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9 مقدمه�
21 پیش�درآمد�
چرا مصری ها میدان التحریر را اشغال کردند تا حسنی مبارک را به زیر بکشند و این 

واقعه به فهم ما از علل فقر و بهروزی اقتصادی چه معنایی می بخشد؟

27 فصل�اّول�
خیلی�نزدیک،�خیلی�متفاوت�

دارند. چرا  و جغرافیایی یکسان  نوگالس سونورا مردم، فرهنگ  و  آریزونا  نوگالس 
یکی از آنها ثروتمند و دیگری فقیر است؟

67 فصل�دوم�
نظریه�هایی�که�جواب�نمی�دهند��

کشورهای فقیر به دلیل جغرافیا یا فرهنگ شان، یا به این دلیل در فقر به سر نمی برند 
که رهبران شان نمی دانند کدام خط مشی ها شهروندان شان را ثروتمند می سازد.

91 فصل�سوم�
تولید�فقر�و�غنا

چگونه بهروزی اقتصادی و فقر توسط انگیزاننده هایی که نهادها خلق می کنند تعیین 
می شود، و سیاست به چه شکل چیستی نهادهای یک کشور را مشخص می کند؟

117 فصل�چهارم�
تفاوت�های�کوچک�و�برهه�های�سرنوشت�ساز:�وزن�تاریخ

چگونه نهادها در خالل درگیری های سیاسی متحول می شوند و چگونه گذشته حال 
را شکل می دهد؟
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145 فصل�پنجم�
من�آینده�را�دیده�ام،�و�نتیجه�بخش�است:�رشد�تحت�سلطۀ�نهادهای�استثماری

چیز  چه  در  همگی  مایا  دولت شهرهای  و  نوسنگی  انقالب  شاه،  شیام  استالین، 
مشترک بودند و چگونه این وجه مشترک نشان می دهد که رشد اقتصادی فعلی 

چین قابل تداوم نیست          ؟

173 فصل�ششم�
جدایی

چگونه نهادها در طول زمان تکامل می یابند، و اغلب به تدریج از یکدیگر جدا می افتند؟

203 فصل�هفتم�
نقطۀ�عطف

چگونه یک انقالب سیاسی در 1688 نهادهای انگلستان را دگرگون ساخت و به 
انقالب صنعتی انجامید؟

233 فصل�هشتم�
در�سرزمین�ما�نه:�موانع�توسعه

چرا قدرت سیاسی در بسیاری از کشورها در مقابل انقالب صنعتی ایستاد؟

281 فصل�نهم�
توسعۀ�معکوس

چگونه استعمار اروپائیان بخش عمده ای از جهان را به فقر کشاند؟

309 فصل�دهم�
پراکندگی�رفاه

چگونه شد که برخی بخش های جهان مسیرهای متفاوتی نسبت به بریتانیا به سوی 
بهروزی اقتصادی پیمودند؟

337 فصل�یازدهم�
چرخۀ�تکاملی
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چگونه نهادهایی که مشّوق بهروزی اقتصادی هستند حلقه های بازخوردی مثبتی 
به وجود می آورند که مانع از تالش های نخبگان برای به زیر سلطه درآوردن این 

نهادها می شود؟

371 فصل�دوازدهم�
چرخه�شوم

چگونه نهادهایی که فقر به بار می آورند حلقه های بازخوردی منفی ایجاد می کنند 
و ماندگار می شوند؟

405 فصل�سیزدهم�
امروزه�چرا�ملت�ها�شکست�می�خورند؟

نهادها، نهادها، نهادها

441 فصل�چهاردهم�
درهم�شکستن�قالب

در  دگرگونی  با  را  خود  اقتصادی  سیر  اندک شمار خط  که کشورهایی  چگونه شد 
نهادهایشان، تغییر دادند؟

465 فصل�پانزدهم�
فهم�فقر�و�غنا

این موضوع می تواند علت  باشد و چگونه فهم  چگونه جهان می توانست متفاوت 
ناکامی بیشتر تالش ها در جهت مبارزه با فقر را توضیح دهد؟

