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و نقد كتاب  خالصه

مي چرا ملت« 1»ند؟خور ها شكست

)ويرايش دوم(

 چكيده

ملت«اي است از كتاب مهم گزارش حاضر خالصه مي چرا و برخي نقدهاي وارد» خورند؟ ها شكست

و رابي عاصم. بر آن و توسـعهناوغلو يـافتگي سون در اين اثر باورهاي رايج درخصوص تبيـين رفـاه

و در مقابل، نوع نهادهاي سياسي حاكم كشورها را به نقد مي به كشند عنوان عامل محوري معرفي را

شكست يـا پيـروزي گاناوالً مبنايي كه نويسند: باره توجه به دو نكته ضروري است در اين. كنند مي

مي ملت از سنجند، مبناي رفـاه اقتصـادي ملـت ها را با آن هاسـت، حـال آنكـه ممكـن اسـت بسـياري

را تصميمكشورهاي ناموفق از منظر نويسندگان، براي سنجش موفقيت يا  گيري، معيارهـاي ديگـري

 �� هـاي ديگـر اجتمـاعي نيز لحاظ كنند، يا اينكه بـا وجـود رفـاه پـايين اقتصـادي، از لحـاظ شـاخص 

و شادكامي«اقتصادي، مثالً شاخص تر اقتصادي باشـند، باالتر از كشورهاي پيشرفته» رضايتمندي

و مكزيك چنان و محوري تحل(كه در مورد آمريكا ميكه نقطه شروع . گونـه اسـت ايـن) باشد يل كتاب

تفـاوت المللـي بيـان كـرده اسـت، مـثالً بـين هاي سياست تحليل خود را بدون لحاظ تجربه كتابثانياً

و جنوبي دانسته حـال آنكـه براسـاس برخـي  و جنوبي را مشابه تفاوت كره شمالي آمريكاي شمالي

التها ديدگاه و تداوم ناپيداي سلطه خـارجي، علت پايين بودن رفاه در كشورهاي آمريكاي ين، سابقه

هم نمي غير از اين، نقدهاي ديگري نيـز. دهد است كه حتي اجازه استقرار نهادهاي سياسي مناسب را

و بخش پاياني گزارش بدان .ها اشاره شده است بر اين ديدگاه وارد است كه در مقدمه

 مقدمه

يكاي نمونهشهر نوگالس در بخـش شـمالي. سـازي جوامـع انسـاني اسـت تجربه طبيعي در نهاداز

و. مكزيكدرو بخش جنوبيگيردميي آمريكا قرارآريزونا در قسـمت آمريكـايي، متوسـط درآمـد

و جـاده  و فساد كمتر اسـت، بهداشـت و انتخابـات بهتـر هسـتند هـا اميد به زندگي بيشتر است، جرم

كـه محـيط درحـالي. برقـرار اسـت اما در بخش ديگـر، شـرايط معكـوس،شودمي برگزاردمكراتيك

 
1. Acemoglu, D. and J. Robinson, Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 2012, 
Crown Publishers: New York 
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و جمعيت از قوميت واحدي برخوردارند، اما اوضـاع در جغرافيايي در دو طرف حصار مشابه است

هم فرق دارد دو طرف كامالً نش در دو شهر نوگالسها داليل تفاوت. با ميئاز چه چيز  گيرد؟ت

ملت«ف كتابومعر مثال مورد فوق، و جيمـز1عاصـم اوغلـو دارن»خورنـد شكست مـيها چرا

به. است2رابينسون و خصوص نهادهاي سياسي است كه سرنوشت به عقيده آنها، اين كيفيت نهادها

.زند اقتصادي آنها را رقم مي

دليلي كه چرا نوگـالس آريزونـا ثروتمنـدتر از نوگـالس سونوراسـت بسـيار سـاده آنها،از ديد

به: باشد مي ب اين مسئله كه خود منجـر بـه سيار متفاوت در دو طرف مرز استدليل وجود نهادهايي

مي ايجاد انگيزه . شود هاي بسيار متفاوت در ساكنين هريك از مناطق نوگالس

و نويسندگان، با رد تمام فرضيه هاي ديگر در مورد داليل انحطاط كشور ازجمله داليل فرهنگي

كه جغرافيايي، ادعا مي غـارتگر بـودن،كـش بـودن بهـره4ي،شمولگرا يـا اسـتخراج3فراگيركنند

و تمام شئون آن كشور را تعيين خواهد كرد .نهادهاي سياسي يك كشور، سرنوشت اقتصاد

كه نويسندگان همچنان كه ادعا مي و فرهنگ هيچ كنند دهنده فاصله تواند توضيحيك نمي جغرافيا

و براي تقويت گفته خود نقاط همسايهميان  و مكزيك باشد ايي از نقاط مشـابه هماننـده مثال آمريكا

و شمالي را مطرح مي ازجملـه، كننـد مـي تـري را نيـز مطـرح، ادعاهاي ضمني بزرگكنند كره جنوبي

و كارشناسان خبره درحالي: اينكه گـرا گير شمول كه نهادهاي تصميم وجود مشاوران متخصص

.اي براي توسعه كشور نخواهد داشت نباشند، فايده

مياما چرا شمولگرايي انجامد؟ به ادعاي نويسندگان، اين موضـوع نهادهاي سياسي به كاميابي

و موفقيـت مـي  اينكـه شـمولگرايي سياسـي، شـمولگرايي ازجملـه. انجامـد از چند مسـير بـه توسـعه

و اقتصــادي را بــه  و هــا تــالشو از حقــوق فــردي نــده،قــوانين فراگيردنبــال خواهــد داشــت

ميحماي هاي افراد مختلف گذاري سرمايه و هـاي تـكو با تشويق انگيـزه كنندت تـك اعضـاي جامعـه

و بهبود محيط كسب و كـارآفريني و مالكيت فكري، تشويق ابداع بـه ... وكار، احترام به حقوق مالكيت

و توسعه كشور منجر مي .شوند رشد

كشـورها زمـاني كـه نكتـه اساسـي اينجاسـت كـه دهدمياي توضيح اوغلو در مصاحبه عاصم

 
در اد اقتصـاد عاصـم اوغلـو اسـت. شـود اوغلو نيز در متون داخلي ياد مـي عاصمبا عنوان) Daron Acemoglu(از عاصم اوغلو.1

ازويتيآ ام از. است IDEAS/RePEcاقتصاددان پرارجاع براساس آمار پايگاه10يكي هاي گوناگون در حوزهاوكارهاي مختلفي

و .منتشر شده است... اقتصاد رشد، اقتصاد سياسي

2.James Robinson -هي و عضو مئاستاد حكمراني در هاروارد از وي كارهـاي. اري اسـت سسـه علـوم اجتمـاعي مقـدؤت علمي

و تاريخ اقتصاد منتشر شده است .متعددي در حوزه اقتصاد سياسي
3. Inclusive 
4. Extractive 
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م كهيپيشرفت و اقتصادي را طوري ساخته باشند هاي هـر شـهروند ظرفيتكنند كه قوانين سياسي

و پيشرفت، آزاد كرده را در جهت نوآوري، سرمايه . باشند گذاري

و تقليل دادن مسـتك. در مقابل، انتقادات متعددي بر كتاب وارد شده است له بـهئبعدي نگري

و تمـدن در توسـعه، ناديـده گـرفتن نقـش كيفيت نهادهاي سياسي، ناديده گرفتن نقش  فرهنگ

مس نهادهاي اجتماعي، ساده برداري ايده كتاب از برخي متفكران ديگر، له، كپيئسازي بيش از حد

و جا انداختن يا حذف مثال . اين انتقادات استازجمله ...هاي ناقض ادعاي نگارندگان

ا اي است از بخش متن حاضر، ترجمه كننـدگان گـزارش حاضـر، عتقـاد تهيـه هايي از كتاب كه به

و شالوده نظري كتاب بر آن استوار مي بخـش پايـاني. گـردد حاوي ادعاهاي اصلي نويسندگان است

و پاسخ نويسندگان كتاب به برخـي از ايـن نقـدها  گزارش نيز به خالصه چندين نقد از برخي منتقدان

.اختصاص يافته است

ميو توسعه نگاهي تقريباًانحطاط مسئله اين متن از آنجا كه به تواند در كنـار سـاير بديع دارد،

و مـورد اسـتفاده  و نقد شده و پيشرفت، مقايسه متون داخلي منتشر شده در زمينه نظريات انحطاط

و تصميم و سـپس آنچه در پي خواهد آمد، ابتدا خالصـه. گيران قرار گيرد سياستگذاران اي از كتـاب

بر گزيده .آن است اي از نقدهاي وارده

 درآمد

مي ما انسان يك جهان نابرابر زندگي ملت.كنيم ها در هايي است كه ميان مانند تفاوتها تفاوت ميان

و مكزيك است با.دو بخش شهر بزرگ نوگالس در مرز ميان آمريكا اين نابرابري البته در دنيا

ب. تر وجود دارد مقياسي بزرگ يشتري برخوردار هستند، در كشورهاي ثروتمند افراد از سالمت

و از تحصيالت بهتري بهره عمر آنها طوالني مي تر است اين، به طيفبر عالوه. شوند مند

كه گسترده و به دورهتوانميتري از امكانات در زندگي دسترسي دارند و بلندمدت هاي كاري غني

ف و ترقي در اين بين اشاره كرد؛ مسائلي كه مردم در كشورهاي رمسير رشد آنؤقير تنها را يايي از

مي مردم در كشورهاي ثروتمند در جاده. پرورانند در ذهن خود مي انداز كنند كه دست هايي رانندگي

ميها از دستشويي. ندارد و آب در منازل خودو سيستم فاضالب بهينه بهره و از نعمت برق برند

بي دولت. مند هستند بهره و و آنها را بازداشت نمين نميگاه مزاحمشا هاي آنها نيز گاه و شوند كنند

وها در مقابل دولت. دهند آزار نمي در اين كشورها خدمات مختلفي نظير آموزش، بهداشت، راه

و مي... ساختمان، خدمات غذايي در. كنند را براي شهروندان فراهم در اين كشورها شهروندان

بو در جهت كنندمي انتخابات حضور پيدا .ه مسير كشور خود مشاركت دارنددهي سياسي
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هاي عمده موجود در حوزه نابرابري جهاني امروزه براي همه كس آشكار شده است؛ تفاوت

بوحتي در كشورهاي فقير كه مردم به تلويزي و اينترنت دسترسي ندارند، راهن خوبي اين موضوع

به. شناسند مي دست به ساليانه هاست كه حجم انبوهي از مردم دليل همين تفاوت درست

تا بتوانند شانس زندگي در كشورهاي ثروتمند را با استانداردهاي زنندمي هاي غيرقانوني مهاجرت

شود نمي باعث پيامدهايي در زندگي افراد در كشورهاي فقير اين نابرابري صرفاً. باال تجربه كنند

و اندوه در نقاط ديگر جهان نيز خواه و غم و پيامدهاي سياسي بلكه باعث گسترش نفرت د شد

و كشورهاي ديگر دارد گسترده و داليلها درك چرايي وجود اين تفاوت.اي در اياالت متحده آمريكا

تواند هدف باشد بلكه ايجاد چنين دركي به خودي خود نمي. پيدايش آنها هدف اصلي اين كتاب است

كهو افكار بهتر در مورد چگونگيها گامي است در جهت ايجاد ايده بهبود زندگي ميلياردها نفر

.كنندمي همچنان در فقر زندگي

ازهاو تفاوتها تبعيض يك مثال ساده در دو سوي حصارهاي شهر نوگالس در مكزيك تنها

كه. نابرابري است در قسمت آمريكايي شهر نوگالس در مكزيك مانند ديگر مناطق شمال اين كشور

مياز منافع تجارت با اياالت متحده سو و رفاه بيشتري به نسبتد برد شهروندان اين شهر از رونق

و درآمد ميانگين هر خانوارها ساير مكزيكي حدود پنج هزار صورت ساليانهبه برخوردار هستند

هاست هاي تأسيس شده توسط خارجي دليل اصلي اين شكوفايي نيز وجود كارخانه. باشدمي دالر

ميو كنندمي توليدهاي صنعتي كه اجناسي را در شهرك .فروشند به كشورهاي خارجي

يك سبد در كاليفرنيا بود در كننده توليد اولين كارخانه از اين دست توسط ريچارد كمپر كه

و اولين محصولي كه در اين كارخانه توليد مي كه مكزيك تأسيس شد يك ساز موسيقايي بود شد

بعدها نيز محصوالت ديگري در اين منطقه توليد.شد براي استفاده در آمريكا در اين محل توليد مي

و . شد نظير ابزارهاي كامپيوتري، ابزارهاي بيمارستاني، عينك آفتابي، كيف سامسونت تمام اين ...

و شركتها كارخانه هاي آمريكايي هستند كه در آن تجار آمريكايي با استفاده از سرمايه آمريكايي

و شهرهايي از اين. كنندميعلم موردنظر، محصوالتي را توليد پس شكوفايي نسبي شهر نوگالس

هاي ميان اياالت تفاوت. گيرد دست به نسبت ساير نقاط مكزيك از خارج از اين كشور سرچشمه مي

و مكزيك در مقايسه با تفاوت .هاي ديگري كه در جهان وجود دارد بسيار اندك است متحده آمريكا

ق سمت بااليي شهر نوگالس به نسبت قسمت پايين آن بسيار دليل اصلي مرفه بودن شهروندان

و آن نيز وجود مؤسسات مختلف در دو سوي مرز را كه انگيزه باشدمي ساده است هاي مختلفي

ميبه براي شهروندان اين مناطق از. آورد وجود خود كشور اياالت متحده آمريكا امروزه

و دلي و پرو ثروتمندتر است و كشورهايي چون مكزيك ل اصلي آن نيز نحوه كار نهادهاي اقتصادي
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و افراد مختلفهايي سياسي است كه انگيزه ميبه را براي تجار، سياستمداران هر. آورد وجود

و سياسي كار خود را انجام جامعه با مجموعه و ازسويكهدهدمي اي از قوانين اقتصادي دولت

را قتصادي انگيزهامؤسسات.شودمي مشترك اعمالصورتبه شهروندان وجودبه هاي اقتصادي

پس مي و آورند؛ انگيزه درس خواندن، انگيزه و گذاري سرمايه انداز كردن كردن، ايجاد خالقيت

و استفاده از فناوري و مسائلي از اين دست نوآوري سياسي فرآيند بهتر، اينعبارتبه.هاي جديد

و مسير زندگي آنها را و نهادهاي سياسي هستند كه دهدمي سامان است كه نحوه زندگي اشخاص

براي مثال اين نهادهاي سياسي كشورها. چگونه كار خود را انجام بدهدفرآيند اين كندمي تعيين

و تأثيرگذاري بر رفتار آنها را تعيين . كندمي هستند كه توانايي شهروندان براي كنترل سياستمداران

و نشان دهد كه آيا آنها خدمتچگونگي رفتار سياستواندمي اين مسئله ن كارآتمداران را مشخص كند

آن كنندمي اند سوءاستفاده شهروندان هستند يا اينكه از قدرتي كه شهروندان به آنها داده درو را

و ثروت خود  و اهداف خود را دنبالمي كاربهجهت افزايش سرمايه نهادهاي سياسي. كنندمي برند

فربا قانون اساسي مكتوب كش و چگونگي دمكراتيك بودن در. يندها ارتباط مستقيم دارندآورها

و ظرفيت دولت يك جامعه گنجانده شده استها مؤسسات سياسي قدرت و حاكميت بر . براي تنظيم

نيز در نظر گرفته شود؛ كندمي عواملي كه توزيع قدرت در جامعه را مشخصبايد بر اين، عالوه

مخ خصوصاً توانايي گروه و تحقق اهداف يا توان آنها در متوقف كردن هاي تلف براي كار جمعي

. ساير افراد از اهدافشان

و انگيزه از آنجايي باعث توانندمي در زندگي واقعي اثرگذار هستندها كه نهادها بر رفتارها

و ملت  گذار تأثير استعدادهاي شخصي در هر سطحي از جامعه.بشوندها موفقيت يا ناكامي كشورها

اما همين استعدادهاي شخصي نيز براي اينكه به فعليت برسند نيازمند يك چارچوب نهادي،است

و مثبت تبديل شوند هاي بيل گيتس مانند ساير شخصيت. هستند تا بتوانند به نيروهايي مفيد

گر افسانه ين اي در صنعت فناوري اطالعات مانند پل آلن، استيو بالمر، استيو جابز، لري پيج، سرگي

و فوقو جف بزس افرادي بودند كه استعداد بي و انگيزه العاده نظير در اي داشتند هاي فراواني نيز

سيستم آموزش در اياالت. هاي خود پاسخ مثبت دادند به انگيزه كردند اما نهايتاً كار خود دنبال مي

و ديگران اين امكان را داد تا مجموعه ازهب اي منحصر متحده به گيتس را براي تكميلها مهارت فرد

تا. استعدادهاي خود بياموزند نهادهاي اقتصادي در اياالت متحده به اين افراد اين امكان را داد

و موانع زيادي در برابر آنها وجود نداشته باشدوجودبه هايي را با سهولت شركت اين. بياورند

بازار كار اياالت متحده نيز به آنها اين.هاي آنها را نيز برعهده گرفتند نهادها تأمين مالي پروژه

و ماهر را  و فضاي رقابتي موجود در كشور نيز اين فرصت كاربهامكان را داد تا افراد زبده بگيرند

و محصوالتشان را به بازار عرضه آورد تا شركتوجودبه را براي آنها هايشان را توسعه بدهند
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ر اطمينان داشتند كه پروژه فرين از همان ابتداكارآاين افراد. كنند به فعليت تواندمي يايي آنهاؤهاي

و هيچ نگراني در  و قانوني كه اين نهادها را ايجاد كرده بود اطمينان داشتند برسد آنها به نهادها

و در نهايت نيز نهادهاي. كرد مالكيت معنوي محصوالتشان آنها را تهديد نمي مورد امنيت حقوق

و پيوستگ افرادي چون بيل گيتس اطمينان. آوردندوجودبهي را در كشور براي آنهاسياسي ثبات

و تغيير در قوانين بازي در كشور وجود ندارد؛  يك ديكتاتور داشتند كه خطر به قدرت رسيدن

مي مسئله و معاش اي كه و تهديد زندگي و به زندان افتادن آنها توانست به مصادره شدن ثروت آنها

يك گروه جريان خاص در جامعه نمي بر اين، الوهع. آنها منجر شود تواند اطمينان داشتند كه منافع

و مناسب صورتبه هاي دولت را منهدم كند؛ چرا كه قدرت سياسي مسير اقتصادي فعاليت محدود

و مجموعه  را براي شكوفايي افرادهايي اي از نهادهاي اقتصادي انگيزه در جامعه توزيع شده بود

مي به .ندآورد وجود

كه كندمي كتاب سعي يك طور هماننشان دهد ي كه مؤسسات اقتصادي در شكوفايي يا فقر

ميگذار تأثير كشور و سياستمداران نيز بر اين سرنوشت تأثير و هستند مؤسسات سياسي گذارند

و مؤسسات سياسي هستند كه داشته  اقتصادي را تعيينمؤسساتو مسيرها درواقع اين سياست

آمدند كه از سال وجودبه نهادهاي اقتصادي مطلوب در اياالت متحده از نهادهاي سياسي.ندكن مي

ب 1619 دهنده اين نظريه ما براي اين نابرابري در جهان نشان. تدريج ايجاد شدنده بود كه اين نهادها

هم و تعامل با و اقتصادي با كنش ياتوانندمي است كه چگونه نهادهاي سياسي شكوفايي باعث فقر

و چگونه اجزاي مختلف جهان اي از اين نهادهاي متفاوت همزيستي نهايتاً با مجموعهتوانندمي شوند

و نهادهاي تواندمي بررسي مختصر تاريخچه آمريكا. پيدا كنند طيفي ابتدايي در مورد نيروها

و اقتصادي را در ذهن ما عميق صورتبههالگوهاي مختلف نهادها امروز. بياوردوجودبه سياسي

يك مسير خاص نهاددهي يك جامعه در اين شودمي در گذشته تاريخي ما ريشه دارد؛ چرا كه وقتي

. كندمي مسير دوام پيدا

و با موانعي براي شخصي مانند كارلوس اسليم در مكزيك اگر آن ارتباطات سياسي را نداشت

به سرمايه ورود به عرصه ميصورت گذاري ميشد معمول مواجه . كرد مطمئناً مشكالت فراواني پيدا

و تجاري جديد براي وي مهم نبود كه ظهور فعاليت به ثروتمند شدن تواندمي هاي اقتصادي

اساساً چنين اجماعي در كشوري مانند مكزيك يا كشورهايي از اين. مكزيكي بيانجامدها ميليون

و آنچه در كشور حكومت در آنجا. گيردمي سياست قرار تحت تأثير كندمي دست وجود ندارد

و چگونه از آن استفادها مسئله اين كارلوس. كندمي ست كه چه كسي اين قدرت را در اختيار دارد

و آنچه را بهمي اسليم كسي است كه اين قدرت را دارد در،آوردميدست خواهد اما بيل گيتس



___________________________________________________________


به. آمريكا با قدرتي بسيار محدودتر مواجه است دليل است كه نظريه ما در اين كتاب مينه درست

مي. گيردمي پردازد بلكه سياست را نيز در نظر به اقتصاد نمي صرفاً و اين نظريه كوشد آثار نهادها

و اقتصاد فقرها موفقيت يا ناكامي ملت بنابراين. را مورد بحث قرار دهد يا رونقرا به بحث بگذارد

و اراده براي تغيير در گذر زمان كه نشان دهد كه كوشدمي نظريه مذكور چگونه نهادها از عزم

و چرا گاهي در اين مسير تغيير دچار ناكامي و نكبت را شوندمي برخوردار هستند و در عوض فقر

.نيز از اهميت بااليي برخوردار است يا رونقپس سياست فقر،آورندميوجودبه نفرها براي ميليون

هاد داليل شكست ملتنقد نظريات متعارف در مور

 فرضيات جغرافيايي.1

و رايج در كه يكي از نظريات شايع مورد داليل نابرابري در جهان، فرضيات مرتبط با جغرافياست

و غني در اثر تفاوت وجودبه هاي جغرافيايي معتقد است كه شكاف گسترده ميان كشورهاي فقير

و آسياي بسياري از كشورهاي فقير نظير كشورهاي. آمده است ي كه در آفريقا، آمريكاي مركزي

و رأس جنوبي هستند ميان دو مدار رأس كشورهاي ثروتمند در عوض. السرطان قرار دارند الجدي

و. تر هستند در ارتفاعات معتدل و فرضيات تواندمي شكوفايي اين تمركز جغرافيايي فقر نظريات

از. جغرافيايي در اين زمينه را تقويت كند دانشمندان علوم اجتماعي نيز از همين فرضيات بسياري

و پرداخته كردن نظريات خود استفاده كردند جغرافيا ن اما با اين،محور براي ساخته توانميحال

و گفت كه اين نظريات بي . نقص هستند عيب

و و تجمع فقر در اواخر قرن هجدهم، مونتسكيو فيلسوف بزرگ فرانسوي به بحث تراكم

ب و توصيفاتي را نيز براي آن پيشنهاده شكوفايي وي معتقد بود. كردلحاظ جغرافيايي اشاره كرد

در كه افراد در اقليم و پرسشگري الزم برخوردار نيستند؛ و از كنجكاوي هاي استوايي تنبل هستند

و خالقيتي نتيجه سخت كار نمي و دليل اصلي فقر آنها نيز همين مسئله است نميوجودبه كنند . آورند

تر در معرض حكومت مستبددان قرار اين معتقد بود كه مردمان تنبل، راحتبر عالوه مونتسكيو

يك كشور يا مردم نه تنها مي و به اين ترتيب موقعيت استوايي كننده فقر آنها توجيهتواندمي گيرند

ر باشد، بلكه پديده ا نيز به هاي سياسي مرتبط با ناكامي اقتصادي آنها نظير حكومت استبدادي

. كندمي خوبي توجيه

كننده با پيشرفت خيره اقليمي ذاتاً فقير هستند اخيراً لحاظبهاين نظريه كه كشورهاي گرم

و بوتسوانا نقض شده است حال هنوز اين با اين. اقتصادي در كشورهايي چون سنگاپور، مالزي

معروف يكي از طرفداران فعلي اين جفري ساكس اقتصاددانان مثالً. نظريه طرفداران فراواني دارد
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و. نظريه است او در بازتعريف جديد خود از نظريه مذكور نه تنها آثار مستقيم اقليم بر تالش

و ميفرآيندهاي كوشش نخست. كندمي گذارد بلكه دو استدالل ديگر را نيز مطرح كاري را به بحث

ب بيماري و لذا بر نرخر سالمت افراد داشتههاي استوايي خصوصاً ماالريا كه پيامدهاي سوئي اند

و نكته دوم خاك استوايي كه عمالً بهره را وري كار اثرگذار بودند امكان كشت محصوالت مختلف

و نرخ توليد كشاورزي را پايين در حوزه كشاورزي نمي حال نتيجه گرفته شده با اين. آوردمي دهد

و در نظريه جديد نيز اين انتقاد وج و ماليم نوعي ود دارد كه اقليميكسان است هاي غيراستوايي

و نيمه مزيت بر اقليم .شودمي استوايي قلمداد هاي استوايي

ن با اين و بيماريهايي با استفاده از مؤلفهتوانميحال، نابرابري جهان را ياها چون اقليم

ب مث در اينجا باز. خوبي معنا كردههرگونه فرضيه جغرافيايي ديگر ال خود در شهر نوگالسهم به

اقليم، كندمي مشخص است كه آنچه دو بخش اين شهر را از هم جدا كامالً. گرديم مكزيك برمي

و آمريكاست جغرافيا يا بيماري و نظريات. هاي مختلف نيست، بلكه مرز ميان مكزيك اگر جغرافيا

يا تواند تفاوت جغرافيامحور نمي و جنوب شهر نوگالس و جنوب كره يا شرق هاي ميان شمال شمال

همچنان آنها را نظرياتي مفيد توانميو غرب آلمان قبل از فروپاشي ديوار برلين را توجيه كنند آيا 

يا در توصيف تفاوت و جنوب آمريكا دانست از آنها براي فهميدن توانميهاي ميان شمال

و آفريقا استفاده كرد پاسخ، كامالً تفاوت است اين نظريات كاربردي در اين مشخص هاي ميان اروپا

.زمينه ندارد

و موفقيت دهدمي تاريخ به روشني نشان و جغرافيا و مانايي ميان اقليم كه ارتباط ساده

از. اقتصادي وجود ندارد براي مثال در تاريخ ثابت شده كه كشورهاي استوايي هميشه فقيرتر

د طور همان. هاي معتدل نبودند اقليم يديم در هنگام كشف قاره آمريكا توسط كه در فصل قبل

و كريستف كلمپ كه همان محدوده جنوب استواي رأس السرطان بود؛ شمال استواي رأس الجدي

و بوليوي را دربر يعني منطقه هاي بزرگ تمدنگيردمي اي كه امروزه مكزيك، آمريكاي مركزي، پرو

و اينكا وجود داشتند و پيچيده بودند سياسي كامالً لحاظبههاي بزرگ وريتاين امپرا. آزتك . متمركز

و در برابر خشكسالي برنامه آنها جاده  حتي هاي فراواني داشتند هاي مواصالتي فراواني ساختند

