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 گانمعرفی نویسند .1-2

وی  .ای ارمنی متولد شددر خانواده ترکیه استانبول در 1391در سال  1اوغلوجمدارون ع

 دانشگاه در استانبول، کارشناسی خود را ازدبیرستان  التحصیلی ازپس از فارغ
دریافت  لندن یمدرسه اقتصاد و کارشناسی ارشد و دکتری خود را از بریتانیا در رکیو

به  1333 سال که درفعالیت کرد تا این ی لندناقتصاد هاو یک سال به عنوان مدرس .کرد

 براساس لواوغعجم درآمد. (MITمؤسسه فناوری ماساچوست ) عضویت هیئت علمی
عنوان پراستنادترین به 2115در سال  IDEAS/RePEcپایگاه مقاالت  اطالعات

                                                           
1. Daron Acemoglu 

 انتشارات روزنه
 خورند؟ها شکست میچرا ملت
 های قدرت، ثروت و فقرریشه

               دارون عجم اوغلو، جیمز ای. رابینسون                             :   گاننویسند

                                               پورمحسن میردامادی، محمدحسین نعیمی          :                      انمترجم

 1333 اول                                             :                      نوبت چاپ

 2111                                        شمارگان:                                  

 318-394-334-452-8: شابک

 12188853931: تلفن انتشارات
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اقتصاددان پراستناد  11سال گذشته معرفی شد، و هم اکنون در زمرة  11اقتصاددان در 
ای از موضوعات به اوغلو طی دوره فعالیت آکادمیک خود در طیف گستردهعجماست. 

یه رشد، نظرپژوهش پرداخته است از اقتصاد سیاسی گرفته تا نظریه سرمایه انسانی، 
ده بیان کر وی . توسعه اقتصادی، نوآوری، نابرابری درآمد و دستمزد، اقتصاد کار و ...

های وی به انگیزه تالش برای فهم منشأ و دالیل فقر که بخش اعظم پژوهش است
 است.صورت گرفته 

 1391اقتصاددان و دانشمند علوم سیاسی بریتانیایی متولد سال  1جیمز ای. رابینسون
یل دریافت کرد. رابینسون هم اکنون استاد است. وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه یِ

 2114 هایریس دانشگاه شیکاگو است و پیش از آن بین سالمدرسه سیاست عمومی هَ
رنیا، های برکلی کالیفوارد بود. وی سابقه تدریس در دانشگاهاستاد دانشگاه هار 2115تا 

ی های پژوهشی اصلجنوبی و ملبورن را نیز در رزومه علمی خود دارد. زمینه یکالیفرنیا
رابینسون، اقتصاد تطبیقی و توسعه سیاسی با تمرکز بر کشورهای آمریکای التین و 

 است. اِفریقاجنوب صحرای 
اند که حاصل آن های طوالنی را با هم همکاری داشتهالعجم اوغلو و رابینسون س

     همچنین کتاب مشهور  المللی معتبر ومقاالت متعدد بینعالوه بر کتاب حاضر، 
 بوده است. 2119در سال « دموکراسیهای اقتصادی دیکتاتوری و ریشه»

 چکیده مطالب کتاب .1-3

کشورها از لحاظ رشد اقتصادی در چند قرن گذشته نسبت به زمان  بندیبا مقایسه رتبه
بندی وارونه شده است؛ یعنی برخی از کشورها که در شود این رتبهحال، مشاهده می
صدر  اند بهاند به پایین لیست و کشورهایی که در پایین لیست بودهصدر لیست بوده

ی از اندیشمندان را به خود مشغول ، ذهن بسیار2برگشتگیدلیل این بخت اند.لیست رفته
رفت ان سرعت باالیی پیشاست. سؤال اصلی این است که چرا برخی از کشورها با چنکرده
ای از اند. عدهاند یا به عقب برگشتهکه کشورهای دیگر درجا زده حالی دراند؛ کرده

                                                           
1. James A. Robinson 
2. reversal of fortune 
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ایه، ، انباشت سرمفناوریوری، تخصص، های بالفصل خود، بهرهاندیشمندان با تحلیل
)رشد اسمیتی(؛ در مقابل  دانندهای طبیعی و غیره را عامل این واقعیت میموهبت

 های بنیادی خود، عامل این واقعیت را مسیر طیاندیشمندان دیگری هستند که با تحلیل
درواقع  .رشد شومپیتری( (دانند، انباشت سرمایه و غیره میفناوریشده برای دستیابی به 

د( و )رش ، انباشت سرمایه و نظایر آن را معلول توسعهفناوریوری، تخصص، هرهآنان ب
این دسته از اندیشمندان تحوالت نهادی را عامل توسعه تلقی کرده  .نه علت آن ،دانندمی

دادن دانند که با مدنظر قرارهای نهادی را در نگرش تکاملی آن میو اهمیت تحلیل
 گیرد.گ را در نظر میتغییرات اجتماعی، قدرت و فرهن

،  د؟خورنها شکست میچرا برخی ملت اوغلو و رابینسون در کتابدر همین راستا عجم
غرافیا، د فرضیات جاند. آنان با رَاقتصادی جوامع در طول تاریخ پرداختهبه ارزیابی عملکرد 

فرهنگ و غفلت سیاستمداران، عامل اصلی اختالف میان کشورها را وجود نهادهای 
دانند. آنان درسطح اول مطالعه خود نهادهای سیاسی و یاسی و اقتصادی متفاوت میس

اگیر کنند. نهادهای اقتصادی فرکش و فراگیر تقسیم میی بهرهاقتصادی را به دو دسته
باشند و در مراحل بعد خود حامی این گیری نهادهای سیاسی فراگیر میکه در گرو شکل

م خالق را فراههای ایجاد تخریب مالکیت، زمینه فظ حقوقدسته از نهادها هستند، با ح
شود که چرا نهادهای سیاسی آورند. در سطح دوم مطالعه به این موضوع پرداخته میمی

و اقتصادی فراگیر در تعداد اندکی از کشورها شکل گرفته است؟ آنان تاریخ متفاوت 
را دلیل تفاوت در این موضوع ساز در برخی از جوامع های سرنوشتجوامع و وجود برهه

دانند شده نمی دانند. درواقع آنان علت واگرایی میان جوامع را موضوعی از قبل تعیینمی
 و معتقدند تحوالت نهادی در طول تاریخ علت واگرایی این جوامع شده است.

 محتوای کتاب معرفی .2

 خیلی نزدیک، خیلی متفاوت
د که با آورنارتباط با مناطقی صحبت به میان مینویسندگان  در این بخش از کتاب در 

اما از لحاظ  ،وجود اینکه از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی به همدیگر نزدیک هستند
و توان به د دارند. از جمله این مناطق می از یکدیگر های توسعه فاصله زیادیشاخص
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ام ام نوگالس نکشور کره شمالی و کره جنوبی اشاره کرد. در این فصل از شهری به ن
در ایالت متحده آمریکا و بخش  برده شده است که یک بخش از آن نوگالس آریزونا

دیگر آن نوگالس اورونا در مکزیک واقع شده است. این دو بخش از شهر به وسیله 
متفاوت این دو بخش از لحاظ  حصاری از هم جدا شده است و نکته جالب وضعیت کامالً

 است. یافتگی های توسعهشاخص
بودن جغرافیا و فرهنگ، از ال اصلی این است که چرا این دو بخش با وجود یکسانؤس

 از همدیگر فاصله دارند؟ به این میزان ( HDIتوسعه انسانی ) لحاظ شاخص
آن  و تفاوت میان شهرهای آمریکای شمالی و جنوبی خیلی بیشتر از تفاوت این سو

است و دلیل عمده آن نحوه استعمار و میراث استعمارگران در این  سوی حصار نوگالس
 گیری تاریخ نهادی متفاوتی در این مناطق شده است. مناطق است که منجر به شکل

وجه به ها شکل گرفت. آنان با تها و پرتغالیاستعمار آمریکای جنوبی از سوی اسپانیایی
ع خدادادی این مناطق بودند و جهت بردن منابتفکر مرکانتلیسم به دنبال به غارت

منابع انسانی این مناطق را با گذاشتن قوانین کار اجباری مورد  ،دستیابی به این امر
دادند. این نحوه قانونگذاری در این مناطق میراثی بود که این نوع از استثمار قرار می

متری ن از قدرت کاستثمارگران در این مناطق به ارث گذاشته شد. بریتانیا که در آن زما
های آمریکای شمالی را تصاحب کرد. برخوردار بود در فرآیند استعمار جا ماند و قسمت

این مناطق برخالف آمریکای جنوبی از منابع خدادادی کمتری برخوردار بود و به دلیل 
هره بنهایت امکان وجه امکان تعامل و درسکونت بومیان متخاصم در این مناطق، به هیچ

ز منابع انسانی آنان وجود نداشت؛ درواقع این مناطق خالی از منابع خدادادی و بردن ا
انسانی بود. با وجود چنین شرایطی دولت بریتانیا به فکر افتاد به جای استفاده از نیروهای 
بومی این مناطق از مهاجران بهره بجوید و برای ارتقای سطح انگیزش مهاجران که 

ر های آن مناطق را دشده به این مناطق بودند، بخشی از زمین معموالً از زندانیان تبعید
ن قوانین ایجاد کردند. ایرا  پیشرفته اختیار آنان قرار بدهد و یک نظام ارباب دهقانی تقریباً

میراث کمپانی در این مناطق بود. نتیجه این امر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی بود و به 
 هایی ایجاد شد که ایاالت را به وجودبندیتقسیم تدریج براساس همین سلسله مراتب

و از به هم پیوستن این  مدهای قانونگذاری به وجود آمجلس ،ایاالت ایندر  .آورد
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و درنهایت یک نظام قانونگذاری به وجود آمد و  شکل گرفتکنگره ملی  ،هامجلس
انده از استعمار منتیجه این فرآیند استقالل آمریکا از بریتانیا بود. قوانین مختلف به ارث

 در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی سرنوشت متفاوتی را برای این مناطق رقم زد.
 و تضعیف قدرت نظامی اسپانیا، کشورهای آمریکای بعد از شکست فردیناند از بناپارت

 توان به مکزیکها میترین آنجنوبی ادعای استقالل کردند. این کشورها )از جمله مهم
کش، نتوانستند از این شرایط استفاده کنند و بعد اشاره کرد( به دلیل وجود نهادهای بهره

 52سال،  51ای که در طی به گونه سامانی را تجربه کردند؛ناب کامالًفضای از استقالل، 
های رئیس جمهور در مکزیک سرکار آمد. ثروتمندان در این کشور نه براساس رانت

ین اندوزی کردند و ابلکه از طریق انحصارات قانونی ثروت ،شومپیتری و تخریب خالق
جود وبنابراین  .امر تنها به نهادهای حاصل از میراث استعمار در این مناطق بستگی دارد

-گیری نظام انگیزشی متفاوت در مناطق گوناگون مینهادهای مختلف که سبب شکل

 شود، منجر به اختالف مسیر این مناطق شده است.
وجود نهادهای سیاسی فراگیر که امکان مشارکت و فرصت یکسان را برای افراد فراهم 

 های شومپیتری را میسر خواهد کرد.سازد، امکان استفاده از رانتمی

 های ناموفقفرضیه
ده های مختلفی مطرح شدر ارتباط با واگرایی مسیر توسعه کشورهای گوناگون، فرضیه

 است که هر کدام دارای نواقصی هستند.
 فرضیه اول: جغرافیا

 رتطبق این فرضیه کشورهای مناطق استوایی از کشورهای مناطق معتدل عقب افتاده
هستند. آب و هوا در مناطق استوایی آنان را نسبت به کشورهای معتدل به عقب رانده 

ها بیشتر است. مردم در این مناطق، تنبل همچنین در این مناطق امراض و بیماری ،است
 روند. و گریزان از نوآوری هستند و از لحاظ سیاسی زیر بار حکومت خودکامه می

رایی کشورهای کره شمالی و کره جنوبی یا نوگالس و یا تواند دلیل واگاین نظریه نمی
ریختن دیوار برلین را توضیح دهد. با وجود اینکه جغرافیا یک عامل آلمان قبل از فرو

اما مسیر توسعه کشورها وارونه شده است! این نظریه فاقد توانایی تبیین  ،ثابت بوده است
 اتفاق افتاد؟!این قضیه است که چرا انقالب صنعتی در انگلستان 
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-کند که در مناطق استوایی به دلیل بارندگی زیاد خاک بهرهفرضیه جغرافیا مطرح می

تر از خاک، حفظ حقوق ی مهمنکتهدر کشاورزی اما  ،وری خود را از دست داده است
 مالکیت است. 

