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A B S T R A C T  

The purpose of this paper is to analyze the Iranian automobile industry from the perspective of public policy studies. 

This industry came under the domination of the public sector following the Iranian Revolution of 1979. It is also an industry 

that does not obtain the satisfaction of Iranian consumers for various reasons: high prices, low quality, insecurity, etc. 

However, the government does not want this monopoly to be broken. The socio-history approach to public action, we 

believe, will help us to propose an appropriate framework of study for this case. Therefore, we discuss the outlines of this 

approach and show its usefulness for this kind of study. This work has an introductory value and developments will be 

elaborated in future articles. 
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 چکیده

دارد، اکنون بخشی پرابلماتیک از اقتصاد کشور شده است. این  1357پذیر به پیش از انقالب صنعت خودرو در ایران که عمری بازگشت
ها، ناامن، غیرقابل مند از جدیدترین فناوریعرصه که در انحصار دولت و مقررات دولتی است، موجد تولید کاالهایی گشته گران، نابهره

زننده به منابع انرژی کشور و ... با این حال، زیست، پر مصرف در انرژی و بنابراین آسیبساز محیطهای خارجی، آلودهرقابت با نمونه
چنانچه منطق وجودی دولت خدمت  شود و سیاستگذار مایل به ادامه وضع ناکارآمد موجود است.انداز تغییر در این بخش دیده نمیچشم

به شهروندان باشد که باید چنین باشد، به نظر، شهروندان از اقدامات دولت در این حوزه در نارضایتی هستند و البته نارضایتی برای هر 
از ابعاد مساله، چه این حوزه  آفرین خواهد بود. ما در این مقاله برآنیم تا بدو سخنی در این باب داشته باشیم،دولتی به انحاء گوناگون معضل

تواند دانیم، پرده برداریم و سپس بحثی در باب رهیافتی نو در مطالعات سیاستگذاری یا اقدام عمومی داشته باشیم که میدار میرا مساله
رهیافتی در تمایز آشکار با تاریخ است، -شناسیهای مشابه باشد. این رهیافت، رهیافت جامعهراهنمایی برای مطالعات در این زمینه و زمینه

 بدین سو.  1990شناسی تاریخی و بنایافته در فرانسه از دهه جامعه
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 مقدمه

ها در این نوشته خواهد رفت دریافته است که وجه نظر او، به سبب های نگارنده که ذکر شماری از آنخواننده آشنا با کار
شوند. دولت های عمومی مندرج میعموماً ذیل عنوان سیاستگذاریحوزه تخصصی، مطالعه دولت و اَعمال دولت است که 

تواند باشد . از این رو نمی1ماهیت یا ابزاری است در دستان و ساخته ملت و دلیل وجودی آن خدمت به میهن و ملت است
ر داخل و چه در خارج، مگر خدمتگزار. با این حال، چنین بودن آن امری قطعی نیست، چه این که ساختارها و کارگزاران، چه د

دادن آن به انحراف را فراوان دارند. پس چه بسا دولتی که در نظر باید خدمتگزار ملت باشد لیکن در عمل باری است توان میل
(. نزد ما، سنجه کارآمدی see Badiou, 2017. Badie, 2017بر دوش همگان برای حفظ و حراست از منافع شماری اندک )

های گوناگون زندگی اجتماعی را فراهم آورده است. از سخنش. قرن بیستم اسباب ورود دولت به حوزه دولت، عمل اوست نه
ای است که دولت در آن دخالت مستقیم یا غیرمستقیم نداشته باشد. مقلدان دولت غربی هم که آن زمان بدین سو، کمتر حوزه

چه را دولت در سرزمین اصلی از آن دست کشیده و در جاهایی آناند ها بوده است، همین منهج را پی گرفتهایران در میان آن
گویی بماند و تحلیل خود را باید مستظهر تواند بر طریق کلیدهند. متخصص سیاستگذاری، البته، نمیچنان ادامه میاست، هم