و الفبا برخوردار بودندها آزتك در.از واحد پولي و گرم پس در آن زمان، ساكنين مناطق استوايي

ميقاره آمريكا بسيار ثروتمندتر از مناطق  كه معتدل بودند كه اين واقعيت مسلم را به اثبات رساند

و پذيرفته شده باشد فقر استوايي نمي يك واقعيت علمي در عوض، ثروتمندان بيشتر در اياالت. تواند

و آمريكا در روزگار فعلي نشان و سرمايه به نسبت فرآيند دهنده معكوس شدن جدي متحده ثروت

. در اين منطقه وجود داشتهاد اروپاييآن چيزي است كه در زمان ورو
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و هم ديديم ارتباط اصلي كه قبالً طور هماناين معكوس شدن، هيچ ارتباطي با جغرافيا نداشت

و شكل فرآيند اين. شودمي در آن معنيها گيري مستعمره آن با چگونگي استعمار اين مناطق

د. معكوس شدن صرفاً به قاره آمريكا محدود نبود قاره هند در شبهر آسياي جنوبي خصوصاًمردم

و رونق بسيار باالتري در زندگي خود به نسبت مردمان سايرو در چين در زمان هاي دور از رفاه

و نيوزيلند برخوردار بودند بخش و ساكنان استراليا و فرآيند اين. هاي آسيا نيز بعدها معكوس شد

س ملتبه جايي رسيد كه كشورهايي چون كره جنوبي، و ژاپن امروزه ثروتمندترين وها نگاپور

و نيوزيلند نيز و استراليا و رفاه در زندگي تقريباً لحاظبهكشورها در آسيا هستند همه شكوفايي

فرآيند اند؛ حتي در شاخ آفريقا نيز اين معكوس شدن كشورهاي آسيايي را پشت سر گذاشته

و آفريقا منطقه جنوب آفريقا اخيراً قبل از آغاز ارتب. ثروتمند وجود داشت اطات گسترده ميان اروپا

و دولت كه در اين منطقه حضور هاييو حكومتها از نرخ پراكندگي جمعيت بااليي برخوردار بود

حال، امروزه كشور با اين. هاي خود نداشتند هيچ كنترلي بر بسياري از سرزمين داشتند تقريباً

تر اگر در تاريخ عقب.شودمي رفته در شاخ آفريقا قلمدادآفريقاي جنوبي يكي از كشورهاي پيش

و رفاه اقتصادي در مناطق استوايي خواهيم بود رويم باز مي .هم شاهد شكوفايي

ميرها در آفريقاوو مرگها هاي استوايي نيز مشخص است كه منشأ بسياري از رنج بيماري

آ اما اين بيماري،بوده است يكي از پيامدهاي اصلي بيماري اصوالً ريقاست؟فهاي استوايي دليل فقر

و از ناكامي دولت و ريشه فقر است كن كردن ها يا عدم تمايل آنها براي گسترش بهداشت عمومي

كشور انگلستان در قرن نوزدهم خود، محلي بسيار ناسالم براي زندگي. شودمي ناشيها بيماري

و بهداشت در آن بسيار ضعيف قلمداد كم،شدمي افراد بود و اما دولت كم در حوزه آب سالم

و نهايتاً گذاري تصفيه فاضالب سرمايه يك سيستم خدمات هاي خود را بيشتر كرد رساني به

و موفقيت. بهداشتي مؤثر رسيد و نرخ اميد به زندگي، تنها عوامل پيشرفت سالمت ارتقا يافته

و اقتصادي قبلي بدانيمآنها را جزء توانمياقتصادي انگلستان نبودند اما  . ثمرات تغييرات سياسي

. اين مسئله در مورد منطقه نوگالس در مكزيك نيز صادق است

دليلبه بخش ديگري از فرضيه جغرافيامحور بر اين عقيده است كه فقر ساكنان مناطق استوايي

و نرخ پايين توليد محصوالت كشاورزي در آنهاست خ خاك.خاك نامناسب هاياكهاي استوايي

و براساس اين نظريه خاكتوانند نمي ضخيم هستند كه هاي مواد مغذي را در خود حفظ كنند

مي سرعت تحت تأثير باران استوايي به و سهمناك فرسوده تا. شوند هاي استوايي البته اين نظريه

و كه در ادامه خواهيم ديد دليل اصلي پايين بودن نرخ طور همانحدودي قابل تأمل است اما  توليد

و بري كشاورزي در بسياري از كشورهاي فقير خصوصاً بهره در شاخ آفريقا كيفيت خاك نيست

مي.ارتباط كمي با اين مسئله دارد اصالً هاي وري را پيامد ساختار توانيم نرخ پايين بهره در عوض
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و انگيزش مالكيتي زمين و نهادها دانست كه در كشاورزها توسط دولتهايي ها .آيدميوجودبه ها

نبر عالوه وري در نرخ بهرههايي با استفاده از تفاوتتوانمياين خواهيم ديد كه نابرابري جهاني را

و بزرگ.كشاورزي معني كرد ترين نابرابري جهان جديد كه در قرن نوزدهم ظهور پيدا مهمترين

و نامناسب فناوري ت كرد تحت تأثير توزيع ناعادالنه و وهاي صنعتي بهتر، عبارتبه وليدي بود

.را با عملكرد كشاورزي مرتبط دانستآنتوانمين

و زيست1يك نسخه جذاب ديگر از فرضيات جغرافيامحور توسط جارد دياموند شناس

اي در آغاز قاره هاي بين وي معتقد است كه منشأ نابرابري. شناس معروف پيشنهاد شده است طبيعت

و موهبت در گونه ال پيش اساساًس 500عصر جديد يعني حدود  و گياهي وها هاي جانوري

بعدها در نرخ توليد كشاورزيها هاي مختلف تاريخي آنها ريشه داشته است كه همين موهبت ويژگي

نظير صليب حاصلخيز در خاورميانه جديد، تعداد زياديها تأثيرگذار بوده است در برخي از مكان

ك وجود داشتهها از گونه در جاهاي ديگر نظير قاره. اند كردهسازيه ساكنان منطقه آنها را بومياند

و جانوري اين جذابيت سازي گونه قابليت بومي. وجود نداشته استها آمريكا اين موهبت هاي گياهي

و آورد تا حالت كلي خود را از شكارچيوجودبه را براي جوامع گري به كشاورزي تبديل كنند

در نتيجه كشاورزي در صليب حاصلخيز خيلي. نيز به آن حالت در بياورند سبك زندگي خود را

و توسعه پيدا كرد زودتر از قاره و باعث تخصصي شدن. هاي آمريكا رشد تراكم جمعيت رشد نمود

و شد كار، تجارت، مسائل شهرسازي اساساً در مناطقي كه كشاورزي غلبه داشت. توسعه سياسي

و ب نوآوري بنابراين. جهان رشد پيدا كردا سرعت بيشتري به نسبت مناطق ديگرفناوري بسيار

به براساس نظريات دياموند، نوع دسترس و جانوري باعث گونه پذيري متفاوت افراد هاي گياهي

و تراكم آن در نقاط مختلف جهان شد كه همين مسئله به  تفاوت در نحوه توسعه كشاورزي

و نه و پيشرفت در قاره ايتاًتحوالتي شگرف در حوزه فناوري متفاوت صورتبه هاي مختلف رشد

.انجاميد

و قابل تأمل در مورد موضوعي است كه ما اگرچه نظريه آقاي دياموند رويكردي بسيار مهم

را در توصيف نابرابري موجود در جهان جديدآنتوانمين پردازيم اما عمالً در اين كتاب به آن مي

و ا تعميم داد توانستندها براي مثال دياموند معتقد است كه اسپانيايي. ين زمينه مدد گرفتاز آن در

و اين غلبه بر تمدن تاريخ بلندمدت آنها در حوزه دليلبه هاي موجود در قاره آمريكا غلبه كنند

و برتري آنها  اما حال اگر بخواهيم دليل. هاي موجود در اين زمينه بود فناوري لحاظبهكشاورزي

هاي پيشرفته داشتند، عمالً را توضيح دهيم يعني مردماني كه زماني تمدنهاو پروييها زيكيفقر مك

 
1.Jared Mason Diamond مي چرا ملت«اي از او در مورد كتاب كه نوشته .در انتهاي همين گزارش آمده است» خورند ها شكست
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و حيواناتي چون اسب باعث. توانيم كمك بگيريم از اين نظريه نمي شايد دسترسي به گندم، جو

هايي چون اينكا شده باشد، اما فاصلهو ثروت بيشتر آنها به نسبت تمدنها برتري اسپانيايي

ميانگين درآمد يك اسپانيايي در آن زمان. رآمدي ميان اين دو تمدن در آن زمان خيلي زياد نبودد

يك شهروند امپرا نظريه دياموند معتقد است كه وقتي. وري اينكا بوده استتچيزي حدود دو برابر

و فناوري اينكاها در معرض همه گونه و با آن آشنا هاي جانوري يي هاي كشاورزي قرار گرفتند

ميوجودبه نداشتند چون خودشان آنها را ب نياورده بودند سرعت خود را با استانداردهايهبايست

ميها زندگي اسپانيايي ني تطبيق و در مقابل، در قرن. فتدادادند اما اين مسئله عمالً اتفاق هاي نوزدهم

شدهاو پروييها بيستم شكاف درآمدي ميان اسپانيايي وزه ميانگين درآمد يك امر. بسيار بيشتر

اين شكاف در درآمد ارتباط مستقيمي با توزيع نابرابر. برابر درآمد يك پرويي است6اسپانيايي 

و فناوري ارتباط كمي ميان آن با مسائل موجود در نظريه مذكور توانميهاي صنعتي جديد دارد

و حيوانات پيدا كرد يا مثالً نظير بومي و تفاوت با نرخ بهره ارتباط آنها سازي گياهان بري كشاورزي

و پرو چندان آشكار نيست . آن ميان اسپانيا

و هايي وقتي اسپانيا البته با كمي تأخير فناوري چون ماشين بخار، راه آهن، برق، ماشيني شدن

اي را به خدمت گرفت، پرو در آن زمان هيچ كاري انجام نداد يا در بهترين حالت توليد كارخانه

وبسيار كن بد  اين شكاف فناوري امروز نيز به قوت خود باقي. رفتها دنبال اين فناوريهناقص

و خود را در مقياسي گستردها مي تر در فناوري ست هاي فناوري كند؛ خصوصاً هاي جديد بازتوليد

و توسعه جدي و ارتباطات كه همين مسئله باعث رشد تر در كشورهاي مرتبط با بحث اطالعات

در دليل عدم توانايي فناوري به اين ترتيب نظريه دياموند عمالً. فته شده استيا توسعه هاي جديد

و برابري درآمدي در جهان را توضيح نمي و نمي توزيع ثروت تواند ما را قانع كند كه چرا نيمه دهد

هر. شمالي شهر نوگالس تا اين اندازه ثروتمندتر از نيمه جنوبي آن است قس اگرچه هايمتدوي اين

يك تمدن بوده و وضعيت يكساني داشتند شهر مكزيكي حدود يكصد سال پيش از .اند

 كه قبالً طور همان. شودمي نظريه دياموند متذكر داستان شهر نوگالس مشكل ديگري را نيز در

و آزتك در سال هاي تمدن ديديم پسرفت هم كه زياد بود، اما كشورهايي 1532هاي اينكا هرچقدر

پ و مكزيك در آن زمان جزء مرفهچون و متمدن رو ترين كشورهاي قاره آمريكا محسوب ترين

و كاناداي جهان جديد تبديل شدند مي از. شدند كه بعدها به آمريكا آمريكاي شمالي به اين دليل

و پيشرفت بيشتري برخوردار شد كه فناوري و اشتياق به خدمت شكوفايي هاي جديد را با شور

پ و از و خطوط جمعيت اين منطقه تحصيل. هاي انقالب صنعتي كمك گرفت يشرفتگرفت كرده شد

كه دقيقاً. آهن در نقاط وسيعي از اين منطقه گسترش پيدا كرد مواصالتي نظير راه برخالف وضعيتي

ن. در آمريكاي جنوبي اتفاق افتاد هاي مختلف اين حالت را از طريق موهبتتوانميپس عمالً
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و جنوب آمريكا معني كرد چراكه عمالً جغرافيايي در در آمريكاي جنوبي بسيارها اين موهبت شمال

.بيشتر بوده است

اي عمالً كفايت الزم اين نكته نيز شايان ذكر است كه استدالل دياموند در مورد نابرابري قاره

و اي كه امروز يكي از موض مسئله. را نداردها در ميان قارهها براي توصيف تفاوت وعات مهم

هاي اوراسيا بتواند براي مثال اگر مسير سرزمين. شودمي كليدي نابرابري جهان جديد قلمداد

و استفاده آن از نوآوري  بياورد عمالًوجودبه هاي خاورميانه توجيهي پيرامون پيشرفت انگلستان

و چرا نمي در كشور مولداوي مثالًتواند توضيح دهد كه چرا انقالب صنعتي در انگلستان اتفاق افتاد

و هندوستانمي كه خود دياموند نيز اشاره طور همانفتاد؟ بنابراينااتفاق ني صورتبه كند چين

و گياهان مختلف برخوردار بوده گسترده و اي از حيوانات و از نعمت مكاني منطقه اوراسيا اند

ب جهت ميهگيري جغرافياي آن نيز ازكردند، اما بسي خوبي استفاده در اري مردمان فقير امروز جهان

. كنندمي همين دو كشور زندگي

و فرضيات جغرافيامحور نه تنها از كفايت الزم براي توضيح منشأ پس مي بينيم كه نظريات

تواند نوع گفت خيلي از اين فرضيات نميتوانميشكوفايي در طول تاريخ برخوردار نيستند، بلكه 

ح و پايايي. اضر توضيح دادوضعيت كشورها را در زمان شايد برخي ادعا كنند كه هر الگوي مانا

را هاي آمريكا يا تفاوت مراتب درآمدي در قاره نظير سلسله و خاورميانه هاي چشمگير ميان اروپا

از طريق جغرافياي بدون تغيير آنها در گذر زمان معني كرد اما اين مسئله نيز مصداق توان مي

هاي آمريكا كمتر در تحت تأثير عوامل جغرافيايييم كه الگوهاي موجود در قارهقبالً نيز ديد. ندارد

و آمريكاي مركزي وجود داشت در درههايي تمدن 1492قبل از سال. اند بوده هاي مركزي مكزيك

از.و استانداردهاي زندگي آنها به نسبت آمريكاي شمالي بسيار بيشتر بودها كه فناوري جغرافيا

ت بآن زمان حال يكسان بوده است اما نهادهايي كه از طريق استعمارگران اروپايي ايجاد شدهها

و سرمايه شده است عمالً تواند فقر اين نميبر عالوه جغرافيا. باعث معكوس شدن جريان ثروت

كلي خاورميانه در جريان انقالب نوسنگي طورهب. خاورميانه را نيز بر همين اساس توضيح دهد

و اولين شهرها در عراق امروزي تأسيس شدند، آهن براي اولين پرچمدار حركت جهاني بوده است

و مورد ريخته و تا روزگاران قرون وسطي خاورميانه بار در تركيه ذوب شد گري قرار گرفت

فر لحاظ به .يندي پويا داشتآفناوري

و اين جغرافيا اما اين جغرافياي خاورميانه نبود كه انقالب نوسنگي يا عصر هجري را رقم زد

و. نبود كه خاورميانه را به منطقه فقير تبديل كرد وتگسترش امپرا درواقع اين توسعه وري عثماني

.ميراث نهادي آن بود كه باعث شد خاورميانه امروز يكي از نقاط فقير جهان باشد
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كه نكته آخر اينكه عوامل جغرافيايي نه تنها در توصيف تفاوت م هايي ختلف جهان در نقاط

توضيح دهند كه چرا كشورهايي مانند توانند نمي هستند بلكه اين عوامل اساساً كارآشاهد هستيم، نا

و چين در دوره و به يكباره هاي طوالني تاريخي دچار ركود بوده ژاپن رشد سريع خود را فرآيند اند

يك نظريه بهتر در اين زمينه هستيم. شروع كردند .پس ما نيازمند

 نظريات فرهنگي.2

ملتصورتبه دومين نظريه پذيرفته شده فرضيات فرهنگي هستندها رايج در زمينه داليل شكست

و رونق را به فرهنگ مرتبط مانند فرضيات جغرافيايي فرضيات فرهنگي دقيقاً. كنندمي كه شكوفايي

و تبار متمايزي دارند كه  و نسب و اصل و چيدمان متمايزي دارند آنها را به توانميساختمان

ما جامعه و سيستم اخالقسكشناس معروف آلماني وبر ارتباط داد كه معتقد بود تهذيب پروتستاني

 البته.ناشي از آن، نقش مهمي در تسهيل ظهور جامعه صنعتي جديد در غرب اروپا داشته است

وها ارزشهاي عقايد، بر مذهب استوار نيست بلكه بر ساير گونه فرضيه فرهنگي صرفاً

. كندمي هاي اخالقي نيز تكيه مجموعه

ن لحاظبهاگرچه اما بسياري از افراد،بسياري از مسائل را در عموم بيان كردتوانميسياسي

بها معتقدند كه آفريقايي و هنوز دنبالههنوز به اين دليل فقير هستند كه اخالق كاري مناسبي ندارند

و سحر براي پيش بردن كاره ميجادو و در برابر فناوري اي خود  هاي جديد غربي مقاومت باشند

هم به اين بسياري ديگر نيز معتقدند كه آمريكاي التين هيچ. كنند مي وقت ثروتمند نخواهد شد آن

و از فرهنگ ايبري يا اصطالحاًبي دليل كه مردمانش ذاتاً و تهيدست هستند رنج»مانانا« بندوبار

و ارزشالبته بسيار. برند مي هاي كونفسيوس با رشد اقتصاديي قبالً معتقد بودند كه فرهنگ چيني

و پشتكار آنها موتور پيشرفت در عنوانبه رابطه خوبي نداشت، هرچند امروزه اخالق كار چيني

و سنگاپور مورد تأكيد قرار . گيردمي چين، هنگ كنگ

س درتواندمي ال اين است كه آيا فرضيه فرهنگيؤاما ك نابرابري جهاني مفيد باشد؟ براي

هم خير و هم آري است بله از اين جهت كه هنجارهاي اجتماعي كه به فرهنگ مرتبط هستند. پاسخ

و در بسياري از موارد نيز از تفاوت كنندمي اهميت پيدا هاي نهاديو گاهي تغيير آنها دشوار است

مكنندمي حمايت براي توصيف نابرابري مورد استفاده كه در كتاب حاضر هايي لفهؤ، يعني همان

گفت كه اين فرضيات فرهنگي در توصيف توانميها اما در بسياري از زمينه. قرار گرفته است

يا از فرهنگ نظير دين، اخالق ملي، ارزشهايي يي ندارد چراكه جنبهكارآنابرابري  هاي آفريقايي

در التيني مورد تأكيد قرار مي و تداوم آنها در جهانها درك نابرابري گيرند كه اهميت چنداني

نظير ميزان اعتماد افراد به يكديگر براي همكاري از اهميت برخوردار هستند اماها ساير جنبه. ندارند
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و هيچآبرتوانميراها غالباً اين جنبه مستقل در هايي توانند، خود مؤلفه گاه نمي يند نهادها دانست

.اين زمينه باشند

به باز هاي گفتيم بسياري از جنبه كه قبالً طور همان. گرديم مثال خود در شهر نوگالس برميهم

و جنوب اين شهر يكسان است از حال، تفاوت اينبا. فرهنگ در شمال و نشانداري هاي آشكار

و ارزش آنها را توانميهاي نابرابري نيستند اما وجود دارند كه اگرچه ريشهها اعمال، هنجارها

و متفاوت اين دو نقطه از شهر دانستينآبر براي مثال در تحقيقاتي كه انجام.د مسير توسعه واگرا

مردم گويند ميزان اعتماد آنها به افراد ديگر كمتر از اعتمادي است كه مثالً شده مردمان مكزيك مي

نها البته جاي شگفتي نيست كه مكزيكي. اياالت متحده به ديگران دارند سبت به ديگران تا اين اندازه

يك اعتماد باشند، چراكه دولت آنها عمالً بي و بتواند نتوانسته آثار قاچاق مواد مخدر را از بين ببرد

و بي و جنوبي. بياوردوجودبه طرف را براي آنها سيستم حقوقي منصفانه اين مسئله در كره شمالي

ك. نيز وجود دارد كه به آن خواهيم پرداخت شورهاي ثروتمند درحال حاضر كره جنوبي يكي از

و فقر گسترده دست هاي دوره كه كره شمالي با خشكسالي درحالي. جهان است  وپنجه نرم اي

نقشي اگرچه فرهنگ موجود در دو كشور امروزه بسيار متفاوت است اما اين فرهنگ تقريباً. كند مي

از. در سرنوشت اقتصادي متفاوت اين دو ملت نداشته است تاريخ مشترك بسيار بلندي جزيره كره

ب. برخوردار است و جدا شدن دو كشور، جزيره كره وهقبل از جنگ كره لحاظ زباني، قوميتي

و آنجا نيز مانند شهر نوگالس در مكزيك آنچه  و همگرايي بااليي برخوردار بود فرهنگي از تجانس

اس.اهميت پيدا كرد مرز بود ت كه نهادهاي متفاوت را بر در شمال اين كشور رژيمي متفاوت حاكم

هرگونه تفاوت در فرهنگ ميان. كندمي هاي مختلفي را در آنها ايجادو انگيزه كندمي مردم تحميل

ن و جنوب مرز چه در نوگالس مكزيك چه در كره را وها دليل تفاوتتوانميشمال و شكوفايي

شكها بلكه اين تفاوت،رونق اقتصادي دانست و رونق اقتصادي هستنددرواقع پيامد اين . وفايي

ن و فرهنگ آفريقايي چنين به لحاظبه. گفتتوانمياما در مورد آفريقا تاريخي، شاخ آفريقا

و تمدن چون هايي هاي قديمي آن فناوري نسبت بسياري ديگر از مناطق جهان فقيرتر بوده است

و گاوآهن را مورد پذيرش قرار ندادند وپئاتي در زمينه الفبا در اتيوالبته استثنا. چرخ، الفبا ي

ها تا زمان آغاز استعمار اروپا در اواخر قرن نوزدهم اگرچه اين فناوري. سومالي وجود داشته است

و قبل گرفت، اما جوامع آفريقايي بسيار پيش در آفريقا مورد استفاده قرار نمي ها تر از اين فناوري تر

و آنها را مي با دريانوردي در ساحل غربي در اواخر قرنها اقع اروپاييدرو. شناختند اطالع داشتند

و آسيايي .ها را به آنها ارائه كرده بودند تر از آن در شرق آفريقا اين فناوري بسيار قبلها پانزدهم
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در تاريخ كشوري مانند پادشاهي كنگو در دهانه رودها درك كرد كه چرا اين فناوريتوان مي

را.نگرفته است كنگو مورد استفاده قرار  يعني همان رودي كه امروزه نام جمهوري دمكراتيك كنگو

يك كشور مهم آفريقاي مركزي به نام. آورده استوجود به كشور كنگو در آن زمان در كنار

هاي قرار داشته است كه در مورد اين كشور در قسمت) متفاوت از كوباي امروزي(كوبا پادشاهي

به 1483درسال.دبعدي كتاب صحبت خواهيم كر وقتي دريانورد معروف ديگو كائو براي اولين بار

و پرتغالي شدها كنگو وارد شد، رابطه ميان كنگو يك كشور بسيار. بسيار فشرده در آن زمان، كنگو

در60متمركز با استانداردهاي آفريقا بود كه پايتخت آن يعني امبانزا جمعيتي حدود  هزار نفر را

ب و تقريباًخود جاي داده و بزرگغبرابر با پايتخت پرت ود آن ال يعني ليسبون تر از لندن بود كه در

پادشاه كنگو يعني انزينگا در آن زمان به دين كاتوليك.هزار نفر جمعيت داشت40زمان تنها 

يك نام پرتغالي است تغيير داد و نام خود را نيز به ژوائو كه به. مسيحي گرويد بعدها نام انزوا

وهااليغبا آشنا شدن با پرتها كنگويي. ائو سالوادور تغيير پيدا كردس نحوه استفاده از چرخ

و حتي پرت و 1491هاي مختلف كشاورزي را در دو مقطع سال روشهااليغگاوآهن را فراگرفتند

شدكارآاما همه اين ابت،به آنها آموختند 1512 ازها حتي امروز نيز كنگويي.ت نقش برآب

ب. هاي مختلف جديد رويگردان هستند اوريفن هاي غربي كارگيري يكي از نوآوريهالبته آنها در

بهها كنگويي. بسيار سريع عمل كردند؛ يعني اسلحه و جديد را براي پاسخگويي اين ابزار قدرتمند

خ گرفتند تا بتوانند در بازار خود راحت كاربههاي بازار انگيزه وتر بردگان را به اسارت  ود درآورند

و به كشورهاي ديگر صادر كنند كه پس هيچ نشانه. آنها را بفروشند اي در تاريخ وجود ندارد

از ارزش و گيري فناوريكاربههاي آفريقايي يا فرهنگ آنها مانع جديد در آنها شده فرآيندهاي ها

غربي نظير فرآيندهاي از سايرتر شد آنها عميقها با اروپاييها موازات اينكه ارتباط كنگوييبه. باشد

و در قرن نوزدهم بسياري از جوامع. طراحي منزل نيز استفاده كردند سوادآموزي، نحوه پوشش

و الگوهاي آفريقايي از فرصت هاي فزاينده اقتصادي ايجاد شده توسط انقالب صنعتي سود بردند

و در غرب آفريقا توسعه اقتصادي شديد. توليدي خود را تغيير دادند برمبناي صادرات روغن نخل

و در كل جنوب آفريقا مردمان اين قاره توانستند صادرات سريع محصوالت  غالت زميني رواج يافت

حال، دليل اصلي توقف اين با اين. هاي كشور آفريقاي جنوبي سامان بدهند خود را به كارخانه

مان آفريقا در هماهنگ شدن با كننده فرهنگ آفريقايي يا ناتواني مرد هاي اقتصادي خيره پيشرفت

هاي منافعشان نبود، بلكه دليل اصلي در اين زمينه استعمارگري اروپا بود كه زمينه ظهور حكومت

. آوردوجودبه مستبد را در آفريقا بعد از استقالل آنها

 هاي برتر، فقدان انگيزه در آنها براي اينكار دليل اصلي عدم استفاده مردمان كنگو از فناوري

مي. بود و قدرتمند درواقع آنها ترسيدند كه تمام محصول توليدي آنها توسط پادشاه مستبد
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و گرويدن اين پادشاه به مذهب كاتوليك، مسيحي و خراج گرفته شود و از آن ماليات مصادره شود

و اين برداشت ذهني مردم نقشي نداشت وها درواقع اين تنها اموال آفريقايي. نيز در اين قضيه

 بسياري از آنها،شد مردمان كنگو نبود كه در ناامني قرار داشت بلكه وجود آنها نيز تهديد مي

درعنوان به ميمي برده به اسارت و فروخته و هيچ آمدند  گونه فضايي براي تشويق شدند

ال. بري در بلندمدت در آنها شكل نگرفته بودو باال بردن بهرهگذاري سرمايه زم پادشاه نيز انگيزه

وري كشاورزي را براي خود براي استفاده از گاوآهن در مقياس گسترده يا باال بردن نرخ بهره

و آن را اولويت نمي و صدور برده پول نداشت سازترين كار براي وي قلمداد دانست، چرا كه فروش

