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Abstract 
This article deals with reviewing theories developed from the middle of the 

last century about countries with abundant natural resources. In this regard, 

related theories in development literature as well as discourses and theories 

of Rentier State, Dutch disease, resource curse and also institutionalist 

theories that tried to evaluate the political, economic, cultural and social 

structures of these countries have been analysed. Furthermore, their changes 

to date were also explored.  While referring to the main claims of these 

theories as well as the internal and external criticisms, the current article tries 

to highlight their theoretical and empirical gaps. An attempt was also made 

to allow criticizing and reformulating these theories and discourses by 

emphasizing on their strength and weaknesses. This can pave the way for 

future empirical studies while also providing a critical review of available 

theories. On this basis, the problems neglecting the historical roots of the 

formation of the state and economy in many of these research currents, 

special feature of addressing the issue of politics and state in other currents, 

and the analysis of the social systems of these countries based on standard 

patterns in most related discourses, have been emphasized in the narrative 

presented in this article. 

Keywords: Resource Rich Countries, Rentier State, Resourse Curse, 

Institutional Analysis, Dutch Disease. 
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 یعیاز منابع طب یغن یکشورها رامونیپ اتیو نقد نظر یبررس

  

 رانیتهران، ا ،طباطبائیعالمه دانشگاه  شناسیجامعه اریاستاد   یدیام یمهد
 

 چکیده
که از نیمه قرن گذشته درباره کشورهای غني از منابع طبیعي شکل  پردازد يماین مقاله به بررسي نظریاتي 

و نظریات دولت رانتي، بیماری  ها گفتمان. در این راستا نظریات برآمده از ادبیات توسعه و همچنین اندگرفته

ساختار سیاسي، اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي این  اند داشتههلندی و نفرین منابع و نظریات نهادی که تالش 

تا زمانه حاضر بررسي شده است. در  ها آنو تحوالت  اند گرفتهکشورها را بررسي نمایند مورد تحلیل قرار 

ی نظری و خألها، ها آنو نقد درون و برون گفتماني  ین نظریاتاینجا، ضمن اشاره به محورهای اصلي ا

امکاني برای نقادی  ها آنبر نقاط قوت و ضعف  دیتأکبرجسته شده و تالش شده است با  ها هینظرتجربي این 

مروری انتقادی بر نظریات موجود،  ارائهفراهم گردد. مسیری که ضمن  ها گفتمانو بازسازی این نظریات و 

ی تاریخي ها شهیري به توجه يبراه را برای مطالعات تجربي آینده هموارتر سازد. بر این مبنا  تواند يم

 مسئلهی دولت و اقتصاد در بسیاری از این جریانات پژوهشي و نیز ویژگي خاص پرداخت به ریگ شکل

ای استاندارد ی اجتماعي این کشورها بر اساس الگوهها نظامسیاست و دولت در جریانات دیگر و نیز تحلیل 

 .اند گرفتهقرار  دیتأکی مربوطه، در روایتي که در مقاله حاضر ارائه شده است مورد ها گفتماندر اغلب 

 یماریب ،ینهاد لیمنابع، تحل نینفر ،یدولت رانت ،یعیاز منابع طب یغن یکشورها :ها واژهکلید
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 مسئلهمقدمه و بیان 

و سهم استخراج و صادرات مواد  1برخوردارندکشورهایي که از منابع طبیعي سرشاری 

مطابق یکي از است )از حدودی باالتر  ها آنتجدید ناپذیر خام و معدني در تولید اقتصادی 

 ,Nankaniصادرات )% کل 01% تولید ناخالص داخلي و 11،رشیموردپذی ها شاخص

1972 in Karl, 1388:43 اری از سوی اخیر موضوع تأمالت بسی قرن مین( در طول بیش از

. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان سیاسي بر این اند بودهی مختلف ها رشتهمتخصصان 

فرهنگي این کشورها، امکان  -سیاسي، اقتصادی و اجتماعي ی متمایزها يژگیواعتقادند که 

 .کند يمرا سلب  ها آنی متعارف برای تحلیل ها چارچوباستفاده از 

نظریاتي که در نیمه دوم قرن گذشته برای تحلیل وضعیت این کشورها تدوین شدند، 

گسترده سرزمیني، ساختارهای  مجموعهتمرکز بر طیفي از عوامل و تحوالت در این  ةیپابر 

ی تحلیل ها روش. این مطالعات که با استفاده از اند نمودهتحمیل  ها آنواحدی را بر 

، در مواردی بر تمایزات کشورهای غني اند شدهآماری تدوین تاریخي، تطبیقي و مطالعات 

اما در اغلب موارد به دنبال تحمیل کلیتي واحد بر شمار کثیری  ندینما يماز منابع نیز تأکید 

آن هستیم که نظریات متفاوت  دنبال به. ما در این نوشتار، اند بودهی ناهمگون ها نظاماز این 

را  ها آنی برآمدن ها شهیردی و اجتماعي این کشورها و مربوط به ساختار سیاسي، اقتصا

پر  دنبال بههریک،  سازندةی ها لیپتانس، ضمن استفاده از ها آنبررسي کنیم و با نقادی 

. در این مسیر کند يمی ایجاد پرداز هینظرکردن خألهایي باشیم که امکانات بدیلي را برای 

و تحوالت نظری  ها آنی ها شکافها و پس از بررسي سیر تحول نظریات، به تحلیل خأل

. استفاده از این نقادی برای پر میپرداز يمرخ داده است  ها شکافکه برای پر کردن این 

 و بازسازی انتقادی این نظریات، موضوع آثار دیگری است. خألهاکردن 

 موضوع خچةیتارمرور ادبیات و بررسی  

در ادبیات توسعه به پروبلماتیکي بدل شد که  هر جامنابع طبیعي پیش و بیش از  مسئلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Resource rich countries 
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منابع طبیعي برای کشورهای  درواقعنظریات مربوطه در ارتباط با آن شکل گرفتند. 

نبودند و زماني به مسئله بدل شدند که رشد اقتصادی  ساز مسئلهچندان  افتهی توسعه

توسعه بر رشد  کشورهای جهان سوم اهمیت پیدا کرد. با توجه به اینکه موج اول نظریات

کشورهای  ةیسرمامشکل کمبود  هر آنچهاقتصادی تأکید داشتند در این نظریات 

. این ذهنیت در شد يمی بند صورتیک نعمت  مثابةبه  کرد يمرا برطرف  توسعه درحال

وجود داشت. نظریات رشد  دارانه هیسرماپارادایم رشدمحور  پردازان هینظرمیان تمامي 

 جانبه همهی اقتصاد دوگانه، طرفداران نظریات رشد ها هینظرهارود ـ دومار، لویس، روستو، 

 ,Hunt, 1386; Griffinداشتند )ی توسعه نیز چنین نگاهي به این منابع ها قطب ةینظرو 

1375 ch4 & 5; Hemati, 1388:ch 7 & 8 ی توسعه،ها گفتمان(. بدیهي است که در 

که خود در ) افتهی توسعهتمایز تحلیلي مشخصي برای کشورهای  نقطةمواد خام و معدني 

تنها در  افتهین توسعهی ها یگریدکه  ی شده بودندبند مفصل «يگاه گره»و  «محور»قالب 

و  کردند ينممنفي ظاهر شوند( ایجاد  گفتماني «دقیقه»در قالب  توانستند يم ها آنپیوند با 

 .گرفتند يمي قرار موردبررسدر دل همان اصول متعارف اقتصادی 

، ها افتهین توسعهبر ساختارهای متفاوت  دیتأکیي، با ها دگاهید، منتقدان چنین حال نیباا

و معتقد بودند درصورت  دادند يمانواع تحلیل ارگانیک رشدمحور را مخرّب تشخیص 

ي افتگین توسعهطبیعي خود به عاملي برای  نبود تحوالت ساختاری در این کشورها، منابع

نامولدی  دوگانةاین دسته از متفکران چنین منابعي به تقویت ساختار  ازنظر. شوند يمبدل 

مواد خام برای کشورهای  کنندگان هیتهکه با تبدیل کشورهای پیرامون به  رسانند يمیاری 

و دوماً با ایجاد شکاف  دهند يمتغییر  ها افتهین توسعه، اوالً شرایط مبادله را به زیان افتهی توسعه

ی ها بخشی نسبي در بخش تولید مواد خام و سایر ها متیقعمیق میان دستمزدها و 

 ها بخشی منزوی اقتصاد بدون پیوندهای قوی با سایر ها بخشو  ها گروهاقتصادی، به ایجاد 

عم از مواد معدني و ی مربوط به استخراج مواد خام اها بخش رو نیازا. شوند يممنجر 

به  کنند يمنظریات رشدمحور ادعا  که چنان آنقادر نخواهند بود  ی فسیلي و...ها سوخت

ایجاد یک قطب توسعه یا سرمایه کافي برای ایجاد یک فشار بزرگ، یا انتقال منابع 
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 (.Ross, 1999 ؛Hunt, 1386:ch5شوند )ی صنعتي مولد منجر ها بخشاقتصادی به 

ی بعد از جنگ جهاني دوم، ا توسعهی ها گفتمانی اساسي در میان ها تفاوت باوجود

داشتند. توافق بر  دیتأکی مختلف ها وهیشبر افزایش نقش دولت در اقتصاد به  ها آناغلب 

ی این دوره اغلب با گسترش قوه قهری دولت ها گفتمانافزایش نقش دولت در اقتصاد در 

ندهای بازاری همراه بود و در بسیاری از موارد به تقویت بر فرآی ها تیمحدودو ایجاد انواع 

 توان ينم وجه چیه بهرا  ها میرژی غیردموکراتیک یاری رساند. گرچه برآمدن این ها میرژ

ی غیردموکراتیک ها میرژیي تلقي نمود و بسیاری از ها یاستراتژپیامدهای صرف چنین 

نیز به وجود آمدند یا گسترش پیدا توسعه  محور دولتی ها یاستراتژبر  اتکاحتي بدون 

برخي مدعیات منتقدان نظریات نسل اول و دوم توسعه، در موارد  برخالف درواقعکردند. 

