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  :كاتـاالكـسي و عـدالت
  بررسي پيامدهاي توزيعي

  مـداخـلـه در كـاتـاالكـسـي
  )انـفهـصر اـشه: ورديـعه مـمطال(

  
  

 

 

 
   *محسن رناني

  ** فر ايمان باستاني

  

  
 كه نخستين بار توسط اقتصاددان برجسته نهادگرا، -اين مقاله با استفاده از مفهوم كاتاالكسي

 .پردازد  به مقايسه پيامدهاي اجتماعي سياستهاي عمومي مي-فردريش فون هايك، معرفي شده است
شود   نشان داده مي؛بنديهاي عدالت از منظر اقتصاد ائه طبقهبر اين اساس نخست با معرفي مفهوم و ار

آنگاه با معرفي مفهوم، . كه تحقق عدالت به معني فراگير آن مستلزم تحقق كارايي اقتصادي است
  در اقتصاد آشناآناجزا، ساختار و سازوكار كاتاالكسي، خواننده نخست با اهميت و كاركرد 

                                                 
  .عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان ؛دكتر محسن رناني. *

E.mail: renani@ase.ui.ac.ir  
  .  واحد دهاقان-س دانشگاه آزاد اسالميمدر؛ فر ايمان باستاني. **

E. mail: bastanifar_iman@yahoo.com       
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 موجب كاهش ،يابد كه مداخله در كاتاالكسي مي اننده در خو،در اين بخش از تحليل. شود مي
و به همين دليل امكان تحقق رو دارند،  پيششود كه كارگزاران اقتصادي   ميهاي ممكني گزينه

شود كه    مي سپس با استفاده از ابزارهاي مرسوم تحليل اقتصادي نشان داده؛شود  ميكارايي كمتر
 فعاليتهاي كند، از طريق كاهش امكان تحقق كارايي ي ميي كه كاتاالكسي را مخدوشسياستها
در ادامه با معرفي شهر به عنوان يكي از مصاديق . انجامند مينيز ، به كاهش عدالت اجتماعي اقتصادي

سرانجام نيز با معرفي و ارائه . گيرد كاتاالكسي، ويژگيهاي شهر از اين ديدگاه مورد بررسي قرار مي
 رگرسيوني، رابطه مداخله در كاتاالكسي و نابرابري توزيع خدمات يك الگوي اقتصاد سنجي خود

هاي تابلويي مورد برآورد   به روش داده1375-83شهري براي ده منطقه شهر اصفهان براي دوره 
دهد كه نابرابري توزيع خدمات شهري در مناطق شهر اصفهان   مينتايج برآورد نشان. گيرد قرار مي

 از ساختار گذشته توزيع خدمات شهري، و از سوي ديگر متأثر از سهم در هر سال، از يكسو متأثر
  .درآمدهاي مخدوش كننده كاتاالكسي، كسب شده توسط شهرداريها در سال ماقبل، بوده است

  
  

  :ها كليد واژه
كاتاالكسي، عدالت اقتصادي، عدالت توزيعي، عدالت تخصيصي، شاخص نابرابري 

  ويليامسون، اصفهان، مطالعه موردي
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  مقدمه
جوامع  انساني ند كه از طلوع عدالت و آزادي دو دغدغه ديرپا و احتماالً جاويدان بشر

انديشه و عمل آدميان را به خود مشغول ، هاي گوناگون و درجات متفاوت تاكنون به چهره
 آزادي، ة دربارتفكر در باب عدالت و صدها سال هانديشبا وجود هزاران سال ت بشري. اند داشته

ربرد اين دو فضيلت كاسنجش معيارهاي عملي و نظري از  تعريف ةي دربار نظروز به اجماعهن
گرچه در عمل، براي هر دوي اين فضيلتها، ضوابط كاربردي و قوانين . نيافته است دست

بشر را به وضع چنين قوانين واداشته است و كاربرد  اما ضرورتهاي زندگي عملي ؛اجرايي نهاده
  .باشد ه نميبر قطعيتهاي انديش   مبتنياين ضوابط

 و اگر فضيلتي بر آنها مترتب است به  است مفاهيمي اجتماعي،زاديو آعدالت 
با اندكي مسامحه بتوان گفت شايد . شود آنان نصيب جامعه مي گردد كه از خدماتي باز مي

ي و پايدار. »2كارايي«است و محصول اجتماعي آزادي، » 1پايداري«محصول اجتماعي عدالت، 
. بلند مدت است» اجتماعي تهوي«الزم هرگونه موجوديت يا  و نخستين دو شرط كارايي، 

» سعادت اجتماعي«متصور نباشد، » موجوديت بلند مدت«وقتي براي يك هويت اجتماعي، 
به چه كار آيد » كارايي«جان كالم اينكه جامعه ناپايدار را . بلند مدت نيز براي آن منتفي است

  . نشايد» پايداري«ارا را و جامعه ناك
  ، نقطه تالقي آزادي و عدالت، و بنابراين نقطه تالقي كارايي و پايداري 3كاتاالكسي  

  

                                                 
1. Sustainability 
2. Efficiency 

اگر چه گاهي براي .  نشده استمعرفي در ادبيات اقتصاد فارسي »برابري«تاكنون ، (Catallaxy)ي كاتاالكسي  براي واژه. 3
مناسبي » برابر« تواند مي» خودسامانه «ةبه نظر نويسندگان واژ. بكار برده شده است» نظم خود انگيخته«رساندن معني آن واژه 

 برگزيده  ي براي آنتر  مناسب، واژه فارسياقتصادو به اين اميد كه با ورود و گسترش كاربرد اين واژه در ادبيات  .باشد
 .ايم براي آن پرهيز كرده» خودسامانه«كاربرد واژه  از ، آگاهانهدشو
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، كاتاالكسي ي، فيلسوف و اقتصاددان برجسته اتريش1»هايك  فردريش فون«گرچه وقتي . است
 مداخله و مديريت اش بيان ناتواني دولت در كرد، بيش از همه انگيزه را به ادبيات اقتصاد وارد

 در .اي يافت صاد بازار بود، اما مفهوم كاتاالكسي به تدريج كاربردهاي انديشگي گستردهمؤثر اقت
است و مبادله نيز نتيجه » مبادله مختارانه«محصول   هويتي است كهكاتاالكسيعالم واقع، 

تواند به  خود پديدار و خود تكامل يابنده است كه ميكاتاالكسي، هويتي. است» آزادي«
از اين گذشته، در عرصه انديشه نيز كاتاالكسي . خدمت پايداري بلند مدت اجتماعي درآيد

 هاي اجتماعي و اقتصادي ابزاري كارآمد براي درك و فهم كارايي درست عدالت در عرصه
  .است

كاتاالكسي محصول اگر . يابي اجتماع است ، محل تجلي و عينيت2از سوي ديگر، شهر
در واقع  بدون شهر، . شود  مياجتماع آزاد است، اين اجتماع آزاد در شهر پديدارخود پديدار 

 به عنوان يك هويت خود پديدار و -از اين گذشته، شهر. كاتاالكسي نيز پديدار نخواهد شد
 به ديگر سخن، نخست كاتاالكسي شهر شكل.  خود يك كاتاالكسي است-خودگستر آزاد

  .شوند  ميير كاتاالكسي ها پديدارگيرد و آنگاه در بستر آن سا مي
شناخت كاتاالكسي، به شناخت بهتر از عدالت و آزادي، بهبود كارايي و پايداري و 

ادبيات اقتصادي در اين حوزه، هنوز در مرحله گرچه . انجامد  مديريت شهري مييارتقا
، م اقتصادرسوم علمي تحليلي موجود و  هاكوشد تا با ابزار  مي كودكي است، اما اين مقاله

كاربرد مفهوم كاتاالكسي در بحث شناخت رابطه عدالت و كاتاالكسي و نيز اي به سوي  دريچه
مقاله، نخست نگاهي دارد به مفهوم عدالت از اين  بنابراين، .سياستگذاري شهري بگشايد

 پردازد و براي اين كار نيز از  مي و آنگاه به بررسي رابطه عدالت و كارايي؛ديدگاه اقتصادي

                                                 
1.  Fredrick August Von Hayek- هايك فيلسوف و اقتصاددان بنيانگذار مكتب اتريشي بود كه در تمام زندگي 

او يكي از . زد  ميانديشيد و قلم  مي حول موضوع مداخله دولت در اقتصاد و پيامدهاي آن براي جامعهاغلبفكري خود 
هاي هايك  براي آگاهي بيشتر از انديشه. رود  مييستم بشماربزرگترين منتقدان هر دو مكتب نئوكالسيكي و كينزي در قرن ب

  :اه كنيد بهو مكتب اتريشي نگ
پايان . »)با تأكيد بر آراء فردريك فون هايك(بررسي كاركرد نظام بازار و نقش دولت در مكتب اتريشي «عليرضانژاد، فرهاد 

 .1371، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، بهمن نامه كارشناسي ارشد
  .در اينجا منظور ما از شهر، مفهوم كلي شهر است و نسبتي با تعاريف سياسي و رسمي از شهر ندارد. 2
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 سپس مفهوم كاتاالكسي معرفي و واكاوي  وگيرد  ميابزارهاي تحليلي مرسوم در اقتصاد كمك
  و  آنگاه شهر به عنوان يكي از مصاديق كاتاالكسي بررسي و ويژگيهاي آن شناساييشود مي
در ادامه نيز چارچوب نظري مدلي كه براي برآورد آثار توزيعي مداخله در كاتاالكسي . گردد مي

سرانجام نيز . شود  مي سياستگذاري شهري، مورد استفاده قرار گرفته است، معرفياز طريق
  .شود  مينتايج برآوردهاي مدل ارائه و تحليل

 
  عدالت از ديدگاه اقتصاد

 :توانند به عدالت بينديشند از ديدگاه علم اقتصاد مرسوم، جوامع در دو موضع مي
 و دوم هنگام توزيع ؛ها و اميال خودهنگام تخصيص مواهب و امكاناتشان به نيازنخست 

فرض كنيم عوامل اصلي هرگونه توليد در . پيامدها و نتايج آن تخصيص بين اعضاي جامعه
اي مقدار معيني از   هرجامعه؛جامعه، سرمايه، نيروي انساني، زمين و مواد اوليه طبيعي باشد

نيازمند هم شماري كاال و خدمت اما متقابالً هر جامعه به مقدار بي. اين عوامل را در دست دارد
اي عادالنه  كه اين عوامل اوليه توليد براي توليد كاالها و خدمات مختلف به گونهاين. است

 در اقتصاد، واژه اي كه براي بيان عدالت .اند  نام نهاده1» عدالت تخصيصي« راتخصيص يابد 
ترين وجه خود   در عموميكارايي اقتصادي. است» كارايي«شود، واژه   ميتخصيصي بكار گرفته

انجام درست كارها نيز به معني آن است كه درواقع . 2ت كارها استرسبه معني انجام د
 ترين زمان   سريع ون هزينه، باالترين بازدهكمترييعني با  ؛  به بهترين روش ممكنفعاليتها

افع نهايي آن  وقتي كارا است كه هزينه و من،رد يك فعاليتخاز ديدگاه اقتصاد . انجام شوند
برابر باشند و از ديد اقتصاد رفاه وقتي يك تصميم يا اقدام كارا است كه كمترين زيان رفاهي 

  .يا بيشترين اضافه رفاه را براي جامعه درپي داشته باشد

                                                 
1. Allocative Justice 

اصفهان، دانش نما، (، ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتهاعبدالحسين ساسان، صالح الدين  ساسان و فاطمه عنايتي، . 2
  .21، ص)1383
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شوند، اينكه آنها به  سوي ديگر زماني كه كاالها و خدمات در جامعه توليد مياز 
درواقع . اند نام نهاده» 1عدالت توزيعي«عه توزيع شوند را اي عادالنه ميان اعضاي جام گونه

ديگر سخن، از نظر به . اند را عدالت تخصيصي نام نهاده» كارايي اقتصادي«اقتصاددانان، 
ي فعاليتها يعني اولين حلقه از زنجيره گردش -اقتصاددانان، برخورد منصفانه با عوامل توليد

 عدالت تخصيصي نام گرفته است و برخورد -دمات خوهنگام توليد كاال ، اقتصادي جامعه
آخرين حلقه از يعني  ؛كنندگان كاالها و خدمات يا همان اعضاي جامعه منصفانه با مصرف

صرفاً ـ از ديدگاه   ـالبته. اند  را نيز عدالت توزيعي نام نهادهي اقتصادفعاليتهازنجيره گردش 
 بطور نسبي و - هردوي اين انواع عدالتنظري، جامعه وقتي داراي عدالت همه جانبه است كه

 و بي كاملايدست كنوني، رسومماز ديدگاه علم اقتصاد چه اگر.  در آن برقرار باشد-البته متوازن
  .2ناممكن است،  گونه عدالت دو هر بههمزمان

دانيم؟ در  اين پرسش وجود دارد كه چرا كارايي را نوعي عدالت ميهمچنان البته 
 -ترين نگاه  در كلي- اما حقوق.3اند نيز تعريف كرده» ايفاي حقوق«ت را پاسخ بايد گفت عدال

طبيعي، آن دسته از حقوقي هستند حقوق . 5حقوق اعتباري و4حقوق طبيعي: ستدو دسته ا
از جنسيت، فرهنگ، جامعه و موقعيت مستقل كه با زاده شدن هر انسان براي او مفروضند و 

 معده  خلقت به اودر فرايندنكه  آشود، به حكم  زاده ميوقتي انساني. باشد ميتاريخي افراد 
 تعبيه شده ه خوردن دارد و به حكم آنكه در جمجمه او دستگاه انديشداده شده است، حق

                                                 
1. Distributive Justice 

الت حل نشده كنوني ضهاي نظري و در پي آن راهكارهاي عملي براي مع طبيعي است كه با پيشرفت علوم، راه حل. 2
از نظر علمي الينحل مانده است به اين معني نيست كه براي هميشه چنين اي  مسئلهبنابراين اگر تاكنون . شود  ميكشف

  .ماند مي
عدالت هر «نقل شده است كه ) ع(نوعي از عدالت است، از حضرت علي  ،براي بحث مبسوط درباره اين كه كارايي. 3

البته . رساند  ميكه همين معني را) 437 نهج البالغه، حكمت - العدل يضع االمور مواضعها(» نهد  ميچيزي را در جاي خود
وضع هر امري كجاست؟ آيد كه م  مياگر قرار است  امور در موضع خود قرار گيرند تا عدالت برقرار شود، اين پرسش پيش
البته اين كه خود حقوق بر . شوند  ميپس بايد مواضع امور در جايي تعريف شوند، و اين مواضع از طريق حقوق مشخص

كند تا   مياما در واقع تفكيك حقوق به طبيعي و اعتباري كمك . شوند نيز خود جاي پرسش دارد  ميچه اساسي تعريف
  . ميان براي حقوق يافت شوند غير از اعتبار كردن ما آدأييمنش

4. Natural Rights 
5. Contractual Rights 
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 حقوق طبيعي در ميان فيلسوفان، اجماعي وجود ةدر مورد گسترگرچه .  داردتفكر است، حق
حقوق اجتماعي مدرن را نيز در دهند كه تمامي  ندارد و برخي آن را تا حدي بسط مي

 حق زندگي، حق : در مورد طيف بزرگي از حقوق طبيعي اوليه ماننداما تقريباًگيرد،  برمي
  .1اي وجود ندارد هشمناق... معيشت، حق ازدواج، حق سكونت و 

