
 

 

 تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقالب 
 مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی
 فرشاد مؤمنی

 رضا زمانی

 چکیده
( ار چهارچ   بمه    7823-7531) سهعه ایهناب نهدن ان ابقه      هدف اصلی این مقاله، مطالعهه الوه ت     

  ابد بم  اجتمهاعی استنسهی نهاا یها بمه  اجتمهاعی        اجتماعی ن اقتصاا سداسی است. بم  اجتماعی می
 "انلهت "ن  "هات اجتماعی گننه" ناشد؛ ن ار اقتصاا سداسی، مبنات  حلدل نن نیژگی استنسی محدنا

ند ن نن این اسها   نجدحهاآ هب ها بسهبت نهه      هستمنافع باهمو ب  اتاارهات اجتماعی  است. گننه است ار
گذارت منهت    گذارت حاصل اا این ب ااها متفانآ است. ار این شنایط، ب ع ب اا ن سداست ب ااها ن سداست

گناا. ار این مقاله ن مبتنی نن چارچ   بم  اجتمهاعی ن   اا هب اا طنیق فنهیند سداسی )انلت(  عددن می
سی بشاب اااه شده است که بم  اجتماعی ایناب ندن ان ابق  ، بم  استنسی محدنا نه اه ن  اقتصاا سدا

ههات   ابهد کهه سهطس استنسهی نهه سهااماب       ات طناحهی ن سهامابدهی شهده    ب ااها ار این ب ع بم  نه گ به
مه   ات که ار این انره پدودنت شده، ب الو ت   سعه ت اقتصاات ن سداسی کنتنل ن محدنا ش ا. ار بتدجه

ار ارنب ههن یه    )شکاف استنسی " ن "(سداسی ن اقتصاات)شکاف   ااب انگابه " اجتماعی ایناب نا
  سهعه  گهذارت   بتدجه سداسهت . شکاف   ااب انگابه م اجه شده است "(اا ان سدست  اقتصاات ن سداسی

طبقهاآ  سطس استنسهی  "ن  "بخبواب سداسی محدنا  چنخش" صاات ار فضات نسته سداسی است.اقت
، انره رقانهت جهدت مدهاب    7558-7581)حتهی ار نهااه امهابی     " سط ن پایدن نهه سدسهت  سداسهی   مت

 استنسهی شهکاف   نه اه اسهت.  استنسی سدست  سداسهی  هات شکاف  هات سداسی( اا جمله شاخصه گننه
ننرسهی ن  هها(   ت اقتصهاات)مابند نابه   هها  سهااماب اا طنیق سطس استنسی منام نه بدز سدست  اقتصاات 

ائت ف غالب اعطاء شده ن سطس استنسهی   تس   عمده  س د آ نابکی نه اعضاده است که بشاب اااه ش
رغ  اینکه ار انره رضاشاه ن محمدرضاشهاه   ام نابکی نه شدآ محدنا ن اه است. ار ب ایت، علیمنام نه بم

)ن جامعه منقسه  نهه طبقهاآ    "هات مذک ر ار کنار  گدنت شکاف رشد اقتصاات  جننه شده است، اما شکل
هات اجتماعی منجن شده که   دید ن فننپاشهی بمهام سداسهی را ار پهی      نه بارضایتی "به جامعه طبقا ی(

 ااشته است.  

 واژگان کلیدی
 ،   سعه، ایناباقتصاا سداسی ، بم  اجتماعی 
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 جستارگشایی
 جننه   سعه ایهناب ار قهنب ندسهت  ار    

مداب کش رهات ار حال   سهعه یه   جننهه    

ت. ایناب ار ط ل ی  قهنب،  منحصن نه فنا اس

ان ابقهه   اجتمههاعی را  جننههه کههناه اسههت. 

ابق   مشننطه را ار شنایطی  جننه کنا که 

ها ار ب ع خ ا ار مدهاب   اا جمله انلدن حنکت

کش رهات ار حال   سعه ن اه اسهت. ابقه     

را بدهز ار شهنایطی  جننهه کهنا کهه       اس می 

نههدش اا یهه  اهههه اا رشههد اقتصههاات نهها    

راار نه ا. پها اا ابقه   بدهز نها   ددهن       ننخ 

گفتماب سداسی، همچناب نه اببال اسهتدانی  

نه الو ت   سعه ارنبزات متناسب نا مجم عه 

شهههنایط )اقتصهههاات، سداسهههی، فنهنوهههی،  

ن...( اسهت. نهناین اسها ،     ج نافدایی، بمامی 

 ام اسههت  جننههه   سههعه ار ایههناب ن ا یههل 

ت   سعه ن اب هب ج ت  دنین الو ها  بام فق

 م فق ار کش ر مطالعه ش ا.

ار این ب شتار،  جننه   سعه ایهناب نهدن   

ان ابقهه   ار چههارچ   بمهه  اجتمههاعی ن   

ش ا. ار چهارچ     اقتصاا سداسی مطالعه می

شه ا کهه چهنا     اقتصاا سداسی بشاب اااه مهی 

هات اقتصاات کهه اقتصهااااباب ارائهه     سداست

ام اهند، ار اکثن م اقع ار است ر کهار بمه   می

ههات نسهدار    گدنبد، یا  عدیل سداسی قنار بمی

گدنبهد کهه رن     م   ار است ر کار قهنار مهی  

هات اقتصاات مد بمهن   اصلی حاک  نن سداست

 اقتصااااباب را بدارا. 

مبتنههی نههن بمهه  اجتمههاعی، ان سدسههت  

  ابنهد ار نلندمهدآ    اقتصاات ن سداسی بمهی 

متفانآ اا یکدیون ناشند. مبنات مقایسه ایهن  

سدست  بدز سطس استنسی نه هب است که ان 

ابتمار اسهت ار نلندمهدآ یکسهاب ناشهد. ار     

ص ر ی که سطس استنسهی نهه یکهی اا ایهن     

ها افزایش یاند ن ایوهنت متناسهب نها     سدست 

هب   ددن بکند، شهکاف  ه ااب انگابهه شهکل     

گدنا که نه معنی خهنن  م قهت اا  عهاال     می

ا بم  اجتماعی است. خنن  اا  عهاال، خه ا ر  

ار ابقهه  ، ک ا هها، هشهه   ن غدههنه بشههاب    

ط ر که ار انره محمدرضاشهاه   اهد؛ هماب می

 این مسئله  جننه شد. 

بکته ایون ار ننرسی   سهعه مبتنهی نهن    

بم  اجتماعی، ننرسی سطس شکاف استنسی 

ار ارنب هن ی  اا این ان سدست  اقتصاات ن 

سداسی است. ار ص ر ی که سطس استنسهی  

د،  عهاال ههن یه  اا ان    نه شدآ محدنا ناش

ش ا ن بم  اجتماعی  سدست  اچار اشکال می

 گناا.   ار نلندمدآ اا  عاال خار  می

ار ننرسی  جننه   سهعه ایهناب نهدن ان    

ابقهه  ، نههااه امههابی ایههناب ار سههه مقطههع   

(، اا ک ا ا  ا 7823-7822مشننطه  ا ک ا ا )

( ن اا ک ا ها  ها ابقه      7822-7558ک ا ا )
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شهه ا. نناسهها    حلدههل مههی( 7531-7558)

چههارچ نی کههه ار اقتصههاا سداسههی ن بمهه    

شههده، الوهه ت   سههعه انره   اجتمههاعی ارائههه 

رضاشاه ن محمدرضاشاه ن ا یل بام فق ن اب 

ش ا ن ار ب ایت بتای  این به ع   هب ننرسی می

الوهه ت   سههعه ار کشهه ر ار انره نههدن ان    

 ابق   بشاب اااه خ اهد شد.  

نه   سعه ایهناب  ار مطالعه ن ننرسی  جن

ندن ان ابق   مبتنهی نهن اقتصهاا سداسهی ن     

راهبناهات که ب ن نلندمهدآ    ،بم  اجتماعی

. ار ایههن ابههد بمههن قههنار گنفتههه    سههعه مههد

هات اقتصاات ن  سطس نرنا نه نحث ،چارچ  

ن اه است. مطالعهه  هب  سداسی بدز متناسب نا

گدهنت ن   اقدق نقایع  اریخی یا رنبدهات شکل

ناشهد،   بمیبمن این مقاله  ایع مد ح ل این نق

مطالعهه مجم عههه عه املی کهه ار نقههایع    لهذا  

مابند ابق   مشننطه، ب ضهت     اریخی م می

  ملی شدب صنعت بفت ن یها ابقه   اسه می   

)اا منمن سانقه  اریخی ن یها   ابد گذار ن اه أثدن

خهار  اا سهطس    اررنبد  حه ل اقدهق هب ها(    

 .قنار ااربد حلدل این مقاله 

 اقتصاد سیاسی .2

هههات اقتصهههاات کهههه   مدههاب سداسهههت 

هایی کهه   اهند ن سداست اقتصااااباب ارائه می

ش بد،  فانآ فنانابی نجه ا   ار عمل پدااه می

هههات اقتصههاات کههه    گههذارت اارا. سداسههت

هات اقتصهاات   اقتصااااباب را نه ارائه سداست

فههنض ضههمنی جههدایی  ،سههاابد رهنمهه ب مههی

ن قانل اغماض هب ا سداست اا اقتصاا )ن یا  أثد

ابهد. ار   نن یکدیون( را ار خ ا مفننض گنفتهه 

ایههن چههارچ  ، اقتصههااااباب ابتمههار ااربههد   

ت هبهاب نهه    شهده  هات اقتصهاات ارائهه   سداست

گهذارت قهنار    سنعت ار اسهت ر کهار سداسهت   

گدنا ن نه منحله عمل ننسد. ار حالی کهه ار  

هات اص حی اقتصااااباب نهه   ناقعدت، سداست

نب   جه نهه م حمهاآ سداسهی ار    بدرآ ند

گدنبههد ن یهها نههه الدههل  اسههت ر کههار قههنار مههی

م حماآ سداسی نا  هأخدن نهه منحلهه اجهنا     

رسهند ن متفهانآ اا سداسهت پدشهن اات      می

شه بد. اقتصهاا    اقتصااااباب نه کهار نهناه مهی   

گهذارت   سداسی، رهدافتی است که ار سداست

اقتصهاات، محهدط سداسهی را بدهز نارا مهدل      

  ابهد هه     کند. محدط سداسی می می  حلدلی

گهذارت ناشهد ن    ار  حلدل،  انع هدف سداست

گهذارت طهن  شه ا.     عن اب قدد سداست ه  نه

  جه نه رهدافت اقتصاا سداسی این امکهاب را  

کنهد کهه ا یهل ابحهناف منهانع اا       فناه  مهی 

ار اقتصاا  حلدل گناا ن بشهاب   (7)ن دنه پار  

نا ار  خصدص اااه ش ا که نه عن اب مثال چ

منانع بدهننت ابسهابی، فقهط  خصهص مه        

بدست ن یها ار  خصهدص منهانع نهابکی فقهط      

مسئله   جده مالی ن اقتصاات م   بدسهت.  
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گهذارت اقتصهاات، ب ااههایی     اا منمن سداست

اهنهد،   هها را ابجهام مهی    که این ب ع  خصدص

ب ااهههات باکههاره هسههتند ن اقتصههاا سداسههی  

 ااههات باکهاره   اهد که چنا ایهن ب    ضدس می

اهنهد.   نج ا ااربد ن نه حداآ خ ا ااامه مهی 

هههات اقتصههاا  ار ناقهع عههدم   جهه نههه نندهاب   

گذارت اقتصاات است کهه   سداسی ار سداست

بتایجی نسدار متفانآ اا بتهای  مه را ابتمهار    

اقتصااااباب نه همهناه اارا. اقتصهاا سداسهی،    

هات اجتمهاعی ن انلهت    ریشه ار نیژگی گننه

 اارا. 

ااامه، انتدا نا ارائه ان عنصهن نندهااین    ار

اقتصاا سداسی، مسئله  أثدنگذارت سداست نن 

اقتصههاا ن پدامههدهات ایههن  أثدنگههذارت ار    

استکارت سداسی نااارهات اقتصاات ننرسهی  

 ش ا. می

 های اقتصاد سیاسی  بنیان .2-2
اقتصههاا سداسههی نههن ان نندههاب اساسههی  

ههات   هاست ار است. یکی اا هب ا اا نیژگی گهنن 

اجتماعی ن ایوهنت اا نیژگهی انلهت حاصهل     

 ش ا. می

نندهههاب انل اقتصهههاا سداسهههی: منهههافع 

هات اجتماعی باهمو ب است ن ایهن امهن    گننه

گدههنت  ضههاا اجتمههاعی باشههی اا   نههه شههکل

 ش ا.   گذارت منجن می سداست

ههات اجتمهاعی،    هات گننه یکی اا نیژگی

بهاهمو بی منهافع    .باهمو بی منهافع هب اسهت  

هات اجتمهاعی  نجدحهاآ    ش ا گننه یناعث م

متفان ی بسبت نه ب ااها ااشته ناشند. ب ااها 

گهذارت هسهتند.    گدهنت سداسهت   مبنات شکل

ههات اجتمهاعی نهه      نجدحاآ متفهانآ گهننه  

ب ااها نه معنی  نجدحاآ متفانآ هب ا بسبت 

گذارت بدز هست. ار عمل، هن ی   نه سداست

هها ن  ههات اجتمهاعی اا نعضهی اا ب اا    اا گننه

ههها حمایههت ن نهها ننخههی اا ب ااههها ن  سداسههت

کنند؛ چنا که ار مقانل  ها مخالفت می سداست

 نجدحاآ هب است. مبنات مخالفت یا م افقت 

بدز منافع )ماات یها معنه ت( ن یها نهه عکها      

ایههابی )مههاات یهها معنهه ت( اسههت کههه گههننه  

ت ب ااسهههاات یههها    اجتمهههاعی ار بتدجهههه 

 هنرا.   گذارت نه است می سداست

 نین نضعدت، هنوامی کهه یه     سااه ار

نهه طه ر   افتهد،   سداست اقتصهاات ا فهام مهی   

بسههبی کا ههها ن هههات  همزمههاب ههه  قدمههت 

خدماآ ن ه  ارهمد بسبی عهام ب اقتصهاات   

. ارهمهد  (7)بمه اار شهماره    اههد  میرا   ددن 

ار  ،کنهد  میبسبی عام ب اقتصاات که   ددن 

نهه  ننبهد.   مهی س ا ات  ایاب ن عدهات  ناقع عده

پهذینت   هات ار قاء رقانهت  عن اب مثال سداست

هات اقتصهاات   که ار است ر کار اکثن سداست

گدنا، اا ی  س  منجن نه افزایش رفاه  قنار می
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ش ا که نه بفع جامعهه ار کهل ن    اجتماعی می

طبقاآ پایدن جامعه نه ص رآ خها  اسهت،   

ههات ابحصهارت ن    اما این سداست س ا شنکت

اهد. ار  بدز کاهش می قدرآ اقتصاات هب ا را

این نضعدت کسابی که اا سداسهت اقتصهاات   

کنند که هب را اا  ایاب خ اهند اید،   ش می

است ر کار خار  کنند ن یها اجهنات هب را نهه    

ههن سداسهت     ع یق ندنداابد. ار عمل،  قنیباً

خها  خه ا را   ناابدگاب ن ننبدگاب اقتصاات، 

ا این . ا(Acemoglu and Robinson, 2000) اارا

مجمه ع مهنام(    ناابدگاب ن ننبدگاب )ار ،رنت

ا خاذشههده م ضههع  هههات  ار قبههال سداسههت 

ههات   گدهنت  ن نه  دری  ایهن م ضهع   گدنبد می

گدهنت  ضهااهات اجتمهاعی     متفانآ نه شهکل 

بههاهمو بی . شهه ا گههذارت منجههن مههی سداسههت

هات اجتمهاعی کهه ار عمهل     گننهمداب منافع 

گدهههنت ننبهههدگاب ن ناابهههدگاب   نهههه شهههکل

گههذارت یهها ب ااسههاات ن نههه  ضههاا   اسههتسد

ههات اجتمهاعی منجهن     اجتماعی مدهاب گهننه  

سداسهی اسهت   ش ا، انلدن نندهاب اقتصهاا    می

(Acemoglu et al., 2005). 