ی غیر دموکراتیک یا ها میرژبه برآمدن  ها یاستراتژزیادی بیش از آنکه استفاده از این 

 ها یاستراتژیي از این ها نظامی محدود سیاسي و اقتصادی منجر شده باشد، چنین ها نظام

ی غیر دموکراتیک یا ها میرژو در دیدگاهي کلي، نوعي قرابت انتخابي میان  اند بردهبهره 

؛ به وجود آمده است محور دولتی توسعه ها یاستراتژی محدود شکننده با ها يدموکراس

از این با در نظر گرفتن نقش منابع معدني در اقتصاد و سیاست کشورهای غني  مسئلهاما این 

 ی نیز به خود گرفت.تر دهیچیپمنابع، ابعاد 

شدن انواع  تر دهیچیپو  توسعه درحالافزایش نقش دولت در اقتصاد کشورهای 

ی سیاسي پس از جنگ جهاني دوم به هر دلیلي که صورت گرفته باشد، در ها نظاممتفاوت 

ی تعریف ی پنجاه تا هفتاد، شاهد تالش براها دههی سیاسي و اقتصادی ها هینظر

ی سیاسي در ها میرژهستیم. در این نظریات انواع  ها نظامی جدیدی از این ها یپولوژیت

ی اقتدارگرا در قالب ها نظامیي نظیر اقتدارگرا و دموکراتیک و یا اشکالي از ها قالب

ی ها يدموکراسی دموکراتیک در قالب ها نظام، پاتریمونیال،... و همچنین تریتوتالسلطاني، 

 ,Huntington, 1397; Linz & Shahabiشدند ) يمی بند صورتپایدار یا شکننده،... 

1393; Katouzian, 1393مشخص در اغلب نظریات گفتمان اقتدارگرایي، دولت  طور ( به

ی مبتني بر ترس و فساد با اتباع خود دارند و ا رابطهکه  ابدی يمبه شخص یا گروهي تقلیل 
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. آنچه برای بحث ما اهمیت شود يمقانون و نمایندگي شناخته  با نبود حاکمیتي حکمران

برای  مفروضی ا هیپادارد این است که در کشورهای غني از منابع طبیعي، این نظریات از 

عاملي که پاترون  عنوان به: نفس وجود منابع طبیعي اند بودهتوضیح اقتدارگرایي برخوردار 

 .داد يمی را در اختیار او قرار پرور يحامو ابزار  کرد يم ازین يبیا سلطان را از جامعه 

ی جدید اقتصادی نظیر مکتب انتخاب عمومي، ها انیجردر همین دوره با برآمدن 

 جو رانتمنابع طبیعي در قالب انواع بارزی از رانت کاالیي و منبعي برای ایجاد جوامع 

است که  ذکر انیشا (.Tollison, 2012; Baland & Francois, 2000شدند )ی بند صورت

ی بازار محور متمرکز بودند ها نظمی دموکراتیک و ها میرژاین نظریات، در آغاز بر تحلیل 

اما  ؛(Kruger, 1974) افتندی اقتصادی نئوکالسیک توسعه یها سنتو همواره در چارچوب 

یي منجر شد که با تلفیق نظریات ها گفتمانی تحلیل به برآمدن ها چارچوبتوسعه این 

و عوامل  رانتی ها نمونهبارزترین  عنوان بهیي و اقتدارگرایي، منابع طبیعي را جو رانت

ی اقتدارگرا را در دستیابي به ها میرژی نمودند. عواملي که بند صورتیي جو رانت

مشهورترین و قدرتمندترین این  .رساندند يمیاری  ها میرژی نوعي این ها شاخص

 بود. 1، دولت رانتیرها گفتمان

که معروف است، نظریه( دولت رانتیر به حسین  گونه آنیا گفتمان )گرچه برآمدن 

اما افراد دیگری  شود يم( نسبت داده 1791دهة مهدوی )در تحلیل شرایط ایران در آغاز 

ی برخوردار از منابعي نظیر نفت ها دولتزمان با او از این چارچوب برای تحلیل  قبل و هم

ی برخوردار از حجم عظیم منابع ها دولت(. چارچوب تحلیل Bina, 1992کردند )استفاده 

 برنامةتوسعه یافت و به  01و  91ی ها دههدولت رانتیر در سراسر  ةینظرطبیعي در قالب 

بسیاری در ذیل آن به بررسي اقتصادها و  گران لیتحلپژوهشي مدوني بدل شد که 

 نیز و منابع طبیعي از ناشي درآمدهای نظریات این ی مشخص پرداختند. درها دولت

 طور نیهم و خارج از کارگران ارسالي وجوه یا خارجي یها کمک از ناشي درآمدهای

 دروآمد  رفت مسیرهای سایر وها  کانال انحصاری امتیاز از یمند بهره از ناشي درآمدهای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rentier state 
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 مباني با پیوند در مشابهي نسبتاً یها وهیش به رانتاند.  شده یبند صورت رانت مفهوم قالب

 که يهائ متیق در خدمات یا کاالها فروش از حاصل درآمد: شود يم تعریف نئوکالسیک

 ,Beblawi & Luciani) هاست آن تولید یها نهیهز از باالتر يتوجه قابل شکل به

، درآمد ناشي از بخشش طبیعت و درواقع ها کینئوکالس(. رانت در آرای 1987:11

ي از تولید بدون مشارکت در فرآیند تولید سهم صاحبدرآمدی بدون تالش است و رانتیر 

باشد به دولت  ها رانت(. اگر دولت، صاحب و مالک اصلي این Beblawi, 1987:49است )

 یها نهیو هز کند يمو اقتصادی که در آن رانت نقش اصلي را بازی  شود يمرانتیر بدل 

، دهد يم لیرا تشک یاقتصاد دیتول ياست، سهم اصل يبر رانت خارج يکه خود متک يدولت

(. در چنین اقتصادی، رانت نوع Beblawi & Luciani, 1987:11بود )اقتصاد رانتیر خواهد 

نوع( درآمد است؛ منشأ رانت نسبت به اقتصاد بیروني است و نیازی به  تنها نهغالب )و 

باشند حضور یک بخش مولد داخلي ندارد؛ اقلیتي از یک جمعیت باید درگیر تولید رانت 

رانت اصلي در  کننده افتیدر؛ دولت اند مشغولی از آن ریگ بهرهو اکثریت به توزیع و 

 ,Beblawiنقش محوری در توزیع رانت در میان جمعیت دارد ) رو نیازااقتصاد است و 

آماری برای چنین واحدهایي،  شاخص نیتر شده رفتهیپذو  نیتر معروف(. 1987:49-50

، ( باشدLuciani, 1987) %01بیش از  ها آن بودجةیي را که سهم رانت در ها دولت

دارد مشابهي  نسبتاًی ها شاخص. سهم این منابع در تولید کل نیز داند يمی رانتي ها دولت

 ها آنو اعداد و ارقام مربوطه و شیوه سنجش  ها شاخصی از این تر قیدقبرای بررسي )

 (Abdel-Fadil, 1987 رجوع کنید به

دولت و ماهیت منابع درآمدی آن،  اندازةدر چنین نظرگاهي، تأکید بر آن است که 

، ها نهیهزو سایر ابعاد اصلي دولت ) دهند يمحیات سیاسي هر کشور را تحت تأثیر قرار 

 ,Beblawi & Lucianiقوانین و حتي ایدئولوژی( تحت تأثیر این دو عامل قرار دارند )

1987:9, 10; Luciani, 1987:63 دولت تعیین  توسعةسطح  ةیپا( و این دو خود بر

یک سیستم مالي مدرن و اتکای  توسعة. افزایش سطح توسعه دولت متکي بر شوند يم

و در نبود چنین سطحي از توسعه،  صورت نیای مستقیم است. در غیر ها اتیمالفزاینده بر 
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 & Beblawiاهد بود )مخل خو GDPی دولت نسبت به ها نهیهزهر نوع افزایش سهم و 

Luciani, 1987:10.) 

