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تحلیل عوامل جامعهشناختی مؤثر بر تحوالت توسعۀ ایران عصر پهلوی دوم
با تأکید بر دیدگاه ابن خلدون
تاریخ دریافت97/10/05 :

تاریخ پذیرش98/03/20 :
معصومه شفعتی
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محبوبه بابایی

2

چکیده
توسعه و بهبود شرایط زندگی انسان از موضوعهای مهم در زندگی بشر بوده که از گذشتههای
دور تاکنون متفکران بزرگی دربارۀ آن به تفکر پرداختهاند .ازجمله افراد شاخص قبل از دنیای
مدرن ،که اندیشۀ آن قابل تأمل و تفکر و بهرهبرداری است ،ابن خلدون میباشد .وی
درخصوص توسعه فکر متقن ،منسجم و قابل استفاده دارد .به همین دلیل در این مقاله سعی
شده از نظریه ابن خلدون برای تبیین موانع توسعه در دوران پهلوی دوم استفاده شود .ابن
خلدون با داشتن رویکردی بین رشتهای در تبیـین واقعیـتهـای اجتمـاعی و تغییـرات آن،
نظریهای جامع با عنوان نظریۀ دوری دربارۀ تحول دولتها و تغییرات اجتمـاعی مطـرح کرد.
وی در نظریۀ مذکور ،به تبیین چگونگی تحول ابعاد و جنبههای مختلـف جامعـه در طـی
مراحل رشد ،اوج و سقوط پرداخت.
در این مقاله سعی شد از نگاه ابن خلدون ،عواملی را که به گونهای گردشی و مستقل به
یکدیگر پیوند دارند و هریک دیگری را تحت تأثیر قرار میدهد و زمینه را برای تحول مثبت یا
منفی فراهم میآورد ،ازجمله مردم ،مقامات سیاسی ،باورها ،ثروت یا ذخیرۀ منابع ،توسعه و
عدالت تحلیل شود .با توجه به اینکه در دوران پهلوی دوم ،برخی از مؤلفهها مثل ثروت ،که
عبارت بود از پول نفت و کمکهای خارجی ،به عنوان عناصر سازندۀ قابلیت تأثیرگذاری مثبت
بر توسعه را داشت اما این عوامل باعث وابستگی بیشتر عناصر رسمی به دولت شد و آنها
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1دانشآموخته دکتری جامعه شناسی ،گروه مطالعات توسعه اجتماعی ،دانشکده علوماجتماعی ،دانشگاه تهران
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بهجای تأثیرگذار بودن ،تابع نظام سیاسی شدند و گروههای غیررسمی وظایف آنها را انجام
میدادند و مهمترین اثرات سلطۀ گروههای غیررسمی بهوجود آمدن زمینۀ بیاعتنایی به نظم و
قانون است که زمینه برای دوری از تحول مثبت فراهم میشود .از سوی دیگر ،بهبود وضعیت
پولی زمینه را برای مستبد شدن محمدرضاشاه در اواخر دوران حکومت او ،فراهم آورد .این در
حالی است که دولت خوب از نظر ابن خلدون نه بهصورت یک دولت مداخلهگر و نه یک
دولت دیکتاتوری تصور میشود .پس تأثیری که متغیرهای پیشتاز در توسعه در دیگر متغیرها
داشتهاند ،تأثیر منفی بوده ،نه تأثیر گردشی در راستای توسعه.
واژگان کلیدی :ابن خلدون ،پهلوی دو  ،توسعه ،دولت

مقدمه و بیان مسئله
روند توسعه و نوسازی در ایران قدمتی بیش از  150سال دارد ،و آغاز آن به تحوالت فکری و
اقتصادی و سیاسی ایران عصر قاجار تحت تأثیر مغرب زمین باز میگردد .اما این حرکت تنها در
زمان بعد از مشروطه بهویژه با حکومت رضاشاه ،که موفق به ایجاد حکومتی متمرکز با اختیارات
کامل و مطلق گردید ،جریانی مناسب یافت (نقدی و حصاری .)1391 ،محمدرضا پهلوی نیز بهویژه
پس از کودتای  28مرداد ،بر پایۀ این سامان و ثبات مطلقه ،توانست روند نوسازی و توسعه در ایران
را در قالب برنامههای دولتی پیگیری نماید .اساساً با توجه به قواعد متمرکزی که در دورۀ پهلوی
اول اجرا گردید و پس از جنگ جهانی دوم ،اقتصاد وابسته به نفت ایران با بحران و نوساناتی روبرو
گردید که جدا کردن اقتصاد کشور از نفت و وابسته ساختن آن به تولیدات و صنایع را ضرورت
میبخشید .در این راستا ،در سال  ،1326گروهی مأمور آمادهسازی برنامههای عمرانی و اقتصادی
در کشور شدند که پیامد آن معرفی اولین برنامۀ عمرانی و اقتصادی کشور در سال  1328بود .پس از
این برنامه ،متعاقباً برنامههای عمرانی دوم و سوم به مرحلۀ اجرا درآمدند ،هدف این برنامهها آماده
کردن سریع زیربناهای اقتصادی برای پیشرفت فعالیتهای تولیدی در صنایع مختلف بود .در این
راستا ،صنعتی شدن کشور رسماً در برنامۀ چهارم عمرانی و اقتصادی و براساس استراتژی
جایگزینی واردات آغاز شد .برنامۀ عمرانی پنجم نیز با اهدافی مشابه برنامۀ چهارم دنبال شد (پارسا،
 .)1373از منظری دیگر ،میتوان همگام با تاریخپژوهان تحوالت برنامۀ توسعه را در مسیر زمان و
تاریخ مالحظه نمود .از این منظر ،تاریخپژوهان دوران حکومت محمدرضا شاه را به دو دوره
تقسیم میکنند :اول ،دورۀ تالطم و تجربۀ دموکراتیکی که با کودتای  1332به پایان رسید؛ و دوم
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دورۀ دیکتاتوری شاه که با انقالب  1357به پایان رسید .اما درحقیقت دورۀ دوم را نیز میتوان به
دو دوره تقسیم کرد :محمدرضا شاه در دوازده سال نخست ( )1320-1332پادشاه مشروطه و در
دهۀ بعد ( ،)1332-1342دیکتاتور بود ،اما در بقیۀ دوران حکومتش ،تا زمان انقالب ،1357
حاکمی مطلق و استبدادی بود (کاتوزیان .)254 :1392 ،از سوی دیگر ،اقتصاد سیاسی در دورۀ
پهلوی دوم را می توان از نظر تأثیر نفت در شکل دادن به تحوالت به پنج دورۀ زمانی متفاوت
تقسیم کرد 1320-1330 )1 :که کشور بهواسطۀ اشغال نظامی ،وضعیت بیثباتی داشت؛  )2دورۀ
دولت مصدق از  1330تا مرداد  1332که کشور درگیر حل مسئلۀ ملی کردن نفت بود؛ 1332 )3
تا  1342که دورۀ تثبیت قدرت متکی بر توزیع درآمدهای نفت بود؛  1342 )4تا  1352که تالش
گستردهای برای سرمایهگذاری درآمدهای نفت در نوسازی صنعتی کشور صورت گرفت و )5
 1352تا  1357که تجربۀ نخستین شوك نفتی را داشته است (میرترابی .)14 :1393 ،درواقع
سالهای ابتدایی 1نفوذ فرقههای سودخواه در الیههای حکومت برای سلطۀ خاموش بر نفت را
میتوان به دورۀ «دیکتاتوری» محمدرضا شاه ،که با عنوان «دهه مشروطیت زدایی» (شاهدی،
 )1387نیز از آن یاد میشود ،نسبت داد .همانطور که اشاره شد این دهه در مباحث اقتصاد
سیاسی ،دورۀ تثبیت قدرت متکی بر توزیع درآمدهای نفتی لقب گرفته است .چنین روندی در
شکلگیری اقتصاد تک بعدی و متکی نقش مهمی داشت و این مسئله نه تنها در آن دوران ،بلکه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1البته کشف و استخراج نفت در ایران از سال  1855میالدی آغاز شد .در سال  1855میالدی ( 1234هجری
شمسی) ،یعنی حدود یکصد سال قبل از تاریخ مورد بررسی در این نوشتار ،زمین شناس انگلیسی به نام لوفتس
)(Loftusبرای نخستین بار جـهت کـشف نـفت در ایران شروع به فعالیت کرد .و پس از آن امتیاز کشف و
استخراج نفت در ایران به شرکت های خصوصی خارجی و افراد متفاوت با امتیازهای متفاوتی سپرده شد .اما تا
سال  1330و تا قبل از تصویب ملی شدن صنعت نفت ایران ،حداکثر  16درصد از کل عواید حاصل از استخراج
نفت به دولت ایران تعلق می گرفت (کرونولوژی یکصد و هجده ساله نفت ایران.)357-374 :1352 ،
به عبارت دیگر ،تا سال  1330مالکیت خصوصی (البته انحصاری) نفت در کشور حاکم بود .این در حالی بود که
اولین قرارداد نف تی پس از ملی شدن صنعت نفت ،موسوم به کنسرسیوم در سال  1333بین دولت ایران و  8شرکت
نفتی بزرگ منعقد شد که به موجب آن حدود  50درصد عواید حاصل از استخراج نفت به دولت ایران تعلق
می گرفت که این مرحله شروع رونق اقتصادی متکی بر درآمد نفت و مالکیت عمومی نفت در ایران بهشمار
می آید .ازآنجاکه از سال  1330نفت در ایران ملی شد و پس از کودتای  28مرداد 1332بیش از  50درصد از
درآمدهای نفت «ملی شده» و/یا به عبارتی «دولتی شده» به طور مستقیم در اختیار دولت قرار گرفته است ،میتوان
این دوره را دورۀ پایه گذاری دولت رانتیر در ایران دانست .با این توضیحات ،دورۀ ( )1332-1342به عنوان
سال های ابتدایی حضور جدی نفت در اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است.
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به سبب ریشهسازی فرهنگی ،در دورههای بعدی حضور نفت نیز پراهمیت مینمود .در دورۀ بعد
( ،) 1342-1352شاه تالش کرد تا با الگوبرداری از مدل توسعۀ آمریکا اقدام به توسعۀ صنایع
کشور نماید (استمپل )1377 ،و این روند در فاصلۀ سالهای  1350-1356تشدید شد .درواقع
فرصتی که در این دوره در اختیار کشور بود تا بتواند در مسیر توسعه و صنعتیشدن گام بردارد،
شاید بهترین و مساعدترین فرصت توسعۀ اقتصادی و صنعتی در تاریخ معاصر ایران بود که
درنهایت از بین رفت و اثر خود را در انقالب اواخر دهه  50نشان داد (اکبری.)1394 ،
گذر تاریخی از بحبوحۀ صدسال اخیر ،پستی بلندیهای فراوانی را به چشم میآورد که گویی
به دفعات این کشور جامه از نو بر تن کشیده است .چنین تحوالتی چارچوب کلی و آرامش
فکری در جهت تحلیل و تفحص را سلب میکند؛ چراکه با وجود ثبات نیز ادای نظر و نیل به
نقطۀ مطلوب با چالشهای فراوانی روبرو است چه رسد به زمانی که این حاشیه امن وجود
نداشته باشد.

