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Evaluating the Thoughts of Contemporaneous Intellectuals 

Concerning the Causes of Underdevelopment in Iran with 

an Emphasis on Property Right According to Political 

Economy Approach 

 
Abstract 

Before 1990th, in political economy theories, the security of property rights 

was to be presumed. The importance of property rights as the underlying 

factor of economic growth and economic development was first noticed by 

new institutional economists and then expanded. This paper studied the 

Marxist and methodological individualism political economy approaches 

that have been used by researchers to describe the main reasons for the 

underdevelopment of Iran with a focus on property rights. 

The weakness of them all is the inadvertence of Iranian historical features 

and the failure to present an independent theory regarding the inefficiency 

of property rights in the history of Iran. Therefore, using the new 

institutional approach, which is based on historical studies and society 

institutions and using them in the analysis of the role of property rights on 

underdevelopment and not just gniyduts the series of historical 

developments and geographical features, could be a facilitator. In this way, 

this paper suggests focusing on these features of Iran: 

1) Specific climatic conditions of Iran with the lack of water, which is the 

main reason for tension; 

2) The effect of climate conditions on political and economical systems 

(the government theory) and forming nomadism and tribal life and tribal 

governments; 

3) The effect of forming those political and economical system on property 

rights underdevelopment (the property rights theory). 

 

Keywords: Political Economy, Property Rights, Asian Society, 

Methodological Individualism, Institutionalism 
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یافتگی ایران نعلل توسعه در رابطه باریات متفکرین معاصر نظ ارزیابی

  سیهای اقتصاد سیاچوب رهیافتربا تأکید بر حقوق مالکیت در چا
 

 چکیده

اهمیت اند. هنپرداخت آنبه و ته ، نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداش0991تا پیش از دهه 

عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار حقوق مالکیت به

گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی 

)فئودالیسم  مارکسیستی های نظری اقتصاد سیاسیای انجام شده، الگوهای کتابخانهتوصیفی و با استفاده از داده

ورد استفاده مخواهی نافرجام( که شناختی )آزادیایده مبتنی بر فردگرایی روش ایرانی و شیوه تولید آسیایی( و

 است؛ با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفتهبوده نیافتگی ایران محققین در تحلیل علل عدم توسعه

ا ای مستقل در رابطه بو عدم ارائه نظریه تاریخی ایرانسیر تحولات  انطباق باعدم ، این نظریاتنقطه ضعف 

از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت لذا استفاده است. ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران 

–آن  ر مبنای توزیع قدرت و تحولاتنیافتگی حقوق مالکیت را باستوار است و توسعهتاریخ و نهادهای هر جامعه 

نیافتگی وسعهارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی تبرای . راهگشا باشد تواندمی ،کندبررسی می -و نه صرف تضاد طبقاتی

پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق در دو سطح نظریه لازم است با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی

( تأثیر عوامل اقلیمی 0های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: شود با توجه به ویژگیمیمالکیت. لذا پیشنهاد 

ایران  بر نظامات اجتماعی و سیاسیای و آثار آن های قبیلهو دولتنشینانه گیری زندگی کوچبر شکلآبی( )کم

ریه یافتگی حقوق مالکیت )نظهگیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسع( آثار شکل2)نظریه دولت( ؛ 

 حقوق مالکیت(.

 نهادگرایی، الکیت، فئودالیسم، جامعه آسیاییاقتصاد سیاسی، حقوق م ها:کلیدواژه

  JEL :B13, B14, B15, B25, O53بندی طبقه
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 مقدمه. 1
 د وششده مفروض پنداشته می تضمین حقوق مالکیت ،اقتصادیمرسوم  در نظریه، 0991تا دهه 

 حسوبم مل رشد اقتصادیواترین عمهم فیزیکی و انسانی و پیشرفت فنی، هایانباشت سرمایه
 به بعد، الگوهایی بسط داده شدند که در آنها این فرض کنار گذاشته شد. 0991. از دهه گشتمی

ها با تصمیمات متعدد محسوب ای از خانوارها و بنگاهدر این الگوهای جدید، اقتصاد مجموعه
ود که هر کدام از این تصمیمات شامل تعداد زیادی مبادله است. هر مبادله نیز خود دادوستد شمی

امنیت حقوق در رویکردهای جدید به توسعه، (. لذا 0831)رنانی،  ای از حقوق مالکیت استبسته
 ه اقتصادیو توسعرشد  هایترین زیرساختاصلی ازالکیت و به تبع آن توسعه بخش خصوصی م

-یتمبادلات و فعال یشافزا یجه،مبادله و در نتاین عوامل از طریق کاهش هزینه  .شودمحسوب می

 .(0839)صامتی و همکاران،  دارند یبر رشد اقتصاد یتوجهاثر قابل یاقتصاد یها

های ناشی از مبادله حقوق مالکیت رفع شود )که به معنای تعریف و هرگاه محدودیتبنابراین 
نایی ای و افزایش تواهای مبادلهباشد(، امکان افزایش فرصتحقوق مالکیت میتضمین کامل 

 تگذاری افراد، افزایش خواهد یافهای سرمایهانگیزه ته وافراد در استفاده از این منافع وجود داش
 (.Bwsley, 1995, p. 910-912؛ 293-299، صص 0831)رنانی، 

زیرا دولت ساختار حقوق مالکیت را مشخص  دارد؛در این چارچوب، دولت نقشی قابل توجه 
کند و مسئولیت کارایی ساختار حقوق مالکیتی را که تعیین کننده رشد، رکود و یا افول می

باتوجه به اینکه دولت نهادی سیاسی است،  (. اما83: 0930)نورث،  اقتصادی است، برعهده دارد
در تبیین چرایی رشد و یا افول اقتصادی کشورها، استفاده از رویکرد اقتصاد سیاسی ضرورت 

ر د کرد اقتصاد سیاسی تعریفی است که از دولت و نقش آنینقطه برجسته هر رویابد. پس می
 .شودمی ارائه تضمین حقوق مالکیت

ی برای تبیین اقتصاد سیاسی متفاوت هایرهیافتنیافتگی ایران، از سعهمتفکرین و پژوهندگان تو
تبار، مسأله به این اع .اندقائل شده های متفاوتی برای دولتخود استفاده نموده و به تبع آن جایگاه

وجه قرار متفاوتی مورد ت هاییافتگی آن نیز در این نظریات به گونهحقوق مالکیت و عدم توسعه
گی ایران توسط نیافتنظریات ارائه شده در رابطه با توسعهبررسی  در شایان ذکر است گرفته است.
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عنوان یک امر مستقل تاکنون مورد تأکید نبوده است و از به« حقوق مالکیت»متفکرین، عنصر 
مطالعات  یتبارشناسلذا این مقاله با هدف  شود.این زاویه، این مطالعه، پژوهشی متفاوت تلقی می

در این « یتحقوق مالک»با تأکید بر جایگاه  نیافتگی ایرانرفته در ارتباط با توسعهصورت گ
دین شرح آن باصلی  هایپرسش و یافتگی آن تدوین شدهنظریات و تبیین چرایی عدم توسعه

یافتگی را نها به اقتصاد سیاسی، مسأله توسعهاین متفکرین در چارچوب کدام رهیافت» باشد:می
یت و در نها «ها چه بوده است؟جایگاه حقوق مالکیت در این بررسی» «اند؟قرار دادهمورد بررسی 

 «های این نظریات چیست؟کاستی»

 و جایگاه حقوق مالکیت در آن اقتصاد سیاسی ها بهرهیافت. مبانی نظری: 2
و به  تهاز امر سیاسی و امر اقتصادی داش ، پیوندی وثیق با شکل تعریف«اقتصاد سیاسی»مفهوم 

اسی، ظهور اقتصاد سی فاوتی نیز درمت هایرهیافتتبع تنوع تعاریف ارائه شده از این دو موضوع، 
 اند؛نموده

به یک  برای اشاره کردن« اقتصاد سیاسی»الف( رهیافت کلاسیک: اقتصاددانان کلاسیک از 
یک خانواده  اینظام برآوردن نیازها با دو خصوصیت؛ اول ساختار وابستگی متقابل فراتر از اعض

و دوم مبتنی بر بازار بودن از طریق مبادله قراردادها میان صاحبان دارایی مستقل و قانونی، استفاده 
ی ااند و دولت تعیین کننده عرصهاز نظر نهادی تثبیت شده ، حدوداند. در این چارچوبنموده

در این  (.823: 0992)کاپوراسو و لوین، دهد میاست که درون آن معاملات اقتصادی روی 
رهیافت، تضمین حقوق مالکیت مفروض پنداشته شده و گسترش مبادله در نظام بازار بر آن استوار 

 گردیده است.
ب( رهیافت مارکسی: اقتصاد سیاسی مارکسیستی بر این فرض استوار است که جامعه مبتنی بر 

توان آنها میباشند. لذا نمتفاوتی میای تقسیم شده که دارای منافع عینی بازار به طبقات جداگانه
را در یک خط مشی متمرکز کرد. مارکسیسم نقدی رادیکال به اصل سازمان دهنده جامعه 

در الگوی  (.823: 0992کاپوراسو و لوین، ) کندوارد میگر یعنی بازار خود تنظیمداری سرمایه
ش در چارچوب اکه توان بالقوهشود ای میمارکسیستی، تغییرات فنی، باعث ایجاد فنون تولیدی

ظام موجود آید تا نای جدید به وجود میسازمان اقتصادی موجود قابل تحقق نیست. در نتیجه طبقه
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دید ج را از بین ببرد و مجموعه جدید حقوق مالکیتی را که به آن طبقه امکان تحقق بالقوه فنون
ند، ککه در نظام مارکسی تنش ایجاد می لذا این تغییرات فناورانه است را خواهد داد، توسعه دهد.

در این رهیافت،  (.33و  33: 0930)نورث،  یابنداما تغییرات از طریق برخورد طبقاتی تحقق می
ظم کوشد یک نگیرد و میداری است و اهداف آن از منافع طبقاتی نشأت میدولت عامل سرمایه

کاپوراسو و ای بورژوا را تضمین نماید )طبقهاجتماعی مبتنی بر استثمار طبقه پرولتاریا به وسیله 
 (.021: 0992لوین، 

این : در ی(و اتریش نئوکلاسیک)الگوهای  شناختیهای مبتنی بر فردگرایی روشج( رهیافت
تن ساخجز فراهم ؛ در الگوی اتریشی، دولتدارد ینظارت-یتیحما یدولت کارکرد، چارچوب

 فهیظو ،افراد باشد یخصوص یهایآزاد کنندهنیکه تضم یحقوق یو چارچوب یتیامن یچتر
ود. شناکارآمدی بازار وارد مدل می. اما در الگوی نئوکلاسیکی، سیاست از طریق ندارد یگرید

به  ،ویی در قلمروهای نهادی غیر بازارجدر این چارچوب، اقتصاد سیاسی به تعمیم مفهوم منفعت
کند، آثار خارجی را ترمیم را فراهم می شود. دولت کالاهای عمومیخصوص دولت، مربوط می

کاپوراسو و لوین، ) نمایدوفصل میکند و از طریق اعمال قدرت مسائل کنش جمعی را حلمی
د که برای کارایی نکنطرف فرض می، دولت را دولت قراردادی بیهااین مدل .(823: 0992

 کند.حقوق مالکیت تلاش می
عنوان واحد تحلیل، قواعد بازی و الگوهای تعاملی هستند که نهادها بهد( رهیافت نهادگرایی: 

سازند و نااطمینانی موجود در تعاملات اجتماعی افراد بر روابط افراد حاکم بوده، آنها را مقید می
ای در باب حقوق مالکیت، دولت عناصر سازنده نظریه نهادها را نظریه 0دهند. نورثرا کاهش می

دیدگاه وی علت نیاز به چنین عناصری این است که حقوق مالکیت،  داند. ازو ایدئولوژی می
سازد و دولت وظیفه تعریف و اجرای حقوق های فردی و گروهی در نظام را مشخص میانگیزش

مالکیت را برعهده دارد. همچنین ایدئولوژی است که نحوه تأثیرگذاری ادراک متفاوت افراد از 
(. 03: 0833کند )نورث، ر وضعیت عینی را مشخص میالعمل آنها در برابواقعیت بر عکس

نهاد  ،ترین بخش از عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیتتوان استنباط کرد که مهمبنابراین، می

                                                           
0 North 
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بر اساس همچنین (. 10: 0930باشد )نورث، دولت است و نحوه اعمال آن از طریق قانون می
درت در جامعه زیربنای نحوه تأمین مالکیت توزیع ق( شکل 2111اوغلو )عجم الگوی نهادگرایی