501 کتاب�شناسی�منابع�و�مقاالت�
515 منابع�نقشه�ها�
519 نمایه�





این کتاب که شش اقتصاددان برنده جایزۀ نوبل )کنت. جی. اَرو – نوبل 1972، رابرت سولو – 
نوبل 1987، بکر – نوبل 1992، میشل اسپنس و جورج آکرلوف – برندگان نوبل 2001، و پیتر 
دایموند – نوبل سال 2010( و شماری از اندیشمندان آن را تحسین کرده اند می تواند اندیشه 
اقتصادی را در ایران متحول کند. نویسندگان این کتاب همراه با گروهی از اقتصاددانان شرط 
توسعه را گذر از نظام الیگارشی )حکومت گروه های خاص یا به تعبیر مترجمان اندک ساالری( 
می دانند و سعی دارند شرایط اقتصادی موثر بر شکل گیری و فروپاشی نظام های اندک ساالر را 

تبیین کنند. این دیدگاه تحولی بزرگ در اندیشه اقتصادی است. 
نویسندگان این کتاب سیاست های مرسوم اقتصاد کالن را، از هر نوع که باشد، مبحثی 
ثانوی و رابطه دولت با ملت را موضوع اصلی توسعه می دانند. این گزاره محصول تجارب 
پرهزینۀ کشورهای مختلف جهان در طول تاریخ است. در طول چند دهۀ گذشته مکاتب 
اقتصادی، سیاست های مختلفی را برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیشنهاد کرده اند. ابتدا 
انجام سرمایه گذاری های زیربنایی، تاسیس شرکت های دولتی،  با  تصور می شد می توان 
سرمایه گذاری در امور بهداشت و آموزش عمومی  و سپس در دهه 1980 با حذف مداخله 
دولت در اقتصاد به عملکرد مناسب اقتصادی دست یافت. ولی امروزه می دانیم این سیاست ها 

کمتر به نتایج مطلوب منتج شده اند. این نکته را نویسندگان کتاب این گونه بیان می کنند:

»سازمان های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول غالبًا توسعه ضعیف 
را معلول نهادها و سیاست های اقتصادی نامطلوب تشخیص می دهند و سپس 
فهرستی از اصالحات را پیشنهاد می کنند که این سازمان های بین المللی تالش 

مقدمه
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واشنگتن شامل  )اجماع  راغب سازند.  آنها  اتخاذ  به  را  فقیر  دارند کشورهای 
چنین فهرستی است.( این اصالحات بر موارد محسوسی چون ثبات در سطح 
اندازۀ  کالن اقتصادی و اهداف ظاهرًا جذاب در اقتصاد کالن، ازجمله کاهش 
دولت، نرخ های ارز شناور و آزادسازی حساب سرمایه1 متمرکز است. آنها بعضی 
اهداف اقتصاد ُخرد، همچون خصوصی سازی و ارتقاء کارایی در ارائۀ خدمات 
نحوۀ  مورد  در  پیشنهاداتی  چه بسا  و  می دهند  قرار  تأکید  مورد  نیز  را  عمومی  
بهبود عملکرد خود دولت با تأکید بر شاخصه های پادفساد داشته باشند. این 
تالش ها در بستر تبیینی درست از علت به وجود آمدن این نهادهای بد صورت 
نمی پذیرند و در پاسخ به این پرسش که این کشورها در وهلۀ اول چرا دچار 
سیاست های نادرست کنونی شدند صرفًا به جهل و غفلت رهبران کشورهای فقیر 
اشاره می کنند. نتیجه آن است که این توصیه ها به کار بسته نمی شوند، یا تنها 

