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 چکیده
شکی گیرس دولت پریبندال در ایران در دوره پ لوس هاس این مقاله ریشه 

هاس کند. دولت پریبندال به م ابه یکی از مصادیق دولتمیدوم را تحلیی 
پاسد، گونه اس از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران 

م سیاسی مطالبه حکومت ، حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیات
هاس ریشه»کند که میاین پرسش اصلی تمرکز  کنند. مقاله حا ر برمی

پر یه مقاله  «شکی گیرس دولت پریبندال در زمان پ لوس دوم چیاتض
شکی گیرس چنین دولتی را در عوامی پرهنگی، سیاسی و هاس ریشه

ی و تحلیل-پندارد. نوع تحقیق کیدی و رویکرد مقاله توصیدیمیاقتصادس 
حاکی است که شکی ها روش تحقیق مبتنی بر تحلیی اسنادس است. یاپته

متنوع پرهنگی هاس گیرس دولت پریبندال در دوره پ لوس دوم وا د ریشه
تنی بر مب تابعیت –شامی نظام ادراکات نخبگان و پرهنگ سیاسی آمریت

(، ا تماعی ناشی از بحران سرمایه ا تماعی) پرورسمیکاینتالیام )حا
اعتماد(، سیاسی شامی بحران مشروعیت و نیز ریشه اقتصادس ناشی از 

(  و دولت بزرگ صیلدار یا دولت با درآمدهاس ندتیدولت تحرانتیریام )
 بوده است.

 
پرورس ، مشروعیت، پااد میدولت پریبندال، پ لوس دوم،  حا :كلیدواژه

 سیاسی،  دولت تحصیلدار.
 28/08/1398 تأیید خیتار                                          02/03/1398 تافیدر خیتار

 .باشدیمهمتی خانم  یمقاله برگرفته از رساله دکتر

 

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

 پریبندال دولت گیری شکل در م ثر سیاسی-شناختی جامعه پیر رو عوامل مقاله
(Prebendal) وانعن به ایران در پریبندالیسم گیری شکل علل .کندمیرا بررسی  ایران در 

سیاسی،  از عوامل دسته سهفقث بر  مقاله ایناما است  متعدد سیاسی، فساد مظاهر از یکی
 سیاسی سیستمنوعی  به اصو ً پریبندالیسمکند. میاجتماعی تمرکز  -فرهنگی و اقت ادی

 باید که معتقدند حکومت کارگزاران و من وبمیرس مأموران آن در که اشاره دارد
تخ یص  خود نزدیکان و حامیان به را آن و دریافت حکومت درآمد منابع از مضاعفمیسه

 شکل اصلی ریشه و سیاسی فساد وقوع اصلی عامل همین باور و کنر مترتب بر آن .دهند
 ذهنی ادراک پریبندال عالوه بر دولت البته شایان گفتن است که. است پریبندالیسم گیری
ی و اقت ادی متناسب با خود نیاز دارد. سیاسی، فرهنگ ساختارهای ، برای تحقق بهنخبگان

شکل گیری دولت  یا عواملها ریشه بدین ترتیب پرسر اصلی مقاله حاضر این است که
تکوین های شود که ریشهمیاله چنین تقریر زمان پهلوی دوم کدامند؟ فرضیه مق پریبندال در

، سیاسی و اقت ادی دولت پریبندال در دوره پهلوی دوم ترکیبی از عوامل سه گانه فرهنگی
  د.است که هر یک با اتکا بر ساختارهایی پیدایر چنین دولتی را تسهیل کردن

تحلیلی که نوع تحقیق آن کیفی است و روش آن مبتنی بر -در این مقاله توصیفیروش 
مباحث مفهوم شناختی و از پی آن چارچوب نظری دولت پریبندال  تحلیل اسنادی است  ابتدا

شکل های نظری پریبندالیسم کاوش و در نهایت ریشههای پس از آن ریشه شود ومیارایه 
شود و سرانجام با نتیجه گیری میگیری دولت پریبندال در ایران دوره پهلوی دوم تحلیل 

 پذیرد.میپایان 
 پیشینه پژوهش  

در باره موضوع نگاشته میمرور فشرده پیشینیه پژوهر گویاست که منبع مستقی
ا تعدادی آثار غیرمستقیم به طور ضمنی حاوی مباحثی هستند که با نشده است ام

 موضوع نگاشته حاضر قرابت دارند. برخی از آنها عبارتند ازی
جمله آثاری است که  ( به کوشر حسین دهباشی از1393کتاب اقت اد و امنیت )-1

اد فسه ولی از مشاهدات وی در بارروایت دست اعالیخانی و خاطرات شفاهی دکتر متضمن 
صنعتی و تجاری، اصالحات های اقت ادی و وضعیت دولت و صنایع، ایجاد زیرساخت

الس و فساد ، گزارش ساواک مبنی بر اختارضی و نتایح آن، رابطه با نخست وزیران و شاه



 29                                  98پاییز /48یزدهم/شماره سال س                 

رویدادهای این دوره از تاریخ  کاپیتو سیون و بسیاری از،  یحه مالی در وزارت اقت اد
 د.باشمیسیاسی ایران 

 ازهایی وشهگ ( اثر احمد علی مسعود ان اری1384کتاب من و خاندان پهلوی )-2
 فر  با خود خویشاوندی رابطه با اشاره به نویسنده این اثر درکند. میاو را روایت  خاطرات

 پهلوی رژیم سقوط علل خود مشاهدات اساس بر کوشدمی ،دربار با پیوندش چگونگی و دیبا
 حضور و نویسنده ویژه موقعیت دهد،می اهمیت خاطرات از بخر این به هچ آن. درا تبیین کن

 این پهلوی، محمدرضا سلطنتهای سال واپسین در. است شهبانو خ وصی محفل در وی
 تاکنون معهذاداشت.  کشور فرهنگی و اقت ادی و سیاسی شئون در و فزاینده یجدّ ثیرتأ باند
 ان اری خاطرات زاویه این از و نشده تاریخ توجه رد فر  باند نقر به است بایسته که چنان
 .رودمی شمار به اول دست سندی
نیز از  (1383اقت ادی اثر ریحانه درودی )–کتاب دربار به روایت درباری فساد مالی -3
 1357- 1320های طی سال موضوع  فساد در دوره پهلوی دومآثاری است که به دیگر 
  پردازد.می

از دیگر منابع  (1386ژیم پهلوی دوم اثر عبدالکاظم مجتبی زاده )کتاب فساد در ر-4
 خاطرات از گیریبهره با این اثر است. سیاسی حکومت پهلوی دوم فساد مرتبث در خ و 

 فساد م ادیق از هاییگوشه دوم، پهلوی حکومت دوران از آمده دستبه اسناد و درباریان
 .کندمیایت را رو نزدیکانشان و سلطنتی خانواده اعضای
 سقوط ظهور وی نیجریه در پریبندال سیاست و دموکراسی»در کتاب  ،(1987) ژوز -5

 دستگاه فساد و سیاسی سیستم بررسی در راپریبندال  مفهوم بار اولین برای «دوم جمهوری
مهم  جمله ازکه  کتاب این .کار برد به دموکراسی لهمسأ با آن ارتباط و نیجریه در سیاسی
 و سیاسی شرایث درباره و الهام بخر نظری پژوهر حاضر است، انگلیسی عمنابترین 

 نویسنده .است شده نوشته سیاسی اقت اد رویکرد با آن فساد و نیجریه دوم جمهوری اقت ادی
های سیاست آن پیوند زده و اقت ادی منابع و سیاسی نظامهای ویژگی بین ضمن کتاب این در

 .برشمرده است دموکراسی کوینت و رشد مانع را پریبندالیستی
 لهمسأ بررسی با ،«دموکراسی و پرییندالیسم بر انتقادی تفاسیری»در  ،(2013)آدبانوی  -6

 در آن بازتاب و جدید پاتریمونیالیسمهای ریشه پریبندالیسم، سیاسی اقت اد و حکمرانی
از  خبگاننهای رقابت نقر به همچنین .کندمی تشریح را مردم اجتماعی-سیاسی زندگی



 دوم یدر دوره پهلو رانیدر ا بندالیدولت پر یریشکل گ یهاشهیر 30

 سیاسی فرهنگ و پریبندالیهای سیاست و هویت موضوع و نیز پریبندالیهای طریق سیاست
 .پردازدمی دموکراسی با آنهای تقابل و سنتی