مطالعه دولت و اَعمال آن، موردمحور پردازان های عمومی در بعد اپیستمولوژیک، به تأکید نظریهبه امور واقع کند. مطالعه سیاست
ایم و برآنیم (. از این روست که ما در اینجا مورد صنعت خودرو در ایران را مورد توجه قرار دادهsee Friedberg, 1997است )

این های گوناگون آن، طی شماری نوشتجات، پرتو افکنیم تا منطق آن را دریابیم و پرده از ماهیت عمل دولت در تا بر جنبه
هایی که دولت از دل آن زاده شده است )مقصود غرب است( چه در سرزمینمهم کنار زنیم و نیز نشان دهیم، چگونه آن عرصه

بران، در دستان دولت، به چنان و با نتایج ناخرسندساز برای بهرهبه بخش خصوصی یا منطق آن واگذار شده است، در ایران هم
مردان است. دولتیان باید به فراست بخشی به مردم و دولته است. مراد ما در این امر، آگاهیخواست و اراده دولت، باقی ماند

شوندگان قرین باشد، اگرنه باید منتظر و اگر نه به تجربه دریافته باشند که سیاست و حکومت باید با رضایت نزد حکومت
هایی را آید مقدمه است، بر دو بخش پایه دارد. نخست پرسشطور که از عنوانش برمیعواقب ناگوار بود. این نوشته، که همان

تاریخ پیش رو خواهیم -شناسیدر باب مورد مطالعه مطرح نموده و سپس روشی را برای مطالعه آن برخاسته از رهیافت جامعه
 هایی سودمند را در آینده نهاد.گذارد. به باور ما، بر این بنیاد بتوان بنای پژوهش

 و در ایرانمورد صنعت خودر

تر باید گفت که صنعت خودرو در ایران تابع این نگرش در کشور بوده است که یکی از وجوه قوت غرب نسبت به پیش
نمودن فاصله با آن باید صنعتی شد. قرن نوزدهم و سده بیستم و حال نیز، در ها صنعت آن است؛ پس برای کمدیگر سامان

ماندگی ما. در این باره، ادبیات فراوان است و ذکر آن و غبطه به پیشرفت غربیان و عقبایران، همواره دوران مقایسه بوده است 
شدن و توجه کشورهای غربی از جمله آلمان و فرانسه به صنعت خودرو، طبعاً باید جانب فکر ناضروری. ضرورت صنعتی

خورشیدی صنعت خودرو  1340ست که از دهه نمود. این چنین اگذاران ایرانی را به این بخش جلب میسیاستگذاران و سرمایه
مند چه مورد نظر هیتلر هم بود، باید بتواند بهرهطور که هر آلمانی، چناندر ایران پاگرفت و منطق آن، به نظر، این بود که همان

م باید توان ای از سیتروئن یا رنو، هر ایرانی هاز خودرویی باشد و پس فولکس واگن پدید آمد و هر فرانسوی صاحب نمونه
باز بود. در  داشته باشد. البته، در هر سه کشور، این منطق مستلزم انحصار نبود و خاصه راه بر واردات خودروپیکانی داشتن 

تر خدمات، با سهولت عین حال، برای خانوارهای طبقه متوسط، خرید محصول داخلی به سبب قیمت محصول و هزینه پایین
های توسعه طبقه های پس از آن دههچهل شمسی و سال خیامی، به فراست، دریافته بود که دهه بیشتری همراه بود. خانواده

گذاری در این عرصه بسیار سودآور متوسط در ایران است و چون خودرو از ملزومات زندگی طبقه متوسط خواهد شد، سرمایه
دار ینی بود. با وقوع انقالب مذکور، دولت جدید میراثبهم موید این پیش 1357خواهد بود و البته سیر وقایع پیش از انقالب 

                                                           
 (.see Smith & Larimer, 2013اش از کتاب اسمیت و لریمر پُرسودمند است )در این باب خواندن مقدمه بهزاد عطارزاده بر ترجمه - 1
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شد که صاحبان آن رانده شده بودند و از مملوکات دولت شده و باید اداره  و نظایر آنایران ناسیونال صنایع بزرگی به نام 
. ظهور جمهوری اسالمی رسید. منطق دولت جدید البته، منطق دیگری بودشدند و البته سود آن به تبع به دولت و به مردم میمی