 در آن به دنيا فرداي كه   جامعهاز كه استاما حقوق اعتباري، آن دسته از حقوقي 
حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن براي مثالً . نمايد ، تبعيت ميكند  و زندگي ميهدمآ

. از نوع حقوق اعتباري هستند... الي و ، حق تحصيالت ع و سياسيهاي اجتماعيمسئوليت
گرچه به تدريج و به علت اهميت برخي حقوق اجتماعي، مواردي از اين حقوق به عنوان 

  .اران جوامع مختلف قرار گرفته استگذحقوق عام بشري مورد پذيرش متفكران و سياست
توان نشان داد كه نقض قاعده  در اينجا، بدون نياز به ورود به حوزه حقوق اعتباري، مي

حقوق به معني ايفاي كارايي نقض حقوق طبيعي افراد جامعه است و بنابراين اگر عدالت، 
عدالتي محسوب   بي منزله عدم ايفاي حقوق طبيعي است و بنابراين به نيزاست، نقض كارايي

  .شود مي
 بنابراين حق برخورداري هرچه ؛طور خالصه، حقِ زيستن، يك حق طبيعي استب

، اگر تحقق چه، گر است همان حق طبيعية و مقدمات زيستن مطلوب نيز، دنبالاز لوازمتر كامل
 بنابراين حق طبيعي همه آدميان. امري حق باشد، تحقق لوازم و مقدمات آن امر نيز حق است

ما آدميان گرچه . است كه از لوازم و مقدمات الزم براي يك زيستن مطلوب برخوردار باشند
 -اما همگي در يك محيط مشترك بزرگ بريم، بسر ميمنفرديم يا در شهرها و جوامع مختلف 

كنيم  كه هر تأثيري بر اين محيط مشترك   زندگي مي- مجموعه نظام طبيعي كره زمينيعني
غيرقابل مشاهده يا ، گرچه ممكن است ناچيز ايم، است كه برهمگان نهادهبگذاريم، تأثيري 

  .گيري باشد اندازه
. گذارد ، آثاري هستند كه فعاليت فرد يا واحد اقتصادي بر ديگران مي2»بروندادها«

برونداد منفي آن براي ديگراني است كه درآن پراكند،  محيط مي اي در كه كارخانهدودي 

                                                 
1. Mack, Erick, "Hart on Natural and Contractual Right", Journal of Philosofical Studies, 
Springer Netherlands, (1976), pp:238-258. 
2. Externalities 
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 درسد، بروندا هواي لطيفي كه از باغچه يك خانه به همسايگان مي .كنند  ميناحيه زيست
 عنوان يك واحد اما در كل نظام زيستيِ زمين، به.  اين خانواده براي همسايگان استمثبت

هر اقدامي در زمين انجام شود آثار مثبت و منفي آن در . اقتصادي بزرگ، برونداد وجود ندارد
، عملي نيست كه انجام شود زمين  در كرهبنابراين . ماند  ميزمين و براي كل ساكنان آن باقي

 زيرا عملي نيست كه انجام شود و هزينه نداشته باشد، ؛و بتوان گفت اثري بر ديگران ندارد
  .گرچه ممكن است فرد انجام دهنده، متوجه يا متحمل هزينه آن نشود

اند و چه آنان كه  ندهدر چنين محيطي، حق طبيعي همه انسانها ـ چه آنان كه اكنون ز
مطلوب برخوردار باشند و براي دستيابي به زيستني  آن است كه از -آيند  به دنيا ميندهدر آي

اگر .  مطلوب، حق آنان است كه از لوازم و مقدمات آن زيستن مطلوب برخوردار باشندزندگي
 يابند، اين حق  ساعت كار روزانه به زيستني مطلوب دستچهاربطور بالقوه افراد بتوانند با 

پس اگر .  مطلوب دست يابند و نه بيشترندگي ساعت كار كنند تا به زچهارآنان است كه فقط 
بدون آنكه منافع بيشتري به آنان بدهد، شرايطي را ) فردي يا نهادي همچون دولت(كسي 

  ساعت كار كنند، او نيميهشتفراهم آورد كه افراد براي زيستن مطلوب مجبور شوند روزانه 
 مرتكب دين ترتيب مطلوب، ضايع كرده است و بندگييابي به زاز حق آنان را در دست

  .عدالتي شده است بي
دانيم  مي.  يعني تحميل حداقل هزينه الزم براي زيستن مطلوب؛در يك كالم كارايي

موضوع، تنها در پس . كه موضوع اقتصاد، تخصيص منابع كمياب بين نيازهاي بيشمار است
كند، تنها   كارا عمل نمي،آن كس  كه در حوزه منابع كمياب. كمياب مطرح استحوزه منابع 

 بلكه به حكم آن كه او در يك واحد ؛هاي غير ضروري نكرده است  هزينهمتحملخود را 
 وكند  ديگران نيز تحميل مي هايي بر كند، هزينه زمين زندگي مي  اقتصاد بزرگ به نام كره
 بنابراين حق طبيعي ديگران براي زيستن مطلوب سازد،  ميتر رهزينهپزيستن مطلوب آنان را 

له ئمسشايد . توان ذكر كرد  ميوضوعفراواني براي اين م مثالهاي ؛كند  ميمخدوشرا 
روشن است كه مثالً . هاي مربوط به تصميمات عمومي نيازي به توضيح نداشته باشدناكارايي

 غير ضروري به ماليات دهندگان يها هزينهكند،  وقتي مدير يك نهاد دولتي، ناكارا عمل مي
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 اما اين نكته در .سازد وش ميخدحدودي م كند و حق زيستن مطلوب آنان را تا تحميل مي
  .ي خصوصي نيز صادق استفعاليتهامورد 

كند، درنظر   اتومبيل توليد مياننديك بنگاه اقتصادي را كه يك كاالي خصوصي م
رود  هاي توليد خودش باال مي ن بنگاه ناكارا باشد، هزينهاست كه اگر فعاليت ايدرست . بگيريم

بنگاه ياد اگر . تحميل خواهد شدنيز برد اما در عمل اين ناكارايي بر جامعه  و سود كمتري مي
هاي باالتر براي كااليش شده انحصارگر باشد روشن است كه ناكارايي اش را به صورت قيمت

زيستن مطلوب خود نياز به اتومبيل يداراني كه براي  بنابراين خر،كند برخريداران تحميل مي
اما حتي اگر بنگاه ياد شده در بازار رقابتي . دارند اكنون بايد قيمت باالتري براي آن بپردازند

هايش از ساير  گوييم به علت ناكارايي، هزينه  در نگاه اول ميشود؟ فعاليت كند، چه مي
بايد اما . كند  يا حتي زيان مي وبرد سود كمتري مي بنابراين ،رود بنگاههاي رقيب باالتر مي

 كه اين كاهش سود يا افزايش زيان در عمل و در مرحله نهايي به جامعه يا محيط اشتتوجه د
 هزينه  در عمل بنابراين،شد خواهدكند تحميل  بزرگتري كه واحد اقتصادي در آن فعاليت مي

  . دهد زايش ميافنيز  مطلوب براي سايرين را ندستيابي به زيست
توان كمك  براي روشن شدن موضوع از ابزارهاي تحليلي مرسوم اقتصاد خرد مي

با توجه به .  بنگاه در آن مشغول توليد هستندnگيريم كه  را در نظر ميxكااليبازار . گرفت
 x تعادلي كاالي  ه و تقاضا و قيمت بيانگر عرض)ب( نمودار  كهكنيم ، فرض مي)1(شكل 
)كنيم  فرض ميهمچنين . باشد )1−n بنگاه داراي توابع هزينه متوسط و نهايي يكسان 

.  باشد)ج(اش متفاوت و به صورت نمودار  ام توابع هزينهnو تنها بنگاه ) الفنمودار (باشند 
. كند  بنگاه ديگر توليد ميn−1اي باالتر از   را با هزينهxام كاالي nوشن است كه بنگاه ر

 كمتر از ايه با هزينهها  را مانند ساير بنگاهxام نيز بايد هر مقدار كاالي nبنگاه درواقع 
 ؛كند  اكنون به صورت ناكارا توليد ميx بنگاه ،به ديگر سخن. توليد كندآن وضعيت فعلي 

دهد كه تكنولوژي كنوني توليد اجازه  هاي بنگاههاي ديگر نشان مي نمودارهاي هزينهكه  چرا
ن آكند به معني   چنين نميnر بنگاه تر بياورد و اگ هاي هزينه را پايين دهد كه منحني مي

تر از آنچه كه الزم است  هر مقدار توليد را پر هزينه يعني ؛اش ناكارا است است كه توليد فعلي
  .كند توليد مي
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 برقرار op است، قيمت تعادلي در xكه بيانگر بازار كاالي ) ب(با توجه به نمودار 
 به اندازه ، بنگاه، كه گيرنده قيمت هستندn−1، هر يك از opتوجه به قيمت با . شود مي

ox از كاال xها، هريك از نگاهتوجه به منحني هزينه نهايي ببا . )نمودار الف (كنند  توليد مي
1−nش بنگاه به اندازه چارگو oabepةها گيرندتوجه به اين كه بنگاهبا . برد  سود مي 

 رقابتي است و بنابراين الزم است بپذيريم به ،واقع فرض شده است كه بازار هستند، درقيمت 
هاي ديگري انگيزه  براي هربنگاه، بنگاهoabepعلت رقابتي بودن بازار و وجود سود اضافي 

يابد تا قيمت به حدي كاهش يابد كه   شوند و اين روند ادامه ميxكنند كه وارد بازار  پيدا مي
 كنيم كه در وضعيت كنونيمي براي سادگي فرض اكنوناما .  شودصفرسود اضافي بنگاهها 

ست كه نتوانند انحصاري ااي زياد   تعداد بنگاهها به اندازه - اضافي وجود دارد كه سود-هم
 فرض همچنين. شود  ميقاطع عرضه و تقاضا تعيينت بنابراين قيمت از طريق ،دنعمل كن

بنگاههاي ، )x جديد در بازار ي بنگاههاسيسأ دولت از تممانعتمثالً ( به هر دليلي كنيم مي
. ماند  بنابراين سود فعلي براي بنگاههاي موجود باقي مي؛ شوندxتوانند وارد بازار  جديد نمي

ام صفر nبرند، سود بنگاه   ميoabep بنگاه، سودي برابر n−1در حاليكه هريك از بنابراين 
 توليد كند، آن را naxo را با هزينه x واحد از كاالي nxoاين بنگاه براي آن كه  چرا كه ؛است

nxpبا هزينه  oo درست است كه در ظاهر، اين بنگاه ). نمودار ج( توليد كرده استn ام است
 oabep را به اندازه x اما درواقع اين بنگاه، كاالي ؛ را از دست داده استoabepكه سود 

، و تر توليد كند توانست ارزان كه ميدرحالي ، ها توليد كرده استتر از ساير بنگاه واحد گران
  . از مجموعه منابع  كمياب جامعه صرف شده استاين هزينه اضافي عمالً

اي برخود  ام در ظاهر تحميل فشار هزينهnباالتر بودن هزينه توليد براي بنگاه   
 كاالي nبنگاه وقتي . شود در نگاه نهايي، اين هزينه بر جامعه تحميل مياما . ام استnبنگاه 

xدر مقايسه با ساير - عوامل توليد بيشتريعني كهي ؛كند  را با هزينه بيشتري توليد مي 
عوامل توليد بيشتر، درجاي خود به معني فشار كاربرد . برد  بكار ميx براي توليد -هابنگاه

پس بخشي از منابع و مواهب و . ود در جامعه استبيشتر برمنابع، امكانات و مواهب موج
اين عوامل توليد درواقع .  شده استxاي غير الزم صرف توليد  امكانات موجود جامعه به گونه

جامعه پس . رفت كه اكنون چنين نشده است اضافي بايد در توليد كاالهاي ديگري بكار مي
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لوب خود اندكي بيشتر بايد هزينه صرف كند و اين يعني اكنون براي رسيدن به زيست مط
  .منافات داردجامعه كه با عدالت )  يا آيندهامروزي(يك حق طبيعي براي افراد  تركردن پرهزينه

ذكر اين نكته ضروري است كه ممكن است در نگاه اول چنين به نظر برسد كه باالتر 
بايد توجه داشت .  جامعه نداردبع در كلي كميابي مناوهاي يك بنگاه تأثيري ر بودن هزينه

 يعني كمياب است و افزايش استفاده از آن، ؛كه هرعامل توليدي كه قيمت داشته باشد
سوي ديگر اگر در مثال ياد شده به جاي يك بنگاه از . افزايد هرچند ناچيز، بركميابي آن مي

وابع هزينه باالتر از سايرين باشند، آنگاه فشار  بنگاه داراي تjكرديم كه تعداد  فرض مي
اي   بنگاه، هزينهn−1حتي وقتي فرض كنيم تمام يا . شد  ميتربرعوامل توليد كمياب آشكار
  تري دارد، آنگاه همان نتايج با شدت قابل توجه)كارا (تر اي پايين باالتر و فقط يك بنگاه هزينه

 بنگاه موجب كميابي منابع n−1اي اگر باالتر بودن غيرالزم هزينه هقع وا در. آيد بدست مي
 بنابراين با حق طبيعي افراد جامعه ؛تر شدن زيستن مطلوب افراد جامعه شود پرهزينهنيز و 

 براي تك تك بنگاهها نيز صادق وضوعماين ، و درنتيجه خالف عدالت استداشته برخورد 
بنابراين، . قق امر مطلوبي، حق است، تحقق لوازم آن امر نيز حق است و برعكستحاگر . است

 اين بخش از عدالت را عدالت ؛كه در اقتصادباشد  ميتحقق كارايي اقتصادي، تحقق عدالت نيز 
  .اند تخصيصي نام نهاده

  
  هاي ناكارايي يك بنگاه هزينه. 1شكل 
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 مواجههمانگونه كه پيشتر ذكر شد، از ديدگاه نظري، جامعه هنگامي با عدالت فراگير 
فقدان عدالت كه   چرا؛است كه هرگونه عدالت تخصيصي و توزيعي در آن برقرار باشد

فعلي و (نيز درواقع نوعي مخدوش كردن حقوق طبيعي افراد جامعه ) يا كارايي(تخصيصي 
  .است) آيندگان

اي  توان به گونه لبته از نظر علم اقتصاد مرسوم، در يك اقتصاد آزاد بازاري نمياما ا
برعدالت تخصيصي متمركز شويم، هيچ اگر . عمل كرد كه همزمان و الزاماً عدالت برقرار شود

تضميني نيست كه نتيجه بدست آمده، متضمن عدالت توزيعي نيز باشد و برعكس، تمركز 
اقتصاد مرسوم، تمام توجه علم .  ما را از عدالت تخصيصي دور كندتواند برعدالت توزيعي، مي

نبايد از نظر دور داشت كه تقريباً همه گرچه . كند خود را به عدالت تخصيصي معطوف مي
متفكرين بزرگ اقتصاد، وجود سطح معقولي از عدالت توزيعي را براي كاركرد درست يك نظام 

فرض استقرار دولت حداقل كالسيكي، فرض اعمال چرا كه . دانند  مياقتصادي آزاد، الزم
و فرض كاربرد ) درواقع تمكين جدي قانون از سوي افراد(كارآمد قانون از سوي اين دولت 

به عنوان طرفهاي (جدي حقوق مالكيت خصوصي و در پي آن همكاري جدي افراد جامعه 
ست كه بدون سطح ، مستلزم سطح الزمي از مشروعيت نظام سياسي حاكم ا)يند مبادلهآفر

