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 دهیچک
 

تواند  زبان انعکاس یافته، می در مقاالت فارسیگونه که  دولت رانتی آن ۀپاسخ به این سؤال است که آیا نظری دنبال به حاضر پژوهش

 با و ختهاپرد زمینه این در مقاله 44 ۀمطالع به ،رو این برای تبیین فساد اداری به کار رود یا نه. از یبه عنوان ابزار تحلیلی مناسب

 ،ای با همدیگر ارتباط شبکهدر  کهاستخراج کرده  ای را اصول موضوعه نظری، اشباع به رسیدن از پس ،تحلیل مضمونی روش

 بقای برای ای شبکه ۀانگار این که شد  داده نشان ادامه، در د.نده می تشکیل را شده چاپ مقاالت از متنوعی طیف بنیادینِ ۀشالود

 علمیِ مقاالت که است این انگاره ای چنین ۀنتیج آورد. درمی خود قامت به را آن و گیرد می نادیده را واقعیت ناچار خود،

لذا کاربست آن به عنوان ابزار تحلیلی  ،به جای کمک به فهم فساد اداری، واقعیت را نادیده می گیرد زمینه، این در زبان، فارسی

 از کهتأکید گردید  واقعیت از هایی بخش بر ،انگاره این ۀموضوع اصول نقد ضمنِ نیز، پایان در مناسب، نیازمند بازبینی جدی است.

 است.تأمل و بازبینی  نیازمند لذا و مانده پنهان «اندیشگی ۀمنظوم» چنین دید

 

 :یکلیدن اگواژ

 .اندیشگی ۀ، منظومچارچوب تحلیلیجویی،  فساد اداری، اصل موضوعه، رانت
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 مقدمه و بیان مسئله

 رانتی دولت و جویی رانت اداری، فساد به مربوط مسائل

 داشته معطوف خود به را ایرانی اندیمشندان ذهن ها مدت

 به منجر اینترنت در جویی رانت ۀکلیدواژ جستجوی است.

 که  حالی در .شد خواهد فارسی زبان به لینک هزار 454 ۀارائ

 نیز و ایران در باال رده نمسئوال همیشگی های دغدغه از یکی

 بروز شاهد همچنان بوده، فساد با مبارزه ،ایرانی شمندانیاند

 ماجرای» 1،«میلیاردی هزار 0333 اختالس» قبیل از مسائلی

 هزار 0333 رانت» 0،«آهن سنگ معدن رانت» 2،«ب.ز

 هستیم. ... و 5«یورویی میلیون 053 رانت» 4،«میلیاردی

 دارد این از نشان جامعه، افراد درآمد میزان روی بر تحقیقات

 است شده برخوردار نزولی حرکتی از درآمد سطح که

 وضعیتی، چنین گیری شکل با نتیجه، در .(1001 پور، )رفیع

 اجتماعی های رقابت ۀعرص در افراد شدن درگیر احتمال

 مسیرهای طریق از خود اهداف به دستیابی برای ناعادالنه

 (1040 ربیعی، ؛1044 )محمودی،.یابد می افزایش قانونی، غیر

 تقاضاهای برآوردن در نامشروع ابزاری اداری، فساد

 سطح مالی فساد عنوان به و است اداری نظام از نامشروع

 تمامی عمومی مدیران با برخورد در همواره دتوان می پایین

 و ها شهرداری تا گرفته پلیس و بیمارستان از ،ها بخش

 سوءاستفاده و رشوه .(1044 )منصورنژاد،شود مشاهده ها گمرک

 شده ارائه تعاریف اغلب اشتراک وجه ،شغلی موقعیت از

 فساد دهند. می تشکیل را دولتی های دستگاه فساد دربارۀ

 دهد، می رخ آن در که بافتاری به بسته تواند می اداری

 فساد های فرم جمله از بگیرد. خود به متفاوتی های قالب

 بازی، پارتی کالهبرداری، اختالس، به توان می اداری

 سازمان، های دارایی و اموال سرقت خواهی، باج لتی،اعد بی

 با .(1040 )صبوری،کرد اشاره ... و محرمانه اطالعات فروش

 و اداری فساد انواع ۀمطالع پژوهش این هدف حال،  این
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 به را فساد (1044)چهِ نیست. آنها بافتاری های تفاوت تبیین

 گیرد: می نظر در لیذ ۀمعادل صورت

 «فساد = انحصار + کاری پنهان قدرت – شفافیت و پاسخگویی»

 نامشروع ابزار نوعی را اداری فساد توان می آنکه خالصه

 میانی سطوح کارکنان و مدیران بین ویژه به که آورد نظر در

 خود به متفاوتی های قالب ؛شود می دیده دولتی نهادهای

 احساس برای را منفی پیامدهای از متنوعی طیف و گیرد می

 اندیشمندان نظر در پدیده این دارد. دنبال به شهروندان امنیت

 عدم نیز و کاری پنهان و انحصار جمع حاصل عنوان به

 شود. می دانسته شفافیت و پاسخگویی

 وضعیتی، هر با مواجهه هنگام ،انسانی علوم اندیشمندان

 نظری و تحلیلی های چارچوب از گیری بهره با کنند می تالش

 از درستی فهم دریافت با آنکه امید به بپردازند، آن تبیین به

 هایی سازوکار چنین توقفِ هایِ حل  راه داده، رخ هایسازوکار

 رهیافت دو (1040)ربیعی دهند. پیشنهاد سیاستگذاران به را

 فساد ویژه به فساد، تعمیق و ظهور علل تبیین در اساسی

 فایده، -ههزین رویکرد پنج وگیرد  درنظر می را سیاسی

 و غیرکارگزار -کارفرما ،جویی رانت نسبی، محرومیت

 شمارد. برمی وضعیتی چنین با مواجهه برای را پروری حامی

 از را اداری فساد به عمده رویکرد دو (1040)خضری

 به نخست رویکرد در که  حالی در ؛کند می متمایز همدیگر

 ،شود می نگریسته نهادی ترتیبات ضعف ۀمثاب به اداری فساد

 به ها بوروکرات کژرفتاری نوعی را اداری فساد دوم رویکرد

 گرا، اخالق ای شیوه به اخیرتر رویکرد در آورد. می حساب

 گرفته اداری فساد نمایندگان عنوان به ستان رشوه افراد سراغ

 و درستکار کارکنان با آنها جایگزینی جهت در و شود می

 رویکرد این در» ،خضری باور به شود. می تالش تر صادق

 عواملی ،این بنابر و گیرد نمی قرار هدف اداری فساد ۀجوهر

 نیز او .«شوند نمی برداشته یا تعدیل ،اند زده دامن آن به که

 را اداری فساد ،کرده اشاره جویی رانت به ،ربیعی مانند

 نظر در آن به واکنش در و جویی رانت یندافر محصول

 گیرد. می
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 دربارۀ کمی نظری مطالعات امروزه که است این واقعیت 

 فساد مختلف سطوح اثرات کاهش برای رسمی راهکارهای

 در محققان ،حال  این با .(2334 ،1)کینگستوناست گرفته انجام

 فساد از پیشگیری در متداول تحقیقاتی رویکردهای ۀزمین

 شناخت به ،اول رویکرد .کنند می اشاره گروه چهار به اداری

 راستای در علمی پردازی نظریه و فساد ۀپدید چیستی نظری

 تجربی رویکردی دوم، پردازد. می آن با مبارزه چگونگی

 بروز از پیشگیری جهت در ها تجربه از گیری بهره با که است

 ضمن که اند ارزشی رویکردهای سوم، .دارد برمی گام فساد

 با مبارزه و پیشگیری مبانی مذهبی، و دینی منابع به مراجعه

 تطبیقی رویکرد نیز، درنهایت کنند. می استنباط را اداری فساد

 را کشورها سایر تجربیات از گیری بهره که دارد قرار نظر مدّ

 (1040 راهبردی، مطالعات )کمیتهگیرد. می فرض پیش

 به را خواری رانت و فساد که آنجا از اول رویکرد

 قرار مداقه مورد آن بافتار به توجه با و متمرکز صورتی

 خضری که همچنان تجربی رویکرد است. بهترین دهد، می

 به ،داشته گرایانه اخالق شکل بیشتر ،کرده اشاره نیز (1040)

