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 چکیده
درتاريخشفاهيهایومجموعههاشنیداری،روايتهایمتناهمیتهدفاصلياينمقالهتوصیف

موجوددرمباحثاقتصادیشفاهيهایروايتباتکیهبرکههایتاريخاقتصادیايراناستتحلیل

مي روايتنشان اين اندازه چه تا تاريخميهادهد در را اقتصادی مبهم موضوعات برخي توانند

نهتنهابهبیانکارآفرينانوهاتکنوکراتصنعتگران،تجار،هایروايتند.اقتصادیايرانروشنکن

جديدتحلیلموضوعاتيهایروايتاند،بلکهمسائلوموضوعاتجديدیبرایتحقیقبیشترپرداخته

ازتواندتوصیفوتحلیلتاريخاقتصادیميچونبهعالوهاند.شانبستهشدهرابازکردهکهپرونده

شفاهينیزبهغنيکردنهایروايتهاوسودببردسايرمجموعهتحوالتاجتماعيوسیاسيشرح

موجودبهتحلیلعمیقهایروايتازمیانموضوعاتيکهاينمقالهاند.کمککردههااينگونهتحلیل

دروادگيهایخانبنگاههایبهروشنشدننقشوويژگياندتاريخاقتصادیايرانکمککردهآندر

درغیراقتصادیکنشگرانوفعاالناقتصادی،اعمازتجاروصاحبانصنايع،هایکنشايرانوجايگاه

هاآنسازهایبیشینهفعالیت هایخانوادگيبهعللودهندبنگاهنشانميهاروايتپرداختهاست.

 توجه جمله داليلمختلفاز يافتنفحبه هاييبرایگسترشراهظپیوندهایخانوادگيبیشاز

وگسترشاعضایعضوضوبیشازاعضایغیرساز،اعتمادبهاعضایعهایاقتصادیوبیشینهفعالیت

شفاهينشانهایروايتبرخيبراساسهمچنیناينمقالهشوند.خانواده،بهنسلدوممنتقلمي

هاآنيانهجومنفعتهایتفعالیدرکنارهایخیرخواهانهومسئوالنهاجتماعيدادهاستکهکنش

.گسترشيافتهاست

خانوادگ: واژگانکلید شفاهي،ي،بنگاه مسئولیتتاريخ خیرخواهانه، کنش اقتصادی، کنش
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 مقدمه
بررسيتاريخيهایتاريخشفاهييکيازروشهایمجموعهوهاشنیداری،روايتهایمتن

 پايه اجتماعيبکشناسيروشبر علوم یفيدر ميه عنوانشمار به که علميمأخذآيند

یهادربسیارشود.ايننوعمجموعهومطالعاتمورداستفادهواقعميهادرجهاولدرتحلیل

بهصورتازکشورهایغربيدرتمامزمینه درجرياناست.دائمطوربهمليهایطرحها

ايرانمجموعهبهصورتمعموالًرواييکههایمتن نیز،وجوددارندهایتاريخشفاهيدر

بههدفکهاندکردهبازینگاریتاريخمهميدرنقشبعدازسقوطسلسلهپهلویدرايران

درتالشجبرانکمبودمحسوسانتشاراتتاري استخيصورتگرفتهو تا کنار ابعاددر

ابعادرويدادهایتاريخيبهتحوالتاساسيسیاسي اقتصادیاجتمو آنرخدادهایاعيو

بپردازد. دوره تحلیل و توصیف مقاله اين اصلي هدف روايتاهمیت و شفاهيها تاريخ

 نوعروايتعینیتعلميونقشايناقتصاد، براساسارائهتوصیفوتحلیليازاهمیتها

هایروشوجوداستفادهازاستکهبااقتصادیلپیچیدهئدستاوردهابرایحلبرخيمسا

نشدهحل،ديگرتحقیقي است. خواهدشدکهچگونهباقيمانده نشانداده اينراستا در

هایروايتآوریجمع تجار، صنعتگران، کراتمقاماتو وهایتکنو کارآفرينان اقتصادی،

بخشخصوصيسرمايه معاصرميگذاران اقتصادی تاريخ در ابهامات برخي رفع به تواند

 کمککند. عکشور تعريفچونالوهبه تبییندر ازتوانندمحققانميتاريخاقتصادیو

تاريخشفاهيبرایهایارزشکلمجموعهند،تحوالتاجتماعيوسیاسياستفادهکنشرح

.همچنینسعي(1993مور،)ويلیاماوتويتوتامباتياقتصادیبارزترخواهدبودنگارتاريخ

مي اين حدی تا روشنکمسئلهکنیم را چگونه که زندگييهايروايتآوریجمعنیم از

 اساس بر شناسيروشاقتصادی ضمن است توانسته کیفي و هایآرشیوتأسیسعلمي

العادهفوق منابع تحلیلفردمنحصربهو انجام برای وهای اجتماعي و اقتصادی

بهمقالهراستادراينترنمايد.مبهميازتاريخاقتصادیراروشنهای،گوشهنويسيحالشرح

نقش تاريخشفاهياقتصادیدر هایهایبنگاهويژگيسؤالپاسخبهدوتحلیلتاريخيو

پردازد.ميهاآنوخیرخواهانهکارآفرينانغیراقتصادیهایوکنشدراقتصادايراناقتصادی



نقش تاریخ شفاهی در تحلیل تاریخی اقتصاد ایران
 درهایروايتگردآوری که وکارکسبافرادی نقشداشتهگذاریسیاستو انداقتصادی

واق کهروشعیتبرخياز دادههایتاريخيرا و بههایها قادر آننیستندگردآوریديگر

اينروشبرآوردهمي اقتصادايرانودرنزداقتصاددانانهایدردانشکدهمتأسفانههاسازد.

است مطرود اقتصادی، نهادگرايان حتي ايراني، تحلیل؛ و تحقیقات در اقتصادیاما های

روحانیونوروشنفکرانوفعاالنسیاسيسیاسي،منصبانصاحبيخشفاهيباتاریهاروايت

مسئلهبرخياينزيرا،(95-1985:104حبیبالجوردی،)یردگنیزمورداستفادهقرارمي

مطرح تاريخحوادثازنچوکنندکهمطالعهتاريخاقتصادیتعريفخاصينداردوميرا
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 اقتصادی و سیاسي و ميخوبيبهکند،مياستفادهاجتماعي از مختلفهایروايتتوان

.(1993مور،)ويلیاماوتويتوتامباتياقتصادیاستفادهکردبرایتحقیقاتتاريختاريخي

 ساخته محور چند حول اقتصادی شفاهي بنگاهشودميتاريخ خانوادگي،های:

