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چکیده

یاجتماعهایبحرانواعتراضاتوجودباوفعلیشرایطدر•
اقتصادی،واجتماعیگذارانسیاستومسئوالنبیشترمتفاوت،
شدهااجربارهااینازپیشکهکنندمیمطرحراهاییسیاست

دهشمنجرمتعددیاجتماعیهاینارضایتیوشکستبهو
مسائلیپیچیدگپژوهش،اینادعایبهتوجهباآنکهحال.است

کهاستهشدسببجامعهبرحاکمذهنییاعینیانتزاعوکنونی
تیشناخجامعهمفهومیهایگانهدوازمتعارفاستفادهحتی
قدنبراینیزمدرنیته-سنتوناعقالنیتعقالنیتمانند

کنوناهمکهروندهایی.بیایدنظربهنابسندهموجود،روندهای
زینجایگراهااستارتاپجملهازمالیسرمایهمختلفاشکال
نجایگزیرامجازیفضایواجتماعیهایشبکهوصنعت
است؛کردهفرهنگیوسیاسیعمومیعرصه



سویهیکنگاهبودننابسندهتااستشدهتالشآدورنونظریهازتبعیتبهنوشتارایندرروایناز•
انضمامی،اختاریسدرآنمسائلوفعلیاجتماعیکلیتنقادبرایمفاهیماینبهدیالکتیکیغیرو

دواینهکدهدمینشانپژوهشهاییافته.شوددادهنشاناستارتاپیهایشرکتساختاریعنی
برایپردازاننظریهوشناسانجامعهجانبازکهنیستندشناختیمعرفتموضوعاتیتنهاهاگانه

درکهنظمیند؛هستفعلیاجتماعینظمسازندهبلکهباشند،شدهساختهاجتماعیواقعیتتحلیل
یشامدرنپاشکالبهرویواپسانواعمیانجیفعلی،شرایطجملهاز(ناعقالنی)بحرانیشرایط

.استاجتماعوسیاست



:واژگان کلیدی

نیتناعقال۔مدرنیته، عقالنیت-، سرمایه مالی، شرکت های استارتاپی، سنتآنتروپرونر•



مقدمه و طرح مسئله

آفرینرخطهمونویدبخشهمایرانکنونیاقتصاددانانوسیاستمداراننگاهدرشناسیجامعه•
ونهادهاوافرادربیشتپذیریرقابتبرکهجدیداقتصادیهایسیاستبسطبا.شودمیمحسوب

اجتماعیفمختلطبقاتنارضایتیوبحرانبروزاست،مبتنیهادولترفاهیهایحمایتسلب
بهراامراولیایوداشتهادامهتاکنون1396ماهدیازپسکههایینارضایتیشود؛میبینیپیش

.استواداشتهشناسانجامعهازبرخیبااندیشیهم



ماعیاجتهایبحرانواعتراضاتکهرودمیگمانشناسان،جامعهبااندیشیهمخواستپسدر•
جامعهکهتاسسیاسیواجتماعیسنتی،نهادهایناعقالنیتیاهاتودهناعقالنیتمحصولکنونی
فراخواندهدمتخبهاجتماعیفرهنگیمدرنیزاسیونوناعقالنیعناصراینحذفبرایبایدشناسی

بهعقالنیتوخردورزیبهدعوتایران،درنئولیبرالیمناسباتگرفتناوجباهمسوواقعدر.شود
استذارگحالدرهادههایرانافراد،اینوجودبا.رسدمیگوشبهروزافزونیوپیوستهصورت

اتحیبرهمچنانعقالنیغیررفتارهایومدرنغیرنهادهایمدرن،نهادهایاستقراروجودباو
دارند؛حکومتایراناجتماعی-اقتصادی



فسادیتناعقالنازناشیمالیمؤسساتشکستنمونهبرای•
وانستهتسنتیظاهربهنهادهایباپیونددرکهاستآلودی

بهوردنآفشارباوبزندبرهمرابانکیعقالنینظماست
رامردمربیشتمنافعها،تودهناعقالنیتازاستمدادودولت
ناسیشجامعهرواینازکند؛گذارانسپردهمنافعقربانی

ویتناعقالنعقالنیتمفهومیهایدوگانهدلیلبهباید
جوامعتاقتضائاباهمسوییبهراافرادهمهمدرنیته-سنت
راتهگذشازماندهیادگاربهناعقالنیتوفراخواندمدرن

.کندرفع



هایالماناستممکنداریسرمایهازشکلایندرواقعدر•
هماند؛شونبدلخودضدبهالحسنهقرضجملهازدینیوسنتی
هایشرکتجملهازاقتصادیسازوکارهایروزترینبهکهطور

وسازرینتدموکراتیکوترینمدرنتوانندمیاستارتاپیجدید
راکارگریهایاتحادیهجملهازاجتماعیاقتصادیکارهای

مدرنسنتیانهگدودرمستتردیالکتیکیغیربینش.کنندمنتفی
اینازبسیاریسهامکهرسدمینظربهتردارمسئلهجاییدر

نهادهاییجانبازشدنمعرفیازپسایراندرهاشرکت
سوبمحسنتینهادهایمتعارفگفتاردرکهشودمیخریداری

رامذکورهایشرکتمدرنظاهربههایارزشوشوندمی
ملکردعنماییمتناقضصورتبهحالعیندر.بخشندمیتحقق

