ُصور بنیادی حیات نفیت
(بهسوی گذار از رانترییسم و ادبیات دولت رانتری)
جساد س تاری
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(اترخی درایفت -49/3/9:اترخی تصویب)49/6/11 :

چكیده
نویس نده اب طرح «هیدروکربُنیسم» بهمثابه رهیافیت جایگزین برای «را رنترییسم»،
گذار
بر آن است که«سنّت ،نفت و ش به ابزار» ،لکّییت یکپارچه و منبع اصیل ر
ر
هیدرولیک» پیشارسمایهداری به
جوامع نفیت خاورمیانه از «ش یوهی تولید
یک«ش یوهی تولید هیدروکربین» در قرن بیس مت بوده است .وی ،وحدت دامئی
سنّت ،نفت و ش به ابزار را گونهای «وضع طبیعی خاورمیانهای» فرض میکند
که زمینهساز تأسیس یک «تکنوکرایس رفاهی» در این جوامع نفیت بوده و
خنبگان قدرت از این نوع تکنوکرایس برای خرید مداوم اکالهای س یایس از
ابزارهای اجامتعی و بهتبع آن ،دس تاکری مس متر «درآمد ،مرصف و زندگی
طبیعی خاورمیانهای را
س یایس» اس تفاده میکنند .نویس نده ،نتیجهی این وضع ر
«یبسوژگی» و غایت آن را ح ّل مداوم «مع ّمای ابزتولید» پارادامیهای قدرت
مس تقر در این جوامع میداند .ا ّما بهزمع وی ،ح ّل دامئ مع ّمای ابزتولید بیش از
هر چزی به «فاکتور ایکس اجامتعی» بس تگی دارد و تکنوکرایس رفاهی بهدلیل
انتواین در خلق مداوم این فاکتور ،بهتدرجی ابعث زوال مههی َاشاکل رسمایه و
در هنایت ،افول «رشد اقتصادیر ابثبات مهراه اب توسعه س یایس ریشهدار»
میشود .بهزمع نویس نده ،حرکت بهسوی نوعی «قرارداد اجامتعی خاورمیانهای»
 -1اس تادایر گروه علوم س یایس دانشگاه هتران ()sattari.s@ut.ac.ir
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و تأسیس یک «لوایاتن مالیایت» ،پیش ر
رشط عبور هرچند کُند ،دشوار و
پیچیدهی این جوامع ،از وضع طبیعی خاص خویش به وضع اجامتعی خاص
خود است.
لکیدواژهها :را رنترییسم ،هیدروکربُنیسم ،وضع طبیعی خاورمیانهای ،پارادامی
قدرت ،قرارداد اجامتعی خاورمیانهای.
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مقدمه
مقاهل درصدد رشح ُصور بنیادی حیات در جوامع نفیت خاورمیانه است .در این
مقاهل کوش یدهام ات اب طرح«هیدروکربُنیسم» و صورتبندی هس تهای از مفاهمی
نو مانند «انسان و جامعهی هیدروکربین ،ش یوهی تولید هیدروکربین ،ش به
ابزار ،وضع طبیعی خاورمیانهای ،تکنوکرایس رفاهی ،س ندروم آرزوی رانت،
فاکتور ایکس اجامتعی ،قرارداد اجامتعی خاورمیانهای و لوایاتن مالیایت» ،درک
تئوریک و ات ح ّد اماکن ،منسجمی از جوامع نفیت خاورمیانه بهدست دمه .این
مفاهمی ،جایگاهی مرکزی در فهم من ،از حیات ذهن و جتربهی زیس تهی انسان
در جوامع نفیت خاورمیانه داش ته و اب طرح این مفاهمی در اقتصاد س یایس و
جامعهش نایس س یایس خاورمیانه ،تالش خوامه منود ،ات به این پرسش اسایس
پاخس دمه که «ماهیت و حنوهی اکر جوامع نفیت خاورمیانه و ُصور بنیادی حیات
در آنرا چگونه ابید فهمید؟» .من پنج اس تدالل اصیل دارم .خنست آنکه؛
گذار جوامع
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» لکّییت یکپارچه ،واحد و منبع اصیل ر
ر
هیدرولیک» پیشارسمایهداری به
نفیت خاورمیانه از «ش یوهی تولید
یک«ش یوهی تولید هیدروکربین» در قرن بیس مت بوده است .این سه منبع ر
جداییانپذیر ،بیش از هر عامل دیگری بر حیات ذهن و جتربهی زیس تهی
انسان در جوامع نفیت خاورمیانه تأثری گذاش ته و این جوامع را دارای حمتوایی
ر
خمصوص خود منوده است .دوم آنکه؛
ویژه ،اب ارزشهایی خاص و پواییی دروین
وحدت یبپااین «سنّت ،نفت و ش به ابزار» را میتوان نوعی «وضع طبیعی
خاورمیانهای » 1فرض کرد که زمینهساز تأسیس یک «تکنوکرایس رفاهی»
(پررنگ ای مکرنگ) در این جوامع هیدروکربین بوده و خنبگان قدرت ،از این
تکنوکرایس رفاهی برای خرید مداوم اکالهای س یایس از ابزارهای اجامتعی و
بهتبع آن ،دس تاکری و حتریف مس متر «درآمد ،مرصف و زندگی س یایس»
 -1مفهوم «وضع طبیعی» را از نظریهی قرارداد اجامتعی هابز ( )1341آخذذ کذرده و اب موذمون و حمتذوایی متفذاوت ،در مذورد
جوامع هیدروکربین خاورمیانه بهاکر بردهام.
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اس تفاده میکنند .سوم آنکه؛نتیجهی این وضع طبیعی خاورمیانهای ،انفعال
سوژهی انساین بر اثر ضعف و انتفاع مهزمان ،و غایت این وضع طبیعی ،ح ر ّل
مداوم «مع ّمای ابزتولید» پارادامیهای قدرت مس تقر در این جوامع است .چهارم
1
آنکه؛تکنوکرایس رفاهی بهدلیل انتواین در خلق مداوم «فاکتور ایکس اجامتعی»
بهتدرجی ابعث بیگانگی مفرط ،زوال مههی َاشاکل رسمایه و هنایت ًا ،افول «رشد
اقتصادی ابثبات مهراه اب توسعه س یایس ریشهدار» در این جوامع شده است.
پنجم آنکه؛حرکت بهسوی نوعی «قرارداد اجامتعی خاورمیانهای» و تأسیس یک
«لوایاتن مالیایت» ،پیش ر
رشط عبور هرچند کُند ،دشوار و پیچیدهی جوامع
هیدروکربین خاورمیانه ،از وضع طبیعی خاص خویش ،به وضع اجامتعی خاص
خود است.
من برای فهم ُصور بنیادی حیات در جوامع هیدروکربین خاورمیانه این جوامع را
در ُافق اترخیی و زمینهی اجامتعی خاص خودشان قرار داده و کوش یدهام ات اب
فراگذری از را رنترییسم ،مضن رشح ماهیت و حنوهی اکر این جوامع ،جتربهی
انسان هیدروکربین را از طریق جتربهی مهدالنهی دنیای آن ابزسازی کمن.
پیشفرض من ،اماکن ورود به حیات ذهن و جتربهی زیس تهی انسان
هیدروکربین بهصوریت یبواسطه و حووری بهگونهای است که درآن بنی من،
بهعنوان جتربهگر و انسان هیدروکربین بهمزنهلی جتربهشونده احتاد برقرار شود.
بر این اساس ،در خبش اول مقاهل ،مضن رشح انبس ندگی ادبیات را رنترییسم ،به
طرح «هیدروکربُنیسم» بهمثابهی رهیافیت جدید و بدیل برای آن پرداختهام؛ در
خبش دوم ،انسان هیدروکربین ،جامعهی هیدروکربین و ش یوهی تولید
هیدروکربین را تعریف و فرآیند برساخته شدن هیدروکربُنیسم در خاورمیانه را
توضیح دادهام؛در خبش سوم ،چرایی وحدت دامئی و امزتاج آلیاژگونهی
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» در جوامع نفیت خاورمیانه و چگونگی تبدیل آن
 -1در این مقاهل« ،فذاکتور ایکذس اجامتعذی» را بهمثابذه مثلذث «امیذد ،احذمام و اعذامتد» تعریذف منذوده و آنرا جذایگزین مفهذوم
«رسمایه اجامتعی» کذردهام .هذدف مذن از آوردن واژه «ایکذس» در قالذب «فذاکتور ایکذس اجامتعذی» ،بذرای اتکیذد بذر غریقابذل
ر
توصیف هنایی بودن ارزش ابالی مثلث «امید ،احمام و اعامتد» در هر جامعهای است.
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بهنوعی «وضع طبیعی» در این جوامع را ترشحی منودهام؛ در خبش چهارم ،منطق
تأسیس تکنوکرایس رفاهی و ماهیت ابزاری آن را رشح دادهام؛ در خبش پنجم،
به یبسوژگی و انفعال انسان هیدروکربین بر اثر ضعف و انتفاعر مهزمان او اشاره
کردهام؛ در خبش ششم ،حیات ذهن و جتربهی زیس تهی فرد در جوامع
هیدروکربین خاورمیانه را رشح دادهام؛ در خبش هفمت ،به تناقوات دروین این
جوامع پرداخته و در پااین ،رضورت حرکت بهسوی نوعی «قرارداد اجامتعی
خاورمیانه ای» و تأسیس یک «لوایاتن مالیایت» در جوامع هیدروکربین
خاورمیانه را رشح دادهام.

