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تحلیل تاریخی روایتها از کنش اقتصادی در ایران
علياصغرسعیدی 1

تاريخدريافت1396/2/26:
تاريخپذيرش 1397/2/8:

چکیده
ومجموعههایتاريخشفاهيدر

شنیداری،روايتها

متنهای 
هدفاصلياينمقالهتوصیف اهمیت 
روايتهای شفاهيموجوددرمباحثاقتصادی
تحلیلهایتاريخاقتصادیايراناست کهباتکیهبر 
ميتوانند برخي موضوعات مبهم اقتصادی را در تاريخ
نشان ميدهد تا چه اندازه اين روايتها  
تکنوکراتها وکارآفريناننهتنهابهبیان

روايتهای صنعتگران،تجار،
اقتصادیايرانروشنکنند .
روايتهایجديدتحلیلموضوعاتي
مسائلوموضوعاتجديدیبرایتحقیقبیشترپرداختهاند،بلکه 
کهپروندهشانبستهشدهرابازکردهاند.بهعالوه چونتوصیفوتحلیلتاريخاقتصادیميتوانداز
روايتهایشفاهينیزبهغنيکردن

شرحتحوالتاجتماعيوسیاسيسودببردسايرمجموعههاو
روايتهایموجودبهتحلیلعمیق

کمککردهاند.اينمقالهازمیانموضوعاتيکه

اينگونهتحلیلها

تاريخاقتصادیايرانکمککردهاندبهروشنشدننقشوويژگيهایبنگاههایخانوادگيدر

آندر
کنشهای غیراقتصادیکنشگرانوفعاالناقتصادی،اعمازتجاروصاحبانصنايع،در
ايرانوجايگاه 
روايتها نشانميدهندبنگاههایخانوادگيبهعللو
آنها پرداختهاست .
فعالیتهایبیشینه ساز 

داليل مختلف از جمله توجه به حفظ پیوندهای خانوادگي بیش از يافتن راههايي برای گسترش
فعالیتهایاقتصادیوبیشینهساز،اعتمادبهاعضایعضوبیشازاعضایغیرعضووگسترشاعضای
روايتهای شفاهينشان

خانواده،بهنسلدوممنتقلميشوند.همچنیناينمقالهبراساس برخي
آنها
منفعتجويانه  

دادهاستکهکنشهایخیرخواهانهومسئوالنهاجتماعيدرکنار فعالیتهای
گسترشيافتهاست .
کلیدواژگان :بنگاه خانوادگي ،تاريخ شفاهي ،کنش اقتصادی ،کنش خیرخواهانه ،مسئولیت
متنهایروايتي.
اجتماعي ،

1دانشیاردانشکدهعلوماجتماعي،دانشگاهتهران

 saeidi@ut.ac.ir
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مقدمه
تاريخشفاهييکيازروشهایبررسيتاريخي

مجموعههای

شنیداری،روايتهاو

متنهای 

روششناسي کیفي در علوم اجتماعي به شمار ميآيند که به عنوان مأخذ علمي
بر پايه  
درجهاولدرتحلیلهاومطالعاتمورداستفادهواقعميشود.ايننوعمجموعههادربسیاری
طرحهای مليبه طور دائم درجرياناست.
ازکشورهایغربيدرتمامزمینههابهصورت 
متنهای رواييکهمعموالً بهصورتمجموعههایتاريخشفاهيدرايرانوجوددارند ،نیز

تاريخنگاری بازیکردهاند که بههدف
بعدازسقوطسلسلهپهلویدرايراننقشمهميدر 
جبرانکمبودمحسوسانتشاراتتاريخيصورتگرفتهودرتالش است تادر کنارابعاد
سیاسيرويدادهایتاريخيبهتحوالتاساسيوابعاداجتماعيواقتصادیرخدادهایآن
دوره بپردازد .هدف اصلي اين مقاله توصیف و تحلیل اهمیت روايتها و تاريخ شفاهي
اقتصاد،عینیتعلميونقشايننوعروايتهابراساسارائهتوصیفوتحلیليازاهمیت
روشهای
دستاوردهابرایحلبرخيمسائلپیچیده اقتصادی استکهباوجوداستفادهاز 
حلنشده باقي مانده است .در اين راستا نشان داده خواهد شد که چگونه
تحقیقي ديگر  ،
روايتهای صنعتگران ،تجار ،مقامات و تکنو کراتهای اقتصادی ،کارآفرينان و
جمعآوری  
ميتواند به رفع برخي ابهامات در تاريخ اقتصادی معاصر
سرمايهگذاران بخش خصوصي  
کشور کمک کند .به عالوه چون در تعريف و تبیین تاريخ اقتصادی محققان ميتوانند از
ارزشکلمجموعههای تاريخشفاهيبرای

شرحتحوالتاجتماعيوسیاسياستفادهکنند ،
تاريخنگار اقتصادیبارزترخواهدبود (ويلیاماوتويتوتامباتيمور.)1993،همچنینسعي

روايتهايي از زندگي

جمعآوری 
ميکنیم تا حدی اين مسئله را روشن کنیم که چگونه  

آرشیوهای

روششناسي علمي و کیفي توانسته است ضمن تأسیس 
اقتصادی بر اساس  
منحصربهفرد برای انجام تحلیلهای اقتصادی و اجتماعي و

فوقالعاده و منابع 

،گوشههایمبهميازتاريخاقتصادیراروشنترنمايد.دراينراستامقالهبه

حالنويسي
شرح 

نقش تاريخشفاهياقتصادیدرتحلیلتاريخيوپاسخبهدوسؤال ويژگيهایبنگاههای
آنهاميپردازد .
اقتصادیدراقتصادايرانوکنشهایغیراقتصادیوخیرخواهانهکارآفرينان 


نقش تاریخ شفاهی در تحلیل تاریخی اقتصاد ایران 
سیاستگذاری اقتصادی نقش داشتهاند

کسبوکار و 
روايتهای افرادی که در  
گردآوری  
هاودادههای ديگرقادربهگردآوری آننیستند

برخيازواقعیتهایتاريخيراکهروش
برآوردهميسازد.اينروشهامتأسفانه دردانشکدههای اقتصادايرانودرنزداقتصاددانان
ايراني ،حتي نهادگرايان اقتصادی ،مطرود است؛ اما در تحقیقات و تحلیلهای اقتصادی
روايتهایتاريخشفاهيباصاحبمنصبانسیاسي،روحانیونوروشنفکرانوفعاالنسیاسي
نیزمورداستفادهقرارميگیرد (حبیبالجوردی ،)95-104:1985،زيرابرخياينمسئله
رامطرح ميکنندکهمطالعهتاريخاقتصادیتعريفخاصينداردوچونازتاريخحوادث
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تحلیلتاريخيروايت

روايتهای مختلف
ميتوان از  
بهخوبي  
اجتماعي و سیاسي و اقتصادی استفاده ميکند  ،
تاريخيبرایتحقیقاتتاريخاقتصادیاستفادهکرد(ويلیاماوتويتوتامباتيمور .)1993،
ميشود :بنگاههای خانوادگي،
تاريخ شفاهي اقتصادی حول چند محور ساخته  
کنشهای غی راقتصادی کنشگران و فعاالن اقتصادی ،اعم از تجار و صاحبان صنايع،

