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 سید مهدی برکچیان 3  
 چکیده
 است شده لاستدال نظری الگوی یک هارائ ولی تحلی -، با اتخاذ رویکردی توصیفیمقالهدر این 

 قرار یاسیس نهادهای هایویژگی ثیرتأ تحت تاریخی جهت از اقتصادی هاینهاد کیفیت که

ت دانست. یع قدرتوز ال قدرت ولفه کلیدی انتقتوان متشکل از دو مؤ. نهادهای سیاسی را میدندار
 تمرکزلت عبه وی، پهلدورۀ  شود که در ایرانِمی با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده سپس

د. نشدیمسیس صادی تأنت اقتنهادهای اقتصادی با هدف کسب راشخص شاه، قدرت سیاسی در 
ل گویی شکپاسخ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی وتمرکز باالی قدرت شاه سبب شده تا هیچ

، ظامیندهای ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خرینگرفته و حجم مداخالت وی در جزئی
 ین حقوقنابراهای بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. باعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه
رار ققتصادی اهای سوی نهادز قدرت شاه مورد حمایت قانونی ازمالکیت فعاالن اقتصادی مستقل ا

شده یاعمال م اساس نظر شاه بر ایصورت سلیقهه و حمایت یا نقض حقوق مالکیت بهنگرفت
ن ا خانداضاع بینت فارس، توزیع قدر حاشیه خلیج هایاما در عمان، قطر و سایر پادشاهی است.

که راچ ست؛استقل از نظام سیاسی شده گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و محاکم، سبب شکل
های ا بنگاهتتند قادر هسو  قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده

 ز تحلیلاده ، استفاسیس کنند. در نهایتی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأاقتصادی خصوص
 بر "درتیع قمؤلفه توز"هدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی نتایج بدست آمده از مشا ماری،آ

 دهد. دی کارآمد را مورد تأیید قرار میگیری نهادهای اقتصاشکل
ال تقنادیکتاتوری،  نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی، نظام سیاسی، دموکراسی، :هاکلیدواژه

 قدرت، توزیع قدرت.
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 مقدمه
ز کی ایاثر دموکراسی بر عملکرد و کیفیت نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف،  بررسی

 طی چند آنکه ویژهد سیاسی و توسعه اقتصادی است. بههای مورد توجه در حوزه اقتصاسرفصل
 زبی، کهتک ح عنوان یک کشور با نظام دیکتاتوریخیر، عملکرد اقتصادی کشور چین بهدهه ا

نند ها مایموکراسدآور خود، خروجی بهتری نسبت به بسیاری از اعجابرشد اقتصادی  توانسته با
 صوص اثرخهای جدی درباشد، سبب شده است تا پرسش های آمریکای التین داشتهجمهوری

ن ما عنواوکویاطور که فرانسیس فدموکراسی بر توسعه در محافل علمی جهان مطرح شود. همان
 ریسا و متحده التایا و سو کی از نیچ نیبما توسعه یوهاالگ سر بر یخیتار رقابت کی» کند:می

 (12: 2016)فوکویاما، « .است انجام حال در گرید یسو از یغرب یکشورها
ی اخیر هاالهای مطرح جهان طی سگسترش رویکردهای پوپولیستی در بسیاری از دموکراسی

ها یزبحرخی تک سب بلکرد مناو عمیک طرف  و ... از مانند ایاالت متحدۀ آمریکا، فرانسه، یونان
های ادهی نهدر شکلدفارس مانند قطر و عمان های خاندانی حاشیه خلیجمانند چین یا دیکتاتوری

سی ظام سیاام، نعصورت هتوان بال را به وجود آورده که آیا میاقتصادی حامی توسعه، این سؤ
که یا این د؟ وختلف مطرح کرای معنوان یک نظام حامی توسعه در سطح کشورهدموکراتیک را به

حی ی در سطتراز و یا حتتواند همهای دیگری در نظام سیاسی یک کشور وجود دارد که میلفهمؤ
 . ثیر قرار دهدتأ عملکرد اقتصادی آن کشور را تحتثرتر از دموکراسی انتخاباتی، مؤ

یاسی درت سقلفه توزیع قدرت سیاسی است. های کلیدی یک نظام سیاسی، مؤلفهیکی از مؤ
و  خاندان حزاب،تواند در دست گروه محدودی از سیاستمداران حاکم متمرکز باشد یا بین امی

رغم برخورداری ی، علد. برای مثال، کشور ونزوئالیا نهادهای مدنی مختلف توزیع شده باش هاگروه
 قوه ومقننه  وهه قکای گونهبه ؛دارای قدرت سیاسی متمرکز است از نظام انتخاباتی دموکراتیک،

ود تا شب میجمهور منتخب قرار دارد. همین امر سبقضاییه در این کشور، تحت تسلط رئیس
ستی با وپولیهای پجمهور منتخب در انتخاب نهادهای اقتصادی دلخواه و اتخاذ سیاسترئیس

 (2012. )عجم اوغلو و رابینسون، تری مواجه باشدمحدودیت کم
اباتی سش اصلی این پژوهش این است که آیا وجود یک نظام انتخبا توجه به موارد فوق، پر
به کشور است؟ نگارندگان برای پاسخ کننده عملکرد بهتر اقتصادی دموکراتیک به تنهایی تضمین

لفه انتقال قدرت و توزیع قدرت بر کیفیت نهادهای اقتصادی در این پرسش، به مقایسه اثر دو مؤ
دموکراسی انتخاباتی به »دهند که رضیه را مورد آزمون قرار میکشورهای مختلف پرداخته و این ف

تنهایی واجد اثر مثبتی بر نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف نبوده بلکه توزیع قدرت سیاسی 
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گیری از اهمیت بیشتری در شکل( های دیکتاتوریهای دموکراتیک و چه در نظام)چه در نظام
 «ردار است.نهادهای اقتصادی برخو

ام ر یک نظددرت قلفه دموکراسی و توزیع ر این است که با مقایسه اثر دو مؤاهمیت پژوهش د
ای کشوره گیری نهادهای اقتصادی مناسب درثر بر شکلتوان مؤلفه کلیدی مؤسیاسی، می

نند اها موری کشایی عملکرد اقتصادی موفق برخمختلف را شناسایی کرده و پاسخ مناسبی به چر
وی هلوره پدیران ایند توسعه اقتصادی در عمان ارائه کرد. همچنین دلیل شکست فراچین، قطر و 

تدا با ، در ابروش به لحاظ منطقه خاورمیانه مشخص خواهد شد. هایو تمایز آن با سایر پادشاهی
 با ت. سپسشده اس هاریخی نظام سیاسی ارائتروند تحول تحلیلی،  -استفاده از رویکرد توصیفی

ی با ای سیاسهظامنگیری لفه توزیع و انتقال قدرت سیاسی بر شکلن روند، اثر دو مؤتکیه بر ای
قه انی منطی خانددوره پهلوی و پادشاهدر استناد به مشاهدات تاریخی و مطالعه موردی ایران 

یاسی سهای ظامنشناسی انواع پایه این دو مؤلفه، گونه شود. در ادامه، برخاورمیانه بررسی می
یع قدرت ی و توزموکراسدهای کمی و بررسی آماری، اثر ده و در نهایت، با استفاده از دادهشمعرفی

 د.گیرهای سیاسی مختلف مورد مقایسه قرار میبر کیفیت نهادهای اقتصادی نظام
  

 پیشینه تحقیق -1

 یکشورها یصاداقت کردلمع بر ثرؤم یدیکل عامل نهادها که دهندیم نشان مطالعاتی از گروه
نخواهند  معنادار ایجغراف با مرتبط یرهایمتغسایر  نهادها، اثر کنترل با که ایگونهبه هستند ختلفم

 نظر در با دندهیم نشان( 2001) گرانید و اوغلو عجم، نیهمچن (2004 گران،ید و کیرودر). بود
 تیعجم درصد مذهب، به مربوط یرهایمتغ ریسا نهادها، اثر کنترل و یاستعمار نمونه گرفتن

 تواندینم. .. و ایماالر وعیش مانند ییزایماریب طیشرا دما، هوا، و آب انوس،یاق به یدسترس ،ییاروپا
 . باشد یخیتار نمونه نیا در داده رخ یاقتصاد عملکرد دهندهحیتوض

 یاسیس قدرت تارساخ کنندهنییتع ینهادها نیترمهم جمله از ان،یم نیا در یاسیس ینهادها
 هایگروه به اکمح گروه از یاسیس قدرت انتقال یچگونگ یاسیس ینهادها. باشندیم کشور هر در
 و یرقابت صورتبه تواندیم قدرت انتقال دهند.یم شکل را یاسیس قدرت عیتوز تیفیک و بیرق

 گرید شخص به یشخص از یوراثت ای یانحصار صورتبه ای و آزاد انتخابات قالب در کیدموکرات
 صاحبان از یمحدود گروه در متمرکز صورتبه تواندیم قدرت عیتوز ن،یهمچن. ردیپذ صورت
 اوغلو عجم) .ردیگب شکل مختلف هایگروه نیب در شده عیتوز و متمرکز ریغ صورتبه ای و قدرت

 (2009 ،نگستیو و سیوال نورث، ،2012 نسون،یروب و
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 سبب دهند،یم حیتوض( 2009)  نگستیو و سیوال نورث، که طورهمان ،یاسیس قدرت تمرکز
 یترکم هایتیودمحد با گروه، نیا و شده فیتضع حاکم طبقه بر ینظارت یسازوکارها تا شودیم

 حقوق نقض با رفط کی از حاکم ائتالف یتیوضع نیچن در. شود مواجه قدرت ابزار از استفاده در
 از و کرده عیتوز بستهوا ایهگروه سمت به را یاقتصاد منابع از سهم نیشتریب اقشار، ریسا تیمالک