اهداف و پرسشهای تحقیق
هدف این مقاله این است که با تأکید بر تئوری توسعۀ ابن خلدون این موضوع را بررسی کند که
چرا محمدرضا شاه با در اختیار داشتن تمامی منابع داخلی و خارجی و همچنین اختیاراتی که داشت
قادر به ایجاد و تثبیت زیرساختهای نهادی و سازمانی در راستای توسعۀ همهجانبه و هدفمند
کشور نشد و برای تحقق این اهداف درصدد هستیم پاسخی برای پرسشهای تحقیق بیابیم:
 -1چه عواملی حکومت پهلوی دوم را با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و انواع کمکهای
خارجی از واکنش نشان دادن موفق نسبت به چالشهای داخلی و خارجی ،که با آنها مواجه بود،
باز میداشت؟
 -2نقش نهادهای اساسی (رسمی و غیر رسمی) در دورۀ مورد نظر در توسعۀ همه جانبه و
تأثیر اقتصاد نفتی بر آنها چگونه بوده است؟

پیشینه تحقیق
تاکنون پژوهش های بسیاری به توضیح و تفسیر نظریۀ توسعۀ ابن خلدون و/یا مفاهیم مرتبط با آن
پرداختهاند .از جمله ( موحد1336 ،؛ حمید1372 ،؛ جمشیدیها1383 ،؛ اخوان1378 ،؛ اطهری و
حسینی1391 ،؛ معماریان1383 ،؛ خلیلی تیرتاشی1383 ،؛ الریجانی و الریجانی 1392 ،و در
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پژوهشی دیگر ،دهقاننژاد ( )1383با شکل دادن پژوهش خود بر مبنای فلسفه تاریخ ابن خلدون
در مقدمه ،به دنبال پاسخی برای این سؤال است که آیا نظریات ارائه شده توسط این فیلسوف
تاریخ میتواند برای حکومتهای پس از او و شاید تا زمان حاضر صادق باشد؟
خدیوی ( )1387در پژوهشی با عنوان «نگاهی به تحوالت اجتماعی ایران از منظر نظریۀ
دوری ابن خلدون» ضمن اشاره به نظریههای موجود در مورد تحوالت تاریخ اجتماعی ایران،
اعتبار نظریۀ ادواری ابن خلدون در مورد تحوالت اجتماعی را که وی در حدود ششصد سال
پیش در کتاب العبر ،که بخشی از آن در فارسی معروف به مقدمه میباشد ،ارائه میکند ،در مورد
تحوالت تاریخی ایران و براساس شواهد تاریخی ارزیابی کرده است .اما پژوهشهایی که در آنها
از نظریه توسعه ابن خلدون برای تحلیل تحوالت اجتماعی ایران بهره برده شده باشد انگشت
شمار هستند و در جستجوها تنها یک پژوهش با این مضمون یافت شد که در ادامه به اختصار به
آن اشاره میکنیم:
چاپرا ( )2008در مقالۀ «تئوری توسعه ابن خلدون ،تبیین عملکرد ضعیف جهان اسالم در
عصر حاضر» ،در بخش اول ،تئوری چند رشتهای ابن خلدون را مطرح میکند .این تئوری حاکی
از آن است که پیشرفت یا پسرفت یک اقتصاد یا جامعه تنها به یک عامل بستگی نداشته بلکه از
کنش متقابل عوامل اخالقی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و تاریخی در دورۀ بلند مدت تأثیر
میپذیرد .در بین این عوامل ،یکی از آنها به عنوان مکانیسم عامل رفتار میکند ،حال اگر سایر
عوامل نیز همسو با این پارامتر واکنش نشان دهند ،پیشرفت یا انحطاط جامعه از طریق
عکسالعمل زنجیرهای عوامل شتاب میگیرد ،بهطوریکه تشخیص علت از معلول مشکل
میشود .در بخش دوم مقاله ،با استفاده از این نظریه ،عملکرد ضعیف جهان اسالم توضیح داده
شده است .پژوهش های ذکر شده ،جز مقاله چاپرا ،بیشتر نگاه توصیفی به نظریات ابن خلدون
داشتهاند و/یا بر تبیین تک عاملی از نظریات ابن خلدون تأکید داشتهاند .اما این مقاله بر آن است
که نگاه چند عاملی با تأکید بر نظریۀ توسعۀ ابن خلدون به عدم توسعهنیافتگی ایران در یک دوره
تاریخی محدود ،داشته باشد.

چارچوب مفهومی
تعریف و تبیین هر پدیدۀ علمی با یک زاویه دید نظری و فکری انجام میشود و هیچ نظریه یا
تئوری در خأل فکری شکل نگرفته است .بحث توسعه و رویکردها و نظریههای مربوط به آن نیز

 172فصلنامه نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

از این قاعده مستثنی نبوده است؛ چراکه تمامی نظریهها و دیدگاههای توسعه براساس یک رویکرد
مبتنی بر بستر فکری خاصی شکل گرفته است .ازاینرو در یک نگاه کلی و جامع رویکردهای
توسعه را به چهار دسته زیر میتوان تقسیمبندی کرد :الف) رویکردهای مبتنی بر رشد که به
اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک وابسته است و طرفدار رشد اقتصادی بدون توجه به مسائل عدالت
اجتماعی ،کاهش فقر یا کاهش فاصلۀ طبقاتی است؛ ب) رویکردهای مبتنی بر نوسازی
(مدرنیزاسیون) که به مکتبهای جامعهشناختی تکاملگرا نظر دارد و طرفدار تغییرات ساختاری
در راستای تبدیل جوامع سنتی به جوامع نوین با همۀ الزامات سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی این نوع گذر است.
ج) رویکردهای مارکسیستی و چپگرای (رادیکال) توسعه که طیفی از دیدگاههای مارکسیستی
قدیم و جدید از گذار انقالبی به جامعۀ سوسیالیستی تا راه رشد غیرسرمایهداری و نظریۀ وابستگی
و قرائتهای امروزین جامعهشناسی انتقادی (مکتب فرانکفورت) را دربرمیگیرید؛ د) رویکردهای
لیبرالیستی و نئولیبرالیستی که طرفدار توسعهای انسان محور ،بر حفظ محیط زیست پای میفشارد
و عمدتاً در قا لب طرفداری از توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار مطرح میشود (زاهدی1384 ،
 .)110-111:این مقاله سعی می کند که از نظریۀ توسعۀ ابن خلدون با تأکید بر مفهومبندیهای
انجام شده توسط چاپرا  1استفاده کند.
نظریۀ ابن خلدون دربارۀ توسعه از آنچه ذکر شد متفاوت است .این نظریه را چاپرا در مقالۀ
« تئوری توسعه ابن خلدون ،تبیین عملکرد ضعیف جهان اسالم در عصر حاضر» برجسته کرده
است .چاپرا معتقد است که نظریه ابن خلدون ،نظریۀ پویا و چند رشته ای دربارۀ توسعه است.
براساس نظریۀ وی ،توسعه فقط به یک عامل بستگی ندارد ،بلکه بـه تعـاملی از عوامل اخالقی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،تاریخی و جمعیتی در یـک بـستر زمـانی منـوط است (چاپرا،
 .) 836 :2008ابن خلدون ازآنجاکه درصدد کشف روابط علت و معلولی در بطن حوادث
تاریخی بود ،به کل تاریخ بهگونه ای جامع نظر داشت .این امر ،وی را به اصولی مشخص
رهنمون گردید که با اندیشه های متفکران قرون جدید اروپا قابل قیاس است .ازجمله
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1برای مطالعه اصل مقاله و نحوۀ مفهوم سازی چاپرا به اصل مقاله ،مراجعه کنید:
Chapra, m. Umer (2008), "Ibn khaldun’s theory of development: does it help explain the low
performance of the present-day muslim world?", The journal of socio-economics, NO. 37: 836–863.
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تطورگرایی ابن خلدون با نظریه اسپنسر در قرن نوزدهم شباهت فراوان دارد (توسلی:1379 ،
 .)92ابن خلدون در «مقدمه» تالش کرد تا به توضیح رویدادهای مختلف در تاریخ از طریق یک
رابطه علت و معلولی و استنتاج عل می اصولی بپردازد که در پشت صعود و نزول یک سلسله یا
دولت یا تمدن نهفته است .با اینکه او با اقدام به این کار از کمکهای اسبق ها و هم دورههای
خود در دنیای اسالم بهره مند بود ،این مقدمه به میزان فوق العاده زیادی غنی از تحلیل های اصلی
و نافذ شخص خود او میباشد.
مدل ابن خلدون تا حد زیادی ،و نه بهطور کامل ،در توصیههای زیر خالصه میشود که به
حکمرانان ارائه نمودهاند:
 شرط تدوام حکمرانی اجرای شریعت است. اجرای شریعت نیازمند حاکم و فرمانرواست. اقتدار حاکم جز از طریق مردم ممکن نیست. ثروت ضامن حفظ و تداوم حیات مردم و جامعه است. مال و ثروت جز از طریق ترقی و پیشرفت به دست نمیآید. عدالت الزمۀ نیل به پیشرفت و ترقی است. عدالت مالك ارزیابی انسانها توسط خداوند است. حکام مسئول تحقق عدالت در جامعهاند (چاپرا.)839-840 :2008 ،نقطۀ قوت تحلیل ابن خلدون در خصوصیت بین رشتهای و دینامیک بودن آن نهفته است .این
تحلیل چند رشتهای است بدین علت که تمامی متغیرهای مهم اجتماعی-اقتصادی و سیاسی
ازجمله فرمانروا یا مقامات سیاسی ،)G( 1باورها و قوانین رفتاری یا شریعت ،)S( 2مردم،)N( 3
ثروت یا ذخیره منابع ،)W( 4توسعه )g( 5و عدالت )j( 6را بهگونهای گردشی و مستقل به یکدیگر
پیوند میدهد که هریک دیگری را تحت تاثیر قرار میدهد و درعوض تحت تأثیر آنها قرار
میگیرد (همان) .به تصویر زیر توجه توجه کنید:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Sovereign or political authority
2 Shariah
3 people
4 wealth or stock of resources
5 Development
6 Justice
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منبع :چاپرا840 :2008 ،