اسمًا به اجرا در می آیند.
برای مثال در سراسر جهان بسیاری از اقتصادها تنها در ظاهر چنین اصالحاتی 
را به اجرا گذاشته اند. برجسته ترین آنها اقتصادهای آمریکای التین هستند که در 
تمامی طول دهه های 80 و 90 میالدی در رکود بودند. در حقیقت این اصالحات 
با  این کشورها  دنیای سیاسی  تحمیل شدند که  این کشورها  به  در شرایطی 
زیرکی به روال معمولش ادامه می داد. بنابراین اصالحات مزبور پس از اجرا از 
مقصد خود منحرف می شدند و یا سیاستمداران از راه های دیگری برای کاهش 
بانک  استقالل  مسأله  در  می توان  را  نکته  این  می کردند.  استفاده  آن  اثرات 
مرکزی آشکارا دید - امری که یکی از توصیه های کلیدی نهادهای بین المللی را 
با هدف دستیابی به ثبات در سطح کالن اقتصادی شکل می دهد. این توصیه 
بود که  آن  بر  نظر  نشد.  اجرا  در عمل هرگز  اما  درآمد،  اجرا  به  درنظر  هرچند 
در  بانک«  »بوندس  همانند  درست  استقالل(  صورت  )در  مرکزی  بانک های 
آلمان با مقاومت در برابر فشارهای سیاسی از تورم جلوگیری می  کنند. موگابه 
رئیس جمهور زیمبابوه تصمیم گرفت توصیه های بین المللی را مدنظر قرار دهد؛ 
وی در سال 1995 بانک مرکزی زیمبابوه را مستقل اعالم کرد. پیش از آن نرخ 
تورم در زیمبابوه حول و حوش 20 درصد در نوسان بود. در 2002 این رقم به 
140 درصد؛ در 2003 به تقریبًا 600 درصد؛ در 2007 به 66000 درصد؛ و در 2008 به 
230 میلیون درصد رسید. البته در کشوری که رئیس جمهورش برندۀ مسابقۀ 
بخت آزمایی می شود، بی معنایی تصویب قانونی که استقالل بانک مرکزی را به 
رسمیت بشناسد نباید کسی را متعجب کند. رئیس کل بانک مرکزی زیمبابوه 

Capital Account Liberalization -1 منظور آزاد بودن جابجایی رسمایه به داخل و خارج از کشور است.
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چه بسا از سرنوشت همتای خود در سیرالئون خبر داشت، کسی که وقتی با 
سیاکا استیونس مخالفت کرد از باالترین طبقۀ ساختمان بانک مرکزی سقوط 
کرد. مستقل یا غیرمستقل، همراهی با خواسته های رئیس جمهور برای حفظ 
سالمت شخصی او گزینه ای مصلحت آمیز و دوراندیشانه تر بود، حتی اگر برای 
سالمت اقتصاد این گونه نبود. ولی همۀ کشورها همچون زیمبابوه نبودند. در 
آرژانتین و کلمبیا نیز بانک های مرکزی در دهۀ 1990 مستقل شدند و در واقع 
وظیفۀ خود را در مورد کاهش تورم به انجام رساندند. اما از آنجا که در هیچ یک از 
این کشورها سیاست دگرگون نشد، نخبگان سیاسی توانستند از راه های دیگری 
و طرفداران شان  به خود  دادن  پاداش  و  منافع خویش  رأی، حفظ  به خرید 
بپردازند. آنها از آنجا که دیگر نمی توانستند از طریق چاپ پول این کار را انجام 
دهند، مجبور شدند راهی متفاوت پیدا کنند. در هر دوی این کشورها استقالل 
بانک مرکزی با افزایش عظیم در هزینه های دولت همراه بود، امری که عمدتًا از 
طریق استقراض تأمین مالی می شد )و بار مالی سنگینی بر دولت های بعدی 

تحمیل کردند(.«

بسیار  هستند  مرکزی  بانک  استقالل  به دنبال  که  کارشناسانی  برای  تجربه ها  این 
به  یا اصالً  بانک مرکزی می بینیم توصیه ها  آموزنده اند. همانطور که در نمونه استقالل 
اجرا درنخواهند آمد یا در اجرا به گونه ای دگرگون می شوند که آثار آن می تواند به مراتب 
ویرانگرتر از وضعیت قبل باشد. در کشوری مانند آرژانتین که بانک مرکزی با ضرب و زور 
نهادهای بین المللی مستقل اعالم شد، دولت کسری بودجۀ خود را به جای استقراض از 
بانک مرکزی، از بانک ها، صندوق های تامین اجتماعی و مردم تامین می کرد، کاری که آثار 
کالن و خردش به مراتب بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. استقراض از بانک های 
تجاری و سایر نهادهای پولی و مالی احتمال بحران بانکی را افزایش می دهد و چرخه ای از 

ورشکستگی را در اقتصاد به دنبال می آورد. 
سرنوشت خصوصی سازی، آزادسازی نرخ بهره و نرخ ارز، آزادی ورود و خروج سرمایه 
و سایر سیاست های کالن، فاجعه آمیزتر از استقالل بانک مرکزی بوده است. علت اجرای 
نادرست سیاست های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته 

