
 017 ایرانی پیشرفت -و نسبت آن با الگوی اسالمی  امنیت حقوق مالکیت

8
th

 Year, No.29, Summer 2020 

 

 

 

Security of Property Rights and Its Relation 

to the Islamic-Iranian Model of Progress 

 
Fatemeh sorkhedehi

1
 

 
1. Assistant Professor, Payame Noor University, Pakdasht Branch, Tehran, Iran. 

Fatemeh_sorkhedehi@yahoo.com 

 

Received: 2019/04/24; Accepted: 2019/05/11 

 

 

Abstract  
The purpose of the present study is to review the security of property rights in Iran during 

1304 to 1396. The theory of double balance proposed by North, Wallis, and Weingast is 

used in this research to review some variables including the rule of law, control of 

corruption, impartiality of courts, judicial independence, and access to loans and credits. 

The method of study is descriptive analysis using institutional economics. The results 

indicate the unfavorable condition of the abovementioned variables as well as the insecurity 

of property rights in production centers resulting in unproductivity, economic rent, 

unfavorable growth of creativity and entrepreneurship, and limited access system. The 

present study concludes that for the fulfillment of the Islamic-Iranian model of progress, it 

is essential to secure the rights of property throughout open access to resources and 

improving the abovementioned variables. 
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 چکیده

بود. در این پژوهش از نظریه توازن  6931-6931های  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال
ها، استقالل دستگاه قضائی،  طرفی دادگاه و متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی  ستفاده شدهدوگانه نورث، والیس و وینگاست ا

توصیفی، با استفاده از موازین نهادگرایی است.  -گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات ارزیابی شد. روش مطالعه تحلیلی انداز سرمایه چشم
های نامولد،  است که موجب رشد بخش های مولد  اد شده و ناامنی حقوق مالکیت بخشها حاکی از وضعیت نامطلوب متغیرهای ی یافته

ایرانی پیشرفت  -است. برای تحقق الگوی اسالمی  جویی، رشد نامطلوب ابداع و کارآفرینی و نظام دسترسی محدود شده  افزایش رانت
 یرهای بررسی شده در این پژوهش الزم و ضروری است.مالکیت از طریق دسترسی باز و بهبود و توجه به متغ  ایجاد امنیت حقوق

 

ایرانی پیشرفت، پهلوی دوم، رشد اقتصادی، اقتصاد  -امنیت، حقوق مالکیت، نظریه توازن دوگانه، الگوی اسالمی  های کلیدی:  واژه

 .ایران
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 . مقدمه1

جمله توسعه اقتصادی و تامین امنیت دو هدف مهم راهبردی کشورهای در حال توسعه از 

ایران هستند. توسعه و امنیت بر هم تاثیر فزاینده دارند. یکی از وجوه مهم امنیت، امنیت حقوق 

های  ترین مؤلفه مالکیت است. از دیدگاه اقتصاددانان نهادگرای جدید، امنیت حقوق مالکیت از مهم

ذاری گ شود. حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت زیرساخت اساسی سرمایه توسعه محسوب می

 به ویژه در تحقیقات و فناوری است.

تفاوت ساختار حقوق مالکیت، یکی از دالیل اصلی تمایز سطح توسعه در کشورهای مختلف 

از   است. شاخص امنیت حقوق مالکیت در کشورهای توسعه یافته بسیار باالست و این کشورها

: 2933خوردارند )یوسفی، باالترین رتبه ضریب کیفیت زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر

شود و تولید  وری می گذاری، کارایی و بهره (. امنیت حقوق مالکیت موجب افزایش سرمایه131ص

 2تری خواهد داشت. هرناندو دسوتو دانش و کارآفرینی با امنیت حقوق مالکیت، رشد سریع

ها، امنیت  از دارایی( معتقد است که تنها راه رهایی کشورهای فقیر از فقر و استفاده مولد 2933)

 حقوق مالکیت، بویژه حفاظت از مالکیت خصوصی است. 

ویکردهای نوین  با وجود اهمیت زیاد امنیت حقوق مالکیت به عنوان یکی از محورهای مهم ر

است.   ایرانی پیشرفت، تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته -توسعه، در تدوین الگوی اسالمی 

ایرانی پیشرفت و  -ر ارزیابی اهمیت این موضوع در الگوی اسالمی بنابراین، هدف پژوهش حاض

 باشد. بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران می

 سواالت اساسی پژوهش حاضر:

 است؟  نیافتگی چگونه بوده  سیاسی و اقتصادی ایران بر ناامنی حقوق مالکیت و توسعه  تاثیر نظام

های متمادی، نوآوری،  ه توسعه صنعتی در طول سالچرا با وجود اقدامات مختلف در زمین

است؟ ناامنی حقوق مالکیت به عنوان یکی از  کارآفرینی و توسعه صنعتی در ایران محقق نشده 

                                                           

1. Desoto Hernando 
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 است؟ ابعاد مهم ناامنی در ایران چه تاثیری در روند توسعه ایران داشته 

های مهمی از تاریخ  دوره های امنیت حقوق مالکیت را در این پژوهش با نگرشی تحلیلی مولفه

 )دوره پهلوی و پس از انقالب( بررسی کرد.  2913-2936های  ایران یعنی سال

نورث، والیس و « توازن دوگانه»مبانی نظری این پژوهش مبتنی بر رویکرد نهادگرایی و نظریه 

 است.  2(1116وینگاست )

است. عالوه بر مطالعات  شده در رابطه با اهمیت امنیت حقوق مالکیت مطالعات بسیاری انجام 

( تاثیر 2333و همکاران ) 3در این زمینه، گارتنی 9و کوز 1گسترده نهادگرایان همچون نورث، کامونز

یافته و صنعتی را بررسی  کشور کمتر توسعه 61اندازه دولت و حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در 

 ی بر رشد اقتصادی دارد. نموده و دریافتند امنیت حقوق مالکیت اثر مثبت و معنادار

کشور بررسی نموده و  33( تاثیر امنیت حقوق مالکیت را بر رشد اقتصادی 1113) 5هیتگر

کننده رشد  ترین عوامل تعیین معتقد است حقوق مالکیت تضمین شده و حاکمیت قانون مهم

 اقتصادی هستند.