تواند دولت را به عنوان ای که افزایش نیرو در بخش قدرت غیررسمی میگونهخواهد بود؛ به
ای های از موارد نیز قدرتمجری تأمین حقوق مالکیت وادار به برقراری این نظم کرده و در پاره

د. به تضییع مالکیت در بخشی از جامعه شون غیررسمی قادرند با وارد کردن فشار به دولت، منجر
توان گفت وجود یا نبود حقوق مالکیت حفاظت شده، ارتباط نزدیکی با طور خلاصه میلذا به

 های سیاسی در جامعه دارد.یع قدرتمیزان و نحوه توز

 های اقتصاد سیاسی. رهیافت1جدول 

 جایگاه دولت دال مرکزی رهیافت
وضعیت حقوق 

 مالکیت
مشهورترین 

 متفکران
اقتصاد سیاسی 

 کلاسیک
 مبادله در بازار آزاد

تعیین کننده حدود 
 و حافظ بازار

کاملاً تضمین شده با 
 هزینه مبادلاتی صفر

 ریکاردو
 اسمیت

اقتصاد سیاسی 
 مارکسی

تغییرات فناورانه و 
 تقابل طبقاتی

حافظ منافع 
بورژوازی در نظام 

داری و سرمایه
حافظ منافع طبقه 
پرولتاریا در نظام 

 مارکسیسستی

در اختیار طبقه 
بورژوا برای تداوم 

در نظام  استثمار
داری و دولت سرمایه

عنوان یگانه مالک به
 در نظام مارکسیستی

 مارکس
 لنین

اقتصاد سیاسی 
مبتنی بر 

-فردگرایی روش

 شناختی

اصالت فرد، نقش 
-محوری بازار و نقش

آفرینی حداقلی دولت 
برای پوشش شکست 

 بازار/تأمین امنیت

فراهم آوردن 
کالاهای عمومی 
 )نظم، امنیت و...(

تا حدود زیادی 
 تضمین شده 

 فریدمن
 هایک

اقتصاد سیاسی 
 نهادی

-آفرینی نهادها بهنقش

 عنوان قواعد بازی
تعریف و اجرای 

 حقوق مالکیت

متأثر از ساختار 
حاکم بر روابط 

قدرت سیاسی رسمی 
 و غیررسمی

 نورث
 اوغلوعجم

 های پژوهشمأخذ: یافته
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های اقتصاد سیاسی، الگوهای نظری مورد استفاده در تبیین در ادامه در چارچوب این رهیافت
ل مؤثر بر آن در و عوامنیافتگی در ایران با تأکید بر مسأله حقوق مالکیت اقتصاد سیاسی توسعه

و  بندیر پایان جمعو د معرفی و مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفتچارچوب این نظریات 
 پیشنهادات مربوطه ارائه خواهد شد.

 تحقیق مفهومی مدل. 1 شکل

 
 های تحقیقمأخذ: یافته

 ایران نیافتگیاقتصاد سیاسی توسعه در تبیین شده الگوهای نظری استفاده. 3
 وان در قالبترا مینیافتگی ایران مطالعات صورت گرفته پیرامون اقتصاد سیاسی توسعه عمده

. امان دادسهای اقتصاد سیاسی مارکسیستی )الگوهای نظری فئودالیسم و جامعه آسیایی( رهیافت
از نظر تاریخی، نظریات مطرح شده در این چارچوب، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر کنفرانس 

گراد بوده است. در این کنفرانس، استفاده از الگوی نظری شیوه مورخین شوروی در لنین 0980
لید آسیایی کنار گذاشته شد و الگوی نظری فئودالیسم، شیوه مسلط در تفسیر اقتصاد سیاسی تو

قدرت اتحاد جماهیر شوروی  با افول جوامع شرقی در چارچوب رهیافت مارکسیستی گردید.
 در دهه اخیر سابق، استفاده از الگوی نظری جامعه آسیایی، مجدداً مورد توجه قرار گرفت و
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ر قالب الگوی شناختی دارچوب اقتصاد سیاسی مبتنی بر رهیافت فردگرایی روشگفتارهایی در چ
هیافت اقتصاد از ر صورت متأخرترو به گردیدمنتشر نیز نئوکلاسیک -اقتصاد سیاسی اتریشی

 سیاسی نهادگرایی نیز برای تبیین این مهم استفاده شده است. 

 فئودالیسم .31
 

 اریدپس از فروپاشی امپراتوری روم و نظام برده است که اجتماعی-یاقتصاد ینظام سم،یفئودال
و  تداش تیحاکم)ارباب و رعیت(  واسالو رابطه لرد  بر پایهدر اروپا  یحیمس یدر قرون وسطا

 یبرا به اوست متعلق نیلرد که زماجتماعی؛ -برقرار بود. در این ساختار اقتصادیصنعتی  تا انقلاب
تصاحب  قیاز طر تیاز رع یکشبهره با تا کندتقسیم میها واسال هایش را میاننیزمبهتر، اداره 

در این چارچوب،  .(31: 0831)سیف،  صورت پذیرد دیتول ، عملیاتکار آنان یمحصول اضاف
رین تمهمدر مجموع،  است. یاسیقدرت س أمنش یدارنیاست که در آن زم یدولت یدولت فئودال

برقراری مالکیت خصوصی بر ( 0بندی نمود: گونه صورتتوان اینهای فئودالیسم را میویژگی
 و رسوم غیرقابل انعطاف و «قوانین»زمین و تمرکز آن هم در مکان و هم در گذر زمان با اعمال 

استقرار نظام سرواژ، که به  (2 د؛بری انحصاری پسر ارشارثو  غیرقابل انتقال هسخت، مانند ارثی
د خود تا اضافه تولی ساختملزم می کرد و آنها راوابسته میاشکال گوناگون دهقانان را به زمین 

 ؛ریه، خراج و جز آن بپردازدعنوان اجاره، عشیعنی بیش از حداقل لازم برای گذران معیشت را به
نظیر خدمات مستقیم و غیرمستقیم به ارباب، پرداخت  معمول شدن تعهدات گوناگون دهقانان (8

، (manorial system) برقراری نظام اربابی( 1؛ واج و غیرهازد همبالغ معین برای کسب اجاز
دیدار و پ ناپذیر طبقاتیری ساختار انعطافگیشکل (1 ؛خود شامل حضور ارباب در قلمرو املاک

انحصاری شدن مالکیت زمین در زمان و و  ریستوکراتآ کوچکِ از لحاظ کمی، هشدنِ طبق
تمرکز یافتن قدرت  (3؛ اقلیتی از اشرافمت موروثی حکو مکان از طریق توارث و پیدایش

 ؛تی بودندی محصولات کشاورزی و صنعتقریباً تمام هکه تولیدکنند سیاسی و اقتصادی در روستاها
تعهدات قراردادی طبقات مختلف دولت و پایگاه فئودالِ اشرافی آن در  متقابل بودن حقوق و (3

 قدرت گردیدکه باعث می ...، رسوم وهاانین، سنتطریق قرارداد، قو اعمال قدرت از هنتیج
قشرهای  در سلسله مراتبی مشابه، بهکلیسا  (3؛ ودسرانه، عمومیت نداشته استخودکامه و خ
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اتولیک ک شد و اشراف خاص خودش، رهبریش را به عهده داشتند. کلیسایمختلفی تقسیم می
)کاتوزیان،  درکبدل دولت بود؛ دولتی که هم به آن خدمت و هم تعدیلش می هدرست نسخ

-اجاره مشروط ازیامت سم،یدر فئودال تیحقوق مالکدر این چارچوب باید گفت  (.18و  12: 0833

 (.019 :0930نورث، ) شدیارائه خدمات اعطا م یبود که در ازا داری
 شان،یرانیا انیروس و همتا ستیپژوهشگران مارکس ،اقتصاد سیاسی ایرانمحققان  انیدر م

ولت، دقاجار، ویژه در دوره هایی از تاریخ ایران بهدر برههکه  انددهیعق نیبر ا گرانید از شیب
 ؛د شدداده خواه حیآنان توض نیو براه ادّله نیتربحث، مهم ه. در ادامشودیم یفئودال تلق یدولت

 پطروشفسکیایلیا  .31.1
 رضیا مناسبات و کشاورزی» خود معروف کتاب در روسی، شناسشرق و مورخ پطروشفسکی

 خود ابکت مقدمه در و پنداشته مفروض را ایران بر فئودالی مناسبات سلطه ،«مغول عهد ایران در
 تکامل یختار مراحل از یکی به معطوف صرفاً را خویش توجه که آنجایی از: »است نگاشته چنین

 ایران در فئودالیسم متقدم دوران ظهور به مربوط مسائل در بحث ایم،کرده ایران در فئودالی جامعه
 شورهاک دیگر و شوروی اتحاد در محققان از یکهیچ پژوهش مورد تقریباً  موضوع این اینکه با-

دوره مغول را وی  (.12 ،0ج :0811 پطروشفسکی،) «است نبوده ما وظایف جزو -نگرفته قرار
دوره مغول را هدف قرار  مشخص صورتبهیاد شده، در کتاب و  خواندیمتکامل م سمیفئودال

موجبات  مغولان گانهیب تیحاکم یبا همراه یرانیا سمیکه فئودال گیردچنین نتیجه میداده و 
 .(0833)جعفریان،  آورده استرا فراهم  یشورش دهقان

وشفسکی برای تفسیر تغییرات اقتصادی ایران در چارچوب نظریه فئودالیسم، باتوجه به رپط
بین  مناسبات و نزمی مالکیت تاریخی با این تفسیر، مسأله اصلی فئودالیسم یعنیناهمخوانی شواهد 

 زمال»یرد: گگذارد و چنین نتیجه میکنار می ها( را)سرف مستقیم تولیدکنندگان و زمین مالکان
 دوران در ویژه به معینی ادوار در بلکه باشد آب و زمین مالک مستقیماً فئودال فرد یک حتما نبوده
 میاه و یاراض مالک توانستمی، شدهمی رهبری هافئودال توسط که دولتی، دولتفئوالی،  ممتقد
 را اتمالی و بهره که بوده حاکم طبقه مشترک قلمرو و ملک دولتی اراضی مورد این در. باشد

وی در  (.3، 2: ج 0811)پطروشفسکی، « کرده می وصول روستائیان از دولت دستگاه توسط
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وابستگی کشاورز روستایی به زمین را برخلاف الگوی نظری فئودالیسم به جای تفسیر خود 
 ای که. وابستگی(033، 2: ج0811)ر.ک: پطروشفسکی،  گذاردوابستگی کشاورز به فئودال می

جایی برای کشاورز وجود نداشته و این شکل از روابط میان مالک و در آن محدودیت جابه
ایی جاجازه جابه هاواسالقرار دارد که در آن  فئودالیسم اروپاییکشاورز در نقطه مقابل رابطه 

رفته ها به اشکال مستقیم در سایر امور به بیگاری گنداشته و علاوه بر کشت و زرع، توسط فئودال
 اند.شدهمی

 نعمانیفرهاد  31.12
 یرانیا دارینینظام زم انیم صوری هایتفاوت یاست که به رغم وجود برخ دهیعق نیبر انعمانی 
 هدر فاصل یرانیهای اوی حکومت نظر اند. ازبه لحاظ ماهوی هر دوی آنها فئودال ،ییو اروپا

اور است ب نیبر ا ویداشتند.  یفئودال یتیماه لادی،ینوزدهم م هتا اواخر سد انیساسان یشاهنشاه
 دارینیمز انیم زیبودن قدرت، تما یفیالطواملوکی عنی– سمیفئودال یاصل هصیکه سه خص
در ازای  )رعیت( 2واسال هلیبه وس ینیمع ینظام ای اداری مشروط و انجام خدمات ریمشروط و غ

 زین رانیا یکاملاً در ساختمان مناسبات فئودال ،دهدیم وی قرار اریاخت که فئودال بزرگ در ینیزم
 در نشینیکوچ کیفی و کمی برای گسترش حتی وی (.131-130: 0813)نعمانی،  شودیم دهید

ئودالی ف اجتماعی-اقتصادی نظام بر را آنان و شودنمی قائل ایکنندهمتأخر، نقش تعیین هایسده
 خصایص یک شیوه از خود شبانی معیشتی نحوه او نظر از، علاوهبه. داندنمی اثرگذار ،ایران

، معه یکجانشینجا فئودالی نظام با روکوچ جامعه ارتباط اثر بر که ویژه به، بوده برخوردار فئودالی
 سلاطین هب هاوابستگی خان و الکا یا یورت واگذاری مانند، فئودالی سیاسی و اقتصادی نهادهای

