحث   در.  است   خ هیآ   در  یدارهیسر ا

 سععر  یادهیعع چیپ  یهععایدگرگون  بععه  واکععنش  در   ععدرن  یاج ماع  شهیاند.  دارد  بازار   فهوم  با

 هععایدگرگون  نیا  درباره  هجدهم  قرن  از  کم  دست .  بود   هی درن  ت یوض    حصو   که  برآورد

 ،ید وکراس  ظهور  ،یصن    انقالب  ،یدارهیسر ا  شدن،  یصن    چون  یاصالحات  از  اس فاده  با

 کععه اسععت  آنها با وندیپ و اصطالحات نیا کنار  در.  شدی   شهیاند  شدن  یشهر  و  ی ل  دولت 

 یزندگ .  ردیگ ی   قرار  یتجار  جا  ه  ای  بازار  جا  ه  ی نی   درن  جا  ه  برجس ه  یژگ یو  گرید

 یهاوهیش و  هاسبک  یبند قوله.  است   تصور  قابل  ریغ   بادله  بدون  یانسان  اتیح  و  یاج ماع

 و یاج مععاع  ناسععبات  شععخص، یاج مععاع نظععم کی از یروشن  نقشه  جا  ه  کی  در   بادله

 اریعع اخ   در  را  ینظم  نیچن  فرهنگ  و  اتیاخالق  و  ی  ان  و  هاارزش  زین  و  آن  یاج ماع  شبکه

. اسععت   ی  فععاوت  کععا الً  یاج مععاع  روابط  ی ق ضا   بادله    فاوت  یهاشکل.  دهدی   قرار   ا

 (18 یال 17 ،1386 س،یتونک)

شععده بععه   نیاست که در آن اوراق بهادار تضم  یبازار ال  ینوع  هیبازار سر ابازارسر ایه:    -و

 یهاشععرکت   ی ععال  نی نبععع تععی   هی. بازارسر اشودیو فروش    دی دت خر  یصورت طوالن

 و اوراق بععدهی ان شععار سععهام )عرضععه( قیاز طر یو خارج  یدر ب د داخل  و دولت    خ لف

اصععل او  آن   نیاسععت و بنععابرا  ت ی الک  یاان قا  لحظه  هیبازارسر ا  یژگ یو  نیتراست.  هم

 یگفععت اجععزا  توانی   ه،ی ند به بازارسر ااست.  با نگرش نظام  یخصوص  ت ی الک  رشیپذ

 ینظارت  یهاو  قررات و نهاد  نیقوان  ،ی ال  یهابازار  ،ی ال  یهانهاد  ،ی ال  یهاآن شا ل ابزار

 (2017)سارور،  است.  

 هی شارکت  ردم در بازارسر ا  زانیکاهش    ای  شیتواند بر افزاکه  ی  یاز عوا لقوانین:    -  ز

اساسععا یععک چععالش حقععوقی ها  توس ه بازار  است.  یو قانون  یاسیگذار باشد عوا ل س  ریتیث

های ای از زیععر سععاخت بلکه توسععط شععبکه پیچیععدهکنند  ف الیت نمیها در خأل  است. بازار

کننععد چععرا کععه هععر را تقویععت  یهععا شوند. قانون و نهادهای خوب بازارنهادی حمایت  ی

ای در بازار نیاز ند ساخ اری قانونی است که   ضععمن بععه رسععمیت شععناخ ن حقععوق  بادله

از هععا و کارهععای اجععرای قراداد . همچنین وجود سازباشد ت خریداران و فروشندگان الکی

قوانین نیز بععرای  طرفانهیو اجرای بها بینی، شفافیت در روشجمله قوانین صریگ قابل پیش

 (2010)لوبان،  .ضروری است ها  توس ه بازار

مفروضات 
سرمایه داری

مالکیت 
خصوصی

بازار رقابتی
ا انباست سرمایه ب
هدف تولید و 

فروش

حداقل دخالت 
دولت در اقتصاد

قانون حداکثر سود دموکراسی

 ی دار هیسرما مفروضات
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 توسعع ه: اسععت  شععده فیعع ت ر نیچن توس ه آکسفورد  کشنریید  در  توس ه بازار سر ایه:  -ح

 اشععاره  طلععوب وضع به  طلوب کم وضع از ریتغ  به    موالً  که  است   یب د  چند  ندیفرا  کی

توسعع ه بععورس اوراق بهععادار را از طریععق سععه  شخصععه اصععلی   یفی یلر سنجش ک   .کندی 

اند از عمق، عرض و خبرگی.  شخصه عمععق اشععاره ها عبارتکند. این  شخصهتوصیف  ی

تواند توسط انععواع های عمق بازار  یبورس اوراق بهادار دارد. نشانه ینقدشوندگ به اندازه و 

های بععه حجم   ا الت، نسبت گردش و ت داد شععرکت   ،ها شا ل سر ایه بازار خ لف   یار

ثبت رسیده یا پذیرف ه شده در بازار های سهام اندازه گیری شود. عرض به   نی تنوع بععازار 

های  خ لف صن ت ها از بخشزرگ و کوچک، انواع شرکت های ببر حسب حضور شرکت 

 شعع ریبخععش ب  نیو  ا در ا  دو خارجیان است. خبرگی نیز بر  دیریت و اداره بازار اشاره دار

. خبرگی همچنین تاب ی از روش های پرداخت، قععوانین و می حور   مرکز هس   نیا  یبر رو

و   138  ،1394ان،یعع زار است. )گوگرد چبا  یی وثر بر کارا  یهادهیپد  گری قررات،  الیات و د

139) 

داری در نظر  اکس وبر بععر اسععاس دو  اهیت سر ایه  :هیسر ا  بازار  و  نظام سیاسی  وبر،  -ط

داری سخن نمی گوید، بلکه در اصل  هم بنا شده است. نخست آنکه وبر درباره یک سر ایه

داری بععه گونه بحث شده است که سععر ایه  نیاها سخن گف ه است.  داری ورد جمع سر ایه

ها داریسععر ایه  ی نعع ی  یبه طور جم عع   یلیبه نحو تحل  دیاست که آنها را تنها با  ی ثابه ساخ 

داری را و دوم اینکه وبر س ی کععرد  فهععوم سععر ایه  کرد  سهی قا  گرید  کی  کرده و با  فیت ر

داری بععه  ثابععه نظععا ی حو  کنش اج ماعی توس ه دهد که این شیوه در  قابل تلقی سر ایه

داری د. سععر ایهکنعع داری صععحبت  یاست که قوانین خودش را دارد. وبر از سه نوع سر ایه

 داری سیاسی.داری سن ی یا تجاری و سر ایهعقالنی یا  درن، سر ایه

عنوان برچسب یععا لقبععی بععرای داری را ت ریف کند آنها را بهوبر به جای اینکه انواع سر ایه 

های اصلی جهت گیری سر ایه دارانه بععرای کسععب سععود« بععه کععار شش نوع  خ لف »شیوه

کنععد کععه بععه طععور ا به  ثابه ایجاد نوعی کنش اق صادی ت ریععف  یبرد. وبر سودآوری ر ی

ی قدرت جدید کن ر  بععر کاالهععا وجو جست یی برای  هافرصت  داوم و  س مر   طوف به »

داریسر ایه

سر ایه داری تجاری سن ی انواع سن ی تجارت 

سر ایه داری سیاسی

سود یغما گری سیاسی

سود در بازار از طریق زور و 
سلطه

سود از طریق   ا الت غیر 
  مو  با  قا ات

سر ایه داری عقالنی

تجارت در بازار های آزاد و 
سر ایه داری تولیدی

سر ایه داری  الی و بازارسر ایه

 ی دار  هیسرماو  وبر
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توانععد بععه اشععکا  در یک فرصت خا  است« کنش سودآوری با تمایل سععر ایه دارانععه  ی

ر کدام هم نوع جا  ععه شناسععانه  خ لفی که به نحو کیفی از هم   فاوت هس ند، درآید که ه

   ینی را ایجاد کند. 

سر ایه دارانه صدها   -های  نف ت طلبانه با جهت گیریگوید چهار نوع از این کنشوبر  ی

، در حالی که دو نوع باقیمانده تنهععا در دوره  ععدرن و در غععرب وجععود اندداش هسا  وجود  

ی است و اساسععاً شععا ل و عقالنری  درن  داداش ه اند، دو نوع آخری نمونه هایی از سر ایه

دائمععی در یععک بععازار   و فروشای هس ند که در آن تولید  س مر و خرید  یشرف هپنظام  الیه  

داری داری بععا تمایععل سععودآوری، سععر ایهآزاد وجود دارد. در  یان چهار نوع دیگر سععر ایه

طریق دولت به وسیله داری با تمایل سیاسی( شا ل  واردی است که سود از  سیاسی)سر ایه

داری تجععاری سععن ی شود. سر ایهقراردادها با تحت حمایت  س قیم فیزیکی دولت تولید  ی

داری عقالنععی های با  قیاس کوچک تجارت در کاال و پو  است. در سر ایهنیز شا ل کنش

هععای آزاد و تولیععد خریععد و فععروش  سعع مر در بازار  -1 ا شاهد دو شیوه   فاوت هس یم.  

داری از طریععق اوراق بازار سر ایه ی نی سععر ایه -2داری و مر کاال در  ؤسسات سر ایه س 

های سیاسی، توس ه  الی  ؤسسععات جدیععد بععا فععروش بهادار، عملیات  س مر  الی ساز ان

( براینععد 159و  158، 1395اوراق بهادار با هدف کسب قدرت و تنظیم سععود. )سععویدبرگ، 

بازار  الی به ویععژه بععازار سععر ایه در شععیوه   جایگاهری حاکی از  دای وبر از سر ایهشناسنوع

به واسطه سطگ رابطه خععود بععا انععواع سععر ایه داری و نظام های    داری است عقالنی سر ایه

 عا ل یا  انع توس ه بازارسر ایه هس ند. 