 لیتشک حق ،است. الجرم درآورده خود انحصار در را یاقتصاد هایسازمان سیسأت گرید طرف
. کرد خواهد لبس هاگروه ریسا از را یجمع منافع یریگیپ جهت در یاقتصاد بزرگ هایسازمان

 . شودیم تیمالک حقوق از تیحما فیتضع سبب یاسیس قدرت تمرکز نیبنابرا
 را سیاسی ختارسا ماهیت ،(اشراف طبقه مانند) خاص طبقه یک توسط قدرت انتقال در نحصارا

 شده تعریف اسیسی رقابت یک چارچوب در قدرت انتقال اگر اما. دهدمی سوغ دیکتاتوری سوی به
 موکراسید سمت به سیاسی ساختار ماهیت باشد، شده تثبیت اجتماعی، مختلف هایگروه بین

. پذیرفت واهدخ صورت خشونت از سطح کمترین با قدرت انتقال ،حالت این در. رفت خواهد پیش
. دارد مطابقت اسیدموکر از( 2010) اودانل و( 1973) دال ،(2013) شومپیتر تعریف با الگو این
 رقابت به رودو آزادی و انتخابات آزادی ،آن در که دانندمی نهادی نظمی را دموکراسی هاآن

 .ذیردپ صورت اجتماعی خواست راستای در حاکم گروه جایی به جا تا شودمی سبب سیاسی
 انتقال و وزیعلفه کلیدی نظام سیاسی شامل تدهد دو مؤبنابراین، مطالعات فوق نشان می

وند رعدی، ببخش گیری عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف دارد. در قدرت نقش کلیدی در شکل
رایند اریخی فهد ته شوابررسی قرار گرفته و با ارائ و های سیاسی مورد بحثتحول تاریخی نظام

 شود. یاسی بر عملکرد اقتصادی تبیین میاثرگذاری تغییر در نظام س
 

 چارچوب نظری -2

ختیارات شاه به ا بخش مهمی ازنیز که در آن  1688انگلستان در سال  با وقوع انقالب باشکوه
ین تند. اافطور تدریجی توسعه یاسی مردم بهکننده حقوق سیمجلس واگذار شد، نهادهای تضمین

یل اوادر  انگلستان سال تغییرات سیاسی تدریجی در انگلستان بود. پیروزی نتیجه بیش از چهارصد
توان گفت که همین جهت میداری بود. بهی مبتنی بر نظام فئودالی یا زمین، کشورقرن چهاردهم

ه بز زمین اشتر گلستان بوده و برخورداری بیزمین منشأ قدرت در ان تا قرن شانزدهم میالدی
ر بابانی واگذاها و ارها را به لرددشاه این انگیزه را داشت تا زمینمعنای قدرت بیشتر بوده است. پا

گست، ث و ویننور) .نماید که قدرت تجهیز نیروی نظامی و پرداخت خراج بیشتری را داشته باشند
1989 :803-832) 
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ا ی را بس مشورتیابی از پادشاه خواستند تا مجلبزرگ پس از قدرتحله بعد، لردهای در مر
ت صوالجوز تجارت مححضور آنان جهت اخذ تصمیمات حاکمیتی مانند نرخ خراج، صدور م

د تا شکم سبب ف حاهای شدید درون ائتاللبته رقابتتشکیل دهد. فشار لردها و ا کشاورزی و ...
اران دزمین د براین بزرگ و در مرحله بعداراو زمین زمین در ابتدا برای لردهاحقوق مالکیت 

ال پیش از بیست و هشت س-میالدی  1660شود. سرانجام در سال کوچک به رسمیت شناخته 
بب ین امر سسمیت شناخته شد. ارحق مالکیت زمین برای همه صاحبان زمین به  -انقالب باشکوه

فوذ نصادی و شاه شد که از قدرت اقتحدی مستقل از پاد های اقتصادی تاگیری سازمانشکل
  (42-8: 2009)نورث و دیگران،  .سیاسی برخوردار بودند

قدرت  نتیجه ای در میزان برخورداری از زمین و دربا این وجود همچنان تبعیض گسترده
 بعیض برثر این تاخورد. اما عامل دیگری سبب شد تا چشم می سیاسی در جامعه به اقتصادی و
د. درت نبومنشأ ق ای که زمین دیگر تنهاگونهتدریج کمرنگ شود بهت انگلستان بهساختار قدر

ی اقتصاد ی وسیاس ساختار ،ظهور منبع جدیدی از ثروت همراه با طبقه جدیدی از ثروتمندان
هانی اقیانوس جمیالدی تجارت  1660هم ریخت: تجارت اقیانوس اطلس. از سال انگلستان را در

 در رفاًگر صبب شد تا منبع جدیدی از درآمد و ثروت پدید آید که دیاطلس شکل گرفته و س
 یض بخشی، تفوگیری حقوق مالکیت زمینبود. تحوالت نهادی قبلی شامل شکلانحصار پادشاه ن

رلمان سبب اه و پاادشمابین پ ان و تکثر نسبی قدرت در انگلستاناز اختیارات پادشاه به مجلس اعی
ف قدرت ائتال های مختلف داخل و خارج ازبه عرصه رقابت گروه اقیانوس اطلسشد تا تجارت 

ی به شاه براپاد تبدیل شود. همین ساختار به نسبت متکثر قدرت در انگلستان سبب شد تا تالش
ود. شرو وبهرشار د و با مقاومت تمامی اقانحصار درآوردن تجارت در اقیانوس به سرانجام نرس

د. زرگان شقه باور طبقه جدیدی از ثروتمندان با عنوان طبگیری تجارت اقیانوس، سبب ظهشکل
د. ت داشتنف قدرندکی در ائتالشد که تا پیش از این سهم ا شامل کسانی میاین طبقه عمدتاً 

ان با تمندی در انگلستهای اقتصادی جدید و قدرگیری تجارت سبب پدید آمدن سازمانشکل
قتصادی ابزرگ  هایکه پیش از آن عمده سازمانلی بود های تجاری شد. این در حاعنوان شرکت

در انگلستان  1688وه گیری انقالب باشکداران بزرگ بود. شکلنگلستان در اختیار پادشاه و زمینا
ها آن بسته بهی واهای اقتصادجدید و سازمان جز با حمایت و پشتیبانی مالی و سیاسی این طبقه

 میسر نبود. 
ر بیشتر نهادهای اقتصادی و سیاسی شد که حقوق سیاسی و سبب تکث 1688انقالب باشکوه 

اختیارات بیشتری به مجلس عوام  شناختند،ش بیشتری از مردم را به رسمیت میاقتصادی بخ
قوق مالکیت و وضع قوانین جدید تثبیت ح. ی افزایش یافتواگذار و تعداد افراد دارای حق رأ
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در و ی بازارهای تجاری بزرگ در نزدیکی بناگیرحق ثبت اکتشافات و اختراعات، شکلخصوص در
گیری توان شکلانقالب باشکوه بود. بنابراین نمیجمله دستاورهای دیگر امکان مبادله آزاد و ... از

ارتباط با این تحوالت ارزیابی کرد. شکوه را بیانقالب صنعتی درست چند دهه پس از انقالب با
عتی تسریع شد. انقالب صنعتی که خود محصول توزیع گیری انقالب صناستمرار این روند با شکل

جدید تولید ثروت ناشی از  متکثر قدرت سیاسی در انگلستان بود، سبب شد تا با ظهور منابع
های صنعتی و تغییر شدید ساختار اجتماعی، فشار بر قدرت سیاسی جهت کاهش تمرکز نوآوری

سیاسی روند  هاینزاعورود آنان به عرصه بیشتر شود. ظهور طبقات جدید صنعتگران و کارگران و 
نی مختلف را در ی در فواصل زما( تعداد مردان دارای حق رأ1جدول )تحوالت را تسریع کرد. 

 ،1918بار در سال برای اولینقابل ذکر است  (2017. )رالینگ و تراشر، دهدانگلستان نشان می
 همگانی شد. 1928ته شد که در سال کننده مالیات به رسمیت شناخحق رأی برای زنان پرداخت

 
 (2017رالینگ و تراشر، ) انگلستان در یرأ حق دارای مردان تعداد: 1 جدول شماره

 سهم از جمعیت مردان بالغ )%( یتعداد افراد دارای حق رأ سال

1820 492.700 8.8 

1832 806.000 14.5 

1860 1.360.000 17 

1867 2.480.000 35 

1884 5.500.000 60 

1918 10.000.000 100 

 
 میالدی، 19 تا 16 قرون مابین انگلستان در نهادی تحوالت داشت توجه بایستی میان این در

 اعمال و هادرگیری تضادها، از ایگسترده مجموعه اثر بر بلکه حاکم، طبقه توافق و رضایت با نه
 تا 1811 هایلسا مابین دهدا رخ هایشورش( 2) جدول. گرفت شکل حاکم ائتالف و شاه بر فشار

 (1992 ورونیکا، و پالمر) .دهدمی نشان را 1830
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 (1992 ورونیکا، و پالمر) 1830 تا 1811 دوره انگلستان هایشورش: 2جدول شماره 

 منشأ دوره زمانی نام

 های نساجیکارگران کارخانه 1816-1811 شورش لودیته

 کارگران 1816 شورش آب گرم

 اجتماع مردم منچستر 1819 ترلوعام پیقتل

 کارگران مزارع کشاورزی 1830 شورش سوینگ

 
ز اگلستان ا اناستمرار بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی و وقوع انقالب صنعتی سبب شد ت

 ،ر باشدپایدا های رشد اقتصادی مثبت وشاهد افزایش درآمد سرانه و نرخ هجدهماواخر قرن 
 2.5 تقریباً  -میالدی 1900 تا 1775بازه -سال 125این کشور در عرض سرانه  که درآمد طوریبه

