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 چکیده
همچون  یعیبرخوردار از منابع طب یکشورها یا هاست که پژوهشگران، مشکالت توسعه سال

بر  شتریحوزه، ب نیپرشمار ا یها . پژوهشدهند یها نسبت م آن یِبرخوردار نینفت را به هم

و انتقادات  یتجرب یها پژوهش شرفتیاند. امروزه با پ بوده یمتک منابع یو بال ریرانت دولت هینظر

 یها وجود دارد و پژوهش یدیکمتر ترد حوزه، نیا کِیکالس اتِینظر یها یکاست رد ،ینظر

اند که  بوده سمیریرانت کیکالس اتینظر یها طیوتفر افراط لیتعد یبرا ییها تالش زیمتأخر ن

 کیکرده و به شکل  یرا بررس سمیریرانت یشده برا مطرح یامدهایمحدود از پ یا معموالً دامنه

 یبرا ریرانت مناسب از دولت پیتا آل دهیا کی ای اند، امدهیدر ن منسجممفصل و  ی هینظر

و  سمیریرانت کردیاست تا ضمن مرور رو دهیاند. متن حاضر کوش ارائه نکرده یخیتار یها یبررس

 سمیریرانت کیکالس اتیدر نظر یشده که اصالحات انجام یها پژوهش نیتر از مهم یمرور برخ

داگالس  ی انهینهادگرا کردیرو یاند، به معرف گشوده یبازنگر یبرا ییها چهیاند و در انجام داده

هر دو   ینقاط قوت و کاست منظور، نیمکمل بپردازد. بد یچارچوب مفهوم کینورث به عنوان  

چارچوب  تاًیها تالش شده است. نها آن قیتلف یو در راستا لیتحل سمیرینورث و رانت کردِیرو

ت که اگرچه در هردو شده اس یمعرف «ریمحدود رانت یدسترس نظم»به نام  ینیگزیجا یِمفهوم

 یا تازه یها نشیو ب رود یدو فراتر م نیاز ا یدارد اما با افزودن چند نکته تا حدود شهیر کردیرو
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 مسألهطرح 

رغم در  مند از منابع طبیعی فراوان )رانتیر(، علی های بهره پرسش که چرا بیشتر دولت این

ی اقتصادی و سیاسی باشد،  گرِ توسعه تواند تسهیل های عظیمی که می اختیار داشتن ثروت

اجتماعی را  های مختلف علوم گرانِ رشته هاست پژوهش یابند، سال در این راستا توفیق نمی

واداشته است. اهمیت رانتیریسم تا به آنجا بوده است که برخی پژوهشگران، فرسایی  به قلم

اند  فرد قلمداد کرده سیاسی منحصربه-کشورهای رانتیر را دارای ساختارهای اقتصادی

(Okruhlik, 1999:295مطالعات نشان داده .) ی سیاسی  های رانتیر برای توسعه اند که دولت

ای را برای  طلبانه های جاه ند و در بیشتر موارد برنامههای فراوانی دار و اقتصادی فرصت

ها از کشورهای فقیرتر هم بدتر  کنند، اما در عمل، گاه وضعیت آن توسعه تدوین و اجرا می

های  رشد اقتصادی، بازتوزیع نامناسب ثروت  است و اسیر معضالتی همچون کاهش/عدمِ

های قانونی و مدنی الزم برای  غنی، ایجاد نشدن زمینه-عمومی و تشدید شکاف فقیر

ها،  گری رژیم مشارکتِ آگاهانه و مستمر مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش، نظامی

محل مناقشات نظری و تجربی فراوان   گذاران و... هستند. این مطالعات بینی سیاست نزدیک

ها و  ضی از پدیدههای تجربی سربلند بیرون آیند یا بع اند از برخی آزمون اند و نتوانسته بوده

های اصلی )وجود  ی مفروضات خویش را تبیین نمایند، اما مفروضه کننده رخدادهای نقض

ارتباطی میان رانتیر بودن دولت و عدم توفیق دولت و جامعه در پیشرفت و توسعه( هنوز 

توان از پایانِ این مطالعات سخن گفت، زیرا بنیادهای نظریِ آن  اعتنا هستند و نمی قابل

ها )چگونگی  اند، موضوع مناقشه بیشتر تدقیق این مفروضه نوز از اساس رد نشدهه

های نظری و روشی  گیری این رابطه و تأثیرپذیری آن از عوامل دیگر( و رفع کاستی شکل

باره درحال انجام است و امروزه سخن  های بسیاری در این هاست. هنوز پژوهش این پژوهش

 ,Mirtorabi, 2011:250; Grayیریسم در میان است )رانت از ضرورت تعدیل مطالعات

2001; Springborg, 2013:301.) 

صورت مستقیم و غیرمستقیم به رانتیری بودن دولت  نیافتگی کشور ایران، به توسعه

نسبت داده شده و شاید این تنها یک اتفاق نیست که نخستین متن کالسیک درخصوص 

در مورد معضالت ایران در دوران پهلوی دوم و رانتیریسم توسط اقتصاددانی ایرانی و 

(. با توجه به Mahdavy, 1970پیامدهای رخ دادن نخستین شوک نفتی نگاشته شده است )

ی رانتیریسم،  های ایده عنوان یک کشور رانتیر و کاستی اقتصادی ایران به-شرایط سیاسی

ی پژوهشِ  تند. مسألهتری هس مفهومی مناسب پژوهشگران این حوزه هنوز نیازمند چارچوب

ی یک رویکرد جایگزینِ  حاضر، اصالح و تعدیل نظریات مربوط به رانتیریسم و ارائه
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ها، امکان نگریستنی متفاوت به مسأله را فراهم  پیشنهادی است که با فرارفتن از کاستی

 کند.

 1مروری بر مطالعات رانتیریسم و تحوالت آن

روند  شمار می های اصلی این مطالعات به شاخه 1منابعی بالی  و نظریه 2رانتیر ی دولت نظریه

ای به نام  ها پدیده اند. همچنین، برخی از پژوهش که البته از بسیاری لحاظ همپوشان

صورت مستقل موردبررسی قرار  صورت بخشی از نظریات فوق و یا به را به 1هلندی بیماری

ی بالی  آثار سیاسیِ اتکا به رانت و نظریه رانتیر، بیشتر بر ی دولت اند. در این میان نظریه داده

ازاینکه در  ، پس1724ی  منابع بیشتر بر آثار اقتصادی و اجتماعی آن تمرکز دارند. در دهه

کشور هلند ذخایر گاز طبیعی کشف و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از آن متکی شد، 

ی کافی رشد  اندازه ههای اقتصاد در این کشور ب اقتصاددانان دریافتند که سایر بخش

کنند. این تجربه برای کشورهای دیگری نیز رخ داد و نام بیماری هلندی به خود گرفت.  نمی

دهد که چرخ اقتصاد بیشتر بر اساس صادراتِ پررونقِ یک  بیماری هلندی هنگامی رخ می

گردد. در این شرایط نوسانِ قیمتِ کاالی مذکور در  کاالی خاص )برای مثال نقت( می

شود، همچنین  ای می ازارهای جهانی و نوسان سطح فروش آن موجب نوسان بودجهب

گردد که در سطح  تر بودنِ صادرات منابع طبیعی موجب می بودن و راحت صرفه به

تفاوت  مبادله )صنعت و کشاورزی( بی های قابل گذاری، تصمیمات اتخاذشده به بخش سیاست

های  های رانتی فعالیت در بخش ادی شبکهاقتص توجه باشند و در سطح فعالیت یا کم

ببینند و بخش خدمات در اقتصاد   صرفه مبادله )مانند زمین و ساختمان( را به غیرقابل

داده در این دو سطح موجب تضعیف صادرات کاالهای صنعتی  گسترش یابد و روندهای رخ

ارزی موجب افزایش شود. درواقع افزایش درآمد  و کشاورزی و افزایش واردات این کاالها می

شود، اما چون درآمدهای  مبادله می مبادله و غیرقابل تقاضا برای هر دو نوع کاالهای قابل

کنند، اضافه تقاضا برای کاالهای  مبادله را فراهم می نفتی امکان افزایش واردات کاالهای قابل

مبادله  الهای غیرقابلشود، اما اضافه تقاضا برای کا مبادله از طریق واردات پاسخ داده می قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی رانتیریسم از اصطالح مطالعات رانتیریسم استفاده شده است. وجه تسمیه در ادامه  در متن حاضر تعمداً به جای نظریه -1

 شرح داده شده است.
2. Rentier State 

3. Resource curse 

4. Dutch disease 
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ها و سرازیر شدنِ منابع تولید به سمت  )مانند زمین و ساختمان( موجب افزایش قیمت آن

مبادله  شود و بخش قابل مند می یافته از این شرایط بهره شود. درمجموع بخش رونق ها می آن

هلندی  زدایی را از آثار بیماری زدایی و کشاورزی گردد. به همین سبب، صنعت متضرر می

ی  (. ایدهBeblawi, 2016:199; Javadi, 2009:288; Di John, 2010:2اند ) قلمداد کرده

هایی همچون:  کند تا یک نعمت، نقمت بالی منابع، ثروت منابع را بیشتر یک نقمت تلقی می

ی انتظار، متنوع نشدن ساختارهای اقتصادی، پایین بودن  رشد اقتصادی کمتر از اندازه»

فاه اجتماعی، سطح باالی فقر و نابرابری، آثار مخرب محیط زیستی در سطوح های ر شاخص

های باالی منازعه  محلی، فساد افسارگسیخته، اداره و حکمرانی نامناسب و سرانجام شاخص

(. در مورد دالیل Mirtorabi, 2011:27; Karl, 2004:662; Di John, 2010:1«)و جنگ

 و نقمت برای اقتصاد ملی، توضیحات مختلفی ارائه تبدیل شدن نفت یا مواد معدنی به بال

های رونق و رکود بازارهای جهانی  شده است: دالیلی اقتصادی شاملِ نوسان قیمت )چرخه

های مالی ورودی به  ترتیب میزان جریان های شدید در میزان صادرات و بدین موجب نوسان

مالی یادشده نقش پررنگی در  های شود. این شرایط در هنگامی که جریان اقتصاد کشور می

شود، همچنین  پذیری کمتر آن می نظمی بودجه و مدیریت ی کشور دارند، موجب بی بودجه

ریزی بلندمدت و مستمر فراهم  مالیِ برنامه در شرایط نوسان درآمدیِ دولت، زیرساخت

های شغلی و تشدید نابرابری و محصورشدن بخش  نیست(، بیماری هلندی، ضعف مهارت

بر بودن بخش نفت و ارتباط آن با تکنولوژی خارجی موجب  و مشکل مالیات )سرمایه نفت

خوبی دولت را  شود که بخش نفت، بخشی جدا افتاده در اقتصاد کشور باشد که به می

گیری کاهش  قدر فراوان است که نیاز دولت به مالیات کند. میزان وجوه آن مالی می تأمین

انجامد( و دالیل سیاسی و  ابستگی شدیدتر به نفت میکند و همین امر به و پیدا می

اجتماعی شاملِ کاهش پاسخگویی رژیم سیاسی به دلیل استقالل مالی یافتن از جامعه، 

های فساد و بال تأثیر شدن قوانین در  جویانه در جامعه، افزایش فرصت تشدید رفتار رانت

ی دولت رانتیر، نخستین بار،  (. نظریهMirtorabi, 2011:29-32های حیاتی ) برخی زمینه

الگوها و مسائل »ای با عنوان  توسط اقتصاددانی ایرانی به نام حسین مهدوی در مقاله

مطرح گردید. وی رانتیریسم را « 1های رانتیر: موردِ ایران ی اقتصادی در دولت توسعه

از سوی هایی  پرداخت)»کند که در آن دولت مقادیر کالنی رانت خارجی  شرایطی تعریف می

دریافت کند. «( کننده ها یا دولت کشورِ دریافت ها به افراد، شرکت ها یا دولت افراد، شرکت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran. 
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توان بدین  ها از کانال سوئز و عواید ناشی از فروش نفت را می ها بابت گذر کشتی پرداخت

ی تاریخی خود به این  (. او طی مطالعهMahdavy, 1970:428عنوان رانت در نظر گرفت )

ای از قبیل  تواند دولت را با مشکالت عمدهرسید که اتکا به درآمدهای نفتی می نتیجه

ی دولت، درصد کم  فایده رویه و بی های غیرنفتی اقتصاد، مخارج بی نیافتگی بخش توسعه

های اقتصادی، استقالل مالی دولت و افزایش غیرعادیِ قدرت آن  مشارکت مردم در فعالیت

  ازتوزیع و رشدِ انتظاراتِ مردم بدون امکان برآورده ساختن آندر مقابل جامعه و بحران ب

 انتظارات مواجه سازد.

سرعت  ی علمی جهانی مواجه شدند و به نخستین آثار رانتیریسم با استقبال جامعه

های رانتیریسم  های مختلف، ایده . پژوهش1ها شکل گرفت های بسیاری بر اساس آن پژوهش

های جدیدی مطرح شد و ابعادی از  ن به کار بردند، پرسشرا در مورد کشورهای گوناگو

واقعیت مورد تأکید قرار گرفت که مفروضات رانتیریسم را به چالش کشید. آکرولیک در 

قدر استفاده شده که معنای خود را  اصطالح دولت رانتیر آن»انتهای قرن بیستم بیان کرد: 

گران  پانزده سال بعد یکی از پژوهش(. کمتر از Okruhlik, 1999:308«)از دست داده است

های  ای درخصوص اصالحات و تعدیل ادبیات تحقیقی بازنگرانه»این حوزه تأکید کرد که 

تدریج ظهور یافته است و بر نیاز به بازگشت به مبانی تجربی اصیل و  مفهوم دولت رانتیر به

صالح یا حتی رد این مفهوم بندی تأکید دارد... زمان بازنگری، ا نوآورانه در بررسی این فرمول

(. متیو گری سیر تطور مطالعات رانتیریسم و Springborg, 2013:301«)فرارسیده است

. از نظر گری، نظریات 2(Gray, 2001است ) حرکت آن به سمت انعطاف بیشتر را نشان داده

سوم اند که فاز  رانتیریسم در طول تغییراتی که به خود دیده، سه فاز را پشت سر گذاشته

ی  ی کالسیک دولت رانتیر از دهه ی رانتیریسم متأخر نام دارد. فاز اول نظریه آن نظریه

است که شامل نظریات مهدوی، ببالوی و لوچیانی و مایکل  1990ی  تا اوایل دهه 1980

کالسیک دولت رانتیر  اصول کلی نظریه»پردازان و محققان  شود. در فاز دوم نظریه رأس می

نخستین نقدی که بر »، در این فاز «ما آن را توسعه دادند و اصالح کردندرا حفظ کردند ا

سازی همبستگی  گشت: مدل گرایی آن برمی ی کالسیک رانتیریسم وارد آمد به تقلیل نظریه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنها در   -های انجام شده در جهان نیستوجه شامل تمامی پژوهشمطابق با آمار سایت مقاالت علمی گوگل. که به هیچ -1

است. جستجوی بدون محدودسازی  ی مرتبط به بحث رانتیریسم تولید شده مقاله 844، حدود 2418تا  2411ی زمانی  بازه

بالی »و « بیماری هلندی»هزار پژوهش انجام شده است.  7نزدیک به « رانتیردولت»دهد که در خصوص تاریخی نشان می

 اند؛ بدیهی است که این سه همپوشانی دارند.هزار پژوهش را تا کنون به خود معطوف داشته 28نیز هرکدام بیش از « منابع

 .Mirtorabi,2010برای دیدن روایت دیگری از سیر تطور نظریات رانتیریسم نگاه کنید به  2
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های اقتصادی بدون ارجاع کافی به بافتار سیاسی انجام گرفته و  آن ساده است، تعمیم

آثار اولیه به دلیل که توسعه را صرفاً برحسب اندازه و  کارایی اندکی داشت...بسیاری از این

انگاری بودند...و  ماهیت منابع طبیعی خدادادی کشورها تبیین کرده بودند، دچار ساده

«. چارچوب تبیینی ناکافی داشتند زیرا امر اقتصادی، امر سیاسی را از خانه بیرون رانده بود!