  .پذيرد الزمي از عدالت توزيعي تحقيق نمي
هاي بشري فراواني وجود دارد كه نشان  اين نكته نيز الزم به ذكر است كه تجربه

دهد جوامعي كه توجه اصلي آنها برعدالت تخصيصي بوده است و همه شرايط را براي  مي
تقريباً اما . اند يعي نيز حركت كردهبلند مدت به سوي عدالت توزدر ، اند تحقق آن فراهم آورده

، اي با تمركز صرف بر عدالت توزيعي هيچ تجربه بشري وجود ندارد كه نشان دهد جامعه
  .1خصيصي نيز دست يابدتوانسته باشد، در بلند مدت به عدالت ت
توان سه برخورد كلي را با عدالت، از سوي اقتصاددانان  از منظر عدالت توزيعي، مي

آنان معتقدند كه توزيع . گرايان هستند نخست، اقتصاددانان رفاهي يا فايده دسته .مالحظه كرد
اين رويكرد اين احتمال نيز در . اي باشد كه رفاه كل جامعه حداكثر شود درآمد بايد بگونه

                                                 
  :براي بحث مبسوط در اين باره بنگريد به. 1
  ). 1367(، ترجمة حسين حكيم زاده جهرمي، نشر پارسي، تهران، )1980(آزادي انتخاب فريدمن و رز فريدمن،  ميلتون -
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آنچه براي اين رويكرد . وجود دارد كه همزمان با افزايش رفاه كلي جامعه، رفاه فقرا كاهش يابد
  .1، مجموع رفاه جامعه استاهميت دارد

توان از سوي اقتصاددانان طرفدار عدالت رالزي يا  برخورد ديگر با عدالت را مي
فيلسوف سياسي معاصر، تئوري عدالت خود را ، 2»رالز«. طرفداران انصاف مالحظه كرد

ي را بطور خالصه انصاف نيز از نظر او همان مفهوم ساده برابر.  ارائه كرد3برمبناي ساده انصاف
 و گيري و عمل اجتماعي او معتقد بود براي برقراري عدالت الزم است در هرگونه تصميم. دارد
قاعده برابري را از نوعي نظريه او . وضع قانون و سياستگذاري، اصل برابري را رعايت كنيمنيز 

اجتماعي قرارداد اجتماعي مورد نظر او از نوع قرارداد اما . 4كند قرارداد اجتماعي استخراج مي
سو، جامعه در وضعيت موجود، تصميم به برقراري يك ودر قرارداد اجتماعي ر.  نيست5روسو

كند كه افراد  اش را در وضعيتي معرفي مي رالز، قرارداد اجتماعياما . دگير قرارداد اجتماعي مي
اساس رالز براين . اند و اطالعي از موقعيت آينده خويش در اين دنيا ندارند هنوز به دنيا نيامده

  .دهد كه حاصل اين قرارداد اجتماعي تنها يك اصل است و آن نيز اصل برابري است نشان مي
 حوزه قدرت و دوشود كه در  از نظر رالز، عدالت به معني انصاف، زماني محقق مي

 افراد در موقعيت فردي خود و از اين ديدگاه ةحوزه قدرت، همدر . برابري برقرار شود، ثروت
هيچ فردي نبايد قدرتي بيش .  جامعه، بايد داراي قدرت برابر باشنديهستند از اعضاكه فردي 

رالز اجازه . اما البته مديريت جامعه مستلزم سطح بندي قدرت است. از فرد ديگر داشته باشد
قدرت مثالً . اصب و موقعيتهاي حقوقي افراد، داراي قدرتهاي متفاوتي باشندندهد كه م مي

                                                 
  :به رجوع كنيد براي اطالع گسترده تر از اين ديدگاه . 1
ر، چاپ ، ترجمة مسعود محمدي و يداهللا ابراهيمي فماليه عمومي در تئوري و عمل ريچارد ماسگريو و پگي ماسگريو، -

   . 1372ريزي كشور، جلد اول،  سازمان مديريت و برنامه: اول، تهران
2 . Rawls John،  دوكتاب اصلي او به نامهاي . است) 1921 - 2002(يكي از بزرگترين فيلسوفهاي سياسي قرن بيستم
نظريه جذاب او را ، )Justice as Fairness(» عدالت به مثابه انصاف«و  (A Theory of Justice) » تئوري عدالت«

 .كنند درباب عدالت بيان مي
3. Fairness  
4. Rowls, J. Theory of Justice, (Cambridge, Massachusrtts, 1971). 

  : بهبراي اطالع مبسوط از قرارداد اجتماعي روسو بنگريد. 5
  .1335، چهرنشر :  تهرانزاده،  ترجمة غالمحسين زيرك،اصول حقوق سياسييا قرارداد اجتماعي  ژان ژاك روسو،.  -
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اين برتري قدرت تواند بيش از قدرت يك فرد عادي باشد، به شرطي كه  پليس يا قاضي مي
همچنين الزم است . مربوط به منصب پليس باشد نه فردي كه در اين منصب قرار گرفته است

 در چنين شرايطي. هاي حقوقي داراي فرصت برابر باشندهمه افراد در كسب منصبها و موقعيت
  حقوقيِهايها و موقعيت بر است و آنان در كسب منصبقدرت افراد از منظر فردي آنها، برا

    .دنباش  ميبرابر نيز داراي فرصت داراي قدرت نابرابر
درباره برقراري عدالت به معني انصاف در ثروت نيز رالز نشان داد كه بطوركلي الزم 

 و فعاليتهااز بسياري ، ها برابر باشداما در عالم واقعي، اگر ثروت. است ثروت افراد نيز برابر باشد
ناچار از بنابراين .  در جامعه انجام نخواهد شد-كه براي همه مفيد خواهد بود-خالقيتها 

در اين مورد و با تكيه بر همان قاعده انصاف، نابرابري ثروت . پذيرش حدي از نابرابري هستيم
.  كند را بهتري جامعهشرهاق ينتر تا حدي با قاعده انصاف سازگار است كه موقعيت پايين

از نظر عدالت رالزي، شرط الزم براي منصفانه بودن يك سياست اقتصادي آن است كه درواقع 
به بهبود وضع فقرا بينجامد، صرفنظر از آن كه رفاه ثروتمندان يا رفاه كلي جامعه چه تغييري 

از ديدگاه رالز مانعي ندارد كه دولت يك سياست اقتصادي را كه به نفع بنابراين . كند مي
  .روتمندان نيز هست، اتخاذ كند اما به اين شرط كه حتماً رفاه فقرا را افزايش دهدث

آنان معتقدند، عدالت زماني . هستند» برابري فرصت«دسته سوم، اقتصادانان طرفدار 
 برابر كنيم و آنگاه به نتيجه حاصل از عملكرد آزاد ،شود كه، فرصتها را براي افراد محقق مي

ممكن است به نفع فقرا، به نفع ثروتمندان و يا به نفع هركسي  ه،تيجن. اقتصادي تن دهيم
اين رويكرد، افراد تنها بايد در . اند هاي برابر آغاز كردهاما مهم اين است كه آنان با فرصت. باشد

گو باشند و نتايج حاصل از در برابر عملكردي كه ناشي از انتخاب خود مختارانه آنها است پاسخ
اي كه خارج از كنترل آنها است، نبايد برآنها تحميل  ليهزيع امكانات و مواهب اونابرابري در تو

هاي آزمايي كننده نتايج حاصل از بخت گو و تحملديگر سخن، افراد نبايد پاسخبه . شود
 اجتماعي الخلقه به دنيا آمدن يا خسارت ديدن در زلزله يا بخت آزماييهاي  ناقصانندطبيعي م

  . 1 از سقوط بورس يا آسيب ديدن در جنگ باشندمثل ورشكستگي ناشي

                                                 
  : مراجعه شود بهبراي بحث گسترده در اين زمينه. 1
  .1382 محمد خضري، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، ة ترجم،برابري فرصتجان اي رويمر، .  -
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بندي ديگر، عدالت به دو گونه عدالت افقي و عدالت عمودي قابل تقسيم   در تقسيم
دادن مثالً . است» هاي نابرابربرخورد برابر با افراد در موقعيت«افقي به معني عدالت . است

همچنين توزيع كوپن . قي استپاداش برابر به همه كاركنان در پايان سال، نوعي عدالت اف
برخورد نابرابر اما متناسب، «عدالت عمودي، به معني . مواد غذايي به صورت سرانه و نظاير آنها

وضع ماليات تصاعدي بر درآمد، نوعي عدالت عمودي مثالً . است» هاي نابرابربا افراد در موقعيت
عدالت . يابد  آنها نيز افزايش ميرود، نرخ ماليات پرداختي هرچه درآمد افراد باالتر مي. است

تواند از نوع  اگرچه عدالت توزيعي مي. تخصيصي مورد نظر اقتصاد، از نوع عدالت عمودي است
  .1عمودي يا افقي باشد

توان از  مي. شود هاي عدالت به آنچه آمد محدود نمي بندي البته مفاهيم و تقسيم  
 عدالت آئيني و انواع ديگري از عدالت انواع عدالت اجتماعي، عدالت فضايي، عدالت شخصي،

 زندگي برها براي نشان دادن تأثير تغييرات مختلف،  بندي اما همه اين دسته. نيز گفتگو كرد
اين تغييرات معموالً به سادگي و با .  است ماو روابط اقتصادي و محيطي، فردي و اجتماعي

ي اقتصادي يا سياستها مثالً. دهند پا افتاده رخ مي ي گاه پيشسياستهاتصميمات و 
تواند  كنند كه مي هاي مختلفي از زندگي را متأثر مي هاي مالي دولتها به راحتي حوزه مكانيزم

توانند به  هاي دولت مي عوارض و انواع هزينه، هابراي نمونه، ماليات. 2عادالنه يا غيرعادالنه باشد
همچنين . 3اهش دهدد را كسادگي به ايجاد شكاف طبقاتي بينجامد يا نابرابريهاي موجو

اي بر نابرابري شهري   بويژه در بلند مدت، پيامدهاي گسترده؛سياستهاي مديريت شهري
 .گذارد  ميبرجاي

  

                                                 
تهران،  (فر، ، ترجمه مسعود محمدي و يداهللا ابراهيميماليه عمومي در تئوري و عمل ،ماسگريو، و پگي ماسگريو ريچارد. 1

  .314ص  ،)1372ريزي كشور،  سازمان مديريت و برنامه
  .91ص  ،1383 ،ماهنامه پژوهشي، آموزشي شهرداريها ،»در شهر تهران تحليل فضايي عدالت اجتماعي«، نفيسه مرصوصي. 2
  .27ص، پيشينساسان و همكاران،  عبدالحسين. 3
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  كاتاالكسي، يك هويت خود پديدار
نگريم، با سازمان معين و از قبل   ميهنگامي كه به اقتصاد يك خانوار يا يك بنگاه

چنين سازماني  . هستيم است روبه رواي ه شدهطراحي شده اي كه داراي اهداف شناخت
 كه براساس منطق عقالني و با اتخاذ بهترين رو دارد اي از انتخابها را پيش مجموعهمعموالً 

تر  در مورد بازار و يا فضايي وسيعاما . كند  ميابزارها و روشها به سوي دستيابي به آنها حركت
بلكه مجموعه و  ؛چنين سازماني وجود ندارد تنها  نهمثالً اقتصاد ملي و كالن، ، از يك بنگاه

كه اين شبكه به صورت از پيش تعريف شده يا اي از اقتصادهاي كوچك وجود دارد  شبكه
رو  رو به» انتخاب«اين صورت ما ديگر با در .  پديد نيامده است،آگاهانه و با اهداف معين

  .1يممواجه» مبادله « بلكه با؛نيستيم
نده جايزه نوبل ر و ب هايك، فيلسوف و اقتصاددان مكتب اتريشيفريدريش اگوست فون

ي كاتاالكسي را براي توصيف نظم بازار بكار برده  ، براي اولين بار واژه1974اقتصاد در سال 
كه داراي  inkatallatte  ياinkatallasse اين واژه را از كلمه يوناني ةهايك ريش .2است

  »پذيرش عضويت فرد در جامعه « و يا»به دوستيي از دشمن تغيير«چون مفاهيمي هم
   .3 نموده استاقتباس

يك واحد   در موردكه همان گونه -  را»بازار« نظم يمتوان هايك اعتقاد داشت كه نمي
او معتقد بود كه . تعريف كنيم» اقتصاد« ة با واژ -كنيم  مييا بنگاه  اقتصادي مشخص عمل

 زيرا از انبوهي از اهداف منفرد مربوط به مشاركت كنندگان در آن ؛الكسي استبازار، يك كاتا
 بلكه متكي بر عمل متقابل ؛بوجود آمده است و نظم بازار نه تنها بر هدف معيني استوار نيست

يند آ در فر. دو طرفه استةعمل متقابلي كه مبناي آن مبادل. شركت كنندگان در بازار است

                                                 
1. N. Barry, "The Traditional of Spontaneous Order", Literaure of Liberty, (1982), p. 45. 
2. Fredrich Agust Von Hayek, Law Legislation and Liberty, Vol. 2, (University of Chicago 
Press, 1976), pp. 108-199. 
3. Fredrich Agust Von Hayek, The Fatal Conreit, The Collected Works of F. A. Hayak. 
Vol.1, (1988), pp. 97-98. 
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 نظم غيرقابل ايجاد و تنها با دنبال كردن اهداف و منافع فردي در انههافراد ناآگا، مبادله
  .1گيرند  قرار مييكديگرل و مبادله با ماتعبيني شركت كرده و در  پيش

، به نامرئي بودن بازار اعتقاد داشت )1996(و فريدمن ) 1937(هايك همانند اسميت 
تواند اثرات   مي-انگيخته است كه يك نظم خود -و معتقد بود كه مداخله در كاتاالكسي

 خواهد با كاتاالكسي همان اعتقاد داشت كه علم اقتصاد جديد ميوي . نامطلوبي داشته باشد
 و اين همان خطاي جديد علم اقتصاد هكرد گونه رفتار نمايد كه با يك بنگاه اقتصادي رفتار مي

  . 2است
ي اقتصادي فعاليتهااز اي   شبكه:كند بطوركلي هايك كاتاالكسي را چنين تعريف مي

كه از درون فرايند مبادله ميان افراد و واحدهاي انفرادي كه صرفاً ...) مثالً خانوارها، بنگاهها و(
اين شبكه، محصول رشد خود . شود  ميدر پي اهداف و منافع انفرادي خود هستند، پديدار

 اي پديدار يين شدهانگيخته اي از فعاليتهاي منفرد است كه بدون طراحي و هدف از پيش تع
  . 3گردد مي

 از سايركاتاالكسي تشخيص  براي  اصلي توان چند معيار يا شاخص  ميبر اين اساس
اي از واحدهاي كوچك و منفرد تشكيل شده  نخست اينكه از مجموعه. بر شمرد، ها پديده
 اصل فرايندح  اينكهومس .باشدبيني ن پيشقابل  و از قبل  آگاهانه ايجاد نشدهم اينكهدو. باشد

چهارم اينكه فعاليت .  اين مجموعه واحدهاي كوچك باشدانگيخته دامل خوعمبادله و ت
 كه هر يك نيز از ديگري - كسب منافع انفرادي بهمعطوف واحدهاي سازنده كاتاالكسي

ي كوچك فعاليتهامبادله براي تمام اين » امكان«اينكه ) پنجم(و سرانجام  . باشد-متمايز است
  . 4ه باشدوجود داشت

