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Abstract 

The Nordic model has become a brand at the international political economy; the adoption 
of the social-democratic model has had more effects than a pure economic consequences. 
However, although the application of the principles of free market, innovation and free trade 
has brought welfare states into the industrialized world with high levels of GDP and high 
quality of living standards, it is this special social construction and political stability that has 
enabled them to experience this level of economic and social capital. This social construction 
and political stability is the result of the intellectual-social context of the Nordic field. Nordic 
universal welfare states have a system of social welfare, the provision of social and public 
services. Each tradition has formed a hybrid system of both the social democratic model and 
capitalist model in the Nordic region. The current studyaims to find how socio-cultural 
traditions have formulated both the formation and the solution of the difficulties and 
dilemmas of the Nordic model of universal welfare state. Consequently, based on a 
descriptive-explanatory method, this article examines the socio-cultural traditions of the 
Nordic society, including the free peasant tradition, the socialist utopia tradition, the capitalist 
and the governing tradition, and explains how to configure these traditions in principles 
foundations of "human development", "hybrid economy", "social capital" and "public trust", 
"equality", "solidarity and property" and "Nordic development model". 
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  كيتوسعه در مدل نورد نيادياصول بن بنديصورت

  * رضا رحمتي

  چكيده
 دموكراتيالسوس مدل پذيرش است. شده المللبين سياسي اقتصاد سطح در (برند) نشان يك به تبديل نورديك مدل

سيار تأثيراتي ست. كرده ايجاد اقتصادي رفص نتايج از فراتر ب صول اعمال اگرچه حالاين با ا  و نوآوري ،آزاد بازار ا

ـنعتي جهان ميان در را رفاه هايدولت تجارت،  زندگي اســـتانداردهاي باالي كيفيت و GDP يباال تراز با شـــدهصــ

 و اقتصادي سرماية از سطح اين تا سازدمي قادر را هادولت سياسي ثبات و اجتماعي ويژة ساخت اما است؛ رسانده

 حوزة اعيجتما - فكري هايزمينه از برآيندي خود نيز سياسي ثبات و اجتماعي ساخت اين كنند. تجربه را اجتماعي

ـــت. نورديك  و همگاني و اجتماعي خدمات اجتماعي،تأمين رفاه نظام داراي نورديك، فراگير رفاه هايدولت اس

 فرد هب منحصر هايسنت اين هستند. ... و شهروندان امنيت سازوكارهاي گيرانه،سخت گيريماليات نظام حالدرعين

ست و فكري صلي هايويژگي نورديك، حوزة در موجود اجتماعي و فرهنگي زي  نورديك مدل توسعة كنندةتعيين ا

 وكراتمد سوسيال (هيبريدي) تركيبي توسعة الگوي از جداناپذير بخشي يك هر كه هاييسنت شوند؛مي محسوب

 هايســنت چگونه كه اســت اين پژوهش اين پرســش اند.كرده بنديصــورت را نورديك حوزة در داريســرمايه–

شواري حل زمينة هم و گيري شكل زمينة هم فرهنگي، – اجتماعي  نورديك فراگير رفاه دولت مدل معماهاي و هاد

 هايسنت ررسيب ضمن تبييني، – توصيفي شرو از استفاده با پرسش اين به پاسخ براي است؟ كرده بنديصورت را

ــ اجتماعي ــ ــ ــ ــ ـــ  و داريسرمايه سنت سوسياليستي، شهرآرمان سنت آزاد، دهقاني سنت جمله از نورديك، جامعة فرهنگي ـ

صول در هاسنت اين پيكربندي چگونگي حكمراني، سنت سعة« مباني و ا ساني تو صاد« ،»ان   ،»هيبريدي)( تركيبي اقت

 رديكنو »يافتگيتوســعه مدل« و »مالكيت و همبســتگي« ،»برابري جايگاه« ،»همگاني اعتماد« و »اجتماعي ســرماية«

 شود.مي پژوهش

  .مدل نورديك، اصول توسعه، نظام تركيبي (هيبريدي)، دولت رفاه، سوسيال دموكراسي ها:كليد واژه

پژوهشي. نوع مقاله:
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 مقدمه 

دليل در اختيار داشتن الگويي منحصر به فرد، دولت رفاه فراگير در مدل نورديك، به

اي هگيرد؛ متفكراني كه به سياستمندان و متفكران توسعه قرار ميمعموًالمورد توجه عالقه

رفاه اجتماعي و تأمين خدمات همگاني توسط دولت توجه دارند. كشورهاي حوزه نورديك 

گيرانه، تأمين اجتماعي، سازوكارهاي امنيت شهروندان و گيري سخترا عموماً با نظام ماليات

شناسند و تصوير عمومي در مورد اين كشورها، متناظر با سطح بااليي از شادابي، رضايت مي

  سالمت همگاني است. سي آزاد به اطالعات واجتماعي، دستر

المللي به كاالهاي مدل نورديك توانسته خود را با سطح بااليي از اعتماد عمومي بين

دليل تبديل به الگويي منحصر به فرد در  همين ساخت اسكانديناوي معرفي كند و به

دولت رفاه شده است.  (Labeling)مدل و برچسب گذاري از يك  (Imaging) تصويرسازي

توانايي بسياري دارند و همين توانايي  (National Branding) نشان مليجوامع نورديك در 

المللي به اين كشورها در سطح بين (Positive Perspective) نگاهي مثبتسبب شده است تا با 

ياسي س نگريسته شود؛ براي مثال معموًال اخبار معطوف به حل و فصل فرآيندهاي منازعات

  هاست: استكهلم، هلسينكي يا اسلو. المللي، متناظر با يكي از اين مكانو بين

» ولوو«، (IKEA)»ايكيا«)، Nokia» (نوكيا«هاي توليدي يا خدماتي مانند كاالهاي شركت

)Volvo (اريكسون«) و يا حتي «Ericsson و ... در گسترة جهاني به لحاظ كيفيت مورد اعتماد (

هاي تجديدپذير و بيشتر مردم جهان، كشورهاي اسكانديناوي را با انرژي عمومي هستند.

ن هاي اين كشورها با عنواشناسند، حتي در برخي از آثار پژوهشي سياستسوخت سبز مي

مروزه بالفاصله بعد از . ا(Midttun, 2014: 1)مشهور شده است  (Greening)» سبزي شدن«

از  يكي ،اي، اولين كشورهاي حاميازهاي گلخانهمنتشر شدن خبري در خصوص مبارزه با گ

آيد و معموًال اين كشورها مدافعان كشورهاي نروژ، فنالند، سوئد يا دانمارك به ذهن مي

  روند. المللي به شمار ميهاي آب و هوايي بينسرسخت پيمان

حال آزادي مذهب، برابري جنسيتي، ها، حقوق مذاهب و درعينهاي مدافع اقليتجنبش

ميدر همان ابتداي ظهور در اين كشورها ظاهر  معموالً  حقوق حيوانات، محيط زيست و ...
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در اين  شود كه صاحبان قدرت. هر از گاهي خبري منتشر مي(Rahmati, 2019b: 222)شوند 

چنيني و موارد بسياري شبيه به  روند. كارهايي اينكشورها با دوچرخه به محل كار خود مي

اي هستند كه در خصوص كشورهاي شمال اروپا ويدادهاي عمومي و روزمرهاين، اخبار يا ر

ر توجهي كنند؛ اما كمتهاي موجود استفاده ميشود. محققان بسياري از نتايج يا مدلولمنتشر مي

حصر هاي منعبارتي سنتشود؛ بهها ميدهنده به اين مدلولسنتي شكل-هاي فكريبه ريشه

عنوان موجود در حوزة نورديك به (Ecological study)» شناختيممطالعات بو«به فرد فكري و 

  گيرد. كنندة مدل نورديك كمتر مورد توجه قرار ميهاي اصلي تعيينويژگي

 (Hybrid Economics) اي و پيونديهاقتصاد آميزها هر يك بخشي جداناپذير از اين سنت

 كه است اين پرسششوند. داري حوزة نورديك محسوب ميسرمايه-سوسيال دموكرات

 و هادشواره حل زمينة هم و گيريشكل زمينة هم فرهنگي،-اجتماعي هايسنت چگونه

 اين به پاسخ براي است؟ كرده بنديصورت را نورديك فراگير رفاه دولت مدل معماهاي

 جامعة فرهنگي-اجتماعي هايسنت بررسي ضمن تبييني،-توصيفي روش از استفاده با پرسش

 نتس و داريسرمايه سنت شهرسوسياليستي،آرمان سنت آزاد، دهقاني سنت جمله از نورديك،

 صاداقت« ،»انساني توسعة« مباني و اصول در هاسنت اين پيكربندي چگونگي حكمراني،

 و »يتمالك و همبستگي« ،»برابري جايگاه« ،»همگاني اعتماد« و »اجتماعي سرماية« ،»تركيبي

  شود.مي پژوهش كنوردي »يافتگيتوسعه مدل«

  

  هاي اجتماعي بر توسعة اقتصادي چارچوب نظري؛ تأثير سنت
موضوع اهميت فرهنگ و الگوهاي ارزشي در توسعة اقتصادي در علوم اجتماعي ديرزماني 

ربوط هاي ماست كه مورد بحث و مناظره نظري قرار گرفته است. شايد بتوان شروع تحليل

) M.Webberوبر (هاي مكسهاي اقتصادي را در نوشتهمتغيربه اثرگذاري متغيرهاي فرهنگي بر 

ي را كه بعدها تبديل به كتاب» دارياخالق پروتستاني و روح سرمايه«پي گرفت. وبر مقالة 

جامع با همين عنوان شد، با اين رويكرد نوشت تا تأثير اخالق منحصر به فرد پروتستاني؛ 
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داري؛ يعني افزايش توليد، نوع ر روحية سرمايهوري را بيعني روحية كار، رسالت كار و بهره

  ).١٣٧٣خاص مصرف و الگوهاي توزيع اقتصادي در جامعه نشان دهد (وبر، 

ت اي ديگر تفاواي با جامعهشود تا جامعهاينكه به لحاظ اقتصادي چه عواملي سبب مي

پردازي و نظريهمطالعاتي  شناسان ايجاد كرد تا زمينةهايي را در جامعهداشته باشد، دغدغه

هاي موجود اقتصادي ريزي كنند و تفاوترا طرح »شناسي اقتصاديجامعه«جديدي به نام 

ها و بنيادهاي اجتماعي، تفاوت در نهادسازي، تفاوت در سرماية اجتماعي، را منبعث از ريشه

) و ساير معيارهايي بدانند كه ١٣٩٥تفاوت در نظام ارزشي و هنجاري جوامع (سوئدبرگ، 

  اي بر متغيرهاي اقتصادي دارند. كنندهين معيارها تأثير تعيينا

شناسي اقتصادي روابط ميان تعلقات اقتصادي و ديگر جامعه«اسملسر براين باور است كه 

تر مطالعه ميبزرگ اجتماع و جامعةتعلقات را (حقوقي، سياسي، خويشاوندي، مذهبي) در 

هاي ظاماجتماعي و ديگر نـ  عنوان يك نظام تحليليبه كند. اين نوع مطالعه، روابط ميان اقتصاد

 شناختي متغيرهايشناسي اقتصادي مشخصًا وجوه جامعهجامعه كند.اجتماعي را بررسي مي

  ).١٣١: ١٣٩٥(اسملسر، » دهداصلي اقتصاد را مورد بررسي قرار مي

وضوع اجتماعي مهاي اقتصادي از عناصر فرهنگي و الگوهاي ارزشي تأثيرپذيري فعاليت

 (Evaluational)فكري و نظري است و منظور از عناصر فرهنگي، وجوه ارزشي  مهم اين الگوي

است. منظور از ارزشي، اشاره به آن چيزي است كه نظام  (Existential)و وجوه وجودي 

 ها پيروي كنند.بايست از آنشود و اعضاي جامعه ميهاي فرهنگي مطلوب ارزيابي ميارزش

ور از وجودي نيز اين است كه بشر، جامعه و طبيعت چه چيزهايي هستند (اسملسر، منظ

الگوهاي ارزشي و فرهنگي نقش بسيار مهمي در  اي،). بنابراين در چنين مطالعه١٥٢: ١٣٩٥

طور كلي سامان اقتصادي در حوزة خرد و كالن آن دارد. دهي به متغيرهاي اقتصادي و بهشكل

  ن به مطالعةعوامل فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار نيز اشاره داشت. توادر همين زمينه مي