انگارانه بود  ازحد ساده ی کالسیک بیش نظریه دومین نقد نیز این بود که ادعاهای تبیینیِ

شود پس نباید انتظار هیچ  اگر دولت در ساختار رانتیری واقعاً از جامعه مستقل می»مثالً 

ها در پاسخ به فشارهای اجتماعی به برخی  ای از آن داشت، اما این دولت پذیری مسئولیت

«. دهد گاه کامالً رخ نمی جامع هیچ استقالل کامل دولت از پردازند... ها می گذاری سیاست

شده  شده موجب شد نظریه دولت رانتیر تخصصی این انتقادات همراه با دیگر نکات مطرح

هایی که  های ویژه را به تحلیل افزود. شرایط و پویایی های تاریخیِ نمونه پدید آید که پویایی

ظم سیاسی پس از آغاز رانت دولت و جامعه پیش از آغاز رانت داشتند برای تحلیل روابط و ن

به کار گرفته شد و به تجربیات خاص هر کشور توجه شد، همچنین روابط خارجی 

ی دولت رانتیر مشروط نیز در ادامه  ها وارد شد. نظریه کشورهای رانتیر نیز به برخی تحلیل

که در ادبیات پیشین -شکل گرفت که بر ضعف یا امکان از هم پاشیدن قدرت دولت 

تأکید کرد. دولت رانتیر همواره در معرض  -شد ز جامعه و بسیار قدرتمند فرض میمستقل ا

های خاصی  تهدید انقالب یا آشوب داخلی قرار دارد. این فاز از نظریات رانتیریسم بر نمونه

همچون دوبی، ابوظبی و قطر تمرکز کردند که اقتصاد خود را تنوع بخشیده و به اقتصاد 

گذاری و تجارت را لیبرالیزه کردند و برای شهروندان خود  سرمایه جهانی پیوستند، قوانین

دولت »ی دولت رانتیر مشروط بدین نتیجه رسید که  های جدیدی آفریدند. نظریه فرصت

تواند  حتی می»دولت رانتیر «. مستقل نیست، بلکه اقتصاد سیاسی آن را در بر گرفته است

بخواهد اطمینان  –ی اخیر رخ داده است هچنانکه در دو ده–به جامعه پاسخگو شود اگر 

ی  رویکرد رانتیریسم متأخر توسط والری در مطالعه«. یابد که در درازمدت بقا خواهد یافت

این »ی کشور عربستان به کار گرفته شد.  کشور عمان و توسط جونز در مطالعه

ی ببینند، آن را پردازان به جای اینکه رانتیریسم را همچون مدلی از کل ساختار سیاس نظریه

ی  گیرند. فاکس و همکارانش نیز اصول نظریه های سیاست در نظر می مثابه یکی از ویژگی به

دهند. یا مایکل  کنند اما آن را در بافتار فرهنگی و اجتماعی قرار می رانتیریسم را حفظ می

«. ندک گر در پژوهش خود استفاده می عنوان متغیری مداخله هرب که درآمد رانتی را به

های تاریخی پیش از آغاز  رویکرد رانتیریسم متأخر، به عوامل غیررانتی مانند پویایی

ای  های کسب شده توسط دولت، مسائل امنیتی منطقه ها، نوع رانت رانتیریسم و تأثیرات آن
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کند و با وارد کردن عواملی همچون بلوغ دولت، تهدیدهای نوظهور، نگاه  و تضادها توجه می

ها  شدن و ضرورت واکنش به این تأثیرات، تغییر سیاست ها، تأثیرات جهانی نتدولت به را

تر و  طی تغییر میزان رانت، رشد جمعیت و فشار جامعه برای اشتغال، این نظریه را پیچیده

 (:Grey, 2011:7-19کند ) تر می کامل

 های رانتیریسم : سه فاز نظریه8جدول 
Table 1: Three phases of rentierism theories, reference: Gray, 2011:24 

 ها کشورها و دوره مؤلفان مربوطه ها ویژگی فاز

8- 
یه

ظر
ن

 
 ی

ک
سی

ال
ک

 

 جامعه-ی دولت تبیین سیستماتیک دولت و رابطه

دولت بخش اعظم درآمدهایش را از محل رانت خارجی 

 کند کسب می

گر است، مخارج اجتماعی باالیی  دولت به شدت توزیع

گیرد و یا اصالً  معه مالیات کمی میدارد و از جا

 گیرد نمی

دولت از جامعه مستقل است )یعنی برای عمل و 

ای که ممکن است  گونه ها آزاد است به کردن رانت خرج

ی کافی برای جامعه  اندازه ناگهان بپندارد که دیگر به

 خرج کرده است(

گذاری اقتصادی و توسعه از سوی  اقدام به سیاست

 دولت اندک است

نوعاً فاسد و هدردهنده است اما این رفتار دولت به 

 دلیل استقالل آن تأثیر سیاسی کمی دارد

روابط نخبگان سیاسی از طریق نئوپاتریمونیالیسم 

یابد )اما هر دولت نئوپاتریمونیال لزوماً رانتیر  سامان می

 نیست(

 مهدوی،

 ببالوی،

 لوچیانی

تا  1960ی  ایران دهه

؛ 1970ی  دهه

رب کشورهای ع

تا  1950فارس از  خلیج

؛ همچنین این 1980

ی  نظریه برای عراق دهه

؛ مصر 1960-1980

و  1980-1970ی  دهه

-1970ی  اردن دهه

1980 

6- 
یه

ظر
ن

 
ص

ص
خ

ی ت
 

یه
ظر

و ن
را 

گ
 

ط
رو

ش
ی م

 

 گرا ی تخصص نظریه

ی کالسیک  تر از نظریه تر و پیچیده ای موشکافانه نسخه

 دولت رانتیر:

ها را دریافت  برخی مالیات گر است اما دولت توزیع

 کند؛ می

 دولت فقط تا حدودی مستقل است؛

گذاری اقتصادی مشخصی دارد؛ نقش دولت  سیاست 

درون و میان سطوح خرد، میانه و کالن اقتصاد تفاوت 

 پذیرد می

ی کالسیک دولت  واکنشی به این نقد بود که نظریه

 1990کریستال 

 1997چودری 

 2010هتروک 

 2008دیویدسون 

 2009و 

 1999هرب 

 2010الرشید 

 2010جونز 

 2010فولی 

 2008شوارز 

متنوع: مطالعات موردی 

معموالً بر یک یا چند 

ی  کشور حاشیه

فارس تمرکز دارند  خلیج

ای در  و معموالً بر دوره

، 1980های  دهه

 2000یا  1990

ند و گاهی  متمرکز

اخیرتر. برای نمونه 

( یمن 1997چودری )
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 ها کشورها و دوره مؤلفان مربوطه ها ویژگی فاز

 انگارانه است رانتیر بسیار ساده

جامعه -ماتیک از روابط دولتهنوز یک تبیین سیست

 است

 ی مشروط نظریه

ی کالسیک دولت رانتیر  کند که نظریه استدالل می

 نیازمند به کارگیری تلفیقی با دیگر رویکردهاست:

های  ی کالسیک دولت رانتیر با دیگر نظریه نظریه

اقتصاد سیاسی )مانند روابط حکومت با دارندگان 

لملل و تاریخ تلفیق ا های روابط بین وکار(؛ نظریه کسب

 شده است

ی  این نظریه نیز واکنشی به نقدهای مطرح بر نظریه

 کالسیک دولت رانتیر است

ای  توان آن را صرفاً تبیین سیستماتیک ساده کمتر می

 جامعه دانست.-از روابط دولت

و عربستان سعودی را 

مطالعه  1980ی  تا دهه

العات کند. مط می

تر ممکن است  گسترده

های  شامل مونارشی

دیگر شوند. هرب 

( به اردن و 1999)

 مراکش پرداخت.

9-
یه

ظر
ن

 
خر

تأ
م م

س
ری

تی
ران

ی 
 

ی رانتیریسم متأخر به نوع  کند که نظریه استدالل می

تر و  شده  پردازدکه پاسخگوتر، جهانی خاصی از دولت می

 تر است. دارای تفکر استراتژیک

یریسم متأخر از عواملی مانند بلوغ دولت، ی رانت نظریه

شدن، ضرورت نقش  ی تأثیر بحران نفت، جهانی تجربه

دارانه میان  دولت در توسعه و یا تمایالت سرمایه

نخبگان حاکم و فشارهای اجتماعی جدید برای 

 اصالحات یا توسعه تأثیر گرفته است.

همچنین پاسخی به نقدهای مطرح شده در مورد 

سیک دولت رانتیر و ترکیبی از نظریات ی کال نظریه

 ی فاز دوم است. دوگانه

های روابط  مدعی است که رانتیریسم یکی از پویایی

جامعه است نه ویژگی ساختاری دولت؛ و –دولت

 اند. طلبانه بوده های سابق بسیار جاه نظریه

 متیو گری،

و نیز به صورت 

 ضمنی

 در آثار:

 (،2004مورد )

 و 2010هتروگ )

2009،) 

 و 2009هویت)

( و دیگران 2011

 بیان شده است

های عرب خلیج  دولت

]فارس[: بحرین، کویت، 

عمان، عطر، عربستان 

سعودی و امارات 

ی عربی از  متحده

 تاکنون. 1990

 

هایی قرار  ی دولت رانتیر در طی زمان با نقدهایی مواجه شده و مورد بازنگری بنابراین نظریه

اند که ابعادی از نظریات رانتیریسم را  شده هایی انجام ژوهشگرفته است، در همین مسیر پ

هایی راجع به مسیر اصالح و تکمیل آن هستند،  اند و دارای داللت به چالش کشیده

هایی که برای بازنگری دارند در جدول بعدی آمده  ها و داللت هایی از این پژوهش نمونه

 است.
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 های مهم : مرور برخی پژوهش6جدول 
Table 2: Review of some important researches 

 

 شرح پژوهش
ها برای بازنگری  داللت

 در مطالعات رانتیریسم

بنیامین 

اسمیت 

(2010) 

از رویکرد نهادگرایی تاریخی برای بررسی تأثیرات رانتیریسم استفاده 

ی تطبیقی رژیم پهلوی در ایران و رژیم  کرده است. او به مطالعه

ی او چراییِ فروپاشی رژیم  رداخته است. مسألهسوهارتو در اندونزی پ

پهلوی و ماندگاری رژیم سوهارتو است. از نظر او زمان ورود درآمدهای 

نفتی به اقتصاد سیاسی کشورها، عامل مهمی است که باید موردتوجه 

که پیش از آغاز درآمدهای نفتی، یک حکومت،  قرار گیرد. درصورتی

های  ناچار نهادسازی باشد، به ای را پی گرفته های توسعه سیاست

گیرد که رانتیریسم با آن مواجه خواهد شد و تأثیرات  مناسبی انجام می

قدرتِ ناشی از -یابد. در غیر این صورت ثروت مخرب آن کاهش می

ی مبتنی بر رانت نفتی متمایل  گذاران را به توسعه رانتیریسم، سیاست

از نهادسازیِ مذکور ناتوان کند که معموالً به دلیل کنار زدن جامعه  می

 یابد ای می است و سرانجامی غیر توسعه

لزوم توجه به نقش بافتار 

 نهادین

ناصحی 

(2016) 

های دولت پهلوی در مقام  گذاری ی دکترای خویش به سیاست در رساله

پرداخته است و در جستجوی دالیل این  1791واکنشی به شوک نفتی 

ی آن را در  تدبیر، ریشه احتیاط و بی های بی گذاری سیاست

کند که  یافته است. او پیشنهاد می 1724ی  های اقتصادی دهه مشی خط

های مربوط به دولت رانتیر اثرات نهادهای پیشین که به  در پژوهش

دهند مورد توجه قرار گیرد. چنانکه  رخ می« وابستگی به مسیر»صورت 

ست جایگزینی ی پیشین سیا ناصحی موردبررسی قرار داده است، تجربه

ی  گرایی دولتی در دهه موجب شد توسعه 1724ی  واردات در دهه

 -که شوک نفتی منابع بسیاری در اختیار دولت قرارداد-نیز  1794

 همین مسیر پی گرفته و تقویت شود.

لزوم توجه به نقش بافتار 

نهادین و وابستگی به مسیر 

 طی شده
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 شرح پژوهش
ها برای بازنگری  داللت

 در مطالعات رانتیریسم

هیبر و 

منالدو 

(2011) 

ها است. آنان با  بستگی به منابع بر اقتدارگرایی رژیممسأله آنان تأثیر وا

تری به شناختی تالش کردند ارزیابی دقیقانجام برخی اصالحات روش

دست دهند و دریافتند که بخشی از کشورهای وابسته به منابع، 

اند )مانند نروژ، ونزوئال و اکوادور( و  اقتدارگرایی کمتری تجربه کرده

اند )مانند اندونزی، شیلی و  بی را تجربه نمودهبرخی اقتدارگرایی تقری

تشخیصی بر  نیجریه(، برخی دیگر نیز وابستگی به منابع تأثیر قابل

طورکلی در درازمدت  است. چنین تأثیری به میزان اقتدارگرایی نداشته

های خاصی وجود دارند که منابع طبیعی به حفظ  وجود ندارد. نمونه

وابستگی به منابع وجود داشته کمک رژیم اقتدارگرایی که پیش از 

 وجه قابل تعمیم نیست. هیچ کرده است، اما این قضیه به

 لزوم بازنگری مفروضات

شناختی و خطاهای روش

گیری از روشضرورت بهره

های بیشتر و هایی که پاسخ

های تری به پرسشدقیق

 دهنداساسی رانتیریسم می

ناپذیری الگوهای تعمیم

ظر علی و همبستگی مدن

 مطالعات رانتیریسم

موهاپاترا 

(2448) 

تأثیر رانتیریسم بر دموکراسی را بررسی کرده است. او با تحلیل تطبیقی 

ی سیاسی کشورهای عربی و ترکیه نشان  ساختارِ دولت و الگوی توسعه

داده است که شرایط منجر به دموکراتیزاسیون که در ترکیه وجود 

ست. این غیاب به چندین امر داشته است در کشورهای غایب بوده ا

ی استعماری تأثیرات اقتصاد رانتیر، تهدیدات  راجع است: پیشینه

ها در منطقه در طول جنگ سرد. یکی از  اسرائیل و رقابت ابرقدرت

نکات مهم مورد توجه نویسنده که در دموکراتیزاسیون ترکیه مؤثر واقع 

اجتماعی مدرن های  شده است، ارتباطات نزدیک با غرب و تشکیل گروه

ی جدایی نهادین میان دولت و اقتصاد بوده است. موانع  در نتیجه

های  دموکراسی در جهان عرب چیزی فراتر از ماهیت اتوکراتیک رژیم

کنونی است: بورژوازی رشدنیافته، شیوع پاتریمونیالیسم در ساختارهای 

 های امنیتی گرایان و نگرانی دولتی، ترس از به قدرت رسیدن اسالم

های اقتدارگرای منطقه  های غربی که موجب حمایت آنان از رژیم رژیم

 شود می

لزوم توجه به بافتار و 

 ی تاریخیپیشینه

لزوم توجه به روابط میان

 کشوری و تأثیرات آن

توجه به ساختار اجتماعی 

)طبقات و نیروهای 

اجتماعی متفاوت هر 

 کشور(

 

تری لین 

کارل 

(2014) 

در ونزوئال را بررسی کرده است همچنین این کشور های نفتی  آثار رونق

را با کشورهای نیجریه، الجزایر، ایران و اندونزی نیز مقایسه کرده است. 