دخالتهایسیاسيومليدراقتصاد،گزارشنرخهایدستمزدکارگران،قیمتهاوبیکاری،

مطالعاتدربارهصنايعوتجارتهایخاصوگزارشتحوالتکارگری(رابرتپرکزوالیستر
تههای جالب و
تامسون .)27-29 :1998 ،به طور خاص برخي از اين روايتها حاوی نک 
تازهایاستودرشرايط کمبودمدارکواسنادنکاتکوریرادرتاريخاقتصادیماروشن

کردهاند .به طورمثال در تاريخ شفاهي ايران در مجموعه دانشگاه هاروارد برخي مقامات

موردمصاحبهقرارگرفتهاند؛ از جملهعبدالمجیدمجیدیوزيرکارو

اقتصادیرژيمگذشته
سرپرستسازمانبرنامه .اظهاراتویدرموردرابطهشاهووزراازيکطرفونقشاندک
مصوبههای شاه توسط وزرا به مردم و

اطالعدهندگي 
تصمیمگیری ،نقش صرف  

وزرا در 
بسیاریمسائلديگرچونعللتجديدنظردربرنامهپنجمتوسعهبهدلیلخودکامگيشاهو
غیرهحائزاهمیتاست(حبیبالجوردی.)1381،همچنینرضامقدماولینقائممقامبانک
سرمايهگذاری که شرح درگیری کارشناسان

مرکزی ايران و مديرعامل بانک توسعه و 
ابهامزايي ازتاريخوقايعاقتصادیايران
روايتهای  

ميدهد حاوی
اقتصادیباشاهرانشان  
ميتوان
است(حبیبالجوردی،طرحتاريخشفاهيهاروارد).ازديگرشخصیتهایاقتصادی 
به مصاحبهبامحمديگانه،رئیسکل بانکمرکزی وابوالحسنابتهاج،مردقدرتمنددستگاه
همان).بااستفادهازاينروايتهاتصويربسیاربهتریازآنچهوجود
برنامهريزی،اشارهکرد ( 

هزينههای
داشته است از دوره مداخله گسترده دولت در اقتصاد و شروع دوره تأمین  
سرمايهگذاری اقتصادی توسط دولت از طريق نهادهای مداخلهای چون بانک مرکزی،

تخصصيوطرحهایزيربناييمانندپتروشیمي،انرژی

سازمانبرنامهوبودجهوبانکهای

ذوبآهن و  ...ميتوان ترسیم کرد .در اين مجموعه همچنین مصاحبه با برخي
اتمي  ،
يهداران مانندسیدمحمودالجوردیواکبرالجورديانوقاسمالجوردیتصويرجالبي
سرما 
سیاستهای اقتصادی،فشارهایبیروني

ازتاريخکشمکشهادراتاقبازرگاني،تأثیر اتاقبر
دربارومقاماتسیاسيدردورههایمختلفبراستقاللاتاق،برخيداليلتضادها بین

از
آنهابهدستميآيد .
تجاروبازرگانانباصاحبانصنايعمدرنبراساسروايت 
سلسلهمطالعاتشفاهيپیرامونتوسعهاجتماعيواقتصادیدردورهپهلویدرمیان
سالهای  1320الي  1357توسط مرکز مطالعات ايران رهیافت خاصي دارند ،چون

ميزند و کمتر به شرح
سازمانها دور  

مصاحبهها بیشتر حول موضوعات توسعه نهادها و 

تصمیمگیری اقتصادی پرداخته شده است ،به

خاطرات شخصي چهرههای مهم در فرايند 
ويژهدردورهرشدنهادهایماليدولتي.دراينرابطهازدومسئلهنبايدغفلتکرد:درپناه
ميتواندمؤثرترافتد:اولاينکهظهورايننهادهایاصلي
ايندومسئلهمطالعهاينخاطرات 
انباشتمصادفبودباتوسعهساختارسیاسيرژيم پهلوی.بهاينعبارتکهماباافزايش
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رفتهرفته قدرت
استقاللدستگاهاجراييدولتازقوهمقننهروبهروهستیمکهدراينمیان 
ميشد.دوماينکهبههمین
دردستانگروهنخبهایکوچکيبهمرکزيتشاهودربارمتمرکز 

سرمايهگذاری دراقتصاد

ازسرمايههایقابل

موازاتدولتدرتوزيعسهمقابلمالحظهای

مي يافت.ايندوعامل،قدرتدخالتاقتصادیدولتراافزايشدادونیروی
نقشمحوری  
سرمايهگذاریدراقتصاداعمالکرد .

بالقوهزيادیرابراینظارتبرشیوهوالگوی
نوشتههایموجودبراينمسئلهتأکیددارندکهسازمان

گفتگوبامجیدیوديگرانو
بيثباتيسیاسي
توسعهایدولتدرزمان 

برنامهريزی
برنامهبرایاطمینانازتأثیرتالشهای 
سازماندهياجراييتأسیسشدودرابتدابهلحاظمالينهادیمستقلازتشکیالت

وعدم
بهحسابميآمد.چیزیکهابتهاجاولینرئیسقدرتمندآنهمیشهدر
اجراييعادیدولت 
پيآنبود.طيدوبرنامهاولتوسعه1328-1341سازمانبرنامهبهطورعمدهدرگیرايجاد
سرمايهگذاری خود،مستقلازاداراتدولتيديگر بود.استقالل

واجرایطرحهای

تنظیم 
او لیهسازمانبرنامهدرواقعبرساختموقعیتسیاسيايراندرآنزمانمنطبقبود؛امابا
وحدتسیاسيواجراييبیشتردولتبعداز  1341سازمان برنامهوظیفهايجادتنظیمو
منحصربهوزارتخانههاواداراتدولتيديگررارهاکرد.

سرمايهگذاری 

طرحهای 
اجرای 
وايتهای خدادفرمانفرمايیانبه خوبي ديدهميشود.ازآغازبرنامهسومبا
اينمسئله درر 
تشکیلشورایعالياقتصادکهدرتالشبرایهماهنگيبیشتردرسیاستاقتصادیدولت
نخستوزيری درآمد و اين موجب عزل ابتهاج شد .در

بود ،سازمان برنامه تحت کنترل 
برنامهريزی ملي ،نظارت عالي بر
مسئولیتهای سازمان برنامه اعم از  

ترتیبات جديد تمام 
يبشدهازطريق
ماليبرنامههایتصو 

اجرایپروژههاتوسطوزيرانمسئولواداراتوتأمین

بودجهمتمرکزشدهموردبررسيمجددقرارگرفت .
با آغاز برنامه پنجم توسعه در سال  1352هنگامي که بودجههای عمراني و جاری
دولت يکي شدند سازمان برنامه استقالل مالي خود را از دست داد .خداد فرمانفرمايیان
برنامهريزیخودازابتهاجميپردازد.ویميگويدرهیافت
همچنینبهشرحوتمايزرهیافت 
برنامهريزی رويهشکافي 1بوديعنياستقاللماليسازمانبرنامه وتخصیصکل
ابتهاجبه 
طرحهای عمراني(ونهبهارتشوبودجهجاری).درمقابلرهیافت
درامدهاینفتيبه امر 
2
،يعنيدخالتوزارتخانههادرامربرنامه