طههنف  نندههاب انم اقتصههاا سداسههی: نههی 

 ،بب اب انلت ار مدینیت  ضااهات اجتمهاعی 

ت پدماب مدهاب   طنفه نج ا پتابسدل بقض ی 

اعی   سهط انلهت ن   ههات اجتمه   انلت ن گننه

باپذینت متع د کهناب انلهت نهه بقهض      امکاب

 پدماب.

طهه ر کههه ندههاب شههد، نههه الدههل    همههاب

 شهده اا ب ااهها،   متفانآ منهت   گذارت سداست

آ متضهاا متفهان ی بسهبت نهه     افناا  نجدحها 

 نجدحهاآ  نضهعدت کهه   اربد. ار این ب ااها ا

هات جمعی )ب ااها ن  متضاا بسبت نه ابتخا 

نجه ا  ار جامعهه  ر خها (  ها نه طه   سداست

نهه  ؟ گدنت جمعی چدست مبنات  صمد  ،اارا

ابحصهارگن   ،عن اب مثال ار ی  نااار ابحصارت

ار نااار ناقی نمابهد  ها    مایل اارا م ابع نرنا 

سهه ا ابحصههارگن ار نهها  نین سههطس نمابههد ن 

نرنا   مایل نه کهاهش م ابهع  کنندگاب  مصنف

کا ت ت هب قدمت  نه نااار ااربد که ار بتدجه

شده ار نااار کاهش پددا خ اهد کهنا. ار   ارائه

این نااار ان گننه اجتماعی نها منهافع متضهاا    

گهذارت کهه نهه اببهال      نج ا ااربد ن سداست

پذینت ار نااار ناشد، نهه معنهی    افزایش رقانت

کننههدگاب ن نههه ایههاب   شههدب مصههنف  ننبههده

ابحصارگن است ن سداستی که  دانم نضهعدت  

را نه همناه ااشته ناشد، نهه  ابحصارت ار نااار 

معنی ننبهده شهدب ابحصهارگن ن ایهاب ایهدب      

کنندگاب است. طبدعی است هن ی  اا  مصنف

کننهد منهافع    این ان گننه اجتماعی   ش می

خ ا را اببال کنند. ار ب ایت، سداستی که ار 

افتهد، ن نهه عنه اب عمهل      این نااار ا فهام مهی  
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 جمعی است، اا طنیق فنهیند سداسی حاصهل 

 عهاال فنهینهد سداسهی )اا    گناا. ار ناقع  می

طنیق انلت( ار م را بتدجهه ب هایی  صهمد     

گدنا. این فنهیند ممکن اسهت نهه صه رآ     می

مناه منم  ن ام کنا د  ن یا بامنم  ن حتی ه

گدهنت   نا هشفتوی ن هن  ن من  ناشد.  صمد 

شهدب     سط انلت ار ب ایت نه معنهی ننبهده  

اسهت. انلهت    کننهدگاب یها ابحصهارگن    مصنف

  ابههد ار راسههتات جبههناب ایههاب گههننه    مههی

گهذارت کنهد یها پدمهابی نها       اجتماعی سداست

گننه ناابدگاب منعقد بماید که این جبهناب را  

ات جبناب کند، امها پدمهابی کهه مدهاب      گ به نه

گدهنا،   انلت ن گننه اجتماعی ناابده شکل می

اارات این مشکل است که انلت پا اا عقهد  

طنفهه بقهض کنهد ن     د هب را ی   اب پدماب می

  اب انلت را متع هد کهنا کهه ار هینهده      بمی

ههات اجتمهاعی    پدمابی را که امهننا نها گهننه   

 نندا، بقض بکند.   می

ر اقتصههاا ار شههنایطی کههه بههاهمو بی  ا

منههافع مدههاب ان کههارگزار اقتصههاات ایجههاا    

 7حل ک ا ابتمار است که اا طنیق راه ،ش ا می

نه ی  بقطهه  عهاال    این ان کارگزار اقتصاات

ننسند که این  عهاال پایهدار اسهت ن ار ایهن     

گهناا ن   مهی  عاال بدهز ن دنهه پهار   حاصهل     

ابتمار است که رفتار ههن ان کهارگزار بدهز ار    

                                                                 
1. Coase 

نهه   اسا   عاال حاصل شهده ناشهد.   هینده نن

عنه اب مثهال ار شهنایطی کهه یه  کارخابهه       

ش یی قنار اارا که  ه ینده ار کنار ی  خش 

ندند، کارخابه ه ینده انتدا  گی ایاب میاا هل ا

ش یی  پذینا که مقدارت خسارآ نه خش  می

ندهد  ا ایاب هب را جبناب کند. ار ب ایت این 

رسد که نهه بفهع    ات می جبناب ایاب نه منحله

کارخابه ه ینده است   لدد خه ا را که  کنهد    

 هها اینکههه جبههناب ایههاب فعههالدتش را نههه      

الی که ار ب ایت ش یی ندهد. بقطه  عا خش 

ش ا، ی  بقطه  عاال ن دنه اسهت.   حاصل می

ار عمل، این بقطه  عاال نه این الدل حاصل 

سههاانکارت نههنات  ضههمدن   شهه ا کههه   مههی

 ایهن ان کهارگزار  قناراااهات اقتصهاات مدهاب   

انلت نهه عنه اب عامهل    اقتصاات نج ا اارا. 

کند کهه ار   س م ی  محدط حق قی فناه  می

داب ان کارگزار اقتصهاات  هب محدط، قنارااا م

 ش ا.  ضمدن می

ات مهدینیت   اما ار شنایطی که انلت نهن 

 ضههاا اجتمههاعی نههه الدههل بههاهمو بی منههافع 

هات اجتماعی نارا  کارگزاراب اقتصاات ن گننه

شه ا، اسهتدانی نهه     گذارت می مدداب سداست

گناا. نقتی انلت   عاال پایدار غدن ممکن می

سداسهت   گدنا کهه یه    ار ب ایت  صمد  می

ا خاذ ش ا یا ی  ب هاا خاصهی ایجهاا گهناا،     

این سداست نن ی  جامعهه ههدف  أثدنگهذار    
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خ اهههد نهه ا ن نههه اجبههار گههننه ناابههدگاب ن   

گدنا. انلهت   گذارت شکل می ننبدگاب سداست

  ابهد اا   ایهدگاب مهی   ار راستات جبناب ایهاب 

طنیق ساانکارهایی کل ایاب یا نخشهی اا هب  

حال، پدمابی کهه انلهت   را جبناب کند. نا این 

ایههده منعقههد  هههات اجتمههاعی ایههاب نهها گههننه

نهنا کهه ار    کند، اا ایهن مشهکل ربه  مهی     می

طنفه هب را    ابد نه ص رآ ی  هینده انلت می

ایهدگاب   ایهاب  ،ار ناقهع ار عمهل  بقض کنهد.  

  ابند انلهت را متع هد    میسداست اقتصاات ب

ایون این سداست را ا خاذ  ،کنند که ار هینده

د یا اگن امننا یه   عهاال مدهاب انلهت ن     بکن

 ،حاصههل شههدایههده  ایههابکههارگزار اقتصههاات 

  اب انلت را متع هد کهنا کهه ار هینهده      میب

مسههئله رفتههار خهه ا را   ددههن بدهههد. ایههن    

باپذینت متع د کهناب انلهت نهه عهدم      امکاب

اقتصههاا انم اب دههننبقههض پدمههاب ار هینههده  

 (.ی سداسی است )بم اار شماره 

 اقتصاد سیاسیهای  بنیان -(2)ماره نمودار ش

 
 
 
 
 
 
 

(Acemoglu, 2003a, 2003b, 2009) 

 
نا م حمه ان عنصن اساسی اقتصاا 

  اب اریافت که چنا  ام است ار  میسداسی، 

 حلدل سداست اقتصاات، نه قدرآ سداسی ن 

 أثدنگذارت هب نن سداست اقتصاات   جه 

 کنا.

 . تأثیر سیاست بر اقتصاد2-1
هات اقتصاات بشهاب اااه   تنی نن نندابمب

گذارت باشی اا  شد که  ضاا اجتماعی سداست

شه ا کهه    منافع باهمو ب اجتماعی ناعث مهی 

گدنت جمعی اا طنیق فنهیند سداسهی    صمد 

)انلههت( ابجههام گدههنا. انلههت بدههز ار عمههل  
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  ابد یه  پدمهاب معتبهن نهنات مهدینیت       بمی

ه نهن  این  ضاا فناه  کند. انلهت عه ن   اائمی 

ههات   هب اا طنیق قدرآ سداسی نهن سداسهت  

هات  گذارا؛ چنا که سداست اقتصاات  أثدن می

اقتصاات ار ب ایت نن قهدرآ بسهبی انلهت ن    

قدرآ رقدب  أثدنگهذار اسهت. ار ناقهع انتهدا     

ننات مدینیت  ضهاا اجتمهاعی ار جامعهه نهه     

انلت بداا شد، امها ار عمهل انلهت بهه  ن ها      

ل اینکهه قهدرآ   طنف بدست، نلکه نهه الده   نی

اقتصهاات نههن قههدرآ سداسهی بدههز  أثدنگههذار   

است، انلتی که نهنات حهل  ضهاا اجتمهاعی     

ایجههاا شههده نهه ا، ار نااارهههات اقتصههاات ار 

کند. این امن  راستات منافع سداسی اخالت می

 ار ااامه بشاب اااه شده است. 

الف( سازوکار تأثیرگذاری قدرت سیاسی 

 بر نهادهای اقتصادی

ثدنگذارت قهدرآ سداسهی نهن    ساانکار  أ

ب ااههات اقتصهاات اا طنیهق ننرسهی  عامهل      

، چ ار قدرآ سداسهی حهاک  )قهدرآ انهنره(   

قدرآ سداسی رقدب )انفاکت (، ب اا سداسهی  

ب ااههات  ت قانل  حلدهل اسهت.   ان ب اا اقتصا

مدن حق م مالکدهت،  أها،   اقتصاات نه مالداآ

ب ااهههات قههنارااات، م ابههع نرنا، ن سههاین    

ب ااهههات ا لههت ااربههد.  آ اقتصههاات ن دبهها

ثن ار ؤسداسهههی نهههن قههه ابدن ن مقهههنراآ مههه

سهاات سداسهی ا لهت ااربهد. قهدرآ        صمد 

سداسی اا مجم ع ان قدرآ سداسی حهاک  ن  

ااخلههی ن چههه  قههدرآ سداسههی رقدههب )چههه 

 ش ا.   خارجی(  شکدل می

بشهاب   8ط ر که ار بم اار شهماره   هماب

ایهن   اااه شده است، ب ااهات سداسی کهه ار 

کنند  انره نج ا ااربد، این امکاب را فناه  می

گذارت کند. ار ایهن   که قدرآ حاک ، سداست

گههذارت نههه صهه رآ پد سههته قههدرآ  سداسههت

بمن اارا. اا جمله ع امل  سداسی رقدب را مد

مؤثن نن قدرآ سداسهی رقدهب، مدهزاب منهانع     

اقتصاات ن ساختار   ایع منانع اسهت. قهدرآ   

سداسهی حهاک  ن   سداسی که مجم ع قهدرآ  

قدرآ سداسهی رقدهب اسهت، اا یه  سه  نهن       

ب ااهات سداسی انره ه ی  أثدنگهذار اسهت ن   

اا س ت ایون نهن ب ااههات اقتصهاات همهدن     

انره. ب ااهات اقتصاات بدز ار ب ایت نن رشد 

اقتصاات انره جارت ن   ایع منانع اقتصهاات  

انره ه ی  أثدنگذار است. ار ناقع مبتنهی نهن   

، قدرآ سداسهی حهاک  نهنات    8 بم اار شماره

 ن ننکند اینکه قدرآ سداسی رقدب را کنتنل 

گذارت  أثدناا طنیق کابال  ،گذار ناشدهب  أثدن

  هأثدن چنا کهه   ،کند مینن ب اا اقتصاات عمل 

نن   ایع منانع   أثدن ینن ب اا اقتصاات نه معن

 ن ار ب ایت قدرآ سداسی رقدب است. 