در چارچوب این گفتمان، کشورهای برخوردار از اقتصاد و دولت رانتي نوعي 

 کنندة. در این کشورها دولت به بازتوزیع دهند يمفرهنگ و ذهنیت رانتي را نیز شکل 

ی کار جا بهی اجتماعي و اقتصادی ها گروهو تمامي  شود يمرانت در میان مردم بدل 

و  شود يم. مرز امور عمومي و خصوصي مخدوش پردازند يمتولیدی به جستجوی رانت 

افزایش منافع ذینفعان  ةیپای و امور رفاهي تنها بر گذار استیس نةیزمهر نوع اقدام دولت در 

ی ها هیال. ذینفعان در قالب ردیگ يمی از بوروکراسي شکل ا ژهیوی نوع ساز میحجو 

. دولت بدون نیاز به کنند يمسترش نابرابری در جامعه کمک ي به گمراتب سلسله

آن را افزایش  ةیقهرقوای  سو ک؛ این استقالل از یشود يمي از جامعه مستقل ستان اتیمال

و از سوی دیگر امکان تلطیف این رفتارها را از طریق باج دادن به جامعه در قالب  دهد يم

نتقالي و گسترش بوروکراسي ناکارآمد افزایش ی اها پرداختی مالیاتي و ها تیمعافانواع 

به دنبال مشارکت در امر سیاسي و  پردازند ينم، شهرونداني که مالیات حال نیدرع. دهد يم

ی ها گروهزمان دولتي غیرنماینده امکان خرید مشروعیت و وفاداری  نمایندگي نیستند. هم

قانون  ةیپا. چنین دولتي نه بر دهد يمدرآمد رانتي افزایش  کرد نهیهزمختلف را از طریق 

و عمالً به یک دولت  کند يممشروعیت سنتي و روابط خویشاوندی حکومت  ةیپابلکه بر 

. برای چنین دولتي کارکردهای اساسي دولت که در قالب شود يمپاتریمونیال غیرملي بدل 

ی مهم ها تیاولو، بیش از آنکه تعیین اهداف و شوند يمتعریف  ها یگذار استیسانواع 

به  ها استیسپول و توزیع درآمد هستند و  نةیهزباشند، انتخاب ابزارهای مناسب برای 

و هرنوع مداخله دولت در اقتصاد تنها منابع  شوند يمی خرج کردن بدل ها برنامهابزارها و 

مشخصي برای اقتصاد  اندار چشمبدون آنکه  کند يمرا از یک بخش به بخش دیگر منتقل 

که  کند يمرا رهبری  ثبات يبو پرهزینه، اقتصادی  نگر کوتهباشد. این دولت  و جامعه داشته

 ,Chatelus, 1986:112; Beblawiبرای توسعه در آن وجود ندارد ) یانداز چشمهیچ 

1986:52-56; Luciani, 1987, 73-76.) 
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در معرض دو دسته  01ی رانتي از همان دهه ها دولتی موجود در گفتمان ها لیتحل

نقد درون و بیرون گفتماني قرار گرفتند. هر دو دسته به توسعه این گفتمان منجر شدند و ما 

 مجموعةدر بخش بعدی مقاله به بررسي این تحوالت خواهیم پرداخت. در همان زمان، 

 نظریات گرفت. اگرمتفاوتي از ادبیات اقتصادی پیرامون کشورهای غني از منابع شکل 

 اقتصاد در دولت که پرداختند يم انحرافاتي بررسي به سیاست محوریت با رانتي یها دولت

درآمدهای ناشي از  یزا برون ارتباط پیرامون محور، اقتصاد یها گفتمان ،کرد يم ایجاد

 اصطالح حولها  گفتمان این نیتر . معروفگرفتند شکل اقتصادی عوامل با منابع طبیعي

 دهةشد. اگرچه اصطالح بیماری هلندی ابتدا در نیمه دوم  یبند مفصل 1هلندی بیماری

رخ داد( به  1791 دهةکه در هلند )برای توضیح پیامد شوک قیمت گاز در اقتصاد  1791

 زا برونی ها شوکی از ا گستردهکار گرفته شد، اما طي چند دهه برای تبیین طیف 

هلندی به وضعیتي اشاره دارد که در آن یک ثروت قرار گرفت. بیماری  مورداستفاده

اضافي از طریق یک رونق صادراتي )نظیر کشف منابع معدني( منجر به انقباض سایر 

(. Kojo, 2014:1-2) شود يمافزایش در ارزش پول ملي  واسطةبه  مبادله قابلی ها تیفعال

از  ها آنکه در ضمن  شوند يمشناخته  3و مخارج 2یيجابجای این پدیده با دو اثر ها زمیمکان

یي سرمایه و نیروی کار به سمت بخش منابع طبیعي رونق یافته، سبب جابجاسو  کی

در  جادشدهیاو از سوی دیگر، اضافه تقاضای  شود يمانقباض بخش قابل تجارت اقتصاد 

اقتصاد، در شرایط افزایش نرخ ارز واقعي و تعیین قیمت کاالهای قابل تجارت در بازارهای 

. افزایش واردات و به شود يمدر بخش غیرقابل تجارت منجر  ها متیقجهاني، به افزایش 

هستند ی مذکور ها زمیمکانی صنعت و کشاورزی از تبعات اصلي ها بخشدنبال آن انقباض 

(Kojo, 2014; Asmau et al., 2019; Van der Ploeg, 2011 همچنین با مفروض ،)

ی قابل تجارت رخ ها بخشموزش در حین کار صرفاً در ی از طریق آور بهرهگرفتن اینکه 

 (.Wijnbergen, 1984)بیماری هلندی کاهش رشد اقتصادی را نیز به دنبال دارد  دهد يم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dutch disease 

2. Relocation effect 

3. Spending effect 
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کشورهای غني از  دربارةبارزترین ایده اقتصادمحور  ندةینمابیماری هلندی،  نکهیباا

بر نظریات  اتکای دیگری نیز با ها لیتحلبود، اما  1ی بادآوردهها ثروتمنابع طبیعي و 

با اتکا بر  ها لیتحلبرای تحلیل این کشورها شکل گرفتند. این  21دوم قرن  مةیناقتصادی در 

ی جدید و ها کیکالسی تجاری پولي و حقیقي و نظریات ها چرخهیي نظیر ها مدل

درآمدهای حاصل  رابطةی نظریه اقتصاد کالن، به بررسي ها حوزهی جدید و سایر ها ینزیک

ی دولتي ـ خصوصي، فاکتورها و ها یگذار هیسرمای مالي، ها استیسبا  ها ثروتاز این 

 Husain et al., 2008; Basuاسمي و حقیقي، .... پرداختند ) بهرةی ها نرخبازارهای مالي، 

et al., 2013) .ی بند مفصلدر کنار بسط گفتمان دولت رانتي به  ها لیتحلاین  توسعة

 افتدر اثری از ریچارد اوتي رسمیت ی 1771 دهةدیگری منجر شد که در آغاز  انگفتم

(Auty, 1993.) 

ی موردی و همچنین استناد به ها يبررسمنتشر شد، با  1773کتاب اوتي که در  

. شود يمشناخته  2نام نفرین منابع ی پژوهشي شکل داد که باا برنامهمباحث نظری پیشین به 

ی پیشین در خصوص کشورهای گفتارهاسنتزی از مجموعه  رندهیدربرگاین عنوان 

در ارتباط با کشورهای غني از منابع  تر شیپمنابع طبیعي بود. تمامي عواملي که  صادرکنندة

ی رانتي، بیماری هلندی، ها دولتبودند )اقتصادها و  شده مطرحی دیگر ها گفتمانطبیعي در 

نمودها و متغیرهای وابسته و  عنوان به( اکنون یا یي، ...جو رانتی، ا چرخهی مالي ها استیس

 ی شدند.بند مفصلنفرین منابع  دةیپدیا متغیرهای مستقل 

سه عامل کلیدی  اند افتهپژوهشي توسعه ی برنامةدر دل تحقیقات مختلفي که در این 

 : رشد پاییناند شدهی اصلي نفرین منابع شناخته ها شاخصپیامدهای وفور منابع و  عنوان به

ی ها جنگو  ها يناامن(، Auty, 1993, 2001; Sachs & Warner, 1995اقتصادی )

(، Collier & Hoefler, 2002; DeSoysa, 2015; Ross, 2004) داخلي گستردة

 ,Collier & Hoefler, 2009; Ross ی سیاسي غیردموکراتیک )ها میرژاقتدارگرایي و 

متغیر  عنوان بهی مختلف گفتمان نفرین منابع ها پژوهشاما عللي که در چارچوب ؛ (2001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Windfall 

2. Resource Curse 
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تمامي عوامل موجود در  باًیتقر چراکه، گستردگي بیشتری دارند شوند يممستقل شناخته 

: بیماری هلندی اند شدهی نظری پیشین، به متغیرهای مستقل این چارچوب بدل ها دستگاه

(Auty, 2001; sachs & Warner, 1997 ،)یي )جو رانتTorvik, 2002; Deacon & 

Rode, 2015;  يانسان ةیسرما(، کاهش انباشت (Gylfason, 2001b مدیریت نامناسب ،)

(، کاهش انگیزه و عمل Gylfason, 2001b; Auty, 2001درآمدها توسط دولت )

ی مالي ها استیس(، Gylfason, 2001a; Gylfason, 2001bی )گذار هیسرماو  انداز پس

 ,.Chekouri et alنوسانات درآمدهای منابع طبیعي ) ورط نیهمدولت و  چرخةهمراه 

2017; Mohaddes & Pesaran, 2013 کیفیت پایین نهادهای سیاسي و اقتصادی که ،)

حکمراني، توزیع رانت، سرکوب و  نحوةخود با استفاده از عواملي نظیر نوع رژیم سیاسي، 

 شود يمی ساز شاخصی مبتني نیست ریگ اتیمالیا وضعیت دولتي که بر قانون و 

(Gylfason, 2011, Ross, 1999; Collier & Godris, 2007 عدم ارتقای یک بخش ،)

 (.Sachs & Warner, 1995پیشرفت تکنولوژیک است ) ی مولد که منبع اصليا کارخانه

گفتمان نفرین منابع در درون خود تضادهای متعددی دارد و ما در بخش بعد به این 

ترین این تضادها یعني  اما برای ادامه بحث الزم است به یکي از مهم مسئله بازخواهیم گشت

یي که به توسعه گفتمان ها هینظرحال نامشخص نهادها اشاره کنیم. در  جایگاه ویژه و درعین

