
 ُصور بنیادی حیات نفیت

 سوی گذار از رانترییسم و ادبیات دولت رانتری( )به

جساد س تاری
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 (11/6/49اترخی تصویب:   -9/3/49)اترخی درایفت:

 چكیده

یسم»جایگزین برای رهیافیت   مثابهبه« هیدروکربُنیسم»نویس نده اب طرح  ، «رانتریر

و منبع اصیل گذارر  لکّییت یکپارچه، «سنّت، نفت و ش به ابزار»بر آ ن است که

داری به پیشارسمایه« ی تولید هیدرولیکر  ش یوه»جوامع نفیت خاورمیانه از 

است. وی، وحدت دامئی بوده در قرن بیس مت « ی تولید هیدروکربین ش یوه»یک

کند  فرض می« ای وضع طبیعی خاورمیانه» ای گونهابزار را   سنّت، نفت و ش به

بوده و نفیت در این جوامع « تکنوکرایس رفاهی» یکساز تأ سیس  که زمینه

خنبگان قدرت از این نوع تکنوکرایس برای خرید مداوم اکالهای س یایس از 

درآ مد، مرصف و زندگی »ری مس متر تبع آ ن، دس تاک ابزارهای اجامتعی و به

ای را  ی این وضع طبیعیر خاورمیانه کنند. نویس نده، نتیجه اس تفاده می« س یایس

های قدرت  پارادامی« معّمای ابزتولید»و غایت آ ن را حّل مداوم « سوژگی یب»

بیش از  معّمای ابزتولید مئزمع وی، حّل دا داند. اّما به مس تقر در این جوامع می

دلیل  بس تگی دارد و تکنوکرایس رفاهی به« فاکتور ایکس اجامتعی»ه بهر چزی 

ی َاشاکل رسمایه و  تدرجی ابعث زوال مهه انتواین در خلق مداوم این فاکتور، به

 «دار توسعه س یایس ریشه مهراه ابابثبات  رشد اقتصادیر »در هنایت، افول 

« ای عی خاورمیانهقرارداد اجامت»سوی نوعی  زمع نویس نده، حرکت به شود. به می
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و دشوار ، ، پیش رشطر عبور هرچند کُند«لوایاتن مالیایت»و تأ سیس یک 

این جوامع، از وضع طبیعی خاص خویش به وضع اجامتعی خاص ی  پیچیده

 خود است. 

یسم، هیدروکربُنیسم، وضع طبیعی خاورمیانه :ها لکیدواژه ای، پارادامی  رانتریر

 . ای هقدرت، قرارداد اجامتعی خاورمیان
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 مقدمه

مقاهل درصدد رشح ُصور بنیادی حیات در جوامع نفیت خاورمیانه است. در این 

ای از مفاهمی  هس تهبندی  و صورت« هیدروکربُنیسم»طرحام ات اب  مقاهل کوش یده

  ی تولید هیدروکربین، ش به ی هیدروکربین، ش یوه انسان و جامعه»نو مانند 

س ندروم آ رزوی رانت، ای، تکنوکرایس رفاهی،  ابزار، وضع طبیعی خاورمیانه

، درک «ای و لوایاتن مالیایت فاکتور ایکس اجامتعی، قرارداد اجامتعی خاورمیانه

دست دمه. این همنسجمی از جوامع نفیت خاورمیانه ب، ات حّد اماکن و تئوریک

ی انسان  ی زیس ته از حیات ذهن و جتربه، مفاهمی، جایگاهی مرکزی در فهم من

جوامع نفیت خاورمیانه داش ته و اب طرح این مفاهمی در اقتصاد س یایس و در 

ات به این پرسش اسایس ، ش نایس س یایس خاورمیانه، تالش خوامه منود جامعه

ی اکر جوامع نفیت خاورمیانه و ُصور بنیادی حیات  ماهیت و حنوه»پاخس دمه که 

 خنست آ نکه؛م. اس تدالل اصیل دار  پنجمن «. را چگونه ابید فهمید؟ در آ ن

و منبع اصیل گذارر جوامع  واحدلکّییت یکپارچه، « ابزار  سنّت، نفت و ش به»

داری به  پیشارسمایه« ی تولید هیدرولیکر  ش یوه»نفیت خاورمیانه از 

است. این سه منبعر بوده در قرن بیس مت « ی تولید هیدروکربین ش یوه»یک

ی  ی زیس ته و جتربه انپذیر، بیش از هر عامل دیگری بر حیات ذهن جدایی

انسان در جوامع نفیت خاورمیانه تأ ثری گذاش ته و این جوامع را دارای حمتوایی 

 دوم آ نکه؛هایی خاص و پواییی دروین خمصوصر خود منوده است.  ویژه، اب ارزش

وضع طبیعی »توان نوعی  را می« ابزار  سنّت، نفت و ش به»پااین  وحدت یب

«ای خاورمیانه
1
« تکنوکرایس رفاهی»ساز تأ سیس یک  نهفرض کرد که زمی  

رنگ( در این جوامع هیدروکربین بوده و خنبگان قدرت، از این  )پررنگ ای مک

تکنوکرایس رفاهی برای خرید مداوم اکالهای س یایس از ابزارهای اجامتعی و 

« درآ مد، مرصف و زندگی س یایس»تبع آ ن، دس تاکری و حتریف مس متر  به

                                                                                                    
( آ خذذ کذرده و اب موذمون و حمتذوایی متفذاوت، در مذورد 1341ی قرارداد اجامتعی هابز ) را از نظریه« وضع طبیعی»مفهوم  -1

 ام.  اکر برده جوامع هیدروکربین خاورمیانه به
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ای، انفعال  ی این وضع طبیعی خاورمیانه نتیجهآ نکه؛سوم کنند.  میاس تفاده 

حّلر ، غایت این وضع طبیعی و، زمان ی انساین بر اثر ضعف و انتفاع مه سوژه

چهارم . است های قدرت مس تقر در این جوامع پارادامی «معّمای ابزتولید»مداوم 

«عیفاکتور ایکس اجامت»دلیل انتواین در خلق مداوم  تکنوکرایس رفاهی بهآ نکه؛
1
 

رشد »ی َاشاکل رسمایه و هنایتًا، افول  تدرجی ابعث بیگانگی مفرط، زوال مهه به

شده است. در این جوامع  «دار توسعه س یایس ریشه مهراه اباقتصادی ابثبات 

و تأ سیس یک « ای قرارداد اجامتعی خاورمیانه»سوی نوعی  حرکت بهآ نکه؛ پنجم

 جوامعی  و پیچیدهدشوار ، کُند ، پیش رشطر عبور هرچند«لوایاتن مالیایت»

به وضع اجامتعی خاص ، ، از وضع طبیعی خاص خویشهیدروکربین خاورمیانه

 خود است. 

من برای فهم ُصور بنیادی حیات در جوامع هیدروکربین خاورمیانه این جوامع را 

اب ام ات  خاص خودشان قرار داده و کوش یدهاجامتعی ی  و زمینهاترخیی در ُافق 

یسم، فراگذری  ی  ی اکر این جوامع، جتربه مضن رشح ماهیت و حنوهاز رانتریر

دنیای آ ن ابزسازی کمن.  ی مهدالنهی  انسان هیدروکربین را از طریق جتربه

  ی انسان ی زیس ته ورود به حیات ذهن و جتربهاماکن فرض من،  پیش

، ای است که درآ ن بنی من گونه واسطه و حووری به صوریت یب هیدروکربین به

شونده احتاد برقرار شود.  ی جتربه مزنهل گر و انسان هیدروکربین به عنوان جتربه به

یسم به ، بر این اساس، در خبش اول مقاهل، مضن رشح انبس ندگی ادبیات رانتریر

در  ؛ام آ ن پرداختهبرای دیل جدید و ب ی رهیافیت مثابه به« هیدروکربُنیسم»طرح 

ی تولید  ی هیدروکربین و ش یوه انسان هیدروکربین، جامعه، خبش دوم

هیدروکربین را تعریف و فرآ یند برساخته شدن هیدروکربُنیسم در خاورمیانه را 

ی  وحدت دامئی و امزتاج آ لیاژگونهدر خبش سوم، چرایی ؛ام توضیح داده

و چگونگی تبدیل آ ن در جوامع نفیت خاورمیانه « ابزار  سنّت، نفت و ش به»

                                                                                                    
زین مفهذوم را جذایگ تعریذف منذوده و آ ن« امیذد، احذمام و اعذامتد»مثابذه مثلذث  را به« فذاکتور ایکذس اجامتعذی»در این مقاهل،  -1
، بذرای اتکیذد بذر غریقابذل «فذاکتور ایکذس اجامتعذی»در قالذب « ایکذس»ام. هذدف مذن از آ وردن واژه  کذرده« رسمایه اجامتعی»

 ای است.  در هر جامعه« امید، احمام و اعامتد»توصیفر هنایی بودن ارزش ابالی مثلث 
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در خبش چهارم، منطق  ام؛ را ترشحی منودهجوامع ن ایدر  «وضع طبیعی»نوعی  به

در خبش پنجم، ؛ ام تأ سیس تکنوکرایس رفاهی و ماهیت ابزاری آ ن را رشح داده

اشاره زمان او  سوژگی و انفعال انسان هیدروکربین بر اثر ضعف و انتفاعر مه به یب

ی فرد در جوامع  ی زیس ته در خبش ششم، حیات ذهن و جتربه ام؛ کرده

در خبش هفمت، به تناقوات دروین این  ؛ام دادهوکربین خاورمیانه را رشح هیدر 

قرارداد اجامتعی »سوی نوعی  جوامع پرداخته و در پااین، رضورت حرکت به

در جوامع هیدروکربین « لوایاتن مالیایت»و تأ سیس یک « خاورمیانه ای

 ام.  داده رشحخاورمیانه را 

یسم؛ ب1  دروکربُنیسمسوی هی ه. انبس ندگی رانتریر

بر بندی بربالوی و لوچیاین(  )بر اساس مفهومدولت رانتری ی  نظریهرانترییس می و 

ی درآ مد  مثابه تعریف رانت به: خنستی اصیل اس توار است.  پنج پایه

 94ابتناءر خبشی همم )ابالی : دومی حاصهل از فروش منابع طبیعی.  ابدآ ورده

غریتولیدی : سومشلکی منّظم و مس متر.  درصد( از درآ مد دولت بر رانت به

بودن اقتصادهای رانیت و کسب درآ مد از طریق فروش منابع طبیعی در 

تولید رانت : چهارمهای موّّل داخیل.  فعالیتطریق ابزارهای خاریج و نه از 

احنصارر : پنجمتوسط اقلیت جامعه و مرصف رانت توسط اکرثیت جامعه. 

 ,Beblavi& Luciani).دولتتوسط  ی رانت درایفت، کنمل و هزینه

1987: 10-12). 

«نفت»بر رانت ، خاورمیانهجوامع نفیت دولت رانتری در  طور لکّی، ادبیاتر  به
1
 

نفت ابعث اس تقالل دولت از ، فرض اولو چند فرض حموری مترکز حاّد دارد: 

نفت ، فرض دومشود.  ی مدین ضعیف می و جامعه جامعه، ظهور دولت قوی

های  س یایس شدن جامعه، افول دموکرایس و ظهور دولتی غری  زمینه

نوعی گریی  نفت ابعث شلک، فرض سومسازد.  غریدموکراتیک را مهوار می

                                                                                                    
 است. « ، گاز و متعلقات آ ننفت»در رسارس مقاهل، امع از « نفت»برای رعایت اجیاز، واژه  ذ 1
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عدم آ خذ مالیات »ی رانیت بر مبنای  توافق مضین میان دولت رانتری و جامعه

عدم درخواست توزیع قدرت توسط »و در مقابل، « توسط دولت از جامعه

حامک برای قدرت خنبگان  نفت ابزارر ، فرض چهارمگردد.  می« جامعه از دولت

، کسب طبقات اجامتعی جلب مهاکری خنبگان غریحامک، افزایش سطح رفاهی

نفت منجر به رشد جحم ، فرض پنجممرشوعیت و کنمل جامعه است. 