اگر بخواهیم تحلیل ابن خلدون را به شکل یک رابطه تابع بیان کنیم ،میتوانیم آن را اینگونه
شرح دهیم:
این معادله با درنظر گرفتن تمامی متغیرهای اصلی بحث شده توسط ابن خلدون ،خصوصیت
میان رشتهای آن را منعکس میسازد .در این معادله G ،یا مقامات دولتی به عنوان یک متغیر وابسته
نشان داده شدهاند ،زیرا یکی از نگرانیهای اصلی ابن خلدون توضیح افت و خیز خاندانها،
دولتها یا تمدنها میباشد .بنا به نظر او ،نقاط قوت یا ضعف یک خاندان به نقاط قوت یا ضعف
مقامات سیاسی بستگی دارد که متضمن آنهاست .بقای مقامات سیاسی ( ،)Gدرنهایت به
خوشبختی مردمی ( )Nبستگی دارد که این مقامات باید با تأمین محیط مناسبی برای تحقق توسعه
( )gو همچنین عدالت ( )jاز طریق اجرای شریعت ( )Sاز آن اطمینان حاصل نمایند (همان.)844 :
اگر مقامات سیاسی فاسد و بیکفایت بوده و درمقابل مردم جوابگو نباشند ،اعمال خود را بهطور
وجدانی انجام نخواهند داد .درنتیجه ،منابع در اختیار آنها بهطور مؤثری مورد استفاده قرار نگرفته
و خدماتی که باید ارائه شوند تا توسعه را تسهیل نمایند ،در دسترس نخواهند بود .بنابراین توسعه
و همچنین خوشبختی مردم بدین خاطر با مشکل مواجه خواهند شد .تا زمانی که توسعه وجود
نداشته باشد ،منابعی که برای قادر ساختن جامعه و همچنین دولت به مقابله با چالشهایی که با
آنها مواجه میشوند و برای تحقق بخشیدن به اهداف اجتماعی – اقتصادی آنها مورد نیاز
میباشند ،گسترش نخواهند یافت.
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روش تحقیق
در این مطالعه از راهبرد اسنادی و کتابخانهای استفاده شده است .در حوزۀ توسعه ،مولدهای آن و
تأثیری که بر نقاط مختلف از جمله نهادها میگذارد ،شناخت و درك صحیحی از نهادهای مدّنظر
و همچنین مبدأ وجودی اقتصاد الزمۀ پیشبرد تحلیل خواهد بود .برای حصول نظر کلی زمانی که
مبحث رو به سوی نهادهای جامعه میرود ،قویاً به تفکیک بطن این نهادها از یکدیگر و مدل
نگرش به آنان نیاز است .بهبود تفسیر چنین ساختاری در ابتدا ،به تصویر تاریخ مورد مطالعه نیاز
دارد .در این مقاله با توجه به بازهزمانی مورد بحث ( ،)1320-1357جامعۀ ایران و ایجاب
بهرهگیری از تئوری توسعۀ ابن خلدون ،میتوان انتظار داشت که سه اصل مورد نظر برای استنتاج
فر اهم است .چه عواملی حکومت پهلوی دوم را با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و انواع
کمکهای خارجی از واکنش نشان دادن موفق نسبت به چالشهای داخلی و خارجی که با آنها
مواجه بود ،باز میداشت؟

یافتههای تحقیق
همانطور که قبالً در چارچوب مفهومی ابن خلدون ذکر شد ،متغیرهای مهم اجتماعی-اقتصادی و
سیاسی ازجمله مردم ،فرمانروا یا مقامات سیاسی ،باورها و قوانین رفتاری یا شریعت ،ثروت یا
ذخیره منابع ،توسعه و عدالت را بهگونهای گردشی و مستقل به یکدیگر پیوند میدهد که هریک
دیگری را تحت تأثیر قرار میدهد ،بر این مبنا ،در پاسخ به سؤالهای مطرح شده در این تحقیق
که عبارتاند از:
نقش نهادهای اساسی (رسمی و غیررسمی) در دورۀ مورد نظر در توسعۀ همه جانبه و تأثیر
اقتصاد نفتی بر آنها چگونه بوده است؟
چه عواملی حکومت پهلوی دوم را با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و انواع کمکهای
خارجی از واکنش نشان دادن موفق نسبت به چالشهای داخلی و خارجی ،که با آنها مواجه بود،
بازمیداشت؟
به وضعیت مؤلفههای مربوط در هر سؤال بهطور جداگانه در دورۀ تاریخی مورد نظر
پرداخته میشود و با کمک نظریۀ ابن خلدون پاسخ پرسشها تبیین میشود .برای پاسخ به سؤال
اول مؤلفههایی مثل نهادهای رسمی و غیررسمی در دورۀ تاریخی مورد نظر بررسی میشود و
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برای پاسخ به سؤال دوم مؤلفههای توسعه و عدالت ،مردم و ثروت را در دورۀ تاریخی مورد نظر،
مورد بررسی قرار میدهیم.