های بعد در غرب همراه است با گردش نئولیبرال در اقتصاد. از میالدی و این دهه و دهه 19۸0مصادف است با آغاز دهه 
های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی و بازار آزاد بوده است. دولت، بر ملزومات این پارادایم جدید اقتصادی واگذاری حوزه

آفرین هایی که احاله امر آن به بخش خصوصی ناممکن یا مشکلاقتصاد شد و تولید تنها در حوزه 1تنظیماین اساس، موظف به 
ها باید تا حد امکان بازار های اتحادیه اروپا موید این گرایش جدید اقتصادی شدند و در نتیجه دولتنمود. در اروپا، سیاستمی

 (. see Hassenteufel, 2021کردند )ظیمات بازار مشترک میگشودند و هر دو را تابع تنرا به بخش خصوصی می
های نون شکلدر ایران، اما، گردش تند، برخالف روال اقتصادهای بزرگ جهان، به سوی اقتصادی دولتی صورت یافت و تاک

یان، نسبتی با دانشگاهشک اقتصاد ایران، برخالف نظر برخی چپ بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. بیهای متفاوتی از سیاست
-شتر از اقتصاد دولتشود، ندارد. نئولیبرالیسم مستلزم تنظیماتی بیدیده می 19۸0نئولیبرالیسم بدان صورت که در غرب از دهه 

نیافته  صورت ظهور 1357حضور در اقتصاد جهانی و این هر دو در ایران پس از  ( و البتهsee Crozier, 1997محور است )
های اصل سیاست یب، اکثر صنایع به دستان دولت سپرده شدند تا شماری بعدها از فرط ناکارآمدی در پی ابالغاست. بدین ترت

و صحت و  هاقانون اساسی، به نحوی خاص، از حوزه اختیار دولت خارج شود ) در باب منطق و شیوه اجرای این سیاست 44
شماری به ضرب  باید مطالعات زیادی در دستور کار قرار گیرد( وکارآمدی آن، به دلیل اهمیت اقتصادی و نیز اجتماعی آن، 

ه را بر واردات انحصار باقی بماند. صنعت خودرو نمونه این دومین دسته از صنایع است. دولت جمهوری اسالمی، از آغاز، را
ب واگذاری د و نیز تادیخودرو در کشور مسدود نمود چه تولیدات کارخانجات خود را قابل رقابت با تولیدات جهانی نمی

این کاال باید  های جهانی نداشت. سود هنگفت فروشبازاری عظیم را با تقاضایی بالغ بر صدها هزار خودرو در سال به شرکت
ارداتی که در این میان، رسید و راه آن، بستن بازار و الزام مشتری به خرید کاالهای داخلی بود. باید ذکر نمود که وبه دولت می

روهای خارجی محدود پذیرفته شد، همواره شامل تعداد بسیار محدودی خودرو نسبت به تولید داخلی بوده است و خود به نحو
عمال تعرفه عمومًا نصیب سطوح باالی طبقه متوسط و طبقه ثروتمند شده است. روش دولت، بدین منظور، ساده بوده و بر اِ

)چنانچه  در صورت تمایل به خرید خودروی خارجی، در مواقع امکانکننده ایرانی تمرکز داشته است. به نحوی که مصرف
رداخت تا بتواند پهاست که چنین امکانی وجود ندارد( باید مبلغی بسیار باالتر از قیمت واقعی را میمشهود است اکنون سال

ف میل خویش، داخل، بر خالمند سازد. در غیر این صورت باید به تولید آوری روز بهرهخود را از کاالهای خارجی با فن
 گذرانیم.داد. بر این اراده دولت تبعاتی مترتب شده است که در زیر شماری از آن را از نظر میرضایت می

لی مورد های تولید است، به کگیریترین عامل برای تشخیص و ترجیح جهتکننده که مهمنخست این که، خواست مصرف
عت منطق این صن کننده و تمایالت او قائل نیست.رو در ایران کمترین ارجی برای مصرفاعتنایی واقع شده است. صنعت خودبی