مثابههبها،بانکماننددیگراقتصادیسازوکارهایدرنهادهااین
.دشومیتقبیحسنتینهادهایوسنتناعقالنیتتجسم



چارچوب نظری

ظاهرخودیدرپدیدارهایمثابهبهپوزیتیویستیومتعارفنگاهدرداریسرمایهجامعهپدیدارهای•
باورنداینبرهانهناآگایاآگاهانهافرادبیشتر.شوندتحلیلپدیدارهاسایرازجدابایدکهشوندمی
هامقولهوهنگفرساحتبااستارتاپیهایشرکتجملهازاقتصاد،قلمرومیانچندانیارتباطکه

امورجبریجمعیعنیانتزاعیکلیتیجامعهغالب،نگاهدرزیراندارد؛وجودذهنیمفاهیمو
.ذیرندپدرکتجربیوجداگانهصورتبههریککهاموریشود؛میپنداشتهاجتماعیخاص

صادیاقتگذارانسیاستومسئوالنپدرساالرانهوخیرخواهانهظاهربهجدیتوآرامشهمچنین
کهنگاهیت؛اساجتماعیکلیتیکپارچگیووحدتضمنیفرضبرمبتنیکنونی،اجتماعیو

.استداریسرمایهجامعهشیءوارهوانتزاعیذهنیتمحصولخود



چهارچوب نظری

وحدتایقدقاینانتقادیپردازاننظریهتحلیلبهتوجهباو•
باتیکیدیالکارتباطناعقالنیوعقالنیآشوبناک،وبخش

هکاندشدهمحققداریسرمایهجامعهدرودارندیکدیگر
ست،نیخاصاموریکپارچگیووحدتازناشیآنکلیت

تلفمخاجتماعیهایگروهوافرادمتخاصممنافعازبلکه
ورنوآدوتقریربهتوجهبااینکهضمن.استشدهحاصل

حاصلهکنیستکلیانتزاعیمفهومجامعه،انتقادیسنت
مامیانضکلیمفهومبلکهباشد،اجتماعیجزئیاتجمع
.است



چهارچوب نظری

وءیشغلبهدلیلبهکهایجامعهمسائلدلیلهمینبه•
مخدوشوچندپارهانتزاعیوصوریعقالنیتوارگی

آناجزاییکدستوانگارانهسادهچینشبااست،شده
رامعهجاکهاستاینظریهنیازمندبلکهشود،نمیرفع

انضمامیدقایقصرفنشینیهمکنارنهوانضمامیکلیتی
لیتکاماکند،تلقیدقایقاینانتزاعییابیوحدتیا

مینتجربهدرخودیصورتبهگاههیچمذکوراجتماعی
میبروزخاصیبندیشکلدروابژهدرونبلکهشود،

اریدسرمایهکلیتپژوهش،ایندرکهگونههمان.یابد
ارتاپیاستهایشرکتتحلیلخاللازکنونینئولیبرال

.استشدهبررسی



،آدرنوتفسیریشناسیجامعهکمکبهنیزنهایتدر•
ردیافتهتجلیناعقالنیتکهشودمیدادهنشان

سنتهبازماندتنهاامروز،اقتصادیواجتماعیمناسبات
نیتناعقالمحصولتنهایاایرانیجامعهناعقالنیهای
ظاهرهبدارانهسرمایهکلیتبابلکهنیست،هاتوده

همهککلیتیاست؛دارمیانجیامروزمدرنوعقالنی
.استهیافتتجلیاستارتاپیهایشرکتدراکنون



روش شناسی پژوهش 

تفکیکریکدیگازراحتیبهراآنهاتواننمیوهستندتنیدههمدرآدرنونظریهوروشچهاگر•
دادهشرح،استشدهاستفادهکارایندرکهآدرنونظریهروشیابعادازبرخیبخشایندرکرد،

.دارندتاهمیبیرونینقدودرونینقدیعنینقدتنیدههمدردقیقهدوآدرنونظریهدر.شودمی
وندرنقدنخستوهلهدراست،کردهبیانجامعهوفرهنگیانتقادمقالهدراوکهطورهمان

راامعهجهایتناقضها،تناقضایندروکنددنبالراهاتناقضمنطقکهاستنیازماندگاری
آنتواندنمیهمچنین.کندتوجهخویشتصوربهتواندنمیماندگاردرونانتقاداماکند،درک

وکندآزادآناعماقدرفرورفتنباومستقیمراذهنتواندمیکندتصورکهباشدخودخواهقدر
زیراد؛برمیحقیقتبهراهناگزیرموضوعدرشدنورغوطهکندگمانکهلوحسادهآنقدرنه

مداخله[رونیبینقدنوعیبیرونازدروغینکلیتدربارهذهنیمعرفتکهصورتیدرچیزهامنطق
۔(1387:3۲۰آدرنو،)بودنخواهدماراهنماینکند،



رتاپی و مسائل و ، موقعیت شرکت های استانقد اقتصاد سیاسی نئولیبرالدر این پژوهش، به کمک •
ر به کمک مؤلفه تناقضات درونی آن در نسبت با کلیت اجتماعی فعلی بیان می شود و از سوی دیگ

تاپی رایج های مختلف نقد درون ماندگار آدرنو، مقوله ها، مسائل و تنش هایی که در گفتار استار
. آشکار می شود. کنار گذاشته شده است