گیری و  تمرکز او بر یک ویژگی مشترک کشورهای نفتی است: تصمیم

گذاری و اقدامات خاص نخبگان سیاسی در بزنگاه رونق نفتی.  سیاست

ی  های مختلف صادرکننده چرا دولت»ت که ی او این اس در واقع مسأله

ای مشترکی  کنند، مسیر توسعه نفت که در بسترهای متمایز فعالیت می

را انتخاب کردند، خط سیر رشد اقتصادی مشابهی را تداوم بخشیدند و 

کند که تکرار این  کارل فرض می«. نتایج معموالً معکسی به بار آوردند؟

گیری  های تصمیم الً ناشی از چارچوبالگو در بافتارهای مختلف احتما

لزوم توجه به نقش بافتار 

 نهادین

لزوم توجه به نقش و 

 عملکرد نخبگان سیاسی

توجه به زمان پیدایش 

دادن رانتیریسم و بستر رخ

 آن
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 شرح پژوهش
ها برای بازنگری  داللت

 در مطالعات رانتیریسم

مشابهی باشد که نخبگان سیاسی را در جهت تصمیمات خاصی 

ها خصلت نهادین دارند و از ترکیب شرایط  انگیزاند. این چارچوب برمی

های میان  از دید او شباهت آیند. اقتصادی و سیاسی خاصی پدید می

گیری  های وابسته به نفت )خصوصاً در الگوهای تصمیم دولت

برداری از نفت با فرآیند  سیاستمداران( به دلیل مصادف شدن بهره

سازی رخ داده است. این همزمانی برای او از اهمیت فراوانی  دولت

 برخوردار است

والدنر و 

اسمیت 

(2013) 

ی میان وابستگی به منابع و کاهش رشد اقتصادی، اقتدارگرایی و  رابطه

ای وجود  جنگ داخلی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که چنین رابطه

اند که مطالعات  کننده نشان داده های نقض ندارد. بررسی نمونه

هایی که در این  رانتیریسم توانایی تبیین کافی نداشته و نباید پژوهش

گیرند را با استثناء پنداشتن کشورهای رانتیر صرفاً در  حوزه انجام می

 چهارچوب مطالعات رانتیریسم انجام داد.

لزوم بسنده نکردن به 

چارچوب قبلی و امکان 

 گیری از نظریات مکملبهره

رابینسون و 

همکاران 

(2006) 

های سیاسی  سی ریشهبه جای استفاده از رویکرد صرفاً اقتصادی به برر

بالی منابع پرداختند. آنان نتیجه گرفتند که اگر نهادهای کارا و 

ها و  گذاری ها، سیاست پاسخگو و دولت کارا وجود داشته باشد، انگیزه

یابند و در غیر این صورت،  های اشتباه نخبگان سیاسی بهبود می تصمیم

 دهد. های اشتباه، بالی منابع رخ می گذاری به دلیل سیاست

امکان فرا رفتن از تقلیل

 گرایی اقتصادی

لزوم توجه به بافتار نهادین: 

رانتیریسم با گذر از 

فیلترهای نهادین مختلف، 

تأثیرات مختلفی به بار می

 آورد

آروا 

(2008) 

ی مدنی را بررسی کرده است. او  تأثیر رانتیریسم بر انفعال جامعه

رح شده در مطالعات دریافته است که بر خالف الگوهای نظری مط

ای نیست که  گونه ی دولت و جامعه در کویت به رانتیریسم رابطه

ها پدید آمده  های اجتماعی به دولت و انفعال سیاسی آن وابستگی گروه

ی انسانی، افزایش  باشد، بلکه در این کشور رانتیریسم به ارتقای سرمایه

اجتماعی از های  قابلیت نهادها و استقالل موجب شده است که گروه

لحاظ سیاسی فعال باشند و در راستای پیشبرد دموکراسی در مقابل 

ی خاص کویت منجر به افزایش  زنی کنند. نفت در نمونه دولت چانه

 های اجتماعی شده است. عاملیت گروه

نقض مفروضات هستی

 شناختی رانتیریسم

احتمال نعمت بودن نفت و 

کمک آن به رفاه و 

 دموکراسی

گذاری رانت با تفاوت تأثیر

توجه به بافتار سیاسی و 

 اجتماعی خاص هر کشور
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 شرح پژوهش
ها برای بازنگری  داللت

 در مطالعات رانتیریسم

احمدف 

(2013) 

پژوهشِ  27خصوص پرداخته و  به فراتحلیل مطالعات انجام گرفته دراین

را بررسی کرده است. او نشان داده است  2411تا  1777انجام گرفته از 

یر گذارد، اما این تأث که اگرچه نفت تأثیری منفی بر دموکراسی می

مشروط به بافتار نهادین کشورها است تا جایی که درآمدهای نفتی 

دولت در برخی مناطق مانند آمریکای التین حتی توانسته به تقویت 

 دموکراسی کمک کند.

لزوم توجه به نقش بافتار 

 نهادین 

امکان مثبت بودن تأثیر 

 رانت بر دموکراسی

نادمی 

(2017) 

 1722های  رابری را در ایران بین سالی بین درآمدهای نفتی و ناب رابطه

بررسی نموده است. او با استفاده از یک مدل رگرسیون  2412تا 

بر نابرابری را  GDPای، تأثیر غیرخطی سهم درآمدهای نفتی از  آستانه

سنجیده است. او دریافته است که در شرایط ناچیزبودن درآمدهای 

دهد اما پس از رسیدن  مینفتی، افزایش این درآمدها نابرابری را کاهش 

 شود. ای خاص این تأثیر برعکس می به آستانه

نقش میزان رانت در 

 چگونگی تأثیرگذاری آن

 ها لزوم بازنگری در مفروضه

باقری 

(2014) 

پرداخته  2411تا  1725ی بالی منابع در ایران از  به بررسی پدیده

منجر به درآمد ی موردنظر وفور منابع  است. او دریافته است که در دوره

جویی،  ی باال نشده است، سایر پیامدهای بالی منابع مانند رانت سرانه

پذیری از  های اقتصادی نوآورانه و مولد، آسیب فساد، تضعیف فعالیت

محیط اقتصادی بیرونی به دلیل اتکای فراوان به عایدات نفتی، استقالل 

های پیش  ورهدولت از ملت و عدم پاسخگویی آن به شهروندان نیز در د

در ایران وجود دارند؛ اما وفور منابع آثار  59و پس از انقالب سال 

گذاری،  ها که برای تقویت سرمایه اند: بخشی از رانت مثبتی هم داشته

امور نظامی و آموزش هزینه شده است تأثیر مثبتی بر نرخ رشد تولید 

 ناخالص داخلی گذاشته است.

امکان وجود آثار مثبت 

 رانت

دا و لی باس

(2009) 

ها  های کشورهای خارجی به آنمیزان ثروت نفتی کشورها و کمک

شود در هنگام آشوب داخلی نسبت به کشورهای فقیرتر در موجب می

 تر باشند و ثبات بیشتری داشته باشند.باپول و سرکوب موفقمصالحه

لزوم توجه به میزان ثروت 

های نفتی کشورها و کمک

 کشورهای خارجی

لیک آکرو

(1999) 

های چارچوب رانتیریسم از این لحاظ محدود است که از اهمیت انتخاب

های ها و پیامد این تصمیمات برای گروهگذاریسیاسی و سیاست

کند و ساختارهای اقتصادی را برجسته پوشی میاجتماعی مختلف چشم

 سازد.می

لزوم توجه به عوامل 

سیاسی در کنار عوامل 

و  ریگذااقتصادی، سیاست

 های آنها و بازندهبرنده

دهد که تاکنون ضرورتِ این تغییرات توسط  روند تغییر و بهبود نظریات رانتیریسم نشان می

ازحد مستقل فرض نکردنِ  پژوهشگران مختلف به رسمیت شناخته شده است: لزوم بیش
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یق، های خاص و عم شمول به سمت تبیین های عام و جهان دولت، لزوم حرکت از تبیین

گرایی اقتصادیِ نظریات ابتدایی رانتیریسم، ضرورتِ منفعل فرض نکردن  لزوم وانهادن تقلیل

فرهنگی -جامعه و توجه به نقش طبقات و نیروهای اجتماعی، لزوم توجه به بافتار اجتماعی

المللیِ اقتصادی و سیاسی، توجه به  های تاریخی، ضرورت در نظر گرفتن روابط بین و تحلیل

های  ها و شیوه سازی اصی مانند زمان پیدایش رانت و میزان آن، تدقیق شاخصعوامل خ

ذکر است  سنجش و امکان تأثیر مثبت رانت بر دموکراسی و رشد اقتصادی. همچنین قابل

های مالی( معموالً  که مطالعات رانتیریسم )جز تأکید بر نقش اقتصادی نوسانات بازار و کمک

المللی، عواملی وجود دارند که ممکن است  ند؛ در بافتار بینا بر داخل مرزها متمرکز بوده

ی تحت حاکمیت آن را متأثر سازند.  های جامعه رانتیر و نیز ویژگی ماهیت و رفتار دولت

تواند چنین تأثیراتی  المللی یک عامل سیاسی فراملی است که می های بین برای مثال تحریم

ی نیز صرفاً با دست نامرئی بازار آزاد تعیین داشته باشد. نوسانات قیمت بازارهای جهان

یابد. برای  ها جهت می های سیاسی ابرقدرت شود، بلکه گاه کامالً بر اساس استراتژی نمی

( که بازی سیاسی آمریکا و عربستان در تغییر میزان تولید 2014مثال نگاه کنید به کوپر )

یش از انقالب را بر اساس اسناد وزارت قصد تأثیرگذاری بر اقتصاد ایرانِ پ نفت و قیمت آن به

های اقتصادی یا سیاسیِ کشورهای رانتیر  خارجه آمریکا تحلیل کرده است. همچنین فعالیت

های سیاسی و یا سرکوب  در بیرون از مرزهای خود )برای نمونه حمایت ایران از جنبش

ت رانتیریسم تواند عامل مهم و مؤثری باشد که موردتوجه مطالعا داعش توسط آن(، می

ای  شدن، پدیده های جهانی مثابه یکی از جلوه شدن جوامع به ای ها، رسانه بر این نیست. عالوه

دادن به تقاضاهای  های عمومی و شکل تواند در درازمدت در افزایش آگاهی است که می

براین استدالل  ها نقش بازی کند. عالوه مدنی و افزایش کنشگری آن ی جامعه نیروهای

خارجی، بر این  رانتیریسم درمورد پیامدهای سیاسی و اجتماعیِ وفور رانت یکِ مطالعاتکالس

اگرچه ارتباط اولیه : »1گیری، نمایندگی هم وجود ندارد گزاره مبتنی است که بدون مالیات

تواند وجود نداشته باشد، اما این یک  کننده می گیری و دموکراسی نمایندگی میان مالیات

ی دموکراسی  هرگاه دولت تا حد زیادی متکی به مالیات باشد مسألهواقعیت است که 

(. نقدهایی بر Luciani, 2015:73«)یابد گریزناپذیر است و تقاضای دموکراسی افزایش می

کنشِ دو عامل  تر از برهم دهد واقعیت پیچیده این پنداشت وارد شده است که نشان می

ز گویاترین شواهد مربوط به پیچیدگی (. یکی اHerb, 2003; Ross, 2004مشخص است )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. No representation without taxation 
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ی پهلوی اول  ی ایران در طول دوره تواند تجربه این ارتباط و عدم صدق همیشگی آن، می

ی دولت در  ها و مداخله سازی، بیشتر از محل مالیات های انبوهِ دولت باشد که طی آن هزینه

حکومت رضاخان طور که جان فوران ذکر کرده است در طول  اقتصاد تأمین شد. همان

داد و مابقی از  درصد درآمد دولت را تشکیل می 15درصد و شاید حداکثر  14درآمد نفت 

درصد(  14درصد(، گمرک ) 24درصد(، مالیات ارضی ) 18تجارت و صنعت انحصاری )

(. در طول Foran, 2011درصد( بود ) 5درصد( و انحصارقند وچای ) 9مالیات بردرآمد )

های  های بسیاری به اشکال مختلف و با اجبار نظامی از گروه تحکومت رضاخان، مالیا

اجتماعی مختلف )مانند خوانین که تمایل به استقالل از دولت داشتند( دریافت شد 

(Cronin, 2007:49-69 ،اما تمایلی عمومی به پاسخگو ساختن دولت شکل نگرفت ،)

کراتیک. نقدهای دیگری نیز بر طورکلی نیز رژیم عملکردی اقتدارگرایانه داشت و نه دمو به

جان، این پنداشت رایج را زیر سؤال برده  رانتیریسم وارد آمده است. برای مثال دی مطالعات

های فاسدتری دارند. او  است که کشورهای رانتیر نسبت به کشورهای غیررانتیر بوروکراسی

انتیر مقایسه کنیم، ی کشورهای غیر ر ی کشورهای رانتیر را با مجموعه گوید اگر مجموعه می

(. همچنین Di John, 2010:5فساد در کشورهای رانتیر به میزان بسیار باالتری نیست )

کشورهای عربی که نسبت »اند،  رانتیریسم کمتر به نقش عامل جمعیت توجه کرده مطالعات

ها کم است، مانند یمن، سوریه و مصر، بیشتر به سرکوب تمایل  رانت به جمعیت آن

که کشورهای دارای نسبت رانت به جمعیتِ باال مانند کویت، عربستان  درحالی اند داشته

های بالقوه را با افزایش توزیع  عربی هدفِ کاهش میزان نارضایتی متحده سعودی و امارات

براین،  (. عالوهSpringborg, 2013: 304) 1اند و سرکوب کمتری داشته« اند گرفته رانت پی

یز نظر داشت که در درون یک اقتصاد سیاسیِ آشکارا رانتیر و متأثر توان به امور دیگری ن می

تر  تبیین جامعه را قابل-ی دولت ها چگونگیِ رابطه از آن امکان بروز دارند و توجه به آن

سیاسیِ معاصر که همچون یک  سازد. برای مثال، فرآیندهای ترویج مذهبی در اسالمِ می

 .2وضوع عمل خویش قرار داده استآپاراتوس هژمونیک، فرهنگ سیاسی را م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برد: اگر ذخایر هیدروکربنی  های رانتیر راه می ی دولت بینی آینده ، به نوعی پیش«جمعیت به رانت نسبت»های نظری  داللت -1

 .(Springborg,2013:304دان تاریخ خواهند پیوست ) شان رشد ناگهانی بیابد، به زباله ها به اتمام برسد یا جمعیت آن

که در دستگاه نظری  2005اند، برای مثال نگاه کنید به علمداری،  هایی به انجام رسیده در این خصوص نیز پژوهش 2

 مند از رانت خارجی توجه دارد. های مذهبیِ دولت بهره کالینتلیسم به نقش سیاسی سازمان
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 ی مکمل طرح نظریه

ی مختلفِ رانتیریسم که به  میرترابی، در بررسی خود حدود بیست دیدگاه و نظریه

اند را مرور کرده و نشان  سازی و ثبات سیاسی پرداخته موضوعاتی همچون دموکراسی، دولت

های نفت و سیاست این  پویشکارگیری رویکرد نهادگرا در بررسی امتیاز به»داده است که 

است که بر اهمیت نقش نهادها و نیروهای اجتماعی داخلی در شکل دادن به تحوالت تأکید 

های خارجی را برجسته  ورزد و نقش عامل سیاست و نه نیروهای طبیعت و رانت می

های مختلف  یابی مشکالت دیرپا در حوزه سازد. در این شرایط امکان بهتری برای ریشه می

(. چنانکه در بخش Mirtorabi, 2011:250) «شود خیز فراهم می وسعه در کشورهای نفتت

اند که برای  های جدید مطالعات رانتیریسم در مسیری پیش رفته شد، نسل پیش نشان داده

اند و بسیاری از مطالعات اخیر  بررسی آثار رانت خارجی، رویکرد نهادگرایانه را پیشنهاد کرده

تر باشند و نقش نهادها را مغفول نگذارند. در این مقاله، رویکرد  خیاند تاری کوشیده

رود که پیوندهای خاصی با  عنوان رویکردی ویژه به شمار می ی داگالس نورث، به نهادگرایانه

پیرو  های حامی جویی، شبکه نظریات رانتیریسم دارد. این پیوندها به اموری مانند رانت

منفی به رانت ندارد و امکان  ردد. همچنین نگاهی ازپیشگ )کالینتلیستی( و خشونت برمی

براین آنچه نورث در قالب  ها را به معنایی خاص در نظرگرفته است. عالوه مولد بودن رانت

های دولت رانتیر دارد و  کند، شباهت بسیاری به ویژگی محدود مطرح می دسترسی نظم

هایی را  را نیز برای چنین دولت تواند مسیر ممکنِ گذار به دموکراسی رویکرد نورث می

 ترسیم نماید.