تمهاعی  انلتی که ننات مدینیت  ضاا اج

ایجههاا شههده نهه ا، ا ب نههنات کنتههنل قههدرآ 
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طهنف   عن اب عامل نی به  ن ا نه سداسی رقدب

نلکههه نههه صهه رآ عامدابههه  ،کنههد مههیعمههل ب

هب  ب ااهات اقتصاات را بدز کنتنل کناه ن نهن 

نها م حمهه اینکهه    ار ناقهع   گهذارا.  می  أثدن

  هأثدن  خصدص منانع نن   ایع قهدرآ هینهده   

هههههات  حلدههههلاارا، قههههدرآ حههههاک  ار  

  ابند مش م رشد  میخ ا )که  گذارت سداست

کنهد کهه نها     میناشند ن یا مابع رشد( ننرسی 

ا خاذ سداسهت اقتصهاات خها  یها ایجهاا ن      

اش ار مقانهل   اص   ی  ب اا، قهدرآ بسهبی  

ش ا یا کمتن. ار صه ر ی کهه    رقدب ندشتن می

، عهدم  هننهنرا کند کهه نها ایجهاا ب هاا باکهار     

ت، فنهههانراا نرنا  اصههه   هب، جلههه گدنت 

نرنا ار صهنعت،  کهاهش م ابهع   جل گدنت اا 

کهههارت قدمهههت ن سهههاین انزارههههات   اسهههت

  ابد قدرآ رقدهب خه ا را    می گذارت سداست

 کند. ها را ا خاذ می سداستاین  ،کاهش اهد

 

 تأثیر قدرت سیاسی بر نهادهای اقتصای، توزیع منابع و رشد اقتصادی -1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Acemoglu, 2003a, 2003b, 2009) 

 

کتتاری سیاستتی بازارهتتای   ب( دستتت

 اقتصادی  

کنتنل ب ااهات اقتصاات   سهط قهدرآ   

اا  حاک  ننات کنتنل قهدرآ سداسهی رقدهب،   

 .متفان ی قانل ابجام اسهت طنیق ساانکارهات 

قههدرآ سداسههی حههاک  نههه صهه رآ عامدابههه  

کنهد.   کهارت مهی   نااارهات اقتصهاات را اسهت  

، 8کهارت قدمهت ع امهل    ، اسهت جذ  ارهمهد 

 ,Acemoqlu) 1ن   قده   5جهایوزینی سداسهی  

انزارهههات ار اختدههار قههدرآ سداسههی   (.2009

کهارت سداسههی نااارهههات   حهاک  نههنات اسههت 

 (.7 شماره بواره) اقتصاات هستند

                                                                 
2. Factor Price Manipulation 

3. Political Replacement 

4. Hold Up Problem 
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قدرآ سداسی اا طنیهق انزارههات مهالی    

هات  ، منانع را اا ساین گننهابحصارت ار اختدار

اهد که نه جهذ    میاجتماعی نه خ ا ابتقال 

کارت  ش ا. است میمد   سط بخبه منجن هار

  ابهد قهدرآ بسهبی قهدرآ      میقدمت ع امل 

نههه عنهه اب مثههال   ،حههاک  را افههزایش اهههد 

مالدا ی نهنات افهزایش قدمهت     گذارت سداست

ع امههل   لدههدت کههه قههدرآ سداسههی رقدههب  

  ابد ار است ر کار قدرآ  می ،کند میاستفااه 

   حاک  قنار گدنا.

نههدن قههدرآ سداسههی حههاک  نههنات چهم

جل گدنت اا جایوزینی سداسی   سط رقدهب  

اا ار  اخهت ل هات    ابد اا سداست میسداسی 

ب ایهت اینکهه    ن ار .کل نااارها اسهتفااه کنهد  

  ابهد نها اسهتفااه اا     مهی قدرآ سداسی حاک  

امه ال قهدرآ    ،قدرآ ابحصارت استفااه اا انر

سداست ن یا انتدا ی     قد سداسی رقدب را 

خا  را اعمال کند )مابنهد معهاف اا مالدهاآ    

گذارت نه مدآ اه سال( اما پا  ن اب سنمایه

سداست  ،گذارت ابجام شد مد ی که سنمایه اا

ار ناقههع ایههن امههن اا  خهه ا را   ددههن اهههد.  

باپذینت انلت نه عدم بقهض پدمهاب ار    امکاب

  ابهد نهه    شه ا ن انلهت مهی    هینده باشی مهی 

 را بقض کند. طنفه پدماب ص رآ ی 

دستکاری سیاسی  -(2نگاره شماره )

 بازارهای اقتصادی

 دلیل اتخاذ راهبرد

جذ  ارهمد 
  سط بخبه 

 حاک 

نه الدل اینکه قدرآ سداسی ار 
استاب بخبه است ن حق استفااه 
ابحصارت اا هب را اارا، اا انزارهات 

اات( ار استن   مالی )اخت ل
ن کند  ا منانع را اا سای استفااه می

افناا جامعه نه خ ا ابتقال اهد. 
اا حتی ار  هات اخت ل چندن سداست

کش رهایی که ام کناسی حاک  است 
 بدز نج ا اارا.

استکارت قدمت 
 ع امل

هات  انمدن عامل ار ابتخا  سداست
اا   سط قدرآ حاک  هب  اخت ل

است که قدرآ حاک  ن بخبواب هب 
هات اجتماعی  ار رقانت نا ساین گننه

  ابد رقانت اقتصاات  د که میهستن
را بدز شامل ش ا. نه عن اب مثال 
ممکن است قدرآ حاک  )بخبه(، 
  لددکننده بدز ناشد ن نه این بتدجه 
ننسد که مالداآ نن ساین 
  لددکنندگاب  قاضا ننات ع امل را 
کاهش خ اهد ااا ن نه ص رآ غدن 
مستقد  س ا بخبه افزایش خ اهد 

ها را  تیافت. نن این اسا  قدم
 کند. استکارت می

جایوزینی 
 سداسی

عامل س م نه رقانت سداسی مداب 
هات  قدرآ حاک  ن ساین گننه

گناا. ثنن مند ن شدب  اجتماعی ننمی
ها ممکن است که   ابایی  ساین گننه

بخبه حاک  ار استفااه قدرآ 
سداسی خ ا ار هینده ن منتفع شدب 
اا هب را   دید کند ار این ص رآ 

اا ننات بخبه  ات اخت له سداست
ات خ اهد ن ا که اا طنیق هب  نسدله

رقدباب سداسی خ ا را  ضعد  کنند. 
جایوزینی »این م ض ع نه عن اب اثن 

ش ا که  ار بمن گنفته می« سداسی
اا را ایجاا  هات اخت ل ابودزه سداست

کند. ار مجم ع استکارت قدمت  می
هات جایوزینی  ع امل   لدد ن ابودزه

منجن نه اخت  آ ندشتن  سداسی
شده ن ار مقایسه نا ابودزه جذ  

هات رشد ج امع  ارهمد ننات پتابسدل
  ن هستند. خطنبا 

   قد  ام ال

  ابد بسبت نه  چ ب قدرآ حاک  بمی
هات هینده متع د ش ا  سداست
ها پا اا هبکه ابجام  گذارت سنمایه

هات نا بنخ  یا نا مالداآ  شد مصااره
ش بد. نه عن اب مثال  میرن  نا  رننه

ها بسبتاً  گذارت نقتی سنمایه
نلندمدآ هستند، ار این ص رآ 

هایی که پا اا   ضمدن ناااه سداست
ش بد،  ها اعمال می گذارت سنمایه

 م را   جه است.

(Acemoglu, 2009) 
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پ( عدم استقبال کافی سیاستمداران از 

 پیشنهادهای سیاستی اقتصاددانان

نههدنب   جههه نههه    اکثههن اقتصههااااباب 

)منهافع بهاهمو ب   م حماآ اقتصاا سداسهی  

گدههنت  ضههاا   ، شههکلهههات اجتمههاعی  گههننه

،  نجدحهاآ  گذارت سداستاجتماعی حاصل اا 

اجتماعی بسبت نه ب ااها ن هات  متفانآ گننه

طنف بب اب انلت ار مهدینیت   ، نیها سداست

طنفهه    ضااهات اجتماعی، امکهاب بقهض یه    

اجتمههاعی هههات  پدمههاب مدههاب انلههت ن گههننه

قدرآ سداسی نن ب ااههات    أثدن  سط انلت، 

نههاا  ایع منههانع نههن قههدرآ   ههأثدناقتصههاات، 

کارت سداسی نااارههات   سداسی رقدب ن است

 ارائهههاصهه حی هههات  سداسههت اقتصههاات(

نههه عنهه اب مثههال، ار چههارچ     ؛کننههد مههی

ک سد ، کاهش کسنت ن اجه اا هات  ایدگاه

غالهب   جمله سداسهت پدشهن اات اسهت کهه    

اقتصااااباب اینابی ار فصهل  صه یب ن اجهه    

کننهد. طبدعهی اسهت کهه م حمهاآ       می ارائه

اقتصاا سداسی نه راحتی اجااه کاهش کسنت 

سهاات   اهد یا ار نحث خص صی مین اجه را ب

سهاات ن   غالب اقتصااااباب نه فنهیند خص صی

هب ار راستات اسهتدانی نهه کهارهیی     ساانکار

ر حهههالی کهههه ا ؛  جهههه ااربهههداقتصهههاات 

گدناب ارشد )شامل سداستمداراب( نهه    صمد 

اببال م حماآ   ایع مجدا قهدرآ ن ثهننآ   

)بم اار هستند ساات  خص صی  أثدناا طنیق 

نهههناین اسههها  اکثهههن م اقهههع   (.8شهههماره 

هههات اقتصههاات کههه اقتصههااااباب    سداسههت

کنند، نا استقبال کهافی اا طهنف    پدشن اا می

 ا. ش  رن بمی سداستمداراب رننه

 اجتماعینظم  -1

، ب ااههات  ج امع اا طنیق بم  اجتماعی

کننههد ن  سداسههی ن اقتصههاات را  أسههدا مههی

ب ع استنسی نهه   ،نناسا  ب ااهات ایجااشده

منهت  اا الوه ت    ن بمهام ابودزشهی   ها سااماب

 ,.North et al) دماینه ب مهی را  عدهدن   ساامابی

(2009, p.1.  ار ناقع بم  اجتماعی اا ان عنصن

گههناا.  ی ب ههاا ن سههااماب  شههکدل مههیاساسهه

. ب ااهات ایجااشده ق اعد ناات هستند ب ااها

حمایهت   هها  ساامابخاصی اا هات  شکلبدز اا 

اا طنیهق طه ل عمهن    بدز  ها ساامابکنند.  می

هب ا ن  شهکد آ هب ها اا یکهدیون قانهل  مدهز      

هستند. اا بمهن طه ل عمهن، ان به ع سهااماب      

ل عمههن ت نهها طهه ههها نجهه ا ااربههد: سههااماب

 ت نا ط ل عمن محهدنا. ها ساامابن  3بامحدنا

ههها اا بمههن  شههکد  ی بدههز ان بهه ع   سههااماب

ن  هدئت مؤسا هسهتند یا نانسته نه هستند: 

 .ااربدسا ؤت مئیا ه یت مستقل اا هد

                                                                 
5. Perpetual lived Organization 
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ان به ع بمه  اجتمهاعی: استنسهی     ال ( 

نن مبنات اینکه . 1ن استنسی محدنا 6ناا

 چهه شهکلی اا سهااماب    بم  اجتماعی اا

ان به ع بمه  اجتمهاعی     ،کند میحمایت 

 قانل ننرسی است: بم  استنسی محدنا

 ن بم  استنسی ناا.  

بم  اجتماعی استنسی محدنا اا طنیق 

استنسهههی نهههه  ب ااههههایی کهههه اارا،  

ن  )سداسی، اقتصاات، مهذهبی  ها سااماب

کند. ار ایهن به ع بمه      ...( را محدنا می

ها محهدنا ن   اجتماعی، ط ل عمن سااماب

نسته نه هدئهت مؤسها اسهت. نهدین     نا

معنا که پا اا رفهتن هدئهت مؤسها اا    

، یا ساین م ارا( سااماب نهه  سااماب )ف آ

   ابد نه نقاء خ ا ااامه اهد.   میسختی 

اا طنیق ب ااهایی که  بم  استنسی ناا،

ههها را نههنات  نههه سههااماب استنسههی اارا،

کند. ایجاا یها   پذین می ندشتن منام امکاب

هههات اقتصههاات ن   مابحضهه ر ار سههاا 

پهذین   سداسی ننات ندشهتن مهنام امکهاب   

اسههت. ار ایههن بهه ع بمهه  اجتمههاعی،    

 ها عمن بامحدنا ااربد ن نه هدئت سااماب

بدسههتند ن مسههتقل اا نانسههته  مؤسهها

                                                                 
6. Open Access Order 

7. Limited Access Order 

هدئت مؤسا بدز نه حداآ خه ا ااامهه   

 .North et al., 2009, p.2))اهند  می

اعی بر متأثیر نظم اجت - (9)نمودار شماره 

 ها هادسازی و شکل سازمانن

 
 

 

 

 

 

 

هههن یهه  اا ان بهه ع بمهه  اجتمههاعی  ( 

استنسی ناا ن یا محدنا  ار  عاال است 

گدنت  عاال ار هنیه  اا   ن مبنات شکل

 2ان بمهه  اجتمههاعی بدههز  هه ااب انگابههه

 ناشد. می

هن ان بم  اجتماعی استنسی محهدنا ن  

پایهدار هسهتند ن پایهدارت     ،ستنسی نااا

ار  عهاال  اهنهده   ناقع بشهاب هب ا بدز ار 

. مبنات  عاال ار هن کهدام  ن اب هب است

، اا این ان بم  استنسهی محهدنا ن نهاا   

 ,North et al., 2009)  ااب انگابه اسهت  

(p.20 .  ندین معنا که ار نلندمدآ سهطس

اقتصهاات ن  سدسهت   استنسی نه هن ان 

سداسههی متناسههب اسههت. ار نلندمههدآ  

اات اقتصه ان سدست   استنسی هنسطس 
                                                                 
8. Double Balance 

به ع بمهه   

اجتماعی: 

 استنسههی

محدنا یا 

استنسههی 

 ناا 

ب ااساات 

مبتنی نهن  

بمههههههه  

 اجتماعی 

ها: ب ع سااماب

مسهههههتقل اا 

هدئت مؤسا 

یا نانسهته نهه   

هدئهههههههههت 

مؤسا، ط ل 

عمن محدنا یا 

 بامحدنا 
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نهاا اسهت ن یها    ن سداسی، یها استنسهی   

استنسی محهدنا. ممکهن اسهت کهه ار     

مدآ سطس استنسهی   مدآ یا ک  اه مداب

سدست  اقتصهاات ن سداسهی متفهانآ اا    

یکهدیون ناشههد، امهها ار نلندمههدآ سههطس  

استنسی نه هن ان سدسهت  اقتصهاات ن   

سداسی، یا ناید استنسی نهاا ناشهد ن یها    

ه استنسههی نههاا نهه استنسههی محههدنا. 

ن استنسی محدنا نهه   سدست  اقتصاات

سدست  سداسی ن نهه عکها، نهه معنهی     

. عههدم عهدم نجهه ا  ه ااب انگابههه اسهت   

خهنن  اا  عهاال     ااب انگابه نه معنهی  

است ن نااگشت نه  عهاال بدهز اا طنیهق    

محهههدنا شهههدب استنسهههی ار ههههن ان 

سدست  ن یا حنکت نه استنسهی نهاا ار   

 گهههناا  مهههیههههنان سدسهههت  حاصهههل 

(North et al., 2009, pp.20-24).  

نهه  ، ار بم  اجتماعی استنسی محهدنا 

ص رآ ذا ی کسابی که اا استنسهی نهه   

ابهد، اا نضهعدت    ها محهننم شهده   سااماب

م ج ا باراضی هستند. این بارضهایتی ار  

ب ایت اا طنم گ بهاگ ب )مابنهد هشه  ،    

 مههاهناآ، ک ا هها ن ابقهه  ( نههننا پدههدا 

مهاعی  کند ن ی    ددهن ار بمه  اجت   می

کنند، اما این   ددناآ ار ناقهع   ایجاا می

خنن  م قت اا  عهاال هسهتند ن ابتمهار    

است پا اا این   ددهناآ، اننهاره بمه     

اجتماعی نه  عاال استنسی محدنا نهاا  

ا نسدار باار، این   ددهناآ  رگناا. ار م ا

  ابههد نههه ابتقههال بمهه  اجتمههاعی    مههی

استنسی محدنا نه نهاا منجهن شه ا یها     

ا ایهن ابتقهال گهناا. نهه الدهل      سا امدنه

همدن  عاال پایدار ن چسبنده ن اب این 

 عههاال اسههت کههه خههنن  اا استنسههی  

 ش ا.  محدنا نه ناا نه سختی ممکن می

ار ههههن ان بههه ع بمههه  اجتمهههاعی  پ( 

مبنهات  ه ااب    ،استنسی محهدنا ن نهاا  

اما نیژگی رابت  ،انگابه ایجاا رابت است

 ار ایههن ان بهه ع بمهه  اجتمههاعی اا بمههن

گدهنت متفهانآ    مابدگارت ن علهت شهکل  

 .است

ط ر که گفته شهد، ههن یه  اا ان     هماب

بهه ع بمهه  اجتمههاعی، ار  عههاال اسههت.  