های خمتلف  بوروکرایس و اس تفاده از آ ن برای توزیع رانت و نزی اش تغال گروه

بسط ی رانیت و  نفت ابعث تکوین روحیه، فرض ششمشود.  در بوروکرایس می

ساز رواج  نفت زمینه، فرض هفمتگردد.  جواینه در جامعه می اخالق رانت

عنوان یگانه  حامک بهس یایس خنبگان  طلیب و اسماتژی نزدیکی به فرهنگ فرصت

نفت ابعث تکوین اقتصاد ، فرض هش متراه دستیایب به قدرت و ثروت است. 

نفت به ، فرض هنمشود.  دولیت و گسمش فساد بوروکراتیک می دولیت/ ش به

، فرض دمهزند.  عدم شفافیت و ضعف حامکیت قانون در جوامع نفیت دامن می

و افول ی رانت در جامعه  ی و توزیع غریعادالنهافزایش انبرابرعامل همم نفت 

نفت فرهنگ شانس و تصادف و نه اکر ، فرض ایزدمه. ی انساین است رسمایه

ی ظرفیت  نفت افزاینده، فرض دوازدمهکند.  و فعالیت اقتصادی را تقویت می

ی س یایس، نظامی شدن س یاست، جنگ و آ شوب در جوامع نفیت  منازعه

 شود نفیت می ثبایت دولت رانتریر  نفت ابعث یب رانتر ، فرض سزیدمهاست. 

اقتصاد نفیت به نفرین منابع و رشد اقتصادی پاینی، افول اقتصاد ، فرض چهاردمهو

ی ضدصنعیت شدن در جوامع نفیت  کشاورزی، بروز بامیری هلندی و پدیده

 Beblavi and Luciani)ر.ک.گردد  می منجرخاورمیانه 

 Brennan/ Buchanan؛Acemoglu and Robinson 2005؛1987

؛ Auty/ Gelb 2001؛ Sachs / Warner 1995 ؛Karl 1997 ؛1980

Rawkins 1989؛Chaudhry 19971999؛ Asher ؛Mahdavy 

 Wantchekon؛Yates 1996؛ Collier and Anke 1998؛ 1970

 1999؛Ayubi 2009؛ Dunning 2008؛ Anderson 1987؛ 2002

Ross ؛Sabagh 1986 ؛Looney 1997 ؛Jenesen and 
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Wantchekon 2004حایج یوسفی؛ 1322؛ اکتوزاین 1326آ براهامیان ؛، 

1388.) 

ها )مانند فرض  فرض  پیشفقدان اعتبار جتریب بعیض از این  اتکید براب  بریخ

، درصددابزاندیشی در ادبیات دولت دوم، هنم، دوازدمه، سزیدمه و چهاردمه(

 ,Gengler, 2015Kropf& Ramadyک. اند. )برای منونه ر.  رانتری بوده

2015; Kamrava, 2013).  زمع من، امورر واقع در اقتصاد س یایس و  بهاّما

تر از آ ن است که  گریی پیچیده حنو چشم ش نایس س یایس خاورمیانه، به جامعه

یسم ادبیات . اند و اس تدالل کرده ، فرضرانتریر
1
یسم در عنی   فرامه ساخنت رانتریر

 دارد.معده ، چند حمدودیت جالب و همم تئوریکبریخ بصریت های 

یسم اب مترکز حاّد بر مفهوم . 1 ی نریوهای  نقش بقیه به، «رانت»ادبیات رانتریر

؛ از مجهل، اعتناست ی جوامع نفیت خاورمیانه یب لکیدیر سازنده و حرکت دهنده

ی انسان  ی زیس ته فاقد توصیفی دقیق، جزیئ و روشن از حیات ذهن و جتربه

ی فرد و  جوامع و چگونگی ادارهاین ی اکر  حنوه، جوامع نفیت خاورمیانهدر 

یسم . 4. است آ هناجامعه در  یک دس تگاه تئوریک توان  تر می را مکرانتریر

و  گونه های آ ن، معومًا راییض چراکه حتلیل فرض کرد؛یکپارچه و خاّلق 

ت دولت ادبیا. در عنی حال، است گسس ته اثبت، عام وآ ن غالبًا  های فرض

نفت ابعث  کهرانتری، در ذات خود حاوی یک حتلیل ُدوری است و آ ن این

ابعث تداوم حیات نفت ، تداوم اقتصاد س یایس نفیت و اقتصاد س یایس نفیت

یسم، اساسًا به مسائل . 3. شود می های  پرداخته و به پرسش« درجه دوم»رانتریر

خبشی ندارند. از  خس رضایتو پا مترکزنوع اول و بنیادی جوامع نفیت خاورمیانه، 

دولت رانتری در خاورمیانه چیست؟  حیاتماهیت تأ سیس و تداوم  کهمجهل این

ای مشخص و در مسریی معنّی حرکت  ش یوه دولت رانتری چرا و چگونه به

توان از میان  را منیدر خاورمیانه اصیل دولت رانتری  های ویژگیکند؟ چرا  می

آ گاهی از آ فات نفت و اقتصاد س یایس  رمغ برداشت؟ چرا خنبگان قدرت به

                                                                                                    
 شود.  ، معومًا به رانت حاصهل از نفت تقلیل داده می«اس تقالل دولت از جامعه»برای منونه، در رانترییسم  -1
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؟ فرآ یند و منطقی که بر اساس آ ن، بورژوازی خبش ند می را اس مترار نفیت، آ ن

دولیت در این جوامع کنار  نفع اقتصاد دولیت و ش به میّل و نریوهای ابزار به

شوند، چیست؟ در جوامع نفیت خاورمیانه، چگونه ذهن و زندگی  گذاش ته می

 و...  شود؟ تاکری، حتریف و اداره میانسان دس   ی هروزمر 

یسم، در اینجا،  انبس ندهسودمند، اّما جای توقف در ادبیات  بنابراین، به ی رانتریر

یسم»را جایگزین « هیدروکربُنیسم» ام ات از چند هجت،  منوده و کوش یده« رانتریر

جای  در هیدروکربُنیسم به کهخنست آ نمامتیز کمن.  ادبیات دولت رانتریرا از  آ ن

دوم . ام اس تفاده کرده« پارادامی قدرت»از رهیافت تئوریک « دولت»ی  نظریه

یسم، در هیدروکربُنیسم گسس تهنسبتًا  های فرضبرخالف  کهآ ن ، ی رانتریر

 مه که دارای خصلیت اکماًل به ؛ام منودهبندی  ای از مفاهمی نو را صورت هس ته

فاهمی یکپارچه، احامتاًل درک پیوس ته و در ارتباط دروین قوی ابمه بوده و این م

د نخواه تر  جوامع هیدروکربین خاورمیانه را ممکن منّظمتئوریک منسجم و 

یسم که در خاورمیانه بر عنرص  کهسوم آ نساخت.  برخالف ادبیات رانتریر

ام ات اب تعدیل شأ ن  مترکز حاّد دارد، در هیدروکربُنیسم کوش یده« نفت»

 «ابزار  سنّت و ش به»یعین ، یادی دیگرنقش عنارص بن بر ش ناخیت نفت،  هس یت

در قالب هیدروکربُنیسم  کهچهارم آ ن. کمناتکید خود  دررهیافت تئوریکنزی 

تری پریامون جوامع نفیت خاورمیانه  ی اول و بنیادی ام ات به مسائل درجه کوش یده

 و انسان، جامعه های اجامتعیر  برای منونه، به ماهیت اترخیی و ریشه ؛بپردازم

مس تقردر جوامع نفیت خاورمیانه های س یایس(  )ای نظامقدرت های  پارادامی

ی  انفذتری از ماهیت تداوم حیات نفیت و حنوه ابزگردم؛ ات حّد اماکن رشحر 

ی پدیدار شدن  دست دمه؛ حنوه بهاین نوع جوامع نفیت ی فرد و جامعه در  اداره

فرد در این جوامع را بر آ گاهی، جتربه و کنش « ابزار  سنّت، نفت و ش به»

شوم و اب ابز  هیدروکربینهای انسان  وارد هجان اجامتعی و جتربه؛ توضیح دمه

ی  گذاشنت جایی برای جتارب خشیص، در هجت فهم حیات ذهن و جتربه

تر از  واقعینسبتًا  ، تصویراً هنایت ؛ی انسان در این جوامع گام بردارم زیس ته

خود، »فرد در جوامع نفیت خاورمیانه  ای که ی زندگی روزمره و ش یوه جتربه
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 دست دمه.  کند به را احساس، مشاهده و جتربه می« جامعه، هجان

ی تولید  : انسان، جامعه و ش یوهی رهیافیت نو مثابه به . هیدروکربُنیسم4

 ههیدروکربین در خاورمیان

 ای اب اکر اترخیی مداوم در بسم در جوامع نفیت خاورمیانه، انسانر خاورمیانه

ی انسان هیدروکربین، این نوع  مثابه ، خود را به«ابزار  سنّت، نفت و ش به»

ی جوامع هیدروکربین و مناس بات اقتصاد س یایس حامک بر این  مثابه جوامع را به

، من هیدروکربُنیسم راسازد.  ی تولید هیدروکربین بر می ی ش یوه مثابه جوامع را به

ی  ی هیدروکربین و ش یوه بین، جامعهانسان هیدروکر »اب سه جزءر اصیل یعین 

، برای اطالق به یکی از مراحل تطّور اترخییر انسان، جامعه «تولید هیدروکربین

ی  برم. از اواخر قرن نوزدمه، چرخه اکر می ی تولید در خاورمیانه به و ش یوه

« داری ی تولید هیدرولیکر پیشارسمایه ش یوه»ساالر و  مناس بات آ س یایی آ ب

تغیری ایفت
1
ی  ش یوه»یک ی دوم قرن بیس مت، نوعی گذار به  تدرجی از نمیه و به 

زمع من، سه عنرص  در جوامع نفیت خاورمیانه روی داد. به« تولید هیدروکربین

و رشط هس یتر  ، آ لیاژ اصیلمواد خامرا ابید « ابزار  سنّت، نفت و ش به»

نه معارص ی تولید هیدروکربین در خاورمیا هیدروکربُنیسم و لکید فهم ش یوه

های خاصر خود را در  این سه عنرص، جراین آ گاهی و ارزش چراکه ؛دانست

ترین خصلت این نوع  ی هیدروکربین اجیاد و هنادینه منوده و همم انسان و جامعه

گرایی،  سنّت»ی نریومند  جوامع، انتواین معیل انسان در خروج از دایره

بودن این روند اترخیی است.  کُند، مک و دست« ابزارگرایی  ساالری و ش به نفت
4
 

یك نظام انفذ معرفیت، مبنایی « سنّت»در مهنی جوامع هیدروکربین خاورمیانه، 

ی  انباشت رسمایهمنبعی همم برای  و بندير سلسهل مراتب اجامتعی برای رتبه

                                                                                                    
ی دولذت هیذدرولیک ای  )درابرهام.  را قذرار داده« شذ یو  تولیذد هیذدرولیک»ویتفوگل، مفهذوم « دولت هیدرولیکر »جای  به -1

 (.  1341وگل، ویتفر. ک؛  (hydro)آ یب
را لکّیذیت یکپارچذه، « سنت، نفت و شذ به ابزار»، در هیدروکربنیسم سه عنرص «نفت»مترکز حاّد رانترییسم بر رانت  برخالف -4

ام؛ که هس یت هر یک، هس یت دیگری را اقتواء کذرده و حیذات یکذی، در گذرو حیذات دیگذری  انپذیر فرض منوده واحد و جتزیه
  است.
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سازد؛ مرشوعیت س یایس فرامه میمعنایی و 
1
منبع اصیل « نفت و متعلّقات آ ن» 

ی بدییل برای ابزار و  مثابه به« ش به ابزار»است و ی مادّ انباشت رسمایه 

ای در مقابل رشد بورژوازی میّل و نریوهای ابزار معل  چون نریوی ابزدارنده  مه

و نه وضعیت « ابزار»کند. اساسًا در اقتصاد س یایس خاورمیانه، نه وضعیت  می

رواج و « زاروضعیت نه ابزار نه اناب»، بلکه حالیت بنی این دو، یعین «انابزار»

