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  ای یانهخاورم یقرارداد اجتماع
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 1سجاد ستاری
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 چکیده

 0.ای قرارداد اجتماعی خاورمیانه روایتیک  صورتبندی دراست مقاله کوششی 
در  حرکت آگاهی ،            تحو الت کاالیی آن است که همگام با نویسندهاستدالل 

 جوامع        در ا فق  عمومی ی هدگرگونی ساختاری حوز ،به تبع آنو  تاریخ
رسد که در  فرا میجوامع این تاریخ هر یک از در  ای لحظهتدریج  به ،خاورمیانه
نیروهای اجتماعی شکل و میان قدرت نخبگان سیاسی نوعی توازن ، هآن لحظ

، اضطرار قدرت ی هلحظتاریخی را      خاص   ی هاین لحظ نویسنده. گیرد می
این و بر  نامیده خاورمیانه               تول د سوژگی در زمان و  ای خاورمیانه         استثناء  وضعیت 

                                                     به موازات نزدیک شدن به این لحظه و وضعیت خاص ، نخبگان است که باور 
 /بار انقالب مسیر خشونتتاریخی             در دو راهی  نیروهای اجتماعی،قدرت و 

با تاکید بر وی گیرند.  می قرار قرارداد اجتماعیآمیز  صلحمسیر  و جنگ
ترین       موج ه، در ادامه     حاد رفتارها در این لحظه و وضعیت  یبینی ناپذیر پیش
 شرایط امکان،ماهیت، و  دانسته ای خاورمیانهجدید را قرارداد اجتماعی  مسیر

                                                                                                    
   (sattari.s@ut.ac.ir) دانشگاه تهران یاسیعلوم س اریاستاد. 1

  (.1051)ر.ک.؛ ستاری  است«                      ص ور بنیادی حیات نفتی»ین مقاله امتداد مقاله . ا0
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ویژه در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه  به آن را، منافع و موانع وجود ی هنحو
 . داده استشرح 

وضع طبیعی هیدروکربنیسم، ، ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی  :ها دواژهیکل
 وضع مدنی سوژگی              تحو الت کاالیی،سوژگی،  بی
 
 
 

  



 3... ای یانهخاورم یقرارداد اجتماع

 

 مقدمه

  ی از آن      ا شکال                                                        قراردادگرایی ب نیان زندگی روزمره و ضروری امر سیاسی است. 
                                                                 در تاریخ کهنه و نو  تمام جوامع باز یافت و اساسا  امکان تعلیق این توان  را می
قرارداد ای وجود ندارد.  هیچ جامعهبی وقفه، در تاریخ حیات انسان در  ی هتجرب

 تأسیسآن در ی  اولیهابتدایی و های تاریخی  از ریشه اجتماعی قطع نظر
مدرن غرب  تفکر، بازار و نظایر آن، در امر سیاسیدانش، شهر، ، خانواده، قبیله

و در  1شد آغاز (1003)و روسو (1030و  1031)، الک(1031)هابز   ء آرابا 
، 1555، 1531)گوتیر، دیوید (1050، 1031)جان رالز بای معاصر  هدور

 و (1510) جیمز بوکانن ،(1553، 1550، 1531)جین همپتون (،1551
سو اصحاب کالسیک و جدید  از یکبسط یافت.  (1553)توماس اسکانلون
ع طبیعی در باب سرشت انسان، اوصاف وض متعارضی مواضع قرارداد اجتماعی

صول عدالت، آزادی شهروندان، ا  همحدود مدنی، حدود قدرت حاکم،وضع و 
نهادهای اجتماعی و نسبت دین و  ایجاد مسئله ،تدر سیاس جایگاه امر اخالقی

 های کالسیک و جدید و از سوی دیگر، این روایت 0اند نموده صورتبندیدولت 
و  (1111)                     ماعی غرب، با رد  هیومرواج در تاریخ تفکر سیاسی و اجت با وجود

 و(1550)، ویرجینیا هلد(1533)بنتام و نقد معاصرانی چون کارول پیتمن 
 بوده است. همراه ( 0551، 1551)چارلز میلز

در اجتماعی قراردادگرایی امر از  درک و تجربه انساناین که فرض با مقاله 
یک روایت  صورتبندی براینو کوششی است  متفاوت است؛ جوامع مختلف

 1خاورمیانه.جوامع هیدروکربنی در ویژه  به 0قرارداد اجتماعی ای خاورمیانه
                                                                                                    

 .بازیافت( 1000در جمهوری افالطون ) توان قرارداد اجتماعی در اندیشه یونان باستان را میبحث ازتبار . 1

؛ 1551             ـ     ؛ بـوچر و ک ل ی    0555؛ کلوسـکو  1531ر.ک.؛ لسناف در کنار متون اصلی اصحاب قرارداد اجتماعی ). 0
 .(1011؛ تاک 1030؛ میسنر 1010؛ بارنز و بکر 1033؛ کاپلستون 1030؛ تلیس 1031؛ کاسیرر 0551فریمن 

 (.0511مقایسه ر.ک.؛ الربی نمونه و )برای  اند پرداختهو شمال آفریقا برخی به قرارداد اجتماعی در خاورمیانه  .0
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 و با چه ماهیت ای خاورمیانهکه قرارداد اجتماعی  آن استاساسی  پرسش
 :اصلی دارماستدالل  شش ،در اینجا ممکن است؟چگونه  وجودی ی هنحو

بورژوازی   و جامعه ،قرارداد اجتماعی در غرب حاصل نیاز تاریخی فردنخست؛ 
                          بود؛ ام ا قرارداد اجتماعی ( در قرن شانزدهم)0مطلقه قدرت های پارادایمبه 

در  مطلقه های قدرت پارادایمتاریخی نیاز  بالعکس محصول ،ای خاورمیانه
 .خواهد بود ویکم( در قرن بیست)بورژوازی و  جامعه ،خاورمیانه به فرد

تبع آن،  بهحرکت آگاهی در تاریخ و  ،            تحو الت کاالییرشد به موازات       دو م؛ 
نخبگان تدریج  به،                     ا فق جوامع خاورمیانهعمومی در  ی هحوز ساختاریدگرگونی 

جامعه و د، فر»از       تام ه امکان استقالل  ،هر روز بیش از پیشاین جوامع قدرت 
در  ترتیب، به این دهند. میرا از دست  «                  تکنولوژی  بورژوازی /سرمایه /دانش

امع وج/ قوی های قدرت پارادایم» ی همعادلقرن بیست و یکم، ی  خاورمیانه
/ امع در حال توانمندیوج»جدید        وضعی ت وشده دگرگون  0«ضعیف
 . شود می پدیدار« در حال افول های قدرت پارادایم

نوعی  ،خاورمیانههر یک از جوامع      ا فقای از  در لحظه ،این روند ی هادامبا      و م؛ س
این  گیرد. مینیروهای اجتماعی شکل و میان قدرت نخبگان سیاسی توازن 

                                                                                                    
                                دلیل امکانی ت بیشتر طرح قرارداد  بر قرارداد اجتماعی در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه، به تاکید در اینجا، دلیل .1

 هیدروکربنی خاورمیانه( است. اجتماعی در این جوامع )در قیاس با جوامع غیر

 .(1055)ر.ک.؛ ستاری  است« دولت و نظام سیاسی»ی  بدیلی برای دوگانه« پارادایم قدرت». 0

 ، دو نظریه وجود دارد:«دولت و جامعه در خاورمیانه»قدرت نسبت در باب .0
رداشـت  داشته و به نوعی، ادامـ  ب  تاکید بر آندولت رانتیر  ادبیاتکه  ،«دولت قوی/جامعه ضعیف»نظریه  نخست؛