.شد مي

بيها امروزه نيز آفريقايي و به نسبت ديگ نسبت به همديگر بسيار ر مناطق كره اعتماد هستند

اما اين مسئله درواقع نتيجه،زمين از اعتماد بسيار كمتري نسبت به همنوعان خود برخوردارند

و مالكيت در آفريقا را نقض كرده و هراس. اند تاريخي بلند از نهادهايي است كه حقوق انساني ترس

و ب از اسير شدن گاهر گذاشته كه آنها هيچاثها عنوان برده تا آنجا بر ذهن آفريقاييهفروخته شدن

.اندهم اعتماد پيدا نكردههب

اگرچه ممكن است اين نظريه وبر در كشورهاي. اما به اخالق پروتستاني ماكس وبر برگرديم

و انگلستان مصداق داشته باشد؛ يعني كشورهايي كه اولين  داراي مذهب پروتستان نظير هلند

در عصر جديد رقم زدند، اما رابطه بسيار اندكي ميان هاي اقتصادي ها را در حوزه فعاليت موفقيت

ب و موفقيت اقتصادي يك كشور كاتوليك است در قرن. طور كلي وجود داردهمذهب فرانسه كه

ب و عملكرد اقتصادي هلندي سرعت روشهنوزدهم وهاو انگليسيها هاي پيشرفت را تقليد كرد

به. يافته استد به اندازه همين كشورها توسعهايتاليا نيز امروزه با مذهبي متفاوت كه دار هرچه

باها كدام از موفقيت شويم كه هيچ شرق متمايل شويم متوجه مي و پيشرفت اقتصادي در شرق آسيا

و پشتيباني كافي را از توانمين پس عمالً. هاي مختلف مذاهب مسيحي ارتباط نداشتند گونه استدالل

ب رابطه خاص ميان مذهب پروتستان .عمل آوردهو موفقيت اقتصادي

مي حال به حوزه جذاب . شويم؛ يعني منطقه خاورميانه تر از بحث فرضيات فرهنگي وارد

گفتيم كه قبالً طور هماناما آنهايي كه نفت ندارند،مسلمان هستند كشورهاي خاورميانه اساساً

اي. بسيار فقيرند و عمالً نتوانسته بادآوردهن ثروتآنهايي كه توليد نفت دارند ثروتمند هستند

و كويت و جديد را در كشورهايي چون عربستان سعودي آيا اين. بياوردوجودبه اقتصادي متنوع

درا شواهد بيانگر اين ست كه مذهب در اين ثروت مهم بوده است؟ شايد البته مذهب تا حدودي

درواقع. استدالل محكم پذيرفتنوانعبهراآنتوانمين وضعيت اين كشورها نقش داشته اما عمالً
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و جمعيت آنها نيز مسلمان و مصر فقير هستند ند اما اين كشورها در هست كشورهايي چون سوريه

و هايي مند تفاوت نظامصورتبه هاي ديگري نيز زمينه دارند كه از اهميت بيشتري در بحث توسعه

كش. شكوفايي اقتصادي برخوردار است وري عثمانيتهاي امپرا ورها استانبراي مثال همه اين

ها بعد از فروپاشي عثماني. گيري مسير توسعه آنها داشت وري نقش مهمي در شكلتبودند كه امپرا

و وريتخاورميانه به استعمار امپرا و اين بار نيز بسياري از امكانات و فرانسه درآمد هاي انگلستان

و معطل ماند فرصت روي از جهان عد از استعمار اين كشورها به دنبالهب. هاي آنها ناديده گرفته شد

و رژيم و استعماري سابق پرداختند و حكومت استبدادي و مستبدي را تشكيل هاي سلسله ها مراتبي

و سياسي اندكي شكل گرفت كه نقش مهمي در توليد موفقيتيدادند كه در آنها نهادها اقتصادي

مسير توسعه تحت تأثير شديد خاطره تاريخي اين. توانستند داشته باشند اقتصادي مي

و اروپايي قرار داشت وريتامپرا و فقر در خاورميانه نيز. هاي عثماني رابطه ميان مذهب اسالم

مي طور همان و درواقع كه و محكمي نيست را يك رابطه جعليآنتوانميبينيم رابطه چندان درست

. ناميد

آ و رخدادهاي تاريخي و شكلنقش اين تحوالت هم بسيار فراتر از خود عوامل فرهنگي دهين

از هايي براي مثال بخش. هاي ديگر نيز قابل اثبات است به مسير اقتصادي خاورميانه در حوزه

و اروپايي بيرون آمدند وريتموقت از اين امپراصورتبه خاورميانه نظير كشور مصر. هاي عثماني

ها اين كشور روي محمدعلي كه درست در همين سال، تحت حكومت 1848تا 1805هاي بين سال

اين سلسله تا زمان انقالب جمال عبدالناصر در سال. مسير رشد اقتصادي سريع قدم برداشت

و خشونت در مصر به اجرا درآمد اما. ادامه داشت 1952 اصالحات محمدعلي اگرچه با اجبار

ايها توانست رشد را براي مصري ن كشور در زمينه مسائل اداري، ارتش، به ارمغان بياورد تا

و به روش... سيستم مالياتي و صنعت نيز و در حوزه كشاورزي و جديدي را تجربه كند هاي مدرن

و مدرنفرآيند حال اين با اين. رشد برسد به پايان سازي بعد از مرگ خود محمدعلي عمالً تجددطلبي

و نفوذ اروپايي و مصر به سيطره .درآمدها رسيد

شايد عوامل فرهنگي. روش غلطي باشدتواندمي حال اين نوع انديشيدن در مورد فرهنگ با اين

ملي با مذهب ارتباط نداشته باشد بلكه بيشتر برآمده از فرهنگشوندمي كه از اهميت برخوردار هاي

متحده، شايد تأثير فرهنگ انگليسي يكي از داليل اصلي پيشرفت در كشورهايي چون اياالت. باشند

و نقش مهمي در توسعه آنها ايفا كرده است و استراليا بوده است و ايده در ابتدا. كانادا اين نظريه

ب ميهكمي جذاب ن نظر . استدالل محكم علمي از آن استفاده كردعنوانبه توانميرسد اما عمالً

و اياالت متحده، مستعمره كش درست است كه كانادا ورهايي مانند سيرالئون هاي انگلستان بودند اما

هم دقيقاً و پيشرفت در مستعمرات. همين وضعيت را داشتندو نيجريه تفاوت در نوع شكوفايي
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را سابق انگلستان آنقدر گسترده است كه در جهان نمونه پس. يافتتوانميهاي مختلفي از آن

نها ميراث انگليسي داتوانميرا . نستدليل اصلي پيشرفت در آمريكاي شمالي

مي بر اين، عالوه رايك نسخه ديگر از فرضيه فرهنگي نيز وجود دارد كه گويد فرهنگ انگليسي

و غيراروپايي  در مقابل فرهنگ غيرانگليسي قرار ندهيد بلكه اين تقابل در ميان فرهنگ اروپايي

و اين تقابل است كه از اهميت در توصيف نابرابري برخوردار ساما. شودمي برقرار شود الؤاين

و چشمهبها، آيا واقعاً اروپاييشودمي مطرح و پشتكار باالي خود كه دليل فرهنگ كاري انداز وسيع

و همچنين ارزش و مسيحي خود يا ميراثي كه از امپرا در زندگي داشتند بهتهاي يهودي وري روم

س كه. ال بسيار مهم استؤارث برده بودند پيشرفته شدند؟ جواب اين مناطقي چون درست است

و آمريكاي شمالي غالباً تحت سكونت افرادي قرار داشت كه از نژاد اروپايي اروپاي غربي

و درحال حاضر نيز اين مناطق جزء پيشرفته اما افسوس.ترين نقاط جهان هستند برخوردار بودند

. نگي را نداردتوان توصيف كافي مانند ساير فرضيات فره كه اين نسخه از فرضيه فرهنگي نيز عمالً

و اياالت متحده از نژاد و اروگوئه در مقايسه با جمعيت كانادا درصد زيادي از جمعيت آرژانتين

و اروگوئه اصالً از اروپايي هستند، اما عملكرد اقتصادي آرژانتين قابل مقايسه با بسياري ديگر

و سنگاپور حتي گروه اندكي از نژاد. نقاط جهان نيست اروپايي را نيز در سرزمين در مقابل، ژاپن

و ثروتمند هستند .خود نداشتند اما امروز مانند كشورهاي غرب اروپا بسيار پيشرفته

و سياسي دارد و مشكالت فراواني كه در سيستم اقتصادي كشور چين عليرغم نقايص

و سريع و فقر چين تا زمان مرگ مائ. ترين رشد را در سه دهه گذشته تجربه كرده است بيشترين

در ژدانگ هيچ ارتباطي با فرهنگ اين كشور نداشت؛ بلكه نتيجه روش و ويرانگر مائو هاي غلط

و سياست بود وي برنامه بزرگ جهش خود را به معرض ديد عموم 1950در دهه. نهاددهي اقتصاد

و قحطي بيشتر در ميان مردميك برنامه بزرگ صنعتي. گذاشت سازي كه نهايتاً به گرسنگي

و وي انقالب فرهنگي را به راه انداخت كه به اعدام دسته60در دهه. انجاميد جمعي روشنفكران

و هركسي كه جهت تحصيلكرده اين انقالب.دار سياسي داشت انجاميد گيري مشكل هاي اين كشور

و هدررفت منابع عميق استعداد در جامعه چين انجاميد فرهنگي نيز نهايتاً . به گسترش وحشت

هاي اين كشور يا تغيير در فرهنگ اين هيچ ارتباطي با ارزشهار نيز رشد فعلي چينيدرحال حاض

كهفرآيند كشور ندارد بلكه نتيجه اصالحات انجام شده توسط دلژياپن دليلبه تحول اقتصادي است

ب. آمده استوجودبهو متحدانش اقتصادي هاي سياست تدريجهاين افراد بعد از مرگ مائو

و نهادهاي مربوط به آن را از ميان برداشتند كه اين مسئله براي سوسياليست ي را كنار گذاشتند

و سپس در صنعت اتفاق افتاد . اولين بار در كشاورزي
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از بينيم كه فرضيه فرهنگي نيز مانند فرضيه جغرافيامحور نمي پس مي تواند توصيفي دقيق

و معاش كشورها ساير جنبه و هايي البته تفاوت. بدهد دستبه هاي وضعيت اقتصادي در عقايد

و ارزش نگرش و آمريكاي التينها هاي فرهنگي و كشور اياالت متحده ميان مثالً كشور آمريكا

در شبه جزيره كره نيز اند يا مثالً در همان شهر مكزيكي وجود داشتهها اما اين تفاوت. وجود دارد

و رفتارهاي مختلف تاريخي پيامد دو سيستها ديده شده است اما اين تفاوت و نظام نهادي متفاوت م

تفاوت ميان توانند نمي اند وري اسپانيا نقش داشتهتگيري امپرا عوامل فرهنگي كه مثالً در شكل. است

و شيلي توانند نمي افراد در آمريكاي التين را توضيح دهند؛ براي مثال بگويند كه چرا آرژانتين

و بوليوي تجربه كردهشكوفايي بيشتري را نسبت به پر هاي فرهنگي مثالً آنهايي ديگر استدالل. اندو

و. يي ندارندكارآنيز كنندمي كه بر فرهنگ بومي معاصر تأكيد و شيلي در مقايسه با پرو آرژانتين

تواند توصيفي در مقايسه حال، فرهنگ بومي نمي با اين. بوليوي از بوميان كمتري برخوردار هستند

و پرو سطح درآمدي يكساني دارند اما در كشور. اين كشور باشدوضعيت رفاهي  كلمبيا، اكوادور

و درحالي كنندمي كلمبيا مردمان بومي بسيار اندكي امروزه زندگي كه بخش اعظم جمعيت اكوادور

ب اينكه نگرش نهايتاً. پرو بومي هستند و عمالًههاي فرهنگي  طور كلي قابليت كمي براي تغيير دارند

و رفاه خودي خود معجزههبتوانندمين بياورند كمااينكه در شرق وجودبه اي را در حوزه رشد

و چين اين مسئله به اثبات رسيده است .آسيا

و جهل فرضيه غفلت.3

و ثروت كشورها و پرطرفدار كه در حوزه توصيف فقر رود فرضيهمي كاربهآخرين فرضيه رايج

باست كه معتقد است ناب1غفلت آمده كه ما افراد يا حاكمان ما وجودبه دليل اين مسئلههرابري جهاني

از اين ايده در نوشته. هاي ايجاد ثروت در كشورهاي فقير را بلد نيستند روش هاي بسياري

در2اين تعريف را از اقتصاددان معروف انگليسي ليونل رابينز اقتصاددانان ديده شده است كه غالباً

ب3عريف او به اين قرار استت. گرفتند 1935 عنوانهكه اقتصاد دانشي است كه رفتار انساني را

و رابطه .كنندمي منابع اندك وي كه داراي كاربردهاي متفاوتي هستند بررسي اي ميان اهداف

ميتوانميبه اين ترتيب بايست بر بهترين روش از چنين تعريفي نتيجه گرفت كه علم اقتصاد

ترين نتيجه درواقع معروف.ع اندك براي برطرف كردن نيازهاي اجتماعي تمركز كنداستفاده از مناب

ب  كندمي شرايطي را شناسايي شودمي عنوان نظريه اول رفاه نام بردههنظري در اقتصاد كه از آن

1. Ignorance Hypothesis 
2. Lionel Robbins 

:رابينز تعريفش را در اين كتاب ارائه مي دهد: توضيح مترجم.3

An Essay on the Nature and Significance of Economic Science،lionel Robbins 1935, p16
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يك روش اقتصادي صورت كه تحت آنها اختصاص منابع در اقتصاد بازار مي بايست براساس

و شركت بازار، مجموعهيك اقتصاد. بگيرد آزادانه توانندميها اي انتزاعي است كه در آن همه افراد

و خدماتي را كه مايل هستند انجام دهند وقتي اين شرايط. كار توليد، خريد يا فروش محصوالت

ميهم مبنايي را براي نظريه نابرابري جهانها اين ناكامي. افتد يا نباشد عمالً شكست بازار اتفاق

ميشك يك كشور هاي بازار ناشناخته دهند؛ چراكه هرچه ناكاميل تر باقي بمانند احتمال فقيرتر شدن

هاي فرضيه غفلت معتقد است كه كشورهاي فقير به اين دليل فقير هستند كه شكست. شودمي بيشتر

و سياستگ بازار به و اقتصاددانان ش كافي براي دان اران نيز عمالًذوفور در آنها اتفاق افتاده است

و در گذشته نيزها خالص شدن از شر اين ناكامي در. غلطي را تجويز كردندهاي سياست را ندارند

كه مقابل، كشورهاي ثروتمند نيز به اين دليل ثروت زيادي اندوخته بهتري را اتخاذ هاي سياست اند

و .را از بين ببرندها اند اين ناكامي توانسته عمالً كرده

ف بهتواندمي رضيه غفلتاما آيا دست دهد؟ اگرچه توصيف مناسبي براي نابرابري جهاني

و معروفي از تأثير غلط رهبران در سرنوشت كشورها وجود داشته هاي سياست مصاديق مشخص

وو پيامدهاي اين سياست تواندمي فرضيه غفلت در بهترين حالت ها نيز شناخته شده است اما غفلت

. بري جهان امروز را براي ما توصيف كندبخش كوچكي از نابرا

 گفت كه زوال اقتصادي پايداري كه بعد از استقالل كشور غنا از انگلستانتوانميبراي مثال

در. بودها غفلت سياستدليلبه آمدوجود به عنوانبه آن زمان اقتصاددان انگليسي توني كليك كه

و غفلت كرد، بسياري از اين مشاور دولت غنا فعاليت مي درذهاي حوزه سياستگ مشكالت اري را

و. هاي خود ثبت كرده است يادداشت وي بيشتر بر هاي سياست در آن زمان رهبر غنا يعني كوامه

اقتصاددان مذكور. از بازدهي بااليي برخوردار نشد توسعه صنايع دولتي متمركز بود كه نهايتاً

ها را در شمال كفش در آن زمان قرار بود كشتارگاهكارخانه توليد«: گويد كليك در اين زمينه مي

و چرم حيوانات به جنوب كشور يعني فاصله مايل متصل 500اي حدود كشور از طريق حمل پوست

و سپس چرم. برسد كه البته امروز ديگر در اين منطقه وجود نداردهايي چرم حيوانات به دباغي كند

ميبايست به محل كار تهيه شده در دباغي مي شد كه در مركز خانه توليد كفش در كوماسي منتقل

و حدود  و حدود از كارخانه دباغي در جنوب فاصله داشت 200كشور بود از. مايل از شمال

ها بايد مجدداً شده در شهر آكرا پايتخت غنا قرار داشت، كفش كه بازار اصلي كفش توليد آنجايي

مي 200 ه اين ترتيب، اقتصاددان انگليسي به اين نتيجهب.»شد مايل ديگر به جنوب كشور حمل

كه مي غلطدليلبه رسد و مكانو حملفرآيند آرايش الشعاع صنعت مذكور تحتها يابي كارخانه نقل

و پروژه. قرار گرفت و البته صنعت كفش تنها يكي از اين صنايع دولتي هاي مدنظر رهبران غنا بود
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دستبه يي الزم را در توليدكارآانبه نيز در غنا وجود داشتند كه هاي توليد انبوه ديگري از كارخانه

. تمام نياز انبه جهان را تأمين كنندها دولت قرار بود اين كارخانههاي سياست البته بنابر. آوردند نمي

درهاي سياست اين نيامده بود كه رهبر وجودبه حوزه توسعه به اين دليل غيرمنطقي اقتصادي

و مشاور ازغنا و نسبت به آنها دچار غفلت شده هاي سياست انش اطالعات كافي اقتصادي نداشتند

يك مشاور اقتصادي برجسته مثل آقاي كليك رئيس بودند؛ چرا كه عمالً جمهور غنا در آن زمان از

يك اقتصاددان بود بهره مي و كه هاي فراوان حتي برنده جايزه نوبل سرآتور لويس نيز توصيه برد

مياقتصا و هاي سياستاز وي كامالً. كرد دي را به وي ارائه درست اقتصادي اطالع داشت

ها غلط هستند، اما آنچه باعث ناكامي اين سياستها دانستند اين سياست مشاوران وي نيز مي

را شد اين بود كه آقاي ان كروما قصد داشت از طريق اين سياست مي ها، حمايت سياسي بيشتري

ببراي خود به  و دوام بيشتر حكومت غيردمكراتيك خود شود، پس و باعث بقا همينه وجود بياورد

ميهاي سياست دليل .شد مذكور غلط اجرا

و توانميبه اين ترتيب گفت كه عملكرد ضعيف كشوري چون غنا بعد از استقالل از انگلستان

ن ببهتوانميموارد متعدد ديگر از سوء مديريت اقتصادي را . مرتبط دانست ناآگاهيا سادگي

، حال آنكه.اگر غفلت مشكل اصلي قلمداد شود نقطه مقابل آن نيز صحيح خواهد بود بر اين، عالوه

و سالمنيتبارهبراني و رفاه هاي سياست سرعتهبتوانندمي صحيح و اثربخش بر درآمد مناسب

و و اجراي اين عمالً شهروندانشان را فرابگيرند . حركت كنندها سياستبه سمت اتخاذ

و مكزيك بررسي و توسعه را در دو كشور اياالت متحده حال بگذاريد دو مسير متفاوت رشد

تفاوت موجود در وضعيت رفاه دليلبه اينجا نيز مقصر قلمداد كردن رهبران اين دو كشور. كنيم

بعبارتبه.غيرممكن است آنها عمالً و نهادهاي مربوط ه آن در ميان رهبران بهتر، فقدان آگاهي

و مكزيك نبوده كه باعث واگرايي اين دو كشور در دوران استعماري شده باشد بعدها نيز. آمريكا

در. جمهورهاي مختلف در دو كشور ظهور كرده است رئيس و وودرا ويلسون مانند تدي روزولت

و پوريفيريو دياز در مكزيك كهو نهادهاي اقتصها رهبر مكزيك سياست. آمريكا ادي را انتخاب كرد

و آغاز قرن صرفاً و مابقي جامعه در دوران پاياني قرن نوزدهم قشر نخبه جامعه را ثروتمند كرده

و ويلسون دقيقاً بيستم به فقر بيشتري فرو رفتند درحالي را كه روزولت نقطه عكس اين سياست

هاي نهادي تفاوت در محدوديتگفت كه دليل تفاوت در وضعيت دو كشور توانميپس. اتخاذ كردند

و منتخبان جامعه با آن مواجه بودند بسياري از رهبران آفريقايي. بوده كه رؤساي جمهور كشورها

و نهادهاي اقتصادي درصد زيادي از جمعيت  نيز در نيم قرن گذشته با سوء استفاده از حقوق اموال

آ و دليل اصلي آن نيز اين بود كه ميخود را به فقر كشاندند خواستند با فقيرتر كردن ديگران نها
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و عمالً حمايت بيشتري را در ميان نخبگانها از طريق اين سياست خود به ثروت بيشتري برسند

.بياورندوجودبه هاي خود جامعه براي حكومت

كه دهدمي يعني آقاي كوفي بوسيا نيز نشان 1971وزير غنا در سال تجربه ناموفق نخست

ت يك بحران عميق. كننده باشد گمراهتواندميا چه اندازهفرضيه غفلت بوسيا در آن زمان با

در. اقتصادي مواجه شد وزير سابق يعني او نيز مانند نخست 1969سال بعد از به قدرت رسيدن

و مكانيهاي سياست انكروما هاي مختلف كنترلمسانبساطي اقتصادي ناپايدار را در پيش گرفت

و نرخ هيئت قيمت را از طريق اگرچه آقاي. ارز را افزايش دادهاي ناظر بر بازار به اجرا گذاشت

را بوسيا يكي از مخالفان نخست و تالش داشت دولتي دمكراتيك وزير سابق يعني انكروما بود

شد اما با محدوديت،رهبري كند  وزير سابق، او نيز مانند نخست. هاي مشابه سياسي مواجه

را اتخاذ كرد كه به هيچ وجه در غفلت او ريشه نداشت بلكه معتقد بود كه اين اقتصادي هاي سياست

و راهي ايد لحاظبهها سياست .شودميل براي توسعه كشور قلمدادئااقتصادي كفايت الزم را دارد

هاي وزير غنا بتواند منابع موجود را به گروه به اين دليل انتخاب شد كه نخستها اين سياست

مي هاي شهري كه نخست مند منتقل كند؛ خصوصاً گروهسياسي قدرت بايست آنها را راضي نگه وزير

و با تأمين ارزاق هاي كنترل قيمت عمالًمسمكاني. داشت مي باعث مشكل در حوزه كشاورزي شد

هايمسآورد اما اين مكانيوجودبه ساكنان مناطق شهري درآمدهايي را براي تأمين بودجه مملكت

و كشور غنا خيلي سريع درگير بحرانكنترل قيم و پايداري الزم را نداشت هاييت به هيچ وجه ثبات

شدها نظير ترازپرداخت و در حوزه ارز نيز با كمبود مواجه .شد

در بوسيا نخست با توافقنامهها در مواجهه با اين چالش 1971دسامبر27وزير غنا اي را

بهالمللي پول به امضا رساند صندوق بين . شدت كاهش دهدو مجبور شد نرخ برابري پول ملي را

و ساير اعضاي جامعه جهاني فشار سنگيني بر بوسيا وارد صندوق بين و بانك جهاني المللي پول

ها جالب اينكه اين سياست. كردند تا وي اصالحات مورد نظر در اين توافقنامه را به اجرا بگذارد

ب نهادهاي جهاني بود اما خود نخست اگرچه ناشي از ناآگاهي بسيار زياد ميهوزير غنا دانست خوبي

يك قمار بزرگ سياسي مي كم ارزش شدن پول ملي،. زند كه با اين كار دست به پيامد سريع

و نارضايتي در شهر آكرا پايتخت غنا بود كه عمالً آشوب از هاي گسترده مردمي كنترل اوضاع را

و اختيار نخست باعث كودتاي نظامي شد كه به رهبري سرهنگ اكم پنگ دولت وزير بيرون كشيد

و خيلي سريع حكومت نظامي روي كار آمده پايين هاي سياست،دمكراتيك اين كشور را پايين كشيد

و روند معكوس آن .را پيش گرفت آوردن ارزش پول ملي را كنار گذاشت
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هاي اين فرضيه با فرضيه تفاوت. بينيم كه فرضيه غفلت نيز مشكالت فراواني دارد پس مي

و جغرافيامحور اين ،ست كه در آن راهكارهايي سرراست براي حل مشكل فقر وجود داردا فرهنگي

و رهبران جهاني به  عبارت بهتر اگر قرار باشد عكس فرضيه غفلت را در نظر بگيريم سياستگذاران

شكتوانند مي و و مهندسي اقتصاد خود، رفاه  وفايي را در كشورهابا گرفتن مشاوره صحيح

مي اما تجربه ناكامي نخست،بياورندوجود به رساند كه مانع اصلي وزير غنا اين واقعيت را به اثبات

و رشد اقتصادي را رونق بدهد غفلت هايي در اتخاذ سياست كه باعث كاهش ناكامي بازار بشود

و سياسي براي است كه نهادهايهاييو محدوديتها سياستمداران نيست بلكه انگيزه اقتصادي

و تصميم ميبه گيران در جوامع رهبران . آورد وجود

و اگرچه هنوز نيز فرضيه غفلت در طيف عمده و شودمي ديدهسياستگذاران اي از اقتصاددانان

گفت كه فرضيه توانميشكوفايي را رقم زد اما توانميها بسياري معتقدند با مهندسي سياست

و هايي از فرضيه غفلت نيز يكي ديگر  اين فرضيه عمالً. يي الزم را نداردكارآاست كه عمالً كفايت

و ريشه نمي و عالوه تواند منشأ و رشد را در جهان توضيح دهد اين جايگاهبر هاي شكوفايي

و كند؛ مثالً نمي سرزميني را براي ما تدوين نمي تواند توضيح دهد كه چرا كشورهايي نظير مكزيك

و نهادهايي را تأسيس نمودند كه عمالًهايي پرو سياست به فقر گسترده در ميان را اتخاذ كردند

و انگلستان اتفاق شهروندان آنها منجر شد؛ پديده اي كه عمالً در كشورهايي چون اياالت متحده

از فتاد يا مثالًاني و بسياري و توصيف فقر كشورهاي آفريقايي  فرضيه غفلت كفايت الزم در تبيين

و آسياي شرقي ندارد . كشورهاي آمريكاي مركزي را در مقايسه با غرب اروپا

مي وقتي كشورها از الگوهاي نهادي كه آنها را محكوم به فقر و مسير رشد كرده خالصي يابند

نو پيشرفت را در پيش مي اين بوده كه رهبران ناآگاه دليلبه ادعا كرد كه اين موفقيتتوانميگيرند

از اند يا اينكه توصيه هاي باال برخوردار شدهو انگيزهها يكباره از آگاهيآنها به  هاي مناسبي را

ب. اند اقتصاددانان دريافت كرده ازهبراي مثال چين يكي از كشورهايي است كه هاي سياست سرعت

و رشد وجودبه ساز اقتصادي كه فقر را براي اين كشور مشكل آورده بود خالصي پيدا كرد

به اين دليل نبود كه حزب اما اين موفقيت اقتصادي صرفاً. آوردوجودبه صادي را در كشوراقت