شود و نظام بندي نظام اجتماعي ميدر اين برداشت، ساخت اجتماعي سبب صورت

هاي فرهنگي، اقتصادي، خويشاوندي، نظاممثابه موجوديتي متشكل از خردهاجتماعي به

داليل اينكه «). براي مثال ١٣٩٥گ، (سوئدبر دهندة كنش اقتصادي هستندطبقاتي و ...، شكل
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خص شود، به تأكيد مشچرا نسبت به اقدامات رفاهي دولتدر اياالت متحده، خصومت ابراز مي

 معناي آوردنگردد. برقراري اقدامات رفاهي بهموفقيت در كار بر مي آمريكايي به مسئلة

اي وادار معنبايست بهها براي اشخاص و طبقات معيّن است؛ درحاليكه ميتسهيالت و پاداش

ها باشد. يكي از توجيهات جالب كردن اشخاص به كار براي رسيدن به تسهيالت و پاداش

برخالف كشورهاي اروپا كه رفاه دولتي  ـتوجه در مورد اقدامات رفاهي در اياالت متحده 

فرصت  يگونه اقدامات بايد احتماالً برابراين است كه اين ـشود بيشتر امرمقبولي شمرده مي

  ). ٢١٠ ١٣٩٥(اسملسر، » كند تسهيلبراي افراد را در جامعه 

ري تفعال توسعة اي نسبت به جامعة ديگر روحية كار باالتر و روحيةاينكه چرا جامعه

گردد كه بخشي از اين ساختارها، در نهادهاي اجتماعي، دارد، به ساختارهاي اجتماعي آن بر مي

رخي در انباشت تاريخي الگوهاي فرهنگي ريشه دارند؛ شناختي و ببرخي در خلقيات روان

كنندهنتعييشناختي نقش هاي اجتماعي و حتي روانها، الگوها و مؤلفهبنابراين عناصر، ارزش

 هاي متعدد توليد، توزيع واي كه متشكل از بخشاي در نظام اقتصادي دارند؛ نظام اقتصادي

اين عناصر و الگوهاي اقتصاد سياسي و مصرف است. در سطحي فراتر همين رابطه بين 

  اي نيز برقرار است.اقتصاد منطقه

 ،»عزم و اراده براي توسعه«هاي نظام الگوهاي تاريخي و ارزشي شبيه به وجود مؤلفه

هاي توسعة اقتصادي ها و مشوقو ... محرك» گراييملي«، »نظام مذهبي«، »انضباط اقتصادي«

ايگاه تاريخي روندهاي اجتماعي در يك نظام اجتماعي، شوند. در اين نگرش، جمحسوب مي

متشكل از نگرش آن جامعه نسبت به جهان و ايجادكنندة عقل اجتماعي، آزادي انديشه، برابري 

هاي اجتماعي متعارض پذيري جمعي، نبود خرده نظامانسان، احترام به حقوق ديگران، نظم

همه اعتقاد به پيشرفت و توسعه هستند. اين  تر از) و مهم٧٥-٧٤: ١٣٨٩نيا و ديگران، (صالح

صورت هاند، بطبقات حامل اجتماعي به جهان كنوني منتقل شده وسيلةجايگاه تاريخي كه به

ظام تر نعبارتي شفافاند؛ بهتاريخي،الگوهاي اقتصادي متعدد را دستخوش تحول كرده

بر  عد، نظام توسعة اقتصاديچربد و در گام بالگوهاي ارزشي بر ساختار توسعة اقتصادي مي
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افكند و شكل منحصر به فردي از اقتصاد نظام روابط اجتماعي و الگوهاي فرهنگي سايه مي

  كند. هاي اجتماعي را ايجاد ميبا بنيان

الگوهاي توسعة اقتصادي در مناطق مختلف جهان، متأثر از همين وابستگي به ساخت 

يانه و اروپا در وابستگي كشورهاي خاورميانه به اجتماعي است؛ براي مثال تفاوت بين خاورم

بر رانت است كه ريشة آن در وابستگي جامعة خاورميانه به مواهب الهي و ايجاد اقتصاد مبتني

هاي اقتصادي بيرون از انگيزه و توان فردي در جامعه دارد، درحاليكه اين و اعطاي فرصت

  معادله در اروپا وارونه است. 

  

 يوربهره آزادي، برابري، سنت چهار (پيوند نورديك حوزة اجتماعي هايسنت
  همبستگي) و

 نورديك جوامع هاياسطوره و هاسنت فرآيندها، حاصل نورديك فراگير رفاه دولت نظام

 و هااسطوره اين از برخي كه رسدمي نظر به حال عين در .,Rahmati) :2020 89-(121 است

 هاسنت اين دارند. قيهب به نسبت بهتري سياسي نتايح و هستند واقعيت بر مبتني بيشتر هاسنت

 سنت و آزاد دهقاني شدةآرماني سنت و سوسياليسم شهرآرمان داري،سرمايه روح از عبارتند

   حكمراني.

 زا دسته آن براي دوم سنت بود، مشترك غربي اروپاي جوامع همة براي نخست سنت

 اصالح سوم، سنت بود. قوي دموكراتيك كارگري جنبش آن در كه بود اروپائي جوامع

 نورديك كشورهاي مختص كه بود مستقل دهقاني سنت براي صنعتي كارمزدي ايدئولوژيكي

 منجر سياسي اندازهايچشم و هاروش اصالح به چهارم سنت و ,Kuttenn) :1999 (264 بود

سرمايه سنت شده، منجر نورديك امعجو در برابري ايجاد به دهقاني سنت بهتر عبارتبه شد؛

 وزةح كشورهاي در همبستگي ايجاد سوسياليستي،عامل سنت و كرد ايجاد را وريبهره داري

 موجود سياسي مدل نوع كرد. ايجاد را حكمراني اندازچشم حكمراني، سنت و شد نورديك

  دانست. سنت چهار اين از برآيندي توان مي را نورديك حوزة در
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  آزادي ايده و آزاد دهقاني سنت

  استراث بو سوئدي مورخ و ).Sorensen A( سورنسن اوستين نروژي، مورخ كهگونههمان

)Strath B.( نوردن فرهنگي ساخت« كتاب در« (The Cultural Construction of Norden) اظهار 

 ودهب متفاوت »نورديك گيريشكل افسانة« براي موضوعي و زماني عزيمت نقاط اند،داشته

 است. آزاد دهقاني سنت همين نورديك جلوة ترينبرجسته كه معتقدند هاآن حالاين با است.

 و روش از منبعث افسانه اين اند.بوده دخيل متعددي عناصر سنت اين گيريشكل براي

   است. بوده آزاد دهقاني اسطورة

 هقانيد يعني خود؛ نماد ترينبرجسته متناقض، شكلي به و قضا از« نورديك روشنگري

 چيزي بودند، شهرغيرآرمان گرايانةعمل عقالنيت از ايچهره نورديك دهقانان ».كرد تجربه را

 همچنين و نورديك رمانتيسيسم نورديك، روشنگري به را آن از خاصي برچسب كه

 رابريب و آزادي مفاهيم بين ذاتي تنش زد. پيوند نورديك رفاه دولت و نورديك دموكراسي

 .)(Sørensen & Stråth, 1997: 24»شدمي كنترل بهتر دهقاني اسطورة از استفاده با ك،نوردي در

ه وظيفة كداد؛ جايياي بين دولت و مردم قرار ميوضعيتي منحصر به فرد كه دهقانان را واسطه

عنوان طبقة حامل، روشنفكري خود را هاي منطقي خود پيش برد و بهآموزش را با ديدگاه

  ها در مقام بازيگر فعال معرفي كرد. اضداد و تناقض همراه جمعبه

 در صادياقت و سياسي لحاظ به كه تاريخي فردگرايي در بايد را آزاد دهقاني سنت نتيجة

 نرفت بين از مردم جمعي حافظه از هرگز كه فردگرايي كرد. مشاهده آمد وجود به نورديك

 دهقاني بومي سنت دهد. نشان ١٩ قرن شروع در فرهنگي گراييملي با را خود دوبارة تولد تا

 شنگريرو يك روشنگري، و مسيحي هاي ارزش تركيب از فرد به منحصر بستري مثابهبه

 ورةاسط بودند. كشيشان مدرنيزاسيون حامل يادشده طبقة آن در كه آورد وجود به را معنوي

 ساير رد رمانتيسيسم كه نهمچنا گريزگرا، نه و ماند باقي گرايانهنخبه نه نورديك، در دهقاني

 ودندب گراعقل دهقانان درواقع طبقه اين ماند. باقي وضعيتي چنين در اروپائي كشورهاي

)Bonde( يافتند. ارتقا فرهنگي قهرمان يك عنوانبه كه  
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 منطقي، ديدگاهي كه بود ضروري داران)(زمين دهقانان براي نورديك، طبيعي شرايط در

 يآموزش هايفعاليت از پيش زندگي و كار مورد در شدهريزيمهبرنا عملكرد خودانضباطي،

 ادعا نورديك روشنگري مورد در فرضيه اين ديگر، طرف از كنند. اتخاذ روشنگر هايكشيش

 شد، لتبدي عمل و تفكر هايشيوه آن از ناپذيرجدايي بخشي به دهقاني اسطورة كه كندمي

 و روشنگري حامالن هاآن و شد تقويت دهقانان سياسي و اقتصادي نقش آن طريق از كه

 وزشآم و عمومي هايجنبش متن در دهقاني اسطورة سياسي معاني بنابراين، شدند؛ نوسازي

 را آن ).Burgern H( برگرن هنريك آنچه گيريشكل با طريق اين از و گرفت شكل عمومي

   خورد.مي پيوند نامد،مي »جواني نورديك مفهوم«

 رد مشترك ايايده خودسازي، عنوانبه آموزش ايدة با جوانان برگرن دنظرمور مفهوم در

 جنبش به احياگرايي هايجنبش و »گروندويگ« دانماركي روحاني آموزشي مأموريت

مسئله كمتر يروش با اسكانديناوي ليبراليسم بررسي با بودند. شده تركيب نزديك از كارگري

 شامل مليبراليس اين فرد به منحصر ويژگي شود.مي ررفتا بازيگران همچون دهقانان با ساز،

 موميع هايجنبش و دهقانان با بلكه دولت، خود و دولت كاركنان با تنهانه آن نزديك روابط

 عنوانرابه دهقانان دهقاني، اسطورة ١٩ قرن در كه بود مهمي بستر محلي خودحكومتيِ  است.

 بودند؛ يزن دهندهكمك طرف بلكه بودند، پذيرنده طرف تنهانه دهقانان ساخت. متبلور بازيگران

 خشب سكوالر، و مذهبي گروه محلي، و مركزي دولت بين ايواسطه نقشي ها»كمون« بنابراين

  د.كننمي و اندكرده بازي غيرسياسي و سياسي احزاب جامعه، و دولت خصوصي، و عمومي

 ورديكن دهقاني فردگرايي از مستقيمي خط ايجاد كه است فنالند مورد با ارتباط در تنها

 در يكل طوربه است. سازمشكل طرف دو هر براي نورديك دموكرات سوسيال رفاه دولت به

 فردگرايي است ممكن تصوير آن در كه آوردمي وجود به تصويري نورديك شرايط اين

 شود منعكس رفاه دولت در اجتماعي دموكراسي و روستايي جامعة در طلبانهبرابري

263) 1999: nnen,(Ketu.  