اگر، همانگونه كه هايك تأكيد كرده است، بازار را به عنوان نمونه منحصر به فرد 
توان انتظار داشت كه يك   مي بازار،ة توجه به عناصر سازنداكاتاالكسي در نظر بگيريم، ب

                                                 
1. Fredrich Agust Von Hayek, "Kinds of Order in Society", New Individualist Review, 
(1964), p. 3. 
2. E. Richard  Wagner, Choice, Catallaxy, Just Taxation, Contracting Architectonics for 
Fiscal Theorizing, (1983), pp.25-40. 
3. N. Barry, Op.Cit., (1982), pp.57-60. 
4. Kareni ,Vaughn, "Hayek’s Implicit Economics: Rules and the  Problem of Order"., 
Review of Austrian Economics, Kluwer Academic Publishers, (1999), pp. 129-144. 
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، )قيمت(، هزينه )كاال و خدمات(منافع : اصلي باشد) جزء(كاتاالكسي داراي پنج عنصر
 به ؛)11385رناني  (»مبادلهفرايند «مهمتر از همه  و» محيط«، )فين مبادلهطر(بازيگران 

 -است كه در آن بازيگران) جغرافيايي و نهادي(عبارت ديگر هر كاتاالكسي نيازمند محيطي 
اين محيط مي تواند .  با هم تعامل دارند-يا طرفين مبادله يا همان خريداران و فروشندگان

هاي الكترونيكي   مثل شبكه؛هاي مجازي ها يا ورزشگاهها، يا محيط ه بازارچانندمكان حقيقي م
شرايط قانوني، حقوق، ساختارهاي نهادي و ساير ترتيبات نظير و يا شرايط و قواعد ديگر 

در اين محيط، . شود هاي ياد شده مي ، شامل بيشتر مؤلفه»محيط«در واقع . اجتماعي باشد
در هر مبادله . است» مبادله«دهد   ميبه هم پيونداصلي ترين سازوكاري كه بازيگران را 

هايي، به  هر مبادله نيز هزينه. شود  ميمنافعي به صورت كاال يا خدمت بين طرفين مبادله
كيد كرده است، أت» هايك«اما همانگونه كه . ي پرداختي، براي طرفين در بر داردقيمتهاشكل 

  . است»مبادله«الكسي عنصر محوري و در واقع روح شكل دهنده به هر كاتا
به ديگر سخن، آنچه باعث مي شود اين مجموعه اجزا و عناصر بازار در پيوند و تعامل 

 »مبادله«را پديد آورند، » كاتاالكسي«با يكديگر قرار گيرند، و ماهيت و پديده جديدي به نام 
نچه همانند در واقع بدون وجود مبادله، عناصر سازنده بازار، وجود مستقلي دارند و آ. است

، كالبد كاتاالكسي را به حركت در مي آورد و آن را به پديده اي جديد و خودانگيخته »روح«
 سازنده كاتاالكسي يتوان مجموعه اجزا  ميبر اين اساس.   است»مبادله«تبديل مي كند، 

ني  يع؛دهند اين اجزا  را به عنوان ساختار كاتاالكسي شناخت و عنصر پيونده) غير از مبادله(
 .مبادله، را به عنوان سازوكار كاتاالكسي در نظر گرفت

  

  شهر به عنوان مصداق كاتاالكسي
چهار به  شهرنشيني تاريخ. ترين و بارآورترين دستاوردهاي بشر است شهر يكي از كهن

اي كه تحت  ناحيه در  نخستين شهرهاي بشري.گردد مياز سال قبل از ميالد مسيح بهزار
هاي دجله و فرات امتداد يافته   جلگه آبرفتي رودخانهتااز دره نيل ، 2»هالل حاصلخيز «عنوان

                                                 
  .1385، ارديبهشت 19ماره  ش،شرق، »عدالت در خدمت كاتاالكسي«محسن رناني، . 1
  .(Fertile Crescent) يا هالل خصيب . 2
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از آن جمله شهرك، منطقه .  مورد شهر مفاهيم بسياري وجود دارددر  .1اند ، شكل گرفتهاست
اي خود  شود، مجموعه  ميآنچه در اين جا از شهر مراد. مادر شهر، بزرگ شهر و نظاير آن

د مختار از آدميان و سازمانها و تعامالت نهادينه شده مربوط به انگيخته و تكامل يابنده و خو
حتي ممكن . ست كه البته ممكن است از سوي حكومت نيز قواعدي بر آن تحميل شود اآنها

 بوجود آيند يا دولتهااست برخي شهركها يا شهرهاي جديد به صورت طراحي شده از سوي 
ي و اسناد و تقسيمات فرعي اياالت، حتي برخي از آنها بطور رسمي در تقسيمات كشور

 وجود اين گونه استثناها يا تعاريف اعتباري، .2استانها يا حكومتهاي ملي، شهر محسوب نشوند
وارد اي به اين انديشه وجود يك هويت طبيعيِ تاريخيِ تكامل يابنده به نام شهر  هيچ خدشه

 . ندك نمي

 آرام و با گذر زمان و به دليل آنچه در واقعيت تاريخي رخ داده اين است كه آرام
آنان، مراكز تجمع جمعيتي  يفعاليتهاگسترده شدن جمعيت و خانوارها و افزايش نيازها و 

البته در  .هاي تعامل در آنها، به شكل شهر درآمدند مند شدن شيوه پديدار شدند كه با قاعده
ورت باغْ شهرهاي مبتني  بلندي از تاريخ و در بسياري از مناطق جهان، شهرها يا به صةگستر

. بر كشاورزي بودند يا به صورت مراكز بازرگاني و داد ستد مازادهاي كشاورزي مناطق اطراف
از كشف باروت و به سبب شروع انقالب صنعتي و گسترش ابداعات صنعتي، بسياري از پس 

ه كه از البته امروزه آنچ. شهرها ماهيت صنعتي به خود گرفته و شهرهاي صنعتي پديدار شدند
 ،شده است با آنچه كه در طول تاريخ به عنوان شهر شناختهگردد  شهر در ذهن ما تداعي مي

  . فاصله زيادي دارد
اما در تمام نظريه هاي مربوط . پيدايش شهر، نظريه هاي متعددي وجود داردمورد در 

از قبل خورد اين است كه شكل گيري شهر حاصل فرايند   ميبه پيدايش شهر، آنچه به  چشم
 آن ةاي است كه در تعامل ميان عناصر شكل دهند اي نبوده است و شهر پديده بيني شده پيش

                                                 
   .101ص، )1381تهران، انتشارات آييژ، (، مباني برنامه ريزي شهريفرانك  سيف الديني، . 1
پايان نامه كارشناسي ، »ارزيابي توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهري «نيا، شاداب مظاهري. 2

  . 40- 65 صص، )1384( دانشگاه اصفهان، - ددانشكده علوم اداري واقتصا، ارشد
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 مورخ فرانسوي، اولين گام براي 1كوالنژ  طبق نظر فوستل دومثالً. پديدار شده است
 مسئله  پيدايش شهر را مبتني بر 2 در حالي كه  سينجرگيري شهر، مدنيت اوليه بوده شكل

از نظر ابن خلدون  نيز مبناي شكل گيري شهر . 3داند معيشتي مي هاي اوليه وبرآوردن نياز
نظريه هاي  اما نكته اصلي اين است كه آنچه در غالب . 4تجمل گرايي افراد عنوان شده است

 اين است كه شكل گيري شهر فرايندي از پيش طراحي ،توان ديد  ميمربوط به پيدايش شهر
  .شده اي نبوده است

توان، به گونه اي مختصر، موضوع را از زاويه   ميصد تحليلي اين نوشتاربراي مقا
شهرها معموالً با سكونت تدريجي افراد و خانوارها در يك . گيري اوليه شهر بررسي كرد شكل

نخست تعدادي از افراد يا خانوارها به جستجوي مكاني مناسب براي . گيرند  ميمكان شكل
 –آرام آرام . پردازند  ميدگي  و نيز فعاليت براي معيشت خود،سكونت خود و ايجاد سرپناه  زن

پيوندند و به   مي افراد، خانوارها و حتي گروههاي اجتماعي جديدي  به آنها-و در طول زمان
همين كه . گيرند  ميتدريج مجموعه گسترده اي از افراد، خانوارها و واحد هاي اجتماعي شكل

پذيرند كه اقتضائات   ميي اجتماعي را به خود گرفتند،اين گروههاي جمعيتي ماهيت گروهها
وقتي مناسبات اين گروههاي اجتماعي، گسترده، متنوع و . عضويت در اجتماع را رعايت كنند

  .  شد، شهر شكل گرفته استپيچيده
در  واقع  هريك از افراد يا خانوارهاي شهر، با اهداف مشخص و معيني، زندگي  و كار 

اما  از تجمع، همكاري و ارتباط متقابل اين واحد هاي منفرد، به . گزينند  ميدر شهر را بر
 .گيرد كه اهداف، كاركردها و ساز و كارهاي ويژه خود رادارد  ميتدريج  هويت جديدي شكل

اين هويت جديد چيزي است كه در آغاز، مورد نظر هيچ يك از افراد يا خانوار هاي تجمع 
 عنوان يك هويت جمعي  خود انگيخته، پس از آن كه شكل اما شهر به. كننده نبوده است

  .گرفت، كاركردها و سازوكارهاي ويژه خود را شكل خواهد داد

                                                 
1. Fustel de Coulange   
2. Poul Singer 

  .14ص ،)1358نشر ايران،  ( مهدي كاظمي بيدهندي و فرخ حساميان، ة، ترجماقتصاد سياسي شهرنشينيسينجر،   پل. 3
  .)1353 گاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، بن( محمد پروين گنابادي، ة، ترجممقدمه ابن خلدونعبدالرحمن ابن خلدون، . 4
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اگرچه مهمترين مصداقي كه براي بيان كاتاالكسي توسط خود هايك مطرح شد، 
  هر و عناصر تشكيل دهنده اجزابررسي ويژگيها و نيزتوان با  بوده است، اما مي» بازار«
  را هم، از جمله شهرهاي ديگري  پديده)ها و مبادله منافع، هزينه، محيط، بازيگران(تاالكسي كا
بطوركلي با توجه به اجزاي ذكر شده براي . كاتاالكسي شناسايي كرد عنوان مصاديق به

كاتاالكسي اگر محيط را اعم از فيزيكي يا مجازي، همان مجموعه فضاهاي كالبدي و مناسبات 
سسات فعال در شهر، ؤدرنظر بگيريم، و بازيگران را افراد، سازمانها،  نهادها و منهادي شهري 
توان به عنوان منافع موجود در   مي، خدمات و امكانات موجود در شهر رافرصتهاآنگاه مجموعه 

پردازند و براي دريافت   ميمنافعي كه ساكنان شهر پي درپي به مبادله آنها. آن در نظر گرفت
ي عاطفي يا تواناييهاافع ياد شده نيز حاضرند وقت، نيروي جسمي يا فكري، هر يك از من

 يك كاتاالكسي ياين اساس، شهر داراي اجزابر . هنري خويش و نظاير آنها را صرف كنند
  .است

شهر، .  توان شهر را مورد بررسي قرار داد  مياما از نظر ويژگيهاي كاتاالكسي نيز
  ، مانندي فرد يا واحد اقتصادي و اجتماعي كوچكهويتي است متشكل از تعداد زياد

 كه هر يك داراي اهداف خاص خود هستند و به -خانوارها، بنگاهها و ساير نهادهاي اجتماعي
همچنين تمامي مناسبات موجود در شهر .  ويژه خود نيز در پي دستيابي به آن اهدافندةشيو

، ارزشهاها،  ، عواطف، جاذبهتواناييها، ييهادارا مانند مبادله -نيز از طريق نوعي فرايند مبادله
گيري و به خودي  به همين ترتيب شهر از آغاز شكل. گيرد  مي  شكل-ها و نظاير آن انديشه

مثالً هيچگاه افراد و واحدها از آغاز با هدف مشترك . خود داراي هدف و برنامه نيست
گزينند و   نمي  بر را براي سكونتشهرمشاركت در توليد انبوه زباله يا دود يا ايجاد ترافيك، 

يا بازيگران براساس افراد  .از نتايج طبيعي و ناخواسته تشكيل هر شهر استنيز ها  اين پديده
درواقع . شوندميوارد شهر ي، و با برنامه اي شخصي، ها و تمايالت مشخص و متمايز خواسته

، حضور، فعاليت يا ندگي و غيرههريك از افراد يا خانوارها با هدف قبلي و مشخصي مثل كار، ز
آرام آرام از تجمع همكاري و ارتباط متقابل آنها، اما . گزينند شهر را برميسكونت در 

 توليد انبوه زباله و فاضالب، ايجاد آداب و رسوم اننددستاوردهاي ناخواسته ولي واقعي م
 و غني نشين،  فرهنگي و مذهبي، پديداري قاچاق، بزهكاري، دزدي، پيدايش بخش فقيرنشين
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اين . گيرد  نيز شكل مي-گيري انواع انجمنهاي فرهنگي، مذهبي، خيريه، ورزشي وغيره شكل
در واقع مبادله ميان بازيگران و اجزاي شهر است و دستاوردها كه محصول خودانگيخته روابط 

 خود بلكه محصول و دستاورد ست؛ا اي نبوده به صورت هدف مشخص و از قبل طراحي شده
تواند   ميبنابراين از نظر ويژگيها نيز شهر. باشد مي مدنيت و شهرنشيني خته و طبيعيانگي

  .مصداق كاتاالكسي قلمداد شود
همانگونه كه هايك در مورد كاتاالكسي بازار گفته است، ساز و كار اصلي  ايجاد اين 

هر نيز مصداق له در مورد شئاين مس. باشد مي» مبادله« بلكه ؛»انتخاب«نظم خود انگيخته، نه 
 ساخت و تركيب محل ةالبته  افراد هنگام تصميم گيري در مورد محل سكونت، نحو. دارد

له انتخاب روبه رو هستند، اما شكل گيري كاتاالكسي  ئسكونت خود و نظاير اين موارد، با مس
كه در راستاي ( بلكه حاصل مبادله بين آنهاست ؛شهر، نه حاصل انتخابهاي انفرادي افراد

اي از مبادله هاي اقتصادي،  طيف گسترده). شود مين منافع و اهداف انفرادي آنها انجام ميأت
حاصل اين انبوه مبادله اين . دهد  مياجتماعي، فكري و عاطفه اي بين اعضاي يك شهر رخ

. يابد كه با ساير شهرها متفاوت است  مياست كه شهر به يك ساختار كالبدي خاص دست
» سازو كار«و » ساختار«ه عنوان مصداق يك كاتاالكسي، داراي دو بعد بنابراين شهر نيز ب

اي باشد كه در شهر بتوان چيدمانها يا بخش هاي  ساختار شهر ممكن است به گونه. است
فقيرنشين، غني نشين، جديد و سنتي، مركز و حاشيه، صنعتي، غير صنعتي، اداري و مسكوني 

توان ساختار شهر را بر اساس ويژگيهاي   ميمنظر ديگرو نظاير آنها را شناسايي كرد و يا از 
اما در شهر نيز آنچه باعث . اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كالبدي  و نظاير آن شناسايي نمود

مبادله در شهر شامل هرگونه تبادل . شود، سازو كار مبادله است  ميپديدآمدن آن ساختارها
يهاي بين افراد ياب و رسوم، انرژي و ساير تواناكاال، خدمت، احساس، تفكر، تجربه، فرهنگ، آد

و كار اصلي و در واقع روح شكل دهنده شهر،  بنابراين ساز. شود  ميو عناصر سازنده شهر
اگرچه دراين جا بازيگران و هزينه ها و منافع و محيط بازي، با آنچه . است» مبادله«همچنان 