 پهلوی دوره بارۀدر زیادینسبتاً های پژوهر ایران دردهد، میچنانکه پیشینه تحقیق نشان 
 نفتی درآمدهایفساد ناشی از  مسأله و آنهای ویژگی و سیاسی سیستم نوع در مورد دوم
 دولت اشکال دیگر از را آن که دارد خاصیهای ویژگی پریبندالیسم اما ،است شده انجام
 نوآورانۀ وجه چنین نگاهی .است نگرفته قرار پژوهر مورد تاکنونکه  ساخته است، متمایز

  رود.می شمار به مقالۀ حاضر

  پریبندال دولت شناسی مفهوم

 شناختی مفهوم تدقیق، پریبندال دولت گیری شکلهای ریشه هر بحثی در بارهپیر از 
 دفاتر به تاریخی لحاظ است که به شده اخذ پریبند واژه از پریبندال. است  زم اصلی متغیر
مکانی برای  "پریبند"یا دفاتر این. شدمی گفته دراروپا خا  فئودالهای دولت مناصب و

مناصب  این کنندگان درخواست توسث و گاهی بودند پادشاهان یاا هشاهزاده به ارا ه خدمات
 به به کار روند. آنها، حامیان و دارندگان برای آمد در تا برای کسب شدندمیخریداری 
 کهناظر است  چین واروپا  فئودالیته عهد دولتی ادارات به از منظر تاریخی پریبند دیگر سخن

. ) یافتمی دست من ب آن بهبه منزله پاداش  حاکم، ای پادشاهبا  خویشاوندی خاطر به فرد
 سیاسی رفتار از یالگوی پریبندال صفت با توجه به معنای لغوی پریبند،  (8ی  1987 ، ژوز 
 دارندگان شخ ی نفع برای و گیرندمی قرار رقابت مورد سیاسی مناصب آن، طی  که است
 محوریت الگوی پریبندالی درین آنچه بنابرا. شوندمی استفاده شانمیحا وگروه مناصبآن 
 اهمیت دوم درجه در ،قانونی ومیعموو منافع   اهدا و است شخ ی نفع دارد اولویت و

 (  8ی  1987 ، ژوز ) . قرار دارد
 و رقابت همانا پریبندالیسم، کمیاب منابع بر سر مثابه رقابت بهبا توجه به تعریف سیاست 

 تعریف دولتی دوایر و مناصب منابع، از برداری بهره و کنترل برایمیدای و شدید درگیری
بیانگر  سیاسی و اقت ادی قدرت از شخ ی منافعپی جویی  هرگونهبدین معنی  .دشومی

به   عقیده دارند حکومت ماموران و کارگزاران پریبندال دولت. در است پریبندال سیاست
 حکومتی درآمدهای از خود شده تعیین برسهم مازاد حقیتاریخی خود -جهت نقر سیا سی

در این راستا . کنندمی استفاده خود نزدیکان و حامیان به نفع سهم این از و هستند دارا
 آنان به که دنکنمی حمایتهایی پروژه قراردادها و از ،خود سیاسی صبامن درکارگزاران 

 بخشر به و دارند قرار تر پایین سطو  در که افرادی به را دولتی گسترده منایع دهدمی امکان
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 کندمی کمک قدرت صاحبان به شیوه این. دنکن منتقل اند، دوخته چشم منابع آن اعطای و
 .( 1ی  1987 ، ژوز ) استمرار ببخشند  را قدرتشان تا

  یشخ منافع تا دهدمی امکان مختلف هایگروه اعضای به پریبندال سان دولتبدین
 و شده عادی شود،میآموخته  سرعت به سیاسی تاررف از الگویی چنینخود را دنبال کنند. 

 به نزدیکهای گروه برای ثروت افزایر با پریبندال سیستم. گیردمی قرار پذیرش مورد
 ثمری عهجام مردم اکثریت برای اما آفریند،می، ثروت و قدرت سیاسی هرم با یهای رده
 درون درمیدای تضاد الگوی با پریبندال دولت کالن تحلیل یک در. ندارد بدبختی و فقر جز

 کردن سیاسی آن عملکرد چون و همراه است سیاسی سیستم مختلف سطو و بین 
 از ای عرصه به را سیاسی سیستم ، لذااست زبانی و ای ناحیه قومی، طبقاتی، هایتفاوت
 از یریجلوگ برایهایی حل راه مستمر طور به باید که کندمی تبدیل ناشدنی حلهای تنر
، ریبندالپ دولت شناختی مفهوم بررسی از پس .( 10ی   1987 ، ژوز ) پیدا کند آن پاشیفرو

ن چنی گیری شکلهای ریشه اصلی پریبندالیسم به منظور سهولت درکهای توضیح گزاره
   . زم است ایران در یدولت
  پریبندال دولت نظری چارچوب 

 دوره در اامّ گردد،برمی وبر اکسم آرای به پریبندال دولت ایده تاریخ تفکر منظر از
 در دموکراسی وانعمورد م در م.1987 سال در را آن 1«ژوز  ریچارد»نخستین بار  معاصر
 سیاست وکرد  بیان "نیجریه در پریبندال سیاست و دموکراسی" عنوان با اثرش در نیجریه
 در زمینه تئوریکهای دانسته و در مباحث خود گزاره دموکراسی استقرار مانع را یپریبندال

  را چارچوب بندی کرده است.معاصر در دوره پریبندالیسم
 رقابت مورد که منابعی بیند،می دولتی قدرتهای ویژگی از را «2پریبندالیسم» ژوز 

استفاده میحاهای گروه و افراد رسانی بهسود برای سرس و یابدمی تخ یص گیرد،می قرار
 کالینتالیسم زیرا کند،می متمایز پریبندالیسم از را پروریمیحا یا «3کالینتالیسم» وی .شودمی

 در دهدمی نشان بزرگتر اجتماعی-سیاسی فضای یک درون در را گروه و فرد روابث طبیعت
 ی1987،ژوز ) است دولتی یا دوایر مناصب تخ یص و رقابت عملکرد پریبندالیسم که حالی
 اشکال دیگر و عقالیی-قانونی اقتدار نآ در که استمینظا پریبندال سیستم ویبه عقیده . (63

                                                      
1-Richard A Joseph 

2-prebendalization 

3- Clientelism 
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 را چندگانهمیسیست و اند داده دست از را خود ماهیت، هادغام گردید هم با اقتدار اجتماعیا
 یک در .گیردمین قرار خاصی بندی طبقه هیچزیرمجموعۀ  در راحتی به که اند کرده تولید
 باید چگونه کهود مبنی بر اینشمیعمل  دوایر دولتی اداره قانونیهای روش سو به

 حقوق و نیاز مورد تکنیکی سیاسی تعلیمات کند، جذب را خود کارگزاران وها بوروکرات
 شخ ی،های وفاداری دیگر، سوی در اما ،دارند وجود مناصب آن دارندگان برای یمادّ

 (. بدین65-64ی 1987)ژوز ، شودشمرده می اداریهای منابع و مدیریت تخ یصمعیار 
 ی شمارددولت پریبندال را چنین بر میهای ژوز  م لفهترتیب 
 عقالیی،-قانونی اقتدار شخ ی، شامل اقتدار انواع الگوهای از ترکیبی-1

 دیگر. ملّیهای زیرشاخه با سنتی اقتدارهای ومینظا -کورپوراتیست
 طریق از که هستند( شخ ی خ وصیا ملک یا) پریبند عنوان به دولتی مناصب-2

 اند. آمده دست فرمایشی به انتخابات طریق از پیروزی یا و با تر مقامات سوی از ت ابان
 کنندمی وانمود که حالی دوایر دولتی، در و مناصب اقت ادی امتیازات از برداری بهره-3
 هستند.میعمو وظایف انجام  حال در

 سیستم مناصب از بیشتر قانونی استفاده ت دیق برای پرورانهمیحاهای مسئولیت-4
 .شوندمی استفاده سیاسی
 تضادهای و ثباتی بی با اغلب و شده درونی شکا  دچار دولت در نظام پریبندال-5
 (.64ی 1987است )ژوز ،  همراه درونی
 ترین مخت ات سیستم پریبندال از نظر ژوز  عبارتند ازیمهم  
 رهبری ضعف-1
 و فروش  طریق از دولتی کمیتحا درون به بزرگهای سرمایه گسترده شناور شدن-2

  نفتی. منابع صادرات
 سرمایه به قراردادها اعطای و بخشر از راه دولت زیربناییهای پروژه بردن پیر-3