 ست. قدرت دولت و جامعه ای  شیوۀ تولید آسیایی درباه
 ( مدافع آن است. 1533که میگدال ) «دولت ضعیف/جامعه قوی»              و دو م؛ نظریه 

،                                                                                              تا حد ی متفاوت از دو دیدگاه فوق است. اوال ؛ در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه )مانند قطـر، کویـت  مقاله موضع 
خالف برداشت ادبیـات                  است. ثانیا ؛ بر « دولت قوی/جامعه ضعیف»ارات و عربستان(، بر خالف دیدگاه میگدال، ام

گـی  وارون                                                    در جوامع هیدروکربنی خاورمیانـه، در حـال تحـو ل و    « دولت قوی/جامعه ضعیف»دولت رانتیر، معادله 
 است.در قرن بیست و یکم تدریجی 
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         استثناء  وضعیت »، «اضطرار قدرت ی هلحظ»می توان                خاص  تاریخی را  ی هلحظ
 چراکه نامیددر خاورمیانه  «           تول د سوژگیبه میل مفرط زمان »و  1«ای خاورمیانه

امکان است که  نه خارج از آنو      خاص                لحظه و وضعی ت تنها در این        اساسا  
میان جدید ی عاقرارداد اجتمانعقاد یک و  هدوسویتوافق  سوی نوعی بهحرکت 

 ی هلحظاین در وجود دارد. خاورمیانه در نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی 
برای گریز از            اضطرارا  و قدرت  نخبگانبخشی از  ،        استثناء                  اضطرار و وضعی ت  

آمیز  صلح خروجبرای           ضرورتا  و  نیروهای اجتماعیبخشی از انقالب و          امکانی ت 
در مشترکی برای توافق ک و احساس نیاز در سوژگی، بی وضع طبیعیاز 

 یابند.  می ای خاورمیانهاجتماعی  قراردادچارچوب یک 
          استثناء         وضعی ت  اضطرار قدرت، ی هرسیدن لحظ فرآیندتنها زمان و  نه م؛چهار

جوامع خاورمیانه یکسان نبوده و  ی ه                        و زمان تول د سوژگی در همای  خاورمیانه
ای سخت و طوالنی از مناظرات فکری و  و دوره        غیرخط ی                   مستلزم طی  مسیرهای 

     خاص                                                               منازعات سیاسی است؛ بلکه در هنگام فرا رسیدن این لحظه و وضعی ت 
جوامع خاورمیانه  ی هنیز، رفتار نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی در هم

حال، با نزدیک شدن به این لحظه و وضعیت  اینبا                          ضرورتا  یکسان نخواهد بود. 
تاریخی بزرگ تدریج در دو راهی  به و نیروهای اجتماعیقدرت ، نخبگان     حاد 

« اجتماعیآمیز قرارداد  صلح مسیر»و « جنگ/ بار انقالب خشونتمسیر »یعنی 
 گیرند.  میقرار 
در  ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی وقوع                  موقعی تی، امکانلحظه و در چنین  ؛پنجم
      دو م؛ ،          قدرت سن تینخبگان               خشونت  پرهیزی پیش شرط است. نخست؛  سهگرو 

                                                                                                    
کارل اشـمیت و   «وضعیت استثنایی»ای متفاوت از  در معنا و زمینهرا « ای خاورمیانه   ء              وضعی ت استثنا»، اینجا در. 1

 Agamben؛ 1035؛ آگـامبن و دیگـران   1050. )بـرای مقایسـه ر.ک.؛ اشـمیت    به کار برده امجورجو آگامبن 

2005). 
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                        منافع نخبگان قدرت سن تیترکیب      و م؛و سجدید                  نیروهای اجتماعی  پذیری      سن ت 
 . جدید اجتماعی نیروهایو 

استوار کردن قرارداد اجتماعی  ،راستااین در ترین سیاست  اطمینان بخش ؛ششم
لویاتان »، «خواهی مشروعه نو مشروطه» یعنی  هسه پایسیاستی بر  ای خاورمیانه

است. با این سیاست سه پایه، « محور مسولیت یگرای قانون اساسی» و« مالیاتی
چراکه هم  ؛یابد میامکان وقوع بهتری در عمل  ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی 

است. در  آمیز صلحی نحو بهعمومی جدید  ی ه                         خیر قدرت  سن تی و هم اراد ضامن
 با تاکید بر قادرند تانیروهای اجتماعی  ای خاورمیانه طرف قرارداد اجتماعی یک

قدرت در  پروکرستوسی       ماهی ت  مشروعه قدرت در جهت کاستن از    یت مشروط
توانند با تاکید  می، نخبگان قدرت قرارداد               و در طرف دیگر 1گام بردارند جامعه

از  در قبال قدرت فرد های مسولیتیک لویاتان مالیاتی و تأسیس بر ضرورت 
قرارداد اجتماعی به این ترتیب،  .در این جوامع بکاهند رادیکال گیسوژ      تول د 

در جهت برای حرکت               ام ا صلح آمیز                     هر چند ک ند و دشوار ی     مسیر  ای خاورمیانه
 . استبر سر جای خود نشاندن قدرت و سوبژکتیویته در خاورمیانه 

در ی اجتماع                     آرمانی  قراردادگرایی         سه نوع  ابتدا. دارداصلی  بخش چهارمقاله 
                   روند تحو الت کاالیی، ،در بخش دوم ام. نمودهمشخص را خاورمیانه تاریخ 

 ی هتبع آن، دگرگونی ساختاری حوز به                                 حرکت آگاهی در تاریخ  خاورمیانه و 
حرکت به  ضرورت               . در بخش سو م، امداده شرح                            عمومی در ا فق این جوامع را 

یک  صورتبندیو لزوم اجتماعی در خاورمیانه سوی نوع چهارم قراردادگرایی 
را   وجود آن ی ه، امکان و نحو      ماهی تو  «ای جدید خاورمیانه قرارداد اجتماعی»

 ام.  پرداختهآن  منافع و موانع  به ،پایاندر و   توضیح داده

                                                                                                    
 .(1050)ستاری « در خاورمیانهو قدرت   انسان، جامعه» ر.ک.؛در رابطه با ماهیت پروکرستوسی قدرت . 1
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 سه نوع آرمانی قراردادگرایی در خاورمیانه 

سه نوع آرمانی  می توان هخاورمیانسیاست و حکومت در در تاریخ 
از که « قراردادگرایی باستانی» نخست؛. داد تشخیصرا اجتماعی قراردادگرایی 

 ،آن چارچوبدر و  شده آغازدر خاورمیانه هزار سال پیش از میالد مسیح  سه
اراده سویه و طبق  صورتی یک بهدر عمل  ،اتباع تکالیفحقوق و  ی همحدود
از که « قراردادگرایی اسالمی» م؛   دو  1.شده استتعیین  ور یا پادشاهامپراطحاکم،

این نوع در داشته و  رواج خاورمیانهجوامع اغلب کنون در ظهور اسالم تا
                                                  نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی غالبا  در قالب سن ت  توافق قراردادگرایی،

از که « هیدروکربنیقراردادگرایی » سوم؛ و0یافته است.      تحق ق  «بیعت»دار  ریشه
جوامع نفتی سایر در به بعد  1535 ی ههداز و )در ایران(  1515 ی ههد

و حاوی نوعی  گردیده آغاز( امارات و عربستان کویت، نه )مانند قطر،خاورمیا
 0است.میان نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی توافق ضمنی 