  بازار سرمایه سیاسی و هاینظام-5

داری شکل گرف ه و طور که  شخص شد اصوالً بازار سر ایه بر پایه  فروضات سر ایههمان

به ایععن پرسععش تا    است بر آن    شروینوش ار پدا   رکزی آن  الکیت خصوصی است. اکنون  

های سیاسی و روابط اق صادی  ربوط بععه آنهععا، چععه جایگععاهی بععرای نظام در پاس  دهد که

برای پاس  به این سؤا  باید به ت ریفی از نظام سیاسی و روابععط  شده؟بازار سر ایه ت ریف 

حکومت

اقدامات

قوانین 

تصمیمات

بازخورد

تقاضا ها

حمایت ها
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 .یافت   داری و  الکیت خصوصی دست اق صادی آن با  حور سر ایه

 نظام سیاسی 1-5

های عمععو ی اعععم از سیاسععی، اداری، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دول ی و همه نهاد

ها و قوانین و  قررات حععاکم اق صادی، قضایی، نظا ی،  ذهبی و چگونگی کار کرد این نهاد

ای ترین ت ریف نظام سیاسی به  ثابه  جموعه  در کلی(  197،  1384بر آنها است. )ابولحمد،  

-شود که با سایر خرده نظععام  ل یا خرده نظا ی از نظام اج ماعی دیده  یاز فرایند های ت ا

های غیرسیاسی نظیر نظام اق صادی در ت ا ل است. به این تربیت نظام سیاسی ضععمن آنکععه 

های  ععوازی از جملععه  تر اج ماعی است با سایر خرده نظامخود خرده نظا ی از نظام وسیع  

نظعععام  (188 ، 1378یععب زاده، نظام اق صادی در ت ا ل است. )نق

سیاسی به   نای حوزه سیاست و حکو ت، سیس می است که در پی دس یابی بععه هععدف یععا 

کنععد، آنهععا را واسععطه اهدافی اسععت و از  حععیط پیرا ععون خععود داده هععایی را دریافععت  ی

ها به  حععیط  ن قععل کند و سپس به صورت بازده با سیاست های سیاسی پردازش  یساخ ار

های اج مععاعی پیچیععده ها به واسطه فرآیندها یا سیاست . در نهایت آثار و تب ات بازدهکند ی

ها و هععا شععا ل خواسععت تععرین دادهشععود.  همای بععه درون سیسعع م سیاسععی بععازخوران  ی

شود. تحت تیثیر همین های الزام آور ظاهر  یها است و بازده نیز به صورت تصمیمحمایت 

واژه نظام سیاسی اهمیععت بسععیار یافععت و در بسععیاری از  ععوارد نگرش )تحلیل سیس م ها(  

( یک سیسعع م سیاسععی 65و  64، 1385جانشین  فهوم دولت به   نای کلی آن شد. )بشریه، 

شععود. ها و برون دادی سیاسی، اق صادی و اج مععاعی تشععکیل  یاز ارتباطات بین درون داد

هععا نیععز های عمو ی است. بععرون دادها و حمایت های سیس م سیاسی شا ل تقاضادرون داد

شا ل تقسیمات و اقدا ات حکو  ی از قبیععل سیاسعع گذاری، تصععویب قععوانین و تخصععیص 

ها آورد که به تناوت تقاضاها بازخورد را به وجود  یهای عمو ی است. این برون دادهزینه

کند تمایععل ها بیان  یدهد.  وضوع  همی که  د  سیس مهای بیش ری را شکل  یو حمایت 

( در یکی از پععژوهش هععا، 133و  132، 1391سیس م سیاسی به ت اد  یا ثبات است. )هیود، 

کننععد کععه از واژه  یالدی دو دانشععمند پیشععنهاد  ی  1960در سا     "گابریل آلموند و کلمن"

 (31، 1379اس فاده شود. )تنسی،  "دولت   "به جای    "نظام سیاسی"

 یاسیس یهانظام یشناس گونه1-1-5

رهیافععت   شععودهای سیاسی اس فاده  یترین   یارهایی که برای طبقه بندی نظامیکی از  هم

اق صادی است که از ز ان ارسطو  طرح بود. بععه گف ععه ارسععطو در تثبیععت شععکل حکو ععت 

 ی اسیس نظام و  یستمی س هینظر
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ویژگی و توزیع ثروت عا ل ت ین کننده است. دا  نوشت توزیع قععدرت بععا توزیععع ثععروت 

 بازتاب تیسیس اق صادی است. بععه گف ععه  دیسععون حععق برابر است و تیسیس سیاسی صرفاً

 الکیت  انع بزرگی بر سر راه هماهنگی  نععافع اسععت. تفععاوت در  یععزان و انععواع  الکیععت 

کند. این رهیافت به دست  ارکس به صورت ابزار های  خ لف تقسیم  یجا  ه را به طرف

ه تععاری  جا  ععه بشععری را نیرو ند و فلسفه عمل درآ د. در رهیافت  ارکسیس ی نیرویی کعع 

دهد شرایط  ادی زندگی و به ویژه شیوه تولید است و هر شععیوه تولیععدی نظععام حرکت  ی

 ( 53الی  50، 1385، عالم ناسبات تولید ویژه خود را دارد. )

بر اساس همععین نگععرش اصععطالح 

های سیاسی چپ و راسععت در نظام

الب ععه ادبیععات سیاسععی   ولععد شععد. 

اصععطالح چععپ و راسععت   نععای 

دقیقی ندارد و در   نععای  حععدود، 

کند. جنععاح های  خ لف را نسبت به اق صاد و نقش دولت  شخص  یطیف سیاسی دیدگاه

اح راست از حداقل دخالععت دولععت چپ از  داخله دولت در اق صاد و اش راک گرایی و جن

و در واقع چععپ و  (35الی  33،  1391)هیود،  کند  در اق صاد، بازار و اصالت فرد حمایت  ی

هععا بععه  الکیععت راست نشان دهنده  یزان دخالت نظام سیاسی در اق صاد است و نگاه دولت 

 دهد.خصوصی را نشان  ی

در یععک هععای سیاسععی اسععت.  نععدی نظامهای طبقه بچهره چهار گانه دولت نیز یکی از ابزار

 ،یدئولوژیا  -2اجبار،    -1،  یچهار چهره اصل  یدارا  یاسیسچشم انداز جا ع، دولت یا نظام  

 یو اصععل  داریعع هععای پااز چهره  یکعع یاجبععار    اسععت.  یوجه خصوصعع   -4  و  یوجه عمو   -3

و حععل  نازعععات   ت یعع حفد نظععم و ا ن  هی ؤسسه دولت است. بدون عنصر اجبار و قوه قهر

بخععش   ت یتععوان گفععت چهععره  شععروع ی  زیعع ن  یدئولوژی. در خصو  وجه است ی مکن ن

هس ند.  زین یو خصوص ی دو چهره تی ین  نافع عمو   یها دارااست. دولت   یاسیهای سنظام

ها است یسو س  کیکنند و از   ی  فایا  یات عمو سو خد ات عام المنف ه و خد   کیاز    ی نی

 ،یهمبسعع گ  جععادیا.  شععوداز جا  ه تمام  ی  یهای خاصو اقدا ات آنها اغلب به سود بخش

از   دیعع جد  طیبا شععرا  قیحکو ت و تطب  یبه اهداف کل  یابیدس ها و  نازعات،  حل کشمکش

 ،یهای اق صععاددولععت اسععت. بععر حسععب ت ارضععات و شععکاف  یهای چهره عمو ژهیکارو

کععه در   یعععا ل  نیهس ند و  هععم تععر  یهای گوناگونیصورتبند  یو ... جوا ع دارا  یاج ماع

نععدرت  نععابع  طلععوب   لهیشود  سعع  وجب رقابت و کشمکش  ی  یجوا ع از لحاظ اق صاد

نظام 
سیاسی

کمونیسم

مسوسیالیس

لیبرال

کار حافظه

فاشیسم

 ی اسیسهای نظام  انواع
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اجبار

وجه 
عمومی

ایدئولوژی

وجه 
خصوصی

نععابرابر و   عیعع  نععابع، توز  ی عع یکمبععود طب  جععهی خ لععف ن های  ریاست که خود بر حسب ت ب

ت ارضععات   نیعع است. با توجه بععه ا  دیجد  ندهیهای فزاازین

ها هنجار  نیتکو   از ندیو تداوم حرکت جا  ه ن  یهمبس گ

 یهمبسعع گ  جادیکه ا  یهای  ش رک است. در حالو ارزش

و   نیدارد حل  نازعات به قوان  باطهای جا  ه ارتبا ارزش

و   یها همان نظععام حقععوقشود. هنجارها  ربوط  یهنجار

بععا و    دارنععد  زیهس ند که ضمانت اجرا ن  یو قواعد  نیقوان

 یعمععو   ژهیکععارو  نیو دولت است. سو   است یاز س  یپاره ا  ینگاه حقوق و نظام حقوق  نیا

 اند.خود در نظر گرف ه  یکه برا  است   ینی    ای  یبه اهداف کل  یابیدس   یها کوشش برادولت 

های اسععت یاسععت. س  یا روز اهداف اق صاد  یاسیترین اهداف نظام س هم  شودالب ه گف ه  ی

. در طععرف زدیعع انگ باحث را بععر  ی نیش ریقرار دارد و ب  ت یها در راس اولو دولت   یاق صاد

را در   یو فنعع   ی ععال  یاصالح و نوساز  زهیها حس رقابت و انگدولت   یهای فنشرفت یپ  گرید

 گععرید یاز سععو  شععود. ی ادیعع  دیعع جد طیبععا شععرا قیعع عنوان تطبکه از آن به  زدیانگآنها بر  ی

نفععوذ و   یهععای  م ععاز، ذگروه  اهسعع ند و در همععه جعع   زیعع ن  یچهره خصوص  یها دارادولت 

 یهای دول عع اسععت یحضور دارند که از  نابع  خ لف دولت برخوردارند و بععر س  یبرجس ه ا

 100،  1385  ه،یدهند. )بشععردولت را آلت دست خود قرار  ی  یح   ای  کنند واعما  نفوذ  ی

دولععت   یا ابزار گععونگیاس قال     زانیکننده    نییت   یوجه خصوص  نی( در واقع هم117  یال

دهععد، بر اساس اینکه کدام یک از چهار چهره  ذکور وجه اصلی دولت را تشکیل  ی  است.

 توان  شخص کرد. های سیاسی را  ینوع نظام

 دولت چهارگانه وجوه  
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نظام سیاسی

غیر 
د وکراتیک

قدرت یک 
جانبه

راست

حداقل دخالت 
دولت در 

اق صاد

د وکراتیک

قدرت دو 
جانبه

چپ

حداکثر 
دخالت دولت 

در اق صاد

های سیاسی هیچ کدام بععه تنهععایی با این حا  چهره چهار گانه دولت و روابط اق صادی نظام

های سیاسی  حسوب نمی شود و ترکیب چهره چهار گانععه   یار دقیق برای طبقه بندی نظام

ی طبقععه بنععدی ترجععا عهای سیاسی را به شکل  ها با اق صاد، نظامدولت ب الوه رابطه دولت 

کععه شععا ل  دیعع آبععه دسععت  ی یاسینظام س یفوق چهار دس ه کل اریدو     ب یاز ترک کند.   ی

راسععت و غیرد وکراتیععک  های  چپ، نظام  کیهای د وکراتراست، نظام  کیهای د وکراتنظام

 .دهنععد ی شیرا نمععا یخاص  یروابط اق صاد  کیچپ است که هر    غیرد وکراتیکهای  نظام

  (160 یال 158، 1385  ه،ی)بشر

 داریسرمایهو  روابط اقتصادی ،نظام سیاسی راست دموکراتیک 5-1-1-1

ی نی حکو ت  حدود به قانون، جا  ععه   سمیبرالیلهای راست د وکراتیک بر پایه اصو   نظام

 دنی، اولویت آزادی نسبت به عدالت اج ماعی، تمایز  یععان حععوزه عمععو ی و خصوصععی، 

در   انععد. لیبرالیسععم( شععکل گرف ه128الی    125،  1385تساهل و  الکیت خصوصی )بشیریه،  

( در برابر یو اق صاد  یاج ماع  ،ی)فرد  یحوزه خصوص  نییبه  نظور ت   یفکر  یآغاز کوشش

عنوان پایععه گععذار اغلب از جععان الک بععه(  11  ،1391...  سمیبرالیل  ه،یریبود. )بش  یقدرت دول 

آرای آدام اسععمیت شععکل شود گاهی نیز اق صاد سیاسی کالسیک که بر پایه  لیبرالیسم یاد  ی

لیبرالیسععم  حصععو   (197، 1391شععود. )لیععد ان، گرف ععه، لیبرالیسععم اق صععادی خوانععده  ی

به  فهوم واگععذاری داری به جای آن بود و یسم و رشد جا  ه بازار یا سر ایهفئودالفروپاشی  

( 67،  1392)هیععوود،  حداکثر  مکن ا ور اق صادی و اج ماعی به بخععش خصوصععی اسععت.  