 .1انبس ندگی را رنترییسم؛ بهسوی هیدروکربُنیسم
رانترییس می و نظریهی دولت رانتری (بر اساس مفهومبندی بربالوی و لوچیاین) بر
پنج پایهی اصیل اس توار است .خنست :تعریف رانت بهمثابهی درآمد
ابدآوردهی حاصهل از فروش منابع طبیعی .دوم :ابتنا رء خبشی همم (ابالی 94
درصد) از درآمد دولت بر رانت بهشلکی ّ
منظم و مس متر .سوم :غریتولیدی
بودن اقتصادهای رانیت و کسب درآمد از طریق فروش منابع طبیعی در
ابزارهای خاریج و نه از طریق فعالیتهای ّ
موّل داخیل .چهارم :تولید رانت
احنصار
توسط اقلیت جامعه و مرصف رانت توسط اکرثیت جامعه .پنجم:
ر
درایفت ،کنمل و هزینهی رانت توسط دولت(Beblavi& Luciani, .
).1987: 10-12
1
بهطور لکّی ،ر
ادبیات دولت رانتری در جوامع نفیت خاورمیانه ،بر رانت «نفت»
و چند فرض حموری مترکز حا ّد دارد :فرض اول ،نفت ابعث اس تقالل دولت از
جامعه ،ظهور دولت قوی و جامعهی مدین ضعیف میشود .فرض دوم ،نفت
زمینهی غریس یایس شدن جامعه ،افول دموکرایس و ظهور دولتهای
غریدموکراتیک را مهوار میسازد .فرض سوم ،نفت ابعث شلکگریی نوعی
1ذ برای رعایت اجیاز ،واژه «نفت» در رسارس مقاهل ،امع از «نفت ،گاز و متعلقات آن» است.
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توافق مضین میان دولت رانتری و جامعهی رانیت بر مبنای «عدم آخذ مالیات
توسط دولت از جامعه» و در مقابل« ،عدم درخواست توزیع قدرت توسط
جامعه از دولت» میگردد .فرض چهارم ،نفت ابز رار خنبگان قدرت حامک برای
جلب مهاکری خنبگان غریحامک ،افزایش سطح رفاهی طبقات اجامتعی ،کسب
مرشوعیت و کنمل جامعه است .فرض پنجم ،نفت منجر به رشد جحم
بوروکرایس و اس تفاده از آن برای توزیع رانت و نزی اش تغال گروههای خمتلف
در بوروکرایس میشود .فرض ششم ،نفت ابعث تکوین روحیهی رانیت و بسط
اخالق رانتجواینه در جامعه میگردد .فرض هفمت ،نفت زمینهساز رواج
فرهنگ فرصتطلیب و اسماتژی نزدیکی به خنبگان س یایس حامک بهعنوان یگانه
راه دستیایب به قدرت و ثروت است .فرض هش مت ،نفت ابعث تکوین اقتصاد
دولیت /ش بهدولیت و گسمش فساد بوروکراتیک میشود .فرض هنم ،نفت به
عدم شفافیت و ضعف حامکیت قانون در جوامع نفیت دامن میزند .فرض دمه،
نفت عامل همم افزایش انبرابری و توزیع غریعادالنهی رانت در جامعه و افول
رسمایهی انساین است .فرض ایزدمه ،نفت فرهنگ شانس و تصادف و نه اکر
و فعالیت اقتصادی را تقویت میکند .فرض دوازدمه ،نفت افزایندهی ظرفیت
منازعهی س یایس ،نظامی شدن س یاست ،جنگ و آشوب در جوامع نفیت
است .فرض سزیدمه ،را ر
نتری نفیت میشود
نت نفت ابعث یبثبایت دولت را ر
وفرض چهاردمه ،اقتصاد نفیت به نفرین منابع و رشد اقتصادی پاینی ،افول اقتصاد
کشاورزی ،بروز بامیری هلندی و پدیدهی ضدصنعیت شدن در جوامع نفیت
خاورمیانه منجر میگردد (ر.کBeblavi and Luciani .
1987؛Acemoglu and Robinson 2005؛ Brennan/ Buchanan
1980؛ Karl 1997؛ Sachs / Warner 1995؛ Auty/ Gelb 2001؛
Rawkins 1989؛Chaudhry 1997؛1999 Asher؛ Mahdavy
1970؛ Collier and Anke 1998؛ Yates 1996؛ Wantchekon
2002؛ Anderson 1987؛ Dunning 2008؛ Ayubi 2009؛ 1999
Ross؛ Sabagh 1986؛ Looney 1997؛ Jenesen and
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Wantchekon 2004؛آبراهامیان 1326؛ اکتوزاین 1322؛ حایج یوسفی،
.)1388
بریخ اب اتکید بر فقدان اعتبار جتریب بعیض از این پیشفرضها (مانند فرض
دوم ،هنم ،دوازدمه ،سزیدمه و چهاردمه) ،درصددابزاندیشی در ادبیات دولت
رانتری بودهاند( .برای منونه ر .کGengler, 2015Kropf& Ramady, .
امور واقع در اقتصاد س یایس و
) .2015; Kamrava, 2013ا ّما بهزمع من ،ر
جامعهش نایس س یایس خاورمیانه ،بهحنو چشمگریی پیچیدهتر از آن است که
ادبیات را رنترییسم ،فرض و اس تدالل کردهاند 1 .را رنترییسم در عنی فرامه ساخنت
بریخ بصریت های تئوریک جالب و همم ،چند حمدودیت معده دارد.
 .1ادبیات را رنترییسم اب مترکز حا ّد بر مفهوم «رانت» ،بهنقش بقیهی نریوهای
لکیدیر سازنده و حرکت دهندهی جوامع نفیت خاورمیانه یباعتناست؛ از مجهل،
فاقد توصیفی دقیق ،جزیئ و روشن از حیات ذهن و جتربهی زیس تهی انسان
در جوامع نفیت خاورمیانه ،حنوهی اکر این جوامع و چگونگی ادارهی فرد و
جامعه در آهنا است .4 .را رنترییسم را مکتر میتوان یک دس تگاه تئوریک
یکپارچه و ّ
خالق فرض کرد؛ چراکه حتلیلهای آن ،معوم ًا راییضگونه و
فرضهای آن غالب ًا اثبت ،عام و گسس ته است .در عنی حال ،ادبیات دولت
رانتری ،در ذات خود حاوی یک حتلیل دُوری است و آن اینکه نفت ابعث
تداوم اقتصاد س یایس نفیت و اقتصاد س یایس نفیت ،ابعث تداوم حیات نفت
میشود .3 .را رنترییسم ،اساس ًا به مسائل «درجه دوم» پرداخته و به پرسشهای
نوع اول و بنیادی جوامع نفیت خاورمیانه ،مترکز و پاخس رضایتخبشی ندارند .از
مجهل اینکه ماهیت تأسیس و تداوم حیات دولت رانتری در خاورمیانه چیست؟
دولت رانتری چرا و چگونه بهش یوهای مشخص و در مسریی ّ
معنی حرکت
میکند؟ چرا ویژگیهای اصیل دولت رانتری در خاورمیانه را منیتوان از میان
برداشت؟ چرا خنبگان قدرت بهرمغ آگاهی از آفات نفت و اقتصاد س یایس
 -1برای منونه ،در رانترییسم «اس تقالل دولت از جامعه» ،معوم ًا به رانت حاصهل از نفت تقلیل داده میشود.

 33فصلنامه دولت پژوهی

نفیت ،آنرا اس مترار میخبش ند؟ فرآیند و منطقی که بر اساس آن ،بورژوازی
ّمیل و نریوهای ابزار بهنفع اقتصاد دولیت و ش بهدولیت در این جوامع کنار
گذاش ته میشوند ،چیست؟ در جوامع نفیت خاورمیانه ،چگونه ذهن و زندگی
روزمرهی انسان دس تاکری ،حتریف و اداره میشود؟ و...
بنابراین ،بهجای توقف در ادبیات سودمند ،ا ّما انبس ندهی را رنترییسم ،در اینجا،
«هیدروکربُنیسم» را جایگزین «را رنترییسم» منوده و کوش یدهام ات از چند هجت،
آنرا از ادبیات دولت رانتری مامتیز کمن .خنست آنکه در هیدروکربُنیسم بهجای
نظریهی «دولت» از رهیافت تئوریک «پارادامی قدرت» اس تفاده کردهام .دوم
آنکه برخالف فرضهای نسبت ًا گسس تهی را رنترییسم ،در هیدروکربُنیسم،
هس تهای از مفاهمی نو را صورتبندی منودهام؛ که دارای خصلیت اکم ًال بهمه
پیوس ته و در ارتباط دروین قوی ابمه بوده و این مفاهمی یکپارچه ،احامت ًال درک
تئوریک منسجم و ّ
منظم جوامع هیدروکربین خاورمیانه را ممکنتر خواهند
ساخت .سوم آنکه برخالف ادبیات را رنترییسم که در خاورمیانه بر عنرص
«نفت» مترکز حا ّد دارد ،در هیدروکربُنیسم کوش یدهام ات اب تعدیل شأن
هس یتش ناخیت نفت ،بر نقش عنارص بنیادی دیگر ،یعین «سنّت و ش به ابزار»
نزی دررهیافت تئوریک خود اتکید کمن .چهارم آنکه در قالب هیدروکربُنیسم
کوش یدهام ات به مسائل درجهی اول و بنیادیتری پریامون جوامع نفیت خاورمیانه
اجامتعی انسان ،جامعه و
بپردازم؛ برای منونه ،به ماهیت اترخیی و ریشههای
ر
پارادامیهای قدرت (ای نظامهای س یایس) مس تقردر جوامع نفیت خاورمیانه
ابزگردم؛ ات ح ّد اماکن رشحر انفذتری از ماهیت تداوم حیات نفیت و حنوهی
ادارهی فرد و جامعه در این نوع جوامع نفیت بهدست دمه؛ حنوهی پدیدار شدن
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» بر آگاهی ،جتربه و کنش فرد در این جوامع را
توضیح دمه؛ وارد هجان اجامتعی و جتربههای انسان هیدروکربین شوم و اب ابز
گذاشنت جایی برای جتارب خشیص ،در هجت فهم حیات ذهن و جتربهی
زیس تهی انسان در این جوامع گام بردارم؛ هنایت ًا ،تصویر نسبت ًا واقعیتر از
جتربهی زندگی روزمره و ش یوهای که فرد در جوامع نفیت خاورمیانه «خود،

ُصور بنیادی حیات نفیت31 ...

جامعه ،هجان» را احساس ،مشاهده و جتربه میکند بهدست دمه.

 .4هیدروکربُنیسم بهمثابهی رهیافیت نو :انسان ،جامعه و ش یوهی تولید
هیدروکربین در خاورمیانه
نسان خاورمیانهای اب اکر اترخیی مداوم در بسم
در جوامع نفیت خاورمیانه ،ا ر
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» ،خود را بهمثابهی انسان هیدروکربین ،این نوع
جوامع را بهمثابهی جوامع هیدروکربین و مناس بات اقتصاد س یایس حامک بر این
جوامع را بهمثابهی ش یوهی تولید هیدروکربین بر میسازد .من هیدروکربُنیسم را،
اب سه جز رء اصیل یعین «انسان هیدروکربین ،جامعهی هیدروکربین و ش یوهی
خیی انسان ،جامعه
تطور اتر ر
تولید هیدروکربین» ،برای اطالق به یکی از مراحل ّ
و ش یوهی تولید در خاورمیانه بهاکر میبرم .از اواخر قرن نوزدمه ،چرخهی
ر
هیدرولیک پیشارسمایهداری»
مناس بات آس یایی آبساالر و «ش یوهی تولید
تغیری ایفت 1و بهتدرجی از نمیهی دوم قرن بیس مت ،نوعی گذار به یک «ش یوهی
تولید هیدروکربین» در جوامع نفیت خاورمیانه روی داد .بهزمع من ،سه عنرص
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» را ابید مواد خام ،آلیاژ اصیل و رشط هس ریت
هیدروکربُنیسم و لکید فهم ش یوهی تولید هیدروکربین در خاورمیانه معارص
دانست؛ چراکه این سه عنرص ،جراین آگاهی و ارزشهای ر
خاص خود را در
انسان و جامعهی هیدروکربین اجیاد و هنادینه منوده و هممترین خصلت این نوع
جوامع ،انتواین معیل انسان در خروج از دایرهی نریومند «سنّتگرایی،
4
نفتساالری و ش به ابزارگرایی» و دستمک ،کُند بودن این روند اترخیی است.
در مهنی جوامع هیدروکربین خاورمیانه« ،سنّت» یك نظام انفذ معرفیت ،مبنایی
بندي سلسهل مراتب اجامتعی و منبعی همم برای انباشت رسمایهی
برای رتبه ر
ر
هیدرولیک» ویتفوگل ،مفهذوم «شذ یو تولیذد هیذدرولیک» را قذرار دادهام( .درابرهی دولذت هیذدرولیک ای
 -1بهجای «دولت
آیب )(hydroر .ک؛ ویتفوگل.)1341 ،
 -4برخالف مترکز حا ّد رانترییسم بر رانت «نفت» ،در هیدروکربنیسم سه عنرص «سنت ،نفت و شذ به ابزار» را لکّیذیت یکپارچذه،
واحد و جتزیهانپذیر فرض منودهام؛ که هس یت هر یک ،هس یت دیگری را اقتواء کذرده و حیذات یکذی ،در گذرو حیذات دیگذری
است.
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معنایی و مرشوعیت س یایس فرامه میسازد؛« 1نفت و متعلّقات آن» منبع اصیل
انباشت رسمایه ما ّدی است و «ش به ابزار» بهمثابهی بدییل برای ابزار و
مهچون نریوی ابزدارندهای در مقابل رشد بورژوازی ّمیل و نریوهای ابزار معل
میکند .اساس ًا در اقتصاد س یایس خاورمیانه ،نه وضعیت «ابزار» و نه وضعیت
«انابزار» ،بلکه حالیت بنی این دو ،یعین «وضعیت نه ابزار نه انابزار» رواج و
معومیت داش ته است 4.من این وضعیت را «ش به ابزار» انمیدهام و منظور از
ش به ابزار ،نوعی ابزار انقص و حتریف شده است که بر پایهی تقدّ م الزامات
س یایس بر قواعد اقتصادی اس توار است .در وضعیت ش به ابزار ،اقتصاد بیش
از ح ّد س یایس شده و س یاستهای اقتصادی بهش ّدت اتبع مصلحت س یایس
میشوند .معوم ًا ابزار تأسیس ش به ابزار« ،یک اکالی احنصاری مادّی» اب توان
انباشت مؤثر و مس مت رر رسمایه مایل (مانند نفت) و «یک اکالی احنصاری
معرفیت» اب توان انباشت مؤثر و مس متر رسمایهی معنایی (مانند سنّت) است
که به خنبگان قدرت اماکن میدهد ات سایهی مصلحت س یایس را بر ساحت
اقتصادی بگسمانند و از طریق اجیاد یک «اقتصاد دولیت /ش بهدولیت غالب»،
معلکرد آزاد نریوهای ابزار را در درون یک اقتصاد س یایس دس توری و
ش بهدس توری حمدود سازند .ذلا ش به ابزار را ابید در درجهی خنست،
بهمثابهی یک امر س یایس و نه امر اقتصادی حمض در نظر گرفت.
 -1در جوامع هیدروکربین خاورمیانه« ،مرشوعیت چندساختاری» الگوی راجی بوده و خنبگان قدرت ،مهواره بذر زیربنذایی بذودن
مرشوعیت سنیت در قیاس اب مرشوعیت اکریزماتیک و حقویق اتکید داش تهاند.
 -4در متون اقتصاد س یایس الکس یک بهویژه در ثروت ملل آدام امسیت ( ،)1312ویژگیهای ساختاری نظام ابزار ترشحی و
در دورهی معارص ،ابزار در گونههایی مانند «ابزار رقابت اکمل»« ،رقابت احنصاری»« ،احنصار چندگانه»« ،احنصذار اکمذل»،
«احنصار اکمل در طرف تقاضا» و «احنصار چندگانه در طرف تقاضذا» دسذ تهبندی شذده اسذت( .ر .ک .فرگوسذن.)1326 ،
مفهوم «انابزار» نزی معوم ًا برای اشاره به اقتصاد دولیت و متعلقات آن بهاکر میرود( .بذرای منونذه ر .ک .رانین )1384 ،مذن در
اینجا ،از منظری دیگر نظامهای اقتصادی را بر حسب «درجذهی اسذ تقالل اقتصذاد از س یاسذت» در سذه وضذعیت «ابزار»،
«انابزار» و «ش به ابزار» گونهبندی کردهام .بر این مبنا ،ابزار را وضعیت مبتین بر «وابس تگی س یاست بذه اقتصذاد» ،انابزار را
وضعیت مبتین بر «احنالل اقتصاد در س یاست» و ش به ابزار را «وضعییت بنی این دو» (نه وابس تگی س یاست به اقتصاد و نذه
احنالل اقتصاد در س یاست بلکه وابس تگی قابل توجه اقتصذاد بذه س یاسذت) تعریذف منذودهام .منونذهی جتذریب ایذن سذه وضذعیت
بهترتیب ،در جامعهی آمریاک ،کره شامیل و عربس تان جاری است .اساس ًا سه وضعیت «ابزار ،انابزار و ش به ابزار» در جوامذع
خمتلف ،دارای غلظت یکساین نیست .برای منونه« ،نظام ابزار» در جامعهی آمذریاک ،فرانسذه و آنذان و «نظذام شذ به ابزار» در
جامعهی قطر ،عربس تان و ایران اکم ًال مهسطح نیست .در عنی حال ،اماکن گذار از یک وضعیت مانند «ش به ابزار» بذه یذک
وضعیت دیگر مانند «ابزار ای انابزار» ،از طریق ابزاندیشی خنبگان قدرت در «درجهی اسذ تقالل اقتصذاد از س یاسذت» وجذود
دارد .این امر نیازمند زمان است.
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« .3وضع طبیعی» در جوامع هیدروکربین خاورمیانه و برکش یدگی اترخیی
آن
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» سه عنرص بهمه تنیده ،منسجم و بس یار
متجانساند؛ بهگونهای که شاید هیچگاه بنی این سه ،تقابل و تواد دروین
وجود نداش ته و احامت ًال هیچ منونهی دیگری از مقوالت سهگانهی اقتصاد
س یایس در جوامع هیدروکربین خاورمیانه منیتوان ایفت که ات این اندازه ابمه
جعنی و سازگار ابش ند .این ترکیب آلیاژگونهی «سنّت ،نفت و ش به ابزار» از
صورتهای ابتدایی و اثبت حیات در مههی جوامع هیدروکربین خاورمیانه
است؛ بهگونهای که در این جوامع ،ذهنیت خنبگان قدرت مسلط از
یایس
«سنّتگرایی ،نفتساالری و ش به ابزارگرایی» فراتر نرفته و اقتصاد س ر
معارص این جوامع ،هیچگاه از ریشههای سنّیت ،نفیت و ش به ابزاری خود جدا
نشده است .من ،وحدت دامئی «سنّت ،نفت و ش به ابزار» در جوامع
هیدروکربین خاورمیانه را یک صورت برتر اترخیی و نوعی «وضع طبیعی
خاورمیانهای» فرض میکمن که در این وضع طبیعی ،ذات غری دموکراتیک
قدرت زمینهساز جنگ دامئی دولت علیه ملت خود است .در وضع طبیعی
خاورمیانهای ،خنبگان قدرت حامک و غالب ًا سنّیت ،1اب اس تفاده از ابزار «سنّت»،
به نظم س یایس مس تقر در این جوامع قوام و دوام میخبش ند و اب اس تفاده از
ابزار «نفت و ش به ابزار» .1 ،بنیان نریومندی برای انباشت مؤثر و مس متر
رسمایه فرامه میکنند؛  .4ساختار تولید ،توزیع ،رسمایه ،اکر و سود را متأثر
میسازند؛  .3از بورژوازی و نریوهای مس تقل ابزار فراتر میروند؛  .9یک
حامی گسمده اب فرهنگ تودهوار اجیاد و نگهداری میکنند؛  .1جراین
طبقهی ر
اصیل توزیع قدرت و ثروت را در جامعه بهدست میگریند؛  .6یک نظام انقص
مالیاتس تاین و نوعی سیس مت رفاهی اجیاد میکنند و هنایت ًا .2 ،ترکییب از الگوی
 -1در جوامع هیدروکربین خاورمیانه ،خنبگذان قذدرت سذنّیت بذر منذابع اصذیل قذدرت اقتصذاد سذ یایس تسذلط داشذ ته و خنبگذان
س یایس جدید و نوساز حاش یهای ماندهاند .این روند ،در دو دههی آینده بهمرور دگرگون خواهد شد.
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اقتصاد س یایس دس توری و ش بهدس توری را پیی میریزند( .ر .ک .؛