 كافي اندازة به ،,Kettunen) :1999 (264 »مستقل آزاد هايشخصيت« جايگاه در دهقانان

– سكوالر آموزش اولية توسعة كند. نفوذ جامعه كل در هاآن هنجارهاي كه بودند قدرتمند
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 خواندن براي غيرروحاني افراد و مذهبي كليساهاي به دادن امكان منظوربه را آن لوتريايسم كه

 ورازاين است؛ كرده كمك دهقانان جايگاه به نظر اين از نيز –داد انجام لوتر اساسي اصول

 تنها نه و دانست »برابري و آزادي آموزش، ايافسانه تجسم« توانمي را نورديك دهقانان

 برمبتني اگيرفر رفاه دولت كه بود هنجاري مباني اينها بيسواد! و بدتربيت ادب،بي كشاورزاني

  .,Lin) :2005 (734 شدمي ساخته آن براساس شهروندي

 گردد.مي بر دهقاني سنت به نورديك در اجتماعي و سياسي هايتالش از بسياري ريشة

 عدالت هب شبيه مفاهيمي اجتماعي پذيرش عامل توانست نخست آزاد، دهقاني اسطورة و سنت

 اجتماعي شهروندي هايك،دولتنوردي هايدولت شود. همگاني آموزش و آزادي اجتماعي،

 شوندمي معرفي اجتماعي حقوق نام به اجتماعي امتيازات با اشخاص آن در كه جايي هستند،

 ثلم مفاهيمي ...). و مراقبت هزينه كمك كودك، مزاياي ملي، بازنشستگي حقوق قالب (در

 نورديك ردمم ميان در ويژهبه اجتماعي شهروندي و رفاه اجتماعي، حقوق اجتماعي، عدالت

 قطةن بايد آزادي و برابري دهقاني مفاهيم ها،پديده اين فرهنگي درك براي دارد. محبوبيت

  باشند. مرجع

 در را كورپراتيستي دموكراسي از خاصي نوع دوم، وهلة در آزاد دهقاني اسطورة و سنت

 و لتدو و كارگر كارفرما، زنيچانه سياسي، دموكراسي نوع كرد. بنديصورت جوامع اين

 شكلي و محتوايي لحاظ به را تأثير دو سنت اين گردد.مي بر سنت همين به اجتماعي ثبات

 ببس محتوايي لحاظ به است: گذاشته جاي بر اروپا شمال سياسي و اجتماعي زندگي در

 عاقباً مت و آيد وجود به نورديك جوامع ساكنان بين در بومي هايمديريتي خود تا است شده

 مردم غيردولتي هايسازمان شكلي بُعد در و شود ايجاد اجتماعي نهادهاي هب امور واسپاري

 چيزي همان اين شود. موجب را اقتصادي و صنفي مشكالت حل براي كشورها اين در نهاد

  شود.مي ياد كورپراتيستي دموكراسي عنوان با آن از اينك كه است

 عالف بسيار اجتماعي نيروي آوردن وجود به باعث آزاد دهقاني اسطورة و سنت سوم، وهلة در

 اعياجتم نيروي طبقه، اين تا شد سبب موضوع همين شد. اروپا شمال سياسي زندگي در

 عنوانبه معهجا بطن از نيرويي باشد؛ محور اليت و آريستوكراتيك سنت از خارج و تأثيرگذار
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 اجتماعي جنبش يك كه شدبا چيزي هر منادي تواندمي كه سياسي زيست در تأثيرگذار نيروي

 بود، ١٩٣٠ دهة طبقاتي سازش اصالحات، اين همة براي پيشرفت نوعي است. آن دنبال به

 احزاب و هادموكرات سوسيال يا كشاورزان، و كارگران سياسي هايائتالف گيريشكل يعني

 جمعي هايهنامتوافق و مذاكره هاينظام تثبيت به كه )،١٩٤٤ سال تا فنالند استثناي (به ارضي

 ،شد منجر كارگري) هاياتحاديه و كارفرمايان بين هاينامهتوافق جمله (از كار بازار بين

) ,Kettunen»اقتصاد سازيعقالني« فرآيند تحكيم عنوانبه آن از توسعه مورخان كه موضوعي

  كنند.ياد مي (1995

 به آزاد دسترسي ت،شفافي بهتوان از جمله ديگر تبعات اقتصادي سنت دهقاني آزاد، مي

جنبش و هم با اجتماعي هايجنبش بين سازياجماع يكپارچگي، اجتماعي، ادغام اطالعات،

 صورت عمودي و افقي، نبوددولت رفاه به خودمديريتي، نهادسازي دولت، با اجتماعي هاي

پذيري اجتماعي واحساس سرنوشت مشترك در هاي همهاي قومي بنيادين و سياستشكاف

  (اغنيا و فقرا)، اشاره كرد.مردم 

  

  وريبهره ايدة و داريسرمايه روح سنت

 بر هعالو نورديك فراگير رفاه دولت توسعة مدل گيريشكل بر ديگر تأثيرگذار سنت

 را آن تجلي كه است داريسرمايه روح و كار رسالت كار، سنت لوتري، دهقاني روشنگري

 »كار ايدة« در بايستي را سنت اين ريشة بنابراين كرد؛ مشاهده اقتصادي وريبهره در توانمي

  كرد. گيريپي نورديك سخت جوامع

 تصادهاياق بين ارتباط در كوچك، هايملت – دولت قوت نقطه به تبديل بعدها سنت اين

 ايدة رخالفب شد. المللبين اقتصاد هاينوسان كنترل در موفقيت و المللبين اقتصاد با ملي

 أثيرت مالكيت حقوق و الملليبين تجارت آزاد، بازار اقتصاد از ديكنور كشورهاي عمومي،

 باور رديكنو اقتصادي مدل ظرفيت اين به نورديك مقامات از بسياري اند.پذيرفته بسياري

 را هرفا دولت استانداردهاي كه حال عين در است توانسته كشورهايشان اينكه از هاآن دارند.

 خستن دليل همينبه هستند؛ خشنود باشد، مندبهره نيز آزاد ارباز سازوكار از باشد، داشته
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 مدل« كه بود گفته جايي در ).Rassmosen L. L( راسموسن لوك الرس دانمارك سابق وزير

 فراهم را خود شهروندان امنيت از بااليي سطح كه است فراگير رفاه دولت يك نورديك

   ).,Rassmosen 2015( »هست. زني موفقي بازار اقتصاد حالدرعين اما كند؛مي

 نابعم و سخت اقليم دليلبه نورديك حوزة كشورهاي در نوآورانه تقاضاهاي بزرگ بخش

 ديكنور كشورهاي مردم تا است شده سبب موضوع همين و است بوده منطقه محدود طبيعي

 لملليابين تجارت در بيشتر هايمزيت اتخاذ و »سودآور كشاورزي توان حداكثرسازي« به

 دانمارك و ايرلند بين ايمقايسه مطالعة به پژوهشي در ١٩٤٣ سال در بدي جيمز باشند. متكي

 الكيتيم حق اجراي كرد. اشاره ايرلند به نسبت دانمارك گيريقدرت هايزمينه گرفتن شكل و

 هك محلي و كوچك هايبانك ايجاد كند، تسهيل كشاورزان به مالكان از را زمين انتقال كه

 در هاشركت ينب را رقابت و كند، اعطا وثيقه بدون حتي يا كم وثيقه با كارآفرينان به را عتبارا

 قادر ايرلند، از تركوچك و ضعيف اقتصادي از را دانمارك اقتصاد دهد، تسري ابعاد همة

 ,Greiner( دگير پيشي نوزدهم، قرن در ايرلند به شبيه بهتر، منابع با كشورهايي از تا ساخت

190 1943: Beddy, and 1920.(  

 محصوالت از تريوسيع سطح ايرلند، از بيشتري جمعيت واجد دانمارك مدت اين در

 ورتصبه و درآمد از باالتري سطح كمتر، ملي بدهي تجارت، از تريوسيع سطح كشاورزي،

,Beddy :1943 901-( بود غربي اروپاي و ايرلند به نسبت زندگي از باالتري معيار چشمگيري

 نورديك، حوزة (برندهاي) هاينشان مشهورترين از برخي قرن، يك طول در براين)عالوه220

 الياتيم هايبانك يا درآمد منبع عنوانبه هاآن طريق از وسيعي بسيار سطح در رفاه دولت كه

 )،Volvo( ولوو )،laval Alfa( »الوال آلفا« بودند: يافته رشد كشورها اين در بود، يافته توسعه

 صنعتي هاينشان همة )pack Tetra( »پك تترا« و )IKEA( »ايكيا« شركت )،M & H( »ام &اچ«

   بودند. كرده ظهور اسكانديناوي آزاد بازار رهيافت از درخشان نمادهايي درجايگاه

 براي د؛شون صنعتي بزرگ هاينشان تجمع محل كشورها اين تا بودند شده سبب هانشان اين

 تجربه ١٩٣٦-١٨٧٠ سال از جهاني سطح در را GDP سرانه رشد ميزان ترينباال سوئد نمونه

 يشينهپ اين داشت. تداوم روند اين نيز آن از بعد بود. هانشان همين داريوام دليلبه اين و كرد
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 سيزده رتبة صنعتي، كشور ٢٨ بين در سوئد ٢٠٠٨ – ١٩٣٦ سال از بعدها حتي تا شد سبب

 خود به را رشد بزرگترين شانزده رتبة ،٢٠٠٨ – ١٩٢٤ سال از دانمارك و گيرد اختيار در را

  دهد. اختصاص

 است ليراديكا دموكرات سوسيال هايسياست به بازار واكنش طبيعي نتيجة جايگاه اين

 »ومس مسير« به اقتصاد اجتماعي برنامة پيگيري براي تالش در ١٩٦٠ و ١٩٥٠ دهة در كه

 را بااليي ياربس وريبهره ميزان كه مسيري داري؛سرمايه و كمونيسم بين مسيري شد؛ ذيرفتهپ

 هب توانمي آزاد دهقاني سنت نتايج خصوص در است. كرده ايجاد نورديك كشورهاي براي

 نظام داريسرمايه هايجلوه عنوانبه وريبهره ارتقاي و گيريماليات نظام خصوصي، مالكيت

 از: عبارتند نورديك اقتصادي نظام پيامدهاي و وجوه كرد. هاشار نورديك

 است. خصوصي مالكيت نورديك اقتصادي نظام دارانةسرمايه وجه ترينمهم  الف)

- رمايهس آزاد بازارهاي پاية بر نورديك اقتصادي نظام تا است شده سبب خصوصي مالكيت

 در تصادياق هايبنگاه مالكيت نوع هب انتقاداتي نورديك مدل منتقدان از برخي يابد. بنا داري

 كار وينير از چشمگيري بخش دارانهسرمايه نظام اين در كه سان بدين اند.داشته كشورها اين

 الكيتم است ممكن اگرچه معتقدند منتقدان هستند. فعاليت به مشغول دولتي هايبنگاه در

 صادياقت بزرگ هايهبنگا تفوق اما شود؛ تمجيد كشورها اين در اسمي صورتبه خصوصي

 نالندف اقتصاد رشد از چهارميك به نزديك نوكيا چون قديمي هايشركت تا است شده سبب

  .,Greiner) (2019 باشند داشته اختيار در را ٢٠٠٧ تا ١٩٩٨ هايسال از

 نورديك مدل در موجود داريسرمايه روح پيامدهاي از يكي نيز گيريماليات نظام ب)

 مشهور مستقيمغير و مستقيم ماليات از بااليي بسيار درصد با نورديك فراگير رفاه دولت است.

 حقوق بر درصدي شصت تا چهل ماليات وضع با سوئد همچون كشورها از برخي است.

 جهاني طحس در ماليات دريافتي ميزان باالترين غيرمستقيم، هايماليات و مستقيم صورتبه

   كند.مي تجربه را
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 االب است. فراگير رفاه دولت در داريسرمايه روح مستقيم نتيجة وريبهره افزايش ج)

 بعاتت جمله از ... و ملي هايسرمايه رفت هدر ميزان بودن كم اقتصادي، زندگي كيفيت بودن

  است. گذاشته تأثير نورديك رفاه دولت بر موضوع اين كه است وريبهره نظام

   

  برابري ايدة و سوسياليستي شهرآرمان سنت

كلش در را آن تجلي كه است تيسوسياليس شهريآرمان سنت نورديك، سوم اسطورة و سنت

 اليستيسوسي سياسي و اجتماعي سنت در كرد. مشاهده توانمي جوامع اين برابري ايدة گيري

 نبدو نيز نورديك جامعة درك ندارد. وجود »جامعه« و »دولت« بين مفهومي تمايزي نورديك،

   نيست. پذيرامكان مدني جامعة گيريشكل تاريخي سنت و مردم فهم

 »فراگيري« از معاصر هايداللت بر مستقيمي تأثير جامعه، معني از كاربرد ينا  

(Universality)، »نالند،ف نروژ، هاياقتصاد است. داشته »نئوكورپراتيسم« حتي يا »رفاه دولت 

 هستند دموكرات سوسيال باشند، سوسياليستي – دموكرات اينكه از بيش سوئد و دانمارك

2015) (Sanandaji,.   

 ارائه مسوسياليس از كه تعاريفي مطابق نبايد و تواننمي را نورديك هايدولت از يكهيچ

 ستيسوسيالي اند،داشته نچي ايبرهه در و شوروي جماهير اتحاد كه ايتجربه حتي و شودمي

 مديريت از خود درجاي سياسي اقتصاد متنوع هاينظريه از يك هر« حوزةنظري، در دانست.