کهیتجرباجتماعیپژوهشونظریشناسیجامعهسنتدومیانآدرنونیز،پژوهشمیداندر•
بهراآنهابلکه،ندکنمیطردکلیبهراآنانازیکهیچوگیردمیقراردارندپوزیتیویستیسابقه

متنوعهایروشهماوبرایرواینازدهد؛میقراریکدیگربانسبتدردیالکتیکیصورت
علمیتوجاهغیرهومشاهدهآماریهایتحلیلپرسشنامه،مصاحبه،ازاعمتجربیشناسیجامعه
کلیدینقطهاماروند،میفراترپراکندهتجربیشواهدازضرورتکهنظریتأمالتهمودارند
ساختنبرایشرطپیشنخستینکهاستشدهبیانعباراتایندرسنتدوهرباتمایزدراوروش
ازماندهیسآناساسبرراپراکندههایدادهبتوانکهاستجامعوسراسریمفهومیکلیت،یک
.کرد



نکردهارسازگاجتماعیکنترلکارهایوسازباراخودکهایزیستهتجربهازبایدمفهوماین•
بهسپسوردبگیشکلخودتأمالتبرتزلزلبیپایداریازوپیشیناندیشهیادآوریازواست

.(1387آدرنو،)«شودتعدیلواقعیتاینباتماسرهگذرازوشودآوردهمادیواقعیتعرصه



شکلکمکبهبایدانتقادینظریهترتیببدین•
ونبیرازکهرامفاهیمیتجربه،ومشاهدهازخاصی

بهت،اسکردهوارد(شناسیروانیااقتصادعلممانند)
مایلتآنهابهموضوعخودکهکندتبدیلمفاهیمی

موضوعبالفعلچیستیبارامفاهیماینآخردرودارد
ظریهنمطالعهضمنامراینتحققبرای.کندروروبه

یکازلنئولیبراداریسرمایهبامرتبطانتقاداتوها
یسوازجدیدهایفناوریبامربوطنظریاتوسو

هایویژگیفهمبرایهاروشازایمجموعهدیگر،
فادهاستهاآنبالفعلچیستیوهاحوزهایندرونی

است؛شده



ا،فضاهایندرمشارکتازحدیواستارتاپیهایشرکتومجازیفضاهایمشاهدهجملهاز•
سیاستگفتارمحتوایتحلیلواستارتاپیهایشرکتفعاالنومدیرانبرخیبادوستانهمصاحبه
ریاستفناوریوعلممعاونتمانندهاییسایتدرحوزهاینفعاالنومسئوالنوگذاران

کهwww.shanbemag.comاینترنتیمجلهواقتصاددنیایروزنامههمچنینوجمهوری
وچرخادمیآکماننددیگریاینترنتیهایسایتوهستنداستارتاپیرویدادهایاصلیسایت

.غیره



یافته های پژوهش

شرکت های استارتاپی به مثابه تجسم عقالنیت•
اریکی تلقی شرکت های استارتاپی در شرایط اقتصادی چند سال اخیر ایران، به مثابه نوری در ت•

شرکت در شرایطی که خصوصی سازی بخش های دولتی به بن بست رسیده است و. می شوند
، استارتاپ ها به های فروخته شده به جای رقابت پذیری در آستانه تعطیلی و ورشکستگی هستند

یه داری از مثابه شکلی از بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، نوید این را می دهند که سرما
بیشتر آنها . نندپایین نضج می گیرد و نواقص شرکت های موسوم به خصولتی را به مرور رفع می ک

ژه در می پندارند که این شرکت ها می توانند کاری را انجام دهند که تاکنون دولت ها، به وی
ار می حوزه رفع بیکاری انجام نداده اند و افراد را به مثابه ارائه دهندگان خدمات مختلف به ک

نحوه عملکرد به الگوی ارگانیکی از اقتصاد در ساختار وماشینی گیرند، اما جابه جایی از الگوی 
. شرکت های استارتاپی نمود روشنی یافته است



کهاستآمریکدر«ولیسیلیکون»آنهاکاروکسبالگوی•
وفکرهایاتاقنهادها،ها،دانشگاهعمدیدهیسامانبا

یمتعینخاصمحلیدرنظامیپژوهشوتوسعهواحدهای
نکالوداریسرمایهدولتطریقازساماندهیاینویابد

یابیدستبراینوآوریدنبالبهداریسرمایههایشرکت
در.(1396:1۲7هاروی،استرقابتعرصهدربرتریبه

دولتیایهدانشگاهپیوندقالبدرنیزایراندرکهالگواین
هایپارکورشدمراکزباشریفصنعتیدانشگاهمانند
اه،دانشگمانندساختارهاییاست،شدهاجرافناوریوعلم

ازپسکهاقتصادودولتحتیومالیبازارهایصنعت،
وایزمتموبندیطبقهخرد،تجسممثابهبهروشنگری

.اندهرسیدجدیدسنتزیووحدتبهبودند،شدهمستقل



کاراییوری،بهرهبهبودبرایسرمایهپژوهش،اینادعایبهاکنون•
کاریاجتماعشرایطکهاستشدهمتمایلسواینبهسودآوریو
وگیهماهنکهتصوراینباویژهبهکند؛ترانسانیظاهربهرا

دررسمیغیرودوستانهکوچکهایشرکتمیانهمگرایی
درنو،آ)دهدمیافزایشراوریبهرهقاطعریزیبرنامهبامقایسه
اینتحققبراینیزخودشناسیجامعهوروانشناسی،(۲۰۰۰:59