 خارجی. و محلی گذاران
 آن.مینظا بخر در ویژه به دولتی سیستم محدود پاسخگویی -4
 ن.قانو به پایبندی برای سیاسی قدرت نخبگان ناچیز بسیار الزام-5
 درآمدها. و منابع دلخواهانه توزیع-6
 (. 73-72ی 1987مناسب )ژوز ، حکومتی اید ولوژی یک فقدان-7
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 گیری پریبندالیسم شکل های ریشه

 گیرد که مهم ترین آنها عبارتند ازیمیالگوی پریبندالی دولت از عوامل چندگانه ریشه  
 فرهنگی های ریشه-1

شناختی معین و ساخت ذهنی خاصی است که خود  نشانگر نظام پریبندالی برآمده از نظام 
نظام ادراک  پریبندال دولت مهمهای ویژگی از یکیفرهنگ آن جامعه است. در این راستا 

 و ساخت ذهنی نخبگان قدرت است مبنی بر اینکه آنان برای قرارگرفتن در موقعیت قدرت
 منابع حامیانشان و خود برای شندکومیو لذا  ،محق هستند بیشتر امتیازات و در نتیجه کسب

 .دبیاندوزن بیشتری
 از پروریمیتابعیت و حا-عالوه بر نظام ادراکی نخبگان قدرت، فرهنگ سیاسی آمریت

تداوم  برای پایدار چارچوبی ژوز رود که به باور میپریبندالیسم به شممار های دیگر م لفه
 فرهنگ مولد خود کالینتالیستی یالگو .(8 ی1987ژوز ،)کندمی فراهم پریبندال سیاست
 نخبگان چه هر که معنا این بهکند. میاست و از دیگر سو آن را بازتولید  تابعیت-آمریت
 و کسب را امتیازات توانندمی بهتر ،باشند داشته قدرت هرم سرأ بیشتری از تابعیت سیاسی

التزام به  نیازمند ل،پریبندا نخبه یک به شدن تبدیل لذا درآورند خود مالکیت به راها آن
هم چنین شکل گیری پریبندالیسم از خ ی ه دیگری به نام  .است فرهنگ سیاسی تبعی

 زیرا مبین آن است که بدلیل فقدان اعتماد کندمیفرسایر سرمایه اجتماعی )اعتماد (حکایت 
 فعمنا بیشتر ،عموم مردم اهدا  به توجه جای به آنان ،سیاسی گران کنر و نخبگان میان در

 .کنندمیرا تعقیب  قدرت در بقا و حفظ برای خود

 سیاسی های ریشه-2

یا  از دیگر عوامل زمینه ساز پریبندالیسم اتکا به عن ر مشروعیت پدرمیراثی
است که به منزله نماد مشروعیت سنتی همراه با ( Patrimonialism)پاتریمونیالیسم

شود. ایده میپریبندال  لتدو شخ ی، مقوم سیاست وهای وفاداری پروری ومیحا
 اکثر سلطانیسم، از وبر پاتریمونیالیسم یا سلطانیسم ریشه در آرای وبر دارد. مق ود ماکس

 جغرافیایی هایحوزه سایر در خود متناظرین با که بود نزدیک خاور در پاتریمونیال هاینظام
 سلطانیسم .مبتنی بود محاک اختیار و رأی بر بیشتر سلطه اعمالها در این نظام. داشت تفاوت
محدود،  اجتماعی چون پایگاههایی نیز بوده و شامل ویژگی نئوپاتریمونیالیسم با متراد 

خودکامگی یا ریاکاری قانونی، اتکا به اید ولوژی ناسیونالیسم افراطی و فساد گسترده است. 
 ( 8-11ی  1380)خوان لینز وشهابی ، 
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 گردش گیری چرخه بستهشکل پریبندالی،های اماز پیامدهای مشروعیت پدرمیراثی در نظ
 در تنها قدرت چرخر شودمی موجب که است قدرت پارادایمبه  سیاسی وابسته نخبگان
 به شدن نزدیک با آنها و مانده باقی آنها حامیان و وابسته کارگزاران و نخبگان همان میان
 چنین .ندشو مند بهره بیشتر یپریبندال امتیازات و اقت ادی– سیاسی منابع از قدرت هرم راس
 بدنه از که غیرحاکم اما شایسته ای نخبگان میان در قدرت عقالیی گردش مانع ایچرخه
، هستند برخوردار نیز سیاسی سیستم در حضور برای  زم آمادگی از و کرده رشد جامعه
 .است دولت پریبندالی خ ی ه بخر تداوم شود. چنین فرایندیمی
 دی اقتصاهای ریشه-3

 تریندقیقترین ریشه اقت ادی برآمدن دولت پریبندال ویژگی رانتیری آن است. جدی
که اهم  گرفته صورت تح یلدار دولت کتاب در لوسیانی و ببالوی توسث رانتیریسم تبیین

 سلطه رانت آن در که است دولتی رانتیر دولت -1دانندی میآن را عبارت از های ویژگی
 -3. باشد توجه قابل خارجیهای رانت به متکی که است دولتی ارتح یلد دولت -2. دارد
 اکثریت و هستند درآمد یا رانت کردن تولید درگیرمیک تعداد تنها تح یلدار دولت در

 اصلی کننده دریافت رانتیر دولت در حکومت -4. باشندمی آن م ر  یا توزیع مشغول مردم
 .کندمی ایفا جمعیت میان در نآ توزیع در را اساسی نقر و است خارجی رانت

 یافت خاورمیانه نفت کنندگان صادر میان در ،با  ویژگی چهار دارایهای دولت بیشترین
از جامعه  آن استقالل تقویت ،دولت توسث رانت دریافت ثیراتتأ ترین مهم از یکی .شوندمی

های خواسته و افعمن به توجهی که به بی ستو تولید داخلی ا اقت ادو عدم وابستگی آن به 
 این تعلّ به مقامات -دوم پهلوی زمان ایران مانند-ها دولت این در .انجامدمی مدنی جامعه
 برآورده اجتماعیهای گروه دیگر با تعارض در یحتّ  را خود منافع تا بودند قادر استقالل
 .(4ی 1987لوسیانی، و ببالوی) سازند

است که به  دولتی و اقت اد بزرگ دولتای شکل گیری به عالوه پیامد چنین خ ی ه
 در ای کننده تعیین ثیرتأ درآمد توزیع و اقت ادی ساختار نوع رابینسون و اوغلو عجم باور 
 تواندمی قدرت در فرادستان گر مداخله نقر و دارد دموکراسی سمت به حرکت مسیر
های رژیم و اقت ادی نهادهای بین رابطه به سازد. آنان مختل را دموکراسی به رسیدن یندفرآ

 زمینه تواندمی امر این که دننویسمی و کرده اشاره ،کنندمی پشتیبانی نهادها آن از که سیاسی
 از .سیاسی توسعه نهایت در و سازی دموکراسیعدم  و نابرابری ایجاد برای باشد پیوندی
 ،ردموکراتیکغی سیاسیا نظام یک در اقت اد در قدرت فرادستان دخالت میزان آنان دیدگاه
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 عجم) دآورمی وجود به را نابرابری با ی سطو  و کرده حفظ را اقت ادی نهادهای چنین
 (.445-450ی 1967رابینسون، و اوغلو

 پیامد اقت اد شدن دولتیو  اقت اد در دولتگسترده  دخالت یا بزرگ دولت پدیده
 دولتی روکراسیبو دولت، قدرت و سازی خ وصی عدم تعلّ بهزیرا  است رانتی اقت اد
 لذا، پردازدمی مانتوأ رشد به خود سیطره حفظ و قدرت گسترش و مشروعیت کسب برای
 اندازدمی چنگ جامعههای حوزهمیتما بر و شدهتر  گسترده بسیار مدتی از بعد دولت حجم

(136-144Ayubi,1990:.)  
اسی، اقت ادی آید که مجموعه ای  از عوامل سیمیبدین ترتیب از این مباحث چنین بر

البته بسته به نوع سیستم سیاسی،  شوند.میو فرهنگی سبب شکل گیری دولت پریبندال 
.بسترهای یک سیستم سیاسی خود در میزان تاثیرگذاری این عوامل متفاوت خواهد بود.