است: دوراهی سیاستمدار: حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه خاص. 
مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دوراهی حفظ قدرت سیاسی 
از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی  و از دست دادن تدریجی قدرت 
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سیاسی است. این دوراهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را تعیین می کند.گروهی 
از اقتصاددانان، از جمله منسور اولسون و داگالس نورث، به مانند نویسندگان این کتاب 
بر اهمیت دوراهی سیاستمدار تاکید کرده اند. سیاستمدار می داند اگر استفاده از فرصت های 
افزایش می یابد. دسترسی  اقتصادی  اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد  اجتماعی و 
برابر به قدرت اقتصادی و فرصت های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصادی مفید و حتی 
ضروری است، اما این کار برای سیاستمدار خطرناک است، زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به 
حوزه های دیگر سرایت خواهد کرد و اقتدار سیاسی او را به خطر خواهد انداخت. سیاستمدار 
می داند که کارایی بیشتر به معنای رفاه بیشتر مردم و حتی مالیات بیشتر است، اما این کارایی 
مقدمات و نتایجی سیاسی دارد که ممکن است برای سیاستمدار پرهزینه باشند. سیاستمداران 
بر سر این دو راهی عموماً ترجیح می دهند اقتصاد و سیاست را به گروهی معدود واگذار کنند، 
گروهی که حافظ منافع سیاسی آنها باشند. این مسیر همان اندک ساالری یا الیگارشی است. 
الیگارشی رخت  بار می نشیند  به  اقتصادی  نشان می دهد هرجا شکوفایی  این کتاب 
بربسته و هرجا اقتصاد زمین می خورد الیگارشی حاکم است. تجربۀ کشورهای مختلف 
از اروپای شرقی و شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای التین مسجل ساخته است 
که نمی توان در حکومت های اندک ساالر با سرمایه گذاری های دولتی، حمایت از صنایع 
داخلی، خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها، تجارت آزاد، و... گامی  به سوی بهبود عملکرد 
اقتصادی برداشت. مسأله اقتصادی�همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی است. 
اقتصاد و اقتصاددانان اگر می خواهند به مردم کمک کنند باید رمز مقابله با الیگارشی را 
الیگارشی را فراهم نمایند. ارزش این  شناسایی و با سیاست های اقتصادی زمینه محو 

کتاب آموختن دانش مبارزه با الیگارشی است. 
سقوط ملت ها، که داستان بسیاری از آنها با روایتی جذاب در این کتاب نقل شده است 
همگی محصول اندک ساالری است. گریز از این پرتگاه تنها با هشیاری و توانمندی مردم 
ممکن می شود. مطالعه و شناخت کشورهایی که به ورطۀ اندک ساالری سقوط کردند 
برای مردم آگاهی بخش است و از همین رو باید داستان یکایک کشورهایی را که اسیر 
اندک ساالری شدند خواند و از تجربیات آنها آموخت. این کتاب با مرور تجربۀ بسیاری از 
کشورها، به ما می آموزد که کدام بزنگاه های تاریخی یک کشور را به دام اندک ساالری 

می اندازند یا به عبور از اندک ساالری می انجامند. 
شناخت روزنه های نفوذ اندک ساالری شرط ایمن سازی جامعه از این بالی اجتماعی 
است. اژدهای اندک ساالری به هزار رنگ در می آید و در جامعه النه می کند. تجارب 
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اندک ساالری در طول تاریخ بشر و در جوامع مختلف در این کتاب گردآوری شده است تا 
بتوانیم درک بهتری از رمز حاکمیت این پدیده شوم به دست آوریم. در کنار این شکل از 
حکومت، که متاسفانه شکل غالب در تاریخ بشر است، استثناهایی وجود دارد. محدودی 
به  فراگیر  و  باز  امکان دسترسی  و  بگریزند  اندک ساالری  دام  از  توانسته اند  از کشورها 
کنند.  فراهم  مردم  از  گسترده ای  گروه های  برای  را  اجتماعی  و  اقتصادی  فرصت های 
این کتاب ضمن معرفی این دسته از کشورها نشان می دهد که هیچ کشوری مصون از 