 افراد از گیری بهره به ،سیستماتیک فساد با مبارزه جای

 در ،ترتیب بدین و کند می دلخوش درستکار و زیست ساده

 به باتوجه شود. می نزدیک سوم درویکر به بسیار عمل

 رانتی اقتصاد یعنی ؛ایران در اقتصاد فرد هب منحصر وضعیت

 کند می تأمین را دولت درآمد از درصد 42 از بیش که

 آید می کار به زمانی تنها تطبیقی رویکرد ،(2312، 2)دانینگ

 نظیر دیگر رانتی کشورهای با ایران در اداری فساد که

 آن بهتر کار  این برای و شود مقایسه ... و عربستان ونزوئال،

 برویم. رانتی دولت ۀنظری سراغ به که است

 هر از قبل ،ایران در رانت و فساد ۀمسئل با مواجهه در

 رازی ؛رفت 0«رانتی دولت ۀنظری» سراغ به بایستی ای نظریه

 به نفت فروش از ایران در دولت درآمد از ای عمده بخش

 بار اولین و دارد ساله 53 عمری که ای نظریه آید. می دست

 5مهدوی حسین و (1140)4ببالوی حازم مانند افرادی توسط

___________________________________ 
1. Kingston 
2. Duning 
3. Rentier State Theory 

4. Beblawi 

 را اداری فساد ،نظریه این است. شده بندی چارچوب (1103)

 از آن استقالل و رانتی دولت پیامدهای از یکی عنوان  هب

 و نظریه این که اینجاست دقیقاً مسئله اما داند. می جامعه

 حال تجربیات از بسیاری قامت به ،آن ضمنی های داللت

 که اینجاست آید. نمی راست پژوهش این نگارندگان حاضر

به مسأله تبدیل شده و  0«تحلیلی چارچوب» این خودِ

 گیرد. می قرار مداقه عموضو

 ابزار ترین مهم ،تحلیلی های چارچوب و مفاهیم

 این هستند. آن های سازوکار و جهان فهم برای 0«عالمان»

 در که گیرند می واقعیتی از را خود اعتبار ،ذهنی یها انگاره

 عالمان دارند. «واسطه بی ۀمواجه» آنها با اندیشمندان ابتدا

 به آنها کردن تبدیل و ها واقعیت این مختلف وجوه فهم برای

 خود ۀمواجه کنند می تالش تأمل، و مطالعه برایموضوعاتی 

 اما بدهند. ذهنی حیات آنها به و بخشیده زبان را واقعیت با

 یافتند، را خود مادی حیات ذهنی یها انگاره این نکهآ از پس

 بسان ندهند، تن واقعیت صیقل به مدام چنانچه

 واقعیت به را خود که کنند می عمل «شناختی ییها طرحواره»

 مورد واقعیت با مدام بایستی ،رو  این از .نمایند می تحمیل

 از پس تازه شود. برطرف ضعفهایشان تا گیرند قرار مقابله

 مهمی بسیار مسائل تبیین برای را آنها توان می که است این

 گرفت. کار به ایران در جویی رانت و اداری فساد چون

از این  «رو یک ابزار تحلیلی با واقعیت پیش ۀرابط» وارسی

که تحریف واقعیت توسط ابزار  یابد ضرورت میجهت 

های  حل نتیجه به راه به نظرگاه و در ،تحلیلی یادشده

 انجامد. ای می جداگانه

پژوهش حاضر با توجه به آنچه گفته شد، سؤال اصلی 

دولت رانتی به عنوان یک  ۀنظری» :چنین قابل طرح است که

تحلیلی که در بسیاری از مقاالت  الگوییو  یدولت ۀنظری

واقعیت به کار رفته، تا چه میزان برای تبیین فساد زبان  فارسی

، تا از این رهگذر راه برای «گیرد پیش رو را نادیده می

 تالش مقاله ایند. شومدی باز ااصالح چنین نظریات کار

                                                                                        
5. Mahdavi 
6. Analysis Framework 

7. Scientists  
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 چنان آن را آن یها همبسته و رانت فکری ۀمنظوم ابتدا دارد

 ندک ترسیم رسیده، چاپ به زبان فارسی کتب و مقاالت در که

 «اندیشگی ۀمنظوم» این 1«بدیهی اصول» استخراج به سپس و

 اصول» این نقد رهگذر از کند می تالش ،نهایت در بپردازد.

 برای مدتراکار الگویی به دستیازی برای را راه ،«بدیهی

 .ندک هموار ایران در رانتی اقتصاد اجتماعی اثرات ۀمطالع

 

 شناسی روش

از این  .است هگرفت بهره تحلیل مضمون روش از پژوهش این

های کیفی  روش برای شناخت الگوهای موجود در داده

های متعدد تحلیل  شود. در اینجا از بین روش استفاده می

مضامین استفاده شده است که  ۀاز تحلیل شبک ،مضامین

هایی شبیه به تارنما نشان  ارتباط میان مضامین را در انگاره

 (1013)عابدی و همکاران، .دهد می

 یها کلیدواژه ابتدا زبان فارسی مقاالت انتخاب برای

 هم ،«رانتی دولت» و «خواری رانت» ،«جویی رانت» ،«رانت»

 اطالعاتی های بانک در ترکیبی صورت به هم و تنهایی به

 های بانک ترین مهم د.ش جستجو عمومی و علمی مقاالت

 ، هگرفت صورت آنها روی بر جستجو که مقاالت اطالعاتی

 اطالعات بانک» ،2«نور تخصصی مجالت پایگاه» :از عبارتند

 جهاد علمی اطالعات پایگاه» و 0«کشور نشریات

 ،03 ۀده به متعلق مقاله 13 کم دست شد تالش .4«دانشگاهی

 13 ۀده به متعلق مقاالت تمامی و 43 ۀده به متعلق مقاله 23

 و مطالعه از پس گیرند. قرار اولیه ۀمطالع مورد تاکنون،

 آوری جمع لحاظ از اینکه به توجه با ،مقاالت این بندی دسته

 رسیدیم، «نظری اشباع» به تحلیل برای نیاز مورد یها داده

 توان می کلی طور به د.ش متوقف مقاله جستجوی عملیات

 ،«پژوهشی  -علمی مقاالت» کلی ۀدست سه در را مقاالت این

 داد. جای «عمومی مقاالت» و «ترویجی  -علمی مقاالت»

 تۀدس از رویجیت  -علمی مقاالت و پژوهشی  -علمی مقاالت
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 نویسندگان تمامی تقریباً که آیند می حساب به علمی مقاالت

 باشند. می ایران سراسر یها دانشگاه دانشجویان و اساتید آنها

 معیارهای از یکی ،مقاالت این از ناشی پژوهشی امتیاز

 آید. می حساب به دانشگاه اساتید بندی رده

 علمی غیر مجالت در که اند مقاالتی عمومی مقاالت

 «روشنفکری مجالت» ۀدست در عمدتاً اما اند، شده نگاشته

 که شوند می شامل را تأمالتی نوعی به و گیرند می جای

 پردازند. می آنها به سیاستگذاران و اندیشمندان نویسندگان،

 سال تفکیک به را مقاالت این تعداد توان می 1 جدول در

 کرد. مشاهده بودن عمومی یا علمی وضعیت نیز و چاپ

 

 تعداد مقاالت بررسی شده به تفکیک نوع مجله و سال چاپ .1جدول 

 

 علمی

 پژوهشی

 علمی

 ترویجی
 عمومی

 تعداد

 کل

 شده چاپ مقاالت

 1003 دهه در
4 2 4 13 

 شده چاپ مقاالت

 1043 دهه در
0 0 4 23 

 شده چاپ مقاالت

 1013 دهه در
4 0 0 14 

 44 15 11 14 کل تعداد

 