نقش نهادهای رسمی (دولت) و غیررسمی در توسعۀ همه جانبه
اگرچه عدالت مستلزم قوانین خاص رفتاری است ،که نهادهایی در اقتصادهای نهادی و ارزشهای
اخالقی در دیدگاههای مذهبی جهانی خوانده میشوند .اینها استانداردهایی هستند که مردم ( )Nاز
طریق آنها با یکدیگر در تعامل بوده و تعهدات خود را نسبت به یکدیگر به انجام میرسانند .تمام
جوامع دارای چنان قوانینی بر مبنای دیدگاههای جهانی خود میباشند .اساس اولیه این قوانین در
یک جامعۀ اسالمی ،همان شریعت ) (Sمیباشد« .قوانین الهی ،فرمان انجام کارهای نیک را داده و
از انجام آنچه که شریرانه و مضر است بازمیدارند» .بنابراین ،بنا به گفته ابن خلدون «آنها برای
خوبی خود بشریت و بهنفع آنها میباشند» .ریشۀ الهی آنها دارای پتانسیل کمک به ارتقای پذیرش
مشتاق و مطابقت آنها و عمل نمودن به عنوان پیوند محکمی برای نگاه داشتن گروه بزرگی در
کنار یکدیگر میباشد .این امر میتواند به محدود نمودن رفتارهای مضر اجتماعی ،اطمینان حاصل
نمودن از عدالت ) (jو افزایش دادن همبستگی و اعتماد متقابل درمیان مردم کمک نماید و ازاینرو
توسعه ) (gرا ارتقا بخشد (چاپرا .)2008 ،این مهم از مسئولیتهای مقامات سیاسی ( )Gاست.
ازنظر ابن خلدون ،مقامات سیاسی دارای همان ارتباطی با تمدن میباشند که فرم با ماده دارد.
«تصور کردن مقامات سیاسی بدون تمدن و تمدن بدون مقامات سیاسی امکانپذیر نمیباشد».
اگرچه ابن خلدون مشخصاً تأکید میکند که «یک حکومت خوب معادل با مالیمت میباشد» (ابن
خلدون« .)89 :1382 ،اگر حکمران در مورد مجازاتها ظالم و سختگیر باشد ،مردم بیمناك و
افسرده میشوند و از طریق دروغها ،نیرنگها و فریبها بهدنبال حمایت از خودشان میباشند.
این امر به یکی از ویژگیهای شخصیتی آنها تبدیل میشود .ادراك و شخصیت آنها فاسد میشود.
 ...آنها ممکن است برای قتل او توطئه نمایند» (همان) .در سال  ،1339شاه هم در عرصۀ داخلی و
هم در عرصۀ بینالمللی ،با مشکالت بزرگی مواجه بود؛ تورم باال بود ،انتقاد از دیکتاتوری شاه در
داخل دستگاه حکومت در حال افزایش بود ،اتحاد شوروی هنوز از شاه خشمگین بود و ضد او
تبلیغ میکرد .در آمریکا سناتور کندی ،که از منتقدان سرسخت فساد و اتالف کمکهای آمریکا در
ایران و کشورهای دیگر بود ،به ریاست جمهوری رسید .جبهۀ ملی دوم جامعۀ سوسیالیستهای
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خلیل ملکی و بعد ،نهضت آزادی مهدی بازرگان اعالم وجود کردند .شریف امامی به نخست
وزیری رسید .دور دوم انتخابات مجلس در زمستان  ،1339نیز با تقلب همراه شد .دانشجویان در
حال شورش بودند .در  19دی « 1340قانون اصالحات ارضی» ،که مرحلۀ اول اصالحات توصیف
شده بود ،به تصویب مجلس رسید ،با این امید که رژیم بتواند با پرداخت غرامت به مالکان و
ایجاد مالکیت کوچک زمین برای روستاییان و به دنبال آن توسعۀ کشاورزی و از طرفی با تشویق
مالکان پیشین به سرمایهگذاری در اقتصاد شهری و تشویق بورژوازی شهری به سرمایهگذاری در
صنعت ،به نظامی نسبتاً مشروطه با پایگاهی گسترده و حمایت طبقات متوسط شهری و کشاورزان
مستقل تبدیل شود .اما دولت امینی در سال  ،1341سقوط کرد و اسداهلل علم جای او را گرفت و
این آغاز قدرت مستقیم و شخصی شاه بود (کاتوزیان .)283-284 :1392 ،در سال  ،1339با ورود
دموکراتهای آمریکا به کاخ سفید ،نسیم تازهای در ایران وزید و امید به گشایش فضای سیاسی را
افزایش داد ،لیکن به عـلت فقدان سازمانهای سیاسی متشکل ،نیروهای مخالف نتوانستند از
وضعیت پیش آمده بهرهبرداری نمایند (سلطانلو.)168 :1380 ،
گروههای رسمی (اعم از انجمنی و نهادی)1در جوامع غربی اهمیت فوقالعادهای دارند .در
جوامع دموکراتیک ،نهادهای مشارکت قانونی (یعنی احزاب ،سندیکاها ،مطبوعات ،دانشگاهها و
مجالس) مهمترین کانونهای نخبهساز را تشکیل میدهند .برعکس ،در کشورهایی چون ایران با
فرهنگ سنتی و ظل اهلل بودن پادشاه ،این کانونها نقش اصلی در تربیت نخبگان سیاسی نداشتند،
بلکه بیشترین مراکز تربیت نخبگان و مهمترین اهرم رسیدن به قدرت داشتن زمین ،پیشینۀ
خانوادگی ،وابستگی به دربار و عضویت در لژهای فراماسونری بود .بیشتر طبقات در ایران هرگز
ریشۀ تاریخی عمیق نداشتند و به دلیل فقدان استقالل و سازمان ،درنهایت همواره تابع نظام
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1گروه رسمی گرو هی است که دارای تشکیالت بزرگ ،اعضای بسیار زیاد و روابط اعضا با هم خنثی و بیطرفانه و
کامالً ابزاری است ،همچنین به صورت رسمی به ثبت رسیده و قانوناً سازماندهی شدهاند .گروههای رسمی به دو گروه
انجمنی و نهادی تقسیم میشود .گروههای انجمنی در جهت منافع اعضای گروه است ،مانند اتحادیههای صنفی،
سندیکاها ،انجمن های مذهبی و قومی ،که اکثراً به جهت تمرکز قدرت حکومتی ،تحت استیالی حکومت قرار دارند.
نمیتوان از موجودیت گروههای رسمی انجمنی در کشورهای درحالتوسعه ،مانند کشورهای غربی ،در دموکراسیها
سخن گفت .اما درمقابل ،گروههای نهادی برای انجام نقشی خاص بهوجود آمدهاند و شخصیت حقوقی دارند (مانند
ادارات و مؤسسات حکومتی ،مجالس قانونگذاری ،بوروکراسیهای نظامی و احزاب سیاسی) (ازغندی.)1376 ،
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سیاسی بودند (ازغندی .)1376 ،در مورد گروههای رسمی نهادی در ایران میتوان به مجلس
شورای ملی ،مجالس ایالتی و والیتی و مؤسسات دولتی اشاره کرد که از پیامدهای انقالب
مشروطه بهشمار میآیند .این گروهها در اکثر اوقات ،بهخاطر حمایت دربار و شاه ،از موقعیت
بهتری نسبت به گروههای رسمی انجمنی برخوردار بودهاند .این مرحله از تاریخ ایران نیز از این
قاعده مستثنی نبود .آنچه که این دوره را متمایز میکند درآمد نفتی دولت بود که به نظام سیاسی
استقالل بیشتری میبخشید و موجب تشدید وابستگی گروههای رسمی به دولت میشد.
همانطور که اشاره شد قبل از نهضت ملی و کودتای  28مرداد ،تا حدودی فضای سیاسی باز
و احزاب سیاسی مستقل فعال بودند .این در حالی بود که پس از کودتای  28مرداد ،با لغو
تحریمهای نفتی ،کمکهای مالی و نظامی آمریکا و افزایش قیمت نفت ،تا حدودی کشور شاهد
رونق اقتصادی بود ،اما از آنجا که رانت نفت و نیز رانتهای خارجی باعث استقالل بیشتر دولت
و حکومت از مردم شده بود ،دولت توانست با سرکوب شدید مخالفان سیاسی و تعطیل کردن
فعالیت احزاب ملی و تأسیس احزابی با تابعیت محض از دولت و دربار ،نهادهای سیاسی مستقل
را از گردونۀ فضای سیاسی خارج و نهادهایی غیر مستقل را در رأس امور سیاسی و اقتصادی
کشور قرار دهد .در این میان ،نمایندگان مجلس نیز تحت نظارت و کنترل شدید دولت برگزیده
میشدند تا افراد مستقل و غیردولتی در مجلس راه نیابند .درآمدهای نفتی و رانتهای خارجی
قدرت شاه را در این سرکوبها و ایجاد فضای امنیتی در کشور بیشتر میکرد.
بهطورکلی باید گفت که گروههای رسمی انجمنی و نهادی در طول تاریخ سیاسی ایران از
اهمیت چندانی برخوردار نبودهاند و وقتی در جامعهای از گروههای رسمی کاری ساخته نباشد،
بایستی گروههای غیررسمی 1مسئولیت گروههای رسمی را به عهده گیرند .از مطالعۀ تاریخ سیاسی
صد سالۀ اخیر ایران درمییابیم که مهمترین کانون تجمع آرا و سازماندهی اجتماعی و سیاسی در
ایران ،گروههای غیررسمی بودهاند .در جوامع درحالتوسعه ،مانند ایران ،ازآنجاییکه گروههای
رسمی هیچ گونه اقتدار و نفوذی برای برقراری رابطه میان حکومت و مردم ندارند ،لذا این کار
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1گروه غیررسمی کوچک است و بدین خاطر تمامی اعضا یکدیگر را میشناسند و همبستگی اعضا نسبت به سازمان
از ابزاری شدن گروه جلوگیری میکند .گروههای غیررسمی ،غیراداری ،ثبتنشده و فاقد شخصیت حقوقی هستند و
اهداف خود را به شیوهای نامشخص تدوین و مطرح میسازند و در عمل شدیداً قائم به شخص هستند (ازغندی،
.)1376
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مهم را گروههای غیررسمی به عهده میگیرند .از مهمترین اثرات سلطۀ گروههای غیررسمی بر
روابط اجتماعی ،به وجود آمدن زمینۀ بیاعتنایی به نظم و قانون است .همچنین شیوۀ پیشبرد
اهداف تحتالشعاع منافع شخصی بوده است .استمرار این فرهنگ موجب دور شدن طرز تفکر
ایرانیان از شیوههای علمی گردید (ازغندی .)1376 ،از مهمترین گروههای غیررسمی که در این
دوره بزرگترین چالش را پیش روی حکومت گذاشتند گروههای مذهبی و دینی بودند «از اواخر
دهه  ، 1330گرایش به مخالفت با تمرکز قدرت در دست شاه و جوّی که تجدد ،آمریکاگرایی و
روابط خوب با اسرائیل را تشویق میکرد ،در میان برخی از روحانیان و مردم مذهبی شکل گرفته
بود» (کاتوزیان .)286 :1392 ،ایدئولوژی حکومت ،بهویژه شاه ،که در این سالهای پایانی دهۀ
 1330از روابط خوب با روحانیت و گروههای مذهبی روی برتافته بود و از سویی در غیاب
احزاب و گروه های رسمی مستقل در کشور ،زمینه را برای این دید انتقادی فراهم کرد و «با
درگذشت آیت اهلل بروجردی ،مظهر «تقیه» روحانیان ،این دید انتقادی رشد کرد و پر سر و صدا
شد .آیت اهلل خمینی (ره) با صدور بیانیهای که در آن بهشدت به همهپرسی شاه حمله کرده و آن
را محکوم کرده بود ،کانونی برای تمرکز مخالفان مذهبی فراهم آورد» (همان) .البته در کنار این
گروهها ،طبقات متوسط جدید نیز با دیکتاتوری مخالف بودند و آرزوی بازگشت آزادیهایی را
داشتند که در دوران مصدق در اختیار آنان بود.
به اعتقاد آلموند و وربا ،دو تن از صاحبنظران مبحث فرهنگ سیاسی ،فرهنگ سیاسی همان
نظام سیاسی درونی شده در ادراکات ،احساسات و ارزیابیهای مردم است .رابطۀ اساسی میان
فرهنگ سیاسی تابعیت و ساخت قدرت مطلقه در ایران ،رابطۀ بازتولید متقابل بوده است .از
ویژگیهای فرهنگ سیاسی تابعیت ،بیتفاوتی ،بیاعتمادی و بدبینی سیاسی است که درنتیجۀ
عملکرد ساخت سیاسی شدت یافته است .بدینسان ،قدرت احساس عدم امنیت و بیاعتمادی
بهوجود میآورد؛ زیرا روند قدرت مقید به نهادها و قواعد مشخص نبوده ،بلکه تابع امیال
قدرتمندان خواهد بود .ساخت قدرت میکوشیده که برای تحکیم خود ،بخش سنتی فرهنگ
سیاسی را بازتولید کند و درمقابل ،رواج این فرهنگ سیاسی پشتوانۀ عملکرد ساخت قدرت را
تشکیل میداده است (بشیریه .)1378 ،گرچه این فرهنگ سیاسی ریشه در تاریخ ایران و ایرانی
دارد و هرچند نمی توان ادعا کرد که این رابطۀ قدرت سیاسی (مطلقه یا عمودی) با فرهنگ
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سیاسی عمومی تابعیت (و البته فرهنگ سیاسی نخبگان )1در این دورۀ زمانی بهوجود آمده است،
اما با توجه به اتفاقاتی که در این مرحلۀ تاریخی رخ داده ،و به برخی از آنها اشاره شد ،و با در
نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگ سیاسی آمریت-تابعیت میتوان نتیجه گرفت که در این بازهزمانی
این فرهنگ حفظ و تقویت شده است .درآمدهای نفتی فزاینده بهتدریج بر قدرت مطلقۀ شاه افزود
و ،همانطور که قبالً هم اشاره شد ،فاصلۀ جامعه و حکومت را روزبهروز بیشتر کرد و بر تابعیت
مردم و حتی نخبگان سیاسی افزود .تقویت این فرهنگ سیاسی ویژه ،در کنار شکلگیری فرهنگ
مصرفی در بین افراد جامعه ،یکی از پشتوانههای اصلی نگرش و ایدئولوژی گروه حاکم بود (میان
فرهنگ سیا سی و ساخت قدرت ،رابطۀ باز تولید و گزینش وجود دارد) و تأثیر عمیقی بر عملکرد
اقتصادی کشور و بازار اقتصادی گذاشت.
در فرهنگ سیاسی آمریت-تابعیت ،فرصتطلبی و فردگرایی منفی و ترسآلود رواج مییابد.
درعینحال ،اعتراض به حکومت نیز گاهی صورت میگیرد .این اعتراض اغلب به دو شکل است:
یکی اعتراض از موضع اخالقی بر ضد فرصتطلبی و قدرتپرستی که نمونۀ آن را میتوان در
اعتراضات پنهانی و خصوصی یافت .اینگونه اعتراض معموالً به عزلتگزینی و کنارهجویی و
انفعال کامل سیاسی میانجامد .نوع دوم ،اعتراض ناگهانی و عصبی که پس از برههای کوتاه،
دوباره جای خود را به اطاعت و تابعیت محض میدهد (بشیریه .)1378 ،در این مرحله از تاریخ
ایران نیز ،بهویژه از سال  ،1339که کشور به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت دچار رکود اقتصادی
شده بود و از طرفی ،با قوت گرفتن فرهنگ سیاسی تابعیت و نیز گروههای غیررسمی ،بهویژه
گروههای مذهبی ،شرایط برای قیام  15خرداد  1342فراهم شد.
شاید بتوان دو ویژگی اصلی را برای نوع حاکمیت سیاسی شاه ،بهویژه در دو دهۀ آخر
حاکمیتش برشمرد؛ اول ،فردگرایی سیاسی شاه است که درواقع بهمعنای غلبۀ روابط شخصی بر
مناسبات سیاسی است .شاه درواقع بهجای اینکه از طریق احزاب ،سازمانهای بوروکراتیک و
قانونی حکومت کند ،بیشتر بر مبنای روابط شخصی و چهره به چهره سعی در اعمال قدرت
داشت ،درواقع وی به نوعی از سیاست «رسمیتزدایی» کرد و رویکردی «محفلی» و غیررسمی را
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1ماروین زونیس فرهنگ سیاسی نخبگان ایران را در دورۀ مورد مطالعهاش در چهار ویژگی خالصه کرده است:
بدبینی سیاسی ،بی اعتمادی شخصی ،احساس عدم امنیت آشکار و سوء استفاده بین افراد .به نظر وی این نگرشها
اساس رفتارهای سیاسی در ایران بودهاند (بشیریه.)1375 ،
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در تمشیت امور حاکم ساخت .ویژگی دوم ،تضعیف هدفمند و تعمدی نهادهای مدنی و نظارتی و
مشارکتی بود که زمینه را برای استبداد و حکومت مطلقه هرچه بیشتر فراهم نمود (ازغندی،
.)234 -236 :1382
ابن خلدون دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی را ناخوشایند میپندارد .انجام این
کار نه تنها از طریق کاستن فرصتها و منافع به مردم ( )Nآسیب خواهد رساند ،بلکه حتی درآمد
مالیاتی دولت را نیز کاهش میدهد .بنابراین ،دولت خوب از نظر ابن خلدون نه بهصورت یک
دولت مداخلهگر و نه یک دولت دیکتاتوری تصور میشود .درعوض ،دولتی است که از رواج
شریعت ( )Sاطمینان حاصل نموده و به عنوان وسیلهای برای تسریع بخشیدن به توسعه و
خوشبختی انسانها عمل نماید.