و مشكالت مالكيت جمعي زمين و نقايص هاي كمونيسم چين باالخره به اشتباهات خود پي برد

و انگيزه و صنعت را درك نمود آورد بلكه برعكس وجودبه هاي اقتصادي را در مردم كشاورزي

و متحدان وي بود كه با اهداف سياسي متفاوتزهاين انگي هاي متفاوت رهبراني چون دنگ ژيائوپنگ

يك انقالب  و را در همه اقتصاديتوانستند رقباي سرسخت خود در حزب كمونيسم را شكست دهند

و جهتوجودبهها جنبه و رهبري اين. عميقي تغيير دهندصورتبه دهي حزب خود را نيز بياورند

و بعدها در صنعت اصالحا ت اقتصادي باعث ايجاد انگيزه در بازار خصوصاً در حوزه كشاورزي
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يك انقالب سياسي و اين تحول اقتصادي در نتيجه بهتر اين سياست بود عبارتبه آمد؛وجودبه شد

و تغيير از انديشه ن كه باعث تحول و اين توانميهاي كمونيستي به سمت انگيزش بازار در چين شد

.هاي درست اقتصادي ارتباط دادو مشاورههال را به توصيهتحو

را در ادامه چنين استدالل خواهد شد كه براي درك نابرابري در جهان مي بايست اين نكته

را كارآبفهميم كه چرا برخي از كشورها نوعي نهادهاي نا وجودبه اجتماعي لحاظبهو ناقص

ملت در تاريخ مشاهده شده كه كشورها؟آوردند و داراي بازدهي كارآنهادهاي توانندمي گاهيهاو

و شكوفايي برسند اما با اينوجودبه باال را و از اين طريق به رشد ها در تاريخ حال اين مثال بياورند

و سياستگ.بسيار اندك هستند بفهمند چرا روند كنندمي اران تالشذبسياري از اقتصاددانان

و سياستگ دذنهادسازي و خطا البته.ر برخي كشورها اشتباه پيموده شده استاري اين اشتباه

و  كه در ادامه نشان خواهيم داد كشورهاي فقير به اين طور همانربطي به غفلت يا فرهنگ ندارد

ميهايي دليل فقير هستند كه آنهايي كه قدرت دارند انتخاب مي دهند كه عمالً را انجام  انجامد؛ به فقر

غفلت يا اشتباهات آنها نيست بلكه در بسياري از موارد دليلبهر برداشت غلط آنهابهتعبارت به

و آگاهانه دارد . حالت عمدي

و توصيه براي درك اين حالت مي و بايست فراتر از اقتصاد  هاي كارشناسي گام برداشته

و ببينيم چه كساني اين تصميماها اتخاذ تصميمفرآيند ت را اتخاذرا مورد بررسي قرار دهيم

مي كنند مي . سياسي استفرآيندهايدراين مطالعه نوعي مطالعه. افتدو چرا اين تصميمات اتفاق

در لحاظ به سنتي، علم اقتصاد سياست را ناديده گرفته است اما درك سياست نقشي بسيار حياتي

در طور همان. توصيف نابرابري فعلي در جهان دارد اند ذكر كرده 1970كه اقتصادداناني چون آباله

راتواندميعلم اقتصاد وقتي و معضالت سياسي  به ملكه علوم اجتماعي تبديل شود كه مشكالت

و براي حل آنها بكوشد در ادامه نيز استدالل خواهيم كرد كه عنوان به حوزه اصلي خود بنگرد

از اقتصاددانان بسياري. رسيدن به شكوفايي به حل برخي از مشكالت سياسي اساسي بستگي دارد

و كلي علم اقتصاد در بيشتر موارد وقتي با مشكالت سياسي به نتيجه نرسيده طورهبو اصوالً اند

و داليل ديگري را براي نابرابري اقتصادي در جهان ذكرها نتوانستند آنها را حل كنند توصيف

.كردند

علم اقتصاد مي م پس براي توصيف نابرابري جهاني، وها ختلف سياستبايست انواع

از با اين. هاي اقتصادي اثرگذار هستند را بشناسد هاي اجتماعي را كه بر انگيزه آرايش حال، فراتر

و علم اقتصاد براي درك اين نابرابري نيازمند سياست در ادامه. سياسي خواهد بودفرآيندهاي اينها
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ب و رونق اقتصادي ه حل برخي از مشكالت پايه نيز توضيح خواهيم داد كه رسيدن به شكوفايي

. سياسي بستگي دارد

 نظريه كيفيت نهادهاي سياسي

و يا بر فرض بر ويژگي پس از نقد نظريات رقيب كه عمدتاً حاكمـان ناآگاهيهاي جغرافيايي، فرهنگي

آنهـا در ايـن بخـش، ابتـدا نهادهـاي. پردازنـد استوار هستند، نويسندگان بـه طـرح نظريـه خـود مـي 

ر تقسـيم) غـارتي يـا بهـره كـش، استخراجي(و غيرفراگير) فراگيرنده(ا به نهادهاي فراگير اقتصادي

به كنند مي و نهادهـاي اقتصـاديو سپس تدريج نظريه خود در مورد ارتباط كيفيت نهادهاي سياسي

و انحطاط را مطرح  .كنندميو نيز ارتباط اين دو با مقوله توسعه

غ.1 و )كش بهره( يرفراگيرنهادهاي اقتصادي فراگير

و دليل اين مسئله نيز نهادهاي متفاوت، لحاظبهكشورها هم متفاوت هستند موفقيت اقتصادي با

و انگيزهگذار تأثير قوانين در نظر. آيندميوجودبه است كه براي مردمهايي بر كاركرد اقتصاد

و شمالي چه وضعيتي دارن بگيريد كه مثالً و انتظار آنها از زندگي نوجوانان در كره جنوبي د

و خالقيتي در حوزهو هيچشوندمي چيست؟ آنها كه در شمال در فقر بزرگ گونه نوآوري

و تحصيالت مناسبي نيز به آنها كارآ وضعيتي شود نمي هاي كاري داده مهارت لحاظبهفريني ندارند

كه اين افراد در مدارس هايي بسياري از آموزش. متفاوت از نوجوانان كره جنوبي دارند كامالً

مي كنندمي دريافت آموزد با اين هدف كه بتواند تبليغات محضي است كه رژيم كره شمالي به آنها

هاي بسيار اندكي وجود دارد در اين مدارس كتاب. مشروعيت نظام خود را در ذهن آنها تقويت كند

و وسايلي از اين دست ميبعد از پايان مدرسه. چه برسد به رايانه 10بايست براي مدت هر نوجوان

مي. سال به ارتش برود دانند كه آنها در آينده هيچ حقي براي مالكيت اموال، آغاز اين نوجوانان

و شكوفايي در زندگي نخواهند داشتو كسب  اگرچه برخي از افراد. كار يا رسيدن به ثروت

مي غيرقانوني فعاليتصورت به راد هاي اقتصادي خصوصي را انجام هند تا بتوانند زندگي خود

ب. بچرخانند ميهاين نوجوانان گونه دسترسي قانوني براي بازارهايي كه بتواند دانند كه هيچ خوبي

به مهارت و هاي آنها را در بازارهاي آزاد براي خود توانند نمي آنها عمالً كار بگيرد وجود ندارد

و درآمدي را كسب كنند بحتي آنه. خريدوفروش كنند حقوق عنوانبه درستي از حقوق حقه خودها

.جنوبي كامالً عكس اين شرايط وجود دارد بشري آگاه نيستند، اما در كره
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نهادهاي اقتصادي فراگير مانند آنهايي كه در كره جنوبي يا در اياالت متحده آمريكا وجود

و فرصت مشاركت را توسط توده ده مردم در هاي گستر دارند نهادهايي هستند كه امكان

و مهارت كنندمي هاي اقتصادي فراهم فعاليت بهو از استعدادها و هاي آنها بهترين استفاده را برده

براي فراگير بودن. را براساس تمايالت خود انجام بدهندهايي دهند تا انتخاب افراد اين امكان را مي

بهتر، عبارتبه.بياوردوجودبه بايست امنيت الزم را براي اموال خصوصي نهادهاي اقتصادي مي

و وجودبه طرف بايديك نظام حقوقي بي و ارائه خدمات عمومي نيز براي همه يكسان باشد بيايد

و انعقاد قراردادها مي و خدمات و زمينه مشاركت براي همه افراد در تبادل كاالها  بايست فرصت

و انتخاب دورهو امكان ورود كسب بر اين، عالوه. يكسان صورت بگيردصورت به كارهاي جديد

و كاري براي مردم مي جنوبي كامالً عكس اين شرايط بايست همه جا يكسان باشد، اما در كره شغلي

.وجود دارد

و و تفاوت ميان كره جنوبي و آمريكاي التين در تقابل كره شمالي يا تقابل ميان اياالت متحده

مييك اصل كلي كامالً باعث شكوفا شدن فعاليت توانندمي اقتصادي فراگير نهادهاي. آيد به چشم

و رفاه اقتصادي شود اقتصادي، رشد، بهره آن. وري و برقرار كردن امنيت حقوق اموال خصوصي

و  نقشي مهم در اين زمينه خواهد داشت چرا كه تنها آنهايي كه چنين حقوقي داشته باشند از تمايل

بهگذاري سرمايه انگيزه براي كه. وري خود برخوردار خواهند بودرهو افزايش يك تاجر اگر بداند

 يا ماليات سنگيني بر آن بسته شودمي يا توسط دولت مصادره شودمي خروجي كارش دزديده

و خالقيتي را گذاري سرمايه انگيزه كمي براي كار خواهد داشت چه برسد به اينكه بخواهد شود مي

مي،عمل بياوردهب .ت براي قشر اعظمي از مردم در جامعه وجود داشته باشدبايس اما اين حقوق

يك سرشماري را در مورد جمعيت يكي از مستعمره 1680در در دولت انگلستان هاي خود

هزار نفر است60اين سرشماري نشان داد كه جمعيت كلي اين جزيره حدود. باربادوس انجام داد

ك39كه  هزار نفر ديگر قلمداد21ه اموال مابقي جمعيت يعني هزار نفر آنها بردگان آفريقايي بودند

به مي و جزء دارايي آنها مي شدند و سياه.آمدند حساب پوستان بردگان درواقع اكثر اين افراد

به كشاورزاني بودند كه چغندرقند مي و يك مجموعه بزرگي از اين كشاورزان چغندركار كاشتند

ب 175تعداد  ن سهم كارآاين گروه از چغندر. ردگان را در اختيار داشتنفر مالكيت بسياري از اين

ن داراي حقوق اموال كامالًكارآاين چغندر. هاي اين منطقه را نيز در اختيار داشتند زيادي از زمين

و تعيين شده و دارايي. دولت بودندازسوي مشخص هاي آنها نيز در مورد بردهها اين حقوق اموال

يك چغند. كرد صدق مي مياگر را خواست برده ركار هايش را به ديگري بفروشد خيلي راحت اين كار

و از دولت منطقه انجام مي آن داد و را اي نيز انتظار داشت كه اين معامله را به رسميت بشناسد
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مي تأييد كند اما چرا بايد چنين معامله و40از حدود. دليل آن نيز واضح بود.شد اي تأييد قاضي

ن بزرگ كارآنفر آنها خود از چغندر29حاضر در منطقه يعني در همان جزيره، مأمور ديواني

عليرغم.ن انتخاب شده بودندكارآهشت افسر مهم نظامي نيز از مجموعه چغندر بر اين، عالوه. بودند

و اموال خصوصي در قراردادها براي چغندر بيني همه پيش ن مهم كارآهاي موجود در حوزه حقوق

وجودبه باربادوس هيچ وقت نتوانست نهادهاي اقتصادي فراگير را براي خودجزيره، جزيره

و فرصت،بياورد و هيچ دسترسي به تحصيالت هاي چرا كه دوسوم از جمعيت برده بودند

و هيچ و مهارت اقتصادي نداشتند و انگيزه براي استفاده از استعدادها براي آنهاها گونه توانايي

.وجود نداشت

ا و فرصتنهادهاي هاي اقتصادي نه تنها براي گروه قتصادي فراگير نيازمند حقوق مالكيت امن

و سرآمد جامعه بلكه براي همه قشرهاي جامعه خواهد بود  حقوق اموال تضمين شده، قانون،. نخبه

يك نهاد مرجع بستگي خواهد و تبادل در بازار همگي به و آزادي انعقاد قراردادها خدمات عمومي

از داشت كه همان دولت است يعني نهادي كه توانايي اجبار گذاشتن براي اعمال قانون، پيشگيري

و به رسميت شناختن قراردادها ميان طرفين را خواهد داشت و كالهبرداري جامعه براي. سرقت

هاي مواصالتي، اينكه كاركرد مناسب خود را داشته باشد نيازمند ساير خدمات عمومي نظير جاده

وو شبكه حمل جامعه نيازمند بر اين، عالوه. تا كاالها را بتوان در دل آنها حمل كرد باشدمي نيز... نقل

هاي برخي از گونه. هاي اقتصادي به رونق برسند هاي عمومي خواهد بود تا فعاليت زيرساخت

و كالهبرداري نياز خواهند بود تنظيم و مقررات پايه براي پيشگيري از سرقت بس. گري ياري اگرچه

و شهروندان خصوصي نيز در جامعه ارائه كرد توانمياز اين خدمات عمومي را  از طريق بازارها

آن اما همكاري مورد و نهاددهي يك مرجع مركزي براي تنظيم . باشدمي نياز در اغلب موارد نيازمند

راهب منحصرصورتبه دولت و همه دولت عنوانبه فردي با نهادهاي اقتصادي پيوند خورده

و انضباط، اعمال و نظم مي ضامنكننده قانون و قراردادها و حقوق اموال دولت غالباً شناسند

 كارآمد پس نهادهاي اقتصادي فراگير نيازمند دولت. باشدمي كننده كليدي خدمات عمومي نيز تأمين

و از آن استفاده . كنندمي بوده

هاي مستعمره آمريكاي التين كه در فصلنهادهاي اقتصادي در كره شمالي يا در كشورهاي

اموال خصوصي در كره. قبل، جزئياتي در مورد ذكر شد اين اموال يعني اموال خصوصي را ندارند

حق داشتنها در آمريكاي التين استعماري فقط اسپانيايي. وجود خارجي ندارند شمالي اصالً

و دارايي. مالكيت خصوصي را داشتند در. در مخاطره بود ان بومي كامالًهاي مردم اما اموال

توانستند تصميمات اقتصادي را براساس تمايالت خود هاي مردم نمي كدام از انواع جامعه توده هيچ

و اجبار عمومي قرار داشتند و هميشه در معرض زور كدام از اين جوامع، قدرت در هيچ. بگيرند
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و رفاهر نميدولت براي ارائه خدمات عمومي مهم مورد استفاده قرا گرفت؛ خدماتي كه بتوانند رونق

يك سيستم آموزشي را براي گسترش دادن. بياورندوجودبه را در جامعه در كره شمالي دولت

. توانست مانع از بروز قحطسالي در ميان مردم شود نمي اما عمالً. تبليغات خود به راه انداخته بود

م در آمريكاي التين استعماري نيز دولت از. دام مشغول دروغ گفتن به بوميان بودندها در هيچ كدام

.و سيستم قضايي منصفانه وجود نداشتها اين جوامع فرصت برابر حضور در فعاليت

در شودمي در كره شمالي سيستم حقوقي درواقع يكي از بازوهاي حزب كمونيست قلمداد و

هاي براي اعمال تبعيض در قبال توده ابزاريعنوانبه آمريكاي التين نيز از اين سيستم قضايي

و متقابل با نهادهاي فراگير اين نهادها كه كاركردهاي كامالً اساساً.شد مردم استفاده مي متضاد

ميعبارتبهياكش بهرهدارند نهادهاي اقتصادي  بودن اينكش بهره. شوند بهتر غيرفراگير ناميده

رار اساساًنهادها به اين دليل است كه نهادهاي مذكو و ثروت با اين هدف طراحي شدند تا درآمدها

و آن را استخراج كنند و يا بخشي از جامعه به نفع قشر ديگر بيرون بكشند يك قشر . از

و.2  شكوفايي موتورهاي پيشرفت

هايي بازارهاي فراگير را ايجاد كنند كه نه تنها به مردم آزاديتوانندمي نهادهاي اقتصادي فراگير

مي راي دنبال كردن خواستهب  دهند تا استعدادهاي خود را دنبال كنند بلكه هايشان در زندگي

هاي آنهايي كه ايده. فراهم نمايندها ميدان مناسبي را نيز براي حضور افراد در فعاليتتوانند مي

د شد كه در مشغول خواهنهايي كارگران به فعاليت. كاري را آغاز كنندو كسبتوانندمي بهتري دارند

و شركت آنها بهره و بازدهي بيشتري دارند را هايي كه بازدهي وري با توانميشان كمتر است

. هاي داراي بازدهي بيشتر جايگزين كرد شركت

زمينه را براي روشن شدن ساير موتورهاي پيشرفت يعني توانندمي نهادهاي اقتصادي فراگير

و آموزش در حوزه فناوري هايي اقتصادي پايدار همواره با پيشرفترشد. بياورندوجودبه فناوري

و سرمايه را همراه بوده كه به اجزاي موتور اقتصادي يعني كارگران، زمين هاي موجود اين امكان

ها، هاي موجود همان ساختمان منظور از سرمايه. داده كه از بازدهي بيشتري برخوردار شوند

و ماشين اج مثالً. است... آالت ميبه يك قرن پيش زندگي كردند داد پدري خودمان فكر كنيم كه حدود

و خدمات امكانات رفاهي منزل،و هيچ دسترسي به هواپيما، خودرو يا بسياري از اقالم دارويي

و درماني كه امروزه در اختيار ما هستند نداشتند كه در زندگي ما هاييو پيشرفتها بهبود. بهداشتي

و حاصل شده محصول دانش و نوآوري فريني افرادي است كه از علم براي ايجاد كارآو خالقيت

آمده وجودبه نوآوري توسط نهادهاي اقتصاديفرآيند وكارهاي سودآور استفاده كردند اين كسب

و زمينه حقوق كه عمالً حقوق خصوصي را به رسميت شناختند، قراردادها را به رسميت شناختند



___________________________________________________________��

و و به اين ترتيب فناوريوجودبه در بازارها وكار همه كسبيكسان براي همه افراد واردها آوردند

و پرو توانستند  و نه مكزيك زندگي ما شدند پس جاي شگفتي نيست كه جامعه اياالت متحده

و نه كره بياورند يا مثالًوجودبه اشخاصي چون توماس اديسون را در خود اين كره جنوبي بود

وو شركت كندمي هاي بسيار مهمي را توليد وريشمالي كه امروزه فنا هاي نوآور نظير سامسونگ

.هيوندا را به جهان عرضه كرده است

و دانش نيروي كار استها ها، ظرفيت ها، مهارت قيمي با فناوري دارد آموزشتآنچه ارتباط مس

و هنگام كار مي ما. آموزد كه در مدارس، منزل با بهره لحاظبهامروزه و زدهي در شرايط وري

و اين مسئله نه تنها به آالت بلكه دليل فناوري ماشين بسيار بهتري نسبت به يك قرن گذشته هستيم

و معلومات كافي براي. دانش نيروي كار ما نيز افزايش پيدا كرده است اگر نيروي كار، دانش

استفاده چنداني نخواهدها هاي موجود در جهان را نداشته باشد عمالً اين فناوري استفاده از فناوري

عمالً. هاست اندازي ماشين هاي نيروي كار چيزي فراتر از توانايي راهو ظرفيتها داشت اما مهارت

و مهارت و علمي را توليد كند كه براساس آن، پيشرفت تواندمي هاي نيروي كار آموزش دانش

و تطبيق با اين فنا شودمي امروز بشر هموار وكار در خطوط مختلف كسبها وريو امكان استفاده

از. آيدميوجودبه وكار هاي مختلف كسبو در حوزه اگرچه ما در فصل يك ديديم كه بسياري

و بعد از آن نظير اديسون تحصيالت خيلي بااليي  و افراد نوآور در جريان انقالب صنعتي مخترعان

و اين نوآوري و تحوالت.ن امروزه بودهاي نوي تر از فناوري بسيار سادهها نداشتند امروزه تغييرات

هم براي  و هم براي مخترعين و اين آموزش و ناشي از فناوري نيازمند آموزش است تكنولوژيك

و استفاده و اينجاست كه ما اهميت نهادهاي اقتصاديها كنندگان از اين فناوري كارگران الزم است

كه را مي را هاي يكسان حضور زمينهتوانندمي بينيم . بياورندوجودبه افراد

توانند نمي نهادهاي اقتصادي است كه عمالًدليلبه سطح آموزشي پايين كشورهاي فقير

و فرستادن آنها به مدارس ايجاد بكنند يا نهادهاي هايي انگيزه را براي والدين در تربيت فرزندانشان

و حمايت از آنها سياسي كه عمالً در ايجاد انگيزه براي دولت در ساخت مدارس،  تأمين مالي آنها

و فرزندان آنها نيز عمالً انگيزه ناكام مي و والدين كه هزينه. اي در اين زمينه نخواهند داشت مانند اي

و فقدان بازارهاي فراگير پرداخت بسيار كنندمي اين كشورها براي سطح پايين آموزش خود

آنها.ي موجود خود را به تحرك در بياورنداستعدادهاتوانند نمي اين كشورها عمالً. باالست

و بزرگاني همچون بيل گيتس را از هايي شايد نمونه. بالقوه در خود دارندصورتبه مخترعان

چون آلبرت انيشتين در اين كشورها وجود داشته باشند كه درحال حاضر مانند يك هايي شخصيت

يك كارگر ضعيف در نقاط مختلف كار و مجبورند كارهايي را انجام دهند كنندمي كشاورز فقير يا
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و دليل اصلي نرسيدن و مسائلي از اين دست كه اصالً تمايلي به آنها ندارند؛ نظير حضور در ارتش

. وقت فرصت محقق كردن اهداف خود در زندگي را نداشتند ست كه آنها هيچا آنها به سطوح باال اين

لقوه بازارهاي فراگير، تشويق نوآوري در حوزه توانايي نهادهاي اقتصادي براي جذب توان با

وگذاري سرمايه فناوري، و به تحرك رساندن استعدادها هاي تعداد زيادي از افراد مهارت در مردم

توصيف ناكامي مكرر اين نهادهاي اقتصادي. نقشي بسيار حياتي در رشد اقتصادي خواهد داشت

و . شودمي وع اصلي كتاب حاضر قلمدادورده كردن اين اهداف ساده موضآبر در تأمين

و غيرفراگير.3  نهادهاي سياسي فراگير

و با شودمي همه نهادهاي اقتصادي توسط جامعه ايجاد ؛ مثالً در كره شمالي، اين نهادها باالجبار

و كمونيستها فشار از طريق كمونيست اند توانسته 1940نيز در دههها به مردم تحميل شده است

اين سيستم را تحميلها در آمريكاي التين نيز اسپانيايي. بياورنددستبه در اين كشورقدرت را 

كشور كره جنوبي به اين دليل، نهادهاي اقتصادي بسيار متفاوتي نسبت به كره شمالي داشته. كردند

اند تصميماتي را در حوزهو تمايالت مختلف توانستهها است كه در آن افراد مختلف با انگيزه

.بهتر، كشور كره جنوبي از سياست متفاوتي برخوردار بودعبارتبه نهاددهي جامعه بگيرند؛

ازآسياست، فر . كندمي طريق آن، جامعه قوانيني را براي اداره خود انتخاب يندي است كه

و رونق توانندمي سياست به اين دليل ساده در نهادها حضور دارد كه نهادهاي فراگير در شكوفايي

درها برخي از افراد يا گروه. صادي كشور سهم مفيدي ايفا كننداقت نظير نخبگان حزب كمونيست

ن جزيره استعماري باربادوس عمالً اين نقش را از طريق ايجاد نهادهاي كارآكره شمالي يا چغندر

ميوجودبه وقتي تعارضي در حوزه نهادها. بازي كردندكش بهره ب بيايد آنچه اتفاق ه افتد بسته

را حمايتتوانندميوشوندمي هاي سياسي برنده گروه يا افرادي دارد كه در بازي هاي بيشتري

يك اتحاد مؤثر را در بين خود شكل دهند و و به منابع ديگري دسترسي پيدا كنند . جذب كرده

و گروههب . بسته به نوع توزيع قدرت سياسي در جامعه داردها طور خالصه برنده شدن افراد

يك جامعه تعيين اين نهادها. كننده كليدي در نتايج اين بازي بزرگ هستند نهادهاي سياسي

مشخص كنند كه يك توانندميو كنندمي را در سياست مديريتها درواقع قوانيني هستند كه انگيزه

و كدام بخش نهادهاي. هايي از دولت حق چه كاري را خواهند داشت دولت چگونه انتخاب شود

را كنندميي معلومسياس و با چه اهدافي اين قدرت گيردميدستبه كه چه كسي در جامعه قدرت

 خواه تماميتاگر توزيع قدرت غيرمحدود باشد نهادهاي سياسي نيز. گيردمي مورد استفاده قرار

آنميوجودبه هاي استبداديو رژيمشوند مي را در تاريخ در نقاط مختلف جهان آورند كه نظاير
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در خواه تماميتهاي داراي نهادهاي سياسي در نظام. ايم ديده نظير آنچه كه در كره شمالي يا

كه آمريكاي التين ديده بهتوانندمي ايم كساني دست بگيرند نهادهاي سياسي را نيز اين قدرت را

ب تا عمالً ثروت كنندمي براي خود ايجاد و قدرت خود را به قيمت تلف كردن خش اندوزي كرده

را. اي از جامعه افزايش دهند عمده مساوي صورتبه در مقابل، نهادهاي سياسي كه قدرت موردنظر

را سيستم شودمي بر آنها اعمالهاييو محدوديت كنندمي در جامعه تقسيم وجودبه هاي متكثر

ب. آورد مي يك گروه كوچك يا مجموعههدر اين حالت قدرت سياسي ا جاي اينكه در درون ز افراد اي

. كنندمي هاي متكثر موجوديت پيدا اي از گروه در جامعه النه كند يا قرار بگيرد در طيف گسترده

و نهادهاي اقتصادي فراگير وجود دارد اما پرواضح است كه ارتباط نزديكي ميان تكثرگرايي

و اياالت متحده توانسته هاي اقتصادي اند نهاد نكته كليدي در درك اين مسئله كه چرا كره جنوبي

هاي مركزي آنها نيز فراگير داشته باشند صرفاً نهادهاي سياسي متكثر آنها نبوده است بلكه دولت

كه دولت و كليدي در اين. بهينه متمركز شدندصورتبه هاي قدرتمند بودند يك نقطه اختالف مهم

ك. وضعيت كشور سومالي در شرق آفريقا باشدتواندمي زمينه شور سومالي قدرت سياسي در

به هاست كه توزيع گسترده مدت و تقريباً حالت تكثرگرا گونه درواقع هيچ. خود گرفته است اي داشته

و خودكامگي در كنترل امور در اين كشور وجود  ل جامعه سومالي به قباي. نداشته استاستبداد

و اند براي خود تعيين كدام نتوانسته متعددي تقسيم شده كه هيچ . بر ديگري مسلط شوند كننده باشند

اس قدرت قبيله و اين نوع از توزيع قدرت.ل ديگر محدود شده استلحه قباياي نيز با توان نظامي

و آشوب ختم،تواند به نهادهاي فراگير بيانجامد البته نمي و شودمي بلكه بيشتر به نوعي بحران