کند که آن را  آغازد و به روشی تحلیل می رویکردِ نورث و همکارانش با مفروضاتی می

سازد  وبری بدل می شناسیِ تاریخیِ شبه به یک اقتصاد سیاسی چندبعدی و جامعه

Motevaseli Et al.2009; Mirfardi & Ramezani, 2013)ِی  ظریه( و درواقع یک ن

سازد و تحلیل  های تجربی را ناگزیر می مفصل توسعه است که بافتارمندی آن، رجوع به داده

را از دنیای متغیرهای اقتصادی فراتر برده و به امور اجتماعی مانند نهادها و نظام باورها و 

ینی نهادهایی که به تعامالت اقتصادی، سیاسی، د»سازد: در این رویکرد،  ها متوجه می ارزش

بخشند کلید درک این پرسش است که چرا برخی جوامع قابلیت  و سایر تعامالت شکل می

 (.North Et al. 2006:93) «ی اقتصادی و سیاسیِ مداوم را دارند توسعه

های  ی نهاد اجتماعی با ایستارها و کنش ی دوسویه ی آغازِ رویکرد نورث، رابطه نقطه
اند که از سویی این باورهای افراد است که نهادها را  افراد است. او و همکارانش نشان داده

ی فرهنگی هر جامعه و فرهنگ جاری هر جامعه است  دهد و از سوی دیگر ذخیره شکل می
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(. نهادها قواعد Mantzavinos Et al.2004:76-79دهد ) که نظام باورهای افراد را شکل می
های رسمی و غیررسمی  ل محدودیتاند و شام قواعد بازی یک جامعه»پایای رفتار هستند: 

(. افراد بر Denzau & North, 1994:4) «بخشند هستند که به روابط میان فردی نظم می
کنند،  شدن( کسب می های ذهنی که طی آموزش یا تجربه )یعنی طی اجتماعی اساس مدل

ها شده، باور های ذهنی تثبیت کنند. مدل جهان را تفسیر و بر اساس تفاسیر خود کنش می
های مختلف برای  دهند و نظام باورها است که انتخاب یک کنش در میان گزینه را شکل می

 & Denzauکند؛ نظام باورها در نهادها حک و تثبیت شده است ) کنش را تعیین می

North, 1994:3-14; North et al. 2006:93; North et al.2017:74; Mantzavinos et 

al.2004های خود شباهت و اشتراک یابند  وند افراد در تفاسیر و کنشش (. نهادها موجب می
اطمینان زندگی کاسته  قطعیت/عدم پذیریِ روابط افزایش یابد و از عدم بینی و بنابراین پیش

سازند کنترل جهان پیرامون  شود. همچنین چون نهادها امکان کنش جمعی را فراهم می
شود  ز عدم قطعیت زندگی کاسته میگردد و از این لحاظ نیز ا توسط بشر تسهیل می

(North, 1990:23ازاین .) توان گفت که از منظر نورث نهادهای اجتماعی که شامل  رو، می
قواعد رسمی، قوانین مکتوب، معاهدات اجتماعی رسمی، هنجارهای غیررسمی، رفتارها و »

 North etشوند ) می« ی جهان به همراه ابزارهای اجرا باورهای مشترک درباره

al.2017:57محض قرار دارند ) قطعیت و عدم  سامانی ی مقابل بی (، ماهیتاً در نقطهNorth, 

شود،  یابد و کنترل می هایی که از طریق نهادها کاهش می سامانی (. یکی از بی1990:23
 North etی جوامع اساساً با مسأله خشونت مواجهند ) خشونت است. از نظر نورث همه

al.2017: 55 هیچ یک از اعضا »نفره باشند،  ده های چند تر از گروه جوامعی که بزرگ(. در
ی تمامی اعضای گروه یا جامعه داشته باشد و از این رو  تواند آگاهی شخصی درباره نمی
توان از روابط شخصی به تنهایی برای کنترل خشونت استفاده کرد. چنانچه جوامع  نمی

ر حرکت کنند، شکلی از نهاد اجتماعی باید به ت های بزرگ بخواهند به سوی ایجاد گروه
ی رقابت خشن برای  ، در تمام جوامع همواره گزینه«وجود آید تا خشونت را کنترل کند
اعمال محدودیت بر رقابت یکی از »روی افراد است؛  کسب امکانات و منابع یا مقام پیش

 «رود به شمار مینتایج فرعی و ضروری تحدید کاربرد خشونت درون هر گروه اجتماعی 
(Ibid: 56-57 ؛ یعنی روی دیگرِ کنترل خشونت، محدودکردن دسترسیِ عموم به امکانات)

برای  -رانت-اقتصادی و... توسط فرادستان و بنابراین ایجاد امتیازات خاص دسترسی
فرادستان است. به بیان دیگر در هر بافتاری که طی اعمال خشونت یا تهدید به آن، یک 

فرادستی به آن گروه امکان تحدید دسترسی  ضع فرادست قرار گیرد، موضعگروه در مو
گیری  دهد. پس از شکل مند شدن از امتیاز دسترسی )رانت( را می فرودستان و بهره
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های فرادست یا از سوی فرودستان  های مختلف فرادستان در جوامع، اگر میان گروه گروه
ستان تهدید خواهد شد، بنابراین ائتالفی های فراد آمیز رخ دهد، رانت های خشونت کنش

نبودن پیدایش خشونت،  صرفه آید، ائتالفی که به دلیل به های فرادست پدید می میان گروه
. کنترل خشونت در جوامع 1کند سازوکارهایی قهری برای ممانعت از خشونت ایجاد می

ساساً متفاوت رخ یافته به روشی ا توسعه، نسبت به جوامع توسعه نیافته و درحال توسعه
 دهد. می

گرفتن  فاصله -1اند:  جوامع بشری در طول تاریخ دو تحول عمده را تجربه کرده
جمعیت و موقت و پیدایش نخستین جوامع دائمی پرجمعیت  های کم ی زندگی از گروه شیوه

های  انقالب صنعتی. این دو تحول، نظم-2هم و  به در قالب شهرها و روستاهای مرتبط
(. North et al, 2017: 39دهی اجتماعی( را تغییر دادند ) )یعنی الگوهای سازمان 2اجتماعی

باز پدید  دسترسی محدود آفریده شد و طی تحول دوم، نظم دسترسی طی تحول نخست، نظم
شود، فعالیت  ای خاص مدیریت می ها خشونت به شیوه ها و مراحل تغییر آن آمد. در این نظم

سیاسی اسلوب خاصی  مسیر خاصی است، ارتباط جامعه با نظاماقتصادی تحت قواعد و در 
اند و امکان تحقق اصول آزادی و عدالت در هریک  دارد، روابط اجتماعی و باورها متفاوت

 (.Ibid:40متفاوت است )
-1ها است:  محدود دارای این ویژگی دسترسی طورخالصه قابل ذکر است که نظم به

ی کشور توسط  اداره-2ها؛  االی اقتصاد در برابر تکانهپذیری ب رشد اقتصادی کند و آسیب
های مدنی و  تعداد نسبتاً اندک سازمان-1حکمرانان بدون رضایت عمومی حکمبران؛ 

تر اما  کوچک  دولت-1اقتصادی فعال در جامعه که تحت تملک و کنترل فرادستان نباشند؛ 
اغلب -5مشارکتی( است و  متکثر و  های محلی و مدیریت متمرکزتر )کمتر دارای حکومت

اجتماعی( در راستای ارتباطات شخصی  مراتب روابط اجتماعی )مانند امتیازات و سلسله
گردد، حقوق مالکیت تضمین نشده  صورت نابرابر اجرا می اند، بنابراین قانون به سازمان یافته

یا برابر  اند ی افراد برابر خلق نشده همه»است و ممکن است این حس غالب پدید آید که 
 -2دهد؛  ی اقتصادی رخ می ی سیاسی و توسعه توسعه-1باز،  دسترسی اما در نظم« نیستند

ها کمتر  دهند و اقتصاد در برابر تکانه های رشد اقتصادی منفی بسیار کم رخ می دوره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهند )یعنی یک قشربندی  ها می ا به برخی از افراد و گروهنهادها همزمان امکان کنترل بر منابع و کارکردهای اجتماعی ر -1

هایی را که به خشونت  های پیش روی افراد و گروه آفرینند( و از این رهگذر، انگیزه بنیادین میان فرادستان و فرودستان می

 .(North Et al.2017:31)دهند تا استفاده از خشونت را محدود کنند  دسترسی دارند به نحوی شکل می
2. social orders 
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غنی و سرزنده است و در آن تعداد بسیار زیادی از  1ی مدنی جامعه -1پذیر است؛  آسیب
صورت  تر است و کاالهای عمومی بسیاری را به دولت بزرگ -1کنند؛  عالیت میها ف سازمان

اجتماعی  روابط -5کند و  ی شهروندان ارائه می گرا به همه غیرشخصی و با معیارهای عام
غیرشخصی غالب است؛ شامل حاکمیت قانون، تضمین حقوق مالکیت، انصاف و برابری 

(Ibid:53.) 

 محدود دسترسی نظم
محدود نسبت به جوامع  دسترسی های تر بودن و پایدارتر بودنِ نظم به پرجمعیتبا توجه 

محدود را  دسترسی ترین امر اجتماعی که امکان پیدایش و دوام جوامع ی اولیه، مهم ساده
کند، کنترل خشونت فراگیر و ترجیح نظم به خشونت از سوی دارندگان قدرت  فراهم می

ی چگونگی کنترل خشونت فرودستان توسط  مسأله اقتصادی و قدرت سیاسی است. نورث
کنترل خشونت »پردازد. از دید او  و به آن نمی 2داند ی خود نمی فرادستان را چندان مسأله

 North et«)به ساختار روابط میان افراد قدرتمند و حفظ آن روابط بستگی دارد

al.2017:60دستان حاکم را نباید به ی مهم که فرا (. به این معنا که با توجه به این نکته
یک کنشگر سیاسی واحد و منسجم فروکاست، بلکه باید چندگانگی کنشگران سازمانی و 

های مختلف ائتالف  (. اگر گروهIbid: 59-78ی قشر فرادست را لحاظ نمود ) گروهی در بدنه
د، هایی میان خود از جنگ و خشونت فراگیر بپرهیزن فرادستان بتوانند با رسیدن به توافق

گردد؟  شود. چگونه این توافق حاصل خشونت کنترل می ایجاد می محدود قابل دسترسی نظم
ترتیبات اجتماعی با ایجاد انگیزه برای اشخاص قدرتمند »نورث نشان داده است که برخی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های  بیند که در آن هم شخصیت ای می ای خارج از دخالت نظام سیاسی، بلکه حیطه ی مدنی را نه صرفاً حیطه نورث جامعه -1

باشند. به  ها را کسب کرده های حقوقی؛ یعنی افراد امکان عضویت/تأسیس سازمان حقیقی آزادی فعال باشند و هم شخصیت

های دولت است و محیطی فراهم  ها، یک ابزار کنترلی بر فعالیت ها و سازمان تنوع و غنی گروهی م شبکه»چنین معنایی، 

، بدین معنا نظم دسترسی محدود «یابند های فردی مدارا، مشارکت و فضایل مدنی پرورش می سازد که در آن ارزش می

ها را به حقی  ز که تأسیس و عضویت در سازمانبا سازد، اما نظم دسترسی رو می ی مدنی را با موانعی روبه گیری جامعه شکل

ها در هر کشور و  بین تعداد سازمان»شود. به همین دلیل است که  مدنی می ی سازد، موجب شکوفایی جامعه همگانی بدل می

 .(North et al.2017:48-50)«ی اقتصادی و سیاسی کشورها همبستگی قابل توجهی وجود دارد میزان توسعه

ی  در سرتاسر تاریخ ثبت شده»گاه ماحصل خشونت و قیام فرودستان نبوده است:  دلیل که از نظر او صلح هیچ شاید به این -2

بشری، توقف خشونت و دستیابی به صلح با خلع سالح کارشناسان خشونت ]بخوانید فرادستانِ دارای امکان و تخصصِ اعمال 

ان آشکارا یا پنهانی، ترتیباتی برای کاهش سطح خشونت ورز خشونت[ محقق نشد، بلکه صلح زمانی حاکم شد که خشونت

؛ توضیح داخل قالب از نگارندگان است(؛ اما درمورد کشورهای رانتیر با توجه به  (North et al.2017:78) «طراحی کردند

ه این قضیه برد، پرداختن ب ماهیت دولت که از سازوکارهایی خاص )سرکوب و تطمیع( برای کنترل خشونت فرودستان بهره می

 برای تدقیق تحلیل ضرورت دارد و در ادامه شرح داده خواهد شد.
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و خشونت در میان فرادستان « شوند جهت همکاری به جای نزاع، مانع از توسل به زور می
هایی که در جامعه بیشترین توانایی مالی و سیاسیِ  کم(، یعنی آنهای حا جامعه )گروه

یابد، مشروط به اینکه کنترل خشونت، منافع  را دارند، کاهش می  آفرینش خشونت
 (.North et al.2016:19-20های( فرادستان را حفظ کند یا افزایش دهد ) )رانت

نه مقابله با انحصار  برای هزاران سال، تمایل طبیعی نخبگان در هر کجای جهان،»
های شفاف، نهادهای قوی یا بازار رقابتی، بلکه خودِ انحصار  ی قانون قدرت از طریق توسعه

اند دسترسی سیاسی را محدود کنند از قدرت  که موفق شده قدرت بوده است و هنگامی
جای  ی خویش برای محدودکردن رقابت اقتصادی و تولید امتیازاتی که به تحکیم شده

 ,Diamond«)اند ی خودشان جای بگیرد استفاده کرده م شدن در جامعه در کیسهتقسی

، نظام اقتصادی را طوری دستکاری و 1نظام سیاسیِ حکومت طبیعی»(؛ یعنی 43 :2008
ی آن امنیت نظم سیاسی تأمین  واسطه کند که رانت تولید کند و به دست خود می آلت
هرگونه "طورکلی برای اشاره به  به 2ی رانت اژه(. نورث از وNorth et al.2017: 61) «شود

طورکلی برای اشاره به امتیازات و منابعی که طی دستکاری سپهراقتصادی  و به "امتیاز ویژه
گردد  و فرآیندهای درونی آن توسط فرادستان سپهرسیاسی برای آن فرادستان ایجاد می

دستان به امکانات را نوعی رانت استفاده کرده است و بنابراین دسترسی بیشتر و متمایز فرا
مندی گروه سرآمدان از رانت  . پیامد قشربندی بنیادین جوامع، بهره1شمار آورده است به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند و  هزار سال پیش به این سو وجود داشته 14تا  5طبیعی نیز نامیده است، زیرا از  نورث نظم دسترسی محدود را حکومت -1

لندمدت نگاه کنیم، به طور قطع جهان اگر در یک بستر تاریخی ب» یافته به نسبت قدمت کمتری دارند: جوامع مدرن و توسعه

 North et) «نیافته یا با کُندی در حال توسعه، طبیعی به نظر خواهد رسید ای غیرعادی است و جهان توسعه یافته پدیده توسعه

al.2016:28). 

ادی و نیز محدود های اقتص فرادستان، دراصل از طریق مداخله در اقتصاد و محدود کردن دسترسی به فعالیت از نظر نورث، -2

آفرینند اما در کنار این اقدامات، با محدود  های سیاسی رانت می های سیاسی و تأسیس و عضویت در سازمان کردن فعالیت

رانت و نیز توزیع آن را انجام  آفرینی یا حفظ وپرورش رانت ی دینی و آموزش ها مانند عرصه کردن فعالیت در دیگر عرصه

ها در تشکیل سازمانهای سیاسی، اقتصادی،  ی محدود خشونت را با محدود ساختن توانایی گروههای دسترس نظام»دهند  می

 North et)«کنند های اجتماعی مهار می ها برای ورود به فعالیت اجتماعی، نظامی و تحدید قدرت دیگر سازمان

al.2016:27):مکاری میان اعضای قدرتمند بر اساس منطق دسترسی محدود، وجود رانت برای ه» . شایان ذکر است که

پذیرتر شدن  بینی سازد؛ اما هرگونه رانتی سبب پیش پذیر می بینی ائتالف مسلط ضرورت اساسی دارد؛ زیرا رفتار آنها را پیش

توانند خشونت درون ائتالف را محدود کنند که بروز  ها تنها در صورتی می ی خشونت نیست. رانت بیشتر رفتارها در زمینه

دهد که از خشونت تأثیر  ها بکاهد؛ بنابراین منطق دسترسی محدود به نوعی از خلق رانت اهمیت می میزان آنخشونت از 

 North et)«بپذیرد ]در اثر خشونت از میزان آن کاسته شود[ و بتواند در خدمت هماهنگ ساختن ائتالف مسلط قرار گیرد

al.2016:24). 