 ها یافته

 جویی رانت تعریف. 1

 یا کسی به شده پرداختۀ اضاف مقدار» از ستا عبارت رانت

 لحاظ از چه و طبیعت در چه ،آن ۀعرض که مفید چیزی برای

 .(2313 ،0هترو ؛2314 ،5هَمدان)«است محدود انسان خالقیت

 برای را لیذ ۀچهارگان یها ویژگی نیز متعددی مقاالت

 شمارند برمی «دار تحصیل دولت» یا «رانتیر دولت» تعریف

___________________________________ 
5. Hamdan 
6. Hetrog 
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 شریعتی، ؛1000 یوسفی، حاجی ؛1011 شیرخانی، ؛1040 )عیوضی، 

 :(2312 دانینگ ،2314 ،و همکاران 1پیکتی ؛1040

 دست به خارجی رانت از آن درآمدهای از درصد 42 .1

 آید. می

 در تولیدی یندهایافر با ارتباطی هیچ آن درآمدهای .2

 .ندارد داخلی اقتصاد

 ،این بنابر .هستند رانت تولید درگیر کمی درصدِ ،آن در .0

 .اند هکنند توزیع نیز تعدادی و کننده دریافت جامعه اکثر

 ۀکنند هزینه نتیجه در و ترین اصلی رانتیر دولت .4

 است. رانت از ناشی درآمدهای

 طی» که است فرایندی بر مبتنی ،رانت از دیگری تعریف

 و ها فرصت اطالعات، صاحب ،گروه یا نهاد یا فرد یک آن

 این تصاحب با و اند هبهر بی آن از دیگران که شود امتیازهایی

 سیاسی، ممتاز یها موقعیت و مالی یها سرمایه به ،ها فرصت

 ،رانت از مفهوم این در .«یابد دست اجتماعی و فرهنگی

 ۀاستفاد این و است هنهفت اداری فساد به ارتکاب نوعی

 آن از مساوی شرایط در دیگران که ویژه امتیازات از آگاهانه

 گونه هر همچنین .است انحصار ۀزایید اغلب ندارند، ای بهره

 دلیل به تنها و «زحمت بدون که متعارفی غیر سود»

 شرایط و موقعیت اطالعات، امتیازات، از برخورداری»

 نامیده رانت گیرد، قتعلّ افراد از ای مجموعه یا فرد به «خاص

 را جویی رانت (،1044)رحمانی .(1044 سردارآبادی،)شود می

 و افراد دهی( قانونی)رشوه غیر و گری( قانونی)البی تالشهای»

 را آن (1040)رنانی و خضری داند. می «سود کم گروههای

 «خصوصی همسود گروههای و افراد ۀگران البی تالش»

 یا فرد رفتار و تالش را جویی رانت ،دیگر ای مقاله ند.ندا می

 یا اقتصادی انحصارات و امتیازات کسب» برای خاصی گروه

 تعریف «سیاسی نفوذ اعمال و سازوکارها ۀوسیل به آن حفظ

 به را خواری رانت نیز برخی .(1044 سردارآبادی،)است هکرد

 (1041 )گزارش،زنند. می پیوند ها آقازاده مفهوم

 رشد کاهش» عامل را رانت (1040)هادیان و ابریشمی

 عامل ترین مهم و ندندا می «تولیدی های یتفعال و اقتصادی

 های فعالیت بر دولتی های محدودیت وجود» را رانت پیدایش

___________________________________ 
1. Pikkety 

 حذف»در  را حل راه ،نتیجه در د.نکن می عنوان «اقتصادی

 اداری تعیین عدم» ،«دولت ۀانداز کاهش» ،«انحصارات

 و خضری د.نجوی می «پیچیده مقررات حذف» و «ها نرخ

 دولت که جاهایی رد» که باورند این بر (1040)رنانی

 مانند ییها پدیده شود، می منابع مدیریت طمسلّ سازوکار

 و شده فراگیر اقتصادی و سیاسی فساد و جویی رانت

 باور به .«شد خواهد لیتحم آن ساکنان بر زیادی یها هزینه

 و شده تصویب آمیز تبعیض قوانین ،دولت ورود با آنها

 جدید حقوق ایجاد به وضعیتی چنین د.شو می آغاز مصادره

 منتهی اداری فساد ،نتیجه در و طمسلّ گروه اعضای برای

 شود. می

 در» گوید: می بیل جیمز از نقل به (1011)شیرخانی

 به قدرت بینجامد، قدرت به ثروت آنکه جای به خاورمیانه

 ببالوی از نقل به (1040)شریعتی .«است هانجامید ثروت

 رانتیر، دولت کنترل تحت جوامع در سیاست» گوید: می

 مباحث برای موضوعی ۀمثاب به فقط نه و شود می ناپدید

 مطرح نیز خفا در و رسمی غیر شکل به حتی بلکه ،یجدّ

 رانت از ناشی درآمدهای» (1040)عیوضی نظر از .«گردد مین

 «دنندار داخلی اقتصاد در تولیدی یندهایافر با ارتباطی هیچ

 از دولت جدایی سبب نفت رانت ،سیاسی حیث از» لذا و

 اسحاقی «.گردد می جامعه بر دولت نهاد ۀسلط و مردم

 کسب نیز و خوری مفت تبعیض، معادل» را رانت (1044)

 .است هدانست «بادآورده ثروت

 به که داند می کسی اولین را کاتوزیان (1040)قراگوزلو

 شدن ملی» نیز ای عده ،وی نظر از .است هپرداخت بحث این

 با نیز برخی «.اند هدانست ها میناکا ۀهم عامل را نفت صنعت

 این به ،«آزادیۀ آیند» کتاب در ذکریا فرید نظریات به استناد

 و بزرگ مصیبتی عنوان» به را نفت و اند هزد دامن بحث

 چنین فریدمن قول از وی دانند. می «توسعه راه سر بر مانعی

 افتادن تعویق به عامل ،نفت نفرینِ چون چیز هیچ» گوید: می

 ونزوئال، مانند جاهایی در دموکراتیک چارچوب عروج

 .«است هنبود ... و عربستان نیجریه،
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 ۀرابط و رانتی دولت کلی تصویر توان می ترتیب بدین