زمان الزم  – 1775ا ت 1300بازه  –سال  475این در حالی بود که پیش از آن  (1)شکل  .برابر شد
 (2014برابر شود. )بالت و زاندن،  2.5بود تا درآمد سرانه این کشور 

 
 (2014بالت و زاندن، ) 1300-2000 مانيدر بازه ز انگلیس درآمد سرانه :1شماره  شکل
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رصه عیی در افتادگی ابتدارغم عقبهادی بود که سبب شد انگلستان علیهمین تحوالت ن
ترین رگانیا بز. اسپهای استعماری، در مدت کوتاهی بتواند بر تمام رقبای خود پیشی گیردرقابت

تصادی دهای اقنها ت متمرکز و وضعقدرت استعماری قبل از بریتانیا به دلیل قدرت سیاسی به شد
ره ای بههایستلس و انقالب صنعتی به نحو شانحصارگرا نتوانست از فرصت تجارت اقیانوس اط

دی ت اقتصای فعالیی الزم براهابه نسبت متکثر انگلستان، انگیزه که نهادهای حالی ببرد. در
های ضع نهادوا با ادشاه اسپانیکردند، پرت را فراهم میهای متنوع اجتماعی در حوزه تجاگروه

ش د تا بخبب شسانحصارگرا در امور تجاری و بازرگانی و محدود کردن امور تجاری به دولت، 
 بهره بماند.پانیا از مواهب تجارت اقیانوس بیبزرگی از جامعه اس

طور که مانهدهد. را برای کشورهای اروپایی نشان می 1900( درآمد سرانه سال 3جدول )
رابر مردم اسپانیا ب 2.5درآمد سرانه مردم انگلستان بیش از  1900دهد، در سال نشان میجدول 

 (2014. )بالت و زاندن، بوده است
 

 (2014)بالت و زاندن، 1900 سال در سرانه درآمد: 3 جدول شماره

 نسبت به انگلستان )%( درآمد سرانه نام کشور

 100.00 4492 انگلستان

 74.11 3329 هلند

 66.47 2986 مانآل

 64.02 2876 فرانسه

 39.76 1786 اسپانیا

 28.98 1302 پرتقال

 
 و سیاسی رتقد توزیع چگونه اسپانیا، برخالف که دهدمی نشان خوبی به فوق تاریخی بحث

 و مالکیت حقوق رب مبتنی نهادی ترتیبات ایجاد زمینه تواندمی انگلستان قدرت ساختار در تکثر
 توانمی بنابراین .سازد فراهم را اقتصادی منابع و هافرصت از مختلف اقشار ریبردابهره امکان

 آن، ظاهری تشابه رغمعلی کشور دو این سیاسی ساختار مابین اولیه کوچک تمایز که دریافت
 .است کرده ایفا آتی تحوالت در کلیدی نقش
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 الگوی تحلیل -3

 ووغلو م اعجکه  طوررا فراهم سازد. همان های نظری تحقیقتواند پایهتحلیل تاریخی فوق می
د برآین هکاد دارند اقتص دهند نهادهای اقتصادی، دو کارکرد اصلی در( توضیح می2012رابینسون )
 (2دهد. )شکل در هر کشوری شکل می توسعه اقتصادی را نیز ینداین دو فرا

 دهی عملکرد اقتصادی،شکل (اول
 .ابع اقتصادیتوزیع من دوم(

 

 (2001، گرانید و اوغلو عجم) : کارکرد نهادهای اقتصادی2شماره کل ش
 

ی را اسسی هر گروهی که قدرت شوند؛ادی، خود توسط قدرت سیاسی وضع مینهادهای اقتص
ی خود سیاس ما قدرتید. اتواند نهادهای اقتصادی دلخواه خود را وضع نمادر اختیار داشته باشد، می

درت قتوزیع »اول، کیفیت لفه اصلی است: رد و واجد دو مؤگیتوسط نهادهای سیاسی شکل می
 «.انتقال قدرت سیاسی» و دوم، نحوۀ «سیاسی

وه این گر واده دتمرکز قدرت سیاسی، ساز و کارهای نظارتی حاکم بر سیاستمداران را کاهش 
ثر قدرت کوزیع مت، تبلسازد. درمقاهای کمتری مواجه میستفاده از ابزار قدرت با محدودیترا در ا

راهم فاسی مستقل از قدرت سی های اقتصادیگیری سازمانشود تا امکان شکلسیاسی سبب می
  (2009ران، . )نورث و دیگها در مقابل قدرت سیاسی محفوظ باشدشده و حقوق این سازمان

ود خکند که حاکم بر ساختار قدرت را مشخص می کیفیت نهادهای سیاسی، ترتیبات
هادهای هد. ندو کیفیت نهادهای اقتصادی شکل می اکم را در تعیین نوعهای گروه حانگیزه

اختار سیاسی و سادهای گذارد. ترتیبات نهثیر میدر مرحله بعد، بر فرایند توسعه تأاقتصادی نیز 
حامی  قتصادیاسیس نهادهای های گروه حاکم را در جهت تأتواند انگیزهحاکم بر قدرت، می

 و هتوسع ضدخصلت  ل، این امکان نیز وجود دارد که نهادهای اقتصادی،توسعه شکل دهد. در مقاب
تواند ینافع، من تأمین مجو، ضمنهادهای رانتاز باشند. طبقه حاکم با استفاده  جویانه داشتهرانت
 ماید. نمانت های حامی ضهای مالی گسترده به گروهر خود در قدرت را از طریق پرداختحضو

 نهادهای اقتصادی

 عملکرد اقتصادی

 توزیع منابع
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های ایهاین الگو، پ ( قابل ارائه است.3نظری مقاله در شکل ) فوق، الگویبا توجه به چارچوب 
 دهی ساختارکلشعیت اولیه، نهادهای سیاسی با سازند. در وضفرضیه اصلی تحقیق را مشخص می

ی نهادها یفیتکلفه انتقال قدرت سیاسی و توزیع قدرت سیاسی، نوع و قدرت با محوریت دو مؤ
سعه یند توهایی، کیفیت نهادهای اقتصادی، فرادر وضعیت ن .دسازنمیاقتصادی را مشخص 

 نمایند.  ا تعیین میاقتصادی ر
ادی ای اقتصهادهگیری نقال قدرت دموکراتیک، منجر به شکلتوزیع قدرت متکثر به همراه انت

ه همرا یاسی بهسمقابل، تمرکز قدرت  شود. درمالکیت و در نتیجه حامی توسعه میحامی حقوق 
که  شودیمهای اقتصادی مخرب حقوق مالکیت گیری نهاددر انتقال قدرت سبب شکل انحصار

ر حال ی درهاضد توسعه است. در بخش بعد، با مطالعه موردی ساختار قدرت سیاسی در کشو
قرار  د بررسیمور لفه بر ساختار نظام سیاسی و کیفیت نهادهای اقتصادیتوسعه، اثر این دو مؤ

 گیرد.می

 

 
 (های نگارندگانی نظری پژوهش )یافتهالگو .3 شماره شکل
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 های خاورمیانهدوره پهلوی و پادشاهيمطالعه موردی:  -4

 نهادهای سیاستمدار است، انحصاری قدرت انتقال و متمرکز سیاسی قدرت که کشورهایی در

 و وی نفع هب را اقتصادی رانت از سهم بیشترین تخصیص امکان که کندمی وضع را اقتصادی
 دهند،می حتوضی (2013) وردیر و رابینسون که طورهمان سازد. فراهم اشحامی هایوهگر

 ن،)رابینسو .است ائتالف دهیشکل و پشتیبان خرید برای یکتاتورد مالی ابزار رانت، توزیع

 (468-447 :2006 وردیر، و تورویک
 حاکم فئتالا به اقتصاد کیک از سهم بیشترین تخصیص موجب اینکه عین در توزیع این

 تأمین اگر .شد خواهد رشد فرایند بتخری و کیک شدن ترکوچک موجبات بلندمدت در شود،می

 بزارا از استفاده نهگزی باشد، پذیرامکان آسانی به جامعه، سرکوب به مربوط هایهزینه و منابع

 از ،سیاسی قدرت در آنان کردن سهیم و معترضان به امتیاز اعطاء گزینه مقابل در سرکوب

 جهنتی در (2000 تابیلینی، و )پیرسون .بود خواهد برخوردار سیاسی نظام برای بیشتری جذابیت

 این ندارد. نتخشو ارگیریکبه جز ایچاره خود هایهخواست به رسیدن برای نیز مخالف هگرو

  آورد. خواهد ارمغان به را کشورهایی چنین در سیاسی ثباتیبی روند
 به را نونقا خودمحور، و گرسرکوب نظام یک ایجاد با مبارک نیحس رژیم مصر، کشور در

 عیتوض اعالم با وی کرد. بدیلت اقتصادی و سیاسی معامالت دهیشکل برای ابزاری

 و منتقدان بسرکو برای را ارتش و خود اختیارات دامنه میالدی، 1981 سال از العادهفوق
 را هاآن حمایت نوعیبه نیز ارتش هب بیشتر بودجه تخصیص با وی داد. گسترش مخالفان

 نظارت امکان س،مجل و هادادگاه مانند قانونی نهادهای یفتضع با مقابل در و کرده خریداری

 فراهم خود برای ار بزرگی ثروت بتواند وی تا شد سبب امر همین برد. بین از را خود عملکرد بر

 مصر، ربعالوه (2011 )حسن، .زند دست ندانشهرو مالکیت حقوق مستمر نقض به و ساخته

 یهاینظام از داریبرخور دلیل به نستانافغا و عراق یمن، تونس، سوریه، لیبی، مانند کشورهایی
 تخریب و خشونت سیاسی، ثباتیبی دچار انحصاری قدرت انتقال و زمتمرک سیاسی قدرت با

 (1999 هرب، ؛2001 )ریان، .شدند اقتصادی نهادهای
 وضع برای حاکم گروه اختیار آن، رقابتی انتقال و غیرمتمرکز یسیاس قدرت مقابل، در