های اقتصادی، تسهیل ( به بررسی نقش حفاظت از حقوق مالکیت بر کارکرد نهاد2916رنانی )

رقابت و رشد اقتصادی پرداخته و معتقد است یکی از عوامل کارکرد ضعیف بازار در اقتصاد ایران 

 مخدوش بودن گسترده حقوق مالکیت است. 

( تاثیر ساختار قضایی، امنیت حقوق مالکیت، مقررات بخش 2933صامتی و همکاران )

 دانند.  ادی مثبت و معنادار میاعتبارات و بازار کسب و کار را بر رشد اقتص

( از تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه استفاده 2931نوبخت و همکاران )

 نموده و نقش حقوق مالکیت را در تحلیل تاریخی مورد توجه قرار دادند.

                                                           

1. North ; Wallis & Weingast 

2. Commons  
3. Coase Ronald 

4. Gwarthney 

5. Heitger 



 070 ایرانی پیشرفت -و نسبت آن با الگوی اسالمی  امنیت حقوق مالکیت

شد ( با مقایسه نقش نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی در ر2939دادگر و ندیری )

 دهندگی ضیحتو مالکیت حقوق نهادهایاقتصادی ایران و کشورهای در حال توسعه معتقدند، 

  دهند. قراردادی انجام می نهادهایکشورها را بهتر از  اقتصادی رشد و سرانه درآمد تفاوت

های  ( ضمن پرداختن به مفهوم حقوق مالکیت، زمینه2931آبادی ) حسینی و محمدی نجف

 ظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه را بررسی نمودند. نهادی ایجاد یك ن

( به بررسی جایگاه و نقش امنیت از جمله امنیت 2933در بحث الگوی پیشرفت، صدرا )

 ایرانی پیشرفت پرداخت.  -اقتصادی و سیاسی در الگوی اسالمی 

عنوان مانع مهمی  ی را بهمطالعات رویکرد تاریخی نیز ناامنی و بویژه ناامنی مالکیت خصوص

 اند.  برای توسعه ایران دانسته

( مصادره و ناامنی مالکیت خصوصی را که ناشی از وجود 2911( و لمبتون )2931سیف )

مانع مهم انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی در ایران   های استبدادی در ایران بوده را حکومت

 دانند.  می

 اند.  ل خارجی را در ایجاد ناامنی در ایران مهم دانسته( عوام2931( و فوران )2953اشرف )

( اشکال مختلف ناامنی که حاصل وضعیت نیمه استعماری در ایران بوده را 2953اشرف )

 است.   گذاری در ایران معرفی کرده مساله اصلی عدم رشد سرمایه

پیشرفت، این ایرانی  -با وجود اهمیت زیاد موضوع امنیت حقوق مالکیت در الگوی اسالمی 

موضوع تاکنون مورد توجه جدی در مطالعات الگو نبوده و بنابراین، بررسی این موضوع ویژگی 

 مهم این پژوهش است.

 . مبانی نظری2

 . تعریف حقوق مالکیت و ارتباط آن با توسعه2-1

است و گاهی مفهوم حقوق  برای حقوق مالکیت تعاریف متعددی در متون اقتصادی ارائه شده 

 دانان مغایرت دارد.  یت در بین اقتصاددانان و حقوقمالک
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 ای است که به موجب قانون میان انسان و مال مالکیت از نظر ماهیت حقوقی آن، رابطه

است، تصرفات « مملوک»یابد تا در مالی که  می« حق»شود. براساس این رابطه، انسان  ایجاد می

خشد، مورد استفاده قرار دهد یا حتی اتالف نماید. مالکانه داشته باشد، آن را بفروشد، به دیگری بب

به این معناست که تا چه حد از شهروندان، دارایی آنها، نتایج کارها و « امنیت حقوق مالکیت»

 یك حق برای استفاده از یك کاالی اقتصادی« حق مالکیت»شود.  ابتکارات آنها محافظت می

فرد حق دارد و دیگران حق تعرض ندارند و است و دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است. خود 

این حق با قرارداد قابل انتقال است. این حق نیازمند سازوکارهایی است که اعمال آن را برای 

 مالك تضمین و تسهیل نماید. حقوق مالکیت حق مالك در استفاده از کاال و دارایی برای مصرف

یگر در قالب فروش، هدیه یا میراث است باشد که شامل حق انتقال به شخص د و تولید درآمد می

(Besely & Ghatak, 2009 .) 

 2از دیدگاه اقتصاد نهادی، مفهوم حقوق مالکیت با مسئله کمیابی مرتبط است. از دید کامونز

هایی است که افراد یا جامعه در انجام یا عدم انجام آن  (، حقوق مالکیت شامل تمام فعالیت2392)

مندی از منافع کار  (. نورث حقوق مالکیت را حق افراد برای بهرهCommons, 1931) آزاد هستند

کند  اند، تعریف می مندی از منافع کاالها و خدماتی که آنها را تصرف کرده تحت تملك خود یا بهره

 (. 56: ص2913)نورث، 

 ایرانی پیشرفت و ارتباط آن با امنیت حقوق مالکیت  -. الگوی اسالمی 2-2

یافته از امنیت اقتصادی و سیاسی  آید و کشورهای توسعه امنیت بوجود میتوسعه در سایه 

توسعه از دیدگاه نهادی به معنای تغییرات نهادی در جهت دستیابی به باالتری برخودار هستند. 