نقش ثروت
باتوجه به اینکه سؤال دوم این مقاله در پی علل عدم توسعۀ دولت پهلوی دوم ،با وجود
درآمدهای هنگفت نفتی و انواع کمکهای خارجی میباشد ،به همین دلیل به تبیین یکی دیگر از
مؤلفههای نظریۀ توسعه ،که همان ثروت میباشد ،در این بخش میپردازیم.
ثروت ( )Wمنابعی را در اختیار میگذارد که برای اطمینان حاصل نمودن از عدالت ( )jو
توسعه ( )gاجرای مؤثر نقش آن توسط دولت ( )Gو خوشبختی تمامی مردم ( )Nمورد نیاز
میباشند .ثروت به ستارگان ،یا وجود معادن طال و نقره بستگی ندارد .درعوض به فعالیتهای
اقتصادی ،بزرگی بازار ،انگیزهها و تسهیالت فراهم شده توسط دولت و ابزاری بستگی دارد که
بهنوبهخود به پسانداز یا «مازاد باقیمانده پس از برطرف نمودن نیازهای مردم» وابسته است .هرچه
این فعالیت بیشتر باشد ،درآمد نیز بیشتر خواهد بود .درآمد باالتر به داشتن پساندازهای بیشتر و
سرمایهگذاریهای بزرگتری در ابزار کمک خواهد نمود که بهنوبهخود به توسعه و ثروت بیشتر
منجر خواهد شد (چاپرا .)2008 ،ابن خلدون به میزان بیشتری با بیان این نکته که «و بدانید که
ثروت وقتی جمع نمیشود که احتکار شده و در گاوصندوقها انباشته شده باشد .درعوض وقتی
رشد یافته و گسترش مییابد که برای خوشبختی مردم ،برای دادن حق و حقوق آنها و برای از
بین بردن سختیهای آنها خرج شده باشد» (ابن خلدون )90 :1382 ،بر نقش سرمایهگذاری تأکید
نمود .این امر «مردم را توانمند میسازد ،به دولت قدرت میبخشد ،زمان را موفقیتآمیز نموده و
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حیثیت دولت را ارتقا میدهد» (همان .)88 :عواملی که به عنوان کاتالیزور عمل میکنند ،شامل
میزان پائین مالیات ،امنیت زندگی و اموال و یک محیط فیزیکی امن میباشند.
از بنیادهای مهم اقتصادی ،فرهنگی وابسته به دربار پهلوی ،بنیاد پهلوی بود که در این دوره
فعالیت آن آغاز شد .شاه در سال  ،1328برای به جریان انداختن پولهای حاصل از فروش امالك
سلطنتی به دهقانان و درآمدهای ناشی از اجارۀ مستغالت و تأسیسات وابسته و درآمد محصوالت
کشاورزی ،به تأسیس دفتر امالك اختصاصی اقدام کرده بود .اما بهدنبال افزایش درآمدهای نفتی و
فعالیتهای تجاری و کشاورزی ،شاه تصمیم گرفت محلی برای تمرکز سرمایۀ خود در آن به
منظور قانونی کردن ثروت بیحساب خود و کاستن از فشار سخنانی مبنی بر غصبی بودن
داراییهای خود تأسیس کند .بنابراین بنیاد پهلوی در سال  ،1337به جای دفتر امالك اختصاصی
ایجاد شد و به یکی از سازمانهایی تبدیل شد که بهطور رسمی ،با نام خاندان پهلوی فعالیت
میکرد .این بنیاد در ظاهر یک سازمان خیریه بود که از ثروت شخصی شاه تغذیه میکرد
(گراهام .)44 :1358 ،1هرچند بنیاد در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران حضور فعال
همه جانبهای داشت ،فهرست کاملی از داراییهای خود را ارائه نمیداد؛ اما سند جالبی که گزارش
ماهانه یکی از بانکهای سوئیس دربارۀ بنیاد پهلوی است ،درآمد بنیاد را در ماه اعالم و گزارش
« 12میلیون» دالر برآورد کرده که از طرف شرکت ملی نفت ایران به حساب بنیاد پهلوی واریز
شده است .سرمایۀ بنیاد تنها دارایی شاه و اطرافیان او نبود .شاه قسمتی از پول حاصل از فروش
ساالنۀ نفت و وام های دریافتی از آمریکا و بانک جهانی را به حساب بنیاد پهلوی منتقل میکرد
(همان .)190 :مقیاس عظیم عملیات بنیاد بهنحوی بود که امکان نداشت به تنهایی بتواند میزان
نقدینگی مورد لزوم را داشته باشد و طبیعیترین منبع سری آن شرکت ملی نفت ایران بود
(بختیاری.)49 :1384 ،
ماروین زونیس معتقد است بنیاد پهلوی مهمترین قدرت اقتصادی در ایران پس از دولت بوده
و نقش کلیدی در تمام عرصههای زندگی عمومی ایرانیان داشته است .بیتردید بخش بزرگی از
منابع مالی بنیاد در فعالیتهای تجاری و برای حفظ قدرت اقتصادی آن مصرف میشده و بخش
کوچکتری از سرمایههای بنیاد به اهداف خیریه صرف اختصاص یافته بود (گراهام.)1358 ،
اگرچه بنیاد پهلوی به نام یک بنیاد خیریه و برای انجام کارهای نیکوکارانه تأسیس شد ،این
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Graham
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کارهای به ظاهر خیریه ،به نام خانوادۀ سلطنتی و برای محبوب کردن آنها انجام میگرفت .اما بنیاد
پهلوی و ثروت خانوادۀ سلطنتی منبع اصلی هزینۀ این کارها نبود ،بلکه بار این هزینهها بر دوش
دولت گذاشته شده بود .بودجۀ مملکتی پنهان از مردم و به میزان زیاد مستقیماً به بودجۀ بنیاد
منتقل میشد و به ادارۀ بنیاد کمک میکرد (همان .)193 :شخصیت اول بنیاد شاه بود و  2/5درصد
درآمد خالص بنیاد ،متعلق به او بود .بعد از او ،ده نفر از اعضای برجسته بنیاد هرکدام  2/5درصد
درآمد خالص را بهرهمند میشدند 5 .نفر از این افراد ،از مقامهای حکومتی ،یعنی نخست وزیر،
وزیر دربار ،رئیس سنا ،رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور بودند و پنج نفر بعدی را شاه
مستقیماً برمیگزید .این نظر وجود دارد که این بنیاد در نظر شاه یک سازمان موازی دولت برای
کنترل و هدایت پروژههای بخش خصوصی و غیر امنیتی بود (نجاتی .)491 :1371 ،این بنیاد
درحقیقت در تیول شاه قرار گرفت و او به همراه خانوادهاش جزو سهامداران عمدۀ اکثر مؤسسات
و شرکتهای موجود در ایران درآمدند .همانطور که از ویژگیهای این بنیاد مهم اقتصادی ،که در
این دوره تأسیس شد ،مشهود است با تأسیس این بنیاد ،پایههای فساد گسترده در کشور رسماً
گذارده شد .تا حدی که در پوشش این بنیاد به ظاهر خیریه ،پولهای هنگفتی بهویژه از محل
درآمدهای نفتی جابهجا میشد و در اختیار حکومت قرار میگرفت ،بدون آنکه نیازی به
پاسخگویی حکومت وجود داشته باشد .بهزعم اولسن دولت نقش اساسی در ایجاد و برقراری
زیرساخت نهادی از جمله نهاد قضایی دارد که خود الزمۀ کارکرد مؤثر اقتصادهای مبتنی بر بازار
است .تازمانیکه پاسخگویی نظامیافتهای از سوی مقامات سیاسی وجود نداشته باشد ،امکان بروز
فساد وجود خواهد داشت (کاکس .)1388 ،مقدمات تأسیس این بنیاد با رشد فزایندۀ درآمدهای
نفتی و ایجاد فضای بستۀ سیاسی فراهم شده بود .در سال  ،1336قانون نفت به تصویب رسید .به
موجب ایـن قـانون به شرکت ملی نفت ایران اختیار داده شـد کـه برای جـلب سـرمایههای
خـارجی بیشتر به انعقاد قراردادهای نـفت بپردازد .ایتالیا از طریق مؤسسۀ نفت دولتی آجیپ با
شرکت ملی نفت ایران برای اولینبار در خاورمیانه قـراردادی بـرمبنای مشارکت منافع ( 75-25به
نفع ایران) منعقد نمود .مدت قـرارداد  25سـال از تـاریخ فروش بوده و بـرای سـه دورۀ پنجساله
قابل تمدید بود .در سال  1337نیز دومین قرارداد مشارکت بر مبنای  75-25با شرکت نفت پان
آمریکن منعقد گردید و شرکت ایپاك به وجود آمد .مدت این قرارداد  25سال از تـاریخ شـروع
بهرهبرداری و برای سه دورۀ  5ساله قابل تمدید بود (کرونولوژی یکصد و هجده ساله نفت ایران،
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 .)375-378 :1352این رشد فزایندۀ بهرهبرداری از منابع نفتی کشور و درآمدهای سرشار آن در
کنار دیگر عایدات نیاز به وجود چنین نهاد اقتصادی را دربرداشت.
بهزعم ابن خلدون ،ثروت همچنین به تقسیم و تخصیص کار بستگی دارد ،هرچه این
تخصیص بیشتر باشد ،میزان گسترش ثروت نیز بیشتر خواهد بود« .تکتک انسانها نمیتوانند به
خودی خود تمامی نیازهایشان را برآورده نمایند .آنها بدین منظور باید در تمدن خود با یکدیگر
مشارکت داشته باشند .نیازهایی که میتوانند از طریق همکاری گروهی برطرف شوند ،آنچه را که
قادرند به تنهایی ایجاد کنند چندین برابر مینمایند[ ... .مازاد ]1برای تهیه کاالهای لوکس و
برطرف نمودن نیازهای ساکنین شهرهای دیگر خرج میشود .آنها کاالهای دیگری را در ازای اینها
وارد می کنند .پس دارای ثروت بیشتری خواهند شد  ...کامیابی بیشتر آنها را قادر میسازد تا
تجمالت و چیزهائی همچون خانهها ،لباسها و ظروف شیک و استفاده از خدمتکاران و
کالسکه هایی را داشته باشند که با آن تجمالت همراه هستند  ...درنتیجه ،صنعت و صنایع دستی
رونق مییابند».
انسانها اجازه نمیدهند که از کار آنها بهصورت مجانی استفاده شود ،بنابراین ،تقسیم کار تنها
زمانی رخ خواهد داد که تبادل امکانپذیر باشد .این امر به بازارهایی نیاز دارد که بهخوبی تنظیم
شده و مردم را قادر می سازند تا نیازهای خود را تبادل نموده و برطرف نمایند .افزایشی در میزان
درآمدها و ثروت ،به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک نموده و دولت را قادر میسازد تا پول
بیشتری را برای خوشبختی مردم صرف کند .این موضوع ،به گسترشی در فرصتهای اقتصادی و
توسعۀ بیشتر منجر میشود که بهنوبهخود یک افزایش طبیعی در جمعیت و همچنین مهاجرت
نیروی کار و پژوهشگر ماهر و غیرماهر از مکانهای دیگر را تحمیل میکند ،بنابراین سرمایۀ
انسانی و فکری آن جامعه را هرچه بیشتر قوت میبخشد .چنین افزایشی در جمعیت ،میزان تقاضا
برای کاالها و خدمات را باال میبرد و بدین وسیله صنایع را ارتقا میبخشد ،درآمدها را افزایش
میدهد ،علم و آموزش را ارتقا میدهد و توسعه را هرچه بیشتر تسریع مینماید .در ابتدا ،قیمتها
با افزایش توسعه و تولید روبه کاهش میگذارند .اگرچه ،اگر میزان تقاضا به باال رفتن ادامه دهد و
ذخیره قادر به همگام شدن با آن نباشد ،کمبود بهوجود میآید که به افزایشی در قیمت کاالها و
خدمات منجر میگردد .قیمت ضروریات نسبت به قیمت چیزهای تجمالتی سریعتر افزایش
مییابند و قیمتها در مناطق شهری سریعتر از قیمتها در مناطق حومه افزایش مییابند .هزینۀ
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نیروی کار و مالیاتها نیز افزایش مییابند .این امر به افزایش بیشتری در قیمتها منجر میشود
که باعث ایجاد سختی برای مردم شده و به واژگونی جریان جمعیت منجر میگردد .توسعه کاهش
مییابد و کامیابی و تمدن نیز در کنار آن کاهش مییابند .در این شرایط ،دولت سعی میکند تا
کنترل بیشتری را روی تمامی منابع قدرت و ثروت اعمال دارد .انگیزۀ کار و کسب درآمد بهطور
معکوسی در میان مردم ،تأثیر میگذارد .دولت درعوض قادر نخواهد بود تا پولی را برای توسعه و
خوشبختی مردم صرف نماید .توسعه کاهش مییابد ،بحران اقتصادی عمیقتر میشود ،نیروهای
فروپاشی تسریع شده و به پایان دادن به خاندان حاکم منجر میشود.