 سیاسی قدرت انتقال سیاسی، نظام گونهاین در سازد.می محدود را جورانت اقتصادی نهادهای

  پذیرد.می صورت اجتماعی مختلف هایگروه مابین جویانهمسالمت صورت به و خشونت بدون

 اجرایی قوه تا شودمی سبب یهقضای و مقننه اجرایی، یقوا مابین سیاسی قدرت توزیع همچنین،

 قدرت توزیع متحده، یاالتا در نمونه، برای بیابد. قدرت از استفادهسوء برای تریکم امکان

 کسب نیازمند بودجه تصویب برای جمهوررئیس تا شودمی سبب کنگره و جمهوررئیس مابین
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 توسط تندروانه تصمیمات اتخاذ ات شودمی سبب امر همین باشد. کنگره همراهی و موافقت

 )آلسینا باشد. داشته وی هایسیاست بر تریدقیق نظارت کنگره و شده محدودتر جمهوررئیس

 (1995 روزنتال، و

 بمنتخ فرد اشد،ب رقابتی و دموکراتیک قدرت انتقال کارسازو اما متمرکز سیاسی قدرت اگر
 با وی الت،ح این در ت.اس برخوردار دلخواه اقتصادی نهادهای وضع برای باالیی قدرت از

 از سهم ترینبیش که کندمی سیستأ را اقتصادی نهادهای انتخابات، در بیشتر یرأ کسب هدف

 عمدتاً تینال آمریکای هایجمهوری نماید. توزیع خود وادارانه سمت به را اقتصادی منابع

 کزتمر دلیل به ،سیاسی رقابت و زادآ انتخابات زاریبرگ رغمعلی باشند.می ویژگی چنین واجد

 یباال قدرت از دهاستفاسوء با تا یابدمی را امکان این وی خب،منت فرد در سیاسی قدرت باالی
، لو و رابینسون)عجم اوغ .گیرد کاربه حزبی یا شخصی اهداف راستای در را عمومی منابع خود

2012) 
 قدرت قالانت کارسازو و شده یعتوز حاکم گروه بینما قدرت که است زمانی دیگر حالت

 را قدرت زا حاکم ائتالف گروه هر سهم قدرت توزیع ساختار آنکه دلیل به است. انحصاری

 شخصم نیز درآمدها از گروه ره سهم اساس همین بر و– کرده مشخص پیشینی صورتبه

 نظام به اعضا داریوفا سطح آن، با متناسب ثروت توزیع و حاکم ائتالف در قدرت توزیع -است

 در حاکم گروه ربراب در حاکم فرد تا استشده سبب قدرت توزیع این دهد.می افزایش را حاکم

 از برکناری سبب وی ضعیف یاقتصاد عملکرد که ایگونهبه ؛باشد پاسخگو خود عملکرد قبال

 (2008 بیسلی، و )کاداماتسو شود. یاجرای هایسمت
 اعضای مابین قدرت توزیع دیکتاتوری، هایامنظ در قدرت توزیع مرسوم هایروش از یکی

 شود.می مشاهده فارسخلیج حاشیه خاندانی هایپادشاهی در عموماً که است خانواده یک

 شده توزیع پادشاهی دهاخانو از شاخه هفت بین قدرت عربی، متحدۀ امارات در (1999 )هرب،

 فجیره، دبی، جمان،ع ابوظبی، شامل اصلی االتای از یکی کنترل شاخه، هر که است

 یک و شده اداره مستقل طوربه ایالت هر دارد. عهدهبر را القوینام و شارجه یمه،الخرأس

 اصلی ایالت دو .دارد کشور این سیاسی رکن باالترین عنوانبه فدرال عالی شورای در نماینده

 قرار مختوم آل و نهیان آل یعنی خاندان از مهم شاخه دو تمدیری تحت بید و ابوظبی شامل

 تا استشده سبب ایالت هر اداره در هاآن استقالل و خانواده هفت این بینما قدرت توازن دارد.

 شامل اقتصادی توسعه حامی نهادهای دهیشکل برای هاآن مابین مثبت رقابت نوعی

 آید. وجودبه زادآ تجارت و خصوصی مالکیت خارجی، گذاریسرمایه از کنندهحمایت نهادهای

 منطقه چندین دارای اکنونهم رقابت، این در هاایالت ترینموفق از یکی عنوانبه بی،د مارتا
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 جبل آزاد طقهمن رسانه، شهر المللی،بین هایدانشگاه شهر سالمت، شهر مانند تجاری آزاد

 هکرد تسهیل دنیا با را امارت این اقتصادی روابط که باشدمی ... و  المللیبین مالی مرکز علی،
 کلیه بر خارجی گذارانسرمایه خصوصی مالکیت مناطق، این تمامی در (1999 )هادسون، .است

  دارد. قرار قانونی نهادهای حمایت مورد ... و شرکت مسکن، زمین، مالکیت از اعم هادارایی
 به رسیدن زا بعد عبدالعزیز بن فهد ملک خاندانی، سنت یک پایه بر سعودی، عربستان در

 لیعهدی،و مثال، برای کرد. توزیع خود برادران مابین را قدرت ،1982 سال رد پادشاهی

 و اعدف وزارت دی،ولیعه جانشین العزیز،عبد بن عبداهلل به ملی، گارد دهیفرمان و وزیرینخست
 نینشیجا العزیز،عبد بن نایف به کشور وزارت العزیز،عبد بن سلطان به هوایی نیروی دهیفرمان

 و عبدالعزیز بن ترکی به ملی گارد یفرمانده جانشینی العزیز،عبد بن مداح به کشور وزارت
 یافت. خصیصت العزیزعبد بن عبدالرحمن به هوایی نیروی فرماندهی و دفاع وزارت جانشینی

 شد. تقسیم ودسع آل خاندان اعضای بین نیز ایالت 13 شامل محلی هایحکومت این، برعالوه

 نجپ مدیریت و اهپادش دیگر برادر چهار به جیزان و مدینه یه،الشمال ریاض، هایایالت حکومت

 .یافت خصیصت کشور وزیر پسرعموهای به نیز تبوک و نجران عصیر، الشرقیه، البها، ایالت

 )33-21 :2003 )رافائل،

 

 (2003 )رافائل، میالدی 1982 سعود، آل خاندان در قدرت توزیع :4 شماره شکل

 نشان را سعود آل خاندان اعضای بین اقتصادی و دفاعی سیاسی، قدرت توزیع (4) شکل

 امکان خاندان اصلی اعضای از یکهیچ تا شودمی سبب قدرت توزیع الگوی این دهد.می

 این همچنین نکند. پیدا را خاندان اعضای سایر حقوق نقض و خود در قدرت کردن انحصاری
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 را آنان برای خصوصی اقتصادی هایبنگاه سیستأ حق و خاندان اعضای مالکیت حقوق الگو

 عنوانبه دهد.می هاآن به را توسعه حامی اقتصادی نهادهای ایجاد انگیزه و کرده ضمانت

 سیستأ خاندان اعضای توسط األوسطشرق و الحیات شامل کشور این بزرگ روزنامه دو نمونه،

 خاندان ضایاع خصوصی مالکیت تحت غذایی مواد توزیع و تولید شرکت ترینبزرگ و شده

 دارد. قرار پادشاهی

 خاندان، رد قدرت توزیع ضمن تا دارند را قابلیت این خاندانی هایپادشاهی همچنین،

 سعودی، بستانعر در دهند. شکل ثرمؤ اجتماعی هایگروه سایر و خود مابین گسترده ائتالفی

 مذهبی تندروی انجری یک عنوانبه وهابی هایمفتی با را قدرتمندی اتحاد سعود، آل خاندان

 سنت، اهل هجامع ثروتمند اعضا الصباح، خاندان کویت، در است. ادهد شکل جامعه در مؤثر

 بیشتر ییدارپا سبب ائتالفی چنین ایجاد است.کرده شریک قدرت در را محلی اقوام و شیعه

 (2012 گوسه، و )یام شود.می سیاسی و اقتصادی هایتنش برابر در سیاسی قدرت

 در قدرت متما آن، در که است فردی هایپادشاهی خاندانی، هایاهیپادش بلمقا نقطه

 است. اصلی دهنگیرتصمیم نیز سیاسی و اقتصادی امور مامیت در وی و بوده شاه فرد اختیار

 را میالدی 70 و 60 هایدهه در افغانستان و لیبی مصر، ق،عرا ایران، هاینظام (،1999) هرب

 اختیار در مرکزمت کامالً صورتبه قدرت آن در که کندمی فیمعر محورشخص هاینظام

 خاندان عضاا سایر با رتقد از سهمی هیچ توزیع به حاضر وی کهطوریهب بوده پادشاه شخص

   باشد.نمی  نفوذذی هایگروه یا
 نفت، تشرک با مرتبط موضوعات اصلی گیرتصمیم نیز شاه شخص پهلوی، دوره ایران در

 دولت، مانند انارک یا افراد سایر و بوده ارتش و بودجه و برنامه سازمان عات،اطال سازمان

 شاه چگونه که دهدمی توضیح  ابتهاج .شدندمی قلمداد وی تصمیمات مجری صرفاً ...و مجلس

 بر تکیه با کشورها سایر و متحدهایاالت از نظامی تسلیحات خرید قراردادهای عمده در

  (443 :1371 ابتهاج،) .است کرده ایفا را اصلی قشن نفتی، سرشار درآمدهای
 ایگونه به است شده تببین علم هللاسدا توسط نظامی تسلیحات خرید مدیریت در شاه نقش

 شاه مستقیم نظارت و هدایت تحت خارجی کشورهای از اسلحه خرید مذاکرات عمده که

 را انگلیس سفیر» :دسینومی 1348 مرداد 19 یادداشت در علم اسداهلل .است پذیرفتهمی صورت