اینک پس  پریبندالیسم طبعا نقر اساسی خواهد داشت.های تولید، کاهر یا افزایر ریشه
پریبندالیسم در ایران دوره پهلوی دوم مورد تجزیه و تحلیل های ریشه نظری، مباحث از ارا ه
 گیرد.میقرار 
 شکل گیری دولت پریبندال در دوره پهلوی دوم های ریشه

و ها یژگیژوز  در زمینه و به باور نویسندگان مقاله حاضر، بسیاری از مالحظات
طباق دارد. مواردی چون پاتریمونیالیسم، دولت پهلوی دوم ان درباره پریبندالیسم،های زمینه
آید و میبزرگ بر دولت رانتیر و دولت پروری، دولت به عنوان بازار که از درون آنمیحا
سیستم های  این دوره ویژگیاز جمله مشخ اتی است که  در ایرانا مشروعیت، لهمسأ

شکل های ر و  ریشهدهد است. از این رو در این بخر برخی از مظاهمیپریبندالی را نشان 
 شود.میگیری پریبندالیسم در دوره پهلوی دوم تحلیل 

  پروری( می)نظام ادراكی نخبگان و حا ی فرهنگیهاریشه-1

 درباره پنداشت مبنای بر پریبندالدر دولت  قدرت نخبگان مطابق مفاد چارچوب نظری،
از سیستم ی ویژه و امتیازاتاضافی میسه تا دکوشنمی ،خودخا   سیاسی-تاریخی نقر

 دوم پهلویدوره  سیاسی نخبگانپریبندالی  ذهنیت ازهایی اینک به نمونه .ندکن کسب سیاسی
 شود.می اشارهویژه و تالش آنان برای دستیابی به منابع 

 اوان کندی ازمیاش را چنین روایت خود از پادشاهی محمدرضا پهلوی نظام ادراکی
 مورد که تمدن یدارا و یباستان کشور کی یسرپرست به امر ریکه دست تقد امدانسته یکودک
 یمعمول طبقه مخ وصاً و کشور مردم وضع بهبود در دیو با گماشت خواهد است من ریستا



 دوم یدر دوره پهلو رانیدر ا بندالیدولت پر یریشکل گ یهاشهیر 36

 مقدس منظور نیا انجام در مرا خداوند به من یواقع مانیا که کنممی احساس. کنم کوشر
 بین  راه نیا در که یشرفتیپ رکنم ه ت ور که ستمین نیخودب قدر آن و نمود خواهد کمک
به عقیده شاه نه  (.55-72ی 1350)پهلوی،  بود تواند رسّیم گانهی خداوند یاری به جز گرددمی

خداوند از جانب  ، بلکه او خود را ابزاریبوده است تنها تداوم حکومتر نتیجه اراده خدا
تا  امبرگزیده شده اینکه از طر  خداوندو من به خداوند  یدانستمیبرای نجات ایران 

من معجزاتی بوده اند که کشور را های مکاشفهای را به انجام برسانم، اعتقاد دارم. وظیفه
حکومت من کشور را نجات داده است، زیرا خداوند در کنار من است  نجات داده اند.

 .(1ی 1973)فا چی،
 در دوم پهلوی دوران در که است کسانی از «آریانا بهرام» ارتشبد از میان نخبگان سیاسی

 شاه دستور به 1341 سال ماه اسفند در وی .تمهم داش ینقش جنوب درها شورش سرکوب
 که جنوب عملیات فرماندهی در آریانا نقر .رفت شیراز به جنوب نیروهای فرمانده عنوان با
 او و شد وی شهرت موجب ،داشت ای گسترده بازتاب نیز خارجی و داخلیهای رسانه در
 یگویدمی آریانا. دادمی قرار خودو اکتساب امتیازات ویژه  ، ارتقامباهات مایۀدست را امر این
 سالن در را ارتشبدی درجه من .کردم زمین ایران به نبردها این در را خدمت بزرگترین من

 کسی مننیز  مرداد 28 روز در.. .. گرفتم اشرار از اسلحه 10500 من عملیات پایان در، نگرفتم
 حالی در کردم نطق مردم این برای و رفتم تانک روی بر دشمن همه این برابر در که بودم
 . (428ی 1386، )فردوست بودند کرده قایم را خود حضرت اعلی اطرافیان بقیه که
 کودتای در ویژه به و پهلوی دوران در که ندبود افرادی دیگر از نیز رشیدیان برادران 
 گزا های سرایی داستان باپس از کودتا های در سال آنان .دنداشت ای برجسته نقر مرداد 28
 سوداهای جهت در آن از تا کوشیدندهمواره  کودتا در خود خدمات وها تالش زمینه در

 میلیاردها ،کودتا از پس ساله 25 دوره طی در آنان .جویند بهرهخود  ح ر و حد بی مالی
 رشیدیان .شدند تبدیل کشور داران سرمایه و بانکداران بزرگترینبه  و اندوخته ثروت تومان

 در انگلستان سیاست از طرفداری به تظاهر با سیاسیهای فعالیت و امور در علناً 32 سال از
 حتی و سیاسی امور و مسایل ف ل و حل و بند و زد مرکز او منزل و داشته فعالیت ایران

 (.341-351 ی1386فردوست،)است بوده نیز مهم انت ابات
تابعیت منبعث از -پروری و فرهنگ آمریتمیحاالگوی رفتاری و پرورش رشد 

 در «صمیمی مینو» این زمینهدر  حکومت پهلوی دوم بود.های آن، از دیگر ویژگی
 کسانی اختیار در کلیدی مناصب و مشاغل محمدرضاه، زمان در نوشت که خود خاطرات
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 مطلق، خدای و حاکم عنوان به اهش از اطاعت در خود دانستن ملزم ضمن که گرفتمی قرار
. (193ی 1368،صمیمی)بودند فرامینر اجرای و او مقابل در تعظیم و کرنر آماده همواره

مطیع تر، بهتر،  نخست وزیر هر چه یکندمیه محمدرضاشاه را چنین نقل فردوست نیز دیدگا
ان به ویژه اغلب نخست وزیرنخست وزیری دوران ، این وضع در تر، بهترمجلس هر چه مطیع
شاه بود  رضافرد برای ارضای اجرای مقاصد محمداو شاید بهترین و هویدا ادامه داشت 

 خود عقدۀ که کردمی آن م رو  را خود ذوق و دانر تمام هویدا .(121ی 1386)فردوست،
 . (697ی 1378ود،بهن) دننداشت یکار اطاعت جز هم دیگران. شود ارضاء شاه بینی بزرگ

هایی و منوچهر اقبال از شخ یتمیدر کنار شریف اما ،1340دهه  از آغازز نیاسداهلل علم 
 داشتند. به گفتۀ مسعود بهنود، علممیی خود را به شاه ابراز بودند که بیشترین میزان وفادار

یر از خود احساس از شاه موجودی ساخته بود که به ناصرالدین شاه بیر از همه شاهان پ
 خود عامر مألد خود صدارت دوران درنیز منوچهر اقبال  .(493ی 1369)بهنود،کردمیشباهت 

 وانیل کی به اشیمیقد دوست حضور در ک باری او. کردمی یمعرف« حضرت یاعل غالم» را
« .نوشمینم حضرت یاعل بدون اجازه را آب وانیل نیا من»ی گفت و کرد اشاره آب
 در شانیا میبگو توانممین»ی دیگومی نگیال مارگارت م احبه با در علم .(172ی 1371)بیل،

 دارند... ینق  و بیع دیگفت که طور همانها همه انسان ندارند، ینق  و بیع چیه ایدن نیا
 را شانیا بیع که تنها است نیا د،یبخند است ممکن هم شما و میبگو خواهممی چه آن اما
 آرمان است و یعال و بزرگ حد از ادهیز ما مردم نیا یبرا که خالصه کرد طور نیا توانمی
ی 1376)سفری،« .کنند درک که است یعال و بزرگ حد از ادهیز مردم، نیا یبرا هم شانیها

 او. داشت یپررنگ وجود یپهلو ع ر در تملق که کندمی اعترا  زیعلم ن خود البته (.472
 با را اسکندرها یرانیا ماکه  سدینومی و داندمی رانیا نهیرید خیتار به متعلق را یژگین ویا

 را او قتملّ که کشت را خودش یلشکر سران تمام که میانداخت یروز به قتملّ
 .(105ی 1377)علم،گفتندمین

 و سیر  و صاحب و مملکت آقا»ی گفتخارجه  ریوز یزاهد به خطاب یروز دایهو
 دولت از اگر. میهست شانیا چاکر و نوکر ما همه و هستند امهریآر شاهنشاه که دارد کاره همه
اراده  قبال در ما اراده. دیبتمرگ خودتان خانه دیبرو ،یمرخ  ندیفرمامی باشند، یناراض