میرفتهگخدمتبهاقتصادیکاریفرایندازجزئیعنوانبهوامر
مثابهبهافزودهارزشبرکهداریسرمایهعقالنیغایتاماشوند،
ازستفادهاباوبخشینظمدقیقةهمیندراست،استوارمثبتامری
آنها،شدهعقالنیکاراجتماعیفراینددراجتماعیوانسانیامور

براینیزتنهایدروکندمیتثبیتناعقالنیهایساحتمثابةبهرا
.گیردمیخدمتبهبیشترسودانباشت



ریفراگیعقالنیتازناشیجدیدهایشرکتدرانسانیهایشاخصرشدانداز،چشمایناز•
ذیلردراانسانیودوستانهروابطحوزۀنتیجهدروکردهایجابراعقالنینامکملکهاست

.استکردهادغامخودعقالنیساختار



ر به سختی این گونه حوزه روابط دوستانه عاشقانه در رقابت دهشتناک بازار سهیم می شود و دیگ•
مانند اتحادیه و در جریان کنش جمعی( و رنج دیگری)می توان بر مبنای بازشناسی متقابل دیگری 

قالنی سرمایه های سابق به عالئق و منافع مشترکی رسید و در برابر منطق سلطه و استثمار جهان ع
ار کرد که برای دارانه مقاومت کرد، بلکه باید به شکلی عقالنی و منفعت طلبانه دوستانی اختی

.  پیشبرد بهتر اهداف عقالنی فردی کمک کنند



سببدتمکوتاهسودآوریبرتمرکزوهاشرکتاینمضاعفانتزاعیعقالنیتدیگرسویاز•
طحسمانندثابتیومشخصاجتماعیمعیارهایاساسبرفردیتمایزاتجدیتکهشودمی

امکانتیجهندروشودکاستهمشخصهایحوزهدرکاریسابقهوتحصیلیرشتهیاتحصیالت
تریندیجدرواسطهبیرقابتمقابل،درامابگیرد،صورتترراحتجاییجابهوکارتغییر

تالشبدونندتوانمیافراددیگرعبارتبه.گیردمیصورتمالیموفقیتکسببرایآنشکل
وپذیریفانعطادرکهسطحیوبازیگوشانهشکلیبهومشخصکاریحوزهبرجدیتمرکزو

راخودرعتسبهوبیاموزندراهامهارتازایگستره،(یابدمیبروزاستارتاپیمدیرانشیطنت
.کنندآمادهخودمشابهافرادبا(یابدمیبروزاقتصاددانانجدیتدرکه)جدیرقابتیبرای



ی استارتاپیدوگانه عقالنیت و ناعقالنیت و سرمایه خطر پذیر شرکت ها

ایجدیداقتصادحوزهدرعمومااستارتاپیهایشرکت•
New EconomyهایحوزهشاملکههستندفعالITو

ICTشبخدر.استبیوتکنولوژیوتکنولوژینانووIT
بهارتاپیاستهایشرکت،استنوشتارایناصلیتمرکزکه

تزیرساخباکهپردازندمیهاییسرویسوخدماتارائه
بههمهاسرویسوخدماتاین.باشندپذیرتحققITهای

بههمومرسومبورژواییخردهوشهریخدماتحوزه
فضایخاصکهگیرندمیتعلقافزارهایینرموهاسرویس
هستند؛جدیداقتصادومجازی



خدماتهبکهکاالدیجیشرکتازاندعبارتایرانیهایاستارتاپترینمعروفنمونهبرای•
فارشسوشهرینقلوحملحوزهدرکهاسنپشرکتپردازد،میالکترونیکیتجارتحوزه

افهکرکتشپردازد،میگردشگریخدماتبهکهباباعلیشرکتکند،میفعالیتغذاآنالین
راکاشتبهکهآپاراتشرکتدهد،میارائهویدئوواندرویدیهایبازیوهابرنامهکهبازار

.پردازدمیویدئوگذاری



کارخانه یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری شرکت های استارتاپی این است که برخالف•
ابت کالنی را های تولیدی و بخش صنعتی، پیش از آنکه بازار اولیه آنها شکل بگیرد، سرمایه ث

کاهش برایسرمایه خطرپذیر . برای خرید ماشین آالت و لوازم تکنیکی به خطر نمی اندازند
کت در مرحله نخست شر. در این شرکت ها صورت می گیردبه صورت گام به گام مخاطرات 

،یرندمی گ( شکلی از سرمایه مالی)که از شتاب دهنده ها اندکی های استارت آپی با سرمایه 



وکسبتوسعهورشدتداومصورتدرو(سال1/5تا1حدودا)مشخصزمانیگذشتازپس•
واردذیرخطرپسرمایهیعنیمالی،سرمایهدیگرنمایندگانبامرحلهچنددرتوانندمیکارشان

ظاهردراتشودمیآزمودهگامبهگامآنهابازارگسترهومحصولدیگرعبارتبهشوند؛معامله
تأمینیمالسرمایهریسک،کاهشبرایتالشوجودبااما،کندترعقالنیراسرمایهبرگشت

است؛تولیدیهسرمایشایستهبیشتراساساینبرناماینکهگیردمینامخطرپذیرسرمایهشده،
هکشودمیادعاامادهد،میاختصاصهازیرساختوآالتماشینبهراعظیمیسرمایهزیرا