صاحباغیهایکنش و تجار از اعم اقتصادی، فعاالن و کنشگران صنايع،راقتصادی ن

هاوبیکاری،هایدستمزدکارگران،قیمتهایسیاسيومليدراقتصاد،گزارشنرخدخالت

)رابرتپرکزوالیسترگزارشتحوالتکارگریوهایخاصصنايعوتجارتدربارهمطالعات

 1998تامسون، خاص.(29-27: طور روايتبه اين از حاوینکبرخي وجالبهایتهها

ماروشناقتصادیرادرتاريخکمبودمدارکواسنادنکاتکوریاستودرشرايطایتازه

باند.کرده ه طورمثال شفاهي تاريخ در دانشگاه مجموعه در ايران هاروارد مقاماتبرخي

جملهعبدالمجیدمجیدیوزيرکارواز؛اندموردمصاحبهقرارگرفتهرژيمگذشتهاقتصادی

اندکاظهاراتویدرموردرابطهشاهووزراازيکطرفونقش .سرپرستسازمانبرنامه

 در گیریتصمیموزرا نقشصرف مصوبهدهندگياطالع، های شاه وزرا وتوسط مردم به

وگيشاهخودکامبهدلیلتوسعهدربرنامهپنجمتجديدنظرعللبسیاریمسائلديگرچون

بانکمقامقائمهمچنینرضامقدماولین(.1381)حبیبالجوردی،غیرهحائزاهمیتاست

 و ايران مديرعاملمرکزی و توسعه کارشناسانگذاریسرمايهبانک درگیری شرح که

نشان ازتاريخوقايعاقتصادیايرانييزاابهامهایروايتحاویدهدمياقتصادیباشاهرا

توانميهایاقتصادی.ازديگرشخصیت(هارواردالجوردی،طرحتاريخشفاهي)حبیباست

مردقدرتمنددستگاه،ابوالحسنابتهاجوبانکمرکزیکلرئیس،مصاحبهبامحمديگانهبه

نچهوجودآهاتصويربسیاربهتریازبااستفادهازاينروايت.(همان)اشارهکرد،ريزیبرنامه

د از است داشته دوره شروع و اقتصاد در دولت گسترده مداخله هایهزينهتأمینوره

مداخلهگذاریسرمايه نهادهای طريق از دولت توسط اقتصادی مرکزی،ای بانک چون

زيربناييمانندپتروشیمي،انرژیهایتخصصيوطرحهایسازمانبرنامهوبودجهوبانک

 آهنذوباتمي، مي...و کرد. ترسیم مجموعهدرتوان برخياين با مصاحبه همچنین

دالجوردیواکبرالجورديانوقاسمالجوردیتصويرجالبيومانندسیدمحمدارانيهسرما

اقتصادی،فشارهایبیرونيهایسیاستاتاقبرتأثیراتاقبازرگاني،هادرکشمکشازتاريخ

 برخيداليلتضادمختلفبراستقاللاتاقهایدربارومقاماتسیاسيدردورهاز بینها،

آيد.ميبهدستهاآنتجاروبازرگانانباصاحبانصنايعمدرنبراساسروايت

سلسلهمطالعاتشفاهيپیرامونتوسعهاجتماعيواقتصادیدردورهپهلویدرمیان

1320هایسال دارند1357الي خاصي رهیافت ايران مطالعات مرکز چون،توسط

مصاحبه بیشتر ها و نهادها بهوزندميدورهاسازمانحولموضوعاتتوسعه شرحکمتر

فرايندخاطراتشخصيچهره در استگیریتصمیمهایمهم شده به،اقتصادیپرداخته

درپناهنبايدغفلتکرد:مسئلههازدودردورهرشدنهادهایماليدولتي.دراينرابطويژه

افتد:اولاينکهظهورايننهادهایاصليمؤثرترتواندميمطالعهاينخاطراتمسئلهايندو

توسعهساختارسیاسيرژيم با افزايشانباشتمصادفبود با بهاينعبارتکهما پهلوی.
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قدرترفتهرفتهروهستیمکهدراينمیانهاستقاللدستگاهاجراييدولتازقوهمقننهروب

بههمینشد.دوماينکهميهودربارمتمرکزکوچکيبهمرکزيتشاایدردستانگروهنخبه

اقتصادگذاریسرمايهقابلهایازسرمايهایموازاتدولتدرتوزيعسهمقابلمالحظه در

افزايشدادونیرویمينقشمحوری يافت.ايندوعامل،قدرتدخالتاقتصادیدولترا

دراقتصاداعمالکرد.یگذارسرمايهبالقوهزيادیرابراینظارتبرشیوهوالگوی

دارندکهسازمانتأکیدمسئلهموجودبراينیهانوشتهبامجیدیوديگرانووگفتگ

سیاسيثباتيبيدولتدرزمانایتوسعهريزیبرنامههایتالشتأثیربرنامهبرایاطمیناناز

ازتشکیالتشدودرابتدابهلحاظمالينهادیمستقلتأسیساجراييدهيسازمانوعدم

آمد.چیزیکهابتهاجاولینرئیسقدرتمندآنهمیشهدرميحساببهاجراييعادیدولت

عمدهدرگیرايجادطوربهسازمانبرنامه1328-1341پيآنبود.طيدوبرنامهاولتوسعه

اجرایطرحتنظیم استقاللگذاریسرمايههایو بود. اداراتدولتيديگر مستقلاز خود،

امابا؛لیهسازمانبرنامهدرواقعبرساختموقعیتسیاسيايراندرآنزمانمنطبقبوداو

اجراييبیشتردولت سازمانبرنامهوظیفهايجادتنظیمو1341بعدازوحدتسیاسيو

منحصربهوزارتخانهگذاریسرمايههایطرحاجرای کرد.ها رها اداراتدولتيديگررا و

ازآغازبرنامهسومباديدهميخوبيبهفرمانفرمايیانخدادهایوايتردرمسئلهاين شود.

تشکیلشورایعالياقتصادکهدرتالشبرایهماهنگيبیشتردرسیاستاقتصادیدولت

 کنترل تحت برنامه سازمان دروزيرینخستبود، ابتهاج موجبعزل اين و درشدآمد .

 تمام ساهایمسئولیتترتیباتجديد از اعم نظارتعاليبرريزیبرنامهزمانبرنامه ملي،

ازطريقشدهيبتصوهایماليبرنامهتأمینتوسطوزيرانمسئولواداراتوهااجرایپروژه

بودجهمتمرکزشدهموردبررسيمجددقرارگرفت.

برنامهپنجم آغاز با سالتوسعه بودجه1352در جاریهایهنگاميکه عمرانيو

دستداد.دولت از را ماليخود استقالل برنامه سازمان فرمانفرمايیاندادخيکيشدند

گويدرهیافتپردازد.ویميخودازابتهاجميريزیبرنامههمچنینبهشرحوتمايزرهیافت

وتخصیصکلبوديعنياستقاللماليسازمانبرنامه1رويهشکافيريزیبرنامهابتهاجبه

عمراني)ونهبهارتشوبودجهجاری(.درمقابلرهیافتهایطرحامردرامدهاینفتيبه

درامربرنامهها،يعنيدخالتوزارتخانهردکرامطرحمي2ایابتهاج،فرمانفرمايیانرويهجبهه

هاباشد.گفتنبايدپولدردستوزارتخانهاماابتهاجمي؛هایعمرانيبهعنوانمجریطرح

هاهمینرويهسازمانبرنامهرادولتيدردولتکردهابتهاجدروزارتخانهبهگفتهمخالفین

رشدنارضايتي با که زمانهایبود در واحده طرحماده با ناچار وزرا نمايندگانمجلسو

بهسرآمداشیادارکاربراقبالعمراينرويهویو 1381)افخمي، ابتهاج(193-192: .