  .در كاتاالكسي بازار مطرح بود متفاوت است
توان به طرح اين نكته پرداخت كه در عمل ما با شهرهايي روبه رو هستيم  مي اكنون

اند و بسياري از آنها  اكنون با مشكالت و مسائل   تاريخي شكل گرفتهةكه در يك مرحل
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اگر شهر يك كاتاالكسي . اي روبه رو هستند كه نيازمند برنامه ريزي و مديريت است گسترده
 اي باشد كه در مورد كاتاالكسي ها توصيه گونه ايد به هماناست آيا برخورد با شهر نيز ب

شود؟  به ديگر سخن آيا در مورد مديريت شهرها بايد بر مديريت و نظارت بر كدام يك از  مي
  جنبه هاي آن متمركز شويم تا كمترين آسيب را به روح حيات بخش كاتاالكسي  شهر بزنيم؟

  

  گذاري شهري و مداخله در كاتاالكسيسياست
كرد كه   مياين هدف را دنبال» اقتصاد«هايك در طرح مفهوم كاتاالكسي در برابر 

صاد تنشان دهد نحوه برخورد ما با حوزه هاي مختلف اقتصاد، اعم از واحدهاي خرد، بازارها، اق
عنوان يك توان به  درواقع او معتقد بود كه با كاتاالكسي نمي. تواند يكسان باشد نمي ،...كالن و 

. 1داشتدر آن هاي اقتصادي سعي در برقراري تعادل   برخورد كرد و با مكانيزمياقتصاد واحد
اي  تواند به نتايج معكوس و ناخواسته  مياو معتقد بود كه مداخله در سازوكار كاتاالكسي حتي

اگر سازوكار توان گفت كه   مي آنگاه در مورد كاتاالكسي شهر نيز،اگر چنين باشد. بينجامد
 موجود در شهر منجر به نتايج ناعادالنه در توزيع رفاه براي شهروندان گردد، يفعاليتها

چنين  زيرا ؛، انتظار اصالح داشت كاتاالكسيتوان از طريق مداخله مستقيم در سازوكار نمي
  .تر كند  نابرابريها را گسترده اي ممكن است در عملمداخله

همانگونه كه آمد . كمك گرفت» بازار«توان از مثال   مي»هايك«در توضيح اين نكتة 
. توان مورد بررسي قرار داد  مي»سازوكار«و » ساختار«، »اجزا«، »ويژگيها«بازار را از چهار بعد 

 بازار را با ياما بايد توجه داشت كه ساختار بازار چيزي نيست جز محصول سازوكاري كه اجزا
 غير سازوكاري بازار ير سخن، اجزابه ديگ. دهد  ميويژگيهاي موجود آنها در پيوند با هم قرار

تعداد زياد واحدها، (با ويژگيهاي خود ) خريداران و فروشندگان، كاال يا خدمت، قيمت، محيط(
از طريق سازوكار اصلي بازار ...) پي گيري اهداف شخصي و روشهاي ويژه از سوي اجزا و 

 مانند ساختاري خواهد بودشوند و محصول اين ارتباط،   ميبا يكديگر مرتبط) فرايند مبادله(
بنابراين . شود  ميكه در بازار پديدار... رقابت، انحصار، دوقطبي، نابرابري در توزيع، ناكارايي و 

                                                 
1. B. Daniel, B. Klein, Constitutional Political Economy, Kluwer Academic Publisher 
Boston, Manufactured in the Netherlands, Constitutional Policy Economic, (1997), 
pp. 320-25. 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

308

خواهد در بازار مداخله كند به دليل ساختار منتجي است كه براي دولت مطلوب   مياگر دولت
اكنون دولت براي . آن استپس مداخله در كاتاالكسي با هدف اصالح ساختار منتج از . نيست

 يعني تحت ؛نخست مداخله در سازوكار بازار. اصالح ساختار حاصل، دو راه اصلي در پيش دارد
 مانند ؛تأثير قرار دادن فرايند مبادله و ديگري مداخله به روشي غير از مداخله در سازوكار

  .اصالح پسيني ساختار
.  مداخله در سازوكار كاتاالكسي استدارد همين  مي را از آن برحذردولتهاآنچه هايك 

 چرا كه با چنين ؛در واقع مداخله در سازوكار به معني آسيب به روح كاتاالكسي است
در . شود  مي بلكه اصل موجوديت كاتاالكسي مخدوش؛شود اي فقط نتايج اصالح نمي مداخله

 بازار قرار دارد ير اعضاهاي ممكني  را كه در براب واقع مداخله در سازوكار بازار، دامنه مبادله
 جز تعداد انبوهي فرد، بنگاه و واحد كه با ؛اقتصاد هر جامعه چيزي نيست. كند  ميمحدود

 بازار خارج يهر گاه يك فرصت مبادله از دسترس هر يك از اجزا. كنند  مييكديگر مبادله
 دست داده شود به اين معني است كه آن واحد يك گزينه براي اتخاذ تصميمات كاراتر را از

 سازوكار اي فرا خواهد رسيد كه عمالً ي مبادله ادامه يابد نقطهفرصتهااگر اين كاهش . است
بنابراين مداخله در سازوكار كاتاالكسي بازار در واقع به معني محدود . شود  ميبازار متوقف

  . كردن فرصتهاي مبادله براي بازيگران بازار است
در بازي فوتبال، . 1مثال بازي فوتبال كمك گرفتتوان از   ميلهئبراي روشن شدن مس

 يها نقش اجزا به عنوان يكي از مصاديق كاتاالكسي، تك تك بازيگران و هر كدام از تيم
 در پايانو . ست اها سازوكار حاكم بر بازي نيز مبادله توپ بين افراد و تيم. كاتاالكسي را دارند

 در - بازيكنان و تيم ها بر يكديگر استكه در واقع وضعيت تفوق -ساختار حاصل از بازي
داور نيز در بازي . شود  مي يعني برد يك تيم و باخت ديگري، متجلي؛همان نتيجه نهايي بازي

  .كند  مي يعني نظارت كننده بر قواعد بازي را ايفا؛فوتبال همان نقش دولت در اقتصاد

                                                 
  :  در اين زمينه بنگريد بهبيشتربراي شرح . 1
مجلة پژوهشي ، »تحليل نظري مداخله در كاتاالكسي و ناكارآيي سياستهاي اقتصادي«ن رناني و ايمان باستاني،   محس-

  .1386  ، اصفهان، زمستان،5، شماره دانشگاه اصفهان
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اگر . بازد  مير بازيهااكنون فرض كنيم كه يكي از تيم ها اصوال ضعيف است و در بيشت
داور از نتيجه بازيهاي قبلي اين دو تيم راضي نباشد و بخواهد در بازي جاري نتيجه را به نفع 

 مثالً.  روش اول اينكه در اصل فرايند بازي مداخله كند:تيم ضعيف تر تغيير دهد، دو راه دارد
 است كه اين روش دوام رآشكا. تر را بگيرد تواند همواره در داوري خود جانب تيم ضعيف مي

؛ و يا ممكن شود  تيم مينمي آورد و موجب اعتراض تيم قوي و حتي ترك بازي توسط آن
شود داور آن را بگيرد و براي بازيگري كه  هرگاه توپي از سوي يكي از بازيكنان پرتاباست 

 اعالم كند  قاعده بازي را تغيير دهد و،تواند از اول  ميحتي او. داند بفرستد  ميخودش صالح
تواند توپ را بيش از سه بار در ميان بازيكنان خودش پاس دهد و   هيچ تيمي نمي- مثالً-كه

داند بفرستد و   ميبراي بار چهارم بايد آن را براي داور ارسال كند تا او براي هر كس كه صالح
نها تعداد او نه ت. در اين صورت داور در اصل سازوكار بازي مداخله كرده است. نظاير اينها

گزينه هاي در پيش رو را براي بازيكنان تيم قوي تر كاهش داده است، بلكه اين احتمال وجود 
يا در بازيهاي بعدي شركت و دارد كه تيم قوي تر اصوال ديگر حاضر به ادامه اين بازي نباشد 

هد خوا  ميدر اين مورد خاص اگر داور در مورد باخت پي درپي يك تيم نگران است و. نكند
. كار بازي به اين هدف دست يابد و وضع او را بهبود بخشد بايد از طريق ديگري خارج از ساز

اندازي بازيهاي دوستانه زيادي، تجربه و تمرين تيم ضعيف را براي مقابله با  تواند با راه  ميمثالً
 آموزشي و آوري و ارائه برخي كمكهاي فني، مالي، تواند با جمع  مي يا وتيم قوي، افزايش دهد

اينها همه به معني  . تيم كمك كندآن به تيم ضعيف، به افزايش توانايي جسمي و فني ... 
ها خارج از فرايند بازي صورت  اصالح و مداخله در نتايج بازيهاي آينده است، اما اين مداخله

  .گرفته است و سازوكار بازي را مخدوش نمي كند
توان همين   مي نيز-داور در كاتاالكسي شهر به عنوان -اكنون در مورد مديريت شهري

طبيعي است كه شهرها نياز به مديريت دارند و ساختار حاصل از . نكته را تأكيد كرد
. انجامد كه مطلوب مديريت شهري نيست  ميكاتاالكسي شهر در بسياري از مواقع به نتايجي

 كاتاالكسي شهر اما اين كه مديريت شهري با چه روشي به اصالح ساختارهاي حاصل از
به بار   هممؤثر باشد و حتي براي شهر نتايج معكوس نيز تواند در نتيجه نهايي   ميبپردازد،

 .آورد
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. گذارد  ميهر مديريت شهري به سه روش بر سازوكار و ساختار كاتاالكسي شهر تـأثير
 نخست از طريق روشهايي كه درآمدهاي الزم براي مديريت شهري را از شهروندان اخذ

كند و سوم از طريق   مي دوم از طريق روشهايي كه منابع مالي خود را در شهر هزينه؛كند مي
در . كند  مي نظامهاي شهري تصويب، اعالم و نظارت،يي كه در مورد زيرسياستهااستانداردها و 
كار  و اي عمل كند كه با كمترين آسيب به ساز تواند به گونه  مي مديريت شهر،هر سه مورد

  . كسي شهر، به سوي ساختار مورد نظرش از شهر حركت كندكاتاال
و ) منطقه يك( فرض كنيم ساختار شهر در عمل به دو منطقه فقر نشين ؛براي مثال

 اين وضعيت مطلوب مديريت شهر نيست و. تقسيم شده است) منطقه دو(غني نشين 
، مديريت ثالًيك روش اين است كه م. خواهد اختالف طبقاتي دو منطقه را كاهش دهد مي

هايي را به قيمت ارزان به فقرا بدهد تا تركيب  شهر در منطقه غني نشين، زمينها يا خانه
فرض كنيد شهرداري خود در منطقه دو داراي زمين (جمعيتي منطقه غني نشين اصالح شود 

را تواند به فقرا بدهد يا اينكه از منابع شهرداري براي خريد زمين و خانه براي فق  مياست كه
اين سياست از نوع مداخله در كاتاالكسي است و نه تنها ساختار شهري را ). پردازد  مييارانه

سياست واگذاري . به همراه بياوردنيز تواند پيامدهاي منفي ديگري   مي بلكه؛كند اصالح نمي
زمين ارزان به فقرا در منطقه دو، همانند سياست گرفتن پنالتي بي دليل توسط داور به نفع 

چنين كاري انگيزه و خالقيت هر دو تيم و نيز جذابيت . يم ضعيف تر در بازي  فوتبال استت
. تواند اصل بازي را مخدوش كند  ميدهد و در صورت تكرار  ميبازي را براي تماشاگران كاهش

 بلكه برعكس انگيزه هاي ؛شوند تر نمي با چنين كاري بازيگران تيم ضعيف، توانمندتر و فني
و به همين ترتيب انگيزهاي خالقيت را نيز در تيم قوي . دهند  مير را نيز از دستتالش بيشت

 سازوكار كاتاالكسي شهر ايجاب. زندگي شهري نيز چنين است) بازي(سازوكار . برد  مياز بين
مانند توان فكري باالتر، داشتن روحيات خاص، دارا بودن   -كند فعاليني كه به هر علتي مي

 درآمدهاي باالتري وحتي گاهي بطور تصادفي... ه  مانند سرمايه موروثي و مواهب ويژه اولي
سكونت در منطقه دو براي اينان در حكم دريافت .  در منطقه دو ساكن شوندداشته باشند،

تواند براي بهبود   ميدر بازي فوتبال داور البته. جام توسط تيم برنده در بازي فوتبال است
خشي از جام را به تيم بازنده بدهد ولي با اين كار فقط به اصل وضعيت تيم ضعيف، همه يا ب
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وقتي مديريت شهري . بازي ضربه زده و تداوم بازي را براي دوره هاي بعد زير سوال برده است
 بلكه در آغاز، ؛شود سياستي نظير آنچه آمد را اعمال كند، نابرابري طبقاتي از شهر حذف نمي

هاي  اره به نفع اغنيا متمركز خواهد شد، ضمن آنكه هزينهشود وسپس دوب  مينابرابري پخش
  .شود  ميتحميل) جامعه(اجتماعي اضافي نيز بر مجموعه شهر 

 اجراي سياست ياد شده توسط مديريت شهري، سه حالت ممكن است رخ ةدر نتيج
 با فرض -حالت اول اين است كه فقرا زمينهايي را كه از شهرداري دريافت كرده اند. دهد

در اين صورت .  به اغنيا بفروشند و به منطقه يك بازگردند-نكه آنها منعي براي فروش ندارنداي
اين . اند يك منفعت يكباره به دست آورده اند البته تعدادي از فقرا كه زمين دريافت كرده

منفعت يكباره مانند يك پرداخت انتقالي يكجا است كه با توجه به نيازهاي ارضا نشده فراوان 
، به سرمايه انساني يا اقتصادي ماندگار براي فقرا تبديل نمي شود و به سرعت ا، معموالًفقر

در اين صورت و در بهترين حالت، تعدادي از .  تمام خواهد شد،همچون يك كاالي مصرفي
البته در اين حالت، چون . شدد خواهفقرا به اغنيا تبديل شده و فقط بر تعداد اغنيا افزوده 

يابد و اغنياي   مي كاهشقيمتهاگيرد و   ميشنده هستند، رقابت بر سر فروش درهمه فقرا فرو
نهايت اين در  بنابراين ،توانند زمينهاي فقرا را به قيمت ارزان بخرند  ميساكن در منطقه دو

  .اند اغنيا هستند كه از اين سياست منتفع شده
ق فروش زمينهاي  طبق توافق با شهرداري، ححالت دوم اين است كه فقرا، مثالً  

يابند زمين هايشان را در منطقه دو بفروشند و از   مي بنابراين اغنيا تمايل،دريافتي را ندارند
 چرا كه اغنياي ديگر، ؛در اين صورت فقرا بايد زمينهاي آنها را بخرند. اين منطقه بروند

ش يابد تا در توان ي زمينهاي اغنيا بايد آن اندازه كاهقيمتهااند و البته  خودشان هم فروشنده
البته در اين حالت اغنيا ضرر كرده اند . خريد فقرا باشد و زمين هاي همه اغنيا نيز فروش رود

چرا كه منطقه اي كه قبال غني نشين و بسيار . اما براي فقرا نيز سود چنداني نداشته است
 اغنيا هم به البته. گران بوده است اكنون به يك منطقه فقيرنشين و ارزان تبديل شده است