کننده رتیب، مصرفبر این است که کاال همین است و جز این نیست. یا همین را بخرید، یا از داشتن آن صرف نظر کنید. بدین ت
و مجبور به خرید  ه، سوئد و آمریکا هستند محروم شدایرانی از بهترین کاالهای جهان که مصنوع کشورهای ژاپن، آلمان، فرانس

ودروهای چینی باز آوری بسیار قدیمی و با قیمت بسیار باال برای آن. در حال حاضر بازار ایران فقط به روی خکاالیی با فن
است. دولت  ندشوند و البته قدرت خریدشان منحصر به سطوح باالی طبقه متوسط و طبقه ثروتماست که در ایران مونتاژ می

ل آنان نهاده دهاست بر دهه آورد،بردن از بهترین انواع این کاال را که برای ایرانیان ارمغان رفاه و امنیت میدر ایران حسرت بهره
 اعتناست. است و بدان بی

و پژو  206ی پژو دوم این که، انحصار دولتی راه را بر صنعتی بسیار پرهزینه و همزمان بسیار قدیمی هموار نمود. خودروها
در فرانسه وارد  19۸0و  1990شوند، در دهه کننده خودروی کشور به بازار عرضه میترین تولیدچنان از سوی مهمکه هم 405

رخ داده  199۸و دومی در  2012هاست در این کشور متوقف شده است )توقف تولید اولی در بازار شدند و تولید هر دو سال
کننده تر از نمونه اصلی تولید نموده و به قیمت گزاف بر مصرفچنان این خودروها را با کیفیتی پاییناما، هماست(. ایران خودرو، 

                                                           
1 - Régulation 
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دالر آمریکاست و  10000کند. شایان ذکر است که قیمت این خودروها در بازار ایران اکنون نزدیک و یا بیش از تحمیل می
 درنگ از خرید آن منصرف خواهد شد. کننده بیفقطعاً با چنین مبلغی در صورت امکان انتخاب، مصر

های جانی فراوان به شهروندان گشته است. توجهی به کیفیت خودرو در ایران اسباب آسیبدیگر این که، انحصار و بی
نی جان ای است. ساالنه بالغ بر هزاران ایراترین کشورهای جهان در بعد تصادفات جادهمطابق آمارها، ایران در شمار پرتلفات

دهند و صدها هزار شهروند دچار معلولیت، جراحت و از دست دادن سرپرست ای از دست میخود را در محورهای تردد جاده
ترین متغیرها برای حفظ های کشور، فرهنگ رانندگی و کیفیت خودرو اساسیها و جادهشوند. متغیرهای امنیت راهخانوار می

ای هستند و تا جایی که مربوط به بحث ما در این نوشتار است، متغیر سوم مورد ادهجان شهروندان در ترددهای شهری و ج
های محافظ در سطح اعتنای صنایع خودروی کشور نبوده است. خودروهای ایرانی واجد قدرت بدنه، سیستم توقف و ایربگ

دیدگان ای و درمانی نسبت به آسیبایت بیمهجا که نظامات تأمین اجتماعی ملزم به حماستانداردهای مطلوب جهانی نیستند. از آن
سازد. توان تصور کرد چه حجم از هزینه را صنعت ناامن خودرو بر این بخش وارد میتصادفات و بازماندگانشان هستند، می

آن شود و به نظر نظام سیاسی به کلی نسبت به دیدگان میهای روانی گسترده است که متوجه آسیباین البته جدا از آسیب
 اعتناست.بی

شهر تهران و شهرهای بزرگ چهارم این که، ادامه تولید خودروهایی با فناوری قدیمی از اسباب اساسی آلودگی هوا در کالن
کشور است. تهران، اکنون، خصوصاً در زمستان تبدیل به اتاق گاز بزرگی شده است و دومین سبب مرگ و میر در این شهر 

دستگاه خودروی برقی یا هیبرید از سوی تولیدکنندگان داخلی روقی، آلودگی هواست. تاکنون یک های قلبی و عپس از بیماری
عرضه نشده است، حال آن که تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان به سرعت خود را مهیای تولید خودروهای غیرآالینده 