ها برای همه مردم است. در این دیدگاه، امنیت  دسترسی باز اقتصادی و سیاسی و افزایش فرصت

یافتگی  های مهم توسعه های مبادله و تضمین قراردادها از شاخص ودن هزینهحقوق مالکیت، پایین ب

گذاری، انباشت  امنیت حقوق مالکیت بر کارآفرینی و فناوری، رشد اقتصادی، سرمایهشود.  محسوب می

                                                           

1. Commons 
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جویی، حکمرانی خوب، انباشت سرمایه اجتماعی و افزایش و  انداز، کاهش رانت عوامل اقتصادی، پس

ترین شاخص و مولفه توسعه  ای مولد موثر است، بنابراین، امنیت حقوق مالکیت مهمه رشد فعالیت

  (.236: ص2933)صمدی و همکاران، باشد  می
شود،  محسوب می  چهار روش تاثیر ناامنی حقوق مالکیت بر اقتصاد که مانع جدی برای توسعه

ریسك مصادره اموال و ( مطرح شده است که عبارتند از: افزایش 1121) 2توسط بسلی و گاتاک

وری، مانع کسب منافع تجارت و عدم استفاده از  گذاری و تولید، کاهش بهره کاهش انگیزه سرمایه

 دارایی به عنوان وثیقه در تامین مالی. 

 معتقد است برای دستیابی به توسعه باید نهادها تصحیح و شفاف شوند و در 1ویلیامسون،

نورث  (.Williamson, 1994تر از سایر نهادها است ) این میان شفافیت حقوق مالکیت مهم

های اقتصادی اول و دوم  ( حقوق مالکیت را به عنوان منشاء انقالب2332/2913( و )2935/2331)

های حقوق مالکیت آنها  دانسته و سطوح متفاوت توسعه در کشورها را به عملکرد متفاوت نظام

عنوان  ایرانی پیشرفت به -ابراین، الگوی اسالمی (. بن 31- 33: ص 2913داند )نورث،  مربوط می

عنوان یك مولفه  نقشه پیشرفت و توسعه جمهوری اسالمی ایران نیازمند امنیت حقوق مالکیت به

 مهم و اساسی است.

 نظریه توزان دوگانه و توسعه .2-3

 توسعه از دیدگاه نهادی به منزله ایجاد نظام دسترسی باز سیاسی و اقتصادی بوده

 ظم دسترسی محدود و ناامنی حقوق مالکیت، از مسائل اصلی کشورهای درحال توسعهو ن

 گوید نهادهای سیاسی ( می1116) نورث، والیس و وینگاست 9«توازن دوگانه»است. نظریه 

 نیافته نظم دسترسی محدود سیاسی و اقتصادی بر یکدیگر موثر هستند و در کشورهای توسعه

 شد. نظریه آنها به دسترسی محدود اقتصادی منجر خواهد  از طریق ناامنی حقوق مالکیت

                                                           

1. Beseley ,T and M . Ghtak 

2. Williamson 

3. Dual balance theory 
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 شود و برعکس گوید در درازمدت، دسترسی باز سیاسی به دسترسی باز اقتصادی منجر می    می

(North, Wallis, Weingast, 2006, p446.)  دارد:   وجود« های دسترسی نظام»دو گروه کلی از

 . 1سی بازهای دستر و نظام 2های دسترسی محدود نظام

های مولد، درآمد مالیاتی و درآمد  نظم دسترسی باز با ایجاد امنیت حقوق مالکیت برای بخش

های مولد و توزیع  کند. اما نظم دسترسی محدود با ناامنی حقوق مالکیت بخش ملی را حداکثر می

انت عنصر ر (.North, Wallis, Weingast, 2006, p10)کند  رانت، درآمد فرادستان را حداکثر می

ها زمینه پیشرفت فناوری و رشد  کلیدی در نظریه توزان دوگانه است. در نظام دسترسی باز رانت

های تولیدی، صنعتی و مالیات بر  سازند. مانند یارانه به فعالیت های مولد را فراهم می بخش

را برای ها پایدار و نامولد هستند و رقابت  بازی زمین. در نظام دسترسی محدود، رانت سفته

های قدرتمند از امتیازات  گروه»های مولد ناعادالنه ساخته و مانع ابداع و نوآوری هستند.  بخش

ارزشمندی همچون حقوق اختصاصی برای تجارت و انحصار داشتن بازار در یك منطقه یا انحصار 

« محرومند کنند که افراد فاقد این قدرت از آن هایی دریافت می در واردات اقالم پر تقاضا رانت

ادامه با استفاده از نظریه توازن دوگانه امنیت حقوق  در(. 333: ص 2935نورث و همکاران،)

 شود. مالکیت بررسی می

 
 (2119و  2116 )منبع: نورث و همکاران،  . نظریه دولت و حقوق مالکیت1نمودار

                                                           

1. limited access orders 

2. open access orders  

 نظریه دولت و نظم اجتماعی

 نظم دسترسي باز

درآمد  بيشتر  دولت  با  دفاع از حقوق 
 مالكيت بخش هاي مولد

 نظم دسترسي محدود

توزيع رانت و ناامني حقوق مالكيت 
 بخش هاي مولد
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 انه . متغیرهای موثر بر امنیت حقوق مالکیت، منتخب براساس نظریه توازن دوگ2-4

 بررسی شده و شامل سه دسته متغیر است:  1111شاخص حقوق مالکیت از سال 

 ها، ثبات سیاسی و کنترل فساد، شامل متغیرهای اعتماد به دادگاه محیط حقوقی و سیاسی:

شامل متغیرهای دسترسی به وام و اعتبارات، ثبت مالکیت و حفاظت از  حقوق مالکیت فیزیکی:

 حقوق مالکیت فیزیکی،

 شامل متغیرهای حفاظت از حقوق مالکیت فکری و کپی رایت.  ق مالکیت فکری:حقو

به دلیل اهمیت متغیرهای سیاسی و اقتصادی و از آنجا که این پژوهش مبتنی بر نظریه توازن 

دوگانه نورث است، از میان متغیرهای یاد شده، متغیرهای سیاسی و اقتصادی انتخاب شدند. از 

حاکمیت »و « کنترل فساد»، «ها اعتماد به دادگاه»و « ل دستگاه قضاییاستقال»متغیرهای سیاسی 

دسترسی به وام و »و از متغیرهای اقتصادی  2«المللی حقوق مالکیت شاخص بین»از « قانون

 بررسی شد.« گذاری انداز سرمایه چشم»و « اعتبارات

فشار  نفوذ وشاخص استقالل دستگاه قضایی بانك جهانی، درجه مصونیت قوه قضائیه از 

کند. استقالل قوه قضائیه، رکن اصلی برای حمایت موثر از  های سیاسی و اقتصادی را بررسی می گروه

میزان اعتماد کارگزاران اقتصادی به قوانین جامعه و اطاعت   1مالکیت خصوصی است. حاکمیت قانون

ها، همچنین  پاها و دانه درشت هدر این متغیر انواع فساد خرد 9گیرد. کنترل فساد از آنها را اندازه می

 (.The world bank, 2018) های خصوصی وجود دارد دولت توسط فرادستان و گروه« تسخیر»

گذاری به امنیت مالکیت خصوصی و ثبات اقتصاد کالن بستگی دارد.  امنیت چشم انداز سرمایه

مالی دولت و  یك محیط اقتصاد کالن بر پنج شاخص نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، وضعیت

 کند. ها تاکید می وضعیت تراز پرداخت

گذاری را ناامن  انداز سرمایه پذیری شده و چشم بینی ثباتی اقتصاد کالن موجب کاهش پیش بی

                                                           

1. IPRI  

2. Rul of law 

3. control of corruption 
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های نامولد  ثبات اقتصاد کالن موجب ناامنی حقوق مالکیت شده و رونق فعالیت کند. محیط بی می

دو بخش مولد مهم در ایران دانست و بخش خدمات به  توان بخش صنعت و کشاورزی را می»شود.  می

 (. 262: ص 2935 )شاکری،« های نامولد است دلیل سهم باالی بازرگانی و مستغالت در زمره بخش

 
 . متغیرهای موثر بر امنیت حقوق مالکیت2نمودار

 . ارزیابی تاریخی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران 3

نهادها دارای پایه اطالعاتی تاریخی و وابستگی به مسیر هستند و از دیدگاه نهادگرایی جدید، 

عملکرد گذشته بر عملکرد حال موثر است، به همین دلیل دوره پهلوی به عنوان دوره مهمی در 

تاریخ معاصر مورد ارزیابی قرار گرفته و از آنجایی که شاخص حقوق مالکیت در این دوره بررسی 

 باشد. وره از طریق شواهد تاریخی میاست، ارزیابی در این د نشده 

  1314-1357. ارزیابی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در دوره پهلوی 3-1

  1314-1357 . وضعیت حاکمیت قانون در دوره3-1-1

در این دوره نهادهای حاکمیت قانون میراث مشروطه، مانند مجلس و عدلیه، ناکارا بوده و نظم 

جلس از دوره پنجم به بعد جایگاه نمایندگانی بود که با تقلب دسترسی محدود را تقویت کردند. م

: 2911  ؛ آبراهامیان،263: ص2933 شدند تا به امیال شاه لباس قانونی بپوشانند )کاتوزیان، وارد می

تاثیر زیاد روابط خانوادگی در اقتصاد و سیاست عامل مهمی در نقض حاکمیت (. همچنین 216ص

بررسی حقوق مالكیت بر 

اساس نظریه توازن دوگانه 

 نورث و دیگران

متغيرهاي سياسي و حقوقي موثر بر  
 امنيت حقوق مالكيت  

 كنترل فساد   

استقالل دستگاه قضايي  
 و بي طرفي  دادگاه ها

 حاكميت قانون

متغيرهاي اقتصادي موثر بر امنيت 

 حقوق مالكيت
 چشم انداز سرمايه گذاري

دسترسي به وام و 

 اعتبارات
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 (.365: ص2931قانون بود )عظیمی، 

  مصادره و ناامنی مالکیت خصوصی

یکی از موارد ناامنی حقوق مالکیت در دروه پهلوی، مصادره و ناامنی مالکیت خصوصی است. 

مصادره و غصب امالک توسط   خواری، ترین آسیب به مالکیت خصوصی در این دوره زمین مهم

؛ هامبلی، 991: ص2931 است )فوران، پادشاهیرضاخان پس از تاسیس ثبت اسناد و رسیدن به 

هزار سند به نام وی انتقال یافت و  33(. در طی دوران حکومت رضاخان 2931؛ میالنی،1، ج2933

 (. 3: ص2933روستا را غصب کرد )الوانی و همکاران،  1261او 

 1314-1357. وضعیت کنترل فساد در دوره 3-1-2

ساد دربار را یکی از عوامل شکست کنترل فساد در این دوره بسیار ضعیف بود و اکثر محققان ف

ساواک، مسئله فساد مالی نخبگان را یك مسئله امنیت  51و  31در بخش عمده دهه »دانند.  پهلوی می

آشفت و ساواک را به فضولی در  باره برمی های ساواک در این دانست. شاه در مقابل گزارش ملی می

(. فردوست در خاطرات 363: ص 2931یالنی، )م« کرد مسائلی که در حیطه مسئولیتش نبود، متهم می

کند که  به دادگستری اشاره می 2951تا  2951پرونده سوءاستفاده کالن از سال  9151خود به ارجاع 