روشن است كه اغنيا . يابند  ميو در آن جا تمركز) 3منطقه (روند   ميتدريج به منطقه جديدي
شود،   ميخرند و به تدريج كه بر تعداد آنها افزوده  مي را ارزان3 زمينهاي منطقه ،در آغاز

، زياني 3قه بنابراين با افزايش قيمت زمين در منط. رود  مي نيز باال3قيمت زمين هاي منطقه 
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نتيجه نهايي اين خواهد بود كه اكنون شهر، .  شود  مي ديده بودند جبران2كه اغنيا در منطقه 
بنابراين مديريت شهري با . داراي دو منطقه فقير نشين و يك منطقه غني نشين خواهد بود

اي   بلكه آن را به گونه؛سياست ياد شده نه تنها نتوانسته است شكاف طبقاتي را كاهش دهد
  .ناكارا پخش كرده است

.  باقي بمانند2حالت سوم نيز اين است كه هم اغنيا و هم فقراي تازه وارد در منطقه 
 را  بفروشند و اغنيا 2 فقرا طبق توافق با شهرداري نتوانند زمين هاي دريافتي در منطقه مثالً

ين صورت به تدريج در ا.  تا حدي نباشند كه فقرا بتوانند بخرندقيمتهانيز حاضر به كاهش 
در اين صورت اغنياي جديد، . شود  ميچهره منطقه دو به يك منطقه متوسط شهري تبديل

روند و يك منطقه   مي)3منطقه (اغنياي جديد به منطقه جديدي . ديگر وارد آن نمي شوند
  .دهند  مينشين جديد در شهر تشكيل غني

تغيير .  كل جامعه پرهزينه استاما نكته مهم اين است كه تمام اين جابجايي ها براي
ها و تضادها و فشارهاي فرهنگي و رواني كه هر دو طرف  جا شدنقيمتها، خريد و فروشها، جاب

هاي مستقيم و غير مستقيمي كه اجراي اين طرح براي  شوند به اضافه هزينه  ميمتحمل
 شود، همگي به شهرداري در بر دارد و بايد از منابع كمياب متعلق به همه شهروندان تأمين

  .منزله تحميل هزينه اجتماعي است
شهرداري . توانست به گونه ديگري نيز عمل كند  مياز سوي ديگر شهرداري

 به فقرا كرد را به 2توانست نه تنها منابعي كه صرف واگذاري زمين و خانه ارزان در منطقه  مي
منطقه دو نيز عوارض  توانست از اغنياي ساكن   مي بلكه؛روشهاي مؤثرتري صرف فقرا كند

توانست صرف   مي مجموعه اين منابع را شهرداري مثالً. بگيرد و صرف منطقه فقير نشين كند
 مدارس منطقه يك كند يا به تعداد زيادي دانش آموز ممتاز در منطقه يك كمك يارتقا

همچنين . هزينه تحصيالت عالي بدهد تا سرمايه انساني نسل بعدي فقرا افزايش يابد
ي شغلي فقرا فرصتها امكانات و يتوانست از اين منابع براي گسترش يا ارتقا  ميداريشهر

كه آسيب پذيري فقرا را در بلند مدت  -ها و حمايتهاي اجتماعي را يا انواع بيمه. استفاده كند
توانست منطقه فقرا را با امكانات بهتر   ميهمچنين. ندبي براي فقرا تدارك -دهد  ميكاهش

بهبود ...) ، فضاسازي شهري، كتابخانه، بيمارستان، خيابان سازي، دانشگاه و پارك(شهري 
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 سازي لبنيات و  مواد خوراكي كه در منطقه يك توزيع يا حتي آن بودجه را صرف غني. بخشد
  . 1شود، كند مي

اين سياست اخير عمل كند، در اين صورت ساختار شهر بدون آنكه به اگر شهرداري 
بدون  ن مخدوش شود به صورت تدريجي و طبيعي و در يك فرايند آرام وسازوكار حاكم بر آ

ي شهري، تا حد ممكن سياستهابنابراين در انتخاب . يابد  ميجابجاييهاي پرهزينه منابع، بهبود
مهمترين معيار نيز براي تشخيص . بايد از مداخله در سازوكارهاي كاتاالكسي شهر پرهيز كرد

 كاتاالكسي است و چه سياستي نيست، اين نكته است كه اينكه چه سياستي مداخله در
هر . كند  ميرا در شهر محدود و مخدوش»  مبادلهةامكان و گستر«سياست مربوطه تا چه حد 

 يعني امكان انتخاب گزينه هاي كاراتر  براي افراد و واحدهاي ؛ مبادله محدود شودةچه گستر
  . تر شده است تنگ فعال در شهر محدودتر و

 در مورد سياست واگذاري زمين به فقرا توسط شهرداري روشن است كه گستره مثالً
توانست زمين هايش را در منطقه دو به   مينخست اينكه شهرداري. مبادله محدود شده است

كساني بفروشد كه باالترين قيمت را پيشنهاد كنند، اما شهرداري با اين سياست، كل 
محدود » مبادله با فقرا«ي خود را به تعداد گزينه هاي هاي ممكن براي مبادله زمينها گزينه
 بسياري از گزينه هاي كارآتر را از دسترس خود بنابراين شهرداري با اين انتخاب عمالً. كرد

به همين ترتيب پس از واگذاري زمينها، در حالت اول، فقرايي كه فروشنده . دور كرده است
ي باال در قيمتهاتوانند با   ميروشند، چون تنها اغنياتوانند به اغنيا بف  ميزمينها هستند تنها

طبق قرارداد با ( امكان فروش ندارند منطقه دو زمين بخرند، و در حالت دوم، فقرا عمالً
. و اغنيايي كه فروشنده زمين هاي خود هستند، نيز تنها مجبورند به فقرا بفروشند) شهرداري

چون خودشان هم فروشنده زمين هايشان در  ؛كه اغنياي ديگر حاضر به خريد نيستند چرا
در حالت سوم نيز هم تعداد خريداران بالقوه زمينهاي اغنيا كمتر شده . منطقه دو هستند

 چون اغنياي جديد، ديگر حاضر نيستند در منطقه دو زمين بخرند و فقرا هم با ؛است

                                                 
 مواد  ساكنان مناطق فقير نشين با انواع فقرهاي غذايي و ويتامين رو به رو هستند كه الزم است از طريق غني سازيمعموالً. 1

  . تأمين شود غذايي و لبني در مناطق فقير نشين،
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 را كه چ؛ بفروشند2طقه توانند زمينهاي خود را در من  نمي وي فعلي امكان خريد ندارندقيمتها
  . ندارندنيز طبق قرارداد با شهرداري، حق فروش 

بنابراين در تمام حالت هاي ياد شده، گستره يا ا مكان مبادله محدود تر از حالت 
 يعني صرف منابع مالي براي ؛روشن است كه اگر شهرداري سياست دوم. معمول شده است

ي زيستي در منطقه يك را اجرا كند  فرصتهابود هاي اقتصادي و انساني و به  سرمايهيارتقا
هاي ممكن براي مبادله، را كه فعالً  و در حالت   يعني گزينه؛ي موجودفرصتهاهيچ كدام از 

ي بالقوه فقرا را افزايش فرصتهاعادي  در برابر فقرا و اغنيا وجود دارد، محدود نكرده است، اما 
  .داده است

 هر چه امكان انجام ي،ايد گفت، در هر سياستبراين اساس به عنوان جمع بندي ب
 فعاليتهاي اقتصادي بيشتر شده و پوياييها بيشتر شود،   مبادلهةها تسهيل شود و گستر مبادله

 كه اين نيز به ؛در واقع دامنه انتخابهايي كه در پيش روي شهروندان قرار دارد، باال رفته است
  . ي استمعني افزايش امكان بالقوه دستيابي به كاراي

    
 چارچوب نظري 

همان گونه كه در بخش دوم آمد، ازنظر اقتصادي، در يك تقسيم بندي كلي عدالت به 
اگر ساير مؤلفه هاي عدالت . دو بخش عدالت توزيعي و عدالت تخصيصي  قابل تفكيك است

ريم، را نيز به عنوان مؤلفه هاي اجتماعي عدالت در نظر بگي...  عدالت قضايي، سياسي و مانند
  :توان رابطه عدالت را به صورت زير نوشت  ميبطور كلي
  
  
  

  بيانگر عدالت dJعدالت توزيعي و   بيانگرaJ بيانگرعدالت اجتماعي، sJكه 
مين أ ترين عامل تبا توجه به مباحث ارائه شده در بخش دوم، كارايي مهم. باشد  ميتخصيصي

  :توان نوشت  مي بنابراين،عدالت تخصيصي است
   )( EgJ d =  

das JJJJ ++=
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از سوي ديگر، همان . شود  ميبه عنوان شاخص كارايي در نظر گرفتهE  كه در آن  
گونه كه در بحث كاتاالكسي آمد، مداخله در كاتاالكسي موجب كاهش دامنه مبادالت ممكن 

طبيعي است كه با كاهش دامنه مبادالت ممكن، برخي از . شود  مياديبراي كارگزاران اقتص
بنابراين درجه تحقق كارايي . شود  ميگزينه هاي كاراتر از دسترس بازيگران اقتصادي دور

  :بستگي به تعداد مبادالت ممكني دارد كه در برابر كارگزاران و بازيگران اقتصادي قرار دارد
  
  
  

اد مبادله هاي بالقوه ممكني است كه در برابر كارگزاران    بيانگر تعدNTكه در آن 
هاي با توجه به اين كه مداخله در كاتاالكسي به منزله كاهش تعداد مبادله. اقتصادي قرار دارد

 را تابعي از حد مداخله در كاتاالكسي در نظر NTتوان  ميبالقوه ممكن در اقتصاد است، 
  :گرفت

  
  

. تعريف شده است» اندازه مداخله در كاتاالكسي«خص  به عنوان شاCataكه در آن، 
توان رابطه عدالت را به   ميدر اين صورت با جايگذاري تك تك اين رابطه ها در رابطه قبلي آن

  :صورت زير نوشت
  
  
  

اكنون اگر سطح عدالت اجتماعي و نيز توزيع درآمد را در جامعه ثابت فرض كنيم و 
الت تخصيصي بدانيم بلكه آن را از اين منظر كه تحقق آن كارايي را نه تنها عامل تحقق عد

 ندگيشود و امكان دستيابي به ز  ميموجب كاهش فشار بر عوامل كمياب دردسترس جامعه
 بر تحقق عدالت تأثير گذار و نيزكند،   ميمطلوب به عنوان يك حق را براي جامعه تسهيل

  :ي از كارايي در نظر گرفتتوان بطور كلي عدالت را تابع  ميبدانيم،دراين صورت

)(CatalNT =

)(CataqJJJ as ++=

)(NTkE =
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 عوامل مؤثر بر تماميدر واقع در معادله باال، با  ثابت انگاشته شدن ساير متغيرها، 
 روشن است كه با افزايش اندازه مداخله ست، منعكس شده اAعدالت به جز كاتاالكسي، در  

  :يابد، يعني  ميعدالت كاهش در كاتاالكسي، اندازه
  
  
  
 سطح عدالت در هر جامعه نه تنها از روندهاي جاري متأثر بايد توجه داشت كه  

به ديگر سخن، اگر ساختار گذشته يك اقتصاد .  بلكه تابع ساختارهاي گذشته نيز هست؛است
يا جامعه عادالنه بوده است اكنون اتخاذ يك سياست ناعادالنه در دوره جاري، گرچه بر سطح 

النه بودن ساختار گذشته اجازه نمي دهد اثر اين  اما عاد،گذارد  مياثردوره عدالت در همين 
از سوي ديگر يك سياست يا سازوكار . سياست به سرعت و در همين دوره منعكس شود

به زبان .  اقتصاد يا جامعه منعكس كنددربرد تا تمامي تأثير خود را   ميناعادالنه زمان زيادي
گذارند به صورت با وقفه   مي)نفيمثبت يا م(يي كه بر عدالت تأثير سياستهااقتصادي، اثر 

بر اين اساس رابطه عدالت و كاتاالكسي از منظر وجود ساختارهاي مستقر و . شوند  ميظاهر
 يعني ؛ت اس1سيوني حاصل فرايندهاي گذشته در مورد عدالت، يك رابطه خود رگر،بي انعطاف

وي ديگر اين از س. عدالت در دوره جاري تابع مستقيم سطح عدالت در دوره گذشته است
گذارد، يك رابطه با وقفه   ميرابطه از منظر تأثيري كه مداخله در كاتاالكسي بر عدالت

هاي بعدي   چرا كه مداخله در كاتاالكسي در هر دوره بر وضعيت عدالت در دوره؛ است2توزيعي
اي خود ه با توجه به اين كه مدلهاي با وقفه توزيعي نيز قابل تبديل به مدل. گذارد  مينيز اثر

  :توان رابطه عدالت و مداخله در كاتاالكسي را به صورت زير نوشت  مي،3رگرسيوني هستند

                                                 
1. Autoregresive Models 
2. Disturbuted lag Models 

  :براي اطالع از تبديل كويك بنگريد به. قابل انجام است» تبديل كويك«اين تبديل از طريق . 3
  ).1378 دانشگاه تهران،تهران، نشر (، ترجمة حميد ابريشمي، مباني اقتصادسنجي گجاراتي، دامودار -

)(CatafAJ +=
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  tttt UCataJJ +++= − .. 1 λβα  
  

 α رود  ميتظاران.  است جزء اخالل مدلtU  ضرايب ثابت وλ  وα ،βكه در آن 
نكته قابل ذكر اين كه مداخله .   مقدار منفي به خود اختصاص دهندλ  مقادير مثبت وβ و

بنابراين . بر است  زمان،در كاتاالكسي هم از منظر اجرا و هم از منظر تأثيرگذاري يك فرايند
ختار اقتصادهاي مختلف، اثر مداخله در كاتاالكسي بر  سطح عدالت در جامعه بسته به سا

. ممكن است از دوره جاري آغاز شود يا اينكه اين ظهور اثر از يك يا چند دوره بعد آغاز شود
  . تواند بدون وقفه يا با يك يا چند وقفه ظاهر شود ميCata براين اساس در مدل باال، متغير 

  

  مدلبرآورد و نتايج 
ي مداخله كننده سياستهاهمانگونه كه پيشتر آمد، اين مقاله در پي آن است كه رابطه 

در كاتاالكسي را با  نابرابري مورد بررسي قرار داده و آن را براي نابرابري در توزيع خدمات 
بنابراين براي برآورد مدل باال در مورد نابرابري . شهري در شهر اصفهان مورد آزمون قرار دهد

ي عملياتي براي شهر اصفهان، منطبق با مفاهيم شاخصهار شهر اصفهان، تعريف و محاسبه د
با توجه به اين كه محاسبه شاخص عدالت در شهر در عمل . متغيرهاي مدل، ضروري است

براي پرهيز . ي جانشين استفاده كنيمشاخصهاناممكن يا غير دقيق خواهد بود، الزم است از 
  بهتر -تواند به اشتباهات نظري و محاسباتي منجر شود  مي كه-سازيهاي جديد از شاخص
 يكي از 1شاخص ويليامسون. ي مرسوم و شناخته شده استفاده شودشاخصهااست از 
ويليامسون . اي است ي شناخته شده مربوط به اندازه گيري نابرابري شهري و منطقهشاخصها

 را به ي درآمدينابرابريها بحثاي، اولين كسي بود كه  در زمينه مباحث منطقه) 1969(
  :شاخص ويليامسون بطور خالصه عبارت است از. مناطق تعميم داده است

  

               ( ) n
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1. Williamson Index   
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سرانه   i  ،Xn در منطقه  سرانه شاخص مورد نظر  Xi  تعداد مناطق،  nكه در آن، 
  .1 جمعيت كل شهر استN و   iجمعيت منطقه    Piدركل  شهر،  شاخص مورد نظر

 2كننده دهنده نابرابري است اما با برخي فروض ساده گرچه شاخص ويليامسون انعكاس
  در واقع در معادله رفتاري. توان آن را به عنوان معكوس شاخص عدالت بكار گرفت مي

  

  tttt UCataJJ +++= − .. 1 λβα  
  

توان به   ميشود، مي كه عدالت به صورت تابعي معكوس از مداخله در كاتاالكسي بيان
قرار داد و رابطه ) يعني نابرابري(معكوس آن را ) در اينجا به مفهوم ساده برابري(جاي عدالت 

  :نابرابري را با مداخله در كاتاالكسي، به صورت رابطه اي مثبت تعريف كرد
  

tttt VCatacIbaI +++= − .. 1

  
  :اين صورت داريمدر .  شاخص نابرابري استtIكه در آن  

  
  
  
  

در اين مطالعه در مورد شاخص نابرابري منطقه اي شهري از نتايج برآوردهاي مطالعه 
ـ كه در آن صورت ساده شده اي از  شاخص ويليامسون براي محاسبه ) 1384(مظاهري نيا 

                                                 
1. M. Z. Tadjoeddin, "Aspiration to Inequality: Regional Disparity and Centre- Regional 
Conflicts in Indonesia", Conference on Spatial Inequality in Asia, United Nations 
University Centre, Tokyo, (March 2003), pp.28-29. 