در اجتماعی عام قراردادگرایی  اصلی و جریان می توان این سه نوع آرمانیبا  
در اغلب       اوال ؛ باید توجه داشت که  ،با این حال .داد توضیحرا تاریخ خاورمیانه 

هر سه نوع قراردادگرایی دو یا از  ترکیبیجوامع هیدروکربنی خاورمیانه همواره 

                                                                                                    
)مانند جامعـه   معاصر اغلب جوامع هیدروکربنی خاورمیانه همچنان در تاریخ «قراردادگرایی باستانی»           ا شکالی از . 1

ر.ک.؛ دوبلـوا و وان در   خاورمیانـه  باسـتان تـاریخ   ب. )در باقطر، کویت، امارات و عربستان( قابل مالحظه است
 (.1010؛ بیتس 1001؛ گریمال 1035؛ برتون 1010؛ ماله 1013؛ مالووان 1015؛ رو 1015اسپک 

بود که پس از اسالم تأیید و تداوم یافت و ارزش بنیانی خود را پیش از اسالم  عرب ی عهجاماز مواریث  «بیعت». 0
جوامع خاورمیانه، نخبگان قدرت روندهای سیاسی  اغلبحفظ نموده است. در  یاسالم جوامع ت و حکومتسیاسدر 
لگـوی قـراردادی دیگـر    امانند انتخابات را نمودی از بیعت فرض نموده و بر اصالت و اولویت بیعت بر هر  یمدرن

؛ حسـن  1051؛ فیرحـی  1010؛ قـادری  1001؛ عنایـت  1011ر.ک.؛ لمبتـون  بیعت  نقشی  تاکید دارند.)درباره
1011). 

پوشی جامعـه از خواسـت    چشم وپوشی نخبگان قدرت از أخذ مالیات از جامعه  ، چشم«توافق ضمنی»این اساس  .0
  است. طرح شده       مکر ر مدر ادبیات رانتیریسم ضمنی، خواهی از نخبگان قدرت است. این توافق  قدرت و پاسخ
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اخالق       مقو م بیشتر در عمل انواع آرمانی  این        ثانیا ؛ و . داشته استوجود مزبور 
د                           جامعه در برابر قدرت و تعه /د نامحدود فرد    تعه به بوده و                   سن تی و عقل مذک ر 

 انجامیدهانحالل تاریخی سوژه  در نهایت، و جامعه/محدود قدرت در قبال فرد
  .است

از  ویژه بهکنم.  میفرض  «سوژگی تاریخ بی»تاریخ خاورمیانه را  من بنابراین
هیدروکربنی در جوامع سوژگی  بازتولید وضع طبیعی بی                دو م قرن بیستم،  ی نیمه

 ی از وحدت سنت، نفت و شبه بازار و ابزار تکنوکراسی رفاهیناش ،خاورمیانه
تکنوکراسی  یکایجاد و این سه حفظ وحدت نخبگان قدرت با  1بوده است.

در  مصرف و درآمددستکاری مداوم  اند تا با بوده قادرهمواره ، نیرومند       رفاهی 
، ای خاورمیانهدر وضع طبیعی  به تحریف زندگی سیاسی بپردازند. لذاجامعه 

نخبگان از یکسو . یابند میی                 شرایط وجودی خاص  هر دو« فرد»و « قدرت»
            سن ت، نفت و ناشی از                ماد ی و معناییریان انباشت سرمایه ج کنترلقدرت با 
و با انحالل ایستاده جامعه بر فراز ، ابزار تکنوکراسی رفاهیبا و  شبه بازار

را به یک ضرورت «                    ت تام ه فرد از قدرت     تبعی »خود،  ی هعمومی در اراد ی هاراد
ی مطابق میل شخصیتفرد در و از سوی دیگر،  0کنند. می                   و حت ی فضیلت تبدیل 

د چراکه درآمد، مصرف و زندگی سیاسی او وابسته به تکنوکراسی نساز می خود
قدرت ،                              پیروزی روح قدرت بر روح فردی ترفاهی است. در این شرایط، با 

در جامعه و نه  قدرت ی هاراد و باقی ماندهبه فرد و جامعه امری بیگانه نسبت 
 ،خاورمیانه ای طبیعی این وضعبرآیند یابد.  می بازتاب قدرتجامعه در  ی هاراد

                                                                                                    
        ام ا در  (.1031)ر.ک.؛ هابز  آورد؛ انفعاالت انسان است. را پیش می« وضع طبیعی جنگ»در روایت هابز، آنچه . 1

درآمد، مصرف و »سازد؛ وابستگی  می بردر جوامع هیدروکربنی خاورمیانه را « سوژگی وضع طبیعی بی»اینجا، آنچه 
 فرد به تکنوکراسی رفاهی است. « زندگی سیاسی

(. 110و  111: 1031دانسـت. )ر.ک.؛ هـابز،    هابز در وضع طبیعی جنگ، زور و تزویر را دو فضیلت عالی می .0
« قدرت در    ی تفردو انحالل فرد از نخبگان قدرت حاکم             تبعی ت تامه » ،سوژگی در خاورمیانه                     ام ا در وضع طبیعی بی

 شود. تبدیل می عالیو فضیلت ضروری به دو هنجار 
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دارای هیدروکربنی در جوامع  ویژه به       فردی تناشکوفایی قدرت و ناگشودگی 
چون قطر، امارات، کویت و عربستان( )و نیرومند رنگ  ر                  تکنوکراسی رفاهی پ 

با ایجاد سه بحران اساسی       تحو لسه یکم و قرن بیستحال، در  با ایناست. 
دشوار را جوامع این در  سوژگی وضع طبیعی بیتاریخی تداوم  ،       در ا فق بزرگ

 سازد: می

 بحران نفت ساالری تدریجی پدیدار شدگی                تحو الت کاالیی و . 1

فرو  از ارزش و اهمیت پیشین نفتبه مرور تکنولوژیک بی پایان        تحو الت 
های  انباشت سرمایهجریان نخبگان قدرت به  ءامکان اتکا سان بدین کاسته و

، آتی فق     در ا « بحران نفت ساالری»با ظهور  .استهای آینده دشوار  در دههی نفت
 ،«                     سن ت، نفت و شبه بازار» ی هتضعیف نقش نفت در وحدت سه گان و بر اثر

)باألخص در جوامع دارای تکنوکراسی رفاهی کارآیی قبلی خود را تدریج  هب
، و این خود دهد از دست می                                              جمعیت باال، انباشت پایین و تنو ع اجتماعی زیاد( 

 .استنخبگان قدرت  ازگسست بیشتر نیروهای اجتماعی  زمینه ساز

برآمدن بحران و خاورمیانه تاریخ تکنولوژی، حرکت آگاهی در . 2
  یوتوپیا

این در  حرکت آگاهیدر جوامع خاورمیانه  تکنولوژیتاریخی اثر نهایی بسط 
هنگام هب پیشبیش از  حرکت از اواخر قرن بیستم، هر روز این است. جوامع
 ،ای خاورمیانه                           تردید و تنو ع در ذهن انسان بذر تکنولوژی با نشاندن  شده و

نیروهای اجتماعی جدید را و تی    سن قدرت نخبگان مناسبات پیشین تدریج  به
انحالل تمام با کار تاریخی مداوم در حال تکنولوژی        اساسا  . است نموده تضعیف
 ساختن  دگرگونتکنولوژی با  است.               سنت ی/ انتقالیجوامع این در ها       کل یت

و در زندگی روزمره  ی آنها /معنانشانهگی سرگشت باعث      سن تی  آگاهی مرزهای
به  .ای می شودخاورمیانه  انسانحیات در  «بحران یوتوپیا» تولیدبه تبع آن، 
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به سهولت با ابزار تکنوکراسی رفاهی  تاکنونقدرت نخبگان هرچند  ،ترتیب این
                   ام ا به موازات بسط  ؛اند ساخته                        را با خود مت حد و همساز  نیروهای عمده اجتماعی