بازگشت دوبارۀ اندک ساالری نیست. 
عالوه بر آموختن از تاریخ و آگاهی نسبت به تجارب سایر کشورها، چگونه می توان از 
دام اندک ساالری رهایی یافت؟ آیا می توان قواعدی کلی برای گذر از اندک ساالری به 

دست آورد؟
تالش برای پاسخ به این سؤال عمری به دارازی علوم سیاسی دارد. اما در دو دهۀ 
اخیر اقتصاددانان کوشیده اند در یافتن پاسخ این سؤال معمامانند از دانش اقتصاد بهره 
را دریافت کرد در سال  اقتصاد  نوبل  بگیرند. داگالس نورث که در سال 1993 جایزۀ 
از  برای گذر  و همواری  راه مشخص  اعتراف می کند که  کتاب خود  آخرین  در   2009
از  توانسته اند  کشورها  از  معدودی  تنها  اخیر  قرن  دو  طی  ندارد.1  وجود  اندک ساالری 
نیستند.  اندک ساالری  مجدد  بازگشت  از  مصون  نیز  آنها  که  کنند،  گذر  اندک ساالری 
عجم اوغلو و رابینسون در کتاب دیگر خود ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی 
را مورد بحث قرار داده اند که می تواند مکمل کتاب حاضر باشد2. نورث و اوغلو هردو 
اقتصاددان هستند و برای پرداختن به مسئلۀ گذار از اندک ساالری از پژوهشگران برجستۀ 
علوم سیاسی کمک گرفته اند )رابیسنون یکی از نویسندگان کتاب حاضر دارای متخصص 
علوم سیاسی و استاد دانشگاه هاروارد است، کما این که باری وینگاست، همکار نورث، 
نیز فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و استاد موسسۀ هور است(. به عبارت دیگر این 
تالش ها نشان می دهد برای یافتن قواعدی در مورد چگونگی گذر از اندک ساالری باید 
پژوهش های چند رشته ای صورت گیرد و مطالعات مشترک می توانند پاسخ های بهتری 

برای این مسئلۀ پیچیده فراهم کنند. 

1. North, D., Wallis, J. J., & Weingas, B. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Frame-

work for Interpreting Recorded Human History. New York: Cambridge University Press. 

2. عجم اوغلو، دارون و جیمز رابینسون، ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، ترجمه جعفر خیرخواهان و 

علی رسزعیم انتشارات کویر، 1390
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بیان  بدین صورت  می توان  را  اقتصاددانان  از  گروه  این  مطالعات  کلی  بسیار  نتیجه 
فرادستان  میان  ارتباط  و  فرادستان  درون  ارتباط  به  اندک ساالری  از  گذر  کرد:�
درون  )ارتباط  خنست  موضوع  مهکارانش  و  نورث  دارد.  بستگی  شهروندان  و 
فرادستان( و نویسندگان این کتاب ارتباط میان فرادستان و شهروندان را شرح و 

بسط داده اند. 
سیاسی  نظام  غالب  شکل  امروز  جهان  و  تاریخ  در  می گوید  نورث  که  همان طور 
اندک ساالری است. از زمان انسان متمدن تا قرن نوزدهم همه جوامع اندک ساالر بودند و 
در حال حاضر نیز 85 درصد از مردم در این دست از جوامع زندگی می کنند. از نظر نورث 
و همکارانش علت ماندگاری و پایداری اندک ساالری در مسأله ای به نام امنیت نهفته 
است. در سراسر تاریخ مکتوب بشر از آنجا که جنگ می توانست حیات افراد را تهدید کند 
تامین کنندگان یا برهم زنندگان امنیت تبدیل به قدرتمندترین گروه در اجتماعات بشری 
می شدند. جنگجویان گروهی بودند که می توانستند اجتماع خود را از گزند تعرض دیگران 
حفظ کنند و یا آن که از قدرت  شان علیه مردم بهره بگریند. این قدرت آنها را به فرادستان 
منابع قدرت سیاسی و  انحصارگونه  امنیت تملک  پاداش حفظ  جامعه مبدل می ساخت. 
ثروت بود. فرادستان در مقابل تامین امنیت به عنوان اساسی ترین نیاز بشر، قواعد حاکم 
بر اقتصاد و سیاست را به گونه ای تعیین می کردند که قدرت آنها را در حوزه های اقتصادی 
و سیاسی از تعرض نیروهای داخلی در امان نگاه دارد. قاعده ای ساده در تاریخ بشر رقم 
خورد که از زماِن شکل گیری اجتماعات اولیه بشر تاکنون در عموم جوامع حاکم بوده است: 
فرادستانی که می توانند امنیت جامعه را تامین کنند یا به خطر بیندازند صاحب رانت های 
اقتصادی خواهند بود. به زبان ساده تر�فرادستان در برابر تامنی امنیت از قدرت خود 
استفاده می کنند و فضای سیاسی و اقتصادی را می بندند تا بتوانند حداکثر سود 
ممکن را از بازارهای اقتصادی و سیاسی به دست آورند. این سود به دست نمی آید 
مگر آنکه دسترسی در حوزه سیاست و اقتصاد محدود شود. انحصار در تامین امنیت به 
بازار انحصاری در سیاست و اقتصاد می انجامد. تازمانی که گروهی محدود بتوانند امنیت 
یک جامعه را برهم بزنند یا تامین کنند آنها اجازه شکل گیری رقابت در اقتصاد و سیاست 
را نخواهند داد. دسترسی به فرصت ها و منابع قدرت )طبیعت، تجارت، آموزش، فرهنگ، 