 چیه نباشد م. شاهنشاهیهست حضرتیاعل خانه در غالم و نوکر ما. است چیه و صفر شاهنشاه
 حساب به را ما یکس شاهانه، مقدس وجود بدون دینکن فکر. دیستین هم شما. میستین ما کدام
 و یهست هیما شفا، نوشدارو، من یبرا حضرت یاعل فحر د،یبتمرگ ندیبفرما اگر. وردآمی
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 یعل به -شاه مخ و  دفتر سیر -ان ینیمع ن رت اهلل .(874ی 1378معتضد،)«.بقاست
ی دهدمی پاسخ نیچن بود، کرده شاه از یکار یاو تقاضا از که -اتینشر رانیمد از- یبهزاد

 از هرگز ما. است ممکن یزیچ نیچن مگر کنم؟ سئوال حضرت یاعل از من دییگومی یعنی»
 هر شانیا. میکنمین القا شانیا هم به را یزیچ و میکنینم سئوال یزیچ درباره حضرت یاعل

ی 1377)بهزادی،« .میدهمیجواب  ما کنند،می سئوال ما از بررسند، یزیچ فرمودند اراده وقت
تبعی  سیاسی فرهنگچهارچوب  در سیاسی درتقمیرس بازیگران و بدین ترتیب شاه .(514
 این در مهمهای جایگاه به رسیدن برای تالش و پریبندالیسم که شدند موجب خود خا 
 .باشد همراه بیشتری برجستگی با دوران

 در اعتماد کاهر سرمایه اجتماعی و ضعف دلیل به دوم پهلوی دوره درگذشته از آن، 
که هدفشان دستیابی به  گرفتند م در کارها قرار ربازیگرانی د حکومتی، نخبگان میان

 رهبران و اجرایی مدیران اصلی نشانهکه  اعتمادی بی و بدبینی. دبو گسترده مالی منافع مواهب
 ،باشد تفاهم و همکاری بر مبتنی آنکه از بیر نخبگان روابث که بود موجب شد ایران سیاسی

 ،دنبو برقرار پایدار تعادل گاه هیچ یشرایطچنین  در .دشو سیاسی جدال و تعارض آمیخته با
 جای به و ندبود نگران و بیمناک کامالً خود رقیب نخبگان به نسبت سیاسی نخبگان که چرا
  .(153 ی1389نژاد،  لیم) ندآمدمی بر خود رقیب نخبگان کنترل درصدد عمومی، امور اداره

تا  پرداخت مدارکی و اسناد یبه جمع آور وزیری، نخست مقام یت د از پس هویدا
 مملکتی یبا  مقامات فساد به مربوط اسناد ی. وبیمه کند مخالفانر ه دسایسعلی نجات او را

انگیزه مهم ترین  داشت.میخال  قانون اساسی را در پرونده ای نگه  رامینف از یانسخه نیز و
 ظ منافع و موقعیت شخ ی خودش نبود، چیزی جز حفاو از گردآوری این پرونده

عتمادی در میان نخبگان سیاسی و بی ا در واقع، احساس ناامنی .(272-274ی 1382)میالنی،
 رقابت با یکدیگر همواره بیمدر ها آن کنند. همواره با احتیاط حرکتها شد تا آنمی سبب

برای نمونه نگیرد و م اخذه شده و عزل شوند. مورد موافقت شاه قرار ها داشتند تا کارهای آن
زاهدی  خارجه زاهدی اشاره کرد. هویدا و وزیر امورنی و بی اعتمادی میان ن به بدبیتوامی
، چون من خیلی راحت کردممیه بحرین در مجلس سخنرانی لکه وقتی درباره مسأگوید می

ناچار وقتی  ،به رغم تقاضای من درجه حرارت سالن را با  برده بودندها کنم و آنمیعرق 
حضرت زنگ  چند دقیقه بعد از سخنرانی ام اعلی پر از عرق بود.کردم صورتم میصحبت 
ب دادم که گزارش دروغی بیر جوا ی به ما گفتند وقت سخنرانی گریه کردی.فرمودند زدند.
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زاهدی بر این باور بود که هویدا در  فقث عرق کرده بودم. اشکی هم در کار نبوده.نبوده، 
   .(323ی 1382)میالنی، داشته استکار با بردن حرارت سالن دست 

من »ی ه به نخبگان از مسا لی بود که در سخنان خود شاه آشکار شدبی اعتمادی شا
ن بود یکی از اشتباهات پدرم آ مشاورینی به مفهوم معمولی کلمه در خدمت خویر ندارم.

حقایق  ،ترسیدندمیکه در امور به آراء محدودی از مشاورین خود تکیه داشت که چون از او 
 کنار نبودند. سفانه از فساد نیز برپرداختند و متأمید و به چاپلوسی رساندنمیا به سمع وی نر

چند صالحیت فنی داشته  دانم که مشاورین هرمیکنم زیرا میدیگری را پیروی  اما من رویۀ
 خواهند هرمیشمارند و گذشته از آن میی مقدم گاهی اغراض شخ ی را بر منافع ملّ ،باشند
مستقل کسب اطالع را محدود کنند  به من برسد و منابعها اطالعاتی به وسیله آن گونه

 . (621-1350ی622،)پهلوی
 سیاسی های ریشه-2

 روابث به توجه دنمرتبط پریبندالیسم بحث با که پاتریمونیال دولت در اساسی عن ر دو
 پروریمیه حافردوست دربار .است پروریمیحا روابث یا قرابت اهمیت و شخ ی و سنتی

. دادندبنام دوره تشکیل می محفلی ،سیاسی در این دوران ی نخبگاندر دوره پهلوی دوم نوشت
 محیث امنیتی تا کوشیدندمی وسیله بدین و بودند لژ و دوره چندین عضو ایرانی نخبگان اکثر
 لژ ،یومول لژ جلسات درها آن وابستگی دیّم  دمتعدّ اسناد. کنند فراهم خود یبرا یبیشتر
 .(392ی 1386)فردوست، است فروغی لژ و کوروش لژ ایران، بزرگ لژ  یت، لژ تهران،

شبکه مهم دیگر این دوران که در باند علم نوشت که  شبکه و در زمینۀچنین همفردوست 
 شبکه امیر ،پیر از ورود شاپور جی نقر فعالی در حوادت روز بر عهده داشتهای سال

کرد اساسی آن در بعد تبلیغی و سیاسی به ویژه نفوذ در درون حزب راسداهلل علم بود که کا
شبکه علم عناصر روشنفکر و مطبوعاتی قابل قبولی را پیرامون خود گرد  شد.میتوده خالصه 

اسی و به ویژه حزب سیهای آورده بود که بسیاری از آنان در حول و حوش احزاب و گروه
. یکی از (180-179ی 1386ته بودند ) فردوست،غنی اندوخکافی و تجربه توده معلومات 

با علی بهزادی مدیر نشریه وی در گفت و گو  اعضای این باند رسول پرویزی بوده است.
 دهدیمیا چنین شر  جریان پیوستنر به باند علم ر، 1356و سرید در اواخر شهریور ماه سیاه 

بعد از آنکه از حزب توده استعفا   هم سن و سال علم هستم،تقریباً سال دارم،  58من ا ن که »
آقای  .لی مرا با آقای علم آشنا کردبعد جهانگیر تفضّ دادم به نیروی سوم خلیل ملکی پیوستم.
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جذوبر شدم و من از همان روز اول که او را دیدم معلم،  خان بود، اما خیلی متواضع بود. 
 .(153ی 1377به او یاعلی گفتم )بهزادی،

، جذب نخبگان قدرت و کسب منافع شخ ی پروریمیحا ر تحکیمدها و کلوپها دوره
 امینی، من ور، حسین فردوست وهای توان از دورهوان نمونه میبه عن ند.نقشی مهم داشت

مناصب  در تحو ت سیاسی و در تعییناعضای دوره خود اشر  نیز با  منوچهر اقبال یاد کرد.
از برجسته ترین اساتید  کردمیدیبا سعی رقابت با فر   در داشت و کلیدی نقشی چشمگیر

دوره امینی که بیشتر جنبه خانوادگی و دوستانه  استفاده کند. ها و سیاستمداران متنفذدانشگاه
برادران رشیدیان نیز که طرفداران جدید سیاست  گردید.ماه یک بار تشکیل می هر ،داشت

، نیز دوره ار اساسی بازی کردندانگلستان در ایران بودند و در سقوط دکتر م دق نقر بسی
 .(167ی 1371)ان اری، ندداشت
، اسناد ساواک اقبال طبق منوچهر اقبال است.دوره ، پروریمیحاهای گروه یک نمونه از 