ها را نخواهند داشت. چنانچه ردد در شهرها و جادهای نزدیک خودروهای با سوخت فسیلی حق تدانند در آیندهکنند چه؛ میمی
بینیم دولت در این شهر در زمستان، روزهای متمادی ناچار به تعطیلی مدارس و فقط به مورد تهران نگاه داشته باشیم، می

 برف.هاست بدین سبب یادآور سیاهی دود است تا سفیدی شود و زمستان تهران سالها به سبب آلودگی هوا میدانشگاه

 های خارجی، بسیار پُرمصرفپنجم این که، خودروهای ایرانی، به سبب تکنولوژی غیرجدید و بعضاً قدیمی، نسبت به نمونه
در بعد انرژی هستند. متوسط مصرف سوخت این خودروها با متوسط مصرف سوخت خودروهای پیشرفته جهان قابل مقایسه 
نیست. بدین ترتیب، دولت برای حفظ صنعتی غیررقابتی ناگزیر است منابع کشور را به وفور هدر دهد. میزان مصرف روزانه 

های گوناگون ست. شایان ذکر است که بار مالی چنین مصرفی همواره دولتملیون لیتر ا 100بنزین در کشور این سو و آن سوی 
شدن به قیمت واقعی در سطح جهان سوق داده است. با این نظر در قیمت سوخت خودروها، برای کمی نزدیکرا به تجدید

گر این واقع بوده نشان 139۸دولت را از اقدامی مضاعف در این باره بازداشته است. وقایع سال  139۸حال، رخدادهای آبان 
های امنیتی برای رژیم تواند بسترساز پیچیدگیای صنعتی و اقتصادی به سرعت میاست که چگونه ناکارآمدی دولت در حوزه

 سیاسی شود.
آخر این که )فهرست ما البته جامع و مانع نیست(، صنعت خودرو در ایران بسیار مسرف در بعد منابع مالی است و تراز 

نبودن روح بنگاه بر این صنعت است. نوآوری گر حاکمآن در وضعیت مفرط منفی استقرار یافته است. چنین چیزی نشانتجاری 
شود، شمار نیروهای کار در آن نسبتی با واقع نیاز بنگاه ندارد و شفافیت در این صنعت که ظاهری است بسیار پرهزینه تمام می

 تواند باشد.گزیدن فساد در بخش میشود. نبود شفافیت قطعاً به معنی النهدر مورد سازوکار دخل و صرف آن دیده نمی
چنان مصر بر ادامه این وضع هستند و بر آن مهر دفاع گران سیاسی و اقتصادی در کشور همها، شماری کنشبا تمام این

ها در علوم اجتماعی و ها و روشفتزنند. منطق اینان را باید جویا شد و میزان منطقی بودن آن را به بحث گذارد. رهیامی
اند. ما، پس، در پی، بحث انسانی که علم سیاستگذاری عمومی نیز ذیل آن مندرج است برای همین منظور ایجاد و عرضه گشته

گشاییم تا پیشنهادی داشته باشیم بر سازوکاری علمی برای مطالعه مورد فوق. خواننده پیشتر مالحظه نموده است جدیدی می
ذکر ما در باب مسائل صنعت خودرو بسیار جنبه کلی داشته است. برای ورود به جزییات و تفصیالت باید راه و روشی را که 

 پیشتر برگزید. اینک پاسخ ما در این باب.
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 تاریخ. رهیافتی برای مطالعه مسائل سیاستگذاری عمومی-شناسیجامعه

شناسی و تاریخ، در تمایز با تاریخ اجتماعی و رستی جامعهرهیافتی است نو مندرج ذیل سرپ 1تاریخ-شناسیجامعه
(. وجه نظر  ,2008Noirielهای مورد مطالعه )پدیده 2شناسی تاریخی و خاصه معطوف به مطالعه پیدایش یا تکوینجامعه
هستند، پول و فنون  تاریخ در مطالعات خود بر روابط از دور میان افراد متمرکز است. ابزارهای این روابط نوشتن-شناسیجامعه