Issawi,

&1982;Mushtaq& Jomo, 2000;Rose, 1999;Richards
Waterbury, 1996; Kedouri, 1992; Neary& Wijenbergen,
1986).

تنوع
اساس ًا در این وضع طبیعی خاورمیانهای ،حوزهی معومی منیتواند حاوی ّ
اقتصاد س یایس ابشد؛ چراکه وحدت «سنّت ،نفت و ش به ابزار» و انباشت
رسمایهی مادّی و معنایی حاصل از آن ،بر تواانیی خنبگان قدرت حامک در
انفاکک ساختاری از جامعه و در ّ
لک ،بر اماکن فراگریی قدرت می افزاید .ا ّما
ر
ماهیت تداوم اترخیی این «وضع طبیعی» در جوامع هیدروکربین
نکتهی اسایس،
خاورمیانه است .چرا خنبگان ر
قدرت مسلط ،اقتصاد س یایس این جوامع را بر
پایهی «سنّتگرایی ،نفتساالری و ش به ابزارگرایی» سامان داده و در قبال
«جتدّد ،غرینفت و نریوهای ابزار» ،مهواره به روال منفی معل منودهاند؟
بهزمع من ،اس مترار و برکش یدگی اترخیی این وضع طبیعی در خاورمیانه ،نه یک
اتفاق ای انتخاب دلبخواهانه ،بلکه حمصول دو عامل اسایس است؛خنست آنکه
وحدت «سنّت ،نفت و ش به ابزار» ابزار اصیل تأمنی یک مصلحت هنایی
است که آن مصلحت ،هیچگاه از وحدت دامئی این سه عنرص در وضع طبیعی
خاورمیانهای منیاکهد .این مصلحت هنایی ،دغدغهی حفظ و ابزتولید
«علّیتهای ساخیت» ای ساختار چهارگانهی «انباشت ،هژموین ،هویت و
ر
مرشوعیت» پارادامیهای قدرت مس تقر در این جوامع هیدروکربین خاورمیانه
خنبگان ر
قدرت مسلط در وحدت «سنّت ،نفت و
است1 .در جوامع مزبور،
ر
 -1رهیافت تئوریک «پارادامی قدرت» ،بدییل برای نظرایت «دولت» و «نظام س یایس» است .اساس ًا «پارادامی قدرت» بذراي
اشاره به «ساخت قدرت مس تقر در یك جامعه» (مانند پارادامی قدرت مجهذوری اسذالمی در جامعذه ایذران معذارص) و توضذیح
رابطۀ این ساخت قدرت (ای پارادامی قدرت) اب جامعه و نریوهای اجامتعی (بهمثابذه زمینذهی اجامتعذ آن پذارادامی قذدرت) بذهاکر
مذیرود .مطذابق ایذن رهیافذت تئوریذذک ،هذر پذارادامی قذدرت داراي عاملیّذذت (رسآمذد ،شذارحان اصذیل ،اکرورزان و نریوهذذاي
پارادامي ) و ساختار (انباشت ،هژموين ،هویت و مرشذوعیت) منحرصذ بذهفرد ،قیاسانپذذیر و متفذاوا از هذر پذارادامی قذدرت
دیگر در هر جامعهی دیگر است .ساختارهاي چهارگانه انباشت ،هژموین ،هویذت و مرشذوعیت« ،علّیذتهذاي سذاخاي ای
هس تهی مركزي و خست» هر پارادامی قدرتاند؛ كه توسط رسآمد و شارحان اصذ یذک پذارادامی قذدرت (و بذر اسذاس نظذام
معرفاي و جتارب ادرايك آهنا) بهحنو اترخیی تعریف و بهتدرجی به چارچويب براي كنش و رفتار خود رسآمدان ،شارحان ،اکرورزان
و نریوهاي پارادامي تبدیل يمگردند .بدینترتیب ،هر پارادامی قدرت تقویت کنندهی «نظم پاراداميی» ای نظم خذا در حذوزهی
«انباشت ،هژموین ،هویت ،مرشوعیت» اسذت؛ کذه آن پذارادامی قذدرت را از پارادامیهذای قذدرت دیگذر مامتیذز و قیاسانپذذیر
میسازد .در درون هر پارادامی قدرت ،نوعی نریوی «جاذبذه سذاخیت و دافعذه سذاخیت» وجذود دارد کذه ابعذث جذذب خنبگذان
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ش به ابزار» کیفییت را میجویند که نیاز اترخیی آهنا به بسط نظم موردنظر آهنا
در حوزهی «انباشت ،هژموین ،هویت و مرشوعیت» را در جامعه بهحنو
مؤثری رفع میکند و بدین ترتیب ،اتروپود مصلحیت را میسازد که به انسجام،
زیستپذیری و بقای پارادامیهای قدرت مس تقر در این جوامع معطوف است.
خنبگان ر
قدرت حامک نه مایل و نه اساس ًا قادر بودهاند ات سنّت ،نفت
در نتیجه،
ر
و ش به ابزار را از یکدیگر جدا سازند و ای ادامهی حیات این سه را« ،نفی»،
«رفع» ای «نقض» کنند؛ چراکه در چننی حالیت ،اماکن نگاهداشت و ابزتولید
«نظم پاراداميی»1برای خنبگان و نریوهای پاراداميی دشوار و غری ممکن میگردید.
چون این غایت و مصلحت هنایی کاماکن به ّقوت خود ابیق است؛ بنابراین
اماکن فراتر رفنت از «سنّت ،نفت و ش به ابزار» در جوامع هیدروکربین
خاورمیانه وجود نداش ته و وحدت طبیعی سنّت ،نفت و ش به ابزار در این
جوامع مهچنان به پااین خود منیرسد .دوم آنکه وحدت «سنّت ،نفت و ش به
ابزار» نه تهنا به قوام و دوام پارادامیهای قدرت مس تقر و ابزتولید نظم مورد
نظر آهنا در جامعه مکک میکند؛ که در عنی حال ،اماکن رشد «پارادامیهای
قدرت رقیب» در جوامع هیدروکربین خاورمیانه را دشوار ساخته و دامئ ًا به
موافق و دفع خنبگان ر
خنبگان وابس ته و پاراداميی» در درون هر
خمالف پارادامی قدرت مس تقر میشود .این خود ،ابعث «گردش
ر
پذذارادامی قذذدرت میگذذردد و خنبگذذان وابس ذ ته ای پذذاراداميی ،پذذس از ورود بذذه یذذک پذذارادامی قذذدرت ،بهمثابذذه »اکرورزان» (ای
س یاستگذاران و بوروکراتهای آن پذارادامی قذدرت) مهذواره در چذارچوب دو هنجذار بذزر یعذین «اسذطورهی چذارچوب» و
«مع ّمای ابزتولید» س یاستگذاری و کنش میکنند .بذهعبارت دیگذر ،معیذار اسذا آهنذا بذراي انتخذاب ای ر ّد یذك س یاسذت ای
رفتار ،مزیان مطابقت آن (س یاست ای رفتار) اب «چارچوب علّیتهاي ساخاي» آن پارادامی قدرت از یكسذو و مذزیان اکرآمذدي
آن س یاست ای رفتار در «ابزتولید علّیتهاي سذاخاي» پذارادامی قذدرت در جامعذه از سذوی دیگذر اسذت .بذدینترتیب ،در هذر
پارادامی قدرت نوع «عقالنیت پاراداميی» ای عقالنیت خاص ،لکّ  ،هنايي و بلندمذدت وجذود دارد و س یاسذت ای كنهذ كذه در
یك پارادامی قدرت (مانند پارادامی قدرت مجهوری اسالمی) ،عقالين تلق يمشود؛ ممكن است در پارادامی قدرت دیگر ،رهیافاي
غریعقالين بهشامر آید .در صورت اناکرآیی س یاستها و کنشهایر انتخاب شذده ،خنبگذان پذاراداميی بذرای حذ ّل مع ّمذای ابزتولیذد
علّیتهای ساخیت ،بهنوعی «ابزاندیشی موقعییت» روی آورده و زمینه برای چرخش گفامتین در درون آن پارادامی قذدرت (ماننذد
تغیری گفامتن از عدالت توزیعی به تعدیل ساختاری ،توسعه س یایس ،عدالت اجامتعی و سپس ،گفامتن اعتدال در پارادا رمی ر
قدرت
مجهوری اسالمی) مهوار میشود ...هر پارادامی قدرت در حیذات طبیعذی خذود ،در صذورت فذرامه بذودن رشایذط الزم و اک ،
چهار مرحهلی «تکوین»« ،تاکمل»ّ « ،
تعنی ای اس تقرار» و هنایت ًا «تغیری» را طذی میکنذد .رهیافذت تئوریذک «پذارادامی قذدرت»
خنس تنیابر در رساهلی دکمی «اقتصاد س یایس خصو سازی در ایران معارص» (سذ تاری )1384 ،صذورتبندی و گزیذدهی
آن در مقاهلی «پارادامی قدرت به مثابۀ رهیافت نظری جدید و جایگزین نظرایت دولذت و نظذام سذ یایس» ،ارائذه شذده اسذت.
(ر .ک .س تاری.)1343،
« .1نظم پاراداميی» هامن نظم مورد نظ رر رسآمد و شارحان اصیل یک پارادامی قدرت در حوزهی «انباشت ،هژموین ،هویذت و
مرشوعیت» است( .ر .ک .س تاری.)1343،
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خنبگان ر
قدرت حامک در این
تأخری میاندازد .حتت تأثری این دو دلیل حیایت،
ر
جوامع ،عامدانه و بر اساس نوعی «عقالنیت پاراداميی» ،متاییل به خروج از
وضع طبیعی خاورمیانهای نداش ته و بهجای گذار از وضع طبیعی ،از وحدت
فاهی» ات ح ّد
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» در هجت اجیاد یک «تکنوکرایس ر ر
اماکن اکرآمد و فراگری و بهتبع آن ،دس تاکری مداوم «درآمد ،مرصف و زندگی
س یایس» در جامعه اس تفاده منودهاند؛ این روند مهچنان ادامه دارد.