«ازسازمانبرنامهبرودديگرکسيبهآنوقعينميگذارد.اگرکارهایاجرايي»گفتمي

همان) ابتهاجمطرحميسؤالي(.219: اينرويه مورد افخميدر يکيموضوعاتکه کند

                                                           
1 the wedge approach 
2 the frontal approach 











 11اقتصادیدرايرانهاازکنشتحلیلتاريخيروايت

 

تأکیدآيدکهشايستهتحقیقاتبیشتراست:آياشمارميهبريزیبرنامهمطالعاتيدرتاريخ

راپديدنیاورد؟ريزیبرنامهلوبتمرکزدرنظاممرکزیپیامدهاینامطريزیبرنامهابتهاجبر

همان) اساسگفته.(205: بر پنجمشدچیزیکه بینشاصليبرنامه هایفرمانفرمايیان

تمرکززدايييعني ؛ همفرمانفرمايیانبهمسئلهاما ايناستکههمابتهاجو جالبتوجه

 رهیافتتأکیدخاطر رفتند.بر برنامه سازمان از خود نتوانستدرهای هم فرمانفرمايیان

هاطرحمقابلواگذاریاجرای برنامههاوزارتخانهبه سازمان داراييبه از را کشور بودجه ،

ابتهاججایخودراهرحالبه.(219-220:همان)بیاوردتااهمیتاينسازمانازبیننرود

سیاسترادرامراجرایدانستنبايدابتهاجميبرخالفدهد،مردیکهبهخسروهدايتمي

هایمصاحبهبافرمانفرمايیاننشاندادننيکيازحس.(213:همان)هاناچیزگرفتبرنامه

امريکادرپياستقرارکردهیلتحصیهاتکنوکراتنظرعمومي،برخالفاستکهمسئلهاين

تشدهبوديمماطوریتربی»:بازارنبودندتمامعیاريکنظاماقتصادیمبتنيبرمکانیسم

بهسویاهدافبوديمکهدولتميکهمعتقدبهيکتزخیليساده بايدآگاهانه تواندو

 دارد. بر قدم ميوسیلهبهاقتصادی ما دولت اقدامات در دخالتیسممکانتوانیم بازار

دهدامابعدتوضیحمي.(200:همان)«سازدبرایمملکتنمييربنازکنیم...عرضهوتقاضا

کرديمميرصدکنترلدولترویمنابعکلکشوربهنسبتبخشخصوصيرامحاسبهکهد

ودرصددکاهشايننسبتبهنفعبخشخصوصيبوديم.

کندمعرفيميبرنامهمهمديگریراکهفرمانفرمايیانبهعنوانضعفسازمانمسئله

هایتیمکهبرنامهماروابطعموميدرستنداش».حادمردماستآعدمتوجیهبرنامهبرای

برایمردمتوجیهکنیم امابايدگفتکهضعفاينبرنامهحداقلدرچهارچوب.«کالنرا

بهايننحو،شدهاینظامسیاسيمربوطبهعدماختیاراتمجلسشورایمليميدستگاه

منعکسنميکهخواسته طريقنمايندگانيا از برنامههایمردم بازتابآندر يا هاشدو

اصفهانآهنذوبهایفرمانفرمايیاناحداثروايتجالبديگردرمسئله.شدعملیاتينمي

شده...وليگذاریيهپاترينصنايعيبودکهدرايرانيکيازگرانآهنذوباحداث»است:

احداثآن[متأسفانه عدم ]به عدم ميدادندپرستيوطنيکجنبه آدمگفتند... اگر ...

اختالف.(235:همان)«لباشدازسیاستخارجي،بايدآهنخودشبسازدخواهدمستقمي

احداثبرخيازايننوعسازمانبرنامهباشريفاماميهمبرسراجرایهمینپروژهبود.

و50و40دهههایتکنوکراتامريکاوکردگانتحصیلبدونتوجیهاقتصادیتوسطهاطرح

کشوردرشروعکهيدرحالهامکارخانجاتدرمیانکارگرانياابالغقوانینيمانندتقسیمس

آنراحتيدريریناپذاجتنابدورهصنعتيشدنقرارداشتتسلطانديشهسوسیالیسمو

فرمانفرمايیانهمچنین(.235-236:جاهماندهد)مينشانخوبيبهمیانشاهواطرافیانش

ستانشدرابتدایبرنامهسومقانعشدهدهدکهدرلزوماصالحاتارضياوودوتوضیحمي

تماميتکنوکرات اقداميضروریاست. نامميبودندکهاينامر خانوادههاييکهاو از برد

انجامآن همبر امريکا انجامتغییراتارضيراضيبودندو به بودندو ومالکآمده تجار











 2،شماره7شناسيايران،دورههایانسانپژوهش12

 

مي اساسگفتهاصرار بر ورزيد. مالکین فروشهایویحتيبرخياز دستبه خود نیز

.(236-238:همانبودند)اراضيخودزده

کهديگرگروهمشاورانگردديبرمفرمانفرمايیانهنگاميبارديگربهسازمانبرنامه

ونهادسازمانبرنامهبدونريزیبرنامهبهاشیاجبههخارجيهارواردرفتهبودندامارهیافت

هارفتهوبودجهبهسازمانبرنامهاجراييبهوزارتخانهحضوراوانجامشدهبوديعنيکارهای

ييهاتکنوکراتکندازجملهاينکهتوضیحاتديگرویمسائلزيادیراروشنميآمدهبود.

ديدندميفني–رابهصورتايدهتکنیکيريزیبرنامهکهبهسازمانبرنامهآمدهبودندايده

اهیچچهارچوبوطرحمشخصسیاسيخاصيونهدرقالبيکفلسفهسیاسيخاص.لذ

نظاميشاههایطرحدرمقابلهاآندرنظامسیاسيدورهپهلوینداشتند.درنتیجهواکنش

ياخروجازسازمانبرنامهويااستعفادادتنهاانجاممينفوذاعمالکهدربارباييهاطرحيا

.(258-263:همان)واگذاریطرحبهدرباربود

اقتصادايرانروشنومسائلجديدیروايت در ديگریکهبرخيحقايقتاريخيرا

 کرد مطرح آينده تحقیقات وهایروايتبرای تکنوکراسي مورد در نیازمند رضا

اقتصادیاست.اودورهوزارتعلینقيعالیخانيرابهعنواندورهسلطهموقتگذاریسیاست

دهدوزارتاقتصادمياستکهنشانکردهتکنوکراسيمعرفيکردوداليلمتعددیطرح

اين1347الي1324هایسالدربین در بازیکردهاست. نقشرهبریاقتصادايرانرا

هایبخشخصوصيدرراستایصنعتگستریباحمايتهایگسترشفعالیتدورهسیاست

ايرانبرایتقويتتو نوسازیصنايع سازمانگسترشو شدو اجرا لیداتدولتتدوينو

توضیحشد.تأسیسداخلي نیازمندبهتفصیلداليلشکستتکنوکراسيرا همچنینرضا

گذاریسیاستدرهاتکنوکراتخودکامگيشاهوترساوازبرتریهاآندهدکهيکيازمي

.(1393)سعیدی:اقتصادیبود



 شفاهی نویسی یختارو  نویسی مشکالت تاریخ اقتصاد
علي امکاناتو هایگذاریيهماسررغم در هایسالزيربناييکه مرگذشته واکزدر اسناد

چوننگرشبه.شودکهبايدازاينامکاناتاستفادهنميطورآنشدهاستتحقیقاتتاريخي

دهد.بهتعبیرآرنولدگذشتهبرایماکشوریبیگانهاست.اجازهاينکاررانمينويسيتاريخ

عده ای گرفتن ناديده با روايتنیز و اسناد اجباری،برخي فراموشي به زدن دست و ها

رادرنسلجواننگاریتاريخدهندکهانگیزهميازتاريخوتحقیقاتتاريخيارائهایچهره

مي وضع اينمیان در نويسيتاريخخشکاند. خوبنیستاقتصادی تحقیقاتتاريخينیز .