مبنات  عاال بدز ار ههن یه  اا ایهن ان    

بهه ع بمهه  اجتمههاعی  هه ااب انگابههه     

هات اقتصهاات ن سداسهی اسهت.     سدست 

گدنت   ااب انگابه بدز نهن   ساانکار شکل

ار اسههت ایجههاا ن  خصههدص رابههت اسههت 

((North et al., 2009, pp.49-50; 98-100 .

ار نههااار رقانههت کامههل، عایههدت هخههنین 

ناحد   لددشده، نه ابهدااه هزینهه ب هایی    

هب است. هن عایدت که ار نااار ماااا نهن  
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هزینه ب ایی حاصل ش ا، نه عن اب رابت 

 ش ا.   اقتصاات ار بمن گنفته می

ار بم  استنسهی محهدنا، یه  قهدرآ     

نج ا اارا که مزایات ابحصهارت  منکزت 

کنهد.   ضات ائت ف غالب فناه  میننات اع

اسههت  مزایههات ابحصههارت کههه اعضهها نههه 

هنربد، ار ناقع رابتی است که بصهدب   می

ش ا. ب ااهایی کهه ار ایهن    این اعضا می

بم  اجتماعی نج ا ااربد، استنسی نهه  

هها را فقهط محهدنا نهه اعضهات       سااماب

ناسها  ایهن   کننهد ن ن  ائت ف غالهب مهی  

مزیت ابحصارت استنسی که ننات اعضاء 

ههات   حاصل شهده اسهت، هب ها نهه رابهت     

یانند. ب ااههات بمه     اقتصاات است می

اجتماعی نا محدناکناب استنسی ناعث 

شههده  هههات حاصههل شهه بد کههه رابههت مههی

-North et al., 2009, pp.49) مابدگار ش بد

(50. 

ههها نههه  سههااماب استنسههی نههاا،  ار بمهه

 هات استنسی ناا هستند. مابص رآ ساا

مستقل اا هدئت مؤسها   ها سااماباین 

ارنب هب هها بدههز غدههن   رنانههطهسههتند ن 

شخصی اسهت؛ نهدین معنها کهه شهخص      

ههات    أثدن نسدار ابدکی نن رنانط ن رنیهه 

ساامابی اارا. ار این نضهعدت نهااار نهه    

ها بدهز یه     ات اا سااماب عن اب مجم عه

ی خ اهد نااار استنسی نااار ن غدن شخص

 به هنرت ناا،  استنسی نا نااارهات ارن ا. 

گدههنت مههاااا  مبنههات شههکل خ قدههت ن

اقتصاات )رابت( است ن چ ب استنسهی  

گدههنت مههاااا  نههاا اسههت، پهها اا شههکل 

اقتصاات )رابت(، ساین افهناا حقدقهی یها    

شهه بد ن نهها  حقهه قی بدههز نارا نههااار مههی

ب هنرت یا  قلدد نخشی اا مهاااا )رابهت(   

کننهد. ار   ااار را  صاحب مهی م ج ا ار ن

رنا.  ب ایت رابهت ایجااشهده اا نهدن مهی    

گدنت ی  ب هنرت جدیهد،   انناره نا شکل

شه ا ن   رابت اقتصاات جدیهد ایجهاا مهی   

گهناا. ار ناقهع    هماب نضعدت  کنار مهی 

هههات  ار بمهه  استنسههی محههدنا، رابههت

بدز  سنعت نه ن ایجاااقتصاات نه سنعت 

مبنهات   ، ایهنا خ قدهت  دبشه   می باپدید

ب هنرت است ن ار ب هنرت بدز ار ب ایهت  

ش ا  ساختار پدشدن ار   لدد  خنیب می

گدهنا.   ن ی  سهاختار جدیهد شهکل مهی    

، گدههنت خ قدههت شههکل  فناینههد اائمههی

 ،نرت ن  خنیب ساختار پدشدن   لدهد هب 

ن  طهن  شهده  مانلدن نار   سط ش مپدتن 

ایهن فناینهد نهه عنه اب      ،ایهن اسها    نن

« 2شه مپدتنت   قابهه خ  خنیهب »فنهیند 

 .ش ا شناخته می

                                                                 
9. Creative Destruction 
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، ار ار مقایسه مدهاب ان بمه  اجتمهاعی   

 گدنت شکلبم  استنسی محدنا، ریشه 

مزایهات ابحصهارت نهه     تار اعطاها  رابت

ائت ف غالب ب فته است ن چه ب   تاعضا

  ابنهد نارا نااارهها شه بد ن     میایوناب ب

 ،استنسی نه نااارها محدنا شهده اسهت  

هههات پایههدار  رابههتهههات اقتصههاات  رابههت

 ،هسههتند. ار مقانههل، ار استنسههی نههاا  

نن مبنات  خنیب خ قابهه شهکل   ها  رابت

گدنبد ن نه الدل ناا نه اب استنسهی    می

هها اناگهذار ن    ایهن رابهت   هها،  ساامابنه 

 باپایدار هستند 

بم  اجتماعی استنسی محهدنا نهه   آ( 

ن   اشه  میعن اب نضعدت طبدعی قلمداا 

لهت شهکننده،     ابهد یکهی اا سهه حا    می

. استنسهی محهدنا   ات ن یا نالغ ناشد پایه

ب ع مسلط بم  اجتماعی ار  اریخ نشنت 

اکن ب بدز ندشهتن کشه رها ار    است ن ه 

هب قنار ااربد. نن ایهن اسها ، استنسهی    

 71طبدعههیمحههدنا نههه عنهه اب نضههعدت 

 اا حمایهت  به ع  نناسا ش ا.  قلمداا می

ها، استنسهی محهدنا )نضهعدت     سااماب

 ،77شههکننده اسههته سههه نهههطبدعههی( 

                                                                 
10.Natural state 

11. Fragile 

 شهه ا مههی  قسههد 75نههالغ ن78ات پایههه

 (North et al., 2009, p.41). 

ار نضعدت طبدعی شکننده، سداست ث( 

 عدن اقتصاا ن اقتصاا عدن سداست است.

ار این حالت، ائهت ف حاکمهابی کهه نهن     

 اا   ابهد  بمهی  ،کننهد  مهی کش ر حک مت 

 انلهت  خه ا  جهز  ب هاا ن سهاامابی   هدچ

 ار   ابههد مهی  درآبه  نهه  ن کنهد  حمایهت 

 انام ندننبهی  ن ارنبهی  ههات  ش   مقانل

 ن اسهت  شهکننده  م جه ا  ائت ف. ندانرا

 ائت ف تاعضا م قعدت ار ابد    ددناآ

 شه ا،  منجهن  ائت ف ناهگ بی نه   ابد می

 ایجهاا  ن هشه    نهه    ابنهد  مهی  ها ش  

 ,.North et al)شه بد   منجن جدید ائت ف

(2009, p.42. افهناا  ته یه  این حالت، ار 

 چه ب  ن اسهت  م ه   نسهدار  ائت ف عض 

 مهؤثن  ائت ف نن   ابد می اقتصاات قدرآ

 بدهز  سداسهت  خه ا  ب نه نه اقتصاا ،ناشد

هسههت. ار ناقههع اقتصههاا ن سداسههت ار  

نضعدت طبدعی شکننده ار هه  عجهدن   

 .  ابد شده

ار نضعدت طبدعی پایهه، ب ااهها نهه     ( 

هستند ن   ص رآ ب ااهات حق م عم می

ت مؤسهها نانسههته ئههههها نههه هد سههااماب

                                                                 
12. Base 

13. Mature 
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 اا فقهط  پایهه  طبدعهی  نضهعدت . هستند

)کهه   غالهب  ائت ف نه متعلق تها سااماب

 حمایههت حک مههت را ار اختدههار ااربههد( 

 طبدعهی  نضهعدت  نها  مقایسه ار. کند می

 سهاختار  پایهه  طبدعهی  نضعدت شکننده،

 انلهت  ننات  نت انام نا ن پایدار ساامابی

 خلهق  ار ایهاات    ابایی ن هنرا می فناه 

 نهه  متعلق تها سااماب ار پایدار  ن دباآ

 نضههعدت طبدعههی ب ااهههات. اارا انلههت

  میعمهه  حقهه م ب ااهههات غالبههاً پایههه

   ابند بمی این ب ااها حال این نا ،هستند

 ااهب  ار کههه کننههد فههناه  را محدطههی

 اایههنه اا خههار  خص صههی تههها سهااماب 

 که ییها سااماب  ن ا. ش ا حمایت انلت

 ،هسههتند انلههت نهها مسههتقد  ار بهها  ار

 نهه  اجتمهاعی   ن دبهاآ  ن مابند می پایدار

 هها  سهااماب ( مؤسسدن یا) مؤسا ه یت

 ,North et al., 2009)نه ا   خ اههد  نانسته

(43-46.pp. 

ار نضعدت طبدعی نالغ، ههن ان به ع   چ( 

ن خص صههی   ب ااهههات حقهه م عمهه می 

ههات مسهتقل اا    نج ا ااربهد ن سهااماب  

ی  ایجههاا ت مؤسهها بدههز نههه  ههدر ئهههد

 ناانام ب اات ساختارهات نج ا. ش بد می

 اا حمایهههههت   ابهههههایی ن انلهههههت ار

 چهارچ    اا خهار   بخبواب تها سااماب

. است نالغ نضعدت طبدعی نیژگی ،انلت

 عمهن  نها  تهها  سهااماب  ،ار این نضهعدت 

 حال این نا ،شندنا   ابند میبدز  بامحدنا

نجهه غالهب    ،ت نا عمن محهدنا ها سااماب

نها  ههات   سهااماب بهه   هستند ن ها سااماب

عمن بامحدنا. ار ایهن حالهت همچنهدن    

 حقه م  حه اه  ان ههن  ار ب اات  ن دباآ

کننهد   مهی  پدهدا  نننا خص صی ن  میعم 

((North et al., 2009, pp.47-48 . نلههی

 ح اه مسهلط اسهت.   میح اه حق م عم 

 ن خص صههی تههها سههااماب گدههنت شههکل

 ار ایهن منحلهه ناعهث    خص صهی  حق م

 ق یهت   مهدبی  ابدکی جامعه ش ا که می

ار ایهن   71قهاب ب  حاکمدهت  نج ا ش ا ن

 ن خص صههی تههها سههااماب منحلههه ار

 شهدب  مصهااره  اا را اهه  سااماب عم می،

 .کند می حفاظت

تحلیل تجربه توسعه ایتران   -9
 بین دو انقالب 

  سهعه ار ایهناب نهدن ان     ،ار این نخش

بمه  اجتمهاعی ن   مبتنی نهن  ابق   نه اجمال 

اسهی  حلدهل شهده اسهت.  حلدهل      اقتصاا سد

نناسا  بم  اجتمهاعی ن اقتصهاا سداسهی اا    

  اب مبتنهی   میاین مزیت ننخ راار است که 

انگابهه  هات  م ارات همچ ب عدم   اابهب  نن

                                                                 
14. Rule of Law 
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  نهه شهخص شهدب    ئسداسی ن اقتصهاات، قها  

ههات   ساامابگدنت  ، عدم شکلها گدنت  صمد 

ههات   گدنت  منکز نا ط ل عمن بامحدنا، شکل

  هأثدن گدهنت،   ی ن اقتصهاات ار  صهمد   سداس

اقتصهاات ن  ههات   قددهات سداست نهن ننبامهه  

پهذینت   اقتصاات، سطس امکهاب  گذارت سداست

هههات  ریههزت اقتصههاات ن م ابههع گههننه  ننبامههه

اقتصههاات را  گههذارت سداسههتبفههع نههنات  ذت

 حلدههل کههنا. همچنههدن ار رهدافههت بمهه     

اجتمهههاعی، ابقههه  ، ک ا ههها،  مهههاهناآ ن   

ههات   ات اا جملهه پ یهایی   م عهه مج ،اص حاآ

  ددههن هسههتند )ابقهه   مشههننطه، ک ا ههات  

می ن ابقهه   اسههه   7558، ک ا ههات  7822

مقاطعی اا  اریخ ایناب ندن ان ابقه     ،7531 

هستند که مبتنی نن بمه  اجتمهاعی ار هب ها،    

خههنن  مهه قتی اا  عههاال استنسههی محههدنا  

 جننه شده است(. ار ایهن مقالهه سهه  جننهه     

ر سههه مقطههع مشههننطه  هها ک ا هها    سههعه ا

-7558(، اا ک ا ها  ها ک ا هها )  7822-7823)

( 7558-7531( ن اا ک ا ا  ا ابقه   ) 7822

  حلدل شده است. 

-2166)از مشروطه تا کودتتا   .9-2
2121) 

ار چهارچ   بمهه  اجتمهاعی، نههه الدههل   

هههات  محههدنا شههدب استنسههی نههه سههااماب 

سداسی ن اقتصاات، بم  اجتماعی استنسهی  

ات  نا مجم عه ا نه ص رآ ذا ی ن اائمی محدن

هات سداسی ن افناا م اجهه اسهت کهه     اا گننه

خ اهاب   ددن نضع م ج ا هستند. نعضهی اا  

هات سداسی ن یا افناا نه اببهال افهزایش    گننه

س   خ ا ار ائهت ف غالهب )گهننه حهاک ( ن     

ها ن افناا نه اببال ن ب ا شنایط  نعضی اا گننه

هات سداسهی   نه ساامابب اات ننات استنسی 

ن اقتصاات هستند. ار این چهارچ  ، ابقه     

ههات سداسهی ن مهنام     مشننطه  ه ش گهننه  

ههات   ننات افزایش سطس استنسی نه سهااماب 

سداسههی )ن اقتصههاات( نهه ا. کنتههنل قههدرآ  

مطلقه شهاه اا طنیهق کنتهنل ن اجهه ارنهار،      

ناگذارت نخشی اا قدرآ شهاه نهه مجلها، ن    

بق   مشهننطه حاصهل   ساین م ارات که ار ا

خ اههاب   شد، ار ناقع اال نن  ه ش مشهننطه  

ها )نه  ننات افزایش سطس استنسی نه سااماب

 خص   سداسی( است. 