 .9تکنوکرایس رفاهی بهمثابهی ابزار دس تاکری و حتریف «درآمد،
مرصف و زندگی س یایس»
خنبگان ر
قدرت گرایش نریومندی به تأسیس
در جوامع هیدروکربین خاورمیانه،
ر
یک «تکنوکرایس رفاهی» در جامعه دارند .در اینجا ،تکنوکرایس به مفهو رم
مرسوم تکنوکرایس نیست؛ بلکه منظور من از تکنوکرایس رفاهی ،مهزمان مه
نوعى «اسماتژی» و مه نوعی «هناد حمکراین» اب «ش یوهی ابزتوزیعی» است
که رابطهی حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را در این جوامع
خنبگان قدرت از طریق ترکیب «بوروکرایس،
هیدروکربین تنظمی میکند .اساس ًا
ر
تکنولوژی و رسمایهی حاصهل از سنّت ،نفت و ش به ابزار» ،تکنوکرایس رفاهی
را می سازند .این نوع تکنوکرایس ،ابزار تأمنی دو نوع درآمد ،مرصف و رفاه در
جامعه است؛ خنست« ،درآمد ،مرصف و رفاه مادّی» که از رسمایهی مایل
حاصهل از «نفت و ش به ابزار» بهدست میآید و دوم« ،درآمد ،مرصف و رفاه
معنایی» که از رسمایهی معرفیت حاصهل از «سنّت» حاصل میگردد 1 .به
 -1در ادبیات رانترییسم ،فرضیهی «اس تفادهی خنبگان حامک از نفت برای اجیاد یک سیس مت رفاهی و اس تفاده از آن برای جلب
حامیت خنبگان و طبقات اجامتعی ،کسب مرشذوعیت و کنذمل جامعذه» بهوضذوح مطذرح شذده اسذت .ا ّمذا از ایذن فذرض لکّذی
معرفت جزیئ زایدی بهدست منیآید .بنابراین من در اینجا ،اب طرح مفهوم «تکنوکرایس رفاهی» ،دو متایز اصذیل میذان «سیسذ مت
رفاهی مورد نظر ادبیات رانترییسذم» و «تکنذوکرایس رفذاهی مذورد نظذر خذود در هیدروکربنیسذم» اجیذاد کذردهام .اوالً ،بذرخالف
ادبیات دولت رانتری که سیس مت رفاهی را به وجذه اساسذ ًا مذادّیر رفذاه و درآمذد حاصذهل از رانذت نفذت تقلیذل میدهنذد؛ مذن در
هیدروکربنیسم ،منابع تأسیس تکنوکرایس رفاهی را سه منبع اصیل انباشت یعین «سنت ،نفت و ش به ابزار» فرض کذردهام .اثنیذ ًا؛
حمتوا و غایت تکنوکرایس رفاهی را تأمنی هر دو وج ره رفاهی ،یعین «رفاه مادّی» و «آسودگی معنایی» دانس تهام .در عذنی حذال،
کوش یدهام ات رشیح تفصییل و پوای از «ماهیت و منابع مادی و معنایی تکنذوکرایس رفذاهی»« ،حنذوهی اکر تکنذوکرایس رفذاهی»،
«انواع تکنوکرایس رفاهی پر رنگ و مکرنگ»« ،خصذلت خذود تنظمیذی مثبذت و منفذی تکنذوکرایس رفذاهی»« ،نقذش تکنذوکرایس
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خنبگان قدرت اب کنمل احنصاری سه منبع «سنت ،نفت و ش به
اینترتیب،
ر
ابزار» و تأسیس یک تکنوکرایس رفاهی ات ح ّد اماکن اکرآمد ،در ادامه ،از منبع
«نفت و ش به ابزار» برای تأمنی رفاه مادّی طبقات متوسط و پاینی و از منبع
معنایی آهنا اس تفاده منوده؛ از این طریق ،به
«سنّت» برای تأمنی آسودگی ر
دس تاکری مداوم ساختار درآمد و مرصف وبهتبع آن ،حتریف مس متر «زندگی
1
س یایس»در جامعه میپردازند.
بنابراین ،تکنوکرایس رفاهی حمصول یک حماس بهی اقتصاد س یایس و هممترین
ابزار«ادارهی فرد و جامعهی هیدروکربین در خاورمیانه» است .این معل
(ادارهی فرد و جامعه) از طریق اکربست تکنوکرایس رفاهی برای «خرید مس متر
اکالهای س یایس از ابزارهای اجامتعی» صورت میپذیرد .جوامع هیدروکربین
خاورمیانه را میتوان بهمثابهی ابزارهایی فرض کرد که در آن ،یک فروش ندهی
مشخص ،یعین طبقات متوسط و پاینی ،یک اکالی س یایس خاص ،یعین
خنبگان قدرت ،در مقابل
رضایت و حامیت خود را به یک مشمی دامئی ،یعین
ر
مقدار رضایتخبشی از درآمد و مرصف میفروش ند .این رضایت و حامیت
خصلیت «موقّت و مرشوط» داش ته و منوط به اکرآیی تکنوکرایس رفاهی در
اجیاد و تداوم یک سیس مت درآمد و مرصف رضایتخبش برای طبقات معدهی
اجامتعی است .اساس ًا در بس یاری از این جوامع هیدروکربین خاورمیانه،
طبقات متوسط و پاینی حتت تأثری «ایدئولوژی» ای بهصورت «خودانگیخته»
از پارادامی قدرت مس تقر در جامعه حامیت منیکنند؛ بلکه انگزیهی خبش هممی
از این طبقات ،دستاییب به مقدار رضایتخبشی از درآمد و مرصف در
زندگی روزمره است .در نتیجه ،مزیان رضایت و سطح حامیت آهنااز پارادامی
قدرت مس تقر در این جامعه ،بیشم اتبعی از مزیان رضایت آهنا از سطح درآمد
و مرصف مادّی و معنایی خود است4 .بدین هجت ،خنبگان قدرت اب هبرهگریی
رفاهی در آرماین کردن نظم پاراداميی و ادارهی فرد و جامعه»« ،حمدودیتهای تکنوکرایس رفاهی» و ...بهدست دمه.
 -1اکرکرد رفاهی دو سویه (ای مادّی و معنایی) تکنوکرایس رفاهی ،تأثریایت بنیادی بر طبقات متوسذط و پذاینی جامعذه دارد ،چذرا
که ساختار درآمد و مرصف مادّی و معنایی این طبقات ،وابس تگی چشمگریی به تکنوکرایس رفاهی دارد.
 -4در ادامهی مقاهل ،هر جا عبارت «درآمد و مرصف» بهاکر رفته؛ منظور هذر دو وجذه «درآمذد و مرصذف مذادّی و معنذایی»
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از سه منبع «سنّت ،نفت و ش به ابزار» و تأسیس تکنوکرایس رفاهی،
میکوش ند ات اب اجیاد یک سیس مت درآمد و مرصف ات ح ّد اماکن رضایتخبش،
منفعت فرد را به منافع خنبگان قدرت پیوند زده و اب «تولید رضایت و حامیت
موقّت بیشم» در جامعه ،روابط پارادامی قدرت مس تقر اب طبقات متوسط و
پاینی جامعه را بهطور مداوم تنظمی کنند.
خنبگان قدرت ،از سه منبع «سنّت ،نفت و
این معل ،ات زماین ممکن است که
ر
ش به ابزار» ،انباشت رسمایهی اک برای افزایش اکرآیی تکنوکرایس رفاهی و
بهتبع آن ،تومنی چرخهی خرید مداوم اکالهای س یایس از ابزار اجامتعی را در
اختیار داش ته ابش ند .در نتیجه ،بهرمغ آنکه تکنوکرایس رفاهی ،یک گرایش
هنادینه شده و اثبت در متام جوامع هیدروکربین خاورمیانه است؛ ا ّما سازواکر،
حنوهی معل و بهویژه ش ّدت تکنوکرایس رفاهی در مههی این جوامع هیدروکربین
مانند امارات ،ایران ،کویت ،قطر ،عربس تان و عراق یکسان نیست .من بر
تنوع
اساس سه شاخص «اندازهی مجعیت ،سطح انباشت رسمایه و مزیان ّ
اجامتعی» ،1دو نوع تکنوکرایس رفاهی را در این جوامع ،مشخص و از مه مامتیز
میکمن؛خنست« ،تکنوکرایس رفاهی پررنگ» که در جوامع هیدروکر ربین دارای
تنوع اجامتعی مک» مانند قطر ،کویت ،امارات و
«مجعیت پاینی ،انباشت ابال و ّ
عربس تان شلک گرفته است4و دوم« ،تکنوکرایس رفاهی مکرنگ» که در جوامع
تنوع اجامتعی
دارای «مجعیت متوسط ای ابال»« ،انباشت پاینی ای انپایدار» و « ّ
زاید ای متوسط» مانند دو جامعهی عراق و ایران ،شلک گرفته و هممترین
خصوصیت تکنوکرایس رفاهی مکرنگ ،یبثبایت ،شکنندگی و نوسان دامئی آن
است.
تنوع اجامتعی» فقط مزیان ّ
تکرث قذومی ،مذذهیب و نذژادی در ایذن جوامذع نیسذت؛ بلکذه فراتذر از آن،
 -1در اینجا ،منظور از « ّ
تنوع اجامتعی در
مزیان تعارض و تنش میان این گروههای قومی ،مذهیب و نژادی مورد نظر است .بر این اساس و برای منونهّ ،
جامعهی عراق زاید ،در جامعهی ایران متوسط و در جامعهی قطر مک است.
-4برای منونه ،قطر اب «مجعیت مک» (یك میلیون و  233هزار نفر در سال « ،)4311انباشت ابال» (درآمد رسانذه سذالیانه 24
تنوع اجامتعی مک» (تنش و تنازع پاینی میان اکرثیت س ین مذذهب و  ۵ات  ۵۵درصذد
هزار و  134دالر ،رتبه ششم هجان) ،و « ّ
شهروندان ش یعه قطر) ،دارای «تکنوکرایس رفاهی پر رنگ» اسذت( .در رابطذه اب نذرع مجعیذت و مذزیان درآمذد رسانذه ر .ک.
)www.forbes.com/magazines https://wikipedia.org/
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است.
در این جوامع ،تکنوکرایس رفاهی خصلیت «خودتنظمیی» دارد .در واقع ،چنأچنه
رسمایهی حاصهل از «سنّت ،نفت و ش به ابزار» را ورودی تکنوکرایس رفاهی و
سطح درآمد و مرصف طبقات متوسط و پاینی جامعه را خرویج تکنوکرایس
رفاهی فرض کنمی؛ در آنصورت مهواره میان این دو ،نوعی توازن نس یب وجود
خنبگان قدرت از سه منبع
دارد .در دورههای رونق اقتصاد س یایس که
ر
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» ،رسمایهی مادّی و معنایی بیشمی بهدست
میآورند؛ تکنوکرایس رفاهی بهطور خوداکر بهسوی نوعی«ابزتنظمیی مثبت» (ای
س یاستهای افزایندهی سطح درآمد و مرصف) حرکت میکند .این ابزتنظمیی
خنبگان
مثبت ،رصف ًا از طریق افزایش مس تقمی درآمد و مرصف نیست؛ بلکه
ر
قدرت اب بهاکربردن ترکییب از «گفامتنها و س یاستهای رفاهی معنایی» (مانند
تدارک شلکهای خمتلف اکرانوالیسم در جامعه ،برپایی ّ
منظم مناسک و
آینیهای ادواری ،جتلیل از شکوه سنّت ،بزرگداشت اترخی و افتخارات اترخیی
گذش ته و ) ...در کنار س یاستهای رفاهی مادّی (مانند تغیری سطح مالیات،
دس تاکری مزیان هبره و سود ،اعطای سهام و اوراق قرضه ،اس متهال بدهیهای
فرد به ابنکها ،اعطای وام ،اضافه کردن خدمات رفاهی ،اصالح قمیتها،
هببود اکالهای معومی ،تعریف مقررات و اس تانداردهای جدید اقتصادی ،هببود
وضعیت آموزش ،ارتقا رء سطح هبداشت و نظایر آن) ،نیازهای مادّی و معنایی
طبقات متوسط و پاینی را ات ح ّد اماکن ،رفع ای تعدیل منوده و به اینترتیب،
4