استبامنافعاقتصادیگروهيبرخوردکنداينکهممکنزعمبههایاقتصادینهادهاوبنگاه

رواست.دراينمیانبرخيازهمکاراندانشگاهينیزنتايجههموارهبامشکالتمتعددیروب

اسطوره خوردن ترک به که را اقتصادی تاريخ تحقیقات نقدها جای به انجامیده،

به؛دانندميوهیوالسازیشفاهيرادادهسازیهایروايتبرخينیزنامند.ميسرایداستان

مطالعه ديگر، سرمايهعبارت سرگذشت از ديگری قرائت و آنانهاتکنوکراتداران برای
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ونیستبخشلذت تاريخاقتصادیبنگاهبر؛ مورد آنانکماکانحقیقتدر وحسبنظر

گونهينالذانیازیبهتحقیقاتديگرنیست.گويندميهاآنفعاالناقتصادیهمانياستکه

نظرات نسبتبهباريکدهدينماجازه را خود تا برويم دنیایگذشته به بار چند نه و

کنیم.تربسترهایفکریموجودآگاه



نویسی شفاهی اقتصادیتاریخ
خاطره مورد در اما و عرصهنويسيتاريخنگاری ساير از بدتر وضع اقتصادی هایشفاهي

.(1381و1383و1383ای:کمره؛1387)کاظمي:ستنگاریوتحقیقاتتاريخياخاطره

اگرچهدربيواقعاًنگاریاقتصادیدرتحقیقاتتاريخاقتصادیخاطره سابقهوتاريخاست.

هایسال تعداد خاطرهخاطرهشماریانگشتگذشته نوع اين است گرفته صورت نگاری

 مشکلروزروزبهنگاری 1375)اشرف،گرددميتر مشکل.(538-525: سه میان اين در

بايکگرايانهچپعمدهوجوددارد.نخستانديشه اقتصادیکهتماميفعاالناقتصادیرا

رانندوبرایکوبیدنانديشهرقیبيعنيلیبرالیسماقتصادیهرنوعشرحزندگي،چوبمي

نگاریخاطره نفسرا حديث خالميپردازیقصهو که تحقیقاتي نتیجه برای و فدانند

هایکلیشهانديشه اعرابقائلنیستند. از محلي باشد هاینئوکالسیککهدرحاليایآنان

داده نیز هایاقتصادی را تابندبرنميتاريخي اقتصادی. فعاالن خود دوم بهمشکل که اند

.اينامربهداليلمختلفازجملهحفظگذاشتنروايتشاننیستندیاندرمسادگيحاضربه

فعال اقتصادیصورتیتاسرار بنگاه و سازمان اينگیرد.ميهایاقتصادیو مشکلسوم

کننددهندبراستفادهازمدارکمتقنتکیهنیزترجیحميتاريخایازمحققاناستکهعده

 نگاریاقتصادیو اندکخاطره همینتعداد از استفاده راهایروايتآوریجمعو بیشتر

نند.چنینديدگاهيحداقلازنظربرخيفالسفهعلماجتماعداساختنخانهبررویآبمي

 نیست. درستي گفته تاريخ روايتنويسيتاريخو همان يا شنیداری اساسمتون يابر ها

روییشوبکمهاعمرکوتاهيدرايراندارد.درهمینمدتنیزمحققانتاريخنگاریخاطره

اينروايت به نشانخوشي کماکادهندينمها گوشهو هر متقندر اسناد دنبال به این

کنند،شرمندهازدستنیافتنبهاسنادمتقنميهستند.برخيهمکهازاينمتوناستفاده

کنندميچنینکاری ايناستکهشیوهکذبوصدقمنابعتاريخشفاهيو؛ امابحثما

کهبايدتوجهمسئلهلیننیزماننداسنادمتقنومتونتاريخييکياست.اوهانگاریخاطره

شوند(ازجملهداشتايناستکهمنابعتاريخشفاهي)کهباتمامتمهیداتالزمتدوينمي

حديثنفسخاطره مانندمتونتاريخيگزارهنگاریو اساسایهایپايهها بر هستندکه

پايهبهچندهای.تولیداينگزارهشودميپیدايشعلوم،ازجملهعلومتاريخيممکنهاآن

اهمیتبیشتری تاريخشفاهيروزبروز جايگاه علتگسترشيافتکهباعثشدهاستتا

پیداکند.
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 تاریخ شفاهی و بنگاه خانوادگی

داریخانوادگيبود.هنوزدرمرحلۀسرمايه1357هایاقتصادیدرسالساختاصليفعالیت

رگنبودند،بلکهصاحبمنافعاقتصادیالبتهاينواحدهایخانوادگيتنهامالکيکشرکتبز

هایمختلفبودندوبههمیندلیليکگروهبرجستهاجتماعيرادرطبقهگوناگونيدربخش

خانوادگيطيکردندبهاينصورتهایفرايندیراکهاينبنگاهحاکمتشکیلدادهبودند.

شرکت بیشتر که بود توسط که بزرگي هاآنهای شدند نهاده صورتبهبنیاد به تدريج

درآمدندهایعموميشرکت از برخي حرفههاآنو مديران ایدرآمدندتحتکنترل اما؛

همچنانباقيهایبسیاربزرگعناصرمهمبنگاهخانوادگي،حتيدردرونبرخيازشرکت

خانوادگيايرانيتداومبیشتریداشتهاستترديدهایدراينکهاينويژگيدربنگاه1است.

1374)اشرف،نیست، اينتفاوتبینبنگاه2(41-5: اينکهچرا غربيويخانوادگهایاما

 بررسي با را است داشته وجود دريافتميشفاهيهایروايتايراني وتوان )سعیدی

شیرين 1385کام، فصل :5) کهایروايت. بود داشفاهي نشان ده انتقال هافعالیتچرا

امه نسلزواره به اول نسل است. نیافته تداوم الجوردیطوربهدوم محمود سید مثال

کندکهازپدرشخواستهتاميگروهصنعتيبهشهربرایمنوچهرفرهنگروايتگذاربنیان

شويميکديگربیايیدتقريغحسابکنیمودرتجارتاز بيجدا )فرهنگ، اهمیت(70تا: .