ار چههارچ   رهدافههت اقتصههاا سداسههی، 

ههات اجتمهاعی ن  ضهاا     باهمو بی منافع گننه

اجتمهههاعی حاصهههل اا هب ار انره ابقههه     

 هات نعد اا هب، نهه نضه     مشننطه ن ار سال

ار ساختار اجتماعی ایناب قانل مشاهده است. 

بههاهمو بی منههافع )مههاات یهها معنهه ت( نههه    

گدنت  ضااهات اجتماعی منجن شد ن نه  شکل

الدههل اینکههه یهه  سههاانگار مشههخص نههنات  

همس ساات منافع باهمو ب نج ا بداشت، ار 
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شهههاه ن  ب ایهههت  ضهههاا مدهههاب محمهههدعلی 

خ اهاب نه نا  نین سطس رسدد ن این  مشننطه

ههات ااخلهی    من کش ر را نارا منحلهه جنه   ا

کنا. ار ناقع با  ابی انلت حاصل اا مشننطه 

هههات اجتمههاعی ار کنههار   ار مههدینیت  ضههاا

گدهنت   اخالت بدننهات خهارجی ناعهث شهکل   

ها ن ار ب ایهت جنه     ثبا ی سداسی کاندنه نی

 ااخلی شد.  

همچندن ار چهارچ   رهدافهت اقتصهاا    

 ها ک ا هات    سداسی، ار انره ابق   مشننطه

،  أثدن عنصهن انم اقتصهاا سداسهی نهن     7822

ات  بم  اجتماعی قانل  حلدهل اسهت. ار انره  

خ اههاب   که  ضاا محمدعلی شهاه ن مشهننطه  

شهاه نهه اببهال       شدید شده نه ا، محمهدعلی  

اهی ی  مجلا جایوزین مجلا ملهی   شکل

شهاه   مشننطه خ اهاب ن ا. ار ناقع محمهدعلی 

جدیهد، قهدرآ    کنا اا طنیق مجلا   ش می

رقدب را کنتنل کند ن هب را کهاهش اههد. اا   

 ه اب مهابع اا    س ت ایون نه این الدل که بمی

طنفهه پدمهاب   سهط انلهت شهد،       بقض یه  

خ اهاب اا پذینفتن ایهن امهن کهه ار     مشننطه

شهاه مشهارکت    مجلا پدشن اات محمهدعلی 

کند، امتناع کنابد. هب ا مبتنی نهن نندهاب انم   

پهههذینش پدمهههاب نههها اقتصهههاا سداسهههی، اا 

اابسهتند   شاه امتناع کنابد، اینا می محمدعلی

که این  ضمدن نج ا بدارا که پااشاه حهاک   

شهاه( ار هینهده پدمهابی را کهه نها       )محمدعلی

طنفهه   نندا، نه ص رآ ی  خ اهاب می مشننطه

خ اهاب اا این امن  بقض بکند. هگاهی مشننطه

ناعث شد مجلها جهایوزین مجلها شه رات     

شههاه نهه ا، نههه  شههن اا محمههدعلیملههی کههه پد

خ اههاب   سنابجام بنسد ن ار ب ایهت مشهننطه  

 پایتخت را فتس کنابد.  

پهها اا فههتس پایتخههت، انلههت بت ابسههت 

 ضااهات اجتماعی باشی اا منهافع بهاهمو ب   

هات اجتماعی را مهدینیت کنهد. بها  ابی     گننه

انلت ار مهدینیت  ضهااهات اجتمهاعی ایهن     

هها شهد.    اندنهه ثبها ی ک  ها منجهن نهه نهی    گننه

گدههنت  ههها، ار کنههار شههکل ثبهها ی کاندنههه نههی

هات ااخلی ن اا ندن رفتن  ه اب انلهت    جن 

منکزت ار کنتنل خش بت ن افاع اا ب ااهات 

اههد کهه    ار این انره بشاب می حق م عم می

ب ع بم  اجتماعی حهاک  ار ایهن انره، بمه     

اجتماعی استنسی محدنا ن اا به ع شهکننده   

ائهت ف  نضهعدت شهکننده،    ن اه است. ار این

ااخلهی ن  ههات   انلت منکهزت   سهط هشه     

شهد. هثهار هب ار    مهی بدننهات خارجی   دید 

نایناب،   ددهناآ نسهدع ار    عمن ک  اه بخست

هها، ب سهاب شهدید مت دنههات اقتصهاا       کاندنه

ک ب ن افزایش باامنی ار کش ر قانل مشهاهده  

ن ا. نه الدل با  ابی انلت منکزت اا حفاظهت  

ها )ااجمله ب ااهات انلت(   ااها ن سااماباا ب
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شهنایط اسهتقبال اا ک ا هات    ن  أمدن امندت، 

ار ناقههع ار انره ابقهه    د.شههفههناه   7822

( چهه ب 7823-7822مشههننطه  هها ک ا هها ) 

نضعدت طبدعی شکننده نن کش ر حاک  نه ا،  

ک ا ا ی    ددن م قت ار بم  اجتماعی نه ا  

عههی کههه هههدف اا هب، عبهه ر اا نضههعدت طبد 

ات ن ا کهه ار   شکننده نه نضعدت طبدعی پایه

ن     ابسههت اا حقهه م عمهه می هب انلههت مههی

حفاظههت کنههد ن همچنههدن  ب ااهههات عمهه می

نخش خص صهی نانسهته نهه انلهت را ایجهاا      

 بماید.

-2991از کودتا تتا کودتتا )  . 9-1
2166) 

ایههناب نههدن ان ک ا هها، ان  جننههه متفههانآ اا  

  سهعه    سعه را سپنت کهناه اسهت:  جننهه    

مبتنههی نههن عههدم  هه ااب انگابههه سداسههی ن   

اقتصاات که نها نهه قهدرآ رسهددب رضاشهاه      

حاصل شده است ن یه  انره  ه ش بهام فق    

ننات افزایش سطس استنسی سداسی که فقط 

مدههاب بخبوههاب جامعههه ار جنیههاب نهه اه ن ار 

ب ایهههت نهههه الدهههل  ضهههااهات اجتمهههاعی  

گذارت )اصل انل اقتصاا سداسی( نهه   سداست

 منجن شده است.  7558ت ک ا ا

ار چهارچ   بمه    7822 حلدل ک ا ات 

اجتمههاعی چنههدن اسههت:  هه ش نههنات   ددههن 

اعضات ائت ف غالب نهدنب   ددهن اساسهی ار    

ب ع بم  اجتماعی. ار ناقع نا   ددن ار نخشی 

ناین ن کاندنهه(   اا اعضات ائت ف غالب )بخست

نه  دری  سطس امندت ار کش ر افزایش یافت، 

اا اقتصاا اا نضعدت رکه ات ن نجه ا   ابد چش 

قحطی مه اا غهذایی نهه سهمت رنبهق   ددهن       

هها ار کشه ر افهزایش     یافت، ط ل عمن کاندنه

یافههت، ن انلههت نههه  ههدری   هه اب حفاظههت اا 

را کسهب کهنا. ایهن     ب ااهات نخهش عمه می   

اههد کهه نهه  هدری  پها اا       ها بشهاب   نیژگی

کش ر گذار اا نضعدت طبدعی  7822ک ا ات 

ات را  جننهه   نه نضعدت طبدعی پایهه  شکننده

 کناه است.

ات کهه اا اناسهط    ار نضعدت طبدعی پایه

حاصههل شههد، نههه  ههدری  انلههت  7511اهههه 

هات سداسی ن اقتصهاات     ابایی ایجاا سااماب

هههات سداسههی ن   اسههت هنرا. سههااماب  را نههه

اقتصاات نانسته نه انلت ار ب ایهت ظنفدهت   

نهناین   ا.بم  اجتماعی ار کش ر را افزایش اا

ات کههه رضههاخاب نههه رضاشههاه  اسهها  ار انره

مخالفت چنهدابی نها   ددهن رهیه       ، بدیل شد

بشد؛ چنا که ظنفدت بمه  اجتمهاعی   سداسی 

نهه  هب  . پها اا ار کش ر ار حال   ددهن نه ا  

نضهعدت   دری  ار انره رضاشهاه ن ار غالهب   

ات،  قسد  کار )نها کنتهنل انلهت     پایهطبدعی 

 هدری  ب ااههات    منکزت( گستنش یافت ن نه

ههات   اینسهاخت  ق یت شهد ن    میحق م عم 
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اقتصاات کش ر گستنش یافهت. ایهن فنهینهد    

ات نه  کش ر را اا نضعدت طبدعی پایهبت ابست 

نضعدت طبدعی نالغ ابتقال اههد ن منجهن نهه    

بارضایتی اجتمهاعی شهد. ار ناقهع   سهعه ار     

انره رضاشاه،   سعه مبتنهی نهن عهدم  ه ااب     

ن سداسهی نه ا. ار سدسهت      انگابه اقتصاات

اقتصاات، نه  دری  ظنفدت اقتصهاات کشه ر   

ار قا یافت، اما ار سدسهت  سداسهی، بهه  ن ها     

ار قا حاصل بشد، نلکهه اسهتانراهات ابقه      

مشننطه ار این ح اه بدهز نهه شهدآ   دیهد     

گدههنت  نههدین معنهها کههه نهها عههدم شههکلشههد؛ 

شهدب فضهات    ب ااهات حق م خص صی، نسته

ها  گذارت سداستشدب  شخص سداسی، قائ  نه

هههات م هه   )اخالههت شههاه ار ندشههتن  صههمد 

مستقل هات  ساامابگدنت  ن عدم شکل کش ر(

گدهنت   مؤسها )مابنهد عهدم شهکل    ت ئاا هد

 دری  عدم   ااب سدست  سداسهی   نه احزا (،

ن اقتصاات  شدید گناید ن بم  اجتماعی نهه  

 سمت عدم  عاال حنکت کنا.  

اقتصهاات ن  کارت سداسی نااارهات  است

هات سداسی ار انره رضاشاه ار ناقهع   یا ح اه

 حلدل انره رضاشاه مبتنی نن اقتصاا سداسی 

سههطس  اسههت. نههه  ههدری  بدننهههات بمههامی  

 أثدنگذارت خ ا ار ام ر سداسی ن اقتصهاات  

را افهههزایش ااابهههد ن  ابتخانهههاآ اا طنیهههق  

سههاانکارهات سداسههی اسههتکارت ن مههدینیت 

ا پهنج  نهه نعهد،    ات که اا مجل شد؛ نه گ به

مجلا نه ط ر کامل ار اختدار رضاشهاه قهنار   

. نههنات (717 ،  7522)هنناهامدههاب، ااشههت 

مهههدینیت  ضهههااهات اجتمهههاعی باشهههی اا  

ها، اا ی  س  شهاه مخالفهاب سداسهی     سداست

خ ا را  بعدد یا نه قتل رسابد ن اا س ت ایون 

هات اقتصاات ن سداسی ننات  گدنت ار  صمد 

ههات   مو بی منهافع گهننه  کاهش معض آ باه

گدهنت را   اجتماعی، سهطس  منکهز ار  صهمد    

افههزایش ااا. ایههن امههن ار ب ایههت  ضههااهات  

گذارت اقتصاات ن سداسهی را  شهدید    سداست

 کنا.  

ار بتدجههه،   سههعه انره رضاشههاه کههه   

مبتنههی نههن عههدم  هه ااب انگابههه سداسههی ن   

ههات   اقتصاات ن ا، نه  دری  شهکاف سدسهت   

ا افزایش ااا ن  ضهااهات  اقتصاات ن سداسی ر

قبهل  اجتماعی ار کش ر نه سطحی رسدد که 

اا اینکه بدننههات ندوابهه ایهناب را ار جنه      

ت گدهن  ، امکهاب شهکل  ج ابی انم اش ال کنند

ن یا ابق     سط کارشناسهاب   ک ا ات بمامی 

، 7522شد )هنناهامداب،  ندنی می خارجی پدش

 -711، صهههص7521 ن کا  ایهههاب، 817  

762). 

ار چهارچ     7558-7581لدل انره  ح

بم  اجتماعی چندن است:   ش بام فق ننات 

افزایش سطس استنسی سداسی ار کشه ر. ار  
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عمل سطس استنسی سداسی   ددن ابدکی ار 

سطس بخبواب ااشت ن همچناب سطس رقانهت  

فقط نه سطس رقانت مداب بخبواب اقتصاات ن 

سداسی جامعه محدنا نه ا ن طبقهه مت سهط    

ار مجمه ع ار  بداشهت.    ر هب س میجامعه ا

نهه عنه اب    سال( 78) 7581-7558هات  سال

 57نایههن،  بخسههت 78انره سههتدز اجتمههاعی، 

پسههت( نههه  111نایههن )نههنات  712کاندنههه ن 

 ، صهص 7522ابهد )هنناهامدهاب،    قدرآ رسدده

یه  بفهن هه  اا     ،بفهن  78(. اا این 812-812

بفهن خهاب ااه    2طبقه مت سهط ببه اه اسهت )   

هههات  بفههن اا نهه رنکناآ 8، 72قههنب  اار لقههب

رضاشاه ن یه  بفهن افسهن ارشهد رضاشهاه(. اا      

 71بفههن )یعنههی حههدنا  73 ن هها  ،نایههن 712

طبقههه کههناه  نودههن ن  حصههدل ارصههد( حقهه م

ناینت  31اا  ابد ن  مت سط ن غدن ارنارت ن اه

فقهط   ،ابد که سه نار یا ندشتن نه ناارآ رسدده

یهه  بفههن عضهه  طبقههه مت سههط نهه اه اسههت  

)محاسههباآ محقههق، ننگنفتههه اا هنناهامدههاب،  

 .(7522، ن حسدن ملکی، 7522،812-812

-7581اا سهه ت ایوههن ار نههااه امههابی  

، نهههه الدهههل جنههه  ج هههابی انم ن   7583

ههات ااخلهی، سهطس بمه       گدنت جنه   شکل

اجتمههاعی ایههناب کههه ار انره رضاشههاه نههه    

ات رسدده ن ا، انناره نهه   نضعدت طبدعی پایه

رضاشهاه، یعنهی نضهعدت     سطس قبهل اا انره 

ها سدست   طبدعی شکننده رسدد. ار این سال

اقتصههاات ایههناب نههه شههدآ شههکننده شههد ن  

نا  نین بنخ  ه رم اا انره ابقه   مشهننطه،    

قحطی م اا غذایی ن بنخ رشد منفی اقتصاات 

 جننه شد. ارکنار نضعدت طبدعهی شهکننده،   

ههات اجتمهاعی    منافع متکثن ن باهمو ب گننه

 ضهااهات اجتمهاعی مدهاب      اائمهی نه ص رآ 

مدهاب شهاه،    ها را اامن اا. رقانت اائمهی   گننه

ار ش، انلت ن مجلها نهنات افهزایش قهدرآ     

بسبی هن ی  اا هب ا ننقهنار نه ا کهه ار ایهن     

کنابهد.   رقانت بدننهات خارجی بدز اخالت می

ها، ار مجمه ع اا   مداب این گننه رقانت اائمی 

ت کنتهنل  طنیق   ش بدننهات سداسهی نهنا  

قدرآ ار ش ن شاه ن ار مقانهل  ه ش شهاه ن    

ار ش ننات کنتنل انلت ن مجلا ن اه است. 