 .(0833اند )اکبری، قرارداده تأثیر تحت را نشینکوچ جوامع کالبد، شاهان و

 اس ولیعب 31.13
 هژیو اتیخصوص، بود انهیم هدور رانیدر ا یارض تیشکل مسلط مالککه از نظر وی، نظام اقطاع 
 میعمت ضرورت هنظام به واسط نی. ادادینشان م تیمشروط هرا تا دور یمناسبات دولت فئودال

                                                           
2 Vassal 
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 وامق دارینیزم عمدتاً ،یبندی اجتماعصورت کیدر  یقدرت دولت به سراسر قلمرو حکومت
بود و  زیدر ست دولت اقتصاد کشاورزی، همواره با عملکرد تمرکزگرای یماندگ. عقبافتی

-ابندهی گسترش قلمروی و مبنای یاسیقدرت س ییگراتیمرکز تیخصوص انیشکاف موجود م

 نیرترثؤو م نیترجامع یعنی ،یدولت به قدرت نظام یتیوضع نی. در چنکردیم ترقیرا عم اش
 وندیتلزم پمس یقدرت نظام یشیالجسوق ازهایی. نشدیمتوسل م ،یاسیس یکپارچگی سمیمکان

که سازمان  تیسلسله مراتب سلطه و تبع در را ینظام روییبود و تسلط ن نیبا زم یاسیاقتدار س
 گاهیاج گر،ی. از سوی دکردیم نیبود، تضم زینی در ازای خدمت نظام نیزم دیعوا همبادل یرسم

کل و حدود او بود که ش یقوم هنیو زم ایلهیقب خاستگاه دولت، غالباً تابع یدر ساختار سازمان قطعمُ
تعهدات رسماً با اقطاع همراه  نی. اکردیم نییشاه تع برابر او را در یاداری و مال ،یتعهدات نظام

 یاسیس مدایامر که پ نیبرای اثبات ا یول عباس .دادیم نشان آن را یبود و تفاوت و تنوع شکل
 یرانیدال ادولت فئو سیتأس داری،هیشاسرمایپ رانیدر ا نیزم بر تینظام مالک بندی خاصصورت
منجر به پاره پاره شدن  نیو اعطای زم واگذاری: »کندیاستدلال م نیخواهد داشت، چن یرا در پ

 یمحل ییقضا اراتیمختار با اختخود مهین ینظام-یاسیس واحدهایصورت به یقلمرو حکومت
« ردکیسست م یو قانون یاسیدولت را از لحاظ س یلماستقلال ع هایهیپا خود شد که خاص
 قیراز ط که ماندیم یدولت باق برای« محدودی تیحاکم» عملاً بیترتنیبد (.821: 0998)ولی، 

 .افتییتحقق م یخارج یاسیو اعمال س یبر اراض اتیواحد، اخذ مال هسک امکان ضرب

 و «طلقم حاکمیت» مفهوم دو میان تفکیک ولی، عباس نظریه در دیگر اهمیت خور در نکته
 دولت ق،مطل حاکمیت از وی منظور. است ایرانی فئودال سلطنت ایده با ارتباط در «خودکامگی»

-هیچ ودالی،فئ اقتصاد ساختار از ناشی هایمحدودیت خصلت به بنا او عقیده به که است متمرکز

 اسعب نظر از. نیافت عینی تحقق قاجاریه، اول دوره در جمله از وسطی، قرون دوره ایران در گاه
 مؤید است، شده حقوقی بندیصورت دوران این در «متمرکز دولت» عنوان تحت آنچه ولی

: کندیم تصریح رو این از. اشیافتهتحقق و عینی شکل لزوماً نه و است دولت آلیایده صورت
 ادی،اقتص اساسی شرایط فاقد اما بود، خودکامه شک، بدون مشروطیت، از پیش دولت هرچند»

 (.282: 0998ولی، ) «بود مطلق حاکمیت نهادی و نظامی
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 فئودالیسم ایرانینظریه  ارزیابی 31.14
ترین ابهامات در این نظریه، عدم ارائه تعریفی مشخص از فئودالیسم است. استفاده از یکی از مهم

فئودالیسم »، «1فئودالیسم مبتنی بر چادرنشینی»، «8فئودالیسم دولتی»اصطلاحاتی مانند 
ها عمدتاً بر محور روابطی غیر از روابط انسان و زمین )اساس در این پژوهش« 1متمرکز/غیرمتمرکز

ایی که هدر پژوهش»الگوی نظری فئودالیسم( استوار است. در این چارچوب سیف معتقد است: 
مرحله  کیبه عنوان  سمیشان از فئودالیضمناز فئودالیسم ایران در دسترس ماست، تعریف 

 است، حد ومرز نیندارد و چون فاقد ا یگونه حد وحدودچیجامعه ه یخیتارل ر تکاممشخص د
 ی، اجتماعیصاداقت یهامقوله یحت بلکه رانیتکامل ا خیبه شناخت بهتر ما نه فقط از تار جهیدر نت
 .(33: 0831)سیف،  شودیمنجر نم یاسیو س

اری وجود دنظام برده اصولاً در ایرانباتوجه به اینکه « فئودالیسم ایرانی»نظریه براین، علاوه
قد خاستگاه عملاً فا ،ه است تا در سلسله مراتب تکامل تاریخی خود، فئودالیسم حاکم شودنداشت

 در طول تاریخ ایرانبرخلاف دوران قرون وسطی، نیز  «رعیت» واژهمعنای  تاریخی است؛
ا انقلاب تو  هیأت حاکمه حتی یکنه قانون و نه )یک شخص( و  حاکم یا ارباب بود« فرمانبردار»

نکته مهم دیگر اینکه،  .شدشخص شاه، اطلاق می اعضای جامعه، به جز هعموماً به هممشروطه، 
کل مسلط عنوان شفئودالیسم مبتنی بر وجود مالکیت خصوصی است که عملاً در تاریخ ایران به

-هتاریخ ایران، تنها حق بهرمالکیت زمین، وجود نداشته و مالکان به اشکال گوناگون در طول 
 اند.عنوان بزرگ مالک در اختیار داشتهبرداری از زمین را به اعتبار فرمان شاه به

 اصطلاح کاربرد حیث این از و بود ساکن شهری مراکز در معمولاً ارباب ایران، در همچنین،
روپایی، فئودالیسم ادر . رسدمی نظر به نادرست غربی پژوهشگران از برخی توسط «غایب ارباب»

 املاک از غیبت علت به که است رفتهمی کار به اربابان از کوچکی اقلیت مورد در اصطلاح این
 اصطلاح به این لیکن کردند،می کوتاهی هایشانمسئولیت و تعهدات دادن انجام در خود

 در سکونت عموماً و داشت تفاوت کاملاً ایرانی اربابان حقوق و تعهدات با «حقوق» و «تعهدات»
                                                           

 دولت با شخص روابط8 

 زمین بر غیرمبتنی تولید شیوه1 

 مرکزی دولت استقرار عدم یا استقرار بر مبتنی و متمرکز دولت استقرار تا آشوب دوران در 1 
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برخلاف فئودالیسم ، همچنین .گرفتدربرنمی را دهات در زندگی و کار بر نظارت نیز محل
قوقی و ح هگونه رابطهیچاصولاً در ایران، ناپذیری داشت، انعطافساختار طبقاتی اروپایی که 

 مردم لیهوک و مردم حاکم نبوددولت  مختلف طبقات بین –قانون یعنی–تعهدات قراردادی پایدار 
 الامی دستخوش قدر همان اش¬دارایی و صدراعظم شخص بودند؛ برابر، عریان قدرت مقابل در

 تسرنوش و صدراعظم های¬خواست دستخوش تر¬اهمیت کم بزرگان سرنوشت که بود شاه
 دارایی و زندگی علاوه به. بود تر¬اهمیت کم بزرگان دستخوش، منوال همین بر، نیز عادی مردم
 در ایران نکته حائز اهمیت دیگر اینکه .3بود، شاه یعنی برتر و یگانه داوری اراده تابع آنها همه

داشته  اروجود نداشت که نقش و اهمیت کلیسای کاتولیک  هیچ سازمان مذهبی برخلاف اروپا،
 (.13-19: 0833 ،)کاتوزیان باشد

و روابط آنها  انیها و روستائفئودال نیروابط بنظریه فئودالیسم ایرانی، در کنار موارد یاد شده، 
  ( معتقد است0831در این زمینه سیف ) گرفته است. دهیناد را نیزمو  دیتول یاساس طیشرا اب

 ،نموده استخراج جامع یطبقات بیاز ترک دیبا را« دولت» یاسیس تیحاکمی طبقات بیو ترک تیماه
ر ایران د یدولت فئودال طبقه فئودالی،پیش از ایجاد  ،این نظریاتدر چارچوب  کهیدر حالاین 

 . وجود داشته است

 حقوق مالکیت مسأله 31.13
ظریه اگرچه در رابطه با مسأله حقوق مالکیت، ن« ایرانی فئودالیسم»های متفکرین نظریه در اندیشه

ور طرعیت قرار داشته است اما به-مستقلی ارائه نشده و عمده تمرکز بر روابط تولیدی ارباب
ورت قانونی صحقوق مالکیت در تاریخ ایران، اگرچه بهضمنی بر این نکته تصریح شده است که 

اما برای خاندان سلطنتی، اشراف و خوانین وابسته تا حدودی زیادی تضمین  است وجود نداشته
ر گرفته است. این دبرداری قرار میدر راستای استثمار اقشار فرودست مورد بهره وشده بوده 

قه یک از افراد حتی در طباست که شواهد تاریخی فراوانی در دست است که در ایران هیچحالی 
شان حتی در زمان حیات فرادستان حاکم از امنیت حقوق مالکیت برخوردار نبوده و اموال

                                                           
های متعددی از تعدی به (، نمونه0831)رسانش، « ایران استبداد، مسأله مالکیت و انباشت سرمایه در»احمد اشرف در کتاب  3 

 دهد.حقوق زیردستان توسط شاه و سایرین را نشان می
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-؛ تصرف بخش قابل توجهی از اموال میرزاحسیندستخوش چپاول شاه و سایرین قرار گرفته است

راوان ف السلطان و... با جزئیاتشاه و ظلرالملک شیرازی و... توسط ناصرالدینخان سپهسالار، مشی
بخشی از گرایش تاریخی  .در تاریخ ثبت شده است )ر.ک: اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات(

 .باشدسازی اموال خود نیز در همین چارچوب، قابل توضیح میفرادستان حاکم به موقوفه

 نظریه فئودالیسم ایرانیجایگاه حقوق مالکیت . 2جدول 
رهیافت اقتصاد 

 سیاسی
 جایگاه حقوق مالکیت

 در رهیافت
جایگاه حقوق مالکیت در 

 نظریه
 ارزیابی انتقادی

اقتصاد سیاسی 
 مارکسی

در اختیار طبقه بورژوا 
 برای تداوم استثمار

در اختیار خانواده 
سلطنتی، اشراف و 

 خوانین وابسته

امنیت حقوق عدم وجود 
یک از طبقات مالکیت برای هیچ

 اجتماعی به جز شاه

 های پژوهشمأخذ: یافته

 شیوه تولید آسیایی 312
دگرگونی  بدون ی،میاقلخاص  طیشراواسطه در شرق برخلاف مغرب زمین، به بر مبنای این نظریه،

یت و به دلیل عدم وجود مالک بودهحاکم  دیبر ابزار تول یو دولت یجمع تیمالکدر طول تاریخ، 
. و (0831لی، وشکل نگرفته است ) داریهیو سرما سمیفئودال داری،برده خصوصی، سیر تکاملی

 درباره را ریتعب نیا متفکران این نظریه،جوامع شده است.  نیا ییستایباعث رکود و ا این امردر 
ستان هندو ران،یا عربستان، هاینیتا سرزم ایاز جوامع از مناطق خشک صحرای آس یعیوس فیط

 (.029: 0933مور، دانستند )باتایو تاتار قابل اطلاق م
صات زیر ری است که به اختصار، با مختاسالشاسرمایهیپ دییتول هویش ائی،یآس دیتول هویشلذا 

 :(022: 0831)سیف،  شودمشخص می
( نیزم) د،یتول اصلی خصوصی عوامل تیمالک تیعدم امن دی،یمناسبات تول هوجه عمد .0

است  نیمشروط زم« تصرف»مشروط بلکه  ریغ «تیمالک»نه  دارد . آنچه که وجوداست
  ؛، بستگی داردحاکم هو اراد لیبه م زیچ همهدر آن،  که

منابع  کمبود وجود صحراهای گسترده و از جمله ائییو مختصات جغراف مییشرایط اقل .2
 ؛سازدمصنوعی را برای تداوم ضروری می ارییآبی که آب
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-می «خودکفا روستائی جماعات» منجر به ایجاد دستی، وحدت کشاورزی و صنایع .8