ابتهاج،فرمانفرمايیانرويهجبههای رامطرحميکرد

هایعمرانيبهعنوانمجریطرح؛اماابتهاجميگفتنبايدپولدردستوزارتخانههاباشد.
بهگفتهمخالفینابتهاجدروزارتخانههاهمینرويهسازمانبرنامهرادولتيدردولتکرده
بود که با رشد نارضايتيهای نمايندگان مجلس و وزرا ناچار با طرح ماده واحده در زمان
یاش بهسرآمد (افخمي.)192-193:1381،ابتهاج
اقبالعمراينرويهویوکاربر ادار 
ميگفت«اگرکارهایاجرايي ازسازمانبرنامهبرودديگرکسيبهآنوقعينميگذارد».
همان .)219 :سؤالي که افخمي در مورد اين رويه ابتهاج مطرح ميکند يکي موضوعات
( 
the wedge approach
the frontal approach

1
2
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برنامهريزی بهشمارميآيدکهشايستهتحقیقاتبیشتراست:آياتأکید
مطالعاتيدرتاريخ 
برنامهريزی راپديدنیاورد؟
برنامهريزی مرکزیپیامدهاینامطلوبتمرکزدرنظام 
ابتهاجبر 
همان .)205 :چیزی که بر اساس گفتههای فرمانفرمايیان بینش اصلي برنامه پنجم شد
( 
يعني تمرکززدايي؛ اما مسئله جالب توجه اين است که هم ابتهاج و هم فرمانفرمايیان به
خاطر تأکید بر رهیافتهای خود از سازمان برنامه رفتند .فرمانفرمايیان هم نتوانست در
وزارتخانهها ،بودجه کشور را از دارايي به سازمان برنامه

طرحها به 
مقابل واگذاری اجرای  
همان .)219-220:به هرحال ابتهاججایخودرا
بیاوردتااهمیتاينسازمانازبیننرود ( 
بهخسروهدايتميدهد،مردیکهبرخالفابتهاجميدانستنبايدسیاسترادرامراجرای
نهایمصاحبهبافرمانفرمايیاننشاندادن
برنامههاناچیزگرفت (همان .)213:يکيازحس 
یلکرده امريکادرپياستقرار
تکنوکراتهای تحص 

اينمسئله استکهبرخالف نظرعمومي،
تمامعیاريکنظاماقتصادیمبتنيبرمکانیسم بازارنبودند«:ماطوریتربیتشدهبوديم
که معتقد به يک تز خیلي ساده بوديم که دولت ميتواند و بايد آگاهانه به سوی اهداف
بهوسیله اقدامات دولت ما ميتوانیم در مکانیسم بازار دخالت
اقتصادی قدم بر دارد  .
برایمملکتنميسازد» (همان .)200:امابعدتوضیحميدهد

کنیم...عرضهوتقاضازيربنا 
ميکرديم
کهد رصدکنترلدولترویمنابعکلکشوربهنسبتبخشخصوصيرامحاسبه 
ودرصددکاهشايننسبتبهنفعبخشخصوصيبوديم .
مسئله مهمديگریراکهفرمانفرمايیانبهعنوانضعفسازمانبرنامهمعرفيميکند
عدمتوجیهبرنامهبرایآحادمردماست«.ماروابطعموميدرستنداشتیمکهبرنامههای
کالنرابرایمردمتوجیهکنیم»  .امابايدگفتکهضعفاينبرنامهحداقلدرچهارچوب
هاینظامسیاسيمربوطبهعدماختیاراتمجلسشورایمليميشد ،بهايننحو

دستگاه
که خواستههای مردم از طريق نمايندگان يا منعکس نميشد و يا بازتاب آن در برنامهها
ذوبآهن اصفهان
عملیاتينميشد.مسئله جالبديگردرروايتهایفرمانفرمايیاناحداث 
يهگذاری شده...ولي
ذوبآهن يکيازگرانترينصنايعيبودکهدرايرانپا 
است«:احداث 
وطنپرستي دادند  ...ميگفتند  ...اگر آدم
متأسفانه ]به عدم احداث آن[ يک جنبه عدم  
همان.)235:اختالف
ميخواهدمستقلباشدازسیاستخارجي،بايدآهنخودشبسازد»( 

سازمانبرنامهباشريفاماميهمبرسراجرایهمینپروژهبود .احداثبرخيازايننوع
تکنوکراتهایدهه40و50و

تحصیلکردگانامريکاو

طرحهابدونتوجیهاقتصادیتوسط

يکه کشوردرشروع
ياابالغقوانینيمانندتقسیمسهامکارخانجاتدرمیانکارگراندرحال 
اجتنابناپذيری آنراحتيدر

دورهصنعتيشدنقرارداشتتسلطانديشهسوسیالیسمو
همانجا.)235-236:فرمانفرمايیانهمچنین
ميدهد( 
بهخوبينشان 
میانشاهواطرافیانش 
توضیحميدهدکهدرلزوماصالحاتارضياوودوستانشدرابتدایبرنامهسومقانعشده
بودندکهاينامراقداميضروریاست.تماميتکنوکراتهايي کهاونامميبردازخانواده
تجارومالکآمدهبودندوبهانجامتغییراتارضيراضيبودندوامريکاهمبرانجامآن
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اصرار ميورزيد .بر اساس گفتههای وی حتي برخي از مالکین نیز خود دست به فروش
اراضيخودزدهبودند(همان .)236-238:
فرمانفرمايیانهنگاميبارديگربهسازمانبرنامهبرميگردد کهديگرگروهمشاوران
برنامهريزیونهادسازمانبرنامهبدون
یاشبه 
جبهها 
خارجيهارواردرفتهبودندامارهیافت 
حضوراوانجامشدهبوديعنيکارهایاجراييبهوزارتخانههارفتهوبودجهبهسازمانبرنامه
تکنوکراتهايي

آمدهبود .توضیحاتديگرویمسائلزيادیراروشنميکندازجملهاينکه
برنامهريزیرابهصورتايدهتکنیکي–فنيميديدند
کهبهسازمانبرنامهآمدهبودندايده 
ونهدرقالبيکفلسفهسیاسيخاص.لذ اهیچچهارچوبوطرحمشخصسیاسيخاصي
طرحهاینظاميشاه
آنهادرمقابل 
درنظامسیاسيدورهپهلوینداشتند.درنتیجهواکنش 
اعمالنفوذ انجامميدادتنهااستعفا ياخروجازسازمانبرنامهويا
طرحهايي کهدرباربا 
يا 
واگذاریطرحبهدرباربود(همان .)258-263:
روايت ديگریکهبرخيحقايقتاريخيرادراقتصادايرانروشنومسائلجديدی
روايتهای رضا نیازمند در مورد تکنوکراسي و

برای تحقیقات آينده مطرح کرد 
سیاستگذاری اقتصادیاست.اودورهوزارتعلینقيعالیخانيرابهعنواندورهسلطهموقت

ميدهدوزارتاقتصاد
تکنوکراسيمعرفيکردوداليلمتعددیطرحکرده استکهنشان  
سالهای  1324الي 1347نقشرهبریاقتصادايرانرابازیکردهاست.دراين
دربین 
دورهسیاستهایگسترشفعالیتهایبخشخصوصيدرراستایصنعتگستریباحمايت
دولت تدوين و اجرا شد و سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران برای تقويت تولیدات
داخليتأسیس شد .همچنینرضانیازمندبهتفصیلداليلشکستتکنوکراسيراتوضیح
سیاستگذاری

تکنوکراتهادر

آنهاخودکامگيشاهوترساوازبرتری
ميدهدکهيکياز 
اقتصادیبود(سعیدی .)1393:


مشکالت تاریخ اقتصاد نویسی و تاریخنویسی شفاهی
سالهای گذشته در مراکز اسناد و
گذاریهای زيربنايي که در  

عليرغم امکانات و سرما 
يه

آنطورکهبايدازاينامکاناتاستفادهنميشود.چوننگرشبه
تحقیقاتتاريخيشدهاست 
تاريخنويسي اجازهاينکاررانمي دهد.بهتعبیرآرنولدگذشتهبرایماکشوریبیگانهاست.