آرمانی  عانوااز گسست  ،خاورمیانهو حرکت آگاهی در تاریخ تکنولوژی 
اجتماعی و قراردادگرایی شده  تشدید این جوامعقرارداد اجتماعی در پیشین 
 1.گردد میطلب توسط نیروهای اجتماعی و  اقتضا جدید

 بحران اوتوریتهشدگی      حاد  و عمومی  ی هدگرگونی ساختاری حوز. 3

 خاورمیانه،در تاریخ حرکت آگاهی و  ، بسط تکنولوژی            تحو الت کاالیی       اساسا  
ی ها یفهمامکان خودتجزیه نموده؛                        و روح کل یت گرای آن را       سن تی  آگاهینظام 
قدرت، عدالت، آزادی،            از فردی ت،  نو درکی مرور، بهو  ساختهرا فراهم  جدید
در این برای انسان بودن و انسان ماندن  و نظایر آن، عمومی، خیر جمعی ی هاراد

اراده، بر  از آن حیث کهتکنولوژی به ویژه                 اهمی ت می یابد. و ضرورت جوامع 
  گذارد می ای تاثیراتی ریشه انسان هیدروکربنی ی هجهان وطنان       آگاهی  روح و

شبه  وضعیتی رشدعمومی و  ی هدگرگونی ساختاری حوز ساز هزمینبنابراین 
ایران، قطر، )مانند خاورمیانه اغلب جوامع هیدروکربنی در  یانهگرا مدرن

تکنولوژی گرا،  شبه مدرن در این وضعیت. و عربستان( است امارات، کویت
 ؛ توانسازد را سست می)هر دو(  اجتماعی و سیاسیسلسله مراتب       سن تی نیان   ب 

کند؛  سلب میها  عمومی را از آن ی ه            سن تی در حوز نخبگان قدرتسازی  ممنوع
همگرایی نیروهای با و  کردهفراهم را  زندگی روزمره دموکراتیزاسیون ی هزمین

 ترتوانمند     ن تیسقدرت نخبگان در برابر را جامعه  اهان تغییر،خو اجتماعی
 های پذیریتمایز  بهتی    سن   پذیرینااز تمایزاین جوامع به این ترتیب،  .سازد می

تکنوکراسی رفاهی نقش جامع و فراگیر  و در این میان، کنند حرکت میجدید 

                                                                                                    
 ام.  پرداخته جامعهقدرت و  مناسباتتکنولوژی در بازتاب ( به 1050« )سی تکنولوژیجامعه شناسی سیا»در  .1
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گشوده شدن  ،ت     تحو الاین  بالفصل ی هنتیجمی یابد.  افولفرد و جامعه   هاداردر 
به ویژه است. در حوزه عمومی های سیاسی جدید  بیگانگیجامعه و تولید بیشتر 

و حرکت آگاهی تکنولوژی های آینده،  دههدر خاورمیانه رهبران             تحو ل نسلی با 
گیرد. در نتیجه،  تی می          رهبران سن  بعدی های از نسلامکان رهبری را در تاریخ، 

ور رهبران دارای امکان رهبری کمتر در جوامع های آینده دوران ظه دهه
 هیدروکربنی خاورمیانه خواهد بود. 

 حرکت آگاهی ،کاالیی)یعنی تحوالت  بزرگ      تحو لاین سه با ، نهایی در تحلیل
، (                       در ا فق جوامع خاورمیانه عمومی ی هدگرگونی ساختاری حوز و در تاریخ

میل به ه، که در آن لحظ رسد فرا میتاریخ این جوامع در  ای لحظهتدریج  به
آن در جامعه،  با رشد از نظم مستقر در این جوامع افزایش یافته وفراگذری 

           زمان تول د»و  «ای خاورمیانه          استثناء         وضعی ت »، «قدرتاضطرار  ی هلحظ»
  1رسد. می فرا «سوژگی در خاورمیانه

زمان »و  «ای خاورمیانه          استثناء         وضعی ت »، «قدرتاضطرار  ی هلحظ»
 «سوژگی در خاورمیانه      تول د

در      خاص  ی هیک لحظ با فرا رسیدن تنها ،ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی        اساسا  
و نخبگان سیاسی  ،ای که در آن است. لحظهخاورمیانه ممکن جوامع تاریخ 

و امکان استقالل نخبگان  دنقدرت نزدیک شو به برابرینیروهای اجتماعی 
ی  هلحظاین من  ناممکن گردد.تدریج دشوار و به، ینیروهای اجتماع قدرت از

و زمان  ای خاورمیانه          استثناء  وضعیت قدرت، اضطرار  ی هلحظ               خاص  تاریخی را 

                                                                                                    
دلیـل   اجتماعی پایین مانند قطر، امارات و کویت، به انباشت باال و تنوع، کم جمعیتدارای هیدروکربنی جوامع . 1

                                     ی اضـطرار قـدرت، وضـعی ت اسـتثنا     دیرتر و دشـوارتر بـه لحظـه    ،یک تکنوکراسی رفاهی پررنگ برخورداری از
                                         یند رسیدن با این لحظه و وضعی ت خـاص  در  آترتیب، زمان و فر رسند. به این                         ای و زمان تول د سوژگی می خاورمیان

 .بودنخواهد  یا خطی شکل همزمان و  ی جوامع خاورمیانه هم همه
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 آغازممکن برای  بهترین زمان، هلحظاین و  نامیده امدر خاورمیانه             تول د سوژگی
حرکت  براینخبگان قدرت  ونیروهای اجتماعی میان واقعی زنی  چانهیک 

و  تنها در این لحظه است.در خاورمیانه  یک قرارداد اجتماعی جدیدسوی  به
و  قدرتمشترک بین          حس  نیازنوعی درک مشترک و                   وضعیت خاص  است که 

ایجاد  ای خاورمیانهجدید تمهید یک قرارداد اجتماعی و مفاهمه  جهتجامعه 
 . شود می

اضطرار  ی هرسیدن لحظ فرآیندزمان و  ؛                      باید توجه داشت که اوال با این حال، 
جوامع  ی ه                        و زمان تول د سوژگی در همای  خاورمیانه                 وضعی ت استثناء   قدرت،

ای سخت و  و دوره        غیرخط ی                                           خاورمیانه یکسان نبوده و مستلزم طی  مسیرهای 
در هنگام فرا رسیدن  ؛  ا ثانی ناظرات فکری و منازعات سیاسی است.طوالنی از م

رفتار نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی در نیز،      خاص                    این لحظه و وضعی ت 
، با نزدیک شدن به در واقع                                          جوامع خاورمیانه ضرورتا  یکسان نخواهد بود.  ی ههم

 یکدر تدریج  به و نیروهای اجتماعی، نخبگان قدرت     حاد این لحظه و وضعیت 
 گیرند: می قرارتاریخی بزرگ دو راهی 

خشونت، ، آنطبیعی  ی هنتیجکه « جنگ انقالب/            مسیر متصل ب » نخست؛راه  
 است.انحطاط و زوال اخالقی سامانی،  بی
 ونوسازی  آن، برآیند که« اجتماعی جدید قرارداد منعطف مسیر»      دو م؛ راه و 

 است. هر چند به صورتی نسبی در جامعه  جامعهدر و صلح قانون  ،نظم تداوم
در افق  جنگ، /انقالب         امکانی ت از  زیربرای گ نخبگان قدرت بدین سان، 