. شرح داده (121-2007:120رمولد تمایز قائل شده است. همانگونه که خان )های مولد و غی نورث به روشنی میان رانت -1

زا واقع شوند. در واقع  ی جنوبی توسعه ی کره ای نیستند، بلکه ممکن است مانند تجربه ها همواره منفی و ضدتوسعه است، رانت

 ادامه دارد ...
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ها  ی همکاری میان اعضای قشر فرادستان در هرجامعه، دسترسی بیشتر به رانت است. انگیزه
که خشونت  یهای کنونی است؛ در واقع هنگام )منابع ثروت/قدرت( و کاهش نیافتن رانت

توانایی فرادستان »بر این،  شود، افزون نباشد، سازوکارهایی برای کنترل آن آفریده می صرفه به
ها را از منابع مولد جامعه،  جویانه در پرتو حکومت، بازده آن در سازماندهی رفتار همکاری

یعنی در  دهد، اند افزایش می که در اختیار گرفته« ها یعنی زمین، کار، سرمایه و سازمان
توانند عوامل اقتصادی را به کار بگیرند و سود خود را  شرایط عدم خشونت بهتر و بیشتر می

(. North et al.2017: 63بیشینه کنند، به همین سبب تمایل دارند از خشونت بپرهیزند )
های  محدود ساختارهای اقتصاد و سیاست و فعالیت دسترسی بر این اساس، در جوامع

باشند، چرا که فرادستان اقتصادی اغلب  و تمایزیافته نمی 1اند تنیده اسی درهماقتصادی و سی
ها هستند. البته آشکار است که ائتالف فرادستان  همان فرادستان سیاسی یا وابستگان به آن

شود، مثالً فرادستانی که فرآیندهای  حاکم، صرفاً به سیاستمداران یا نظامیان محدود نمی
شوند و هم  کنند، هم شامل موارد فوق می تحصیل رانت دستکاری میاقتصادی را به قصد 

های مختلف سیاسی، نظامی، مذهبی، قضایی، اقتصادی و... تخصص  کسانی که در فعالیت
ی  خشونت )که بهترین و پایدارترین شیوه های منجر به کنترل (. توافقIbid: 61-62دارند )

ی فرادستان جامعه  میان تمام اعضای مجموعهکند(  توزیع رانت میان فرادستان را حفظ می
های فرادست از طریق  ی روابط گروه . تولید و توزیع رانت در درون شبکه2گیرد شکل می

های خاصی از افراد است که  متشکل از گروه». سازمان 1پذیرد ابزاری به نام سازمان انجام می
 «کنند ترک را دنبال میاز طریق رفتار نسبتاً هماهنگ ترکیبی از اهداف فردی و مش

(North et al.2017: 57نورث دو نوع کلی سازمان .) کند: سازمان  ها را از یکدیگر متمایز می

                                                                                                                   
سی محدود هماهنگ باشد، یعنی ضمن های فسادزا توسط دولت انجام گردد و با نظم دستر اگر کنترل مناسبی در مورد رانت

شدن شدید امتیازات فرادستان بپرهیزد و  های مولد اقتصاد گردد، از کاسته ی رانت موجب رشد بخش شده کنترل اینکه توزیع

 .(North et al.2017:22&112شود ) منجر به خشونت نشود، تبدیل رانت غیرمولد به رانت مولد موجب توسعه می

اقتصاد و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، بلکه درون ائتالف مسلط به شدت در هم  در حکومت طبیعی» -1

 . (Ibid:279)«اند تنیده

ای از  معنای حل کامل مشکل خشونت نیست و هر آن ممکن است تصمیمات عده عنوان به ها به هیچ حصول به این توافق -2

ثال دسترسی برخی از فرادستان را کاهش دهد و جنگ داخلی را ای بیانجامد که برای م اعضای ائتالف به پیامدهای ناخواسته

محدود را با  دسترسی ور سازد، عوامل بیرونی مانند تغییر بازارهای جهانی یا عوامل طبیعی ممکن است به شدت کشورهای شعله

خشونت، به معنای ایستایی  (. از این رو، رسیدن به توافقی نخبگانی برای کنترل21: 1172بحران مواجه سازد )نورث و همکاران،

 دسترسی محدود نیست. های نظم

ها تعریف  ها به مثابه بازیگرانِ آن عرصه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... و سازمان نهادها به مثابه قواعد بازیِ عرصه -1

 شوند. می



 

 

 

 

 
 

 

 33 ... یا مطالعه مسائل توسعه یبرا انهینهادگرا يِچارچوب مفهوم کی شنهادیپ
 

اجرا هستند )یعنی به تضمین قوانین و -های میان اعضا خود که در آن توافق 1مریدی
های  گیزهها سازگاری دارند )یعنی ان شوند( و همچنین با انگیزه نهادهای بیرونی اجرا نمی

های درونی در سازمان  اجرای توافق»شوند(؛ بنابراین  ها مؤثر واقع می شخصی در توافق
که برخالف سازمان  2؛ و سازمان قراردادی«پذیرد مریدی با اتکا به طرف سوم انجام نمی

های سازگار با  ی طرف سوم و توافق از هر دو روش اجرای قراردادها به وسیله»مریدی، 
ی طرف  کند. اجرای قرارداد به وسیله می« ر میان اعضای خود سازمان استفادهها د انگیزه

شود که ممکن است با  سوم موجب پایبندی اعضای سازمان قراردادی به ترتیباتی می
(. North et al.2017: 58گرایانه و غیرشخصی است ) ها سازگار نباشد، چون عام ی آن انگیزه

محدود هستند، روابط میان  دسترسی ج سازمان در نظمهای مریدی که نوع رای در سازمان
گیرد؛ تعامالت غیراستاندارد و خاص هستند و تأثیرپذیری  افراد به شکل شخصی شکل می

های قراردادی است که روابط را در  ها و شخصیت افراد بیش از سازمان تعامالت از انگیزه
صی افراد بر اساس کنند. در روابط شخ قالب قواعد و استانداردها تنظیم می

یگانه و  اجتماعی ی یابند؛ میان وجهه ی خویش با یکدیگر تعامل می یگانه 1اجتماعی ی وجهه
ها،  شامل موقعیت  اجتماعی ی استاندارد تفاوت مهمی وجود دارد. وجهه اجتماعی ی وجهه

عی(، اجتما شده است )به زبان دیگر نقشِ قدرت، امتیازات، حقوق و تکالیف اجتماعاً تعیین
که این وجهه/نقش اجتماعی به شخصیت فرد وابسته باشد یگانه است، اما زمانی که  هنگامی

نقشی استاندارد و با گروه بزرگی از افراد مشترک باشد )مانند نقش شهروندی( دیگر یگانه 
توانند غیرشخصی و مبتنی بر قواعد  فردی می نیست و استاندارد است. هنگامی روابط میان

عمومی بیابد و در برخی  استاندارد شکل بگیرد، پذیرش اجتماعی ی که وجهه عام باشند
محدود،  دسترسی . در نظم1ها( معیار عمل قرار گیرد های معین )مانند بوروکراسی محیط

جز ارتباط فرادستان «. دارند تا غیرشخصی مسلط حالت شخصی بیشتر روابط درون ائتالف»
ان )که اکثراً شکل پشتیبانی از فرودستان پیرو را به خود با یکدیگر، ارتباط آنان با فرودست

ی  گیرد( روابطی شخصی است. این نوع رابطه میان فرادستان و فرودستان به شبکه می
 (.Ibid:80-84پاتروناژ یا کالینتلیسم معروف است )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. adherent organization 

2. contractual organization 

3. social persona 

های قراردادی )مبتنی بر روابط  های مریدی )مبتنی بر روابط شخصی( و سازمان ورث از تفاوتی که میان سازمانتبیین ن -1

قانونی و تفاوت آن با -مدرن و اقتدار عقالنی های استاندارد( وجود دارد، مشابه همان تبیینی است که وبر در توصیف بوروکراسی

 .کند پاتریمونیالیسم و اقتدار سنتی ارائه می
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روابط شخصی، یعنی جایگاه »محدود  دسترسی تا اینجا روشن شد که در درون نظم
ی  شناسد، اساس سازمان اجتماعی را شکل داده و عرصه ه چه کسانی را میشخص و اینک

 North et«)دهد ویژه روابط شخصی بین افراد قدرتمند را تشکیل می تعامل افراد، به

al.2017: 40مریدی و روابط میان فرادستان  های ( و روابط میان فرادستان در قالب سازمان
. البته آشکار 1گردد کالینتلیستی و پاتروناژ تنظیم می های و فرودستان بیشتر در قالب شبکه
های مختلفی در  ی فرادست و فرودست وجود ندارند و الیه است که در واقعیت صرفاً دو الیه

ها دارند و فرادستی و  ها دسترسی بیشتری به رانت کار است که در هرکدام فرادست
شود و فرادستان اصلی در  مشخص میتر و باالتر  های پایین فرودستی نسبی بر اساس الیه

 (.Ibid:85نشینند ) طبیعی می رأس حکومت
محدود اگرچه منطق بنیادین مشابهی دارند که شرح داده شد، اما  دسترسی های نظم

عمدتاً از حیث ساختار حکومتی و پیشرفتگی و »در واقعیت متکثر و متفاوت هستند و 
 North et) «دارند با هم تفاوت دارندهایی که توان پشتیبانی  کارآزمودگی سازمان

al.2017:93; North et al.2016:30ی فرایند  منظور اندیشیدن درباره (. رویکرد نورث، به
« بالغ»و « پایه»، «شکننده»ها را در پیوستاری از سه حالت  ها، آن تحول در درون این نظام
های  ت و ضعف توان نظمهای سیاسی نیستند، بلکه شد سه، رژیم جانمایی کرده است. این

های درون و بیرون حکومت و نیز شدت و ضعف توان  دسترسی محدود در ایجاد سازمان
ی میزان تغییر  دهنده دهد، همچنین نشان ها را نشان می حکومت در حمایت از سازمان

سوی ساختارهای اجتماعی مبتنی بر  ساختارهای اجتماعی مبتنی بر روابط خصوصی به
محدود جهت  دسترسی باشد، تغییرات درون نظم ستاندارد و برعکس میروابط عام و ا

مشخص ندارند و یک جامعه ممکن است بارها از شکننده به سمت بالغ یا برعکس حرکت 
محدود و  دسترسی های ای از نظم کند. در جدول زیر توصیفی خالصه و مقایسه

 باز به دست داده شده است: دسترسی نظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی روابط شخصی و کالینتلیستی به راحتی با برچسب فساد  یافته شبکه دهد که اگرچه از منظر جوامع توسعه نورث شرح می -1

شود، اما درواقع این ساختارها در درون  ها شناسایی می ها و ادارات و دولت هنجاری در سازمان و به عنوان نوعی نابه

خشونت، ایجاد بستر همکاری اجتماعی و نیز  ن دارای کارکردهایی از قبیل کنترلمحدود و از منظر اقتضائات آ دسترسی نظم

 .(North et al.2017:86-87اجتماعی قشر فرودست هستند ) هایی برای تحرک کانال
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 های دسترسی محدود و باز م: انواع نظا9جدول 
Table 3: Social Orders, reference: North Et al.2016:35 

 ظرفیت خشونت های سیاسی سازمان های اقتصادی سازمان ها( نوع )مثال

نظام دسترسی محدود 

 شکننده

 )افغانستان، جمهوری

دمکراتیک کنگو، 

 هائیتی(

 روشنی های سیاسی به های اقتصادی و سازمان سازمان

تشخیص از هم نیستند، البته شاید به جز در  قابل

 ها. های چندملیتی حاضر در این نظام مورد بنگاه

هایی که  تمامی سازمان

اند بقای خود را حفظ  توانسته

کنند دارای ظرفیت خشونت 

هستند و نیروهای نظامی و 

روشنی  غیرنظامی به

 تشخیص از هم نیستند. قابل

نظام دسترسی محدود 

وروی، عربستان، پایه )ش

های  تانزانیادردهه

، مکزیک در 1970-90

 (80-1940های  دهه

های اقتصادی  همۀ سازمان

خصوصی یا دولتی با ائتالف 

ها  اند. برخی از آن در ارتباط

ها نیز پیوند  با چندملیتی

 دارند.

های  اکثر سازمان

سیاسی در کنترل 

حکومت، مثالً یک 

حزبی یا  حکومت تک

ب دیکتاتوری، احزا

مخالف در معرض 

 تهدید قرار دارند.

های دارای  بسیاری از سازمان

ظرفیت خشونت بخشی از 

آیند، اما  دولت به حساب می

های مهم غیردولتی  سازمان

نیز از ظرفیت خشونت 

 برخوردارند.

نظام دسترسی محدود 

بالغ)مکزیک از دهۀ 

، برزیل، آفریقای 1990

 جنوبی،

 هند، چین(

شامل های اقتصادی  سازمان

تعداد فراوانی بنگاه 

خصوصی و چند بنگاه 

چندملیتی هستند. ورود به 

طور مؤثری محدود  بازار به

شده است و نیازمند 

 ارتباطات سیاسی است.

های سیاسی  سازمان

متعدد، اما وابسته به 

اجازۀ قدرت مرکزی 

هستند. فرایند 

دمکراتیک در صورت 

وجود، قادر به چالش 

های اصلی  با قدرت

 ادی نیست.اقتص

های دارای  دولت اکثر سازمان

ظرفیت خشونت را کنترل 

کند، اما وجود استثناها  می

 رایج است.

نظام دسترسی باز 

)اروپای غربی، آمریکا، 

 کانادا، ژاپن(

های  بیشتر سازمان

اقتصادی خصوصی هستند، 

برای هر شهروندی که 

بخواهد یک سازمان 

اقتصادی راه بیندازد و 

دولت را حمایت قانونی 

دریافت کند قوانین 

 آمیز وجود دارند. غیرتبعیض

برای هر شهروندی که 

بخواهد یک سازمان 

سیاسی راه بیندازد یا 

به آن بپیوندد قوانین 

آمیز جهت  غیرتبعیض

 ورود وجود دارند.

دولت غیرنظامی بر تمامی 

ظرفیت "های دارای  سازمان

 کنترل دارد"خشونت
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 محدود رسیدست منطق تحوالت درون نظم

های  محدود، هم امکان بهبود و پیشرفت دارند و هم چون نسبت به تکانه دسترسی های نظم

پذیری اندکی دارند امکان پسرفت دارند.  داخلی و خارجی حساس هستند و قابلیت تطبیق

محدود به حالت بالغ گذرکند باید سه فرآیند طی گردد:  دسترسی برای اینکه نظم

رفیت خشونت به روابطی با یکدیگر وارد شوند که از تمایل آنان به های دارای ظ سازمان

تر شوند و  گرایانه آمیز بکاهد، حاکمیت قانون ارتقا یابد و روابط عام اتخاذ راهبردهای خشونت

ها اعتماد ایجاد گردد و این اعتماد تقویت شود.  در حمایت از سازمان  نسبت به نقش دولت

وبری )که انحصار  توان از بروز دولت محدود است که می دسترسی مالبته تنها در اوج بلوغ نظ

 (.North et al.2016: 36-37کاربرد خشونت مشروع را دارد( سخن گفت )

 دسترسی باز به نظم 1منطق گذار

شود که میان فرادستان قدرت تعامالت و  محدودبالغ، این امکان فراهم می دسترسی در نظم

تدریج به این نتیجه برسند که  . سپس اگر فرادستان بهمبادالت غیرشخصی شکل بگیرد

ها مشروط به گسترش تعامالت و مبادالت غیرشخصی به جامعه  حفظ برخی از امتیازات آن

کنند و گذار به نظم دسترسی باز رخ  کم برای اعضای جامعه باز می ها را کم است، دسترسی

(. برای اینکه گذار به North et al.2016: 39; North et al.2017: 245-246دهد ) می

ی سیاست هستیم،  ای از تغییرات در عرصه نیازمند مجموعه»باز رخ دهد،  دسترسی نظم

تغییراتی مانند تضمین مشارکت بیشتر شهروندان و تأمین حقوق سیاسی غیرشخصی، 

گیری و پشتیبانی حقوقی از  ی فرایندهای تصمیم شفافیت بیشتر نهادهای ساختارمندکننده

های اقتصادی. این  های سازمانی از جمله احزاب سیاسی و سازمان ی قالب یف گستردهط

ی اقتصاد نیز هست؛ مانند تضمین آزادی ورود  گذار نیازمند مجموعه تغییرات الزم در عرصه