یي نظیر فساد و ها شاخصدر قالب  «نهادهای ضعیف»نفرین منابع یاری رساندند، 

دیدگاه دقیقي  رسد يمو به نظر  اند وابستهناکارآمدی حاکمیت، گاه متغیرمستقل و گاه 

درخصوص منطق نهادها وجود ندارد. این امر در سایر نظریات مربوط به کشورهای غني از 

منابع طبیعي نیز وجود دارد. حتي در نظریات دولت رانتیر که عمالً نهاد دولت و سیاست را 

، تحلیل ماهیت نهادها با ابهامات فراواني مواجه است. دهند يمر کانون تحلیل قرار د

نهادها در  لةئمسي به توجه يبادبیات نهادگرا در نیمه دوم قرن گذشته،  توسعةحال با  درعین

اقتصادی و عدم وجود دیدگاهي جامع درباره نهادها در ادبیات  ژهیو بهی سیاسي و ها لیتحل

ی این علوم برجسته شده بود. بر همین ها حوزهیک ضعف در تمامي  مثابه بهعلوم انساني 

دیگری از  دستةی پژوهشي پیشین، ها برنامهو  ها گفتمانزمان با تحول  مبنا بود که هم
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ی پژوهشي پیوستند. ها انیجرنیز به این  اند شدهی نهادی معرفي ها لیتحلکه با نام  ها لیتحل

پژوهشي  برنامةیي که در ذیل ها لیتحلزبندی روشني میان اگرچه در بسیاری موارد مر

ی پژوهشي وجود ندارد و ها برنامهی مربوط به سایر ها لیتحلبا  شوند يمنهادگرا انجام 

ی موجود در گفتمان نفرین منابع بر نهادها تأکید ها لیتحلچنانکه توضیح دادیم بسیاری از 

نهاد دولت سروکار دارند و حتي دربسیاری از  دارند و نظریات دولت رانتي نیز مستقیماً با

غیرمستقیم بر نقش نهادها در قالب مفاهیمي نظیر  صورت بهی اقتصادمحور نیز ها لیتحل

 حال نیبااسیستم مالي یا مالکیت خصوصي و آزادی تجاری و... تأکید شده است،  توسعة

ها را عامل اصلي  ی آنبند صورتنهادها و  مسئلةپژوهشي بر  برنامةنفس تمرکز این  توان يم

 دانست. ها لیتحلتمایز این دسته 

 برنامةاین ابهام در ماهیت برنامه پژوهشي نهادگرا، مانع از آن نشده است که این  

ی نظری مرتبط با تحلیل کشورهای غني از ها دستگاهي به سایر بخش انسجامپژوهشي مدعي 

ی است. این ا گستردهخود نیز دارای عدم تجانس اما این برنامه در درون ؛ منابع طبیعي باشد

به یک مشترک لفظي بدل شود و  ها لیتحلدر این  «نهاد»تنوع سبب شده است که مفهوم 

مشترک دیگری در میان این  وجه چیهبر اهمیت نهادها  دیتأکدر بسیاری از موارد جز 

را از یکدیگر متمایز  ( شش نوع نهادگرایي1770وجود نداشته باشد. پیترز ) ها لیتحلدسته 

 طور بهاما ؛ ی متفاوت و گاه متضاد دارندها يشناس معرفتي و حتي شناس روشکه  کند يم

مشخص در ادبیات اقتصادهای غني از منابع طبیعي از حیث تأکید بر نوع نهادها، دو دسته 

. اول، تحلیل شوند يمتحلیل نهادی وجود دارد که هر یک به انواع فرعي متعددی تقسیم 

عوامل  درمجموعمبتني بر نهادهای سیاسي شامل نوع رژیم سیاسي، دولت و حکومت که 

قوا، نهادهای حقوقي، ساختار  موازنةمختلفي نظیر منازعات و تعارضات سیاسي و ساختار 

. دوم، ردیگ يمی و نوع حکمراني را در بر گذار استیسروابط دولت با جامعه، نظام 

اقتصاد خرد، اقتصاد کالن و  گر میتنظبر نهادهای اقتصادی که بر نهادهای  ی مبتنيها لیتحل

 .شود يمنهادهای مالي متمرکز 

ی تحلیل ها چارچوباین تحقیقات را از حیث ارتباط با سایر  توان يمهمچنین 
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کلي تقسیم کرد. در گروه اول تحقیقات، نهادها  دستةکشورهای غني از منابع طبیعي به دو 

ی موجود در نظریات دولت رانتي، نفرین ها زمیمکانی جدید ها کننده نییتبمثابه  عمدتاً به

دیگری از تحقیقات،  دستةاما در  کنند يممنابع و یا نظریات اقتصادمحور ایفای نقش 

ی ها زمیمکانی )ها نییتب شالودة توانند يمنهادها، متغیرها و یا بسترهای اساسي هستند که 

در نظریات دیگر را فرو بپاشند و چارچوب جدیدی برای تحلیل  علي و پیامدهای( موجود

 ایجاد کنند.

ی نهادگرا، ها لیتحلی از ا دستهي، شناس روشي و شناس معرفتهمچنین از حیث 

نامید؛ این تحقیقات با  «نهادگرایي فرمال»آن را  توان يمکه  کنند يمچارچوبي را نمایندگي 

ی مشخص، عمدتاً ها تیقابلی از نهادهای متفاوت با مختصات و ا مجموعهمفروض گرفتن 

 توان يمکه ) ینهاددیگری از مطالعات  دستة. در مقابل، پردازند يمبه تحلیل روابط آماری 

ی فرآیندی اتکا دارند و ها مدلقرار داد( بر  «نهادگرایي پویشي»را در ذیل مفهوم  ها آن

قي و تحقیقات موردی تاریخي به تحلیل چگونگي ی تطبیها پژوهشعمدتاً با استفاده از 

ی عملیاتي بازتولید ها زمیمکانو  پردازند يمی نهادها در طول زمان بند صورتی و ریگ شکل

ی متفاوت را ها سازمانو  ها دولتو تحوالت نهادی را بررسي نموده و مختصات پویای 

رشد یا افول اقتصادی  کننده نییتعآنچه  تیدرنها، ها لیتحل. در تمامي این کنند يمترسیم 

، بلکه ماهیت نهادهایي است که بستر ها آناست، نه نقش منابع و یا نوسانات درآمدهای 

 .دهند يمتأمین و مصرف منابع را شکل 

ی نهادی به دست ها لیتحلی از تنوعات تر قیدقدرک  توان يمبر مبنای آنچه آمد، 

سیاسي و اقتصادی را عامل اصلي  ةعمد، ضعف نهادهای ها لیتحلآورد. تمامي این 

ی نهادی را ها شاخصها  ی از آنا دستهاما ؛ دانند يمعملکرد ضعیف اقتصادهای معدني 

یي و موانع گسترش انواع جو رانتی ها محرکی تبدیل منابع معدني به ها واسطهمثابه  به

 ;Gylfason, 2001b; Torvik, 2002) کنند يمسرمایه و رشد اقتصادی تحلیل 

SalaiMartin & Subraman 2012 نهادهای  توسعةنهایتاً  ها لیتحل(. بسیاری از این

(. این Ross, 1999) دانند يمعامل رهایي از نفرین منابع  مشخصي نظیر حقوق مالکیت را
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، در چارچوب نهادگرایي فرمال قرار دهند يمتحقیقات اغلب روابطي ایستا را مدنظر قرار 

ی نفرین منابع، بیماری هلندی یا دولت رانتي ها کننده نییتبمثابه  دارند و اغلب از نهادها به

ی تحلیل کشورهای غني از منابع ها چارچوبیي برای سایر ها مکملو نقش  ندیجو يمبهره 

 .کنند يمرا بازی 

حدود »ی آماری، نظیر ها محدودهتعیین  بخش مهمي از این دسته تحقیقات، با اتکا بر

محورهایي برای تبدیل  عنوان به، برای کیفیت نهادی و قرار دادن این حدود «یا آستانه

ی پیدا زمانمندتریي، وجه جو رانتدرآمدهای منابع طبیعي به عوامل محرک تولید یا 

حرک تولید یا یي برای تبدیل این درآمدها به عوامل مها رانه ها محدوده. این کنند يم

تبدیل  ةیپای سیاسي بر ها میرژی بند میتقسو یا مرزهایي را برای  کنند يمیي فراهم جو رانت

 Mehlum et al., 2006; Collier) ندینما يمترسیم  محاسبه قابلی ها تیکمها به  کیفیت آن

& Goderis, 2007; Collier &  Hoeffler, 2002; Erdogan, 2020; Arezki &  van; 

der Ploeg; 2007;   Oyinlola et al., 2015).  در این آثار زمان نقش متغیری را

ي افتگین توسعهتوسعه یا  کننده نییتع تواند يمکه در پیوند با متغیرهای نهادی  کند يمبازی 

 ی برخوردار از منابع باشد.ها نظام

ی، گذار استیسنیز با اتکا بر ساحت حکمراني و  ها لیتحلدیگری از این  دستة

یي نظیر ها شاخص، عمدتاً از ها لیتحل. در این دسته از کنند يمرا برجسته  ها دولتعاملیت 

یي نظیر حاکمیت قانون، شفافیت، ها سنجهکه خود شامل  شود يمکیفیت حکمراني استفاده 

 & Mikesell, 1997; Robinson et al., 2006; Sala-i-Martinمبارزه با فساد، ... است. )