 -1برای منونه ،ایران اب «مجعیت ابال» ( ۵۵٬۵۴۱٬۶۶۱نفر)« ،انباشذت انپایذدار» (حترمیهذا و افذول درآمذد رسانذه سذالیانه بذه
تنوع اجامتعی متوسط» (تنش و تنذازع نسذبت ًا مک میذان  84درصذد شذ یعه 4 ،درصذد
 9143دالر ،رتبه نود و ششم هجان) ،و « ّ
سنیو  4درصد مس یحی و سایر اداین) مه اکنذون دارای «تکنذوکرایس رفذاهی مکرنذگ» اسذت .جامعذهی عذراق نذزی اب «مجعیذت
متوسذط» ( ۲۳٬۵۸۵٬۶۱۳نفذذر در ژوئیذذه « ،)4319انباشذذت پذذاینی» (درآمذد رسانذذه سذذالیانه  4393دالر ،رتبذذه یکصذذد و
تنوع اجامتعی ابال» (تنش و منازعذه اترخیذی معیذق میذان  63ات  61درصذد شذ یعه 34 ،ات  32درصدسذ ین۲ ،
بیس مت هجان) و « ّ
درصد مس یحی و پریوان سایر اداین) ،در رشایذط کنذوین «تکنذوکرایس رفذاهی مکرنذگ» دارد( .درابرهی نذرع مجعیذت و مذزیان
درآمد رسانه ر .ک .هامن).
« -4خود تنظمیی» از مفاهمی لکیدی در اقتصاد س یایس الکس یک است .در اینجا ،مفهوم «خود تنظمیی» را در زمینه و حمتوایی
متفاوت در قالب «خود تنظمیی تکنوکرایس رفاهی» بهاکر بردهام( .در ابب «خود تنظمیی ابزار» در اقتصاد س یایس الکس یک ر.
ک .امسیت.)1321 ،

 93فصلنامه دولت پژوهی
1

ش یوهی زندگی س یایس این طبقات را دس تاکری و حتریف میکنند.
ا ّما در دورههای رکود ای حبران اقتصاد س یایس ،بر اثر پاینی ای انپایدار بودن
مزیان انباشت رسمایهی حاصهل از «سنّت ،نفت و ش به ابزار» ،تکنوکرایس
رفاهی بهتدرجی مکتوان و در صورت طوالین شدن دورهی رکود و حبران ،انتوان
میشود .در این رشایط ،تکنوکرایس رفاهی بر اثر حبران مایل خود ،بهطور
خوداکر بهسوی «ابزتنظمیی منفی» (ای س یاستهای اکهندهی سطح درآمد و
خنبگان قدرت نوعی س یاست
مرصف) سوق میایبد .در ابزتنظمیی منفی،
ر
متعارض را در پیش میگریند؛ آهنا از یکسو بهدلیل افت انباشت رسمایهی
مایل حاصهل از نفت و ش به ابزار و دچار شدن تکنوکرایس رفاهی به کرسی
مایل ،انگزیر به س یاستهای اکهندهی درآمد و مرصف مادّی (مانند حذف
سوبس یدها) روی میآورند؛ ا ّما از سوی دیگر ،گفامتنهای سازندهی درآمد و
ر
مرصف معنایی در جامعه را تقویت میکنند ،ات خل انیش از افول رفاه مادّی را
اب گفامتنهای رفاهی معنایی و اتکید بر نقش سنّت و مفاهمیی مانند صرب ،انتظار،
قناعت و نظایر آن جربان کنند.
تصور منود :حالت اول ،وجود «تورم
در این زمان ،سه حالت اصیل را میتوان ّ
اقتصادی مهراه اب رکود س یایس» است؛ در این حالت ،بر اثر ترکیب «انتظارات
یایس طبقهی متوسط
غالب ًا اقتصادیر طبقات سنّیت» اب «انتظارات غالب ًا س ر
شهری» ،بهتدرجی زمینه برای نزدیکی بیشم این دو طبقهی انمهگون اجامتعی
در جامعه مهوار میگردد .این مهگرایی خود ابعث «افزایش انتقادات و
انتظار رات» هر دو طبقهی مزبور شده و تداوم و تعمیق این حالت (تورم
اقتصادی مهراه اب رکود س یایس) ،زمینه را برای چسبندگی بیشم طبقات سن ّیت
اب طبقهی متوسط شهری و پیدایش تدرجیی جنبشهاي انتقادی رادیاکل در
جامعه مهوار میکند .در این رشایط ،فشار اجامتعی بیشمی بر خنبگان ر
قدرت
-1برای منونه،بهموازات افزایش تولیذد انخذالص داخذیل قطذر در سذه ماهذهی آخذر سذال ،بذه معذادل  ۴ .۴درصذد و نذرع رشذد
اقتصادی سال  4311بهمزیان  ۵۴درصد ،دولت قطر دس متزدها و حقوقها در خبش معذومی (اکرکنذان دولذیت و ابزنشسذ تگان
لشکری و کشوری) را بهمزیان  8میلیارد و  493میلیون دالر ،افزایش داد( .ر .ک.
.)http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=930
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خنبگان قدرت از طریق «ابزاندیشی» و تغیری بریخ
حامک وارد شده و
ر
س یاستها ،درصدد احیا رء تکنوکرایس رفاهی ،ابزتولید حامیت و رضایت
ر
طبقات متوسط و پاینی جامعه و بهتبع آن ،تعدیل فشار اجامتعی بر خود
خنبگان قدرت به ابزاندیشی ای دیرهنگامی آن
برمیآیند .در صورت عدم گرایش
ر
از یکسو و طوالین م ّدت شدن «تورم اقتصادی مهراه اب رکود س یایس» از
سوی دیگر ،زمینه برای ظهور جنبشهای اجامتعی انقالیب در جامعه مهوار
میشود1 .حالت دوم ،وجود «تورم اقتصادی بدون رکود س یایس» است که در
این حالت ،زمینه برای پیدایش جنبشهای اجامتعی انتقادی و نه انقالیب در
جوامع هیدروکربین خاورمیانه فرامه میگردد و حالت سوم ،وجود «رکود س یایس
بدون تورم اقتصادی» است که این حالت ،غالب ًا نه ابعث پیدایش جنبشهای
اجامتعی انقالیب و نه تومنی کنندهی پیدایش جنبشهای اجامتعی انتقادیر
فراگری در جوامع هیدروکربین خاورمیانه است .در این حالت (رکود س یایس
بدون تورم اقتصادی)ّ ،
خنبگان قدرت جوان بر رس جانشیین رهربان
حیت نزاع
ر
پری (مانند عربس تان پس از ملک عبدهللا ای کنارهگریی ش یخ محد بن خلیفه آل
اثین در قطر و به قدرت رس یدن ش یخ متمی بن محد آل اثین در  )4313معوم ًا
4
به یک جنبش اجامتعی فراگری منجر منیشود.
در نتیجه ،ات زمانیکه انباشت رسمایهی اک و مؤثر از سه منبع «سنّت ،نفت،
ش به ابزار» بهدست میآید؛ تکنوکرایس رفاهی میتواند اب دس تاکری مداوم
«درآمد ،مرصف و زندگی س یایس» مهچون یک «ابزار ح ّل منازعه» در جامعه
خنبگان قدرت» و « ر
طبقات متوسط و پاینی»
معل منوده و به منافع متعارض « ر
وحدت خبشد و اب تولید رضایت و حامیت موقّ رت بیشم و ابدوامتر این طبقات
از پارادامی قدرت مس تقر در جامعه ،پارادامی قدرت (ای نظام س یایس) موجود را
است( .ر .ک .س تاری :1343