نقش مردم
در پاسخ به سؤال دوم این مقاله به مردم به عنوان یکی دیگر از مؤلفههای نظریۀ توسعۀ ابن
خلدون در جهت ایجاد یا عدم ایجاد توسعه نگریسته میشود.
انسان اجتماعی یا همان مردم در مرکز تحلیل ابن خلدون جای دارد ،زیرا افت و خیز تمدن به
میزان زیادی به خوشبختی یا بدبختی مردم بستگی دارد .این موضوع ،بهنوبهخود ،نه تنها به
متغیرهای اقتصادی بلکه حتی از طریق یک فرایند علت و معلولی گردشی که در دورۀ طوالنی از
تاریخ گسترده شده است به نقش مرتبط عوامل اخالقی ،نهادی ،روانی ،سیاسی ،اجتماعی و آماری
نیز بستگی دارد (چاپرا .)840 :2008 ،بهنظر میرسد از دالیل اصلی ماندگاری اندیشه و نظریات
اجتماعی ابن خلدون توجه اساسی او به انسان است .بهعبارتدیگر «تمام نظریات اجتماعی ابن
خلدون مبتنی بر نظریۀ انسانشناسی او است .امکان ندارد که ما فصلی از فصول اصلی مقدمه را
چه در جامعهشناسی عمومی او ،چه در بحث دولت ،چه در شهر ،صنعت و حتی جامعهشناسی
معرفتی او مرور کنیم بدون اینکه ابن خلدون ابتدا به طرح نظریهای در باب انسان نپرداخته باشد»
(جمشیدیها.)1383 ،
بررسی نقش مردم ،افرادی که خارج از ساختار برنامهریزی و سیاستگذاری و خارج از
دولت و حکومت بودهاند یا بهعبارتی «فرد ایرانی» چگونگی تأثیرگذاری آنها در معادالت سیاسی
و توسعهای ،در این تحلیل اهمیت بسیاری دارد .پس از پایان جنگ جهانی دوم ،نـاگهان بـر
ارزش انرژی و بهویژه نفت در جهان افزوده شد .از سوی دیگر ،وجود برخی روزنامهها و محافل
مستقل در داخل کشور ،این مطلب را به اطالع و آگاهی عموم مردم ایران میرساندند .بهتدریج و
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بر اثر آگـاهی مـردم از ماهیت قـراردادهای نفتی ایران و انگلیس و از سوی دیگر قدر و ارزش
این کاال ،زمزمههای ملی شدن نفت در ایران آغاز گردید .سیر و سلوك بهرهبرداری خصوصی و
قراردادی شرکت انگلیسی از حوضههای نفتی کشور ،که در سالهای منتهی به  1329بیش از پیش
در کانون توجه مردم و اهالی مجلس شورای ملی قرار گرفته بود ،نوعی سواستفاده و برداشت
ناعادالنه غیرمردمی تلقی شده بود که دست مردم و ذی حقوقین را از اصل در آمدهای نفتی کوتاه
میساخت .باالخره در روز  29اسفند  ،1329دست دولت به صنعت نفت رسید .بدیهی است
چهرۀ قابل قبول دولت در آن زمان ،فشار تعصب ملی و بهرهبرداری آشکار بیگانه از نفت کشور،
نقش مهمی در این رویداد ایفا نمود اما آنچه پیشبینی میشد – و البته به حقیقت پیوست – تغییر
مسیر ورود و فشار افرادی بود که منفعت خویش را از دست رفته میدیدند .دیری نپایید که
استفاده از اهرمهای عمدتاً اقتصادی از طریق تحریم خرید نفت و مبادالت بینالمللی با ایران -
توسط انگلیس و با همکاری آمریکا – توانست پایههای ثبات حکومت مصدق را سست کرده و
با دو ضربت سازماندهی شده در  25و  28مرداد  ،1332جهتگیری دولت ایران بار دیگر پس از
فاصلهای کوتاه با انگلیس و یارانش همسو گردد (قدیری فرکوش.)250-251 :1382 ،
مردم در پوشش نـهضت نـفت درواقـع خواستار مبارزه با قدرتهای دخالتگر و استعماری
خـارجی بـودند .ایجاد سازمان ملل متحد و تدوین برخی قوانین در آن ،مانند حق آزادی تعیین
سرنوشت ،در بیداری و خـواست مـردم بسیار مؤثر بود .فضای حـاکم بـر جهان در آن مـقطع
کـه تـحت عنوان جنگ سرد شناخته میشود نـیز بـر این روند تأثیر داشت .مبارزه و رقابت
قدرتهای صنعتی برای کسب نفت نـیز از دیـگر عوامل تسریعبخش و تسهیلکنندۀ جریان
مـبارزات صنعت نفت شمرده مـیشود .باوند در زمینۀ علل شکست و نـاکامی ایـن حرکت و
وقوع کودتای  28مرداد معتقد است که بزرگنمایی بیش از حد مشکالت و اختالفات میان
گروههای سـیاسی از یـکسو و ساختار اجتماعی مردم از سوی دیـگر ،بـاعث نـاکامی و عدم
موفقیت نـهضت گـردید .یکی دیگر از دالیل را مـیتوان در عـدم درك مناسب و منطبق بر
واقعیات سران نهضت از بازار جهانی نفت جستجو کرد .در مقطع زمانی  1329تـا  ،1332دولت
ایران امیدوار بود که به دلیـل قـطع صدور نـفت ایـران و کـمبود نفت ،غرب به خـواستههایش
تن دهد اما در عمل ،اینگونه نشد و عراق ،عربستان و برخی صادرکنندگان نفت بهراحتی کمبود
نـفت را جـبران کردند و ایران با عدم درك صحیح از بـازارهای جـهانی نـفت نـه تـنها نتوانست
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از این عـامل بـه عنوان یک سالح مؤثر استفاده نماید بلکه کشور را از عایدات و درآمد نفتی در
آن شرایط حساس محروم نمود (باوند .)81 :1382 ،با این توضیحات میتوان نتیجه گرفت
شکست نهضت ملی و وقوع کودتای  28مرداد  1332عالوهبر عوامل خارجی ،یک عامل داخلی
خیلی مهم داشت و آن هم تغییر باورها ،انتظارات و در کل مدل ذهنی مردم به دنبال ملی شدن
صنعت نفت بود .در این میان ،عدم حمایت روحانیت و گروههای غیررسمی از دولت مصدق و
نهضت ملی این ساختار ذهنی جدید را تثبیت کرد .درخصوص اهمیت گروههای غیررسمی و
مذهبی به عنوان نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد جامعه در بخشهای بعدی مقاله بحث خواهد شد.
کودتای  28مرداد  1332هرچند توسط نیروها و عوامل خارجی و بـیگانه صورت پذیرفت اما
هیچگاه نباید مؤلفههای درون ساختاری خصوصاً نقش نخبگان و روشنفکران در آن را فـراموش
کرد .کودتا در تحلیل متقی ( )80 :1382یک متغیر وابسته است و زمانی رخ میدهد که همبستگی
مردم و مقاومت مدنی آنها به حداقل و پایینترین درجه افول پیدا کند .از سوی دیگر،
سرخوردگی تودهها نیز عاملی مهم و اساسی در فروپاشی اجتماعی یک جامعۀ مدنی بهشمار
میرود .افزایش انتظارات از نهضت ملی شدن نفت ازجمله مهمترین عوامل بروز کودتا دانسته
میشود .مبارزه با استعمار و حرکت در جهت ملی کردن صـنایع بـزرگ در کشور به آهستگی
توقع مردم را افزایش داد و درنتیجه حرکت به سوی عوامزدگی که مشخصه بارز آن حداکثرگرایی
است افزایش یافت .در پی بروز جوّ عوامزده و احساساتی ،روشنفکران و نخبگان فکری جامعه
به سمت انـفعال سـوق داده شدند .نتیجۀ گوشهنشینی نیروهای فکری و پیشرو در هر جامعهای
منجر به سردرگمی نهضتها و آمیخته شدن شعارها و اهداف واقعی با خواستهای مجازی و
غیرملموس خواهد بود (همان) .به باور نورث «درصورت عدم اطمینان کامل ،تصمیمگیری
براساس دین ،باورها و ایدئولوژیها صورت میپذیرد» (همان .)8 :بهنظر میرسد در این
بازهزمانی حساس از ملی شدن نفت تا کودتای  28مرداد  1332نیز همین افزایش توقعات مردم و
تغییر باورها و ساختار ذهنی آنها و در کنار آن وضعیت اقتصادی نابسامان آن دوره که به دلیل
تحریم های نفتی و عدم درك مناسب بازارهای جهانی توسط مصدق و رهبران نهضت نفت
بهوجود آمد ،بر بیاعتمادی مردم به مصدق و سیاست «اقتصاد بدون نفت» او دامن زد و درنهایت،
در کنار دخالت عوامل خارجی به کودتا انجامید .این باورها در سالهای بعد نیز ادامه یافت و به
وفور در تاریخ اقتصادی ایران نقش مهمی ایفا کرد.
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این مسیر به قدرت نیافتن نظری و عملی مردم در زمانهای آتی و همچنین عدم نفوذ
اطالعاتی و آگاهی از بطن اعمال توسط ایشان ،نیل آنها به سمت مصرفگرایی مدیریت شده و
درگیری در تأمین نیازها از خطوط ترسیم شده توسط حکومت منتهی شد.