 یروهایبدوی کار در جامعه و ن میتقس. برخی از دلایل این وحدت عبارتند از: گردد
 کاناتشود امموجب میکه پراکندگی این جماعات از یکدیگر و  افتهین مولده تکامل

 ؛استتداوم پراکندگی  موجباین خود نکند و  دایجاده، راه توسعه پ ارتباطی،

 ؛ایستاست نظر و کند و به آرام اریبس ائییمولده در نظام آس روهایین سرعت رشد .1

ی محصول ساختگ ائی،یوحدت کشاورزی و صنعت دستی، شهر در نظام آس هجیدر نت .1
، غیر مولد و همچنان تابع کشاورزی و روستا است «اردوگاهی امیرنشین»دولت و صرفاً 

ی، در فئودالیسم اروپایدر حالی که . استکه بر ساختار اقتصادی جامعه تحمیل شده 
های مبادله اهمیت هایی برای رشد تولید ارزشوجود شهرهای مستقل به مثابه مکان

 .(0831داری صنعتی داشت )ولی، و سرمایه قه بورژوازیمبرمی در تکوین طب

تصادفی  امریمازاد تولید  و استبرای مصرف  در این جوامع دیتول هبخش عمدباتوجه به اینکه 
 به صورت بدوی و تکامل نایافته باقی جاده، مبادله، راه و لیزم برای تسهاهای ل، زیر ساختاست

 تیدم امنع هجیدر نت. ستیهم قابل توجه ن ثروت است و انباشت زیناچ اریمبادله بس. مانندمی
و باز  دیآید و از فرایند تولدر می نهیبه صورت دف عمدتاً زین زیهمان مازاد ناچ اسی،یاجتماعی و س

 (.080و081: 0831)سیف،  ماندبر کنار می دیتول
آسیایی در چارچوب مارکسیسم مبین نگرش چندخطی در مقابل نگرش  شیوه تولیدنظریه 

 0980ر سال پس از کنفرانس لنینگراد با پشتیبانی استالین د طی به دترمینیسم تاریخی بود اماختک
سیسم مارکحاکم بلامنازع چارچوب تحلیلی خطی شمولی نظریه تکامل تکمطرود شد تا جهان

، تجدید حیات شیوه 0931دهه در (. مرگ استالین 0831و ولی،  19-33؛ 0839شود )سیف، 
پس از جنگ جهانی دوم، بحث بر سر جامعه آسیایی با کتاب تولید آسیایی را در پی داشت و 

از جمله  ویژه میاقلی شرایط بر اساس نظر ویتفوگل، استبداد شرقی ویتفوگل از سر گرفته شد.
از ای است که تنها دولت قادر به تأمین آب مورد نیگونهآبی در جوامع آسیایی بهلی و کمخشکسا

ر عنوان مدیبه سالارآب دولت است وترین رکن اقتصادی بوده عنوان مهمبرای کشاورزی به
دهد نیروهای غیردولتی وسازهای عظیم دیگر، اجازه نمیسالارانه و ساختوسازهای آبساخت

اه دولت بر دستگدازه نیرومند شوند که بتوانند های مستقل تبدیل شوند و آن انگروهجامعه به 
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رقی شود که استبداد شاز نظریه ویتفوگل چنین استنباط می (.33: 0913کنند )ویتفوگل،  نظارت
ی گیری نیروهای اجتماعی مستقلمانع بزرگی برای مالکیت خصوصی است و این خود از شکل

 لوگیری به عمل آورده است.فئودال جهمچون طبقه 
اد پردازان اقتصبسیاری از متفکرین و نظریهمورد توجه  0811نظریه شیوه تولید آسیایی از دهه 

 شود؛ترین موارد آن پرداخته میکه در ادامه به اختصار به مهم یران قرار گرفتا

 محمدعلی همایون کاتوزیان .3121

ازاد اگرچه مکه  انجامیده خودمختار روستایی واحدهای ایجاد به آبیکم وی، نظریه چارچوب در
اما مازاد جمعی کل این واحدها به حدی بوده که  نیستتولید هر یک از این واحدها قابل توجه 

ی عنوان یک نیروی سازمان یافته بیرونی، منابع اقتصادی لازم برابا تسلط ایلات و عشایر بر آن به
 اشودکامهخ اراده ،بوده قادر استبدادی دستگاهاین  شده ومین میتأسیس یک قدرت استبدادی تأ

نتیجه چنین شرایطی از نظر (. 32-38: 0993کند )کاتوزیان،  تحمیل جامعه طبقات تمامی بر را
 هک بوده ایران در دولتی و جمعی مالکیت غلبه و خصوصی ناپایداری مالکیت و ضعف وی،

را منجر شده  غرب در دولت و جامعه با ایران در و دولت جامعه ساختار میان اساسی هایتفاوت
 :(3-21: 0833است )کاتوزیان، 

 دولت، آن در که است داشته استبدادی ایجامعه و دولت همواره تاریخ طول در ایران 
 شاهدهم اروپا تاریخ در آنچه با متفاوت صورتی... و سیاست قانون، اجتماعی، طبقات

 .اندداشته شود،می

 امتیازی لکهب حق، نه ایران در مالکیت زیرا نیامد؛ پدید اروپایی فئودالیسم هرگز ایران در 
 سپ را آن توانستهمی خواستهمی که زمان هر و است دادهمی اشخاص به دولت که بوده

 .بگیرد

 لکم صاحب بعدنسل، نسل اروپا در که( مالک-آریستوکرات) اشراف طبقه ایران در 
 در عکسبر. نبود ایطبقه چنین رضایت به مقید و دولت،نماینده و نیامد پدید بود خود
 .بود دولت اراده و اجازه به منوط دار،زمین طبقه سیاسی و اقتصادی قدرت ایران
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 هب متکی دولت اروپا در کهحالی در کرد،می ایفا دولت را کارکردی نقش ایران در 
 نقطه رستد این و داشت اتکا آن به بیشتر دولت بود بالاتر طبقه چه هر و بود طبقات
 سلسله یرتغی با و اندبوده هادولت زائده و برساخته اجتماعی طبقات که بود ایران مقابل

 قدرت هک عشیرهای به نزدیکی و دوری حسب بر نیز اشخاص طبقاتی جایگاه حاکم،
 .کردمی تغییر سرعتبه برکشیده سر آن درون از تازه

 ،لقاب آنرا و باشد دولتی قدرت اعمال برای مرزی و حد که ضوابطی معنای در قانون 
 وسطا قرون و باستان دوران در حتی اروپا در اما. نداشت وجود ایران در کند، بینیپیش

. است ودهب جامعه و دولت رابطه بر حاکم اینوشته یا نوشته قوانین و دارریشه رسوم نیز
 و یونانی شهرهایدولت بین دولت، قدرت هایمحدودیت و دامنه حیث از که هرچند

 همواره قانون از نوعی اروپا در اما دارد، وجود زیادی تفاوت امروزی هایدموکراسی
 در چون. است بوده قانون پیشا ایجامعه ایران جامعه کهحالی در است داشته وجود
 بدون سیاست زیرا نبود؛ خبری هم سیاست از پس نداشت وجود قانون ایران جامعه
 .باشد داشته وجود تواندنمی قانون

 و نهادها زیرا است؛ بوده« تداوم فقدان» دچار اروپایی جوامع برخلاف ایران جامعه 
 جامعه وانتمی بنابراین و اندبوده فروپاشی معرض در دائمی شکلیبه اجتماعی طبقات

 یلدلبه اروپایی جوامع کهحالی در دانست؛«  مدتکوتاه» یا« کلنگی» جامعه را ایران
 .اندبوده بلندمدت جوامع اجتماعی طبقات استقلال

 انیمیز از همواره پس اند،بوده معینی اجتماعی طبقات نماینده چون اروپایی هایدولت 
 و مستمر مشروعیت خود از خارج در دولت ایران، در اما اندبردهمی بهره مشروعیت از

 .بود آن قدرت واقعیت از ناشی اساساً دولت« مشروعیت» و نداشت مداومی

 بدیلی نچو شد؛نمی استبدادی نظام تغییر سبب ایران در استبدادی دولت یک سقوط 
-می ارتغ و قتل ومرج،هرج سبب استبدادی دولت سقوط بلکه نبود، متصور آن برای

 ترتیب نبدی و داشتند را استبداد بازگشت آرزوی مردم که رسیدمی جایی به کار و شد
 .است دهشمی بازتولید منظم شکل به استبداد-آشوب-استبداد چرخه ایران تاریخ در
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 انامک دولت از اجتماعی طبقات استقلال عدم و« تداوم فقدان» دلیلبه ایران در چون 
 پذیرامکان دجدی صنعت و کاپیتالیسم پیدایش پس است؛ نداشته وجود سرمایه انباشت

 .نیامد وجودبه هرگز ایران در نیز اروپایی فئودالیسیم حتی چنانکه نبود،

 که امعن این به شد؛ آب جایگزین نفت ایران، جدیدتاریخ دوران در است معتقد کاتوزیان
« آسیایی یدتول شیوه»و آورد دستبه جامعه از مستقل مالی منابع نفتی درآمدهای به اتکا با دولت

 پهلوی دوران رد ایران بنابراین. داد «نفتی استبداد» به را خود جای بود، آبی استبداد بر متکی که
 تجربه را «مطلقه مدرنیسمشبه حاکمیت» بلکه شود مدرن نتوانست سیاسی اقتصاد ساخت به توجه با

 (.011-239: 0930 کاتوزیان،) کرد

 اشرف احمد 31212
وبر، ر پاتریمونیالیسم و نظریه شهو  مارکسشیوه تولید آسیایی  مضامیناستفاده از  نیدر ع وی

 وی، به عقیده (0893)صدوقی،  کندیم مطرح« یفیواالطکولم»م اظبه ن مرا موسو یسوم موهمف
 اراید آن، کنار در همواره و نبوده محدود روستا و شهر به فقط ساختاری لحاظ به ایرانی جامعه

در  آن شیدایپکه ( 031: «الف» 0813 اشرف،) است ایلی اجتماعات همان که بوده سومی بعد
 هبر عرص یلمح یهانخاندا و تالیا هطلو س یحکومت مقتدر مرکز لاز زوا یناش نرایا خیتار
 رد که رسدمی نتیجه این به او دیدگاهی، چنین دلیل به (.033)ب(:  0813)اشرف،  است یاسیس

-ملوک و لیفئودا آسیایی، نظام الگوی سه از باید سیاسی و اجتماعی تحولات تحلیل برای ایران

 است هبود نوسان در نظام سه این میان همواره تاریخ طول در ایران جامعه. کرد استفاده الطوایفی
 .(01: «الف» 0813 اشرف،)

 سمیودالئف افر و روستا، برخلهش در جیرا یو اقتصاد یاجتماع ماظ، ننرایمعتقد است در ا وی
 یصاد کشاورزاد اقتضو ت زیو تما دیتولیک و تفک یکار اجتماع میتقس هتوسع یبه جا ،ییاروپا

کار  میسرشد تق معد جهیو در نت یاقتصاد و یو وحدت اجتماع یوستگیبه سمت پ ،یورشهیو پ
منجر به  یاقتصاد ظلحا به، «شیوه تولید عشایری» که رواج نرفته است. همچنا شیپ یاجتماع

-رصهکار در ع میو تقس یدارهیو سرما یودالئف دیتول یهاوهیدر مقابل رشد ش یجد عموان جادیا

به  0893قی، صدر جامعه شهری را مانع شده است )د یدارهیشده و راه رشد سرما یاقتصاد یها
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 یریگشکل معداز نظر وی  (.81-83: 0819؛ اشرف، 11-13و  10-12: 0818اشرف، نقل از: 
 یدر بازارها مستقل فاصنا شیدایپ معد ،یدارهیو سرما یلاودئف یقاتبط ماظن و یموروث تیاشراف

 و یناهمگ یمستقل در سطح جامعه، برابر یحقوق یادهاهود نبو ن ییاضق یهاتیمحدود ،هریش
 ماظن و ییایآس مانظن م بودحاک یامدهایحاکم، از پ یاسیس ماظدر مقابل ن یعموم یقدرتیب

ند در چ هر ،او هدیعق به(. 81-83و  01-00 :0818، فشر)ابوده است  نرایا خیدر تار یپدرشه
 هدلبام ،یکشاورز قرون یبرا ملاز تیامن ،یزمقتدر مرک یاهحکومت لط، با تسنرایا خیتار لطو

بر  یوانیدستگاه د هطلروند با س نیا شد، امایرها حاصل مهرشد صنعت و گسترش ش ،یتجار
 یاردنیزم»م اظو استمرار ن یریگشکل بهمراه، و موج ناو بازرگان فناو اص یش کشاورزخب