ی مکانی و زمانی کاالها و افراد، توانایی ایجاد  جایی آزادانه و رقابت در بیشتر بازارها، جابه

های اقتصادی، صیانت از حقوق مالکیت و ممنوعیت  گیری از فرصت یی برای بهرهها سازمان

 «توسل به خشونت برای دستیایی به منابع و کاالها، یا به اطاعت اجباری واداشتن دیگران

(North et al.2017: 41.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های قابل تشخیص و بنیادینی است: تبدیل امتیازات  باز( دارای ویژگی دسترسی در رویکرد نورث، گذار )تغییر به سمت نظم -1

آمیز شدنِ  شدن روابط فرادستان با یکدیگر و با جامعه و غیرخشونت های( فرادستان به حقوق و قواعد عام، غیرشخصی )رانت

 رقابت اقتصادی و سیاسی.
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حاکمیت قانون برای -1باز وجود دارد:  دسترسی ای برای گذار به نظم سه شرط آستانه

ها تنظیم  استاندارد آن ی اجتماعی )هنگامی روابط میان فرادستان بر اساس وجهه 1تانفرادس

های استاندارد با یکدیگر را تعریف  گردد و حقوق، قوانین و مقررات مربوط به آن روابط نقش

کند و در عمل نیز این قوانین ضمانت اجرایی بیابند و کمتر نقض شوند این شرط برقرار 

)یعنی سازمان و قواعد  2های در اختیار فرادستان واجد حیات دائمی شوند سازمان-2است(، 

آن فراتر از عمر اعضای خود عمر کند. با تغییر فرادستان قدرت، مثالً تغییر شخص حاکم یا 

های آنان، نباید سازمان حکومت و قواعد بنیادین آن تغییر  حزب یا تغییر عالیق و انگیزه

ورزی به نحو پایداری کنترل شوند )در  پتانسیل خشونت های دارای سازمان-1کنند(، 

ی دولت  ورزی کامالً تحت سیطره های دارای پتانسیل خشونت محدود سازمان دسترسی نظم

ورزی داشته  های دیگر نیز ممکن است ظرفیت خشونت گیرند و هرکدام از سازمان قرار نمی

می مستلزم وجود سازمانی است که ِ نیروهای نظا مهار تحکیم یافته»و آن را محقق کنند، 

تمام منابع نظامی کشور را در اختیار داشته باشد. چنین سازمانی استیالی امکانات گوناگون 

ی توسل  های معتبر است تا نحوه ای از پیمان کند و نیازمند مجموعه نظامی را یکپارچه می

ِی ظرفیت خشونت  م یافتهبه زور در برابر افراد و اعضای ائتالف را معین سازد. مهار تحکی

های دسترسی محدود پایه ممکن است یک جناح از  مسأله ظریفی است. در برخی نظام

درون اتالق مسلط انحصار تسلط بر منابع نظامی و پلیس را به دست آورد، اما چنین نظامی 

ی و طور که آلمان ناز آید، بلکه احتماالً آن حساب نمی ای به ای واجد شرایط آستانه جامعه

شوروی سابق نشان دادند، یک نظام استبدادی است. عالوه بر این در جوامعی که یک جناح 

مدت غیرمحتمل  واحد بر نیروهای نظامی تسلط دارد تداوم این مهار تحکیم یافته در طوالنی

های درون ائتالف مسلط که فاقد ابزاری جهت حفاظت  ها و گروه است؛ زیرا آن عده از جناح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها )معموالً شامل نظام اداری یا دادگاه(  استقرار نظام قضایی که افراد با هزینه و مدت زمان مناسب، به قواعد و رویه» -1

طرفانه باشد، شرط الزم برای حاکمیت قانون  آور و بی کم در رابطه با فرادستان، الزام ها دست شته و احکام و آرای آندسترسی دا

طرفانه  محدود معموالً حاکمیت قانون برای فرادستان، قانونی بی دسترسی البته در نظم .(North et al.2017:248) «است

ی افراد جامعه به یکسان اجرا شده و مناسبات  و جنایی را پوشش داده، برای همه ای از فعالیتهای مدنی نیست که طیف گسترده

عمومی همچنین خصوصی را ساختارمند کند، بلکه تنها حرکتی است به سمت شرایطی که در آن قوانینی که حقوق و وظایف 

. اجرای قانون در های شخصی و روابط شخصی اهمیت بیشتری بیایند کنند، نسبت به انگیزه اعضا را مشخص می

 شود. طرفی بیشتر می طرفانه نیست، اما با ورود به حالت پایه و بالغ این بی شکننده بی طبیعی حکومت

ای که قواعد آن مستقل از اعضای آن  روابط فرادستان به جای اینکه حالت شراکتی داشته باشد حالت شرکت )بوروکراسی -2

 است( به خود بگیرد.
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بینند که محترم شمرده شدن تعهدات صورت گرفته با خود را  تند دلیلی نمیاز خویش هس

 (.North et al.2016:41-42) «باور کنند

محدود را دارند و درواقع خود  دسترسی هر سه شرط فوق قابلیت سازگاری با منطق نظام

ط ها ابزاری است که ائتالف مسل استقرار قوانین و دادگاه»محصول تاریخی آن هستند. 

هایی که حیائی دائمی  کند. سازمان وسیله آن روابط میان فرادستان قدرت را تنظیم می به

مندترند. یکپارچه  ای نظام دارند محملی برای بستن مجاری ورود و لذا ایجاد رانت به شیوه

های اعمال خشونت و تحت کنترل نظام سیاسی در  ساختن قدرت نظامی و سایر ظرفیت

کاهد.  شدت از تکرار خشونت می کند که به ری در توسل به زور ایجاد میها، انحصا آوردن آن

گیری روابط غیرشخصی را در درون حلقه  گانه امکان شکل ای سه ترکیب این شرایط آستانه

محدود، به نظر  دسترسی های آورد. به خالف تمایزها میان انواع نظام تخبگان قدرت فراهم می

محدود و نظام دسترسی باز بر سر جنس باشد و نه  رسد تفکیک بین نظام دسترسی می

درجه. برخالف الگوی تاریخی که در آن جوامع دسترسی محدود در طول پیوستاری میان 

روند، گذار از نظام دسترسی محدود به نظام  وپیش می های شکننده، پایه و بالغ پس نظام

(. بر Ibid: 42) «افتد اتفاق می دسترسی باز نسبتاً با سرعت، معموالً طی پنجاه سال با کمتر،

های دسترسی محدود به  اساس آنچه آمد، چارچوب مفهومی رویکرد نورث راجع به نظم

 شکل زیر است:

 
 مفهومی نورث: نظم دسترسی محدود چارچوب: 8شکل 

Fig.1: North's Conceptual Framework: Limited Access Order 
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هلندی برشمرده شده  یی که برای دولت رانتیر یا دولت گرفتار بالی منابع و بیماریها ویژگی

 محدود نامیده مطابقت دارد: دسترسی های آنچه نورث نظم است، با ویژگی

 ریدولت رانت یکل یها یژگیانطباق آن با و یمحدود و چگونگ ی(: نظم دسترس4جدول )

Table (4): Limited access order and its’ adaptability to Rentier State features 
 

 رانتیر های کلی دولت نحوه انطباق با ویژگی محدود دسترسی های کلی نظم ویژگی

 پذیری باالی اقتصاد در  رشد اقتصادی کند و آسیب

 1ها برابر تکانه
 2هلندی منابع و بیماری آثار بالی 

 ی کشور توسط حکمرانان بدون رضایت عمومی  اداره

 رانحکمب

  عدم پاسخگویی دولت، مقام فرادستی آن نسبت

به جامعه، تطمیع جامعه با آپاراتوس توزیع در ازای 

ها، خاموش کردن  خاموش شدن مطالبات آن

 اعتراضات با آپاراتوس سرکوب

 های مدنی و اقتصادی فعال  تعداد نسبتاً اندک سازمان

 در جامعه که تحت تملک و کنترل فرادستان نباشند
 های حاکم بخش  اقتصادی و سیاسی گروه ی سلطه

 کند ی مدنی را تضعیف می خصوصی و جامعه

 جویی و فساد های رانت کالینتلیسم، شبکه 

 تر اما متمرکزتر )کمتر دارای  کوچک  دولت

 متکثر و مشارکتی( است  های محلی و مدیریت حکومت

 یافتن روابط اجتماعی بر اساس معیارهای  سامان

 گرا خاص

هایی  های رانتیر، دولت ی نخست بدین دلیل است که بسیاری از دولت طابق، در وهلهاین ت

اند؛ اما با توجه به مبانی نظری  اصطالح جهان سومی هستند؛ به بیان نورث دولت طبیعی به

های خاص نظم دسترسی محدود را  رسد که رانت خارجی، اکثر ویژگی رانتیریسم، به نظر می

رسد که بتوان از رویکرد نورث برای  ین در نگاه نخست به نظر میکند؛ بنابرا تشدید می

وجود، رویکرد نورث در  های رانتیر استفاده کرد، بااین روی دولت تحلیل معضالت پیش

گران  طور که برخی پژوهش های رانتیر دارای ایرادی اساسی است. همان ی دولت مطالعه

آنچه در مطالعات رانتیریسم رانت خارجی های منابع طبیعی ) اند، نقش رانت اشاره داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند  های بازارهای جهانی نفت متأثر می های نفتی که آن را از نوسان ث به تأثیر وابستگی دولت به رانتدر این خصوص، نور -1

 . ).2017:42North et al-(47 نظر داشته است

یابد که نرخ رشد مثبت درآمد سرانه در بلندمدت حفظ شود، نورث نشان داده است که  ی اقتصادی، زمانی تحقق می توسعه -2

 North et) «رشد منفی، علت اصلی موفقیت جوامع مدرنی بود که به دسترسی باز گذار کردندکاهش شدید »

al.2017:42)هلندی مربوطند(  منابع و بیماری های بالی گرفته درخصوص رانتیریسم )که به ایده های صورت . مطابق با پژوهش

 شوند. أثر میهای متکی به منابع طبیعی به شدت از نوسانات بازارهای جهانی مت رژیم
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های دسترسی محدود،  ی نظم رغم اهمیت آن در کارایی و توسعه شود(، علی نامیده می

Esfahani & Gürakar ,اجتماعی به خوبی بررسی نشده است ) های تاکنون در ادبیات نظم

ارد و اگرچه در داخلی تمرکز د (. در واقع، دیدگاه نورث راجع به رانت، بر رانت2014:227

 "سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت"برخی از آثار خویش مانند کتاب 

مند از رانت خارجی را مورد بررسی قرار داده است، اما در بررسی خود میان  کشورهایی بهره

که این تمایز با توجه به توضیحاتی که  رانت داخلی و خارجی تمایز قائل نشده است، درحالی

 آید اساسی است. ادامه می در

دادنی است و وجود آن، مستلزم  ای است که در هر اقتصادی رخ جویی، پدیده رانت

جویی را تشدید کند. به  تواند رانت خارجی نیست، اگرچه این امر می مندی دولت از رانت بهره

تر بیان بهتر، در یک اقتصاد سیاسی صنعتی و لیبرال که مداخالت دولت در اقتصاد بیش

ترین بازیگران میدان اقتصاد  ی تنظیمِ حقوقیِ شرایطِ رقابت اقتصادی را دارد و اصلی جنبه

جویی )در قالب اموری همچون  های خصوصی هستند نیز ممکن است رانت شرکت

تأثیرگذاری بازیگران قدرتمند اقتصاد بر سپهر سیاست و دریافت مجوزهای ویژه یا اعطای 

های  گذاران و برخی رانت های خاص توسط سیاست ه افراد وگروههای اطالعاتی و... ب رانت

جویی و توسعه اقتصادی که در ادامه ها، رانتخان، در کتاب رانت معرفی شده توسط اچ

 اند: شود( رخ دهد و حتی شایع باشد. در سطور زیر، تمایزها تشریح شده شرح داده می

طبیعی  تفاده از زمین یا سایر منابعای است که درازای اس رانت در معنای ساده، اجاره

عنوان یک پرداخت مازاد یا اضافی  تر، رانت را معموالً به شود. در معنای دقیق پرداخت می

اند که بیش از میزانی است  درازای یکی از عوامل تولید )زمین، کار یا سرمایه( در نظرگرفته

اصطالح رانت در ادبیات »د. رود مالک کنونی آن عوامل بتواند دریافت دار که انتظار می

گیری اقتصاد سیاسی به وجود آمد. نزد آدام اسمیت رانت یک منبع  اقتصاد از زمان شکل

کند بلکه معلول  درآمد است که با سایر منابع درآمد تفاوت دارد زیرا قیمت را تعیین نمی

های  لیتشده از فعا (.، آدام اسمیت، انواع درآمد حاصلBeblawi, 2016:197«)قیمت است

سرمایه و دستمزد عایدی  دانست. سود عایدی صاحبان اقتصادی را سود، دستمزد و رانت می

در اینجا «. ماند رانت خواهد بود آنچه بعد از پرداخت سود و دستمزد می»کار است و  نیروی

طبیعی( تعریف شده است  نیز رانت به مثابه اجاره )عایدی ناشی از تملک زمین یا منابع

(Khezri & Renani, 2004:47-48 رانت از منظر اقتصاددانان کالسیک .)« پرداختی

ای است که به یک عامل تولید تعلق گیرد و بیشتر از آن پرداختی باشد که در  اضافی

پندارند که  شناسان نیز می جامعه«. ی بعدی نصیب آن عامل تولید گردد بهترین استفاده
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 Dieterleاست ) 1«ناوابسته به کار و شغل»ورده و رانتِ ناشی از تملک زمین، درآمدی بادآ

& Simmons, 2014:82که حاصلخیزی زمینِ تحت تملک یک  (. از نظر ریکاردو هنگامی

شود )و ربطی به کار  دریافتیِ او نسبت به سایر مالکان زمین می شخص خاص، موجب اضافه

ی قرار خواهد گرفت، ا حاصلخیز در یک مزیت هزینه زمین و تالش خود او ندارد(، صاحب

غذایی برداشت شده از زمینش به مراتب  ای که قیمت دریافتی او برای محصوالت گونه به

ریکاردو این مازاد درآمدی را که به »ی نهایی تولید آن محصوالت خواهد بود.  باالتر از هزینه

میابی نامید. درواقع، در اینجا یک نوع ک دلیل حاصلخیزی زمین حاصل شده است رانت می

بود این مازادها نیز  ها یکسان می و اگر کیفیت تمام زمین« به رانت دامن زده است 2طبیعی

ای که  تنها برای اطالق به اجاره توان نه ی رانت را می (. واژهIbid: 48وجود نداشتند )

های ناشی از تملک منابع طبیعی  کنند، بلکه برای اشاره به پاداش داران دریافت می زمین

شده به لطف  درآمدی حاصل»اده نمود. به همین معنا است که مارشال رانت را استف

ها را بیشتر  ( و اقتصاددانان کالسیک، رانتBeblawi, 2015: 49کرد ) تلقی می« طبیعت

دانستند. از دید آنان بازارِ خودتنظیم و رقابتی  های طبیعی می امتیازاتی ناشی از کمیابی

اقتصادی ایجاد  ی اقتصاد برای برخی از فعاالن ه در درون حیطههایی ک تواند سایر رانت می

در این سنت فکری با دولت »شود )مانند تولید یک محصول جدید( را از بین ببرد.  می

ها و تأمین  گذاری عنوان ابزاری برونزا، از هر لحاظ شایسته و بدون هزینه در سیاست به

های ناشی از  ها از نقش دولت در ایجاد رانت ، بدین ترتیب آن«شود منفعت عمومی رفتار می

منظور مدیریت اقتصاد کالن، محیط  ها به دولت»تدریج که  مداخله در اقتصاد غافل بودند، به

های  هایی را بر سر دسترسی نسبتاً آزاد به فعالیت کاری و محدودیت اقتصادی را دست

ها( ی جدید  مازادها )رانت پدید آمد که به 1های ساختگی ، کمیابی«اقتصادی قرار دادند

 ,Khezri & Renaniها پدید آمد ) ای راجع به این نوع رانت های تازه دامن زد و اندیشه

2004: 49.) 