شناسی نشان داده ها بسیار فراتر از روابط چهره به چهره است. جامعهمدرن و تالی کاربردشان پیوندهای گسترده میان انسان
ها در رقابت دائم برای آمیز است که زندگی هماهنگ در جامعه امری مسلم نیست و انسانها نزاعاست که روابط میان انسان

تاریخ مترصد دانستن این است که چگونه ابزارهای اقدام از دور این  -شناسیت یا افتخار هستند. جامعهکسب قدرت، ثرو
شود: جهت اول، مرتبط است با سلطه اجتماعی. ارتباطات اند. چنین تأملی چند جهت را مشتمل میروابط قدرت را متحول نموده

سراسر کشور به تبعیت وادار نماید. پول )سرمایه(، از دیگر سو، صاحبان نوشتاری به بوروکراسی امکان داده تا اتباع را در 
ها انسانی کرده که برای بقا به کارشان محتاجند. جهت دیگر، اما، مرتبط است با همبستگی ها را برخوردار از فرمانبری میلیونبنگاه

هایشان برخوردار نموده است. دفاع از منافع و ایدئالبرخورداران را از امکان تجمع برای اجتماعی. ابزارهای ارتباط از دور کم
جنبه سوم نمادین بوده و مرتبط با زبان است. زبان بیان روابط اجتماعی برای عموم است. در جهان مدرن مسطالن بر زبان یا 

های عمومی شکل تمانرا مورد خطاب قرار دهند. آنان به گف 3عمومبرند تا های مسلط، از وسایل ارتباط از دور بهره میزبان
گیرند تا از حوزه زبان خصوصی دهند و شماری را نادیده میها را در معرض دید همگان قرار میدهند و شماری واقعیتمی

توانند عموم را مورد خطاب قرار می 4نگاران، سیاستمداران و شهیرانیعنی محاوره بیناشخصی فراتر نروند. نویسندگان، روزنامه
تاریخ با  -شناسیترین وجه تمایز اپیستمولوژیک جامعهاز محتوا، عمق یا درستی پیامشان، بر آنان تأثیر گذارند. مهمداده و فارغ 

ای در باب جهان اجتماعی نیست بل شناسی تاریخی در این است که این رهیافت، در تمایز با دومی، در پی تمهید نظریهجامعه
ای تمرکز بر مسائل تجربی معین تا درکی مناسب از زندگی در جهان پیرامون حاصل داند برچون روشی تاریخی میخود را هم

آموزد که مدافع رهیافت تجربی مبتنی بر مطالعه تاریخ از تاریخ چنین می-شناسیشود و راه بر بهتر نمودن آن هموار گردد. جامعه
بردارد. قواعد چنین تاریخی را لئوپولد فون رانکه، پدر اسناد باقی مانده از گذشته باشد تا از نحوه حدوث اشیا در واقع پرده 

دانشگاه او بود، بنیان نهاده است. از نگاری مدرن و استاد دانشگاه برلین، در تمایز با تاریخ نظری هگل، که معاصر و همتاریخ
آموزاند که اند. مارک بلوخ میتاریخ تأثیر عمده نهاده-شناسیدانان فرانسوی سده بیستم شماری بر رهیافت جامعهمیان تاریخ

مساله را برگزیند و به مدد آن بر مساله تاریخی پرتو انداخته و بداند چه موادی از آرشیوها و -دان باید روش تاریختاریخ
ست دهد که با تعریف درست مساله ادهندگان تاریخ کمّی است، نشان میها را به کار برد. فرانسوا سیمیاند که از توسعهبایگانی

شود از اطالعات مندرج در منابع، عناصری برای فهم واقعیت آید و در پی قادر میدان از عهده کار انتقادی بر منابع برمیکه تاریخ
ها، و ...، استخراج نماید. موریس هولباخ، بخشی مهم از مطالعات خود را به موضوع حافظه جمعی قابل درج در آمارها، منحنی