تعمره سآیا کشورهای استعمارگر وضعیت کشاورزی بهتری را نسبت به کشورهای م
ها چیره شوند؟ اگر هم چنین بوده است چگونه با ثابت بودن توانستند بر آنداشتند که 

 عامل جغرافیا این واگرایی به مرور زمان افزایش یافته است؟
 فرضیه دوم: فرهنگ

ورها کنند آنچه موجب واگرایی مسیر توسعه کشاندیشمندان معتقد به این فرضیه، بیان می
در کشورهای گوناگون است. این فرضیه به این نکته  فناوریشده است، توزیع ناهمگون 

های فناوریهای نو و با وجود اینکه برخی کشورها زمینه پذیرش ایده که کنداشاره می
هد دگری، این اتفاق رخ نمیاما در برخی از کشورها به دلیل فرهنگ خرافه ،جدید را دارند

شود. به طور مثال کشورهای می فناوریبه توزیع ناهمگون  منجر نتیجه این امر و در
 به این مناطق بهره نجستند.  فناورییی در زمان استعمار از اثرات سرریز و ورود اِفریقا

کس وبر به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ معتقد به این فرضیه، مبحث اصالحات ما
ح مطر «اخالق پروتستانی»دینی و حرکت از کاتولیک به سمت پروتستان را در کتاب 

کند که این امر منجر به تغییر نظام انگیزشی در جوامعی مانند انگلستان و هلند شده می
اند. فرهنگ است و مناطق تحت استعمار این دو کشور از این اثر سرریز بهره جسته

از اثرات سرریز است که به کشورهای مستعمره تزریق شد و  نوعیاروپای غربی هم 
 رات مهمی را در کشورهای مستعمره ایجاد نمود. برخالف فرهنگ اروپای شرقی اث

تواند یک فرضیه جامع در ارتباط با واگرایی مسیر کشورها باشد. فرضیه فرهنگ نمی
تواند دلیل واگرایی کشورهای کره شمالی و کره جنوبی یا شهر نوگالس به طور مثال نمی

ا آنان به ام ،آهن نبودندنظیر گاو فناورییی پذیرای اِفریقارا مطرح کند. شاید کشورهای 
هایی نظیر گاوآهن، نه به دلیل فناوریپذیرش شدت از تفنگ استقبال کردند. عدم

داری و نیاز به تفنگ بیشتر در این مناطق بود و این بلکه به دلیل شرایط برده ،خرافات
داری نسبت به کشاورزی در آن برهه از زمان بود. فرهنگ صرفه بودن بردهبه دلیل با

فاوتی اما این دو کشور مسیر مت ،انگلستان و هلند در کشورهای کانادا و نیجریه تزریق شد
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را طی کردند و دلیل واگرایی این کشورهای مستعمره، تنها فرهنگ نبوده است. برای 
توان به کشور آرژانتین اشاره کرد که تحت تأثیر این فرهنگ فرهنگ اروپای غربی هم می

 رود.افتاده به شمار میورهای عقباما از جمله کش ،بوده

دولت  هایی ازخاطر اینکه استانه کشورهای خاورمیانه نه به دلیل دین اسالم؛ بلکه ب
 افتادگی دچار شدند.عثمانی بودند به چنین عقب

 فرضیه سوم: فرضیه غفلت

نجام افتاده اهایی که در کشورهای عقبفرضیه غفلت به این معنی است که سیاست
هایی است که سیاستمداران و نخبگان سیاسی آن کشور انجام شود به دلیل ناآگاهیمی
-دانند کدام خطافتاده هستند که رهبرانشان نمیدهند. کشورها به این دلیل عقبمی

ر غنا، دله تولید کفش مسئدر به طور مثال  سازد.ها شهروندانشان را ثروتمند میمشی
نقل  های حمل وموجب تحمیل هزینهو قسمت تولید چرم ها یابی اشتباه کشتارگاهمکان

ام های اقتصادی که مائو در چین انجیا به طور مثال فعالیت به این کشور شده است؛ باال
 داد از جمله شواهد مورد اشاره در این فرضیه است.

آرتور  ،نکته جالب این است که مشاور اقتصادی نخست وزیر غنا در دوره مورد بررسی
هی بنابراین چنین ناکارایی به دلیل ناآگا .برنده جایزه نوبل اقتصاد بوده است لوئیس

جویز های سیاسی منجر به تها و انگیزهبلکه وجود محدودیت ،نخبگان سیاسی نبوده است
 هایی شده است که این موضوع در چین زمان مائو نمود بیشتری دارد.چنین سیاست

 نظریه بهبود کیفیت نهادی
 اقتصادی فراگیر و غیرفراگیرنهادهای 

ز نهادهای مسئله نیکشورها به لحاظ موفقیت اقتصادی باهم متفاوت هستند و دلیل این 
جود هایی است که برای مردم به وثیرگذار بر کارکرد اقتصاد و انگیزهمتفاوت، قوانین تأ

ا رآیند. نهادهای اقتصادی فراگیر، نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت می
ا کنند و از استعدادههای اقتصادی فراهم میی مردم در فعالیتهای گستردهتوسط توده

-دهند تا انتخاببرند و به افراد این امکان را میهای آنان بهترین استفاده را میومهارت

را بر حسب تمایالت خود انجام بدهند. برای فراگیر بودن نهادهای اقتصادی باید  هایی
به عبارت دیگر باید یک نظام حقوقی  .امنیت الزم برای اموال خصوصی به وجود بیاید
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طرف به وجود بیاید و ارائه خدمات عمومی نیز برای همه یکسان باشد و فرصت و بی
بادل کاالها و خدمات و انعقاد قراردادها به صورت زمینه مشارکت برای همه افراد در ت

امکان ورود کسب و کارهای جدید و انتخاب دوره  ،یکسان شکل بگیرد. عالوه براین
 بایست همه جا یکسان باشد. شغلی و کاری برای مردم می

 زیرا تنها ،حقوق اموال خصوصی و برقراری امنیت نقش مهمی در زمینه توسعه دارد
زایش گذاری و افین حقوقی داشته باشند از تمایل و انگیزه برای سرمایهآنهایی که چن

شود وری خود برخوردار خواهند بود. یک تاجر اگر بداند خروجی کارش دزدیده میبهره
خود  ی کمی برایشود انگیزهشود یا مالیات بر آن بسته مییا توسط دولت مصادره می

 عظمی از مردم جامعه وجود داشته باشد. خواهد داشت. این حقوق باید برای قشر ا
ها های اقتصادی نه تننهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالکیت امن و فرصت

. حقوق اموال استی جامعه ، بلکه برای همه قشرهابرای گروه نخبه و سرآمد جامعه
همگی به شده، قانون، خدمات عمومی و آزادی انعقاد قراردادها و تبادل در بازار تضمین

یعنی نهادی که توانایی اجبار گذاشتن ، یک نهاد مرجع بستگی دارد که همان دولت است
 شناختن قراردادهاعمال قانون، پیشگیری از سرقت و کالهبرداری و به رسمیتبرای اِ

 میان طرفین را خواهد داشت. 
ه ا ببفردی با نهادهای اقتصادی پیوند خورده و همه دولت ردولت به صورت منحصر

 شناسند وکننده قانون و نظم و انضباط، ضامن حقوق اموال و قراردادها میعمالعنوان اِ
گیر بنابراین نهادهای اقتصادی فرا .ی خدمات عمومی استی کلیهکنندهدولت تامین غالباً
 کنند. فاده میند دولت کارآمد بوده و از آن استنیازم

اند با این هدف طراحی شده هستند که اساساً کش نهادهایینهادهای غیرفراگیر یا بهره
از جامعه به نفع قشر دیگر بیرون بکشند   یتا درآمدها و ثروت را از یک قشر و یا بخش

 و آن را استخراج بکنند. 
توانند بازارهای اقتصادی فراگیر را ایجاد کنند.  این نهادها نهادهای اقتصادی فراگیر می

دهند تا هایشان در زندگی میکردن خواستهبرای دنبال هایینه تنها به مردم آزادی
توانند میدان مناسبی را نیز برای حضور افراد در بلکه می ،استعدادهای خود را دنبال کنند

ز کاری را آغاوتوانند کسبهای بهتری دارند می. آنهایی که ایدهآورندها فراهم فعالیت
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تری وری و بازدهی بیشهند شد که در آنها بهرههایی مشغول خوارگران به فعالیتکاکنند. 
هایی با بازدهی باالتر جایگزین کمتری دارند با شرکتهایی که بازدهیدارند و شرکت

ای شدن سایر موتورهتوانند زمینه را برای روشن. نهادهای اقتصادی فراگیر میشوندمی
ار همواره با . رشد اقتصادی پایدفرآهم آورندپیشرفت یعنی فناوری و آموزش 

ی فناوری همراه بوده که به اجزای موتور اقتصادی یعنی کارگران، هایی در حوزهپیشرفت
 که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند.  دهدمیهای موجود این امکان را سرمایه زمین و

 ،حاصل شده است محصول دانش، خالقیتهایی که در زندگی ما بهبودها و پیشرفت
است که از علم برای ایجاد کسب و کارهای سودآور استفاده  یکارآفرینی افرادنوآوری و 

 به وجود آمده است که عمالً ایاند. این فرآیند نوآوری توسط نهادهای اقتصادیکرده
های قراردادها را به رسمیت شناخته و زمینه ،اندحقوق خصوصی را به رسمیت شناخته
اند و به این کارها در بازار به وجود آوردهوکسبحقوق یکسان برای همه افراد و همه 

 اند. ها وارد زندگی ما شدهترتیب فناوری
ها و دانش نیروی کار که در مدارس، منزل و هنگام کار ها، ظرفیتها، مهارتآموزش

. اگر نیروی کار دانش و معلومات الزم برای ارتباط مستقیم دارد هابا فناوری دنآموزمی
ی ها استفادهاین فناوری عمالً ،های موجود در جهان را نداشته باشدفناوری استفاده از

اندازی های نیروی کار چیزی فراتر از راهها و ظرفیتچندانی نخواهند داشت؛ اما مهارت
تواند دانش و علمی را تولید کند نیروی کار می هایها و آموزشهاست. مهارتماشین

شود و امکان استفاده و تطبیق با این که براساس آن پیشرفت امروز بشر هموار می
ید. آکار به وجود میوهای مختلف کسبکار و در حوزهوها در خطوط مختلف کسبفناوری

و این آموزش هم برای ش است امروزه تغییرات و تحوالت ناشی از فناوری نیازمند آموز
 ها الزم است و اینجاستکنندگان از این فناورین و هم برای کارگران و استفادهمخترعا

های یکسان د زمینهنتوانکه می کنیمدرک میرا  ایکه ما اهمیت نهادهای اقتصادی
هادهای به دلیل نیا حضور افراد را به وجود بیاورد. سطح آموزشی پایین کشورهای فقیر 

 هایی را برای والدین در تربیت فرزندانشانتوانند انگیزهنمی است که عمالً ایتصادیاق
یجاد در ا که عمالً اینهادهای سیاسی ناشی از و فرستادن آنان به مدارس ایجاد بکند یا

ماند و والدین و مین مالی آنها ناکام میساخت مدارس و تأ جهتزه برای دولت انگی
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 ای که اینای برای ادامه در این زمینه نخواهند داشت. هزینهانگیزهنیز فرزندان آنها 
سیار کنند بر پرداخت میکشورها برای سطح پایین آموزش خود و فقدان بازارهای فراگی

وانایی ت .توانند استعدادهای موجود خود را به تحرک دربیاورندکشورها نمیاین باالست. 
ی وه بازارهای فراگیر، تشویق نوآوری در حوزهنهادهای اقتصادی برای جذب توان بالق

های تعداد زیادی گذاری در مردم و به تحرک رساندن استعدادها و مهارتفناوری، سرمایه
 از افراد نقش بسیار حیاتی در رشد اقتصادی خواهد داشت.