که در آن همه افععراد اعععم از تولیدکننععده و   کنند ی  از بازار آزاد را ترسیم  رییتصو   ها یبرال

تضععادی در پععس بازار اخ یععاری و آزاد اسععت،  نیدر ا بادالت   صرف کننده سود  ی برند.  

همچنععین  یععان . بازار وجود ندارد و در ن یجععه نیععازی بععه  داخلععه دولععت در بععازار نیسععت 

هععر دو   در  ی از لحععاظ طبقععاتی نسععب ی اساسععی وجععود دارد زیععرادارد وکراسی و سععر ایه

 یاسیسهای نظام  طبقه بندی 
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دسععت  .حضور اساسی داردو نقش  ،عنوان عا ل انباشت سر ایه و  دافع آزادیبورژوازی به

  (320، 1382نیست. )بشیریه،  داری آزاد  مکن ی بدون نظام سر ایهزکم د وکراسی بورژوا

هععای لیبععرا  هععای اق صععادی نظامویژگیبه این ترتیب و با توجه بععه ت ععاریف ارائععه شععده،  

حداقل دخالععت دولععت در   -2دفاع از بازار آزاد و خود تنظیم شونده،    -1د وکراتیک شا ل  

 -5د وکراسی  ب نی بر شفافیت و پاسععخگویی و    -4،   الکیت خصوصی  -3ا ور اق صادی،  

راسععت د وکراتیععک بععر هععای نظامروابط اق صادی  در واقع  یدگی با کاپی الیسم است.  تندرهم

اساس، د وکراسی، اق صاد باز، بازار آزاد رقاب ی، حداقل دخالت دولت در اق صاد و بععر پایععه 

توان گفت: با توجه به اینکه بندی این بخش  یدر جمعو  ت ریف شده  عقالنی  داری  سر ایه

قععانون و عععدم دخالععت دولععت   ، حاکمیععت پذیرش  الکیت خصوصی، پاسخگویی، شفافیت 

تععوان از ایععن شععوند بنععابراین  یهای تکوین بازار سر ایه  حسوب  یترین پیش فرض هم

در  از  نظر عمق، عرض و خبرگی،  عنوان عا ل توس ه و تکوین بازار سر ایهنظام سیاسی به

 باالترین سطگ نام برد.

:فرآیند

دموکراتیک

تصمیمات و 
:اقدامات

سرمایه داری

عقالنی

باز خورد

درخواست و 
: حمایت

جامعه مدنی اقتصاد

بازار آزاد 
رقابتی

مالکیت 
خصوصی

حداقل 
دخالت 
دولت

جامعه مدنی 
قوی

سرمایه 
داری

دموکراسی

حاکمیت 
قانون

شفافیت

پاسخگویی

 اقتصادی و سرمایه داری ، روابط ک یدموکرات راست یاسیس  نظام

داریسر ایه

سر ایه داری تجاری سن ی انواع سن ی تجارت 

سر ایه داری سیاسی

سود یغما گری سیاسی

سود در بازار از طریق زور و سلطه

سود از طریق   ا الت غیر   مو  
با  قا ات

سر ایه داری عقالنی

تجارت در بازار های آزاد و سر ایه 
داری تولیدی

سر ایه داری  الی و بازارسر ایه
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 داریسرمایهو روابط اقتصادی  ،نظام سیاسی چپ دموکراتیک 5-1-1-2

هععا در قابل  شاهده است و دولت   حوزه اروپای غربی    موالً در  د وکراتیک چپ های  رژیم

بنععا نهععاده   د وکراسععیها بر اساس ترکیبی از  فروضات سوسیالیسععم، لیبرالیسععم و  این نظام

داری به صورت واکنشی در برابر سععر ایه  هرچند  سوسیالیسم(  300،  1391)بشیریه،  .  اندشده

یش سوسععیا  داری پیونععد یافععت و دلیععل آن پیععداسععر ایهخیلععی زود بععا    ا ععا  به وجود آ د

 و  فععرد  بععین  ت ععاد   و  دولت   و  بازار  بین  ت اد دار  طرف  د وکراسی  د وکراسی بود. سوسیا 

وسععیا  د وکراسععی بععرای ایجععاد سععازش بععین پععذیرش س دیععدگاه کععانون  در.  اسععت   جا  ه

عنوان تنها  کانیسم قابل اع ماد برای تولید ثروت از یک طرف و عالقععه بععرای کاپی الیسم به

های اج ماعی طبق اصو  اخالقی و نه بازاری از طرف دیگر تالش شده است. توزیع پاداش

 پشععت   ریععزی  برنا ععه  و  اش راکی  ت  الکی   انندها به اصو  بنیادگرایانه ای  سوسیا  د وکرات

 ود،یعع )ه  کردند  بنا  نو   از  اق صادی   دیریت   و  توزیع  باز  رفاه  اساس  بر  را  سوسیالیسم  و  کردند

سوسیالیسم اصالح طلب یا غیر  ارکسیس ی نحله بزرگی را تشکیل ( و در نهایت  79،  1392

  .داد

السععا  بععه  دد.گععرهای فردینععاد السععا  بععر  یریشععه ایععن نععوع سوسیالیسععم بععه اندیشععه

 ضععروری  و  ابععدی  نهادی  را  دولت   نهاد  نداشت   اع قادی  آینده  طبقه  بی  و  کمونیس ی   جا  ه

داری و تیسععیس از طریععق اصععالح سععر ایه  سوسیالیسععم  بععه  دسعع یابی  او  نظععر  به  دانست  ی

( 134  یالعع   139،  1385  ه،یبشر. )ها و دخالت دولت در حیات اق صادی ا کان داشت ت اونی

 و اسععت     هععد بععازار به ایدئولوژیک لحاظ از  کالسیک  لیبرالیسم  که  حالی  در این بین و در

سوسععیا  دولععت نععد ک  ی  بععارزه اشعع راکی و  عمععو ی   الکیت   به  رسیدن  راه  در  سوسیالیسم

 قبععو  بععین  سازش.  است   جمع  و  فرد  بین  ت اد   و ت اد  بین بازار و دولت   ت در پید وکرا

 توزیععع و درخواسععت  سو  یک  از  ثروت  تولید  اع ماد  قابل  سازگار  یگانه   ثابه  به  داریسر ایه

هععای نظام  کععانون  در  دیگععر  سععوی  از  بععازار  اساس  بر  نه  و  اخالقی  اصو   با  هماهنگ  ثروت

 (  86، 1392 ود،ید. )هدار قرار  د وکرات  سیاسی سوسیا 

ت. سیاسی اسعع های عمدتاً بیانگر شکل خاصی از رژیم آنچه گف ه شد چپ د وکراتیک  بنا بر

های سیاسی بر این  حور حا ل برخی از اصو  لیبرالیسععم، د وکراسععی، سوسیالیسععم و نظام

 -3حقععوق شععهروندان    نیتضععم  -2  ن،یوانبععر قعع   یحکو ت  ب ن  -1داری هس ند که  سر ایه

 یععیو کثععرت گرا  یجا  ه  ععدن  -4از نظارت و  وازنه،    یس میهای  جزا و سوجود ساز ان

ی حمای ی نیست کععه ا جموعهدولت تنها    بر این اساس  اند.را از لیبرالیسم وام گرف ه  یاسیس

وظیفه اصلی آن فراهم کردن چععارچوب صععلگ و نظععم اج مععاعی باشععد. بععه عبععارت دیگععر 
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شععود و ینمتشععکیالت نهععادی دولععت حععداقلی بععه نیععروی نظععا ی و دادگسعع ری  حععدود 

های اق صادی و اج ماعی تا حدی به دولت ت لق دارد. بر اساس این تفکر دخالت  سئولیت 

ی ضروردهد و  داخله دولت تا حدی نیز  ینموان تولید را کاهش  دولت رقابت، کارایی و ت

 است.

 چععپ   یهععانظام  یاق صععاد  یهععایژگ یو  شععده،  ارائععه  فیت ععار  بععه  توجععه  با  و  ب یترت  نیا  به

 -2 ،یاق صععاد ا ععور در دولععت  دخالععت جا  ععه و  و بععازار ت ععاد  -1 شععا ل کیعع د وکرات

 بععا  یدگ یعع تندرهم  -4  وی  خصوصعع   ت یعع  الک  -3یی،پاسععخگو   و  ت یشفاف  بر  ی ب ن  ید وکراس

 نکععهیا  بععه  توجععه  بععا:  گفععت   تععوانی   بخش  نیا  یبندجمع  در  و  است سر ایه داری عقالنی  

 یهافرض  شیپ  نیتر هم،  قانون  ت یحاکم  ت،یشفاف  ،ییپاسخگو   ،یخصوص  ت ی الک  رشیپذ

 عا ععل  عنععوان  به  یاسیس  نظام  نیا  از  توانی   نیبنابرا  شوندی    حسوب  هیسر ا  بازار  نیتکو 

 . برد نام  ،یخبرگ   و عرض  عمق،  نظر از  هیسر ا بازار  نیتکو  و توس ه

داریسر ایه

سر ایه داری تجاری سن ی انواع سن ی تجارت 

سر ایه داری سیاسی

سود یغما گری سیاسی

سود در بازار از طریق زور و سلطه

سود از طریق   ا الت غیر   مو  
با  قا ات

سر ایه داری عقالنی

تجارت در بازار های آزاد و سر ایه 
داری تولیدی

سر ایه داری  الی و بازارسر ایه

:فرآیند

دموکراتیک

تعادل بازار و 
جامعه

تصمیمات و 
:اقدامات

سرمایه داری

عقالنی

باز خورد

درخواست و 
: حمایت

جامعه مدنی

اصناف
اقتصاد

تعادل بازار

مالکیت 
خصوصی

نظارت 
دولت

جامعه مدنی

سرمایه 
داری

عقالنی

دموکراسی

حاکمیت 
قانون

شفافیت

پاسخگویی

 ، روابط اقتصادی و سرمایه داری ک یدموکرات چپ یاسیس  نظام
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 داریسرمایهو روابط اقتصادی  ،نظام سیاسی راست غیردموکراتیک 5-1-1-3

های توتالی ر در باالترین سععطگ عمععل   موالً در ادبیات سیاسی، فاشیسم و انواع آن و رژیم

، توتالی اریسم را شکل "توتالی اریسم"سیاسی غیرد وکراتیک قرار دارند. هانا آرنت در ک اب  

هععای میرژ( در  187الععی    181،  1388کنععد. )آرنععت،  نوین و افراطی دیک ععاتوری عنععوان  ی

 جععادی وجععود ا  یو اج مععاع  یدر نظام اق صععاد  یاساس  رییاق دارطلب تغ  یراگ راست   یاسیس

از  شارکت خععود   یجانبه و خال  کیو    زیاق دار آ   یاسیو در آنها ساخت قدرت س  شودینم