 امر .کردم ابالغ نفت کنسرسیوم سحام فروش خصوص در را شاهنشاه دیروز اوامر و خواستم

 در هاانگلیسی .راپیر هوای به زمین موشک فروش خصوص در بودند فرموده هم دیگری

 خیلی کشورهای از باید کنممی فکر که خواهندمی تعهداتی ما از آن اسرار حفظ خصوص
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 هایاسلحه اسرار حفظ درباره عالوهبه هستیم، هاآن متحد ما باالخره .بخواهند افتادهعقب

 هم من ...بدهیم توانیمنمی این از بیش ایم،داده تعهدی [آمریکا از شده خریداری] جدید خیلی

 (484 :1398 لیالز،) «.کرد قبول را شاهنشاه امر هم او .کردم ابالغ را امروز امر
 عرض را اسرائیل غیررسمی سفیر مطالب» :نویسدمی 1349 خرداد 28 ادداشتی در وی

 گاوریل موشک چرا» :گفتمی ...داشت هواپیما یدکی لوازم خرید عدم از زیادی گله که کردم

 صبر باید بگو» :فرمودند «خرید؟نمی ما از است، موثرتر و ترارزان هافرانسوی مال از خیلی که

 :است آمده نیز 1353 اسفند 25 خاطرات در «.شود تمام هارانسویف با ما مذاکرات کند
 سفارش این .هستند معیوب شما چیفتن هایتانک که بگو هم هاانگلیس به :فرمودند»

 خطرناک اصوالً که باشد بدی همین به اگر بدهیم، شما به این از بعد خواهیممی که ایعمده

 نقد را پولش که ما دهید؟نمی ما به مهمات چرا دارد، کم مهمات تانک این هایتوپ .است

 درصد 200 گذشته سال از ایدکرده پیشنهاد ما به که ایاسلحه تمام قیمت عالوه به .دهیممی

 شاه لیقهس و نظر با عمدتاً نیز نفتی درآمدهای مصرف محل بندیتقسیم «.است شده اضافه

 خود به را کشور ساالنه بودجه درصد 32 تا 28 بین نظامی خریدهای .گرفتمی انجام

 دالر میلیون  844 از کشور نظامی بودجه که ایگونه به (484 :1398 لیالز،) .دادمی اختصاص

 :1393 مهدوی،هوشنگ) .یافت افزایش 1356 سال در دالر میلیارد 10 حدود به 1349 سال در
398) 
 صرف نفتی درآمدهای از کمتری سهم تا شد سبب نظامی بودجه سریع افزایش 

 نظامی و یسیاس اقتصادی، امور در شاه مستمر دخالت .شود ایتوسعه و عمرانی هایفعالیت

 راهمف سیاسی نظام از مستقل خصوصی اقتصادی هایسازمان گیریشکل امکان تا شد سبب

 .شود نقض مستمر طور به مالکیت حقوق و نشده
 یافته رشگست دولت تصمیمات تیاجزئ از بسیاری سطح در حتی شاه دخالت دوره، این در

 مورد هایحطر گنجاندن جهت به شودمی مجبور بودجه، و برنامه سازمان که ایگونهبه .بود

 ندنگنجا به شاه اراصر .کند تجدیدنظر آن در بار چندین توسعه، ساله پنج برنامه در شاه عالقه

 کار توردس از عمل در داراولویت هایطرح از بسیاری تا شد سبب خود نظر مورد هایطرح

 کشور ریزیهبرنام و مدیریت روند تا بود شده سبب هادخالت باالی حجم .شود خارج سازمان

 منتشرشده تمقاال محتوای و نوع مانند موارد ترینجزیی در حتی شاه .شود مرج و هرج دچار

 ربارد وزیر از اهش مورد، یک در .است داشته دخالت مستمراً دربار و دولت به وابسته نشریات در

 در آنان هب کیهان، و اطالعات یعنی اصلی روزنامه دو مدیران احضار با تا خواهدمی خود

 .دهد تذکر غربی دموکراسی با وی حکومت تطبیق چگونگی خصوص
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 کاری حوزه ،دولت امور در شاه هایدخالت از دقیقی تصویر خود، خاطرات در علم هللاسدا

 به وزیری زرو هر» :نویسدمی 1348 اسفند خاطرات در وی .دهدمی هارائ وزراء و وزیرنخست

 .کنندیم صادر اوامری هم شاهنشاه و رساندمی شاهنشاه عرض به گزارشاتی حدهعلی طور
 همین او قایب علت شاید ندارد، جریانی هیچ از اطالع هم لیاقتبی و بدبخت وزیرنخست روح

 ماهکرد عرض مکرر من .است وزیرنخست که ستا سال شش حاال داند،می چه کسی .باشد
 میمتص شاهنشاه عدب فرمایند مطالعه را امور همه و کنیم درست مشاورینی تهیأ یدبفرمائ اجازه

 (1348 سفندا 6 یادداشت علم،) «.آیدنمی خوشش امر این از شاهنشاه ولی...فرمایند اتخاذ
 در ابداً وزیرنخست که است جبتع جای» :است آمده 1352 آبان 19 خاطرات در همچنین

 یدارای وزیر» که مبود کرده ابالغ را شاهنشاه امر من کهاین ازجمله .نیست امور این جریان
 وزیر صبح امروز وزیرنخست وقتی و «برود فیصل ملک پیش همایونی پیام بردن برای باید

 او و «اید؟آمده فرودگاه به چهبرای شما» که پرسید او از دید، فرودگاه در را (آموزگار) دارایی

 از بگذرم باری چه؟برای دانمنمی خودم و دربار، وزیر دستور و همایونی امر حسب بر :گفت

 ناراحت بودم، او ایج به [هم] من اگر .داشت هم حق و بود ناراحت چقدر وزیرنخست کهاین

 :نویسدمی نیز 1349 اردیبهشت اول خاطرات در علم «.نیستم هاکار جریان در که شدممی
 ریاست به را یسرتیپ ...او سر باالی از وزیرنخست که کردم، عرض را عالیخانی موضوع»

 :فرمودند .ماندنمی باقی آبرویی دانشگاه رئیس برای دیگر است، فرستاده (پهلوی) بیمارستان
 :مودندفر .بدهد استعفا خواهدمی عالیخانی صورت هر به ...:کردم عرض...بود من دستور به

 «.است کرده غلط
 شکل شاه دستور به که رستاخیز حزب تاسیس اساسنامه در حتی شاه انهیگرمداخله رویکرد

 نصب و عزل دولت، تعیین که است شده تاکید اساسنامه این در .شودمی دیده نیز ،بود گرفته

 مخالفت امهاساسن بند این که است حالیدر این .است شاه شخص با وزیرنخست تعیین و ءوزرا

 انتخاب دولت، تعیین اساسی، قانون مطابق .داشت مجلس نقش و اساسی قانون با صریح

 بنابراین، .ندارد اختیاری خصوصاین در شاه و بوده مجلس عهده بر ءوزرا و وزیرنخست

 در شاه قدرت به دادن رسمیت جهت در نوعی به آن اساسنامه تصویب و رستاخیز حزب تشکیل

 بریتانیا در شاه سفیر آخرین راجی، پرویز .شودمی قلمداد اساسی قانون نقض و دولت تعیین

 عده ماه، چند عرض در فقط گرچه» :کندمی روایت گونهاین را رستاخیر حزب تاسیس کارکرد

 تعداد رغمعلی رستاخیز، که است گفتنی اما درآمدند، رستاخیز حزب عضویت به ظاهراً زیادی

 طلبانفرصت انجمن حالت حقیقت در .بود برخوردار مردمی حمایت کمترین از اعضایش کثیر
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 و حزب وظایف تدوین جز کاری و نشستندمی هم دور ایعده آن، در که داشت را سیاسی
 (205 :1394 راجی،) «.دادندنمی انجام شاه اعمال از ستایش
 موتلف گرصنعت طبقه ناحیه از خطر احساس دلیل به شاه که دهدمی توضیح (2000) نصر

 توسعه هاییاستس دلیل به را اقتصاد وزارت فعالیت استمرار اقتصاد، وزارت هایبوروکرات با

 استمرار مانع نهایت در و کرده محسوب تهدید خود برای خصوصی بخش در صنعتی

 در دخالت ایماجر (2000) میالنی جالب، نمونه یک عنوانبه  .شد وزارتخانه این هایسیاست

 .کندمی تشریح را بدنام اقتصادی چهرهای از یکی یزدانی، هژبر به بانک سهام و زمجو اعطای
 مرکزی کبان نظر تحت بانکی پشتوانهبی هایچک انواع صدور دلیل به اقتصادی چهره این

 یسرئ سید،ر تومان میلیارد یک از بیش به صادرشده هایچک حجم که مقطعی در .داشت قرار

 گیریپی دستور وزیرینخست و داده وزیرینخست به نظارتی شگزار وقت مرکزی بانک کل

 دریافت دربار از اینامه مرکزی بانک کل یسرئ بعد، روز چند تنها .کندمی صادر را موضوع

 آن از بعد .ودب کرده صادر را اقتصادی چهره این با همکاری دستور شاه آن مطابق که کندمی

 زده یزدانی رهژب نام به بانک یک سهام است، همراه شاه مستقیم دخالت با که مذاکراتی طی

  (348 :2000میالنی،) .شودمی
 پهلوی، بنیاد اقتصاد، شورای مدیریت مستقیم طور به شاه علم، اسداهلل خاطرات بنابر

 نفت، شرکت حوزه در .بود گرفته عهده بر را معدنی و صنعتی توسعه و عمران هایبانک

 جریان در خود نفت، شرکت مدیرعامل که بود یافته سترشگ ایگونه به شاه هایدخالت

 بدون و دربار طریق از عمدتاً را خود دستورات شاه .گرفتنمی قرار شاه تصمیمات از بسیاری