 نهادهای سیاسی فراگیر و غیر فراگیر

 .ندکا برای اداره خود انتخاب میی رسیاست فرآیندی است که از طریق آن جامعه قوانین
وفایی توانند در شکسیاست به این دلیل ساده در نهادها حضور دارد که نهادهای فراگیر می

گان، ها نظیر نخبای ایفا کنند. برخی از افراد یا گروهو رونق اقتصادی کشور سهم عمده
 یه تعارضی در حوزهک. هنگامی کش بازی کردنداین امر را از طریق ایجاد نهادهای بهره

های چه اتفاق بیفتد بسته به گروه یا افرادی دارد که در بازینهادها به وجود بیاید آن
های بیشتری را جذب کرده و به منابع دیگری توانند حمایتشوند و میسیاسی برنده می

 دنشثر را بین خود شکل دهند. به طور خالصه برندهؤدسترسی پیدا کنند و یک اتحاد م
ها بسته به نوع توزیع قدرت سیاسی در جامعه دارد؛ نهادهای سیاسی یک افراد و گروه

ی کلیدی درنتایج این بازی بزرگ هستند؛ نهادها در واقع قوانینی جامعه تعیین کننده
ک توانند مشخص کنند که یکنند و میها را در سیاست مدیریت میهستند که انگیزه

هایی از دولت حق چه کاری را خواهند کدام بخش شود ودولت چگونه انتخاب می
  .داشت

کنند که چه کسی باید دولت را در دست بگیرد و با چه می مشخصنهادهای سیاسی 
اهدافی این قدرت مورد استفاده قرار بگیرد. اگر توزیع قدرت غیرمحدود باشد، نهادهای 

های آورند. در نظامر میهای استبدادی به باشوند و رژیمخواه میسیاسی نیز تمامیت
ه توانند این قدرت را بخواه، تمام کسانی که میسیاسی دارای نهادهای سیاسی تمامیت

زی کرده اندوکنند تا عمالً ثروتدست بگیرند نهادهای سیاسی را نیز برای خود ایجاد می
 ابلدر مق .دهندای از جامعه افزایش میکردن بخش عمدهو قدرت خود را به قیمت تلف

و  کنندنهادهای سیاسی که قدرت مورد نظر را به صورت مساوی در جامعه تقسیم می
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ن در ای .آورندهای متکثر را به وجود می، سیستمکنندهایی بر آن اعمال میمحدودیت
ای از افراد در حالت قدرت سیاسی به جای اینکه در درون یک گروه کوچک یا مجموعه

های متکثر موجودیت پیدا ای از گروهجامعه النه کند یا قرار بگیرد، در طیف گسترده
  .کندمی

پرواضح است که ارتباط نزدیکی میان تکثرگرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر وجود 
ادهای اند نهها توانستهکه چرا برخی از ملت مسئلهی کلیدی در درک این هاما نکت ،دارد

بلکه  ،ها نبوده استد صرفاً نهادهای سیاسی متکثر آناقتصادی فراگیر داشته باشن
اند که به صورت بهینه متمرکز های قدرتمندی بودهها نیز دولتآنهای مرکزی دولت
 اند.شده

 یهمسویی نهادهای اقتصادی و سیاس

تمرکز اصلی این بخش بر پیوند میان نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر و غیرفراگیر 
های اقتصادی و سیاسی، هر است. نظریه توازن دوگانه بر این نکته اشاره دارد که نظام

ییرات این بدان معناست که تغ ،دو یا به دسترسی باز گرایش دارند یا به دسترسی محدود
رات توانند بدون تغییهای اقتصادی یا سیاسی نمییک از نظام ثبات در هربنیادی با

 .بنیادین در نظامی دیگر روی بدهند
اند، عملکردی متفاوت نهادهای رسمی با توجه به نظام اجتماعی که در آن قرار گرفته

دهد از خود بروز خواهند داد. هنگامی توازن میان نهادهای سیاسی و اقتصادی نتیجه می
الت بنیادی در هر دو نظام اقتصادی یا سیاسی، بدون تحوالت در دیگری که حفظ تحو

اتفاق نیفتد. درک نیروهای حافظ توازن بین نهادهای سیاسی و اقتصادی، برای درک 
های گوناگون و گذار بین جوامع میان دسترسی محدود و دسترسی باز بسیار ثبات نظم

 اهمیت دارد.
از کنند یک زمین بازی ترنهادهای اقتصادی فراگیر که حقوق مالکیت را مدیریت می

های نو هستند. نهادهای ها و مهارتها در فناوریگذاریکنند و مشوق سرمایهایجاد می
 .هددی جامعه را کاهش میاقتصادی فراگیر به صورت عمده منافع اساسی گروه نخبه

ازار به بایست در بافتد که نهادهای غیرفراگیر میمی کاهش منافع به این صورت اتفاق
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شدن حقوق رقابت با نهادهای دیگر بپردازند و وجود قراردادها و به رسمیت شناخته
 .ها خواهد شدث زوال آنخصوصی باع

هادهای مخالف ن ،نمایندصورت بهینه توزیع مینهادهای سیاسی فراگیر که قدرت را به
نابراین ب ،منابع گروه دیگری از جامعه را استخراج و مصادره کنندهستند که ای اقتصادی

این  چرا که هستند،ی ورود افراد به بازار، مخالف کنندهها و قوانین محدودبا وضع تعرفه
 .کنندقوانین، منافع گروه اندکی از افراد را در بازار تأمین می

 یاسی و اقتصادی فراگیر وجودافزایی بسیار زیادی میان نهادهای سدر همین راستا هم
سی ی خود هم به حمایت از نهادهای سیانهادهای اقتصادی فراگیر به نوبه .دارد
ها نهادهایی هستند که قدرت شوند؛ آنها پشتیبانی میپردازند و هم خود توسط آنمی

رزی مشابه کنند. به طای متکثر در جامعه توزیع میسیاسی را به شکل گسترده و به شیوه
افزا با نهادهای سیاسی استثماری دارند. این نهادهای اقتصادی استثماری پیوندی هم

 به شکل متقابلسازند که این عده ای اندک متمرکز مینهادها قدرت را در دستان عده
خاطر منافع خود نهادهای اقتصادی استثماری را حفظ کنند و ه انگیزه خواهند داشت ب

 ی خود بر قدرت سیاسیآمده را در جهت تحکیم سلطهتوسعه بخشند و منابع به دست
ه های اقتصادی غیرفراگیر با به فقر کشاندن افراد، منافع گرودرواقع سیستم .به کار بندند

 این سیستم اقتصادی بدون غلبه و چیرگی اقتصادی .کنداندکی از نخبگان را تأمین می
 .پذیر نیستسیاسی، امکان

در راستای چنین هدفی، نهادهای سیاسی و اقتصادی غیرفراگیر قدرت را در دست 
عمال قدرت از سوی های کمی را نیز در اِکند و محدودیتگروه اندکی از افراد محدود می

 شود و بهدهی می. نهادهای اقتصادی نیز توسط این گروه اندک، نهادکندعمال میها اِآ
 شود. نهادهای اقتصادیر جامعه به نفع آنها استخراج میاین ترتیب منابع سایر اقشا

کش یا غیرفراگیر به همین دلیل با نهادهای سیاسی غیرفراگیر نیز همراه خواهند بهره
برای بقای خود نیازمند نهادهای سیاسی  غیرفراگیر در واقع نهادهای اقتصادی ،بود

 .غیرفراگیر خواهند بود
بازخورد  یهای اقتصادی و سیاسی غیرفراگیر، یک حلقهیی میان نهادافزااین رابطه هم

بدین نحو که نهادهای سیاسی به گروه نخبه که در صدر  ،دهدبسیار قوی را تشکیل می
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دهد که تا نهادهای اقتصادی مورد نظر خود را گروه سیاسی قرار دارند این امکان را می
فرادی ا ،عالوه بر این .نشود هانتخاب کنند و کسی هم مانع کار آنبا محدودیتی اندک ا

ا هدر آینده نهاددهی کرده و تحول آنکنند تا نهادهای سیاسی را که این امکان را پیدا می
 .را مدیریت کنند

وه نخبه ثروت را برای گر ،نهادهای اقتصادی غیرفراگیر در پاسخ به این فعالیت سیاسی
 دهد و به این ترتیبزایش میها را افکند و رونق و رفاه اقتصادی آنمیمذکور بیشتر 

در این دسته از جوامع، نخبگان . شودباعث قوام و دوام قدرت سیاسی گروه مذکور می
ای از نهادهای اقتصادی بر دیگران سیاسی این قدرت را دارند که برای تأمین مجموعه

معیت جایی گروه دیگری از رفت تواناین کار ثروت فراوانی را به قیمت هدر ،غلبه کنند
  .داشتخواهد ها به همراه برای آن

کردند به گروه نخبه حاکم بر جامعه این منابعی که این نهادهای اقتصادی تولید می
داد تا ارتشی برای خود درست کرده و نیروهای امنیتی برای دفاع از انحصار امکان را می

ی که نهادها گرایی خود و قدرت سیاسی تشکیل دهد. اثر این فرآیند این بودمطلق
اقتصادی و سیاسی غیرفراگیر به صورت مستمر از همدیگر حمایت کرده و به دوام و 

ی افزایی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی همالبته رابطه ،کردندبقای یکدیگر کمک می
ر که نخبگان حاضر و فعلی که قدرت را دهنگامی غیرفراگیر بسیار بیشتر از این است. 

وارد در معرض افراد تازه واردها به چالش کشیده شوند،تازهدست دارند توسط 
ها برای حفظ این نهادهای سیاسی با ی آن، لذا انگیزههای کمتری قرار دارندمحدودیت

نهادهای اقتصادی  .ای جدیدتر از نهادهای اقتصادی، بسیار بیشتر استایجاد مجموعه
ا را ایجاد ههای سیاسی فراگیر آناند که نهادهایی شکل گرفتهفراگیر براساس بنیان

اند که در آن توزیع قدرت به صورت گسترده و یکسان در جامعه انجام شده و امکان کرده
اده از استف ءچنین نهادهای سیاسی امکان سو .است شدهاستفاده از آن نیز محدود  ءسو

، لذا کندمیهای نهادهای فراگیر را دشوارتر و دشوارتر کشیدن بنیانقدرت و به چالش
توانند از آن به راحتی برای ایجاد نمی ،کنندهایی که قدرت سیاسی را کنترل میآن

 نهادهای اقتصادی غیرفراگیر به نفع خود استفاده کنند.
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 توان گفت: ترکیبی از نهادهایدر ارتباط با همسویی نهادهای سیاسی و اقتصادی می
های سیاسی اگیر در سیستم؛ نهادهای غیرفرتواند دوام داشته باشدکش نمیهفراگیر و بهر

امکان بقا برای مدت زمان زیادی نخواهند داشت. به طور مشابه نهادهای فراگیر، 
ار بگیرند. در قر توانند تحت حمایت نهادهای سیاسی غیرفراگیراقتصادی فراگیر نیز نمی

 گیر تبدیل شوند وها احتمال دارد این نهادهای فراگیر خود به نهادهای غیرفرااین حالت
ین که ممکن است پویایی اقتصادی که اکی از قدرت را تأمین کنند یا اینمنافع گروه اند

آورند باعث تزلزل در نهادهای سیاسی غیرفراگیر شود و زمینه و به وجود میرا نهادها 
 راه را برای ظهور نهادهای سیاسی فراگیر ایجاد کند.

 دالیل عدم شکوفایی نهادهای فراگیر 
که  ی اصلی این استمسئلهبا توجه به مباحث مربوط به نهادهای اقتصادی و سیاسی، 

ساز رشد و توسعه در جامعه هستند، جوامع چنین چرا با وجود اینکه نهادهای فراگیر زمینه
بایست این درک به وجود بیاید چرا عبارت بهتر می کنند؟ بهنهادهایی را انتخاب نمی

؛ در انجامدرشد اقتصادی می به ایجاد نهادهای فراگیر و در نهایتسیاست برخی جوامع 
جر منای از جوامع دیگر در طول تاریخ و حتی امروز که سیاست گروه و بخش عمدهحالی

آشکارا  اند؟د اقتصادی شدهکه مانع رش شودمی یکش و غیرفراگیربه ایجاد نهادهای بهره
ی الزم در افراد برای ایجاد انواعی از نهادهای اقتصادی مشخص است که باید انگیزه

ه این طور به نظر برسد کورند، وجود داشته باشد. شاید آنبار آکه بتواند شکوفایی را به 
ای ایجاد خواهند که چنین نهادهایی را برها میزه در تمام افراد وجود دارد و آنانگی

 ی سیاستمداران یای شهروندان و یا همهیا همهآپیشرفت در جامعه به وجود بیاورند؛ اما 
 ی ممکن ثروتمند و پیشرفته شود؟تا اندازه شانخواهند تا کشوری دیکتاتورها میهمه

ر ای دمتأسفانه شهروندان بسیاری از کشورهای جهان معتقدند که چنین انگیزه
رای هایی را بنهادهای اقتصادی که بتوانند انگیزه .وجود نداشته است ها و نهادهاپاداش

بازتوزیع درآمدها و قدرت را به نحوی انجام  پیشرفت اقتصادی به وجود بیاورد عمالً
خواهند بود. مشکل اساسی این است  بهرهها بیاد که دیکتاتورها و سایرین از آنخواهند د

که همواره جدال پیرامون نهادهای اقتصادی وجود خواهد داشت و پیامدهای مختلفی را 
د شد که ثروت و مشخص خواه آورد و براساس آنملت به بار می برای شکوفایی یک
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رشد  .رفاه اقتصادی چگونه توزیع خواهد شد و قدرت در اختیار چه کسی خواهد بود
آید برندگان و بازندگانی را به همراه خواهد ادی که از طریق این نهادها به وجود میاقتص

 .داشت
رشد اقتصادی و تحول فنی  .مخالفت با رشد اقتصادی منطق خاص خود را داشته است

به  .ددانهمواره همراه با پیامدهایی هستند که جوزف شومپیتر آن را تخریب خالقانه می
 .دکنیند ساختارهای جدید را جایگزین ساختارهای قدیمی میاین فرآ دیگر،عبارت 