واقع اق دار طلبی صععفت اشععکا    دراست.    یاج ماع  اف هیهای ساز ان  رویها و نجوش گروه

 د سن ی و  درنداشیست، اس باهای  حافظه کار، فجمله نظامهای سیاسی از   خ لفی از نظام

اق دارگرایی دارای چنان شععمولی ی اسععت   الب ه  (172الی    169،  1385)بشیریه،    .و غیره است 

در عععین حععا   ونظریه  نسععجم و یکدسعع ی ارائععه کععرد نتوان بر اساس آکه به دشواری  ی

توصععیف  رتوان گفت، واژه  زبععو لی  ی. به طور ک است ها  دربرگیرنده طیف   نوعی از رژیم

بععا ایععن حععا  .  شععودزادی به نفع اطاعت از اق دار  حععدود  یآگر وض ی ی است که در آن  

)بروکععر،  کار رف ععه اسععت.ه گرا اغلب برای حکو ت غیرد وکراتیک ب   فهوم حکو ت اق دار

دارنععد، های کنععونی وجععود  های اق دار طلب در بسیاری از کشور( حکو ت 49و    48،  1388

هععا آزادی و حقععوق  ععدنی داننععد. ایععن نظامهععا خععود را د وکراتیععک  یالب ه ب ضععی از آن

کنند و  انع  شارکت چشمگیر آنها در ا ور حکو  ی شهروندان خود را به شدت  حدود  ی

غیرد وکراتیععک در   راسععت هععای  رژیمدر عصر حاضر بیش ر    (613،  1392شوند. )گیدنز،   ی

هععای ( همچنععین از نظام300، 1391)بشععیریه، اسععت. قابل  شععاهده  ینیمه صن  های کشور

هععای توان نظامسیاسی که در جهان ا روز به گونه ای کم و بیش اس بدادی و خشن است  ی

  (213، 1384ابولحمد، جهان سوم را برشمرد. )

های راست غیرد وکراتیک ح ی در رادیکا  ترین شکل خود ی نی فاشیسم رغم آنکه نظامبه

ها روابععط اق صععادی اند ا ا در این نظامداری حرکت کردهدر نهایت به سمت پیوند با سر ایه

شععود کععه در طراحععی  ی یاگونهبهاساساً یک اق صاد سیاسی  ب نی بر رقابت آزاد، به عکس  

علت این  وضوع حرکععت در   قرار دارد.تولید ثروت و توزیع    یکا ل ابزارهاحالت انحصار  

راهی حفد قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن  نافع عمو ی یعا تی ین  نافع عمو ی و   دو

تدریج به  قعدرت اق صعادی به  بر این اساس که  از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است 

ت سیاسی را به خطر خواهعد انعداخت. در نظام های دیگر سرایت خواهد کرد و قدر  حوزه

دهنعد کعه اق صعععاد و سیاسععت را  داران عمو اً تعرجیگ  ی  ، سیاست غیرد وکراتیکسیاسی  

. از طرف دیگر انحصار  الکیت ابزار تولید به تشععکیل دولععت به گروهی   دود واگذار کنند
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تولیععد ثععروت را در جوا ععع  سععی ایععن  اق صاد انحصاری و اصععال ا سیاشود.  ران یر  ن هی  ی

اق صعععادی  در ذات خعود ز ینعععه را بعععرای ارتکعععاب انعععواع جعععرایم و کن عر  خعود دارد

تحدیعععد  فهعععوم   هععای اق صععادی وکنعععد.کن ر  نهادیاف عه و دول عععی فعععراهم  ی  سعاز ان

، ا کعان هرگونعه انباشعععت سعععر ایه خعععارج از انحصاری  نهاد بازارو   الکیعت خصوصعی  

کعععه بعععا تمرکعععز کا عععل قعععدرت  آنجععا در این جوا ععع، ازبرد.  را از  یان  ینظعام سیاسی  

روبععرو هسعع یم و هععیچ پایگععاه قععدرتی را   هسیاسی و در ن یجه قدرت اق صادی در یک نقط

هععای اساسعععی در تملعععک   ، دارایععیکععردتوان تصور     سع قل و خارج از نظام  وجود نمی

هعایی کعه خعود  عنوان یک ا  یاز به افراد یا گروهآن را بهدولعت اسعت و دولعت بخشی از  

گیععری   کند. دولت اق دارگرای فراگیر، در اصل و اسععاس شععکلداند، واگذار  یشایسع ه  ی

 ( 126الی   116. )نسرین  هرا،  هدی پروینی، کننده است  خویش، یک دولت  دیریت 

 شبه دموکراسی و دموکراسی صوری 5-1-1-3-1

. در ایععن نععوع نظععام، زنععدگی ده است های در حا  توس ه پدید آ د وکراسی در کشورشبه  

هایی اصوالً در گیععرو دار   سیاسی نه کا الً د وکراتیک و نه کا الً توتالی ر است. چنین کشور

های برخاسعع ه از فرایند نوسازی و توس ه و گذار از سنت به تجدد قرار دارنععد و کشععمکش

انقععالب صععن  ی  کنععد.د وکراسی و توتالی ریسم هر دو جلععوگیری  ی این شرایط از اس قرار

ها برای صن  ی کردن، رشد اق صادی و نوسازی بععوده رو الگوی اق صادی بسیاری از این کش

الگوی دول ععی انقععالب انقالب فرانسه و حکو ت قانون و  شروط الگوی فرهنگی و    است.

ها را تشععکیل نیز اصو  سیاسی این نظامبزرگ  دولت  ق در، برنا ه ریز و    روسیه با تیکید بر

های حکو ت اق ععدار طلععب های  ساعد برای گرایش به شیوهز ینهها  دهد. در این کشور ی

های درحا  در کشور  ثبات  -بیهای  شبه د وکراسی   ذکور  ترکیب عوا لدر پی  قوی است.  

شععبه د وکراسععی یععا   پوپولیسععم و  توس ه شکل گرف ه است که  یان اتوکراسععی، الیگارشععی،

ها یععا ( در واقع شبه د وکراسععی168و 167، 1385)بشیریه،    نوسان دارند.صوری  د وکراسی  

هععای غیرد وکراتیععک اسععت. ایععن نظععام سیاسععی های صوری، شکل  ععدرن رژیمد وکراسی

ی یا ان خابات پرسهمهعبارت است از دیک اتوری که  دعی پایبندی به د وکراسی نیز باشد.  

عنوان ابزاری جهت نشان دادن حمایت از رژیم به خد ت گرف ه شود. ا ا چنععین بهتواند   ی

اظهارات   صو انه یا به ظاهر خیرخواهانه ای درصدد ک مان کردن جرایم سیاسی و اغلععب 

قانونی نظیر، تاراج  ناصب و اخ یارات دول ی است. ساخت جدیدتر دیک اتوری، به رهبععری 

بنععابر  (26، 1388یدئولوژی همراه بوده اسععت. ) بروکععر، یک حزب سیاسی و اغلب با یک ا

هععای شکل خاصععی از رژیمهای راست غیرد وکراتیک بیانگر نظام فهوم  طالب  طرح شده 
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عععدم   -2  ،فرد یا گروهحکو ت  ب نی بر    -1سیاسی است که فاقد عناصر د وکراتیک است.  

 سیس م اق صادی -4کثرت گرایی سیاسیفقدان جا  ه  دنی و    -3شهروندان    حقوقتضمین  

بععی ثبععاتی  -5و  داری سیاسععیو سععر ایه های خععا  نافع گروهدر چارچوب  داری  سر ایه

غیععر د وکراتیععک یععا د وکراسععی راست  های اصلی یک رژیم   شخصه   الکیت خصوصی از

دفععاع : گفععت  توانی   بخش  نیا  یبندجمع  در  . براین اساساست   صوری و شبه د وکراتیک

فقدان   ،یدولت در ا ور اق صاد  دهیچیدخالت پ  های خا ،از بازار در چارچوب  نافع گروه

 یاع بععار  یبعع   و  یداری انحصععارسععر ایه  ،ییو پاسخگو   ت یهمچون شفاف  یعناصر د وکراس

جععدی رشععد و انع  به عنوان ویژگی های نظام سیاسی غیر د وکراتیک  عع   یخصوص  ت ی الک

 .  از  نظر عمق، عرض و خبرگی است تکوین بازار سر ایه  

:فرآیند

حفظ قدرت سیاسی

تصمیمات و 
:اقدامات

سرمایه داری 
سیاسی

باز خورد

درخواست و 
: حمایت

گروه های خاص داقتصا

بازار انحصاری

مالکیت گروه های 
خاص

مالکیت 
خصوصی پیچیده

دخالت پیچیده 
دولت

توقف فرآیند

انباشت 

سرمایه

سرمایه داری 
سیاسی

فقدان پاسخگویی

فقدان شفافیت

فقدان دموکراسی

 ، روابط اقتصادی و سرمایه داری راسط غیردومراتیک  یاسیس  نظام

داریسر ایه

سر ایه داری تجاری سن ی انواع سن ی تجارت 

سر ایه داری سیاسی

سود یغما گری سیاسی

سود در بازار از طریق زور و سلطه

سود از طریق   ا الت غیر   مو  
با  قا ات

سر ایه داری عقالنی

تجارت در بازار های آزاد و سر ایه 
داری تولیدی

سر ایه داری  الی و بازارسر ایه
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 داریو سرمایه روابط اقتصادی، نظام سیاسی چپ غیردموکراتیک 5-1-1-4

رسم بر این است که در ان های بردار سیاسی چپ و راست پیروان کار   ارکس قرار دارند. 

 اع قععاد آن ویژگی ترین هم و است  در عمل کمونیسم تئوری ارکسیسم ( 98، 1379)تنسی،  

نظععری   الگععوییبععه  ثابععه     ارکسیسموا ل تاریخی است.  ع  دیگر  بر  اق صاد  برتری  به  صرف

جایگزین اصلی عقل گرایی لیبرالی است که در عصر جدیععد اروپععا بععر فرهنععگ و پععژوهش 

عنوان یک اصل سیاسی از ساز ان اش راکی حیات کمونیسم به  .فکری غرب چیره شده است 

 ایععن  از.  کرد ی  پش یبانییا ثروت  ش رک    جم یدس هاج ماعی و به طور اخص از  الکیت  

 خصوصععی   الکیععت   القععای  با  را  کمونیسم  تئوری   ارکس  کار   ،کمونیست    انیفیست   در  رو

داری جععایگزین آشععکار تصععویر ها درباره دولت سععر ایهعقیده  ارکسیست   .کند ی  خالصه

بر اساس فر و  کالسیک عمو ععاً   .پلورالیس ی دولت به  نزله داور یا حکمی بی طرف است 

از این دیدگاه چنین برداشت شده است که دولت فقط ابزار سرکوبی طبقات است: دولت از 

هععای چععپ غیرد وکراتیععک نظام فهوم    .آید و در   نای بازتاب آن است نظام طبقاتی بر  ی

اقععد های سیاسی است که ضععد اصععو  لیبرالیسععم اق صععادی و فشکل خاصی از رژیمبیانگر  

 حقععوقتضععمین  عععدم    -2  ،فععرد یععا گععروهحکو ت  ب نی بععر    -1  عناصر د وکراتیک است.