 کرد: توصیف چنین را همدیگر با آن ۀهمسبت

 دست به رانت از درآمدش از اعظمی بخش که دولتی

 هایی روایت به نیز ایران دولت .دارد نام ررانتی دولت آید، می

 53 ۀده اوایل از تر متقن روایتی هب و .شـه 03 ۀده اواخر از

 چنین اصلی درآمد شود. می محسوب رانتی دولتی عنوان به

 نیازی ،نتیجه در .آید می دست به خام نفت فروش از دولتی

 باالی بر خاطر همین به و ندارد مردم از مالیات گرفتن به

 برای مردم نمایندگی به حاجتی بوده، سرگردان جامعه

 اِعمال به دست مستقالً ،رو این از و بیند مین تداومش

 با و کند می دخالت اقتصاد در دولتی چنین زند. می حاکمیت

 سبب را مداناکار صنایع ایجاد واردات، بر کنترل اعمال

 ایجاد با و نشاند می صدر بر بخواهد که را کس هر شود. می

 امتیازات و اسناد ثروت)ارائه کسب فرصتهای در تبعیض

 این از زند. می دامن جامعه در را جویی رانت ۀروحی ،خاص(

 و فساد و رود می بین از تولید و کارآفرینی ۀروحی ،رو

 از برخی ترتیب بدین د.شو می فراوان جامعه در خواری رشوه

 رانتی کشورهای که اند هداد نشان ارقام و آمار با پردازان نظریه

 طبیعی عظیم عبمنا وجود و اند هشد «منابع نفرین» دچار

 آنهاست. ۀتوسع راه سر بر مانعی

 تمامی تقریباً که است رانتی دولت تصویر این

 خود یها نوشته در ،اند هزد قلم باره این در که نویسندگانی

 سندگانینو این زبان چه اگر دهند. می ارائه خواننده به را آن

 ۀرشت از شواهدی ۀارائ با حدی تا یک هر و است متفاوت

 سعی اجتماعی( علوم یا سیاسی علوم مدیریت، خود)اقتصاد،

 شده ارائه کلی تصویراما  دهد، نشان را آن سندیت دارد

 است. ثابت تقریباً

 اندیشگی ۀمنظوم استخراج. 2

 و رانت ۀحوز در متعدد مقاالت وارسی در کلی طور به

 را مرتبط هم به مفاهیم از ای منظومه توان می ،آن یها همبسته

 «اندیشگی ۀمنظوم» همدیگر کنار در مفاهیم این کرد. مشاهده

 ارجاعات با و مستدل صورت به را آن که کنند می ارائه

 این که شد خواهد داده نشان ادامه در دیم.کر ترسیم فراوان

 در «شناختی ۀطرحوار» یک صورت به اندیشگی ۀمنظوم

 اصول دارای و دارد حضور مخاطبان و نویسندگان ذهن

 اصول شوند. می انگاشته بدیهی کامالً که است ای موضوعه

 به مربوط زبان فارسی مقاالت تمامی در مذکور ۀموضوع

 عنوان به و اند هشد تکرار رانتی دولت و جویی رانت ،رانت

 نیز و نهایی نتایج تمامی که کنند می عمل ای شالوده

 بر وضعیتی چنین با مواجهه برای نویسندگان یاهپیشنهاد

 است. استوار آنها

 است. مستقل جامعه از رانتی دولت (1

 عبارت «اندیشگیۀ منظوم» این در «موضوعه اصل» اولین

 این «.است مستقل جامعه از رانتی دولت» اینکه از است

 دولت به مربوط بحثهای تمامی در مختلف زبانهای به گزاره

 .است هشد اشاره آن به و گرفته قرار توجه مورد رانتی

 در »... که دارد می بیان ،ها اولین از یکی عنوان به کاتوزیان

 دهندگان مالیات رانت[ از ناشی ]درآمد پولِ این کالم، یک

 به ملزم آن کردن خرج چگونگی مورد در دولت تا نیست

 در ریشه ای ایده چنین .(213 :1002 )کاتوزیان،«باشد پاسخگویی

 و ببالوی حازم توسط که دارد رانتی دولت ۀاولی های بحث

 بیانات به که داد خواهیم نشان و دهش ارائه مهدوی حسین

 بارها ،حوزه این به مربوط زبان فارسی مقاالت در مختلفی

 هر که است باور این بر (1011)شیرخانی .است هشد تکرار

 میزان» باشد، متکی رانتی منابع به بیشتر رانتی دولت چقدر

 (1013)اقبالی و گرجی «.شود می بیشتر جامعه از آن استقالل

 دلیل به دولتها ،رانتی اقتصادهای در» که دندار می عنوان

 به «.دارندربرخو خاصی استقالل زا رانتی، بخش به وابستگی

 چنین که است این وضعیتی چنین علت ایشان، باور

 پرداخت دولت سوی از که هایی مالیات به» هایی دولت

 ،سیاسی حیث از (1040)عیوضی .«نیستند وابسته شود، می

 نهاد ۀسلط و مردم از دولت جدایی سبب» را نفت رانت

 به اشاره ضمن (1040)شریعتی .داند می «جامعه بر دولت

 اشاره ،ببالوی حازم و راوکینز فیلیپ ،چودری کایرن نظرات

 مردم بین نانوشته توافقی» نویسندگان، این نظر از که کند می

 نمایندگی از آنها اینکه بر مبنی گیرد می شکل کومتح و

 ،عبارت این .«دهند مین مالیات عوض در و کشند می دست
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 «جامعه از رانتی دولت سیاسی استقالل» اصل از دیگری بیان 

 در مالیات دریافت عدم» شعار (1000)یوسفی حاجی است.

 رانتیریسم اساسی جزء را «نمایندگی وجود عدم مقابل

 تحکیم» به منجر توافقی چنین که گیرد می نتیجه و داند می

 د.شو می «رانتیر دولت بیشتر چه ره ۀسلط و قدرت یها پایه

 جامعه از مستقل حیاتی تنها نه رانتی دولت گویی ؛واقع در

 را خود ۀسلط ،نانوشته توافقی ۀواسط به بلکه دارد،

 بخشد. می مشروعیت

 دست به زحمت بدون که است درآمدی رانت (2

 آید. می
 رانت کسب و جویی رانت از جا هر زبان، فارسی مقاالت در

 که کنند می خطاب ای بادآورده پول را آن شود، می صحبت

 و کند مین زیادی تالش آن آوردن دسته ب برای رانتیر دولت

 شوند می نامیده خوار رانت یا جو رانت اصطالحاً که افرادی

 و دهند مین انجام خاصی کار ،آن آوردن دسته ب برای نیز

 این از آورند. می دست به را آن رقابتی ریغ شرایط یک در

 لذا و پردازند می آن ۀرویّ بی کردن خرج به افراد این ،رو

 بندد. میبر رخت رانتی ۀجامع از سختکوشی و تالش ۀروحی

 که دانسته درآمدی را رانت (1040)عیوضی ،مثال عنوان به

 برای (1044)سردارآبادی «.آید می دست به تالش بدون»

 گیری شکل بر «جویی رانت» با «سودجویی» تفاوت تبیین

 و گذارد می انگشت رقابتی وضعیت و بازار در سودجویی

 غیر و بازاری غیر اقتصادی وضعیت» را جویی رانت ۀزمین

 مقامات از گزارشی از نقل به (1044)رفیعی «.داند می رقابتی

 کند. می خطاب «زحمت بی» را نفت درآمد ،آمریکایی

 توسط رانت راحت و فکر بدون مصرف بر (1044)رحمانی

 تأکید اند هآورد دست به را «زحمت بی پول» این که کسانی

 برای ای انگیزه» افراد این که است باور این بر و کند می

 .«ندارند تحصیل

 گسترده و آزاد مطبوعات نبود (0
 وجود صورت در که است این موضوعه اصول از دیگر یکی

 و جویی رانت از توان می گسترده و آزاد مطبوعات

 کمی تعداد در موضوع این البته کرد. جلوگیری خواری رانت

 رفیعی .است هگرفت قرار نظر مدّ رانت ۀحوز مقاالت از

 دلیل به نیافته توسعه کشوری در که است باور این بر (1044)

 ۀگسترد آزادی» یعنی ؛«دموکراتیک کنترل» وجود عدم

 مالی -اداری فساد به رانتها ،«جمعی یها رسانه و مطبوعات

 ۀجامع وجود» نیز (1013)امینی و پناهی شوند. می تبدیل

 بدین و دانند می «ضروری غیر رانتیر دولت برای را مدنی

 ۀجامع ایجاد صورت در که باورند این بر تلویحاً ،ترتیب

 شد. خواهد کمتر جوامعی چنین در فساد آزاد، و باز مدنی

 و مدنی جامعه دربارۀ بحث به باره این در نویسندگان اغلب

 چنین که اند هداد نشان تلویحاً و اند هپرداخت دموکراسی

 )عسگری،دارند دیرینه ۀفاصل خواهی آزادی با هایی دولت

 چیزی آن ،دموکراسی و مدنی ۀجامع دربارۀ بحث .(1041

 به را «محدود و آزاد غیر مطبوعات» بدیهی اصل که است

 متصل «جامعه از رانتی دولت استقالل» بدیهی اصل

 (1012 ،و حیدری )ابطحیکند. می

 مفهومی آشفتگی و گویی کلی (4
 نگاشته حوزه این در که مقاالتی بارز یها ویژگی از یکی

 میان در که است مفاهیمی بافتن هم به و گویی کلی ،اند هشد

 را ویژگی این دارند. همدیگر به نزدیک معنایی مردم ۀعام

 اما آورد، نظر در موضوعه اصل یک عنوانه ب توان مین

 خورد. می چشم به حوزه این مقاالت اکثر در که است روشی

 از رانتی دولت استقالل» دربارۀ بحث که آنجا ،مثال عنوان به

 قبیل از مفاهیمی بردن کار به شاهد د،شو می مطرح «جامعه

 و (1040 )قراگوزلو،«استبداد» ،(1011 )شیرخانی،«نیافتگی توسعه»

 هر که است حاضر جا همه مفهومی استبداد گویی هستیم. ...