-های جدید کسبشرکت ،کندهای قدیمی جذب میهای جدید منابعی را از بخشبخش

ها های جدید نیز مهارتفناوریو  ،گیرندهای قدیم و شناخته شده میکار را از شرکتو
فرآیند رشد اقتصادی و نهادهای فراگیری  .کنندهای فعلی را از رده خارج میو ماشین

ی بازندگانی را در کنار برندگان در حوزه ،گیردکه براساس آن در این حالت شکل می
ترس و هراس از این تخریب خالق غالباً  .آورندسیاسی و در بازار اقتصادی به وجود می

  است.اسی ادی و سیهایی با اقتصاد فراگیر و نهادهای فراگیر اقتصی چنین مخالفتریشه
گیرند و مخالف موتورهای رشد و در برابر پیشرفت موضع میاغلب های قدرتمند گروه

آالت رشد اقتصادی صرف، فرآیندی نیست که در آن ماشین .پیشرفت اقتصادی هستند
شکن ررا و ساختاگبلکه یک فرآیند تحول ،تر حضور داشته باشندکردهبهتر یا افراد تحصیل

 لذا رشد وقتی اتفاق .افتددر آن تخریب خالق به صورت گسترده اتفاق میاست که 
رود که بازندگان اقتصادی آن که زمانی اختیارات اقتصادی داشتند و افتد و پیش میمی

ه بازندگان تر اینع آن نشوند و از همه مهماند، ماندر اثر این رشد آنها را از دست داده
 .بینند، مقابل آن نایستنددر خطر می سیاسی که قدرت سیاسی خود را

ارض به تع تواندمی در نهایتگیری منابع اندک، قدرت و درآمد، تعارض برای به دست
های ی فعالیتکنندهی قوانین بازی منجر شود و نهادهای اقتصادی که تعییندر حوزه

تی تعارضی گیرند. وقبرند، تحت تأثیر آن قرار میاقتصادی هستند و از این فرآیند نفع می
زمان پاسخ گفت؛ توان به صورت همها را نمیی گروهتمایالت همه ،آیدبه وجود می

ند و رسشوند و برخی دیگر نیز به موفقیت میخورند و مأیوس میمیبرخی شکست 
که چه کسی پیروز این تعارض خواهد بود، تأثیرات . اینآورندنتایج خوبی را به دست می

هایی هاگر گرو .بسیار مهمی بر مسیر حرکت اقتصادی یک کشور به جای خواهد گذاشت



  
 

  18 / (11مجموعه کتابخوانی توسعه )

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

رشد  توانند مانعآیند مذکور باشند، میکنند، برندگان فرکه در مقابل رشد قد علم می
  اقتصادی باشند و منجر به رکود اقتصادی خواهند شد.

های قدرتمند در جامعه الزاماً نباید در برابر نهادهای سیاسی این منطق که چرا گروه
در یک ورژن  .تواند به نوع انتخاب نهادهای سیاسی نیز بینجامدبایستند، نهایتاً می

ه کرده و نهادهای توانند از قدرت خود استفادهای جامعه میبرخی از گروهخواه، تمامیت
ها این تمایل را نیز خواهند داشت ، اما آیا آنبر میل خود به وجود بیاورنداقتصادی را بنا

ال ؤگرا تبدیل کنند؟ به طور کلی پاسخ به این سکه نهادهای سیاسی را به حالت تکثر
های و دشواریها را محدود کند تواند قدرت سیاسی آنمی مسئلهمنفی است؛ زیرا این 

ع ها بتوانند منافای اقتصادی به وجود بیاورد تا آندهی نهادهها در نهادفراوانی را برای آن
 .خود را تأمین کنند

توانند از حاکمان برند نمیکش رنج میافراد و مردمی که از نهادهای اقتصادی بهره
داوطلبانه تغییراتی را در نهادهای سیاسی به وجود بد خود انتظار داشته باشند که مست

تنها راه تغییر در این نهادهای سیاسی،  .بیاورند و بازتوزیع قدرت را در جامعه انجام دهند
اجبار و فشار به منتخبان و نخبگان جامعه برای ایجاد نهادهای تکثرگرای بیشتر خواهد 

که هیچ دلیلی وجود ندارد که نهادهای  جاییتوان ادعا کرد از آنه میور مشابطبود. به
یعی نیز گونه تمایل طبهیچ ،سیاسی به صورت خودکار به نهادهای تکثرگرا تبدیل شوند

رای ی بیهاالبته شاید انگیزه .برای متمرکز کردن قدرت سیاسی وجود نخواهد داشت
ه امعی کدر جو به ویژهود داشته باشد، ایجاد یک نهاد دولتی متمرکز در یک جامعه وج

  .ها وجود نداشته استقبالً چنین تمرکزی در آن
هر  ،تاس هایی، نوعی هراس از تغییرمانع اصلی برای تمرکز سیاسی در چنین حالت

مداری که بخواهد چنین تمرکزی را در چنین دولتی به وجود بیاورد گروه یا قبیله یا سیاست
موجب عصبانیت و  مسئلهاین  .در دست خود متمرکز خواهد کردمطمئناً قدرت را نیز 

خواهد شد که  بازندگان سیاسی این فرآیند خواهند  یها و افراد دیگرگروهخشم قبایل، 
 ،تنها به معنی فقدان قانون و انضباط در سرزمین خواهد بودبود. فقدان تمرکز سیاسی نه 

ت افیاییی با قدرت باال حضور خواهند داشگران فراوانی نیز در یک محدوده جغربلکه کنش
 در نهایتیا واکنش خشن آنها شود و ترس از مخالفت امور می که مانع از تغییر در



 
 

 

 های قدرت، ثروت و فقرریشهخورند؟: ها شکست میچرا ملت/  13

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

ی صرفاً تمرکز سیاس دیگر،به عبارت  .ای دیگر شودتمرکز قدرت توسط عده تواند مانعِمی
یاسی و کفایت س از قدرت نسبت به دیگران افتد که یک گروه از مردماتفاق می هنگامی

 .دبرای ایجاد یک دولت برخوردار باشباال 

 )درجه 33مدار  (تولید فقر و غنا

-یین میکنند، تعچگونه بهروزی اقتصادی و فقر توسط انگیزندگانی که نهادها خلق می

ن بخش ای کند؟شود و سیاست به چه شکلی چیستی نهادهای یک کشور را مشخص می
با تمرکز بیشتر بر روی وضعیت کره جنوبی و کره شمالی اقدام به تبیین هرچه بیشتر 

 است.  کردهنظریه بهبود کیفیت نهادی 
درجه به دو کره شمالی با  38پس از جنگ جهانی دوم شبه جزیره کره بر روی مدار 

ن مدیریت ای براساس .شد تقسیممدیریت شوروی و کره جنوبی با مدیریت ایاالت متحده 
رفت. شکل گ ییک اقتصاد بازارکره جنوبی در یک اقتصاد دستوری و در کره شمالی 

واگرایی این دو کشور آغاز شد. دلیل  ،شروع شد 1351پس از جنگ دو کره که در سال 
واگرایی این دو کشور در وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی متفاوت در این دو کشور 

یر در کره جنوبی امکان مشارکت همگان در بازار سیاسی و است. نهادهای سیاسی فراگ
اقتصادی را فراهم آورده است. برای ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر لزوم حفظ حقوق 

ان برای های یکسطرف باشد تا فرصتمالکیت کافی نیست و این حقوق نیز باید بی
ه به غیرفراگیر وابستهمگان مهیا شود. پیدایش نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و 

به طور مثال در کره شمالی افراد پس از گذراندن واحدهای  خدمات از طریق دولت است. 
جهت تبیین مشروعیت حاکمیت است به مدت ده سال وارد ارتش  درسی که صرفاً

شوند. مسیر طی شده برای همگان شوند و پس از آن وارد یک ارگان دولتی میمی
 که در کره جنوبی صورتی در .ی برای تخریب خالق وجود نداردایکسان است و انگیزه

پذیری بیشتر افراد افراد پس از طی کردن واحدهای درسی که در راستای مهارت و جامعه
 شوند.های بسیار دشوار وارد بازار کار میاست، پس از آزمون

رد. گی دانحوه انتخاب نهادهای اقتصادی به نهادهای سیاسی موجود در آن جامعه بست
 ،کش یا غیرفراگیر وجود دارددر کشورهایی نظیر کره شمالی که نهادهای سیاسی بهره

افرادی که قدرت را در دست دارند در جهت حفظ و تداوم قدرت سیاسی خود به دنبال 
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ایجاد نهادهای اقتصادی غیرفراگیر خواهند بود که قدرت اقتصادی را نیز در دست خود 
در کشورهایی نظیر کره جنوبی ابتداً نهادهای سیاسی  ،گر طیفنگه دارند. در طرف دی

 شود و با تضمینفراگیر به وجود آمده و بعد از آن نهادهای اقتصادی فراگیر ایجاد می
 یرد. گطرف و حرکت به سمت بازار، نهادهای اقتصادی فراگیر شکل میحقوق مالکیت بی

رند. ادهای سیاسی غیرفراگیر شکل بگیتوانند در کنار نهنهادهای اقتصادی فراگیر نمی
ای وجود نهاده ،گیرندزنی ائتالف حاکم شکل میبا توجه به اینکه نهادها در جهت چانه

زنی برای گروه خاصی اجازه توزیع ثروت را به سیاسی غیرفراگیر و ایجاد قدرت چانه
در کنار توانند همگان نخواهد داد. از سوی دیگر نهادهای اقتصادی غیرفراگیر نمی

زیرا نهادهای اقتصادی غیرفراگیر ثروت را در  ،نهادهای سیاسی فراگیر شکل بگیرند
 ند.ککند و این امر از توزیع یکسان قدرت سیاسی جلوگیری میای بلوکه میدست عده

شود. تخریب خالق در بازار اقتصادی وجود نهادهای فراگیر منجر به تخریب خالق می
ا یا هشود که با پیدایش صنعت جدید و بنگاه جدید، جریان سود سرمایه بنگاهسبب می

د و در بازار سیاسی هم جریان قدرت به دست نخبگان سیاسی روصنعت قدیم از بین ب
سی شدن نهادهای اقتصادی و سیا. وجود پیامد تخریب خالق در پی فراگیربیفتدتر خالق

ن از نخبگان سیاسی و اقتصادی از شکوفایی ای شود که بسیاریفراگیر منجر به این می
 نوع از نهادها در جامعه جلوگیری کنند. 

وران مشغول در صنایع دار و پیشهها که شامل اشراف زمیندیتبه طور مثال ال
از این  زیرا تخریب خالق حاصل ،شدن صنعت ایستادندغیرمکانیزه بودند در برابر مکانیزه

مت صنعت مکانیزه کشاند و این امر باعث شد انقالب صنعتی فرآیند جریان سود را به س
 در کشورهای دیگر نظیر اتریش و مجارستان با وقفه بیشتری شکل بگیرد. 

ال به طور مث ،کش به رشد اقتصادی نخواهد رسیدیک جامعه با نهادهای سیاسی بهره
در کشور کنگو وجود این دسته از نهادها باعث شده است تا کشاورزی و صنعت پیشرفت 

د تا شوای ساخته نمیافتد؛ جادهزیرا تمام عایدی حاصل از آن به دست دولت می ،نکند
دسترسی دولت به مردم کمتر باشد تا مردم کمتر مورد استثمار واقع شوند. در این جوامع 

زیرا مردم به دنبال حفاظت خود از استثمار  ،ای گاوآهن مشتری بیشتری داردتفنگ به ج
 هستند. 
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منجر به رشد اقتصادی آن هم به صورت  هنگامینهادهای سیاسی غیرفراگیر تنها 
 وانتبرای این امر میموقت خواهند شد که در کنار نهادهای اقتصادی فراگیر قرار گیرند. 