نقش توسعه و عدالت
توسعه و عدالت از دیگر مؤلفههای چندگانۀ نظریۀ توسعۀ ابن خلدون هستند که در پاسخگوی به
سؤال دوم این مقاله ،که علل عدم توسعه در دوران پهلوی دوم میباشد ،به آنها در این بخش
پرداخته میشود.
اگر انسانها مرکز این تجزیه و تحلیل باشند ،پس توسعه و عـدالت حیـاتیتـرین پیونـدها در
زنجیرۀ علت و معلول میباشند .توسعه بدین خاطر ضروری مـیباشـد کـه تازمـانیکـه پیشـرفت
محسوسی در خوشبختی و رفاه مردم وجود نداشته باشد ،آنها برای تالش بیشتر انگیزهای نخواهند
داشت .توسعه در مدل ابن خلدون ،صرفاً به رشد اقتصـادی اشـاره نـدارد .توسـعه در ایـن مـدل،
دربردارندۀ توسعۀ انسانی کاملی میباشد که در آن هر متغیـر متغیـر دیگـری را غنـی مـیسـازد و
درعوض توسط آنها غنی میشود ،و به موجب آن به خوشبختی یا خرسندی واقعی مردم و نه تنها
اطمینان حاصل نمودن از بقا بلکه حتی به صعود تمدن کمک مینماید .توسعۀ اقتصادی بـه دور از
بخشهای غیراقتصادی جامعه نمیتواند تنها از طریق نیروهای اقتصادی به وجود آید .این امـر بـه
حمایتهای اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی و آماری نیز نیاز دارد .اگـر ایـن پشـتیبانی موجـود نباشـد،
توسعۀ اقتصادی ممکن است برانگیخته نشود ،و اگر هم این طور شود ،ممکن است پایـدار نباشـد
(چاپرا.)2008 ،
مهمترین اتفاقی که به دنبال کودتای  28مرداد  1332رخ داد انعقاد قرارداد کنسرسیوم بود .این
قرارداد مالکیت دولت ایران بر منابع نفتی کشور را در کنار دست درازی کشورهای غربی بـر ایـن
دارایی ملی ،قانونی و تثبیت کرد و بدین ترتیب پایههای دولتی با ویژگیهـای «دولـت رانتیـر» در
ایران گذارده شد و از این زمان بود که اقتصاد ایران در مسیر ناکارآمدیِ مولّد رکـود قـرار گرفـت.
پس از کودتای  ،1332نفوذ انگلیس تحتالشعاع آمریکا قرار گرفت .ظرف مـدت کوتـاهی رابطـۀ
خوبی بین ایاالت متحده و ایران برقرار شد .انگلـیس بـا گـرفتن  40درصـد از سـهام کنسرسـیوم
مالکیت انحصاری نفت ایران را از دست داد .آمریکا پرداخت کمکهای بالعوض مـالی و نظـامی

تحلیل عوامل جامعه شناختي مؤثر بر تحوالت توسعۀ ايران عصر پهلوي دوم 189 ...

به ایران را در پیش گرفت .این کمکها با همکاری مستشاران نظامی آمریکـا بـه بازسـازی ارتـش
ایران انجامید .در سال  ،1336سیا یک گروه مستشار  5نفری را بـه تهـران فرسـتاد و آنـان ظـرف
مدت چهار سال دستگاهی برای امنیت داخلی تشکیل دادند کـه بـه «سـازمان اطالعـات و امنیـت
کشور» (ساواك) معروف شد .کار اصلی ساواك –که به مرور زمان گسترش یافـت و بـدنام شـد-
آن بود که هرگونه مخالفت سیاسی را شناسـایی ،کنتـرل و سـرکوب کنـد .در سـال  ،1337پیمـان
دفاعی دوجانبۀ ایران با آمریکا خشم علنی و تبلیغات ضد شاه شوروی را در پـی داشـت .جریـان
نفت و کمک خارجی اقتصاد ایران را از رکود اقتصاد بدون نفت بیرون آورد .تشکیالت ابتـداییای
که با فهرستی از برنامههای سرمایهگذاری دولتی با نام «برنامه هفتساله» برای برنامهریزی توسـط
محمد ساعد در سال  1328برپا شده بود به تشکیالت دولتی دائمی و بزرگی تبدیل شد .در آغـاز،
 80درصد درآمد ساالنه به هزینه های توسعه اختصاص داده شـد ،امـا در سـالهـای بعـد ،بخـش
بزرگی از درآمد نفت به هزینههای نظامی اختصاص یافـت و مطـابق تفکـر رایـج دربـارۀ توسـعۀ
کشورهای جهان سوم در آن زمان ،به صنعت اهمیت نسبتاً کمی داده شد (کاتوزیـان-282 :1392 ،
 .)281یکی از فرضیههای اصلی تئوری دولت رانتیر آن است که اتکا به درآمد نفت دولت را قـادر
می سازد تا دست به سرکوب مخالفان بزند .این فرایند مانع مهمی بر سـر راه رشـد جامعـۀ مـدنی
است .اتکا به درآمدهای هنگفت نفتی باعث میشود تا دولتها بـا بـه رسـمیت نشـناختن حقـوق
سیاسی و آزادیهای مدنی ،دست به سرکوب فعالیتهای سیاسی بزنند .درآمدهای نفتی هزینههای
این سرکوب را فراهم میسازد .این دولتها هرساله مقادیر عظیمی از بودجۀ خود را صـرف امـور
نظامی و امنیتی برای مقابله با مخالفان می کنند .استقالل مـالی دولـت رانتیـر در ایـن مـورد حـائز
اهمیت است (راس .)340-347 :2001 ،1چنانچه هزینه های دولـت از منـابع داخلـی و از مالیـات
شهروندان تأمین شود ،دولت برای اخذ مالیات بـه مشـروعیت نیـاز دارد و نمـیتوانـد دسـت بـه
سرکوب گسترده ای بزند .اما در دولت های رانتیـر کـه منـابع مـالی خـارجی و مسـتقل از جامعـه
خویش دارند ،این امر به سهولت امکان پذیر است .دولت رانتیر برای بقا و حفظ قـدرت خـویش،
با انکار حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی شهروندان ،فعالین سیاسی را سرکوب میکند« .کلید فهم
کارایی بازار اقتصادی نهفته در بازار سیاسی است و این کارایی بازار سیاسـی اسـت کـه منجـر بـه
حقوق مالکیت کارا میشود» (نورث .)92 :1377 ،در تــوصیف نــظام سیاسـی توسـعه یافتـه کـه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Ross