 این .(1044 )رفیعی،کرد تبیین آن با توان می را چیزی

 اصل دربارۀ که هنگامی ،میمفهو یها آشفتگی و ها گویی کلی

 به ،شود می صحبت زحمت( بی درآمد با معادل )رانت دوم

 جداگانه بایستی یک هر که بسیاری یها واژه رسد. می اوج

 تفکیک بدون و همدیگر کنار در ،گیرند قرار واکاوی مورد

 مفاهیم این ۀجمل از گیرند. می قرار اشاره مورد عالمانه دقیق

 ،«ها آقازاده» ،«بازی پارتی» ،«خواری رشوه» ،«فساد» به توان می

 ؛1044 )رحمانی،کرد. اشاره ... و «انحصارطلبی» ،«خواری رانت»

 (1013 دیگران، و گرجی ؛1012 دیگران، و نوبخت ؛1044 سردارآبادی،
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 به را «اندیشگیۀ منظوم» این توان می ترتیب بدین

 سه ،اندیشگیۀ منظوم این در کرد. ترسیم 1 شکل صورت

 آزادی عدم» یعنی ؛آنها از یکی که دارد وجود اصلی ۀمؤلف

 در است، برخودار کمتری اهمیت از «ها رسانه و مطبوعات

 رسد می نظر به و گرفته قرار بحث مورد کمتری مقاالت

 نگاشته اصالحات دولت یسیاس فضای تأثیر تحت بیشتر

 از مستقل رانتی دولت» :دیگر اصلی ۀگزار دو اما است. شده

 در تقریباً ،«بادآورده درآمدی عنوان به رانت» و «جامعه

 اصول» کنار در اند. گرفته قرار بحث مورد مقاالت، تمامی

 که دارند حضور نیز فرعی مفاهیم تعدادی یادشده، «بدیهی

 در «مفهومی آشفتگی» یعنی ؛مقاالت کلی بافت به توجه با

 و اند نشده تعریف دقت به سویک  از اما شوند، می یافت آنها

 است. دهشن تصریح همدیگر با ارتباطتشان ،سو دیگر از

 مشترک مخرج ه،یادشد ۀموضوع اصول اینکه با وجود

 این در متنوع یها رشته با مختلف اندیشمندان های دیدگاه

 ثابت زمان طول در یادشده محورهای است، حوزه

 واقع در ،اخیرتر مقاالت که جایی تا ؛اند هماند

 این شوند. می شامل را تر میقدی مقاالت از یا خالصه

 ۀمنظوم» نوعی که است این ۀدهند نشان ماندگاری

 نگارندگان ذهن در طوالنی مدتی برای «اندیشگی

 دهد. می ادامه خود حیات به همچنان و داشته حضور

 

 کند. می عمل شناختی ای طرحواره بسان و بینند می آن پس از را واقعیت رانت ۀحوز مقاالت تمامی تقریباً که اندیشگیۀ منظوم .1 شکل

 عمل 1«شناختی ای طرحواره» بسان ذهنی ۀمنظوم این

 در را ما که اند ذهنی های چارچوب ها طرحواره کند. می

 شناختی یها طرحواره رسانند. می یاری اطالعات سازماندهی

 چیزهایی چه به خود پیرامون جهان در که گویند می ما به

 ذهن به ورود برای را اطرافمان یها داده چگونه و کنیم توجه

___________________________________ 
1. Cognitive Schema 

 بازیابی حتی ذهنی ساختارهای این نیم.ک رمزگردانی

 ترتیب بدین .دهند می قرار تأثیر تحت را حافظه از اطالعات

 همخوان آنها با که دهند می را اطالعاتی بازیابی ۀاجاز تنها که

 ها طرحواره» ،سطور این ۀنگارند تعبیر به از این رو، باشند.

 :1012 دیگران، و )بارون«.شوند پروار تا خورند می را واقعیت

05-01) 

دولت رانتی از 

لحاظ سیاسی از 

جامعه مستقل 

 است.

رانت، درآمد 

 زحمت است.بی

ها و عدم وجود رسانه

 های آزادروزنامه

 مفهومی در مقاالت آشفتگیگویی و بستری از کلی

استبداد 

شرقی

 هاآقازاده خواریرشوه فساد نیافتگیتوسعه

خواررانت

 ی

 نحصارا
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 بدون تقریباً را «شناختی ۀطرحوار» این نگارندگان، اغلبِ 

 خود های بحث بقیه و اند هگرفت فرض پیش کاستی و کم هیچ

 ،بودن مبهم و کلی که آنجا از اما .اند هکرد وارتسا آن بر را

 است، «شناختی یها طرحواره» یها ویژگی ترین مهم از یکی

 شوند. می ناگزیر مفهومی آشفتگی و گویی کلی از نویسندگان

 آن بدون زندگی که است ذهنی سازوکار یک سازی طرحواره

 به ذهنی خودکار یندهایافر از بخشی که چرا ؛نیست ممکن

 از عمده نوع دو اساس بر انسانها ذهن آیند. می حساب

 از عبارتند که کند می عمل هیجانی و شناختی یندهایافر

 گیری بهره .2«شده کنترل یندهایافر» و 1«خودکار یندهایافر»

 یاری بیشتر مفاهیم این فهم در را ما تواند می رانندگی مثال از

 نیاز زیادی توجه و تمرکز ،رانندگی یادگیریِ هنگام کند.

 اما .هستیم «شده کنترل فرایند» یک درگیر واقع در و داریم

 بدل ای حرفه ای راننده به تمرین و تکرار با اینکه از پس

 به نیازی ،رانندگی مختلفِ اعمالِ انجام برای دیگر یم،دش

 «خودکار شناختی فرایند» درگیر لذا و نداریم کردن فکر

 (025 :1044 )کاندا،باشیم. می

 در که را رانت با مرتبط مباحث توان می عوجمم در

ۀ منظوم نوعی صورت به ،اند شده منعکس زبان فارسی مقاالت

 عمل شناختی ای طرحواره بسان که گرفت نظر در اندیشگی

 از بستری نیز و موضوعه اصل سه دارای و کند می

 ،موضوعه اصل اولین است. «مفهومی آشفتگی و گویی کلی»

 به رانتی دولت آن اساس بر و است «رانتی دولت استقالل»

 عدم و گرایی سلطه نوعی به جامعه از مستقل درآمد ۀواسط

 ،دیگر ۀموضوع اصل زند. می دست مردم نمایندگی به نیاز

 اصل آورد. می حساب به «بادآورده درآمدی» را رانتی درآمد

 آزادی» که گذارد می تأکید نکته این بر نیز سوم ۀموضوع

 های دولت در فساد بروز از تواند می «مطبوعات ۀگسترد

 بکاهد. زیادی حد تا رانتی

 

 گیری نتیجهبحث و 
 بدیهی اصول نقد (1

___________________________________ 
1. Automatic Processes 

2. Controlled Processes 

 بسان شوند، می انگاشته بدیهی چون شناختی های طرحواره

 که اینجاست نکته اما کنند. می عمل خودکار هایفرایند

 و ندا مفاهیم و ها واژه 0،عالمان دست در اصلی ابزارهای

 به شناختی خودکار هایفرایند از استفاده با را آنها توان نمی

 ،«واکاوی» ،«وارسی» مانند واژگانی از استفاده برد. کار

 هستند، همنشین عالمانه کار با که ... و «تأمل» ،«مداقه»