 .دیردگ« یبورژوازبهتکامل ش»ع مان ت،یاهدر ن که شد« یدولت یدارهیسرما» و« یکبوروکرات
 به ادیاستبد دولت شدن تسلیم با و داشت استمرار ایران اریخت در قاجار دوره تا که شرایطی

 طه،مشرو دوره تا اشرف، زعم به گونهبدین. شد تشدید آن هایدامنه خارجی استعمار حاکمیت
 جدید نایعص کارگزاران و تجار از مقتدر و متنفذ ایطبقه پیدایش متضمن که نوین داریسرمایه
 (.31: 0998 ولی،) بود روروبه اساسی موانع با ایران تاریخ در است،

 قدرت هب ایران در را خصوصی مالکیت وابستگی و ناپایداری کاتوزیان همچون نیز اشراف
 را لازم زاراب مسلط طبقات افراد برای اجتماعی منزلت و سیاسی قدرت» :شودمی متذکر سیاسی

 ایناحیه رد بودند قادر تیولدار والارتبه افراد. کردمی فراهم بزرگ هایزمین اداره و مالکیت برای
 زمین جهیتو قابل میزان صاحب ایالات در دولتی شغل تصدی عین در یا داشت قرار آنها تیول که

 (.12: 0833 بنوعزیزی، و اشرف) شوند

 احمد سیف 31213

 دایشیبر سر راه پ ابتدانامساعد، از  مییاقل شرایطواسطه بهایران  ماننددر جوامعی وی، از نظر 
اید که یک فرد، ب این ضرورت همچنینکند. موانعی بروز می ،دیعوامل تول خصوصی تیمالک

-لهیفرهنگی باعث پدیدار شدن فرهنگ قب هعرص عضو جماعتی باشد، در نیمندی از زمبرای بهره

 تیمالک دنیروئ فرا اشتراکی و تیفروپاشی مالک ائی،یآس ریاشتراکی غ جماعات درگردد. ای می
به یران مانند ا ییایجماعت اشتراکی آس در ولی وضع ستیخصوصی با مشکل اساسی روبرو ن
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 تیافاین است که اشر ییایآس هیک جامع هترین مشخصعمدهبه اعتقاد وی ؛ ای دیگر استگونه
د محدو و کنترل« مالک اعظم»مطلق بودن قدرت  خودکامگی ودر این جوامع، . افتاده ندارد جا

ای با امهخودک و جایگزینی قبلی هایساختار دیباز تول سیر تحولات تنها منجر به و شودنمی
-م میجا افتاده به این ساختار تدوا تیاشراف فقدان. شودمی ازاتیامت ازتوزیعب ودیگر  خودکامه

ه آینده ب یناباور ،غارتی فرهنگی قیفرهنگ اجتماعی باعث تعم هدر حوز حال، نیبخشد و در ع
اد است و از سوی دیگر، ماز زیناچ دیسوئی مازاد تول ازگردد. در این شرایط، گرایی میمصرفو 

های رسانیدگو  تاتحول ریُکندی سکه نتیجه آن،  افتدبه کار نمی دیتول فرایند هم در دیتول
 و علت شهرها گسترش حتی و پیدایش وضعیت، این در .(081 :0831است )سیف،  اقتصادی

 میان کار تقسیم گسترش و پیدایش ماحصل غربی، جوامع برخلاف و نداشته اقتصادی انگیزه
 عنوانبه ایران، هایویژگی ترینمهم وی(. 083: 0831سیف، ) نیست کشاورزی تولید و صنعت

 :باشندمی قرار این از آسیایی جامعه یک
 است؛ داشته توسعه و رشد برای ناچیزی امکان شهرها در دستی صنایع 

 است؛ نداشته زمین از مستقل موجودیتی سرمایه 

 نگرفته شکل تجار از مستقلی طبقه زمین، از سرمایه استقلال عدم با تنگاتنگ ارتباط در 
 است؛

 خود کلیت در و نیافته توسعه کالایی مبادله ویژه به و مبادله کار، تقسیم بودن بدوی با 
 است؛ مانده باقی مازاد، وجود صورت در تصادفی، حالت به

 آن تیجهن و انداخته تعویق به را تجارت و تولید کار تقسیم کالایی، مبادله رشد عدم 
 است؛ بوده تجارتی و غیرکشاورزی تولیدی هایفعالیت کندی

 که ودهب تجاری سرمایه بودن ناچیز تجارت، سطح بودن نازل و مبادله رشد کندی نتیجه 
 است؛ نشده دگرسان صنعتی سرمایه به بودن ناچیز دلیل به

 ( و هنآ راه و راه) مبادله تسهیل امکانات و ابزار به نیازی مبادله، اندک سطح دلیل به...
 (.083: 0831سیف، ) است نداشته وجود

 نیز تولید ازادم توزیع در تغییر به ضرورتاً  تولید اصلی عامل توزیع تجدید وی، تحلیل به بنا
 ولاتتح وقتی ولی کندمی دگرگون را جامعه اقتصادی-اجتماعی چارچوب کل و شودمی منجر
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 در بقاتیط درون تناقضات فصل و حل باشد، تولید مازاد توزیع تجدید و توزیع به محدود فقط
 دستخوش جامعه اینکه بدون شد، خواهد پذیرامکان موجود اجتماعی-اقتصادی چارچوب

 مقابل رد ایران جامعه ساختاری جانی سخت. بشود بازگشت غیرقابل هایدگرگونی و تحولات
 از ناشی توانیم بیستم قرن اواسط تا را آن (کند بسیار تحولات) نسبی ایستایی و تحول و تغییر
 فاقد نایرا بیستم، قرن اولیه هایسال و خواهیمشروطه نهضت حوش و حول تا. دانست پدیده این

 یعنی- دارمینز طبقه یک صورت به متعاقباً بتواند که است مستحکم و جاافتاده اشرافیت یک
 (.013: 0831سیف، ) شود متحول -مرکزی سیاسی قدرت از مستقل داریزمین

 شیوه تولید آسیایی ارزیابی نظریه 31214
نوع و عام و مبهم است تا ت الگوی شیوه تولید آسیایی اغلب بدین سبب که بیش از اندازهطرح 

ل انواع مثلاً ویتفوگ تقاد قرار گرفته است؛پیچیدگی تجربی جوامع را در بر گیرد، مورد ان
وسیه ر–گوناگونی از جوامع را که از حیث تکامل و سازماندهی اجتماعی بسیار متنوع بودند 

دهد. به قرار می« جامعه آبی )هیدرولیک(»تحت عنوان  -تزاری، چین، مصر، ایران، هاوایی و...
همین ترتیب مارکس هم اصطلاح جامعه آسیایی را برای توصیف نه تنها چین و هند، که اسپانیا و 

ر واقع، د برد.خاورمیانه و چاوه و آمریکای پیش از کشف توسط کریستوف کلمب به کار می
دارانه مایهکه روابط سر به کار رفته استای ای آشفته برای توصیف هر جامعهگونهمفهوم بهاین 

( معتقد است حاکم کردن الگوی 0831. در همین راستا ولی )ه استبازار در آن حضور نداشت
شیوه تولید آسیایی به جای الگوی فئودالیسم، گرچه اغلب از سوی کسانی صورت گرفته است 

های معرف شرایط خاص تاریخی هر گویی و توجه به ویژگیکه مدعی پرهیز و اجتناب از کلی
زدایی در مطالعه تاریخ نبوده است؛ شاید اند، اما در عمل حرکتی در جهت کلیشهکشور بوده

 بتوان آن را گذار از یک تفکر قالبی به تفکر قالبی دیگر دانست.
ماعی بندی اجتنظران پارادایم آسیایی حاکمیت یک دوره تاریخی طولانی که صورتصاحب

ی آسیایی استبداد موروث شوند؛مختلف یادآور می شود را با مفاهیمنسبتاً مشابهی در آن تکرار می
ستند مفاهیمی ه سههر  اشرف، جامعه خشک و منزوی کاتوزیان و دولت استبدادی غارتگر سیف
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ی اجانبه میان دولت استبدادی و اقتصاد در ایران آسیایی در دورهکه برای تبیین این رابطه یک
 اند.بالغ بر چند ده سده طراحی شده

 دارد تکیه مادی تولید هایو شیوه اقلیمی عوامل بر صرفاً« شیوه تولید آسیایی»ریه همچنین نظ
 یاثر در آن مادی هایواقعیت با موارد این تعامل و دینی-فرهنگی عوامل و هااندیشه نقش از و

 صرف تکیه وان باتنمی که است اقتصادی گراییتقلیل و جغرافیایی جبر نوعی گرفتار لذا و نیست
از  در کنار نواقص تجربی، آکنده این نظریه .داد توضیح را تاریخی پیچیده هایواقعیت آن بر

معضلات نظری از جمله مشکل سازگاری روستاهای خودبسنده و مستقل با دولتی متمرکز و 
ناختی شمداخله کننده در اقتصاد روستا، عدم سنخیت مفروضات این نظریه در زمینه دترمینیسم فن

ماتریالیسم تاریخی که در آن روابط تولید، تعیین کننده نیروهای تولید است، مشکل تبیین منشأ با 
 .(0831ولی، ) باشددولت در جوامع آسیایی در غیاب مبارزه طبقاتی و... می

و مدعی هر د کاتوزیان« جامعه کم آب و پراکنده»اشرف و « استبداد موروثی آسیایی»مفاهیم 
دولت یک واحد متمرکز سیاسی ، و در هر دو اندهای سیاسی و اقتصادیاستقلال کامل ساخت

فتح نظامی بر ساختار اجتماعی کشاورزی تحمیل شده است و با تصاحب  با است که از بیرون و
 را بر جمعیت داخلی اشحکومت مستبدانه ،کشاورزان تحت سلطه ایران «مازاد اقتصاد جمعی»

مانع پیدایش خودمختاری فئودالی و شهروندی بورژوایی در جامعه ایران  و کندتحمیل می
امل بسندگی و استقلال کلکیت دولت بر زمین کشاورزی و خودما، مدل کاتوزیان در شود. امامی

محوری بودن نقش بنه در ایران کم آب  برکاتوزیان . منسوب به جوامع روستایی همخوانی ندارد
صورت به ،نزد وی بنهمفهوم  ،اما در غیاب مالکیت اشتراکی بر زمینکند کید میأده تو پراکن

رای یک مدل اقتصادی ب. این در حالی است که آیدیک شیوه تولید بدون روابط مالکیت در می
یت در های رایج روابط مالکتحلیل روابط و ساختارهای کشاورزی باید با تحقیق در زمینه شکل

  .(0831ولی، ) ها آغاز شودروستا
رابطه بین ساختارهای سیاسی و اقتصادی در شرایط  ،در مفهوم شیوه تولید آسیایی مارکس

اما در هیچ یک از این دو  .است (هیدرولیک)های آبی گذاری و طرحثر از مالیاتأمتفاوت مت
در  .و بازرگانی به عنوان جایگاه اصلی روابط اجتماعی در نظر گرفته نشده است تجارت ،شکل

مهمی  هیچ یک نقش ،های آبیگذاری و نه طرحالیاتنه م ،مفهوم استبداد موروثی آسیایی اشرف
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 ودشبا جامعه ایران نامربوط شمرده میهای آبی شود و طرحرا بررسی میذطور گمالیات به .ندارد
 شکل یک را گراییموروثی اشرف .شودرو کاربرد تز ویتفوگل در تاریخ ایران رد میو از این

تبداد مبتنی اس)ساختار اقتصادی و سیاسی مشخص  متکی با-یک کلیت خود و اجتماعی مستقل
بنابراین استبداد هم علت و هم معلول  .است (داری دولتیسالارانه و سرمایهداری دیوانبر زمین

-وانداری دیگونه توضیح اقتصادی برای علل رواج زمینهیچ ت و در واقع،سروابط اقتصادی ا

 یشناختجامعه یهاگذشته، مقوله ینا از .(0831ولی، ) داری دولتی وجود نداردسالاری و سرمایه
اند که  یافته نتکوی یعقلان یاقتصاد یهاو کنش یتاز عقلان یمفهوم یوبر بر مبنا یکنش اقتصاد

 یا برار روب یهامقوله توانیرو نم ینکار است و از ا یرویکالا شدن ن یخیلازمه آن فراگرد تار
 (.0831 ی،به کار گرفت )ول یدارسرمایه از یشدر جامعه پ یروابط اقتصاد یمفهوم یهایلتحل

 مسأله حقوق مالکیت 31213
، دولت مالک مطلق زمین و سییایر عوامل تولید بوده و «شیییوه تولید آسیییایی»در چارچوب نظریه 