 -1ابزاندیشی در س یاستها و کنشها در یک پارادامی قدرت ،دارای منطق و فرایند خا
.)14-64
 -4طبق ارزاییب صندوق بنیانلیل پذول در سذال  ،4313میذانگنی تذورم در قطذر در بیسذت مذاه منهذیی بذه آگوسذت 4311
حداکرث  1 .4درصد بود .در مهنی دوره ،نرع تورم در سودان  36/1درصد و در اقتصاد ایران  2 .39درصد برآورد میشذد.
(ر .ک.)https://www.imf.org/external/data.htm .
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زیست پذیرتر سازد .بهدلیل این نقش حیایت «سنّت ،نفت و ش به ابزار» در
زیست پذیری پارادامیهای قدرت مس تقر در جوامع هیدروکربین خاورمیانه ،این
خنبگان قدرت حامک تبدیل
سه عنرص بهتدرجی به یک دارایی خصو برای
ر
خنبگان قدرت اتبع
میشود .ذلا ،موقعییت هنایی را میتوان فرض کرد که در آن،
ر
یک قاعده لکّی میشوند و آن اینکه اب حفظ وحدت دامئی «سنّت ،نفت و
فاهی» فراگری و مهگاین .1 ،ات ح ّد
ش به ابزار» و اب اجیاد یک «تکنوکرایس ر ر
اماکن منافع و مصلحت طبقات متوسط و پاینی جامعه را به منافع و مصلحت
خنبگان قدرت مسلط نزدیک و اب آن یکی سازند؛  .4ساختار درآمد و مرصف
مادّی و معنایی این طبقات را بهدست گرفته و مس متر ًا دس تاکری منایند؛  .3اب
کنمل کشمکشهای توزیعی در جامعه ،زمینهی غلبهی منطق حمافظهاکری را
در زندگی روزمره انسان هیدروکربین فرامه سازند و به اینسان ،بروز منازعات
بزر اجامتعی (بهویژه در جوامع هیدرکر ربین دارای تکنوکرایس رفاهی پررنگ
مانند قطر ،کویت و امارات) را دامئ ًا به تأخری اندازند.
هباینترتیب ،بهزمع من مه اماکن تفکیک پارادامیهای قدرت مس تقر در جوامع
هیدروکربین خاورمیانه از سازوبر «سنّت ،نفت و ش به ابزار» و ابزار
«تکنوکرایس رفاهی» غری ممکن است و مه خنبگان قدرت مسلط در این جوامع،
به وحدت «سنّت ،نفت و ش به ابزار» و حفظ ابزار «تکنوکرایس رفاهی»،
بیش از هر منبع و ابزار دیگری «نیاز و عالقه» دارند؛ چراکه ثبات وحدت
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» و اکرآیی «تکنوکرایس رفاهی» ،متومن سود
اقتصاد س یایس بس یار ابال است؛ در مقابل ،نوسان و اناکرآیی طوالین آهنا،
متومن هزینهی اقتصاد س یایس بس یار ابال برای خنبگان قدرت حامک و
پارادامیهای قدرت مس تقر در این جوامع ،میگردد .در نتیجه ،تکنوکرایس
رفاهی را منیتوان ابزار تأمنی خری مهگاین بلکه ابید ابزار حفظ پارادامیهای
قدرت مس تقر در این جوامع ،از طریق یبسوژهسازی و به انفعال کشاندن
انسان هیدروکربین تلقی منود.
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 .1یبسوژگی و انفعال انسان هیدروکربین بر اثر «ضعف و انتفاع
مهزمان او»
در جوامع هیدروکربین خاورمیانه تکنوکرایس رفاهی ،ابعث انفعال انسان
هیدروکربین بر اثر ضعف و انتفاع مهزمان او میشود .چون در وضع طبیعی این
جوامع ،فردیّت مبنائییت ندارد؛ ذلا منافع و نیازهای مادّی و معنایی فرد ،اساس ًا
از طریق ابزار تکنوکرایس رفاهی تأمنی و رفع میشود .بنابراین فرد به تکنوکرایس
رفاهی بهعنوان قدرا خارج از خود و جامعه ،وابس تگ ساختاری ایفته و این
مسأهل ،دو وجه همم ،نشانه معناش ناخیت دارد .خنست آنکه در این جوامع،
«درآمد ،مرصف و زندگی س یایس» در متام حلظههای خود نشانههای «سنّت،
نفت و ش به ابزار» را اب خود دارد و در چننی فوا و وضعیت زیس تگاهی،
خنبگان قدرت اب ابزار تکنوکرایس رفاهی ،فرد را حتت قمیومیت پارادامی قدرت
ر
مس تقر در آورده و سوژهی انساین را غریخودبنیاد و منفعل بر میسازند .دوم
ر
طبقات متوسط و پاینی جامعه در صورت خش نودی از سطح درآمد و
آنکه
مرصف مادّی و معنایی خود ،غالب ًا ایدئولوژی س یایس خنبگان قدرت حامک را
درایفت و در زندگی س یایس خویش مرصف میکنند .به اینسان ،پیامد
خش نودیر طبقات معدهی اجامتعی از سطح درآمد و مرصف خود« ،مرصف
ایدئولوژی خنبگان قدرت حامک» توسط این طبقات رایض است.
اب اینحال ،در چننی جوامعی تکنوکرایس رفاهی فرامه کنندهی خش نودی ات ّم و
متام نیست؛ بلکه به انسان هیدروکربین ،نوعی خش نودی ماللآور میخبشد؛
چراکه از یکسو ،پارادامی قدرت مس تقر در جامعه ،امهییت به فرد و فردیّت
منیدهد و از سوی دیگر ،خارج از پارادامی قدرت مس تقر« ،بودن ،داشنت و
زیسنت» دشوار و اب ورود به پارادا رمی ر
قدرت مس تقر و اب عوو ای جز رء آن
شدن« ،بودن ،داشنت و زیسنت» در جامعهی هیدروکربین آسان میشود .به
اینترتیب ،خنبگان قدرت اب اس تفاده از توان مادّى و معنایی حاصل از
خاص
«سنّت ،نفت و ش به ابزار» و اب اکربست «تکنوکرایس رفاهی» ،اخالق ّ
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خود را در فرد و جامعه برانگیخته و دروین میسازند؛ رفتار خا را از فرد و
معنایی نریومندی میسازند ات فرد و
جامعه مطالبه میکنند و اجبار مادّی و ر
جامعهی هیدروکربین به انچار و در هنایت« ،نظم پاراداميی» (ای هامن نظم
موردنظر پارادا رمی ر
خنبگان قدرت
قدرت مس تقر) را بپذیرد .سلطهاى که
ر
بدینطریق بر فرد و جامعهی هیدروکربین اعامل ىمکنند؛ بیشم به توان و برترى
مادّی و معنایی تکنوکرایس رفاهی و نریوی انباشت هنفته در «سنّت ،نفت و
خنبگان قدرت.
یایس
ش به ابزار» مربوط میشود و نه لزوم ًا به
ر
ر
اقتدار س ر
تنوع
ابلخص در جوامع هیدروکر ربین دارایر «مجعیت پاینی ،انباشت ابال و ّ
خنبگان قدرت حامک قادر
اجامتعی مک» (مانند قطر ،امارات ،کویت و عربس تان)،
ر
بودهاند که اب اجیاد یک تکنوکرایس رفاهی پررنگ و سامان دادن یک سیس مت
درآمد و مرصف اکرآمد در جامعه ،به تولید رضایت و حامیت موقّ رت بیشم و
ابدوامتر ازپارادامیهای ر
قدرت مس تقر در این جوامع پرداخته و بهتدرجی ،فرد و
1
جامعهی هیدروکربین را بهحنو مؤثری «پاراداميی» کردهاند.
به اینترتیب ،تکنوکرایس رفاهی پررنگ ،نه فقط ابعث سازگاری که ّ
حیت
ر
مرشوط منافع طبقات متوسط و پاینی
منجر به «یکی شدن» هر چند موقّت و
جامعه اب منافع خنبگان قدرت حامک شده و این طبقات را از اجامتعات
اهان تغیری ،جدا و بیگانه میسازد .بهمهنی هجت ،روش نفکریر
روش نفکریر خو ر
مس تقل در جوامع هیدروکربین خاورمیانه بیش از جوامع غریهیدروکربین
زابن روش نفکری در جوامع هیدروکر ربین دارای
خاورمیانه ،در انزوا فرو رفته و ر
تکنوکرایس رفاهی پررنگ (مانند قطر ،امارات و عربس تان) معوم ًا پیچیده ،مهبم
خنبگان قدرت اب ابزار
و دارای زمینهی اجامتعی حمدودی است .به اینترتیب،
ر
تکنوکرایس رفاهی ،از تاکپوی مدام ،خطرزایی و خطرآفریین فرد و جامعه علیه
پارادامی قدرت مس تقر میاکهند .آهنا بهتدرجی رابطهی انسان هیدروکربین اب
اسایس هس یتش ناخیتاش را از اساس ،متأثر میسازند و ابلخص،
مقوالت
ر
 -1یعین فرد و طبقات متوسط و پاینی را بهعوو پارادا رمی ر
قدرت مس تقر و حامی آن در جامعه ،مبدّ ل و جمبور سازند.

ُصور بنیادی حیات نفیت91 ...

اب دس تاکری و حتریف مداوم «درآمد ،مرصف و زندگی س یایس» ،سوژگی فرد
را در پرت رو تکنوکرایس رفاهی مکرنگ« ،سست» و اب تکنوکرایس رفاهی پررنگ،
«سلب» میکنند .به اینسان،تکنوکرایس رفاهی در صورت ثبات و اکرآیی در
حس
تنظمی درآمد و مرصف مادّی و معنایی ،متام آچنه را که براى برانگیخنت ّ
حمافظهاکری س یایس در فرد و جامعهی هیدروکربین الزم است در اختیار دارد؛
چراکه اب کنمل احنصاری ساختار درآمد و مرصف فرد در جامعه ،او را وارد
رشایط «ضعف و انتفاعر مهزمان» کرده و این ضعف و انتفاع مهزمان ،خود در
ادامه ،ابعث وابس تگی ،ترس ،بیگانگی اب خویشنت و دیگران ،هامهنگ ر انشاد
اب نظم پاراداميی ،تعلیق روح انقالیب و غلبهی اخالق حمافظهاکری در جامعه
یایس معارص جوامع هیدروکربین
يمگردد .از این حیث ،اترخی اقتصاد س ر
خاورمیانه را میتوان از هجیت مانند اترخی دوران پیشارسمایهداری این جوامع،
«اترخی یبسوژگی» انمید؛ چراکه خنبگان قدرت ،البته اینابر اب اس تفاده از
نریوي مادّی و معنایی هنفته در «سنّت ،نفت و ش به ابزار» و ابزار
«تکنوکرایس رفاهی» ،انسان هیدروکربین را در سایهی یک خری اعال ،یعین
حفظ پارادا رمی ر
قدرت مس تقر در جامعه ،از دو طریق دچار انفعال میسازند:
خنبگان قدرت حامک ،درآمد و مرصف را به یک «امر س یایس» تبدیل
.1
ر
میکنند؛ بهحنویکه دستیایب به مقدار و ترکیب رضایتخبشی از درآمد و
مرصف مادّی و معنایی ،منوط به پیوند فرد اب پارادا رمی ر
قدرت مس تقر بوده و تهنا
در صورت عدم ر
تعارض فرد اب نظم پاراداميی حتقّق میایبد .این حنوهی تومنی
درآمد و مرصف ،در تعینی ش یوهی زندگی س یایس فرد نقشی حیایت دارد؛
چراکه انگزیهی کسب درآمد و مرصف مادّی و معنایی بیشم و دستمک
اهی ولو
ابدوامتر ،فرد را بهسوی حمافظهاکری س یایس بیشم و س یاست مهر ر
صوری اب پارادامی قدرت مس تقر در جامعه و حامیت از نظم پاراداميی سوق
میدهد.
خنبگان ر
قدرت مسلط« ،منافع پاراداميی» را جایگزین «منافع طبقایت» منوده و
.4
ر
میکوش ند ات مانع تکوین طبقات و بهتبع آن توادهای طبقایت در جوامع
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خنبگان ر
قدرت مسلط ،یک قانون طالیی را در
هیدروکربین خاورمیانه شوند.
ر
ذهنیت فرد و جامعه بر میسازند و آن اینکه کسب درآمد و مرصف مادّی و
معنایی بیشم ،تهنا در صورت «پاراداميی شدن» ای حامیت فرد از پارادا رمی ر
قدرت
ر
میرس است .به اینترتیب ،تکنوکرایس رفاهی ،لزوم مهراهی
مس تقر ،ممکن و ّ
فرد اب پارادا رمی ر
قدرت مس تقر را بهمثابهی تومنی کنندهی درآمد و مرصف او،
در ذهنیت جامعه جا میاندازد و اب نشاندن منافع حاصهل از «پاراداميی شدن»
بهجای «منافع طبقایت» ،جامعه را جتزیه و یبحرکت میسازد .بر مهنی اساس،
تواد طبقایت بهویژه در جوامع هیدروکربین دارایر «مجعیت پاینی ،انباشت ابال و
تنوع اجامتعی مک» (مانند قطر ،امارات و کویت) اساس ًا موضوعیت چنداین
ّ
منیایبد.
تکنوکرایس رفاهی بدینوس یهل ،به هممترین ابز رار آرماین کردن نظ رم پاراداميی در
جامعه تبدیل شده و این آرماین منودن نظم پاراداميی ،اکرکرد اصیل تکنوکرایس
رفاهی است؛ چراکه اب مهنی اکرکرد ،پارادامیهای قدرت مس تقر در این جوامع
خنبگان ر
قدرت حامک ،از دو
بهطور مداوم ،دوام و بقا ىمایبند .در این میان،
ر
طریق ،گرایش معومی به یک «نظم پاراداميی رقیب» را اکهش داده و دستمک
به تأخری میاندازد :اول آنکه اب تسلط احنصاری بر سه منبع «سنّت ،نفت و
ش به ابزار» و کنمل «تکنوکرایس رفاهی» (بهمثابهی سازواکر اصیل تنظمی درآمد
و مرصف در جامعه) ،مؤثرترین ابزار جامعهپذیری رمسی فرد را در دست
دارند؛دوم آنکه از این ابزار برای جتزیه و ترکیب مداوم طبقات اجامتعی اس تفاده
میکنند .آهنا از طریق کنمل ساختار درآمد و مرصف مادّی و معنایی ،ابتدا
جامعه را به گروههاي بس یار تک افتاده و پراكنده جتزیه میکنند و سپس ،این
گروههاي تک افتاده و پراكنده را حول نظم پاراداميی و پارادامی قدرت مس تقر
در جامعه ،متحد و منسجم میسازند .به اینترتیب ،جامعه به دو طبقه لکّی
تقس می میشود؛خنست« ،طبقهی پاراداميی» ای طبقهی حامی پارادا رمی ر
قدرت
مس تقر که به درجات خمتلف از منافع «مادّی و معنایی» تکنوکرایس رفاهی منتفع
میشود و دوم« ،طبقهی غری پاراداميی» ای هامن طبقهی خمالف پارادا رمی ر
قدرت
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مس تقر که از منافع حاصهل از تکنوکرایس رفاهی سود چنداین منیبرند 1 .به
اینترتیب ،تکنوکرایس رفاهی جدا از اکرکرد اقتصادیر تنظمی سطح درآمد و
مرصف مادّی و معنایی طبقات متوسط و پاینی در جامعه ،دست انمریئ
اکر س یایس بزر و غریخشن ،ابلخص
نریومندی برای پیشربد یک برانمهی ر
تنوع اجامتعی مک بوده
در جوامع هیدروکربین دارایر مجعیت پاینی ،انباشت ابال و ّ
و بر حیات ذهن و جتربهی زیس تهی طبقات متوسط و پاینی جامعه تأثریایت
بنیاین دارد.