عدهای نیز با ناديده گرفتن برخي اسناد و روايتها و دست زدن به فراموشي اجباری،

تاريخنگاری رادرنسلجوان
ميدهندکهانگیزه 
چهرهایازتاريخوتحقیقاتتاريخيارائه  

تاريخنويسي اقتصادی نیز خوب نیست .تحقیقات تاريخي
ميخشکاند .در اين میان وضع  

بهزعماينکهممکناستبامنافعاقتصادیگروهيبرخوردکند
نهادهاوبنگاههایاقتصادی 
هموارهبامشکالتمتعددیروبه رواست.دراينمیانبرخيازهمکاراندانشگاهينیزنتايج
تحقیقات تاريخ اقتصادی را که به ترک خوردن اسطورهها انجامیده ،به جای نقد
ميدانند؛به
روايتهایشفاهيرادادهسازیوهیوالسازی 

مينامند.برخينیز
داستانسرای 

تکنوکراتها برای آنان

عبارت ديگر ،مطالعه قرائت ديگری از سرگذشت سرمايهداران و 





هاازکنشاقتصادیدرايران13


تحلیلتاريخيروايت

لذتبخش نیست؛ و بر  حسب نظر آنان کماکان حقیقت در مورد تاريخ اقتصادی بنگاه و

ينگونه
ميگويندلذانیازیبهتحقیقاتديگرنیست.ا 
آنها 
فعاالناقتصادیهمانياستکه 
يکبار  و نه چند بار به دنیای گذشته برويم تا خود را نسبت به
يدهد  
نظرات اجازه نم 
بسترهایفکریموجودآگاهترکنیم .



تاریخنویسی شفاهی اقتصادی 
تاريخنويسي شفاهي اقتصادی وضع بدتر از ساير عرصههای
اما در مورد خاطرهنگاری و  
خاطرهنگاریوتحقیقاتتاريخياست(کاظمي1387:؛کمرهای1383:و1383و.)1381

خاطرهنگاریاقتصادیدرتحقیقاتتاريخاقتصادیواقعاً بيسابقهوتاريخاست.اگرچهدر

خاطرهنگاری صورت گرفته است اين نوع خاطره

انگشتشماری 

سالهای گذشته تعداد 

ميگردد (اشرف .)525-538 :1375 ،در اين میان سه مشکل
مشکلتر  

روزبهروز 
نگاری  
چپگرايانه اقتصادیکهتماميفعاالناقتصادیرابايک
عمدهوجوددارد.نخستانديشه 
چوبمي رانندوبرایکوبیدنانديشهرقیبيعنيلیبرالیسماقتصادیهرنوعشرحزندگي،
قصهپردازی ميدانند و برای نتیجه تحقیقاتي که خالف
خاطرهنگاری و حديث نفس را  

درحاليکه نئوکالسیکهای

انديشههای کلیشهای آنان باشد محلي از اعراب قائل نیستند .
برنميتابند .مشکل دوم خود فعاالن اقتصادیاند که به

اقتصادی نیز دادههای تاريخي را 
سادگيحاضربهدرمیانگذاشتنروايتشاننیستند.اينامربهداليلمختلفازجملهحفظ
ميگیرد .مشکل سوم اين
اسرار فعالیتهای اقتصادی و سازمان و بنگاه اقتصادی صورت  
استکهعدهایازمحققانتاريخنیزترجیحميدهندبراستفادهازمدارکمتقنتکیهکنند
روايتهای بیشتر را
جمعآوری  
و استفاده از همین تعداد اندک خاطره نگاری اقتصادی و  
ساختنخانهبررویآبميدانند.چنینديدگاهيحداقلازنظربرخيفالسفهعلماجتماع
تاريخنويسي بر اساس متون شنیداری يا همان روايتها يا
و تاريخ گفته درستي نیست  .
کموبیشروی
خاطرهنگاری هاعمرکوتاهيدرايراندارد.درهمینمدتنیزمحققانتاريخ 

يدهند و کماکان به دنبال اسناد متقن در هر گوشهای
خوشي به اين روايتها نشان نم 
ميکنند،شرمندهازدستنیافتنبهاسنادمتقن
هستند.برخيهمکهازاينمتوناستفاده 
ميکنند؛ امابحثماايناستکهشیوهکذبوصدقمنابعتاريخشفاهيو
چنینکاری  
نگاریهانیزماننداسنادمتقنومتونتاريخييکياست.اولینمسئله کهبايدتوجه

خاطره
داشتايناستکهمنابعتاريخشفاهي(کهباتمامتمهیداتالزمتدوينميشوند)ازجمله
خاطرهنگاری و حديث نفسها مانند متون تاريخي گزارههای پايهای هستند که بر اساس

.تولیداينگزارههایپايهبهچند

ميشود
آنها پیدايشعلوم،ازجملهعلومتاريخيممکن  

علتگسترشيافتکهباعثشدهاستتاجايگاهتاريخشفاهيروزبروزاهمیتبیشتری
پیداکند .
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تاریخ شفاهی و بنگاه خانوادگی
هنوزدرمرحلۀسرمايهداریخانوادگيبود.

ساختاصليفعالیتهایاقتصادیدرسال1357
البتهاينواحدهایخانوادگيتنهامالکيکشرکتبزرگنبودند،بلکهصاحبمنافعاقتصادی
گوناگونيدربخشهایمختلفبودندوبههمیندلیليکگروهبرجستهاجتماعيرادرطبقه

فرايندیراکهاينبنگاههای خانوادگيطيکردندبهاينصورت

حاکمتشکیلدادهبودند .
آنها بنیاد نهاده شدند به تدريج به صورت
بود که بیشتر شرکتهای بزرگي که توسط  
آنها تحت کنترل مديران حرفهای درآمدند؛ اما
شرکتهای عمومي درآمدند و برخي از  

عناصرمهمبنگاهخانوادگي،حتيدردرونبرخيازشرکتهایبسیاربزرگ همچنانباقي

دراينکهاينويژگيدربنگاههای خانوادگيايرانيتداومبیشتریداشتهاستترديد

است 1.
نیست( ،اشرف 2)5-41:1374 ،امااينکهچرااينتفاوتبینبنگاههای خانوادگي غربيو
روايتهای شفاهي ميتوان دريافت (سعیدی و
ايراني وجود داشته است را با بررسي  
فعالیتها

روايتهای شفاهي بود که نشان داد چرا انتقال 

شیرينکام :1385 ،فصل  .)5

بهطور مثال سید محمود الجوردی
همواره از نسل اول به نسل دوم تداوم نیافته است  .
ميکندکهازپدرشخواستهتا
بنیانگذار گروهصنعتيبهشهربرایمنوچهرفرهنگروايت  