و عمالً گونه تمركزگر نهايتاً دولت مركزي كشوري مانند سومالي نيز هيچ ايي سياسي نخواهد داشت

و اجراي حداقل صورتبه تواند دولت نمي و دچار ناتواني در اعمال متمركز امور را اداره كند

و انضباط در فعاليت قانون و نظم و حتي مسائل پايه امنيتي براي ها هاي اقتصادي، تجاري

.شهروندان خود خواهد شد

و رايج ماكس وبر معروف و معتقد است كه مهمترين ترين تعر ترين يف از دولت را ارائه كرده

هاي بدون چنين انحصاري در حوزه فعاليت. باشدمي ويژگي آن انحصار اجبار مشروع در جامعه

و عدم تمركزگرايي تا اندازه را اي مقبول دولت عمالً نمي دولت اجراكننده عنوانبه تواند نقش خود

و قانون ايفا كند و انضباط و فعاليتچه. نظم برسد به اينكه بخواهد خدمات عمومي را ارائه كرده

و تنظيم نمايد را. اقتصادي را تشويق متمركز صورتبه وقتي عمالً دولت نتواند قدرت سياسي خود

در طور همانپيش ببرد جامعه دير يا زود به مرحله بحران خواهد افتاد،  كه سومالي مثالي واضح

. اين زمينه است
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مي در ادامه و البته صورتبه كنيم نهادهاي سياسي را كه از اين قدرت تمركز تالش بهينه

وقتي هركدام از اين شرايط. نهادهاي سياسي فراگير نام ببريمعنوانبه اند تكثرگرا استفاده كرده

ن و بايد به آنها نهادهاي استخراجيتوانميوجود نداشته باشند عمالً و اين نهادها را فراگير ناميد

. غيرفراگير سياسي گفت

هم و اقتصادي وجود دارد البته و. افزايي بسيار بااليي ميان نهادهاي سياسي نهادهاي سياسي

و كندمي اقتصادي غيرفراگير قدرت را در دست گروه اندكي از افراد در جامعه محدود

مي محدوديت نهادهاي اقتصادي نيز. نمايند هاي كمي را نيز در اعمال قدرت ازسوي آنها اعمال

و به اين ترتيب، منابع ساير اقشار جامعه به نفع آنها شودمي توسط اين گروه اندك نهاددهي

بكش بهرهنهادهاي اقتصادي. گردد استخراج مي باه يا غيرفراگير همين دليل با قدرت سياسي

شنهادهاي سي اقتصادي براي بقاي خود نيازمند درواقع نهادهاي.داسي غيرفراگير نيز همراه خواهد

را. نهادهاي سياسي غيرفراگير خواهند بود بهينه توزيع صورتبه نهادهاي سياسي فراگير كه قدرت

و مي نمايند عمالً مخالف نهادهاي اقتصادي هستند كه منابع گروه ديگري از جامعه را مصادره

قها همين دليل با هرگونه وضع تعرفههب. استخراج كنند وانين محدودكننده ورود افراد به بازارو

. كندمي مخالف بوده چرا كه عمالً اين قوانين منافع گروه اندكي از افراد را در بازارها تأمين

و استثمار بردگان، بدون براي مثال در باربادوس، سيستم كاشت چغندر براساس برده گيري

و و اين قدرت سيا نهادها سي بود كه بردگان را از فعاليت سياسي قدرت سياسي امكانپذير نبود

و اجازه مشاركت به آنها نمي محو مي هم. داد كرد اكنون در كره شمالي وجود سيستم اقتصادي كه

اين. كندمي نفر منافع گروه اندكي از نخبگان كمونيست را تأمينها دارد نيز با به فقر كشاندن ميليون

و چيرگي سياسي . حزب كمونيست عمالً امكانپذير نبوده است سيستم اقتصادي بدون غلبه

هم يك حلقه بازخورد اين رابطه و سياسي غيرفراگير درواقع افزايي ميان نهادهاي اقتصادي

بدين نحو كه نهادهاي سياسي به گروه نخبه كه در صدر گروه. دهد بسيار قوي را تشكيل مي

دي موردنظر خود را با محدوديتي اندك تا نهادهاي اقتصادهدمي سياسي قرار دارد اين امكان را

هم مانع كار آنها نشود و كسي تا كنندمي اين، اين افراد اين امكان را پيدابر عالوه.انتخاب كنند

و تحول آنها را مديريت كنند نهادهاي اقتصادي. نهادهاي سياسي را در آينده نهاددهي كرده

و در پاسخ به اين فعاليت سيا  سي، ثروت را براي گروه نخبه مذكور بيشترغيرفراگير در عوض

مي كنند مي و رفاه اقتصادي آنها را افزايش و دوام كه بعد رونق و به اين ترتيب باعث قوام دهند

.شوند قدرت سياسي گروه مذكور مي
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نشينان اين امكان را داشتند تا از قدرت سياسي خود براي تأمين در آمريكاي التين مستعمره

از مجموعه نهادهاي اقتصادي بر ديگران استفاده كنند كه اين كار ثروت فراواني را به قيمت اي

ب منابعي كه اين نهادهاي. همراه داشته هدررفت توانايي گروه ديگري از جمعيت براي آنها

مي اقتصادي توليد مي داد تا ارتشي را براي خود كردند به گروه نخبه حاكم بر جامعه اين امكان را

و نيروهاي امنيتي براي دفاع از انحصار مطلقدرست كرد گراي خود بر قدرت سياسي تشكيله

و سياسي غيرفراگيرفرآيند اثر اين. دهند مستمر از صورتبه عمالً اين بود كه نهادهاي اقتصادي

و بقاي همديگر كمك مي و به دوام .كردند همديگر حمايت كرده

هم و سياسي غيرفراگير بسيار بيشتر از اين استافزايي ميان نهادهاي اقت البته رابطه . صادي

و فعلي كه قدرت را در دست دارند توسط تازه  واردها به چالش كشيده وقتي نخبگان حاضر

لذا انگيزه آنها براي حفظ كمتري قرار دارند،هاي وارد در معرض محدوديت اين افراد تازهشوند مي

و ايجاد مجموعه . دتر از نهادهاي اقتصادي بسيار بيشتر استاي جدي اين نهادهاي سياسي

شكل گرفتند كه نهادهاي سياسي فراگير آنها هايي اما نهادهاي اقتصادي فراگير براساس بنيان

و امكان صورتبه را ايجاد كردند كه در آن توزيع قدرت و يكسان در جامعه انجام شده گسترده

ن. سوءاستفاده از آن نيز محدود گرديده است و چنين هادهاي سياسي امكان سوءاستفاده از قدرت

و دشوارتر به چالش كشيدن بنيان لذا آنهايي كه قدرت كندمي هاي نهادهاي فراگير را دشوارتر

راحتي از آن براي ايجاد نهادهاي اقتصادي غيرفراگير به نفعهبتوانند نمي كنندمي سياسي را كنترل

و توانندمي گير در عوضنهادهاي اقتصادي فرا. خود استفاده كنند و يكسان منابع توزيع عادالنه

و بقاي نهادهاي فراگير را نيز تسهيل كنندوجودبه ثروت را و دوام . آورده

و 1618مثالً در سال شركت ويرجينيا برخالف قراردادهايي كه قبالً منعقد كرده بود زمين

و آزادي را به مستعمره سپس مجمع عمومي در سال بعد به نشينان تحت اجبار خود اعطا كرد

را مستعمره حقوق اقتصادي بدون حقوق. بگيرنددستبه نشينان اجازه داد تا اداره امور خود

هاي مستمر شركت نشينان نداشت؛ چراكه آنها تالش يي الزم را براي مستعمرهكارآسياسي عمالً 

و دوام چنين اقتصادي در عمل به اين ترتيب، امك. ويرجينيا براي استعمار خود را ديده بودند ان بقا

نهادهاي. دوام داشته باشندتوانند نميو فراگيركش بهره درواقع تركيبي از نهادهاي.شد ممكن نمي

هاي سياسي فراگير امكان بقا براي مدت زمان زيادي نخواهند داشت؛ چه اينكه غيرفراگير در سيستم

ب . خوبي نشان داديمهدر مثال جديد باربادوس نيز اين مسئله را

تحت حمايت نهادهاي سياسي غيرفراگير توانند نمي طور مشابه نهادهاي اقتصادي فراگير نيزهب

احتمال دارد اين نهادهاي فراگير خود به نهادهاي غيرفراگير تبديلها در اين حالت. قرار بگيرند

و منافع گروه اندكي از قدرتمندان را تأمين كنند يا اينكه مم كن است پويايي اقتصادي كه اين شوند
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و راه را برايميوجودبه نهادها و زمينه آورند باعث تزلزل در نهادهاي سياسي غيرفراگير شود

نهادهاي اقتصادي فراگير اساساً منافع گروه نخبه جامعه. ظهور نهادهاي سياسي فراگير ايجاد كنند

ط را كاهش مي و اختصاصيدهند؛ گروهي كه عمالً اين منافع را از  ريق مديريت نهادهاي غيرفراگير

مي اين كاهش منافع به اين. اند آوردهدست به مي صورت اتفاق در افتد كه نهادهاي غيرفراگير بايست

و به رسميت شناختن حقوق خصوصي  و وجود قراردادها بازار به رقابت با نهادهاي ديگر بپردازد

. عمالً باعث زوال آنها خواهد شد

و رونق را انتخاب نكنيم؟چرا.4  هميشه شكوفايي

و سياسي كه توسط جامعه انتخاب و توانندميشوندمي نهادهاي اقتصادي حالت فراگير داشته

و به موانعي  هم وجود دارد كه نهادهاي غيرفراگير شده باعث رشد اقتصادي شوند يا اين امكان

ملت. براي رشد اقتصادي تبديل شود و مردودو كشورهاها اساساً كه شوندمي وقتي رفوزه

ومي كاربهراكش بهرهنهادهاي اقتصادي غيرفراگير يا  گيرند كه اين نهادها نيز تحت حمايت

و اين مجموعه در حكم مان قيموميت نهادهاي سياسي غيرفراگير عي جدي در رشد اقتصادي هستند

ساما اين به اين معناست كه انتخاب نها خواهد بود، نقدها يعني شي كانوني در ياست حاكم بر نهادها

ميعبارتبه.خواهد داشتها حركت ما در درك داليل موفقيت يا ناكامي ملت  بايست اين درك بهتر

و نهايتاً رشد اقتصادي وجود به بيايد كه چرا سياست برخي از جوامع به ايجاد نهادهاي فراگير

و بخش عمده انجامد درحالي مي ا كه سياست گروه و حتي امروز به اي ز جوامع ديگر در طول تاريخ

. اندو غيرفراگير انجاميده كه مانع رشد اقتصادي شدهكش بهرهايجاد نهادهاي

مي كارآآش بايست انگيزه الزم در افراد براي ايجاد انواعي از نهادهاي مشخص است كه

به ايد اينش. بياورند وجود داشته باشدوجودبه اقتصادي كه بتوانند شكوفايي را كه طور نظر برسد

و مي اين انگيزه در همه افراد وجود دارند در آنها خواهند كه چنين نهادهايي را براي ايجاد پيشرفت

مي. بياورندوجودبه جامعه خواهند اما آيا همه شهروندان يا همه سياستمداران يا همه ديكتاتورها

و پيشرفته شود .كه كشور تا اندازه ممكن ثروتمند

بگذاريد بازهم به كشور پادشاهي كنگو برگرديم اگرچه اين پادشاهي در قرن هفدهم فروپاشيد

راها اما زمينه آورد كه بعدها از استعمار بلژيك در وجودبهو هويت الزم براي كشوري مدرن

شد 1960 و فقر عنوانبه كنگو. خالص و مشكالت اقتصادي متعدد يك كشور مستقل با زوال

شد 1997تا 1965هاي در دوران حكومت جوزف موبوتو بين سال گسترده اين زوال. مواجه

اي از نهادهاي موبوتو مجموعه. اقتصادي بعد از موبوتو نيز توسط لورن كابيال ادامه پيدا كرد
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و. آوردوجودبهرا اقتصادي غيرفراگير شهروندان اين كشور نيز به مرحله فقر افتادند اما موبوتو

علف(نش همراها مي كه به آنها و قدرت رسيدند)شد هاي بزرگ گفته موبوتو براي. به نهايت ثروت

يك فرودگاه بزرگ  و در آن خود كاخي در محل زادگاهش بنا كرد كه در شمال كشور قرار دارد

وي اين هواپيما را از خطوط. براي نشستن هواپيماهاي مافوق صوت كنكورد نيز تأسيس نمود

را او در قاره اروپا نيز كاخ. هايش به اروپا اجاره كرده بود انسه براي مسافرتهواپيمايي فر هايي

و زمين هاي متعددي را نيز در پايتخت بلژيك يعني شهر بروكسل براي خود ايجاد خريداري كرد

. نمود

را كه ثروت مردم كنگو بهتر نبود كه نهادهاي اقتصادي را ايجاد كند براي آقاي موبوتو اما آيا

توانست خواست كه شكوفايي كشورش را رقم بزند آيا عمالً نميمي؟ اگر موبوتو واقعاًافزايش دهد

كه داخل توليد كند؟درثروت بيشتري  متأسفانه شهروندان بسياري از كشورهاي جهان معتقدند

را هاييهنهادهاي اقتصادي كه بتوانند انگيز. اي در پادشاهان آنها وجود نداشته است چنين انگيزه

بوجودبه براي پيشرفت اقتصادي و قدرت را نحوي انجام خواهنده بياورند عمالً بازتوزيع درآمدها

و سايرين از آن بي در. بهره خواهند بود داد كه ديكتاتورها اين نظري است كه در عموم شهروندان

.دنيا وجود دارد

وجود خواهد دهاي اقتصادي الزاماًست كه همواره جدال پيرامون نهاا مشكل اساسي البته اين

ب. داشت يك ملت وه نهادهاي متفاوت، پيامدهاي مختلفي را براي شكوفايي همراه خواهند داشت

و قدرت در  و رفاه اقتصادي چگونه توزيع خواهد شد براساس آنها مشخص خواهد شد كه ثروت

وميوجودهب رشد اقتصادي كه از طريق اين نهادها. اختيار چه كسي خواهد بود آيد برندگان

ب در جريان انقالب صنعتي در انگلستان نيز اين نكته مصداق. همراه خواهد داشتهبازندگاني را

و شكوفايي كه امروزه در كشورهاي ثروتمند جهان ديده داشت كه در آن بنيان  هاي پيشرفت

شد شود مي م در مجموعهفرآيند اين. گذاشته و اشين بخار، حملاي از تحوالت فني در حوزه ونقل

و. توليد نساجي متمركز شده بود اگرچه ماشيني شدن به افزايش چشمگير در درآمد كلي انجاميد

نهايتاً به بنياني براي جامعه صنعتي مدرن تبديل شد اما بسياري در همان زمان نيز با آن مخالف 

به. بودند برعكس، اين مخالفت با رشد اقتصادي بيني آنها بود بلكه دليل غفلت يا كوته اين مخالفت نه

و تحول فني همواره همراه با پيامدهايي هستند. متأسفانه منطق خاص خود را داشت رشد اقتصادي

مي كه جوزف شومپتر اقتصاددان معروف آن فرآيند بهتر اينعبارتبه.نامد را تخريب خالقانه

هاي هاي جديد، منابعي را از بخشخشب. كندمي ساختارهاي جديد را جايگزين ساختارهاي قديمي

ازو هاي جديد، كسب شركت. كنندمي قديمي جذب مي شركت كار را و شناخته شده . گيرند هاي قديمي

و فرآيند.كنندمي هاي فعلي را از رده خارجو ماشينها هاي جديد نيز مهارت فناوري رشد اقتصادي
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بازندگاني را در كنار برندگان در حوزه گيرديم نهادهاي فراگيري كه براساس آن اين حالت شكل

و در بازار اقتصادي و هراس از اين تخريب خالقانه غالباً ريشه. وردآميوجودبه سياسي ترس

و سياسيهايي چنين مخالفت و نهادهاي فراگير اقتصادي . باشدمي با اقتصاد فراگير

از اين مسئله گرفت توانميمهمي كه هاي خاص، درس فارغ از مسئله موفقيت يا ناكامي گروه

مي گروه: به اين ترتيب است و مخالف هاي قدرتمند غالباً در برابر پيشرفت اقتصادي موضع گيرند

و پيشرفت اقتصادي هستند فر. موتورهاي رشد آنآرشد اقتصادي صرفاً يندي نيست كه در

ب يا افراد تحصيلكرده آالت بهتر ماشين يكتر حضور داشته باشند، و تحولفرآيند لكه گرا

ميصورتبه ساختارشكن است كه در آن تخريب خالقانه لذا رشد، فقط وقتي. افتد گسترده اتفاق

مي اتفاق مي و به پيش در افتد و رود كه بازندگان اقتصادي آن كه زماني اختيارات اقتصادي داشتند

و از كه همه اثر اين رشد آنها را از دست دادند مانع آن نشوند مهمتر اينكه بازندگان سياسي نيز

.بينند مقابل آن نايستند قدرت سياسي خود را در خطر مي

و درآمد نهايتاًدستبه تعارض براي به تعارض در حوزه تواندمي گيري منابع اندك، قدرت

و نهادهاي اقتصادي كه تعيين و از اين كننده فعاليت قوانين بازي منجر شود  هاي اقتصادي هستند

ميفرآيند مي نيز نفع آيد تمايالت همهميوجودبه وقتي تعارضي. گيرند برند تحت تأثير آن قرار

نها گروه مي. همزمان پاسخ گفتصورتبه توانميرا و مأيوس برخي شكست و شوندمي خورند

را برخي ديگر نيز به موفقيت مي و نتايج خوبي اين اينكه چه كسي پيروز. آورندميدستبه رسند

يك كشور بجا گذاشت اگر. تعارض خواهد بود تأثيرات بسيار مهمي بر مسير حركت اقتصادي

علمهايي گروه مانع رشد توانندمي مذكور باشند آنهافرآيند برندگان كنندمي كه در مقابل رشد قد

و اقتصاد نيز دچار ركود خواهد شد . اقتصادي باشند

 جامعه الزاماً نبايد در برابر نهادهاي سياسي بايستند نهايتاًاين منطق كه چرا گروه قدرتمند در

هاي برخي از گروه خواه تماميتدر يك رژيم. به نوع انتخاب نهادهاي سياسي نيز بيانجامدتواند مي

و نهادهاي اقتصادي را بنابر ميل خودتوانندمي جامعه وجودبه از قدرت خود استفاده كرده

اين تمايل را نيز خواهند داشت كه نهادهاي سياسي را به حالت تكثرگرا تبديل اما آيا آنها. بياورند

ب س طورهكنند؟ قدرت سياسي آنها را تواندمي ال منفي است؛ چرا كه اين مسئلهؤكلي پاسخ به اين

و عمالً دشواري در محدود كند وجودبه نهاددهي نهادهاي اقتصادي هاي فراواني را براي آنها

آ مي. نها بتوانند منافع خود را تأمين كنندبياورد تا ب در اينجا نيز  سرعتهبينيم كه منبع تعارض

و مردمي كه از نهادهاي اقتصادي. آيدميوجود به ميكشه بهرافراد از حاكمان توانند نمي برند رنج

بياورندودوجبه مستبد خود انتظار داشته باشند كه آنها داوطلبانه تغييراتي را در نهادهاي سياسي
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به.و بازتوزيع قدرت را در جامعه انجام دهند و فشار تنها راه تغيير در اين نهادهاي سياسي اجبار

و نخبگان جامعه براي ايجاد نهادهاي تكثرگراي بيشتر خواهد بود .منتخبان

 كه هيچ دليلي وجود ندارد كه نهادهاي سياسي ادعا كرد از آنجاييتوانميطور مشابه به

گونه تمايل طبيعي نيز براي متمركز كردن خودكار به نهادهاي تكثرگرا تبديل شوند، هيچورتص به

براي ايجاد يك نهاد دولتي متمركز در هايي البته شايد انگيزه. قدرت سياسي وجود نخواهد داشت

چنين تمركزي در آنها وجود نداشتهيك جامعه وجود داشته باشد؛ خصوصاً در جوامعي كه قبالً

ويبراي مثال در كشور سومالي اگر يكي از قبا. است يك دولت متمركز قوي را ايجاد كرده ل بتواند

و انضباط را در كشور ب بياورد مطمئناًوجودبه نظم ه منافع اقتصادي فراواني نيز براي اين گروه

و اين قبيله ثروتمندتر خواهد شد ميفرآ اما چه چيزي مانع از اين،همراه خواهد داشت ؟ شود يند

يا. نوعي هراس از تغيير استهايي مانع اصلي براي تمركز سياسي در چنين حالت هر گروه، قبيله

بياورد مطمئناً قدرت را نيز در وجودبه سياستمداري كه بخواهد چنين تمركزي را در چنين دولتي

ا و مطمئناً و خشم قبايدست خود متمركز خواهد كرد و افرادها، گروهلين مسئله باعث عصبانيت

فقدان تمركز سياسي نه تنها.خواهند بودفرآيند ديگر خواهد شد، چراكه آنها بازندگان سياسي اين

يك محدوده  و انضباط در سرزمين خواهد بود بلكه كنشگران فراواني نيز در به معني فقدان قانون

ا و ترس از مخالفت شودمي مورجغرافيايي با قدرت باال حضور خواهند داشت كه مانع از تغيير در

عبارتبه.اي ديگر شود مانع از تمركز قدرت توسط عدهتواندمي آنها يا واكنش خشن آنها نهايتاً

، تمركز سياسي صرفاً مي بهتر و كفايت سياسي باال وقتي اتفاق يك گروه از مردم از قدرت افتد كه

در كشور سومالي اين برتري قدرت وجود.دبه نسبت ديگران براي ايجاد يك دولت برخوردار باشن

و و هيچ قبيلهقدرت حالت متوازني بين قباي ندارد تواند ميلش را بر ديگران تحميل كند اي نميل دارد

.لذا فقدان تمركزگرايي سياسي در اين كشور ادامه خواهد داشت
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و نظرها گزيده نقدها

ميها چرا ملت«درباره.1 )فرانسيس فوكوياما:هنويسند(»خورند؟ شكست

به دارن عاصم و جيمز رابينسون ملت«تازگي كتابي را با اين عنوان اوغلو مي چرا » خورند؟ ها شكست

به. اند كرده منتشر . خود جلب خواهد كرد كتابي بزرگ در زمينه پيشرفت كه توجه زيادي

ه ساينكه آيا هرگز چنين مطالعاتي به درك درستي از پيشرفت خواهد رسيد . ال استؤنوز جاي

س برعكس، عاصم و رابينسون با قاطعيت روي چطور نهادهاي: اند االت مهم تمركز كردهؤاوغلو

 1500ها در سال ترين غني ري شكل گرفتند، چرا مناطقي كه جزءمعاصر توسط نهادهاي استعما

ند پذيرفتند ثروت خود اي از برگزيدگان ثروتم يا چطور عده. ها هستند بودند اكنون در ميان فقيرترين

.را پخش كنند

ملت«در كتاب مي چرا و رابينسون برعكس كارهاي آكادميك، عاصم»خورند؟ ها شكست اوغلو

و به زبان انگليسي روان نوشته شده است .آنها، كتاب جديد براي مخاطب عام

و رابينسون دو بينش مرتبط دارند عاصم د: اوغلو و اين نهادها در رشد اقتصادي اهميت ارند

.هستند كه مد نظر مسئولين سياسي هستندهايي نهادها همان

مي اين جمالت واضح به و نظر رسند، ولي بسياري از مخاطبان پيغام آن را آنچنان كه بايد

و پيشرفت، فرضيه. اند شايد درك نكرده مي» غفلت«در ميان متخصصين رشد عدم: شود مشاهده

و رابينسون برعكس، عاصم. رهاي خوب استپيشرفت، نتيجه ندانستن راهكا اند بر اين عقيده اوغلو

مي كه نهادهاي بد نتيجه سيستم .كنندميباشند كه در كشورهاي درحال توسعه بد عمل هاي سياسي

و قوانين«در كتاب 2009اين عبارات تقريباً مشابه نظرات ارائه شده در سال خشونت

و در آن باشد كه توسط داگالسمي»اجتماعي و بري وينگاست نوشته شده بود نورث، جان واليس

:بحث اين است كه بيشتر جوامع توسعه نيافته، جوامعي هستند كه اين عبارت برايشان مصداق دارد

آن»قوانين دسترسي محدود« ويك مجموعه رانت كه در خوار دسترسي به سيستم اقتصادي

هي. كند سياسي را محدود مي »دربرگيرندگي/ استخراج«چ تفاوتي ميان مرز مفهوم در عين حال، من

و مفهوم دسترسي در اثر عاصم و رابينسون و بقيه نمي» باز/ محدود«اوغلو .بينم در كتاب نورث

آن گيري درخصوص ارجحيت سياست اين نتيجه و نهادها براي پيشرفت اوغلو طور كه عاصم ها

تو رابينسون تصريح مي برأكنند در عاصم. مشي كشورها داردخط ثيرات مهمي و رابينسون اوغلو

و جهت تمركز توجهات نظريه و همچنين اند بر نهادها تالش زيادي كردهسياستگذاران پردازان

اند، اما اين بر اهميت سياست براي رشد اقتصادي كوشيده منظور شكل دادن به توافق عام مبني به

آ .تر دست يابد نها موفق نشده است به نتايجي عميقبسيار نااميدكننده است كه كتاب برجسته
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و عاصم از اولين مشكل با تحليل آنها، مفهومي است و رابينسون هرگز تعريفي شفاف اوغلو

ها كه هريك از اين واژهياز آنجاي. دهند گيرند ارائه نميمي آنچه كه مفاهيم موردنظرشان دربر

يك دست يابيم، بسيار دشوگيردمي معاني متعددي را دربر . ار است كه به مفهوم واحدي از هر

كه بسياري از جوامعياز آنجاي. ريخي آنان را باطل كنيمهمچنين دشوار خواهد بود كه ادعاهاي تا

و فراگير هستند، هر درجه از رشد در دنياي حقيقي به نوعي تلفيقي از نهادهاي يا عدم(استخراجي

يك از ويژگتواندمي)موفقيت .هاي فراگيري يا استخراجي نسبت داده شوديبه هر

و جيمز رابينسونا دارن عاصم: نويسندگان(پاسخ به نقد فوكوياما )وغلو

ملت ما معموالً از واكنش مي هايي كه نسبت به كتاب چرا مي ها شكست كنيم خورند دريافت

وب خرسنديم، چه از طريق منتقدين در روزنامه و يا چه به واسطه كه طور همان.هاالگها، مجالت

بهر انتظار مي هم كمتر دوستانه و برخي مي فت، برخي از آنها مثبت بودند از. رسيدند نظر ولي يكي

و محتواي نقدگونه متمايزي دارد .نقدها كه توسط فرانسيس فوكوياما نوشته شده، لحن انتقادي

از. واكنش ابتدايي ما ناديده گرفتن آن بود در ولي پس از آن بارها ما پرسيده شد چه واكنشي

در اينجا مايل. ايم، بنابراين تصميم گرفتيم به ادعاهاي اصلي آن پاسخ دهيم مقابل اين نقد داشته

مي هستيم روي تعدادي از انتقادات اصلي كه فوكوياما به كتاب چرا ملت خورند وارد ها شكست

.كرده تمركز كنيم

ه«نويسد ابتدا، فوكوياما چنين مي ميآنها تر در كتاب دهند كه پيش مان نقطه نظري را ارائه