Subramanian, 2012 .)نهادهای با اغلب اگرچه نیز ها لیتحلحتي این دسته  حال نیباا 

 مثابه به سیاست عرصه یا و آن یریگ شکل چگونگي و دولت نه اما دارندسروکار  سیاسي

 قرار توجه محور را مثابه وجهي از ساحت سیاست حکمراني به و حاکمیت بلکه کل، یک

 ورود سیاسي رژیم و دولت تحلیل به ظاهر در که آنجا حتيموارد ) بیشتر در و دهند يم

 سیاست و دولت و ردیپذ يم صورت اقتصادی نهادهای حول ها آن سیاسي تحلیل( کنند يم

 تحلیل وموردتوجه  اقتصاد با ها آن مواجهه انحرافي نوع حیث ازصرفاً  و سلبي مقامي در را

 .دهند يم قرار
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اما بخش مهمي از تحقیقات نهادی که عمدتاً با ترکیب نهادگرایي تاریخي و تجربي 

 زنند يم، جریاني مهم از مطالعات عمدتاً تاریخي را رقم روند يمبا نهادگرایي ثانویه پیش 

ی ا آستانه محدودةیک  کننده نییتعها نقش زمان فراتر از یک متغیر صرف یا  که در آن

مواد خام،  صادرکنندهتاریخ به جریان بررسي کشورهای  واردکردن با ها لیتحلاست. این 

دارا بودن منابع معدني یا حدود مشخصي از کیفیت نهادی فراتر  محدودةعمالً مسئله را از 

. این اند نمودهو به ارتباط تاریخي این منابع با برآمدن و تحول نهادهای مدرن توجه  اند برده

ین منابع و پیامدهای منفي ضروری وجود درآمدهای ناشي تحقیقات چه آنجا که وجود نفر

 ؛Karl, 1388) اند دادهاما آن را از منظر ضعف نهادی توضیح  اند رفتهیپذاز منابع طبیعي را 

Chaudhry, 1997; Moore, 2004, 2008 و چه آنجا که اساساً منکر ضرورت وجود )

 Acemoglu؛ Acemoglu & Robinson, 1393; Smith, 1397) اند شدهچنین پیامدهایي 

et al., 2001 ی نهادهای سیاسي ریگ شکلصنعتي و  توسعةی، ساز دولت(، فرآیندهایي نظیر

نیروها پس از دوران استعمار یا در فرایند  موازنةو تأثیرات استعمار بر تحوالت این نهادها و 

. از منظر چنین تحقیقاتي، بیش از آنکه نفس منابع اند دادهی را مبنای تحلیل قرار ساز دولت

مهم باشند، زمان ورود درآمدهای حاصل از منابع به ساختار اقتصادی و سیاسي کشورها 

روابط میان نیروهای سیاسي و  مجموعةاست،  کننده نییتعاهمیت دارد و آنچه در این میان 

بستر شرایطي که منابع به اقتصاد بنابراین زمان و ؛ به نهادهای مشخص است دادن شکل نحوة

مهم است. تاریخ و نهادها تأثیر منابع بر مختصات داخلي را شکل  اند شدهو سیاست وارد 

(. در این وضعیت عواملي نظیر بیماری هلندی و Smith, 1397:78-79) دهند يم

که ی نهادی ها چارچوبتحوالت تاریخي خاص و صرفاً از کانال  نةیزمیي تنها در جو رانت

(. در 02:1300ي کنند )کارل،نیآفر نقش توانند يم اند گرفتهتاریخي شکل  صورت به

یي نظیر ظرفیت دولت و توان استخراجي )عمدتاً مبتني بر ها شاخصنیز،  ها لیتحل گونه نیا

 ,Chaudhry ؛Karl, 1388) ردیگ يممالیات( مدنظر قرار  کرد نهیهزی و ریگ اتیمالتوان 

1997; Moore, 2004, 2008; Shafer, 1994; Brautigam, 2008;  اما این خط روائي )

ی مختلف اقتصاد و جامعه و امکانات ناشي از این ها بخشپیوند نیروهای سیاسي با  نةیزمدر 
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و حتي آنجا که عواملي نظیر تثبیت حقوق مالکیت مد نظر قرار  رود يمپیوند پیش 

وهای سیاسي و اقتصادی و نهادهای رسمي و ، این مسئله در دل مناسبات میان نیررندیگ يم

محور اقتصاد  صرفاًو نه به شکل ایستا و غیرتاریخي و یا  شود يمغیررسمي بررسي 

(Acemoglu & Robinson, 1393 .)نیز بر پایه  ها لیتحل، حتي این دسته از حال نیباا

و تاریخي  مند زمانمنطق  تیدرنها که روند يمپیش  «یي استانداردها مدل»استفاده ضمني از 

ي قرار موردبررس. در بخش بعد این مسئله را سازد يمها را به ضد خود بدل  و سیاسي آن

 خواهیم داد.

 ارزیابی انتقادی ادبیات

ی پژوهشي برای تحلیل اوضاع سیاسي، اقتصادی و اجتماعي کشورهای غني ها برنامهتمامي 

ی کالسیک خود توسعه پیدا ها انیجری گذشته با اتکا بر نقد ها دههاز منابع طبیعي طي 

. این تحوالت در پیوند کامل با روندهای تحول در سیاست و اقتصاد جهاني اتفاق اند کرده

 -ی جغرافیایيها نظمهمچنان مسیر طوالني برای درک ماهیت واقعي  حال نیباا. اند افتاده

 سیاسي مبتني بر استخراج منابع وجود دارد.

حداقل سه موج را پشت سر  1791که ادبیات دولت رانتیر از دهه  میا بودهما شاهد  

 تر دهیچیپ(. گفتمان متأخر، ماهیت رابطه میان دولت و ملت را Gray, 2011گذاشته است )

پژوهشي  برنامةاخیر در ذیل  دهة. مطالعات سه داند يمدولت رانتیر  ةینظراز موج اول 

ی را گذار استیسي، نظام چندوجهی رانتي را ها دولتی تأمین مالي ها ستمیسدولت رانتیر، 

. در این اند گرفتهی درنظر پرور يحامدولت و جامعه را فراتر از صرف  رابطةفعال و 

ی، کارآفریني گذار استیسمطالعات، رانت منابع از ابزار صرف توزیع پول به ابزاری برای 

(. هرچند در بسیاری از این مطالعات، Gray, 2011, 5-28و توسعه بدل شده است )

کالسیک دولت رانتیر از قبیل نبود یک  پردازان هینظر اشارةی اصلي مورد ها يژگیو

دموکراسي باثبات و کارکرد توزیعي دولت همچنان بر جای خود باقي است اما در تعداد 

ي از این در بعض ازجمله. اند شدهدیگری از تحقیقات، همین موارد نیز به چالش کشیده 

مطالعات، مشروعیت حکومت در برخي از این کشورها، نه ناشي از رانت منابع معدني و 
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ی ها دولتاست. همچنین  شده عنوانغیر معدني، بلکه ناشي از مسائل مربوط به استقالل 

که ندادن  یي غیرسیاسيها توده عنوان بهو مردم  اند نشدهرانتي لزوماً غیردموکراتیک تلقي 

 رانتي . ذهنیتشوند ينمنمایندگي جایگزین کرده باشند، در نظر گرفته  دةیابا  مالیات را

شایع  ها گروهدر میان تمامي  لزوماًاست که  جامعه در رانت وجود یها جنبه از یکيصرفاً 

دهند  يم نشان واکنش مسائل به نسبت یتر فعال شیوه به جامعه افراد و نیست

(Hachemaoui, 2012; Rutledge, 2017; Barma, 2014.) 

 طور به. اند کردهنظریات اقتصادمحور نیز تماماً دو دسته نقد دروني و بیروني دریافت 

ی مبتني بر بیماری هلندی، در چارچوب نقدهای دروني، بنیاد ها لیتحلمشخص در 

ی نظری زیر سؤال رفته است. از این منظر آنچه در مدل اصلي بیماری هلندی ها استدالل

. شوند يمدر واقعیت یافت  ندرت بهیي است که ها شرط شیپ، نمایانگر شود يمبیان 

ی و درآمد و تعیین نرخ ارز ور بهرهرونق  مرحلةمفروضات اشتغال کامل، رسیدن کشور به 

ی واسط، ها نهادهواقعي توسط بازار، جایگزیني کامل کاالهای خارجي و داخلي، فقدان 

 ,Barderالملل ) نیبرقابتي و عدم تحرک کار و سرمایه در سطح  و ریپذ انعطاف کامالً بازار

وجود ندارد. با کنار  توسعه درحال( در بسیاری از کشورهای Kojo, 2014:3-8؛ 2006:4-6

مثال پذیرش فرض تحرک کامل سرمایه و نیروی کار در  طور بهگذاشتن این مفروضات و 

ی ها زمیمکانحال بسیاری از  مد. درعیندیگر همان نتایج به دست نخواهد آ الملل نیبسطح 

( تأکید دارد 2111) کیتورومثال  طور به. اند شدهی این نظریه نیز با چالش مواجه موردادعا

و  دهد يمرخ  مبادله رقابلیغو  مبادله قابلکه یادگیری در حین عمل در هر دو بخش 

نیز اتفاق  مبادله رقابلیغمذکور، در بخش  ةینظری برخالف مفروضات ور بهره رو نیازا

برخي  ازنظربه کاهش نرخ ارز حقیقي منجر شود؛ ضمن آنکه  تواند يمو این خود  افتد يم

حقیقي  بهرةاز اثرات مخرب افزایش نرخ  تواند يمی ور بهرهاقتصاددانان، این افزایش 

ر است که در این دسته از نقدها همچنان شواهد ذکشایان  (.Barder, 2006:11بکاهد )