ملموساستکهعللفرو آنجا از خانواده بنگاهنقشپدر هایخانوادگي،پاشيبسیاریاز

اماعملاو؛(97-1383:99)خسروشاهي،فقدانرهبریمورداعتمادپسازفوتپدراست

کردبعدازاومیراثشبینميکهازپدرشدرزمانحیاتشجداشد،بهايندلیلکهفکر

آورد،دورانديشيپديدخواهدهاشرکتدخترانودامادهايشتقسیمشودومشکالتيبرای

دربنگاهخانوادگيصورتبعدازمرگپدرمعموالًامادربسیاریمواردکهشودميمحسوب

.شودنميگیردعمليعقالنيمحسوبمي

هایخانوادگيوجودداریتعدادبسیاریازسرمايهکهاندمتعددینشاندادههایروايت

کشي،نقاشيکوچکلولهمؤسساتمحلي،هایدارندکهبامقیاسکوچکدرشکلفروشگاه

هایاقتصادیشوند.ايننوعفعالیتساختمانوغیرهتوسطصاحبانواعضایخانوادهادارهمي

مقیاسکوچک بیندر و بماند خانواده افراد دست در توسعه بدون است ممکن مرتباً تر

توسعهنیابد.بهعبارتنیزکاروکسبدرآنگاهیچهشودودستبهدستهایمختلفنسل

هایخانوادگيباوجودکنترلدردستيکياداریديگر،ممکناستتعدادزيادیازسرمايه

مدتيدرمالکیتاعضایيکخانوادهباشندودونسلنهتنهاتوسعهنیابندبلکهدردورۀکوتاه

(.1393)مصاحبهباحسنخسروشاهي،منحلگردند

                                                           
هنریفوردچهارمنقشمديريتيبرجستهالشرکتاتومبیلطورمثبه1 ایسازیفورددرامريکاکهدرآن،

دارد.
،يعنيرابطهشاگردیواستادی،بیشترازیاحرفهگويدقدرتنظارتگیلدهایغربيبرامورمياحمداشرف2

تواندرمييشهتاريخيآنراخواندگياستکهرهایبنگاههایاصنافشرقيبودهاست.اينيکيازويژگي

 اصنافايرانينیزديد.
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جانشینيمسئلهانتقالقدرتيامسئلههایخانوادگيداریيهمهمديگردرسرمامسئله

الجوردیاقدامبهواگذاریسهامدربینافرادخانوادهکردهاستتاهمانمحمودیدساست.

اعتماداستحکامبیشتریگیرد موردجداييمالکیتوکنترل)مديريت(؛حساتحادو در اما

احتماالًرخيراحبیبالجوردیذکرکردهاست.هایزيادیمشاهدهشدهاستکهبحساسیت

بهدلیلمخالفتبااصرار بردردستمحمودیدسبیرونآمدنویازمديريتبرخيواحدها

.داشتناختیاراتدردستاعضایعضوخانوادهاست

درمواردیکهسرمايهاعضایخانوادهکفايتنکنداعضایخانوادهبهسرمايهديگرانو

بودهاست.بعدازطورهمینکنند.درموردخانوادهالجوردینیزرمايهمراجعهمييابازارس

 سقوط و دوم محمودرضاشاهجنگجهاني سید دنبالالجوردی سهامبه که بود اين

کاشان ريسندگي بفروشدکارخانه مردم به )الجوردرا (1978ی، اين تکیهمسئله. حد

دهد.خاندانهاازطريقبازارسرمايهرانشانميداریخانوادگيبهگسترشفعالیتسرمايه

همکاریسايرتوسعهصنايعبهشهرتأسیسالجوردیتاپیشاز با بهصورتخانوادگييا

سرمايه به سرمايهتأسیسداران به شرکتشرکتيا ساير در گذاری اقدام آنانکردندها .

هادرصدسهاماکثرشرکتهريکبهنسبتسرمايهخوددرآنشرکتمشارکتداشتند.در

ترتیب مالکیتبه حبیبقرارسیدمحموددر و قاسم احمد، الجورديان، اکبر الجوردی،

داشتند.



 فع تضاد منافعشفاهی و یکی انگاری برای ر های روایت
هایروايت پاسخ به تنها سؤالشفاهي مشکالت تنهاييخانوادگيداریسرمايهحل به

نیزپردازدنمي مسئله اين حل به ميبلکه چگونه که بپردازد اقتصادیکارآفرينتواند

تضادهایمتعددبینکارگرانوکارفرمارا،توانددرصورتعدموجودعناصرخانوادگيمي

درغیبتبرخيعناصرمهمبنگاهخانوادگياقتصادی،درپيجايگزينکردنهاآنحلکند.

 توسعه برای جديدی آنهايشانفعالیتعناصر غیبت که عناصری رشدبودند. مانع ها

کارخانهبرفمعتقدمؤسسطورمثالحسینمختاریهایخانوادگينیزشدهاست.بهبنگاه

خانواد فرزند کنددرحاليهاستچونتنها استنتوانستانباشتسرمايه اگراشبوده که

الجوردی خانواده ميمانند استفاده خانواده کمک از ها اين ميمسئلهکرد شدممکن

هایاستکهبرخيمحققانوجودعلقهحاليدر.اين(1381)مصاحبهباحسینمختاری،

)اشرف،اندداریدرايرانمحسوبکردهسرمايههایاقتصادیرامانعرشدخانوادگيدربنگاه

1359).

بنگاهيکدهدکهنشانميشفاهيمتعددیکهدرموردگروهصنعتيمليهایروايت

شد.اينگروهتوسطرحیمايروانيمحسوبنميمانندگروهصنعتيبهشهرواحدخانوادگي

اشبسپارد.دستاعضایخانوادهشد،برایاومطلوببودکهادارهامورگروهرابهکنترلمي

هانشانداداماواقعیت؛همسرودخترانرحیمايروانيدراينگروهفعالیتمؤثریداشتند

ایتوانستکنترلچنینمجموعهکهاونمي بهدستخانوادهخودبسپارد. تنها ويژهبهرا
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باشندخدمتاينبتوانستنددرنميداليلينیزبهبرادراناوينکها هایرحیمفعالیت.نگاه

دهدکهاوجايگزينمناسبيبرایبنگاهخانوادگيدرايروانيدرگروهصنعتيملينشانمي

است داشته اينکهنظر وجود توانستبا او توسعهدهد. تحولو صنعتيرا بتواندگروه تا

همنافعکارگرانرابرایمديريتآنگروهکافينبودبايکسانانگاریکاشخانوادهاعضای

دادتضادهاراحلکندوکارینمايدتاهمهکارکنانميمانندمنافعکارفرماوگروهجلوه

اوکهعاشقراه ببینند. درتوسعهگروه اجازهمنافعخودرا اندازیگروهصنعتيخودبود،

ندهبود،درکسخلليبهاينگروهواردسازدورفتارشدرستمثليکفرمادادکههیچنمي

دانست.درستمانندپدریمسئولازطريقايجادعینحال،همهراعضوخانوادهخودمي

مديرانوذی کارگران، قلمرویخودحفاظتميارتباطعاطفيعمیقبا درنفعاناز کرد.