 (.161: ص2933شد )شهبازی،  بدون هیچ پیشرفتی طبق دستور نخست وزیر بایگانی 

  1314-1357. وضعیت استقالل دستگاه قضایی در دوره 3-1-3

(، 1، ج2933پسند کردن دادگستری انجام شد )اعظام قدسی،  ره رضاشاه نوسازی و جهاندر دو

ماده در مورد مالکیت و حقوق قراردادها در سال  355از جمله تصویب قانون مدنی مشتمل بر 

( تا این نهاد نیز در ظاهر مانند کشورهای 133: ص 2963  )صدر، و نوسازی دستگاه قضایی 2911

که منظور از تشکیل دستگاه قضایی اوالً کاهش ظلم و تعدی تا حد ممکن و  حالی مدرن باشد. در

های  ترین حقوق و آزادی ثانیاً ایجاد لوازم دادخواهی در صورت وقوع هرگونه ستم است. حیاتی

رسیدگی اندک به فساد، مصادره و غصب اموال شهروندان، شکنجه و   شد. ملت به راحتی سلب می

عدلیه مهمترین دستاورد انقالب »نظامی از موارد وابستگی دستگاه قضایی بود.  های تشکیل دادگاه

  (.263ص : 2933)کاتوزیان، « مشروطه و آخرین سنگر آن بود که تضعیف و سرانجام تسلیم شد
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 . متغیرهای اقتصادی 3-2

 گذاری در دوره پهلوی انداز سرمایه . چشم3-2-1

های صنعتی ایجاد شد، اما این رشد به توسعه  خانهرشد اقتصادی به مدد افزایش تعداد کار

اقتصادی و رشد ابداع و نوآوری منتهی نشد. صنایع عمدتاً مونتاژ، وابسته به واردات و درآمدهای 

گرفت )کدی،  می ها توسط دولت یا وابستگان به دربار صورت  گذاری نفتی بودند. عمده سرمایه

: 2911  ها را در کنترل داشتند )آبراهامیان، شرکت درصد 35خانواده  35تنها  .(263: ص 2963

 گذاری و حقوق مالکیت انجامید.  به افزایش ناامنی سرمایه 2951(. شوک نفتی سال 391ص

 پذیری محیط اقتصاد کالن بینی ثبات و پیش . 3-2-1-1

ثباتی اقتصادی به دلیل افزایش تورم، رشد کسری بودجه،  موجب بی 2951شوک نفتی 

های سیاسی، فضای  ثباتی اطی مالی دولت و رشد سریع واردات شد و همراه با بیانضب بی

 تدریج انتقال سرمایه به خارج آغاز شد. گذاری را ناامن ساخت و به سرمایه

درصد شد. از سال  231نرخ تورم تقریباً  2956تا  2993ساله  23در بازه  الف. وضعیت تورم:

تصادی و ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده و در نتیجه ناامنی ثباتی اق بی تورم نقش مهمی در 2951

 حقوق مالکیت داشت. 

، دولت کسری بودجه داشت  51و  31های دهه  تقریباً در تمام سال ب. وضعیت کسری بودجه:

کسری شدت گرفت. کسری بودجه مزمن و اختصاص  2951و با رونق درآمدهای نفتی در سال 

ثباتی اقتصادی و  های جاری و مخارج دربار عامل مهمی برای بی ینهبخش عظیمی از بودجه به هز

 گذاری بود. ناامنی سرمایه

های بدون  ، تراز پرداخت2991 -2991به استثناء دوره مصدق  ها: ج. وضعیت تراز پرداخت

به سبب  2951 نفت در دوره پهلوی عموماً منفی بود. در دوره رونق درآمدهای نفتی در سال

ها اوج گرفت و سیاست  دات کاالهای مصرفی و غیرضروری، کسری تراز پرداختافزایش وار

کرد  گذاری را کاهش داد. کشور همواره بیش از تولید مصرف می درهای باز امنیت تولید و سرمایه

 های موجود در تولید بود.  که به معنای تهدید امنیت مالکیت سرمایه
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 مولد های گذاری در بخش . ناامنی سرمایه3-2-1-2

گذاری در ساختمان به سودآورترین شیوه  بازی و سرمایه تدریج زمین به »ثباتی اقتصادی  همراه با بی

های داللی  سازی از محل مازاد نقدینگی بدل شد. رونق خرید و فروش مسکن و زمین و فعالیت پول

در این دوره سهم  (. طبق نمودار191: ص2933 )کاتوزیان،« گذاری مولد دیگر بود بیش از هر سرمایه

 ها بود. گذاری ناخالص داخلی اندک و سهم خدمات بیش از سایر بخش های مولد در سرمایه بخش

 
 )منبع: بانک مرکزی(      1357-1338گذاری ناخالص داخلی  های مختلف از سرمایه . سهم بخش3نمودار

 . دسترسی به وام و اعتبارات3-2-2

عنوان مثال بانك توسعه صنعتی و  ارات محدود بود. بهدر این دوره دسترسی به وام و اعتب

گذاری ثابت بخش خصوصی را  درصد کل سرمایه 55حدود  2952-2993معدنی در بازه زمانی 

هایی اعطاء شد که بخشی یا کل  های این بانك به شرکت درصد از وام 15داد که بیش از  انجام می

یان صنایع بزرگ )بیش از ده نفر( که از بانك آن متعلق به اعضای هیئت مدیره بانك بود. در م

درصد  31نفر یا بیشتر، حدود  511کارخانه با نیروی کار  35توسعه صنایع و معادن وام گرفتند، 

(. شواهد موجود حاکی از دسترسی 153: ص2931ها را دریافت کرده بودند )کارشناس،  وام

 محدود به وام و اعتبارات است.