معومیت داش ته است.
4
ام و منظور از  انمیده« ابزار  ش به»وضعیت را   من این 

ی تقّدم الزامات  ش به ابزار، نوعی ابزار انقص و حتریف شده است که بر پایه

ابزار، اقتصاد بیش   س یایس بر قواعد اقتصادی اس توار است. در وضعیت ش به

شّدت اتبع مصلحت س یایس  بههای اقتصادی  از حّد س یایس شده و س یاست

اب توان  «ماّدی یک اکالی احنصاری»ابزار،   شوند. معومًا ابزار تأ سیس ش به می

یک اکالی احنصاری »و )مانند نفت( مایل انباشت مؤثر و مس مترر رسمایه 

است ی معنایی )مانند سنّت(  اب توان انباشت مؤثر و مس متر رسمایه« معرفیت

ی مصلحت س یایس را بر ساحت  دهد ات سایه میکه به خنبگان قدرت اماکن 

، «دولیت غالب اقتصاد دولیت/ ش به»اقتصادی بگسمانند و از طریق اجیاد یک 

معلکرد آ زاد نریوهای ابزار را در درون یک اقتصاد س یایس دس توری و 

ی خنست،  در درجهدس توری حمدود سازند. ذلا ش به ابزار را ابید  ش به

 و نه امر اقتصادی حمض در نظر گرفت.  ی یک امر س یایس مثابه به

                                                                                                    
الگوی راجی بوده و خنبگان قدرت، مهواره بذر زیربنذایی بذودن « مرشوعیت چندساختاری»در جوامع هیدروکربین خاورمیانه،  -1

 اند.  مرشوعیت سنیت در قیاس اب مرشوعیت اکریزماتیک و حقویق اتکید داش ته
ساختاری نظام ابزار ترشحی و های  (، ویژگی1312ویژه در ثروت ملل آ دام امسیت ) در متون اقتصاد س یایس الکس یک به -4

، «احنصذار اکمذل»، «احنصار چندگانه»، «رقابت احنصاری»، «ابزار رقابت اکمل»هایی مانند  ی معارص، ابزار در گونه در دوره
(. 1326بندی شذده اسذت. )ر. ک. فرگوسذن،  دسذ ته« احنصار چندگانه در طرف تقاضذا»و « احنصار اکمل در طرف تقاضا»

( مذن در 1384رود. )بذرای منونذه ر. ک. رانین،  اکر می زی معومًا برای اشاره به اقتصاد دولیت و متعلقات آ ن بهن« انابزار»مفهوم 
، «ابزار»در سذه وضذعیت « ی اسذ تقالل اقتصذاد از س یاسذت درجذه»را بر حسب  های اقتصادی اینجا، از منظری دیگر نظام

، انابزار را «وابس تگی س یاست بذه اقتصذاد»نا، ابزار را وضعیت مبتین بر ام. بر این مب  بندی کرده گونه« ش به ابزار»و « انابزار»
)نه وابس تگی س یاست به اقتصاد و نذه « وضعییت بنی این دو»و ش به ابزار را « احنالل اقتصاد در س یاست»وضعیت مبتین بر 

ی جتذریب ایذن سذه وضذعیت  نذهام. منو  دهمنذو احنالل اقتصاد در س یاست بلکه وابس تگی قابل توجه اقتصذاد بذه س یاسذت( تعریذف 
در جوامذع « ابزار، انابزار و ش به ابزار»ی آ مریاک، کره شامیل و عربس تان جاری است. اساسًا سه وضعیت  ترتیب، در جامعه به

در « نظذام شذ به ابزار»ی آ مذریاک، فرانسذه و آ نذان و  در جامعه« نظام ابزار»خمتلف، دارای غلظت یکساین نیست. برای منونه، 
بذه یذک « ش به ابزار»سطح نیست. در عنی حال، اماکن گذار از یک وضعیت مانند  قطر، عربس تان و ایران اکماًل مه ی جامعه

وجذود « ی اسذ تقالل اقتصذاد از س یاسذت درجه»، از طریق ابزاندیشی خنبگان قدرت در «ابزار ای انابزار»وضعیت دیگر مانند 
 این امر نیازمند زمان است.  .دارد
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در جوامع هیدروکربین خاورمیانه و برکش یدگی اترخیی « وضع طبیعی. »3

 آ ن

، منسجم و بس یار مه تنیده بهسه عنرص « ابزار  سنّت، نفت و ش به»

گاه بنی این سه، تقابل و تواد دروین  ای که شاید هیچ گونه اند؛ به متجانس

ی اقتصاد  گانه ی دیگری از مقوالت سه هیچ منونهوجود نداش ته و احامتاًل 

توان ایفت که ات این اندازه ابمه  س یایس در جوامع هیدروکربین خاورمیانه منی

از « ابزار  سنّت، نفت و ش به»ی  ترکیب آ لیاژگونه جعنی و سازگار ابش ند. این

ی جوامع هیدروکربین خاورمیانه  های ابتدایی و اثبت حیات در مهه صورت

ای که در این جوامع، ذهنیت خنبگان قدرت مسلط از  گونه به ؛است

فراتر نرفته و اقتصاد س یایسر « ابزارگرایی  ساالری و ش به گرایی، نفت سنّت»

ابزاری خود جدا   های سنیّت، نفیت و ش به گاه از ریشه معارص این جوامع، هیچ

 در جوامع« ابزار  سنّت، نفت و ش به»وحدت دامئی ، نشده است. من

وضع طبیعی »هیدروکربین خاورمیانه را یک صورت برتر اترخیی و نوعی 

ذات غری دموکراتیک ، در این وضع طبیعیکمن که  فرض می« ای خاورمیانه

ساز جنگ دامئی دولت علیه ملت خود است. در وضع طبیعی  قدرت زمینه

خنبگان قدرت حامک و غالبًا سنیّتای،  خاورمیانه
1

، «سنّت»، اب اس تفاده از ابزار 

خبش ند و اب اس تفاده از  به نظم س یایس مس تقر در این جوامع قوام و دوام می

بنیان نریومندی برای انباشت مؤثر و مس متر . 1، «نفت و ش به ابزار»ابزار 

ساختار تولید، توزیع، رسمایه، اکر و سود را متأ ثر . 4کنند؛  رسمایه فرامه می

یک . 9روند؛  قل ابزار فراتر میاز بورژوازی و نریوهای مس ت. 3سازند؛  می

جراین . 1کنند؛  وار اجیاد و نگهداری می ی حامیر گسمده اب فرهنگ توده طبقه

یک نظام انقص . 6گریند؛  دست می اصیل توزیع قدرت و ثروت را در جامعه به

ترکییب از الگوی . 2کنند و هنایتًا،  س تاین و نوعی سیس مت رفاهی اجیاد می مالیات

                                                                                                    
دروکربین خاورمیانه، خنبگذان قذدرت سذنیّت بذر منذابع اصذیل قذدرت اقتصذاد سذ یایس تسذلط داشذ ته و خنبگذان در جوامع هی -1

 مرور دگرگون خواهد شد.  ی آ ینده به این روند، در دو دهه .اند ای مانده س یایس جدید و نوساز حاش یه
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 ,Issawiریزند. )ر. ک. ؛  دس توری را پیی می یس دس توری و ش بهاقتصاد س یا

1982;Mushtaq& Jomo, 2000;Rose, 1999;Richards& 

Waterbury, 1996; Kedouri, 1992; Neary& Wijenbergen, 

1986).  
تواند حاوی تنّوع  ی معومی منی ، حوزهای خاورمیانه اساسًا در این وضع طبیعی

و انباشت « ابزار  سنّت، نفت و ش به»چراکه وحدت  ؛اقتصاد س یایس ابشد

ی ماّدی و معنایی حاصل از آ ن، بر تواانیی خنبگان قدرت حامک در  رسمایه

انفاکک ساختاری از جامعه و در لّک، بر اماکن فراگریی قدرت می افزاید. اّما 

در جوامع هیدروکربین  «وضع طبیعی»ی اسایس، ماهیتر تداوم اترخیی این  نکته

مسلط، اقتصاد س یایس این جوامع را بر  اورمیانه است. چرا خنبگان قدرتر خ

سامان داده و در قبال « ابزارگرایی  ساالری و ش به گرایی، نفت سنّت»ی  پایه

 اند؟  ، مهواره به روال منفی معل منوده«جتّدد، غرینفت و نریوهای ابزار»

یک نه در خاورمیانه،  زمع من، اس مترار و برکش یدگی اترخیی این وضع طبیعی به

 کهخنست آ ن؛بلکه حمصول دو عامل اسایس است، اتفاق ای انتخاب دلبخواهانه

ابزار اصیل تأ منی یک مصلحت هنایی « سنّت، نفت و ش به ابزار»وحدت 

گاه از وحدت دامئی این سه عنرص در وضع طبیعی  است که آ ن مصلحت، هیچ

ی حفظ و ابزتولید  غهاکهد. این مصلحت هنایی، دغد ای منی خاورمیانه

انباشت، هژموین، هویت و »ی  ای ساختار چهارگانه« های ساخیت علّیت»

های قدرت مس تقر در این جوامع هیدروکربین خاورمیانه  پارادامی« مرشوعیتر 

است. 
1

سنّت، نفت و »مسلط در وحدت  قدرتر  در جوامع مزبور، خنبگانر 

                                                                                                    
بذراي « پارادامی قدرت»است. اساسًا  «نظام س یایس»و « دولت»، بدییل برای نظرایت «پارادامی قدرت»رهیافت تئوریک  -1

)مانند پارادامی قدرت مجهذوری اسذالمی در جامعذه ایذران معذارص( و توضذیح « ساخت قدرت مس تقر در یك جامعه»اشاره به 
اکر  ی اجامتعذ  آ ن پذارادامی قذدرت( بذه مثابذه زمینذه رابطۀ این ساخت قدرت )ای پارادامی قدرت( اب جامعه و نریوهای اجامتعی )به

رود. مطذابق ایذن رهیافذت تئوریذذک، هذر پذارادامی قذدرت داراي عاملیّذذت )رسآ مذد، شذارحان اصذیل، اکرورزان و نریوهذذاي  یمذ
انپذذیر و متفذاوا از هذر پذارادامی قذدرت  فرد، قیاس پارادامي ( و ساختار )انباشت، هژموين، هویت و مرشذوعیت( منحرصذ بذه

هذاي سذاخاي ای علّیذت»و مرشذوعیت، انه انباشت، هژموین، هویذت ی دیگر است. ساختارهاي چهارگ دیگر در هر جامعه
اند؛ كه توسط رسآ مد و شارحان اصذ  یذک پذارادامی قذدرت )و بذر اسذاس نظذام  هر پارادامی قدرت« ی مركزي و خست هس ته

ن، شارحان، اکرورزان تدرجی به چارچويب براي كنش و رفتار خود رسآ مدا حنو اترخیی تعریف و به معرفاي و جتارب ادرايك آ هنا( به
ی  ای نظم خذا  در حذوزه« نظم پاراداميی»ی  ترتیب، هر پارادامی قدرت تقویت کننده گردند. بدینو نریوهاي پارادامي  تبدیل يم

انپذذیر  هذای قذدرت دیگذر مامتیذز و قیاس اسذت؛ کذه آ ن پذارادامی قذدرت را از پارادامی« انباشت، هژموین، هویت، مرشوعیت»
وجذود دارد کذه ابعذث جذذب خنبگذان « جاذبذه سذاخیت و دافعذه سذاخیت»درون هر پارادامی قدرت، نوعی نریوی سازد. در  می
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ی آ هنا به بسط نظم موردنظر آ هنا جویند که نیاز اترخی کیفییت را می« ش به ابزار