دن بوو دولت ژنرال پارک اشاره کرد. به دلیل مستعمره 1351به کشور کره جنوبی در سال 
تند وجود داشنهادهای اقتصادی فراگیر  از قبل ،ایاالت متحده آمریکا از سویاین کشور 

توانست این نهادها را از بین ببرد و سرانجام قدمت بیشتر نهادهای و ائتالف حاکم نمی
سبت به نهادهای سیاسی غیرفراگیر و نهادینه شدن آن در جامعه سبب اقتصادی فراگیر ن

کل شدموکراسی  ،ژنرال پارک ترور شد ،شد در بازار سیاسی اصالحاتی صورت بگیرد
 و به دنبال آن نهادهای سیاسی فراگیر به وجود آمد.  گرفت

 ایهم نهاده ،جزایر کارائیب همچنینها و یکلشودر کشور روسیه در زمان تسلط ب
سیاسی و هم نهادهای اقتصادی غیرفراگیر بودند و در یک مدت زمان نسبتاً کوتاهی به 

 ها دائمی نبودند.اما این موفقیت ،هایی دست یافتندموفقیت

 های تاریخی()بزنگاه سازهای سرنوشتبرهه

شوند و چگونه گذشته حال را های سیاسی متحول میچگونه نهادها در خالل درگیری
سازی پرداخته خواهد شد که در طول های سرنوشتدر این بخش به برهه دهد؟شکل می

 زمان منجر به تغییر مسیر کشورهای گوناگون شده است.
های کنند. یکی از برههساز مانند یک شمشیر دولبه کار میهای سرنوشتبرهه

اثر این بود. بر  میالدی 1349مرگ سیاه یا طاعون در سال  ،ساز در طول تاریخسرنوشت
زنی بیماری بسیاری از افراد جان خود را از دست دادند و در اروپای غربی قدرت چانه

ر اما د مد،و اصالحات عمیقی در ساختار ارباب دهقانی به وجود آ یافتدهقانان افزایش 
اروپای شرقی به دلیل اینکه قدرت اربابان بیشتر بود و شهرها هم کوچکتر بودند به دلیل 

ی کار، استثمار اربابان بیشتر شد و نتیجه این شد که در اروپای غربی طبقه کمبود نیرو
ند تری نظیر انقالب شکوهمو اصالحات سیاسی عمیق شکل گرفتمتوسط بزرگتری 

ستر بنابراین اروپای غربی ب. دینجامانهایت به انقالب صنعتی  و در میالدی رخ داد 1988
 شدن بود. مناسبتری برای صنعتی

ساز برای جوامع های سرنوشتها و نیاز به منابع مالی یکی دیگر از برههجنگوجود 
درت بیشتری ستانی، پارلمان قاست. در بریتانیا به دلیل کمبود منابع و نیاز دولت به مالیات
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نسبت به انگلستان زیرا فرانسه  ،اما همین موضوع در فرانسه میسر نبود ؛را داشت
بنابراین مجلس در این کشور قدرت انگلستان را  ،داشتتری مستعمرات بیشتر و غنی

نداشت و این موضوع منجر به این امر شد که انقالب صنعتی در فرانسه با یک وقفه 
 شکل بگیرد.

گیری نهادهای فراگیر یا ساز در یک جامعه منجر به شکلهای سرنوشتاینکه برهه
-ت بستگی دارد که منجر به شکلغیرفراگیر شوند به وجود نهادهای اولیه و عملکرد دول

 شود. های شوم در آن جامعه میهای تکاملی یا چرخهگیری چرخه

جنگ بریتانیا و اسپانیا بر سر افزایش قدرت تجاری در اقیانوس اطلس به دلیل شرایط 
مام رغم قدرت کمتر بریتانیا( به نفع بریتانیا تجوی و اشتباه فرماندهان اسپانیایی )علی

ساز افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن قدرت سیاسی بازرگانان در مینهشد و این ز
اما قدرت باالی  ،بریتانیا شد. اگرچه بازرگانان اسپانیایی هم قدرت اقتصادی باالیی داشتند

اقتصادی پادشاهان اسپانیا که ناشی از دسترسی آنان به مناطق استعمارشده غنی بود 
گونه تعاملی با بازرگانان نداشته باشند و طبقه یا هیچموجب آن شد که پادشاهان اسپان

 متوسط در اسپانیا از لحاظ سیاسی رشد نیابد.

کشتی توسط آمریکا بود. پس از  4ساز دیگر تصرف ژاپن با های سرنوشتیکی از برهه
این واقعه یک اصالح سیاسی صورت گرفت و به جای دولت توکوگاوا، دولت میجی بر 

در چین هم اتفاق افتاد و دولت  یمشابه رخدادی تقریباً .)اصالحات میجی( سرکار آمد
اما با توجه به قدرت داخلی باالی  ،مینگ در جنگ تریاک با انگلستان شکست خورد

  حکومت مینگ اصالحات سیاسی در این کشور به وجود نیامد.

 کش رشد تحت سلطه نهادهای بهره

 اما این رشد از ،تواند شکل بگیردکش میبهرهرشد اقتصادی تحت تأثیر نهادهای 
های فناوریبلکه از تخصیص منابع و بهره جستن از  ،آیدپدید نمی فناوریتحوالت 

عالوه بر اینکه این رفاه  ،شود. ایجاد رفاه از این طریقموجود به صورت موقت ایجاد می
ی های داخلسیاسی و جنگی ثباتدهد، زمینه را برای بیای خاص قرار میرا در دست عده

آورد. پیامد این رخداد از های دیگر فراهم مییابی به این رفاه از سوی گروهجهت دست
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بین رفتن رشد حاصله توسط نهادهای استثماری است و یا حداقل انرژی زیادی در آن 
  .شودمیهای سیاسی ثباتیجامعه صرف ممانعت از بی

 )شوروی( ارمام و به آن امیدومن آینده را دیده

از  سپبخش به تبیین رشد اقتصادی تحت سلطه نهادهای غیرفراگیر در شوروی  این
 میالدی پرداخته است.  1311انقالب 

با تفکرات  یکولشی در شوروی و روی کار آمدن حزب ببا فروپاشی حکومت تزار
-ساله صنعت خود اقدام به بستن مالیات 5مارکسیستی، آنان در ابتدا برای پیشبرد برنامه 

تالین ستانی، اساما با توجه به ضعف در مالیات  ،های سنگین بر بخش کشاورزی کردند
ر ها انسان را در شوروی بر اثدست به ایجاد یک نظام اشتراکی زد. این سیاست میلیون

های کار و اعدام به کشتن داد. درآمدهای حاصل از این سیاست، ر در اردوگاهقحطی و کا
تجربه رشد سریعی را  1311صرف افزایش تولید در بخش صنعت شد و شوروی تا سال 

 . کرد
منجر به این شد که سران  شورویدر  فناوریفقدان محرک انگیزشی در ارتقای 

افزایش ) منتها به دلیل شاخص کمی ،نددهی و تنبیهی بیفتحکومت به فکر نظام پاداش
را باال  فناوریها نتوانست سطح تولید( که برای میزان پاداش قرار داده بودند این پاداش

. ها به شدت سنگین شدندتر شدند یا چلچراغهای فوالد ضخیمببرد. به طور مثال ورقه
یقه دیر بر سر کار دق 21ای بود که اگر فردینظام تنبیهی بر طبق قانون کار به گونه

میلیون از بزرگساالن را به خود  39بیاید به شدت مجازات خواهد شد. این قانون حدود 
ار های کدو و نیم میلیون نفر را به اردوگاه ،هزار نفر را به کشتن داد 351 ،مشغول کرد

  میلیون به زندان افتادند. 15فرستاد و حدود 

 بازگشت به عقب
ز یعنی حرکت ا ،کشورهایی پرداخته است که حرکت رو به عقباین بخش به تجربه 

 .نداسمت نهادهای فراگیر به سمت نهادهای غیرفراگیر را تجربه کرده

 ونیز

و وجود قرارداد بازرگانی کوماندا شرایط مناسبی را برای  1811 استقالل ونیز در سال
 رشد اصالحات سیاسی در ونیز رابستر اقتصادی ارتقای رشد اقتصادی فراهم آورد. رشد
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یک شورا را برای مدیریت ونیز به وجود آوردند.  1فراهم آورد. آنان پس از کشتن دوجه
اما بعد از مدتی این شورا حالت انحصاری و  ،در ابتدا شرط ورود به شورا صالحیت بود

، خود آن دای که اگر پدربزرگ و پدر فردی در این شورا بووراثتی به خود گرفت، به گونه
-از شکلسفرد نیاز به تأیید صالحیت نداشت. پیدایش نهادهای سیاسی غیرفراگیر زمینه

گیری نهادهای اقتصادی غیرفراگیر شد. پیدایش چنین نهادهایی حتی منجر به حذف 
هزار نفر رسیده بود به صد  451قرارداد کوماندا شد و جمعیت ونیز را که تا آن زمان به 

ونیز  کهع نهادهای غیرفراگیر در ونیز سبب شد ایجاد و شیو پیامدد. هزار نفر کاهش دا
 به جای اینکه یک بندرگاه تجاری باشد تبدیل به یک شهر توریستی شود. 

 روم

جمهوری روم در ابتدا تلفیقی از نهادهای فراگیر و غیرفراگیر بود. بعد از افزایش تعداد 
دریج ته ب .ماندهای آنان بایر میزمین رفتندکه جنگاوران به جنگ می هنگامی ،هاجنگ

-از جنگ برمی جنگاورانکه  دار غصب شد و هنگامیها توسط اشراف زمیناین زمین

های خود کار کنند. با نارضایتی مردم، انقالبی تحت توانستند برروی زمینگشتند نمی
را  وی حکومت شدنرهبری ژولیوس سزار شکل گرفت. طرفداران سزار که بعد از کشت

آن را از حالت جمهوری به حالت امپراطوری درآوردند و نهادهای سیاسی  ،به دست گرفتند
 و اقتصادی غیرفراگیر را به جامعه تزریق کردند.

 چرخه تکاملی

توازن دوگانه میان نهادهای سیاسی تکاثرگرا و نهادهای اقتصادی فراگیر در کنار تمرکز 
گیری چرخه تکاملی خواهد شد. در چنین شرایطی شکل قدرت و انحصار خشونت منجر به

 ساز فراهم خواهد آمد. های سرنوشتامکان نهایت استفاده از برهه

ر گرایی ایجاد شد و بعد از آن ائتالفی بسیاتمرکز ،هادر زمان استوارتدر بریتانیا ابتدا 
ال سید و در سو به انقالب شکوهمند ر شکل گرفتوسیع از اشراف، اعیان و بازرگانان 

اصالحات سیاسی به تدریج انجام شد. این اصالحات جهت جلوگیری از انقالب  1832
م انجام شد. این اصالحات تغییراتی را در مکانیز ی در بریتانیا و با حمایت حزب ویگدیگر

                                                           
 .ها در ایتالیا، لقب رهبران برخی حکومت(Dogeژ ). دوجه یا د1ُ
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ها گر جنگدهی و محدود کردن انحصارات به وجود آورد. بریتانیا بعد از انقالب نظارهرأی
ه جهت بلک ،اشات داخلی بود و فرادستان نه به دلیل دادن یک سری از امتیازاتو اغتش

عدم بازگشت به گذشته دست به چنین اصالحاتی زدند. این روال در فرانسه شکل 
اصالحات رادیکاالنه عصر ترور را به دنبال داشت و فرانسه دوباره به حالت  .نگرفت

 با یک وقفه زمانی شکل گرفت. دموکراسی در این کشور خودکامگی بازگشت و 

گرا و حاکمیت قانون برای همگان در کنار تمرکز خشونت وجود نهادهای سیاسی کثرت
جه این نتی .گرا با نهادهای اقتصادی فراگیر شدمنجر به تعامل نهادهای سیاسی کثرت

اقتصادی حامی  شدن هر چه بیشتر نهادها شد و نهادهای سیاسی وتعامل فراگیرتر
، تر شدتوزیع قدرت وسیع ،تر شکل گرفتتوزیع ثروت به صورت عادالنه د،ر شدنیکدیگ

 شد، جلوگیریهایی که منجر به یک حکومت خودکامه میگریاز ایجاد البی رواز این و
 .به عمل آمد

 کارکرد چرخه تکاملی

 اند از:چرخه تکاملی سه کارکرد دارد که عبارت

ز این تواند با استفاده ایکسان هستند و گروهی نمیحاکمیت قانون: همه در برابر قانون 
به  شود که تمرکزگراییقوانین به حقوق گروه دیگر تجاوز کند. این امر منجر به آن می

که یهنگامی گرایی سیاسی صدمه وارد نکند. به طور مثال در ایاالت متحده کثرت
 لح برای وی موفقطرح  کردنردبه دلیل  - دیوان عالی کشور را قصد داشتروزولت 

منحل کند، با وجود محبوبیتی که داشت اجازه چنین کاری به وی داده نشد و  -بحران
او تنها توانست اصالحاتی را در دیوان انجام دهد. وی معتقد بود تصمیمگیری قضات بر 
حسب سیاست است و نه حقوق! نمونه مشابه این امر در آرژانتین بود که قضات به راحتی 

ای هشد که ائتالف حاکم در دورهای چیده میند و ترکیب قضات به گونهشدعوض می
بعدی قدرت خود را از دست ندهد. در پرو به دلیل عدم تطابق نظر رئیس جمهور و 

 کنگره، رئیس جمهور با استفاده از محبوبیت خود کنگره را منحل کرد.

توانه اقتصادی فراگیر به پشنهادهای رابطه متقابل نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر: 
آیند و در ادامه نهادهای اقتصادی از حذف نهادهای نهادهای سیاسی فراگیر به وجود می

کنند. نهادهای سیاسی فراگیر با جلوگیری از ایجاد انحصار و سیاسی فراگیر ممانعت می
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هم اتراست و توزیع گسترده منافع زمینه را برای ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر فر
آورند. با توزیع وسیع منافع دیگر به صرفه نخواهد بود که فرد یا گروهی بخواهند می

 منافع ناچیز را در دست خود محصور کنند.