طبیعی و ساختگی را به تفصیل شرح  های ناشی از کمیابی (، انواع رانت2007خان )

سیک رانت شود که بر اساسِ تعریفِ کال بندی نموده است. وی متذکر میداده و دسته

های باشد که یک فرد یا بنگاه با توجه به فرصتکه باالتر از حداقل درآمدی می»)درآمدی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. unearned income 

2. Natural Scarce 

3. Artificial Scarce 
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آورد(، هیچ هایی برای ایجاد، حفظ، استمرار و تشدیدِ آن پدید میو انگیزه« پذیردبدیل می

رانت -1کند؛ اقتصادی بدونِ رانت نیست. او شش نوع رانت را از یکدیگر تفکیک می

آید که ورود و خروج به بازیِ اقتصادی آزاد نباشد و دسترسی ی )هنگامی پدید میانحصار

رانت ناشی از مالکیتِ -2صرفاً برای یک یا چند بازیگر اقتصادی وجود داشته باشد(، 

های اخذ مالیات، رانت ناشی از انتقاالت سیاسی )در پی شیوه-1خصوصی منابع طبیعی، 

قالی که مالکیت عمومی را به مالکیت خصوصی تبدیل کند ها و هرگونه انتاعطای یارانه

آیند و ی نوآوری و ایجاد اطالعات به وجود می واسطه رانت شومپیتری )به-1گیرد(، شکل می

بخشد و انحصاری میمدت قابل تکثیر و تقلید نیستند، به آفریننده موقعیتی شبهدر کوتاه

کند. آفریننده یا به زبان محافظت می قوانین حق ثبت و حق اختراع از این نوع رانت

برد و رانت کسب ی اختراع خود بهره میکارگیری، فروش یا اجارهشومپیتر انتروپرونر از به

توسعه نیافته یا درحالکه بنگاهی در کشوری توسعه رانت یادگیری )هنگامی-5کند(، می

-ها را با محیط خود تطبیق می آنگیرند و یافته فرامیو... را از مناطق توسعه دانش، فناوری

گیرند، از این طریق درآمدِ ها برای چنین اقداماتی یارانه در نظر میدهند و چون دولت

شود که در جایگاه نظارت و مدیریت )نصیب کسانی می رانت-2کنند(، ای کسب میبادآورده

عنوان درآمد به  به نظارتی و مدیریتی قرار دارند و بخشی از مازاد تولید شده توسط بنگاه

ها به بازیگرانِ اقتصادی  همیشه توسط دولت 5و  1شود(. رانت شماره ها پرداخت می آن

ی دولت باشد یا نباشد. او بر ها ممکن است ناشی از مداخلهشود، سایر رانت مختلف اعطا می

-وسعهمانع ت 5و  1های شماره مدت رانت اساس شواهد تجربی نشان داده است که در کوتاه

ممکن است چنین باشند، اما دومی همیشه مفید است. در  2و  1، 1شوند و ی اقتصادی می

ها ممکن است به رشد و توسعه بلندمدت جز دومی که همیشه مفید است مابقی رانت

ها مبحثی  طورکلی امکان مفید بودنِ رانت (. بهKhan, 2007: 45-119کمک کنند یا نکنند )

السیک نسبت به تأثیرات درآمدهای رانتی بدبین هستند و معموالً های ک جدید است. ایده

که بدون  2و رانت تعلق یافته 1کار طی  شده آورده  دست پندارند که میان درآمد به چنین می

کار و زحمت حاصل شده است تفاوت بنیادین وجود دارد. در غرب، اخالق مذهبی و 

سرزنش درآمدهای بدون زحمت را شکل  داری سنت دیرپای ستایش کار و ی سرمایه روحیه

ها و  لیبرال –ی اقتصادی و اجتماعی  داده است و رانتیرها توسط هر دو جریان اصلی اندیشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. earned income 

2. accrued 
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اند. از این  اجتماع پنداشته شده اند و غیرمولد و ضد مورد سرزنش قرار گرفته –ها  رادیکال

فرد )یعنی مشارکت او در  کند ارتباط کسب درآمد با تالش منظر آنچه رانت را تعریف می

؛ بنابراین رانتیر «ای اجتماعی است تا اقتصادی رانت بیشتر مقوله»گروه/جامعه( است و 

ای در تولید اقتصادی مشارکت  عضو یک گروه اجتماعی است که اگرچه به صورت فعاالنه»

 «ددار را دریافت می -و گاه سهم قابل توجهی از تولید-کند، اما سهمی از تولید  نمی

(Beblawi, 2016: 50.) 
کشوری هستند  الذکر، رانت درون های فوق باید میان دو نوع رانت تمایز قائل شد. رانت

ی زمین و پرداخت  گیرند: در فرآیند اجاره ساخته نشأت می های جامعه ها و ارزش که از ثروت
 العاده است، یا بهای آن، یا فروش محصوالت یک زمین که دارای حاصلخیزی فوق

ای از امتیازات خاص )چه به شکل اعطای  مندشدن عده های دولت در اقتصاد و بهره مداخله
های انتقالی به گروهی خاص(  انحصارات به گروهی خاص باشد و چه به شکل پرداخت

تولید و دستیابی است، در  همواره بخشی از ثروتی که در درون مرزهای اقتصادملی قابل
جو  شود. اگر در داخل یک نظام اقتصادی افراد رانت ی خاص میا قالب امتیازاتی نصیب عده

توان آن اقتصاد را رانتیر خواند، اگرچه از  و سازوکارهای ایجاد رانت وجود داشته باشند، نمی
دهد. در شرایطی که منبع رانت داخلی باشد، روالی  وجود یک قشر رانتیر در جامعه خبر می
 -خان برشمرده مانند آنچه اچ-شته که به دالیلی برای ایجاد ثروت در جامعه وجود دا

اند؛ یعنی چنانکه ببالوی  ای فراهم نموده است و آن عده رانتیر شده امتیازاتی برای عده
رانت داخلی چیزی »ی رانت داخلی، بخش تولیدگر داخلی است:  گوید، روی دیگر سکه می

های  ایی ]معطوف به گروهه بیش از وضعیتی که در آن درون اقتصادی تولیدگر، پرداخت
 (.Ibid: 50-51) «شوند نیست خاص[ منتقل می

توان بر حسب  ها نوعی امتیاز برای گروه خاصی هستند، اما می اگرچه تمام رانت
معیارهایی میان انواع رانت که پیامدهای متفاوتی دارند تمایز قائل شد. مطالعات رانتیریسم 

های خصوصی یا  یابد، نه به شرکت دولت تعلق میمستقیماً به »بر رانتی متمرکز است که 
اقتصاد رانتیر را باید عنوان اقتصادی »(. از نظر ببالوی Okruhlik, 1999: 295) «افراد

تعریف نمود که در آن وضعیتِ رانتی غالب است... هنگامی یک اقتصاد رانتیر است که از 
 ,Beblawiدولت باشد ) خارجی تحت تملک و رانت« مند باشد رانت خارجی هنگفت بهره

خارجی، ثروت در اختیار دولت به ثروت در اختیار  های وفور رانت (. در دوره51 :2016
(. این Hertog, 2010: 282گیرد ) فزونی می -تواند تولید کند یا ثروتی که جامعه می-جامعه

ارند، قدرتی که در دست جامعه و در دست دولت قرار د هایِ شرایط، یعنی عدم توازن اهرم
ی  ی کلیدیِ فضای اقتصادسیاسی رانتیری است. مطالعات رانتیریسم در وهله مشخصه
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نوعِ یاد شده توسط اچ.خان(  2داخلی ) هایی که در جامعه، رانتنخست بر افراد و گروه
ترین بازیگرِ اقتصادی و حاکم به مثابه اصلی  کنند تمرکز ندارد، بلکه بر رژیمدریافت می

ب(، با  ساده، رانت خارجی )نوعِ بیان کند. بهشود تمرکز می می  که نصیب آنای  خارجی رانت
الف(، از لحاظ منشأ، میزان، گردش پول رانت و مالک تفاوت  ی فوق )نوعِ گانه های شش رانت
طبیعی و کمیابی ساختگی است؛ میزان آن  ب ترکیبی از فراوانی : منشأ ایجاد رانت نوع1دارد

شود؛ از لحاظ گردش  های حاکم می بسیار هنگفت است و نصیب گروههای رانتیر  در دولت
دهد که در رانت نوع الف غایب است، در  ای با اقتصادهای خارجی رخ می پول رانت، مبادله

این است که درآمد حاصل، بدون ارتباط با اقتصاد داخلی »واقع ویژگی بارز این نوع رانت 
 2(. همچنین تحت تملک رژیمِ حاکمMirtorabi, 2011:6) «شود کشور مبدأ تحصیل می

الف تحت  ای متفاوت با رانت نوع قرار دارد و مناسبات اقتصادیِ دولت و جامعه را به شیوه
 .1دهد تأثیر قرار می

 بر اساس آنچه شرح داده شد، انواع رانت به شرح جدول زیر هستند:
 : انواع رانت. منبع: پژوهش حاضر5جدول 

Table 5: The main sorts of rent 

 ناشی از انواع
گردش پول 

 رانت

ی  کننده دریافت

 اصلی رانت
 میزان رانت

 رانت

نوع 

 الف

کمیابی طبیعی یا 

 کمیابی ساختگی
 ممکن است اندک یا فراوان باشد های ممتاز گروه درون اقتصاد ملی

 رانت

نوع 

 ب

وفور طبیعی و 

 کمیابی ساختگی

از بیرون اقتصاد 

 ملی به درون آن
 دولت

به نسبت رانت نوع الف، بسیار هنگفت 

های  درصد عایدی 84-94است: گاه تا 

 دولت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شده این تفکیک لحاظ نشده است. های انجام شده و مباحث نظری مطرح در اکثر از پژوهش -1

« های معدنی خود را گسترش داد فیتها از جمله آمریکای التین ظر پیش از سایر کشورها و قاره»در ایاالت متحده که  -2

که در آن دولت آمریکا هیچ »منابع طبیعی به رانت نوع دوم بدل نشد زیرا محیط حقوقی خاصی در این کشور وجود داشت 

 .(Ploeg,1394:25-26)ادعایی مبنی بر مالکیت ذاتی بر معادن کشور نداشت 

اند، تعاریف دیگری نیز از رانت شکل گرفته است که  تماعی نضج یافتهاج عالوه بر تعاریف فوق که در درون جریان غالب علوم -1

رانتیر را معنا  ی دیگری اصطالح دولت ی چپ( پدید آمده است. برای نمونه لنین به گونه در درون جریان انتقادی )اندیشه

داری و با الهام از اقتصاددانانی  رهبخشد. او با تکیه بر تمایز میان ثروت ناشی از زحمت/خالقیت/تولید و ثروت ناشی از اجا می

کنند را دولت رانتیر  هایی که صرفاً از طریق پول و با اعطای وام به کشورهای دیگر درآمدزایی می مانند والترهاوزن، دولت

(Rentnerstaatیا رباخوار می ) ( خواندLenin,1999:101).  یک دولت انگلی است که »از دید او چنین دولت رانتیری

 بحث حاضر بر این تعاریف تمرکز ندارد. .(lbid:102کشاند ) داری را به تباهی می هسرمای
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محدود اشاراتی  دسترسی های دولت در نظم نورث و همکارانش به نقش درآمدهای نفتی

(، اما رویکرد نورث برای بررسی اقتصاد North et al.2016:360, 373, 520اند ) داشته

ب یک  نوع ب است. رانت نوع مرکز بر نقش خاصِ رانتهای رانتیر نیازمند ت سیاسی دولت

دهد و  تر )با رجوع کم به جامعه( را در اختیار دولت قرار می الوصول ی درآمدزایی سهل شیوه

گردد،  امنیتی و آپاراتوس سرکوب برای دولت تسهیل می-های نظامی مالی پروژه تأمین

ی بحث این است که احتمال نظری  یابد. نکته ترتیب احتمال بقای رژیم افزایش می بدین

کند،  ب تغذیه می نوع محدودی که از رانت دسترسی ومنطقی بسیاری وجود دارد که نظم

های تولیدشده در داخلِ اقتصاد ملی  محدودی که تنها متکی به ثروت دسترسی نسبت به نظم

داشته ها  است، از لحاظ ماهیتی و عملکردی امکان و تمایل بیشتری به تحدید دسترسی

وسوی خاصی بیابد. بر اساس  سمت -به شرحی که رفت-و مناسبات آن با جامعه 1باشد

ی مدنی  های انگیزشی در جامعه باز طیفی از نهادها و نظام دسترسی رویکرد نورث، در نظم

ی منتج به  گیرد که درصورت عدول حزب حاکم از اصولی مانند عدم مداخله شکل می

هایی مانند  ها، هزینه عدم محدود کردن دسترسی امتیازات خاص در اقتصاد و

گیری این نهادها  کند. نورث عدم شکل سیاسی را بر حزب حاکم تحمیل می پشتیبانی کاهش

های دسترسی محدود را به  ی مدنی( در نظم های انگیزشی )بخوانید جامعه و نظام

نورث در این  دهد؛ بنابراین، تبیین ها توسط فرادستان نسبت می محدودسازی دسترسی

محدود این است که  دسترسی ی سیاسی در نظم رود که یکی از موانع توسعه مسیر پیش می

ها توسط فرادستان محدود  های غیردولتی یا تأسیس آن دسترسی به عضویت در سازمان

گیرد. فرادستان به لطف همین  مدنی پویا شکل نمی ی شده است و بدین سبب جامعه

آفرینند و منابع مالی رژیم سیاسی از این  برای خود رانت میها  محدودکردن دسترسی

وار، از پاسخگویی به تقاضاهای فرودستان  ی سلطه گردد. آنان در این رابطه طریق تأمین می

کند، اما وجود رانت خارجی  های رانتیر نیز صدق می زنند. این شرایط برای دولت سر بازمی

های انگیزشی یادشده  ثابه مانعی برای نهادها و نظامدنبال دارد که به م پیامدهای خاصی به

محدود هستند،  دسترسی های های اجتماعی کشورهای رانتیر آشکارا نظم کنند. نظام عمل می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردن پشت مقاماتی را از  باز است: شهروندان با خالی دسترسی شود که مختص نظم ب مانع پیدایش این شرایط می رانت نوع -1

ی شهروندان در مزایای رشد اقتصادی تخطی کنند، کردن تمام گرایانه و سهیم اصولی مانند برابری در مقابل قانون، برخوردعام

در واقع این امر در  .(North et al.2017:200کنند ) کنند و با اعمال چنین فشاری به نظارت بر قوانین کمک می خالی می

رانتیر  ساخته نیاز داشته باشد. مناسبات میان دولت و جامعه در دولت شود که دولت به منابع مالی جامعه شرایطی ممکن می

 دهد. شود و یا تا حد زیادی آن را کاهش می گیری این نیاز می مانع شکل
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ب و پیامدهای آن، بر ایجاد و توزیع  نوع ی رانت اما رویکرد نورث بدون تمرکز بر نقش ویژه

 ماند. ای رانتیریسم درمیاست و از رصد پیامده الف متمرکز شده نوع رانت

ی بنیادین وجود دارد: توسعه بدون ایجاد و فراگیری  در رویکرد نورث یک مفروضه

های قراردادی در سطوح مختلف، هم در درون دولت و هم در درون  تعداد کثیری از سازمان

های دولتی و غیردولتی  ی سازمان پذیر نیست؛ به صورتی که این دو منظومه جامعه امکان

های اقتدارگرایانه و انحصارگرایانه  توانند قدرت یکدیگر را مهار کنند )مانع رشد گرایشب

دهد که  ها در شرایطی رخ می پندارد که امکان تأسیس و ورود به سازمان شوند(. نورث می

عنوان ضامن بقای خود در قدرت  ها را به های دیگر افراد و گروه فرادستان افزایش دسترسی

ی شفابخش نورث این است که مردم رنجور  توان پرسید که آیا نسخه می .1تفسیر کنند

همچنان دندان بر جگر بگذارند تا روزی تعارضات نخبگانی به تمرکز قدرت پایان دهد و به 

کل  گرایانه در سطح فرادستان بیانجامد و روزگاری نامعلوم در آینده این قوانین به قوانین عام

گذارد؟ موتور  است که فشار فرودستان تأثیری بر این روند میجامعه تسری یابد، یا این 

ی  اند؟ آیا اگر دایره های این مناسبات کدام دنده ی حرکت چرخ کننده محرک و روغنِ تسریع

فرادستان متصلب و منسجم باشد، فرودستان باید تا روز نامعلومِ موعود با آهنگ 

رسد  اعِ خدایگان را بیاغازد؟ به نظر میزنجیرهایشان برقصند تا مگر حادثه یا روندیْ نز