ای داشت و محفلی داشت که جمعیت یاران ار حکومت پهلوی جایگاه تثبیت شدهتدر ساخ
نفر از  7ا شرکت حدود نوچهر اقبال بدکتر م»ی در سند ساواک آمده است د.شمیخوانده 

اعضای جمعیت  ّیۀکل دوستان مورد اعتماد خود جمعیتی به نام یاران تشکیل داده است.
الیت خود را نزد کسی افشا مذکور قسم یاد کرده اند که به هیچ وجه عضویت و نحوه فع

طرا  شاه در اپروری میحاهای شبکههای نمونهدیگر از  .( 1343 /3/4-)سند ساواکنسازند
جرای سناریوی کودتای او در ا بود.، شبکه علم ایفا کرد در حمایت از ویمیکه نقر مه

دندن شاه به قدرت انجام زیادی در پشت پرده برای برگرداهای فعال بود و تالش مرداد 28
را تشکیل داد  «بدامن»با همکاری شاپور ریرورتر و برادران رشیدیان شبکه جاسوسی  داد. وی

روزولت در خاطرات در این رابطه  .بسزایی داشت کودتا نقرهای ه در آماده کردن زمینهک
  .(6ی 1377ید )عالیخانی،گومیخود به نام کودتا در کودتا از علم به نام مستعار نرن سخن 

 1340 دهه از ویژه به و دوم پهلوی دوره درمشروعیت سیاسی مبتنی بر سلطانیسم های پایه
 درپریبندالی  سلطانیسمهای ویژگیاز  .نقشی اساسی داشت پریبندالیسم تحکاماس در بعد به

 همکاران بیشتر برکناری ایران درآن بود. در واقع  پایگاه اجتماعی محدود دوم پهلوی دوره
همچنین  و تیمورتاش و ... فرمانفرما، داور، مثل 1933 سال در رضاشاهاولیۀ  گرای مدرن
 مانند جدیدهای تکنوکرات به شاه محمدرضا آوردن روی، 1963 سال در سفید انقالب
 خوان) بود شاه دو این سلطانی حکومت دوره سرآغازو ...  آموزگار هویدا، من ور، حسنعلی

 ضعف ،پهلوی دوران در سلطانیسم رآوردنبسر بنیادین دلیل. (49ی 1380و شهابی، لینز
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پایگاه و بدنۀ  عنوان به یرومندن و مستقل طبقات فقدان آن کنار در و خ وصی مالکیت
 کمک و داخلی ثباتی بی همچنین. بود خودکامه دولت یک گیریشکل جهت ،اجتماعی

خوان لینز و )کرد تقویت ایران در را سلطانی نظام پهلوی، پیدایر نظام خارجی به
 (.17 ی1380ی،شهاب
 1342های سال. ددار بیشتری شباهت پریبندالیسم با ویژگی این نظر از دوم پهلوی دوره 
 این اصلی عامل دو. رودمی شمار به شاه محمدرضا سلطانی حکومت دوره ش.1356 تا

 یک عنوان به را بزرگ مالکان ارضی، اصالحات رنخست رممکن کرد را بنیادین دگرگونی
 دولت به مستقیماً  راها آن سیاسی-اجتماعی قدرت و برداشت میان از مستقل اجتماعی طبقه
 این متعاقب. بوددولت  نفتی درآمدهای فزاینده جریان دوم عامل. داد انتقال نآ نخبگان و

 ایفزاینده گونه به جامعه و اقت اد و بر عکس مستقل جامعه و اقت اد از پیر از بیر شاه روند
 این در سلطانی نظام به اقتدارگرایی از تغییر اساس این بر. گردید وابسته ت میماتر و او به

 داخلی اقت اد از او فزاینده استقالل و مالکان بزرگ با شاه پیشین اتحاد کردن رها نتیجه دوره
دو عامل ین . ا(45-44ی 1380)خوان لینز و شهابی، بود نفتی درآمدهای افزایر تعلّ به

انجام اصالحات ارضی قدرت د.موجب شد تا بسترهای پریبندال شدن حکومت مهیا شو
سیاسی و درون هرم قدرت انتقال داد تا زمینه استفاده آنها در سیاسی را از مالکان به نخبگان 

مناصب پریبندالی خودشان بیشتر فراهم گردد.افزایر در آمدهای نفتی نیز با استقالل شاه و 
  نخبگان از جامعه زمینه پریبندال شدن آنها را مهیا نمود.

 نخستای که سبب تشدید تمایل به خودکامگی شد به گونه میگسست از پایگاه مرد
 .دبون پهلوی محمدرضا وزیر نخست بلکه ،کشور وزیر نخستنه  پهلوی، حکومت وزیران
و ... گواه این مدعاست )  عالیخانی خلعتبری، هویدا، علم، همچون دولتمردانی خاطرات

 اداری ساخت در پریبندالیسم به منجرکه  خودکامگی این .(58ی 1383شمسینی غیاثوند،
 شاه رژیم در» ینوشت وی. است مشهودنیز  «زونیس ماروین»های نوشته در خوبی به شد،می

 سیاسی نخبگان از نفر سی د حدود کمک به او. بود متمرکز پادشاه شخص در سیاسی اقتدار
 کسب با و بودند اجتماعی طبقات سایر و شاه بین حایلی نخبگان این ،کردمی اداره را نظام

. آوردندمی در اجرا مرحله به را او خواست و دستورات نقاله تسمه همچون  خا ، امتیازات
 بوروکراتیزه جهت در و گذاشت سیاسی مشارکت عدم بر را اساس نظام، حفظ برای شاه

 برای کشوری و لشگریهای سازمان آنکه عین در سو آن از اما. برداشت گام نظام کردن
 کنترل را مردم هایودهت فعالیت مداوم طور به خود درازمدت منافع و جایگاه تثبیت
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 دولتیهای دیوانسا ری بر را اقتدارش ایفزاینده طور به نیز شاه خود حال عین کردند، درمی
 نظام قابلیت و توان کاهر سیاسی، اقتدار اعمال شیوه چنین آثار از یکی. افزودمیمینظا و

 (.189-188 ی1971،زونیس) «.بود توسعههای هد  به رسیدن ابزار عنوان به ایران اداری
دوره سوم یعنی  کرد و نوشتیشاه را یه سه دوره تقسیم  رضادسلطنت محم فردوست

شاه  دوره طو نی دیکتاتوری مطلقه محمدرضا ران بعد از سقوط دولت دکتر م دقردو
مرداد به بعد او دیگر مهلتی به  28از  این دوره دولت و مجلس ابزار کار او بودند. در است.

مجلس را ابزار کار خود  نخست وزیر و و مجلس نداد تا ابراز وجود کنند. نخست وزیر
با نخست وزیری اقبال  ( در واقع دوران دیکتاتوری شاهانه،121ی 1386)فردوست،دانستمی

زیرا دکتر اقبال اولین نخست وزیر دوران به طور جدّی آغاز شد،  1336در فروردین ماه سال 
و  شناختمیخود ناجرای فرامین ملوکانه وظیفه ای برای  طنت محمدرضاشاه بود که جزسل

حضرت را  نثار و چاکر خانه زاد اعلیعناوین خفت آور و حقیر غالم جان هم او بود که 
(. 692ی 1372برای حکومت مطلقه شاه فراهم ساخت )طلوعی،برای خود انتخاب و زمینه را 

موجب مسا ل میی شاه در تماو خودرأی ت که ویژگی خودکامگیتوان گفمییب بدین ترت
از استقالل نظر محروم شده و به کارگزارانی مطیع و تابع تبدیل شوند که شد تا نخبگان می

 .برابر خودکامگی شاه فرود بیاورند تسلیم در سرخود، بیشتر  عحفظ منافبه طمع کسب و 
 شاه امحمدرض زمان درپیامد قهری چنین تعامالتی بین نخبگان قدرت و مقام سلطنت 

 سیاستمداران و دولتیهای مقام از بسیاری که جا آن تا چشمگیر بودمیرس فسادشکل گیری 
 و اداری مراتب سلسله پایین سطو  تا حتی دولتی مشاغل فروش و خرید و اختالس درگیر
 تروخیم را اوضاع سلطانیسم برآوردن سر با همراه، 1340در دهه  اقت ادی رشد .بودندمینظا
 این. رساند سابقهبی یسطح به رامیرس فساد ، 1350دهه  در نفتی سرشار آمدهایدر و کرد
 حکومت، سرأ در خ و  به ،گسترده سطح در خواری هرشو و اختالس شامل فساد