حنو  را در جامعه به« انباشت، هژموین، هویت و مرشوعیت»ی  در حوزه

سازد که به انسجام،  ، اتروپود مصلحیت را میترتیب  کند و بدین مؤثری رفع می

جوامع معطوف است. این های قدرت مس تقر در  پذیری و بقای پارادامی زیست

اند ات سنّت، نفت  حامک نه مایل و نه اساسًا قادر بوده قدرتر  در نتیجه، خنبگانر 

، «نفی»ی حیات این سه را،  و ش به ابزار را از یکدیگر جدا سازند و ای ادامه

داشت و ابزتولید اهچراکه در چننی حالیت، اماکن نگ ؛کنند« نقض»ای « رفع»

«نظم پاراداميی»
1

گردید.  ن میبرای خنبگان و نریوهای پاراداميی دشوار و غری ممک

چون این غایت و مصلحت هنایی کاماکن به قّوت خود ابیق است؛ بنابراین 

در جوامع هیدروکربین « سنّت، نفت و ش به ابزار»اماکن فراتر رفنت از 

این خاورمیانه وجود نداش ته و وحدت طبیعی سنّت، نفت و ش به ابزار در 

سنّت، نفت و ش به »وحدت  کهدوم آ نرسد.  چنان به پااین خود منی جوامع مه

های قدرت مس تقر و ابزتولید نظم مورد  نه تهنا به قوام و دوام پارادامی« ابزار

های  پارادامی»که در عنی حال، اماکن رشد  ؛کند مکک می جامعهنظر آ هنا در 

دشوار ساخته و دامئًا به را در جوامع هیدروکربین خاورمیانه « قدرت رقیب

                                                                                                    
در درون هر « گردش خنبگانر وابس ته و پاراداميی»شود. این خود، ابعث  موافق و دفع خنبگان خمالفر پارادامی قدرت مس تقر می

)ای « اکرورزان«  مثابذذه پذذس از ورود بذذه یذذک پذذارادامی قذذدرت، بهگذذردد و خنبگذذان وابسذذ ته ای پذذاراداميی،  پذذارادامی قذذدرت می
و « ی چذارچوب اسذطوره»های آ ن پذارادامی قذدرت( مهذواره در چذارچوب دو هنجذار بذزر  یعذین  گذاران و بوروکرات س یاست

ك س یاسذت ای عبارت دیگذر، معیذار اسذا  آ هنذا بذراي انتخذاب ای رّد یذ کنند. بذه گذاری و کنش می س یاست« معّمای ابزتولید»
سذو و مذزیان اکرآ مذدي  آ ن پارادامی قدرت از یك« هاي ساخايچارچوب علّیت»رفتار، مزیان مطابقت آ ن )س یاست ای رفتار( اب 

ترتیب، در هذر  پذارادامی قذدرت در جامعذه از سذوی دیگذر اسذت. بذدین« هاي سذاخايابزتولید علّیت»آ ن س یاست ای رفتار در 
ای عقالنیت خاص، لکّ ، هنايي و بلندمذدت وجذود دارد و س یاسذت ای كنهذ كذه در « اراداميیعقالنیت پ»پارادامی قدرت نوع  

شود؛ ممكن است در پارادامی قدرت دیگر، رهیافاي یك پارادامی قدرت )مانند پارادامی قدرت مجهوری اسالمی(، عقالين تلق  يم
تخاب شذده، خنبگذان پذاراداميی بذرای حذّل معّمذای ابزتولیذد هایر ان  ها و کنش شامر آ ید. در صورت اناکرآ یی س یاست غریعقالين به

روی آ ورده و زمینه برای چرخش گفامتین در درون آ ن پارادامی قذدرت )ماننذد « ابزاندیشی موقعییت»نوعی  های ساخیت، به علّیت
دال در پارادامیر قدرتر اعتگفامتن تغیری گفامتن از عدالت توزیعی به تعدیل ساختاری، توسعه س یایس، عدالت اجامتعی و سپس، 

شود...  هر پارادامی قدرت در حیذات طبیعذی خذود، در صذورت فذرامه بذودن رشایذط الزم و اک ،  مجهوری اسالمی( مهوار می
« پذارادامی قذدرت»کنذد. رهیافذت تئوریذک  را طذی می« تغیری»و هنایتًا « تعنّی ای اس تقرار»، «تاکمل»، «تکوین»ی  چهار مرحهل
ی  ( صذورتبندی و گزیذده1384)سذ تاری، « سازی در ایران معارص اقتصاد س یایس خصو »ی دکمی  ساهلابر در ر  خنس تنی

، ارائذه شذده اسذت. «پارادامی قدرت به مثابۀ رهیافت نظری جدید و جایگزین نظرایت دولذت و نظذام سذ یایس»ی  در مقاهل  آ ن
 (.  1343)ر. ک. س تاری،

انباشت، هژموین، هویذت و »ی  آ مد و شارحان اصیل یک پارادامی قدرت در حوزههامن نظم مورد نظرر رس « نظم پاراداميی. »1
 (.  1343است. )ر. ک. س تاری،« مرشوعیت
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این در حامک  قدرتر  ن دو دلیل حیایت، خنبگانر اندازد. حتت تأ ثری ای تأ خری می

، متاییل به خروج از «عقالنیت پاراداميی»و بر اساس نوعی  ، عامدانهجوامع

جای گذار از وضع طبیعی، از وحدت  ای نداش ته و به وضع طبیعی خاورمیانه

ات حّد « تکنوکرایس رفاهیر »در هجت اجیاد یک « سنّت، نفت و ش به ابزار»

درآ مد، مرصف و زندگی »تبع آ ن، دس تاکری مداوم  و فراگری و به اماکن اکرآ مد

 ادامه دارد.  چنان مه این روند ؛اند اس تفاده منوده جامعهدر « س یایس

درآ مد، »ی ابزار دس تاکری و حتریف  مثابه . تکنوکرایس رفاهی به9

 «مرصف و زندگی س یایس

گرایش نریومندی به تأ سیس  قدرتر  در جوامع هیدروکربین خاورمیانه، خنبگانر 

 دارند. در اینجا، تکنوکرایس به مفهومر در جامعه « تکنوکرایس رفاهی»یک 

زمان مه  مرسوم تکنوکرایس نیست؛ بلکه منظور من از تکنوکرایس رفاهی، مه

است « ی ابزتوزیعی ش یوه»اب « هناد حمکراین»و مه نوعی « اسماتژی»نوعى 

جوامع این مت شوندگان را در ی حکومت کنندگان و حکو  که رابطه

بوروکرایس، »ترکیب  از طریققدرت  خنبگانر اساسًا کند.  تنظمی میهیدروکربین 

، تکنوکرایس رفاهی «ی حاصهل از سنّت، نفت و ش به ابزار تکنولوژی و رسمایه

، ابزار تأ منی دو نوع درآ مد، مرصف و رفاه در تکنوکرایسمی سازند. این نوع را 

ی مایل  که از رسمایه« درآ مد، مرصف و رفاه ماّدی» خنست،جامعه است؛ 

درآ مد، مرصف و رفاه »و دوم، آ ید  دست می به« نفت و ش به ابزار»حاصهل از 

گردد.  حاصل می« سنّت»ی معرفیت حاصهل از  که از رسمایه« معنایی
1

به 

                                                                                                    
ی خنبگان حامک از نفت برای اجیاد یک سیس مت رفاهی و اس تفاده از آ ن برای جلب  اس تفاده»ی  در ادبیات رانترییسم، فرضیه -1

وضذوح مطذرح شذده اسذت. اّمذا از ایذن فذرض لکّذی  به« حامیت خنبگان و طبقات اجامتعی، کسب مرشذوعیت و کنذمل جامعذه
سیسذ مت »، دو متایز اصذیل میذان «تکنوکرایس رفاهی»در اینجا، اب طرح مفهوم  آ ید. بنابراین من دست منی معرفت جزیئ زایدی به

ام. اوالً، بذرخالف  اجیذاد کذرده« تکنذوکرایس رفذاهی مذورد نظذر خذود در هیدروکربنیسذم»و « رفاهی مورد نظر ادبیات رانترییسذم
دهنذد؛ مذن در  از رانذت نفذت تقلیذل می ادبیات دولت رانتری که سیس مت رفاهی را به وجذه اساسذًا مذاّدیر رفذاه و درآ مذد حاصذهل

ام. اثنیذًا؛  فرض کذرده« سنت، نفت و ش به ابزار»هیدروکربنیسم، منابع تأ سیس تکنوکرایس رفاهی را سه منبع اصیل انباشت یعین 
 حذال، ام. در عذنی دانس ته« آ سودگی معنایی»و « رفاه ماّدی»حمتوا و غایت تکنوکرایس رفاهی را تأ منی هر دو وجهر رفاهی، یعین 

، «ی اکر تکنذوکرایس رفذاهی حنذوه»، «ماهیت و منابع مادی و معنایی تکنذوکرایس رفذاهی»ام ات رشیح تفصییل و پوای از  کوش یده
نقذش تکنذوکرایس »، «خصذلت خذود تنظمیذی مثبذت و منفذی تکنذوکرایس رفذاهی»، «انواع تکنوکرایس رفاهی پر رنگ و مکرنگ»
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سنت، نفت و ش به »اب کنمل احنصاری سه منبع  ، خنبگانر قدرتترتیب این

منبع از سیس یک تکنوکرایس رفاهی ات حّد اماکن اکرآ مد، در ادامه، و تأ  « ابزار

منبع از  و طبقات متوسط و پاینیرفاه ماّدی تأ منی برای « نفت و ش به ابزار»

به ، منوده؛ از این طریقاس تفاده آ هنا  آ سودگی معناییر تأ منی برای « سنّت»

زندگی »مس متر حتریف تبع آ ن،  وبه درآ مد و مرصفساختار دس تاکری مداوم 

پردازند.  می هدر جامع«س یایس
1
 

ترین  هممی اقتصاد س یایس و  حمصول یک حماس بهبنابراین، تکنوکرایس رفاهی 

این معل است. « در خاورمیانه ی هیدروکربین ی فرد و جامعه اداره»ابزار

خرید مس متر »از طریق اکربست تکنوکرایس رفاهی برای  ی فرد و جامعه( )اداره

جوامع هیدروکربین پذیرد.  صورت می« ایس از ابزارهای اجامتعیاکالهای س ی

ی  ابزارهایی فرض کرد که در آ ن، یک فروش ندهی  مثابه بهتوان  خاورمیانه را می

یعین ، یعین طبقات متوسط و پاینی، یک اکالی س یایس خاص، مشخص

 مقابلقدرت، در  یعین خنبگانر ، رضایت و حامیت خود را به یک مشمی دامئی

رضایت و حامیت این فروش ند.  خبشی از درآ مد و مرصف می رضایت قدارم

داش ته و منوط به اکرآ یی تکنوکرایس رفاهی در « موقّت و مرشوط»خصلیت 

ی  معدهخبش برای طبقات  اجیاد و تداوم یک سیس مت درآ مد و مرصف رضایت

، هیدروکربین خاورمیانه جوامعاین در بس یاری از اساسًا است. اجامتعی 

« خودانگیخته»صورت  بهای « ایدئولوژی»قات متوسط و پاینی حتت تأ ثری طب

ی خبش هممی  کنند؛ بلکه انگزیه از پارادامی قدرت مس تقر در جامعه حامیت منی

در خبشی از درآ مد و مرصف  رضایت مقداراییب به  از این طبقات، دست

پارادامی از آ هنااست. در نتیجه، مزیان رضایت و سطح حامیت زندگی روزمره 

، بیشم اتبعی از مزیان رضایت آ هنا از سطح درآ مد جامعهقدرت مس تقر در این 

است. ماّدی و معنایی خود و مرصف 
4
گریی  ، خنبگان قدرت اب هبرههجتین دب

                                                                                                    
 دست دمه.   و... به« های تکنوکرایس رفاهی حمدودیت»، «ی فرد و جامعه و ادارهرفاهی در آ رماین کردن نظم پاراداميی 

اکرکرد رفاهی دو سویه )ای ماّدی و معنایی( تکنوکرایس رفاهی، تأ ثریایت بنیادی بر طبقات متوسذط و پذاینی جامعذه دارد، چذرا  -1
  ه تکنوکرایس رفاهی دارد.گریی ب که ساختار درآ مد و مرصف ماّدی و معنایی این طبقات، وابس تگی چشم

« درآ مذد و مرصذف مذاّدی و معنذایی»اکر رفته؛ منظور هذر دو وجذه  به« درآ مد و مرصف»ی مقاهل، هر جا عبارت  در ادامه -4
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و تأ سیس تکنوکرایس رفاهی، « سنّت، نفت و ش به ابزار»سه منبع از 

خبش،  اماکن رضایتات حّد  کوش ند ات اب اجیاد یک سیس مت درآ مد و مرصف می

تولید رضایت و حامیت »منفعت فرد را به منافع خنبگان قدرت پیوند زده و اب 

متوسط و روابط پارادامی قدرت مس تقر اب طبقات ، در جامعه« موقّت بیشم

 تنظمی کنند. طور مداوم  بهرا پاینی جامعه 

نفت و سنّت، »قدرت، از سه منبع  این معل، ات زماین ممکن است که خنبگانر 

ی اک  برای افزایش اکرآ یی تکنوکرایس رفاهی و  ، انباشت رسمایه«ش به ابزار

ی خرید مداوم اکالهای س یایس از ابزار اجامتعی را در  تبع آ ن، تومنی چرخه به

آ نکه تکنوکرایس رفاهی، یک گرایش  رمغ به، در نتیجهاختیار داش ته ابش ند. 