بدونکهودشمیسنجیدهآوریبهرهوبانکیسرمایهباقیاسدرسرمایهازشکلاینپذیریخطر
بهتوجهباهآنکحال.کنندمیسرمایهصاحباننصیبراامنیوثابتبهرهخطریوکارنوعهیچ

است؛شدهآشکارترقیاساینکذباخیر،شرایط



نوعهرطردوکاریروابطبهمخاطرات،مدیریتدیگرمهمبخش•
بااهاستارتاپ.استمربوطکارنیروهایجانبازمقاومتامکان

نیکیتکوسازمانیساختارکمکبهوکاریروابطبازتعریف
نندکمحرومخویشحق-نامازراکارگراناندتوانستهخودخاص

نجاآازاماکنند،استخدامخدماتدهندگانارائهعنوانبهراآنهاو
آنها،استخدماتبخشبرهاشرکتاینهایفعالیتتمرکزکه

برونونئولیبرالیهایسیاستنتیجهدرکهمواجهندافرادیبا
وولتیدهایحمایتازنیزاینازپیش،گرفتهصورتهایسپاری

شتغالاامکانهمین.اندشدهمحروماشتغالحتىونهادینهاجتماعی
میتلقیدجدیکارهایوکسبعطیهمثابهبهنیزمنعطفوناپایدار

ومناسبازاربآوردندستبهازبعدآنهابیشترترتیباینبه.شود
نوساناتوارفشتوانندمیراحتیبهخود،بهکارگرانکردنوابسته

.کنندمنتقلآنهاحقوقبهرابازار



رایبراگذاریسرمایهخطراتتدابیر،اینباسرمایه•
امر،یناموازاتبه.دهدمیتقلیلکارفرماییسودکسب
وعلمیمراکزودولتجانبازایدئولوژیکیگفتار

هایبرنامهجملهاز)سلیهایرسانهودانشگاهی
آر،.یآ.داتصد،تاصفردانش،نسیممانندتلویزیونی

ردتوجهقابلهایپوششوپویاشبکهدرنمادانش
هایتشرکنتیجهدرشود؛میتقویت(خبریهایبخش

ساختاررینتمدرنوترینعقالنیترین،بهینهراستارتاپی
کند؛میمعرفیاقتصادی



درانفراوسودآوریبهباورمبنایبرراآنهامحصوالتوسهامفروشومالیساختارروایناز•
سویاز.دهدمیتخفیفراهاشرکتایندرگذاریسرمایهریسکوکندمیتضمینآینده
مندزمانیناتتعحذفباتوانندمیاطالعاتیارتباطیهایرسانهباپیونددرهاشرکتایندیگر

فاوتمتاجتماعیآدابوهافرهنگباومکانیگسترهدرراخودفعالیتعرصهمند،مکانو
ازیناشمخاطراتبرآنالینفروشوخریدوپرداختهایتکنیککمکبهودهندتوسعه

.کنندغلبهمحصولفروشوتولیدمیانمکانی-زمانیاختالف





کیفیتبرنهاستیمبتنفاینانسبرکهشودمیحاکممتمایزیرقابتیومالیمنطقترتیب،اینبه•
مبتنیگرنجزئیگریمحاسبهوعقالنیتامر،همینموازاتبه.محصوالتپذیریرقابتتوانو
انتزاعسطحکهیابدمیشکلتغییرفاینانسجهاناستعالییشبهعقالنیتنوعیبهالزمکارزمانبر
هایتئوریاسبراس.استترتفاوتبیانضمامیومشخصاموربرابردروداردبیشتریمراتببه

دارد،نهقمارگوشکلیتجربینظرازکهحالعیندرمالیبخشدرگذاریسرمایه،فاینانس
.یافتدستقطعیسودبهآنکمکبهتوانمیاحتماالتیهاینظریهبراساس



درپسینیوتجربیصورتبهمالیبازاردرراهاقیمتآیندهتغییراتتواننمیچهاگرواقعدر•
تخمینبهتوانمیپیشینیووارریاضیشکلیبهکرد،بینیپیشکانتمعرفتنظریهباقیاس

قیمتدربارهرارخطاپذیهایفرضیهبایدتخمیناینبرای.یافتدستآیندهتغییراتاحتماالتی
مشخصیخشببرگذاریسرمایهیامشخصسهامجایبهوکردرهابالفعلاقتصادبرمبتنیهای

تخاباناحتماالتیهایتئوریمبنایبرراهاداراییوسهامازسبدیغیره،وداراییتولید،از
.کرد



مبنایینهاآسودکهشوندنمیمحسوبمرسوممولداقتصادجزءسادگیبههاشرکتایننخست•
باچگونههکآموزدمیمالیسوداگرانبهاحتمالنظریهاماباشد،مالیسرمایهگذاریسرمایهبرای

ستدقطعیسودبهبتوانندجدیدهایشرکتسهامومالیهایداراییازسبدیکردنفراهم
اسباتمحنوعیواطالعاتیتقارننبودکمکبهخطرپذیرسرمایهها،شرکتایندر.یابند

رامتنوعایهشرکتسهامازسیدیوفاصلهاستارتاپیهایشرکتبازارمتوسطازاحتماالتی،
سهامسبددردبتوانننمونهبرایتادارندبازارمتوسطازمتفاوتیتوزیعکهگیردمیاختیاردر