، به عبارت دیگر نخواهد بود. مرفور                         ام ا انتخاب آنها ضرورتا   ؛ندا رمورفنیازمند 
انتخابی تنها بلکه  ،           حتمی و خط ی نه روندی ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی 

. در واقع، تنها استمحتمل، دشوار و طوالنی در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه 
 ی هدر لحظ و نیروهای اجتماعی تقدریک احتمال این است که نخبگان 

خود را از طریق یک  ، منافعای خاورمیانه          استثناء         وضعی ت  اضطرار قدرت و
و متفاوت  تازهمحتوایی /حفظ و در شکل ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی 
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و نیروهای اجتماعی، نخبگان قدرت  ی هی آیندها نسلحال،  با این د.نکن بازتولید
ای  پر مخاطرهناآرام و حیات ، جدیدقرارداد اجتماعی  ازدر صورت گریز هر دو 

  د داشت.نیکم خواهو در قرن بیست

 ای خاورمیانهجدید استلزامات پیش شرطی قرارداد اجتماعی 

در  ،ای خاورمیانه                      تحق ق قرارداد اجتماعی           استثناء ،اضطرار و وضعیت  ی هلحظدر 
قدرت نخبگان               خشونت  پرهیزی »پیش شرط است. نخست؛  سهوقوع گرو 
منافع »ترکیب      و م؛و س ،«جدید                 نیروهای اجتماعی            سن ت پذیری»        ، دو م؛«سنتی

در آن لحظه و « جدید اجتماعی نیروهایو       سن تیقدرت نخبگان نخبگان 
              وضعی ت خاص .

نوع چهارم آرمانی » حرکت به سویزمینه برای  تنها در چنین شرایطی است که
و  شده( هموار پیشینآرمانی  نوع)فراتر از سه  «قراردادگرایی در خاورمیانه

به  یمشترکگرایش انگیزه و                              سن تی و نیروهای اجتماعی جدیدنخبگان قدرت 
این نوع وجودی  ی هفلسف                ام ا روح کل ی و  .یابند میجدید اجتماعی  قرارداد

 ؟چیستقراردادگرایی اجتماعی در خاورمیانه 

 در خاورمیانهاجتماعی نوع چهارم قراردادگرایی سوی  به

 از قرارداد اجتماعی یمتفاوتروح و هستی  ،ای خاورمیانه جدیدقرارداد اجتماعی 
نمی توان بر مبادی، اصول و نتایج این دو را        اساسا  داشته و  در غرب مدرن
در غرب مدرن قراردادگرایی  ی هتنها زمینه و زمان نهچراکه  ؛نموداستوار  ییکسان

                                   درک و تصو ر واحدی از انسان، جهان و             بلکه اساسا   ؛نیستو خاورمیانه همسان 
در من لذا ندارد. وجود  ای خاورمیانهاروپایی و انسان زندگی در آگاهی تاریخی 

از چند حیث از قرارداد  را ای خاورمیانه قرارداد اجتماعیروایت خود از  ،اینجا
 :ه اممتمایز نمود( 1031)هابزی روایت ویژه بهاجتماعی در غرب 

       معم ای         برای حل   یپاسخایده و  ،یت هابزیرواقرارداد اجتماعی در  نخست؛
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         برای حل  ایده و پاسخی  ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی در اینجا،      ام ا  بود؛امنیت 
  است.  سوژگی بی       معم ای
 قدرت مطلقه  پارادایمایجاد  ، مستلزمیروایت هابزقرارداد اجتماعی در       دو م؛ 

معطوف  ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی در اینجا،           بود؛ ام ا )یا همان دولت مطلقه(
. استه در خاورمیان های قدرت پارادایم پروکرستوسیو مطلقه وجه  به کاهش

 های قدرت پارادایم             و دو می علیه  های قدرت مطلقه پارادایم                 لذا او لی به نفع 
 است. مطلقه
زایش سرمایه و  ،قرارداد اجتماعی در غربروایت هابزی دستاورد       سو م؛

قرارداد اجتماعی از مورد انتظار  دستاورددر اینجا،           بود؛ ام اگشودگی بورژوازی 
 .است                                 زایش سوبژکتیویته و گشودگی فردی ت  ، خاورمیانهدر جدید 
اعضای میان سویه  توافقی یک قرارداد اجتماعیروایت هابزی، در  چهارم؛

بین دو سویه  یقرارداد ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی اینجا، در        ؛ ام ا1جامعه بود
 . است نیروهای اجتماعینخبگان قدرت و 

     ام ا ؛داشت هگون استعاره یخصلتبیشتر روایت هابز قرارداد اجتماعی در  پنجم؛
ان قدرت و نیروهای میان نخبگ واقعی توافقی ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی 

 سیاسی است.  عملواقعیت و معطوف به  ابتدااز  اجتماعی و
فرد از قرارداد  بازگشت، امکان روایت هابزی از قرارداد اجتماعی در ؛ششم

حق برگشت از  ای خاورمیانهدر اینجا، در قرارداد اجتماعی        ؛ ام اوجود ندارد
و تأسیس نهادهای نظام حقوقی  بازسازیبوده و با ممکن طرفین  برایقرارداد 

، امکان برگشت هر دو روابط نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی تنظیم کننده

                                                                                                    
؛ کلوسـکو  1531ر.ک.؛ لسـناف   نمـوده انـد.   اشارهزی ب. بسیاری بر یکطرفه بودن قرارداد اجتماعی در روایت ها1

؛ 1010؛ بارنز و بکـر  1033؛ کاپلستون 1030؛ تلیس 1031؛ کاسیرر 0551؛ فریمن 1551               ؛ بوچر و ک ل ی 0555
 .(1011؛ تاک 1030میسنر 
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              ( متصو ر است.قراردادعدول از اصول )در صورت طرف از قرارداد 
در اینجا،                  اجباری بود؛ ام اامری ، قرارداد اجتماعی در روایت هابزی ؛هفتم

نخبگان و  بوده، امری داوطلبانه در عین ضرورت ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی 
توانند یکی از دو مسیر پیش روی خود  میهر دو اجتماعی نیروهای  قدرت و

را « قرارداد اجتماعی آمیز صلحمسیر »یا « مسیر انقالب، خشونت و جنگ»نی یع
با چه  ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی  آن است کهاساسی پرسش  حال1برگزینند.
 ؟استممکن  یو شرایط مایه درون ماهیت،

 ای خاورمیانه جدیدقرارداد اجتماعی وجود  ی ه            ماهی ت و نحو

چند  را بر خاورمیانهجدید در قرارداد اجتماعی روایت خود از در اینجا، 
 :ساخته اماستوار ای  پایه ضوفرم
       نه شر  نسان ا ذات آدمی: زیستی                                 ماهیت ناثابت انسان و تقد م شرایط  .1

 زیستیوابسته به شرایط و           خیر و شر که ترکیبی از مطلق و نه خیر مطلق 
در جوامع  «سوژگی وضع طبیعی بی»، آغازین با این پیش فرضمن . اوست

انسان در این ی  زندگی روزمرهشرایط از        اساسا  خاورمیانه را هیدروکربنی 
نخبگان قدرت با ، ای خاورمیانهدر وضع طبیعی  0می گیرم.نتیجه جوامع 
، تکنوکراسی رفاهییک  ایجادو « سنت، نفت و شبه بازار»وحدت حفظ 

و  گرفتهدست  فرد در جامعه را به «معنایی/                  درآمد و مصرف ماد ی»ساختار 
به انسان را زندگی سیاسی ستکاری مداوم نظام درآمد و مصرف، با د