بیايیدتقريغحسابکنیمودرتجارتازيکديگر جداشويم (فرهنگ،بيتا.)70:اهمیت
نقش پدر خانواده از آنجا ملموس است که علل فروپاشي بسیاری از بنگاههای خانوادگي،
فقدانرهبریمورداعتمادپسازفوتپدراست(خسروشاهي)97-99:1383،؛اماعملاو
ميکردبعدازاومیراثشبین
کهازپدرشدرزمانحیاتشجداشد،بهايندلیلکهفکر  
شرکتها پديدخواهدآورد،دورانديشي

دخترانودامادهايشتقسیمشودومشکالتيبرای
ميشودامادربسیاریمواردکهمعموالًبعدازمرگپدردربنگاهخانوادگيصورت
محسوب 
نميشود .
ميگیردعمليعقالنيمحسوب 

داریهایخانوادگيوجود
تعدادبسیاریازسرمايه 

متعددینشاندادهاندکه

روايتهای

کوچکلولهکشي،نقاشي

دارندکهبامقیاسکوچکدرشکلفروشگاههای محلي،مؤسسات 

شوند.ايننوعفعالیتهایاقتصادی


ساختمانوغیرهتوسطصاحبانواعضایخانوادهادارهمي
در مقیاس کوچکتر مرتباً ممکن است بدون توسعه در دست افراد خانواده بماند و بین
بهدست شودوهیچگاه نیزکاروکسبدرآنتوسعهنیابد.بهعبارت
دست 
نسلهایمختلف 

داریهایخانوادگيباوجودکنترلدردستيکيا
ديگر،ممکناستتعدادزيادیازسرمايه 

دونسلنهتنهاتوسعهنیابندبلکهدردورۀکوتاهمدتيدرمالکیتاعضایيکخانوادهباشندو

منحلگردند(مصاحبهباحسنخسروشاهي .)1393،
سازیفورددرامريکاکهدرآن،هنریفوردچهارمنقشمديريتيبرجستهای


الشرکتاتومبیل
بهطورمث
 1
دارد .
حرفهای،يعنيرابطهشاگردیواستادی،بیشتراز
ميگويدقدرتنظارتگیلدهایغربيبرامور 
2احمداشرف 
ميتواندر
بنگاههای خواندگياستکهريشهتاريخيآنرا  
اصنافشرقيبودهاست.اينيکيازويژگيهای  

اصنافايرانينیزديد.





هاازکنشاقتصادیدرايران15


تحلیلتاريخيروايت

يهداریهایخانوادگيمسئله انتقالقدرتيامسئله جانشیني
مسئله مهمديگردرسرما 
است.سید محمود الجوردیاقدامبهواگذاریسهامدربینافرادخانوادهکردهاستتاهمان
حساتحادواعتماداستحکامبیشتریگیرد؛امادرموردجداييمالکیتوکنترل(مديريت)
حساسیتهایزيادیمشاهدهشدهاستکهبرخيراحبیبالجوردیذکرکردهاست.احتماالً
بیرونآمدنویازمديريتبرخيواحدهابهدلیلمخالفتبااصرارسید محمود بردردست
داشتناختیاراتدردستاعضایعضوخانوادهاست .
درمواردیکهسرمايهاعضایخانوادهکفايتنکنداعضایخانوادهبهسرمايهديگرانو
همینطور بودهاست.بعداز

رمايهمراجعهميکنند.درموردخانوادهالجوردینیز

يابازارس
جنگ جهاني دوم و سقوط رضاشاه سید محمود الجوردی به دنبال اين بود که سهام
کارخانه ريسندگي کاشان را به مردم بفروشد (الجوردی .)1978 ،اين مسئله حد تکیه
هاازطريقبازارسرمايهرانشانميدهد.خاندان


داریخانوادگيبهگسترشفعالیت

سرمايه
الجوردیتاپیشازتأسیس توسعهصنايعبهشهر بهصورتخانوادگيياباهمکاریساير
سرمايهداران به تأسیس شرکت يا به سرمايهگذاری در ساير شرکتها اقدام کردند .آنان

اکثرشرکتهادرصدسهام

هريکبهنسبتسرمايهخوددرآنشرکتمشارکتداشتند.در
به ترتیب در مالکیت سید محمود الجوردی ،اکبر الجورديان ،احمد ،قاسم و حبیب قرار
داشتند .


روایتهای شفاهی و یکی انگاری برای رفع تضاد منافع
سرمايهداری خانوادگي به تنهايي

روايتهای شفاهي تنها به پاسخ سؤال حل مشکالت 

ميتواند بپردازد که چگونه کارآفرين اقتصادی
نميپردازد بلکه به حل اين مسئله نیز  

ميتوانددرصورتعدموجودعناصرخانوادگي ،تضادهایمتعددبینکارگرانوکارفرمارا

آنها درغیبتبرخيعناصرمهمبنگاهخانوادگياقتصادی،درپيجايگزينکردن
حلکند .
فعالیتهايشان بودند .عناصری که غیبت آنها مانع رشد

عناصر جديدی برای توسعه 
بنگاههایخانوادگينیزشدهاست.بهطورمثالحسینمختاریمؤسسکارخانهبرفمعتقد
است چون تنها فرزند خانوادهاش بوده است نتوانست انباشت سرمايه کند درحاليکه اگر
مانند خانواده الجوردیها از کمک خانواده استفاده ميکرد اين مسئله ممکن ميشد
استکهبرخيمحققانوجودعلقههای

(مصاحبهباحسینمختاری.)1381،ايندر حالي 
داریدرايرانمحسوبکردهاند(اشرف،


سرمايه
خانوادگيدربنگاههایاقتصادیرامانعرشد
 .)1359
روايتهایشفاهيمتعددیکهدرموردگروهصنعتيملينشانميدهدکهيکبنگاه

محسوبنميشد.اينگروهتوسطرحیمايرواني

واحدخانوادگيمانندگروهصنعتيبهشهر
دستاعضایخانوادهاشبسپارد.

کنترلمي شد،برایاومطلوببودکهادارهامورگروهرابه

اماواقعیتهانشانداد

همسرودخترانرحیمايروانيدراينگروهفعالیتمؤثریداشتند؛
توانستکنترلچنینمجموعهایراتنهابهدستخانوادهخودبسپارد.به ويژه


کهاونمي
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فعالیتهایرحیم

نميتوانستنددر خدمتاينبنگاهباشند .
اينکه برادراناونیزبه داليلي 
ايروانيدرگروهصنعتيملينشانميدهدکهاوجايگزينمناسبيبرایبنگاهخانوادگيدر

نظر داشته است  تا بتواند گروه صنعتي را تحول و توسعه دهد .او توانست با وجود اينکه
خانوادهاش برایمديريتآنگروهکافينبودبايکسانانگاریکهمنافعکارگرانرا

اعضای
ميدادتضادهاراحلکندوکارینمايدتاهمهکارکنان
مانندمنافعکارفرماوگروهجلوه  
منافعخودرادرتوسعهگروهببینند.اوکهعاشقراهاندازیگروهصنعتيخودبود،اجازه

دادکههیچکسخلليبهاينگروهواردسازدورفتارشدرستمثليکفرماندهبود،در


نمي
عینحال،همهراعضوخانوادهخودميدانست.درستمانندپدریمسئولازطريقايجاد

ارتباطعاطفيعمیق باکارگران،مديرانوذینفعانازقلمروی خودحفاظتميکرد.در
نظرازاهمیتمديرانشازدستدادنآنهاازنظرعاطفينیزبرایاوگرانتمام


نتیجهصرف
يشد.بنابراينتمامتالشخودرابهخرجميدادتازمینههمکاریکارمندانشرادرگروه
م
بهراحتي افراد را
صنعتي ملي فراهم آورد .اخراج کارگران برايش آسان نبود ،در عوض  
اينفرماندهپدرنميتوانستفقط

استخدامميکرد (سعیدیوشیرينکام:1388،فصل .)8

سیاستهای معمولکارگریوارتباطاتمديريتيصرفبپردازد،بلکهناچاربوداز

بهاجرای
تاگروهصنعتيمليرابهمثابهخانوادهایدرآورد.آنچهدرگروهصنعتي

آنحدفراتررود 
گیریيکخانوادهبزرگرافراهمميآورد تافقدانوجود


مليدرجريانبود،زمینهشکل
سازد.بهاينترتیبميتوانستدرجهاعتمادرابینافرادباالببرد.