این رقانت ار ب ایت ار مسئله  اریخی ب ضت 

ملی شدب صنعت بفت نه ان  خ ا رسدد کهه  

ههات   ار هب ار قاء سطس استنسی نه سدسهت  

اقتصاات ن سداسی مد بمهن نه ا کهه کهاهش     

کاهش اختدهاراآ  قدرآ شاه ن ار ش اا طنیق 

ات اا  ن کنتنل ن اجهه هب ها نهه عنه اب بم بهه     

ساانکار ار قاء سهطس استنسهی نهه سدسهت      

سداسههی ن کهههاهش  أثدنگههذارت بدننههههات   

خهارجی ار اقتصههاا ملههی ن مشههارکت ندشههتن  

ات اا ساانکارهات ار قاء  منام ار اقتصاا بم به

 سطس استنسی نه سدست  اقتصاات ن ا.
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، نههه 7581-7558ار مجمهه ع ار انره 

الدل اینکه بم  اجتماعی ار کش ر بت ابسهت  

نه یه  چهارچ   قانهل ا کها نهنات مهدینیت       

 ضااهات اجتماعی باشی اا منهافع بهاهمو ب   

ههات اجتمهاعی اسهت یانهد، کشه ر نهه        گننه

ثبا ی سداسی قنار گنفهت؛   ار نی ص رآ اائمی

، 7822-7823ات کههه همابنههد انره  گ بههه نههه

ت نه شدآ ب سابی ن هات انل انره عمن کاندنه

ههات   ار عدن حال ابهد  نه ا. حتهی کاندنهه    

چندرناه ن چندماهه بدهز ارایهن انره  جننهه    

شههد. بهها  ابی بمهه  اجتمههاعی ار مههدینیت    

 ضههااهات اجتمههاعی، ار ب ایههت نهها اخالههت  

 خت  شد.   7558بدننهات خارجی نه ک ا ات 

-2991از کودتا تا انقتالب ) . 9-9
2917) 

ر چههارچ   بمهه  ا 7558 حلدههل ک ا ههات  

کههه ار  7822اجتمههاعی، همابنههد ک ا ههات  

صفحاآ قبل نداب شهد، چنهدن اسهت:  ه ش     

ننات   ددن اعضات ائت ف غالب نهدنب   ددهن   

اساسههی ار بهه ع بمهه  اجتمههاعی. مبتنههی نههن 

رهدافت بم  اجتماعی، الو ت   سعه ار انره 

(،   سههعه 7558-7531ک ا هها  هها ابقهه   ) 

سداسههی ن  مبتنههی نههن عههدم  هه ااب انگابههه  

اقتصاات است که ار هب سدست  اقتصاات نه 

ص رآ بسبی ار قا یافت، اما سدست  سداسهی  

اههی احهزا     به  ن ا ار قا بدافت، نلکه نا شکل

سههاا ن کنتههنل شههدید قههدرآ  سداسههی انلههت

شهدب   سداسی رقدب نه سمت قائ  نه شهخص 

ام ر سداسی حنکت کنا. این عدم  ه ااب نهه   

  اقتصهاات ن   دری  شهکاف مدهاب ان سدسهت   

سداسی را ار کش ر افزایش ن ار ب ایهت ایهن   

هات اجتماعی نه  اهی بارضایتی شکاف نا شکل

 حلدهل ابقهه     منجهن شهد.    ابقه   اسه می  

گدنت هب، رنبد  ثن ار شکلؤن ع امل م  اس می

 حهه ل ایههن ع امههل ن ابباشههت هب هها ار نسههتن 

ار ااندهاآ     اریخی منت ی نه ابق   اسه می 

ص رآ مفصل  شنیس شهده ن خهار    بمنت نه 

اا ح اه مطالعه این مقالهه اسهت. ار مجمه ع    

ع امل اقتصاات، سداسی، اجتماعی ن فنهنوی 

ابهد.   گدنت هب  أثدنگذار نه اه  فنانابی ار شکل

نه  هدری  شهکل    7558ک ا ات  این ع امل اا

( 7518ار انره نعد اا ابق   سفدد ) .گنفتند

ایهت  هأثدن   این ع امل  ق یهت شهدبد ن ار ب   

منجهن    متقانل این ع امل نه ابقه   اسه می  

 شد.

ابی مهذک ر، ار قهات سدسهت     مار انره ا

هات عمنابی پدودنت  اقتصاات اا طنیق ننبامه

هات  سالهات عمنابی نه  هات ننبامه شد. ریشه

رسد کهه ار هب   می( 7576هخن انره رضاشاه )

مشه  ا نه ا ن   هها   گذارت سداستهشفتوی ار 

نمابههدهی اقتصههاا مهه را   جههه   بدههاا نههه ف 

کارشناسههاب اقتصههاات )ااجملههه انت هها ( اا   
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ریزت قهنار   طنیق ش رات عالی اقتصاات ننبامه

ار  (.13-11 ، صص7522اب ا، هاات گنفت )

ناقع ار  حلدل بم  اجتماعی نه الدل قائ  نه 

ههها، نههه  ههدری   گدههنت شههدب  صههمد  شههخص

گهذارت ار اقتصهاا افهزایش      ضااهات سداست

هات اقتصاات هشفته ن هم اره  ن سداستیافت 

شهدب   ت قائ  نه شهخص  ار حال   ددن، بتدجه

گههذارت اقتصههاات نهه اه اسههت. ایههده  سداسهت 

سامابدهی اقتصاا ار انره رضاشاه نهه بتدجهه   

 ار انره پا اا جن  ج هابی انم اما  ،بنسدد

هها  احهدت    که قائ  نه شخص ن اب سداسهت 

رن  هنه نا اقبهال ندشهتنت رن   فننکش کناه ن ا،

 ر عمنابی ار اسهت هات  شد ن ار ب ایت ننبامه

کههار قههنار گنفههت. ننبامههه عمنابههی انل ن انم 

. ابهد  عمنابهی نه اه  ههات   ات اا پهننهه  مجم عهه 

ات که  ضاا شدیدت مدهاب   ننبامه انل ار انره

بت ابست  ،بدننهات سداسی کش ر نج ا ااشت

-7581ار انره  ار ناقعنه اهداف خ ا ننسد. 

ل ایهههن  ضهههاا شهههدید   نهههه الدههه  7558

هها   طه ل عمهن کاندنهه انلهت     گذارت، سداست

ثبا ی سداسهی   نی مدآ ن اه است. نسدار ک  اه

هات  گدنت ننبامه امکاب شکل ،باشی اا این امن

 .انعمنابی م فق را نا مشکل م اجه ک

ننبامه انم عمنابهی ار چهارچ   ننبامهه    

انل طناحی شد. نه الدل   ش ائت ف غالهب  

نه مشننعدت سداسی اا طنیهق   ننات استدانی

هات اببساطی مهالی ن   رشد اقتصاات، سداست

پهه لی ار هب رشههد اقتصههاات ار کشهه ر ار قهها 

ههات   یافت، اما نه الدهل باسهااگارت سداسهت   

هات مالی، پ لی، اعتبارت ن  اقتصاات )سداست

 جارت( نا یکدیون، ار ب ایت نحهناب ارات ار  

ن ننبامه انم شکل گنفهت کهه افهزایش  ه رم     

هات خارجی را ار پی ااشهت. مهدینیت    ندهی

هههات  نحههناب اقتصههاات اا طنیههق سداسههت  

ابقباضهی ار اسههت ر کهار سههااماب ننبامهه، نهها    

مش رآ ناب  ج ابی قهنار گنفهت. ار  حلدهل    

صنف اقتصاات مبتنهی نهن  حلدهل اقتصهاات     

  اب   رم را نه  حاصل اا منحنی فدلدپا، می

چ  ، هزینه ندکارت کاهش ااا. ار ایهن چهار  

هات ابقباضی که ا خهاذ شهد،    نناسا  سداست

 هه رم کههاهش یافههت. امهها م ضهه عی کههه ار   

گذارت صهنف اقتصهاات مه را   جهه      سداست

گدنا، مت دنههات سداسهی اسهت. ار     قنار بمی

ههات   عمل اا منمن اقتصاا سداسهی، سداسهت  

اقتصاات ابقباضی اا جمله ع املی ن ا که نهه  

ار  گدنت فضهات نهاا سداسهی ار کشه ر     شکل

منجن شهدبد؛ فضهات نهاا     7518-7552انره 

سداسی که ار هب قدرآ شاه   دید، نعضی اا 

هههایی  اعضههات ائههت ف غالههب   ددههن ن  هه ش

بام فق ننات   ددن اساسی ائت ف غالب  جننه 

شد. ار ناقع ار چارچ   بم  اجتماعی، قدام 

هات سداسهی     ش بام فق گننه7518خنااا 
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ت   ددن ائت ف غالب خار  اا ائت ف غالب ننا

نههه ا کهههه اربتدجهههه  ضهههااهات اجتمهههاعی 

هات ابقباضی  گذارت )اا جمله سداست سداست

 مذک ر( حاصل شده ن ا.  

 جننه ننبامه انم عمنابی بشهاب ااا کهه   

ریزت ار عمل نهه  ضهااهات    این سب  ننبامه

ههات   گذارت اقتصاات مدهاب سداسهت   سداست

راسهتات  گهناا. ار   مالی، پ لی،  جارت ن... می

ریهزت   من فع کناب این مشهکل بمهام ننبامهه   

جامع ار است ر کار قنار گنفهت کهه  هاکن ب    

انلهدن   دانم یافته است. ننبامه سه م عمنابهی   

ریزت جامع ار ایناب مه را   جهه قهنار     ننبامه

(. 785-781، صص 7522اب ا، هاات گنفت )

چ ارم ن هات  رنیه مذک ر ار ننبامههب،  پا اا

دههز  ههدانم یافههت. ار عمههل  پههنج  عمنابههی ب

س م ن چ ارم نسدار م فهق نه اه ن   هات  ننبامه

رشدهات نها ت اقتصهاات ار   ها  ار این ننبامه

. ار کنار سطس   رم ابد  حاصل شهده اسهت  

ننبامه پنج  عمنابی بدز رشد نا  ار کنار   رم 

  ار ناقههع ار انره(8).نهها   جننههه شههده اسههت 

انره رشهد  هات س م  ا پنج  عم ً ی   ننبامه

اقتصاات نا  ار کش ر  جننه شد. ار شنایطی 

که  جننه رشد ایناب ار محافل ج هابی نهنات   

شد، ایناب نه سمت ی   الو نناارت معنفی می

 ابق   اجتماعی حنکت کنا. 

 حلدل رشد اقتصاات ایناب ار انره قبل 

اا ابقهه  ، نههدنب م حمههه بمهه  اجتمههاعی ن 

اا جملههه  بههاظناب ج ههابی ناقتصههاا سداسههی، 

اا جملهه رانهنآ   غافلودن کهنا.  اقتصااااباب را 

ار مقاله مش  ر خ ا، مکابد  رشد  73ل کا 

نداب کنا که   جننه ایناب ار رشد  76اقتصاات

اقتصاات ی   جننه خا  است ن ار شنایطی 

که ی  انره  جننه اقتصاات نا یی ااشته، نه 

ابق   خت  شده است. نت ایناب را اا مطالعه 

نار گذاشت. ار حالی کهه ار چهارچ     خ ا ک

بم  اجتماعی ن اقتصاا سداسی، الو ت   سعه 

مبتنههی نههن عههدم  هه ااب انگابههه سداسههی ن   

اقتصاات ار ب ایت نهه یه    ددهن بسهبی )اا     

این )اا ننداطنیق ک ا ا یا هش  ( یا   ددناآ 

طنیق ابق  ( ار ائت ف غالب منجهن خ اههد   

 شد.  

 ههات ار سدسههت  سداسههی، پهها اا ک ا 

ائت ف غالبی که ار کش ر شکل گنفت  7558

نه  دری  اا طنیق کنتهنل ب ااههات مهؤثن ار    

قههدرآ سداسههی  هه ش کههنا ثبههاآ سدسههت  

گدنت سهانا    سداسی را افزایش اهد. نا شکل

، ظنفدههت کنتههنل 7551ار بدمههه انم اهههه 

هات سداسی ار کش ر افزایش پددا کهنا   گننه

اا  ن پا اا فهائق همهدب نهن مشهک آ باشهی     

                                                                 
15. R. Lucas 

16.The Mechanics of Economic Growth 
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، ن 7518-7552فضههات نههاا سداسههی انره   

سنک   بدننههات سداسهی مخهال ، سدسهت      

سداسی نه شهدآ متمنکهز شهد. ار ناقهع ار     

ههات عمنابهی ار قهات     شنایطی کهه ار ننبامهه  

ظنفدت اقتصاات سدسهت  مه را   جهه قهنار     

گنفت ن رشدهات اقتصاات نها  حاصهل شهد،    

استنسی نه سدست  سداسی نه شدآ محدنا 

هات سداسی هه ااار مصهدم، حهز      هشد. گنن

هات مذهبی ن سهاین     اه، ب ضت هااات، گننه

  ابسهتند ائهت ف    هایی اا جامعه که می نخش

غالب را   دید کنند، نه شدآ سنک   شدبد. 