فروكاهيم و شاخصهاي عدالت » برابري«كننده اين است كه بايد عدالت را به مفهوم ساده  مهمترين فرض ساده مثالً. 2
  .نشيني براي برابري شهري بينگاريماقتصادي يا عدالت در توزيع منابع و امكانات شهري را جا
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مظاهري نيا . 1نابرابري مناطق شهري در شهر اصفهان بكار گرفته شده ـ استفاده شده است
 كاربري مرتبط با خدمات شهري، هيجدهخص ساده شده نابرابري ويليامسون را در مورد شا

با توجه به اين كه چهار كاربري مربوط به . براي ده منطقه شهري اصفهان محاسبه كرده است
 صرفنظر از ؛ خدمات بيمارستانها در يك شهرمثالً(خدمات شهري فرا منطقه اي بوده است 

، در اين تحقيق، ما با 2 )شود  مي به همه مناطق شهر ارائهانها، معموالًمحل استقرار بيمارست
ميانگين «اي، و با استفاده از نتايج برآوردهاي مظاهري نيا،  حذف چهار شاخص فرا منطقه

 چهارده را با استفاده از 3براي ده منطقه شهري اصفهان» سرانه شاخص نابرابري ويليامسون
كرده  كاربري مرتبط با خدمات  شهري  محاسبه چهاردهط به  مربو،شاخص ساده ويليامسون

ميانگين «، )1(جدول . 4ايم و در مدل خود به عنوان شاخصي براي نابرابري شهري بكار گرفته
-83 از شهر اصفهان در طول دوره  منطقه10براي را » سرانه شاخص نابرابري ويليامسون

   .دهد  مي نشان1375
، )Cata(» مداخله در كاتاالكسي«ي، در مورد شاخص اما بر عكسِ شاخص نابرابر

مداخله در «كه شاخصي را براي كاتاالكسي يا ) نه داخلي و نه خارجي(تاكنون مطالعه اي 
بنابراين محققين ناچار بوده اند در اين . معرفي كرده باشد، مشاهده نشده است» كاتاالكسي

  . مورد دست به معرفي شاخص جديدي بزنند
  
  
  

                                                 
و ) 1384(نيا ويليامسون براي شهر اصفهان، به  مظاهريبراي اطالع مبسوط از مفهوم و نحوه محاسبه شاخص ساده شده  . 1

  .مراجعه شود)  1384(نيز به كتيرايي 
  . سرانه مساحت آزمايشگاهها، كتابخانه ها، بيمارستان ها و مراكز آموزش عالي: شاخصهاي حذف شده عبارتند از. 2
 به بعد به مناطق شهري اصفهان 80 ازسال يازده منطقه شهري است اما از آنجا كه منطقه يازدهگرچه شهر اصفهان داراي . 3

اضافه شده، به منظور پرهيز از خطاي تورش و نيز در دست نبودن اطالعات مربوط به اين منطقه در سالهاي قبل، مظاهري 
  .حذف كرده استرا اين منطقه از برآوردها 

مدارس راهنمايي، دبيرستانها، پيش دانشگاهيها، سرانه مساحت كودكستانها، دبستانها، : اين چهارده كاربري عبارتند از. 4
هاي ها و واحد ها، بانك ها، اماكن ورزشي، فضاهاي سبز، داروخانه هنرستانها، اماكن فرهنگي، آموزشگاههاي هنري، كتابخانه

  .خدمات ارتباطي و مراكز پستي
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   كاربري براساس شاخص ويليامسونچهارده محاسبه ميانگين سرانه .1جدول 
  83 تا 75براي مناطق مختلف شهر اصفهان از سالهاي 

       سال

 منطقه
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

 %52 %48 %54 %58 %56 %58 %60 %65 %65 يك

 %45 %45 %42 %46 %44 %46 %48 %51 %52 دو

 %63 %64 %68 %62 %64 %68 %71 %76 %78 سه

 %63 %64 %6 %61 %63 %66 %71 %73 %76 چهار

 %84 %81 %8 %82 %85 %86 %94 %99 02/1 پنج

 %62 %64 %6 %62 %67 %69 %78 %82 %81 شش

 %93 1 %9 %9 %91 %94 %97 01/1 02/1 هفت

 02/1 02/1 %98 %94 06/1 %97 %99 03/1 %94 هشت

 %5 %5 %47 %49 %5 %52 %55 %58 %59 نه

 %84 %83 %78 %8 %78 %87 %50 %95 %97 هد

از شاخص ساده شده ويليامسون، محاسبه شده ) 1384(ارقام اين جدول بر اساس محاسبات مظاهري : منبع
  .است

  
همانگونه كه در بخشهاي پيشين آمد، تحقق كارايي به منزله تحقق عدالت تخصيصي 

زيست مطلوب براي شهروندان درواقع با تحقق عدالت تخصيصي امكان دستيابي به . است
) ايفاي حقوق(يابد، كه در جاي خود به منزله تحقق عدالت به معناي فراگير آن  افزايش مي

هر سياستي كه وضعيتي متضاد با اين شرايط ايجاد كند، سياستي است كه كاتاالكسي . است
  .دساز  ميي دستيابي به عدالت را نيز محدودفرصتها بنابراين ؛كند  ميرا مخدوش

تواند نابرابري را در زندگي فردي  همي كه سياستگذاري در آن ميمهاي  يكي از حوزه
هاي شهري ظاهراً انعكاس گذاريسياست. و اجتماعي، تشديد كند، حوزه مديريت شهري است

 اما نتايج بلند مدت آنها در مورد ،فوري و چشمگير در كاهش يا گسترش نابرابري ندارند
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براي يافتن شاخص مناسبي كه . تماعي و اقتصادي بسيار چشمگير استي مختلف اجنابرابريها
بتواند به عنوان جانشين متغير مداخله در كاتاالكسي مورد استفاده قرار گيرد و درجه 

 بررسي ابزارهاي ازي شهري مداخله گرانه در كاتاالكسي را نشان دهد، ناگزير سياستها
  .سياستگذاري شهري هستيم
اي مختصر، به بررسي ابزارهاي موجود مديريت شهري در  به گونهبنابراين، نخست و

اصوالً نظام . كنيم  ميپردازيم و سپس شاخص مناسب در اين زمينه را معرفي  ميايران
  :توان متشكل از سه سطح مديريتي زير دانست مديريت شهري را مي

   اجتماعي-مديريت سياسي. 1
  مديريت سازماني و برنامه ريزي. 2
  ريت اجرايي و فنيمدي. 3

 اصلي مدير،  ايجاد ارتباط و هماهنگي بين ةدر مديريت سياسي و اجتماعي، وظيف
در اين . گيري و سياستگذاري مناسب است  جهت اتخاذ تصميم،سيستم با محيط بيروني آن

 هيات دولت، مجلس، وزارت كشور، انندسطح مديريت، مدير با نهادها و نيروهاي سياسي م
وههاي همسود، جناحهاي سياسي و ساير مقامات سياسي و اجتماعي ارتباط شهروندان، گر

در مديريت سازماني و برنامه ريزي، مدير بر اساس اهداف، راهبردها و سياستهاي تعيين . دارد
در اين سطح مديريت كه رابط . عهده دارد شده، هماهنگي عناصر و اجزاي درون سيستم، را بر

 ي با مديريت اجرايي و فني است، برنامه ريزي براي ارتقا اجتماعي-بين مديريت سياسي
 اجرا و عملياتي ةمديريت اجرايي و فني نيز وظيف. گيرد بهينه مديريتهاي شهري صورت مي

  .1نمودن پروژه ها را بر عهده دارد
توان ضريب اهميت خاصي براي هركدام از سطوح ياد شده تعيين كرد، اما  اگرچه نمي

ه با مفاهيم مورد نظر اين پژوهش هماهنگ تر است، مديريت سازماني و آن سطح مديريتي ك
 چرا كه هدايت و نظارت بر ساختارها و مديريت مالي شهري بر عهده اين ؛ريزي است برنامه

                                                 
 نظر مسائل، مديريت شهري،ساختار حكومت محلي،مديريت شهري شهرداري، برنامه ريزي و صالحي،  حسين رجب. 1

 ،)1381 انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور، ريزيهاي عمراني وزارت كشور، دفتر برنامهتهران،  (،يبو چالشهاي تجر
  .110-112صص
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همان گونه كه پيشتر ذكر شد، مديريت شهري از سه طريق بر . باشد ميسطح از مديريت 
 هزينه كردن ةروشهاي تأمين درآمدها، نحو: گذارد  ميكارهاي شهري تأثير و ساختار و ساز

در مورد مديريت مالي شهري  . منابع مالي، و تعيين استاندارها و ساير سياستگذاريهاي شهري
البته . 1همه تصميمات بايد بر سه اصل انصاف، كارايي اقتصادي و اداره آسانتر متكي باشد

 اما آنچه در ؛مورد هزينه ها ضروري استرعايت اين سه اصل هم در مورد درآمدها و هم  در 
شود اين است كه شهرداريها در هزينه كردن منابع، حداقل ظاهراً،   ميايران در عمل انجام

كنند   مي بويژه كه كوشش،كنند تا حد ممكن اصول ياد شده را مد نظر قرار دهند  ميتالش
ه اكنون به عنوان يك قاعده در در واقع آنچه ك. توزيع منابع را در ميان مناطق برابرتر كنند

شود اين است كه مجموعه درآمدهاي شهرداري هر   ميشهرداريهاي شهرهاي بزرگ ايران اجرا
شود و سپس   ميشهر از مناطق مختلف و از حوزه هاي مختلف هر شهر در يك حساب ذخيره

مختلف شهر  به مناطق - مبتني بر نوعي برابري است كه معموالً-اين منابع بر اساس قواعدي
  .شود  ميتخصيص داده

ها، شواهد حاكي از آن است كه شهرداريها در مورد روشهاي   اما بر خالف هزينه  
 صرف هاي شهرداريها معموالً اين در حالي است كه هزينه. كسب درآمد، دغدغه چنداني ندارند

، اما دهد  ميشود كه كل شهروندان را يكجا هدف قرار  مي شهري2توليد كاالهاي عمومي
مستقيم تك تك خانوارها يا شهروندان را بطور كنند،   ميدرآمدهايي كه شهرداريها كسب

به همين علت ساير . گذارد  مي و درآمد آنها تأثيرداراييهادهد و بر منابع،   ميهدف قرار
توانند   ميهايي كه در فعاليت و زندگي در شهر در مورد انواع مبادله(تصميمات افراد و واحدها 

 بويژه آنكه در ،شوند  مينيز مستقيما از تصميمات درآمدي شهرداريها متأثر) نجام دهندا
سالهاي اخير بخش بزرگي از درآمدهاي شهرداريها، حاصل فروش انواع مجوزها بوده است و 

 فاقد قاعده مندي محكم و بيشتر مبتني بر چانه زني اغلبعوارض دريافتي براي اين مجوزها 
  . و توافق است

                                                 
  .85ص، )1379تهران، انتشارات سازمان شهرداريها،  (، جلديازدهم،كتاب سبز شهرداري، مديريت شهري سعيدنيا، احمد. 1

2. Public Goods 
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 به عنوان عامل مداخله -)اصفهان(ر اين پژوهش نيز ساختار درآمدهاي شهرداري د
 بويژه آنكه طبق قانون، ؛ مد نظر قرار گرفته است-گرانه در كاتاالكسي و مؤثر بر عدالت شهري

 از نظر تأمين منابع مالي الزم، خود اتكا هستند و همه منابع مورد نياز خود را شهرداريها عمالً
ساختار درآمدهاي  اكنون پرسش اين است كه روشها و .1كنند  مياي داخلي تأميناز درآمده

شهرداريها تا چه حد مخدوش كننده كاتاالكسي و از آن طريق، بر هم زننده عدالت اجتماعي 
  است؟

به اين منظور در اين پژوهش، محققين نخست به تعريف و تبيين مفهوم دقيق و 
آنگاه با بررسي تك تك . 2مدي شهرداريها، پرداختندعملياتي هر كدام از رديفهاي درآ

 مواردي را كه از نوع مداخله در كاتاالكسي محسوب) يا زير بخشهاي آنها(رديفهاي درآمدي 
آيا يك «براي اين كار معيار محققين اين بوده است كه . شده است شناسايي كرده اند مي

  برابر شهروندان قرار دارد را كاهشهاي ممكن براي مبادله كه رديف درآمدي، تعداد گزينه
براي دست يابي به پاسخ اين پرسش، معيارهاي مورد عمل اين بوده است كه . »دهد يا نه؟ مي

اگر در مورد هر رديف درآمدي، پاسخ يك يا چند پرسش زير آشكارا مثبت بوده است، آن 
  :سترديف درآمدي به عنوان رديف محدود كننده مبادله در نظر گرفته شده ا

گيري  امكان تصميمآيا  يعني ؛ مالكيت افراد استة آيا مخدوش يا محدود كنند-
  كند؟  مي افراد را از حوزه اختيارات آنها خارج،درباره بخشي از مالكيت

  آيا يعني؛كند  مي آيا دامنه تصميمات توليدي افراد يا واحدها را آشكارا محدود-
كند؟ در اين مورد فرض بر   مي از دسترس افراد دوربرخي از امكانات يا گزينه هاي توليدي را

  . تأثير جدي بر كاتاالكسي ندارد،اين بوده است كه محدود شدن تصميمات مصرفي
برخي از آيا  يعني ؛كند  مي آيا به عنوان يك مانع براي ورود به فعاليت اقتصادي عمل-

  كند؟  مينع را از ورود به عرصه رقابت وفعاليت م- يا رقباي بالقوه-افراد

                                                 
  .45-35صص، )1378 ، استانداري اصفهانحوزه معاونت امور عمراني، (،آشنايي با  شهردارينژاد،  رحيمي  مرتضي . 1
اين مورد با مشورت مديريت برنامه ريزي و پژوهش شهرداري اصفهان انجام گرفت، كه بدين وسيله از آن مديريت . 2