عناصرخانوادهرابرطرف
ترينمشکالتاينخانوادهمطلعباشد،بهويژهمشکالتمربوط


دانستبايدازکوچک

اومي
شان،چهآنهنگامکهساعتهادرمراسماعطایعیدیکارگرانبر


بهکارکنانوخانواده
آنهاراباخانواده،گروه
کارگراندستميداد وچهزماني که  

پایميايستادوبافردفرد 

گروهبهباغکفشمليدرکرجدعوتميکرد،درپيتعمیقاينارتباطخانوادگيبود.اين

ترکردنروابطاينخانوادهبود.اوبارهابه


هافرصتيمغتنمبرایمحکم

هاوگردهمايي

ديدار
انگفتهبودکههمگيبرسريکسفرهنشستهايم .

کارگرانوسرکارگر
ايروانيبراينمسئلهاصرارميورزيدکهافراددرگروهبايدمتأهلباشند.چوننگرش

نميتوانست به نقش نهاد خانواده بيتوجه
خانوادههای بزرگ بود ،لذا  

او به گروه به مثابه 
بهعالوهاوميدانستکهازدواجبه ويژه،ازدواجدرونگروهصنعتيملينهتنهادر

باشد 
خانواده افراد ،بلکه در گروه نیز استحکام روابط را در پي دارد .به اين منظور کمکها و
هاييرابرایازدواجدرنظرميگرفت .


مشوق
ها،همانکنترلفروشگاههابود.تجربهبهايروانيثابتکرده


مشکلبزرگفروشگاه

بود که ضمن بهکارگیری تمامي روشهای پیشرفته کنترل ،نميتوان از تأکیدات معنوی
غفلتکرد.تأکیداتيکهدرراستایساختنخانوادهبزرگصورتميگرفت.اوهمیشهبه

گفت،سفرهایپهنشدهاست،سعيکنیداينسفرههمچنانباز

کارمندانفروشگاههامي

رایهمهميخواست.برايناساستمايلايروانيبرای

بماند.اوسفرهبزرگکفشمليراب
وابستهکردنافرادحوزهفعالیتشبهخود،بهانگیزههایاوبرایساختنخانوادهکفشملي
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برميگشت؛امااينانگیزهآگاهانهازآنجانشأتميگرفتکهامکانتأسیسبنگاهخانوادگي

هایخودراازطريقخبرنامهکفشمليمنتشرميکرد


ايروانيبیشترپیام
کمبود.بهعالوه،
هایپدرانهخودراباکارمندانشدرمیانميگذاشت.در


وازاينطريقاحساساتوخواسته
برخوردبا کارگران،کارمندانوبهويژهفروشندههابهخانواده کفشملياشاره ميکرد.او
بهسفرهيکخانوادهدرنظرميگرفتکههمهبرسر

تولیدوهزينههایکفشمليرابهمثا

اندوازهمهميخواستتابهبقایاينسفرهکمککنند .


آننشسته


روایت شفاهی و فهم کنش و شخصیت کارآفرین اقتصادی
معموالً الگویمديريتيوشخصیتکارآفريناندراقتصادنئوکالسیکبااصلانساناقتصادی
درحاليکه

ميشود .اينانسانياستکهتنهابهدنبالسوداست.
يافردبیشینهسازتبیین 
ميدهد و برايننکتهصحهگذاشته
شخصیتهارانشان  

روايتهای شفاهيپیچیدگيهای 

احکامنئوکالسیکهایاقتصادیرادرموردتماميکارآفرينانتعمیمداد.

نميتوان
استکه 
روششناختي که توضیح آن مه م است و اهمیت روش تاريخ شفاهي را نیز نشان
نکته  
منطقيترينروشبرایبازسازیشخصیتافراددر

ميدهدايناستکهروشتاريخشفاهي

فقدان مدارک متقن است .برای اين کار مصاحبههای متعددی با افراد خانواده ،دوستان،
ميتواند الگوی واقعي شخصیت مديران و
شرکتهای صنعتي  

مديران و کارگران در 
رانشاندهد.تحقیقاتنشاندادهاندکهمديرانهريکالگویمديريتخاص

کارآفرينان
آنها وجود دارد .به طور مثال اينکه اکثريت آنان
خود را دارند؛ اما البته تشابهاتي در  
ميشود.بیشترآنانبهروشنيمردکاربودندنهخانه(مصاحبهبا
يشاندرکارخالصه 
زندگ 
آنهاکارآفرينانيبودندکهزودترازهمهدرمحلکارشان
حسنخسروشاهي.)1391،عموم 
حاضر ميشدند و همواره ديرتر از همه خارج ميشدند .بهطور مثال حسن خسروشاهي،
فرزندعليخسروشاهيميگويد«:اودربازارسلطانيوقتيآفتابغروبکردهبودوتمام
تجارتخانهها مدتي بود بسته شده بودند و باربران دور هم جمع ميشدند تا شام بخورند
تجارتخانهراتعطیلميکرد»(مصاحبهباحسنخسروشاهي)1390،؛بنابراينبرایشناخت
روايتهای شفاهي

شخصیتيشان را بر اساس 

بهتر ويژگيهای کارآفرينان بايد ويژگيهای 
فهمید (سوتدبرگ .)45:1391،اگرچهشکيوجودنداردکهيککارآفرين تاچهاندازهدر
ميدهد
روايتهای شفاهيبهدست آمدهنشان  

اماقرينههاييکهبا

پيکسبسوداست؛
رفتارکردهاندکهعموماً بینکنشهایاقتصادیسنتييا

بیشترآنانبرخالفادعایکساني
سنتگرايي اقتصادی و کنش اقتصادی مدرن يا مدرنگرايي اقتصادی ،تمايز قائل شدهاند

(وبر .)30-31:1371،
سنتگرايي اقتصادی به معنای پیروی از شیوه تجارت سنتي يعني خريدوفروش
سفتهبازی وامورابتداييمالي،نسبتبهتجارتوصنعت
کاالها،وارداتوصادراتکاالها ،
مدرن بیشتر حامل عناصر قداست مذهبي است .در مقابل ،هرچه کنشهای اقتصادی
فعالیتها درصنعتمدرنقدمگذاشتهباشندقداستمراجعسنتيدرآن