برسند؛درصد95و5،3۰چونتوزیعیبهنهایتدرکهدهندقرارراهاییشرکتخود،



هایرکتشرویگذاریسرمایهباقیاسدراستارتاپیهایشرکترویگذاریسرمایههمچنین•
سودکسبسودایاست،شدهتثبیتتاحدودیومشخصآننهاییسودکهبورسدرفعال

درهالبتآیدمیشماربهجذابهایحوزهاز،باالریسککناردرنتیجهدروداردرامؤسسان
یافرابورسابمشابهساختارهاییباهاشرکتاینسهامدارندگاناینکهضمن.(بازارثباتشرایط
دردهشخصوصیعمومیهایبخشجانبازویژهبهودیگراقتصادیهایبخشجانبازخرید
سوددیگرتعباربه.کنندمیپیدابورسبهورودازپیشراسوداینتحققوفروشامکانایران،

درحتی.درآیدگردشبهوشودآوردهحالبهآیندهازکهیابدمیرااینامکانمذکور،مؤسسان
بههاشرکتاینمحصوالتگذاریقیمتمبناینباشد،سهاماینفروشامکانکهشرایطی
سهامزشاربهتوجهباشودمیپرداختههاآنمدیرانازبرخیبهکهحقوقیحتییایکدیگر

.هاستآنآینده



بهراربوطمکاریحوزهمتعینهایویژگیازبسیاریها،استارتاپگذارانسرمایهدیگرسویاز•
مسائلوهاپیچیدگیابتوانندنمینتیجهدرگذارند؛میکنارفاینانسبرمبتنیانتزاعیانتخابنفع

.ستامحتملبسیارامریهاشرکتاینورشکستگینهایتدروشوندمواجهحوزهآنخاص
واقعدروهاآندرونیثباتیبیبرهاشرکتاینزیادآوریسودگفتتوانمیترتیببدین

استاینهگوبهجامعهودولتبامقایسهدرآنهاساختارحالاینبا.استشدهبناهاآنشکست
وجهکهایمسئلهواقعدر.استگذارانسرمایهنهومردمخودشکستنهایتدرآنهاشکستکه

دعاویخالفبرکهاستاینکند،میآشکارترراکنونینئولیبرالهایسیاستایدئولوژیک
هایرکتشگذارانسرمایهجملهازمالیگذارانسرمایهبیشترشکستنئولیبرالی،گفتار

.شودمیجبراننئولیبرالیدولتکمکبهاستارتاپی،



مالیایةسرمغلبةموازیجریاندوباایرانحکومتینهادهایودولتمداخلةشکلدیگرسویاز•
.داردپیونداعتباریپولمتفاوتاشکالبسطوبازیبورسو
اماند،هستدولتشدنکوچکبرایسیاستیظاهردرسازیخصوصیهایسیاستسویکاز•

زیرات؛اسشدهو)شوندمیمنجرصنعتیسرمایهبربازیبورسومالیسرمایهغلبهبهعملدر
وادلهمببورسدرراخودسهامبخواهندکهزمانهرتوانندمیمواردبیشتردرجدیددارانسهام

پولبهغلبهروندایندیگرسویدرزداییمقررات.کنندگذاریسرمایهدیگریجایدرراآن
سرمایهنآزادشدشده،خصوصیهایشرکتسهامفروشوخریدبرایبیشترامکانواعتباری
.کندمیکمکمتورممالیبازارایجادوصنعتی



مدرنامرمیانمذکوردیالکتیکتواننمیشد،گفتهکهطورهمان•
کرد،ادقلمدایرانناعقالنیهایسنتمیراثسادگیبهراسنتیو

فضایباالیمسرمایةکنونیپیونددلیلبهدیالکتیکاینبلکه
.وندشمیتولیدبازوساختهاستارتاپیهایشرکتومجازی

فرهنگیاشکالبرخیتوانمیبیشتریسهولتبهصورت،ایندر•
وواقعیتازجداکهدانستهاییارزشبخشتجلیراسنتی

ازیراند؛گرفتهآرامابدیزمانیدرموجوداجتماعیتضادهای
کمکبهتوانندمیآنهامختلفاشکالدرمعنویامورمالکان
ندمزمانومندمکانامورمقاومتبرمجازیفضایومالیسرمایه

جودیوساحتیبهراخودفرهنگیاشکالوهاارزشوکنندغلبه
وسنتیرامدیالکتیکوزمانادراکدرتغییرباامراین.دهندارتقا

.استشدهایجادوتقویتجدیدداریسرمایهجامعهدرمدرنامر



دیالکتیک سنت و مدرنیته 

وهانشتتواندنمیهرگزکهنهامربانوامرجایگزینیبدونودائمیانقالببدونداریسرمایه•
دلیلهبوداریسرمایهاخیرشکلدرامراین.دهدادامهخودحیاتبهوبپوشاندراخودتناقضات

بودگیبستهنظم،ها،فناوریاینمدافعانباوربهتوجهبا.استیافتهشدتجدیدهایفناوریغلیه
ظهوروینتعنبودبازبودگی،بهراخودجایتوجیهات،بسامانارائهبرایهاییراهمانندتعادلو

کند،مینمختلراموجودوضعتنهاجدیدهایفناوریبرآوردنسرالبته...دهدمینوگراییدائمی
تفرصکاراینباوآوردمیوجودبهراجدیدمسائلوفناورانهامکاناتازایمجموعهبلکه