و بري وينگاست در سال  .»مطرح شده بود 2009نگاشته شده توسط داگالس نورث، جان واليس

ملت آثار ما كالً ميو كتاب چرا خورند باالخص بر شالوده تفكرات اصلي نورث شكل ها شكست

كه البته بايد براي،هاي اساسي نيز وجود داردتبايست خاطرنشان كرد كه تفاو گرفته است ولي مي

.مهمترين اين تمايزات نقش سياست است. فوكوياما مشهود باشد

ت و امثال آن و اجتماعي دارندأكتاب نورث براي مثال،. كيد بيشتري بر روي عوامل اقتصادي

ميهمچنان كه فوكويام»قانون دسترسي آزاد«مفهوم مطرح شده توسط آنان با عنوان  گويد، بسيارا

.است»هاي سياسي فراگير نهاد«متفاوت از 

و نويسندگان همكار وي مي باشد، ولي اين اظهارنظر نيز صحيح اگر چه كتاب ما مديون نورث

. كندمي نيست كه ما را متهم به بازآفريني همان مباحث مطرح شده توسط او در زير پوششي جديد

بر ايده كتاب نورث استوار گرديده، ولي رويكردي متفاوت در مجموع، روشن است اگرچه اثر ما

يك مكمل ديگري نيز  و اين دو اثر نه تنها يكي بر پايه ديگري شكل گرفته كه هر برگزيده است

.هست
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و فراگير مشكل دارد دوماً، فوكوياما بحث مي يك. كند كه تمايز ما ميان استخراجي اين فقط

ر و اگر منظور وي اين است كه نهاد.وشن نيستانتقاد است، ولي معني دقيق آن هاي فراگير

اند، اين دقيقاً درست هاي مفرط در نظر گرفته شده عنوان نمونهبه)و اقتصادي(استخراجي سياسي 

.است

اي خاكستري هستند، ولي همچنانكه در كتاب نيز اشاره داشتيم، بيشتر كشورها در سايه

ميمفيدتر خواهد بود اگر براي درك به و سفيد شروع كنيم تر آنچه كه اتفاق از. افتد با سياه ولي اگر

طرف ديگر منظور فوكوياما اين باشد كه ما معتقديم جوامع در حقيقت كامالً فراگير يا كامالً 

استخراجي هستند، اين كامالً اشتباه است، زيرا بيشتر كتاب در مورد درجات استخراجي بودن 

درو قدم كندمي صحبت .گيري نهادهاي فراگير مسير شكل هايي

و همه ، كه فوكوياما درباره آن نيز نقطه نظراتي دارد، همه براي مثال بحث ما درخصوص چين

و مطلق به سوي فراگير شروع نكرد بلكه در مورد اين است كه چين رشد خود را با تغيير كامل

ب به سمت نهادـ هر چند محدودـهاي قدم .رداشتهاي فراگير اقتصادي

و فراگير سازي عناصر سازنده نهاد سوماً، فوكوياما ما را متهم به عدم شفاف  هاي استخراجي

مييحتي تا جاي.كند مي ت براي مثال ادبيات گسترده: نويسد كه ثيراتأاي وجود دارد از مقايسه

و دمكراسي بر رشد كه نشان مي ت عواملي چون جامعه مدرن قوانين ثيرأدهد دو فاكتور اول

كه. دو مشكل بر جمله فوكوياما وارد است. بيشتري بر نتايج دارد تا دمكراسي اول آنكه آن ادبياتي

به دوم آنكه بخش عمده.او در ذهن دارد شامل مطالعه غيرعلمي ميداني رشد است اي از كتاب ما

بهبا)و فراگير(هاي استخراجي پردازد كه چرا بسياري از جنبه توضيح اين مسئله مي و يكديگر

هم حركت در. هاي متفاوت وجود دارد دليل بازخوردي كه ميان اين جنبهبه– كنندمي موازات

و يا حداقل فوكوياما آن را ناديده( شودمي اي مهم است كه تا حدودي ناديده گرفته حقيقت، اين نكته

).انگاشته است

مي چهارم، فوكوياما ادعا كرده كه رشد سريع چين نظريه ما را دليل اينكه اين. نمايد نامعتبر

كه15و5مسئله نادرست است در فصول  و همين امر جاي تعجب دارد كتاب مطرح شده است

كننده ما همچنين درخصوص عملكرد اقتصادي خيره. نمايد چطور او چنين ادعايي را مطرح مي

مي 1970جماهير شوروي در دهه  . كنيم صحبت

و شكست ملت ريشهدر مجموع، نظريه ما همه هم را توضيح نميها هاي موفقيت و ما دهد

نقدهاي هوشمندانه بسياري. ايم كه پاسخ نهايي براي چنين پرسشي هستيم هرگز ادعا نداشته

و رويكردهايي در آينده هستيم. درخصوص اثر ما نگاشته خواهد شد .ما منتظر چنان نقدها
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مي درباره چرا ملت.2 و فقرمن: خورند ها شكست )جانت هانتر:نويسنده(شأ قدرت، رونق

و تطبيقي. جنت هانتر استاد تاريخ اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن است او تاريخ اقتصاد جهاني

و تأليفات متعددي درخصوص رشد اقتصاد در ژاپن دارد تدريس مي هم. كند اكنون درحال تحقيق او

.است20بر روي تأثيرات اقتصادي فجايع در ژاپن قرن 

و اثر پژوهشي دارن عاصم به جيمز اوغلو دانان اي در ميان تاريخ طور گسترده رابينسون

و دانشمندان سياسي شناخته شده است ملت. اقتصادي، اقتصاددانان ها شكست در كتاب چرا

و رابينسون در نظر دارند نتيجه سال خورند، عاصم مي ها تحقيق نوآورانه خود را درخصوص اوغلو

تش تاريخي نهادنق و نتيجه اين تالش كتابي بسيار خواندني در حوزه. ثيرات آن تشريح كنندأها

و زماني است كه يكي از مسائل مهم جهان معاصر را خطاب قرار داده است به. جغرافيايي با توجه

مـكه البته من انتظار آن را نداشتمـ محتواي روايي تاريخي قابل قبول شك ورد اين كتاب بدون

.پذيرش خوانندگان قرار خواهد گرفت

كه موضوع بنيادي كه نويسندگان كتاب در پي بيان آن هستند بسيار ساده است، ملت هايي

و اقتصادي استخراجي دارند مستعد فقير بودن هستند درحالي نهاد ملت هاي سياسي هاي داراي كه

و نهادوجود: سياست، قدرت برتر است. هاي فراگير غني هستند نهاد هاي سياسي متمركز

و باثبات است گرايانه، كليد داشتنِ نهاد كثرت هاي اگرچه حتي در نهاد. هاي اقتصادي فراگير

ياتكه در مثال امپرا استخراجي ميزاني از رشد اقتصادي متصور است، ولي همچنان و رم وري

ه ملتي به سمت ايجادك هنگامي. شود، اين رشد پايدار نيست اتحاديه جماهير شوروي ديده مي

مي نهادهاي فراگير حركت مي يك حلقه بازخوردي مثبت، آنها را در جاي خود نگاه دارد، اما كند،

هستند كه از طريق»تخريب خالقي«نهادهاي استخراجي، از طريق صاحبان قدرتي كه همواره نگران 

در تغيير ايجاد مي مي حالي شود، . كنندمي اي معيوب ايجاد ند، حلقهمان كه با وابستگي به راه پايدار

به تفاوت. البته اين جدل نوعي جبرگرايي بنيادي نيست و آنچه نويسندگان عنوان هاي بنيادي كوچك

مي»انحراف بنيادي« و اتفاقات تاريخي به آن اشاره دارند، تواند در طي زمان با اثر متقابل بحراني

پ. تغييري در مسير ايجاد كند و يشرفت بنيادي در بازه تاريخي معين، عاصمبا بررسي چنين اوغلو

به رابينسون معتقدند مي مي توان دريافت بهتري از دليل ثروت يا فقر كشورها و وانت دست آورد

در فهميد چطور اين الگو به و حتي چطور با مشكل عدم كيفيت جهاني مرور زمان تغيير كرده است

.آينده روبرو خواهيم شد

به يخي براي نمايش اهميت نهادهاي تار مثال و از آنها براي رد قدرت كار گرفته شده ها اند

و فرهنگ استفاده شده است و داراي 1940هر دو كشور كره، كه تا اواخر دهه. جغرافيا متحد بوده

و فرهنگ مشترك بودند، از زمان جدايي به طرز ناراحت و ثروتي كننده جغرافيا اي از لحاظ بنيادي
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طلب اسپانيايي با هدف غارت كشورها، آمريكاي استعمارطلبان منفعت. يكديگر فاصله گرفتند نيز از

و بي را حاصل قرار دادند، درحالي التين را در مسير نهادهاي استخراجي كه اين نهادها امتحان خود

و نا د بنابراين آمريكاي شمالي، مد بودند،كارآدر آمريكاي شمالي پس داده و مسير را براي مكراسي

مي نهاد مطمئناً بحث. آيا اين نظريه اثبات شده است؟ تا حدودي. كند ها در جهت رشد هموار

هم نقش مهمي. بسيار دشوار است»نهادها مهم هستند«درخصوص ادعاي  حتي خود نويسندگان

يك با پيام تعداد اندكي از خوانندگان آكادم. اند اي ايفا كرده هاي مستعمره در نشان دادن اهميت نهاد

آنچه كه تعداد زيادي از خوانندگان با آن راحت نيستند شايد. اصلي اين كتاب مهم مخالف هستند

تك ساده هم خاصيت هر توضيح اگر بخواهيم صادقانه قضاوت. علتي است نگاري كتاب باشد كه آن

به اند هاي ديدگاهشان را پذيرفته گيري كتاب محدويت كنيم، نويسندگان در بخش نتيجه طور ولي

از اغراق مثال، ترسيم آميز آنها از جبرگرايي وابسته به مالحظات جغرافيايي يا فرهنگي، آنها را

كه البته اين مورد توضيح داده شده(توجه به اثر متقابل تاريخ ميان عوامل جغرافيايي، فرهنگي 

و چه فراگير(هاو نهاد) است . باز داشته است) چه استخراجي

�)ويليام ايسترلي: نويسنده(هاي سختي ريشه.3

و رابينسون اين نهاد ملت براي آقايان عاصم اوغلو مي ها هستند كه سرنوشت . زنند ها را رقم

مي نويسندگان مي و اقتصادي، شود كه نهاد گويند موفقيت زماني حاصل و»فراگير«هاي سياسي

مي راد براي سرمايهپلوراليست باشند، كه اين خود باعث ايجاد انگيزه در اف . شود گذاري در آينده

مي ملت كه ها زماني شكست كه باشند؛ حامي قدرت»استخراجي«خورند و سياسي هاي اقتصادي

و درآمد را از سايرين مي .گيرند درصد كمي از برگزيدگان هستند

براي تر قدرت سياسي هستند ولي در عين حال هاي سياسي فراگير به معناي توزيع وسيع نهاد

و قانون اساسي مكتوب كنندمي آن قدرت، محدوديت تعريف و. همانند انتخابات دمكراتيك قوانين

ها، بازار رقابتي، هاي اقتصادي فراگير، حقوق مالكيت، اجراي قراردادها، سهولت تأسيس شركت نهاد

و صنعت مورد انتخابشان را دربرو آزادي براي شهروندان به .گيرندميمنظور ورود به مشاغل

و فناوري، در اين دسته نمي او استخراجي است،. گنجد كارلوس اسليم، بيليونر غول ارتباطات

، از طريق ارتباطات سياسي برنده انحصار اقتصادي»استاد در دريافت قراردادهاي انحصاري«

ميشود مي ر، بيل ديگازسوي اما،كند، ولي پيش از آنكه به فكر مكزيك باشد، خودش را توانگر

 
.استاد اقتصاد دانشگاه نيويورك.1



___________________________________________________________��

هم آمريكا را غني كرد زيرا او مي و هم خود و گيتس، برعكس، تواند با ساخت محصوالتي كه بهتر

.يا مشهورتر از محصوالت ساير رقباست كسب درآمد كند

مي كه نهاد همچنان هاي سياسي نهاد: كنند، خالف آن نيز صادق است هاي فراگير يكديگر را تأمين

ميهاي اقت استخراجي از نهاد كنند كه آنها نيز از منافع گروهي برگزيده عليه ورود رقبا دفاع صادي حمايت

و سلسلهميدستبه ثروتي كه اين گروه برگزيده. كنند مي مراتبي آورند، باعث گسترش قلمرو ديكتاتوري

مي سركوب مي كننده اين اين چرخه معيوب به معناي. گردد شود، كه باعث افزايش ثروت آن گروه برگزيده

و رابينسون، از عقب. شود است كه گذشته بد باعث پيامدهاي بد مي و عاصم اوغلو ماندگي اقتصادي

و روسيه در مقايسه با پيشرفت اروپاي غربي پس از انقالب صنعتي صحبت  سياسي اروپاي شرقي

مي. كنند مي مي آنطور كه نويسندگان ش گويند، اين تفاوت 19رق در قرن تواند مربوط به اتكا به بردگي

.باشد، يعني درست پس از آنكه كارگران در غرب صاحب امتيازات فراواني شدند

ملت« مي چرا مي»خورند؟ ها شكست متخصصين توان راندن: كند اين بينش حياتي را نيز بيان

و نهاد هايكشور به كاميابي از طريق دادن پيشنهاد را درست به حكمرانان در زمينه خط مشي ها

مي«چرا كه حكمرانان.دندارن .»كنند نه از روي اشتباه يا جهالت، بلكه از روي عمد خطا

ملت«هدف مي چرا را»خورند؟ ها شكست مخاطب عام است، ولي متأسفانه نويسندگان محتوا

.اند بيش از حد ساده كرده

مي براي مثال، كتاب درخصوص تأثيرات ماندگار برده كه به نام كند داري گروهي اسپانيا بحث

خواننده آگاه نيست كه اين.هاي كشور پروي امروزي شناخته شده است ميتا در تعدادي از استان

و حكايات ريشه در تحليل و پايه هاي قوي بحث آميخته با امثال اي تري دارد كه توسط دستيار تر

پي(نويسندگان، مليسا دل، انجام شده است  .)شده است هاي پاياني از او نام برده نوشت در

به به و رابينسون مي عنوان مثال ديگر، عاصم اوغلو كنند كه تجارت شدت در اين مورد بحث

صح. هاي دور كامالً با فقر امروزي كنگو ارتباط دارد برده در سال اين نقطه نظر جايتولي در

از. زيرا اين كشور پيش از آن نيز فقير بود.شك دارد در هاروارد، آقاي رابينسون همكارانيكي

يك تحليل قابل قبول آماري بيان مي مي. كند ناتان نان، اين مطلب را در قالب دهد كه تجار او نشان

مي برده به اين دليل قسمت دهند كه نزديك به نقاط بندري هاي خاصي از آفريقا را مورد هدف قرار

و كوتاه و درواقع انتخاب ها در طرف ديگر اقيانوس ترين مسير را به بازار برده بوده آتالنتيك دارند

.دليل فقير بودن منطقه خاصي نيست آنان به

كه كنندمي هاي موردي تاريخي اتكا در غيبت چنين شواهدي، نويسندگان به ذكر نمونه

به تواند راه نمي بدـگيري كتاب نتيجه. داليل وقوع رويدادها باشد حل مناسبي براي پاسخ كه نهادهاي

.توانست با چنان اطالعات محكمي همراه شودميـها هستند دليل شكست ملت
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ملت« مي چرا ر است كه توجه ما را به اثري حياتي براي دوره معاص»خورند؟ ها شكست

و غناي ملت .ها معطوف خواهد كرد تصوير بزرگي از فقر

)احمد ميدري: نويسنده(تحولي بزرگ در انديشه اقتصادي.4

نوبلـ، رابرت سولو 1972نوبلـارو.جي.كنت(ددان برنده جايزه نوبل اين كتاب كه شش اقتصا

و جورج آكرلوف 1992نوبلـ بكر،1987 ـو پيتر دياموند 2001برندگان نوبلـ، ميشل اسپنس

رامي،اند از انديشمندان آن را تحسين كردهو شماري) 2010نوبل تواند انديشه اقتصادي در ايران

توسعه را گذر از نظام سندگان اين كتاب همراه با گروهي از اقتصاددانان شرط نوي. متحول سازد

مميهاي خاص حكومتي اليگارشي گروه و سعي دارند شرايط اقتصادي و ؤثر بر شكلدانند گيري

و بر گروه هاي مبتني فروپاشي نظام اين ديدگاه تحولي بزرگ. ساالر را مدون كنند اندكهاي خاص

. ادي استدر انديشه اقتص

را نويسندگان اين كتاب سياست از هر نوع كه باشد موضوعي ثانوي هاي مرسوم اقتصاد كالن

اين گزاره محصول تجارب پرهزينه. دانندو موضوع اصلي توسعه را رابطه دولت با ملت مي

مختلفي را براي هاي در طول چند دهه گذشته مكاتب اقتصادي، سياست. كشورهاي جهان است

مي ابتدا. اندي به توسعه اقتصادي پيشنهاد كردهدستياب هاي گذاري شد با صرف سرمايه تصور

و آموزش عمومي هاي دولتي، سرمايه تأسيس شركتزيربنايي،  در گذاري در امور بهداشت و سپس

مي 1980دهه اما،توان به عملكرد مناسب اقتصادي دست يافت با حذف مداخله دولت در اقتصاد

را. اند ها كمتر به نتايج مطلوب منجر شده دانيم اين سياست امروزه مي نويسندگان كتاب اين نكته

: كنند اينگونه بيان مي

و المللي همچون صندوق بين هاي بين اغلب سازمان  المللي پول، توسعه ضعيف را معلول نهادها

مي سياست و سپس فهرستي از اصالحات پيشنها هاي اقتصادي نامطلوب تشخيص ميدهد كهد كند

اجماع واشنگتن(المللي تالش دارند كشورهاي فقير را به اتخاذ آنها راغب سازند هاي بين اين سازمان

در.)شامل چنين فهرستي است سطح كالن اقتصادي اين اصالحات بر موارد محسوسي چون ثبات

و آزادسازي هاي ارز دولت، نرخهجذاب در اقتصاد كالن ازجمله كاهش اندازو اهداف ظاهراً شناور

و را نيز همچون خصوصيآنها بعضي اهداف اقتصاد خرد. متمركز است1حساب سرمايه سازي

ميميخدمات عموهيي در ارائكارآ ارتقاي چه مورد تأكيد قرار و ي در موردياهبسا پيشنهاد دهند

باهنحو درن تالشاي. فساد داشته باشندضدهاي بر شاخصه تأكيدبهبود عملكرد خود دولت ها

 
1. Capital Account Liberolization                                و خارج از كشور استمنظور آز .اد بودن جابجايي سرمايه به داخل
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ب تبيين كه وجود آمدن اين نهادهاي بد، صورت نميهصحيح از علت و در پاسخ به اين پرسش پذيرد

و غفلت رهبران هاي نادرست فعلي شدند صرفاً سياستاول چرا دچارهاين كشورها در وهل به جهل

به نتيجه آن است كه اين توصيه. كند كشورهاي فقير اشاره مي نمك ها و يا تنها اسماًيار بسته  شوند

.آيند به اجرا در مي

براي مثال در سراسر جهان بسياري از اقتصادها تنها در ظاهر چنين اصالحاتي را به اجرا

90و80هاي ترين آنها اقتصادهاي آمريكاي التين هستند كه در تمام طول دهه برجسته. اند گذاشته

شد در حقيقت اين اصالحات. ميالدي در ركود بودند در شرايطي با زيركي به اين كشورها تحميل

بنابراين اصالحات مزبور پس از اجرا. داد كه دنياي سياسي اين كشورها به روال معمولش ادامه مي

و يا سياستمداران از راه از مقصد خود منحرف مي آن استفاده آثار هاي متفاوت براي كاهش شدند

مي. كردند مي هاي كليدي نهادهايه استقالل بانك مركزي كه يكي از توصيهتوان در مسئل اين نكته را

اين. كردطور آشكار مشاهدهبهالمللي با هدف دستيابي به ثبات در سطح كالن اقتصادي است، بين

هاي نظر بر آن بود كه بانك. توصيه هرچند درنظر به اجرا درآمد، اما در عمل هرگز اجرا نشد

در آلمان با مقاومت در برابر فشارهاي» بوندس بانك«همانند درست) در صورت استقالل(مركزي

هاي وه تصميم گرفت توصيهبجمهور زيمبا موگابه رئيس. كنند سياسي از تورم جلوگيري مي

پيش. وه را مستقل اعالم كردببانك مركزي زيمبا 1995المللي را مدنظر قرار دهد؛ وي در سال بين

درصد؛ 140به اين رقم 2002سالدر. درصد در نوسان بود20وه حدودباز آن نرخ تورم زيمبا

در 600 به تقريباً 2003سال در در 66,000به 2007 سال درصد؛ و  230به 2008سال درصد

مي بختهمسابقهجمهورش برند البته در كشوري كه رئيس،ميليون درصد رسيد شود، آزمايي

. زي را به رسميت بشناسد نبايد كسي را متعجب كندمعنايي تصويب قانوني كه استقالل بانك مرك بي

وه چه بسا از سرنوشت همتاي خود در سيرالئون كه وقتي با سياكابرئيس كل بانك مركزي زيمبا

مستقل. خبر داشت ساختمان بانك مركزي سقوط كرده بودهاستيونس مخالفت كرد از باالترين طبق

اي هور براي حفظ سالمت شخصي او گزينهجم هاي رئيس ستقل، همراهي با خواستهيا غيرم

و دورانديشانه بود، حتي اگر براي سالمت اقتصاد اين مصلحت هم. گونه نبود آميز كشورهاهاما

و كلمبيا نيز بانك. وه نبودندبهمچون زيمبا ده در آرژانتين و 1990ههاي مركزي در مستقل شدند

يك از اين اما از آنجا كه در هيچ. رساندندمخود را در مورد كاهش تورم به انجاهدر واقع وظيف

هاي ديگري به خريد آرا، حفظ منافع كشورها سياست دگرگون نشد، نخبگان سياسي توانستند از راه

و طرفدارانشان بپردازند و پاداش دادن به خود توانستند از طريق چاپ از آنجا كه ديگر نمي. خويش

در هر دوي اين كشورها.د راهي متفاوت در پيش گيرندپول اين كار را انجام دهند، مجبور شدن
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طريقاز هاي دولت همراه بود كه عمدتاً ينهشروع استقالل بانك مركزي با افزايش عظيم در هز

).بعد تحميل كردندهايو بار مالي سنگيني بر دولت(شد استقراض تأمين مالي مي

به اين تجربه ل استقالل بانك مركزي هستند بسيار دنباها براي كارشناساني كه در ايران

ميهمانطور كه در نمونه استقال. آموزنده است به اجرا ها اصالً بينيم يا توصيهل بانك مركزي

بهد مي گونه رنخواهند آمد يا در اجرا مي اي دگرگون ب شوند كه آثار آن ازه تواند مراتب ويرانگرتر

كه. وضعيت قبل باشد و در كشوري مانند آرژانتين المللي، بانك مركزي نهادهاي بين شتمبا ضرب

و مردم هاي تأمين ها، صندوق استقراض از بانك مركزي، از بانك مستقل شد، دولت بجاي اجتماعي

بمي تأمينكسري بودجه خود را  و خرد آن مراتب بدتر از استقراض از بانكهكرد كه آثار كالن

سها استقراض از بانك. مركزي است و راي تجاري و مالي احتمال بحران بانكي اير نهادهاي پولي

و چرخه افزايش مي ب دهد . دنبال خواهد داشتهاي از ورشكستگي را در اقتصاد

و نرخ ارز، آزادي سرنوشت خصوصي و سازي، آزادسازي نرخ بهره و خروج سرمايه ورود

ب هاي كالن فاجعه ساير سياست علت اجراي نادرست.وده استآميزتر از استقالل بانك مركزي

كل سياست يك و شكست كشورها در نيل به توسعه در دو راهي: مه نهفته استهاي اقتصادي

.)گروه خاصحاكميت يي يا حفظ كارآحفظ(سياستمدار 

از مشكل سياستمدار عموماً و دانش نيست، مشكل دو راهي حفظ قدرت سياسي علم كمبود

و از دست دادن تدريجي قدرت سياسي منافع عموميينتأمطريق قرباني كردن منافع عمومي يا 

دو. است گروهي از اقتصاددانان.كند است كه سرنوشت كشور را تعيين ميراهي سياستمداراين

و داگالس نورث مانند نويسندگان اين كتاب بر اهميت دو راهي سياستمدار از جمله منكور اولسون

مي. اند كرده تأكيد و اقتصادي براي امكان استفاده از فرصتداند اگر سياستمدار هاي اجتماعي

مي،همگان ميسر باشد و فرصتدستر. يابد رشد اقتصادي افزايش هاي سي برابر به قدرت اقتصادي

و حتي ضروري است اما  براي سياستمدار امكان دارد اجتماعي براي بهبود عملكرد اقتصادي مفيد

ميباشد خطرناك  بداند قدرت اقتص زيرا او و تدريج به حوزههادي هاي ديگر سرايت خواهد كرد

مي. بياندازدقدرت سياسي او را به خطر ممكن است  بكارآداند سياستمدار معناي رفاهه يي بيشتر

و حتي ماليات بيشتر است و نتايج سياسيكارآاما اين،بيشتر مردم دارد كه براياي يي مقدمات

مي سياستمداران بر سر اين دو راهي عموماً. تواند پرهزينه باشد سياستمدار مي كه ترجيح دهند

و سياست را به گروهي معدود واگذار كنند، گروهي كه حافظ منافع سياسي  اين. باشندآنها اقتصاد

. است ساالري اندكمسير همان 
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هر اين كتاب نشان مي رخت بربسته ساالري اندكنشيندمي جا شكوفايي اقتصادي به بار دهد

ميو هر تجربه كشورهاي مختلف از اروپاي شرقي. حاكم استساالري اندكخورد جا اقتصاد زمين

و آمريكاي التين مسجل ساخته است كه هاي توان در حكومت نميو شوروي سابق گرفته تا آفريقا

سازي، آزادسازي تي، حمايت از صنايع داخلي، خصوصيهاي دول گذاري ساالر با سرمايه اندك

ت قيمت وها، همهمسئله اقتصادي. به سوي بهبود عملكرد اقتصادي برداشت گامي... جارت آزاد

مي. استساالري اندككشورهاي در حال توسعه مهار  و اقتصاددانان اگر خواهند به مردم اقتصاد

با كردهكمك  و با سياست اندك بايد رمز مقابله را آن هاي اقتصادي زمينه محو ساالري را شناسايي

.كنند فراهم

اي سقوط ملت ن كتاب آمده است همگي ها كه داستان بسياري از آنها به روايتي جذاب در

هش،گريز از اين پرتگاه. ساالري است محصول اندك و توانمندي مردم امكانتنها با . پذير است ياري

و شناخت كشورهايي كه به ورطه وط كردند آگاهيسقو ساالري اندكمطالعه بخش مردم است

و از تجربه كه اسير اندكرا كشورهايي تمامي تان رو بايد داس هميناز آنها هاي ساالري شدند خواند

يك كشور را به دام تجربه بسياري از كشورها، بزنگاه اين كتاب با مرور. آموخت هاي تاريخي كه