 فاهر هايدولت دادن قرار اما ؛»كنندمي حمايت كاالها توزيع و توليد ابزارهاي دولتي و جمعي

 لكهب ندارد، همخواني كشورها اين بومي هايسنت با تنهانه ها،نظريه اين در نورديك فراگير

 هاييسازملي با حتي نورديك اقتصادهاي نيست. همخوان نيز اقتصادها اين هايواقعيت با

 قرار دارند. فاصله نيز شدمي انجام جهاني سطح در ١٩٦٠ و ١٩٥٠ هايدهه در كه اقتصادي

ليم قتصادا هايجريان و گراملي سياسي اقتصاد هاينظريه و هاسنت در اقتصادها اين دادن

 معرفي (Protectionism) »گراييحمايت« عنوان با را آن شدةتعديل نسخة كه كشورها، شدة

  است. نادرست نيز كنند،مي
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 بلكه يست،ن دمكراتيك سوسياليسم بر مبتني نورديك جوامع نظام شد گفته آنچه بر بنا

 نمايندگي ار سياسي ـ اجتماعي نظام يك دموكراتيك، سوسياليسم است. دموكراسي سوسيال

 (بسيار). مالكيت به اشتراكي نگاه هم و دارد وجود (اندك) دموكراسي هم آن در كه كندمي

 در وانشخ تريننزديك گرايياجتماع و گراييجمع گرايي،اشتراك دليلبه سوسياليسم اين

 سم،سيمارك از استالين يا لنين قرائت برخالف خوانش اين است. دموكراسي به ماركسيسم

   دارد. دموكراسي به هم نگاهي

 است؛ هانيج اقتصاد و باز اقتصاد آزاد، بازار دموكراسي، با اولويت دموكراسي، سوسيال در

 وجود دارد. نيز اجتماعي نگاه سياسي و اجتماعي نظام شهري،آرمان هايسنت واسطةبه اما

 و يكاريب بيمه رايگان، بهداشت رايگان، دانشگاه رايگان، هايكودك مهد بازنشستگي، بيمة

 تنهاهن دموكراسي سوسيال است. جامعه ادارةسياسي به اجتماعي رويكردهاي چنين جمله از ...

 جوامع نابراينب آيد؛نمي شماربه نيز دموكراتيك سوسياليسم بلكه نيست، سوسياليسم سنت

 نيستند؛ فتند،گمي سخن آن از انگلس و ماركس كه سنتي با سوسياليستي وجه هيچ به نورديك

 با ادياقتص و اجتماعي نظام آن در كه است اجتماعي و اقتصادي سياسي، فلسفة يك يعني

   شود.مي تعريف اقتصادي هايبنگاه در توليد ابزارهاي اشتراكي و اجتماعي مالكيت

 دلم هاآن كنند.نمي تجربه نيز را آنگلوساكسون كشورهاي داريسرمايه نورديك جوامع

 كنند.مي تجربه را مردم از حمايت و دموكراسي سوسيال نورديك مدل نام به فردي به منحصر

 جوامع اين در اجتماعي تأمين نظام شوند.مي محسوب رفاه هايدولت عموماً  جوامع اين

 مصالحه در ريشه نورديك مدل است. جوامع اين تاريخي پيشينة به مربوط و فرد به منحصر

 و دهقانان همچنين پيوند اين دارد. ١٩٣٠ دهة در كارفرمايان و كارگران بين بزرگ توافق و

 سنت اجتماعي و اقتصادي نتايج و تبعات جمله از گرفت.دربرمي را كارگري احزاب

   كرد: اشاره موارد اين به توانمي نورديك توسعة بر سوسياليستي
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 »برابر اجتماعي حقوق« ،»كامل اشتغال« به منتهي سوسياليستي شهريآرمان سنت اينكه نخست

شده  »عدالت روشمند«، و »هابرابري فرصت«و  ٢»برابري اقتصادي« ،١»جنسيتي برابري« و

چانه« ،»رايگان عمومي خدمات« جلوة سه با توانمي را نورديك دموكراسي سوسيالاست. 

 فيمعر »كارگري فعال هاياتحاديه« و »دولت وساطت با كارفرماها و كارگري هاياتحاديه زني

   كرد.

 جمله از ... و اجتماعي امنيت بهداشت، پرورش، و آموزش همچون خدماتي اينكه دوم

 اختيار در رايگانبه برابر صورتبه نورديك فراگير رفاه دولت كه هستند عمومي خدمات

 به كهبل باشد، پائين هابخش اين هايهزينه كه نيست معني بدان اين دهد.مي قرار شهروندان

 رايگان خدمات ارائه با هاهزينه شدن كم و فراگير رفاه دولت توسط عمومي حمايت معني

 رايگان صورتبه گران خدمات ارائه و باال ماليات بين عبارتيبه هاست؛بخش اين در

   است. آورده فراهم را اجتماعي رضايت زمينه سازوكار همين كه است شده ايجاد سازوكاري

 و تجاري هاياتحاديه كارفرماها، بين پيوند ايجاد با نورديك فراگير رفاه دولت نكهاي سوم

 طمحي مقررات بندهاي مذاكره، با قانون، تحميل جايبه كه كندمي فراهم را ايزمينه ،دولت

 ويتعض از نورديك فراگير رفاه دولت همچنين كند.مي تصويب و تعيين خود بين را كار

 در يباالي بسيار حد در كارگران حقوق و است برخوردار كارگري هاياتحاديه باالي بسيار

   شود.مي گيريپي هااتحاديه اين

                                                                                              
شود، در سال كه هر ساله منتشر مي، (Global Gender Gap Index)در شاخص جهاني برابر جنسيتي ١

هاي اول تا چهارم و در صدر فهرست جهاني قرار به ترتيب ايسلند، نروي، سوئد و فنالند در رتبه ٢٠١٨

  .(Global Gender Gap Index, 2018)دارند 

كه هر ساله براي در نظر گرفتن ميزان برابري بين طبقات  )(Ginni Indexدر شاخص مربوط به ضريب جيني.  ٢

ودن تر باشد، نشانه برابرتر بشود و هر چه عدد آن به صفر نزديكمي اجتماعي و اقتصادي در كشورها منتشر

نج هاي يك تا پجامعه و اقتصاد است، كشورهاي دانمارك، نروژ، سوئد، فنالند و ايسلند به ترتيب در رتبه

  (Ginni Index, 2018) .قرار دارند ٢٠١٨بندي جهاني سال رتبه
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 اين در اعتماد العادةخارق سطح نورديك سوسياليستي شهريآرمان سنت ديگر نتيجة

 به قهوثي بدون يا كم وثيقه با هاييوام دانماركي، هايبانك تا شده سبب كه كشورهاست

Beddy, :1943 190-( شود فراهم كار وكسب به تشويق براي الزم سرماية تا بدهند، ارآفرينانك

 رفاهي بزرگ هايدولت با همه پررونق، اقتصاد و اندك فقر سالمتي، درآمد، برابر توزيع .) 200

  ست.ا همسو

  

  سنت حكمراني (ايدة همبستگي و ايدة دولت)

ملتنورديك است.  حوزةسازي، سنت ديگر ملت و الگوي ملت -سنت حكمراني، دولت

هاي اجتماعي از جمله هويت ديني لوتري، هويت سازي در نورديك در ارتباط محكم با سنت

هاي متعددي شبيه به جنبش قانوني اساسي، جنبش حقوق و جنبش» كالمار«اي اتحاديه منطقه

  مدني، جنبش شهروندي و ... بوده است.

 ويژه در بسترهايشود. اين امر بههويت ملي تعريف مي ، دين منبع»اسميت«طبق مدل 

گرايي قرار الشعاع مليقرون وسطي مشخص است. در ملل مدرن، اهميت مذهب اغلب تحت

گرايي مدني و دهد كه طبق آن مذهب منبعي هم براي مليگيرد. اسميت مدلي را ارائه ميمي

اي براساس مذهب صورت آگاهانهود بهگرايي خبر اين، مليگرايي قومي است. عالوههم ملي

هاي ملي را در ها و سنتها، نمادها، خاطرات، اسطورهششود؛ چرا كه ارزسنتي ترسيم مي

هاي ملي . از اين منظر، هويت(Smith 2003: 42–3)كند هويت ملي مدرن بازسازماندهي مي

ده شري از روابط ساختاريعنوان مسيعنوان يك ايمان و هم بهنورديك، با لوتريانيسم هم به

دليل است كه نقطة  همين)، بهIngebritsen 2006:24بين دولت، كليسا و مردم در ارتباط است (

شود كه در سازي قلمداد ميملت–كانوني دولت رفاه كنوني، همين طرح و برنامة دولت 

هم در  يارتباط مستقيم با اصالحات ديني در نورديك بوده است؛ بنابراين اصالحات دين

يت مدني و مسئولسازي دخيل بوده و هم ابتداي مسير دولت رفاه و دولت ملت -دولت

 خدمات اجتماعي بود.
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ليسا يت آموزش همگاني توسط كمسئولبا پذيرش  كليسا-همزيستي دولتاين الگوي لوتري 

آزاد، جنبش حق رأي، حقوق و آزاديشروع شد و با نهضت قوانين اساسي، نهضت كليساي 

سازي رنگ خاصي ملت -سازي كليسا، همگام شد و روند دولتمدني، نهضت محروم هاي

سازي نامةملتنورديك به خود گرفت، به نحوي كه بخش شايان توجهي از بر حوزةرا در 

ا سازي تا همين اواخر و تنورديك در پيوند با دين و آئين لوتري بوده است و اين طرح ملت

  ته است. شدن و نئوليبراليسم نيز ادامه داشپيوند با مسئلة جهانيابتداي قرن بيست و يكم و در 

 – اي متفاوت در مناسبات بين دولتهاي نورديك، تجربهملت ـبنا بر آنچه گفتيم دولت 

رايي گدليل تعلقات به نظم كالمار، ملياند. بهملت در فرانسه و انگلستان را داشته –اشراف 

گرايي نورديك است. در خصوص جدال تر شبيه به مليسوئدي، نروژي و دانماركي، بيش

اجه اي موكليسا نيز جوامع نورديك با تجربة فرانسه و انگلستان و اروپاي قاره –دولت 

هاي آموزشي و اند، هم كليسا و هم دهقانان در نورديك بخشي از بار دولت در حوزهنبوده

اند و همين ي بر عهده گرفتهخدمات اجتماعي را در دورة بعد از جنبش اصالحات لوتر

گيري و تقويت ايدة دولت رفاه يا حتي با تسامح كليساي رفاه يا دهقانان موضوع سبب شكل

-ملت نورديك به واقع دولت-توان گفت كه دولترفاه در نورديك شده است؛ بنابراين مي

  كارگران بوده است. -دهقانان و دولت-كليسا، دولت-ملت با پيكربندي دولت

گيري دولت بوده است. دهندة انعكاس حقوق مدني و ملت در شكلموضوع نشان همين

كه ونهگدولتي كه ابتدا منبع هويتي خود (بعد از اصالح ديني) را از كليسا و دين گرفت، همان

هاي متعدد حقوق مدني و اسميت بدان باورمند است، سپس منبع هويت خود را از جنبش

كارگران و ...) گرفت؛ بنابراين شكل خاصي از همبستگي بين اجتماعي (از جمله دهقانان، 

نيروهاي سياسي و اجتماعي در جامعه شكل گرفت كه بازتاب همة اين نيروها در دولت 

ل گرايي نورديك مدرو ملينورديك تبديل به مدل خاص همبستگي در اين جامعه شد؛ ازاين 

شمارةيك الگوي مفهومي ارتباط بين  دهد. شكلگرايي را ارائه ميمنحصر به فردي از ملي

  كند. هاي اجتماعي نورديك را ترسيم ميسنت
  

  هاي اجتماعي نورديك): الگوي مفهومي ارتباط بين سنت١شكل (
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  هاي نورديك دار در سنتمعماهايي متناقض؛ اما ريشه
زادي، بهرهآين چهار سنت برابري، هاي چهارگانة نورديك ايجاد پيوند بنتيجة مستقيم سنت

وري و همبستگي بوده است. وجود اين پيوند سبب شده است تا الگوي توسعة نورديك 

زياد  هزينة«ظاهر الگوي متناقض (پارادوكسيكال) و معماگونه به نظر برسد. وجود معماي به

هاي اجتماعي و الگوهاي فرهنگي و برآيندي از تأثيرگذاري سنت، »وريبهره«و » اجتماعي

هاي اجتماعي در مناسبات اقتصادي و مناسبات پيوند بين اين سنت مشخص ايجادطور به

هاي اجتماعي و جمع مربوط به توسعة نورديك بوده است. معماهايي كه بدون فهم سنت

  پذير نيست. ظاهر متناقض نورديك امكانهاي بهاضداد و جمع سنت

  