گذاری صورت گرفت که مانند  وی در مقاطعی رشد اقتصادی و سرمایهدر مجموع در دوره پهل

های دسترسی محدود حاصل ابداع و نوآوری و امنیت حقوق مالکیت نبود. رشد مقطعی  همه نظام

های قدرت بود. از سال  گذاری دولتی، رشد درآمدهای نفتی و رانت این دوره بیشتر حاصل سرمایه
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  ثباتی رفت. حیط اقتصاد کالن به سمت بیزمان با شوک نفتی، م و هم 2951

و  گذاری انداز سرمایه های کنترل فساد، حاکمیت قانون، استقالل دستگاه قضایی، چشم مولفه

 است. دسترسی به اعتبارات حاکی از ناامنی حقوق مالکیت و نظم دسترسی محدود در دوره پهلوی

  1357-1396. بررسی وضعیت حقوق مالکیت در دوره 4

است.  به لحاظ تاریخی دارای نظم دسترسی محدود و ناامنی حقوق مالکیت بوده  ایران

 شود می« ایم گرفتار شده»تغییر مسیری که در آن   وابستگی به مسیر تاریخی موجب سختی

(. برای دستیابی به توسعه حذف نهادهای ناکارا الزم 193م: ص 1121 )گروینوگن و همکاران،

به اندازه کافی برای حذف نهادهای ناکارا مفید نیستند. در دوره بعد از  است، اما تغییرات انقالبی

المللی برای حاکمیت قانون، کنترل فساد و استقالل دستگاه قضایی  ها و آمارهای بین انقالب، داده

 است. وجود دارد که مورد استفاده قرار گرفته

 . وضعیت متغیرهای سیاسی و حقوقی 4-1

 نون. شاخص حاکمیت قا4-1-1

بانك جهانی استفاده شده که دامنه آن بین  WGI»2»های  برای شاخص حاکمیت قانون از داده

حاکی از پائین  2های جدول  به معنای حاکمیت قوی قانون است. داده 5/1است. عدد  5/1و  -5/1

 باشد. ساز فساد و ناامنی حقوق مالکیت می بودن رتبه حاکمیت قانون ایران است که زمینه

مالکیت خصوصی عامل مهمی در حاکمیت قانون  امنیت ه و امنیت مالکیت خصوصی:مصادر

و امنیت حقوق مالکیت بوده و مصادره آشکارترین ناقض مالکیت خصوصی است. پس از انقالب 

اموال برخی از صاحبان صنایع مصادره شد که دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. دیدگاه نخست 

گذاری  را موجب ناامنی سرمایه  تاریخی مصادره در ایران مقایسه کرده و آنها را با شیوه  مصادره

(. دیدگاه 2939؛ بهداد و نعمانی، 2935کام،  است )سعیدی و شیرین پس از پیروزی انقالب دانسته 

                                                           

1. Worldwide Governance Indicator (WGI). 
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دوم معتقد است این اولین مصادره مبتنی بر قانون در تاریخ ایران بوده و در شرایط ناشی از 

شرایط بحرانی پس از انقالب از جمله التهابات کارگری در نتیجه »است، زیرا  بوده  انقالب، ناگزیر

ها، ارتباط غیرقانونی و نامشروع مشمولین مصادره با رژیم پهلوی، بالتکلیف بودن  نفوذ چپ

های کالن برخی از آنها به سیستم بانکی  ها، خالء مدیریتی، سرگردانی کارگران و بدهی کارخانه

: 2933بود )عظیمی،   ناپذیر ساخته واگذاری آنها به سازمان حفاظت از صنایع را اجتنابمصادره و 

ها در این زمان موجب آسیب به امنیت حقوق  (. به هرحال برخی از مصادره31و  96-95ص 

های مولد در  گذاری برای کارآفرینان در بخش ساز کاهش امنیت سرمایه مالکیت شد و زمینه

 الب شد.های پس از انق سال

 . شاخص کنترل فساد:4-1-2

 2طور که جدول  دارد. همان 5/1تا  -5/1بانك جهانی دامنه بین « WGI»شاخص کنترل فساد 

م بهبود 2931/1113م تا 2931/1112دهد شاخص کنترل فساد نامطلوب است، در دوره نشان می

اامنی حقوق مالکیت است. فساد از عوامل مهم ن نسبی یافته و پس از آن دوباره کاهش یافته 

 باشد. می
 های مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای ایران ها و رتبه . وضعیت شاخص1جدول
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 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 

ص کنترل 
شاخ

ن
ساد ایرا

ف
 

1889
- 1813
- 1896
- 1889
- 1885
- 1881
- 1858
- 1856
- 1882
- 1874
- 1868
- 1879
- 1869
- 1862
- 

186
- 1871

- 1881
- 

ت 
ص حاکمی

شاخ

ن
ن ایرا

قانو
 

1842
- 1872
- 1861
- 1863
- 1877
- 1891
- 1893
- 1887
- 1894
- 1898
- 1894
- 1892
- 

1-
 1816
- 1892
- 1868
- 1868
- 

 (The world ban, 2018) منبع:
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 ها د به داد گاه. وضعیت شاخص استقالل دستگاه قضایی و اعتما4-1-3

استفاده 2« موسسه فریزر»های  ها از داده طرفی دادگاه برای شاخص استقالل دستگاه قضایی و بی

های جدول  ها است. داده طرفی کامل دادگاه به معنای بی 21بوده و رتبه  21تا  2شد که عددی بین 

ا است. موسسه فریزر ه طرفی دادگاه حاکی از پائین بودن رتبه استقالل دستگاه قضایی و بی 1

دارای فساد، تاخیر در مبارزه با »کند:  ویژگی کشورهای دارای رتبه پائین را اینگونه معرفی می