 و اداری فساد دولتی، و خ وصی سساتم  و هاکارخانه سهام در پهلوی خانواده شرکت
 خیامی، ثابت، نظیر نیز دیگر هایخانواده برخی یپهلو خاندان فساد دلیل به. شدمی اخالقی
ی (. علم در این باره نوشت24ی 1379،کاتوزیان) یافتند دست کالنیهای ثروت به و ... طوفانیان

، شانس ایران تحت نفوذ و سلطه این گروه ق دارم ومن به یک طبقه فاسد پول پرست تعلّ»
  .(122ی 1371ود دارد )علم،ناچیزی برای نجات خ

پریبندالی عدم چرخر قدرت است که به وضو  در باره پهلوی های نظامهای از ویژگی
 کهگفت  توانمی پهلوی محمدرضا زمان در وابسته نخبگاندوم صادق است. چرخه محدود 
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 قرار شاه با رایزنی و مشاوره جایگاه در که ندبود متنفذ قدری به دربار نخبگان از برخی
 دربار وزارت آوری پیتر .کردندمیدیگر را بسیار دشوار  نخبگان حضور امکان و گرفتندمی
 ارشاد را وقت دربار وزیر عالء حسین عمده نقر و کندمی توصیف مملکت اداره نوعی را
 ( 37ی   1369 ، آوری)  کندمی قلمداد سیاستمداران اشتباهات کردن گوشزد و

 نخبگان گردش عدم و ابستگیو در که بود مسا لی از رانت و امتیازات توزیع مساله
 نخبگان بیشتر غنایم و رانت اصلی کننده توزیع عنوان به  سلطنت، نهادا . دارد اساسی اهمیت

 را اقت ادی و سیاسی از اعم امتیازات و پاداش نظاممیتما دربار.بود کرده وابسته خود به را
 سعی نخبگان از گروهیهر.کردمی سیاسی برداری بهره آن از و بود داده قرار خود دستاویز

 همین در سیاسی گوناگون گروههای اعمال و بزند حدس را شاه بعدی حرکت تا کردمی
 نخست رخط از همواره اش سلطنت دوران در محمدرضاشاه(   29ی  1372 ،میعظی)  بود راستا

 هب کامال که دادمی ترجیح را مردانی او.بود آگاه کردندمی کمرنگ اورا حضور که وزیرانی
  .( 92ی  1388 ، هامبلی) باشند وابسته او

عامل دیگر م ثر در تحقق پریبندالیسم اید ولوژی است. برخال  نظریه ژوز  که فقدان 
داند، در ایران اما مسئله معکوس میاید ولوژی را عاملی در جهت شکل گیری پریبندالیسم 

ر دوره پهلوی دوم  به بوده و وجود اید ولوژی عامل مقوم شکل گیری دولت پریبندال د
 اتخاذ مشروعیت سیاسی، ناگزیر از بحران دلیل به پهلوی سلطانی نظامآید. زیرا میشمار 

 دورهمیرس اید ولوژیدر باره  کاتوزیان،. بود قدرت حفظ جهت ناسیونالیستی اید ولوژی
 مرحله در ویژه به و اقتدارگرایی مرحله در شاه محمدرضا دوران دری نوشت چنین دوم پهلوی
 تبلیغ تقدیر هر به .داد آمریکاگرایی به را خود جایمیرس اروپاگرایی ،1342 سال از سلطانی

 تبلیغات این پایه بر .یافت افزایر 1350 و 1340های دهه در ایرانیسم پان و آریاگراییمیرس
 پایه راها نتمد بزرگترین از  یکی که اند بوده نژاد آریاییمیمرد ایرانیان که شدمی القا چنین
 بنیانگذاری پان دمین و دوهزار بزرگداشت جریان درمیرس گرایی ملت این .اند کرده ریزی

 رسید خود اود به  خارجی کشورهای سران از بسیاری شرکت با ایران امرراتوری
 رومانتیک، ناسیونالیسمهای سیاست ،ش.1312 سال از پهلوی نظام .(237ی 1395کاتوزیان،)

های جشن برگزاری عربی، زبان با ستیز زدایی، اسالم باستان، ایران به بازگشت ،ایرانیسم پان
در پیر گرفت )شمسینی غیاثوند،  را و ... ساله 2500 شاهنشاهی تاریخ ایجاد شاهنشاهی،

، نزدیکان از وسیعی گروه به جامعه در اید ولوژی این ترویح برای طبعاًشاه  (.58ی 1383
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ایا و مز ،تبلیغ و ترویح اید ولوژیآنان نیز در قبال  که بود یازمندن قدرت نخبگان و حامیان
  کردند.میمطالبه  موقعیت سیاسی خا  را

 به جهان 1970 دهه در معتقد است که درباره تبلیغ این اید ولوژی توسث نخبگانزونیس 
 فرمانروا قدرت و ای اسطوره ابعاد به عقیده .نگریستمی ای اسطوره ابعادی در را شاه تدریح

 متع ب راناهواد دربار، ،او خانواده .کردمی تبلیغ را آن و بود کرده باور نیز شاه خود را،
 ایرانی نخبگان از گروه آن .کردندمی تبلیغ را مساله این نیز گروهیهای رسانه و حکومت

 شخ اً  و کردندمی همراهی شاهی ایران طلبانه عظمتهای سیاست این اجرای در را شاه که
 این چنگ از یارای رهایی که بودند آمیخته پهلوی نظام در چنان بردند، سود آن قتحقّ از

 ایرانیسم، پان اید ولوژی و بزرگ تمدن تحقق راستای در .ندرا نداشت شاهنشاهی اید ولوژی
 صاحب از یک هر که بود شاهنشاهی طلبی عظمت همین .کردمی تقلید شاه از بوروکراتی هر

 کل در شاه که بودند ای ویژه حقوق همان خواهان خود بوروکراتیک مروقل در من بان،
 با بردن برای خود، موقعیت گسترش برای قدرت، و ثروت سیالب در یک هر .داشت نظام

  .(115-114ی 1370زونیس،) کردمی کوشر شاهنشاهی اید ولوژی اهمیت

 باشد مراقب هک بود این ساواک سازمانهای مسئولیت از یکیدر همین رابطه، 
 ستایر او مهمهای اید ولوژی از یکی عنوان به را وی سفید انقالب و شاه ایران،های روزنامه
 برگزاری بیانگرها گزارش از یکی شاهنشاهی،های اید ولوژی عظمت ترسیم در .کنند
 تو د خاطره شاهنشاه، وزین نخبه و دربار وزیر علم آن در که بود رضاشاه مقبره درمیمراس

 در را دربار وزیر نیز عکس یک .داشتمیمیگرا را وی ایرانیسم پان اید ولوژی و رضاشاه
 شاهنشاهانه، طلبی عظمت این راستای در. دادمی نشان رضاشاه قبر بر گلی تاد قراردادن حال
 متکبرانه رفتار و طلبی عظمت بود شده ایجاد شاه توسث کهمیرژی و کشور سیاسی نظام کل
 از همگی دولتیهای دستگاه سایرؤ وها مدیرکل وزیران، .کردندمی منعکس را او خود
 .(118ی 1370زونیس،) کردندمی تقلید او سبک

 سفید انقالب مانند متفاوتی عناوین، پهلوی رژیم مورد نظر اید ولوژی اجرا و ترویح برای
از جمله  زیادی افرادو ه استفاده شد گراییمیبو شبه و شاهنشاهی ناسیونالیسم-مدرنیسم شبه یا

کردند و در میو ... فعالیت  نراقی احسان ارجمند، امیر لیلیسید حسین ن ر،  قطبی، رضا
 .ندبخشیدمیرا تحکیم  و مناسبات پریبندالی رو  راحتی به نآ تبلیغ راستای
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    اقتصادی    های ریشه-3

ز نفتی شدن اقت اد را از عوامل ایران پژوه رانتیریسم منتح ا از زاویه اقت ادی، پژوهشگران
 ویژه به زیرا .دندانمی پهلوی محمدرضا سلطنتی دیکتاتوریاثرگذار در ظهور پریبندالیسم و 

 مینتأ نفت را خارجی ارز درصد 87 و دولت درآمد درصد 77 ،57-56های سال طی در
به گفته  .بود بستهوا نفت درآمد به کلمه واقعی مفهوم به دوران این در ایراناقت اد  .کردمی
 سرشار درآمد این از که بودند کسانی نخستین جزو دربار و یسلطنت خاندان شاه، «جان فوران»