 جوامعاین چون زندگی روزمره انسان در  .نمایند می تحریفصورتی مداوم 

                                                                                                    
 .ما قرارداد اجتماعی هابزی پرداخته وای  اد اجتماعی خاورمیانههای دیگر قرارد به تفاوت. در ادامه، 1

شرور آدمی  ذاتآدمی ریشه دارد و هابز وضع طبیعی جنگ را از  ذاتدر روایت هابزی، وضع طبیعی جنگ در  .0
امنیت ضرورت برای تامین  زعم وی، انسان بالذات خودخواه و خودبین است و به . بهمی کندهایش استنتاج  و انفعال

 (1050؛ مکللند 11: 1033؛ کاپلستون، 111: 1031دهد. )ر.ک.؛ هابز،  و بقا به قدرت مطلقه تن می
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انسان هیدروکربنی لذا  ؛گردد میوابسته  تکنوکراسی رفاهیبه هیدروکربنی 
                                 خاص  خود، ناگزیر برای دستیابی به و  ی هوابست زیستیحسب شرایط 

 سوژگی بیبه تداوم تاریخی « معنایی/                   درآمد و مصرف ماد ی»سطحی از 
  دهد. تن در میخود 

ان در وضع طبیعی شهروند :در جامعه انسان ها نابرابری طبیعی .2
این و ؛ 1نابرابرندر زندگی روزمره دخود  زیستیبنا به شرایط  ای خاورمیانه

را در « درآمد، مصرف و رفاه»نابرابری طبیعی امید به دستیابی عادالنه به 
  کند. کم میجامعه  ایعضمیان ا

در  ماهیت نزاع دائمی: ی هبدستیابی به درآمد و مصرف بیشتر به مثا .3
، را علت اصلی نزاع افراد با همماهیت و جوامع هیدروکربنی خاورمیانه، 

  0.جستجو کرد« درآمد، مصرف و رفاه بیشتر»بر سر آنها نزاع باید در 

 :ای خاورمیانهدر وضع طبیعی اخالق محافظه کاری بسط و سوژگی  بی .4
ماند چراکه  باقی نمی اراده عمومیجایی برای  ای خاورمیانهوضع طبیعی در 

در اند. بیشتراکثریت جامعه، همواره در جستجوی درآمد، مصرف و رفاه 
به « خود درآمد، مصرف و رفاه»جریان مداوم  تضمینفرد برای نتیجه، 

  0آورد. روی می کارانه محافظهاخالق سیاسی 

خاورمیانه ای، از در وضع طبیعی  روح توسعه:وجدان و افول انحطاط  .5

                                                                                                    
هـای ذهنـی و بـدنی     هابز با تاکید بر برابری طبیعی بر آن اسـت کـه آدمیـان بنـابر طبیعـت خـود در توانـایی        .1

 ( 11برابرند...)کاپلستون 

جسـتجو  « چشمی، بدگمانی و خودپسندی هم»ر و در سه خصلت ذاتی جویی را در نهاد بش هابز علت اصلی ستیزه .0
 (11: 1033؛ کاپلستون، 1011؛ تاک 110: 1031کند. )ر.ک.؛ هابز،  می

اسـت. در وضـع   « توانایی و دانایی خـود »متکی به « ایمنی»فرد در وضع طبیعی جنگ برای تامین  ،از دید هابز. 0
یرا همه همواره درگیر جنگ دائمی با هم بوده و ثمره کـار و تـالش   طبیعی هابز، جایی برای کار و کوشش نیست ز

 ( 1011؛ تاک 1030؛ میسنر 1031نامعلوم است. )ر.ک.؛ هابز، 
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چراکه  1؛اثری نیست« دار توسعه سیاسی ریشه»و « درون زا یصنعتتولید »
تفکر حیات وجدانی، جایی برای                سوژگی(، اساسا  بی)در این وضع طبیعی 

بر همین مبنا، در جوامع  ماند. نمی                                  خل اق، نقاد و مول د در جامعه باقی 
هیدروکربنی خاورمیانه مانند قطر، کویت، امارات و عربستان، ظواهر 

و درون زا تولید صنعتی از                پررنگ است ام ا بسیار زندگی مصرفی صنعتی 
 . نیست خبریدر این جوامع دار ریشه توسعه سیاسی 

 سوژگی: بیوضع طبیعی راه خروج از  ی هبه منزلجدید گرایی قرارداد .6
                               تواند فردی ت خود را دریافت کند  انسان نمی، ای خاورمیانهدر وضع طبیعی 

برای خروج  .حرکت نمایدجدید قرارداد اجتماعی نوعی سوی  به که آنمگر 
مسیر تنها ، و ورود به یک وضع مدنی سوژگی سوژگی از وضع طبیعی بی

  0.استجدید  گراییقرارداد آمیز صلح

قرارداد اجتماعی قراردادی میان  این 3:اجتماعی جدید دو سویگی قرارداد .7
 است. در خاورمیانه نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی 

 ،جدیدقرارداد اجتماعی غایت  4:خاورمیانه ایغایات قراردادگرایی  .8
امید، احترام و »و بسط نشاندن قدرت و سوبژکتیویته بر سر جای خود 

 .استدر این جوامع « اعتماد

                                                                                                    
: 1033؛ کاپلسـتون،  1031زعم هابز در وضع طبیعی جنگ، از تمدن و مزایایش خبری نیست. )ر.ک.؛ هـابز   به. 1

11) 

( و common power« )قـدرت مشـترک  »در سر نهادن بر فرمان                              حل  خروج از وضع طبیعی جنگ را  هابز راه .0
؛ 101-101: 1031داند که با اتکا به زور توانایی کیفر دادن را داشـته باشـد. )ر.ک.؛ هـابز،     ای می حکومت مطلقه

 (11-01: 1033کاپلستون، 

بنـابراین یکسـویگی دارد.    ؛شود نـه میـان اتبـاع و حـاکم     ی هابز قرارداد اجتماعی میان اتباع بسته می در نظریه. 0
 (111؛ 1031)ر.ک.؛ هابز، 

ی  زعـم وی، همـه   طرفین قرارداد بر پا شده است. به« آمیز ایمنی صلح»ی  از دید هابز، حکومت برای مقصود ویژه .1
؛ 1011؛ تـاک  111: 1031داسـتانند... )ر.ک.؛ هـابز،    ی خیر بودن صـلح و نیـز راه کسـب آن هـم     آدمیان درباره
 (01: 1033کاپلستون، 
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 ای خاورمیانهجدید اصلی قرارداد اجتماعی  ی هه پایس

، ای خاورمیانه اجتماعی قرارداد ییکی از استلزامات پیش شرطکه این با فرض 
 اجتماعی نیروهایو       سن تیمنافع نخبگان قدرت »ای از  کیب تازهدستیابی به تر

سوی  حرکت به را پیش شرطترین منطق سازگار با این  موجهاست؛ « جدید
قانون  و ، لویاتان مالیاتیخواهی مشروعه نو مشروطه» ی پایهسیاست سه 

در جدید قرارداد اجتماعی                     تلقی می کنم. اساسا   «محور مسولیت یگرای اساسی
 استوار کرد: تفکیک ناپذیر ی هتوان بر سه پای میرا   خاورمیانه

 خوانش های نیازمندجدید قرارداد اجتماعی  ه:مشروعخواهی  نو مشروطه (الف
در ی نو  ه               تصو ر هر فرآورد     ام ا  ؛قدرت و جامعه استای در باب انسان،  تازه

               سن ت در همه جا است. آفرین  ، خشونتمعنا و در عمل             بدون سن ت بیخاورمیانه 
از  اوشناخت        اساسا   بوده وای حاضر  خاورمیانهلحظات حیات انسان  ی ههمدر و 