شده، منجر به های فردی برخاسته از تجربیات و روابط زیستپی درک این است که چگونه خاطرهدهد و در اختصاص می
شود. این حافظه جمعی البته ممکن است در مغایرت با مطلوب مورد نظر دولت حافظه جمعی با مضمونی معین نزد عموم می

های اجتماعی را نمایند تا فهمی دیگر از پدیدهمیها را ترکیب تاریخ این دانش -شناسیو حاکمان آن باشد. متخصصان جامعه
های نوربرت دهند، از دانشگران و روابط میانشان را مورد مطالعه قرار میسبب شوند. آنان بر بنیان این دو دانش ساختارها، کنش

برند تا التور و ...، بهره مییر بوردیو، ژاک گودی، کارل پوالنی، لوک بولتانسکی، برونو الیاس، پتر برگر و توماس لوکمان، پی

                                                           
 مطالب این بخش شرحی هستند مختصر از دو کتاب که نگارنده ترجمه نموده است و ذکرشان در اینجا و پایان مقاله خواهد آمد.  - 1

2 - Genèse 
3 - Public 

نگاران یا دانشگاهیان( خُرد انگاشته مداران، روزنامهشماری از اینان که در ایران معروف به سلبریتی هستند، نزد شماری دیگر از مرتبطان با عموم ) نظیر سیاست - 4
دارد. باید توجه تاریخ، اما، به دلیل نفوذشان بر افکار عمومی از چنین قضاوتی حذر کرده و وجه نظر خود را به دامنه رخنه پیامشان معطوف می -شناسیشوند. جامعهمی

یر داشته و بر سرنوشت آرا و دسترسی احزاب به مناصب قدرت دستی درخور توجه دارند داشت که اینان در کشورهای دیگر هم، خاصه دموکراتیک، بر افکار عمومی تاث
 شود. دهندگانشان گشوده نمیها به تحقیرشان و رایهای قدرت رسند،  نظیر آنچه در ایاالت متحده و اکراین رخ داده، زبانو چنانچه به باالترین کرسی
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    مجید وحید

              بتوانند موضوعات و مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهند. در اقتصاد، وجه نظر
گران از طریق روابط از دور و سازوکار بازار به منزله گیری پیوندهای مادی میان کشنتاریخ به چگونگی شکل-شناسیجامعه

شود. بازارها واجد سازوکارهایی هستند برای به عقب راندن رقیبان و حتی رسیدن به ک پیکربندی اقتصادی، معطوف میی
ها صاحب هویت و تحت تأثیر ایده وفاداری که مورد خواست گردانندگان بگیران آنها واجد شخصیتند، حقوقانحصار. بنگاه

ین، مترصد دانستن چگونگی جذب مشتری از سوی تولیدکننده است و چنتاریخ، هم-شناسیهاست. متخصص جامعهبنگاه
دهد. در کانون تمام این روابط از دور یگانه ابزاری بندد، مورد توجه قرار میترتیباتی را که او برای اغوای مشتری به کار می

 قرار دارد که همانا پول است. 
آید ر نظر مین در این رهیافت سخن از بازار بدان گونه که دتاریخ از سنخ تجربی است. بنابرای-شناسیمطالعات جامعه

طالعه ترتیبات مشود. بدین صورت، راه بر رود، بل سازوکار واقعی دادوستد مندرج در زمان و مکان مورد توجه واقع مینمی
بازار  به گمان ما، بت نیست.داری و منطق آن نسبتی ندارد یا پُرنسگردد که با بازار سرمایهی دیگری هم هموار می« بازارها»

 خودرو در ایران، چنین بازاری است. 
یابد. رنو پر و بخش میتاریخ را برای مطالعه اقدامات دولت بسیار ثمر-شناسیرشته سیاستگذاری عمومی رهیافت جامعه

افکنند. آنان ثمرات پرتو می(، بر وجوهی از این Payre & Pollet,2013اند )ژیل پله در کتابی که به این موضوع اختصاص داده
دانند و بر اصولی شناسی خاص میهای روشتاریخی معطوف به اقدام عمومی را دارای ویژگی-شناسیهای جامعهپژوهش