 «.فساد، عدم حمایت از قراردادها و وابستگی به نظام سیاسی

 ها و حقوق مالکیت در ایران طرفی دادگاه . شاخص بی2جدول

2117
 2116
 2115
 2114
 2113
 2112
 2111
 2111
 2119
 2117
 2115
 2114
 2112
 2111
 

سال
 

4839
 4838
 4819
 4835
 3898
 4845
 

489
 388
 386
 481
 482
 481
 489
 489
 

ی
ب

 
ی 

طرف

دادگاهها
 

4859
 4858
 4854
 4841
 4817
 4821
 

588
 588
 588
 681
 589
 589
 589
 589
 

ی و 
ضای

نظام ق

ت
ق مالکی

حقو
 

1851
 1858
 1858
 1858
 1851
 1851
 1866
 1861
 

- - - - - - 

س
د

ی 
س

تر

به وام و 

ت
اعتبارا

 

 (.FRASER INSTITUTE, 2017) منبع:

های  پایین بودن حاکمیت قانون، کنترل فساد و استقالل دستگاه قضایی موجب شد تا هزینه

مبادله افزایش یابد. ساختار قضایی کارا و مستقل موجب اطمینان مالکان از دریافت سود 

انجاد. هرچند پس از انقالب  گذاری می زایش سرمایههایشان در آینده شده و به اف گذاری سرمایه

تحوالت بسیاری در دستگاه قضایی رخ داد و وضعیت استقالل دستگاه قضایی با قبل از انقالب 

قابل مقایسه نیست، با این حال آمار بانك جهانی حاکی از رتبه نامطلوب نسبت به کشورهای 

                                                           

1. Frazer institute 
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 یافته است.  توسعه

 اقتصادی . بررسی وضعیت متغیرهای 4-2

 . شاخص دسترسی به وام و اعتبارات4-2-1

به بعد  1121از سال  2(GCIهای این شاخص برای ایران توسط مجمع جهانی اقتصاد ) داده

گویای بهترین وضعیت است. جدول  1بوده و عدد  1تا  2محاسبه شده که ارزش این شاخص بین 

حدود بخش خصوصی واقعی به دهد در دوره مذکور این شاخص گویای دسترسی م نشان می 1

 های کالن دسترسی داشتند.  وام و اعتبارات است، در حالی که عده قلیلی با رانت به وام

 گذاری انداز سرمایه . چشم4-2-2

پذیری محیط اقتصاد کالن و امنیت  بینی گذاری تحت تاثیر ثبات و پیش انداز سرمایه چشم

 ست.ا مالکیت خصوصی بوده و در ادامه بررسی شده 

 پذیری و ثبات اقتصاد کالن بینی . پیش4-2-2-1

زدا است. پس از  های ثبات های تعرض به حقوق مالکیت، اجرای سیاست ترین کانون از مهم

یکی از عوامل ناامنی حقوق مالکیت  11زدای تعدیل ساختاری در دهه  های ثبات انقالب سیاست

های  پذیری را کاهش داد. تورم، شوک بینی های بعدی پیش ثباتی اقتصادی در دهه بود. تکرار بی

های  رویه و تراز پرداخت انضباطی مالی دولت، واردات بی  های بودجه مزمن و بی ارزی، کسری

 است.  ثباتی اقتصاد و در نتیجه افزایش رانت و نااطمینانی پس از انقالب بوده منفی از عوامل بی

است.   سال، وجود داشته 3دوره به جز های این  تورم دو رقمی در همه سال الف. تورم:

صرفه و رانت و نااطمینانی و  های قیمتی نااطمینانی نسبت به آینده را افزایش، تولید را کم شوک

 است. های غیرمولد را افزایش داده  فعالیت

ها به جز  دهد که در همه سال های زمانی بانك مرکزی نشان می سری ب. کسری بودجه فزاینده:

                                                           

1. Global Competitiveness index. 
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همراه با افزایش قیمت نفت سیر فزاینده  31و  31ری بودجه وجود داشته و در دهه سال، کس 5

و داشتن مازاد بودجه، بحران  2915 - 2919های  با وجود عدم کسری در سال 11دارد. در دهه 

 کالن شد.  ثباتی اقتصاد های خارجی موجب بی بدهی

 2931، 2931، 2931، 2913، 2961، 2951شوک ارزی  1در این دوره  های نرخ ارز: ج. شوك

های ارزی در این دوره موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی از آینده  است. شوک  رخ داده 2931و 

های  های ریالی و افزایش ریسك فعالیت اندازها و سرمایه  معامالت با خارج، کاهش ارزش پس

های مولد خارج و  الیتها را از فع تجاری و اقتصادی شد. کاهش امنیت حقوق مالکیت، سرمایه

 های غیرمولد کرد. وارد فعالیت

 

 

 1396-1357های  . نرخ ارز و تورم در سال4نمودار
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های واقعی)بدون نفت( منفی  در این دوره تراز پرداخت های بدون نفت: د. کسری تراز پرداخت

منیت اقتصادی سو تهدید برای تولید و ا است که از یك و واردات بیش از صادرات غیرنفتی بوده 

ثباتی محیط اقتصاد کالن و تعرض به امنیت حقوق مالکیت  بوده و از سوی دیگر موجب بی

 تولیدکنندگان شد.