بدهز بت ابسهتند    7511سهاا انره   احزا  انلت

گهذارت را من فهع     ضااهات اجتماعی سداست

ک ا ها ن  پا اا  7551کنند. ار ناقع ار اهه 

، سهطس استنسهی نهه سداسهت ن     7511اهه 

ب ااههههات سداسهههی محهههدنا شهههد، سهههطس 

گدنت سداسی نه شدآ متمنکز شهد ن    صمد 

 قنیباً ار ح اه  صمدماآ م   سداسی، کش ر 

گهذارت   شدب سداست نه سمت قائ  نه شخص

حنکهت کهنا. ار مقانهل ار حه اه اقتصههاات،     

اعضات ائت ف غالب هم اره ار حهال افهزایش   

ااراب نانسته نهه حک مهت    ا ن  عداا سنمایهن 

ار حال رشد ن ا. این نه معنی افزایش سهطس  

 ،استنسی ار ح اه اقتصاا ن ا. ار این شنایط

 ا فام افتاا.   7531ش   بفتی انایل اهه 

پا اا ش   بفتی، سدست  اقتصاات بدز 

همابند سدست  سداسهی نهه سهمت قهائ  نهه      

ات کهه   شدب ام ر حنکت کنا؛ نه گ به شخص

ههات اقتصهاات    گدهنت  اخالت شاه ار  صهمد  

هها نهه    شدآ افزایش یافت.  منکز سداسهت  نه

گذارت اسهت.   معنی افزایش  ضااهات سداست

گههذارت،  منکههز  ار کنههار  ضههااهات سداسههت

هات بمه  اجتمهاعی استنسهی محهدنا      رابت

  ننات اعضات ائت ف غالهب نهه  هدری  شهکاف    

)کهه ار  ا ارهمدت ار جامعه را بدز افهزایش اا 

 حلدههل شههکاف استنسههی ار ارنب سدسههت  

ه شهده  ئه اقتصاات ار صهفحاآ نعهد مقالهه ارا   

. اا ی  س  مدهاب سدسهت  اقتصهاات ن    است(

سدسههت  سداسههی شههکاف استنسههی افههزایش 

گدهنت شهکاف  ه ااب     یافت که منجن نه شکل

انگابه شد ن اا س ت ایون ار ارنب سدسهت   

اقتصاات بدز سطس فاحش استنسی اقتصاات 

عنه اب   داب اعضات ائت ف غالب ن مهنام )نهه  م

گدهنت   اعضات ندننب اا ائت ف غالب( ن شهکل 

هههات ابحصههارت استنسههی باشههی اا     رابههت

هات   سعه ن ش   بفتی،   ایع ارهمهد   ننبامه

ار کش ر را نه شدآ بامتعاال کهنا. نناسها    

ننرسی نابه  منکهزت ن منکهز همهار، ضهنیب      

 31/1نهدش   7531ههات اههه    جدنی ار بدمه

 (.812،   7528ن اه است )کارشنا ، 
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. چتتر م محتتدود نخبگتتان 9-4
سیاستتی در دوره ایتتران بتتین دو  

 (2917-2121انقالب )
ار بمهه  اجتمههاعی استنسههی محههدنا،  

ابتمار است که چنخش بخبواب محدنا ناشد 

ن نه  دری  نا ار قات بم  اجتماعی، چهنخش  

بخبوههاب ندشههتنت  جننههه گههناا. ار  جننههه  

ب ندن ان ابق   چهنخش محهدنا     سعه اینا

بخبواب سداسی نه نض   قانل مشاهده است. 

نههه عنهه اب مثههال ار سدسههت  سداسههی ار    

نههه بفههن  18  ههنین سههطس ار ایههن انره، عههالی

بفههن انره  18. اا ابههد نایههنت رسههدده بخسههت

بفهن پهدر ن پسهن هسهتند، ن ار      6مشننطدت، 

ن   ار با  فامدلی ااشتههب ا  بفن اا 72مجم ع 

ابهد. اا یه  خهاب ااه     ار بخست ناین شدهن 12

 53نایهنت رسهدده ن    بفن نه بخست 78نزرگ 

ننگنفته ابد ) حقدق حاضن  ناین شده نار بخست

 2بفن ناقدمابده،  85اا مداب . (7522اا ملکی، 

بدز پدر، نناار، ب ه یا ش هن خاله نه هب ا  بفن اا

ابد. ار ناقع نهه به عی    ناارآ یا سفارآ رسدده

 بفهن  81 هات سداسی آ فامدلی ن پستار باطا

قانل رایانی است. ننات ساینین بدز ایهن به ع   

هات سداسهی   گذارت ار پست أثدنار باطاآ ن 

اارا )مثهال ایوهن ار ایهن    ن اقتصاات نجه ا  

گدنت مقاله ارائهه شهده    ح اه ار نخش بتدجه

 است(. 

 7581-7558هههات  ار سههال همچنههدن

 78اعی، عن اب انره ستدز اجتمه  نه سال( 78)

نایهن )نهنات    712کاندنهه ن   57نایهن،   بخست

پست( نه قهدرآ رسهددبد )هنناهامدهاب،     111

بفن یه    78(. اا این 812-812 ، صص7522

بفهن   2بفن ه  اا طبقه مت سط ببه اه اسهت )  

بفهههن اا  8، 72خهههاب ااه لقهههب اار قهههنب   

هات رضاشاه ن ی  بفن افسهن ارشهد    ن رنکناآ

 73انره  ن ها   ناین ار ایهن  712رضاشاه(. اا 

ارصهد( حقه م نودهن ن     71بفن )یعنی حهدنا  

ارنهارت   کناه طبقهه مت سهط ن غدهن     حصدل

هههات  بفههن اا نارا اا خههاب ااه  27ابههد ) نهه اه

ههات   بفن اا  کنه کناآ  75اار،  ثنن مند ن لقب

 ههن  2بفههن افسهن ار ههش،   77بماینهده ارنههار،  

ناینت کهه سهه نهار یها      31ابد(. اا  کارگن ن اه

فقط ی  بفن عضه    ،ابد ناارآ رسددهندشتن نه 

طبقه مت سط ن اه است )محاسهباآ محقهق،   

-812، صههص 7522ننگنفتههه اا هنناهامدههاب، 

ار ناقهههع . (7522، ن حسهههدن ملکهههی، 812

ایههن انره یهه  سههتدز   رغهه  اینکههه ار علههی

سداسهی  ههات   اجتماعی ار ایناب مدهاب گهننه  

 ،اما ایهن سهتدز ار عمهل   ، متفانآ  جننه شده

بخبوههاب اقلدههت نهه اه اسههت    رقانههت مدههاب 

 (.23 ،  7518)عمدمی، 
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. دسترسی محدود به سیستم 9-1
اقتصتتادی در دوره ایتتران بتتین دو 

 (2121-2917)انقالب 
محهههدنایت استنسهههی نهههه سدسهههت   

اقتصاات، اا طنیق نااارهات متفانآ اقتصاات 

قانههل ننرسههی اسههت. ار ایههن مقالههه سههطس   

آ استنسی نه نااار اعتباراآ اا طنیق  س د 

اههد   نابکی مطالعه شده است. بتای  بشاب می

کههه سهه   ابههدکی اا مههنام نههه بمههام نههابکی  

ابد ن ایهن استنسهی بدهز نهن      استنسی ااشته

اسا  عض یت ار ائهت ف غالهب ن یها مدهزاب     

نانستوی نهه ائهت ف غالهب نه اه اسهت ن بهه       

م حماآ من بط نا  حلدهل اقتصهاات  هأمدن    

تهه ب گههذارت کههه ار م  اعتبههاراآ ن سههنمایه 

 ش بد.  ک سد  اقتصاات ارائه می

ابه    سهعه صهنعتی ن    ن ،نه عن اب مثال

 33حدنا  7537-7552معدبی ار نااه امابی 

  گههذارت ثانههت نخههش  ارصههد کههل سههنمایه 

. نا این حال نهدش اا  ااا میابجام خص صی را 

بفهن   71نهه  ، متعلهق  ارصد اا س ام ناب  12

ههههات  ارصهههد اا نام 83نههه ا ن نهههدش اا  

یی اعطها  هها  ده این ناب  نهه شهنکت  ش  ص یب

 تمتعلهق نهه اعضها   کهل هب  شد که نخش یها  

همچنههدن ه اسههت. مههدینه نابهه  نهه ا هدئههت

یکههی اا ، سههاختار سههنمایه ن مالکدههت نابهه  

اارت    سعه سهنمایه هات   نین نیژگی ننجسته

بشههاب را ایههناب  ار 7558انره پهها اا سههال 

اهد که بم به ظ ه ر یه  گهننه ک چه       می

صاحباب صنایع نناسا  رانطه نها   اار ن سنمایه

انلههت نهه ا کههه نهها استنسههی ابحصههارت نههه  

م فق نه چندننانن کهناب   ...انلتیهات  سنمایه

، صهص  7528)کارشنا ،  شدبدخ ا سنمایه 

731-712).   

ار مداب صنایع نزرگ )نهدش اا اه بفهن(   

کههه اا نابهه    سههعه صههنایع ن معههااب نام    

نا حهد  ،7265-7211طهی انره   ،(5)ابهد  گنفته

کههارگن  31 هها  71ههها نههدن  ارصههد ننوههاه 21

هات ناب  را  ارصد اا نام 8اما حدنا  ،ااشتند

کارخابه نا بدهننت کهار    23کنابد،  اریافت می

هها را   ارصهد نام  21بفن یا ندشتن حدنا  311

 ،  7528)کارشهنا ،  اریافت کهناه ن ابهد   

حهه اه کشههانرات، نابهه   عههانب     ار (.832

نابهه    سههعه ( ن 7553سههدا أکشههانرات ) 

( هن ان نهه صه رآ   7511سدا أکشانرات ) 

ان ناب   خصصی انلتی نه  ن دهب اعتبهاراآ   

خههنا ن اعتبههار ناحههدهات اراعههی  جههارت نههه 

پنااخههت را کشههانرااب نههه عنهه اب  سهه د آ 

 رغه  اینکهه سه   کشهانرات     کنابد. علهی  می

هات اراعی فقط حهدنا یه      جارت ن شنکت

آ اعطاشهده  اعتبارا، ارصد کل کشانرات ن اه

  سهط نابه    سههعه کشهانرات نهه هبههاب ار     

ارصهد   51حهدنا   ،7536 ا  7538هات  سال
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ار  ؛گنفهت  کل اعتباراآ کشانرات را ار ننمی

 1حهدنا   ،7511-37ههات   حالی که طی سال

،   7528کارشههنا ، ارصههد نهه اه اسههت ) 

 . (1)(شده   سط محقق ، محاسبه735

 فرجام

ه . ار مقالههه حاضههن نههه اجمههال،  جننهه7

  سعه ایناب ندن ان ابق   ار چارچ   بمه   

اجتماعی ن اقتصاا سداسی  حلدل شهد. ندهاب   

، ج امههع اا طنیههق بمهه  اجتمههاعی شههد کههه 

ب ااهههات سداسههی ن اقتصههاات را ایجههاا ن    

ب ع استنسی نهه   ،نناسا  ب ااهات ایجااشده

منهت  اا الوه ت    ن بمهام ابودزشهی   ها سااماب

اقهع ب ااهها،   نهد. ار ن کن میرا  عددن  ساامابی

ن غدنرسهمی( ق اعهد نهاات را  عدهدن       )رسمی

هها شهکل    کنند ن اا طنیق ب ااها، سهااماب  می

 ه اب   هات اجتماعی را می گدنبد.  مایز بم  می

هات م ج ا  اا رنت سطس استنسی نه سااماب

هایی که استنسهی   ار هب ا ار  کنا. سااماب

نه هب ا محدنا است، اا طنیق ب ااهات من بط 

ش بد ن ب ااها ار مجمه ع محهدط    می حمایت

کننهد کهه استنسهی نهه      حق قی را فناه  می

ها محدنا ناشهد. ایهن نضهعدت نهنات      سااماب

 هات نا استنسی ناا بدز صاام است. سااماب

هها،   . نناسا  ب ع استنسی نه سهااماب 8

ار ابدات امننا ان ب ع بم  اجتمهاعی نجه ا   

اارا: بم  اجتماعی استنسی محهدنا ن بمه    

جتماعی استنسی ناا. هن ی  اا این ان بم  ا

اجتماعی ی   عاال اسهت. مبنهات  عهاال ار    

هن ی  اا این ان ب ع بم  اجتماعی بدز   ااب 

انگابه است. ندین معنا کهه سهطس استنسهی    

ار هن ان سدست  اقتصاات ن سداسی ار یه   

بم  اجتمهاعی یها استنسهی نهاا اسهت ن یها       

کهه ار   استنسی نسته. ار  جننه کشه رهایی 

شه ا   استنسی محدنا قنار ااربد، مشاهده می

هات سداسهی ن   که سطس استنسی نه سدست 

مهدآ ن     ابد ار نااه امابی ک  اه اقتصاات می

مههدآ متفههانآ ناشههد ن شههکاف  هه ااب   مدههاب

هات اقتصاات ن سداسهی   انگابه مداب سدست 

نج ا ااشته ناشهد، امها ار نلندمهدآ شهکاف     

 هدانم یانهد ن ایههن     ابهد    ه ااب انگابهه بمهی   

شکاف   ااب انگابه نهه  ضهااهات اجتمهاعی    

شهه ا کههه بتدجههه هب، خهه ا را ار  منجههن مههی

 اهد.   هش  ، ش رش، ک ا ا ن ابق   بشاب می

اقتصاا سداسی ندهاب شهد    رهدافت. ار 5

هات اقتصاات که ندنب   جهه نهه    که سداست

شه بد،   م حماآ اقتصاا سداسی  هدنین مهی  

گدنبد.  تمداراب قنار میکمتن م را   جه سداس

ار ناقع اقتصااااباب نه اببال افزایش کهارهیی  

اما سداستمداراب نهه اببهال    ،اقتصاات هستند

ناشهند. رهدافهت    رآ بسبی خ ا میافزایش قد

کنهههد کهههه  اقتصهههاا سداسهههی ندهههاب مهههی 

گذارت اقتصهاات کهه ار عمهل پدهااه      سداست
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ش ا، نه شدآ نه م حماآ سداسی   جهه   می

ابههد اا: بههاهمو بی منههافع    رآاارا کههه عبهها 

هههات اجتمههاعی،  نجدحههاآ متفههانآ    گههننه

نههه ب ااههها ن  هههات اجتمههاعی بسههبت  گههننه

هههات اقتصههاات یهها سداسههی،  ضههاا   سداسههت

اجتماعی باشی اا منافع باهمو ب ن  نجدحاآ 

طهنف ببه اب    هات اجتماعی، نی متفانآ گننه

انلت ار مدینیت  ضااهات اجتماعی،   ابایی 

ی  طنفه پدمابی که ار امهاب  انلت ار بقض 

هههات  مههدینیت  ضههااهات اجتمههاعی نهها گههننه

نندا،  هأثدن قهدرآ سداسهی نهن      اجتماعی می

گذارت اقتصاات،  أثدن ب اا اقتصهاات   سداست

نن   ایع منانع،  أثدن   ایع منهانع نهن قهدرآ    

قهدرآ حهاک      سداسی رقدب ن  ه ش اائمهی  

کارت سداسی نااارههات اقتصهاات    ننات است

استات افزایش بسبی قدرآ خ ا ن کاهش ار ر

 بسبی قدرآ سداسی رقدب. 