ایاوگرانتمامهاازنظرعاطفينیزبرنظرازاهمیتمديرانشازدستدادنآننتیجهصرف

دادتازمینههمکاریکارمندانشرادرگروهتمامتالشخودرابهخرجميشد.بنابراينيم

عوض در نبود، برايشآسان کارگران اخراج آورد. فراهم ملي راراحتيبهصنعتي افراد

توانستفقطاينفرماندهپدرنمي(.8:فصل1388کام،)سعیدیوشیرينکرداستخداممي

معمولکارگریوارتباطاتمديريتيصرفبپردازد،بلکهناچاربودازهایسیاستبهاجرای

بهمثابهخانوادآنحدفراتررود آنچهدرگروهصنعتيدرآوردایهتاگروهصنعتيمليرا .

زمینهشکل فراهمميمليدرجريانبود، فقدانوجودآوردگیریيکخانوادهبزرگرا تا

ابینافرادباالببرد.توانستدرجهاعتمادرسازد.بهاينترتیبميبرطرفعناصرخانوادهرا

ويژهمشکالتمربوطترينمشکالتاينخانوادهمطلعباشد،بهدانستبايدازکوچکاومي

چهآنهنگامکهساعتبهکارکنانوخانواده درمراسماعطایعیدیکارگرانبرشان، ها

هاراباخانواده،گروهآنکهيزمانوچهدادکارگراندستميايستادوبافردفردپایمي

کرد،درپيتعمیقاينارتباطخانوادگيبود.اينگروهبهباغکفشمليدرکرجدعوتمي

هابهترکردنروابطاينخانوادهبود.اوبارهافرصتيمغتنمبرایمحکمهاوگردهماييديدار

ايم.انگفتهبودکههمگيبرسريکسفرهنشستهکارگرانوسرکارگر

باشند.چوننگرشمتأهلورزيدکهافراددرگروهبايدايروانيبراينمسئلهاصرارمي

 مثابه به بهگروه لذاهایخانوادهاو بيتوانستبنميبزرگبود، خانواده نقشنهاد توجهه

اوميباشد دانستکهازدواجبهبهعالوه درويژه، ازدواجدرونگروهصنعتيملينهتنها

کمک اينمنظور به پيدارد. در روابطرا استحکام نیز گروه در بلکه افراد، وخانواده ها

گرفت.هاييرابرایازدواجدرنظرميمشوق

همانکنترلفروشگاهمشکلبزرگفروشگاه تجربهبهايروانيثابتکردهها، بود. ها

ب ضمن که نميکارگیریتماميروشهبود کنترل، پیشرفته تأکیداتمعنویهای از توان

تأکیداتيکهدرراستایساختنخانوادهبزرگصورتمي اوهمیشهبهغفلتکرد. گرفت.

پهنشدهاست،سعيکنیداينسفرههمچنانبازایهگفت،سفرهاميکارمندانفروشگاه

برايناساستمايلايروانيبرایخواست.رایهمهميبماند.اوسفرهبزرگکفشمليراب

هایاوبرایساختنخانوادهکفشمليوابستهکردنافرادحوزهفعالیتشبهخود،بهانگیزه











 17اقتصادیدرايرانهاازکنشتحلیلتاريخيروايت

 

بنگاهخانوادگيتأسیسگرفتکهامکانامااينانگیزهآگاهانهازآنجانشأتمي؛گشتبرمي

کردهایخودراازطريقخبرنامهکفشمليمنتشرميايروانيبیشترپیامبهعالوه،کمبود.

گذاشت.درهایپدرانهخودراباکارمندانشدرمیانميوازاينطريقاحساساتوخواسته

به کارمندانو کارگران، با فروشندهبرخورد ميويژه کفشملياشاره بهخانواده اوها کرد.

گرفتکههمهبرسربهسفرهيکخانوادهدرنظرميهایکفشمليرابهمثاتولیدوهزينه

خواستتابهبقایاينسفرهکمککنند.اندوازهمهميآننشسته



 اقتصادی کارآفرینشخصیت کنش و روایت شفاهی و فهم 
الگویمديريتيوشخصیتکارآفريناندراقتصادنئوکالسیکبااصلانساناقتصادیمعموالً

کهدرحالي.اينانسانياستکهتنهابهدنبالسوداست.شودميتبیینيافردبیشینهساز

نشانهاشخصیتهایپیچیدگيشفاهيهایروايت برايننکتهصحهگذاشتهودهدميرا

اقتصادیرادرموردتماميکارآفرينانتعمیمداد.هایاحکامنئوکالسیکتواننمياستکه

 مهشناختيروشنکته آن توضیح نشانکه نیز را شفاهي اهمیتروشتاريخ استو م

روشبرایبازسازیشخصیتافراددرترينمنطقيدهدايناستکهروشتاريخشفاهيمي

مصاحبه اينکار برای دوستان،فقدانمدارکمتقناست. خانواده، افراد هایمتعددیبا

 کارگران و مديران شخميصنعتيهایشرکتدر واقعي الگوی تواند وصیت مديران

تحقیقاتنشاندادهکارآفرينان نشاندهد. کهمديرانهريکالگویمديريتخاصاندرا

دارند را خود ؛ در تشابهاتي البته آنانهاآناما اکثريت اينکه مثال طور به دارد. وجود

بامصاحبه).بیشترآنانبهروشنيمردکاربودندنهخانهشودميدرکارخالصهشانيزندگ

کارآفرينانيبودندکهزودترازهمهدرمحلکارشانهاآن.عموم(1391حسنخسروشاهي،

مي ميشدندحاضر خارج همه از ديرتر همواره بهو مثالحسنخسروشاهي،شدند. طور

فرزندعليخسروشاهيمي اودربازارسلطانيوقتيآفتابغروبکردهبودوتمام»گويد:

مدتيتجارتخانه همجمعميها باربراندور و بودند شده بسته بخورندبود شام تا شدند

بنابراينبرایشناخت؛(1390احبهباحسنخسروشاهي،)مص«کردتجارتخانهراتعطیلمي

ويژگي ويژگيبهتر شانشخصیتيهایهایکارآفرينانبايد اساسرا شفاهيهایروايتبر

تاچهاندازهدرکارآفرينيککهرديوجودنداشکاگرچه.(1391:45)سوتدبرگ،فهمید

پيکسبسوداست قرينه؛ هاياما دهدميآمدهنشانبهدستشفاهيهایروايتيکهبا

هایاقتصادیسنتييابینکنشعموماًکهاندرفتارکردهادعایکسانيبرخالفبیشترآنان

مدرناقتصادیگراييسنت کنشاقتصادیمدرنيا قائلشدهگراييو تمايز انداقتصادی،

.(30-1371:31)وبر،

اقتصادیسنت گرايي يعني سنتي تجارت شیوه از پیروی معنای يدوفروشخربه

وامورابتداييمالي،نسبتبهتجارتوصنعتیبازسفتهکاالها،وارداتوصادراتکاالها،

م در است. مذهبي قداست عناصر حامل بیشتر کنمدرن هرچه اقتصادیشقابل، های

درصنعتمدرنقدمگذاشتهباشندقداستمراجعسنتيدرآنهافعالیتترباشدومدرن
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 تضعیف زيادی میزان شودميبه ک؛ دو اين تشابه ايناما دوی هر که است اين نش