 هایفرایند» از گیری بهره و دقیق توجه مستلزم همگی

 هر داریم قصد ادامه در از این رو، اند.«شده کنترل شناختی

 را شده یاد شناختی ۀطرحوار به مربوط بدیهی اصول از یک

 دهیم. قرار مداقه مورد

 که است بستری ،مفهومی آشفتگی و دقیق تعریف عدم

 آن در ای شناختی طرحواره چینن گیری شکل و رشد

 باور این بر ای مقاله ،مثال عنوان به بود. خواهد گریزناپذیر

 یها استفاده سوء و اقتصادی تخلفات گسترش» که است

 ها آقازاده ۀلئمس اینک که ایشان وابستگان و پرنفوذ اشخاص

 .(1041 )گزارش،«شود... می نامیده سازی رانت و خواری رانت یا

 مشخصی تفکیک هیچ که شود می داده نشان ،ترتیب بدین

 دقیق، تعریفِ دهد. مین رخ اداری فساد مختلف روشهای بین

 از نشان خود ،دقیق تعریف عدم است. عالمانه کار گام اولین

 کارکردی شده، ترسیم معرفتی چارچوب این که دارد این

 به بتواند بایستی واژه یک تعریفِ دارد. عالمانه نه و ای کلیشه

 مندرج اعضای و افراد یعنی ؛بپردازد آن معنایی مرز ترسیم

 چه دهد نشان و کند مشخص را معنایی ۀحوز داخل در

 به دارند. قرار معنایی ۀحوز از خارج هایی مصداق و موارد

 «اغیار مانع و افراد جامع» بایستی تعریف ،تر دقیق بیان

 (23 :1010 )بخارایی،.باشد

 پر و زحمت کم» فعالیتی را جویی رانت (1044)اسحاقی

 این بر است. کرده پیدا زیادی طرفداران که داند می «سود

 ترتیب بدین است. عقالنی کامالً عملی جویی رانت ،اساس

 افزایش دنبال به دارند، قرار آن در که وضعیتی در افراد که

 مقاالت، از بسیاری آنکه با وجود .اند هزینه کاهش و سود

 نآورد دسته ب برای افراد دانند، می آوردهدبا را درآمد این

 مستلزم ،بودن رانت البدن به کشند. می زیادی تمزح تنرا

___________________________________ 
3. Scientists 
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 جویی رانت است. ارتباطات از ای پیچیده ۀشبک نگهداشت

 را آن جو رانت که است چیزی آن در کمیابی حاصل

 تمامی بتواند بایستی جو رانت ،خاطر همین به جوید. می

 از ویژه به و دیگران دید از را خود ۀجویان رانت فعالیتهای

 به بایستی همچنین او دارد. پنهان خود رقیبان دید

 ،پیچیده بسیار نقشهای کردن بازی با و الحیل لطایف

 ببرد. بهره بایستی رانتی چه از االن که دهد تشخیص

 میان از مفید اطالعات جستجوی و بزنگی گوش

 جو رانت یک یها ویژگی دیگر از ،اطالعات بزرگ یها دسته

 خوری مفت اصالً جویی رانت ،این بنابر آید. می حساب به

 حساب به باال خطرپذیری با و وقت تمام کار یک و بودهن

 هاینقش کردن بازی توانایی همواره بایستی فرد که آید می

 چنین از که فردی است طبیعی باشد. دارا را متعدد

 جامعه سوی از طرفی از ،است برخوردار ییها توانایی

 مستحق را خود ،دیگر طرف از و خورد می «زرنگ» برچسب

 او است. آن البدن به که داند می چیزی آن آوردن دست به

 فکری زحمتی زیرا ؛شود می عقالنی غایت به عملی مرتکب

 یا اقتصادی رانت به تا دهد می انجام باال خطرپذیری با

 است ممسلّ آنچه ؛واقع در یابد. دست ارزشمندی اطالعاتی

 هایفرایند در رانت آوردن چنگ به برای شدید رقابتی اینکه

 که است افرادی از یکی .«ط.ر» دارد. وجود اداری فساد

 دربارۀ کوتاهی ۀمصاحب نگارنده با زمینه این در شده حاضر

 جهانگردی سازمان کارمندان از ای شبکه با اش همکاری ۀنحو

 کند: بازگو را

 شده درست فرهنگی میراث سازمان ناظران از شرکتی»

 معتبری شرکتِ مدیرعامل عنوان به شد خواسته من از و بود

 که کسی شوم. پروژه وارد ،کنم همکاری آنها با است قرار که

 طرح یک بایستی ،بسازد گردشگری ۀمجموع خواست می

 طرح این بایستی که کرد می آماده اقتصادی فنی توجیهی

 برای ،اساس این بر و گرفت می قرار سازمان ارزیابی مورد

 همدیگر با بازرسان .شد می معرفی بانک به وام دریافت

 کردند. مین تأیید را طرح این که بودند کرده درست ای شبکه

 وقت آن بکنیم. چه باید خوب پرسید می طرح مجری

 د.ننویس می شرکت فالن و فالنی را ها طرح بهترین گفتند می

 و نداشتم حضور شرکت در که فردی عنوان به من با بعد

 گفتم می من و شد می گرفته تماس نداشتم هم تخصصی هیچ

 مجری همراه به مالقاتی قرار و ببینم را پروژه بایستی حتماً

 عمل در شد. می گذاشته گردشگری کارشناس نیز و طرح

 گفتم می من و کرد می بازدید طرح از گردشگری کارشناس

 عمل در اما کرد. خواهم اعالم شما به بعداً را قیمت برآورد

 به و داد می انجام را کاری چنین گردشگری ۀادار کارشناس

 اطالع طرح مجری به تلفنی هم من داد. می اطالع من

 بودم. معامله این انجام ۀواسط فقط من ؛واقع در دادم. می

 در ای بازی چنین که دانست می کامالً طرح مجری حتی

 صحبتش روی طرح، دادن توضیح هنگام زیرا ؛است جریان

 هیچ وضعیتی چنین در ... بود. گردشگری کارشناس با تنها

 و کنیم می اشتباهی کار داریم که کردیم مین فکر ما از یک

 کار هم این نداشتیم. موضوع این از هم گناهی احساس هیچ

 ...«. دیگر است

 چگونه که دارد این از نشان خوبی به مصاحبه این

 همدیگر با ارتباط در رسمی غیر و رسمی یها شبکه

 از ثروت جریان که اقتصادی ساختاری در را فساد توانند می

 که افرادی مجموعه، همین در بزنند. دامن است پایین به باال

 به تنها بودند، گردشگری ۀتجرب و دانش کمترین دارای

 داشت، قرار مناسبی جای در شان پدری زمین اینکه ۀواسط

 این در سپس شوند. مند بهره میلیاردی های وام از توانستند می

 را پول ۀبقی و دادند می انجام ای نیمه و نصفه کارهای مکان

 گذاری سرمایه ... و ملک چون سودآوری بخشهای در

 توسط اصالً ای پدیده چنین که است حالی در این کردند. می

 که طور همان چون ؛شود مین دیده شده یاد اندیشگیۀ منظوم

 که گویند می ما به حتی «شناختی یها طرحواره» شد، اشاره

 از بایستی را چیزی چه و کنیم مشاهده بایستی را چیزی چه

 این به ای طرحواره چنین ۀزاوی از بخواهیم اگر بیندازیم. قلم

 شویم، می مفهومی آشفتگی دچار اوالً کنیم، نگاه وضعیت

 به و «کند سازی یکسان بایستی دولت» بگوییم ناچاریم ثانیاً

 ندهد. وام کسی

 درآمد توانیم مین شد، گفته آنچه به توجه با حال هر به

 خطاب بادآورده پولی را جامعه خردِ سطحِ در رانت از ناشی
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 کنند می خرج را آن کتاب و حساب بی دارندگانش، که کنیم 

 وامی گرفتن برای وقتی نیستند. قائل آن برای ارزشی و

 چنین ساده تفریحی ۀمجموع یک ساختن جهت معمولی

 و روابط چه اینکه تصور دارد، وجود ای پیچیده روابط

 وجود بایستی بزرگ اختالسهای برای ای پیچیده یها بازی

 به نگاهی اینکه ضمن نیست. انتظار از دور باشد، داشته

 مانند خوارانی رانت اقتصادی فعالیتهای بلندباالی ستفهر

 را آنها توان مین که است این ۀدهند نشان ،«.جش» و «.زب»

 مورد تواند می که دیگری ۀاید قضا از نامید. «خور مفت»

 با رانت درآمد چون اتفاقاً که است این ،گیرد قرار سنجش

 دست به شدیدی خیلی آمیز رقابت شرایط در و سختی

 به را آن کنند می تالش تر سریع چه هر جویان رانت آید، می

 از و باشند کرده پولشویی سویی از تا بیندازند اقتصاد ۀچرخ

 برای ای سرمایه به را رانتی مخاطرۀپر درآمد ،سو دیگر

 نند.ک تبدیل کمتر خطرپذیری با کارهای

 به «جمعی یها رسانه و مطبوعات ۀگسترد آزادی عدم»