غیععر  سیسعع م اق صععادی -4و  کثععرت گرایععی سیاسععیفقدان جا  ه  دنی و   -3    ،شهروندان

چپ اق دار طلب است. به طععور کلععی روابععط های اصلی یک رژیم   شخصه  داری ازسر ایه

 بداد، اق صععاد بسعع ه، عععدم پععذیرش  الکیععت اق صادی چپ غیرد وکراتیک بععر اسععاس، اسعع 

 فیبا توجععه بععه ت ععار  خصوصی، کن ر  بازار و دخالت دولت در اق صاد ت ریف شده است.

بععازار کن ععر    -1  از جملععههای چپ غیرد وکراتیععک  نظام  یهای اق صادیژگ یو  و  ارائه شده

شععا ل   یفقععدان عناصععر د وکراسعع   -3  ،یدولت در ا ور اق صاد  یدخالت حداکثر  -2شده،  

ضععد  گععرایش -5 و بععی اع بععاری کا ععل  الکیععت خصوصععی -4یی و پاسععخگو  ت یشععفاف

  انع رشد و تکوین بازار سر ایه است.   ،در باالترین سطگداری  سر ایه
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 بازارسرمایهاثر نظام سیاسی بر  5-2

و برخی های  الی خا   در سراسر تاری  انواع  خ لف بازارها ف ا  بودند که هر کدام ابزار

ی اگسعع رده. ا ا در یک نقطه بازار سععر ایه اهمیععت  اندداش هاوقات نیز نوع پو  خودشان را  

ها و نععگ کععردن شععرکت هععا در هماهداری قدرت بانکپیدا کرد. با توس ه تجارت و سر ایه

ها خشععنود نبودنععد و ها طبی  اً از وابس گی به بانک داخله در کار آنها افزایش یافت. شرکت 

ای که در  ععورد کردند  ناسبات  الی خود را از بانک از رها کنند. بر اساس  طال هتالش  ی

یسعع م قععدرت دهد این نهاد در قرن بگذاری ا ریکا صورت گرف ه نشان  یهای سر ایهبانک

های  الی جدید گوناگون برای تحصیل سععر ایه خود را از دست داد. جایگزینی توس ه ابزار

ها، سععر ایه خععود را بععا هععا را دور بزننععد. شععرکت داد که بانکها این اجازه را  یبه شرکت 

ها به دسععت و سهام، در بازار سر ایه و بدون   وسل شدن به واسطه  هایفروش ارزش دارای

هععا وابسعع ه بودنععد ) اننععد فرانسععه، هایی که به طور سن ی به بانکها در کشورد و بنگاهآورن

گذاری طععی های سععر ایهآلمان و ژاپن( به نحو روز افزونی به بازار سهام   کی شدند. بانک

گذاران نهادی جدید بازیگران کلیدی چند دهه گذش ه قدرت خود را از دست دادند، سر ایه

:فرآیند

حفظ قدرت سیاسی

مدیریت دولتی

:تصمیمات و اقدامات

ضد سرمایه داری 
عقالنی

باز خورد

درخواست و 
: حمایت

گروه های خاص اقتصاد

بازار 
محدود

مالکیت 
عمومی

دخالت 
حداکثری

فقدان 
حضور 

ضد سرمایه جامعه مدنی
داری 
عقالنی

فقدان 
پاسخگویی

فقدان 
شفافیت

فقدان 
دموکراسی

 داری و سرمایه یاقتصاد  روابط  ،ک یدموکرات  ر یغ چپ یاسیس  نظام

داریسر ایه

سر ایه داری تجاری سن ی انواع سن ی تجارت 

سر ایه داری سیاسی

سود یغما گری سیاسی

سود در بازار از طریق زور و سلطه

سود از طریق   ا الت غیر   مو  
با  قا ات

سر ایه داری عقالنی

تجارت در بازار های آزاد و سر ایه 
داری تولیدی

سر ایه داری  الی و بازارسر ایه



 

185 
رس

بر
 ی

ظام 
ه ن

ابط
ر

عه 
وس

و ت
ی 

اس
سی

ی 
ها

رما
رس

ازا
ب

 ه ی
کننععد. )سععوید بععرگ، های بزرگ در جهععان ا ععروز را کن ععر   ی الی شدند و بیش ر شرکت 

 قععدرت  یسععاخ ارها  و  یاسعع یس  ماتیتصععم  و  یدئولوژیابا این حا     (286الی    282،  1395

 بععازار توسعع ه ضععمن اندن وانسعع ه هععادولت  و انداخ ععه هیسا هیسر ا ت یف ال نحوه  بر  همواره

 یهععانظام کععرد اسعع نباط تععوان ی عع  .ابنععدی دست   ی ل  اق صاد  توس ه  کالن  اهداف  به  هیسر ا

 و  دولععت   گانععه  چهار  وجوه  اری    ث یح  از  ژهیو  به  اق صاد  به  خود  کردیرو  حسب   بر  یاسیس

 بععازار  توسعع ه  سععنجش  یهععااری    در  یا  گس رده  راتیتیث  اق صاد  در  دخالت   زانی   نیهمچن

 و  تجععارت  ت یوضعع   نمععاد  یکشور  هر  هیسر ا  بازار  نکهیا  به  توجه  با.  کنندی   جادیا  هیسر ا

 در رییعع تغ و سععو  کیعع  از کشععور یاق صاد طیشرا  در  رییتغ  شود،ی   حساب  کشور  آن  اق صاد

 بععازار  طیشععرا  در  رییعع تغ   وجععب   گر،ید  ییسو   از  هیسر ا  بازار  بر  حاکم  یهاریسک  ت یوض 

 نیهمچن. سازدی     یثر  بازار  از  یریپذ  ریتیث  فراخور  به  را  شرکت   هر  عملکرد  و  شده  هیسر ا

 و   کمععل  و  ی ععواز  یهععانهاد  و  هععابازار  بععر  یگععذار  ریتععیث  با  یاق صاد  کالن  عوا ل  هرچند

  شارکت   زانی   بر  ییباال  ریتیث  یبورس  یهاهیرو  و  هاندیفرآ  دادن  قرار  ریتیث  تحت   با  نیهمچن

 دادن  قععرار  ریتععیث  تحععت   بععا  زیعع ن  یقانون  و  یاسیس  عوا ل  ا ا  دارد  رانیا  هیسر ا  بازار  در   ردم

 بععازار  بر  حاکم   قررات  و  نیقوان  و   کمل  و  ی واز  یهانهاد  و  هابازار  یاق صاد  کالن  عوا ل

 شععمس،  نععژاد،  حسععن. )اسععت   گععذار  ریتععیث  هیسر ا  بازار  در   ردم   شارکت   زانی   بر  هیسر ا

1395، 103) 

 یاسیس نظام ماتیتصم 5-2-1

 جععادیا و یاسعع یس یهععانظام ماتیتصععم

 بزرگععی  نوسععانات  سبب   سیاسی،  ریسک

. شععود   ععی  گذاران  سر ایه  تصمیمات  در

 طریععق از نیععز د وکراسععی سععو  آن در

 آزادی،  و   الکیت   حقوق  از  به ر  حمایت 

 رشععد جا  ععه، ثروتمنععد اعضععای هععای انععداز پس از  حمایت   ح ی  و  تشویق  در  عمل  اب کار

  الی  توس ه  اصلی  کننده  ت یین  عوا ل  که  دهدی   نشان   طال ات.  دهدی   توس ه  را  اق صادی

 ایععن   یععان  در.  اسععت   سیاسععی  عوا ععل  و  اق صععادی  باز  سیاست   ها،  نهاد  حقوقی،   نشی  شا ل

 هععای  چععارچوب  و  هاسیاسععت   از  کععه  هس ند   همی   نبع  سیاسی  عوا ل  کننده،  ت یین  عوا ل

 در.  هسعع ند  تاثیرگععذار   ععالی  سیسعع م  توسعع ه  بععر  و  گرف هنشععئت   نهادی  و  قانونی  شده  اجرا

 قانونی های سنت  و  اق صادی  های  نهاد  دهدی   نشان  پویا  سیاسی  اق صاد  چارچوب  حقیقت،

( 136-109 ،2013 وقععوعی،. )گذارنععد  ععی ریتععیث  الی توس ه همچنین و اق صادی رشد در
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 کودتا،  نژادی،  و  قو ی  اخ الفات  تروریسم،  داخلی،  جنگ   انند  شدید  سیاسی  های  خشونت 

 خععارجی  و  داخلععی  یگذارهیسععر ا  بععر  عمیقععی   نفی  اثرات  تواند   ی  سیس ماتیک  فروپاشی

 دول ععی،  فسععاد  ان خابععات،   ثععل  سیاسععی  اخبععار  ریتععیث  تحت   کار  و  کسب    حیط.  باشد  داش ه

 .گیرد   ی قرار  عمو ی  سیاست  در تغییر  و نهادی  اصالحات،  کارگری،  اخ الفات

 یاسیس یثبات یب 5-2-2

 ریتیث  سهام  بازار  توس ه  بر  سیاسی  ثباتی  بی

  نفی  ریتیث  سیاسی  اطمینان  عدم.  گذارد   ی

. دارد تولیععدی اق صععادی تصععمیمات روی

 هععای سیاسععت  بععر دولععت  تغییععر اح مععا 

 از  اسععت    مکععن  گریععز  ریسععک  اق صادی  عوا ل  که  طوری  به  کند،   ی  داللت   آینده  نا  لوم

 در و شععوند خععارج اق صععاد از اسععت    مکععن  ای  کنند  دوری   هم  اق صادی  تصمیمات  گرف ن

 یاسعع یس  طیشععرا  اگععر(  374-355  ،2000)دیمی ریععوس،.  کنند  یگذارهیسر ا  کشور  از  خارج

 رد،یگ   قرار  ی ناسب  سطگ  در  کشور  المللنیب  روابط  با  و  باشد  ثبات  با  و   ناسب   کشور  یداخل

 گذارانهیسععر ا ابععد،یی  کععاهش کشور  کی   ردم  یبرا  یگذارهیسر ا  سکیر  نکهیا  بر  عالوه

 گسعع رش  وجععب  عا ععل نیعع ا  کععه  شععوندی   ب یترغ  کشور  در  یگذارهیسر ا  به  زین  یخارج

 ( 121 یال 113 ،1385  ،یابزر. )شودی   هیسر ا بازار در  ردم   شارکت 

 یحقوق اقدامات 5-2-3

 گععذار  ریتیث  هیسر ا  بازار  در   ردم   شارکت   زانی   کاهش  ای  شیافزا  بر  تواندی   که  یعوا ل  از

 هععابازار. اسععت  حقوقی چالش یک اساساً هابازار توس ه.  است   یقانون  و  یاسیس  عوا ل  باشد

 حمایععت   نهععادی  هایسععاخت   زیر  از  ای  پیچیده  شبکه  توسط  بلکه  کنند  ینم  ت یف ال  خأل  در

 بععازار  در  ای بادلععه  هر  که  چرا  کنند   ی  تقویت   را  هابازار  خوب  هاینهاد  و  قانون.  شوند   ی

 و  خریععداران   الکیععت   حقوق  شناخ ن  رسمیت   به    ضمن  که  است   قانونی  ساخ اری  نیاز ند
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 صععریگ  قععوانین  جملععه  از  هاقراداد  اجرای  های  کار  و  ساز  وجود  همچنین.  باشد  فروشندگان