 ی تجربه. دارد             ریشه در سن ت ضروری و نحوی مستقیم  و واقعیت امور بهحقیقت 
تاریخی            همین ضد یتمدرن در این جوامع از جهتی محصول  ی هاندیشناکامی 

هر نوع امکان استقالل  ،بنابرایناست. بوده      سن ت  دار ریشه آن با امر
، انتقادی بازخوانی امکان          است؛ ام امنتفی  ،       از سن تدر خاورمیانه  قراردادگرایی

جدید قرارداد اجتماعی  .دارد دوجوسازنده از غیر آن  یها سنتتفکیک و تمایز 
تنها بلکه  ؛باشد                              نافی سن ت و خواهان گسست از آن تواند  نمی ای خاورمیانه

، درصدد بازخوانی      فع الو غیر       فع ال یها ت   سن با تمایزگذاری میان تواند  می
و ال      ی فع ها ت   سن با جدید قرارداد اجتماعی  سازی و هماهنگ ها سنتانتقادی 
 گراییقراردادمحدود کننده  تنهانه دیگر      سن ت ، صورت این در .باشدسازنده 
قرارداد اجتماعی . هستنیز آن بخش  امکانبالعکس  بلکه ،نیستجدید 

 طرد مواریثبه جای بماند و  باقی ای خاورمیانهای  د تجربهای بای خاورمیانه
 جستجوبهتر خود را وقوع امکان آن، ا ب        پ رمایهزنده و از طریق گفتگوی ،      سن تی
 .  کند
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با                  اساسا  نمی تواند   در خاورمیانهجدید اجتماعی  قرارداد ب( لویاتان مالیاتی:
باشد چرا که  داشتهسازگاری و تناسبی  گرابازار شبهو  ینفتاقتصاد سیاسی یک 
نخبگان قدرت به استقالل از جامعه و ایستادن بر  ی ه، با وسوسو شبه بازار نفت

سوژه ساز در جوامع هیدروکربنی  نیروی منفی بیدو مثاب   بههمواره فراز آن، 
            سن ت، نفت و »که نفت از وحدت  بدین سان تا زمانی. نموده اند عملخاورمیانه 

چنان فرد را در وضع طبیعی  سی رفاهی همخارج نشود؛ تکنوکرا« بازارشبه 
چون . نگه خواهد داشتحرکت و منفعل باقی  متوقف و جامعه را بیسوژگی  بی

انسان هیدروکربنی مرتبط  ی از نفت با حیات ذهن و تجربه زیسته         شر  حاصل 
جایگاهی باید در جامعه با استقبال از یک جنبش نفت هراسی  بنابراین ؛است

تدریجی و هر حرکت        تحو لی  برای آن در حیات آینده برپا کرد. سرآغاز چنین
ای  نظام منتظم مالیات ستانی با چهرهسوی تأسیس یک  بهو دشوار ند       چند ک 

به گونه ای که باعث شکل گیری پیوندهای جدید  گیرانه است لویاتانی و سخت
نو در  ظم اقتصاد سیاسینمیان نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی و تکوین 

 خاورمیانه شود. 
لویاتان و  وعهنو مشروطه خواهی مشر: محور مسولیت گرایی قانون اساسیج( 

هم قدرت هستی می یابد.  «محور مسولیت یگرای قانون اساسی»تنها با « مالیاتی
ناگزیر از در آینده و هم فرد در خاورمیانه برای حصول به نتایج موردانتظار خود 

آرمان دو که به نحوی حرکت به سوی یک قانون اساسی مسولیت محورند 
را در خود مندرج و در عمل « لویاتان مالیاتی»و  «مشروعه نومشروطه خواهی»

اکتیویسم  با تنها محور، مسولیت  قانون اساسی               اصوال  تمهید یک  1تضمین نماید.

                                                                                                    
کـه از تحصـیل صـلح     برای تحصیل صلح بکوشد و هنگـامی  استکه امیدوار  باید تا جایی هر کس ،از دید هابز .1

؛ مکللنـد  113 -111: 1031ها و مزایای جنگ را بجوید و به کار برد. )ر.ک.؛ هابز،  د همه یارینتوا می دعاجز مان
 (05: 1033؛ کاپلستون، 1050
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کند بودن به رغم اجتماعی نیروهای اینکه  .است ممکن در انتخاباتسیاسی 
شکست در فرایندهای انتخاباتی، همچنان میل رو به                     روند تغییرات و حت ی 

     زنی  چانهروند  مایندگان خود،نداشته و با انتخاب سیاسی  ی تهرشدی به اکتیوی
را  (و قدرت فردبرای تعیین حدود مسولیت رت)با نخبگان قدو مستمر باواسطه 

 . نمایند دنبال
امکان وقوع در عمل  در خاورمیانه، قرارداد اجتماعی  سه پایه استاین سیبا 

 ی ه                              خیر قدرت  سن تی و هم ضامن اراد ی هچراکه هم تضمین کنند ؛یابد میبهتری 
، نیروهای طرف این قرارداد است. در یکبه نحوی صلح آمیز عمومی جدید 

 کاستن از، در جهت قدرتمشروعه     یت مشروط توانند با تاکید بر میاجتماعی 
و در طرف دیگر قرارداد،  1حرکت کنند جامعهقدرت در                   ماهی ت پروکرستوسی 

 های مسولیتلویاتان مالیاتی و یک توانند با تاکید بر تأسیس  مینخبگان قدرت 
 در خاورمیانه بکاهند. رادیکال گیسوژ      تول داز  ،فرد

  ای خاورمیانه جدید منافع قرارداد اجتماعیبرخی 

 :دارد     مهم   یو عمل ه تئوریکیجنت چند ،ای خاورمیانهی قرارداد اجتماع

 خاورمیانه به وضع مدنی سوژگی در سوژگی  وضع طبیعی بیاز گذار . 1

دفاع از و بازاندیشی در مناسبات قدرت و جامعه  کلید جدید گراییقرارداد
              اساسا  در وضع خاورمیانه است.  گذاردر حال                              موقعی ت سوژگی انسان در جوامع

، در صورت وجود یک تکنوکراسی رفاهی پررنگ، جایی ای خاورمیانهطبیعی 
جستجوی سوژگی، از دست  ی هزیرا ثمر ؛ماند باقی نمیبرای سوژگی انسان 

سوژگی،  لذا در وضع طبیعی بیاست. « درآمد، مصرف و زندگی سیاسی»دادن 

                                                                                                    
 ،)سـتاری « در خاورمیانهو قدرت   انسان، جامعه»ی هقدرت در خاورمیانه رجوع کنید به مقالدر رابطه با ماهیت  .1

1050.) 
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انسان در اضطراب و وابستگی و در بهترین حالت، در شرایط  ی هزندگی روزمر
       اساسا   .امید، احترام و اعتمادر شرایط نه د ؛درآمد و مصرف باال طی خواهد شد
ری محدود و سطحی از فلسفه     تصو ی سو بهتکنوکراسی رفاهی با راندن فرد 

دهد و با  تقلیل می، های زندگی فرد را به درآمد و مصرف ، ضرورتزندگی
هیدروکربنی به فرد نگاه انسان  معنایی/                  درآمد و مصرف ماد یدستکاری مداوم 

را  جامعهقدرت در راه گشودگی لذا  را در جامعه تحریف می کند.امر سیاسی 
قرارداد اجتماعی  سوی بهروند حرکت هرچند ترتیب،  به این بندد. می

 ی ههم نه در هم )آنطی زمانی طوالنی مستلزم دشوار و ،     ک ند ،ای خاورمیانه
سوژگی  ع طبیعی بیدر وض فرد ،این حرکتبدون           است؛ ام اجوامع خاورمیانه( 