ا هشود. رسانهها فراهم میهای تکاملی شرایط برای آزادی رسانهدر چرخهها: آزادی رسانه
یری تصادی فراگیر جلوگکشیدن مسائل از فروپاشی نهادهای سیاسی و اقبا به چالش

 کنند.می

 هایی از چرخه تکاملیمثال

 بریتانیا

 ند.کاین بخش از بریتانیا به عنوان یکی از کشورهایی که بستر چرخه تکاملی است یاد می
های گوناگون گیاهی و جانوری پدید درجه، گونه 1پس از گرم شدن زمین به میزان 

سال از  3511اما با وجود گذشت  ،در خاورمیانه شدند ساز انقالب نوسنگیآمدند و زمینه
رمیانه که مردم در خاو صورتی در ،این انقالب مردم انگلستان هنوز به شکار مشغول بودند

شغال انگلستان توسط امپراطوری روم، در این نشینی  روی آورده بودند. بعد از اِبه یکجا
بعد از  451مپراطوری روم در سال اما با فروپاشی ا ،ی شکل گرفتیهامنطقه پیشرفت

میالد انگلستان به روال سابق خود بازگشت. این منطقه مدام مورد تهاجم قبایل گوناگون 
 نظام فئودالی در این منطقه شکل گرفت. بعد ،گرفت و به دالیل مسائل امنیتیقرار می

ه ا اسپانیا باز مرگ سیاه و اصالحات در نظام ارباب دهقانی و بعد از پیروزی در جنگ ب
تدریج اصالحات در انگلستان شروع شد. عایدی حاصل از خرید و فروش بردگان در 

-ثرتساز کهایی رفت که در بدنه حکومت نبودند و زمینهاقیانوس اطلس به جیب گروه

ه جیب ب اِفریقاکه عایدی حاصل از فروش برده در  در حالی که .گرایی در انگلستان شد
درواقع واگرایی  ،شدساز قدرت هرچه بیشتر او میرفت و زمینهپادشاه خودکامه می

 گیریدر آسیا هم دولت عثمانی از شکلاز همین جا شروع شد.  اِفریقاانگلستان از 
ا های آزتک، اینکا و ماینهادهای فراگیر جلوگیری کرد و در آمریکای جنوبی وجود تمدن

ساز ایجاد نهادهای و زمینه سبب تشویق استعمارگران جهت سلطه بر آن مناطق شد
 کش در آن مناطق شد. بهره
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با توجه به قدرتی که کسب کردند به عنوان الیه دوم میالدی  1215ها در سال بارون
شد برای شاه جان را مجبور به امضای منشوری کردند که در آن شاه ملزم می ،قدرت

داد. پارلمان را تشکیل میبایست ها مشورت کند و میستانی با بارونهای خراجسیاست
ها بر اجرای مواد منشور نظارت داشتند و شاه را نفره از بارون 25همچنین یک گروه 

ان، اشراف زادگکردند. پارلمان تشکیل شده از نجیبمجبور به پایبندی به تعهدات خود می
ورها دها بود که قدرت باالیی داشت. بعد از تحوالت سیاسی در انگلستان، تئوو شوالیه

به حکومت رسیدند و بعد از هنری هشتم، الیزابت حکومت را در دست گرفت و بعد از او 
ها افتاد. در زمان جیمز اول پارلمان توانست انحصارات داخلی حکومت به دست استوارت

اما در زمان چارلز اول پارلمان منحل شد و شاه با اعطای حق انحصاری  ،را کنترل کند
ع کاال برای خود حامیانی را پیدا کرد و از این طریق برای خود منبع برای تولید و توزی

کسب درآمدی را به دست آورد. با بروز جنگ از سوی اسکاتلند و تصرف نیوکاسل از 
سوی آنان، شاه جهت تأمین درآمد از طریق مالیات مجبور به تشکیل دوباره پارلمان شد. 

-ره به دست آورد و شاه دیگر توانایی منحلپس از اتمام جنگ پارلمان قدرت خود را دوبا

کردن آن را نداشت و حاصل جنگ داخلی میان چارلز اول و پارلمان، پیروزی پارلمان 
ل، چارلز دوم و جیمز دوم هم به رفتار خودکامه خود وکرام ،پس از این جنگ داخلی .بود

د با انقالب شکوهمن نهایت پس از سلطه پارلمان بر شاه و گردن زدن وی، ادامه دادند و در
 ویلیام و همسرش از هلند به حکومت رسیدند.  ،1988سال 

گذاران در بخش صنعت بعد از روی کار آمدن ویلیام، اعضای غالب پارلمان از سرمایه
 بند آن زمان کارایی کمی داشت و تقریباًمنسوجات بودند. هرچند دموکراسی نیم ویژهبه
بندی نمایندگان به شکل صحیح صورت درصد از مردم حق انتخاب داشتند و حوزه 2

ا به پارلمان هنویسی برای عموم و سرازیر شدن این عریضهاما توانایی عریضه ،نگرفته بود
شدت جلوگیری کرد. بعدها هم طی اصالحات عمیقی که در ساختار از ایجاد انحصارات به

دادن تا حد ( مشکالت مربوط به نمایندگان و نحوه رأی1832)سال  انتخابات ایجاد شد
حکومت از خودکامگی  .زیادی حل شد. ویلیام هم کارهای شاهان گذشته را ادامه نداد

در  گذارانهای کثیری را به سرمایهنظام بانکداری وام ؛به سمت فراگیری پیش رفت
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این  داران متقبلد و زمینبخش صنعت داد؛ بار زیاد خراج از دوش صنعتگران برداشته ش
 گیری انقالب صنعتی در انگلستان شد.خراج شدند. این موارد منجر به شکل

کردن انحصارات، اصالح نظام نهادهای اقتصادی در کنار محدود تجدید حیات اقتصاد و
جر های مالیاتی منها برای نوآوران و اصالح سیاستبانکی و نظام مالی، تأمین سرمایه

اقتصادی در اقتصاد بریتانیا صورت بگیرد. تخریب خالق با توجه  ر شد که رشدبه این ام
 به وضعیت تکثر سیاسی شکل گرفت. 

کردن استفاده از منسوجات وارداتی از چین و هند جدهم و با ممنوعهای قرن هدر میانه
و مکانیزه شدن صنعت نساجی، پیشرفت شگرفی در تولید منسوجات نخی در انگلستان 

های حمل آهن و کاهش هزینهها و خط راهدر حمل و نقل با ایجاد آبراه .شودهده میمشا
 و نقل، قیمت منسوجات کاهش یافت. 

اما چه شد که بریتانیا راه ونیز را طی نکرد و دوباره به سمت نهادهای غیرفراگیر حرکت 
، در دندنکرد؟ برخالف ونیز که ائتالف کوچکی مدیریت جامعه را به عهده گرفته بو

انگلستان ائتالف وسیعی از بازرگانان در پارلمان بودند و رقابت میان آنان منجر به تخریب 
 خالق در هر دو بازار سیاسی و اقتصادی شده بود.

 ژاپن

میالدی خاندان توکوگاوا امپراطور را به حاشیه راندند و خود فرماندهی را  1913در سال 
ا هکه فرماندهی را به دست گرفتند شوگان نام داشتند. شوگان به دست گرفتند. کسانی

آنان انحصار تجارت خارجی را به  .کش بودندمیالدی مروج نهادهای بهره 1898تا سال 
در نظام فئودالی آن دوره نقش ارباب را داشتند و در نهایت منجر  ، ودست گرفته بودند

 به فقر بیش از پیش ژاپن در این دوره شدند. 
کوگاوا بر تمامی مناطق تسلط نداشت. این امر سبب شد که مخالفان توکوگاوا که در تو

 ر، قدرت بگیرند و دشکل گرفتهکش این مناطق بودند بتوانند فارغ از نهادهای بهره
ها را از دور خارج کنند و دوباره به حالت امپراطوری های داخلی شوگاننهایت طی جنگ

 4ی که ابه گونه ،اپن منجر به فقر نظامی در آن کشور شدبازگردند. فقر اقتصادی در ژ
ا ه. مخالفان با کمک آمریکاییشودا چیره ز آمریکا به راحتی توانست بر آنهکشتی ا
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ا هساز سبب شد تا ژاپنبهره بردن از این برهه سرنوشتها را از دور خارج کردند. شوگان
 انند. به تصویب برس 1831اولین قانون اساسی را در سال 

سازی هم برای چین اتفاق افتاد و آنان در جنک تریاک مقابل ی سرنوشتچنین برهه
اما با توجه به سلطه کامل امپراطوری چین، مخالفان نتوانسته  ،بریتانیا شکست خوردند

پابرجا  1311بودند از لحاظ اقتصادی و نظامی پیشرفت کنند و این امپراطوری تا سال 
 حزب کمونیست به رهبری مائو حکومت را در دست گرفت. 1343ماند و در سال 

 ت متحده ایاال

ت انجامد و ممکن اسوجود نهادهای اقتصادی فراگیر و مکانیزم بازار لزوماً به کارایی نمی
تواند از بروز چنین امری جلوگیری کند نهادهای منجر شود. آنچه می به انحصارات بزرگتر

ند. از کانحراف نهادهای اقتصادی فراگیر جلوگیری میسیاسی فراگیر خواهد بود که از 
 های انحصاراتگر پیدایشت متحده نظارهاخر قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم، ایاالاو

مهورها جگرا و رئیسگرا و به دنبال آن حزب ترقیبنابراین حزب توده ،بزرگ در خود بود
صی خاطر اهداف شخه انحصارات نه بشروع به مقابله با این انحصارات کردند. مقابله با 

ها در زمان تا رقابت شکل بگیرد. هوچی گرفتبلکه صادقانه انجام  ،و اهداف حزبی
 هگونه درنظر گرفتن منافع و با استفاده از آزادی رسانه ایجاد شده بروزولت بدون هیچ

  واسطه نهادهای سیاسی فراگیر به مقابله با این موضوع پرداختند.

  چرخه شوم

به وجود  یی شومهاها میان نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماری، چرخهافزاییهم
کش مستقر شوند، تمایل به ماندگاری دارند. که نهادهای بهره همینها آورد که در آنمی

شود و کش منجر به استمرار این نهادها میهای شوم، وجود نهادهای بهرهدر چرخه
رقابت و مبارزات در این چرخه صرفاً برای کسب  .شودوضعیت از گذشته هم بدتر می

های شوم قدرت حرف در چرخه .منفعت است که در دست گروهی محصور شده است
-کند. با توزیع نابرابر ثروت و محصورزند و کسی بر توزیع ثروت نظارت نمیاول را می

ی بسته سگیرد که فضای سیاهایی شکل میشدن ثروت در دست گروه خاصی، فعالیت
ها و اغتشاشات در چرخه شود تا این ثروت از دست این گروه خاص خارج نشود. جنگ
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ای هاما در چرخه شوم به منظور دستیابی به رانت ،تکاملی جهت آزادی سیاسی است
 های دیگر است.شده در دست گروهمحصور

 ،کندبه صورتی مشابه چرخه تکاملی نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی را همراهی می
ی ملل درحقیقت برخ .ناپذیر نیستندکدام خدشهاما نه چرخه تکاملی و نه چرخه شوم، هیچ

کش در طول رغم نهادهای بهرهگذرانند که علیرو تحت نهادهای فراگیر روزگار میاز آن
  .الب را بشکنند و به سوی نهادهای فراگیر گذار کنندتاریخ توانستند این ق

 های شومهایی از چرخهمثال
 دولت عثمانی

ا ورود هکرد. یکی از این نمونهدولت عثمانی به شدت در برابر تخریب خالق مقاومت می
دستگاه چاپ آن هم به صورت خیلی محدود بعد از سیصد سال از اختراع آن به داخل 

شدن جامعه واهمه داشت و همچنین قصد داشت کشور بود. دولت عثمانی از باسواد
انحصار علم را در اختیار خود داشته باشد و این انحصار تا زمانی بود که علم حالت شفاهی 

آورد و در نهایت در اختیار پ این علوم را به صورت کتبی در میداشت و ورود دستگاه چا
 گرفت.همگان قرار می

 اتریش و مجارستان

 ،داد شدن مقاومت نشانفرانسیس اول به عنوان آخرین پادشاه خودکامه در برابر صنعتی
زیرا از مهاجرت به شهرها و پیوستن مهاجرین به مخالفان حکومت واهمه داشت. با توجه 

ای که هبه گون ،ا وی اجازه ورود ماشین بخار را به کشور ندادیجربه حاصله در بریتانبه ت
 کرد. آهن کوچک داشت که آن هم با نیروی اسب کار مییک مسیر راه