 این به چند هر که است ای«موضوعه اصول» از یکی عنوان

 متعدد مقاالت در تلویحاً اما شود، مین بیان جایی در وضوح

 این اصلی چنین منطقی معنای گیرد. می قرار توجه مورد

 ،جمعی یها رسانه و مطبوعات وجود صورت در که است

 حال، این با گرفت. را اداری مالی فساد جلوی توان می

 نتوانست میلیاردی هزار 0333 اختالس دربارۀ ها افشاگری

 ،گیرد می صورت افشاگری وقتی کند. حل را مشکلی

 ساختن پنهان برای نیز راهی ،اداری و مالی اقتصادی مفسدان

 وجود عدم» شود می گفته ،اینکه دیگر ۀنکت کنند. می پیدا

 در ؛است «اداری و مالی فساد علل از یکی آزاد یها رسانه

 و مالی فساد» یعنی ؛نماید می تر منطقی آن عکس که حالی

 در است. «آزاد یها رسانه وجود عدم علل از یکی اداری

 ۀرابط تحریف دچار شده یاد ۀطرحوار رسد می نظر به اینجا

 «یعلّ» ۀرابط عنوان به را «همزمانی» ۀرابط و شده رمتغیّ دو

 هر سومی، علت شاید که حالی در ؛است هداد قرار نظر مدّ

 باشد. شده باعث را دو

 ،شناختی ۀطرحوار در موضوعه اصول از دیگر یکی

 در سیاسی حاکمیت است. «جامعه از رانتی دولت استقالل»

 کل را آن توان مین و است فراوان یها پیچیدگی دارای ایران

 ترین اصلی عنوان به دولت آورد. حساب به ای یکپارچه

 کند. راضی را نگهبان شورای و مجلس بایستی دهکنن خرج

 اتفاقاً که است این ۀدهند نشان ایران در سیاستها از بسیاری

 .است هکرد خرج جامعه برای د،بای آنکه از بیش گاهی دولت

 مجلس نمایندگان بین که ای پیچیده بسیار و عجیب ارتباطات

 برقرار دیگر سوی از مردم و سو یک از اجرایی ۀقو ۀبدن و

 ناممکن را جامعه و دولت بین جداسازی این امکان ،است

 به دولت ۀدامن که است این اهمیت حائز ۀمسئل .است هکرد

 از جدای موجودیت کی دولت شود. می کشیده مردم درون

 در تنها جامعه و دولت بین بندی تقسیم این نیست. جامعه

 سطح همان در تنها بایستی و گیرد می صورت تحلیلی سطح

 بیرونی واقعیت فهم برای اندیشمندان بماند. باقی تحلیلی

 از را دولت ،مفهومی و تحلیلی سطح یک در دنکن می تالش

 و عینی سطحی به مجدد بازگشت اما کنند. جدا جامعه

ۀ منظوم» این در که است بسیاری ظرافتهای نیازمند ،عملیاتی

 روشن ،مثال برای .اند هگرفت قرار مداقه مورد کمتر «اندیشگی

 شود. می تمام کجا جامعه از دولت مرز دقیقاً که نیست

 چیز هر از قبل رانتی دولت ۀمطالع برای آنکه خالصه

 رانتی دولت های همبسته حمصرّ و دقیق تعریف به بایستی

 داد نشان یادشدهۀ موضوع اصول در تأمل و مداقه پرداخت.

 نظریه این بازنمایی در جامعه از دولت جدایی دقیق مرز که

 که شد داده نشان ادامه در نیست. روشن فارسی مقاالت در

 و بادآورده پول را رانت از ناشی درآمد توان نمی راحتی به

 کنش که چرا ؛کرد خطاب خور مفت افرادی را جویان رانت

 در مقاله باالست.خطرپذیری  با و عقالنی کنشی ،جویی رانت

 مطبوعات آزادی که گذارد می انگشت نکته این بر نیز نهایت

 انجامد. نمی جویی رانت دقیق کشف حتی یا کاهش به الزاماً

 پایان کالم (2

 طی ایرانیان زندگی سبک به عمیق چندان نه نگاهی با تنها

 چارچوبی با ندارد امکان که دریافت توان می گذشته سال 23

 دست تقریباً سال 53 از بیش که پرداخت یتحلیل به میمفهو

 این وجود با که چارچوبی چنین باشد. مانده باقی نخورده

 تفریحات، پوشیدن، لباس نوع زندگی، سبک در تغییر همه



   
 
 

 

 زبان در مقاالت فارسی جویی رانتنقد چارچوب تحلیلی مواجهه با فساد و  :بخارائی و غریبی 02

 

 
 

 

 همچنان ... و شهری فضاهای مجازی، و واقعی ارتباطات

 و است هعامیان که عالمانه نه دیگر مانده، باقی نخورده دست

 دنبال به تنها شده یاد مقاالت که پذیرفت بایستی متأسفانه

 .اند هبود «عالمانه ای هاندیش» نه و «عامه تفکر» بازتولید

 که اند ییها گزاره و ها طرحواره جمله از ها المثل ضرب

 ها زمان اغلب در و مانند می باقی نخورده دست دراز سالیان

 پذیرندنا ابطال و دوری ،اوالً که است آن علت دارند. کاربرد

 به زمان از ای هدور هر در از این رو، ند.ا مبهم و کلی ،ثانیاً و

 هر یابند. می را خود مدلول ،نهایت در که هستند دالی مانند

 فرهنگی و اخالقی اطالعات حاوی ها المثل ضرب چند

 چون ؛گیرند مین کار به را آنها دانشمندان اما اند، ارزشمندی

 دهه چندین که اندیشگیۀ منظوم .اند هنیامد دست به مداقه با

 گیرد می نادیده را رانتی های دولت دیگر و ایران در تغییرات

 بایستی پردازد، می تبیین به سابق سیاقِ همان به همچنان و

 قامت به و شده اصالح تا گیرد قرار تأمل و نقد مورد

 برای را عرصه نیاورد، را زمانه تاب اگر و درآید اش زمانه

 کند. باز جدید پارادایمی

 بحث جای به دتوان می که آنجا تا کرد تالش مقاله این

 مواجهیم، آن با ایران در که انکارناپذیری اداری فساد دربارۀ

 دست در آن با رویارویی برای مداکار ابزاری دده نشان

 تبیین برای سودمندی تحلیلی ابزار نتوان که زمانی تا .نیست

 خواندن از تنها بود خواهیم ناگزیر ساخت، ایران در فساد

 تأسف و دهیم تکان سری ها روزنامه در مواردی چنین

 نداریم، مندیتقدر تحلیلی ابزار چون از این رو، بخوریم.

 شاید تا دشو آغاز تحلیلی ابزار همین نقد از کار شد تالش

 باز دیگر پژوهشی های تالش در آن کردن حمسلّ برای راه

 شود.

 

 

 منابع
 و جویی رانت" (1040)هادیان،محمد ابریشمی،حمید؛ 

 تحقیقات ،"ایران( تجربی )شواهد  اقتصادی رشد

 24 تا 1 صص ،00 ارهشم ،1040 زمستان ،اقتصادی

 ( 1012ابطحی، سیدمصطفی؛ حیدری، نصرت اهلل)" 

، "بررسی رابطه نفت و توسعه نیافتگی سیاسی در ایران

 11فصلنامه مطالعات سیاسی، ش 

 ،و رانت پدیده به نگاهی" (1044) حسین سید اسحاقی 
 ،1044 شهریور ،اندیشه رواق ،"ایران در جویی رانت

 04 تا 21 صص  ،45 شماره

 اقتصاد" (1012) جاوید بهرامی، ؛سیدپیمان ،اسدی 
 اقتصاد فصلنامه ،"نفتی کشورهای ارزی نظام سیاسی

 1 شماره سوم، سال ایران، انرژی

 ،(1012) نایال برنسکامب، دان؛ بیرن، رابرت؛ بارون 

 نشر کریمی، یوسف ترجمه ،"اجتماعی شناسی روان"

 روان

 ،انحرافات شناسی جامعه" (1010) احمد بخارایی 
 شناسان جامعه انتشارات ،"اجتماعی

 ( ،1041بی نام )" آیا دژ آقازاده ها و رانت خوارها
 124، مجله گزارش، شماره "؟تسخیرناپذیر است