ميمي ساالري اندك . آموزد اندازد به ما

اي ساالري جامعه شرط ايمن اندكشناخت منفذهاي اژدهاي.ن بالي اجتماعي استسازي از

مي اندك د ساالري به هزار رنگ در و ميآيد در تجارب اندك. كندر جامعه النه طول تاريخ ساالري

و در جوامع مختلف  در اين كتاب گردآوري شده تا بتوان درك بهتري از رمز حاكميت اين بشر

ب مت در كنار اين شكل از حكومت. آورددستهپديده شوم سفانه شكل غالب در تاريخ بشر استأكه

و امكان اند از دام اندك دودي از كشورها توانستهعم. دارد وجودنيز استثناهايي  ساالري بگريزند

و فراگير به فرصت و اجتماعي را براي گروه دسترسي باز اي از مردم هاي گسترده هاي اقتصادي

از. فراهم كنند مي اين كتاب ضمن معرفي اين دسته ك كشورها نشان شوري مصون از دهد كه هيچ

. ساالري نيست بازگشت دوباره اندك

ك عالوه و آگاهي نسبت به تجارب ساير ميبر آموختن از تاريخ توان از دام شورها چگونه

مي اندك بي كلي براي گذر از اندكتوان قواعد ساالري رهايي يافت؟ آيا  دست آورد؟هساالري

ستالش براي پاسخ به بهؤاين اما اقتصاددانان. خواهدميعلوم سياسي عمر درازاي ال عمري

س در دو دهه اخير سعي كرده عمدتاً ال كه بيشترؤاند از دانش اقتصاد بهره گرفته تا بتوانند به اين

يك معما گرفت در را جايزه نوبل اقتصاد 1993داگالس نورث كه در سال. پاسخ دهند،ماندمي به

و همواري براي گذر از اندك كند راهمي اعتراف 2009خود در سال آخرين كتاب  ساالري مشخص
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ساالري گذر كنند كه آنها اند در دو قرن اخير از اندك تنها معدودي از كشورها توانسته1.وجود ندارد

و رابينسون در كتاب ديگر خود عاصم. نيستند ساالري اندكنيز مصون از بازگشت مجدد  اوغلو

و دمكراسي ريشه«ان تحت عنو كه را بحث كرده»هاي اقتصادي ديكتاتوري تواند مكمل كتابمي اند

از،ساالري اندكاز گذرو براي پرداختن به اين مسئله يعنينددو اقتصاددانهرايشان2.حاضر باشد

رابيسنون نويسنده كتاب حاضر دكتري علوم( اند پژوهشگران برجسته علوم سياسي كمك گرفته

هسيا و و استاد دانشگاه هاروارد التحصيل رشته علوم مكار نورث نيز باري وينگاست فارغسي

قومي ها نشان عبارت ديگر اين تالشبه). استسياسي  اعدي در مورد چگونگي گذر دهد براي يافتن

و مطالعات مشترك رشته ميانهاي بايد پژوهشساالري از اندك هاي توانند پاسخمي اي صورت گيرد

دهئهتري به اين مسئله پيچيده اراب .دنه

م از: توان بدين صورت بيان كردميراطالعات اين گروه از اقتصاددانان نتيجه بسيار كلي گذر

و شهروندان بستگي دارد اندك و ارتباط ميان فرادستان و. ساالري به ارتباط درون فرادستان نورث

و نويسندگان اين كتاب ارتباط ميان فرادستان)ارتباط درون فرادستان( همكارانش موضوع نخست

و بسط داده . اندو شهروندان را شرح

و جهان امروز اندكگويد شكلمي همانطور كه نورث از زمان. ساالري است غالب در تاريخ

در ساالر بودههم همه جوامع اندكانسان متمدن تا قرن نوزد و از85حاضر نيز حال اند درصد

و پايداري. كنندمي از جوامع زندگينهگو مردم در اين و ساالري اندكعلت ماندگاري از نظر نورث

ب همكارانش در مسئله  در سراسر تاريخ مكتوب بشر از آنجا كه جنگ. نام امنيت نهفته استه اي

زنندگان امنيت تبديل به قدرتمندترين گروه كنندگان يا برهم تأمينتواند حيات افراد را تهديد كند مي

كه. در اجتماعات بشري شدند ع خود را از گزند تعرض توانستند اجتمامي جنگجويان گروهي بودند

و يا آنكه از قدرت خود عليه مردم استفاده كنند ساير گروه اين قدرت آنها را به فرادستان. ها حفظ

و ثروت بود. جامعه مبدل ساخت در. پاداش حفظ امنيت تملك انحصارگونه منابع قدرت سياسي

بهمقابل و سياست را ترين نياز بشر فرادستان قوا عنوان اساسي تأمين امنيت عد حاكم بر اقتصاد

و سياسي از تعرض نيروهاي كردند كه قدرت آنها در حوزهمي اي تعيين گونه به هاي اقتصادي

يه بشر اي ساده در تاريخ بشر شكل گرفت كه از پيدايش اجتماعات اول قاعده. لي در امان بماندداخ

كه: تاكنون در عموم جوامع حاكم بوده است رامي فرادستاني يا به خطر تأمينتوانند امنيت جامعه

 
1. North, D., Wallis, J. J., & Weingas, B. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for 
Interpreting Recorded Human History. New York: Cambridge University Press. 

و اوغ عاصم.2 و علـي سـرزعيم جيمز رابينسون، ريشهلو، دارون و دمكراسي، ترجمه جعفر خيرخواهان ،هاي اقتصادي ديكتاتوري

.1390انتشارات كوير،
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فرادستان در برابر تأمين امنيتتر به زبان ساده. قتصادي خواهند بوداهاي بياندازند صاحب رانت

مي از قدرت خود استفاده مي و اقتصادي را و فضاي سياسي انند حداكثر سود حاكم بندند تا بتو كنند

و سياسي را به ب. دست آورند از بازارهاي اقتصادي در دست نميهاين سود آيد مگر اينكه دسترسي

و اقتصاد محدود شود در. حوزه سياست و تأمينانحصار امنيت به بازار انحصاري در سياست

ياتمي تا زماني كه امنيت يك جامعه را گروهي محدود. شودمي اقتصاد منجر  تأمينوانند برهم بزنند

و و دسترسي به فرصت. سياست شكل بگيردكنند، آنها اجازه نخواهند داد رقابت در اقتصاد ها

ويطب(منابع قدرت  تعيين خواهد شد كه انحصار فرادستاناي گونهبه...) عت، تجارت، آموزش، فرهنگ

. پايدار بماند

هر شخص سعي. ار در امنيت را به دست آورندكنند تا انحصمي يكديگر رقابت فرادستان با

و مهمترين منبع قدرت يا امنيت را از آن خود سازد يك. دارد ساير فرادستان را حذف كند اگر

و گروه وابسته به آن بتواند ساير گروه فرادست را حذف كند جامعه به سوي حكومت هاي شخص

اممي فردي و اگر چند گروه مختلف قدرت نظامي يا ساالري بر جامعه نيتي داشته باشند اندكرود

بنابراين اولين دو راهي كه سرنوشت يك جامعه را تعيين خواهد كرد امكان. شودمي حاكم

يدسازي فرادستان به تعبير نورث نظام سياسي را استبدا يكپارچه. سازي فرادستان است يكپارچه

و گروه وابسته به آن بر جامع مي يك فرد .هسازد يعني تسلط

و متكثر بودند زيراهاي بود كه قدرتاي گونهبهدر اروپا شرايط طبيعي  نظامي، محلي

و خارجي خود را حفظ كنندهاي توانستند در مقابل ساير قدرت مي آب فراوان. نظامي اعم از ملي

و زمستانهاي عنوان مهمترين عامل توليد، كوه به بههاي مرتفع ، عنوان دژهاي طبيعيِ نظامي سخت

و به تعبير پل كندي مورخ بزرگ،يمحلي را در اقصهاي تشكيل حكومت نقاط اروپا ممكن ساخت

يك لحاف چهل تكه مبدل ساخت، لحافي كه تكه . محلي بودندهاي آن حكومتهاي اروپا را به

دولت شهر در اروپا 420همانطور كه در اين كتاب آمده است پس از سقوط امپراتوري روم بيش از

در،شدستأسي ب كشورهاي شرقي مانند ايران حكومت اما ندرت شكل گرفتند زيراههاي محلي

آنچه سرنوشت اروپا. داد قدرت برتر داخلي يا خارجي را نميشرايط اقليمي اجازه مقاومت در برابر 

آن را متمايز ساخت جلوگيري كه شرايط امكان تغيير نظام سياسي از از انحصار قدرت نظامي بود تا

.كردساالري را فراهم ندكا

يك از آنها كه هيچكرد به آنها اثبات انگليس مدت داخلي در كشورهايي مانند طوالنيهاي جنگ

به يعني پادشاه، اشراف زمين و درنهايت و تجار بزرگ قابل حذف نيستند نهادهايي تأسيسدار

و آرامش را ميان آنها برقرار ساخت ك. منجر شد كه صلح ه امكان تعرض فرادستان اين نهادها

و دربار را به اشراف منتفيهب تدكردند ويژه نظام سلطنتي بلكه نتيجه،بير فردي نبودمحصول
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،1688سال س، انقالب باشكوهيدر انگلهاي مذكور جنگنتيجه. ناپذير تكثر قدرت نظامي بود اجتناب

ساالري گام بلندي در توسعه اينكاين اند. حاكميت قانون ميان فرادستان انگليسي را نهادينه كرد

هرشدند هاي خاص زير نظر پادشاه برچيده دادگاهانقالب پس از اين.كشور بود و اخذ، استقراض

و پارلمان تنها منبع وضع شدند، تمام مراجع قانونگذاري حذف بودمالياتي نيازمند تصويب پارلمان 

ب. قرار گرفتقانون و نه عموم مردم تحوالت در پرتو برقراري حاكميت قانون راي فرادستان

شدياقتصادي شگرفي در انگل .س به وجود آمد كه در نهايت به ظهور انقالب صنعتي منجر

ويساالري قانونمند براي انگل با همه محاسني كه اندك  عاصمس داشت همانطور كه رابيسنون

كش اوغلو در كتاب ريشه و دمكراسي نشان دادند، اين ور فاصله زيادي تا هاي ديكتاتوري

هايي براي تبديل جامعه در حدود دو قرن پس از آن انقالب بود كه گام. ساالري داشت مردم

شديساالر در انگل ساالر به جامعه مردم اندك هاي مردم ساالري، محصول فشار اين مردم.س آغاز

ر و ترس فرادستان براي از دست دادن قدرت بودأبراي دستيابي به حق د قدرت ميان نبر.ي

و شهروندان در انگل از 1832در سال. ساالري را ممكن ساختس گذر از اندكيفرادستان پس

عام پيترلو در سال، قتل1816، شورش اسپافيلدز در سال 1816-1811هاي شورش لوديت در سال

حكومت براي جلوگيري از انقالب حاضر به سرانجام 1830هاي سوينگ در سالو شورش 1819

شدا ر 1832براساس قانون انتخابات سال. صالح قانون انتخابات درصد مردم14دهندگانأيتعداد

و ماليات آنها به ميزان تعيين شده در قانون بود  هاي قانون انتخابات در سال. بودند كه ميزان دارايي

شد 1928در سال سرانجامو 1918، 1884، 1867 ب. اصالح يستم بدون تنها دو اصالح آخر در قرن

و جنبش گسترده صورت گرفت، اصالح  پس از سه سال شورش گسترده نسبت 1867سال شورش

به رأي و قانون30دهندگان را ر. درصد جمعيت مردان اضافه كرد60به 1884درصد ي به همهأحق

و از خودگذشتگي 1918مردان در سال هاي مردم پس از جنگ جهاني اول به عنوان پاداش صبر

ر 1928در سال.ي بودعاد بأنيز زنان حق حركتي:س پيمودياين راهي بود كه انگل. دست آوردندهي

و تدريجي . آرام

ريزد برايمي فرو ساالري اندك: حال توسعه حركتي پاندولي دارند اما عموم كشورهاي در

و مجدداًمي ساالري برقرار مدتي مردم مثبه. شودمي حاكم ساالري اندك شود ال در آرژانتين طور

و رابينسون تجربه آن را بررسي كرد سال اخير به طور مستمر 100اين نوسان در اند؛هكه اوغلو

ر 1912در سال: حاكم بوده است بأبا انقالبي فراگير حق آرام اما نظام آرام،دست آمدهي همگاني

شدوا نظام پارلماني كامالً 1930كه در سال به سوي ديكتاتوري رفت تا آن  1946در سال. ژگون

و در سال دمكر مجدداً سالو در كردند مردم انقالب 1973در سال.شدسرنگون 1955اسي ايجاد
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و سرانجام در سال 1976 چرا.شدانتخابات آزاد دوباره برقرار 1983حكومت نظامي برقرار

و برخالف انگل بهس نتواست حركتييآرژانتين مانند بسياري از كشورهاي جهان و آرام مستمر

و رابطه كندسوي دمكراسي را تجربه  ؟ پاسخ را بايد در همان دو حوزه رابطه فرادستان با يكديگر

او. تواند اين تفاوت را توضيح دهدمي چارچوب نظري نورث. كردآنها با شهروندان جستجو از نظر

و نظامي  درهم. گرددميبرمهمترين مسئله به كنترل مدني نيروهاي امنيتي انطور كه گفته شد

س تكثر قدرت نظامي از انحصار نيروي نظامي جلوگيري كرد تا حاكميت قانون ميان فرادستانيانگل

و سپس نيروهاي امنيتي تحت كنترل نيروهاي مدني قرار گرفتند در كشورهايي مانند. برقرار شود

و دمكراسي موقتمي متعددي قدرت را از فرادستانهاي آرژانتين هرچند شهروندان در برهه گيرند

آن هايي از فرادستان آغاز، اما پس از هر انقالبي حذف بخششودمي برقرار كه نظام تبديل به تا

و حذف با تكيه. شودميو سپس سركوب شهروندان عادي آغازشده حكومت فردي  اين سركوب

. گيردمي بر نيروي امنيتي صورت

قريدر جامعه مدرن، ديگر مانند انگل و امنيتي وجودس ن هفدهم امكان تكثر نيروهاي نظامي

هرندارد لش، در آن زمان برگيك از اشراف و با تكيه نظر داشتند از دادند امي اجازه نمياين قدرت

و امنيت در انحصار حاكم قرار قدرت حذف شوند اما امروز تعدد نيروي نظامي قابل تصور نيست

سا. گرفته است اما اين شيوه،زماندهي نيروهاي امنيتي وجود داشته باشدشايد راه ديگري براي

و  يك گروه به حاكم اجازه حذف رقبا و امنيتي در دست سازماندهي يعني انحصار نيروهاي نظامي

. دهدمي سپس سركوب شهروندان را

ب. شودمي معماي توسعه نيز از همين جا ناشي و ساير توسعه به دسترسي باز ه قانون

اق فرصت داهاي و اجتماعي نياز و اين دسترسي باز زماني امكانتصادي كهمي پذير رد شود

 اين نكته احتماالً. سازمان سياسي جامعه بتواند نيروهاي امنيتي را تحت كنترل جامعه مدني درآورد

در پرتو اين نظريه كنترل مدني نيروهاي امنيتي مهمترين. هاي داگالس نورث است از بزرگترين يافته

و گاه اين كنترل يعني كنترل مدني نيروهاي امنيتي هيچ.ه توسعه استمسئل مسير از قبل تعيين شده

و حتي  نيروهاي امنيتي مانند ساير اقشار. يابد در هيچ مرحله از توسعه پايان نميمسلمي ندارد

بي. خواهان بيشترين قدرت هستند ا كه نظاميان آمريك. ندازيماكافي است به تجربه آمريكا نگاهي

و جهان را قرباني منافع خود رويه ظاهري نيروهاي امنيتي هستند چه منافع عظيمي از مردم خود

تكيه بر نيروهاي امنيتي جامعه را به سوين ضعف جامعه مدني، فرادستان با به ميزا. اند كرده

. مسئله قدرت جامعه مدني است. دهندمي سوق ساالري اندك

اي نويسندگان اين كتاب راهكار ساده قدرتمند برخي از جمله براي دستيابي به جامعه مدني

م.توانمندسازي مردم: كنندمي پيشنهاد چگونه جهان«وضوع در فصل آخر كتاب تحت عنوان اين
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برأت. بررسي تجربه برزيل بحث شده است»توانست متفاوت باشد مي ثير توانمندسازي مردم

پ مردم وساالري مورد قبول گروه كثيري از ي مانند اقتصاددانان ژوهشگران اين حوزه است

زش، سازوكارهايي مانند آمو. مهم چگونگي توانمندسازي است نكته. اند آمارتياسن به آن پرداخته

هاي غيردولتي، حضور احزاب در فضاي ها، شركت در سازمان گسترش اطالعات از طريق رسانه

هم،سياسي راهكارهاي مرسوم توانمندسازي است داما اده شده انطور كه در فصل پاياني توضيح

ساالر اين سازوكارها را از جريان اصلي خود هاي اندك نظام. شكننده هستند اين سازوكارها بسيار

بهساخته منحرف  حكومت. كه به قدرت آنها خللي وارد نشودكرده اي آنها را دستكاري گونهو

و سازمان مي و پايه ند به قدرت او آسيبتوامي هاي غيردولتي داند كه احزاب را زده هاي حكومت

نو هميناز. متزلزل سازد اي براي توانمندسازي مردم وجود يسندگان معتقدند دستورالعمل سادهرو

.ندارد

»توانمندسازي از طريق همكاري گروهي براي دستيابي به منافع خصوصي بيشتر«حال با اين

بهپاسخي عنوان راهكاري براي نيل به آزادي مطرح كردند كه اخيرا است كه اقتصاددانان از ديرباز

ي آدام اسميت راهكاري ساده برايئاين راهكار همچون دست نامر. مورد توجه قرار گرفته است

و اي براي هماهنگي ميان عرضه آدام اسميت راهكار ساده. يده استالعاده پيچ اي فوق مسئله

فضتقاضاك و تبديل شرور اخالقي به دو در واقع اسميت راه. داد ارائهل جمعيائننده حلي واحد براي

ا و ديگري در حوزه اقتصاد ارائمسئله يكي در حوزه مسئله مهار آنچه رذيلت اخالقي.ه كردخالق

مت شد براي قرنمي دانسته و اما اسميت،لهين را به خود مشغول كرده بودأها ذهن فيلسوفان اخالق

هم.ي اين مسئله الينحل معرفي كردساده براحلي به غايت راه تواندمي رقابت عنصري است كه

ك انسان وهدرها را تربيت هم آنها را نادانسته بهو نفع شخصي.دهدمي سوق نفع همگان ناخواسته

و شهوت جنسي بايد سركوب جوشان اخالقيات شد به سرچشمهمي كه در رديف شهوت قدرت

:تبديل شد

جويي، روح اعتدال، روح آورد، روح صرفهميح امساك به تحفهروح تجارت با خود رو

و روح انضباطأكوشش، روح خردمندي، روح طم 1.نينه، روح نظم

به تكراريتلفيق نفع شخصي با نفع همگاني در انديشه اسميت نيز داستان مكرري است كه نياز

و اجازه. آن نيست هم اقتصاد رقابت بدهد تا تنها كافي است كه دولت ضامن اجراي قانون باشد

هم بداخالقي كهمي در نظام بازار رقابتي تنها كسانيزيرا ها رخت بربندد شكوفا شود مانند

ر مصرف . مدار را دوست دارد كننده نيز انسان اخالقو مصرفا بپسندندكنندگان آنها

و منافع.1 .81،1379ص،ترجمه محمد مالجو، نشر شيرازه،آلبرت منتسكيو در هيرشمن، هواهاي نفساني
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ب.ه شده استئاي ارا حلي ساده ساالري نيز راه براي گذر از اندك منافع تأمينراي اگر مردم

و نه تنها منافعمي شخصي خود به همكاري گروهي دست بزنند همبستگي ميان آنها تقويت شود

تامي قدرتاين همبستگي به آنها. آيدمي افزايشنيز بلكه قدرت اجتماعي آنها،مادي آنها بخشد

ر از همكاري را روشناي كه منظو نمونه. بتوانند از حقوق خود در برابر فرادستان ايستادگي كنند

:سازد گفته مشهور ديويد هيوم است مي

و غله من فردا« با. رسدمي غله شما امروز رسيده براي هر دو ما سودمند است كه من امروز

و شما فردا به من كمك كنيد شما كار ميكنم و دانم كه شما نيز همين من هيچ محبتي به شما ندارم

و اگر به انتظار رفتار متقابل نابراين من زحمتي براي شما نميب. احساس را نسبت به من داريد كشم

بهش  ها تغيير فصل)در غير اينصورت( ... كنممي نفع خودم كار ما با شما همكاري كنم در واقع

ب مي و هر دوي ما محصولمان را اعهكند و امنيت متقابل از دست دادهخاطر فقدان 1.»ايم تماد

د همكاري اعتماد متقابل. شودمي گيري همان سرمايه اجتماعي ست موجب شكلهاي از اين

و افراد در قالب گروهمي شكل اي از ارتباطات ها شبكه اين گروه. پيوندندمي هاي به يكديگر گيرد

و گستردههدآورمي وجود اجتماعي را به . تر باشند جامعه توانمندتر خواهد بود كه هر قدر مستحكم

نا:گويدمي اقتصاددانان برجستهازآلبرت هيرشمن لئاولين اقتصادداني كه به درك اين مسئله

و فنون اي تحت عنوان پيشرفت صنايع، تجارت ميالر در مقاله. بود) 1735-1801(آمد جان ميالر

:كندمي اين نكته را اينگونه بيان

ت: به دو موضوع بستگي دارد روح آزادي عمدتاً و اول، وضع مردمان از لحاظ وزيع دارايي

و دوم مهارتي كه اعضاي جامعه را قادر و به عمل جمعيِمي وسايل امرار معاش سازد گردهم آيند

2.هماهنگ دست يازند

عمل جمعيِ هماهنگ به افراد. است ساالري اندككليد آزادي از»مهارت عمل جمعيِ هماهنگ«

مي. بخشدمي قدرت من آنها و بر توانند از طريق همكاري جمعي به افع مادي بيشتري دست يابند

 مختلف گروهيهاي اين همكاري به مردم هويت. مشكالتي غلبه كنند كه به تنهايي از حل آن عاجزند

با،دهندا يك سازمان يا حزب را تشكيل نميه هرچند اين گروه. بخشد مي بهئپيوندهاي نامراما ي

دو هر فرد احتماالً.نديكديگر مرتبط و بدين ترتيب گروهگر در بيش از ها به يكديگر وه عضو است

و خلقيات انسانهاي كوچك ظرفيتهاي كار جمعي در گروه. خورندمي پيوند را سازماني ها

و عادات رفتاري ويژه كار جمعي نيازمند مهارت. سازدمي دگرگون از هاي مختلف اي مانند پرهيز

و تحمل يكديگر است دار باشند زمينهرها برخو از اين ظرفيتاي اگر مردم جامعه. فرصت طلبي

 
و سنت هاي مدنيدم، پاتنام،روبرت.1 .1380، 278ص،تقي دلفروز ناشر روزنامه سالمترجمه محمد،كراسي

و منافعهيرشمن،، آلبرت.2 .1379، 101ص،ترجمه محمد مالجو، نشر شيرازه،هواهاي نفساني
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هاي بزرگ كوچك زمينه پيدايش تشكلهاي همكاري در گروه. شودمي تر مهيا بزرگهاي تشكل

به ها در بزنگاه اين همكاري. است  ساالر فرو هاي اندك هنگامي كه نظام. آيندمي كار هاي تاريخي

گر مي و خلقيات هاي كوچك ظرفيتهايوهريزند اگر مردم توانسته باشند با همكاري در سازمان

و به كمك اينميآنگاه، مناسب را كسب كرده و نهادهاي بزرگ دست زنند توانند به تشكيل احزاب

. جلوگيري كنند ساالري اندكنهادها از بازگشت 

و ساالري به مردم اندكبدين ترتيب مسئله گذر از ساالري در انديشه گروهي از اقتصاددانان

چند اقتصاددان در دهه اخير مطالعات خود را براي. جمعي است شناسان در گرو مهارت كارعهجام

م برؤيافتن قواعدي در مورد عوامل مشهورترين. اند كردهمتمركز» مهارت عمل جمعيِ هماهنگ«ثر

ن بدون ترديد اين مهارت در طول زما. جايزه نوبل گرفت 2011آنها الينار اوسترم است كه در سال 

و امري آموزشمي شكل زن. پذير است گيرد دگي مانند محل سكونت، همكاري جمعي در هر حوزه

و شهر قابل تعريف استو مدرسه، كسب و آرام ثيرأت. كار به همكاري بسيار تدريجي است آرام

و همبستگي اجتماعي ازكهرا نبايد انتظار داشت راهي. انجامدمي تقويت سرمايه كشورهاي برخي

. به آن دست يافتراحت بتوان،نداهپايي در طول چند قرن طي كردارو

و رشد، عوامل اصلي توسعه اقتصادي.5 1)جفري ساكس:نويسنده( دولت، جغرافيا

به عاصم به اوغلو و رابينسون مي عنوان اقتصاددان ،كنند عنوان دانشمند علوم سياسي چنين بيان

آنها. دارد كشورها در نهادهاي سياسي آنها ريشه) يافتگيهيا عدم توسع(يافتگي عامل اصلي توسعه

يك سيستم كثرت را به2نهادهاي سياسي فراگير مي عنوان كنند تعريف گرا كه از حقوق افراد حمايت

و كارآفريني را تشويق. اند كرده نهادهاي اقتصادي فراگير نيز از حقوق مالكيت حمايت كرده

د. كنند مي و رفاه بشريت استنتيجه بلندمدت اين م.و نوع نهاد افزايش درآمد قابل آنها از در

مي ياد مي3نهادهاي سياسي استخراجي شوند قدرت در دستان اندكي از افراد جامعه كنند كه باعث

و نهاد سياسي استخراجي نيز نهاد اقتصادي مشابه ايجاد مي و قرار گيرند كند كه به قواعد ناعادالنه

مي موانع باالتر ورود در نتيجه اين نوع نهادهاي استخراجي اندكي از جامعه. شود به بازارها منجر

ميبوده كه مانع از ورود مندثروت و سياسي . شوند بقيه به سيستم اقتصادي

1. Jeffrey D.Sachs   
2. Indusive  
3. Extractive  
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از،شناسان قرار گرفته است رغم اينكه اين ديدگاه مورد استقبال جامعه علي اما اين تئوري بيش

از واقع آنها براساس سادهدر. انگارانه است حد ساده و سياسي سازي بيش از حد، توسعه اقتصادي

. اند را تحليل كرده1زمان انقالب نوسنگي

يك استدالل ساده دارند كه توسعه اقتصادي به نهادهاي جديد وابسته است موتوركه(آنها

و انقالب صنعتي را ايجاد كرده ها نوآوري. وري هستندو اين نهادها نيز بنيان نوآ) اند توسعه بوده

. منافع اقتصادي كارشان را به چنگ بياورند،افتند كه نوآوران انتظار داشته باشند زماني اتفاق مي

مي صورت بنگاه در اين . شوند ها به نوآوري بيشتر ترغيب

از نظر آنها بزرگترين مانع منافع خواص است كه از قدرت طبقه متوسط نگران است كه قدرت

م ژي كه خواهان تداوم قدرت خود در امر تكنولوژي بادا تهديد كند يا اينكه از صاحبان تكنولوآنها را