 حکومت تزاری در شوروی

 در زمان تزارها، دولت در برابر ورود صنعت مقاومت نشان داد.
 چین قبل از مائو 

دولت سونگ تحت نهادهای سیاسی و اقتصادی غیرفراگیر و از قرن دهم تا سیزدهم 
هایی را در تجارت و کشتیرانی ایجاد کرد. پس از دولت پیشرفت ،دادن به اختراعاتجهت

دن رسیسونگ و در زمان حکومت مینگ، کشتیرانی به دلیل واهمه دولت از به قدرت
 ساز فروپاشی دولت سونگزیرا همین بازرگانان بودند که زمینه ،بازرگانان ممنوع شد
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حکومت چینگ هم صنعت کشتیرانی را کامالً ساقط کردند و حتی اجازه سکونت شدند. 
 مایلی سواحل را هم ندادند و بستری برای فقر هر چه بیشتر چین شدند. 11تا 

 اتیوپی

سی ای که ممکن بود کبه گونه ،کرددر این کشور پادشاه خودکامه خود زمین را توزیع می
نهایت فرد دیگری صاحب محصول  را بکارد، فرد دیگری در مرحله داشت باشد و در زمین

 باشد. به همین سبب حقوق مالکیت در این کشور بسیار ضعیف بود.
 سومالی

جهت ایجاد نهادهای فراگیر، در کنار تکثر قدرت نیاز به تمرکز قدرت و انحصار خشونت 
اما تمرکز قدرت وجود  ،قدرت وجود دارد از سوی دولت نیز وجود دارد. در سومالی تکثر

قبیله حاضر در این کشور پتانسیل ایجاد خشونت را دارند. در این  9ندارد. هر کدام از 
ه گیرد و بحث اصلی میان قبایل بر سر دیهای داخلی شکل میجنگ اوقات کشور بیشتر

 است.
 سودان

ردن کزیرا ائتالف حاکم تمایلی به مکتوب ،ها حتی زیر بار خط هم نرفتندسودانی
استفاده از خط از جانب  ءدستورات خود نداشت. حتی شهروندان هم به دلیل واهمه از سو

 تمایلی به استفاده از خط را نشان ندادند. ،دولت
 ی مرکزی اِفریقا

در مناطقی که قابلیت سکونت داشت مانند استرالیا، اقدام به تشکیل  استعمارگران معموالً
 گرا در این مناطق، دادنهای توسعهکردند. یکی از دالیل ایجاد دولتگرا میدولت توسعه

 اما در مناطقی .زیرا امکان استثمار نیروی کار بومی وجود نداشت ،باج به مهاجران بود
 ی مرکزی که قبرستان سفیدپوستان شد،اِفریقاد مانن ،که امکان سکونت وجود نداشت

کردند تا منابع خدادادی و انسانی کش میهای بهرهاستعمارگران اقدام به تشکیل دولت
 آن را به غارت ببرند. 

، نزدیک 1811داری در سال بردهجدهم و تصویب قانون ضداز اوایل قرن شانزدهم تا ه
مان داری گبرده شد. هر چند با لغو قانون برده به هشت میلیون برده به آمریکا و اروپا



  
 

  32 / (11مجموعه کتابخوانی توسعه )

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

-اما میراث باقی مانده از استعمار که همان دولت بهره ،بهتر شود اِفریقارفت وضعیت می

 کش بود منجر به آن شد که خود دولت اینک دست به استثمار نیروی کار خود بزند.

نعتی به این مناطق شد. و خاورمیانه مانع از ورود انقالب ص اِفریقاهای شوم در چرخه
های به وجود آمده تأمین برده برای استعمارگران بود. بعد از لغو ماهیت دولت اِفریقادر 

داری حاکمان آن مناطق با توجه به ماهیت حکومتشان، خود دست به استثمار قانون برده
 مردم نمودند.

 سیرالئون 

تا  1391، استیونز که از سال 1391ا در سال یرالئون از استعمار بریتانیبعد از استقالل س
به  کشبخش نهادهای بهرهرالئون به دست گرفته بود، تحکیمی، قدرت را در س1385

ارث مانده از استعمار بود. وی یک چرخه شوم را در این کشور به وجود آورد. در ظاهر به 
 ،مان استعمار استهای زدهد مخالف فعالیتهایی که او انجام میرسید فعالیتنظر می

ها با توجه به نوسان زیاد محصوالت دهنده چرخه شوم بود. بریتانیاییاما وی ادامه
کشاورزی در این کشور تصمیم گرفتند یک هیئت بازاریابی را در این کشور ایجاد کنند 
و درصدی از قیمت جهانی برای محصوالت کشاورزی را در بازار محصوالت کشاورزی 

از نوسانات بازار جلوگیری کنند. این اختالف میان قیمت واقعی و قیمتی تعیین کنند تا 
کردند منجر به استثمار کشاورزان در آن کشور شد. ها پرداخت میایییکه بریتان

آهن را در این اهر ،ها جهت دستیابی به سود بیشتر و تسلط بر مناطق بیشترایییبریتان
با توجه به اینکه استیونز به صورت مرزی برنده  کشور به راه انداختند. بعد از استقالل،

انتخابات شده بود جهت جلوگیری از اغتشاشات از مناطقی که به حزب رقیب رأی داده 
د از بین ها ساخته بودنآهنی را که بریتانایینز راهیوآهن را از بین برد. هرچند استراه ،بودند

اما این دو کار به ظاهر  ،کرده است رسید برخالف گذشته عملبرد و در ظاهر به نظر می
کش بودند و منجر به تداوم چرخه شوم در این در مقابل هم ترویج دهنده نهادهای بهره

 کشور شدند.

 النکاسری

زند و کسی و کند. در این کشور زور حرف اول را میاین کشور چرخه شوم را تجربه می
رئیس بانک مرکزی وقت  1381سال  یا گروهی اجازه نظارت بر توزیع ثروت را ندارد. در
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ها، از باالی ساختمان بانک مرکزی به سمت را به دلیل اعتراض به یک سری از سیاست
 پایین پرتاب کردند.

 وه بزیمبا

 1311درصد و تورم بسیار باالست. موگابه حکومت را در سال  34بیکاری در این کشور 
ب اینکه دیگر منبع مالی برای کسبا سرکوب مخالفانش به عهده گرفت. موگابه پس از 

ده حتی برن ،کرداقدام به چاپ پول کرد. وی در تمامی امور دخالت می ،مشروعیت نداشت
 شد. آزمایی میبازی بخت

هم که  شود؛ بلکه نخبگان سنتیافتادگی ملل گوناگون نمینکته: تنها دولت موجب عقب
 افتادگی ملل دارند.عقبکنند نقش به سزایی در از تمرکز دولت جلوگیری می

 توسعه معکوس در سایه استعمار

 )جزایر ملوکان واقع در جنوب اندونزی(

دن زجات منحصر بودند. استعمارگران بعد از دوراین مجموعه جزایر از لحاظ تولید ادویه
 کشتاروکردن حاکمان یا با کشتبه این جزایر دسترسی پیدا کردند و با مطیع اِفریقادماغه 

وسیع انحصار ادویه را در دست خود گرفتند. این امر باعث شد که کشتیرانی و تجارت 
همچنین مناطق دیگر به دلیل ترس از  ،جنوب شرقی آسیا صدمه زیادی بخورد

 استعمارگران از کشت چنین محصولی امتناع کردند.

 حرکت به سمت جلو
 نهادهای فراگیر حرکت آید که به سمتدر این بخش از کشورهایی صحبت به میان می

ایی هاند، تفاوتاند. در تمامی کشورهایی که چرخه شوم و تکاملی را تجربه کردهکرده
شود که به تاریخ نهادی آن کشورها، نحوه انقالب و دوران قبل و بعد از مشاهده می

 انقالب این دسته از کشورها بستگی دارد.

 ی جنوبیاِفریقا

اهم بود. با پوستان فرجنوبی یکی از مناطقی بود که امکان سکونت برای سفید یاِفریقا
پوستان به این مناطق و اثرات سرریزی که آنان در کشاورزی داشتند، مهاجرت سفید

موجبات بهبود وضعیت مالی بومیان را نیز فراهم آوردند. با کشف معادن الماس و طال و 
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پوستان فیدشدن آنان( سپوستان )با توجه به غنیشدن سیاهکار در کنار رقیب نیاز به نیروی
رساندن دوباره تپوستان با به قدرپوستان را فقیر کنند. سفیدابتدا به فکر افتادند که سیاه

درصد  21ای که آنان در کمتر از به گونه ،پوستان را محدود کردندسران قبایل، سیاه
این امر منجر  .تفاده از گاوآهن را هم نداشتندمناطق اجازه کشاورزی داشتند و اجازه اس

پوستان شد و آنان مجبور به پذیرش دستمزد کم در قبال کار در معادن شدن سیاهبه فقیر
شدند. آنان اجازه ورود به کارهای فنی را در معادن نداشتند و فقط به عنوان یک کارگر 

وستان پشدن سیاهسبب محدود درواقع مانع رنگی در این کشور ،ساده مشغول به کار شدند
 در این کشور شد. 

ی جنوبی بر طبق نظریه آرتور لوئیس به دو بخش سنتی و مدرن تبدیل اِفریقاجامعه 
داد. سرانجام شد و دولت آپارتاید اجازه حرکت از جامعه سنتی به سمت مدرن را نمی

بلکه از طریق یک انقالب سیاسی و به رهبری نلسون ماندال  ،صورت طبیعیجامعه نه به
 به سمت جامعه مدرن حرکت کرد. 1334در سال 

 فرانسه

کش قرن خودکامگی را تجربه کرده بود و نهادهای بهره 3، 1183اوت  4فرانسه تا قبل از 
ل در مقاب بند نجبا را هم که گاهیمجمع نیمدر آن شکل گرفته بودند. لویی چهاردهم 

ایستاد منحل کرد. مجلس فراگیر عموم هم به جهت تأمین درآمد برای جنگ پادشاه می
اما این مجلس به جای پرداخت به این موضوع، شروع به دفاع از  ،ا به وجود آمدیبا بریتان

اما بعد از تشکیل مجلس  .های اجتماعی نمودحقوق اشراف، روحانیون و سایر گروه
 مقام روحانیون را در حد ویران شد؛نظام طبقاتی  ؛بین رفتسسان، نظام فئودالی از ؤم

. فرانسه شدیک نظام مشروطه ایجاد  1131در سال  سرانجامو  مد؛یک کارمند پایین آ
ها لویی ای که در این سالبه گونه ،، عصر ترور را تجربه کرد1134تا  1132از سال 

سال  5شانزدهم و بسیاری از رهبران رادیکال انقالب اعدام شدند. ناپلئون هم پس از 
 بر فرانسه حکومت کرد.  1815به عنوان پادشاه خودکامه تا سال  توار،حکومت دیرک

به تصویب رسید، برابری همگان در برابر قانون بود  1183یکی از قوانینی که در سال 
که مردم عادی هم بتوانند وارد نهادهای سیاسی بشوند. فتوحات شد  آنو این منجر به 

قال شده به وسیله وی، انتناپلئون موجب شد تا این نوع از قانون در برخی از مناطق فتح



 
 

 

 های قدرت، ثروت و فقرریشهخورند؟: ها شکست میچرا ملت/  35

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

، یهودیان که تا 1131ساز انقالب صنعتی در اروپا شود. همچنین بعد از سال یابد و زمینه
شدند و به ها منع میاز بسیاری از فعالیت ای محصور شده بودند وآن زمان در گوشه

 کنند.هایی را کسب های خاص محدود بودند، آزادیفعالیت

چرا تحوالت بنیادی در برخی از جوامع منجر به تشکیل چرخه شوم شد 

 و در برخی مناطق چرخه تکاملی؟
چرا تحوالت بنیادین در بریتانیا نتیجه متفاوتی از تحوالت بنیادین در کنگو، اتیوپی و 

 سیرالئون داشت؟
بازرگانان بودند که بعد از موفقیت در  ،اییکی از حامیان انقالب شکوهمند در بریتان

انقالب به عنوان حامی مالی ائتالف حاکم از کارآفرینی و تخریب خالق حمایت کردند. 
ی را استفاده گروه خاصءن انقالب ائتالف وسیعی از حامیان شکل گرفت و اجازه سودر ای

 ا بود. یاز این شرایط نداد. نکته سوم هم در وجود تاریخ نهادی مناسب در بریتان

د این کشورها مستعمره بودن ای دیگر بود. معموالًدر کشورهای دیگر وضعیت به گونه
از سوی دیگر یک طبقه بازرگان برای حمایت  .راه داشتندو میراث استعمار را با خود به هم

از تحوالت وجود نداشت و امکان ایجاد یک ائتالف وسیع از حامیان این تحوالت پدید 
بلکه یک گروه کوچک برای تصاحب منافع بر روی کار آمده بودند و تحوالت  ،نیامد

های رخهط را برای ایجاد چبلکه شرای شدن نهادها کمکی نکردبنیادین نه تنها به فراگیر
 شوم در این کشورها فراهم کرد. 