  جامعة نورديكوري در هاي زياد اجتماعي و بهرهمعماي متناقض هزينه

هاي چگونه حكمراني با هزينه«يكي از معماهاي موجود در مدل نورديك اين است كه 

مفروض عمومي اين »وري را نيز به وجود آورد؟اجتماعي زياد توانسته سطح بااليي از بهره

ري وهاي اجتماعي، به بزرگ شدن دولت و متعاقبًا كاهش سطح بهرهاست كه افزايش هزينه

شود. همچنين مفروض مترادف ديگر اين است كه افزايش سوسياليستي منجر ميدر نظام 

ي دارهاي اجتماعي در نظام سرمايهوري، به كارآمدي دولت و متعاقباً كاهش هزينهسطح بهره

 هاي بااليبا هزينه دموكرات در مدل نورديك (دولت رفاهـ انجامد. چگونه دولت سوسيال مي

  دنبال داشته باشد؟ وري بهسطح بااليي از بهره اجتماعي)، توانسته است



 ٢١٣   )رضا رحمتي(    يكتوسعه در مدل نورد ياديناصول بن يبندصورت

صورت نظام داري بهاقتصادهاي حوزة نورديك، اقتصادهاي سوسيال دموكرات و سرمايه

معناي سنتي آن به هستند. اين اقتصادها )(Hybrid Economics System اقتصاد هاي تركيبي

باشند، از  دولت مركزي برآمده هايبرنامهها بيشتر از اينكه از سوسياليستي نيستند؛ چرا كه آن

يك نقشي راهبردي در اقتصاد بازي با اين حال دولت در نورد اند.بازارهاي مالي مشتق شده

هاي حقوقي دارند كه از مالكيت شخصي و مالكيت گروهي هاسيستمكند. اين دولتمي

ا نظارت، كنترل و قدرتهايي باسيدموكر هاكنند. آنحمايت و به اجراي قراردادها كمك مي

هاي در همين زمينه توجهي به برخي شاخص .(Hodgson, 2018)هاي بازدارنده هستند 

  دهندة وضعيت تركيبي اقتصاد نورديك است. اقتصادي و اجتماعي، نشان

 (Efficiency Index)»وريبهره«و  (SOCX)يا  ١هاي اجتماعيهزينه«هاي هر يك از شاخص

مكرات د-دهندة رويكرد سوسيالترتيب نشانهايي هستند كه باال بودن هر كدام به شاخص

(Social Democratic Approach)  داري سرمايهيا ليبرال ـ(Liberal Capitalism Approach) 

همزمان، سطحي بااليي از رقابتطور بنابراين اقتصاد نورديك بهشود؛ ها محسوب ميدولت

همراه برابري اجتماعي را شكل داده است و رضايت اجتماعي را براي بهوري پذيري و بهره

عبارت ديگر حوزة نورديك، هم جوامع هاي اجتماعي ايجاد كرده است؛ بههمة گروه

 هاي قدرتمند برابري اجتماعي را ترويج داده است؛ ازثروتمندي را ايجاد كرده و هم ارزش

شده  وري، در اينجا حلبين برابري اجتماعي و بهره رو مسئله يا معماي سنتي ناسازگاري اين

  است. 

شناسي به ترويج يك منظر مخالف هاي سنتي هم در اقتصاد و هم در جامعهاگرچه ديدگاه

وري هحال بهردهد، درعينوري را تقليل ميتمايل دارند؛ اما تمايل بيش از حد به برابري، بهره

، اما آنچه در مدل نورديك endsen, 2009: 212)(Svدهد درجاي خود برابري را تنزل مي

دليل معماي برابري  هميناست؛ به» هم اين و هم آن«، »نه اين و نه آن«شود، مشاهده مي

وري، نيازمند درك و تفسير بهتر و بيشتر آن است. آيا برابري اجتماعي ضرورتًا بهره–اجتماعي 

                                                                                              
ناخالص داخلي را  نسبتي از توليد (SOCX) يا  Expenditure Index)(Social هاي اجتماعيشاخص هزينه ١

 د.كنشود، محاسبه ميكنندگان مزاياي اجتماعي ميكه نصيب دريافت
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ر آيا تنورديك بوده است؟ به عبارت شفافهاي اجتماعي در كشورهاي معني افزايش هزينهبه

  هاي نورديك است؟مسئلة دولت» برابري اجتماعي«يا » هاي اجتماعيافزايش هزينه«

  

  هاي اجتماعيبرابري اجتماعي يا افزايش هزينه 

وري توانسته است برابري اجتماعي را با در جوامع نورديك موضوع اصلي اين است كه بهره

وري را باشد و در همين زمينه جوامع نورديك هم سطح بااليي از بهرهخود به همراه داشته 

اند برابري اجتماعي را تقويت كنند. اشتباه عمومي در جايي است كنند و هم توانستهتجربه مي

ي مثابه روي ديگر سكة هزينة اجتماعي دولت تلقكه باال بودن كيفيت برابري اجتماعي را به

ه برابري اجتماعي، لزومًابه اين معني نيست كه دولت بايستي كند، اين درحالي است كمي

هاي اجتماعي يا مخارج آيا هزينه«را باال ببرد. براي سنجش اين امر كه » هاي اجتماعيهزينه«

ار يستي ابتدا نگاهي به آم، با»داري استهاي سرمايههاي رفاه بيشتر از دولتاجتماعي دولت

  اند. مصارف و مخارج اجتماعي اين كشورها را منتشر كردههايي داشته باشيم كه و داده

هزينة اجتماعي در كشورهاي حوزة نورديك نسبت به ساير ٢٠١٨تا سال  ١٩٦٠از سال 

افزايش  (OECD)كشورهاي اروپا و كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه 

هاي اجتماعي نهنورديك هزي چشمگيري نداشته است. حتي در برخي از كشورهاي حوزة

بوده است ٢/٢٧، ١٩٩٠هاي اجتماعي در سال كاهش داشته است؛ براي مثال در سوئد هزينه

رسيده است. اين درحالي است كه در بيشتر كشورها و در كليت  ١/٢٦به  ٢٠١٨كه در سال 

OECD .اين شاخص افزايش داشته است  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٥   )رضا رحمتي(    يكتوسعه در مدل نورد ياديناصول بن يبندصورت

  )OECD 2019(منبع:  ١ناخالص داخلي هاي اجتماعي نسبت به توليدهزينه): ٢شكل شماره (

  

حتي  OECDهاي اجتماعي در برخي از كشورهاي عضو شود هزينهكه مشاهده مي گونه همان

شود كه از باالتر از كشورهاي حوزة نورديك است. در خصوص ايسلند حتي مشاهده مي

بين  SOCXاي در شاخص تر است؛ بنابراين اختالف درخور مالحظهپائين OECDكليت 

ها وجود ندارد و ميزان منابعي كه اين دولت OECDكشورهاي حوزة نورديك و كشورهاي 

 »هاي اجتماعيشاخص كل هزينه«تر كنند يا به عبارت شفافهاي اجتماعي ميصرف هزينه

اي با كشورهاي ديگر و در اينجا كشورهاي كشورهاي حوزة نورديك اختالف شايان مالحظه

OECD جاست كه وري همينبهره ـو وجه نخست معماي برابري اجتماعي رندارد؛ ازاين

هاي اجتماعي نيست، افزايش هزينه ـورياساساً مسئلة كشورهاي حوزة نورديك دوگانة بهره

برابري اجتماعي است و رسيدن به سطح بااليي از برابري اجتماعي  –وري بلكه مسئله، بهره

ه همرا» هاي اجتماعيافزايش هزينه«شرطي به نام شهاي حوزة نورديك، لزوماً با پيدر دولت

 نبوده است.

  

  
                                                                                              

  است. GDPها با توليد ناخالص داخلي براساس نسبت آن OECDهاي كليه جداول و داده ١
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  انداز حكمرانيچشمـ  سازوكار مصارف اجتماعي

در  OECDكه ذكر شد، وضعيت جوامع نودريك نسبت به ساير جوامع  گونهاگرچه همان

ودن باال ب«هاي اجتماعي وضعيتي نسبتاً طبيعي است؛ اما بخشي از چالش شاخص هزينه

هاي مربوط به حوزة سالمت در دولت رفاه نورديك به باال بودن هزينه» هاي اجتماعيهزينه

ورها ترين كشگردد. همين موضوع سبب شده است تا كشورهاي نورديك جزو پرهزينهبر مي

 ١براي سالمتهاي عمومي در حوزة سالمت عمومي معرفي شوند. نگاهي به شاخص هزينه

دهد كه سهم در جدول شماره سه ترسيم شده است، نشان مي شده كه در آمارهاي منتشر

وري داشته هاي حوزة سالمت نتايج مهمي را در بهرهكشورهاي حوزة نورديك در پرداخت

 است.

 
  )٢٠١٩ OECD): شاخص مربوط به هزينه سالمت (منبع: ٣شكل شماره (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                              
مراقبت سالمت اعم ةحوز: مصارف كلي Health Spending)(هاي عمومي براي سالمت شاخص هزينه ١

هاي جاري سالمت) شامل مراقبت از سالمت شخصي (مراقبت از كاالها و خدمات (يعني پرداخت

مدت، خدمات جانبي و كاالهاي پزشكي) و خدمات جمعي بخشي، مراقبت طوالنيدرماني، مراقبت توان

، "داوطلبانه"، "دولتي / اجباري"( عنوان يك كل و براساس نوع تأمين ماليشود. اين شاخص بهمي

سهم از كل  مثابه عنوان سهمي از كل توليد ناخالص داخلي، به) ارائه مي شود و به"خارج از جيب"

 شود.مي گيريهاي بهداشتي و به دالر آمريكا اندازههزينه



 ٢١٧   )رضا رحمتي(    يكتوسعه در مدل نورد ياديناصول بن يبندصورت

سالمت و ناتواني در دولت رفاه هاي عمومي مربوط به بخش در پاسخ به اينكه چرا هزينه

نداز انورديك باالست، بايستي به تأثير ايدةدولت و سنت همبستگي در حكمراني در چشم

دولت رفاه نورديك با احتساب چشم هاي اجتماعي درگذاريحكمراني اشاره كرد. سياست

ورديك ندولت رفاه  هايمستقيم سياست و نتيجة انداز حكمراني بلندمدت، تدوين شده است

فايده در ـ انداز حكمراني و نگاه هزينه در خصوص مصارف اجتماعي، همين چشم

وي مصارف اجتماعي، با روند سياستتر، تمركز بر رحوزةاجتماعي است. به عبارت شفاف

  خواني دارد. بلندمدت دولت رفاه هم گذاري

المتي و رفاه هايي كه مشكالت خدمات اجتماعي، سدولت رفاه با فراهم آوردن زمينه

هاي مربوط به حل مشكالت پسيني در ها و هزينهبراي مردم ايجاد نشود، خود را با چالش

كند و بدين ترتيب با صرف هاي اجتماعي، سالمتي و رفاهي شهروندان مواجه نميحوزه

ني هاي اجتماعي پسيگذاري)، هزينههاي اجتماعي پيشيني (بخوانيد سرمايهبيشينه هزينه

رساند. خدمات مربوط به سالمت براي كودكان ها) را به كمترين ميزان ميد دشواره(بخواني

هاي اجتماعي و قبل از به دنيا آمدن، خدمات مربوط به حوزة اجتماعي قبل از بروز بحران

هاي بيكاري و مسكن و ... ، از خدمات مربوط به حوزة رفاه شهروندان، قبل از ايجاد بحران

ريزي بلندمدت و در يك چارچوب هدايت ه دولت رفاه با برنامهجمله خدماتي است ك

دهد؛ براي مثال كشورهاي حوزة ها را ارائه ميهاي پسيني، آنپيشيني براي اجتناب از بحران

(درصد از توليد ناخالص  ١نورديك در شاخص مربوط به حمايت اجتماعي براي ناتواني

هاي اول كشورهاي توسعه، در رتبهده استترسيم ش داخلي كشور)، كه در شكل شماره چهار

  يافته قرار دارند.