کهتحققآنبامحاسبهاقتصادیواندييسودجودارانهمبتنيهایاقتصادیسرمايهفعالیت

فعالیتسرمايههایتجاریامکانازفرصتگیریبهره نوعدارانهپذيراست. اساساًازهردو

کافعالیتيحساب منظماز مبنایاستفاده عقالنيبر خدماتشخصيبرایگرانهو يا الها

دهدميشفاهينشانهایدادهتوانگفتکهمي.(1371:42)وبر،استواراستکسبسود

درفرايندتحولنديکهازتجارتسنتيآغازکردانداروانسرمايهبهعنبرخيازکارآفرينان

سنتهافعالیت بازاراز از مکانسنتي، و فضا شدندر معنيمحدود به گرايياقتصادی،

بهعبارتديگررهاييازهرحوزهبهمعني؛مذهبيهای،امانهازسنتندسنتيرهايييافت

هاآنبرخيازعالوه،بهيکديگرمربوطنیستند.بهلزوماًهارهاييازحوزهديگرنیستواين

هایمدرنهميازسنتدردورهورودبهفعالیتهیچگرايشيبهچنینرهايي،يعنيرهاي

استکهدربرخيتفاسیرانديشمندانمارکسیسترابطهرهاييکهدرحاليد.ايندنپیدانکر

؛هاهمبستگيوجودداردوبینآناستقیممستایگرايياقتصادیومذهبيرابطهازسنت

برند.بارهاييازبازارسنتيازسنتمذهبينیزميهاآنکنندکهبرخيچنینادعاميو

نهادهایمذهبهاآناگرچهممکناسترابطه امااشدترشدهبييعنيروحانیونضعیفبا

نبود.هاآنشدناينبهمعنایسکوالر

بعدازمشروطیتپیوندیيراندرادادنداينبودکهنارائهميگراياتحلیليکهچپ

باعمیقبینسنت ازطرفيبازاريانسنتينیز داشت. سنتيوجود بازار گرايانمذهبيو

داليلافولهاآنصنعتگرانمدرندرنهاداتاقبازرگانيوصنعتومعدناختالفداشتند.

،يشمس1340بعدازروندصنعتيشدندردههيژهوبهوقدرتاقتصادیخودراهافعالیت

صاحبانصنايعمدرنمي براينعقیدهبودندکهصاحبانصنعتجديددرهاآندانستند.

هاگیریسازشباحکومت،ازطريقتسلطدراتاقبازرگانيوصنايعومعادنايرانوتصمیم

سویديگرعلمایمذهبينیزکهبعدزنند.ازازجملهوارداتوتوزيعکاال،حرفآخررامي

دارانبزرگازسویشاهکنارگذاشتهشدهبودند،شمسيمانندزمین1342ازوقايعخرداد

بازاريانسنتيهرگروهيرا ازدرخدمتسیاستظاهراًکهدراتحادبا هایحکومتبود،

امادر؛گذراندندميالیسمدار،اززيرتیغوابستگيبهشاهوامپريروشنفکرگرفتهتاسرمايه

واقعشکافبینبازاريانسنتيوصاحبانصنايعمدرنبهدلیلرهاييازسنتمذهبيدر

بودکهبازاريانسنتيخودگرايشيبه بلکهبهاينخاطر نزدصاحبانصنايعمدرننبود

به اندکينیزحمايتنشدند. موارد در مدرننداشتندو بهکارهایصنعتيو عالوه،ورود

قدرت موازنه که بود حکومتشاه به واکنشبازاريان محصول تضاد اين همه، از بیشتر

سنتيجامعه،نفوذیذهایسیاسيواجتماعيرابرهمزدوباعدمتعادلبینخودوگروه

ناپايدارکرد.1350اوايلو1340علیرغمثباتظاهریدردهه شمسيپايهنظامخودرا

د و علل دربررسي نیز هنوز که مدرن صنايع صاحبان و سنتي بازاريان بین تضاد اليل

خارجمقالهنهادهاييماننداتاقبازرگانيوصنايعومعادنايرانوجودداردازحوصلهاين

زداييگرايياقتصادیوسنتاست،امادرموردرابطهمثبتوهمبستگيبینرهاييازسنت
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دربسیاریازمواردصدقشفاهيمتعددهایروايتاساسبردينيبايدگفتاينمسئله

کندنمي اگرسنت. قناعتومحدودکردنفعالیتالبته، هایاقتصادیيکيگراييدينيبا

 که گفت بايد شود گرفته آنان از نبودييهاانسانلزوماًبسیاری عطشندقانع و

ناپذيرییریس کردنبه پیشرفتوندداشتکار روحیه با او اشخواهانهيترق. احتماالًکه

میراثتجاربزرگصدرمشروطیتبود،براساسشماقتصادیودانشخودواهمیتيکهبه

انسانمي و تالشزيادینددادکار توزيعيبرایتوسعهوگسترشفعالیت، هایتولیدیو

انجامداد اينامر؛ برلزوماًاما يافتهبهمعنيجداييازکلیتمذهبسنتينبود. هاعکس،

مي نشان که دهد آنان از مادیبسیاری روحیه زيادی حد فعالیتتا توسعه و هایگرايي

آل دنیویکردنايده از را برخيمفاهیماسالمياقتصادیخود آن-هایدينيو کهدر

بود شده فراموش مي-دوره مياخذ انجام آگاهانه را کار اين و ازکرد استفاده با داد.

توانبرد،ميميهابکارهاوپروتستانطنزآمیزیکهماکسوبردرموردکاتولیکلمثلاضرب

دوهمباآرامشنخوببخورندخواستميکههمندبودييهاانسانبرخيازآنانگفتکه

 برديگریترجیحنميکدامیچهوندخواستميهردوراهاآنبخوابد. :1371)وبرنددادرا

45).
 

 مسئولیت اجتماعی کارآفرینفاهی و روایت ش

منظوراز هایغیراقتصادیبهاينمعنينیستکهاينگونهفعالیتمسئولیتاجتماعييا

هایاقتصادیندارند،بلکهبنابهتعريفنظريهاقتصادرايجهاهیچارتباطيبهفعالیتفعالیت

نیهایغیراقتصادیازآندستهفعالیتفعالیت دنبالحداکثرکردنمنفعتستندکهبهها

تجاراعمازيربازدایدرمیانتجار،امریمعمولاست.ازرفتارخیريه1صورتگرفتهباشند.