 صبح» :نویسدمی 1348 آذر 17 خاطرات در وی .کردمی ابالغ و اتخاذ شرکت مدیر با مشورت

 مورد در خواستمی قدری .آمد دیدنم انصاری، هوشنگ اقتصاد، وزیر قبلی وقت تعیین به بنا

 پول است، وحشتناک مالی وضع :گفتمی .بخواهد مشورت و بکند صحبت من با مملکتی امور

 مثالً .نیست هم اقتصاد تصمیمات خصوص در تمرکزی است، سنگین که تعهدات نیست، که

 اوراق داشتن در یادیز راحتی چون مردم، و شده منتشر قرضه اوراق پول، تهیه برای اخیراً

 صنعتی اعتبارات بانک از گزارشی .روندنمی تولیدی کار دنبال دیگر کنند،می احساس قرضه

 پول کسی اکنون شکستند،می دست و سر مردم هاآن مختلف هایپروژه برای که دارم

 مرکزی بانک .شد [وضع ایتازه وارداتی عوارض درآمد،] تهیه برای پیش چندی .دهدنمی

 است مسلم .چهبرای نیست معلوم هیچ .برد باال را [دیگر هایارز] نرخ همچنین و دالر متقی

 :داریم اقتصادی تصمیم اخذ مرکز چهار .گذاردمی تاثیر مردم زندگی قیمت در مسائل این
 که اقتصاد شورای باالخره و وزیران تهیأ برنامه، سازمان عالی شورای اعتبار، و پول شورای
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 خاکی چه دانمنمی .نیست هااین بین هماهنگی هیچ .شودمی تشکیل شاهنشاه اهپیشگ در که

 (1397 رحمانیان، و آزاد) «.برسانم عرض به را مطالب این تیجرأ چه با و بریزم سر به
 شارها نکته این به برنامه سازمان یسرئ قول از 1354 بهمن 3 خاطرات در همچنین

 تربیش رام که مطلبی ولی» :است اطالعبی دولت خارجم و هاهزینه عمده از وی که شودمی

 و برنامه سازمان رئیس مجیدی، [عبدالمجید] با دیشب که بود مذاکراتی داشت تاثیر تحت
 به دیشب .کردممی همذاکر او با باید را شاهنشاه عالقه مورد پروژه تا چند چون .داشتم بودجه،

 سخن ذشتهگ در پول شدن داده هدر و پول یکم از وحشتناکی صورت به و بود آمده من منزل

 انقالب به باید قاعدتاً که است طوریبه وضع یعنی .کرد ناراحتم نهایتبی که گفتمی

 پول قدرآن ثانیاً .اندبسته کسری تومان میلیارد پنج و بیست با را امسال بودجه اوالً .بینجامد

 که کامیون هزار چهار جمله از ثمر،بی هایخرید در چه ثمر،بی هایپروژه در چه اند،داده هدر

 که شکر خرید در چه غذایی، مواد و گندم خرید در چه است، موجود آن برای راه نه و راننده نه

 رنامهب سازمان رئیس که من» :گفتمی کهاین تربامزه همه از و آورددرمی شاخ انسان واقعاً

 «.امنداشته خبری گونهیچه هاآن تهیه از پس تا مخارج این اغلب از هستم
 دیریتم تحت که شده تلقی دولتشبه یک کارکرد، و ماهیت جهت از خود پهلوی بنیاد

 تحت دولتشبه این .داشت قرار امامی شریف جعفر یعنی شاه پرنفوذ وزیراننخست از یکی

 تجاری، هایشرکت صنایع، ها،بانک از بسیاری سهام تملک به اقدام شاه مستقیم مدیریت

  .بود ردهک مستغالت و امالک بخش در ساز و ساخت هایپروژه به ورود همچنین و گردشگری

 عاونت و عمران بانک» ،«ایران صنایع بانک» ،«شهریار» بانک سه سهام از مهمی بخش

 عهتوس و عمران کبان .داشت قرار پهلوی بنیاد اختیار در «انگلیس و ایران بانک» و «روستایی

 با را خود هاییتفعال عمده داشت، قرار پهلوی بنیاد اختیار در آن سهام رصدد صد که روستایی

 تصاصاخ توریستی سیساتتأ و سازی،هتل جدید، هایشهرک احداث به شاه مستقیم دستور

 (1397 رحمانیان، و آزاد) .بود داده
 شده اشاره هابانک در دربار اطرافیان انتصاب در شاه هایدخالت به علم اسداهلل خاطرات در

 با تلخی اوقات مقداری شاهنشاه» :است آمده 1353 مهر 22 یادداشت در نمونه برای .است

 به نسبت را او چون سوخت دلم .کنم ابالغ او به که فرمودند عمران، بانک رئیس رام، دکتر

 بانک مشاور مهندس باید که شخص یک به راجع گویا ولی دانممی گزاریخدمت مرد شاهنشاه

 اندفرموده شاهنشاه دفعه دو کهآن با ،(شهبانو اقوام از) شود تهران خورزین شهرسازی حطر در

 خبر :فرمودندمی من به ضمنا .دادند فحش او به یابیشرف هنگام دیروز و کرده مخالفت بشود،

 مرغوب او زمین که شود ساخته طوری خورزین هایخیابان داشته نظر رام که رسیده من به
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 که بداند باید صورت هر به :فرمودند .باشد صحیح خبر این کنمنمی فکر :کردم عرض .گردد

 این در دفعه دو کهآن از پس حاال .شود اجرا باید گفتم، دفعه یک اگر دهم،نمی امر دفعه دو من

 بر «!بکنم انتخاب دیگری مشاور مهندس خواهممی گویدمی دهم،می امر خصوص به امر

 انگیزه با اقتصادی امور در اطرافیان و شاه دخالت عمده ساواک، از هآمد بدست اسناد اساس

 شرکت یک با شاهنشاه» :است آمده اسناد این از یکی در .است گرفته صورت رانت کسب

 اصول حفظ برای تهران شهرداری است قرار و اندشده مذاکره وارد مورد این در انگلیسی

 انگلیسی شرکت پیشنهادات یمطالعه از پس و گذارده مزایده به را جاده کشیدن ظاهری،

 شرکت به نیز ...جاده اطراف هایزمین فروش و خرید امتیاز ضمن، در و اعالم برنده مذکور،

 اول شخص به تومان میلیون 80 حدود در مبلغی امتیازات این قبال در و شود واگذار مذکور

 برای نیز سوم یجاده کنار مرغوب هایزمین از متر هزار  50 الی 30 و پرداخت مملکت

 اسناد مرکز) «.شود گذارده پهلوی بنیاد یمؤسسه اختیار در اول یدرجه هتل یک تأسیس

  (143 شماره سند ،12168 کد اسالمی، انقالب
 اظهار انحصارات و گمرکات وزارت مأمور افسران از یکی» :است آمده دیگری سند در

 ریال 000/000/3/ ماهیانه وزارتخانه، آن وزیر م،ضرغا سرتیپ آقای حاضر حال در که داشته

 سند ،12168 کد می،اسال انقالب اسناد مرکز) «.پردازدمی شاهنشاه همایون حضرتاعلی به

 (146 شماره

 
 

 (نگارندگان های)یافته بنگاه و دولت سطح دو در شاه مداخالت از نمایي :5 شماره شکل
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 در قدرت کزتمر بنابراین، .دهدمی نشان را شاه ممستقی دخالت هایحوزه و سطح (5) شکل

 اقتصادی هایسازمان گیریشکل مانع متمرکز قدرت از استفاده با وی تا شد سبب شاه شخص

 هایبخش در ویژه به اقتصادی هایسیاست .شود وی به متکی سیاسی نظام و خود از مستقل

 شده تنظیم اهش شخصی منافع و هدافا برپایه عمدتاً خارجی تجارت و عمرانی هایپروژه نفت،

 .نبودند رداربرخو کارشناسی هایسیاست اتخاذ برای کافی استقالل از ریزبرنامه نهادهای و
 اسداهلل .دشو حاکم کشور ریزیبرنامه و مدیریت نظام در مرج و هرج تا شد سبب امر همین

 از هاکار کنممی احساس» :دهدمی توضیح گونهاین را مرج و هرج این خود خاطرات در علم

 هر و وزیری هر .است شاه العادهفوق گرفتاری هم آن علت تمام و شودمی گسیخته هم

 قوی ماشاءاهلل رقدره شاه که است این هم علت .رودمی و گیرد،می دستوری رأساً مسئولی

 موشفرا ستا فرموده که دیگری دستورات نیست، که [کامپیوتر] ماشین دستگاه ولی ،[باشد]

 به ولی است، افتاده اتفاق کمتر البته که است نقیض و ضد فرامین کار، این بدتر عیب .کندمی

 (1349 دی 18 ادداشتی علم،) «.کندمی متزلزل را ما کار اساس و افتدمی اتفاق صورت هر

 پایه نظام سیاسي بندی کشورها برتقسیم -5

 از ریگیبهره با سیاسی نظام وعن اساس بر کشورها بندیتقسیم الگوی بخش، این در

 شود.می نتبیی قدرت( انتقال و )توزیع سیاسی نظام کلیدی لفهمؤ دو برای کمی هایشاخص

 کارسازو در دیکتاتوری و دموکراتیک هاینظام مابین اصلی تفاوت شد، اشاره که طورهمان

 هاینظام ،باشد یقابتر هاآن در قدرت انتقال کارسازو که هایینظام .است آنان قدرت انتقال

 نامیده توریدیکتا هاینظام قدرت، انتقال انحصاری کارسازو با هایینظام و دموکراتیک

 هاآن در درتق که هایینظام دهند،می توضیح (2009) دیگران و نورث که طورهمان شود.می

 ییابتدا و لیهاو حالت متمرکز، قدرت با هاینظام و رسیده بلوغ به اصطالح در است غیرمتمرکز