 .6حیات ذهن و جتربهی زیس تهی انسان در جوامع هیدروکربین
خاورمیانه
در این جوامع ،لکّیهی روندهای معده در نسبیت مس تقمی اب سه عنرص «سنّت،
نفت و ش به ابزار» و ابزار «تکنوکرایس رفاهی» قرار دارند .این «عنارص و
ابزار» چنان نظاممندند که بر حنوهی درک اجامتعی فرد از خویشنت و چگونگی
حوور او در «خود ،جامعه و هجان» تأثری میگذارند .چون حنوهی زیست ما
در هجان ،منود و نتیجهی رشایط اگزیس تانس ای وجودی ماست4؛ بنابراین در
جوامع هیدروکربین خاورمیانه نزی ،بسط اترخیی نقش «سنّت ،نفت و ش به
ابزار» و ابزار «تکنوکرایس رفاهی» ،بهتدرجی نوعی «زیست هیدروکربین و
زیست هجان هیدروکربین» را برساخته و مهگان (از جز ات لکّ) در این فوا و
وضعیت زیس تگاهی هیدروکربین ،بهعنوان یک عوو در آن ساکن میشوند.
گرایش ذایت هر عوو ،اجیاد یک فوا و وضعیت زیس تگاهی ابدوام برای خود
از طریق تومنی مداوم جراین درآمد و مرصف خویش است .اما تکنوکرایس
-1

در صذذورت ثبذذات و اکرآیی تکنذوکرایس رفذذاهی« ،طبقذذهی پذذاراداميی در اکرثیذذت» و «طبقذذهی غریپذذاراداميی در اقلیذذت» قذرار
میگریند .ا ّمذا در صذورت یبثبذایت و عذدم اکرایی طوالینمذدت تکنذوکرایس رفذاهی و مکرنذگ شذدن تکنذوکرایس رفذاهی ،بهتذدرجی
رضایت و حامیت موقّت و مرشوط جامعه از پارادامی قذدرت مسذ تقر اکهذش میایبذد و در نتیجذه« ،طبقذهی غذری پذاراداميی بذه
اکرثیت» و «طبقهی پاراداميی به اقلیت» تبدیل میشود.
4
 جراینهای خمتلف اکنس تیتیوتیو ،اسنشذ یال و اگزیس تانسذ یال در پدیدارشذ نایس رواج دارد( .ر .ک .اسذپیگلرب 1341 ،؛آرنت.)1341 ،
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رفاهی ،در هامنحال که این دغدغهی درآمد و مرصف فرد و جامعه را رفع
میکند؛ تأثریایت اسایس بر حیات ذهن و حنوهی زیست انسان در جوامع
هیدروکربین بهجا میگذارد:
1
خنست آنکه چون ساختار آگاهی انسان ،جدا از ش یوه هس ریت او نیست؛
بنابراین ،انسان هیدروکربین نزی منیتواند جدا از «سنّت ،نفت و ش به ابزار» و
فارغ از «تکنوکرایس رفاهی» به اصول موضوعهی فکریاش دست ایبد؛اب این
وصف ،تکنوکرایس رفاهی تهنا حیات بیولوژیک انسان هیدروکربین را متأثر
منیسازد بلکه فراتر از آن ،فلسفهی حیات ،حیات ذهن و جتربهی زیس تهی
خاص او را بر میسازد .این تأثریگذاری تکنوکرایس رفاهی ،بس یار فراگری و
موثر بر جراین لکّی (ای اکرثیت) جامعه است؛ ا ّما در مههی جوامع هیدروکربین
خاورمیانه ،افراد و گروههایی «خاص و در اقلیت» وجود دارند که بهدالییل
مانند روح آزاد ،منش والا و ای دارایی ابالی خود ،از تکنوکرایس رفاهی تأثری
زایدی منیپذیرند .اب اینحال ،مهنی افراد و گروهها نزی بهدلیل تعامل اجامتعی اب
اکرثیت جامعه ،ال َج َرم از منطق «درآمد ،مرصف و ش یوهی زندگی س یایس»
طبقات متوسط و پاینی جامعه متأثر میشوند .بنابراین ،سنّت ،نفت و ش به
ابزار و ابزار تکنوکرایس رفاهی ،در متام حلظههای حیات ذهن و جتربهی
زیس تهی انسان در جوامع هیدروکربین خاورمیانه بروز و منود میایبد .بهویژه در
تنوع اجامتعی مک»
جوامع هیدروکر ربین دارای «مجعیت پاینی ،انباشت ابال و ّ
حس یبسوژگی و انقیاد در انسان
(مانند قطر ،امارات و عربس تان)ّ ،
هیدروکربین مهواره ف ّعال است؛ چراکه تکنوکرایس رفاهی پررنگ ،در پس مههی
دس تاوردهایش در حوزهی درآمد و مرصف ،از هجیت به ّتفرق وجودی و در
هنایت ،درد و رجن انسان هیدروکربین میاجنامد.
دوم آنکه تکنوکرایس رفاهی ،اب کنمل احنصاری ساختار درآمد و مرصف در
جامعه ،انسان هیدروکربین را مسحور میکند و به اینترتیب ،به یک نریوی
 -1نسذ ر
ذبت سذذاختار آگذذاهی و هسذ یت اجامتعذذی از مباحذذث همذذم در جامعهشذ نایس شذ ناخت اسذذت( .ر .ک .ماهنذذامی1383 ،و
1384؛ برگر و دیگران.)1381 ،
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همم معناساز تبدیل میشود .مهنی نریوی معناساز ،فراتر از وابس تگی اقتصاد
س یایس خا که در فرد و جامعه اجیاد میکند؛ دو حمدودیت همم بر حیات
ذهن و جتربهی زیس تهی اکرثیت جامعه حتمیل میکند .از یکسو ،خنبگان
قدرت حامک ،از طریق تکنوکرایس رفاهی ،حنوهی درك اجامتعی فرد را متأثر
ساخته و وابس تگی درآمد و مرصف مادّی و معنایی فرد به تکنوکرایس رفاهی،
ابعث نگریسنت او به و ر
اقعیت «خود ،جامعه و هجان» از درچیهی عدیس
خنبگان قدرت به مثابهی صاحبان تکنوکرایس رفاهی میشود .از سوی دیگر،
تنش رویح و فشار رواین انیش از وابس تگی درآمد و مرصف مادّی و معنایی
فرد به تکنوکرایس رفاهی ،ابعث اضطراب دامئی فرد و تکوین تدرجیی یک
«جامعهی موطرب هیدروکربین» میشود؛ چراکه فوا و وضعیت زیس تگاهی
انسان هیدروکربین در خاورمیانه ،در معل تکیهگاه بدیل نریومند دیگری جز
«تکنوکرایس رفاهی» ندارد .این وضعیت در جوامع مک مجعیت ،پرانباشت و مک
تنوعی مانند قطر ،امارات و کویت بیشم هنادینه است؛ چراکه تکنوکرایس
ّ
رفاهی پررنگ اب تکیه بر توان ،ثبات و اکرآیی فراگری خود ،اس تعدا رد آرماین
کردن نظ رم پاراداميی مس تقر را مه در فرد و مه در جامعه دارد .ذلا ذهن و زیست
ر
انسان در این نوع جوامع از چنان اس تقالیل برخوردار نیست که در انتقاد از
نظم پاراداميی مس تقر و کنش بر ض ّد آن ،زایدهروى کند .به اینترتیب ،فرد
حیات خود را در پارادا رمی ر
قدرت مس تقر و نه حیات پارادا رمی قدرت را در خود
میبیند و این یعین ،اندیش یدن انسان هیدروکربین در درون «سنّت ،نفت و
ش به ابزار» و ابزار «تکنوکرایس رفاهی» بهمثابهی اصیلترین درچیهی ورود او
به هجان اجامتعی.

 .2تناقوات دروین جوامع هیدروکربین خاورمیانه
در این نوع جوامعّ ،
رماین وجود یک تکنوکرایس رفاهی
حیت در رشایط آ ر
پررنگ ،وضعیت انسان مهبم و یبثبات است .این انیش از قدرت مادّی و
معنایی تکنوکرایس رفاهی و چند تناقض دروین جوامع هیدروکربین خاورمیانه
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است:
 .1این جوامع از آن هجت ماهییت غریعقالین دارند ،که انسان هیدروکربین،
حتریف شده و گامن میکند که جمبور نیست در زندگی روزمره و حیات
بوروکراتیک خود ،تفکر نقّادّ ،
خالقّ ،
موّل و اخالیق داش ته ابشد .ذلااماکن
موّل ،معقولّ ،
شلکگریی جامعهی ّ
خالق و اخالیق سلب میشود.
 .4در این جوامع ،تکنوکرایس رفاهی (بهویژه گونهی پررنگ آن) ،در معل،
سویهی ش به سوس یالیس یت بهخود گرفته و به اینسان ،ج ّذاب میشود .اما این
تکنوکرایس رفاهی ،فرد را پاراداميی کرده و ابعث گسمش روح حمافظهاکری و
منشأ نوعی ش به دموکرایس تودهوارابلخص در جوامع دارای «مجعیت مک،
تنوع اجامتعی پاینی» (مانند امارات ،قطر و عربس تان) میگردد.
انباشت ابال و ّ
خنبگان قدرت مسلط در این جوامع ،اب تأسیس یک تکنوکرایس رفاهی
پررنگ ،در معل از یک ش به سوس یالیسم اقتصادی در تواد اب یک برانمهی
معیل دموکراتیک ،دفاع و از آن اس تفاده میکنند.
ّ .3
حیت در جوامع هیدروکر ربین مک مجعیت و ُپرانباشت خاورمیانه ،تکنوکرایس
رفاهی پررنگ رسچشمهی مادّی و معنایی افول برابری ،عدالت و آزادی در
جامعه است؛ چراکه این نوع تکنوکرایس رفاهی ،اساس ًا اب یک فرهنگ
سلسهلمراتیب مهزیس یت داش ته وفاقد روح و حمتوای رهاییخبشی است .از
یکسو در این جوامع ،مجموعهای از گروهبندیهای بس تهی اقتصاد س یایس اب
مکترین مزیان ورود و خروج به این گروهبندیها شلک میگرید؛ س ندروم
«آرزوی رانت» در این جوامع هنادینه میشود 1و اب آزمندی بوروکراتها،
اخالق و وجدان معومی افول میایبد و از سوی دیگر ،مسأهلی « ّ
تکرث»
چالشی برای وحدت جامعه تلقی شده و تکنوکرایس رفاهی اب اتاکء به «سنت،
خنبگان ر
قدرت مسلط برای تقابل اب
نفت و ش به ابزار» ،به ابزار اصیل و اکرآمد
ر
هرگونه روایت تغیریخواهانه در جامعه تبدیل میشود .به اینسان،خنبگان قدرت
 -1در اینجا منظور من از «س ندروم آرزوی رانت» ،تبدیل کسب رانت بهیک امر طبیعی ،ارزش اجامتعی و خواست دروین
بیشم اعوای جامعه است.
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اب اس تفاده از تکنوکرایس رفاهی ،به جامعه ،دس تور معل حمافظهاکری داده و اب
وابس ته ساخنت درآمد و مرصف مادّی و معنایی فرد به تکنوکرایس رفاهی ،او را
از پرداخنت به نیازهای واقعی و متایالت طبیعیاش حمروم میسازند؛به
اینترتیب ،حمتوا و شلک زندگی س یایس فرد را بهصورت مداوم دس تاکری و
حتریف میکنند.
« .9تکنوکرایس رفاهی» رسچشمهی یک تناقض دیگر است و آن اینکه در
هامنحال که انسجام اجامتعی تولید میکند؛ مهزمان از رهگذر بسط روح
حمافظهاکری ،جامعه را تکهتکه طبقات متوسط و پاینی را پراکنده و فرد را تک
افتاده میسازد .بهویژه تکنوکرایس رفاهی پررنگ (در جوامعی مانند قطر،
کویت ،امارات وعربس تان) ،اب آنکه به خودتأییدی و زیستپذیری پارادامیهای
قدرت مس تقر در این جوامع مکک میکند؛ اما حالیت از بهخواب رفتگی فرد و
طبقات معدهی اجامتعی را در پیی دارد.