گراست؛  گونه که فوکویاما اشاره داشته است، رویکرد نورث و همکارانش بسیار نخبه همان

گیرند دسترسی به رانت یا قدرت سیاسی را  گویی تنها نخبگان هستند که تصمیم می

رگذار هستند را گر هستند و در طول تاریخ تأثی محدود کنند و طبقات اجتماعی که مطالبه

طور که در بحث  (. قابل توجه است که همانFukuyama, 2016:11آورد ) به حساب نمی

گیری و دموکراسی و ضرورت دیدگاه فراملی اشاره شد،  ی ارتباط مالیات راجع به مسأله

های  اند و پویایی رانتیریسم نیز معموالً جامعه را بسیار منفعل در نظر گرفته مطالعات

اند. این یکی از  ی کافی لحاظ نکرده ها را به اندازه در مقابل دولت 2مدنی ی جامعه نیروهای

های  های مشترک دیدگاه نورث و رانتیریسم است، اگرچه نورث اشاراتی به شیوه نقص

 1مقاومت فرودستان دارد )برای نمونه، به امکان قیام فرودستان اشاره دارد یا در جای دیگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنج باشد یا یک تفسیر اشتباه نیز همین پیامد را دارد سخنی نگفته است. او از اینکه تفسیر فرادستان باید درست و واقعیت -1

ی  جامعه ی مدنی و نیروهای شود: نهادهای جامعه می های دموکراسی، میان دو پدیده تمایز قائل گریم جیل، در کتاب پویایی -2

مدنی. این تمایز امکان تصور فضایی را که در آن دموکراسی نهادینه نشده است، اما تمایل به دموکراسی و تقاضا برای آن از 

 .(Gill,2000سازد ) سوی جامعه وجود دارد فراهم می
3. North et al.2006:115 



 

 

 

 

 
 

 

 889 ... یا مطالعه مسائل توسعه یبرا انهینهادگرا يِچارچوب مفهوم کی شنهادیپ
 

کند( و  و سالح ضعفا که توسط جیمز اسکات مطرح شده اشاره میبه مفهوم هنر مقاومت 

توان گرایش به تحلیل چگونگی حل و فصل تعارضات میان  در آثار متأخر سنت نورثی می

(، امّا در آثار Lamoreax & Wallis, 2017های حاکم را دید ) نیروهای اجتماعی و گروه

های حاکم پرداخته نشده است.  اعی و گروهی کافی به تعارضات نیروهای اجتم اندازه نورث به

توانند گذار به دسترسی  در اصالحِ این کاستی، باید پرسید که چگونه نیروهای اجتماعی می

توان در چارچوب رویکرد نورث، خطر شورش عمومی )که نوعی  بازتر را تسهیل کنند. می

گری که نیروهای های فرادستان است(، یا فشارهای دی خشونت فراگیرِ تهدیدگرِ رانت

ی فرادستان به  عنوان یکی از عوامل انگیزاننده توانند بر دولت وارد آورند را به اجتماعی می

های اجتماعی چند و چون این  ی واقعیت ها قلمداد کرد و با مطالعه بازکردن دسترسی

 تأثیرگذاری در هر بافتار خاص را نشان داد.

ی دیگری نیز وجود دارد: تئوکراتیک  مسألهرانتیر و جامعه،   در تحلیل روابط دولت

کردن  های سیاسی دارای سازوکارهایی برای اجتماعی های رانتیر. تمام نظام بودن دولت

شوند.  بینانه ترسیم می ای خوش شیوه شهروندان هستند. این سازوکارها در نظریات لیبرال به

توفیق  شود یا عدم آن یاد می سیاسی از کردن برای مثال در مکتب نوسازی با عنوان اجتماعی

شود. درنظریات چپ نسبت به  مثابه بحران هویت شناسایی می سیاسی در این امر به نظام

سازوکارها بدبینیِ آشکاری وجود دارد، عناوینی همچون آگاهی کاذب، ایدئولوژی و  این

ت آن توسط مارکس، آلتوسر و گرامشی برای اشاره به این سازوکارها و محصوال 1هژمونی

سیاسی پیوند دارند؛ هم مبانی  های رانتیر با اسالم کاربرده شده است. برخی از دولت به

های بوروکراتیک  مشروعیت خود را بر ایدئولوژی اسالمی قرار داده و هم ممکن است دستگاه

فرهنگی جامعه به کار بگیرند. به گمان نگارندگان، در  منظور مدیریت طویلی را به و عریض

ها هستیم. در  ها ناچار به درنظرگرفتن نقش و تأثیر این دستگاه رایط این دولتتحلیل ش

کند که  صورت مشخصی به این امر پرداخته نشده است، اگرچه او اشاره می رویکرد نورث به

کند اعضای ائتالف مسلط  درستی کار می ی مبتنی بر دسترسی محدود که به در یک جامعه»

ای از  و شبکه« تصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشی هستندشامل رهبران )فرادستان( اق

های آموزشی، مذهبی و فرهنگی است که ائتالف مسلط را بر مسند قدرت حفظ  فعالیت

(، اما چگونگی North et al.2016: 22های سیاسی و اقتصادی ) کند، نه صرفِ فعالیت می

سیاست و اقتصاد را ی فرهنگ با  کننده های کنترل عملکرد این شبکه و ارتباط بخش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hegemony 
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های نظم دسترسی محدود  که نورث اذعان دارد که یکی از ویژگی گذارد. درحالی مسکوت می

های اقتصادی، سیاسی، دینی، آموزشی و  تراشی برای ورود به و خروج از سازمان مانع»

(، اما تحدید دسترسی به امکانات و منابع فرهنگی North et al.2006:103است )« نظامی

زشی، دینی و...( را همچون سازوکاری ایدئولوژیک به بحث نگذارده است. در مطالعات )آمو

توان دارای سه آپاراتوس توزیع/تطمیع، سرکوب و  رانتیر را می رانتیریسم نیز، دولت

تشدید هستند. آپاراتوس سرکوب  ب قابل نوع ترویج/هژمونی توصیف کرد که هرسه با رانت

کند، آپاراتوس  ها را فراهم می یانه و محدودسازی دسترسیامکان عملکردهای اقتدارگرا

-های جامعه را بندی کند و گروه توزیع/تطمیع امکان ابتیاع رضایت و رأی جامعه را فراهم می

بدل به  -هایی که اغلب ماهیتاً سازمان مریدی هستند به دلیل رواج کالینتلیسم در سازمان

های فرهنگی را محدود و  هژمونیک نیز دسترسی کند، آپاراتوس هایی عمودی می بندی گروه

شود که در آن  محدود رانتیری ایجاد می دسترسی انجامد. یک نظم به کنترل افکار عمومی می

 کند. ها را در تحقق اهدافشان شدیداً تقویت می کنندگانِ دسترسی ب تحدید نوع رانت

ا کلیتِ آن کامالً سازگار بخشد و ب ب به رویکرد نورث عمقِ خاصی می توجه به رانت نوع

است. همچنین، فرض تأثیرگذاری نیروهای اجتماعی بر تصمیمات فرادستان سیاسی، مانع 

شود. در نظر داشتنِ آپاراتوس ترویج دولت  گرایی افراطی موجود در رویکرد نورث می از نخبه

برجسته  های رانتیر را کردنِ سیاسیِ خاص دولت های اجتماعی در موارد ویژه نیز، شیوه

های  تواند به ترویج ایده کند که در هر دو رویکرد غایب است. آپاراتوس ترویج می می

ی نیروهای اجتماعی منجر گردد.  زا و بنابراین کاهش مقاومت یا مبارزه مشروعیت

های  شود مکانیسم شدنِ آپاراتوس ترویج به آراءِ نورث و مطالعات رانتیریسم موجب می افزوده

ها نیز وارد بحث شوند. آپاراتوس ترعیب و سرکوب نیز  مرتبط با فرهنگ و ایدهاعمال قدرتِ 

شود، ممانعت از  های نظامی و امنیتی بسیار برجسته می که در کشورهای رانتیر با هزینه

های  های حاکم از طریق رانت کند. نورث مدعی است که گروه مطالبات جامعه را تسهیل می

های این  کنند، اما به مکانیسم نظمی را کنترل می ت و بیناشی از تحدید دسترسی، خشون

اجتماعی و  ها در برقراری نظم که نقش این مکانیسم کنترل توجه نداشته است، درحالی

های حاکم  ها و انتقاالت ازسوی گروه ومرج اهمیت بسیاری دارد. نورث توزیع ممانعت از هرج

نترل لحاظ نکرده است و بیشتر به های ک مثابه یکی از مکانیسم ها( را به )تطمیع

های  ها از فرادستان به فرودستان. پژوهش ها بین فرادستان نظر دارد تا توزیع رانت رانت توزیع

تواند چنین نقشی را بازی کرده و  ی رانتی می های گسترده اند که توزیع رانتیریسم نشان داده

های بسیار  د. یا حتی توزیعمقاومت و فشار نیروهای اجتماعی برای دسترسی راکاهش ده
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گری خشن شود. درواقع هرسه آپاراتوس یادشده نقش  ی مطالبه نابرابر موجب افزایش انگیزه

کنند، یک رژیم رانتیر تئوکراتیک نه تنها منابع و  های تحدید دسترسی را بازی می مکانیسم

های  تکند بلکه ممکن است منابع و فرص های اقتصادی و سیاسی را محدود می فرصت

های  فرهنگی را نیز محدود کند. استفاده از منظر نورث، مسیر اصالحی پیشنهادیِ پژوهش

سازد، همچنین از لحاظ  متأخرِ رانتیریسم را با فراهم آوردن ابزار نظری الزم ممکن می

محدودِ رانتیر را نه یک الگوی عام، بلکه یک  دسترسی شناختی باید الگوی نظم روش

تایپ را نشان داد. عالوه  آل های هر بافتار نهادین با این ایده ظر آورد و تفاوتتایپ درن آل ایده

ها و  ای را بسته پنداشت و دولت توان جامعه ها، اشاره شد که در جهان امروز، نمی بر این

ها غافل ماند. بر این  المللی با یکدیگر روابطی دارند که نباید از آن ها در سطح بین سازمان

ب مفهومی پیشنهادی به شکل زیر است. در این شکل، رویکرد نورث مبنا قرار اساس چارچو

شود که کاربست این چارچوب در بررسی رانتیریسم، به شرحی  گرفته است، یعنی فرض می

که آمد بر نهادهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه تأکید و توجه دارد. اگرچه رویکرد 

کاتی از رویکرد رانتیریسم تکمیل شده است. اشاره شد نورث مبنا قرار گرفته است، اما با ن

محدود  دسترسی ترین امر اجتماعی که امکان پیدایش و دوام جوامع که در رویکرد نوزث مهم

کند، کنترل خشونت فراگیر و ترجیح نظم به خشونت از سوی دارندگان قدرت  را فراهم می

ها و سازوکار  ی شیوه انش بر مسألهاقتصادی و قدرت سیاسی است اما رویکرد نورث و همکار

و اقتصادِ کنترل خشونت فرودستان توسط فرادستان تمرکز ندارد. در چارچوب مفهومی 

های سرکوب و تطمیعِ مدنظر  پیشنهادی، تالش شده تا خالء نخست با افزودنِ آپاراتوس

طمیع اَشکال رویکرد رانتیریسم و افزودن آپاراتوس ترویج جبران گردد. آپاراتوس ترویج و ت

دهند، اما  های سیاسی شهروندان را تغییر می تری از قدرت هستند که ایستارها و کنش نرم

آپاراتوس سرکوب )نظامی و امنیتی( شکل بارزتری از خشونت است. همچنین تالش شده 

های قومی و...  است تا اهمیت نیروهای اجتماعی )در قالب طبقات، اصناف، سندیکاها، گروه

ها نادیده  بافتار موردبررسی( و فشار آنان برای دسترسی به منابع، امکانات و فرصت تناسب به

های خارجی  ی دولت با کشورها و سازمان ب که از مبادله انگاشته نشود. بر نقش رانت نوع

ی اقتصادی  المللی صرفاً به این رابطه شود تأکید شده است و نیز تعامالت بین حاصل می

تری  رسد که چارچوب مفهومیِ ارائه شده، ابزار نظریِ جامع . به نظر میفروکاسته نشده است

  ای راجع به رانتیریسم فراهم کند. های تاریخی تکین و مقایسه را برای پژوهش
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 ی دولت با کشورهای خارجی )نفت و مواد معدنی( مبادله 

 های خارجی ها و دولت سایر روابط دولت و جامعه با سازمان

 مفهومی پیشنهادی: نظم دسترسی محدود رانتیر رچوبچا: 6شکل 
Fig. 2: Recommended Conceptual Framework: Rantier Limited Access Order 

 گیری بحث و نتیجه

های  های نظریه گرایی ها و تقلیل شناختی پژوهش حاضر، گذار از ناکارآمدی مسأله هستی

نورث و  تر )یعنی رویکرد نهادگرایانۀ یقتر و دق ای جامع رانتیریسم، با اتکا بر نظریه

همکارانش( بود. به بیان دیگر، این اثر، کنکاشی تئوریک بود که کوشید چارچوب مفهومی 

گرا طرح کند، به نحوی که مبنایی برای  تایپ غیرفروکاست آل مناسبی را در قالب یک ایده

د. چارچوب مفهومی ای درخصوص کشورهای رانتیر فراهم کن های موردی و مقایسه پژوهش

های رانتیریسم، الف( یک مدل همبستگی ساده )مانند نبود  شده، برخالف نظریه ارائه

کند؛ ب(  مدنی( ارائه نمی انفعال جامعۀ←گویی، یا رانتیریسم نبود پاسخ←گیری مالیات
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المللی )وابستگی یا  روابط بین»و « فرهنگی-بافتار سیاسی و اجتماعی»راجع به 

دهد؛ ج( دولت را یک قدرت واحد و یکدست  ساسیت نظری به دست میح« شدن( جهانی

های درون ائتالف غالب  جای آن پژوهش را به بررسی پویایی کند و به معرفی نمی

های خاص و عمیق دعوت  های عام و جهانشمول به تبیین جای تبیین خواند؛ د( به فرامی

 -های مولد أکید نهادگرایان بر رانتبر اساس ت-کند؛ و ه( نگاه یکسره منفی به رانت را می

 رود. طریق از چارچوب مفهومی نظریات رانتیریسم فراتر می نهد و بدین کنار می

این پژوهش، ضمن مرور نظریه نورث و همکاران و نشان دادن قابلیت آن برای تحلیل 

ای از  بندی ای کشورهای رانتیر، با کنکاشی مفهومی درباره مفهوم رانت، سنخ مسائل توسعه

الف را آشکار  ب( به دست داد که تأکیدِ بیشترِ رویکرد نورث بر رانت نوع الف و نوع رانت )نوع

و « ب در دستگاه نظری نورث و همکارانش برجسته کردن رانت نوع»کرد و بر این اساس با 

و « دسترسی: سه آپاراتوس ترعیب، تطمیع و ترویج های تحدید بندیِ شیوه سنخ»ارائه 

دفاعِ نظریه رانتیریسم را  های قابل ب در تقویت این سه شیوه دارد، گزاره که رانت نوعتأثیری 

تایپ نظم  آل ایده»اند تا  در دستگاه نظری نورث شناسایی و برجسته کرد. نگارندگان کوشیده

تر بوده، با  تر و دقیق ، نسبت به نظریات متعارف رانتیریسم، جامع«دسترسی محدود رانتیر

برندۀ این انتقادات باشد  نظریات رانتیریسم همسو بوده و پیش 1ی علمیِ منتقدینِها مطالبه

 ای کشورهای رانتیر فراهم کند. تا قابلیت بیشتری در تحلیلِ مسائل توسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های خاص و  های عام و جهانشمول به سمت تبیین از حد مستقل فرض نکردنِ دولت، لزوم حرکت از تبیینلزوم بیش  -1

گرایی اقتصادیِ نظریات ابتدایی رانتیریسم، ضرورتِ منفعل فرض نکردن جامعه و توجه به نقش  عمیق، لزوم وانهادن تقلیل

های تاریخی، ضرورت در نظر گرفتن روابط  گی و تحلیلفرهن-طبقات و نیروهای اجتماعی، لزوم توجه به بافتار اجتماعی

 . المللیِ اقتصادی و سیاسی و... بین
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