ن، در ایراز منظر تاریخی ااما  باشیییند.هیای اجتمیاعی فاقد امنیت حقوق مالکیت میسیییایر گروه
آن نبوده و  نوع فراگیردر برخی مقاطع تاریخی مالکیت دولتی زمین تنها شکل مالکیت ارضی و 

همراه این گونه مالکیت، انواع دیگر مالکیت ارضیی و اراضی موقوفه نیز وجود داشته و اندازه و 
در  (،0891) جان فوراندر همین راسییتا  .های مختلف متفاوت بوده اسییتتناسییب آنها در دوره

نظام  هینظر ،یوابسییتگ ی: الگویاز پنج نگرش محور» یقیتطب-ایسیهیخود که با روش مقا هینظر
دولت و  تیماه ج،یرا دیتول هیایوهیشییی ،یدولیت بیه قیدرت خیارج یوابسیییتگ زانیم ،یجهیان

 لی( به دست آمده است، معتقد است به دل302: 0891)فوران،  «تیمشروع یاسییسی هایفرهنگ
 همزمان طورمختلف به هایوجود نداشیییته و در دوره وهیشییی کییتنهیا  رانیا خیتیار در نکیهیا

از این  . باشییدینم حیصییح ییایآسیی دیتول وهیوجود دارند، کاربرد شیی یمتعدد دیتول هایوهشییی
از  یناشیی یبکم آ ،یخشییکسییال باتوجه به اینکه کهگذشییته، برخلاف تأکید شییارحین این نظریه 

از  رانیا یایشیییدن جغراف لیتشیییک زیو ن یمنابع آب دیشییید تیتبع آن محدود بارش اندک و به
 یابع آبمن تیبوده و هدا رانیا یمیو اقل یعیطب یایجغراف یاصل یهایژگیو بزرگ از یصحراها

ها، نالکا جادیا توجه به اینکهضییرورت داشییته اسییت اما با یاجتماع اتیبه مراکز سییکونت و ح
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 و نیمأتوان ت یاجتماع یهابوده که گروه یناکل نیهیهز ازمنیدییبنیدهیا و سیییدهیا و انتقیال آب ن
ثروت  و منابع قدرت عیدر اثر تجم توانستندیها مفقط حکومت ،اندنداشته کارها را نیا تیریمد

وسعه انتقال و ت زیو ن هارآبیم قیآن از طر تیریآب، مد عیو توز تیامن نیمأدر دسیت خود به ت
 یهانیو زم یهیا بر منیابع آبدولیت یانحصیییار تییریمنجر بیه میدنیز امر  و همینآن بپردازنید 

، در تاریخ دیگردیم یاراضیی تیو مالک یکشییاورز دیتول شییبکه و کنترل و نظارت بر زیحاصییلخ
ه در نقش اقتصییادی را کرسییانی بزرگ و پر اهمیتی نیز وجود نداشییته که بتواند طرح آبایران، 

 شود، توجیه کند. این تعریف به دستگاه دولتی داده می

 . جایگاه حقوق مالکیت نظریه دولت آسیایی3جدول 
رهیافت اقتصاد 

 سیاسی
جایگاه حقوق مالکیت 

 در رهیافت
جایگاه حقوق مالکیت در 

 نظریه
 ارزیابی انتقادی

اقتصاد سیاسی 
 مارکسی

در اختیار طبقه بورژوا 
 برای تداوم استثمار

 تنها در اختیار شاه
شواهد گسترده تاریخی مبنی بر 

، مالکیت وجود خرده مالکی
 وقفی و...

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 یاسیاقتصاد س هایشکل گرفت، زمینه ئیوننهامیلادی که مکتب اقتصادی  0331از اوایل دهه 
ولید و ت دغدغه علم اقتصاد از، این چارچوبدر شد.  فراهم اتریشی(ی و نئوکلاسیک) بازارگرایی

به ر گعنوان انتخابانسان به ،باز تولید به سوی منطق عمل انسانی سوق داده شد. در این قالب
و  ا استرعقلانی به معنای رفتار حداکثرگ انتخاب لذاو است نفع شخصی  حداکثر کردندنبال 

 تا سطح دیبا ،یاقتصاد یهاتیو در رأس آنها موقع ،یاجتماع یهادهیپد نییو تب حیتوض یبرا لذا
و  )مقصودی آنها را مبنا قرار داد یهاو انتخاب هامیها، تصمکنشگران خُرد عقب رفت و کنش

دو  ایناگرچه در ابتدا تفاوت زیادی بین نظریات قابل توجه است که  .(0893امیری تهرانی، 
 شت؛گوجود نداشت و هر دو بر مکانیزم بازار تأکید داشتند اما تمایزها رفته رفته آشکار  مکتب

اما در  است یمتیق راتییعرضه و تقاضا و تغ ،بازار سمیمنظور از مکان کیکلاسنئو اقتصاد در
 (.0891)متوسلی و همکاران،  شودیم دیدر بازار تأک ینیو کارآفر یبر نوآور یشیاتر کردیرو
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 کینئوکلاس نشمندایاطلاعات است. اند مسأله هنیدر زم کیو نئوکلاس شیمکتب اتر گریاختلاف د
 دیسود خر هحداکثرکنند میتصمه جینت هدانند که در بازار به مثابیم ینیع یتیاطلاعات را موجود

دانند که یم یذهن یرا امر اطلاعات شیمکتب اتر شمندانیشود. در مقابل، اندیو فروش م
از آن  گوناگون یهامتن کنش در شناسند ویکنند، میم ریتفس یطور ذهنکنشگران آن را به

  .(Desoto, 2008: 7- 8)کنند یاستفاده م

ای هعنوان نظم خودجوش ساماندهی به مبادلات و فعالیتاگرچه هر دو مکتب فکری به بازار به
دولت در  عالانهنقش فبه ایفای « شکست بازار»با پذیرش  هاکینئوکلاسبشری اعتقاد داشتند اما 

در  ییگرااز مداخله یهر شکل معتقدند هایشیاتر ه وبازار باور داشت یهایمهار ناکارآمد
تحلیل  سطحقابل توجه است که  .کندیبازار در درازمدت کار را بدتر م مینظخودت یسازوکارها

شود، زیرا فرض می مدت متمرکزالات کوتاهؤتنها بر سو سطح توسعه نیست  نئوکلاسیک، اقتصاد
نیز  اتریش مکتب اقتصاد .(0893)میرجلیلی،  کند که توسعه در بلندمدت، تضمین شده استمی

در رابطه  و لذا مطلبی نیز است مخالف کلان اقتصاد بابا تأکید بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، 
  دهد.با توسعه ارائه نمی

سیاسی  اقتصاددر  مالکیت برای تحقق یک مبادله مبتنی بر نفع شخصیتضمین حقوق 
ا هحال جالب توجه است که نئوکلاسیک . در عینو از وظایف دولت استوری ضر بازارگرایی

 دت،مقواعد مالکیت را در کوتاه دانسته وهای اقتصادی مالکیت را خارج از ساختار مدل حقوق
 ینهادهاها، این در حالی است که از منظر اتریشی (.008: 0913)رودز،  دگیرنثابت در نظر می

کلی شاست که در فرآیندی تجربی و بهقانون  تیو حاکم تیرقابت در بازار شامل حق مالک
 غیرمصنوع حاصل شده است.

 حسین عباسینژاد و غنیموسی طبیبیان، محمد  .3131
در توسعه  «اقتصاد آزاد»با تأکید بر اهمیت و جایگاه « نافرجام یخواهیآزاد»کتاب نویسندگان 

یجه عدم و در نت نسبت به اقتصاد آزاد یمنف یو تلق ییاعتنایب شهیر، مدرن یایدن یخردورزو 
 نیترمهم»عنوان به «یدفر یآزاد»در مهجور ماندن مفهوم را  موفقیت ایرانیان در تحقق توسعه
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 تحدید آزادی و مداخله»چرا که اند دانسته انیرانیا یورزشهیدر اند «دیتمدن جد یفکر یمبنا
ای جز لگدمال شدن کرامت ای، نتیجهدولت در حوزه مبادلات آزادانه فردی، با هر عذر و بهانه

 (.021: 0831طبیبیان و همکاران، » )انسانی و ناکارآمدی و فقر اقتصادی ندارد

را  رانیمعاصر ا خیهمه حوادث تار مسلط یالگوهای اصلاحی، ضمن بررسی مجمل تلاشآنها 
 انهیگراعجم یهاتداوم تفکر و ارزش»که منجر به  «و پدرسالارانه یلگیظهور مکرر استبداد قب»

دالت ع سم،یالیسوس ،ییگرایمانند مل یمیها در قالب مفاه( کهن و طرح آنیالهی)قب یسنت
بر ی را های سوسیالیستنویسندگان مبانی نظری و تجربه حکومت دانند.می «آن ریو نظا یاجتماع

ی را مغایر گرایاندیشه جمعمورد نقد و بررسی قرار داده و شناختی مبنای رهیافت فردگرایی روش
 اند.دانستهدر کشورهای غربی توسعه تجربه تاریخی حکومت قانون و 

و  در تاریخ ایران توسط متفکران، «آزادی فردی»بر مبنای نظر نویسندگان، غفلت از مفهوم 
منجر به عدم توجه به اهمیت تأمین تضمین حقوق مالکیت و مبادله آزاد آن و لذا روشنفکران، 

ایران شده است؛ چرا که « نیافتگیتوسعه»عدم افزایش ثروت و رفاه جامعه و در یک کلام 
 یاصل میداپارا» یادیبن میمفاه»از یکیبه عنوان  «یو جمع یمنافع فرد ایها خواسته انیم یهماهنگ»

-ینویسندگان چنین اظهار م عامل اصلی توسعه است.« مدرن یو اجتماع یاسیس شهیحاکم بر اند
 ار مدرن اندیشه مهم دستاورد یک اخیر سال یکصد در ما جامعه متفکران از بسیاری»دارند: 
 فرد هب توجه که است کشف این نیز دستاورد آن. اندنداده قرار توجه مورد یا اندنکرده مشاهده
 عیاجتما انسجام دادن دست از و اهمیت کم ذرات به جامعه تجزیه فردی آزادی و حقوق و انسانی

از دیدگاه آنها،  (.013: 0831)طبیبیان و همکاران، « نیست جمعی مصالح و منافع کردن رها و
 مانند مفاهیمی قالب در هاآن طرح و کهن( ایقبیله) سنتی گرایانهجمع هایارزش و تفکر تداوم

 ودهب غفلت این علت «آن نظایر و عمومی مصلح، اجتماعی عدالت، سوسیالیسم، گراییملی
 آزادی که ندک درک نتوانسته معاصر ایران روشنفکری و سیاسی اندیشه به زعم نویسندگان،است.

در چارچوب لذا  کند. ایجاد دستوری و اداری نظم از کارآمدتر نظمی تواندمی فردی انتخاب
تداوم »، «گردولت مداخله» یریگشکل نهیزمرهیافت اقتصاد سیاسی حاکم بر این اندیشه، 

ناظر  یهاتاسیو س یستیالیسوس انهیگراجمع یهاو قرابت آن با آرمان یالهیقب یسنت یهاارزش
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 ت،شرفیپ زهیانگ»در آن  گر به این علت کهاست. اما دولت مداخله« مبهم یبر عدالت اجتماع
فقر  تهمچنین به علو « دهدیم یرقابت منف یو حت یتفاوتیخود را به ب یابتکار و رقابت جا

ت با ، دخالت محدود دول«شکست بازار»وجود تواند موفق باشد. البته باتوجه به ی نمیاطلاعات
 شودگری تجویز میاولویت تنظیم

 

 خواهی نافرجامآزادی ایدهارزیابی  31312
قابل نقد ز دو منظر نیافتگی ادر تحلیل مسئله توسعه بازارگراییاقتصاد سیاسی استفاده از رهیافت 

 و دوم استفاده از آن در تحلیل اقتصاد ایران؛ ؛ نخست نقد مبانی و مفروضات مربوطهاست
-را به انسان گراست؛ای تقلیلسطه اینکه نظریهوابه شناختیروش فردگراییدر بخش نخست، 

 هایکنش گیرد ومی نادیده را  سنت و اخلاق تاریخ، فرهنگ، و اجتماعی موجود یک عنوان
 .تا(سیف، بی؛ 0891)مشهدی احمد و همکاران،  داندمی خودکفا و مستقل نیز را انسانی

تأکید مکتب اتریش بر ضرورت وجود مالکیت خصوصی از  رغماینکه علی دیگر اما نکته
ا قهر حفظ باست که مالکیت خصوصی واقعیت این  ،سو و نیاز به فقدان قهر از سوی دیگریک