 هععابازار  توسعع ه  بععرای  نیععز  قععوانین  طرفانهیب  اجرای  و  هاروش  در  شفافیت   بینی،  پیش  قابل

 دارنععده(  6،  2010.)لوبان،سعع ندین  جععدا  هابازار  ریسا  از  نیز  سر ایه  های  بازار.  است   ضروری

 دوم ،یسععودآور از نععانیاطم نخسععت . دارد ازیعع ن نععانیاطم دو به ،یگذارهیسر ا  یبرا  هیسر ا

 کععه  قععانون  و  نظععم  ت یحاکم  و   قررات  و  نیقوان  ثبات.  او  هیسر ا  به  ت رض  عدم  از  نانیاطم

 توانی   را  شودی   یخصوص  بخش  یهاهیسر ا  از  ت یحما  و  هاقرارداد  شمردن   ح رم  باعث 

. دانسععت   شععانیها  هیسر ا  از  ت یحما  به  ت رض  عدم  از  گذارانهیسر ا  نانیاطم   هم  عوا ل  از

 از  ت یعع حما  یبععرا  یکععاف   قععررات  و  نیقوان  اگر  نیهمچن(  164     ،1394  ،ینیحس  ،یندر)

 از یبخشعع   شععدن  ریسععراز  اح مععا   گردد،  اجرا  و  نیتدو  آنها  حقوق  ت یرعا  و  گذارانهیسر ا

 .ابدیی  شیافزا  زین بازار نیا در آنها   شارکت  و  هیسر ا بازار به  ردم  ثروت

 مداخله در بازار 5-2-4

 او. شععد انیعع ب مریاوپنهععا توسععط بازار و دولت  نیب  زیتما  درباره  هالیتحل  نیترواضگ  از  یکی

 سعع د و داد و دیعع تول -1:دارد وجععود فععرد  یهاخواسعع ه  نیتی   یبرا  وهیش  دو  اصوالً  کرد  انیب

 را  وهیشعع   نینخسعع .  گععرانید  یععیدارا  یقهععر  ت یعع  الک  سععلب   -2بازار  در  گرانید  با  داوطلبانه

. دیعع نا  «یاسعع یس ابععزار» را وهیش نیدو  و هاخواس ه  برآوردن  یبرا  «یاق صاد  ابزار  مر»یاوپنها

 بععر  داللععت   خود  یخود  به  یدس ور  یگذارمت یق   انند  یقهر   داخله(  27  ،1392  روتبارد،)

 هرگععز   داخلععه  نبود  در  که  دهند  انجام  را  یکار  دیبا   جبور  اشخا   ای  شخص  که  دارد  نیا

 ت یعع  طلوب   داخله  جهین   در  اشخا   نیا.  دهندی   رییتغ  را  شان  اقدا ات  با  دادند  ینم  انجام

 کننععدگان  دیعع تول  اسععت    مکععن  هععاحکو ت (  31  و  30  ،1392  روتبارد،.)دهندی   دست   از  را

 ت یعع  منوع  ایعع   اتیعع  ال  بععا  را  یخععارج  رقابععت   و  دهند  قرار  یاارانهی  ت یحما   ورد  را  یداخل

 (238 ،1379 ،یتنس. )سازند   واجه

 بعععععا  داخلعععععه

 در یکاردسععععت 

  وجب   بازار،  کار

 یهاخسعععععارت

 ینیکععععععععارآفر

 شعععععععععععودی 

 بعععر نعععانیکارآفر

 جععادیا  بععازار  توسععط  کععه  کننععدی   عمل   رهیغ  و  بهره  نرخ  ها،  مت یق  یح م  یهااری    ی بنا
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  وجععب  و زنععدی  هععم بععه را میتنظعع  نیا ها،اری   نیا در انهیگرا  داخله  یدس کار.  شودی 

 یگروهعع  ایعع  شععخص کننععده  شخص تا است  الزم عام  اصطالح  کی.  شودی   خسارت  بروز

 ایعع   گععر   داخلععه  را  آنها  میتوانی .  شودی   جا  ه  در  یتهاجم  یهاخشونت    رتکب   که  باشد

 نیعع ا.  کنععدی    داخلععه  آزاد  جا  ععه  و  بععازار  روابط  در  شدت  به  که  یکس  ی نی  میبنا    هاجم

 دیشععد  انععهیگرا   داخلععه  رف ععار  کععه  شودی   اعما   یگروه  ای  شخص  هر  به  نسبت   اصطالح

( 28  ،1392  روتبععارد،. )ردیعع گ ی   شیپعع   در  ا ععوا    الکان  و  اشخا   آزادانه  اعما   به  نسبت 

 یخاصعع   مععت یق  از  تر  نییپا  ای  باالتر  فروش   انع  ای   حصو   فروش   انع  تواندی   گر   داخله

  بادلععه  طیشععرا  بععه  کععه  مععت یق  کن ععر :  میکن  میتقس  دو  به  را   داخله  میتوانی   نیبنابرا.  شود

 مت،یق  کن ر .  پردازدی   کننده  دیتول  به  ای   حصو   ت ی اه  به  که   حصو   کن ر   و  پردازدی 

 ایعع  گععر  داخلععه  اسععت    مکن.  مت یق  بر  یراتیتیث   حصو   کن ر   و  دارد   حصو   بر  یراتیتیث

 مععت یق حععداکثر ایعع  نباشععد فروش قابل  حصو  آن، از  تر  نییپا  که  کند  نییت   مت یق  حداقل

 مععت یق بععه فععروش تواندی  نیهمچن. نباشد فروش قابل  حصو  آن،  از  باالتر  که  کند  نییت 

 و کنععدی  لیعع تحم را x مت یق دولت، میکن فرض( 45  ،1392  روتبارد،. )کند  لیتحم  را  ثابت 

 زانی   و  ست ین  شفاف  گرید  بازار  یکن رل  مت یق  در.  شودی   یقانون  ریغ  آن  از  ریغ  یفروش  هر

 یبععرا  دارانیعع خر  کمبععود،  در  آن     اقععب .  شععودی   ش ریب  عرضه  زانی   از  x-1   بلغ  با  تقاضا

 ی شعع ر یاعده. س ندین  وجود بازار در مت یق نیا با گرید که برندی  هجوم ییکاالها  دیخر

 نفععع  بععه  شععدن  قائل  ضیتب   ها،  رشوه  ،یزیر یز    ا الت.  شوندی   یقانون  ریغ  ای  اهیس  بازار

 شععده   حععدود  مععت،یق  بععا  کععه  است   یبازار  ریناپذاج ناب  یهایژگ یو  رهیغ  و  میقد  انی ش ر

 یخاصعع   شخص  به  را  کارها  یب ض  انجام  عدم  ای  انجام  دس ور  است    مکن  گر   داخله.  است 

 دادن  بععا  خععودش  و   خععا   شخص  نیب  یاجبار   بادله  است    مکن  گر   داخله  دوم،.  بدهد

 دو  اسععت    مکععن  گععر   داخله  سوم،.  دهد  ب یترت  را  خودش  به  شخص  طرف  از  یاجبار  هبه

 ،1392  روتبععارد،. )دارد  باز  آن  انجام  از  را  دو  آن  ای  کند   جبور  یا   بادله  انجام  به  را  شخص

 ا ععا باشععد  خ لف اشخا   نیب   بادالت  از    شکل  و  دهیچیپ  بازار  است    مکن  چه  اگر(  28

 یرو ایعع   کععه  شععوندی   یواحععد  به  لیتبد  آنها  هم  باز  باشد،  گس رده  ها داخله  نیا  اندازه  هر

 توسععط  جععز  را  دیتول  و  فروش  است    مکن  دولت .  گذاردی   ریتیث  افراد   جموعه  ای  اشخا 

 ازیعع ا   خععا  صععورت بععه هاشععرکت  نیا به  هادولت .  کند   نع  ینی    یهاشرکت   ای  شرکت 

. است   ژهیو  ازیا    یواگذار  ت ی منوع  نوع  نیا  نیبنابرا.  دهندی   را  دیتول  خط  کی  در  ت یف ال

 ورود از آنها یرقبا  رایز  رساند،ی    نف ت   انحصارگران  شبه  و  گران  انحصار  به  یواگذار  نیا

 بععه و شععوندی    ضععرر یاح مععال یرقبععا که است  یهیبد  نیهمچن.  اند  شده   نع  رش ه  آن  به

. شععوندی   جبععور تععر نییپععا دیعع تول ارزش و ییکععارا بععا ییها رش ه در کم ر دیعوا  رشیپذ
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  مکععن  کععه  شععوندی    نع  یرقاب   یکاال  دیخر  از  رایز  شوند،ی     ضرر  زین  کنندگان   صرف

 تصععور   ردم  اق صاد،  علم  توس ه  از  شیپ.  دهند  گیترج  را  آنها  ان خاب  یآزاد  صورت  در  بود

 نیعع ا.  سععازدی    ن فع  گرید  طرف  نهیهز  به  را  نیطرف  از  یکی  شهیهم  بازار،  و   بادله  کردندی 

 اسععت،  نادرسععت   اع قاد،  نیا  اند  داده  نشان  اق صاددانان.  بود  بازار  یسوداگر  دگاهید  انیبن  ا ر

 عنععوان  تحععت   یزیعع چ  بععازار  در  نیبنععابرا.  شععوندی    ن فع    ا له  طرف  دو  هر  بازار  در  رایز

 یرو  یز ععان  و  اسععت   درسععت    نععافع  تضععاد  فرض  ا ا.  باشد  داش ه  وجود  تواند  ینم  اس ثمار

 اسععت   هماهنگ  زیچ  همه  بازار  در.  کند   داخله  بازار  در  یگرید  نهاد  هر  ای  دولت   که  دهدی 

 .دیآی   وجود به تضاد   داخله، جادیا و ظهور  حض به  ا ا

 سععت؟یچ هیسععر ا بععازار و دولععت  ارتبععاط که شودی   طرح  پرسش  نیا  باال  فیت ار  از  ب د

 و  کارآ ععد  یحقععوق  نظععام  کیعع   جععادیا  ت،ی الک  حقوق  قیدق  نیتدو  قیطر  از  تواندی   دولت 

 کععاهش  قیعع طر  از  و  کععاهش  را  هایثبات  یب  از  یخصوص  گذارانهیسر ا  ترس  ثبات،  با  یبازار

 ت یعع نها  در.  دهععد  شیافععزا  را  بععازار  در  ثبات  ت،ی الک  یبرا  ت یا ن  ساخ ن  فراهم  و   ناقشات

 به  ناسب  ی ال  و  یپول  یهااست یس  با  تواندی   دولت   اف دی   اتفاق  تورم  و  رکود  که  یهنگا 

 ایعع  دارد زور  از   شععروع  اسعع فاده  بر  که  یانحصار  با  دولت   ا ا  سو آن  در.  دهد  پاس   ت یوض 

 فیعع توق  در  را  خود  عملکرد  ب واند  تا  کندی   نظر  دیتجد  آن  در  ای  و  نقض  را  قانون  ت یحاکم

 آن  لهیوس  به  که  شودی   لیتبد  یابزار  به  نیبنابرا  و  دهد  جلوه   شروع  ت ی الک  سلب   و  ا وا 