. ترسندمي،هستند

مي عاصمداستاني كه و رابينسون ارائه درواقع رهبران غربي. دهنده است كنند تسكين اوغلو

آن( و) براساس و دمكراسي دست به دست شده اقتدارگرا كشورهايشك نخواهند داشت كه ثروت

مي درواقع آنها پيش. مجبورند كه يا دمكراتيك شوند يا سيستم اقتصادي را به كار گيرند كنند بيني

رشد اقتصادي خود را تقويت. در نهايت راه اتحاديه جماهير شوروي را خواهد رفت كشور چينكه 

. كند بدون اينكه نهادهاي سياسي فراگير ايجاد كند مي

ا بهاين داستان خوبي رغم اينكه سياست داخليعلي. سازي شده است شدت ساده ست اما

تواند رشد اقتصادي را تشويق كند يا مانع آن شود ساير عوامل مانند ژئوپليتيك، اكتشافات مي

و منابع طبيعي نيز تأثير دارند به عاصم. تكنولوژيك و رابينسون كه اوغلو دنبال اثبات اين امر هستند

به. ماندگي هستند مل اصلي رشد يا عقبنهادهاي سياسي عا صورت سيستماتيك ساير عوامل ايشان

به. اند را ناديده گرفته و رشد را اي گونه تئوري آنها رابطه ميان سياست، نوآوري تكنولوژيكي

كه در نتيجه براساس اين تئوري نمي. نادرست ارائه كرده است برخي كشورها چراتوان توضيح داد

در اند رشد كرده و . آينده نيز ممكن است نتواننددرحالي كه ديگران نتوانستند

 تشخيص توسعه

و رابين عاصمتحليل قبل از هر چيز آنها فرض.ت متعددي داردون از منظر مفهومي اشكاالساوغلو

درواقع ديكتاتورها در مواقعي. كنند كه نخبگان مستبد لزوماً مخالف توسعه اقتصادي هستند مي

ميكارگزاران اصالحات عميق عنوان به ، 1960صنعتي شدن كره جنوبي در دهه. كنند اقتصادي عمل

همه اين موارد خطرات خارجيرد. اي از اين موارد هستند نمونه 1980صنعتي شدن چين در دهه

 
1. Neolithic  
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و دغدغه ذهنشان شود . باعث شد كه رهبران سياسي درباره آزادسازي اقتصادي تمركز كرده

و رابينسون اين واقعيت را ناديده گرفتهاوغ عاصمدرواقع ناند كه بقاي سياسي نخبگان به هما لو

كشورهاي زيادي. به عوامل خارجي بستگي دارد،اندازه كه به شرايط داخلي كشورها وابسته است

اما جامعه نيز به سمت خطر حركت كرده،اند پذير ايجاد كرده نيز وجود دارند كه نهادهاي انطباق

. است

ون هم تلفيق شده است انتشار وآوري تكنولوژي تكنولوژي نيز در تحليل نويسندگان در

مي. درحالي كه بايد مستقل تحليل شوند . تواند مهمتر از خود نوآوري باشد انتشار تكنولوژي

مي،اي موفق گونه حاكمان اقتدارگرا غالباً به شايد. كنند شرايط ورود تكنولوژي خارجي را فراهم

ب و شهروندي به سختي بتواند نوآوري تكنولوژيك در بخشجامع هاي ودن حقوق مالكيت، سياسي

مي آسانحدوديتااما،غيرنظامي داشته باشد آن تلفن نمونه. تكنولوژيك داشته باشد تواند تطابق تر

. است كه در آمريكا اختراع شد اما در كل دنيا انتشار يافت

بههاي اصلي اقتص ماندگي درواقع عقب هكبل،دليل نبود نوآوري تكنولوژيك نباشد ادي كشورها

مي بيشتر به با دليل عدم ورود تكنولوژي خارجي خواهد بود كه تواند از طريق عايدي منابع طبيعي

اين كشور. اي از اين امر استو بعد از آن نمونه 1980چين دهه. ستمزد پايين ترغيب شودد

آن در سيستمهدفگذاري كرد كه توليدات محلي را  و در نتيجه هاي جهاني تكنولوژي ادغام كند

يك نوآور عمده خواهد بود. تكنولوژي خود را ارتقا داد در. چين احتماالً در آينده سال30اما

. اخيري كه رشد اقتصادي بااليي داشته نوآوري مبنا نبوده است

مي عالوه وانند با سرعت بيشتر ورودت بر آن، نهادهاي سياسي اقتدارگرا، مانند چين، حتي

اين كشور.د تا اينكه براساس تحليل نويسندگان مانع ورود تكنولوژي شوندنژي داشته باشوتكنول

گذاري سرمايه) هاي فيبر نوري ونقل هوايي كابل ها، حمل ها، بزرگراه مانند جاده(ها در زيرساخت

و اين زيرساخت،كرد و تكنولوژي بخش ها، در نتيجه سرمايه صنعتي شكل گرفت سرمايه

و دقيقاً همانند دولت در بخش كه ارگرا هاي اقتد هاي فراگير، حكومت خصوصي خارجي جذب شد

و. هاي اقتصاد تسري خواهد يافت نتيجه آن در ساير بخشو دارند نوآوري نظامي  كره جنوبي

. تايوان دو نمونه از اين مورد هستند

و رابينسون عاصم بهبه اوغلو 1آنها به تمركز سياسي. دارندتوجه نقش دولت درستي

مي. عنوان عامل مؤثر در توسعه اقتصادي توجه دارند به تواند صلح به ارمغان بياورد، دولت قوي

مي ها را فراهم كند زيرساخت كهو تحليل قدرت دولت از طريق انتخاب نخبگان حاكم شكل كنند

 
1. Political Centralzation 
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دو كردهآنها فراموش. گيرد مي و به منابع مالي اند كه قدرت لت فقط به قدرت نخبگان وابسته نيست

و ظرفيت آنها نيز بستگي دارد . مناسب

مي آنها عدم وجود دولت مركزي در آفريقا را عامل عقب درو دانند ماندگي به نقش جغرافيا

ـ تراكم اندك جمعيت عقب براي هايي ها، نبود رودخانه فراواني بيماري،ماندگي آفريقا توجه ندارند

گيري دولت مركزي، شكلازونقل، نبود باران مناسب براي بخش كشاورزي، كمبود معدن حمل

و رشد اقتصادي جلوگيري  . كنندميشهرنشيني

ميجغرافيا و تمركز قدرت سياسي تواند مانع شكل نه تنها شود، بلكه گيري دولت مركزي

و توسعه تكنولوژي را نيز محدود مي نه اقع آنها توجه نكردهدرو. كند انتشار اند كه انتشار تكنولوژي

پذيري با تكنولوژي جديد نيز بلكه به هزينه اندك انطباق،تنها به نهادهاي سياسي فراگير نياز دارند

مي سرمايهدر شرايط جغرافيايي نامناسب،. نياز است . گيرد گذاري خارجي نيز به كندي انجام

دوان مثالنع به و بوليوي را در نظر بگيريد كه من در هر دوي آنها مشاور 1990هه ويتنام

و شهروندي بهتري از ويتنام داشت. اقتصادي بودم اما ويتنام توانست،بوليوي حقوق سياسي

ام زيرا بوليوي كشوري است در حصار كوه. سرمايه خارجي جذب كند ا ويتنام ها قرار گرفته

و در نزديكي كشورهاي آسي واقع شده ايي كه از رونق اقتصادي برخوردارند سواحل وسيعي دارد

و لوازم خانگي مصرفي براي شركت. است هاي كره ويتنام، مكان مناسبي براي مونتاژ تلويزيون

و ژاپن بود كه. درحالي كه بوليوي شرايط جغرافيايي مشابه نداشت. جنوبي و تحليلي عاصم اوغلو

مي ها ارائه داده علل شكست ملتدرباره رابينسون  كند كه فقط اند مانند پزشكي است كه تالش

يك سيستم با اجزاي فراوان كه در كنش متقابل.ها مقابله كند با يك تشخيص با انواع بيماري در

و چه اقتصاد با عملكرد پايين، ناتواني مي يك بدن بيمار باشد تواند از عوامل هستند، چه اين سيستم

بر. گوناگوني ناشي شود را مسائل سيستمكليد غلبه هاي پيچيده در روشي است كه پزشكان آن

:نامند مي1»لييتشخيص ديفرانس«

و مكان خاص چه چيزي باعث شده است كه سيستم با مشكل مشخص كنيد كه در هر زمان

يك عامل است اما عوامل. روبرو شود ودولت فقر. نيز مؤثر هستند... ژئوپليتيك، موانع فرهنگي

پس هايي دائمي براي عدم سرمايه دامتواند خودش مي و . انداز باشد گذاري

1. Differential Diagnosis 
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 قدرت نقشه

.»ادعاهاي غيرعادي به شواهد غيرعادي نياز دارند«كند بيان مي1ساگان، م، كارلطور كه منج همان

و رابينسون چنين شواهدي ارائه نكرده عاصماما . اند اوغلو

آن اند، هيچ داده دقيق تعريف نكردهرا نيز به صورتدآنها حتي متغيرهاي مهم خو اي براساس

هم ارائه. اند بندي براساس آن فراهم نكرده اند يا اينكه طبقه ارائه نكرده يك جدول يا شكلي حتي

. اند كه بتواند كل تاريخ اقتصادي را تحليل كند نداده

كه همان. به مورد كره جنوبي توجه كنيد ب عاصمطور و رابينسون نيز ه آن توجه اوغلو

در اختيار داشت سيستم سياسي 1979-1961قدرت را در دوره كه2»هي پارك چونگ«،اند كرده

ميخاست  عاصمبرخالف تحليل. كرد راجي طراحي كرد كه فقط نهادهاي اقتصادي فراگير را ايجاد

ـ كه و رابينسون و متحدان اوغلو ـ پارك او، اصالحات سياسي مقدم بر اصالحات اقتصادي است

و توسعه اقتصادي را دنبال عليرغم اينكه نخبگان اقتدارگرا بودند، به دنبال افزايش قدرت دولت بودند

از مهندسي بيشتر از اينكه از نوآوري حاصل شود،2000-1970همچنين رشد سريع دوره. كردند

و نوآور بعد از آن رشد اقتصادي كره جنوبي، دمكراتيك. معكوس حاصل شد ي را سازي سياسي

. رهبران اقتدارگرا در كره جنوبي دنبال پيشرفت اقتصادي بودنداين ابتدا در درواقع. ارتقا داد

و رابينسون هستند عاصمشواهد جنوب شرق آسيا، متفاوت از رهيافت درواقع الگوي كامالً. اوغلو

يا همان مدل3»مدار جنوب شرق آسيا توسعه دولت«همان مدل،آشناي كره جنوبي

و ويتنام با نهادهاي سياسي استخراجي. است4»داري دولتي ايهسرم« چين، سنگاپور، تايوان

و به نهادهاي اقتصادي فراگير رسيده شروع كرده توسعه اقتصادي در اين كشورها به نتيجه. اند اند

و تايوان بعد از اصالحات اقتصادي حاكمان اقتدارگرايشان،.تيكسان منتهي نشده اس كره جنوبي

و ويتنام همچنان دمكراتيك نشده؛اند كراتيك شدهدم و سنگاپور نيز نيمه دمكراتيك است چين . اند

و رابينسون سازگار نيست عاصماين نتايج با تئوري مي. اوغلو كنند نهادهاي سياسي آنها تحليل

و بدون آنها اقتصادها موفق نخواهند بود فراگير، مسير رشد اقتصادي را تعيين مي . كند

و تايوان ما را از اشتباه مثال و رابينسون مرتكب عاصمكه سازي سادههاي كره جنوبي اوغلو

بر شده مي اند آن. دارد حذر و پس از در اين كشورها ابتدا نهادهاي اقتصادي فراگير ايجاد شد

. نهادهاي سياسي فراگير

1. Carl Sagan 
2. Park Chung -hee 
3. The East Asian Development S tate Model 
4. State Capitalism 
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و نهادهاي سياسي در آنها ازسوي ديگر كشورهايي وجود دارند كه نهادهاي اقتصادي

به،نهادهاي فراگير هستند بوتسوانا. اند دليل موانع جغرافيايي هرگز به توسعه باالتر نرسيده اما

به دليل مشكالت جغرافيايي نتوانست) سال استقالل( 1966عنوان يك كشور آفريقايي تا سال به

بر رشد 1967در سال كشف الماس. تدريج با رفع موانع پيشرفت كرد رشد كند اما پس از آن به

و عاصماي داشت درحالي كه از نظر اين كشور تأثير عمده 1980و 1970هاي اقتصادي دهه اوغلو

يك عامل حاشيه و مثال. اي بوده است رابينسون كشف الماس هايي كه آنها درباره شهرهاي آمريكا

در داري حتي مسئله برده. هايي دارند اند نيز چنين ويژگي مكزيك آورده و نهادهايي كه استعمارگران

. اند اند نيز از عوامل جغرافيايي تأثير پذيرفته كشورهاي مستعمره ايجاد كرده

 صنعتي شدن چگونه اتفاق افتاد

يك چنين چيزي بوده است سيانقالب صنعتي ابتدا از انگل:داستان واقعي توسعه در دو قرن پيشين

و داليل گوناگوني براي آن وجود و رابينسون عاصمداشت كه برخي از آنها توسط آغاز شد اوغلو

بههايي كه در انگلستان اختراع شده در ابتداي قرن نوزدهم تكنولوژي. اشاره شده است تدريج بودند

الگوي انتشار تكنولوژي به وسيله مجموعه عوامل پيچيده سياسي،. در سطح جهان گسترش يافتند

و جغرافيايي تعيين مي در در اين ميان حتي دولت.شد تاريخي با رقابت هاي اقتدارگراي اروپا نيز

در اين وضعيت نياز به بقا باعث شد كه اكثر كشورها. كشورها در اين مسير وارد شدندساير 

. نهادهاي خود را به روي صنعتي شدن باز كنند

ايي مناسب هايي كه از لحاظ جغرافي قرن نوزدهم، صنعتي شدن به مكاندر بيرون اروپا، در

و عوامل. بيشتري انتقال يافتبودند با موفقيت  كشورهايي كه منابع محلي خوب، منابع انرژي ارزان

و آهن خام داشتند يا دسترسي آسان و بينونقل تر به حمل مؤثر در صنعتي شدن مانند كتان المللي

. تر صنعتي شدند سريعهبازارهاي جهاني داشت

مي بيشتر دستبا بيماريي كه در اين شرايط، مناطق كردند يا دورتر از بنادر بودند، وپنجه نرم

البته مسئله. موج انتشار تكنولوژي پيوستندبه ديرتر. غيرقابل كشت بودندو داشته هاي زيادي كوه

هم وجود داشت و قدرتانتشار اين امر بيشتر مانع. امپرياليسم هاي تكنولوژي بوده است

رغم اينكه عرضه مواد خامعليشدن در مستعمراتشان جلوگيري كردند از صنعتياستعمارگر 

و نيروي كار با دستمزد پايين وجود داشت . ارزان

و سياست هاي ضدصنعتي آنها بعد از جنگ جهاني دوم كه كشورها از حاكم استعمارگر

كه هاي داخلي، همان سياست. استقالل يافتند صنعتي شدن گسترش بيشتري يافت  عاصمطوري

و رابينسون اشاره كردند، نقش مهمي ايفا كرد حال سياست يكي از عوامل متعدد با اين. اوغلو
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را دولت. موفقيت بود و رشد اقتصادي سريع هاي استخراجي زيادي، مانند چين، ارتقاي تكنولوژي

و انقالهاي نفت دولت. تجربه كردند ب سبزي خاورميانه عليرغم نهادهاي استخراجي ثروتمند شدند

. توسعه سريع كشاورزي را ايجاد كرد 1960و 1950در دهه

ك1آفريقاي زير صحرا موانع جغرافيايي مانع از توليد انرژي داخلي،.ندنتوانست توسعه پيدا

و در نتيجه آن پس از خروج  و سالمت نيروي كار را تهديد كرد مانع از كشاورزي مناسب شد

هم.ل افزايش يافتونق هاي حمل استعمارگران هزينه فا آفريقا قئاكنون گام به گام به اين مشكالت

و با كشف منابع جديد انرژي، پيشرفت مي هاي كشاورزي، ارتقاي سالمت عمومي، آيد

و ارتقا زيرساخت و حمليهاي بهتر ونقل اين امر در حال قابل توجه تكنولوژي اطالعات، ارتباطات

. تحقق است

و رابينسون درباره پيشاو عاصمهمچنين تئوري بيني آينده توسعه، برمبناي نهادهاي غلو

و كمك خوبي به اين پيش سياسي، كفايت نمي بي. كند بيني نمي كند باره فايده بودن تئوري در اين به

از پيش: توجه كنيد و برندگان توسعه اقتصادي در 2010تا 1980بيني تئوري از بازندگان چيست؟

يك1980شروع دهه  مي اقتصاددان، و بايد براساس اين تئوري بيان كرد كه گامبيا، اكوادور

و كشورهاي اقتدارگراي شرق آسيا علي الخصوص چين، سورينام رشد سريعي خواهند داشت

و تاكنون كشورهاي درحال توسعه زيادي با دولت 1980سالازنخواهد توانست  فاسد

ف و دمكراتيك داشته قير با دولتغيردمكراتيك رشد بيشتري نسبت به كشورهاي كم . اند هاي با فساد

به ساير دمكرات و برخي از حكومت ها هم به دليل نتايج اقتصادي شكست خوردند دليل هاي اقتدارگرا

. رشد اقتصادي تاحدودي فراگيرتر شدند

و مشكالتي كه تئوري علي و رابينسون دارد خوانندگان عاصمرغم اين همه مسائل بااوغلو

ميكتاب نويسندگان. ابراز همدردي كنندرهيافت آنها ممكن است ها گويند كه خيلي داستاني را

نه؛بشوند،دارند دوست به. تنها عايدي سياسي بلكه عايدي اقتصادي هم دارد دمكراسي غربي

و نه هاي اقتدارگرا حكومت. سر راستهر حال هنوز زندگي واقعي اقتصادي نه عادالنه است

ميگاه و برخي مواقع دمكراسيي رشد سريعي را تجربه مي كنند داستان.شوند ها پژمرده

به عاصم و رابينسون هم درست است گونه اوغلو و دولت. اي مي سياست مهم است توانند هاي بد

به هر حال نكته كليدي درك توسعه كه همچنان آن است كه فرآيند جهاني. توسعه را بكشند

و انتشار  و هزاران نوآوري و آن واقعاً پيچيده است گذرگاه از طريق سياست، جغرافيا، اقتصاد

. توانند جريان تكنولوژي در دنيا را تعيين كنند فرهنگ مي

1. Sula Sahram Africa 
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شد هاي آينده پيچيده درواقع، حتي توسعه اقتصادي در دهه هم خواهد كه همان. تر طور

پي،كه توسط انسان ايجاد شده،وهوايي تغييرات آب شرفت است، ممكن است مناطق زيادي درحال

و سيل كه خارج از كنترل محيطي مانند موج هاي ويرانگر زيست دليل شوك به هاي گرما، خشكي

شناختي ناخواسته دست به مهاجرت خواهد جمعيت در مقابل تغييرات جمعيت. آنهاست آسيب ببينند

و ارتباطات. زد . هاي توليد جهاني ايجاد خواهد كرد از شبكه نوع جديديارتقاي تكنولوژي اطالعات

تو در چنين جهان پيچيده ميعيزاي، يك متغير منفرد تمركز كند كاربرد كمي خواهد رشد كه بر

. داشت

)تسيگليب: نويسنده(»خورند؟مي شكستها ملت چرا« درباره.6

.هم بر آن دارمدر حالت عادي، من نسبت به كتابي كه مرور كردم تاحدودي مثبت هستم اما نكاتي

و شرايط زندگي عالي براي شهروندان خود ايجاد كرده چرا برخي كشورها ثروتمند شده اند اند

تاتهاما ديگران نتوانس و بنابراين مشتاق بودماحدودي در ذهنم اند؟ اين موضوعي است كه من ست

. تا كتابي كه اخيراً در اين مورد بوده را انتخاب كنم

ملت«كتاب مي چرا و داستان» خورند ها شكست و به آساني قابل مطالعه است هاي تاريخي زياد

كشورهايي: يك استدالل ساده در اين مورد ارائه شده است. جالبي درباره تفاومت كشورها دارد

و سياسي فراگير  و اند توانسته)و نه استخراجي(با نهادهاي اقتصادي در بلندمدت موفق شده

. دوام بياورند

و ساده كتابر نهايتد ، به نوعي يك نااميدي بزرگ است، من تحليل نويسندگان را مبهم

و اقتصادي فراگير در مقابل استخراجي، آنها علي. يافتم رغم وجود فراتر از نهادهاي سياسي

و منطق، كليه عوامل مؤثر ديگر را ناديده گرفته و مفاهيم عبارت.اند تاريخ اصلي واقعاً تعريف ها

ميو آنها هرگز توضيح نمياندهنشد كه دهند كه چگونه يك كشور تواند به سمتي حركت كند

. نهادهاي فراگيرتري داشته باشد

مشكل تحليل. اند عنوان مثال، بررسي تاريخي رشد اقتصادي را از دوره روم آغاز كرده به

كشاورزي معيشتي استوار سال قبل از ميالد، اقتصاد در همه جا براساس 800اينجاست كه قبل از 

بر رشد اقتصادي،در نتيجه اين واقعيت كه ساختار متنوع دولت روم بيشتر فراگير بود يا كمتر. بود

به را مطالعه كرده» ونيز«نويسندگان وقتي كه داليل كاهش فراگيري نهادهاي. تأثير نداشت اند

كه. اند سازي عجيبي روي آورده ساده در. خاطر رقابت سقوط كردهب» ونيز«واقعيت آن است تغيير

مديريت» ونيز«حتي اگر.فراگيري نهادهاي آن بيشتر در واكنش به اين موضوع بود تا ريشه مشكل

آنها ادويه توانست مانع كاهش تجارت امر نميكرد تا از فراگيري نهادهاي خود حفاظت كند، اين مي
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مي. بشود هاي همه چيز را توضيح دهد، شما مثالكند تا از طريق يك تئوري چون كتاب تالش

. غيرمنطقي زيادي در آن خواهيد يافت

اما دليل اصلي آن چنين1،»ماياست«تعجب ديگر در ديدگاه نويسندگان درباره سقوط تمدن

آبمسئله: بوده است و شرايط وري سيستم كشاورزي آنها را كاهش وهوايي، بهره دسترسي به آب

د. داد ارند كه قبل از اينكه رشد قابل دسترسي باشد ابتدا بايد نهادهاي سياسي نويسندگان باور

در به هر حال، اكثر مثال. فراگير ايجاد شود سال گذشته مانند50هاي مرتبط با رشد اقتصادي

و سنگاپور هنگ(هاي آسيا معجزه اتفاق افتادند كه نهادهاي در شرايطي) كنگ، كره، تايوان

. نكه فراگير باشد استخراجي بودندسياسي آنها به جاي اي

مي وقتي كه شما با مثال بر اينكه شويد ديگر ديدگاه نويسندگان مبني هاي زيادي روبرو

شود مگر اينكه نهادهاي فراگير وجود داشته باشد معناي خود را از دست حاصل نميرشد پايدار 

.ش را پايدار كندتواند خود به هر حال حتي در بهترين شرايط، رشد نمي.دهد مي

ميكنم كه اين نويسندگان من حتي فكر نمي يابيكنند كه ركود بزرگ، تحليل قراري كنوني ژاپن

به بحران مالي جهاني در سال . بوده است» فراگيري«دليل كاهش هاي اخير

مي گيرند، نويسندگان، تئوري مدرنيزاسيون را به سخره مي كند كه بعضي اين تئوري بيان

يك رهبر مو مياقع و شانس خوبي براي قدرتمند با انتخاب درست يك كشور كمك كند تواند به رشد

و تايوان مثال. هاي فراگير داشته باشند كشورها وجود دارد كه سياست كه واقعاً هايي هستند كره

.اتفاق افتاده است

و نوآوري باور پوشي چشم 1400-800نكردني چين در دوره همچنين كتاب، از دوره رشد

هايو نوآوري سال اخير، اقتصاد چين پوياترين اقتصاد در دنيا بوده است 600در. كند مي

و گداختن آهن داشتند توان به پيشرفت زيادي داشته كه ازجمله آنها مي هايي كه در ساختن كشتي

و رقابت ميان امپرا اين موضوع بيشتر از شرايط جغرافيايي، زمان. اشاره كرد ورها حاصلتبندي

و از اين امر كه تا چه نهادهاي چين فراگير بوده . تأثيري نپذيرفته استاند شده است

از سئله دارندمنويسندگان با چين مدرن هم هيچ3»نگ ژيائوپينگد«به2»مائو«زيرا كه انتقال

هم مبتني.شد تغييري در نهادهاي سياسي به سمت فراگيرتر شدن را شامل نمي اكثربر هنوز

مي،يك معجزه رشد پايدار اقتصادي استچينها شاخص كنم كه هر فردي قبول كند البته من فكر

هاي اخير در دههكه ها چيني گيرتر كند اما ميليونچين نياز دارد كه نهادهاي سياسي خود را فرا
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و ممكن است كه قبول نداشته باشند كه رشد آنها زندگيشان .استهبود» فراگير«تغيير يافته

در ها خوشبين من نسبت به نويسنده تر هستم كه تغييرات تدريجي، بدون ناپايداري، در چين

. مسير درست ادامه خواهد يافت

به اين دليل اتفاق افتاد كه اقتصاد گذار اقتصادي غيرقابل باور چين در سه دهه گذشته

سر سرمايه و و مايهداري را در آغوش گرفت كه مالكيت خصوصي، بازارها گذاري در آموزش

مي زيرساخت . شود ها را شامل

و آشكار درباره رشد اقتصادي است كه رشد اقتصادي همبستگي قوي اين نكته اي واضح

و از سيستم سياسي مستقل است اقتصاد سرمايهبا  بر.داري دارد يك كشور بناي وقتي كه

مي زيرساخت و ارتقاي آموزش تمركز و از قيمتگذا ها ميكند را ري بازار استفاده كند تا منابع

اين ايده از وضوح بيشتري. تخصيص دهد در آن صورت حركت به سمت رشد اتفاق خواهد افتاد

و توانايي بهتري در تبيين وقايع اتفاق  برخوردار است تا آنچه كه توسط نويسندگان ارائه شده

. افتاده دارد

ك و بيان كردهمكنويسندگان كار خود را با حمله سنگين به كه هاي خارجي به پايان برده اند

به.ستا رسيدهواقعي كنندگان ها به دريافت درصد كمك10در اكثر مواقع كمتر از  عنوان مثال آنها

يك مثال گمراهدرحالي كه به افغانستان اشاره دارند  ان در وضعيت افغانستكننده است زيرا اين مثال

و به ا جنگي قرار دارد و يا مرتبط با آن كمكخاطر مي هداف جنگي . روند ها به سرعت از بين

يك پرتو روشني هم داشته به است عنوان آخرين نكته، بايد اشاره كنم كه اين كتاب براي من

نياز است كه قوانين درواقع،. ثروتمند مكزيكي، مقايسه كرده است1آنجا كه مرا با كارلوس اسليم،

ا رقابت و انجام تجارت توسط پذيري در مكزيك رتقا يابند، اما من مطمئن هستم كه توليد ثروت

. كارلوس اسليم براي مكزيك بهتر است از وضعيتي كه مكزيك او را نداشت
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