سیف، گری واجب خواهد بود )لذا وجود دولت با سطحی از مداخلهشود. شده و از آن دفاع می
ازار )در قالب ب ابزاری برای تصحیح عنوانبهاقتصاد سیاسی نئوکلاسیک دولت را البته  (.تابی

نظر  درمانند تحقق عدالت را تر دولت های اساسیاما نقشگیرد کارآیی پارتویی( در نظر می
 .(0831گیرند )دادگر، نمی

 نهادها براز نقش  ، غفلتهای بازارگراییترین انتقادات وارد شده رهیافتیکی از جدی
ارند که امور د . نهادگرایان عقیدهاست در اندیشه نئوکلاسیک دیاقتصاکارگزاران  گیریتصمیم

 و بنابراین استخاص های و مکان هامربوط به زمان ،های اقتصادیروند تکاملی دارد و تعمیم
کتب مربوطه )چه در مکتب نئوکلاسیک و چه ماندیشه لسفر و جهانشمولی تئوری اقتصاد سیاسی 

ت شود حقوق مالکیفرض می ،ر چارچوب رهیافت بازارگراییدبرند. سؤال می را زیر اتریشی(
این شرط هرگز برقرار  کهای در بر ندارد، در حالیکاملاً تعریف شده است و اجرای آن هزینه

الکیت ا ماند تشود و امروزه، همانند تمامی طول تاریخ، منابع، بیشتر در مالکیت مشترکنمی
است هرچند تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت شایان ذکر . (03: 0930خصوصی )نورث، 
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گیرد، اما چنین شکلی از ساختار حقوق مالکیت به ندرت کارا خواهد میها صورت توسط دولت
نظام کارایی  کند ورا حداکثر مییان ساختار مالکیتی که رانت حاکمان متنشی دائمی  بود، چرا که

)نورث،  ، وجود داردنمایدا تشویق میاقتصادی رداده و رشد های معاملاتی را کاهش ه هزینهک
است  چهره واقعی اقتصاد عهماهنگی منافتضاد منافع به جای در این چارچوب،  (.83: 0930

عال ف و خواهان حضورع ندانسته خودگردانی بازار را قابل دفا ها نیزینکینز (.83: 0938، )دورفمن
های اقتصادی موقتی نبوده و در طبیعت بازار تعادل عدم از نظر آنها .ندباشدولت در اقتصاد می

رقابت  طیدر شرا الگوهای مبتنی بر بازارگراییهمچنین  (.219: 0983، کینز) وجود دارد
کامل که بخش عمده تاریخ اقتصادی را  رقابت ناقص، انحصار چندجانبه و انحصار ،یانحصار

 و قابلیت کاربرد ندارد. معنا استیب دهند،شکل می
ولت د که دولت را این رهیافتسیاسی  اقتصادر حوزه اقتصاد ایران، برخلاف مفروضات د

ه تاریخی سابق ،،کندکند که برای کارایی حقوق مالکیت تلاش میطرف فرض میقراردادی بی
زایش و به دنبال اف گر استخود را مالک دانسته، مداخلهاست که ای حاکی از دولت قبیله ایران

رانت دستگاه  ،قوق مالکیت را به شدت ناکارامد نمودهحباشد. لذا میسود دستگاه آمران 
 العاده ناامنعرصه قراردادها را فوق دهد کههای معاملاتی را تا آنجا افزایش میحاکمیت و هزینه

 رب ایلی جوامع نظامی و سیاسی تسلط مسأله شایان توجه است که .(0831)رضاقلی،  کندمی
 از زیرا ؛ایرانی بوده است جامعه در اقتصادی سکون اتموجب از روستایی و شهری اجتماعات

 از و هدشمی شهری اجتماعات به آن جریان کندی سبب و کشاورزی تولیدات رشد مانع یکسو
-یم فراهم بازارها بطن از داریسرمایه زایدرون توسعه و رشد برای هاییمحدودیت دیگر سوی
 (. 81-83: 0819 اشرف،) ه استساخت

بنیادهای نهادی اقتصاد ایران، از جمله بدون توجه به  ،«نافرجام خواهیآزادی» دیدگاه حاکم بر
بقا  عنوان راهکاری برایای را بهآب و پراکندگی جمعیت که زندگی قبیلهاقلیم خشک و کم

ار زی و تداوم آن در طول تاریخ، ساختبری در کشاوربخشیده، همچنین شیوه تولید سهمتداوم می
ای زندگی هگرایانه و سوسیالیستی و ارزشمالکیت دولتی و...، تنها بر پیوند میان تفکرات جمع

ه و آثار آن بر مسأل هاگیری و تداوم این ارزشکند و از علل و عوامل شکلای تأکید میقبیله
ی و ادهد، ساختار زندگی قبیلهمطالعات تاریخی نشان می غفلت نموده است. حقوق مالکیت
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گرایانه بر زندگی اجتماعی بر تمام جوامع انسانی حاکم بوده و تنها های جمعحاکمیت ارزش
مختص به ایران نبوده است، اما پرسش محوری این است که گذار از مالکیت جمعی به مالکیت 

کننده در چه شرایطی و چگونه رخ داده و چرا در عنوان تحولی تعیینفردی در جوامع غربی به
ابطه با ای در ردر واقع این دیدگاه، نظریه ایران پیش از انقلاب مشروطه به وقوع نپیوسته است.

نها دهد و تحلیل خود را تگیری و تداوم حقوق مالکیت ناکارآمد در تاریخ ایران ارائه نمیشکل
 دور یگیرشکل عنوان عاملی اساسی دربه فردی هاییآزاد مسأله به روشنفکران توجه عدمبه 

 .کاهدمی فرو گرمداخله هایدولت تسلسل

 مسأله حقوق مالکیت 31313
در  حقوق مالکیت نیافتگیهای تاریخی و نهادی توسعهشهبه ری خواهی نافرجامآزادی ایده

های فردی توسط روشنفکران خود معلول شرایط عدم توجه به مسأله آزادیکند؛ نمیایران توجه 
توزیع خاص ماتریس نهادی ایران و بازدهی صعودی آن در طول تاریخ است؛ از منظر نهادی 

ذارند و گهای جغرافیایی بر حقوق مالکیت اثر میفناوری و محدودیتبا بالقوه خشونت همراه 
اریخ ت لذا باتوجه به اینکه توان بالقوه خشونت همواره در های اقتصادی.حقوق مالکیت بر سازمان

نیز  ساختار حقوق مالکیتایلاتی، زندگی  است، متناسب با نهادهایایلات بوده  ایران در اختیار
. توزیع 3و لذا مالکیت خصوصی کمتر تکامل یافته است تنی بر مالکیت جمعی شکل گرفتهمب

سیاسی رسمی و غیررسمی و همچنین نهادهای اقتصادی خشونت نیز عامل تعیین کننده نهادهای 
است. لذا کارایی بازار اقتصادی نهفته در بازار سیاسی است و این کارایی بازار سیاسی است که 

 (. 92: 0930)نورث، شود منجر به حقوق مالکیت کارآ می

 خواهی نافرجام. جایگاه حقوق مالکیت در ایده آزادی4جدول 

 سیاسیرهیافت اقتصاد 
جایگاه حقوق مالکیت 

 در رهیافت
جایگاه حقوق مالکیت در 

 نظریه
 ارزیابی انتقادی

                                                           
 حقوق. 2 مشاع، مالکیت حقوق. 0: است نموده طی را مرحله سه مالکیت حقوق ساختار است معتقد مجموع در نورث3 

 .فردی مالکیت حقوق. 8 انحصاری، اجتماعی مالکیت
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-مبتنی بر فردگرایی روش

شناختی 
 )اتریشی/نئوکلاسیک(

تا حدود زیادی 
 تضمین شده 

عدم توجه روشنفکران به 
اهمیت مسأله و سرکوب 

 گرتوسط دولت مداخله

 عدم توجه به ساختارهای
 اجتماعی و سیاسی  ،تاریخی

 های پژوهشمأخذ: یافته

 بندی و پیشنهادجمع. 4
ی در ایران نیافتگوجه مشترک نظریات ارائه شده درباره توسعههای تئوریک، در کنار ناسازگاری

، شناختیروش های مبتنی بر فردگراییرهیافتهای اقتصاد سیاسی مارکسی و در قالب رهیافت
و سیر تحولات آن در تدوین الگوهای  )شرایط خاص زمانی و مکانی(تاریخ ایران عدم توجه به 

 استفاده از اصول علمی ابتدا کههای صورت گرفته به جای آننظری است. در واقع، در تحلیل
ر ابتدا گمشاهده را مبنا قرار داده و سپس از بررسی مشاهدات الگوهای نظری تدوین شود، تحلیل

مبنا قرار داده و سپس با واکاوی تاریخ در  فروضات نهادی آنبدون توجه به م الگوی نظری را
 مورد استناد خویش بوده است. آوری مشاهدات همخوان با الگویپی جمع

، های تئوریک این الگوهای نظریناسازگاریبر علاوه ،در بررسی صورت گرفته در این مقاله
قرار  بررسیمورد به شرح جدول ذیل بق تاریخی اقتصاد ایران نیز های آن با سواعدم سازگاری

 گرفت:

 نیافتگی ایرانتوسعه های اقتصاد سیاسی مورد استفاده برای تبیینهای رهیافتویژگی .5جدول 
رهیافت 
اقتصاد 
 سیاسی

 هاترین ویژگیمهم پردازاننظریه نظریه
جایگاه حقوق مالکیت 

 در نظریه
 انتقادات

 فئودالیسم مارکسی
 پطروشفسکی،
نعمانی و 
 عباس ولی

 ترینعنوان بزرگظهور دولت خودکامه به
 مالک

 رعیتی-وجود نظام ارباب

در اختیار خانواده 
سلطنتی، اشراف و 

 خوانین وابسته

عنوان داری در تاریخ ایران بهعدم وجود برده
 مقدمه فئودالیسم

 وجود سابقه تاریخی خرده مالکی در ایران
ار تولید با عدم تناسب مالکیت دولت بر ابز

 ها بر آنمالکیت فئودال
عدم وجود رابطه قانونی پایدار بین طبقات 

 مختلف و دولت در ایران
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عدم وجود اشرافیت در ایران و وابستگی کامل 
 مالکیت به دربار

شیوه تولید 
 آسیایی

اشرف، 
، کاتوزیان
 سیف

 همتای دولتآبی و نقش بیتأکید بر کم
 برای تأمین منابع مورد نیاز

مشروط بودن مالکیت به اراده دولت 
 خودکامه

 گیری/استقلال طبقات اجتماعیعدم شکل
 عدم رشد مبادلات بازاری

 کند بودن سرعت رشد نیروهای مولده

 تنها در اختیار شاه

ها و شرایط خاص هر عدم توجه به پیچیدگی
 جامعه

عدم سازگاری فرضیه روستاهای خودبسنده با 
 دولت خودکامه

شکال مالکیت )خصوصی و اوقاف( وجود سایر ا
 در تاریخ ایران

گذاری دولت عدم وجود سابقه تاریخی سرمایه
 آبی در ایران یهادر طرح

مبتنی بر 
فردگرایی 

-روش

 شناختی

-آزادی

خواهی 
 نافرجام

-طبیبیان، غنی

 نژاد و عباسی

عنوان های فردی بهتأکید بر آزادی
زیربنای حقوق مالکیت و عدم توجه 

 روشنفکران به آنتاریخی 
ظهور مکرر استبداد قبیلگی و »

عنوان الگوی مسلط همه به« پدرسالارانه
 حوادث تاریخ معاصر ایران

ها یا منافع فردی هماهنگی میان خواسته
 و جمعی

واسطه به« گردولت مداخله»گیری شکل
 ای و قرابتهای سنتی قبیلهتداوم ارزش

 یستگرایانه سوسیالیهای جمعآن با آرمان

عدم توجه روشنفکران 
به اهمیت مسأله و 

سرکوب توسط دولت 
 گرمداخله

 گیریغفلت از نقش تاریخ و نهادها بر تصمیم
 کارگزاران

عقلانیت محدود، اطلاعات ناقص و عدم اطمنیان 
 درباره آینده

 های معاملاتیوجود هزینه
طرف و عدم برقراری فرض دولت قراردادی بی

ا ای در شکل و محتوا تقبیلهسابقه تاریخی دولت 
 اوایل قاجاریه )دولت غارتی(

عدم کاربرد الگوهای نئوکلاسیک در شرایط غیر 
رقابتی که بخش عمده تاریخ اقتصادی را شکل 

 دهندمی

 های پژوهشمأخذ: یافته

به شرح  های ارائه شده،های نظری رهیافتباتقابل الگوهای نظری بررسی در جدول بالا، کاستی
 قابل حصول خواهد بود:ذیل 
وجود مالکیت خصوصی و وقفی در کنار مالکیت دولتی در طول تاریخ، اگرچه شکلی  .0

 غالب نداشته است؛

ی گیری زندگآب و آثار آن بر شکلهای اقلیم خشک و کمعدم توجه به آثار ویژگی .2
و اثر متعاقب آن بر عدم تکامل مالکیت  ، همیاری جمعی برای کشاورزیایقبیله

 خصوصی؛
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 اتی دولت در طول تاریخ ایران؛ای و ایلماهیت قبیله .8

ها به های تولید، تنگذاری در نهادهماهیت غارتگر دولت در اقتصاد ایران که بدون سرمایه .1
 بوده است؛ دنبال حداکثرسازی رانت و منافع خود

ایران و عدم وجود  در دولت و مختلف طبقات بین پایدار مند وقاعده رابطه وجود عدم .1
 امنیت حقوق مالکیت برای عموم اقشار اجتماعی.