  

  

                                                                                              
ناشي از  هايبه هزينه: (Public spending on incapacity) هاي عمومي براي ناتوانيشاخص هزينه ١

 دليل ناتوانيبيماري، ناتواني و جراحات شغلي اشاره دارد. اين شاخص شامل مزاياي نقدي است كه به

  .شودكامل يا جزئي ناشي از مشاركت در بازار كار ايجاد مي



  ٢٣٣ - ١٩٥ ،اول، شمارةچهارم ةدور، ١٤٠٠، المللمطالعات اقتصاد سياسي بين   ٢١٨

  )٢٠١٩ OECDهاي عمومي براي ناتواني (منبع: ): شاخص مربوط به هزينه٤شكل شماره (

  
 

اي ديگر از خدمات دولت رفاه نورديك است. حمايت از نظام خدمات درماني خانوار نمونه

كند كه كودك و مادر تحت پوشش پرستار و اين نظام خدمات درماني بدين ترتيب عمل مي

زشكي خود هاي پميزان بيشتري نسبت به نارساييسبب بههمين پزشك خانوار قرار دارند؛ به

شوند، همين موضوع سبب شده است تا كشورهاي حوزة نورديك با مراجعات مطلع مي

  كمتري نسبت به ساير كشورها در حوزة پزشكي همراه باشند. 

هاي عمومي بهداشت و درمان را در اين كشورها كاهش پيشگيري سالمت، هم هزينهنظام 

 داشته است؛ براي مثال دهد و هم كارآمدي بيشتر نيروي انساني در اين كشورها را درپيمي

شود. اين در دانمارك، سالمت همة كودكان مرتبًا در خانه از سوي يك پرستار بررسي مي

ه پيشگيري از مشكالت سالمت منجر شود. در صورت نبود خوبي بموضوع ممكن است به

هاي توانند پس از پديداري كامل و با صرف هزينهچنين سازوكاري، مشكالت سالمت تنها مي

رو، چنين اقدامي براي اينكه از لحاظ مالي بيشتر در نظام سالمت عمومي، درمان شوند؛ ازاين

ايدة اجتماعي قضاوت شود؛ اما اجراي اين كار ف-بايد براساس تحليل هزينه منطقي جلوه كند،

هاي بعدي سالمت را عالوة هزينههاي پرستاري بهساده نيست، مگر آنكه دولت هزينه

  پرداخت كند.



 ٢١٩   )رضا رحمتي(    يكتوسعه در مدل نورد ياديناصول بن يبندصورت

رفاه  در دولت«كنند: گونه تعبير مياين همان چيزي است كه برتيلسون و اندرسون آن را اين

 ت. انتخاب بين رفاه امروز و رفاه فردا بسيارانتخاب فقط بين مصرف امروز و رفاه امروز نيس

درتمند پذير، قبينيها انتظار دارند براي آيندة پيشاند. آنهاي رفاه جاودانهتر است. دولترايج

  .(Svendsen, 2009: 217)» باشند.

  

  چرخة بازتوزيِع صحيح؛ قطعة گمشدة معماي نورديك 

نورديك و ساير كشورها  زيادي ميان حوزة دهد كه اختالفبا وجود اينكه آمارها نشان مي

ني بر پيشيهاي هزينهدر شاخص مخارج اجتماعي وجود ندارد و همچنين با توجه به سياست

ويژه سالمت، معماي نورديك را با هاي رفاه نورديك در خصوص كاالهاي عمومي بهدولت

  توان حل كرد. مي بهتر» چرخة توزيع و بازتوزيع«بُعد مهم غيرعيني و رواني آن؛ يعني 

حال با توزيع كامالً برابر درآمدها جوامع حوزة نورديك، جوامعي ثروتمند هستند و درعين

داري در اين است كه هاي سرمايهاند. تفاوت كشورهاي اسكانديناوي با مدلتوصيف شده

مورد عنوان ارزش توليدي بيش از ميزان داري ارزش افزودةاقتصادي را بههاي سرمايهمدل

صورت هداران بوسيلة سرمايهكنندو اين ارزش افزوده بهكارگر ايجاد مي نياز براي بقاي طبقة

كند كه در پرتو اين اي را ايجاد ميشود. نظام اقتصادي ارزش افزودهناخواسته مصرف مي

 ا درشود؛ امارزش افزوده، ارزش توليد بيشتر از ميزان الزم براي رضايت كارگران ايجاد مي

  ر. تدولت رفاه نورديك پنداركلي اين است: توليد بيشتر، ارزش افزودة بيشتر، باالتر و مرفه

ند؛ به داري نصيب شهروندان كهاي سرمايهتواند منافع بيشتري نسبت به دولتدولت رفاه مي

ند، اقتصاد كنرف ميداري كه بر ارزش افزوده تكية صهبرابر اقتصادهاي سرماي اين دليل كه در

يي موجود در نظام اقتصادي سرمايهگراتري دارد. مدل دولت رفاه نورديك، مصرفورانهبهره

ري نسبت به تعبارتي نظام بازتوزيع فعالكند؛ بهداري را با رفاه بيشتر اجتماعي جايگزين مي

گيري مالياتي در مدل داري در مدل نورديك وجود دارد. اگرچه سختاقتصادهاي سرمايه

دليل ورود مجدد آن به سامانة اجتماعي، نارضايتي اجتماعي در ود دارد؛ اما بهنورديك وج

عبارتي وجه رواني اطمينان فرد نسبت به پوشش گيري نورديك وجود ندارد؛ بهمدل ماليات
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شود تا نسبت به پرداخت ماليات امروز براي رفاه فردا خشنود اجتماعي دولت رفاه، سبب مي

  .):Svendsen, 2012 (217 باشد

گيرد كه اي قرار ميشود و در چرخههاي اجتماعي از نهاد ماليات عمومي گرفته ميهزينه

كم با نارضايتي اجتماعي و كند، يا دستاي به حوزة عمومي وارد نميفشار در خور مالحظه

توان در شكل شماره پنج مشاهده همراه ندارد. اين مدل بازتوزيعي نورديك را ميعمومي به

   كرد.

  

  نورديك ةحوز): مدل رواني چرخة بازتوزيعي ٥شكل شماره (

  

  بازار اقتصاد -دموكرات سوسيال دوگانة نظاممعماي متناقض 

 گويد:مي »هرتفوردشر« دانشگاه اقتصاد استاد )،.Henderson G( هندسون جفري كه همچنان

 فراگير اهرف دولت و طلبانهبرابري بزرگ اصالحات توانمي كه دادند نشان نورديك كشورهاي«

 جامان دارند، جهاني بازار در آميختگي از بااليي ميزان كه موفق داريسرمايه كشورهاي در را

ورود به 

چرخه توليد 

نظام سرمايه 

داري
تبديل كردن 

ارزش افزوده 

به بهره وري 

بازگشت پول 

حاصل از 

توليد به حوزه 

همراهي با رفاهي 

سياست هاي 

مالياتي 

رسختگيرانه ت

تامين مخارج 

اجتماعي از 

ماليات

اتخاذ تدابير 

بيشتر، باالتر و  

مرفه تر  

اجتماعي 
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 است، ممكن داري،سرمايه در برابري و انساني پيامدهاي كه دادند نشان همچنين هاآن داد.

  .on,(Hodgs (2018 »آورد.مي بار به فاجعه هميشه عمل در عيارتمام سوسياليسم اگرچه

 كه معني دينب داد؛ توضيح بيشتر »هيچ و همه« استعارة با توانمي را نورديك تركيبي نظام

 زا برخاسته را آن توانمي نه شود،مي مشاهده نورديكحوزة  در توسعه از نمونه يك وقتي

 نظام از متأثر مه بلكه بازار، اقتصاد نظام از برخاسته نه و دانست صرف سوسياليستي ساختار

ركتش از بسياري كه عمومي ايدة ينا مثال براي بازار؛ اقتصاد هم و است دموكرات سوسيال

 سوسيال نظام محصول صرفاً  نورديكحوزة  در راهبردي و مهم كاالهاي و خدمات ها،

 توليدات ك،نوردي نظام با مرتبط كاالهاي شودكه گفته اگر پس است. اشتباه هستند، دموكرات

 مهم كاالهاي گفت بايد آن جايبه است، اشتباه شوند،مي محسوب وكراتدم سوسيال نظام

 ديگري نحو به موضوع اين .,Greiner) (2019 اندداشته وجود فراگير رفاه دولت ايجاد از قبل

  شد. داده توضيح وريبهره -اجتماعي برابري معماي در

 يدموكراس سوسيال نظام و داريسرمايه نظام از تركيبي نورديك حوزة اقتصادي نظام

 ادياقتص مدل به كه است داشته درپي را اجتماعي هايسياست اقتصادي، نظام اين است.

 همگرايي با فراگير رفاه دولت يك شامل نورديك اقتصادي مدل است. مشهور نورديك

 بر د،متعد كارگري هاياتحاديه از متشكل كارگري نيروي وسيع سازيفعال و تعامل جمعي،

 ورهايكش در موجود نظام اين به است. آزاد بازار بر مبتني داريسرمايه اقتصاد نظام هايپايه

   ود.شمي گفته دموكراسي سوسيال ـ داريسرمايه تركيبي سامانة يا نظام اسكانديناوي،

 ازارب شخصي، مالكيت و مدني استقالل به توانمي اقتصادي نظام اين هايمؤلفه جمله از

 زا اجتماعي تحركات و كارگري هايتشكل استقالل دولت)، دخالت (نبود آزاد تجارت و

  رد.ك اشاره ... و دولت وساطت با كارفرماها و كارگري هايتشكل نمايندگان زنيچانه دولت،

 هك كشدمي تصوير به را نورديك اقتصادي همكاري از قطبي سه مدل دالويك اريك جان

 اعمال اب دولت مدل اين در است. شدهسازماندهي كار و عمومي رفاه دولتي، اقتصاد از تركيبي

  كند.مي مشخص را صنعتي كلي هايگذاريسياست اقتصادي، كالن هايسياست
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 پرداخت با بيكاري، دورة در (حتي افراد همة درآمد تضمين با دولت عمومي، رفاهحوزة  در

 تحصيل و وميعم خدمات تضمين شاغل)، افراد مزد درصد ٨٠ حد تا بيكاري هايبيمه

 عمومي رفاهحوزة  در ايعمده نقش كار، بازار در فعال هايگذاريسياست همچنين و رايگان

 نظام با و گرفته نظر در شدهسازماندهي كار براي هماهنگ مزدي درنهايت و كند مي ايفا

 را ابطهر اين شش شماره شكل كند.مي تضمين را دستمزد رضايت كارفرما، ـ كارگر زنيچانه

   است. كشيده تصوير به

  

  ),Dolvik 2013 (منبع: نورديك اقتصادي همكاري مدل ):٦( شماره شكل

  

  معماي همراهي ثروتمندان با دولت رفاه نورديك 

نورديك به معماي همراهي ثروتمندان با دولت رفاه  حوزةمعماي متناقض ديگر توسعة 

هاي اجتماعي و است به سنتگردد. براي حل كردن اين معما نيز ضروري نورديك بر مي

يات داري كه در آن مالالگوهاي فرهنگي كه پيشتر ذكر شد، مراجعه شود. برخالف نظام سرمايه
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در اين  شود، مزيت مدل نورديكشود و بيشتر بين نيازمندان توزيع ميگرفته مي از ثروتمندان

ها اعم از هشودو سپس بين همةگروهاگرفته مياست كه نخست ماليات از تمام گروه

عبارتي مزاياي ناشي از ماليات هم شود؛ بهثروتمندان، طبقة متوسط و نيازمندان توزيع مي

  شود و هم ثروتمندان.شامل نيازمندان مي

است؛ چرا كه ماليات بسته به  »سطح درآمد«يري، تفاوت صرفًا در گدر اين نظام ماليات

درصد ماليات بر درآمد شخصي  ٤٠صورت مشخص (براي مثال در سوئد سطح درآمد به

ورت ص شود و اما مزاياي برخاسته از اين ماليات بين همه بهصورت مستقيم) دريافت ميبه

شود. همين موضوع سبب شده است تا دولت رفاه نورديك خاصيت فراگير يكسان توزيع مي

بازتوزيع، همة در اينجا اين است كه در نظام  (Universal)» فراگير«به خود گيرد. منظور از 

  نند. كافراد (اعم از غني و فقير) مزاياي ناشي از دريافت ماليات توسط دولت را تجربه مي

 ”Universal welfare states“» دولت رفاه فراگير«در مقالة ) B. Rothsteinبو روشتياين (

(Rothstein, 2009: 197) ر اجتماعي دپردازد. سطح نارضايتي به توضيح عملكرد اين مدل مي

ة مالياتگيرانان كه در نظام سختطور خاص ثروتمنداي از بازتوزيع (در اينجا بهچنين شبكه