بین خاورمیانه است؛ اّما سازواکر، هنادینه شده و اثبت در متام جوامع هیدروکر 

ی این جوامع هیدروکربین  ویژه شّدت تکنوکرایس رفاهی در مهه ی معل و به حنوه

مانند امارات، ایران، کویت، قطر، عربس تان و عراق یکسان نیست. من بر 

ی مجعیت، سطح انباشت رسمایه و مزیان تنّوع  اندازه»اساس سه شاخص 

«اجامتعی
1

ایس رفاهی را در این جوامع، مشخص و از مه مامتیز ، دو نوع تکنوکر 

که در جوامع هیدروکربینر دارای « تکنوکرایس رفاهی پررنگ»، خنست؛کمن می

مانند قطر، کویت، امارات و « مجعیت پاینی، انباشت ابال و تنّوع اجامتعی مک»

عربس تان شلک گرفته است
4

که در جوامع « رنگ تکنوکرایس رفاهی مک»، و دوم

تنوّع اجامتعی »و « انباشت پاینی ای انپایدار»، «مجعیت متوسط ای ابال»ی دارا

ترین  ی عراق و ایران، شلک گرفته و همم مانند دو جامعه« زاید ای متوسط

ثبایت، شکنندگی و نوسان دامئی آ ن  رنگ، یب خصوصیت تکنوکرایس رفاهی مک

                                                                                                    
 است. 

فقط مزیان تکرّث قذومی، مذذهیب و نذژادی در ایذن جوامذع نیسذت؛ بلکذه فراتذر از آ ن، « تنّوع اجامتعی»در اینجا، منظور از  -1
های قومی، مذهیب و نژادی مورد نظر است. بر این اساس و برای منونه، تنّوع اجامتعی در  عارض و تنش میان این گروهمزیان ت
 ی قطر مک است.  ی ایران متوسط و در جامعه ی عراق زاید، در جامعه جامعه
 24)درآ مد رسانذه سذالیانه « الانباشت اب»(، 4311هزار نفر در سال  233)یك میلیون و « مجعیت مک»برای منونه، قطر اب -4

درصذد  ۵۵ات  ۵)تنش و تنازع پاینی میان اکرثیت س ین مذذهب و « تنّوع اجامتعی مک»دالر، رتبه ششم هجان(، و  134هزار و 
اسذت. )در رابطذه اب نذرع مجعیذت و مذزیان درآ مذد رسانذه ر. ک. « تکنوکرایس رفاهی پر رنگ»شهروندان ش یعه قطر(، دارای 

www.forbes.com/magazines https://wikipedia.org/) 



 34  ...نفیت حیات بنیادی ُصور

 

است. 
1
 

دارد. «خودتنظمیی»جوامع، تکنوکرایس رفاهی خصلیت این در 
4

 در واقع، چنأ چنه

را ورودی تکنوکرایس رفاهی و « سنّت، نفت و ش به ابزار»ی حاصهل از  رسمایه

را خرویج تکنوکرایس  متوسط و پاینی جامعهسطح درآ مد و مرصف طبقات 

صورت مهواره میان این دو، نوعی توازن نس یب وجود  رفاهی فرض کنمی؛ در آ ن

قدرت از سه منبع   که خنبگانر های رونق اقتصاد س یایس دارد. در دوره

دست هبیشمی بماّدی و معنایی ی  ، رسمایه«سنّت، نفت و ش به ابزار»

)ای « مثبت یابزتنظمی»سوی نوعی به طور خوداکر آ ورند؛ تکنوکرایس رفاهی به می

ابزتنظمیی این . کند حرکت میی سطح درآ مد و مرصف(  افزایندههای  س یاست

 مس تقمی درآ مد و مرصف نیست؛ بلکه خنبگانر  مثبت، رصفًا از طریق افزایش

)مانند « رفاهی معنایی های ها و س یاست گفامتن»اکربردن ترکییب از هقدرت اب ب

های خمتلف اکرانوالیسم در جامعه، برپایی منّظم مناسک و  تدارک شلک

های ادواری، جتلیل از شکوه سنّت، بزرگداشت اترخی و افتخارات اترخیی  آ ینی

تغیری سطح مالیات، های رفاهی ماّدی )مانند  ( در کنار س یاست گذش ته و...

های  دس تاکری مزیان هبره و سود، اعطای سهام و اوراق قرضه، اس متهال بدهی

ها،  ها، اعطای وام، اضافه کردن خدمات رفاهی، اصالح قمیت فرد به ابنک

بود هببود اکالهای معومی، تعریف مقررات و اس تانداردهای جدید اقتصادی، هب 

ماّدی و معنایی  نیازهایوضعیت آ موزش، ارتقاءر سطح هبداشت و نظایر آ ن(، 

، ترتیب به اینطبقات متوسط و پاینی را ات حّد اماکن، رفع ای تعدیل منوده و 

                                                                                                    
هذا و افذول درآ مذد رسانذه سذالیانه بذه  )حترمی« انباشذت انپایذدار»نفر(،  ۵۵٬۵۴۱٬۶۶۱« )مجعیت ابال»برای منونه، ایران اب  -1

درصذد  4درصذد شذ یعه،  84)تنش و تنذازع نسذبتًا مک میذان « تنّوع اجامتعی متوسط»دالر، رتبه نود و ششم هجان(، و  9143
مجعیذت »ی عذراق نذزی اب  اسذت. جامعذه« رنذگ تکنذوکرایس رفذاهی مک»درصد مس یحی و سایر اداین( مه اکنذون دارای  4یو سن 

صذذد و  دالر، رتبذذه یک 4393 )درآ مذد رسانذذه سذذالیانه« انباشذذت پذذاینی»(، 4319نفذذر در ژوئیذذه  ۲۳٬۵۸۵٬۶۱۳« )متوسذط
 ۲درصدسذ ین،  32ات  34درصذد شذ یعه،  61ات  63معیذق میذان  )تنش و منازعذه اترخیذی« تنّوع اجامتعی ابال»بیس مت هجان( و 
ی نذرع مجعیذت و مذزیان  دارد. )درابره« رنذگ تکنذوکرایس رفذاهی مک»و پریوان سایر اداین(، در رشایذط کنذوین  درصد مس یحی

 درآ مد رسانه ر. ک. هامن(.
را در زمینه و حمتوایی « خود تنظمیی»مفهوم از مفاهمی لکیدی در اقتصاد س یایس الکس یک است. در اینجا، « خود تنظمیی» -4

در اقتصاد س یایس الکس یک ر. « خود تنظمیی ابزار»ام. )در ابب  اکر برده به« خود تنظمیی تکنوکرایس رفاهی»متفاوت در قالب 
 (.1321ک. امسیت، 
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کنند.  ی زندگی س یایس این طبقات را دس تاکری و حتریف می ش یوه
1
 

پاینی ای انپایدار بودن های رکود ای حبران اقتصاد س یایس، بر اثر  در دورهاّما 

، تکنوکرایس «سنّت، نفت و ش به ابزار»ی حاصهل از  مزیان انباشت رسمایه

ی رکود و حبران، انتوان  توان و در صورت طوالین شدن دوره تدرجی مک رفاهی به

طور  شود. در این رشایط، تکنوکرایس رفاهی بر اثر حبران مایل خود، به می

ی سطح درآ مد و  ندههای اکه  س یاست )ای« فیابزتنظمیی من»سوی  خوداکر به

ایبد. در ابزتنظمیی منفی، خنبگانر قدرت نوعی س یاست  می سوقمرصف( 

ی  دلیل افت انباشت رسمایه سو به گریند؛ آ هنا از یک متعارض را در پیش می

مایل حاصهل از نفت و ش به ابزار و دچار شدن تکنوکرایس رفاهی به کرسی 

ماّدی )مانند حذف ی درآ مد و مرصف  های اکهنده س یاستمایل، انگزیر به 

ی درآ مد و  های سازنده آ ورند؛ اّما از سوی دیگر، گفامتن سوبس یدها( روی می

کنند، ات خل  انیش از افول رفاه ماّدی را  را تقویت میدر جامعه مرصفر معنایی 

انتظار، های رفاهی معنایی و اتکید بر نقش سنّت و مفاهمیی مانند صرب،  اب گفامتن

 قناعت و نظایر آ ن جربان کنند. 

تورم »وجود ، حالت اولتوان تصّور منود:  را میاصیل در این زمان، سه حالت 

انتظارات »در این حالت، بر اثر ترکیب  ؛است« اقتصادی مهراه اب رکود س یایس

ی متوسط  انتظارات غالبًا س یایسر طبقه»اب « غالبًا اقتصادیر طبقات سنیّت

ی انمهگون اجامتعی  تدرجی زمینه برای نزدیکی بیشم این دو طبقه ، به«شهری

افزایش انتقادات و »گردد. این مهگرایی خود ابعث  در جامعه مهوار می

ی مزبور شده و تداوم و تعمیق این حالت )تورم  هر دو طبقه« انتظاراتر 

 ّ یت اقتصادی مهراه اب رکود س یایس(، زمینه را برای چسبندگی بیشم طبقات سن

هاي انتقادی رادیاکل در  ی متوسط شهری و پیدایش تدرجیی جنبش اب طبقه

 . در این رشایط، فشار اجامتعی بیشمی بر خنبگان قدرتر کند جامعه مهوار می

                                                                                                    
درصذد و نذرع رشذد  ۴. ۴ی آ خذر سذال، بذه معذادل  موازات افزایش تولیذد انخذالص داخذیل قطذر در سذه ماهذه برای منونه،به-1

ها در خبش معذومی )اکرکنذان دولذیت و ابزنشسذ تگان  درصد، دولت قطر دس متزدها و حقوق ۵۴مزیان  به 4311اقتصادی سال 
 میلیون دالر، افزایش داد. )ر. ک.  493میلیارد و  8مزیان  لشکری و کشوری( را به

http://www.bazarkhabar.ir/News.aspx?ID=930.)  
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و تغیری بریخ  «ابزاندیشی»قدرت از طریق  حامک وارد شده و خنبگانر 