هستند که مورد  ها زمیمکانو تنها  شود يمواقع  دییتأمربوط به وجود بیماری هلندی مورد 

 .رندیگ يمبازبیني قرار 
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اما از منظر بیروني، بعضي از آثار منکر وجود شواهدی از بیماری هلندی در  

(. بعضي Sala-i-Martin & Subramanian 2012اقتصادهای معدني مختلف هستند )

 شده گفتهبیماری هلندی  ةینظردر  ازآنچهدیگر وجود این عوارض را به عواملي غیر 

ی قیمت کاالهای ها شوکواکنش نامناسب سیاستي به  جةینتآن را  . مثالًکنند يممنسوب 

( یا آن را به مسائل جغرافیایي، سیاسي، سیاستي Arezki & Ismail, 2010دانند ) يممعدني 

(. همچنین گفته شده است Gylfasson, 2001a; Pegg, 2010دهند ) يمبت و زیربنایي نس

ی نسبي در تحلیل بیماری هلندی بیش از آنکه از ارتباطي ها متیقکه تغییرات نرخ ارز و یا 

ها  استفاده از آن نحوةدروني با تحوالت قیمت کاالهای اساسي برخوردار باشند با 

اسمي و اموری نظیر کاهش سهم بخش  بهرةایش نرخ تصمیماتي نظیر افز درواقع. اند مرتبط

ی نسبي و ها متیقکشاورزی و افزایش نرخ ارز حقیقي بیش از آنکه به روابط دروني تغییر 

ها افزایش  و هدف از آن اند ارتباطدرآمدهای بخشي متکي باشند، با مدیریت دولتي در 

نوع  درواقع(. Sala-i-Martin &  Subramanian, 2012:597-600)بوده است  ها رانت

پیامدهای شوک قیمت کاالهای اساسي است و نه صرف  کننده نییتعدولت و حکمراني، 

متمرکزند نشان  افتهی توسعه یکشورهاعوامل اقتصادی. به همین دلیل مطالعاتي که بر 

 مدت کوتاهی کاالهایي نظیر نفت و گاز صرفاً ها متیقی به نوسان ریپذ بیآسکه  اند داده

 & Graciaی وجود ندارد )ا رابطهو تورم و تولید  ها متیقدر بلندمدت میان این است و 

Cunado, 2003.) 

از  اند توانستهاین مسئله را مطرح نمود که چرا بعضي از کشورها  توان يمهمچنین 

ی دیگر بر عوارضي که به بیماری هلندی ها زمیمکانی پایداری درآمد و یا ها صندوقطریق 

پایدار با این پیامدها،  مواجهة رغم يعلغلبه کنند و بسیاری از کشورها  شود يمنسبت داده 

طي  ژهیو به(. Davis et al, 2001اند ) نگرفتهمسیرهای دور شدن از انحرافات را پي 

 تر عیسري بخش تعادل، امکان ریپذ انعطافی اخیر که با برآمدن اشکال متفاوت تولید ها دهه

 مبادله رقابلیغو  مبادله قابلی نسبي میان کاالهای ها متیقی اقتصادی و ها بخش رابطةبه 

. به نظر اند نبردهوجود دارد، همچنان بسیاری از کشورها از چنین دستاوردهایي بهره 
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 .ی نسبي بتوان پاسخ گفتها متیقاین مسئله را صرفاً در ارتباط با  رسد ينم

اما در نقد گفتمان نفرین منابع نیز شماری از تحقیقات، نفس وجود رابطه میان 

 ;Mikesell, 1997رشد )درآمدهای ناشي از منابع یا نوسانات این درآمدها با کاهش 

Arezki & Van Der Ploeg, 2007; Haber & Menaldo, 2007 ناآرامي و جنگ ،)

 & Herb, 2005; Smith) يدموکراس( و تضعیف DiJohn, 2007؛ Smith, 1397داخلي )

Krauss, 2005; Haber & Menaldo, 2007; Oskarsson & Ottosen, 2009;  را زیر )

افزایش رشد، ثبات و  ساز سبب. در بعضي از تحقیقات وجود این منابع حتي اند بردهسؤال 

- Gylfason, 2011; 2001b؛1379اسمیت،) اند شدهتحکیم دموکراسي قلمداد 

Brunnschweiler, 2008; ؛Mohaddes  & Pesaran, 2013; Oyinlola et al., 2015 .) 

به نقد گفتمان نفرین منابع  ها شاخصی دیگری با تغییر ها لیتحلدر این زمینه 

. مثالً میان فراواني منابع با وابستگي به منابع تفاوت گذاشته و صرفاً دومي را اند پرداخته

 ;Oskarsson & Ottosen, 2009اند ) نمودهعامل تضعیف رشد یا دموکراسي قلمداد 

Ding & Field, 2004 .)نفرین  ةینظری موجود در ها زمیمکان، ها لیتحلدیگری از  دستة

( و Stijns, 2005املي نظیر یادگیری در استفاده از منابع )منابع را زیر سؤال برده و بر عو

پیوند منابع با عواملي نظیر رشد اشاره  حلقة عنوان به( Mikesell, 1997ی دولتي )ها استیس

 .اند نموده

ی پژوهشي نهادگرا ها برنامهشایان ذکر است که بخش مهمي از این نقدها نیز در ذیل 

ی نهادی با پذیرش ها لیتحلی از ا دستهاشاره کردیم،  تر شیپچنانکه . اند شدهتولید 

دیگری نیز که  دستةاما حتي  اند پرداخته ها زمیمکانپیامدهای نفرین منابع صرفاً به بازخواني 

، بیماری هلندی و دولت منابعیي نظیر نفرین ها گفتمانضرورت یا کلیت روابط موجود در 

 ي قابل نقد هستند.شناخت روشي یا شناخت معرفتاز منظرهای  اند بردهرا زیر سؤال  ریرانت

ی فرمال یاد کردیم با اتکا بر نوعي ها لیتحلها با عنوان  ی نهادی که از آنها لیتحل

اما حتي اند؛  کردهالگوی استاندارد و ایستا عمالً توان تحلیل پویا و تاریخي را تضعیف 

های تاریخي پویا نقش زمان نمودن فرآیند ءوارهيشی فرآیندی نیز عمدتاً با ها لیتحل
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خاص خود الگوی استاندارد و  وةیشو به  اند دادهتاریخي را به متغیری مستقل تقلیل 

دولت و صیانت از حقوق مالکیت را  تیظرفی ایستا نظیر ها شاخصاروپامحور متکي بر 

فرمال، عمالً نقش زمان را به متغیری  انةینهادگرای ها لیتحل که يدرحال. اند نمودهبازتولید 

ی فرآیندی نیز آن را تنها در قالب زمان آغاز ها لیتحل، کاهند يمهمچون سایر متغیرها فرو 

 .کنند يمی کلیدی( به چارچوب خود وارد ها بزنگاه) ها انیجر

و با اتکا بر  شوند يم «متافیزیک نهادها»ی ازا گونهی نهادی اسیر ها لیتحلاغلب 

ها با متغیرهای  مسیرهای تشکیل و تحول نهادها و پیوند آن آنکه يبی دوری، ا رابطه

و اقتصادهای رانتي را در نهادها و نهایتاً  ها دولتي تحلیل کنند، مشکل درست بهاقتصادی را 

ي درست بهحتي همین رابطه را  تیدرنهابدون آنکه  کنند يممنابع تجدید ناپذیر جستجو 

ی ارتباطي پویا از عوامل بسترمند و تاریخي ها مدلی اتکا بر جا به ها لیتحلتشریح کنند. این 

 درواقعکه  نما متناقضبه نحوی در ظاهر ) تیدرنهاکه  شوند يمیي دچار گرا کلي از نوع به

پیامد منطقي چنین شکلي از تحلیل است( با تحلیل روابط بیروني اجزاء مستقل پایان 

دها عامل ضعف کارکردی دولت هستند و این ضعف یي نهاها لیتحل. در چنین ابدی يم

ارتباطي این دو عامل، نهادهای  گاه گرهمثابه  در نهادها ریشه دارد و منابع به تیدرنها

 .دهند يمی و اجرای ضعیف پیوند گذار استیسناکارآمد را با 

آثار برآمده از نهادگرایي ثانویه در اقتصاد( در دل  ژهیو به) ها لیتحلاغلب این  

ها عواملي  که در آن رندیگ يمي و سوبژکتیو صورت ستیآل دهیاي شناس يهستاشکالي از 

ی نفع طلبانه ها زهیانگمحاسبات مبتني بر هزینه و فایده و  ةیسامانند محیط مادی و قدرت در 

دولت را کنشگری واحد و یکپارچه درنظر  ها لیتحل. اغلب این شود يمگم  ها گروهافراد و 

ی در نقاط مختلف جهان ساز دولتو حتي تحقیقاتي که بر تفاوت فرآیندهای  رندیگ يم

با اتکا بر  تیدرنهاو  دهند ينم، منطق این تفاوت را تا نهایت خود ادامه کنند يمتأکید 

ی در بسیاری از نقاط جهان )مشخصاً در ساز دولتشکلي از تحلیل استاندارد، فرآیند 

 .کنند يمی بند صورتهمچون انحرافي از جریان اصلي کشورهای غني از منابع طبیعي( را 

ی اصلي در تحلیل شرایط سیاسي، ها گفتمانآنچه تا بدینجا گفته شد، مروری کلي بر 
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اقتصادی، فرهنگي و اجتماعي کشورهای غني از منابع طبیعي و تجدید ناپذیر و نقدهای 

ی ها برنامهو  ها مانگفتتمامي  درمجموع از درون و بیرون بود. ها گفتماناصلي این 

انتقادات  رغم يعلو  اند شدهی اخیر دچار تحول ها دههپژوهشي مرتبط با این کشورها طي 

ي تمام به توانند ينمیي اشاره دارند که ها زمیمکانو  ها يژگیوها، هر یک به  وارد بر آن

مستلزم تصدیق و  ها گفتمانانتقادی با این  مواجهةیا نادیده گرفته شوند. هر نوع  شده ينف

ی مذکور است اما ها گفتمانزمان است. این مقاله گامي اولیه برای شناخت و نقد  نفي هم

اما ؛ بازسازی نظریات مربوطه است، موضوع مقاالت دیگری خواهد بود که آنپیامد اصلي 

، در ها گفتمانی نظری در این خألهانمودن  تر روشن منظور بهی مباحث بند جمعبرای 

ی مربوطه را به ها گفتمانیاني این مقاله به نقدهایي خواهیم پرداخت که تمامي بخش پا

ی گفتماني را آشکار نموده و به ما کمک خألها. این نقدها، رندیگ يبرماشکال مختلف در 

نیازمندیم به شیوه بهتری  ها بدانمضامین و مسائلي را که برای بازسازی نظری  کنند يم

 تشخیص دهیم.