مدرنترباشدو
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ميشود؛ اما تشابه اين دو کنش اين است که هر دوی اين
به میزان زيادی تضعیف  
يياند کهتحققآنبامحاسبهاقتصادیو
فعالیتهایاقتصادیسرمايهدارانهمبتنيسودجو 

بهرهگیریازفرصتهایتجاریامکانپذيراست.فعالیتسرمايهدارانه ازهردونوعاساساً
فعالیتي حسابگرانه و عقالني بر مبنای استفاده منظم از کاالها يا خدمات شخصي برای
ميدهد
ميتوانگفتکهدادههای شفاهينشان  
کسبسود استواراست (وبر .)42:1371،
برخيازکارآفرينانبهعنوانسرمايهدارانيکهازتجارتسنتيآغازکردند درفرايندتحول
فعالیتها از سنتگرايي اقتصادی ،به معني محدود شدن در فضا و مکان سنتي ،از بازار

،امانهازسنتهایمذهبي؛بهعبارتديگررهاييازهرحوزهبهمعني

سنتيرهايييافتند
آنها
رهاييازحوزهديگرنیستواينهالزوماً بهيکديگرمربوطنیستند.بهعالوه،برخياز 
يازسنتدردورهورودبهفعالیتهایمدرنهم

هیچگرايشيبهچنینرهايي،يعنيرهاي
پیدانکردند.ايندرحاليکه استکهدربرخيتفاسیرانديشمندانمارکسیسترابطهرهايي
گرايياقتصادیومذهبيرابطهایمستقیماستوبینآنهاهمبستگيوجوددارد؛

ازسنت
آنها بارهاييازبازارسنتيازسنتمذهبينیزميبرند.
و برخيچنینادعاميکنندکه 
آنها بانهادهایمذهبييعنيروحانیونضعیفترشدهباشد اما
اگرچهممکناسترابطه 
آنهانبود .
اينبهمعنایسکوالرشدن 
تحلیليکهچپگرايانارائهميدادنداينبودکهدرايران بعدازمشروطیتپیوندی
عمیق بین سنتگرايان مذهبي و بازار سنتي وجود داشت .ازطرفي بازاريان سنتي نیز با
آنها داليلافول
صنعتگرانمدرندرنهاداتاقبازرگانيوصنعتومعدناختالفداشتند .
بهويژهبعدازروندصنعتيشدندردهه1340شمسي،
فعالیتهاوقدرتاقتصادیخودرا 

آنها براينعقیدهبودندکهصاحبانصنعتجديددر
صاحبانصنايعمدرنميدانستند .

سازشباحکومت،ازطريقتسلطدراتاقبازرگانيوصنايعومعادنايرانوتصمیمگیریها
ازجملهوارداتوتوزيعکاال،حرفآخرراميزنند.ازسویديگرعلمایمذهبينیزکهبعد
ازوقايعخرداد1342شمسيمانندزمیندارانبزرگازسویشاهکنارگذاشتهشدهبودند،
دراتحادبابازاريانسنتيهرگروهيرا کهظاهراً درخدمتسیاستهایحکومتبود،از
روشنفکرگرفتهتاسرمايهدار،اززيرتیغوابستگيبهشاهوامپريالیسم ميگذراندند؛امادر
واقعشکافبینبازاريانسنتيوصاحبانصنايعمدرنبهدلیلرهاييازسنتمذهبيدر
نزدصاحبانصنايع مدرننبودبلکهبهاينخاطربودکهبازاريانسنتيخودگرايشيبه
ورودبهکارهایصنعتيومدرننداشتندودرموارداندکينیزحمايتنشدند.بهعالوه،
بیشتر از همه ،اين تضاد محصول واکنش بازاريان به حکومت شاه بود که موازنه قدرت
ینفوذ سنتيجامعه،
سیاسيواجتماعيرابرهمزدوباعدمتعادلبینخودوگروههای ذ 

علیرغمثباتظاهریدردهه 1340و اوايل 1350شمسيپايهنظامخودراناپايدارکرد.
بررسي علل و داليل تضاد بین بازاريان سنتي و صاحبان صنايع مدرن که هنوز نیز در
نهادهاييماننداتاقبازرگانيوصنايعومعادنايرانوجودداردازحوصلهاينمقالهخارج
است،امادرموردرابطهمثبتوهمبستگيبینرهاييازسنتگرايياقتصادیوسنتزدايي
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روايتهای شفاهيمتعدددربسیاریازمواردصدق

دينيبايدگفتاينمسئلهبراساس 
نميکند.البته،اگرسنتگراييدينيبا قناعتومحدودکردنفعالیتهایاقتصادیيکي
انسانهايي قانع نبودند و عطش
گرفته شود بايد گفت که بسیاری از آنان لزوماً  
خواهانهاش که احتماالً

یریناپذيری به کار کردن داشتند .او با روحیه پیشرفت و ترق 
ي
س 
میراثتجاربزرگصدرمشروطیتبود،براساسشماقتصادیودانشخودواهمیتيکهبه
کاروانسانميدادند،تالشزيادی برایتوسعهوگسترشفعالیتهایتولیدیوتوزيعي
انجامداد؛امااينامرلزوماً بهمعنيجداييازکلیتمذهبسنتينبود.برعکس،يافتهها
نشان ميدهد که بسیاری از آنان تا حد زيادی روحیه مادیگرايي و توسعه فعالیتهای
اقتصادیخودراازدنیویکردنايدهآلهایدينيوبرخيمفاهیماسالمي -کهدرآن
دوره فراموش شده بود -اخذ ميکرد و اين کار را آگاهانه انجام ميداد .با استفاده از
ضربالمثلطنزآمیزیکهماکسوبردرموردکاتولیکهاوپروتستانهابکارميبرد،ميتوان

ميخواستند خوببخورندوهمباآرامش
انسانهايي بودند کههم  
گفتکهبرخيازآنان 
یچکدام رابرديگریترجیحنميدادند (وبر:1371
ميخواستند وه 
آنها هردورا  
بخوابد .
 .)45

روایت شفاهی و مسئولیت اجتماعی کارآفرین
فعالیتهایغیراقتصادیبهاينمعنينیستکهاينگونه

منظورازمسئولیتاجتماعييا
هاهیچارتباطيبهفعالیتهایاقتصادیندارند،بلکهبنابهتعريفنظريهاقتصادرايج


فعالیت
ستندکهبه دنبالحداکثرکردنمنفعت

هایغیراقتصادیازآندستهفعالیتهانی


فعالیت
1
رفتارخیريهایدرمیانتجار،امریمعمولاست.ازديربازتجاراعماز

صورتگرفتهباشند.
اند.بهطورمثالدرموردتجارشیراز،


المنفعهمشارکتداشته

هایعام

بزرگوکوچکدرکار
حاجي عباس ترک تاجر باشي که از تجار ثروتمند و متنفذ شهر بود ،کاروانسرايي برای
اسکان قافلهها و مسافران در شیراز بنا کرد (اشرف .)74 :1359 ،در اواخر قرن نوزدهم
العابدينملکالتجارچنددارااليتامدرشیرازوعتباتعالیاتتأسیسنمود.