 190فصلنامه نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

متضمن رقابت و مشارکت سیاسی است ،نمودهای نهـادی خاصـی بـه عنـوان نــشانگان نــهادی
متصور برای تحقق رقابت و مشارکت سیاسی مورد تأکید است .از نظر تاریخی ،بهویژه بـا تــوجه
بـه تـاریخ توسعۀ سیاسی غرب ،رقابـت و مشـارکت سیاسـی در قالـب نهادهـایی ماننـد احـزاب
سیاسی ،پارلمان و انتخابـات نمـودار شـدهانـد .همچنـین در کشـورهای دیــگری کــه رقابـت و
مشارکت سیاسی تا حدودی گسترش یافته است ،چنین نمودهای نهـادی پدیـد آمـدهانـد (مـایلی،
 .)333-334 :1379همانطور که اشاره شد در این مرحله نیز سرکوب مخالفان سیاسی ادامـه پیـدا
کرد و البته سرعت و شدت بیشتری به خود گرفت تا حدی که سازمان تشکیالتی و امنیتـی بـدان
اختصاص یافت .در این مرحله به دنبال حذف کامل احـزاب سیاسـی مسـتقل و سـرکوب شـدید
مخالفان سیاسی به کمک سازمان امنیتی «ساواك» ،نوبت به مجلس و انتخابات آن نیز رسید.
انتخابات مجلس هجدهم ( )1333-1335آزاد نبود ،و این در مورد مجلس نوزدهم ،کـه دورۀ
آن از دو سال به چهار سال افزایش یافته بود حتی بیشتر صدق میکرد .تصمیم شـاه بـه برگـزاری
انتخابات آزاد برای مجلس بیستم بیشتر برای جلب رضایت کندی گرفته شـده بـود .انتخابـات بـا
تقلب همراه شد و شاه زیر فشار مسئولیت را به گردن اقبال انداخت و به نمایندگانی کـه انتخـاب
شده بودند توصیه کرد که استعفا بدهند .دور دوم انتخابات مجلس بیستم در زمستان  1339نیـز بـا
تقلب همراه بود (کاتوزیان .)278 :1392 ،گازیوروسکی در اشاره به گوشـههـایی از ویژگـیهـا و
عملکرد مجلس شورای ملی طی سـالهـای  1332-1342مـینویسـد« :مجلـس (شـورا) از زمـان
تأسیس آن در سال  ،1906تقریباً منبع اصلی تالش همه گروههای اجتماعی برای نفوذ بر حکومت
بوده و در زمانهای معینی از اختیارات در خور توجهی برخوردار بوده است .بههرحـال انتخابـات
مجلس (شورا) معموالً پس از کودتای  ،1953زیر سلطۀ نیروهای امنیتی قرار گرفـت و ازایـنروی
در ایــن دوره ،شــمار انــدکی از کاندیــداهای محبــوب مــردم بــه مجلــس راه یافتنــد» .بــه اعتقــاد
گازیوروسکی «پس از آنکه در سپتامبر  1963انتخابات مجلس بیست و یکم بهشـدت زیـر سـلطه
قر ار گرفـت ،ایـن مجلـس دیگـر جـز یـک مهـر السـتیکی بـرای تأییـد تصـمیمهـای شـاه نبـود
(گازیوروسکی .)329 :1371 ،به زعم ابن خلدون ،توسعه بدون عدالت امکانپذیر نمـیباشـد .ابـن
خلدون عدالت را همچون توسعه ،در یک اقتصاد محدود در نظر نمیگیرد ،بلکه آن را در وضعیت
جامعتری و در تمامی حوزههای زندگی بشری متصور شده است .ابـن خلـدون بـه وضـوح بیـان
میکند که:
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«نباید گمان کرد که ستمگری ،چنانکه مشهور است ،تنها عبارت از گرفتن ثروت یا ملکی از
دست مالک آن بدون عوض و سبب است ،بلکه ستمگری مفهومی کلیتر از این دارد و هرکس
ثروت یا ملک دیگری را ا ز چنگ او برباید یا او را به بیگاری گیرد یا به ناحق از وی چیزی
بخواهد یا او را به ادای تکلیف و حقی مجبور کند ،که شرع آن را واجب نکرده ،چنین کسی
ستمگر است .بنابراین خراج ستانانی که به ناحق خراج میگیرند و آنان که به عنوان خراج به
غارت رعیت میپردازند و کسانی که مردم را از حقوقشان بازمیدارند و کلیۀ غاصبان امالك ،به
هر نحوی که باشد ،همۀ اینها ستمگراناند و فرجام بد همۀ آنها به دولت باز میگردد زیرا اجتماع
و عمران ،که به منزلۀ مادۀ دولت بهشمار میرود ،ویران میگردد چه آرزوها از مردم آن رخت
برمیبندد» (ابن خلدون.)555 :1382 ،
از نظر ابن خلدون ،عدالت برای توسعه حیاتی به نظر میرسد ،بهگونهای که او یک بخش
کامل با این عنوان دارد« :در این که ستم اعالم کنندۀ ویرانی اجتماع و عمران است» (همان.)552 :
به همین علت است که چاپرا نیز عدالت و توسعه را در دیاگرامی که در ابتدای متن آمد ،درکنار
هم قرار داده است« .و از سختترین ستمگری ها و بزرگترین آنها از لحاظ فساد اجتماع این است
که مردم را به ناحق به کار اجباری وادار کنند و بیمزد آنان را به مزدوری گمارند ،زیرا کار انسان
از قبیل تمول و ثروت اوست» (همان) .این موضوع بهطور معکوسی بر روی کارایی ،مبتکر بودن،
کارآفرینی ،تحرك و کیفیتهای دیگر آنها تأثیر میگذارد و درنهایت به از هم پاشیدگی و انحطاط
جامعه منجر میگردد« :و اگر این ستم دربارۀ آنان تکرار شود ،امید از آبادانی بر میدارند و در
ورطۀ نومیدی گرفتار میشوند و بهکلی از کوشش و تالش در راه آبادانی دست میکشند و این
وضع به واژگون شدن و ویرانی اجتماع منتهی میشود» (ابن خلدون .)557 :1382 ،به اعتقاد چاپرا
عدالت ،در این حس جامع ،نمیتواند بدون عصبیت ،که به طرق مختلف به عنوان «همبستگی
اجتماعی»« ،عواطف گروهی» یا «انسجام اجتماعی» ترجمه شده است ،کامالً تشخیص داده شود.
عدالت به ایجاد اعتماد و همکاری متقابل کمک مینماید و بدون آن امکان ترویج تقسیم کار و
تخصص ،که برای توسعۀ سریع هر اقتصادی الزم میباشد ،وجود ندارد .نقش حیاتی که اعتماد در
توسعۀ بازی میکند ،اینک توسط اقتصاددانان بهدرستی مورد تأکید قرار گرفته و به بخشی از
«حکمت متعارف» یا «محاط» تبدیل شده است.
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نتیجهگیری
در این مقاله پس از بیان مقدمهای در باب چارچوب مفهومی توسعۀ ابن خلدون و همچنین مرور
شرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم ،منطبق بر مؤلفههای مفهومی ابن
خلدون ،سعی شده است ،به سؤاالت مطرح شده در پژوهش پاسخ داده شود که عبارتاند از :چه
عواملی حکومت پهلوی دوم را با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و انواع کمکهای خارجی از
واکنش نشان دادن موفق نسبت به چالشهای داخلی و خارجی که با آنها مواجه بود ،باز
میداشت؟ و نقش نهادهای اساسی (رسمی و غیر رسمی) در دورۀ مورد نظر در توسعۀ همه
جانبه و تأثیر اقتصاد نفتی بر آنها چگونه بوده است؟ برای پاسخ دادن به این سؤاالت از مؤلفههای
چندگانۀ ابن خلدون در نظریۀ توسعه استفاده شد .یافتهها نشان داد با توجه به اینکه در دوران
پهلوی دوم ،یکی از مهمترین اتفاقات که به دنبال کودتای  28مرداد  1332رخ داد انعقاد قرارداد
کنسرسیوم بود .مالکیت دولت ایران بر منابع نفتی کشور را تثبیت کرد و بدین ترتیب پایههای
دولتی با ویژگیهای «دولت رانتیر» در ایران گذارده شد و از این زمان بود که اقتصاد ایران در
مسیر ناکارآمدیِ مولّد رکود قرار گرفت .از سوی دیگر ،حمایتهایی که از طریق کشورهای
خارجی که مهمترین آنها آمریکا بود به ایران سرازیر میشد .در آغاز 80 ،درصد درآمد ساالنه به
هزینههای توسعه اختصاص داده شد ،اما در سالهای بعد بخش بزرگی از درآمد نفت به
هزینههای نظامی اختصاص یافت (کاتوزیان .)281-282 :1392 ،کار اصلی آنها این بود که
هرگونه مخالفت سیاسی را شناسایی ،کنترل و سرکوب کند .ابن خلدون معتقد است وقتی که ستم
بر مردم اعمال شود ،امید از آبادانی برمیدارند و در ورطۀ نومیدی گرفتار میشوند و بهکلی از
کوشش و تالش در راه آبادانی دست میکشند و این وضع به واژگون شدن و ویرانی اجتماع
منتهی میشود» (ابن خلدون ،)557 :1382 ،این وضعیت در مورد مردم ایران در دوران پهلوی دوم
حکمفرماست ،درآمدهای نفتی و همچنین کمکهای کشورهای خارجی سرکوبها و ایجاد
فضای امنیتی را در کشور بیشتر میکرد و پیشرفت محسوسی در خوشبختی و رفاه مردم بهوجود
نیاورد که آنها برای تالش بیشتر انگیزهای داشته باشند و توسعۀ مدل ابن خلدون ،که در آن هر
متغیر متغیر دیگری را غنی میسازد و درعوض توسط آنها غنی میشود ،حاصل نیامد .و از سوی
دیگر ،علیرغم تأثیر نیروهای رسمی و غیررسمی در نظریۀ توسعۀ ابن خلدون این عامل نیز
نتوانست در توسعه در این دوران تأثیر مثبتی داشته باشد ،ازآنجاییکه گروههای رسمی هیچگونه
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اقتدار و نفوذی برای برقراری رابطه میان حکومت و مردم ندارند .زیرا ،گروههای رسمی به خاطر
درآمد نفتی دولت ،وابستگی شدیدی به دولت داشتند و بهجای تأثیرگذار بودن همواره تابع نظام
سیاسی بودند .لذا این کار مهم را گروههای غیر رسمی به عهده میگیرند و از مهمترین اثرات
سلطۀ گروه های غیررسمی بر روابط اجتماعی ،به وجود آمدن زمینه بیاعتنایی به نظم و قانون
است .استمرار این فرهنگ موجب دور شدن طرز تفکر ایرانیان از شیوههای علمی گردید
(ازغندی .)1376 ،از سویی ،محمدرضا شاه در دورۀ حکومت خود ابتدا حاکم مشروطه ،سپس
دیکتاتور و در  15سال پایان حکومتش ،حاکمی مطلق و استبدادی بود .درحالیکه ابن خلدون بر
نقش دولت در توسعه تأکید میکند ،بهطور همگام با پژوهشگران مسلمان کالسیک دیگر از یک
نقش دیکتاتوری برای دولت حمایت نمینماید .او طرفدار چیزی است که اینک به عنوان
«حکمرانی خوب» شناخته میشود .تشخیص اموال شخصی و احترام قائل بودن برای آزادی فردی
در محدودۀ ارزشهای اخالقی ،بخشی از آموزشهای اسالمی میباشد و همیشه در تفکر اسالمی
رایج بوده است .این درحالی است که محمدرضا سعی میکرد با سرکوب انجمنهای مدنی و
تعطیل کردن فعالیت احزاب ملی ،آزادیهای مردم را محدود و همچنین مخالفان را سرکوب کند.
این عوامل حاکی از این است مؤلفههای عدالت و مردم در نظریۀ ذکر شده ،هم شرایط مساعدی
را برای در مسیر توسعه قرار گرفتن نداشتهاند .درمجموع روشن است که مؤلفههای مورد نظر در
نظریۀ توسعۀ ابن خلدون در دوران پهلوی دوم ،تأثیر همگراسازی برای ایجاد توسعه نداشته است،
بلکه تأثیر واگرایانه و نامناسبی بر هم داشتهاند.
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