 ارزیابی 

تحقیقات مربوط به جامعه، سیاست  عمدةنقدهای ذیل را درباره بخش  توان يم درمجموع 

 و اقتصاد در کشورهای غني از منابع معدني صائب دانست:

 دامنه پهنی ها يبررساز طریق  عمدتاًکه  در تحقیقات آماری مربوط به این کشورها

که بعضاً  اند برآمدهیي ها فرض شیپی متفاوت از دل ها اسیمقو  ها شاخص، روند يمپیش 

خود بر جریان  نوبةها به  و هریک از آن اند گرفتهو دقیق مبنا قرار  جانبه همهبدون بررسي 

. حتي قرار دادن یا ندادن عنوان کشورهای خاص در لیست گذارند يمبرآمدن نتایج تأثیر 

تفاوتي هدایت ی موسوها سمتتحلیل را به  تواند يمی غني از منابع، ها دولتاقتصادها و 

 کند يمها جدا  کند. اینکه دقیقاً چه شاخصي مثالً دولت رانتیر یا اقتصاد معدني را از غیر آن

در دستور کار قرار گیرد باید مشخص شده باشد و این در  ها دولتپیش از آنکه تحلیل این 

سبات محا ةیپاپیشاپیش با در نظر گرفتن اهداف تحلیلي بر  ها شاخصحالي است که تمامي 

. بدین ترتیب کشورهایي با پیشینه و اند شدهتجربي و نظری در تحقیقات خاص تعیین 
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در کنار هم قرار  ها شاخصمحدودی از  مجموعةی فراوان صرفاً با درنظر گرفتن ها تفاوت

. طبیعي است که چنین تحلیلي پیشاپیش کلیاتي شوند يمو به یک صورت تحلیل  رندیگ يم

ها نیز نمود  ی وضعیت آنریگ اندازهی ها شاخصکه در  کند يمرا بر این کشورها تحمیل 

 .ابدی يم

. شود ينمصرفاً به تعیین کشورها محدود  ها اسیمقو  ها شاخصتعیین متغیرها،  مسئلة

کامل متأثر از تعیین  طور بهراسي عوامل دیگری نظیر ارتباط منابع تجدید ناپذیر با دموک

ی ساز شاخص. مثالً اند شدهدر مطالعات مختلف تعیین  تر شیپیي است که ها شاخص

 طور بهقوا و نظارت  موازنةتعداد و شکل برگزاری انتخابات و یا بر پایه  ةیپادموکراسي بر 

اخلي نیز ی دها يناآرامجهات و نتایج تحلیل را تغییر دهد. درخصوص  تواند يمکامل 

ی یکساني را ها شاخصکشورهای غني از منابع طبیعي،  دربارةاز تحقیقات اصلي  کی چیه

ی اجتماعي در ها بیآستفاوت به حدی است که حتي در مواردی  دامنة. اند نبردهبه کار 

( همین امر De Soysa, 2015) رندیگ يمردیف ناامني و ناآرامي مبنای تحلیل قرار 

ی کیفیت حکمراني، ظرفیت دولت و ... نیز وجود دارد. گرچه این ها شاخصدرخصوص 

اما  شوند يمی دقیق بازنمایي ریگ اندازه قابلعمدتاً همچون اموری عیني، مطلق و  ها شاخص

ها در  از آن استفادهی از مفروضات تاریخي و نظری هستند که ا مجموعههریک برگرفته از 

خواهد نمود. این مسئله تأثیر بسیاری بر  کننده راهگمبسترهای متفاوت را از بسیاری جهات 

طیف متنوعي  نظر گرفتنمثال در  طور بهخواهد داشت؛  ها لیتحلو نتایج  ها یبند دستهانواع 

ی پایدار و یا ها يدموکراس عنوان بهاز کشورها نظیر شیلي، آرژانتین، مالزی و ونزوئال 

ات، جای تردید بسیاری در مورد نتایج کشورهای باثب عنوان بهاندونزی، مصر و نیجریه 

رجوع کنید به  مثال عنوان گذارد )به يمباقي  ها یبند دستهتحقیقات مبتني بر این 

 .Hachemaoui, 2012)و  1379اسمیت،

مثال در  طور بهاین مسئله حتي بر ارزیابي کشورهای غني از منابع نیز تأثیرگذار است. 

یک کشور معدني دارای نهادهای قوی معرفي شده است  عنوان بهتحقیقات زیادی بوتسوانا 

( اما در Acemoglu et al., 2001کنند ) ينمکه حتي مشکالت اساسي، ثبات آن را تهدید 
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و با  برد يمتحقیقات دیگری بوتسوانا بیش از هر چیز از عوارضي شبیه بیماری هلندی رنج 

سیاست آن اگرچه از ثبات  ضعف سیستم بهداشتي و آموزشي و کارآفریني مواجه است و

(. همین مسئله در Pegg, 2010است ) دیموردتردنسبي برخوردار است اما پایداری آن 

مورد دموکراسي، رشد، امنیت و ثبات در ونزوئال، اندونزی، نیجریه و بسیاری از کشورهای 

ی از ا مجموعهدارای منابع تجدید ناپذیر نیز صادق است. پذیرش ثبات و امنیت برای 

و  دهد يمقرار  ریتأثها را نیز تحت  ارزیابي از آن خود خودبهکشورهای غني از منابع، 

 .بخشد يم وسو سمتبا واقعیت همخواني ندارند  بعضاًتحقیقات مربوطه را به جهاتي که 

حال در موارد زیادی روابط همبستگي میان این متغیرها در قالب روابط علي  درعین 

 عنوان چیه بهر حالي است که چنین حرکتي از همبستگي به علیّت و این د شود يمبازنمایي 

صورت گیرد. مناسبات نظری نیز که بر روابط  ها شاخصو  ها دادهبر اساس خود  تواند ينم

معنای کلمه و صرفاً در قالب روابط  نیتر ساده، عمدتاً علیت را در کنند يمعلي تکیه 

. در چنین شرایطي کنند يمی ساز مفهومگرفتن زمان و توالي،  در نظربیروني پدیدارها با 

ی آماری را ها يهمبستگقادر است حتي  مورداستفادهی ها دادهتغییری در  نیتر کوچک

 دچار تغییر کند.

ی ها گروه شوند يمنهایتاً در مواردی که اقتصادهای معدني با سایر اقتصادها مقایسه  

ی رشد، ثبات و... کدام ها شاخصنیست که در زمینه کنترل چندان روشن نیستند. مشخص 

 گنجند ينمدسته از کشورهای غني از منابع با کدام مجموعه از کشورهایي که در این دسته 

است اما در مطالعات  تر برجسته. این مسئله اگرچه در زمینه مطالعات آماری شوند يممقایسه 

ی تاریخي ها نهیشیپواردی کشورهایي با مشهود است. در چنین م کامالًتطبیقي تاریخي نیز 

متمایز به انحای مختلف با اتکا بر مفاهیمي نظیر کیفیت حکمراني، ظرفیت دولت،  کامالً

ی ریگ شکلی ها وهیش تیدرنهاتا  رندیگ يمنوع رژیم و یا حقوق مالکیت مورد مقایسه قرار 

ی کلي و استاندارد و ها شاخصها در پرتو این  ی اقتصادی، سیاسي و اجتماعي آنها نظام

 ی محدود نادیده گرفته شود و یا به صورتي نادرست تحلیل گردد.ها لیتحلبه نفع ارائه 

ی از این تحقیقات آن است که فارغ از ا عمدهبخش  دربارهاما نکته کلیدی 
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ها، بسیاری از تحقیقات کمي و  ی آنها گفتماني شناس يهستي و شناس معرفتي، شناس روش

 تجربةو مقطعي، مطالعات موردی یا تطبیقي، پهن دامنه یا محدود، عمدتاً بر  کیفي، تاریخي

ی تاریخي ها دهیپد)اغلب اروپای غربي( متکي هستند. در این آثار،  افتهی توسعهکشورهای 

 ةیپاخاص خود را دارند و اگر بر  «قوانین»که  شوند يمزمان و ایستا بدل  به اموری هم

در این تحقیقات  «تاریخ». شوند يمبدل  «انحراف»یابند، به عامل تحول ن «استاندارد»الگوی 