بودنرپذیدرهموارهاقتصادنتیجهدر...طلبدمیایتازهترکیباتکهآوردمیفراهمجدیدی
قرارفرینیآخودازفرایندیدرپیوسته.دائمنوگراییدریعنیدارد؛وجودکهاستتغییردائمی

.(1396:139هاروی،)«استخودساختنحالدرپیوستهاقتصاد...دارد





تلف و در با وجود فروپاشی اقتدار سنت، امر قدیمی در قلمرو فرهنگ سرمایه داری به اشکال مخ•
به تعهد به در سرمایه داری متأخر تعهد به سنت و امر قدیمی. منظومه های متفاوتی پدیدار می شود

مچنین با ه. سبک زندگی هایی مبدل می شود که بازار انتخاب آزادانه آنها را تضمین کرده است
های آنان را با کاالیی کردن و منتزع ساختن آنها از کلیت اجتماعی توانسته است تنش ها و تضاد

شده است از سوی دیگر موجب رضایت خاطر گروه های اجتماعی مختلفی. نظم فعلی خنثی کند
اد در که در ظاهر باورهای متفاوتی دارند، و این امر را می توان در دیالکتیک فرهنگ و اقتص

و اقتصادی نیز اکنون به دلیل کاالیی شدن فرهنگ، قلمر. اشکال سرمایه داری جدید نیز دنبال کرد
به امری فرهنگی تغییر چهره داده است؛ 



میشناختهخودفرهنگیتعیناتباپیشازبیشجدیداقتصادیساختارهایوهاشرکتنتیجهدر•
کیفیاتبهآنکهازبیشموجودبرندهایکهطورهمان.پردازندمییکدیگربارقابتبهوشوند

اختارسدرآنهاجایگاهوخودمشتریانزندگیسبکبهدهند،ارجاعکاالهاتجربیوعقالنی
هایپردرهروزمرمایحتاجخریدامروزهکهاندشدهسببودهندمیارجاعفعلیفرهنگیطبقاتی
.شودبدل(فرهنگیامرنوعی)آورنشاطومدرنایتجربهبههامارکت



سازیکاالییاصلیمتصدیانازیکیاستارتاپیآنتروپرونرهایفعلی،شرایطدرترتیبهربه•
کنندمیینجایگزوادغام،جاجابهبازاز،شرایطبهتوجهبارامدرنوسنتیاموروهستندفرهنگ

مثابةهباست،مبتنیگریواسطهوخدماتبرکهراخوداجتماعیاقتصادیساختارزمانهمو
.دارندمیمصوننقدازوکنندمیپنهانموجود،شکلترینمدرن



در(سنتبهمنتسب)ناعقالنیتفکرمختلفاشکالوجادونتیجهدرو•
عنوانهباینکهنهشود،میتولیدبازآنتوسطومتأخرداریسرمایه

تاگذشتهازایرانجملهازسومیجهانجوامعاختصاصاتازیکی
کهتاسقدرتیمالیسرمایهجادوییقدرت.باشدیافتهامتدادامروز

تحتکردن،حلجایبهراموجوداقتصادیاجتماعیمسائلهمه
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بحث و نتیجه گیری 

اتاعتراضوعمومیعرصهدراجتماعیواقتصادیهاینارضایتیکهکشوراخیرشرایطدر•
اقتصادیایهگذاریسیاستبرمبتنیوتکنیکیراهکارهایاست،یافتهآشکارنمودمردمی
همچناننیزیبحرانهایموقعیتدرحتیکهداردگفتاریغلبهازحکایتکشورمسئوالنمرسوم
دستمزدن،مسکاشتغال،مانندمشخصیهایخواستهبهپاسخدرآنها.شودمیانگاشتهطبیعی

بیشترهایآزادسازیمانندهاییسیاستبرهمچنانبهنجار،زیستمحیطازمندیبهرهومناسب
.کنندمیپافشاریعمومیهایخواستبرایخصوصیبخشازاستمدادبا



مسائللحبرایراهکارهااینازیکیعنوانبهنیزاستارتاپیهایشرکتتوسعهمیان،ایندر•
درتقوگرایانهحمایتنقشترپیشهادولتکهشودمیمطرحشرایطیدراجتماعیکالن
وایینپطبقاتویژهبهومختلفطبقاتسرنوشتهمچنین.اندکردهواگذارراخویشعاقله

عمومیهایسرمایهآنازترمهموخصوصیسرمایهوبازاردستبهراخدماتیهایبخش
هایهسرمایاین.استمنتزعآنمسائلواجتماعیکلیتازکهاندسپردهایشدهخصوصی
کارتقلیلملهجازانتزاعمختلفسطوحبهبیشترسودآوریوخودتولیدبازبرایشدهخصوصی
همهسازیمالیهبداریسرمایهاخیرشکلدروکاالبهاشیاءوکارتقلیلکارانتزاعی،بهانضمامی

.مانندمیبازاجتماعیکلیتدرکازنتیجهدروپردازندمیاجتماعیامور



دارمیانجیمعاانتزاعاینباکهاستخاصکلیتیوجامعهساختمتصدیسرمایهدیگر،سویاز•
اجتماعیذارانگسیاستواقتصاددانانآنکهحال.باشدانتزاعیکلیتیجامعهاینکهنهاست،شده

هستند،خودیفردمنافعدنبالبهکهافرادیجبریجمعازمتمایزحیثیتیجامعهبرایسویکاز
خویشافرادازکهانگارندمینفوذناپذیریوبستهکلیتراجامعهدیگرسویازنیستند،قائل