رضایت و حامیت ها، درصدد احیاءر تکنوکرایس رفاهی، ابزتولید  س یاست

بر خود تعدیل فشار اجامتعی تبع آ ن،  بهو طبقاتر متوسط و پاینی جامعه 

قدرت به ابزاندیشی ای دیرهنگامی آ ن  آ یند. در صورت عدم گرایش خنبگانر  برمی

از  «تورم اقتصادی مهراه اب رکود س یایس» مّدت شدنسو و طوالین  از یک

مهوار در جامعه الیب های اجامتعی انق ، زمینه برای ظهور جنبشسوی دیگر

شود.  می
1

است که در « تورم اقتصادی بدون رکود س یایس»وجود ، حالت دوم

های اجامتعی انتقادی و نه انقالیب در  این حالت، زمینه برای پیدایش جنبش

رکود س یایس »وجود ، و حالت سومگردد  جوامع هیدروکربین خاورمیانه فرامه می

های  لت، غالبًا نه ابعث پیدایش جنبشاست که این حا« بدون تورم اقتصادی

های اجامتعی انتقادیر  ی پیدایش جنبش اجامتعی انقالیب و نه تومنی کننده

)رکود س یایس  فراگری در جوامع هیدروکربین خاورمیانه است. در این حالت

قدرت جوان بر رس جانشیین رهربان  نزاع خنبگانر حیّت ، بدون تورم اقتصادی(

گریی ش یخ محد بن خلیفه آ ل  پس از ملک عبدهللا ای کناره پری )مانند عربس تان

( معومًا 4313اثین در قطر و به قدرت رس یدن ش یخ متمی بن محد آ ل اثین در 

شود.  به یک جنبش اجامتعی فراگری منجر منی
4
 

سنّت، نفت، »ی اک  و مؤثر از سه منبع  در نتیجه، ات زمانیکه انباشت رسمایه

تواند اب دس تاکری مداوم  آ ید؛ تکنوکرایس رفاهی می دست میهب« ش به ابزار

در جامعه « ابزار حّل منازعه»چون یک   مه« درآ مد، مرصف و زندگی س یایس»

« متوسط و پاینی طبقاتر »و « قدرت خنبگانر »معل منوده و به منافع متعارض 

این طبقات تر  وحدت خبشد و اب تولید رضایت و حامیت موقّتر بیشم و ابدوام

موجود را )ای نظام س یایس( ارادامی قدرت مس تقر در جامعه، پارادامی قدرت از پ

                                                                                                    
: 1343ها در یک پارادامی قدرت، دارای منطق و فرایند خا  است. )ر. ک. س تاری  ها و کنش ی در س یاستابزاندیش -1
64-14.) 
 4311، میذانگنی تذورم در قطذر در بیسذت مذاه منهذیی بذه آ گوسذت 4313انلیل پذول در سذال  طبق ارزاییب صندوق بنی -4

شذد.  درصد برآ ورد می 2. 39درصد و در اقتصاد ایران  1/36درصد بود. در مهنی دوره، نرع تورم در سودان  1. 4حداکرث 
 (.https://www.imf.org/external/data.htm)ر. ک. 
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در « سنّت، نفت و ش به ابزار»دلیل این نقش حیایت  زیست پذیرتر سازد. به

های قدرت مس تقر در جوامع هیدروکربین خاورمیانه، این  زیست پذیری پارادامی

تبدیل  حامکرت قد تدرجی به یک دارایی خصو  برای خنبگانر  سه عنرص به

اتبع  قدرت توان فرض کرد که در آ ن، خنبگانر  هنایی را می شود. ذلا، موقعییت می

سنّت، نفت و »اب حفظ وحدت دامئی  کهشوند و آ ن این یک قاعده لکّی می

ات حّد . 1، فراگری و مهگاین« تکنوکرایس رفاهیر »و اب اجیاد یک « ش به ابزار

را به منافع و مصلحت جامعه پاینی  اماکن منافع و مصلحت طبقات متوسط و

ساختار درآ مد و مرصف . 4نزدیک و اب آ ن یکی سازند؛ مسلط خنبگان قدرت 

اب . 3دست گرفته و مس مترًا دس تاکری منایند؛  این طبقات را بهماّدی و معنایی 

اکری را  ی منطق حمافظه ی غلبه های توزیعی در جامعه، زمینه کنمل کشمکش

بروز منازعات  سان، به اینفرامه سازند و نسان هیدروکربین ادر زندگی روزمره 

ویژه در جوامع هیدرکربینر دارای تکنوکرایس رفاهی پررنگ  بزر  اجامتعی )به

 و امارات( را دامئًا به تأ خری اندازند.  کویتمانند قطر، 

های قدرت مس تقر در جوامع  زمع من مه اماکن تفکیک پارادامی ، بهترتیب هباین

و ابزار « سنّت، نفت و ش به ابزار»کربین خاورمیانه از سازوبر  هیدرو

غری ممکن است و مه خنبگان قدرت مسلط در این جوامع، « تکنوکرایس رفاهی»

، «تکنوکرایس رفاهی»و حفظ ابزار « سنّت، نفت و ش به ابزار»به وحدت 

وحدت دارند؛ چراکه ثبات « نیاز و عالقه»بیش از هر منبع و ابزار دیگری 

، متومن سود «تکنوکرایس رفاهی»و اکرآ یی « سنّت، نفت و ش به ابزار»

در مقابل، نوسان و اناکرآ یی طوالین آ هنا،  است؛اقتصاد س یایس بس یار ابال 

ی اقتصاد س یایس بس یار ابال برای خنبگان قدرت حامک و  متومن هزینه

. در نتیجه، تکنوکرایس گردد ، میقدرت مس تقر در این جوامعهای  پارادامی

های  ابزار تأ منی خری مهگاین بلکه ابید ابزار حفظ پارادامی توان منیرفاهی را 

سازی و به انفعال کشاندن  سوژه قدرت مس تقر در این جوامع، از طریق یب

 انسان هیدروکربین تلقی منود. 



 93  ...نفیت حیات بنیادی ُصور

 

ضعف و انتفاع »سوژگی و انفعال انسان هیدروکربین بر اثر  . یب1

 « او زمان مه

ابعث انفعال انسان ، در جوامع هیدروکربین خاورمیانه تکنوکرایس رفاهی

این وضع طبیعی شود. چون در  زمان او می هیدروکربین بر اثر ضعف و انتفاع مه

ًا ، اساسفردماّدی و معنایی فردیّت مبنائییت ندارد؛ ذلا منافع و نیازهای ، جوامع

شود. بنابراین فرد به تکنوکرایس  رفع می از طریق ابزار تکنوکرایس رفاهی تأ منی و

 و این فتهوابس تگ  ساختاری ای، جامعهخود و  عنوان قدرا خارج از رفاهی به

در این جوامع،  کهخنست آ نمعناش ناخیت دارد. ه همم، نشانه ، دو وجمسأ هل

سنّت، »های  های خود نشانه در متام حلظه« درآ مد، مرصف و زندگی س یایس»

فوا و وضعیت زیس تگاهی،  چننیرا اب خود دارد و در « نفت و ش به ابزار

قدرت اب ابزار تکنوکرایس رفاهی، فرد را حتت قمیومیت پارادامی قدرت  خنبگانر 

دوم سازند.  ی انساین را غریخودبنیاد و منفعل بر می مس تقر در آ ورده و سوژه

متوسط و پاینی جامعه در صورت خش نودی از سطح درآ مد و  طبقاتر  کهآ ن

خنبگان قدرت حامک را س یایس خود، غالبًا ایدئولوژی ماّدی و معنایی ف مرص 

پیامد  سان، به اینکنند.  درایفت و در زندگی س یایس خویش مرصف می

مرصف »ی اجامتعی از سطح درآ مد و مرصف خود،  خش نودیر طبقات معده

 توسط این طبقات رایض است. « ایدئولوژی خنبگان قدرت حامک

ی خش نودی اتّم و  تکنوکرایس رفاهی فرامه کنندهی جوامعچننی حال، در  اب این

خبشد؛  آ ور می بلکه به انسان هیدروکربین، نوعی خش نودی مالل ؛متام نیست

، امهییت به فرد و فردیّت جامعهسو، پارادامی قدرت مس تقر در  چراکه از یک

و  بودن، داشنت»دهد و از سوی دیگر، خارج از پارادامی قدرت مس تقر،  منی

جزءر آ ن عوو ای مس تقر و اب  قدرتر  دشوار و اب ورود به پارادامیر « زیسنت

به شود.  آ سان میهیدروکربین  ی هدر جامع« بودن، داشنت و زیسنت»شدن، 

، خنبگان قدرت اب اس تفاده از توان ماّدى و معنایی حاصل از ترتیب این

اخالق خاّص ، «تکنوکرایس رفاهی»و اب اکربست « سنّت، نفت و ش به ابزار»
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سازند؛ رفتار خا  را از فرد و  خود را در فرد و جامعه برانگیخته و دروین می

سازند ات فرد و  نریومندی می ماّدی و معناییر کنند و اجبار  جامعه مطالبه می

)ای هامن نظم « نظم پاراداميی»ی هیدروکربین به انچار و در هنایت،  جامعه

قدرت  اى که خنبگانر  را بپذیرد. سلطهمس تقر(  قدرتر  موردنظر پارادامیر 

د؛ بیشم به توان و برترى نکن  ی هیدروکربین اعامل ىم طریق بر فرد و جامعه بدین

سنّت، نفت و »تکنوکرایس رفاهی و نریوی انباشت هنفته در و معنایی ماّدی 

قدرت.  خنبگانر  س یایسر  اقتدارر به شود و نه لزومًا  مربوط می« ش به ابزار

مجعیت پاینی، انباشت ابال و تنوّع »دارایر  جوامع هیدروکربینر ابل خص در 

قدرت حامک قادر  )مانند قطر، امارات، کویت و عربس تان(، خنبگانر « اجامتعی مک

یک سیس مت  سامان دادناب اجیاد یک تکنوکرایس رفاهی پررنگ و  کهاند  بوده

تر بیشم و درآ مد و مرصف اکرآ مد در جامعه، به تولید رضایت و حامیت موقّ 

تدرجی، فرد و  در این جوامع پرداخته و بههای قدرتر مس تقر  ازپارادامی تر ابدوام

. اند کرده« پاراداميی»حنو مؤثری  ی هیدروکربین را به جامعه
1
 

 ، تکنوکرایس رفاهی پررنگ، نه فقط ابعث سازگاری که حیّت ترتیب به این

هر چند موقّت و مرشوطر منافع طبقات متوسط و پاینی « یکی شدن»منجر به 

جامعه اب منافع خنبگان قدرت حامک شده و این طبقات را از اجامتعات 

مهنی هجت، روش نفکریر  سازد. به تغیری، جدا و بیگانه می روش نفکریر خواهانر 

وکربین مس تقل در جوامع هیدروکربین خاورمیانه بیش از جوامع غریهیدر 

روش نفکری در جوامع هیدروکربینر دارای  خاورمیانه، در انزوا فرو رفته و زابنر 

تکنوکرایس رفاهی پررنگ )مانند قطر، امارات و عربس تان( معومًا پیچیده، مهبم 

قدرت اب ابزار  ، خنبگانر ترتیب به اینی اجامتعی حمدودی است.  و دارای زمینه

خطرزایی و خطرآ فریین فرد و جامعه علیه  تکنوکرایس رفاهی، از تاکپوی مدام،

ی انسان هیدروکربین اب  تدرجی رابطه اکهند. آ هنا به پارادامی قدرت مس تقر می

سازند و ابل خص،  متأ ثر می، اش را از اساس ش ناخیت هس یت مقوالت اسایسر 

                                                                                                    
 عوو پارادامیر قدرتر مس تقر و حامی آ ن در جامعه، مبّدل و جمبور سازند.  یعین فرد و طبقات متوسط و پاینی را به -1
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، سوژگی فرد «درآ مد، مرصف و زندگی س یایس»اب دس تاکری و حتریف مداوم 

تکنوکرایس رفاهی پررنگ، اب و « سست»رنگ،  کرایس رفاهی مکتکنو در پرتور را 

تکنوکرایس رفاهی در صورت ثبات و اکرآ یی در سان، به اینکنند.  می« سلب»

، متام آ چنه را که براى برانگیخنت حّس ماّدی و معناییتنظمی درآ مد و مرصف 

 ؛داردی هیدروکربین الزم است در اختیار  اکری س یایس در فرد و جامعه حمافظه

چراکه اب کنمل احنصاری ساختار درآ مد و مرصف فرد در جامعه، او را وارد 

در ، خود زمان کرده و این ضعف و انتفاع مه« زمان ضعف و انتفاعر مه»رشایط 

و دیگران، هامهنگ ر انشاد  یشنتادامه، ابعث وابس تگی، ترس، بیگانگی اب خو 

اکری در جامعه  ی اخالق حمافظه اب نظم پاراداميی، تعلیق روح انقالیب و غلبه

معارص جوامع هیدروکربین اقتصاد س یایسر ، اترخی از این حیثگردد.  يم

داری این جوامع،  توان از هجیت مانند اترخی دوران پیشارسمایه خاورمیانه را می

ابر اب اس تفاده از  چراکه خنبگان قدرت، البته این ؛انمید« سوژگی اترخی یب»