و نه  شود يمبدل  ها تیوضعبه متغیری زماني برای تمایز دو دسته از رویدادها و یا  تاًینها

بستری برای شکل دادن به مختصات وضعیت. از همین روست که سیاست، اقتصاد و جامعه 

مثابه پدیدارها یا  و نه به شوند يمبازنمایي  خألمثابه یک  همواره به ها چارچوبدر این 

 ی تحلیلي خاص خود را بیافرینند.ها دستگاهرویدادهایي که باید 

مشخص درباره سیاست، چنانکه گفتیم بخشي از این تحقیقات اساساً ساحت  طور به

 ها شاخصاما حتي تحقیقاتي که بر تحلیل سیاسي متکي هستند  رندیگ يمسیاست را نادیده 

و یا حتي در  اند امدهینیا از دل تحقیقات تاریخي بیرون  که رندیگ يمو مفاهیمي را به کار 

. اند شدهی ایستا و به نفع انطباق با الگوهایي استاندارد طرح ا وهیشی تاریخي، به ها يبررس

برخورداری از رانت از داشتن  واسطةی نظری به ها دستگاهدولت در اغلب این 

 ها ینهادسازو  ها ائتالفی محروم خواهد شد و ریگ میتصم «ندارداستا»ی ها چارچوب

دولت را کنشگری واحد  ها لیتحلروند جاری امور هستند. اغلب این  کنندة نییتعتوسط آن 

که مرزهای آن با جامعه و اقتصاد روشن است؛ از فضای جغرافیایي و  رندیگ يمدر نظر 

ی منسجم و مجزا به نام جامعه و ها تیکلجغرافیای سیاسي منتزع است و روابط آن با 

ایجاد انحراف در اقتصاد  درمجموعی و پرور يحاماقتصاد تنها از طریق توزیع رانت و 

ی کشورهای مزبور و اهمیت این ها دولت. این امر تعارضات دروني شود يمبرقرار 

ه نظری دستگا اساساًو  ردیگ يمتعارضات در ایجاد مسیرهای متفاوت توسعه را نادیده 

. در چنین شرایطي تمامي مسیرهای کند ينمپیچیده و دقیقي برای درک این مسیرها ایجاد 

؛ رود يمها پیش  ي از آنپوش چشمیا  ها رانتو فواید دستیابي به  ها نهیهز ةیپاتحلیل نیز بر 

، عوامل مادی نظیر جغرافیا و قدرت شود يمقدرت سیاسي نادیده گرفته  منشأبنابراین 
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 ،رندیگ ينمهرگز مورد مداقه قرار  شود يمها اشاره  ي آنجا که به اهمیت آنسخت حت

در  صرفاًو دولت  شوند ينمي تحلیل درست بهی دولت ریگ شکلفرایندهای تاریخي و متمایز 

ی ا منطقه ژهیو بهجغرافیایي یک نظم منقطع از سطوح جهاني و  -بستر محدود سیاسي

 .شود يمبازنمایي 

و کارایي، چارچوب، بستر و  شود يمتحلیل  «کارایي»مفهوم  ةیپابر  صرفاًاقتصاد نیز  

بنابراین هرآنچه اقتصاد را از دستیابي به ؛ دهد يمهدف عملکرد سیاسي و اقتصادی را شکل 

این بررسي نیز مقایسه اقتصادهای  منشأي قرار گیرد و موردبررسکارایي بازدارد باید 

همین روست که تمامي  از ارای غیر معدني خواهد بود.ناکارآمد معدني با اقتصادهای ک

که دولت از  رندیگ يمی مربوط به رابطه اقتصاد و سیاست پیرامون انحرافاتي شکل ها لیتحل

اموری مانند سیاست،  تنها نهبنابراین ؛ آورد يمدر اقتصاد به وجود  ها رانتطریق توزیع 

بلکه حتي  رندیگ يمي قرار موردبررسو نه ایجابي( ) يسلبی ا وهیشدولت و حکمراني به 

اقتصاد نیز که اغلب در کانون تحلیل قرار دارد در مقام سلبیت آن و از حیث آنچه در 

 .شود يمارتباط با الگوی استاندارد فاقد آن است تحلیل 

در این وضعیت جامعه نیز کلیتي یکدست است که تمایزات موجود در آن از جستجو 

. دولت برخوردار از رانت با توزیع کاالهای عمومي و شوند يمو دستیابي به رانت حاصل 

. بوروکراسي و تولید کند يمانفعالي همسو  وةیشخودداری از دریافت مالیات جامعه را به 

وزیع رانت هستند و این امر دولت و اقتصاد را ناکارآمد و کاالهای عمومي، ابزارهای ت

. در این وضعیت دولت یک دست بر جامعه فاقد تمایز مسلط کند يمجامعه را غیرمولد 

در ساحات مختلف سیاست، جامعه و فرهنگ به  ها گروهاست و انواع روابط پیچیده میان 

ی یک دست ها تیکلیروني ي از ارتباطات برواقعیغی شده و ساز سادهانواع بسیار 

یي متفاوت و فاقد ها جهانی فاقد تمایزی در ها کل. گویي که چنین شود يمفروکاسته 

ها توزیع رانت از سوی دولت و پذیرش  و تنها مسیرهای ارتباطي آن اند کردهارتباط رشد 

ی دولت و اقتصاد ندارد و ریگ شکلآن از سوی جامعه است. جامعه نقش چنداني در 

چنین  واسطه بهاسي نیز تنها یکي از مسیرهای ممکن توزیع رانت است که خود بوروکر
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شده و به صورتي متقابل اقتصاد، دولت و جامعه را از رشد و توسعه  ناکارآمدتوزیعي 

اما حتي مفهوم کلیدی رانت نیز در این تحقیقات در دل الگوی استاندارد ؛ دارد يبازم

در  ها رانت. شود يمی بند صورتیي نظیر مکتب انتخاب عمومي ها چارچوببرآمده از 

ها اشاره شد، از ترکیب کاالهای معدني با جایگاه انحصاری  نظریاتي که در این مقاله به آن

و تماماً دچار بدکارکرد هستند و جامعه و  ندیآ يمی وابسته به وجود ها گروهدولت و 

ی ها هیسرمایني، تولید، رشد و تشکیل انواع کارآفر «استاندارد»اقتصاد را از مسیرهای 

ها در  و اهمیت آن ها رانت. بدین ترتیب ابعاد دیگر ماهیت کنند يمفیزیکي و انساني دور 

ها در ایجاد حدودی از نظم  شکل دادن به الگوهای ویژه دولت و اقتصاد یا جایگاه آن

. ردیگ ينمنای تحلیل قرار یا حداقل مب شود يماجتماعي و پرهیز از خشونت نادیده گرفته 

 خشونتعامل برآمدن و گسترش  صرفاًرا  ها رانتبسیاری از تحقیقات وجود و توزیع این 

ی به تر فراخیي نگاه جو رانت. این در حالي است که بسیاری از نظریات جدیدتر دانند يم

 ماهیت و کاربرد رانت دارند.

 ی پیش رواندازها چشمخالصه مباحث و 

ی متمادی از ها دههآنچه در این مقاله آمد، روایتي از مجموعه گسترده ادبیاتي بود که طي 

حول اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهایي که سهم منابع طبیعي در  تاکنونقرن گذشته 

است. این  گرفته شکلی باالست معنادارو  توجه قابلها به نحو  تولید ملي و مالیه عمومي آن

 مؤلفشکلي گزینشي دارد و بر پایه اهداف تحقیقاتي  ها تیرواچون تمامي روایت نیز هم

ی بعضي از امور و کمرنگ سازی یا حتي نادیده گرفتن بعضي دیگر ایجاد ساز برجستهو با 

تمامي  برشمردني آثار مربوط به این حوزه مطالعاتي یا تمام بهاشاره  طبعاًشده است. 

ی ها گفتمانیات ناممکن است. از سوی دیگر جوانب و موضوعات منعکس در این ادب

نامتجانس هستند و حتي تحقیقاتي که در ذیل  ها گفتمانمربوط به این حوزه همچون تمامي 

ی ها تفاوت، یکدست نیستند و گاه از اند شدهی پژوهشي مشابه انجام ها برنامهو  ها گفتمان

ربوطه نیز گزینشي بوده و ی مها گفتمانی برخوردارند. از همین روی حتي نقد دار يمعن

ی نظری را پوشش دهد. بسیاری از مباحثي که با عنوان ها مجموعهقادر نیست تمامي 
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ی پژوهشي متفاوت ها برنامهدر بعضي از آثار موجود در  اند شدهی پژوهشي مطرح خألها

ها داده نشده  ي به آنتوجه قابلسهم  ها گفتماناما در کلیت  اند گرفتهي قرار موردبررس

ی جایگزین ایجاد شده ها تیروااین روایت در مسیر دستیابي به انواعي از  حال نیباااست. 

ی مشخصي از ادبیات مربوطه و یا نادیده گرفتن سایر ها بخشاست و از همین رو اشاره به 

ته باید در قالب طراحي چارچوب خاص برنامه پژوهشي صورت پذیرف ضرورتاًنیز  ها بخش

با در نظر گرفتن ) نیشیپی مطالعات خألهای ساز برجستهباشد. با ایجاد روایت مشخص و 

ی نظریات مربوط به کشورهای انتقادتوضیحات قبلي( مسیرهای جایگزیني برای بازسازی 

. اشاره به بعضي از امکانات و تعین بخشي به ابعادی از شود يمغني از منابع طبیعي نمایان 

 الت آتي خواهد بود.ها موضوع مقا آن
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