های ارزی حاکی از وجود  ها و شوک در مجموع تورم، کسری بودجه، تراز پرداخت

عرض به ثباتی اقتصاد کالن موجب ت اند. بی زدای اقتصادی پس از انقالب بوده های ثبات سیاست

های مولد را کاهش  گذاری امنیت حقوق مالکیت شده و با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده، سرمایه

ترین  بازی و داللی یکی از مهم جویی، فساد و رونق سفته های رانت ثباتی با افزایش زمینه داد. بی

 است.  ده های تولیدی با افق کوتاه مدت بو عوامل ناامنی حقوق مالکیت و ایجاد بنگاه

 

 1357-1391گذاری ناخالص داخلی  های مختلف از سرمایه بخش . سهم5نمودار

های مولد در  گذاری ثباتی اقتصاد کالن منجر به کاهش سرمایه دهد که بی نشان می 5نمودار 

 21است. سهم کشاورزی کمتر از   های نامولد شده گذاری کشاورزی و صنعت و افزایش سرمایه

درصد  61درصد و سهم بخش خدمات همواره بیش از  95ت و معدن کمتر از درصد و سهم صنع

 باشد. ها می گذاری سرمایه

در مجموع ناامنی حقوق مالکیت همواره یکی از موانع مهم توسعه و پیشرفت در ایران بوده 

ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه پیشرفت ایران باید در جهت ارتقاء امنیت  -است. الگوی اسالمی  
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ثباتی اقتصاد کالن، فساد، حاکمیت ضعیف قانون و دستگاه قضایی  حقوق مالکیت اهتمام ورزد. بی

 ناکارا از عوامل مهم ناامنی حقوق مالکیت است. 

 گیری  . نتیجه5

ایرانی پیشرفت به عنوان یك هدف راهبردی مهم نیازمند تامین امنیت است.  -الگوی اسالمی 

باشد. امنیت حقوق مالکیت  امنیت، وجود امنیت حقوق مالکیت می های گاه یکی از بارزترین تجلی

شود. با  ترین مؤلفه توسعه محسوب می الزمه توسعه اقتصادی است و از دیدگاه نهادگرایی، مهم

وجود نقش مهم و کلیدی امنیت حقوق مالکیت در توسعه، این موضوع در مباحث الگوی 

 است.  قرار نگرفته ایرانی پیشرفت مورد توجه شایسته  -اسالمی

با استفاده از نظریه  2913-2936های  این پژوهش، وضعیت امنیت حقوق مالکیت در سال در

توزان دوگانه بررسی شد و بر این اساس متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد و استقالل دستگاه 

رسی به وام و گذاری و دست انداز سرمایه قضایی از متغیرهای سیاسی و حقوقی و متغیرهای چشم

 اعتبارات از متغیرهای اقتصادی شاخص حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. 

ارزیابی تاریخی حاکی از وجود نظام دسترسی محدود و ناامنی شدید حقوق مالکیت در دوره 

باشد که برخی دالیل آن عبارت است از: مصادره و ناامنی مالکیت خصوصی، ضعف  پهلوی می

ون، فساد وسیع، وابستگی دستگاه قضایی به نظام سیاسی، دسترسی محدود به شدید حاکمیت قان

 های مولد برای بخش خصوصی. گذاری در بخش وام و اعتبارات و ناامنی سرمایه

های حاکمیت قانون، کنترل فساد، استقالل دستگاه قضایی،  شاخص 2951-2936های  در سال

ستخراج شدند. با وجود بهبود جهانی ا ارات از آمارهایها و دسترسی به وام و اعتب اعتماد به دادگاه

یافته  قابل توجه امنیت حقوق مالکیت نسبت به دوره پهلوی، همچنان نسبت به کشورهای توسعه

ثباتی اقتصاد کالن نامطمئن بوده و  گذاری به دلیل بی انداز سرمایه فاصله معناداری وجود دارد. چشم

های مولد محدود است. مجموعه متغیرهای منتخب موثر بر  بخشدسترسی به وام و اعتبارات برای 

های  امنیت حقوق مالکیت، حاکی از وضعیت نامطلوب امنیت حقوق مالکیت بخصوص در بخش

های حاکمیت قانون، کنترل فساد و استقالل دستگاه قضایی نیز با  مولد اقتصادی است. رتبه
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رهای یاد شده حاکی از وضعیت نامطلوب وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند. در مجموع متغی

 امنیت حقوق مالکیت است. 

، ناامنی حقوق 2913-2936 های به طور کلی، در بخش بزرگی از تاریخ معاصر ایران بین سال

زمان با پیشرفت سریع کشورهای توسعه یافته و  است. این دوره هم مالکیت مانع مهم توسعه بوده 

افزایش سازوکارهای حافظ امنیت حقوق مالکیت است. ناامنی های نوظهور از طریق  ظهور قدرت

حقوق مالکیت مانع نظام دسترسی باز و توسعه بوده و با اهداف راهبردی جمهوری اسالمی ایران، 

 ایرانی پیشرفت در تناقض است. -به ویژه الگوی اسالمی 

ارتند از: افزایش ایرانی پیشرفت عب -های سیاستی راهگشا برای تدوین الگوی اسالمی  توصیه

های حقوقی فرادستان  حاکمیت قانون به ویژه برای فرادستان از طریق افزایش افرادی که به نظام

دسترسی دارند و ایجاد انگیزه در فرادستان که این گسترش را به نفع خود ببینند، کنترل فساد و 

خروج فرادستان از پیله  حمایت از دستگاه قضایی در این زمینه، حمایت از دستگاه قضایی مستقل،

 روابط شخصی. 

افزایش ثبات و   توصیه سیاستی برای افزایش امنیت حقوق مالکیت عبارت است از:

های  پذیری محیط اقتصاد کالن از طریق کنترل تورم، انضباط مالی دولت، کاهش شوک بینی پیش

های اقتصاد رانتی،  نهها از طریق کنترل واردات. حذف زمی تراز پرداخت  نرخ ارز و کاهش کسری

های مالیاتی و یارانه به  مشوق نوآوری و کارآفرینی مانند معافیت 2های شومپیتری توزیع رانت

بازی، امنیت مالکیت  های داللی و سفته تولیدکنندگان صنعتی و کارآفرینان و مالیات بر فعالیت

 خصوصی و حفاظت از آن در مقابل مصادره و تصرف. 

  

                                                           

1. Schumpeter Rents 
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