  .ماندخواهد  باقی
 ،مشروعه آیینی قدرت با اصل مشروطیتاساس این حرکت محدود نمودن خود

 قانون اساسیو  یمالیاتلویاتان سوژه با رادیکال                       مقی د ساختن خودبنیادی و 
قدرت امکان گشودگی  تواند می        تا حد ی این سه سیاست، است.  محور مسولیت

جایگاه  از ؛سازد را میسرموقعیت سوژگی فرد ء ارتقا                    تبع آن، زایش فردی ت و به
و           حد  امکانتا  قدرت و سوبژکتیویته رادر نهایت  و ؛کاهدفرودرت قای  اسطوره

 .جای خویش بنشاندسر بر  هر چند به سختی،

 و نیروهای اجتماعی  جامعه نخبگان قدرت از دشوار شدن استقالل. 2

                                    قدرت از جامعه استقالل تام ه دارد؛ با  ای خاورمیانهکه در وضع طبیعی  حالیدر 
به  فرد و جامعهاز نخبگان قدرت امکان استقالل ، ای خاورمیانهقرارداد اجتماعی 

و نه  جامعه در قدرتفرد و  ی هاراد      تجل ی با در ادامه،  می شود. ارتردشومرور 
 وجهدر قیاس با گذشته  قدرت، جامعهقدرت پروکرستوسی در  ی هاراد

می  شکلو نوعی وابستگی متقابل در روابط دولت و جامعه  ی یافتهتر انسانی
 .گیرد
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 دو سویگی خیر قدرت و خیر عمومی. 3

، هم به مصلحت ذاتی فرد و هم مصلحت  در خاورمیانهجدید قرارداد اجتماعی 
      سن تی قدرت نخبگان تجدید حیات و  بقابه  از یکسوچراکه  ،نهایی قدرت است

 1.کند کمک میدر خاورمیانه             زایش فردی ت                 به تول د سوژگی و  از سوی دیگر،و 
تواند با رعایت دوسویگی خیر قدرت و  می قراردادگرایی جدیدترتیب،  به این

را در  و جنگخشونت ، گذار متمایزی خارج از راه انقالب  راه ،خیر عمومی
 رفورم ،بار یرات انقالبی خشونتجای تغی جوامع خاورمیانه هموار سازد و به

 را بنشاند.تدریجی 

 و حیات اخالقی  قانون، سرچشمه ای برای نظم. 4

، امکان ایجاد جامعه و نقد قدرت باتواند  میای  جدید خاورمیانهقرارداد اجتماعی 
تر را در جوامع  اخالقیسیاسی و اجتماعی حیات حال،  و در عین نو یوتوپیاهای

 سازد.خاورمیانه فراهم 

 راهنمای عمل سیاسی  و نوآگاهی . 5

و  تفکربرای  دار ریشه اصیل و یمضامین ، خاورمیانهدر جدید  گراییقرارداد
انسان در اراده، عقل، روح و آگاهی باب بحث در  برایای  هقلمروهای تاز

 گذار به وضع ی هنحو وسوبژکتیویته  قدرت ومناسبات و  ز یکسوا خاورمیانه
به یک  نوی و امکان نگرش می کندفراهم از سوی دیگر  در خاورمیانه مدنی

 همسازد. لذا می ر وادر جوامع خاورمیانه را هم بهترسامان سیاسی و اجتماعی 

                                                                                                    
هابز مصلحت انسان می داند که از وضع طبیعی جنگ بیرون آید. در هابز امکان چنـین امـری را خـود طبیعـت     . 1

تبع آن، دگرگونی  در تاریخ و بهسوژگی، این تحوالت کاالیی و حرکت آگاهی  ی بیعفراهم ساخته ولی در وضع طبی
؛ 1011؛ تـاک  1031ر.ک.؛ هـابز  (سـازد.   ی عمومی در خاورمیانه است که این امکان را فراهم میهساختاری حوز

  )13: 1033کاپلستون:
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و هم                                                       مهم ی برای افزایش ظرفیت تفکر انسان در جوامع خاورمیانه مفهومی ابزار 
  است. آمیز صلحراهنمایی نو برای عمل سیاسی 

توسعه و از روح  ای خاورمیانهطبیعی  در وضع: توسعه        و ماد ه وح زایش ر. 6
و  نبوده( اثری ریشه دارتوسعه سیاسی و  درون زا یصنعتتولید آن )      ماد ی نتایج 
و سیاست جدید قراردادگرایی اجتماعی  صورت دراین جوامع توسعه  آینده

گرایی  و قانون اساسیمالیاتی نومشروطه خواهی مشروعه، لویاتان 
تنها با یک قرارداد اجتماعی جدید در  .خواهد بودبهتری  محور آینده مسولیت

                                                                         خاورمیانه، دورنمای آینده این جوامع را می توان متفاوت از گذشته آنها تصو ر 
 نمود.

 ای خاورمیانهجدید قرارداد اجتماعی  ، دشوار و طوالنی       غیرخط ی مسیر

بزرگ  چند مانع                             امکان وقوع تاریخی دارد؛ ام ا هرچند  گرایی جدیدقرارداد
                                             در جوامع هیدروکربنی  دارای جمعیت کم و انباشت       اوال ؛ . استباقی  چنان هم

وجود یک تکنوکراسی رفاهی پررنگ،  به دلیل)مانند قطر و کویت( باال 
لذا دانند.  بخش می سوژگی موجود را رضایت بیجامعه وضع طبیعی اکثریت 
و ابزار تکنوکراسی رفاهی، کماکان کارایی « و شبه بازار          سن ت، نفت»وحدت 

در اغلب جوامع هیدروکربنی  سوژگی بیوضع طبیعی بازتولید  در      مهم ی
رغم  ؛ به      ثانیا دهد.  انجام می آمیزی موفقیتنحو  را به و این نقش داشتهخاورمیانه 

فق   ا عمومی در  ی ه                                               تحو الت کاالیی، حرکت آگاهی در تاریخ و دگرگونی حوز
از و جامعه  فرد، دشوار و طوالنی بوده و رهایی              این روند ک ند ،خاورمیانهجوامع 
و زود  آساندر جوامع هیدروکربنی خاورمیانه ی به تکنوکراسی رفاهی وابستگ

دار و اصیل در این  غیبت تاریخی بورژوازی ریشه ویژه به .هنگام نخواهد بود
        نهایتا   .کند را بازتولید میرفاهی  تکنوکراسیو جامعه به جوامع، وابستگی فرد 

در برخی          استثناء                      اضطرار قدرت و وضعی ت فرارسیدن لحظه  با فرض ؛که آن
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جوامع هیدروکربنی خاورمیانه)به ویژه جوامع دارای جمعیت باال، انباشت پایین 
، نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی ی ههم        احتماال  ،                     و تنو ع اجتماعی باال(

و برخی از  هبودنداستان  هم            تاریخی حاد  ی هلحظآن در « رفتار نحوه» ی هدربار
« قرارداد اجتماعی آمیز صلحمسیر »را بر « مسیر انقالب، خشونت و جنگ»ها  آن

قرارداد  ی هنهایی دربار یترتیب، دستیابی به توافق به اینترجیح خواهند داد. 
 تنهااین  ،       احتماال        ؛ ام ا دشوار و طوالنی استپیچیده،  ای خاورمیانهجدید اجتماعی 

به وضع اجتماعی  ای خاورمیانه                  از وضع طبیعی خاص صلح آمیز  عبور مسیر
 . است ای خاورمیانه     خاص 
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