 صععرفاً را یدول عع  نیقععوان شهروندان نیهمچن. کندی  سرکوب را یاق صاد  خ لف  یهاگروه

 دولععت . کننععدی  عمل هاگروه گرید انیز به هاگروه یبرخ آن قیطر از  که  پندارندی   یابزار

  وجععب   نععابع، جهععت   رییعع تغ  و  هععازهیانگ  نظععام  رییعع تغ   قععررات،  لیعع تحم  قیطر  از  تواندی 

 و ب یعع تخر را ت یعع  الک حقععوق ت یعع ا ن بازار، در دولت  یهادخالت . شود  بازار  در  یناکارآ د

 اتیعع  ال قیعع طر از دولععت . دهععدی  کععاهش را یععیعقال  یهاان خاب  داش ن  یبرا  افراد  زهیانگ

 سععمت  بععه صععورت نیعع ا ریعع غ در کععه کنععدی  جععذب را ییهععا پععو  اسعع قراض، و یسعع ان

 یسععو  از هاآ ععد در یبازسععاز  نیهمچن.  شدندی   ت یهدا  یخصوص   ولد  یهایگذارهیسر ا

 یسععو   در.  کنععد  فیتض   داًیشد  را  یدیتول  یهات یف ال  به  ورود  یهازهیانگ  تواندی   هادولت 

 ت یهدا  اس فاده  نیبه ر  سمت   به  را   نابع  تواندی   اس ثناء  چند  یسوا  یرقاب   کا ل  بازار  گرید

 از  یانبععوه  بععازار.  کنععد   حقععق  را  کارآ د  اق صاد  کی  ای  ییتو   پاره  نهیبه  ت یوض   جهین   در  و

 اطالعععات و هععامت یق و کنععدی  هماهنععگ حکو ععت  یسو  از نظارت حداقل با  را    ا الت

 ییراهنمععا   حصوالت  دیخر  و   نابع  از  اس فاده  نحوه  ییعقال  ان خاب  در  را  هاشرکت   و  افراد

 می س ق  ت یهدا  با  بازار.  کندی   ت یتقو   را  یکارآ د  بازار،  در   وجود  رقابت   نیهمچن.  کندی 

 یهععارف ار یبععرا را یقععو   یهععازهیانگ  خودشععان،  به  افراد  ماتیتصم  ی نف  و   ثبت   یهاا دیپ
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 اسععت  قععادر سععرعت  بععه ل،یت د سمی کان قیطر از بازار. کندی   فراهم  یسخ کوش  و    قو 

 .کند  کمک  اوضاع ت یتثب به برآورند سر عمده یهات اد  عدم آنکه از  قبل

 نتیجه گیری

 اسععت   اق صاد   ولد  بخش  به  آن  ت یهدا  و  ی ال   نابع  نیتی   از ندین  یاق صاد   دت  بلند  رشد

 بازار  نقش.  شودی   سری   کارآ د  و    شکل  و  اف هی  ساز ان  ی ال  یهابازار  کمک  با  ا ر  نیا  و

 قابل  هاکشور  یاق صاد  یهاانیبن  ت یتقو   در  ی ال  یهابازار  ارکان  از  یکی  عنوانبه  زین  هیسر ا

د در آنسععو شععو  یاق صععاد رشععد  به   نجر  تواندی   هیسر ا  بازار  قیت م  و  ت یتقو .  است   توجه

های سیاسی و اقدا ات دولت ناشی از  اهیت آن، عالوه بععر افععزایش ریسععک تصمیم گیری

های ایععن پععژوهش شععود. یاف ععهگذاری در بازار سر ایه،  انع توس ه این بازار نیز  یسر ایه

نشان  ی دهد  یان  اهیت نظام سیاسی از حیث ایدولوژی و توس ه بازار سر ایه رابطه   نا 

ها های سیاسی بر اساس  فروضات ایدئولوژی  سلط به همه پدیععدهنظام  داری برقرار است.

ها و  ناسععبات اق صععادی را بععا کنند. ایدئولوژی در حوزه اق صاد، کارآ دی سععاخ ارنگاه  ی

ها و روابط اق صادی را تبیععین و توجیععه بخشد. هم چنین رف ارتوجیه  نطقی تحقق عینی  ی

های سیاسععی در تمععا ی روابععط سیاسععی، ایدئولوژی نظام کند. اساساً  فروضات و عناصر ی

هععای اق صادی و اج ماعی جاری است بنابراین برای توضععیگ به ععر عملکععرد اق صععادی نظام

  رسد.سیاسی درک ایدئولوژی آنها ضروری به نظر  ی

اق صادی، هیچ گاه دولت د وکراتیک  ب نی بر لیبرالیسم، لیبرالیسم  درن و نو لیبرالیسم  الف:  

داری و  الکیت خصوصی بر وسایل تولید  نجر نمععی شععوند و به از  یان بردن نظام سر ایه

بععه طععور کلععی لیبرالیسععم در  فهععوم  حععدود   همواره در جهت اصالح و تر یم آن هسعع ند.

های خا  است که از اق صاد بازار و سر ایه داری اق صادی آن، ایدئولوژی احزاب و دولت 

داری از همچنععین  یععان د وکراسععی و سععر ایه  کننععد.در   نای کالسیک حمایت  ی  عقالنی

عنوان عا ععل انباشععت لحاظ طبقاتی نسب ی اساسی وجود دارد زیرا در هر دو بععورژوازی بععه

سر ایه و  دافع آزادی، نقش و حضور اساسی دارد. همچنین رابطه نزدیکععی  یععان افععزایش 

شود. چرخه سیس می اق صاد نظععام سیاسععی اسی دیده  یتوس ه سر ایه دارانه و رشد د وکر

دهد فرایند آن بر اساس، اح رام به  الکیت خصوصی، بازار آزاد راست د وکراتیک نشان  ی

و تسععهیل فراینععد انباشععت سععر ایه جریععان دارد و خروجععی آن د وکراتیععک و  ب نععی بععر 

جا  ععه  ععدنی بععه چرخععه  ها از سوی بازار آزاد وداری است و درخواست و حمایت سر ایه

های اق صادی این نظام سیاسی نیز  ب نی بععر بععازار آزاد رقععاب ی، شود. ویژگیفرایند وارد  ی

 الکیت خصوصی، حععداقل دخالععت دولععت در اق صععاد، حاکمیععت قععانون، پاسعع  گععویی و 
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شفافیت است. با توجه به اینکه پذیرش  الکیت خصوصی، پاسخگویی، شفافیت و قععانون و 

شععوند و از های تکوین بازار سععر ایه  حسععوب  یترین پیش فرضلت دولت  همعدم دخا

هععا داری نظا ی است که در آن تولید و توزیع کاالسوی دیگر و در یک ت ریف ساده سر ایه

شود و  ب نی بر  الکیت خصععو  و  بادلععه بععین افععرادی عمدتاً به  کانیسم بازار سپرده  ی

عنوان عا ل توس ه و توان از این نظام سیاسی به، بنابراین  یاست که از لحاظ قانونی آزادند

داری عقالیععی  حصععو  تکوین بازار سر ایه در باالترین سطگ نام برد. در نسخه وبر سر ایه

این نظام سیاسی است. این نظام سیاسی بس ر شکل گیری  تجارت در بععازار آزاد و تکععوین 

 های  الی است.  بازار

داری به وجود آ د ا ا خیلی زود د به صورت واکنشی در برابر سر ایهب: سوسیالیسم هرچن

داری پیوند یافت و دلیل آن پیدایش سوسیا  د وکراسی بود. سوسععیا  د وکراسععی با سر ایه

هععا بععه طرفدار ت اد  بین بازار و دولت و ت اد  بین فرد و جا  ه است. سوسععیا  د وکرات

اش راکی و برنا ه ریزی پشت کردند و سوسیالیسم را بععر  اصو  بنیادگرایانه ای  انند  الکیت 

اساس رفاه باز توزیع و  دیریت اق صادی از نو بنا کردند و در نهایععت سوسیالیسععم اصععالح 

داری بععه  ثابععه طلب یا غیر  ارکسیس ی نحله بزرگی را تشکیل داد. سازش بین قبو  سر ایه

و درخواست توزیععع ثععروت هماهنععگ بععا   یگانه سازگار قابل اع ماد تولید ثروت از یک سو 

هععای سیاسععی سوسععیا  اصو  اخالقی و نه بر اساس بععازار از سععوی دیگععر در کععانون نظام

دهععد د وکرات قرار دارد. چرخه سیس می اق صاد نظام سیاسی چععپ د وکراتیععک نشععان  ی

سععر ایه فرایند آن بر اساس، اح رام به  الکیت خصوصی، بازار آزاد و تسهیل فرایند انباشت  

داری است و درخواست و جریان دارد و خروجی آن د وکراتیک و  ب نی بر پذیرش سر ایه

شععود. روابععط اق صععادی چععپ ها از سوی جا  ه  ععدنی بععه چرخععه فراینععد وارد  یحمایت 

د وکراتیک نیز بر اساس د وکراسی، اق صاد باز، پذیرش نسععبی  الکیععت خصوصععی، ایجععاد 

ت در اق صاد ت ریف شده با توجه بععه اینکععه پععذیرش  الکیععت ت اد  در بازار و حضور دول

های تکوین بازار سععر ایه  حسععوب خصوصی، پاسخگویی، شفافیت و قانون از پیش فرض

عنوان عا ععل توسعع ه و تکععوین بععازار توان از این نظام سیاسی را نیز بهشوند بنابراین  ی ی

داری، تمایل این نظام سیاسی نیز سر ایه  حسوب کرد. در چارچوب تقسیمی وبر از سر ایه

داری عقالیی است. بنا بر این ایععن نظععام سیاسععی نیععز نسععب ا بسعع ر شععکل گیععری  به سر ایه

 های  الی است.تجارت در بازار آزاد و تکوین بازار

های سیاسی راست غیرد وکراتیک ساخت قععدرت سیاسععی اق ععدار آ یععز و یععک ج: در رژیم

های ساز ان یاف ه اج مععاعی اسععت. در ها و نیروجوش گروه جانبه و خالی از  شارکت خود
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شود. کععم و بععیش در همععه ها و عالیق دولت اولویت بیش ری داده  یچنین جوا  ی به نیاز

هععای اسعع بدادی و های جهععان سععوم عقععب  انععدگی اج مععاعی و اق صععادی و نظامکشععور

هععای ایععران نیععز انععواع نظام شود. در سیر تکوینی تععاری دیک اتوری به نسبت هایی دیده  ی

های سیاسی در راست غیرد وکراتیک  قابل تصور است، از  نظر جا  ه شناسی سیاسی نظام

ایران شا ل دولت  طلقه، نظام پاتریمونیا  و نئععو پاتریمونیععا ، دولععت ران یععه، شععیوه تولیععد 

رغم کععه بععه  شود این اسععت آسیایی و اس بداد شرقی است. آنچه از ت اریف باال اس خراج  ی

های راست غیرد وکراتیک ح ی در رادیکا  ترین شکل خععود ی نععی فاشیسععم در آنکه نظام

ها روابط اق صععادی بععه اند ا ا در این نظامداری حرکت کردهنهایت به سمت پیوند با سر ایه