.کندمیتبعیتبازارعینیقواعدازومجزاست



عینیقواعدبهمثابهبازارقواعدمحکمحاکمیتبهباورباجامعهازهاآنسوبژکتیوکامالتلقی•
مبتنیکهآنشکلدلیلبهکهاستایدارانهسرمایهجامعهازناشیامراینواستبستههمجامعه

مانعاتباشدداشتهوجودنبایدونداردوجودجامعهاست،بازاردرآزادظاهربهافرادرقابتبر
وپیوندهاگذاشتنکناریعنیآن،نداشتنوجوددلیلبههمچنین.نشودبازاریهایآزادیتحقق

ممکنلشکترینمحکمبهکاالیی،منطقوبازارتسریجریاندراجتماعیهایبستگیهم
ازمستقلنیازهایرسدمینظربهکهاستبیگانههاآنواقعیمسائلوافرادباچنانوداردوجود
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مستقل از وجود دارد و چنان با افراد و مسائل واقعی آنها بیگانه است که به نظر می رسد نیازهایی•
حال آنکه .آنان دارد؛ نیاز هایی که باید با هم اندیشی نخبگان و متخصصان تشخیص داده شود

تصادی کلیت چنین جامعه ای از افراد آن جدا نیست؛ افرادی که در جریان مناسبات اجتماعی اق
ل افراد و سوژه ضمن اینکه فرض استقالل کام. جدید، هویت نسبتا مستقلی از جمع پیدا کرده اند

به هر حال . های اجتماعی موجود از کلیت سازنده آنها، توهمی است که از بازار نشئت گرفته است
و در بردارنده کلیت در منظومه اجتماعی اخیر، کلیتی انضمامی است که با افراد میانجی دار است

ماعی همه دقایق و مسائل خاص اجتماعی افراد و گروه هایی است که در سیاست گذاری های اجت
ی از اقتصادی متعارف مجزا شده و در عین حال مغفول مانده اند، اما این درکی از جامعه در شکل

جتماعی آن، سیاست دموکراتیک تجلی می یابد که با جایگاه عینی دولت و توان اقتصادی و ا
راهم امکانی برای درک مسائل خاص و مشخص افراد و گروه های اجتماعی مختلف و حل آنها ف

ان قوه عاقله، می کند، اما با کنار گذاشتن این درک از جامعه و بی اثر کردن کار کرد دولت به عنو
چرخه بستهای حاکم می شود که هم اکنون رؤیت پذیر است؛ 



هایت بحران سازوکارهای بازار نشئت گرفته اند، بار دیگر به همین بازار سپرده می شوند تا در ن•
.های پیچیده تری را ایجاد کنند

های برون توجه به شرکت های استارتاپی نیز در همین چارچوب صورت می گیرد؛ زیرا سیاست•
که با سپاری و خصوصی سازی چند دهه اخیر، خیل عظیمی از کارگرانی را برجا گذاشته است

گر به بازار و بیکاری و مسائل اجتماعی مختلفی دست به گریبان هستند، اما این مسائل بار دی
ئول این حال آنکه سازوکارهای سرمایه دارانه ای که مس. شرکت های استارتاپی واگذار می شود

ماعی و مالی وضعیت بوده اند، به صورتی افسارگسیخته تر در شرکت های جدید، مخاطرات اجت
ی و ابزاری و این شرکت ها با توسعه بیشتر عقالنیت صور. پیچیده تری را برجا خواهد گذاشت

اری، به غلبة ادغام روابط دوستانه در نظم اقتصادی و بسط گفتار آنتروپرونری در تمام سطوح ک
ی و غیر تاعقالنیت و فضای روان شناختی کمک می کنند که مستعد جنبش های فاشیست

.دموکراتیک و اوج گرفتن مخاطرات بازار است



ی که به دلیل به این ترتیب، ناعقالنیت امری جدا از عقالنیت سرمایه دارانه موجود نیست؛ یعنی عقالنیت•
بروز یافته ضعف نهادهای واسط و دموکراتیک در ایران در انتزاعی ترین و فایده گرایانه ترین شکل آن

یر خود است و به صورت دیالکتیکی بحران های ناعقالنی را شکل داده که هم اکنون همه افراد را درگ
اسان و نظریه همچنین این دو گانه ها تنها اموری معرفت شناختی نیستند که از جانب جامعه شن. کرده است

علی اند؛ نظمی که پردازان برای تحلیل واقعیت بر ساخته شده باشند، بلکه منطق بر سازنده نظم اجتماعی ف
امدرن سیاست از جمله شرایط فعلی، میانجی انواع واپس روی به اشکال پیش( ناعقالنی)در شرایط بحرانی 

ت همان طور که فسادی که هم اکنون در حال وقوع است و اقلیتی را به چپاول و غار. و اجتماع است
کارهای اموال عمومی مشغول کرده است،  بازخوانی امری کهن نیست، بلکه بازتولید آن از سوی سازو

های جدید مالی است که در شکل به ظاهر مشروعی در بیشتر اشکال اقتصادی موجود و از جمله شرکت
گری زدایی حال آنکه همین ساختارهای اقتصادی متصدی کاالیی سازی و دی. استارتاپی در جریان است

کن ساخته و از هستی های اجتماعی و انسانی هستند و شکلی از توزیع ناعادالنه ثروت را بیش از پیش مم
.مشروعیت بخشیده اند