و ابزار « سنّت، نفت و ش به ابزار»هنفته در یی ماّدی و معنانریوي 

یعین ، ی یک خری اعال ، انسان هیدروکربین را در سایه«تکنوکرایس رفاهی»

 : سازند مس تقر در جامعه، از دو طریق دچار انفعال می قدرتر  حفظ پارادامیر 

تبدیل « امر س یایس»، درآ مد و مرصف را به یک حامک قدرت . خنبگانر 1

خبشی از درآ مد و  که دستیایب به مقدار و ترکیب رضایت حنوی کنند؛ به می

مس تقر بوده و تهنا  قدرتر  ، منوط به پیوند فرد اب پارادامیر ماّدی و معنایی مرصف

ی تومنی  ایبد. این حنوه فرد اب نظم پاراداميی حتقّق می در صورت عدم تعارضر 

 ؛حیایت داردی زندگی س یایس فرد نقشی  درآ مد و مرصف، در تعینی ش یوه

مک  بیشم و دستماّدی و معنایی ی کسب درآ مد و مرصف  چراکه انگزیه

اکری س یایس بیشم و س یاست مهراهیر ولو  سوی حمافظه تر، فرد را به ابدوام

صوری اب پارادامی قدرت مس تقر در جامعه و حامیت از نظم پاراداميی سوق 

 دهد.  می

منوده و « منافع طبقایت»را جایگزین « یمنافع پارادامي»مسلط،  قدرتر  . خنبگانر 4

تبع آ ن توادهای طبقایت در جوامع  کوش ند ات مانع تکوین طبقات و به می
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یک قانون طالیی را در ، مسلط قدرتر  هیدروکربین خاورمیانه شوند. خنبگانر 

ماّدی و کسب درآ مد و مرصف  کهسازند و آ ن این ذهنیت فرد و جامعه بر می

 قدرتر  ای حامیت فرد از پارادامیر « پاراداميی شدن»در صورت بیشم، تهنا معناییر 

لزوم مهراهی ، ، تکنوکرایس رفاهیترتیب به اینمس تقر، ممکن و میرّس است. 

ی درآ مد و مرصف او،  ی تومنی کننده مثابه مس تقر را به قدرتر  فرد اب پارادامیر 

« راداميی شدنپا»از  اندازد و اب نشاندن منافع حاصهل در ذهنیت جامعه جا می

بر مهنی اساس، سازد.  حرکت می ، جامعه را جتزیه و یب«منافع طبقایت»جای  به

مجعیت پاینی، انباشت ابال و »ویژه در جوامع هیدروکربین دارایر  تواد طبقایت به

( اساسًا موضوعیت چنداین کویت)مانند قطر، امارات و « تنوّع اجامتعی مک

 ایبد.  منی

پاراداميی در  آ رماین کردن نظمر  ترین ابزارر  وس یهل، به همم نتکنوکرایس رفاهی بدی

تبدیل شده و این آ رماین منودن نظم پاراداميی، اکرکرد اصیل تکنوکرایس  جامعه

های قدرت مس تقر در این جوامع  چراکه اب مهنی اکرکرد، پارادامی ؛رفاهی است

از دو . در این میان، خنبگانر قدرتر حامک، ایبند طور مداوم، دوام و بقا ىم به

مک  را اکهش داده و دست« نظم پاراداميی رقیب»گرایش معومی به یک ، طریق

سنّت، نفت و »اب تسلط احنصاری بر سه منبع  کهاول آ ناندازد:  به تأ خری می

ی سازواکر اصیل تنظمی درآ مد  مثابه )به« تکنوکرایس رفاهی»و کنمل « ش به ابزار

پذیری رمسی فرد را در دست  ف در جامعه(، مؤثرترین ابزار جامعهو مرص 

از این ابزار برای جتزیه و ترکیب مداوم طبقات اجامتعی اس تفاده  کهدوم آ ن؛دارند

، ابتدا ماّدی و معنایی کنند. آ هنا از طریق کنمل ساختار درآ مد و مرصف می

این ، کنند و سپس می هاي بس یار تک افتاده و پراكنده جتزیه جامعه را به گروه

هاي تک افتاده و پراكنده را حول نظم پاراداميی و پارادامی قدرت مس تقر  گروه

، جامعه به دو طبقه لکّی ترتیب به اینسازند.  در جامعه، متحد و منسجم می

 قدرتر  حامی پارادامیر  ی های طبق« پاراداميی ی هطبق»، خنست؛شود تقس می می

تکنوکرایس رفاهی منتفع « ماّدی و معنایی»منافع  ازبه درجات خمتلف مس تقر که 

 قدرتر  خمالف پارادامیر  ی های هامن طبق« غری پاراداميی ی هطبق»، و دومشود  می
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برند.  مس تقر که از منافع حاصهل از تکنوکرایس رفاهی سود چنداین منی
1

به 

، تکنوکرایس رفاهی جدا از اکرکرد اقتصادیر تنظمی سطح درآ مد و ترتیب این

طبقات متوسط و پاینی در جامعه، دست انمریئ ماّدی و معنایی مرصف 

ابل خص ، غریخشنبزر  و س یایس  ی اکرر  نریومندی برای پیشربد یک برانمه

در جوامع هیدروکربین دارایر مجعیت پاینی، انباشت ابال و تنوّع اجامتعی مک بوده 

 امعه تأ ثریایتی طبقات متوسط و پاینی ج ی زیس ته و بر حیات ذهن و جتربه

 دارد. بنیاین 

ی انسان در جوامع هیدروکربین  ی زیس ته . حیات ذهن و جتربه6

 خاورمیانه

سنّت، »عنرص سه روندهای معده در نسبیت مس تقمی اب  ی لکّیهدر این جوامع، 

عنارص و »قرار دارند. این « تکنوکرایس رفاهی»و ابزار « نفت و ش به ابزار

درک اجامتعی فرد از خویشنت و چگونگی   ی که بر حنوهمندند  چنان نظام« ابزار

ی زیست ما  گذارند. چون حنوه تأ ثری می« خود، جامعه و هجان»حوور او در 

ی رشایط اگزیس تانس ای وجودی ماست در هجان، منود و نتیجه
4

؛ بنابراین در 

سنّت، نفت و ش به »جوامع هیدروکربین خاورمیانه نزی، بسط اترخیی نقش 

زیست هیدروکربین و »تدرجی نوعی  ، به«تکنوکرایس رفاهی»ابزار  و« ابزار

را برساخته و مهگان )از جز ات لّک( در این فوا و « زیست هجان هیدروکربین

شوند.  عنوان یک عوو در آ ن ساکن می وضعیت زیس تگاهی هیدروکربین، به

ذایت هر عوو، اجیاد یک فوا و وضعیت زیس تگاهی ابدوام برای خود  گرایش

از طریق تومنی مداوم جراین درآ مد و مرصف خویش است. اما تکنوکرایس 

                                                                                                    
1-

قذذرار « ی غریپذذاراداميی در اقلیذذت طبقذذه»و « پذذاراداميی در اکرثیذذت ی طبقذذه»در صذذورت ثبذذات و اکرآ یی تکنذذوکرایس رفذذاهی، 

تذدرجی  رنذگ شذدن تکنذوکرایس رفذاهی، به مذدت تکنذوکرایس رفذاهی و مک ثبذایت و عذدم اکرایی طوالین گریند. اّمذا در صذورت یب می
ی غذری پذاراداميی بذه  قذهطب»ایبذد و در نتیجذه،  رضایت و حامیت موقّت و مرشوط جامعه از پارادامی قذدرت مسذ تقر اکهذش می

 شود.  تبدیل می« ی پاراداميی به اقلیت طبقه»و « اکرثیت
4
؛ 1341های خمتلف اکنس تیتیوتیو، اسنشذ یال و اگزیس تانسذ یال در پدیدارشذ نایس رواج دارد. )ر. ک. اسذپیگلرب ،  جراین -

 (.  1341آ رنت، 
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ی درآ مد و مرصف فرد و جامعه را رفع  حال که این دغدغه رفاهی، در هامن

 جوامعی زیست انسان در  ذهن و حنوهحیات بر  اسایس کند؛ تأ ثریایت می

 گذارد:  جا می هیدروکربین به

هس یتر او نیست؛  دا از ش یوهچون ساختار آ گاهی انسان، ج کهخنست آ ن
1
 

و « سنّت، نفت و ش به ابزار»تواند جدا از  بنابراین، انسان هیدروکربین نزی منی

؛اب این اش دست ایبد فکری  ی به اصول موضوعه« تکنوکرایس رفاهی»فارغ از 

تکنوکرایس رفاهی تهنا حیات بیولوژیک انسان هیدروکربین را متأ ثر وصف، 

ی  ی زیس ته ی حیات، حیات ذهن و جتربه از آ ن، فلسفهسازد بلکه فراتر  منی

سازد. این تأ ثریگذاری تکنوکرایس رفاهی، بس یار فراگری و  بر میرا خاص او 

ی جوامع هیدروکربین  بر جراین لکّی )ای اکرثیت( جامعه است؛ اّما در مههموثر 

ییل دال وجود دارند که به« خاص و در اقلیت»هایی  خاورمیانه، افراد و گروه

مانند روح آ زاد، منش والا و ای دارایی ابالی خود، از تکنوکرایس رفاهی تأ ثری 

دلیل تعامل اجامتعی اب  ها نزی به حال، مهنی افراد و گروه پذیرند. اب این زایدی منی

« ی زندگی س یایس درآ مد، مرصف و ش یوه»م از منطق رَ اکرثیت جامعه، الجَ 

شوند. بنابراین، سنّت، نفت و ش به  طبقات متوسط و پاینی جامعه متأ ثر می

ی  های حیات ذهن و جتربه ابزار و ابزار تکنوکرایس رفاهی، در متام حلظه

ویژه در  ایبد. به  ی انسان در جوامع هیدروکربین خاورمیانه بروز و منود می زیس ته

« مجعیت پاینی، انباشت ابال و تنوّع اجامتعی مک»جوامع هیدروکربینر دارای 

سوژگی و انقیاد در انسان  ر، امارات و عربس تان(، حّس یب)مانند قط

ی  تکنوکرایس رفاهی پررنگ، در پس مهه چراکه ؛هیدروکربین مهواره فّعال است

به تفّرق وجودی و در  ی درآ مد و مرصف، از هجیت دس تاوردهایش در حوزه

 اجنامد.  هنایت، درد و رجن انسان هیدروکربین می

تکنوکرایس رفاهی، اب کنمل احنصاری ساختار درآ مد و مرصف در  کهدوم آ ن

، به یک نریوی ترتیب به اینکند و  جامعه، انسان هیدروکربین را مسحور می

                                                                                                    
و 1383شذذ نایس شذذ ناخت اسذذت. )ر. ک. ماهنذذامی،  نسذذبتر سذذاختار آ گذذاهی و هسذذ یت اجامتعذذی از مباحذذث همذذم در جامعه -1

 (.  1381؛ برگر و دیگران، 1384
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شود. مهنی نریوی معناساز، فراتر از وابس تگی اقتصاد  همم معناساز تبدیل می

حیات کند؛ دو حمدودیت همم بر  اجیاد میو جامعه س یایس خا  که در فرد 

خنبگان ، سو از یککند.  می حتمیلی اکرثیت جامعه  ی زیس ته ذهن و جتربه

ی درك اجامتعی فرد را متأ ثر  ، از طریق تکنوکرایس رفاهی، حنوهحامک قدرت

فرد به تکنوکرایس رفاهی، ماّدی و معنایی ساخته و وابس تگی درآ مد و مرصف 

ی عدیس  درچیه از« خود، جامعه و هجان»به واقعیتر او ابعث نگریسنت 

، از سوی دیگرشود.  ی صاحبان تکنوکرایس رفاهی می خنبگان قدرت به مثابه

ماّدی و معنایی تنش رویح و فشار رواین انیش از وابس تگی درآ مد و مرصف 

فرد به تکنوکرایس رفاهی، ابعث اضطراب دامئی فرد و تکوین تدرجیی یک 

و وضعیت زیس تگاهی چراکه فوا  ؛شود می« ی موطرب هیدروکربین جامعه»

دیگری جز نریومند گاه بدیل  انسان هیدروکربین در خاورمیانه، در معل تکیه

و مک  پرانباشت، ندارد. این وضعیت در جوامع مک مجعیت« تکنوکرایس رفاهی»

چراکه تکنوکرایس  ؛هنادینه است ، امارات و کویت بیشممانند قطر تنّوعی

اکرآ یی فراگری خود، اس تعدادر آ رماین  رفاهی پررنگ اب تکیه بر توان، ثبات و

پاراداميی مس تقر را مه در فرد و مه در جامعه دارد. ذلا ذهن و زیست  نظمر  کردنر 

انسان در این نوع جوامع از چنان اس تقالیل برخوردار نیست که در انتقاد از 

، فرد ترتیب به اینروى کند.  نظم پاراداميی مس تقر و کنش بر ضّد آ ن، زایده

قدرت را در خود  مس تقر و نه حیات پارادامیر  قدرتر  خود را در پارادامیر حیات 

سنّت، نفت و »بیند و این یعین، اندیش یدن انسان هیدروکربین در درون  می

او  ورود ی هدرچیترین  ی اصیل مثابه به« تکنوکرایس رفاهی»و ابزار « ش به ابزار

 به هجان اجامتعی. 