شععود کععه در عکس یک اق صاد سیاسی  ب نی بر رقابت آزاد، اساساً به گونععه ای طراحععی  ی

صار کا ل ابزار های تولید ثروت و توزیع کععا الً قععرار دارد. علععت ایععن  وضععوع حالت انح

حرکت در دو راهی حفد قدرت سیاسی از طریق قربانی کععردن  نععافع عمععو ی یعععا تععی ین 

 نافع عمو ی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی اسععت بععر ایععن اسععاس کععه قعععدرت 

هد کرد و قععدرت سیاسععی را بععه خطععر اق صعادی به تدریج به حوزه های دیگر سرایت خوا

دهنعد خواهعد انعداخت. در نظام سیاسی غیرد وکراتیک، سیاست  داران عمو اً تعرجیگ  ی

کعه اق صعاد و سیاست را به گروهی   دود واگذار کنند. از طععرف دیگععر انحصععار  الکیععت 

ا سیاسععی ایععن شود. اق صاد انحصععاری و اصععال ابزار تولید به تشکیل دولت ران یر  ن هی  ی

جوا ع تولید ثروت را در کن عر  خعععود دارد و در ذات خعععود ز ینعععه را بعععرای ارتکعععاب 

های اق صععادی کنعد. کن ر  نهادانعواع جعرایم اق صعادی سعاز ان یاف عه و دول عی فعراهم  ی

و تحدیعد  فهعوم  الکیعت خصوصعی و نهاد بازار انحصععاری، ا کعععان هرگونعععه انباشعععت 

برد. چرخععه سیسعع می اق صععاد نظععام سیاسععی ایه خعارج از نظعام سیاسی را از  یان  یسعر 

دهد فرایند آن بر اساس، حفد قدرت سیاسی و عععدم توجععه راست غیرد وکراتیک نشان  ی

به فرایند انباشت سر ایه از سوی جا  ه جریان دارد و خروجی آن غیرد وکراتیک و  ب نععی 

های خا  ها از سوی گروهی است و درخواست و حمایت داربر پذیرش انحصاری سر ایه

 شود.  به چرخه فرایند وارد  ی

هععای سیاسععی اسععت کععه ضععد های چپ غیرد وکراتیک بیانگر شکل خاصی از رژیمنظامد:  

حکو ت  ب نی بر فععرد یععا گععروه،  اصو  لیبرالیسم اق صادی و فاقد عناصر د وکراتیک است.

عدم تضمین حقوق شهروندان، فقععدان جا  ععه  ععدنی و کثععرت گرایععی سیاسععی و سیسعع م 

های اصلی یک رژیم چپ اق دار طلب است. به طععور داری از  شخصهاق صادی غیر سر ایه

کلی روابط اق صادی چپ غیرد وکراتیک بر اساس، اسعع بداد، اق صععاد بسعع ه، عععدم پععذیرش 

صوصی، کن ر  بازار و دخالت دولت در اق صععاد ت ریععف شععده و دفععاع از بععازار  الکیت خ
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کن ر  شده، دخالت حداکثری دولت در ا ور اق صععادی، فقععدان عناصععر د وکراسععی شععا ل 

داری از شفافیت و پاسخگویی، بی اع باری کا ل  الکیت خصوصی و گرایش ضععد سععر ایه

را  ععانع رشععد و تکععوین بععازار سععر ایه در توان آن  های این نظام سیاسی است و  یویژگی

داری داری سن ی و در به رین حالت سععر ایهباالترین سطگ دانست. در تحلیل وبری سر ایه

سیاسی،  حصو  این نظام سیاسی است. این نظام سیاسی نیز همچون نظام سیاسععی راسععت 

 الی است.های  غیر دوکراتیک  انع شکل گیری تجارت در بازار آزاد و تکوین بازار

 یالگو   با اس فاده از  و  یاسیس  یهانهاد  عنوانبه  هیسر ا  بازار  جمله  از  بازار  و  دولت   لیتحلبا  

 یالگععو . شودی   حسوب هیسر ا بازار توس ه عا ل یحداقل دولت  کرد اس نباط  توانی   وبر

 راسععت  یاسعع یس یهععانظام ا ععا دارد اخ صععا  کیعع د وکرات چععپ  یهاکشععور بععه یب ععد

 توسعع ه  اهععداف  برد  شیپ   انع  خود  ت ی اه  واسطه  به  کیرد وکراتیغ  چپ   و  کیرد وکراتیغ

 .هس ند  هیسر ا  بازار  حور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

194 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
_

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
چهار، تیر

1401
 

  نابع فارسی

تهران: دادگس ر، چاپ او    و عملکرد آن درجوامع امروز،  یاسیحزب سزاده،    یب نق  احمد

1378 

 او ،  چععاپ  دادگسعع ر،:  تهععران  ،ی حمد   لک  ت  است،یس  علم  یمبان  ،یتنس.    ید.    اس فان

1379 

 او ،  چععاپ  دادگسعع ر،:  تهععران  ،ی حمد   لک  ت  است،یس  علم  یمبان  ،یتنس.    ید.    اس فان

1379 

 1392 هش م،  چاپ ،ین: تهران  ان،یچاوش حسن ت ،یاسیس یشناس  جامعه دنز،یگ  یآن ون

 1392 سوم،  چاپ ،ین نشر: تهران عالم، عبدالرحمن ت است،یس وود،یه ،اندرو

 و  یعلمعع :  تهععران  ،یکالهعع   دیسعع   حسععن  ت  استتت،یس  علم  در  ید یکل  میمفاه  ود،یه  اندور

 1391 دوم، چاپ  ،یفرهنگ

 و  یعلمعع :  تهععران  ،یکالهعع   دیسعع   حسععن  ت  استتت،یس  علم  در  ید یکل  میمفاه  ود،یه  اندور

 1391 دوم، چاپ  ،یفرهنگ

 1388 دوم  چاپ  ر،یکو :  تهران ،یاصفهان  رضایعل ت ک،یردموکراتیغ  یهامی رژ  بروکر، پل

  1379اق صادی،  ا ور پژوهشکده تهران، الملل،بین سیاسی اقتصاد هدی، ،تقوی

 1395 یدگل،نصراهلل زاده، تهران: ب یت  هد ذهن و بازار، ولر،   جری،

 1385 ششم،  چاپ   اصر،  نگاه: تهران ،یاسیس دانش  آموزش ه،یبشر  نیحس

 1385تهران: نگاه   اصر، چاپ ششم،  یاسی،آموزش دانش س یه،بشر  حسین

 1391  یس م،چاپ ب ی،تهران: نشر ن یاسی،س یجامعه شناس  یریه،بش  حسین

تهران:   ی،اسالم  یدوره جمهور  یرانا  یاسیس  یبر جامعه شناس  یا  یباچهد  یریه،بش  حسین

 1387نگاه   اصر، 

 1391 یازدهم،چاپ  ی،تهران: نشر ن ی،و محافظه کار یبرالیسمل  یریه،بش  حسین

،   یکععینسخه الک رون  ی،تهران: ن  یان،قاض  ینت حس  جامعه بازار،  یس،تونک  ی روفرن،اسل  دن

1386  



 

195 
رس

بر
 ی

ظام 
ه ن

ابط
ر

عه 
وس

و ت
ی 

اس
سی

ی 
ها

رما
رس

ازا
ب

 ه ی
 او ،  چععاپ  روزنه،  تهران،  منابع،  مولفه  و  توسعه  مطالعاتدیگران،    و  دیوساالر، عبدالرسو 

1392. 

 1395 یسا،تهران: ت یدی،اصغر س  یت عل ی،اقتصاد یجامعه شناسبرگ،   یدسو  ریچارد،

 1391 چهارم، چاپ دات،: تهران  قدم، دیس  ت ،یاسیس  د ی عقا خی تار د ان،یل کیار  سون

 1384تهران: توس، چاپ دهم،  یاست،س یمبانابولحمد،  عبدالحمید

 ی،المللعع و بین  یاسععیتهران: دف ر  طال ات س  غرب،  یاسیفلسفه س  یختارعالم،    عبدالرحمان

 1384چاپ هش م، 

 1385 چهاردهم،  چاپ نشرنی،: تهران ،سیاست علم بنیادهای عالم، عبدالرحمن

 1390 ی،تهران:  اه یاست،فلسفه، جامعه و ساهلل فوالد وند،  عزت

الملتتل، الملل و اقتصتتاد بینبین  یاستس  ی،ت داوود اسکندر  یک،ل  یویدو د  یجفر  فریدن

 1381، 2شماره  یاسی،اقتصاد س

 بر  خرد  سهامداران  تیمالک  حقوق  از  تی حما  ریتأث  ،ینیحس   حمدرضا  دیس  ،یندر  کا ران 

 ،یاسععال  ی ععال قععاتیتحق یپژوهش یعلم فصلنا ه منتخب، یکشورها هی سرما  بازار  ارزش

 1394 بهار دوم  شماره  چهارم، سا 

 بتتازار  توستتعه  بتتر  سیاسی  ریسک  تأثیر  های  مقایس  تحلیل  دیگران،  و  احمد  چیان  گوگرد

 شماره  چهارم،  سا   گذاری،سر ایه  دانش  پژوهشی  علمی  فصلنا ه  منتخب،  کشورهای  سهام

 .1394 پاییز پانزدهم،

 1381 روزنه،: تهران  شدن، یجهان عصر در  یدموکراس و دولت فام، دیتوح  حمد

 در  متتردم  مشتتارکت  زانیم  بر  موثر  عوامل  یبررس  ،شمس  نیالد  شهاب  نژاد،  حسن   حمد 

 1395  تابس ان ،9 سا  ،34  شماره  بهادار، اوراق و  بورس  فصلنا ه ران،ی ا  هی سرما بازار

 و  بتتور   در  یقتت یحق   افراد  یهاهی سرما  جذب  بر  موثر  عوامل  ،یصفر  یعل  ،یابزر  ی هد

 1385 ،21 جلد اصفهان، دانشگاه یپژوهش  جله بهادار، اوراق

 1392 او ، چاپ اق صا، یایدن: تهران پدرام، نی   ت بازار، و قدرت  روتبارد،. ان  وران

 ر،یتت فراگ  اقتدارگرای  نظام  در  دولت  بزهکاری  یاسیس  اقتصاد  ،ینیپرو  ی هد   هرا،  نینسر

 1396 ،90  شماره ،یحقوق قاتیتحق  فصلنا ه

 1388 او ،  چاپ ثالث،: تهران ،یثالث  حسن ت سم،ی تاریتوتال آرنت، هانا



 

196 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
_

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
چهار، تیر

1401
 

 منابع التین:

 

A.s.m. Sarwer, Capital Market: Opportunities And 

Challenges, 2017 

Dimitrios, A., & Costas, S. (2000). The Role of Political 

Instability in Stock Market Development and Economic 

Growth:The Case of Greece. Economic Notes by Banca 

Monte dei Paschi di Siena SpA, vol. 29, 

Lubna, H. (2010). Rule of Law, Legal Development and 

Economic Growth:Perspectives for Pakistan. Pakistan 

Institute of Development Economics. 

Voghouei, h., Azail, M., & Siong Hook, L. (2013). The 

effect of dynamic legal tradition on financial 

development: panel data evidence. Eur J law Econ 35, 

109-136 

 

 

 