( ب ع الو ت   سعه ن  ضاا اجتماعی 5-7

ایههن مقالههه مبتنههی نههن  حاصههل اا هب. ار

رهدافت بم  اجتماعی ن اقتصهاا سداسهی   

نه صه رآ مشهخص بشهاب اااه شهد کهه       

الوههه ت   سهههعه انره رضاشهههاه ن انره   

محمدرضاشاه، الو ت   سعه مبتنی عهدم  

  ااب انگابهه سداسهی ن اقتصهاات نه اه     

گدهنت   است. این الو ت   سعه نهه شهکل  

 ضههااهات اجتمههاعی منجههن نههه عامههل    

  دیدکننده نقهات ائهت ف غالهب  بهدیل     

شههد. ایههن  ضههااها اا ان عامههل بشههئت   

گنفتنههد: شههکاف استنسههی مدههاب ان  مههی

ن شههکاف  سدسههت  اقتصههاات ن سداسههی 

استنسی ار ارنب هن ی  اا ان سدسهت   

ناعهث  هها   اسی ن اقتصاات. این شهکاف سد

شد جامعه ایناب ی  جامعهه منقسه  نهه    

ب عضه یت ار ههزار   ه طبقاآ ناشد که ار

اقتصاات یا سداسهی   تفامدل مبنات ار قا

 سا رت.  است ن به شایسته

شکاف سهطس استنسهی مدهاب ان     (5-8

. شههکاف سدسههت  اقتصههاات ن سداسههی  

استنسههی مدههاب سدسههت  اقتصههاات ن    

ههات   دهل پدودهنت سداسهت   سداسی نه ال

  سعه اقتصاات ار فضات نسهته سداسهی   

حاصل شد. ار انره رضاشاه شکاف   ااب 

هها را   انگابه نه صه رآ پد سهته سداسهت   

کهههنا ن   ندشهههتن قهههائ  نهههه شهههخص   

گههذارت را متمنکز ههن بمهه ا. ار   سداسههت

ههها ار  ت  منکههز ندشههتن سداسههت بتدجههه

هههات  ات محههدنا،  ضههاا  اسههتاب عههده 

گذارت  صاات ن سداستگذارت اقت سداست

سداسهههی اا یههه  سههه  ن  ضهههااهات    

هههات سدسههت   گههذارت ار نخههش سداسههت

ههات مهالی    اقتصاات )مابند  ضاا سداست

ههات   هات پ لی یا  ضاا سداست نا سداست
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هههات  جههارت( اا سهه ت  ارات نهها سداسههت

ت ایهن   شهد. ار بتدجهه   ایون هشکار ن مهی 

هات متضاا،  ضهااهات اجتمهاعی    سداست

یافهت   گذارت افزایش مهی  تباشی اا سداس

ههههات  ت هب بارضهههایتی کهههه ار بتدجهههه

شد ن  منکز ار  ه  ندشتن می اجتماعی ناا

شدب ام ر بدهز   ها ن قائ  نه شخص سداست

یافت ن این سهدکل همه اره ار    افزایش می

هات  حال  دانم ن ا. نن این اسا  ار سال

 حلدلوههناب خههارجی  ،هخههن انره رضاشههاه

گدهنت   یها شهکل  ن   امکاب ک ا ات بمهامی 

کنابهد. ار انره   ندنهی مهی   ابق   را پدش

رغهه  اینکههه    محمدرضاشههاه بدههز علههی   

هات  هات عمنابی )نه خص   ننبامه ننبامه

عمنابی س م  ا پهنج ( یه  انره ط یهی    

ابباشت سهنمایه ن رشهد نها ت اقتصهاات     

ننات کش ر نه همناه ااشتند، اما نه الدهل  

 سهاا ن  فضات نسته سداسی، احزا  انلهت 

گدنت ارنبزات احزا  نه عن اب  عدم شکل

شههدب  ب ههاا سداسههی ن قههائ  نههه شههخص 

هها، شهکاف  ه ااب انگابهه      گذارت سداست

 اقتصاات ن سداسی  شدید شد.

( شههکاف استنسههی ارنب سدسههت   5-5

سداسههی ار انره ایههناب نههدن ان ابقهه    

شهههکاف استنسهههی ار  (. 7531-7823)

ارنب سدست  سداسی اا طنیهق چهنخش   

ار  سهی قانهل ننرسهی اسهت.    بخبواب سدا

نخش سه م مقالهه ن ار مبحهث چهنخش     

محههدنا بخبوههاب سداسههی ار انره ایههناب 

( بشاب اااه 7823-7531ندن ان ابق   )

چههه حههد چههنخش بخبوههاب  شههد کههه  هها

نایهنت محهدنا    اسی ار سطس بخسهت سد

اا  ات کههه  قنیبههاً بدمههی   نههه گ بههه ؛نهه ا

نایهناب ایهناب نهدن ان ابقه   نهه       بخست

ابهد.    با  فامدلی نا یکدیون ااشهته ب عی ار 

 هن سداسهی    این نضعدت ار سط   پهایدن 

بدههز قانههل رایههانی اسههت؛ حتههی ار انره  

رسدد فضهات   که نه بمن می 7558-7581

ناا هه    ،سداسی ار کش ر ناا ن شده است

رقانههت سداسههی مدههاب طبقههاآ نهها ت    

ط رکهه ار   اجتماعی ننقهنار نه ا ن همهاب   

طبقههاآ  ،مقالههه بشههاب اااه شههده اسههت 

مت سط ن پایدن بقشی ار رقانت سداسهی  

این اسا ، سهطس استنسهی    بداشتند. نن

ار ارنب سدست  سداسهی ار انره ایهناب   

ندن ان ابق   نه شدآ محدنا ن اه است 

ن طبقه مت سط ن پایدن بقشی ار قهدرآ  

 کنابد.   سداسی ایفا بمی

( شکاف استنسی ار ارنب سدست  5-1

ن ان ابقهه   اقتصهاات ار انره ایههناب نهد  

(. شهههکاف استنسهههی ار  7531-7823)

انرب سدسهههت  اقتصهههاات ار  مهههامی   
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نااارهات اقتصاات قانل ننرسهی اسهت. ار    

این مقاله شکاف مذک ر ار نااار اعتبهاراآ  

مطالعههه ن  ،ن ار حهه اه اعطههات  سهه د آ

بشاب اااه شد که ار اریافت  س د آ اا 

بمام نهابکی مدهزاب نانسهتوی نهه ائهت ف      

کننده ن اه است ن بهه   ارامتن  عددنغالب پ

ههات اقتصهاات مهن بط نها  هأمدن       ارایانی

 گذارت. اعتبار ن سنمایه

ناب    سعه نه عن اب بم به نداب شد که 

-7537صنعتی ن معهدبی ار نهااه امهابی    

ارصهههههد کهههههل   33حهههههدنا  7552

گهذارت ثانهت نخهش خص صهی را      سنمایه

ارصهد   12ابجام ااا. نا این حال نهدش اا  

بفهن نه ا ن    71م نابه  متعلهق نهه    اا س ا

شهده    ص یبهات  ارصد اا نام 83ندش اا 

یی اعطها شهد کهه    هها  این ناب  نه شهنکت 

لهق نهه اعضهات    متعهب  نخشی یها هموهی  

هدئههت مههدینه نابهه  نهه ا. ار نخههش     

پا رغ  اینکه  علیکشانرات نداب شد که 

س   کشانرات  جارت اا اص حاآ ارضی 

هههات اراعهی فقههط حهدنا یهه     ن شهنکت 

اعتبههاراآ  ،ارصههد کههل کشههانرات نهه اه 

اعطاشده   سط ناب    سعه کشانرات نه 

حهدنا   ،7536 ا  7538هات  هباب ار سال

ارصد کل اعتبهاراآ کشهانرات را ار    51

ههات   ار حالی که طهی سهال   ؛گنفت ننمی

 .ارصد ن اه است 1حدنا  ،37-7511

گدنت ههزار فامدهل ن جامعهه     ( شکل5-3

یهناب نهدن ان   منقس  نه طبقاآ ار انره ا

(. الوهه ت   سههعه 7823-7531ابقهه   )

شهههکاف  ههه ااب انگابهههه "مبتنهههی نهههن 

کهه نها    "هات سداسی ن اقتصاات سدست 

شههکاف استنسههی ار ارنب سدسهههت    "

شکاف استنسی ار ارنب "ن  "اقتصاات

ار  ،بدههز همههناه نهه ا "سدسههت  سداسههی

گدنت هزار فامدهل اا   منجن نه شکلب ایت 

ت ف غالهب(  ی  س  )ننات اعضات عض  ائ

ن ارصد نسدار نها یی اا مهنام محهننم اا    

هههات سداسههی ن  استنسههی نههه سههااماب 

اقتصاات شد. ار این حالت، جامعه ایهناب  

ی  جامعه منقس  نهه طبقهاآ نه ا ن بهه     

جامعه طبقا ی که ههن یه  اا طبقهاآ اا    

ه یت مشخص ننخ راار ناشند )عمدمی، 

 . ار ایهن جامعهه  (3)(18-16، صص 7511

ک  اا طبقههه نهها ت جامعههه  بخبوههاب حهها

را  شهکدل  هب  قشن فنا نینن  خدزبد مینن

گسهتناه ن  ات  . طبقه نا ، شهبکه اهند می

را ار نههن ههها  نههه ههه  پد سههته اا خههاب ااه

ههزار فامدهل بامدهده     که معمه  ً  گدنا می

(. 18 ،  7518عمدمهههی، ) شههه بد مهههی

ایههن طبقههه اا ثههننآ، قههدرآ ن   تاعضهها
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نا مهدیناب   باًغالن  هستندمند  حدثدت ن نه

انلتی پد بهدهات خهاب ااگی   هات  استواه

که افناات  اارا. البته م ارات نج ا ااربد

اا طبقه مت سط یا پایدن اجتماع خه ا را  

اما نه  ،دبنرسا مینه صف ف نا ت بخبواب 

م اشههی، هرغهه    ابههایی ن اسههتانراهات  

مندت اا پد بدها،  باب ندنب ن نههپدشنفت 

رهات حمههایتی ن نههدنب  کدههه نههن سههاانکا

نانسههتوی ن نهههدنب رنانههط اباشههه یی ن   

اسههت شخصههی نهها طبقههه نهها  بههاممکن  

(. گههننه 18-11 ، صههص7518عمدمههی، )

رغه  اینکهه اا بمهن     بخبواب جامعهه علهی  

اجتماعی یه  گهننه یکپارچهه محسه       

امهها اا یکپههارچوی اخ قههی   شهه بد، مههی

. ندین معنا که بهه اارات  هستندبصدب  نی

بههه تند ن هسههمشههتن  هههات  ابدیشههه

ن بهه اا  ااربهد  هات اخ قی مشتن   اراش

. ااربهد گاهی کافی هی  همبستوی جامع 

یه  جامعهه   ابق  ،  ار ناقع جامعه ایناب

طبقاآ هب  که ار استمنقس  نه طبقاآ 

جامعهه را اا  هب   ه اب  میاما ب ،نج ا ااربد

، 7518عمدمی، ) بمن طبقا ی  حلدل کنا

 (.11-16 صص

 پیشنهادها

گدههنت  ت ار راسههتات شههکل. ار ب ایهه7
الو ت   سعه ارنبزا نهنات ایهناب، مبتنهی نهن     
 جننه   سعه ایناب ندن ان ابقه  ، پدشهن اا   

سلبی )ن به ایجانی( مقاله چندن است: مبتنی 
نن رهدافت اقتصاا سداسی  ام است اا  دنین 

هات سداسهت اقتصهاات صهنف     ن اجنات نسته
 ضااهات اجتمهاعی باشهی   " ت ندنب م حمه

گذارت ن عدم  ع د انلت نه هینهده   ا سداستا
ههات   ار کنار ساانکارهات جبناب ایهاب گهننه  

 انرت کنا.   "ناابده سداست اقتصاات
تنی نن رهدافت بم  اجتماعی،  ام ب. م8

هههات  اسههت ضههمن ار قههات ظنفدههت سدسههت 
گدههنت شههکاف  سداسههی ن اقتصههاات اا شههکل

 هه ااب انگابههه ار نلندمههدآ اجتنهها  شهه ا.  
طس استنسی مهنام ار ارنب ههن   همچندن س

ی  اا ان سدست  اقتصاات ن سداسی ننرسهی  
هههات عمدههق  گدههنت شههکاف شهه ا ن اا شههکل

استنسههی ار هههن یهه  اا ایههن ان سدسههت    
اجتنا  گناا. عدم حص ل نه ایهن مه ارا نهه    

گدنت  ضااهات اجتماعی ن بهاامن   معنی شکل
شدب هن ان سدسهت  اقتصهاات ن سداسهی ار    

 نلندمدآ است.

 ها تپانوش

نضهعدت،   هب  ر   نضعدتی است که خنن  ااان دنه پ .7

ند ن شدب نضعدت حداقل ی  بفن اا افناا جامعهه  

 را ار نن اارا.

ههات   ننات ننرسی اقدق مدزاب  حقق اههداف ننبامهه   .8

 .( مناجعه ش ا7522انره قبل اا ابق   نه اب ا )

 .کنا ها را اعطا می ارصد کل نام 11این ناب  حدنا  .5
، 7553-7536ههات    ام نه ذکن است که طی سهال  .1

هات کشهانرات   سهط نابه      ارصد نام 13حدنا 

 عانب کشانرات پنااخته شده است. ار حالی کهه  

ناب   عهانب کشهانرات ن    7511-37هات  ار سال

مدلدهارا   8ن  11  سعه کشانرات نه  ن دب حدنا 
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-7536     ههات  ار سهال  .ریال اعتبار اااه ن ابهد 

ریهال   امدلدهار  23ن  721نه  ن دب حهدنا   7538

 .اعتبار نه نخش کشانرات اارا

این  7581-7558( ار ننرسی انره 7511عمدمی ) .3

 حلدل را نه کار نناه اسهت. نهه بمهن ب یسهندگاب     

 ،مقاله چ ب بم  اجتمهاعی ایهناب نهدن ان ابقه      

رغه  فهناا ن    ی  بم  استنسی محدنا ن اه ن علی

ار کهل انره ایهناب نهدن ان    ها این ب ع بم   بشدب

 حلدهههل  ،( حهههاک  نههه اه7823-7531ابقههه   )

قانهل  عمهد     7823-7531عمدمی نه کهل انره  

 است.  

 فارسی منابع
، ایران بین دو انقتالب (، 7522هنناهامداب، یننابد ). 7

محمد انناهد  فتاحی،  ن محمدت  نجمه احمد گل

 بشن بی، چاپ چ اراه .

  راستتی وک دم  ران ح ب(، 7518) ن دی نال خ ، ف مهی  مهد  ع. 8

ا  نضههههههه دال ب ع  ه م نج   ،291۱ – 2991  ران در ای

 .   هسد ،  ذرت ب  ژب ند ن  دنت   م    ن  ش ه

  استی  اد ستی  صت  ت قا(، 7521)  لی دع م ح م ،اب  ای ا  ک. 5

 ،  وی ل ه پ  ه ل ست  ل س  ان ای ا پ ت  ت روطی ش : از م ران ای

، بشهن   زت زی ز ع بهد  ام ن ک  سهی  فد ا ب درض م ح م  ه م نج  

 منکز، چاپ چ اراه .

و   ت ، دول ت ف ن(، 7528)  ا ع سههههه ، ما  ن ارشههههه ک. 1

ن    اصهه لههی ع  ه م نج   ،ران در ای  دن شتت تتتی ع ن صتت

 ، گام ب . ا   ه دال ب ع اجی ح     س ی ن  دت عد س

هتا و دولتمتردان    ولتت (، ا7522ملکی، حسدن ). 3

مشروطیت و ستا تار نهادهتا    ایران در عصر

 ، بشن اشاره.(2121-2917)

مطالعتته ستتابقه  (، 7522هههاات ابهه ا، ن ههننا ) . 6

ه قبتل از انقتالب   ردو -ریزی در ایران برنامه

هههات مجلهها شهه رات  ، منکههز پههژنهشاستتالمی

 اس می.
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