میالدیحاجزين
حاج علي تاجر مشهور به چکمهدوز و حاجي میرزا محمد تاجر شیرازی در اواخر قرن
نوزدهممیالدیدومسجدبزرگدرشیرازبناکردندوحاجمحمدصادق تاجراصفهانينیز
اينگونه
آبانبار و غیره را در فارس تعمیر کرد (اشرف  .)50 :1359 ،
چند کاروانسرا ،پل  ،
ها،فعالیتغیراقتصادیکارآفرينانمحسوبميشودکهکنشيسنتياست.درمورد


فعالیت
پردازانايرانياستداللميکنند،اين


هایمختلفيوجوددارد.برخينظريه

اينامربحث
علت
1
دراقتصادنئوکالسیک هافرضبرايناستکهکنشگرانيکدستهترجیحاتثابتومعیندارندوکنشيرا

برمي گزينندکهمنفعتشخصيياسودشرکتيابنگاهاقتصادیرابهحداکثربرساند.درنظريهاقتصادیاين

نبهنحواقتصادیکنشيعقالنيراپيميريزد.درمقابلجامعهشناسيچنديننوعاحتمالي

نوععملکرد
هاميتوانندهمعقالني(برای


شناسآلماني،کنش

،جامعه
کنشاقتصادیرادرنظردارد.بهقولماکسوبر
کسبسودومنفعت)وهمسنتي(بهطورمثالبرایکسبرضایخداوند)انجامگیرند .
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امر ناشي از عدم امنیت در جامعهای استبدادی است که عدم امکان انباشت سرمايه،
برخيديگرميگويندوجودخیريه

واعطایوقفراافزايشميدهد 1.

هایخیريهای


کنش
ناشيازنوعياخالق  سنتيومذهبيدرجامعهاستکهدرآندولترفاهيوجودندارد تا
بین سرمايه و نیروی کار ،يا بین عوامل بازار کار ،از جمله کارفرمايان و کارگران ،توازني
برقرارسازد.دراينجامعهسرمايهداربرایتضمینفعالیتوامنیتآيندهخود،دستبه

ميزند .عدهای ديگر از جمله
توزيع مجدد درآمد از طريق اينگونه فعالیتهای خیريهای  
انديشمنداننئوکالسیکاقتصادیميگويندتوزيعمجددیکهدولتانجامميدهدماهیتاً

ميکنند ،يکي نیست .امور خیريه توسط تجار با نیت سودطلبانه انجام
با آنچه افراد خیر  
شودوتوطئهسرمايهدارانبرایساکتنگاهداشتنکارگرانوفقیراناست .


مي
اينگونه رفتارهای خیرخواهانه نه تنها در میان تجار سنتي ،بلکه در میان صاحبان

فعالیتهای

صنايع مدرن نیز ديده ميشود (سعیدی و شیرينکام .)255-258 :1384 ،
سهسازی،اعطای
طیفوسیعيازفعالیتهامانندمدر 

خیريهتجاروصاحبانصنايعمعموالً 
خوابگاه،کمکبهزندانیان،خانوادههای

وامشرافتي،بورستحصیليبهدانشجويان،تأسیس 
بهويژه
زن سرپرست ،مؤسسات تحت سرپرستي علمای مذهبي و غیره را شامل ميشد  .
شناخت اين رفتارها با استفاده از تاريخ شفاهي سیاسي ايران بهتر صورت ميگیرد.
ميآيند و در
بطورمثال  ،خانواده شالچیلر که در حقیقت از تجار و صاحبان صنايع بشمار  
راهاندازی کردنداز
پارچهبافي آذربايجاندرقزوينرا 
دورهرضاشاه درسال 1314کارخانه 
جملهافرادی بودندکهدرتأسیس مدارسوامورخیريهوکمکبهمبارزان برعلیهرژيم
ميکردند (کاظمي .)144-147 :1394 ،در دوره پهلوی بخشي از اين
پهلوی فعالیت  
فعالیتها نیز از طريق نهاد های خیريه وابسته به خانواده سلطنتي از جمله بنیاد پهلوی،

سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي ،بنیاد فرهنگي ملکه پهلوی و جمعیت حمايت از
کودکان بيسرپرست فريده ديبا انجام ميگرفت که ارتباط تجار و صاحبان صنايع را با
هایسیاسيودرباربرقرارميکرد.اينارتباطبهسودهردوطرفبود.برایتجارو


نهاد
صاحبانصنايعبهعنوانافرادیکهبامراکزقدرتسیاسيدرارتباطبودند،مکانیسمارتباط
ود.همچنین،نیازهایروحيشخصيباگرفتنانواع

وحلبرخيمشکالتدرمواقعلزومب
هایعامالمنفعهوابستهبهافرادودربار


شد.سازمان

هاازاينطريقبرطرفمي

ها،تقدير

مدال
توانستندبخشيازخدماتاجتماعيخودراازطريقسرمايهدارانبهانجام


پهلوینیزمي
برسانند .آنان از طريق مؤسسات صنعتي خود نیز در کارهای خیريه مشارکت داشتند
(سعیدیوشیرينکام1388،و .)1385


1محمدعلي همايون کاتوزيان در کتاب اقتصاد سیاسي اين استدالل را مطرح ميکند که رفتار انفاقي و
خیريه ایتجار ناشيازعدمامنیتيبودهاستکهطيتاريخدرنظام های استبدادی نهادينهشدهاست که
امکانانباشتسرمايهرامحدودکردهاست .
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نتیجهگیری
تالش اين مقاله نشان دادن اين موضوع بود که تا چه حد و در چه موضوعاتي متنهای
شنیداری،روايتهاومجموعههایتاريخشفاهيبهطوراعموتاريخشفاهياقتصادیبهطور
روششناسي کیفيدرعلوم
يکيازروشهایبررسيتاريخ اقتصادی برپايه 

اخص،بهمثابه
اجتماعي ،ميتواندبهتحلیلهایتاريخي،ارائهموضوعاتوبیانمسائلنووگشودنپرونده
روايتهای شفاهيميتواندبه

يانيافته درتاريخاقتصادیکمککند.بهعالوه،
موضوعاتپا 
ارائهنظريههایبو ميدرحلمشکالتاقتصادیايرانياریرساند.دوموضوعيکهدراين
مقاله به طور خاص بر اساس دادههای تاريخ شفاهي به آن پرداخته شد ،يعني ويژگي
شرکتها و انباشت

بنگاههای خانوادگي و اينکه تا چه حد اين نوع بنگاهها مانع توسعه 
فعالیتهای اقتصادی شده است و نیز کنشهای غیراقتصادی ،خیرخواهانه و مسئوالنه
توانداهمیترجوعمحققانبهتاريخشفاهيرادرتحلیلهای

اجتماعيفعالیناقتصادی ،
مي
روايتهای افرادیکهدر

اقتصادیبهاثباترساند.همچنینبايدتوجهداشتکهگردآوری
سیاستگذاری اقتصادینقشداشتهاند بهسختيصورت ميگیرد،بااينوجود

کسبوکار و

روششناسي تاريخ اقتصادی
نبايد روش  تاريخ شفاهي برای گردآوری اين گونه داده در  
ناديده گرفته شود .به عالوه ،موضوعات ديگری چون نرخهای واقعي دستمزد کارگران،
قیمتهاوبیکاری،مطالعاتدربارهصنايعوتجارتهایخاصوگزارشتحوالتکارگریاز
روشنتری برای

شفاهيدريچههای 

روايتهای 

جملهموضوعاتمهميهستندکهبراساس 
فهمفعالیتهایاقتصادیخواهدگشود .
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