 شود؛ چرا كه ثروتمندان احساسكنند) كمتر مشاهده ميگيري، ماليات بيشتري پرداخت مي

يا اينكه كنند و مي (Free riders)دليل ماليات دادن آنان، سواري مجاني اي بهكنند كه عدهنمي

شود. توزيع مزايا بين ها خالي شده و به جيب نيازمندان وارد مياين ماليات صرفاً از جيب آن

 دليل نابرابري در دريافت مزايا كمترنارضايتي به گيرد وصورت يكسان صورت ميمه بهه

اي، بُعد رواني معماي هاي سواري مجاني توسط عدهشود. از بين رفتن فرصتمشاهده مي

  ند.كآور را توجيه ميهاي سرسامراهي ثروتمندان با دولت رفاه نورديك و پرداخت مالياتهم

  

وسعهت كشورهاي ساير به نسبت زياد بسيار تفاوتي با دانمارك كه دهدمي نشان زير نمودار

 و فنالند سوئد، كند.مي دريافت مستقيم صورتبه را ١افراد شخصي درآمد بر ماليات يافته،

                                                                                              
ماليات بر  گيريشاخصي است كه به اندازه )(Tax on personal incomeماليات بر درآمد شخصي افراد  ١

پردازد. اين مي سرمايه افراد و سوددرآمد خالص (درآمد ناخالص منهاي تسويه حساب مالياتي مجاز) 



  ٢٣٣ - ١٩٥ ،اول، شمارةچهارم ةدور، ١٤٠٠، المللمطالعات اقتصاد سياسي بين   ٢٢٤

 يك براي ايحاشيه ماليات ميزان كنند.مي تجربه را ايگيرانهسخت گيريماليات نظام نيز نروژ

 از متجاوز حتي و عائدي درصد ١٠٠ به بيستم قرن در مواقع از برخي در سوئدي وكاركسب

   است. شخصي درآمد از ماليات كنندةترسيم هفت شماره شكل رسيد.مي نيز آن

  

  )٢٠١٩ OECD (منبع شخصي آمددر از ماليات ):٧( شماره شكل

  
  

  سرماية اجتماعياعتماد عمومي و 

هايدولت رفاه فراگير، ابتدا ها و برنامهبراي حل كردن معماي همراهي ثروتمندان با طرح

در  (Social Capital)و سرماية اجتماعي  (Public Trust)بايستي نگاهي به نظام اعتماد عمومي 

هاي نظام اجتماعي نورديك و و سرماية اجتماعي جزو بنيان اين جوامع داشته باشيم. اعتماد

  شوند. نورديك محسوب ميحوزة هاي چهارگانة از برآيندهاي اجتماعي سنت

در بين تعاريف سرماية اجتماعي اين تعريف مفيدترين تعريف براي ما است تا بتوانيم 

ي است، بازنماي بندي شدهنورديك صورتحوزةديدگاهي وسيع نسبت به آن چيزي كه در 

كه به يك فرد يا گروه اجازه   اي از منابع مادي يا معنوي استسرماية اجتماعي مجموعه«كنيم: 

                                                                                              

شود و درصد توليد ناخالص داخلي و كل ماليات شاخص به كل دولت (تمام سطوح دولت) مربوط مي

 شود.مي گيرياندازه
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ار شدة آشنايي و شناخت متقابل را دراختيوبيش نهادينهدهد تا شبكه پايداري از روابط كممي

  ). ١٦: ١٣٨٦(فيلد، » داشته باشد

گردد و ريشه در ايدة معة نورديك بر ميشناختي اجتماعي جاموضوع اعتماد،به روان

شناسي اجتماعي جامعة دولت نورديك دارد و موضوع سرماية اجتماعي، به جامعه

 ها براي كاهشگردد و ريشه در سنت همبستگي نورديك دارد. اين دولتنورديك بر مي

هاي اقتصادي و مبادله و همچنين تسهيل تجارت و خلق ثروت به ميزان بسيار هزينه

 »هاي جهانيپيمايش ارزش«هايي كه در اند. دادهزيادي از اين دو مقوله بهره برده

))SurveyWVS((World Values  هاي هاي اعتماد و ارزشدر خصوص شاخص

نورديك را در صدر هرم اعتماد اجتماعي حوزة خوداظهاري، منتشر شده است، كشورهاي 

  . WVS) 1981-(2015قرار داده است 

هاي در نظر گرفته است، ارزش» هاي جهانيپيمايش ارزش«كه هايي شاخص

خوداظهاري در خصوص حفاظت از محيط زيست، افزايش مدارا با بيگانگان، برابري 

ياسي ها در زندگي اقتصادي و سگيريجنسيتي و افزايش تقاضا براي مشاركت در تصميم

) يكي از محققاني InglehartR .. رونالد اينگلهارت ((WVS wave 5 2008)گيرد را در بر مي

سازي قوي«، »آرزوهاي دموكراتيك«هاي متعددي از جمله است كه با استفاده از شاخص

شادي «، »مذهب«، »هاي جنسيارزش«، »هاي همگراسازي و ارزشجهاني«، »شهروندان

حوزة دهد كه در صدر اين فهرست، كشورهاي ، فهرستي را ارائه مي»و رضايت زندگي

  .(Tausch, 2015)(همچنين بنگريد به  (Inglehart, 2019)نورديك قرار دارند 

ها متفاوت است. در كشورهايي مانند نروژ، اي در بين ملتصورت گستردهاعتماد به

ند توانسوئد، دانمارك و هلند در حدود شصت درصد مردم معتقدند كه بيشتر افراد مي

ل، فيليپين و تركيه در حدود ده درصد مردم به قابل اعتماد باشند، درحاليكه در برزي

گويند كه فكر ) وقتي مردم مي٢٠٠٤ديگران اعتماد دارند. مطابق بحث دلهي و نيوتون (

ردي از معيار عنوان برآوتواند بهتوانند اعتمادپذير باشند، اين امر ميكنند بيشتر افراد ميمي

 شود ومتجلي مي» انسجام اجتماعي« اخالفي آن جامعه تلقي شود. اين اعتماد در قالب
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رايگان در اختيار اعم از صدقه دادن، وقت خود را بهدهند در كارهايي كه افراد انجام مي

اند كه امكانات هاي جوامعي كه در پي كمك به كسانيديگران قرار دادن و ... در سياست

  ). ٤٣: ١٣٨٩و محسني تبريزي،  )Uslander, 2002(كمي در اختيار دارند، منعكس مي شود 

شود؛ اما در نوعي از اعتماد كه اي بينافردي محسوب مي اعتماد، اگرچه در ابتدا مقول

مشهور است، اعتماد به افرادي كه با هم تعامل دارند و روابط چهره » يافتهاعتماد تعميم«به 

رزهاي خانوادگي، شود، بلكه اين نوع اعتماد مسازند، محدود نميبه چهره برقرار مي

ابد. اعتماد تعميمينوردد و در سطح ملي گسترش ميهمسايگي، قومي و محلي را در مي

زمة شود و الهاي مدرن مطرح مييافته، پديدة نسبتًا جديدي است كه با پيدايش دولت

ها شهروندي است كه در جوامع مدرن امروزي زندگي آن، همكاري و مشاركت ميليون

). اين نوع از اعتماد، همان چيزي است كه در مدل نورديك ٥٥: ١٣٨٣، كنند (گالبيمي

  شود. خوبي ديده ميبه

تنها روابط بينافردي، بلكه مناسبات اجتماعي نورديك نهحوزة يافته در اعتماد تعميم

 تايج يك نظرسنجي از بين شهروندانرا درنورديده و تبديل به يك امر عمومي شده است. ن

مسئلة اعتماد و شفافيت اجتماعي و در پاسخ به اين پرسش كه تا  سوئدي در خصوص

هاي اجتماعي اطالعات مالي، آدرس سكونت و چه اندازه مايلند ديگران در شبكه

دهندة ميزان باالي اعتماد متقابل اجتماعي به هم مشخصات خانوادگي آنان را بدانند، نشان

ودند كه مشكلي با انتشار اطالعات درصد از شهروندان سوئدي معتقد ب ٦٧بوده است. 

ها با انتشار درصد از آن ١٠هاي اجتماعي و فضاي مجازي ندارند. شخصي خود در شبكه

اند. اين در حالي است كه وقتي همين اطالعاتشان در فضاي مجازي در تعارض بوده

 يدهندگان ايرانپرسش از شهروندان ايراني پرسيده شده است، تنها دو درصد از پاسخ

هاي مجازي و در دنياي اينترنت ها را ديگران در شبكهحاضر بودند اطالعات مالي آن

 ,Rahmati)اندها حاضر به شفافيت اطالعات خود در دنياي مجازي نبودهاز آن %٨٨بدانند. 

2019a: 113).  
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توان سامانة نورديك را ميحوزة يافته در كشورهاي اعتماد تعميمهاي يكي از جلوه

دانست.  ) CPR(Civil Registration System((العات مدني افراد مشهور به ثبت اط

 from gradle)» ز گهواره تا گور تامين اجتماعي«نظام دستورنامه سرماية اجتماعي از اين 

to crave social security system)هاي عمدة سرماية اجتماعي و ، با عنوان يكي از نشانه

يا همان سامانة ثبت اطالعات مدني، بدين ترتيب  CPRاعتماد عمومي ياد كرده است. 

به شهروندي كشورهاي  CPRاقدام مي كند كه افراد از بدو تولد با يك شمارة مشخص 

آيند و براي انجام هر يك از كارهاي خود اعم از كارهاي مربوط به نورديك در مي

امور اداري، امور مربوط به پارك خودرو، امور مالياتي، امور تحصيل، تسهيالت سالمت، 

پارچة عبارتي يك سامانة يككنند؛ بهبانكي، شماره استخدامي و ... از اين شماره استفاده مي

الكترونيكي در اين كشورها وجود دارد كه تمام اطالعات فردي، مالي، عمومي و 

   شود.خصوصي فرد در آن ثبت مي

اي همعناي وجود ظرفيت بسيار بااليي از اعتماد عمومي به روشوجود اين سامانه به

عمومي (دولتي) براي مديريت مناسبات شهروندان است. در اختيار داشتن اين حجم از 

تواند زمينه مشكالتي شبيه به دستكاري و دخالت در اطالعات شخصي توسط دولت مي

اما در كشورهاي اسكانديناوي سطح باالي اعتماد  حريم خصوصي را درپي داشته باشد؛

درستي انجام وظايف عمومي را تعقيب عمومي سبب شده است تا اين نظام متمركز به

  .(Svendsen, 2009: 219)كند 

گيري دولت رفاه فراگيرحوزة نورديك است. هاي شكليافته يكي از پايهاعتماد تعميم

جه به وجود آمدن سرماية اجتماعي سبب شده است يافته اجتماعي و درنتياعتماد تعميم

كنندة ثروت همگاني اعتماد عمومي به وجود آيد و تا دولت در جايگاه نهاد بازتوزيع

مثابه موجوديتي مستقل و يك نهاد فراتر از هر نهادي در پرتو اين متعاقب آن دولت به

عمومي شود. در چنين اعتماد عمومي شكل گيرد و خود دولت عاملي براي تقويت اعتماد 

كند؛ چون به نهادهاي عمومي شرايطي، جامعه سطح بااليي از ماليات را پرداخت مي

  كنندة امنيت اجتماعي خود اعتماد دارد. تأمين
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كنندة سطح بااليي از امنيت اجتماعي هستند؛ زيرا به مردم نهادهاي عمومي، تأمين

عي خود اعتماد دارد؛ بنابراين يك چرخه كنندة ماليات براي امنيت اجتماعنوان تأمينبه

زندگي خوب در اسكانديناوي شكل گرفته است كه پشتيبان امنيت اجتماعيدولت رفاه 

گيري است. هيچ چيز جز سطح باالي اعتماد در جامعه فراگير و سطح باالي ماليات

  تواند ضامن چنين چرخة زندگي خوب در دولت رفاه نورديك باشد.نمي

  

  انساني توسعة

 گردد.مي رب انساني سرماية توسعة مسئلة به رفاه دولت با ثروتمندان همراهي معماي ديگر بُعد

 نسانيا توسعة شاخص با انساني سرماية نورديك،حوزة  در اجتماعي سرماية توسعة با همگام

(Human development Index) ستا بوده نورديك توسعة بنيادين اصول يا اصلي هايمؤلفه از. 