باتی ثهای بینهادهای غیرفراگیر با متمرکز کردن ثروت در دست گروه خاصی، زمینه
 آورند. سیاسی را فراهم می

 دموکراسی بدون نهادهای فراگیر
 کلمبیا

-ی چپهای چریککلمبیا با وجود دموکراسی، نهادها فراگیر نیستند. در کلمبیا گروه در

ها آنان یک کردند. در یکی از این غارتگرایی وجود داشتند که به روستاها حمله می
نظامی که یک گروه شبه  IUCگروه ،گاودار را کشتند. بعدها سه فرزند وی در پی انتقام

 نگامیهگر نزاع بین این دو گروه شد. بعدها تشکیل دادند و کشور نظاره راگرا بود راست
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م آرا، هر نظامیان بر یک سولمبیا دموکراسی ایجاد شد به دلیل تسلط کامل شبهکه در ک
 نظامیان بودند. درجمهورها به دنبال کسب رضایت شبه-کدام از نمایندگان و رئیس

 -های حامی شبکه معموالً ،شوندجوامعی که فرادستان راضی به ایجاد دموکراسی می
دهد. در این جوامع دموکراسی را از دست میگیرد و دموکراسی کارکرد خود پیرو شکل می

 انجامد.به آزادی سیاسی و به دنبال آن نهادهای اقتصادی فراگیر نمی
 آرژانتین

ها دست به مدام میان نظامیان و دموکرات 81تا دهه  1314حکومت در آرژانتین از سال 
اگیر و صادرات ساله آرژانتین که تحت نهادهای غیرفر 51انگیز دست شد. رشد شگفت

محصوالت کشاورزی بود، نتوانست دوام بیاورد و سرانجام این کشور به ورطه رکود 
 های سیاسی برای توزیع منافع تحتثباتیکشیده شد. آرژانتین در این دوره شاهد بی

 نفوذ نهادهای غیرفراگیر بود.

ولت که د هنگامیکه های وجود نهادهای غیرفراگیر در آرژانتین این بود یکی از نمونه
 1تصمیم به برابری ارزش دالر و پزو گرفت. هر  ،مواجه شدثباتی زیاد در بازار پول با بی

دالر بود. این سیاست منجر به باالرفتن ارزش پول داخلی شد و منجر به  1پزو برابر با 
ای با تدبیر خود و اینکه دولت باالخره افزایش افسارگریخته واردات به کشور شد. عده

های خود را به دالر تبدیل ور خواهد شد ارزش پول خود را کاهش دهد تمام دارائیمجب
دالر شد این افراد  1پزو برابر با  4انداز کردند. پس از اینکه ارزش هر ها پسو در بانک

پزو  1ها نپزو برای یک دالر به آ 4به جای  اما دولت ،تصمیم به تبدیل پول خود کردند
 داد.

 گرایی جدید مطلق
 گرایی بعد از به قدرت رسیدن حزب کمونیست به وجود آمده است.این نوع از مطلق

 کره شمالی

طبقه و پر از کاالهای  1جمهور در یک کاخ در کره شمالی با وجود فقر زیاد مردم، رئیس
در کره شمالی زمانی  کشکند. یکی از نمودهای وجود نهادهای بهرهلوکس زندگی می

بروز کرد که دولت تصمیم گرفت دو صفر از واحد پول خود بردارد و اعالم کرد که مردم 
ها مراجعه کنند. شاهکار دولت در این بود که برای تعویض جهت تعویض پول به بانک
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خود  انداز داشتند بخشی از پولپول سقف تعیین کرد و افرادی که بیش از این مقدار پس
ا هتوانستند تعویض کنند و با توجه به سلطه کامل دولت بر نظام بانکی، تمام این پولرا ن

به نفع دولت به خزانه رفت. دولت این کار را جهت اینکه مردم ثروتمند نشوند و ادعای 
 آزادی سیاسی نکنند، انجام داد.

 شوروی

کاری که لنین کرد به  اما اولین ،آوردندها مدام از عدالت سخن به میان میکمونیست
 آوردن یک حزب بود که از مردم متمایز بود. وجود

  ازبکستان

جمهور به عنوان رئیس 1831اسالم کریمف به عنوان دبیر حزب کمونیست در سال 
ازبکستان انتخاب شد و با کمک ارتش حکومت را دست گرفت. ازبکستان تا قبل از 

اشی اما بعد از فروپ ،ه و چای مزیت نسبی داشتفروریختن دیوار برلین در تولید پنب
شوروی مردم دیگر پنبه نکاشتند. دولت مردم را مجبور به کاشت پنبه کرد و به دلیل 

ه برای کشت و برداشت پنب ،گرد زمان شوروی خبری نبودهای دورهاینکه دیگر از ماشین
ن سیاست ر آنان به کار ایاز کودکان دبستانی استفاده کرد. دولت با استثمار کودکان و اجبا

را انجام داد. این کودکان مجبورند دو ماه از اواسط شهریور و در اوایل بهار به کار اجباری 
ها در انبارها و در کنار وسایل کشاورزی و حیوانات بخوابند. در بروند و ممکن است شب

ک سوم ما یا ،روندتمام کودکان به مدرسه می ،ازبکستان شاخص توسعه انسانی باالست
 اند.نظامیان یک حکومت خودکامه ایجاد کرده تان کامالً فقیرند.از مردم ازبکس

 مصر

 های شوروی جایگزینسوسیالیستی تحت حمایت، یک دولت شبه1352پس از کودتای 
وضعیت امپراطوری در مصر شد. مصر در قبل از این سال هم تجربه رشد تحت نهادهای 

ی به سوسیالیسترا در زمان محمدعلی تجربه کرده بود. با حرکت دولت شبه غیرفراگیر
پیرو در مصر، به تدریج انحصارات بزرگ  - های حامیگیری شبکهسمت بازار و شکل

واقع همان  در این کشور شکل گرفتند. حامیان بزرگ حزب دموکرات در مصر در
 ی مبارک به دالیل اقتصادیای که بسیاری از وزرای حسنبه گونه ،انحصارگران بودند
. حزب دموکرات ملی توسط سادات در ندپیرو در این دولت شده بود - وارد شبکه حامی
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 2111، حسنی مبارک تا سال 1381به وجود آمد و پس از ترور وی در سال  1318سال 
رئیس جمهور مصر شد. دولت حسنی مبارک هم به دلیل نارضایتی مردم و عدم پشتیبانی 

درصد از مردم را فقیر  41وجود نهادهای استثماری در مصر  فروپاشید. ارتش از دولت
 دالر بود. 2که درآمد آنان روزانه کمتر از  طوریبه ،کرده بود

 تولدی دوباره
ا به ام ،آید که از چرخه شوم نجات یافتهدر این قسمت از کشورهایی سخن به میان می

 د.انهای تکاملی هم حرکت نکردهسمت چرخه
 چین

 گرایان حکومت را در دست، حزب کمونیست به رهبری مائو با غلبه بر ملی1343در سال 
ها مینگذاری زاشتراک ریزی شوروی نظیرهای کمونیستی تحت برنامهگرفت. سیاست

رفتن مالکیت خصوصی مطرح گردید و دولت مالک همه اموال شد. مائو تحت و از بین
را مطرح کرد. از  جهش بزرگ رو به جلو و انقالب فرهنگی بحث ،ساله 5های برنامه

عمال شد تولید خانگی فوالد بود که به دلیل اِکه  مدنظر مائو  هایجمله سیاست
مشکالتی که به وجود آمد و در کنار خشکسالی در این دوره، صدمه سنگینی به کشاورزی 

 را گرفت.  نفر میلیون 41وارد ساخت و جان نزدیک به 

هایی که در سیاست» ل دنگ شیائو پینگ یکی از دستیاران مائو بود که معتقد بودژنرا
شود فارغ از اینکه کمونیستی باشد یا نباشد باید وضعیت مردم را بهتر کند. چین انجام می

 «یرد.مهم این است که آن گربه موش بگ ،اینکه یک گربه سیاه باشد یا سفید مهم نیست
کرات از سوی حزب کمونیست مورد صدمه قرار گرفت و برای ژنرال دنگ به دلیل این تف

اما بعد از تغییر نخست وزیری دوباره مورد حمایت  ،های کار تبعید شدمدتی به اردوگاه
نفره به رهبری همسر مائو  4، یک گروه 1319قرار گرفت. بعد از مرگ مائو در سال 

اد. وقت این امر اتفاق نیفتاما با کودتای نخست وزیر  ،قصد تصاحب حکومت را داشتند
ژنرال دنگ با جذب افرادی که در دوران مائو صدمه بسیاری دیده بودند توانست 

های مدنظر خود را ترویج دهد. وی معتقد محبوبیت خود را بیش از پیش کند و سیاست
توان نهادهای اقتصادی فراگیر را ایجاد بود که با وجود چنین نهادهای سیاسی هم می

چون  اما ،تقاد به نظام بازار حقوق مالکیت خصوصی در کشاورزی مدنظر وی بودکرد. اع
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مقبولیت و مشروعیت خود را از طریق همین حزب کمونیست به دست آورده بود به 
فرآیند اصالح نهادهای سیاسی کشور وارد نشد. نویسندگان معتقدند به دلیل عدم توازن 

قتصاد اچین پایدار نخواهد بود.  فعلیمیان نهادهای سیاسی و اقتصادی، رشد اقتصادی 
 چین مانند یک پرنده در قفس است.

 نتیجه گیری
ها در دنیا به موجودیت و ماهیت نهادهای اقتصادی که در آن کشور دلیل وجود نابرابری

این نهادهای سیاسی هستند که به نهادهای اقتصادی ماهیت و  .گرددبرمی ،وجود دارد
 دهند. موجودیت می

سیر به م اند و وابستهزمان به وجود آمده نهادهای سیاسی، نهادهایی هستند که در طول
ا هبردن نابرابریبنابراین جهت از بین .اندهستند که آن جوامع طی کرده ایتاریخی

زیرا نهادهای سیاسی در آن جامعه  ،ها را از بین بردتوان به سادگی این نابرابرینمی
و  های اجتماعید و ایجاد تغییر در نهادهای سیاسی به کنش میان گروهاننهادینه شده

، های اجتماعیهمسویی اهداف نخبگان و گروهگردد. با توجه به عدمائتالف حاکم برمی
تعادل میان فرادستان و تر باشد، هرچه توزیع قدرت میان نخبگان سیاسی یکسان

 شهروندان حاصل خواهد شد. 
های سیاسی که منجر به حفظ حقوق مالکیت برای کارآفرینان شوند آن دسته از نهاد
های اقتصادی و به اطمینان را کاهش دهند، منجر به پیدایش انگیزهو ریسک و عدم

ایجاد نهادهای اقتصادی  رواز این .دنبال آن ایجاد نهادهای اقتصادی مطلوب خواهد شد
ت که آن هم در گرو نهادهای های اقتصادی مطلوب اسمطلوب در گرو ایجاد انگیزه

سیاسی مطلوب است و نهادهای سیاسی مطلوب هم در گرو آزادی سیاسی و توزیع 
 یکسان قدرت میان نخبگان خواهد بود.

ستر گردد. وجود بمیوجود نهادهای فراگیر و یا غیرفراگیر به تاریخ نهادی آن کشور بر
برای  ساز راهای سرنوشتاز برهه ساز نهایت استفادهمناسب نهادی برای هر کشور زمینه

آن کشور فراهم خواهد آورد. وجود نهادهای فراگیر در کنار تکاثر قدرت و تمرکز انحصار 
صورت آن  این در غیر ،های تکاملی خواهد شدای برای ایجاد چرخهخشونت پشتوانه

ز تمرکمدت در این دسته از کشورها و کشور به دام چرخه شوم خواهد افتاد و رشد کوتاه
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ثباتی سیاسی و خشونت در آن جامعه را ساز بیثروت در دست گروهی از افراد، زمینه
مانده از جرگه قدرت به دنبال سلطه بر این منافع های جازیرا گروه ،فراهم خواهد آورد

 خواهند بود.
های توان گفت: وجود نهادبه طور کلی در ارتباط با چرایی شکست برخی از کشورها  می

اقتصادی فراگیر که خود در گرو نهادهای سیاسی فراگیر هستند مسیر توسعه کشورها را 
تر از وجود این دسته از زند. هرچند در مراحل اولیه توازن دوگانه بسیار مهمرقم می

د بود و کشور کش دائمی نخواهلطه نهادهای بهرهنهایت رشد تحت س اما در ،نهادهاست
ی با ثباتی سیاسر پیش بگیرد و جهت جلوگیری از بیباید حرکت به سمت جلو را د

های ایجاد تخریب خالق را در بازار کردن نهادهای اقتصادی و سیاسی زمینهفراگیر
ای هکردن این مسیر به تاریخ نهادی آن کشور و برههاقتصادی و سیاسی فراهم آورد. طی

 رقم خورده است، بستگی دارد. سازی که برای آن کشورسرنوشت
 