 اند.کرده حفظ هنوز را خود
 سیسیا قدرت با ایهنظام و بالغ هاینظام غیرمتمرکز، سیاسی قدرت با هاینظام بنابراین،

 دموکراسی نظام عنو چهار فوق، هایحالت اساس بر شوند.می نامیده اولیه هاینظام متمرکز،

  .است تعریف قابل اولیه دیکتاتوری و بالغ دیکتاتوری اولیه، دموکراسی بالغ،
 قدرت انتقال کیفیت از مناسبی ارزیابی آنکه لیدل به یآزاد خانه «یاسیس حقوق» شاخص

 فعالیت سطح سیاستمداران، انتخاب فرایند بات،انتخا قانون کیفیت شامل سیاسی هاینظام در

 سیاست، در ارتش نفوذ میزان سیاسی، مخالف جریان اجتماعی فعالیت امکان سیاسی، احزاب

 تفکیک جهت مناسبی گزینه دهد،می هارائ غیره و نژادی-مذهبی هایاقلیت آزادی درجه
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 انحصار  7 درجه که است درجه 7 دارای شاخص نیا .است دیکتاتوری از دموکراتیک هاینظام

  دهد.می نشان را قدرت انتقال در کامل رقابت 1 درجه و کامل
 ریغ کشور آن ،ردیگ قرار (5.5 ،7) بازه در کشوری رجهد اگر ،یآزاد خانه استاندارد مطابق

 مقابل، در .ودشمی بندیطبقه یکتاتورید هاینظام گروه در ،پژوهش این اصطالح در ای آزاد

 شود.می عیینت دموکراتیک کشور یک عنوانبه گیرد قرار (1 ،5.5) بازه در کشوری درجه اگر

 (2017 آزادی، )خانه
 بالغ هایامنظ تفکیک مبنای سیاسی، نظام یک لفهمؤ دومین عنوانبه قدرت عیتوز تیفیک

 نسبت یابیارز به که (2004 جگرز، و )مارشال اجرایی هایمحدودیت شاخص است. اولیه از

 و مقننه قوه دو یسو از اجرایی قوه بر محدودیت اعمال امکان و قوا سایر به اجرایی قوه قدرت
 این در رتقد عیتوز تیفیک شاخص عنوانبه پردازد،می دموکراتیک هاینظام در قضاییه

 تخصیص (1 ،7) بازه در امتیازی کشور هر به شاخص نیا .گیردمی قرار استفاده مورد پژوهش

 همین بر .است واق سایر و اجرایی قوه بین متوازن قدرت توزیع معنای به 7 امتیاز که دهدمی

 با کشورهای و گرفته نظر در بالغ هایراسیدموک عنوانبه 7 امتیاز با هایدموکراسی اساس

  شوند.می تعریف اولیه هایدموکراسی عنوانبه ترکم امتیاز
 شاخص از استفاده امکان ،دیکتاتوری هاینظام از بسیاری در مقننه قوه فقدان دلیل به

 .ندارد ودوج دیکتاتوری هاینظام در قدرت توزیع کیفیت سنجش برای اجرایی هایمحدودیت
 دهش توزیع حاکم هگرو اعضا مابین قدرت بالغ، دیکتاتوری هاینظام در شد، اشاره که طورهمان

  است.
 نظام با رهایکشو قبل، بخش در شده اشاره تاریخی مطالعات از استفاده با پژوهش این در

 کشورهای ،اساس این بر شوند.می بندیطبقه بالغ دیکتاتوری گروه در خاندانی پادشاهی

 انبوت نپال، ،اردن مراکش، بحرین، کویت، سعودی، عربستان عربی، متحدۀ امارات قطر، ان،عم

 هگرو در و شده شناسایی خاندانی پادشاهی نظام از دارربرخو کشورهای عنوانبه سوایزلند و
 (35-1 :2006 تورل، و )هدینئوس .شوندمی بندیطبقه بالغ دیکتاتوری نظام
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موکراسی درنگ: کم الغ، آبیب، صورتی: دیکتاتوری رافیایی نظام سیاسی )قرمز: دیکتاتوری اولیه. گستره جغ6شکل شماره 

 (های نگارندگاناولیه، آبی پررنگ: دموکراسی بالغ، خاکستری: فاقد داده )یافته
 

جامعه  دهد.می نشان جهان سطح در را سیاسی هاینظام انواع جغرافیایی گستره (6) شکل
اسی و های سیهای مربوط به شاخصکشوری است که داده 102ه شامل نمونه مورد مطالع

 باشد.میالدی در دسترس می 70در دهه  آنها اقتصادی
 

 مقایسه آماری -6
 مقایسه وردم شده معرفی سیاسی نظام نوع چهار در اقتصادی نهادهای کیفیت بخش، این در

 ،یاقتصاد یهادهان یریگشکل بر آن راث و قدرت عیتوز لفهؤم گرفتن نظر در با گیرد.می قرار
 مشاهدات :است بیان قابل شکل این به قبلی بخش در شده هارائ یلیتحل چارچوب بندیجمع

 و یدموکراس شامل) رمتمرکزیغ یاسیس قدرت با یهانظام در دهدمی نشان تاریخی
 یاسیس رتقد با یهانظام به نسبت یبهتر تیفیک از یاقتصاد ینهادها (بالغ یکتاتورید

 (6 )شکل .است برخوردار متمرکز
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و  70ازه زمانی دهه ( شامل دو ب3دوره زمانی مورد مطالعه با پیروی از چارچوب تحلیلی شکل )
 90ر دهه دتصادی میالدی کیفیت نهادهای اق 70: نوع نظام سیاسی در دهه است میالدی 90

 دهد.ثیر قرار میتأ میالدی را تحت
 

 

 پژوهش. فرضیه 7شکل شماره 

  

ت یماز شاخص حاک در این تحقیق با توجه به اهمیت کیفیت نظام حقوقی و قانونی در اقتصاد،
ت نهادهای اقتصادی یفیعنوان متغیر نماینده کبه 1996( در سال 2004و دیگران،  )رودریک قانون

 کمرانیهای جهانی حهای شاخص حاکمیت قانون از مجموعه شاخصشود. دادهاستفاده می
رزیابی کرده که ( ا2.5، 2.5آوری شده است. این شاخص کیفیت حاکمیت قانون را در بازه )گرد

قالب  رگان درت خبمقدار بیشتر به معنای کیفیت باالتر است. این شاخص بر اساس گردآوری نظرا
رد و عملک صادیاقت نامه تهیه شده و کیفیت تضمین حقوق مالکیت، حمایت از قراردادهایپرسش

 کند. ها را ارزیابی میادگاهپلیس و د
سیاسی در  را برای هر نوع نظام 1996( پراکندگی شاخص حاکمیت قانون در سال 7شکل )

)محور افقی(  1970یتم( در سال درآمد سرانه )لگار دهد. شاخصهر سطح از درآمد سرانه نشان می
 هار گرفتاده قراستفیافتگی هر کشور در ابتدای دوره زمانی مورد عنوان شاخص سطح توسعهبه

ی در هر دوره یافتگدهند، سطح توسعه( توضیح می2009طور که نورث و همکاران )است. همان
 تواند بر کیفیت نهادهای اقتصادی دوره بعد اثر بگذارد. می

                             کیفیت نهادهای اقتصادی                                            کیفیت باالتر           
ترکیفیت پایین              

 

 دموکراسی بالغ

 دیکتاتوری بالغ

 دیکتاتوری اولیه

 دموکراسی اولیه
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 های سیاسيمقایسه نهادهای اقتصادی در انواع نظام. 8ل شماره شک

 
و  سی بالغموکراهای دهر سطح از درآمد سرانه، نظام ( بیانگر این نکته است که در7شکل )

ی اولیه یکتاتوره و دهای دموکراسی اولیدیکتاتوری بالغ، نهادهای اقتصادی بهتری نسبت به نظام
الغ و بوکراسی ام دمه، تفاوت ناچیزی مابین خطوط برآورد دو نظاند. نکته جالب توجه آنکداشته

ظام نآورد خصوص خطوط برطور مشابه درین موضوع، بهشود. همدیکتاتوری بالغ مشاهده می
 دموکراسی اولیه و دیکتاتوری اولیه نیز صادق است. 

های ت نهادیه، کیفیهای اولهای بالغ و نظام(، با تقسیم کشورها به دو گروه نظام8در شکل )
تصادی قاادهای طور که مشخص است، کیفیت نهگیرد. هماناین دو گروه مورد مقایسه قرار می

های دهابنابراین، د باشد.های اولیه میبالغ در هر سطحی از درآمد سرانه بهتر از نظام یهادر نظام
وزیع تدهد. یمرار یید ق، چارچوب تحلیلی مقاله را مورد تأراستا با مشاهدات تاریخیآماری هم

رای بز قدرت ده ااستفایک و چه غیردموکراتیک، امکان سوءهای دموکراتقدرت سیاسی چه در نظام
 ن را بهن امکامقابل، تمرکز قدرت ای سازد. دروضع نهادهای اقتصادی دلخواه را محدود می

های نتو را از منبع بیشتریدهد تا با وضع نهادهای اقتصادی دلخواه، سهم سیاستمدار می
 سو با خود توزیع نماید.های هماقتصادی را به سمت گروه
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 های بالغ و اولیهادهای اقتصادی در نظاممقایسه نه: 9شماره  لشک

 گیرینتیجه
ع و ادی جوامدهی عملکرد اقتصنقش بارز نهادهای اقتصادی در شکلدر این مقاله، با تمرکز بر 

 ثیرتأ تحت ادهای اقتصادی از جهت تاریخیه یک تحلیل تاریخی، نشان داده شد که نهارائ
: سازندیخص می بارز هر نظام سیاسی را مشگنهادهای سیاسی هستند. نهادهای سیاسی دو ویژ