 به را نفت درآمد از بخشی منظم طور به و محرمانه ایران نفت ملی شرکت .گرفتندمی بهره
 د ر یاردمیل یک کم دست 1355 سال در مبلغ اینها گزارش به بنا .کردمی واریز شاه حساب
 1350 سال در هایر دارایی ارزش که نهاد بنا را پهلوی بنیاد 1337 سال در شاه .است بوده
 از هم سلطنتی خاندان .داشت سهام شرکت 207 در بنیاد این.. .رسیدمی د ر میلیارد سه به
 .دشمی تشکیل اینانهای زاده دایی و زاده خاله ،زاده عمه ،عموزاده ،شاهدخت و شاهرور 63

 و صنعت و کشتهای شرکت از که رسیدمی د ر میلیارد 5 -2 به خانواده این ثروت جمع
 در. بود غرق اندوزی مال و خواری رشوه فساد، در نظام .شدمی حاصل ایران درها کارخانه

 نوبتها آن از بعد .بودند علم دربارش وزیر و اشر  خواهرشاه فساد، مراتب سلسله این سرأ
 و اعوان و داشتند درباری نیمچه خود برای یک هر که رسیدمی نخبگان و ارتر امیران به

 خود به را پرسودهای کاری مقاطعه همه از بخشی و کردندمی جمع خود دور را ان ار
 1355-1352های سال فاصله در برآوردها، ترین بینانه خوش طبق .دادندمی اخت ا 

 اقت ادی مازاد توزیع نوع این .اند گرفته کمیسیون د ر میلیارد یک حداقل دولتیهای مقام
 را شاه قدرت یمادّ شالوده از بخشی ایرانی جامعه بلندپایگان و نخبگان به آن تخ یص و

 نمودمی تقویت را شاه شخص و دولت به وابستگانشان و افراد این وفاداری و دادمی تشکیل
 نخبگان شدن پریبندال بیشتر هرچه به دولترانتیری شدن  ترتیب بدین (.464ی 1392فوران،)

 .انجامید قدرت
 فعا ن کار در دولت مداخلهو  حکومت حد از بیر یابی قدرتنفتی شدن اقت اد موجب 

 نهاد افزایر به رو 50 و 40های دهه در حکومت عمل استقالل و نفتی درآمد .شد اقت ادی
 اجتماعیهای گروه کنترلینه بلکه در زم اقت اد دربه بازیگری غالب نه تنها  حکومت و

 ییافت سلطه کشور اقت اد بر عمده راه سه از برهه این در حکومت .دبدل ش نیز گوناگون
 دولتی بخر گذاری سرمایه صورت به مستقیما را خود درآمدهای از بزرگی مبلغ نخست
 رکزتم اقت اد پویای و حساس بسیارهای بخر درها گذاری سرمایه این .کرد اقت اد وارد
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 قرار توسعه تخ  یهای بانک اختیار در را کالنیهای سرمایه حکومت اینکه دوم .یافت
 دولتی م ر  سطو  حکومت اینکه سوم .کند کنترل راها بانک این توانست نتیجه در و داد

 برای مالی سیاست کاربرد در را خود توان نتیجه در و بود آورده وجود به را با یی بسیار
 و سلطنتی خاندان بازرگانی گستردههای فعالیت همچنین .دادمی افزایر داقت ا کنترل

 به اقت اد بر کنترل برای را بیشتری ابزارهای غیررسمی، ومیرس کننده تنظیم ساختارهای
 سلطنت خاندان اعضای دیگر و شاه خ وصی گذاریسرمایه. دادمی حکومت دست

 در .شدمی اداره پهلوی بنیاد توسث شاه ارایید بیشتر .است کشور اقت اد بر سلطه نمایانگر
 بنیاد به د ر میلیون 135 حدود در را خود ثروت درصد 90 که کرد ادعا شاه 1340 سال

 شد، منتشر 1350 دهۀ اواخر در که گزارشی بر بنا پهلوی بنیاد .است داده اخت ا  پهلوی
 امالک، زمینه در و ایران داخل در آن بیشتر که داشت دارایی د ر میلیارد 8/2 کم دست

 گذاری سرمایه  ستیک و اتومبیل ساخت ،انتشاراتی امور بانکداری، بازرگانی، کشاورزی،
های سهام بخر در سلطنتی خاندانهای گذاری سرمایه سایر پهلوی، بنیاد بر عالوه .بود شده

 اخالصن گذاری سرمایه در ایران حکومت بزرگ بسیار سهم. گرفتمی صورتنیز  خارجی
 .دکن کنترلاقت اد را به شدت  که ساخت قادر را حکومت دوره، این در داخلی

 (.58-25ی 1358گراهام،)
 هزینه با ی میزان ، باشدمی ایران اقت اد بر حکومت سلطه باعث که دیگری عامل 

 و کرد رشد خ وصی بخر م ر  از تر سریع دولتی م ر  دوره این در .بود حکومت
 تنهامینظا های هزینه .رسید پنجم برنامه در درصد 29 حدود به درصد 12 متوسث رشد از

 24 و چهارم برنامه در درصد 43 بینکه  دادمی تشکیل را دولتی م ر  افزایر از بخشی
 اقت ادی توسعه ،فاعیدغیر امور در حکومتهای هزینه .بود نوسان در پنجم برنامه در درصد

 این امر .دشمیشامل  را بیشتری نسبتاً سهم دفاعیهای زینهه با مقایسه در اجتماعی خدمات و
 و یافته افزایر اقت اد کنترل برای مالی سیاست زمینه در حکومت توان که شدمی سبب

 زندگیهای هزینه مینتأ و درآمد زمینه در طبقاتی مختلف سطو  در را ایرانیان از بسیاری
 فزاینده اتکای خودهای هزینه مینتأ رایب حکومت چنین هم .سازد وابسته حکومت به خود
 استقالل سببشد که خود می کاسته مالیات به آن نسبی اتکای از و یافته نفتی درآمد به ای

که به نوبه خود بر ضریب پیدایر فساد و  دشمیاجتماعی های طبقه دولت از فزاینده
 افزود.میپریبندالی شدن دولت 
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 نتیجه گیری 

شکل گیری دولت پریبندال در دوران های شهریحلیلی برای شناخت تالشی تاین مقاله 
تا از منابع موجود  کوشندمی، نخبگان قدرت در دولت پریبندال .حکومت پهلوی دوم است

یند. ظهور اضافی برای خود و حامیانشان برداشت نمامیدر سیستم سیاسی و اقت ادی سه
قی نیست بلکه مح ول درهم آمیزی عوامل پریبندالیسم و پریبندالی شدن حکومت امری اتفا

ساخت ذهنی نظام ادراکی و چون عواملی  .قت ادی استسیاسی و ا چندگانه فرهنگی،
فرسایر سرمایۀ اجتماعی و اعتمادر  تابعیت،-اسی آمریتنخبگان و نوع فرهنگ سی

وی در ایران در دوره پهلو رانتی دولت بزرگ ی پاتریمونیالیستی، و پیدایر مشروعیت سنت
 دوم نقشی تعیین کننده در شکل گیری پریبندالیسم داشته اند.

پیدایر و گسترش پریبندالیسم  در یادشده سهم یکسانیعوامل بدیهی است که کلیه 
عوامل سیاسی  نداشته اند بلکه با عنایت به ساخت تاریخی قدرت سیاسی در ایران،

 .یل کننده عوامل اقت ادی بوده اندتسهفرهنگی و یا های بیشتر داشته و بسترساز زمینهمیسه
و ها یژگیبرای تعیین و  ساختارها همواره در یک سیستم سیاسی حال مجموعه ای از هردر 

چه دولت  آنگفتنی است  ثیرگذار هستند.تأکارگزاران آن  شکل و عملکرد دولت و 
سی از منظر تعامل که به فساد سیا است این ،دکنمیمتمایز ها انواع دولت پریبندال را از سایر

نگردر یعنی بستری میعملکرد نخبگان قدرت و ساختارهای چندگانه و مکمل یکدیگر،  بین
بخشند و از سوی میبا عملکرد خود این بسترها را توسعه داده و تداوم ، ن نخبگانکه در آ

 کنند، ت امان بهمیین نخبگان قدرت را تسهیل دیگر ساختارها یا بسترهایی که عملکرد ا
 رسانند.میپریبندالی شدن دولت مدد 
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مت، (1392) جااان فوران، - قاو ند م ــکن  تحوالت تاریخ: هش
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ضاد ،(1395)محمدعلی  کاتوزیان، -  تاریخ نظریه: ملت و دولت ت
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