  .سپاسگذاريم
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درواقع مثبت بودن پاسخ هر يك از پرسشهاي باال، در حوزه فعاليتهاي اقتصادي، 
همانند محدود و مشروط كردن ورود بازيگران به بازي فوتبال است كه به معني مخدوش 

به همين ترتيب رديفهاي درآمدي كه پاسخ به پرسشهاي باال در . 1باشد ميكردن كاتاالكسي 
 به عنوان ،يا حداقل مثبت بودن قاطع آن مورد ترديد بوده استو وده مورد آنها منفي ب

  .2درآمدهايي كه تأثير آشكاري بر فرايند كاتاالكسي ندارند در نظر گرفته شده اند
با توجه به معيارهاي يادشده، درآمدهاي برهم زننده سازوكار كاتاالكسي براي هريك 

 )2( جدول .دن محاسبه شد1375 -1383ي  سالها شهر اصفهان برايمناطقشهرداريهاي  از
 مجموع مقدار و سهم اين درآمدها را براي كل شهرداريهاي مناطق دهگانه شهر اصفهان نشان

 در مجموع درآمدهاي دهد سهم اين درآمدها جدول نشان مياين كه  گونه همان.دهد مي
 درصد 76 هيچگاه كمتر از 75 -83 در طي سالهاي شهرداريهاي مناطق  شهري اصفهان

  .نبوده است

                                                 
عوارض :  عبارتند ازست،عنوان رديفهاي مداخله گر در كاتاالكسي در نظر گرفته شده اترين رديفهاي درآمدي كه به  اصلي. 1

بر پروانه هاي ساختماني، عوارض بر مازاد تراكم، عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمانها، عوارض بر بالكن و پيش آمدگي، 
اليانه موتور سيلكت، عوارض بر عوارض بر معامالت غير منقول، ده درصد  عوارض زير بنا، عوارض شماره گذاري س

پروانه كسب و پيشه و صدور پروانه، عوارض بر قراردادها، عوارض حذف پاركينگ، جريمه كميسيون ماده صد، بهاي رفع 
  .تخلفات شهري و غرامتها، درآمد حق مشرفيت، ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري

عوارض : ، عبارتند ازسته گر در كاتاالكسي در نظر گرفته شده ااصلي ترين رديفهايي كه به عنوان رديف هاي غير مداخل. 2
، عوارض بليط )ثابت و همراه(حق النظاره مهندسين ناظر و ساختمان، عوارض تلفن % 3اسناد رسمي، عوارض گاز، عوارض 

مايش، هواپيما، عوارض برق مشتركين، عوارض بليط مسافرت و باربري، عوارض معاينه اتومبيل، عوارض سينما و ن
ها،  عوارض بر اماكن عمومي، عوارض بر پالژها و محلهاي تفريحي، عوارض بر توليد كارخانجات، عوارض بر نوشابه

گيري و ترميم حفاري، بهاي  عوارض بر اماكن و تاالرها، عوارض نوسازي، عوارض ماشين آالت سنگين، حق آسفالت و لكه
 از فروش بليط، درآمد اوراق مناقصه، درآمد درمانگاه شهرداري، آوري زباله و تنظيف شهر، درآمد حاصل خدمات جمع

سيسات شهرداري، درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش خصوصي، درآمد حاصل از وجوه أدرآمد حاصل از ساير ت
 از سيسات، درآمد حاصلأسپرده هاي شهرداري، درآمد حاصل از سرمايه گذاري و مشاركتها، مال االجاره ساختمانها و ت

پاركينگ و پاركومتر، درآمد حاصل از خدمات زمين، اعتبار دريافتي از ما به التفاوت قيمت قير، اعتبار دريافتي از بودجه كل 
كشور، كمك بالعوض عمراني دولت، خودياري شهروندان و هداياي دريافتي، فروش اموال غير منقول، فروش زمين از 

جرائم   نيم درصد ها، دو و  منقول و اسقاطي شهرداري، وام دريافتي از بانكگذاري و مشاركت، فروش اموال محل سرمايه
تجميع قانون ( در هزار حقوق گمركي 12حل خير پرداخت عوارض، عوارض وصولي متمركز، كمك از مأمتعلقه از ت

  .، عوارض آب بهاي مشتركين)عوارض
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  ي برهم زننده كاتاالكسي مقدار  و سهم درآمدها.2جدول 
  )شهرداري اصفهان  (75 -83در سالهاي 

سهم درآمدهاي برهم 

زننده  كاتاالكسي به كل 

 )درصد (درآمدها 

كل درآمد هاي عملكردي 

 )ميليون ريال (

درآمدهاي برهم زننده 

  كاتاالكسي

 )ميليون ريال(

 سال

86 181,107 156,304 1375  

77 229,645 
177,068  

 
1376 

77 255,353 198,304 1377 

87 294,996 257,852 1378 

76 436,493 334,715 1379 

76 484,522 327,174 1380 

84 863,064 729,224 1381 

87 1,169,731 1,023,557 1382 

79 1,479,371 1,288,940 1383 

)  1385(اده هاي اوليه از مديريت برنامه ريزي و پژوهش شهرداري اصفهان د.  توسط محققينه محاسبه شد:منبع
 .تهيه شده است

  
مداخله در «و » نابرابري ويليامسون«با توجه به اين كه هر دو دسته شاخصهاي 

 محاسبه شده است،  1375-83براي ده منطقه شهري اصفهان  و براي سالهاي » كاتاالكسي
  :معادله رفتاري زير

  

 tttt VCatacVilbaVil +++= − .. 1  
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در .  برآورد شدCataهاي تابلويي و با وقفه هاي متفاوت براي متغير  به روش داده
 شاخص نابرابري ويليامسون در مناطق دهگانه شهري اصفهان در سالهاي Vilمعادله باال، 

برهم زننده كاتاالكسي در مناطق دهگانه شهري اصفهان در  درآمدهاي Cata و ،75 -83
مداخله در «از ميان برآوردها با وقفه هاي مختلف براي متغير . است 83 تا 75سالهاي 

نتيجه برآورد به شرح .  بهترين نتيجه را در بر داشتCata، برآورد با وقفه اول »كاتاالكسي
  : زير است

  

9/155/1473/1:)(
03/0057/0047/0:

)1(066/0)1(84/0082/0

studentT
ST

VtCataVilVilt +−+−+=

 
70/02 =R    06/2. =bD  

    
 گذشته، كه در واقع ةدر دورنابرابري ، سطح دهد همانگونه كه نتايج برآورد نشان مي

 نابرابري  تعيين سطحسهم بااليي درهاي ماقبل بوده است،  حاصل انباشت نابرابريها در دوره
گيري   در شكلندتوان  كه ميي عواملةكه مجموع، از آنجا به ديگر سخن.  جاري دارد در دوره
 در طي  اثر خود را بر نابرابري بتدريج و،ندومؤثر واقع ش، در توزيع خدمات شهري، نابرابري

 در قالب  اكنون آن مجموعه اثرات به صورت انباشته شده،اند  قبلي گذاشتههاي زماني دوره
)1(−Vil درصد از نابرابري در توزيع خدمات شهري در دوره 84بنابراين  .شوند  ميظاهر 

 از نابرابري در  درصد6/6همچنين .هاي قبلي است جاري مربوط به انباشت نابرابري در دوره
درآمدهاي برهم كسب  از طريق( دوره قبل طي به مداخله در كاتاالكسي  مربوط جاريةدور

 از  درصد2/8 در حدود .باشد  مي)شهر اصفهان توسط شهرداريهاي مناطق  كاتاالكسيزننده
از (منعكس كرده اند عرض از مبدأ ساير متغيرهايي است كه خود را در ثر از أت نيز منابرابري

 متغيرهاي اجتماعي مؤثر بر نابرابري، كه پيشتر به آنها اشاره شد، در تماميديدگاه نظري، 
برابري موجود در هر دوره نيز به ساير  درصد از نا2/1نهايت در ).شوند  ميعرض مبدأ ظاهر
دار بودن ضرايب برآوردي   و معني2R=70با توجه به . گردد  ميباز)  Vt(عوامل ناشناخته 
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 درصد از نابرابري در توزيع خدمات شهري با مدل ياد شده 70توان گفت   مي) Tهاي  آماره(
 نيز مانايي رگرسيون را تأييد كرده 1م داده  شدهكي فولر  تعمييآزمون د. قابل تبيين است

  .است
توان از نتايج رگرسيون چنين استنباط كرد كه اگر ساختارهاي توليد   ميبطوركلي

ناپذير قلمداد كنيم، افزايش سهم   انعطاف-مدت  حداقل در كوتاه-كننده نابرابري را
مدهاي شهرداريهاي مناطق در كل درآ (شوند درآمدهايي كه باعث برهم زدن كاتاالكسي مي

 شهر اصفهان در بين مناطق  شهريبري توزيع خدماتا نابرافزايش باعث )شهر اصفهان
شود، توسط   مييي كه مداخله در كاتاالكسي تلقيسياستهابه ديگر سخن، اعمال . شود مي

شهرداريهاي مناطق شهر اصفهان، از طريق كاهش كارايي، موجب بدتر شدن وضعيت عدالت 
  .شود  مير اصفهاندر شه

 
  جمع بندي و پيشنهاد

ي دولت و نهادهاي وابسته به آن نه تنها تأثير سياستها، ذكر شدهمانگونه كه 
نيز ) توزيع( بلكه بر عدالت اجتماعي ؛كلي اقتصاد دارد) كارايي(مستقيمي بر عملكرد اقتصادي 

اهداف توزيعي را دنبال ي خود سياستها در ممكن است نهادهاي دولتي اصوالً. گذارد  ميتأثير
. گذارد  مينكنند، اما پيامد ناخواسته اقدامات آنان در نهايت بر توزيع و سطح عدالت تأثير

بنابراين الزم است سياستگذاران عمومي كشور هنگام اخذ تصميم و سياستگذاري، نه تنها به 
 بلكه ؛جه كنندكارايي و كارآمدي سياست مورد نظر در برآورده ساختن اهداف مورد نظر، تو

كاتاالكسي هاي اقتصادي از . ي خود را نيز مورد نظر قرار دهندسياستهاپيامدهاي غيرمستقيم 
 مخدوش شدن آنها به  و اقتصاد هستندةكنند مهمترين سازوكارهاي هماهنگ ساز و تنظيم

از اين گذشته، همان . ي خودكار اقتصاد در ايجاد تعادل و ثبات استتواناييهامعني كاهش 
گونه كه در مدل برآورد شده نشان داده شد، مداخله در كاتاالكسي، توزيع را نيز در جامعه 

كنند،   ميبنابراين نهادهاي دولتي، كه نقش داور در بازيهاي اقتصادي را ايفا. سازدنابرابرتر مي
با هر اقدام ناسنجيده خود ممكن است قواعد بازي اقتصادي را مخدوش كنند و نه تنها بر 
                                                 
1. Augmented Dicky Fuler 
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در واقع بايد گفت هر كدام از تصميمات .  بلكه بر عدالت اجتماعي نيز تأثير بگذارند؛راييكا
 ةكنند  محدوديتهايي يا تضمينةكنند دولتي كه تعريف كننده استانداردهايي يا تعيين

فرصتهاي بلند مدت براي طيفي از كارگزاران و بازيگران اقتصادي باشد، به نوعي تعريف مجدد 
با توجه به . گذارد  مييند كاتاالكسي تأثيرآشود و بنابراين بر فر  ميقتصادي تلقيقواعد بازي ا

اينكه در ميان تصميمات دولتي معموالً تعداد تصميمات موردي و يكبار مصرف، يا تصميماتي 
 تصميمات و بيشترتوان گفت   ميكه تنها در مورد يك بازيگر اقتصادي باشد، اندك است

بنابراين دولت بايد به عنوان يك قاعده . عي در كاتاالكسي مداخله داردي دولتي به نوسياستها
 كاتاالكسي است و براين اساس ةكنند  مخدوشفرض را بر اين بگذارد كه تصميماتش اصوالً

 مداخله آنها در كاتاالكسي، دست به انتخاب از ة و محاسبه اندازسياستهاهمواره با مقايسه 
  .ي رقيب بزندسياستهاميان 

مانند صدور يا لغو (ي عمومي كشور سياستها بويژه در اعمال ،ميمات دولتيتص
 معموالً...) مجوزها، تعريف و بازتعريف حقوق مالكيت، اعطا يا لغو امتيازها، برقراري عوارض و 

 مستلزم دقت كه بدين ترتيببيش از ساير موارد مخدوش و محدود كننده كاتاالكسي است 
رسد بخش بزرگي از ناكاميهاي سياست اقتصادي دولت در دو  ي مبه نظر. باشد ميمضاعف 

 بويژه ؛ بر روي سازوكارهاي اقتصاديسياستهادهه اخير ناشي از بي توجهي به پيامدهاي 
  .كاتاالكسي، بوده است

رسد سياست جاري شهرداريها در مورد تأمين منابع   ميدر مورد شهرداريها نيز به نظر
، در بلند مدت براي شهرها بسيار »فروش سياست شهري«ق مالي مورد نياز خود از طري

در واقع مديريت شهري بايد در چارچوب ضوابط و استانداردهاي فني و .  استبخشآسيب 
، سياستهاوقتي مديريت شهري، . پردازداجتماعي به سياستگذاري و مديريت در حوزه شهري ب

دهد يا از آنها   ميتغيير) اوين ديگرييا عن(ضوابط و استانداردهاي خود را با دريافت عوارض 
 ي  خود را با دريافت وجوهي از شهروندان،سياستهاپوشد به منزله اين است كه   ميچشم
  با - البته بطور علني-اين وضعيت همانند اين است كه داور در بازي فوتبال. فروشد مي

حتي اگر هر دو . يا تغيير دهددريافت وجهي از بازيكنان يا تيم ها، قواعد بازي را ناديده بگيرد 
اي حاصلي  تيم و همه بازيكنان با اين رويه داور موافق باشند، تداوم بلند مدت چنين رويه
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ثباتي در قواعد بازي و  افزايش انتظارات بازيكنان در مورد امكان تغيير قواعد  ندارد جز بي
ريزد و بنابراين هيچ  ي مطبيعي است كه در چنين شرايطي، اصل كاتاالكسي بازي فرو. بازي

بر اين اساس مديريت شهري در ايران چاره . اي شكل نخواهد گرفت بازي بلند مدت خالقانه
اي ندارد جز آنكه با تحول اساسي در روشهاي مديريت شهري، تغييري جدي در روشهاي 

شود مديريت كالن شهري كشور يك   ميهمچنين پيشنهاد. فعلي كسب درآمد ايجاد كند
 جامع در مورد نحوه كسب درآمد شهرداريها و پيامدهاي آن براي ساختار شهرهاي مطالعه

  .كشور، سازماندهي كند
له شناخت ئ بايد به دانش آموختگان و پژوهشگران اقتصاد توصيه كرد كه مسنهايتاً

هاي اقتصادي و رابطه آنها با عملكرد اقتصادي جوامع را  عميق مفاهيم و كاركرد كاتاالكسي
كاتاالكسي بازار يكي از مفاهيم بنيادين در . دي در دستوركار پژوهشي خود قرار دهندبطور ج

البته اين . شناخت سازوكارهاي اقتصادهاست كه متأسفانه در ايران بسيار مغفول مانده است
 همواره مد نظر پژوهندگان اقتصادي بوده است، ، سازوكار بازارانندموضوع با عناوين ديگري م

  . تواند به فهم متفاوتي از آن بينجامد  مياز منظر كاتاالكسياما طرح آن 
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