ین اریخی اتات دکار انتقال آن از گروه حاکم به گروه دیگر. مشاهوزیع قدرت و سازوکیفیت ت
د ان ایجا، امککند که اگر توزیع قدرت در نظام سیاسی غیرمتمرکز باشدمفهوم را تبیین می

یه انی حاشی خاندهای مانند پادشاهیهایشود. در دیکتاتورینهادهای اقتصادی بهتر فراهم می
در  ت بیشترحدودیمفارس به دلیل توزیع قدرت مابین اعضا خاندان حاکم، قدرت اجرایی با خلیج

درت قتمرکز  د. اماباشگویی در مقابل سایر اعضا مواجه میگیری و سطح باالتری از پاسختصمیم
سیس درت و تأپاسخگو شدن ق ب غیرسبنیز هلوی دوره پ های فردی مانند ایرانِدر پادشاهی

 شود. بر کسب منافع شخصی می نهادهای اقتصادی مبتنی
ز حقوق مالکیت فعاالن دوره پهلوی، تمرکز قدرت در شاه سبب شده بود تا حمایت ا در ایرانِ
و نظر شخص شاه باشد. شاه نیز  یوکارهای بزرگ وابسته به رأخصوص کسباقتصادی به

مایت ا حرا ی ا هدف کسب بیشترین منافع شخصی حقوق مالکیت این فعاالنصورت دلبخواه و ببه
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 ین، حمایت از حقوق مالکیت توسط نهادهای اقتصادیاداد. بنابرکرده و یا مورد نقض قرار می
شد تا شاه در طیف وسیعی از پذیر نبود. همین امر سبب میقانونی مستقل از قدرت شاه امکان

مجوز  های عمرانی، اعطایرداد خریدهای نظامی، اجرای پروژهقرامسائل اقتصادی مانند عقد 
دوره پهلوی نتیجه  و فساد در ایرانِ جویینماید. بنابراین، گسترش رانتسیس بانک و ... مداخله تأ

طبیعی تمرکز باالی قدرت در شخص شاه و تضعیف نهادهای اقتصادی قانونی حامی حقوق 
 مالکیت بوده است. 

شد، اتیک باموکرکار انتقال قدرت داسی متمرکز باشد ولو اینکه سازورت سیهمچنین، اگر قد
جود رغم وهای آمریکای التین، علیشود. در بیشتر جمهورینهادهای اقتصادی تضعیف می

ور، جمهل سطح باالی تمرکز قدرت در شخص رئیسکار انتخابات دموکراتیک، به دلیسازو
ن امر ست. همیارو در انتخاب نهادهای اقتصادی روبهتری جمهور منتخب با محدودیت کمرئیس

ه دی را بدرآم سیس کند که بیشترین سهم از رانتشود تا وی نهادهای اقتصادی را تأبب میس
ن یت فعاالق مالکتری برای حمایت از حقوهای حامی توزیع کرده و انگیزه کمسمت خود و گروه

م اچهارگونه نظ سیاسی، وزیع و انتقال قدرت نهادهایلفه تبا تکیه بر دو مؤباشد.  اقتصادی داشته
ثر و آن متک رت دراست: دموکراسی بالغ نظام سیاسی است که توزیع قدسیاسی متمایز معرفی شده

اکم حر گروه ددرت انتقال قدرت رقابتی است. در دیکتاتوری بالغ، انتقال قدرت انحصاری اما ق
 ی توزیعواندان در آن قدرت سیاسی بین پادشاه و خهای خاندانی که است. پادشاهیتوزیع شده

ریق طی و از ت رقابتشوند. در دموکراسی اولیه، انتقال قدربندی میاست در این گروه طبقهشده
هایت، ن. در پذیرد، اما قدرت سیاسی در گروه منتخب متمرکز استانتخابات آزاد صورت می

مرکز در طور متن بهآقال قدرت انحصاری و توزیع تدیکتاتوری اولیه نظام سیاسی است که در آن ان
 اختیار فرد دیکتاتور است. 

ای ت نهادههد کیفیدمینشان  چهار نوع نظام سیاسی، بررسی آمارهابندی کشورها به با تقسیم
تاتوری ی و دیککراساقتصادی در دو نوع نظام دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از دو نظام دمو

ی اولیه هاظامهای بالغ و نکه کشورها به دو گروه نظامن مشاهده هنگامیاولیه است. همی
درت قد توزیع دهمی شود. بنابراین، مشاهدات آماری نشانتکرار می شوند، مجدداًبندی میتقسیم

صادی های اقتت نهاددموکراتیک، اثر مثبتی بر کیفی های دموکراتیک و چه غیرسیاسی چه در نظام
دن اتیک بویردموکرمقابل، مشاهدات بیانگر این مفهوم است که دموکراتیک یا غ است. در داشته

ه آمددستهب یجاست. نتاهای اقتصادی ایجاد نکردهنظام سیاسی تفاوت بارزی در کیفیت نهاد
یشتر بجربی های نظری و تلفه توزیع قدرت سیاسی، زمینه پژوهشضمن پررنگ ساختن نقش مؤ

 د. سازیملفه بر عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف را فراهم مؤدرخصوص بررسی اثر این 



 181  ..............................................................................پهلوی دوره بر تمرکز با اقتصادی نهادهای و سیاسی نظام رابطه بررسی

 

References 

 Abbasi, Ibrahim (2017): “Political Structure & Development in 

Pahlavi State: According to Asadollah Alam's Notes”, Journal of 

Political and International Researcher, Winter, Volume 7, Issue 29. 

(In Persian) 

 Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012): Why Nations Fail: The 

Origins of Power, Prosperity and Poverty, London: Profile. 

 Alesina, A., & Rosenthal, H. (1995): Partisan Politics, Divided 

Government, and the Ecoomy, Cambridge University Press. 

 Aroozi, Alireza (1992): Memoirs of Abolhassan Ebtehaj, Tehran: 

Scientific Publications. (In Persian)  

 Azad, Hamid & Rahmanian, Daryush (2018): “Investigating the 

Economic Function of the Pahlavi Foundation”, History of Islam 

and Iran, Autumn, Volume 28, Issue 39, Serial Number 129. (In 

Persian) 

 Bolt, J., & Zanden, J. L. (2014): “The Maddison Project: 

collaborative research on historical national accounts”, The 

Economic History Review, 67(3). 

 Fukuyama, F. (2016): Exporting the Chinese Model, Project 

Syndicate, 12. 

 Governance Matters VII (2007): Aggregate and Individual 

Governance Indicators 1996-2007, The World Bank.  

 Hadenius, A., & Teorell, J. (2006): “Authoritarian regimes: 

stability, change, and pathways to democracy 1972-2003”, Notre 

Dame: Helen Kellogg Institute for International Studies. 

 Hassan, H. A. (2011): “Civil society in Egypt under the Mubarak 

regime”, Afro Asian Journal of Social Sciences, 2 (2.2). 

 Herb, M. (1999): “All in the Family: Absolutism, Revolution, and 

Democracy in Middle Eastern Monarchies”, SUNY Press. 

 Hodler, Ronald (2006): “The Curse of Natural Resourses in 

Fractionalized Countries”, European Economic Review, vol. 50. 

 House, F. (2017): Methodology: Freedom in the World. 

 Houshang Mahdavi, Abdolreza (2014): Iran's foreign policy during 

the Pahlavi era, Tehran: Alborz Publishing. (In Persian) 

 Hudson, M. C. (1999): Middle East Dilemma: The Politics and 

Economics of Arab Integration, Columbia University Press. 



 1399ستان ، بهار و تاب3دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو....... ............................................. 182

 

 Keefer, P. (2007): DPI 2006: Database of Political Institutions: 

Changes and Variable Definition, The World Bank. 

 Kudamatsu, T. B. M., & Besley, T. (2008): Making Autocracy 

Work, Institutions and Economic Performance. 

 Lilaz, Saeed (2019): The second wave of authoritarian development, 

Tehran: Niloufar Publications. (In Persian) 

 Lipset, S. M. (1994): The social requisites of democracy revisited: 

1993 presidential address, American sociological review. 

 Marshall, M. G., Jaggers, K., Gurr, T. R. (2004): Polity IV. College 

Park, Maryland: University of Maryland. 

 Milani, A. (2000): The Persian Sphinx. Amir Abbas Hoveida and 

the Riddle of the Iranian Revolution. 

 Nasr, V. (2000): Politics within the Pahlavi state: the ministry of 

economy and industrial policy, 1963-69. International Journal of 

Middle East Studies, 32(1). 

 North, D. C., & Weingast, B. R. (1989): “Constitutions and 

commitment: the evolution of institutions governing public choice 

in seventeenth-century England”, The journal of economic history, 

49 (04). 

 North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009): Violence and 

social orders: a conceptual framework for interpreting recorded 

human history, Cambridge University Press.  

 Palmer, Alan; Veronica (1992): The Chronology of British History, 

London: Century Ltd. 

 Persson, T., & G. Tabellini (2000): Political Economics: Explaining 

Economic Policy. MIT Press, Cambridge. 

 Rallings, C., & Thrasher, M. (2017): British electoral facts 1832-

2006, Routledge. 

 Raphaeli, N. (2003) :Saudi Arabia: A Brief Guide to its Politics and 

Problems. Middle East Review of International Affairs, 7(3). 

 Ryan, C. R. (2001): “Political strategies and regime survival in 

Egypt”, Journal of third world studies, 18 (2). 

 Yom, S. L., Gause, F. G. (2012): “Resilient Royals: How Arab 

Monarchies Hang On”, Journal of Democracy, 23(4). 


	1- پیشینه تحقیق
	2- چارچوب نظری
	3- الگوی تحلیل
	4- مطالعه موردی: دوره پهلوی و پادشاهیهای خاورمیانه
	5- تقسیمبندی کشورها بر پایه نظام سیاسی
	6- مقایسه آماری
	نتیجهگیری