 .8بهسوی قرارداد اجامتعی خاورمیانهای و تأسیس یک لوایاتن مالیایت
در وضع طبیعی خاورمیانهای انسان منیتواند آینده را متفاوت از گذش ته و طبق
جتسم ُافق
خواست خود بسازد .بهویژه تکنوکرایس رفاهی پررنگ ،اماکن ّ
متفاوت را از فرد و جامعه سلب میکند و نهتهنا ابعث «غری تولیدی شدن
اقتصاد» و «غری انتقادی شدن س یاست» میشود؛بلکه از خالل زوال «فاکتور
ایکس اجامتعی» (ای مثلث امید ،احمام و اعامتد) و بیگانهسازي مفرط ،اساس
یک جامعهی موطرب را برساخته و اب وابس ته منودن نظام درآمد و مرصف
مادّی و معنایی فرد و جامعه به تکنوکرایس رفاهی ،به ادارهی هر دو میپردازد.
به اینسان،تکنوکرایس رفاهی بهمثابهی نوعی ابزار آگاهی ،پواییی خاص خود را
در جوامع هیدروکربین خاورمیانه اجیاد میکند .حاصل این سازواکر ،یبسوژگی
انسان هیدروکربین است .از آن هجت که اندیدهانگاری فرد و فردیّت ،ویژگی
اجامتعی پارادامیهای قدرت مس تقر در این جوامع است؛ ذلا تکنوکرایس رفاهی،
ر
هرچند اماکانت خا را در حوزهی درآمد و مرصف مادّی و معنایی برای
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فرد فرامه میکند ا ّما بهتدرجی «امید ،احمام و اعامتد» را در جامعه میزداید .در
رش «انامیدی ،حتقری و یباعامتدی» در وضع طبیعی
نتیجه ،زمینه براي بروز سه ّ
خاورمیانهای فرامه يمشود .در این نوع وضع طبیعی ،نهتهنا فرد و جامعه از
تواانیی الزم برای دفاع از خود در برابر پارادامی قدرت مس تقر و تکنوکرایس
رفاهی آن برخوردار نیست؛ بلکه اغلب خنبگان قدرت ،تودهها را فاقد
تشخیص و بهدیدهی حتقری و تر ّحم مینگرند .به اینسان ،انسان هیدروکربین در
هجاین که از آن انامید و انخش نود است زندگی میکند.
گریز از این وضع طبیعی خاورمیانهای ،نیازمند «نفت هرایس اجامتعی» است.
رش حاصل از نفت اب حیات ذهن و جتربهی زیس تهی انسان هیدروکربین
چون ّ
مرتبط است؛ ذلا اب اس تقبال از جنبش نفت هرایس ،ابید جایگاهی برای آن در
حتویل،
حیات آیندهی جوامع هیدروکربین خاورمیانه برپا کرد .رسآغاز چننی ّ
حرکت بهسوی نوعی «قراداد اجامتعی خاورمیانهای» و تأسیس یک «لوایاتن
رش نفت گردد 1 .خروج نفت از احتاد «سنّت،
مالیایت» بهگونهاي كه مانع بروز ّ
نفت و ش به ابزار» مه ابعث شلکگریی پیوندهای جدید میان خنبگان قدرت و
نریوهای اجامتعی و تکوین جامعهی نو در خاورمیانه میشود و مه ،نقش مثبت
سنّت در فرآیند نوسازی را احیاء میکند4 .تهنا در چننی صوریت ،دورمنای
تصور منود .اما مه خنبگان
آیندهی این جوامع را میتوان متفاوت از گذش ته ّ
قدرت حامک و مه طبقات متوسط و پاینی ،در آغاز اب«قرارداد اجامتعی
خاورمیانهای» و تأسیس «لوایاتن مالیایت» خمالفت خواهند کرد؛ چراکه این دو
عنرص از یکسو ،اماکن قوام و دوام پارادامیهای قدرت مس تقر در این جوامع
را در شلک و حمتوای کنوین آهنا دشوار میکند و از سوی دیگر ،هزینهی
گذار از اقتصاد نفیت به اقتصاد مالیایت ،معد ًات بر دوش طبقات متوسط و پاینی
بوده و از دید این طبقات ،قرارداد اجامتعی خاورمیانهای و لوایاتن مالیایت از
 -1تفاوت این لوایاتن مالیایت را مقایسه کنید اب؛ ).)Brennan and Buchanan, 1980
 -4برخالف ادبیات ارتدوکس مدرنزیاس یون (دههی  1413و  )1463که سنّت را مانع نوسازی و توسعه قلمداد میمنذود؛ مذن
بر سازنده بودن نقش سنّت در فرآیند توسعه اعتقاد دارم .اب اینحال ،برآمن که وحدت «سنّت ،نفت و ش به ابزار» ،ایفای نقش
مثبت و توسعهای ،توسط سنّت را انممکن میکند.
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سطح درآمد و مرصف مادّی و معنایی آهنا خواهد اکست؛به اینسان ،جوامع
هیدروکربین خاورمیانه درگری گذاری کُند ،پیچیده و دشوار از وضع طبیعی
1
خاص خویش به وضع اجامتعی خاص خود در قرن بیستویمک خواهند بود.

 .1در مقاهلی بعدی اب عنوان «قرارداد اجامتعی خاورمیانهای» به ماهیذت و حنذوهی وجذود ایذن قذرارداد بذهویژه اب فذرض بسذط
اترخیی تکنولوژی و تکنیک در خاورمیانۀ قرن  41پرداختهام.

 19فصلنامه دولت پژوهی

منابع
الف) فاریس
آبراهامیان ،یرواند .)۵۲۵۶( .مقاالیت در جامعهش نایس س یایس ایران .ترمجه سهیال ترایب فارساین.
هتران :شریازه.
آرنت ،هاان .)۵۲۱۵( .حیات ذهن .ترمجه مسعود علیا .چاپ اول .هتران :ققنوس.
اسپیگلرب  ،هربرت .)۵۲۱۵( .جنبش پدیدارش نایس .ترمجه مسعود علیا ۳ .جدل .هتران :مینوي
خرد.
امسیت ،آدام .)۵۲۵۵( .ثروت ملل .ترمجه سریوس ابراهمیزاده .هتران :پیام.
ارشف ،امحد .)۵۲۵۱( .موانع اترخیی رشد رسمایهداری در ایران :دوره قاجار .هتران :پیام.
برگر ،پیم و دیگران .)۵۲۸۵( .ذهن یبخامنان؛ نوسازی و آگاهی .ترمجه محمد ساویج ،چاپ
دوم .هتران :ین.
حایج یوسفی ،امریمحمد .)۵۲۸۸( .دولت ،نفت و توسعه اقتصادی در ایران .چاپ دوم .هتران:
مرکز اس ناد انقالب اسالمی.
رانین ،حمسن .)۵۲۸۱( .ابزار ای انابزار .هتران :موسسه عايل آموزش و پژوهش مدیریت.
س تاری ،جساد .)۵۲۸۱( .اقتصاد س یایس خصو سازی در ایران معارص .رساهل دکمی علوم
س یایس .دانشگاه هتران.
س تاری ،جساد« .)۵۲۱1( .پارادامی قدرت بهمثابهی رهیافت نظری جدید و جایگزین نظرایت
دولت و نظام س یایس» .پژوهش نامهی علوم س یایس .سال ششم ،شامره .۲
س تاری ،جساد ۵۲۱۴( .الف)ّ « .
توّل ز ْ
هجان در حال شدن» .فصلنامه
یست فرهنگ در ر
س یاست .شامرهی پائزی.
س تاری ،جساد ۵۲۱۴( .ب)« .قرارداد اجامتعی خاورمیانهای؛ ماهیت و حنوهی وجود» .فصلنامه
دولت پژوهی .در نوبت چاپ.
فرگوسن ،چارلز .)۵۲۱۵( .اقتصاد خرد .ترمجه محمود روزهبان .جدل دوم .چاپ هفمت .هتران :نرش
دانشگاهی.
اکتوزاین ،محمدعیل هامیون .)۵۲۱۳( .نه مقاهل در جامعهش نایس اترخیی ایران .ترمجهعلریضا طیّب.
چاپ پنجم .هتران :مرکز.
ماهنامی ،اکرل .)۵۲۱۳( .ایدئولوژی و اتوپیا .ترمجه فریربز جمیدی .چاپ دوم .هتران :مست.
ماهنامی ،اکرل .)۵۲۸۱( .مقاهلهایی درابره جامعهش نایس ش ناخت .ترمجه فریربز جمیدی .هتران:
اثلث.
ویتفوگل ،اکرل آگوست .)۵۲۱۵( .استبداد رشیق .ترمجه حمسن ثالیث .هتران :اثلث.

11 ...ُصور بنیادی حیات نفیت
. ین: هتران. چاپ هفمت. ترمجه حسنی بشرییه. لوایاتن.)۵۲۱۵( . توماس،هابز

ب) انگلییس
Acemoglu, Daron/ Robinson, James A. (2005). The Economic

Origins of Democracy and Dictatorship. Cambridge,
UK: Cambridge University Press.
Anderson, Lisa. (1987). “the State in the Middle East and
North Africa”, Comparative Politics, Vol. 20, Issue 1.
PP. 1–18.
Asher, William. (1999). Why Government Waste
Resource? Baltimore: John Hopkins University Press.
Auty, Richard M./ Gelb, Alan G. (2001). Resource
Abundance and Economic Development. Oxford:
Oxford University Press.
Ayubi, Nazih, N. (2009). Over-stating the Arab State,
Politics and Society in the Middle East. London and
New York: I. B. Tauris and Co Ltd.
Beblavi, Hazem/ Luciani, Giacomo. (eds. ) (1987). The
Rentier State. London and New York: Croom Helm.
Brennan Geoffrey/ Buchanan, James M. (1980). The Power
to Tax: Analytical Foundations of Fiscal Constitution.
New York: Cambridge University Press.
Chaudhry, Kiren Aziz. (1997). The Price of Wealth:
Economies and Institutions of the Middle East. Ithaca:
Cornell University Press.
Collier, Paul/ Anke, Hoeffler. (1998). “On the Economic
Causes of Civil War”. Oxford Economic Paper. Vol. 50.
PP. 563-573.
Dunning, Thad. (2008). Crude Democracy: Natural
Resource Wealth and Political Regims. New York:
Cambridge University Press.
Gelb, Alan H. (1988). Oil Windfalls: Blessing or Curse?.
Oxford: Oxford University Press.
Gengler, Justin. (2015). Group Conflict and Political
Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf: Rethinking
the Rentier State. Indiana University Press.
Issawi, Charles. (1982). An Economic History of the
Middle East and North Africa. New York: Colombia
University Press.

 فصلنامه دولت پژوهی16
Jenesen, Nathan/ Wantchekon, Leonard. (2004).
“Recourse Wealth and Political Regims in Africa”.
Comperative Political Studies. No. 37. Vol. 7.
September 1. PP. 816-841.
Kamrava, Mehran. (2013). Qatar: Small State, Big
Politics. Cornell University Press.
Karl, Terry Lynn. (1997). the Paradox of Plenty: Oil
Booms and Petro-States. Berkeley, Los Angeles and
London: University of California Press.
Kedouri, Elie. (1992). Politics in the Middle East. Oxford:
Oxford University Press.
Kropf, Annika / Ramady Mohamed. (eds. ) (2015).
Employment and Career Motivation in the Arab Gulf
States: The Rentier Mentality Revisited. Berlin:
Gerlach Press.
Looney, Robert E. (1997). Diminishing Returns and Policy
Options in a Rentier State: Economic Reform and
Regime Legitimacy in Saudi Arabia. PN Press
Mahdavy, Hosein. (1970). Patterns and Problems of
Economic Development in Rentier States: The Case of I
ran, In M. A. Cook (Ed. ). Studies in the Economic
History of the Middle East. Oxford: Oxford University
Press.
Mushtaq, H./ Jomo, K. S. (eds. ) (2000). Rent, Rent
Seeking and Economic Development. Cambridge:
Cambridge University Press.
Neary, Peater/ Wijenbergen, S. V. (eds. ) (1986). Natural
Resources and the Macro-Economy. Cambridge: MIT
Press.
Rawkins, Pillip. (1989). “Nation-Building and the
Unsteady State: The Arab Gulf States in the Late
1980s”. Middle East Focus. Vol. 10, No. 6. pp. 6-20
Richards, A. / Waterbury, J. (1996). A Political Economy
of the Middle East. Boulder, Co: Westview.
Rose Ackerman, S. (1999). Corruption and Government:
Cause, Consequences and Reform. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ross, Michael. (1999). “Political Economy of Resource
Curse”. World Politics. Vol. 51. Issue 2. PP. 297-322.
Sabagh, George. (ed. ) (1986). The Modern Economic and

12 ...ُصور بنیادی حیات نفیت
Social History of the Middle East in its World Context.
Cambridge: Cambridge University Press.
Sachs, Jeffery D./ Warner, Andrew M. (1995). Natural
Recourse Abundance and Economic Growth.
Cambridge: Harvard Institute for International
Development.
Yates, Douglas A. (1996). The Rentier State in Africa: Oil
Rent Dependency& Neocolonialism in the Republic of
Gabon. Trenton. New Jersey: Africa World Press.
Http://www.Forbes.com/magazines
Https://www.IMF.Org/external/data.
Http://www.Bazarkhabar.Ir/News.aspx?ID=930