 آن در موجود هايشاخص با مطابق كه دهدمي نشان را انساني توسعة شاخص زير جدول

   هستند. انساني توسعة در اول كشور پانزده بين در نورديك كشورهاي

 ترمترقي انساني توسعة باشد، ترنزديك عدديك به انساني توسعة شاخص عدد هرچه

 به همدارانآينده نگاه و تروسيع حكمراني اندازچشم تر،مترقي انساني توسعة هرچه و است

  است. كرده مشخص به را شاخص اين يك شماره جدول بهتر. سياسي نظام

  

  آن جزئيات و انساني توسعة شاخص :١ شماره جدول
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  ٦٨,٠١٢  ١٢,٦  ١٧,٩  ٨٢,٣  .٩٥٣  نروژ  ١

  ٥٧,٦٢٥  ١٣,٤  ١٦,٢  ٨٣,٥  .٩٤٤  سوئيس  ٢

  ٤٣,٥٦٠  ١٢,٩  ٢٢,٩  ٨٣,١  .٩٣٩  استراليا  ٣

  ٥٣,٧٥٤  ١٢,٥  ١٩,٦  ٨١,٦  .٩٣٨  ايرلند  ٤

  ٤٦,١٣٦  ١٤,١  ١٧  ٨١,٢  .٩٣٦  آلمان  ٥
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  ٤٥,٨١٠  ١٢,٤  ١٩,٣  ٨٢,٩  .٩٣٥  ايسلند  ٦

  ٥٨,٤٢٠  ١٢  ١٦,٣  ٨٤,١  .٩٣٣  كنگ هنگ  ٧

  ٤٧,٧٦٦  ١٢,٤  ١٧,٦  ٨٢,٦  .٩٣٣  سوئد  ٨

  ٨٢,٥٠٣  ١١,٥  ١٦,٢  ٨٣,٢  .٩٣٢  سنگاپور  ٩

  ٤٧,٩٠٠  ١٢,٢  ١٨  ٨٢  .٩٣١  هلند  ١٠

  ٤٧,٩١٨  ١٢,٦  ١٩,١  ٨٠,٩  .٩٢٩  دانمارك  ١١

  ٤٣,٤٣٣  ١٣,٣  ١٦,٤  ٨٢,٥  .٩٢٦  كانادا  ١٢

  ٥٤,٩٤١  ١٣,٤  ١٦,٥  ٧٩,٥  .٩٢٤  متحده اياالت  ١٣

  ٣٩,١١٦  ١٢,٩  ١٧,٤  ٨١,٧  .٩٢٢  بريتانيا  ١٤

  ٤١,٠٠٢  ١٢,٤  ١٧,٦  ٨١,٥  .٩٢٠  فنالند  ١٥

  )OPMENT PROGRAMME)UNITED NATIONS DEVEL متحد ملل توسعه برنامه منبع:

  

 فساد با مبارزه و شفافيت

 اهيهمر هايمؤلفه جمله از توانمي نيز را شفافيت عمومي، اعتماد و انساني توسعة برعالوه

 بوده ناي سوسياليستي هاينظام به وارد ايرادهاي ترينمهم از يكي شمرد. بر دولت با جامعه

 اما ست؛ا ناتوان شفافيت اعمال و فساد با مبارزه از انبوهش، حجم و بزرگي دليلبه دولت كه

 هايدولت بلكه است، نبوده گريبان به دست مشكل اين با دولت تنهانه نورديك نظام در

  هستند. الملليبين شفافيت اعمال و فساد با همبارز جدول صدر در نورديك حوزة

 كند، شرمنت را فساد شاخص ساالنه صورتبه دارد وظيفه كه المللبين شفافيت سازمان

international) است كرده معرفي فهرست هايبرترين جزو را سوئد و نروژ دانمارك، فنالند،

2018) transparency,ةمسئل يك به تبديل كشورها، اين در فساد كه است معني بدان اين ؛ 

 عين در نورديكحوزة  هايدولت چگونه كه پرسش اين به پاسخ در است. نشده اجتماعي

 ژوهانپسياست و شناسانجامعه اند،نشده فساد عارضه دچار رفاه، دولت نوع از بودن فراگير

 تماعياج سنت به فساد نبود از ايعمده بخش اينكه جمله از اند،شمرده بر را مختلفي داليل

Anderson, and 86-59 2013: Pippidi,-(Mungiu :1973 419-473 شودمي مربوط كشورها اين
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2000) Pope, and سوئدي دادرس« گركنترل چهرة بكسليوس، مثال براي« (The Swedish 

Ombudsman) سرئي« كشد:مي تصوير به گونهاين است آمده وجود به تاريخ طول در كه را 

 هايد اين بنابراين و داشت پادشاه سمت به را همه از ترمهم و اوليه و نهادي فاداريو دادگاه

 پست يك به نياز واقعي استقالل موضع از دولت بر نظارت براي كه كرد ترويج به شروع

  .Bexelius) :1967 171( »دارد وجود اداري

 يآزاد قانون اولين تواندمي كه كردند تصويب را قانوني سوئدي مالكان ١٧٦٦ سال در

 استثنائات (با اسناد كليه قانون، آن در مندرج اصول طبق« شود: تلقي جهان در ١اطالعات

Bexelius)  شوند عمومي بايستي دارد، وجود مقامات هايگيريتصميم آن در كه خاص)

 امعجو چون كه اندكرده اشاره موضوع اين به امر اين دليل تشريح در نيز برخي .:1967 (170

) :Feldbæk, 2000ندارد وجود نيز فساد ظهور و بروز امكان هستند، كوچك كشورها اين در

128)-123.   

 خطري است. دولتي هايدستگاه در مقررات تنظيم بر مشتمل خود ذات در رفاه دولت

 اين ود.ش تلقي غيركارا شهروندان سوي از كه است آن شود دولتي بخش متوجه تواندمي كه

 تاس اين اقتصادي سادة واقعيت كند.مي ايجاد رفاه دولت براي خاص مسئلة كي موضوع

 بخش در اقتصادي هايبنگاه درحاليكه است؛ دشوار دولتي بخش در كارايي گيرياندازه كه

 يمتق كاهشي روند يا سود افزايش قالب در را كارايي در بهبود هرگونه توانندمي خصوصي

 نند،كمي متهم ناكارايي به را آن كه حمالتي مقابل در لتيدو بخش بنابراين، دهند؛ نشان

  است. پذيربسيارآسيب

 رفاه دولت حفظ براي ما« شعار و اندشده خطر اين متوجه هاستسال رفاه دولت مدافعان

 مدرنيته براي جدي هايتالش موضوع، اين پيامد اند.داده سر را »كنيم! اصالح را آن بايد

 فهومم نوين. دولتي مديريت و جديد هايآوريفن كاربست همچون است دولتي بخش كردن

 بيمه حق و باال بازنشستگي حقوق باال، شغلي امنيت و دايم استخدام –دولتي شغل سنتي

                                                                                              
1 Freedom of Information Actor “Sweden's Freedom of the Press Act 1766” 

  ها قانوني شبيه به اين قانون تصويب كردند.آمريكايي ١٩٦٧تنها دويست سال بعد و در سال 
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 ستفادها با ايفزاينده طوربه دولتي بخش است. شدن ناپديد حال در سرعتبه– كم بازنشستگي

 دهد.مي قرار ديد معرض در را خود كارايي عملكردي، هايشاخص و موفق الگوهاي از

 هايايده با تاس ممكن اينكه با خصوصي بخش به دولتي هاييتمسئول از بخشي سپاريبرون

 الحاتاص روح حال، اين با است. شده مرسوم كامالً  باشد، تقابل در دموكرات سوسيال سنتي

 الحةمص يك و ضروري سياسي لحاظ از است ممكن سپاريبرون كه را ايده اين رفاه دولت در

  .(Svendsen, 2009: 219) است پذيرفته باشد، قبول درخور

 را دانمارك سال هر در ٢٠١٨ سال تا ٢٠١٥ سال از الملل،بين شفافيت سازمان هايداده

 فنالند د،سوئ نروژ، كمي، بسيار فاصلة با آن از بعد و داده قرار جهان در بافساد مباززه صدر در

  است. داده نشان را بنديترتيب دواين شماره جدول دارند. قرار

  

International  (منبع:٢٠١٨-٢٠١٥ المللبين شفافيت سازمان هايداده :٢ جدول

Transparency(  

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨   كشور  شماره

  ٩١  ٩٠  ٨٨  ٨٨   دانمارك  .١

  ٩١  ٩٠  ٨٩  ٨٧  نيوزلند   .٢

  ٩٠  ٩٠  ٨٥  ٨٥  فنالند   .٣

  ٨٥  ٨٤  ٨٤  ٨٥  سنگاپور   .٤

  ٨٩  ٨٩  ٨٤  ٨٥  سوئد   .٥

  ٨٦  ٨٦  ٨٥  ٨٥  سوئيس   .٦

  ٨٨  ٨٥  ٨٥  ٨٤  نروژ  .٧

  

 در جهان، كشور ١٨٠ ميان در نورديك حوزة كشورهاي شود،مي مشاهده كه همچنان

 Transparency International)المللبين شفافيت سازمان دارند. قرار جايگاه و رتبه باالترين

CPI))( فساد با ادراك شاخص(Corruption Perceptions Index) از زمان آغاز به كار در  را

به شاخص مهمي در عرصة جهاني براي مبارزه با فساد در بخش دولتي تبديل  ١٩٩٥سال 

الملل، هر ساله با انتشار فهرست  خود ميزان نسبي فساد در بين فيت بينكرده است. شفا
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دچار  ٢٠١٢كند. اين شاخص در سال كشور مورد بررسي را ارائه و منتشر مي ١٨٠

  صورت ساالنه منتشر شد. اصالحاتي شدو به

شود ها انجام ميها و نظرسنجياي از ارزيابيبراي به دست آوردن معيارها، مجموعه

هر يك از صفر (بسيار فاسد) به صد (بسيار تميز) متغير است. هرچه عدد شاخص  كه

د، آن تر باشتر و هرچه به صفر نزديكتر باشد، كشوري سالمكشور به عدد صد نزديك

  كشور فاسدتر است. 

  

  هاي اجتماعي در حل معماهاي توسعه نورديكبندي سنت) نحوه صورت٨شكل شماره (

  
  گيرينتيجه

 متناقض ظاهربه اجتماعي هايسنت بين گفتمان برآيند نورديك، حوزة توسعة مدل

 ودهب نورديك جامعة از بزرگي بخش نمايندة ها،سنت اين از يك هر است. (پارادوكسيكال)
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 سنت و داريسرمايه سنت سوسياليستي، شهريآرمان سنت آزاد، دهقاني سنت است.

 ينا فهم بدون اند.كرده نمايندگي را نورديك ماعياجت نيروهاي از بخشي يك هر حكمراني

 مدل در نهفته ظاهربه معماهاي و هاچالش از بسياري كردن حل امكان اجتماعي، هايسنت

 آزادي، و برابري بين دروني هايچالش داشت. نخواهد وجود جوامع، اين يافتگيتوسعه

 ايههزينه و وريبهره هايستسيا و باز اقتصاد و جامعه در دموكرات سوسيال هايسياست

 اب است. داده جاي خود در را هاآن نورديك مدل كه هستند هاييچالش باال، نسبتاً  اجتماعي

 است؛ موجود هايچالش همةاين عملي فرايند ترسيم لزوم است مشخص آنچه حال اين

 رايند،ف اين استخراج با دارد. نورديك همبستگي اجتماعي سنت در ريشه خود كه فرايندي

 شماره شكل در كه شد خواهد كشيده تصوير به نورديك حكمراني اندازچشم و همراهي

 و هاچالش اين از يك هر اهميت دليلبه حال اين با است. شده داده نمايش خوبيبه هشت

 شدن ستهبرج از مانع و كند بازتوليد را همبستگي اين دائماً  بتواند بايد نورديك جامعة معماها،

 رب برابري اگر اينكه، چه شود. ديگري مقابل در هاآن يابيبرتري و هادوگانه اين از يك هر

 سوئد در ١٩٧٠ و ١٩٦٠ ،١٩٥٠ هايدهه در كه شودمي چيزي آن نتيجة شود، مستولي آزادي

 مودگيخ و نوآوري در نقصان گيرد، پيشي وريبهره بر اجتماعي هايهزينه اگر افتاد. اتفاق

 قرن اوايل و ١٩٩٠ دهة در فنالند كشور در آنچه همانند درست آمد؛ واهدخ پيش جامعه در

   افتاد. اتفاق يكم و بيست

  
 سپاسگزاري

 يعلم و يساختار نظرات ارائه خاطر به محترم داوران از دانديم الزم خود بر نگارنده

 .يدنما يسپاسگزار
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