 ،رانتی، دولت" (1013) اشرف امینی، محمدحسین؛ پناهی 
 ،"اجتماعی سرمایه و سیاسی فرهنگ اقتصاددولتی،

 تابستان ،0 شماره المللی، بین و سیاسی تحقیقات فصلنامه

1013،  

 و رانتیر دولت رانت،" (1000) محمد امیر یوسفی، حاجی 
-سیاسی اطالعات ،"مفهومی بررسی یک :رانتیریسم

 120 و 125 شماره ،1000 اسفند و بهمن ،اقتصادی

 ،در جویی رانت سیاسی اقتصاد" (،1040) محمد خضری 
 پائیز ،سیاسی علوم پژوهشنامه ،"ایران دولتی ریزی بودجه

 12 شماره ،1040

 ( 1040خضری، محمد؛ رنانی، محسن )" رانتجویی و
، 1040نامه مفید، آذر و دی  "هزینه های اجتماعی آن

 45شماره 

 ،رانت و اسالمی انقالب" (1040) فرهاد درویشی 
 پاییز (،طباطبائی عالمه دانشگاه)اجتماعی علوم ،"سیاسی

  ،42 شماره ،1040 زمستان و

 ،شناسی جامعه :فساد باد زنده" (1040علی ) ربیعی 
 تهران، سوم، ، چاپ"سوم جهان دولتهای در فساد سیاسی

 انتشارات و چاپ سازمان انتشارات

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
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  از تحلیلی" (1044) ماندانا گلستانی، رحمانی،تیمور؛ 
 در درآمد توزیع بر جویی رانت و نفتی منابع نفرین

 مجله ،"اقتصادی حقیقاتت خیز نفت منتخب کشورهای

 41 شماره ،1044 زمستان اقتصادی، تحقیقات

 فساد و سازمانی فرهنگ" (1001فرامرز ) پور، رفیع"، 
 .انتشار سهامی شرکت تهران، اول، چاپ

 ،اداری -مالی فساد رانت،" (1044) حسین رفیعی"، 

 00 شماره ،1044 زمستان ،نقد کتاب

 ،غالمرضا  پور، زال و اهلل فضل میرزاوند، فرهاد؛ رهبر

 گونه ها، مالی )ماهیت فساد عارضه بازشناسی" (1041)

 ، دوم و اول جلد ،"تجربی( های آموزه و پیامدها ها،

 دانشکده دانشگاهی جهاد تهران، انتشارات ، اول چاپ

 .تهران دانشگاه اقتصاد

 وری بهره و رانت" (1005) علی محمد اللهی، سبحان، 
 1 شماره ،1005 زمستان ،"توسعه و مدیریت فرایند

 ( 1044سردارآبادی، خلیل )"رانت، فساد مالی و اداری"، 
 00، شماره 1044کتاب نقد، زمستان 

 تاثیر" (1010) عبداله ،پورجوان ؛ابوالفضل ،آبادی شاه 
 برگزیده کشورهای حکمرانی برعملکرد طبیعی منابع وفور
 فصلنامه ،"GMM پانل رویکرد یافته: توسعه و نفتی

   10 شماره چهارم، سال اقتصادی، مدلسازی تحقیقات

 ،دولت نظریه کاستی و چیستی" (1040) شهروز شریعتی 
 11 شماره  ،1040 پاییز ،توسعه راهبرد ،"رانتیر

 ،(1011) حامد المع، خوشگفتار محمدعلی؛ شیرخانی 

 یها دولت در سیاسی اقتصاد عملکرد و گفتمان"

 102 شماره ،1011 فروردین ،معرفتمجله  ،"تحصیلدار

 ،ها، سازمان شناسی جامعه" (1004منوچهر ) صبوری 
 .صبا نشر ، تهران، اول چاپ ، "ایران مدرن بوروکراسی

 بررسی" (1013)جعفر سید حسینی، علی؛ فرد، طاهری 
 مدیریت فرایند ،طبیعی منابع پایه بر توسعه پذیری امکان

 00 شماره ،1013 پاییز ،"توسعه و

  ،عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی

 تحلیل مضمون و"( 1013زاده، محمد ) ابوالحسن؛ شیخ
، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، "شبکه مضامین

، 13، شماره پیاپی 1013شماره دوم، پاییز و زمستان 

 114تا  151صص 

 سیاسی پیامدهای" (1010) مجید ،مرزبالی زاده عباس - 
   04 شماره توسعه، راهبرد نشریه ،"رانتیر دولت اقتصادی

 ،ایجاد بر نفتی درآمدهای تأثیر" (1041) محسن عسگری 
 علوم تخصصی فصلنامه ،"دموکراسی و رانتیر دولت

 1041 زمستان ،10 شماره سیاسی،

 و نفت رانت" (1040) مهدی مذهبی، عموئی،ابوالفضل؛ 
 01 شماره ،1040 خرداد ،زمانهمجله  ،"دردسرهایش

 ،توسعه موانع و نفت" (1040) رحیم محمد عیوضی 
 10 رهشما ،1040 بهار ،توسعه راهبرد ،"یافتگی

 ،نقش ررسیب" (،1012) ساناز میرزایی، ؛طاهره قادری 
 ترکیه مالزی، ایران، تطبیقی مطالعه سیاسی: توسعه در نفت

 چهاردهم، سال ،ایران شناسی جامعه لهمج ،"عربستان و

 43شماره

 مالیات و نفت دموکراسی،" (1040) قراگوزلو،محمد: 
 ،"نفتی خوار رانت دولت نئولیبرالیستی نظریه بر نقدی

 شماره ،1040 تیر و خرداد ،اقتصادی-سیاسی اطالعات

 253 و 241

 (1040کاظمی ،مهین دخت)"با نگاهی به این ) رانت
، شماره 1040 خرداد، های اقتصاد تازه، "(معضل در ایران

130 

 

 ،سیاسی اقتصاد" (،1002) همایون محمدعلی کاتوزیان 
 نشر عزیزی، کامبیز و نفیسی محمدرضا ترجمه ،"ایران

 مرکز

 ،حسین ترجمه ،"اجتماعی شناخت" .(1044زیوا) کاندا 

 مهرکاویان نشر کاویانی،

 مطالعات مرکز ،نظارت و امنیت راهبردی مطالعات کمیته 

 اداری؛ سالمت" ،(1040) تهران شهر ریزی برنامه و
 1شماره  اداری، سالمت ماهنامه ،"راهکارها و چالشها

 اقتصاد بررسی" (1013) اقبالی،علیرضا گرجی،ابراهیم؛ 
 تحلیلی سیای تجاری یها سیکل بر تأکید با رانتی

 شماره ،1013تابستان ،سیاسی علوم پژوهشنامه ،"تئوریک

20 

 ،در سازمانی فرهنگ نقش"( 1044مهدی ) محمودی 
 103شماره  تدبیر، مجله ،"اداری فساد بروز از پیشگیری

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84+%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A*
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 امنیت و اداری فساد"( 1044محمد ) نژاد، منصور 
 سال یازدهم، شماره ، اندیشه فرهنگ مجله ،"اجتماعی

 انسانی علوم توسعه و پژوهش موسسه سوم،

 ( 1011مؤمنی، فرشاد ،)" توزیع نامتقارن رانت نفتی و
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه  ،"توسعه روستایی

 1سال اول، شمارهروستایی، 

  ،تاثیر کیفیت "( 1012) فرزانهصمدیان، ؛ فرشادمؤمنی
نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی 

پژوهشنامه اقتصادی، سال  ،"()مطالعه موردی ایران

   53 سیزدهم، شماره

 ،سعید نتاج، غالمی ؛رضا مجیدزاده، ؛محمدباقر نوبخت 

 توسعه کشورهای تجارب ای مقایسه ررسیب" (1012)

 فصلنامه ،"پیشرفت جهت در توسعه حال در و یافته

 5 شماره دوم، سال اقتصادی، راهبرد

 نمادین مدرن، سازمان تئوری" (1044) جو ماری ،هچ - 
 تهران، فرد، دانایی حسن ترجمه ،"مدرن پست و تفسیری
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