 ایران نیافتگی توسعه سیاسی اقتصاد نظریات تقابل. 6 جدول

 نظریه اقتصادی
آبی، و کم

 پراکندگی
 روستاها

تفوق 
مالکیت 

 جمعی/دولتی

استفاده از 
زمین برای 
 توزیع رانت

ت مالکی وجود
 وقفی و خرد

 یقاعدگبی استبداد،
 و دولت روابط
 اجتماعی اقشار

 امنیت تأمین عدم
 مالکیت حقوق

 در بریسهم نظام
 کشاورزی

 یاقبیله ساختار
 قدرت غارتگر و

  •    •   فئودالیسم

   • •   • • آسیایی جامعه

 خواهیآزادی
 نافرجام

 •   • •  • 

 پژوهش هاییافته «مأخذ

 های تاریخیبتواند تمامی ویژگینظری که  یاستفاده از دستگاه ،(3)نتایج جدول بر این 
نای کاملاً مورد پوشش قرار نگرفته، را در برگرفته و بر مباقتصاد ایران که در نظریات بررسی شده 

ا خواهد نیافتگی ایران بپردازد، راهگشآن به تحلیل عدم امنیت حقوق مالکیت و نقش آن در توسعه
ر شناخت ب مبتنی اصول آندر همین چارچوب استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی جدید که  بود.

 گردد.است، پیشنهاد میتاریخ و نهادهای هر جامعه 
نوان عارائه نظریه حقوق مالکیت بهدستگاه نظری نهادگرایی جدید، یک ویژگی حائز اهمیت 

که در  های نظری پیشینبرخلاف دستگاه ،بخشی از ساختار نظری مورد نیاز برای تحلیل است
ی مورد او به عنوان امری حاشیهچارچوب آنها، مسئله حقوق مالکیت در قالب یک ساختار نظری 

دو مؤلفه ضروری برای فهم ساختارهای  از منظر نهادگرایی جدید،گرفت. تحلیل قرار می
دیدگاه، نظریه دولت ضروری داند؛ در این اقتصادی را نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت می
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کند و مسئولیت کارایی ساختار حقوق است زیرا دولت ساختار حقوق مالکیت را مشخص می
: 0930، )نورث مالکیتی را که تعیین کننده رشد، رکود و یا افول اقتصادی است، برعهده دارد

زیع قدرت و تو از این منظر تمرکز تحلیل اقتصاد سیاسی نهادگرایی، از یک سو مبتنی بر(. 83
ار قدرت در ای ساختارتباط آن با حقوق مالکیت است و این خصوصیت باتوجه به ویژگی قبیله

مند بر مبنای حقوق مالکیت مشخص گیری نظام طبقاتی قاعدهتاریخ ایران که مانع از شکل
که همیتی ا باشد. از سوی دیگر، باتوجه بهگردیده )برخلاف نظریات مارکسیستی(، سودمند می

ول نهادها را گیری و تح، سیر شکلکندنهادگرایی جدید پیدا می سیاسی تاریخ در نظریه اقتصاد
از جمله ناکارآمدی نهاد حقوق  تر دلایل تداوم نهادهای ناکارآمدمهم شمرده و لذا به فهم عمیق

لین امکه نهادهایی که امروز عشود نماید. اهمیت این مسأله از آنجا ناشی میمی کمک مالکیت
رایی اند و از همین روست که نهادگاقتصادی در تعامل با آنها هستند، در گذر تاریخ شکل گرفته

جدید با ارائه مفاهیمی همچون وابستگی به مسیر طی شده و بازدهی فزاینده ماتریس نهادی تلاش 
؛ داردنشناخت گذشته اقتصادی، امکان بهبود عملکرد اقتصادی وجود دارد تا نشان دهد که بی

ز ایجاد اند، ماتریس نهادی متفاوتی نیلذا از آنجایی که اقتصادها در شرایط تاریخی متفاوتی بوده
و از این رو،  اندهای مالکیت بر دارایی متفاوتی نیز داشتهاند و بدیهی است که ماهیت هزینهکرده

 (.0833در حال تجربه حقوق مالکیت متفاوتی نیز هستند )نایب، 
ای فرمانروا هدر عمل ساختار حقوق مالکیتی که رانت»ه این نکته و باتوجه به اینکه با عنایت ب

ند، تعارض کرساند، با ساختاری که رشد اقتصادی را ایجاد می)یا طبقه حاکم( را به حد بیشتر می
: 0833، )نورث« دارد... و تاریخ نشان داده است که حقوق مالکیت غیرکارا قاعده است نه استثناء

های ذاتی واحدهای اقتصادی و سیاسی را در ایجاد حقوق نظریه دولت باید بتواند گرایش(، 10
 ثباتی دولت در تاریخ را تبیین کند.مالکیت ناکارامد و بی
های مبادله و نیز گیری و هزینههای اندازهاعمال خدمات خود، میزان هزینهنهاد دولت از طریق 

دان کند. این بهای مختلف جامعه تعیین میحفظ قدرت انحصاری قبل از مبادله را برای گروه
های مبادله برای همه افراد یکسان نیست و برحسب دسترسی به میزان قدرت معنی است که هزینه

 لذا بر اساس نظریات اینهای مبادله کاهش خواهد یافت. ت(، این هزینه)به تعبیر نورث خشون
ای هها به منظور کاهش هزینههای اقتصادی، که انسانمکتب، برای توضیح اشکال سازمان
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ای در باب حقوق مالکیت نیاز است کنند، به نظریهمعاملات و سازماندهی مبادله طراحی می
 (.29: 0930)نورث، 

 و دانسته دوم و اول اقتصادی های( حقوق مالکیت را منشأ انقلاب0930و )( 0991نورث )
 رتبطم آنها مالکیت حقوق هاینظام عملکرد متفاوت به را کشورها در توسعه متفاوت سطوح

حقوق مالکیت توسط نهادهای سیاسی در جامعه شناسایی شده و اعمال  ،ویبنا به اعتقاد  .داندمی
ضمین حقوق تواند بر نحوه تها و تغییرات نهادهای سیاسی و اجتماعی میثباتیشود، بنابراین بیمی

ای همالکیت در جامعه مؤثر باشد و باتوجه به اینکه بازارهای سیاسی عموماً کارا نیستند، هزینه
(. 23: 0991کند )نورث، مبادله در چنین بازارهایی راه را برای حقوق مالکیت ناکارامد هموار می

( بر این باورند که در جامعه دو دسته قدرت وجود دارد که فعل و 2111لو و همکاران )اوغعجم
 تواند باعث تبیین ساختار سیاسی اقتصادی جامعه شود؛ یکیانفعالات میان این دو دسته قدرت می

قدرت سیاسی رسمی و دیگری قدرت سیاسی غیررسمی. قدرت سیاسی رسمی، قدرتی است که 
گیرد. قدرت سیاسی غیررسمی دارای دو منبع است: اول جامعه نشأت میاز نهادهای سیاسی 

ها در حل مسأله کنش جمعی؛ یعنی توانایی آنها در متقاعد کردن مردم وابستگی به توانایی گروه
رایی این بر اساس الگوی نهادگبرای انجام کنش جمعی و دوم برخورداری از منابع اقتصادی. بنابر

 .ت میزان توزیع قدرت در جامعه زیربنای نحوه تأمین مالکیت خواهد بودتوان گفاوغلو میعجم
، دهایلات و عشایر بو باتوجه به اینکه در طول تاریخ ایران، قدرت عموماً در اختیار قبایل، لذا

ار حقوق ساختدر طول تاریخ ایران نیز توسط قبایل، ایلات و عشایر تشکیل شده و لذا  هادولت
طه با در راب پردازیامر باید در نظریهو این  از این شکل توزیع قدرت بوده استمالکیت نیز متأثر 

 نیافتگی ایران در کانون توجه قرار گیرد.عدم توسعه
گی ایران لازم نیافتتوسعه ای در رابطه بانظریه برای تبیین در مجموع بر اساس آنچه گفته شد،

-کلنحوه ش، ای در رابطه با دولتنظریهپردازی صورت گیرد؛ نخست است در دو سطح نظریه

ای هویژگیبر مبنای آثار تحولات آن بر نهادهای رسمی و غیررسمی گیری، توزیع رانت و 
دولت، با  بر مبنای نظریه ای در رابطه با حقوق مالکیتو دیگر نظریهتاریخی و جغرافیایی ایران 

نیت حقوق و آثار آن بر ام مین اقتدارتمرکز بر نحوه دستکاری سیاسی بازارهای اقتصادی برای تأ



 های اقتصادی ایرانوهشژپ /ماده انتشارآقاله م

35 
 

وارد های خاص و جغرافیایی ایران، بر مشود با توجه به ویژگیپیشنهاد میدر این راستا، .مالکیت
 ذیل تمرکز شود:

ای بوده که برخلاف غرب، آب را عامل مسلط و گونهکه بهص اقلیمی ایران: وضعیت خا( 0
منبع اصلی تنش نموده است. این عنصر کلیدی که مورد تأکید الگوی جامعه آسیایی در رهیافت 

 وتبعات قابل توجهی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور اقتصاد سیاسی مارکسی نیز بوده، 
بر آن  تبعات خاصوی گفته شده، که در چارچوب الگ داشته استها گیری دولتویژه شکلبه

گیری ساختار حقوق مالکیت اجتماعی انحصاری و عدم تکامل آن به مالکیت خصوصی شکل
 .است به آن توجهی نشدهنیز و در سایر الگوهای نظری  مورد بررسی قرار نگرفته

رضاقلی  ادبه اعتق( تأثیر این عامل اقلیمی بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران )نظریه دولت(: 2
ه اینکه نموده است و باتوجه بنشینانه و ایلی را ترغیب میزندگی کوچ ،اقلیمی این شرایط( 0831)

 ایلی برقرار تفوق ساختار رواین از، نکرد چندانی تغییر گرم اسلحه ورود از پیش تا نظامی فناوری
 است.  شدهای تأسیس میهای قبیلهو در ساحت سیاست نیز دولت بوده
گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر امنیت حقوق مالکیت )نظریه حقوق آثار شکل( 8

 نورث ظرن این به توجه در این چارچوب، توزیع خشونت در اختیار ایلات بوده است و بامالکیت(: 
-می أثیرت مالکیت حقوق بر های جغرافیاییمحدودیت و فناوری همراه خشونت بالقوه توزیع که

سو بخش قابل توجهی از ساختار حقوق مالکیت در ایران متأثر از شرایط زندگی  از یک گذارد،
 و زنیراه صورت مشاع بوده و از سوی دیگر توانایی بالای ایلات در خشونت از طریقایلی، به

 قتصادا موجب ناامنی حقوق مالکیت شده و با از بین بردن انگیزه کار و تلاش و نوآوری، غارت
زینه باتوجه به اینکه در زندگی ایلی ه در این چارچوب،داشته است. می نگه یمعیشت صورت به را

ه صرفه و تعیین حدود مالکیت ب هدشپیروی از قوانین از منافع آن بیشتر است، قوانین وضع نمی
این  . درشده استمجانی موجب تخریب منابع می ست، مالکیت مشاع گردیده و سواریبوده ان

خواری، غارت، اساسی، مشوق توزیع مجدد درآمد )مانند انواع رانت وضعیت، چارچوب نهادی
ترین فرصت اقتصادی بوده و تولید، تکنولوژی، ذخیره خواری و...( به عنوان مرجحدزدی، رشوه

 .نموده استدانش و... را تشویق نمی
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 نشر نی.

. چاپ محمدرضا معینی ترجمه .اقتصادی عملکرد و نهادی تغییرات ،نهادها (.0991) داگلاس، نورث

 .کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان: تهراندوم. 
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 .093-031صص  ،(000-002شماره )
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