شناسی این رهیافت استقرایی و تجربی است و شماریم: نخست این که، روش جامعهورزند که شماری از آن را برمیتأکید می
های مند جعبه ابزار و مدل. دوم این که، این رهیافت به نحو نظام1های با برد متوسط استنظریه، نظریهمطمح نظر آن در 

محور برد. سپس این که، در بعد تاریخی، مسالهاند، به کار میبدین سو در این رشته مهیا شده 1950سیاستگذاری عمومی را که از 
ها را بازسازی ورزد و ضمن پیوند با متن، پدیدهدارد، از آناکرونیسم پرهیز میدهی و ارائه و نقد منابع است و دغدغه ارجاع

خواند و به استقرا بر بنیان اطالعات دست اول و آرشیو کند. دیگر این که، محقق را به خوگیری تمام با میدان مطالعه فرامیمی
های کمی را های کیفی موانست دارد، روشبا پژوهش کند. افزون این که، اگرچهمورد بررسی دعوت می و اسناد وافر از دوره

شناسی های جامعههای اقتصادی لیبرال و نظریهگر را چیزی میان انسان نظریهبندد. به عالوه، کنشگذارد و به کار میوا نمی
رک عمل دولت و گیرد و برای او در درون قیود متن و میدان، قائل به آزادی عمل است و برای دمحور در نظر میاجتماع

های اجتماعی را در قالب زمان خاص و مکان کنشیدهد. باز این که، همهای او را مورد توجه قرار مینهادهای آن، منطق کنش
دهد. و نیز این که، به روی کشف نابهنگام به دلیل ورود یا یافت فیزیکی و اجتماعی معین مندرج کرده و مورد بازبینی قرار می

 ای جدید.بیند برای طرح فرضیهای مییا نابهنگام باز و کنجکاو است و این را زمینه های جدیدداده

ویکرد شناسی را با اصول رتاریخ قواعد روش جامعه-شناسیهای فوق، چنانچه مشهود است، متخصص جامعهبر بنیاد
اری عمومی بهره های تحلیل سیاستگذمدلکند از گاه که مطالعه اقدامات عمومی را منظور نظر میآمیزد و آنتاریخی در می

وندساز میان بخش های اقدام پیگران، نهادها، منافع و شبکهبرد، تا بر منطق کنش در بخش عمومی پرتو افکند. تحلیل کنشمی
 های گوناگون سیاستگذاری بر خواهد داشت.های پیچیده در حوزهخصوصی و بخش دولتی، پرده از پیکربندی

 نتیجه

ای است سیاستگذاری عمومی مستلزم ایضاح روش است و موضوع. موضوع مطالعات سیاستگذاری هر عرصه پژوهش در
ای که در یک کشور اندیشند و حوزهها در این زمینه یکسان نمیشمارد. البته، دولتکه دولت حضور خود در آن را ضروری می

قتدار عمومی باشد. ما در این نوشته، روشن نمودیم که تواند در سیطره ادر دستان بخش خصوصی است، در کشور دیگر می
 پوشی نسبت به خواست و منافع شهروندان، بر صنعت خودرو در کشور استیالدولت در ایران، به سبب منافع خود و در چشم

طوف به خود نیز های آن را نه تنها متوجه شهروندان که معای درگیر نموده و آسیبو این بخش را با مسائل پیچیده یافته است
نموده است. بنابراین، موضوع صنعت خودرو، از موضوعات اساسی پژوهش سیاستگذاری عمومی در ایران است. در باب روش، 
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گیری تاریخ گشوده است. این رهیافت با بهره-شناسیاندازهایی بود که رهیافت جامعهاما، مقصود ما در این نوشتار بیان چشم
هایی جدید شناسی و تاریخ، با نگرش استقرایی و تجربی و با درج مطالعه در حدود زمان و مکان، امکانهای جامعاز دو علم پایه

های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برای پژوهش در اقدامات عمومی فراهم برای مطالعات در زمینه
نماید. این نوشته شرحی مقدماتی پیش گفته بسیار سودمند می آورده است و به زعم ما برای تولید دانش در باب موضوع مهم

 بوده است بر این موضوع و این رهیافت. 
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