 بین خاورمیانه. تناقوات دروین جوامع هیدروکر 2

حیّت در رشایط آ رماینر وجود یک تکنوکرایس رفاهی ، جوامعاین نوع در 

ماّدی و ثبات است. این انیش از قدرت  پررنگ، وضعیت انسان مهبم و یب

خاورمیانه  و چند تناقض دروین جوامع هیدروکربین تکنوکرایس رفاهیمعنایی 
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 است: 

که انسان هیدروکربین، ، غریعقالین دارند . این جوامع از آ ن هجت ماهییت1

کند که جمبور نیست در زندگی روزمره و حیات  حتریف شده و گامن می

بوروکراتیک خود، تفکر نقّاد، خاّلق، موّّل و اخالیق داش ته ابشد. ذلااماکن 

 شود.  ی موّّل، معقول، خاّلق و اخالیق سلب می گریی جامعه شلک

ی پررنگ آ ن(، در معل،  ویژه گونه رفاهی )به جوامع، تکنوکرایساین . در 4

شود. اما این  اب میجذّ  سان، به اینخود گرفته و  ی ش به سوس یالیس یت به سویه

اکری و  تکنوکرایس رفاهی، فرد را پاراداميی کرده و ابعث گسمش روح حمافظه

مجعیت مک، »وارابل خص در جوامع دارای  دموکرایس توده  منشأ  نوعی ش به

گردد.  می قطر و عربس تان(امارات، )مانند « ال و تنوّع اجامتعی پاینیانباشت اب

اب تأ سیس یک تکنوکرایس رفاهی در این جوامع،  خنبگان قدرت مسلط

ی  پررنگ، در معل از یک ش به سوس یالیسم اقتصادی در تواد اب یک برانمه

 کنند.  معیل دموکراتیک، دفاع و از آ ن اس تفاده می

، تکنوکرایس خاورمیانه مک مجعیت و پُرانباشتدروکربینر هی. حیّت در جوامع 3

افول برابری، عدالت و آ زادی در و معنایی ی ماّدی  رفاهی پررنگ رسچشمه

تکنوکرایس رفاهی، اساسًا اب یک فرهنگ این نوع چراکه  ؛جامعه است

خبشی است. از  مراتیب مهزیس یت داش ته وفاقد روح و حمتوای رهایی سلسهل

ی اقتصاد س یایس اب  های بس ته بندی ای از گروه جوامع، مجموعه سو در این یک

گرید؛ س ندروم  ها شلک می بندی ترین مزیان ورود و خروج به این گروه مک

شود جوامع هنادینه می ایندر  «آ رزوی رانت»
1

ها،  و اب آ زمندی بوروکرات

« تکرّث »ی  ایبد و از سوی دیگر، مسأ هل اخالق و وجدان معومی افول می

سنت، »اب اتاکء به تلقی شده و تکنوکرایس رفاهی  جامعهچالشی برای وحدت 

مسلط برای تقابل اب  قدرتر  به ابزار اصیل و اکرآ مد خنبگانر ، «نفت و ش به ابزار

خنبگان قدرت سان، به اینشود.  ل مییبدت هرگونه روایت تغیریخواهانه در جامعه 

                                                                                                    
و خواست دروین  اجامتعییک امر طبیعی، ارزش  ، تبدیل کسب رانت به«س ندروم آ رزوی رانت»در اینجا منظور من از  -1

 بیشم اعوای جامعه است. 



 11  ...نفیت حیات بنیادی ُصور

 

اکری داده و اب  دس تور معل حمافظه، اده از تکنوکرایس رفاهی، به جامعهاب اس تف

فرد به تکنوکرایس رفاهی، او را ماّدی و معنایی وابس ته ساخنت درآ مد و مرصف 

به سازند؛ میاش حمروم  از پرداخنت به نیازهای واقعی و متایالت طبیعی

م دس تاکری و صورت مداو  ، حمتوا و شلک زندگی س یایس فرد را بهترتیب این

 کنند.  حتریف می

در  کهی یک تناقض دیگر است و آ ن این رسچشمه« تکنوکرایس رفاهی. »9

بسط روح  رهگذرزمان از  کند؛ مه حال که انسجام اجامتعی تولید می هامن

طبقات متوسط و پاینی را پراکنده و فرد را تک  کهت اکری، جامعه را تکه حمافظه

قطر،  در جوامعی مانند)وکرایس رفاهی پررنگ ویژه تکن سازد. به افتاده می

های  پذیری پارادامی ، اب آ نکه به خودتأ ییدی و زیستکویت، امارات وعربس تان(

خواب رفتگی فرد و  اما حالیت از به ؛کند قدرت مس تقر در این جوامع مکک می

 را در پیی دارد. اجامتعی  ی هطبقات معد

 ای و تأ سیس یک لوایاتن مالیایت  سوی قرارداد اجامتعی خاورمیانه . به8

تواند آ ینده را متفاوت از گذش ته و طبق  انسان منیای  در وضع طبیعی خاورمیانه

فق ویژه تکنوکرایس رفاهی پررنگ، اماکن جتّسم اُ  خود بسازد. به خواست

غری تولیدی شدن »تهنا ابعث  کند و نه سلب میاز فرد و جامعه متفاوت را 

فاکتور »بلکه از خالل زوال ؛شود می« دی شدن س یاستغری انتقا»و « اقتصاد

سازي مفرط، اساس  مثلث امید، احمام و اعامتد( و بیگانهای « )ایکس اجامتعی

نظام درآ مد و مرصف و اب وابس ته منودن  ختهی موطرب را برسا یک جامعه

 پردازد. ی هر دو می فرد و جامعه به تکنوکرایس رفاهی، به ادارهماّدی و معنایی 

ی نوعی ابزار آ گاهی، پواییی خاص خود را  مثابه تکنوکرایس رفاهی بهسان، به این

 سوژگی یبکند. حاصل این سازواکر،  در جوامع هیدروکربین خاورمیانه اجیاد می

انگاری فرد و فردیّت، ویژگی  اندیدهاز آ ن هجت که . انسان هیدروکربین است

تکنوکرایس رفاهی،  است؛ ذلاوامع های قدرت مس تقر در این ج اجامتعیر پارادامی

ماّدی و معنایی برای ی درآ مد و مرصف  هرچند اماکانت خا  را در حوزه
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در  .زداید می جامعهرا در « امید، احمام و اعامتد»تدرجی  اّما به کند فرامه میفرد 

در وضع طبیعی « اعامتدی انامیدی، حتقری و یب»نتیجه، زمینه براي بروز سه رّش 

تهنا فرد و جامعه از  وضع طبیعی، نهنوع  شود. در این فرامه يمای  نهخاورمیا

تواانیی الزم برای دفاع از خود در برابر پارادامی قدرت مس تقر و تکنوکرایس 

ها را فاقد ، تودهخنبگان قدرت اغلببلکه  ؛رفاهی آ ن برخوردار نیست

انسان هیدروکربین در  سان، به ایننگرند.  ی حتقری و ترّحم می دیده تشخیص و به

 . کند زندگی میهجاین که از آ ن انامید و انخش نود است 

 .است« نفت هرایس اجامتعی»د ، نیازمنای خاورمیانه گریز از این وضع طبیعی

انسان هیدروکربین  ی ی زیس ته چون رّش حاصل از نفت اب حیات ذهن و جتربه

جایگاهی برای آ ن در د ابیذلا اب اس تقبال از جنبش نفت هرایس،  ؛مرتبط است

جوامع هیدروکربین خاورمیانه برپا کرد. رسآ غاز چننی حتّویل،  ی هحیات آ یند

لوایاتن »و تأ سیس یک « ای قراداد اجامتعی خاورمیانه»سوی نوعی  به حرکت

گردد.  اي كه مانع بروز رّش نفت  گونه به« مالیایت
1
سنّت، »خروج نفت از احتاد  

گریی پیوندهای جدید میان خنبگان قدرت و  ث شلکابعمه « نفت و ش به ابزار

و مه، نقش مثبت  شود ی نو در خاورمیانه می نریوهای اجامتعی و تکوین جامعه

. کند سنّت در فرآ یند نوسازی را احیاء می
4

تهنا در چننی صوریت، دورمنای 

توان متفاوت از گذش ته تصّور منود. اما مه خنبگان  ی این جوامع را می آ ینده

قرارداد اجامتعی »اب ، در آ غازت حامک و مه طبقات متوسط و پاینیقدر 

چراکه این دو  ؛خمالفت خواهند کرد« لوایاتن مالیایت»و تأ سیس « ای خاورمیانه

های قدرت مس تقر در این جوامع  سو، اماکن قوام و دوام پارادامی از یکعنرص 

ی  گر، هزینهکند و از سوی دی می دشواررا در شلک و حمتوای کنوین آ هنا 

اقتصاد مالیایت، معداًت بر دوش طبقات متوسط و پاینی  بهاقتصاد نفیت  گذار از

ای و لوایاتن مالیایت از  بوده و از دید این طبقات، قرارداد اجامتعی خاورمیانه

                                                                                                    
 (.  (Brennan and Buchanan, 1980تفاوت این لوایاتن مالیایت را مقایسه کنید اب؛ -1
منذود؛ مذن  ( که سنّت را مانع نوسازی و توسعه قلمداد می1463و  1413ی  برخالف ادبیات ارتدوکس مدرنزیاس یون )دهه -4

، ایفای نقش «سنّت، نفت و ش به ابزار»ه وحدت حال، برآ من ک بر سازنده بودن نقش سنّت در فرآ یند توسعه اعتقاد دارم. اب این
  کند. ای، توسط سنّت را انممکن می مثبت و توسعه
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جوامع  سان، به این؛آ هنا خواهد اکستماّدی و معنایی سطح درآ مد و مرصف 

دشوار از وضع طبیعی کُند، پیچیده و ری هیدروکربین خاورمیانه درگری گذا

خواهند بود. ویمک  در قرن بیستخاص خویش به وضع اجامتعی خاص خود 
1
 

 

                                                                                                    
ویژه اب فذرض بسذط  ی وجذود ایذن قذرارداد بذه به ماهیذت و حنذوه« ای قرارداد اجامتعی خاورمیانه»بعدی اب عنوان ی  در مقاهل .1

 ام. پرداخته 41اترخیی تکنولوژی و تکنیک در خاورمیانۀ قرن 
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