طورمثالدرموردتجارشیراز،اند.بهالمنفعهمشارکتداشتههایعامبزرگوکوچکدرکار

متن و ثروتمند تجار از باشيکه برایحاجيعباسترکتاجر کاروانسرايي بود، شهر فذ

قافله کرداسکان بنا شیراز در مسافران و ها 1359)اشرف، نوزدهم.(74: قرن اواخر در

نمود.تأسیسالتجارچنددارااليتامدرشیرازوعتباتعالیاتالعابدينملکمیالدیحاجزين

چکمه به مشهور تاجر علي دوزحاج شیرازی تاجر محمد میرزا حاجي قرنو اواخر در

تاجراصفهانينیزمحمدصادقنوزدهممیالدیدومسجدبزرگدرشیرازبناکردندوحاج

 پل، کردانبارآبچندکاروانسرا، فارستعمیر در را غیره و 1359)اشرف، گونهاين(.50:

شودکهکنشيسنتياست.درموردها،فعالیتغیراقتصادیکارآفرينانمحسوبميفعالیت

کنند،اينپردازانايرانياستداللميهایمختلفيوجوددارد.برخينظريهاينامربحثعلت

                                                           
1
هافرضبرايناستکهکنشگرانيکدستهترجیحاتثابتومعیندارندوکنشيرادراقتصادنئوکالسیک 

گزينندکهمنفعتشخصيياسودشرکتيابنگاهاقتصادیرابهحداکثربرساند.درنظريهاقتصادیاينبرمي

پيمينوععملکرد درمقابلجامعهنبهنحواقتصادیکنشيعقالنيرا شناسيچنديننوعاحتماليريزد.

بهقولماکسوبر درنظردارد. جامعهکنشاقتصادیرا توانندهمعقالني)برایهاميشناسآلماني،کنش،

ضایخداوند(انجامگیرند.طورمثالبرایکسبرکسبسودومنفعت(وهمسنتي)به
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جامعه در امنیت عدم از ناشي امر سرمايه،ای انباشت امکان عدم که است استبدادی

افزايشميایهایخیريهکنش اعطایوقفرا گويندوجودخیريهبرخيديگرمي1دهد.و

تاسنتيومذهبيدرجامعهاستکهدرآندولترفاهيوجودنداردناشيازنوعياخالق

توازني کارگران، کارفرمايانو جمله از کار، بینعواملبازار يا نیرویکار، و بینسرمايه

اينجامعهسرمايه در سازد. دستبهبرقرار خود، امنیتآينده برایتضمینفعالیتو دار

طريقاين از درآمد فعالیتتوزيعمجدد عدميایهایخیريهگونه جملههزند. از ایديگر

دهدماهیتاًگويندتوزيعمجددیکهدولتانجامميانديشمنداننئوکالسیکاقتصادیمي

 افراد آنچه انجامميیرخبا نیتسودطلبانه با توسطتجار خیريه امور يکينیست. کنند،

گاهداشتنکارگرانوفقیراناست.دارانبرایساکتنشودوتوطئهسرمايهمي

رفتاراين میانصاحبانگونه در بلکه سنتي، میانتجار در تنها نه هایخیرخواهانه

مي ديده نیز مدرن شیرينشودصنايع و )سعیدی 1384کام، هایفعالیت.(258-255:

سازی،اعطایسههامانندمدرطیفوسیعيازفعالیتمعموالًخیريهتجاروصاحبانصنايع

هایخوابگاه،کمکبهزندانیان،خانوادهتأسیسوامشرافتي،بورستحصیليبهدانشجويان،

مي شامل را غیره و مذهبي علمای مؤسساتتحتسرپرستي سرپرست، زن ويژهبهشد.

 رفتارها اين شناخت استفاده با بهتر ايران سیاسي شفاهي تاريخ مياز .گیردصورت

 صاحبانصنايعبشماربطورمثال، و تجار حقیقتاز کهدر شالچیلر درميخانواده آيندو

کردندازیاندازراهآذربايجاندرقزوينرايبافپارچهکارخانه1314درسالرضاشاهدوره

برعلیهرژيممبارزانمدارسوامورخیريهوکمکبهتأسیسبودندکهدریافرادجمله

فعالیت کردندميپهلوی 1394)کاظمي، پهلوی(.147-144: دوره ايندر از بخشي

طريقنهادفعالیت از نیز پهلوی،ها بنیاد جمله سلطنتياز خانواده به وابسته هایخیريه

از حمايت جمعیت و پهلوی ملکه فرهنگي بنیاد اجتماعي، خدمات شاهنشاهي سازمان

بي ميکودکان انجام ديبا فريده سرپرست باگرفتکه را صنايع صاحبان و تجار ارتباط

مينهاد برقرار دربار وهایسیاسيو برایتجار اينارتباطبهسودهردوطرفبود. کرد.

ارتباطیسممکانصاحبانصنايعبهعنوانافرادیکهبامراکزقدرتسیاسيدرارتباطبودند،

هایروحيشخصيباگرفتنانواعود.همچنین،نیازوحلبرخيمشکالتدرمواقعلزومب

المنفعهوابستهبهافرادودربارهایعامشد.سازمانهاازاينطريقبرطرفميها،تقديرمدال

ازطريقسرمايهپهلوینیزمي را انجامتوانستندبخشيازخدماتاجتماعيخود دارانبه

 صنعتي مؤسسات طريق از آنان کاربرسانند. در نیز داشتندخود مشارکت خیريه های

.(1385و1388کام،)سعیدیوشیرين





                                                           
1
کاتوزيانيمحمدعل  ميهمايون مطرح را استدالل اين سیاسي اقتصاد کتاب ودر انفاقي رفتار که کند

نظامخیريه ناشيازعدمامنیتيبودهاستکهطيتاريخدر هایاستبدادینهادينهشدهاستکهایتجار

سرمايهرامحدودکردهاست.امکانانباشت
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 گیرینتیجه
 چهموضوعاتيواينموضنشاندادنتالشاينمقاله در چهحدو تا که هایمتنعبود

طورطوراعموتاريخشفاهياقتصادیبهبههایتاريخشفاهيهاومجموعهشنیداری،روايت

کیفيدرعلومشناسيروشبرپايهاقتصادیبررسيتاريخهایيکيازروشابهاخص،بهمث

هایتاريخي،ارائهموضوعاتوبیانمسائلنووگشودنپروندهتواندبهتحلیلمي،اجتماعي

تواندبهشفاهيميهایروايتدرتاريخاقتصادیکمککند.بهعالوه،يافتهيانپاموضوعات

ميدرحلمشکالتاقتصادیايرانياریرساند.دوموضوعيکهدراينهایبوارائهنظريه

خاص طور به اساسمقاله ويژگيدادهبر يعني شد، پرداخته آن به شفاهي تاريخ های

بنگاه و خانوادگي بنگاههای نوع اين حد چه تا اينکه توسعه مانع انباشتهاشرکتها و

استفعالیت شده اقتصادی کنشهای نیز هو مسئوالنهغیراقتصادیای و خیرخواهانه ،

هایتوانداهمیترجوعمحققانبهتاريخشفاهيرادرتحلیلمياجتماعيفعالیناقتصادی،

افرادیکهدرهایروايتگردآوریهمچنینبايدتوجهداشتکهاقتصادیبهاثباترساند.

گیرد،بااينوجودميسختيصورتبهانداقتصادینقشداشتهگذاریسیاستووکارکسب

 روشنبايد گونه اين گردآوری برای شفاهي تاريخ داده اقتصادیشناسيروشدر تاريخ

 چون ديگری موضوعات عالوه، به شود. گرفته نرخناديده های کارگران،واقعي دستمزد

ازوگزارشتحوالتکارگریهایخاصصنايعوتجارتدربارههاوبیکاری،مطالعاتقیمت

براییترروشنهایشفاهيدريچههایروايتبراساسلهموضوعاتمهميهستندکهجم

اقتصادیخواهدگشود.هایفهمفعالیت
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