و...( به گونه ای تعیین خواهد شد که انحصار فرادستان پایدار بماند. 
شخص  هر  می کنند.  رقابت  بایکدیگر  امنیت  تأمین  انحصار  کسب  برای  فرادستان 
می کوشد دیگر فرادستان را از صحنه براند و مهمترین منبع قدرت یا امنیت را از آن خود 
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سازد. اگر یک شخص و گروه وابسته به آن بتواند سایر گروه های فرادست را حذف کند 
جامعه به سوی مونارشی یا حکومت فردی می رود و اگر چند گروه مختلف قدرت نظامی 
یا امنیتی را در اختیار داشته باشند اندک ساالری بر جامعه حاکم می شود. بدین ترتیب، پایان 
هر دو راهی که سرنوشت یک جامعه را تعیین خواهد کرد یکپارچه شدن فرادستان است.، 
امری که به تعبیر نورث نظام سیاسی را استبدای می سازد، یعنی منجر به تسلط یک فرد 

و گروه وابسته به آن بر جامعه می شود.
در اروپا شرایط طبیعی به گونه ای بود که قدرت های نظامی، محلی و متکثر بودند، زیرا 
می توانستند در مقابل سایر قدرت های نظامی، اعم از ملی و خارجی خود را حفظ کنند. آب 
فراوان به عنوان مهمترین عامل تولید، کوه های مرتفع و زمستان های سخت به عنوان 
دژهای طبیعِی نظامی، تشکیل حکومت های محلی را در اقصا نقاط اروپا ممکن می ساخت 
و به تعبیر پل کندی1 مورخ بزرگ، اروپا را به یک لحاف چهل تکه تبدیل می کرد، لحافی 
که تکه های آن حکومت های محلی بودند. همانطور که در این کتاب آمده است، پس از 
سقوط امپراتوری ُرم بیش از 420 دولت شهر در اروپا تاسیس شد. اما در کشورهای شرقی 
مانند ایران حکومت های محلی به ندرت شکل گرفتند، زیرا شرایط اقلیمی اجازه مقاومت در 
برابر قدرت برتر داخلی یا خارجی را نمی داد. آنچه سرنوشت اروپا را متمایز ساخت جلوگیری 
از انحصار قدرت نظامی بود، تا آنکه دیگر شرایط امکان تغییر نظام سیاسی از اندک ساالری 

را فراهم آورد.
جنگ های درازمدت داخلی در کشورهایی مانند انگلستان به آنها اثبات کرد که هیچ یک از 
جناح ها، یعنی پادشاه، اشراف زمیندار و تجار بزرگ قابل حذف نیستند و درنهایت به تاسیس 
نهادهایی منجر شد که صلح و آرامش را میان آنها برقرار ساخت. این نهادها که امکان 
تعرض فرادستان، به ویژه نظام سلطنتی و دربار علیه اشراف را منتفی می کردند محصول 
تدبیر فردی نبودند، بلکه نتیجه اجتناب ناپذیر تکثر قدرت نظامی به حساب می آمدند. نتیجۀ 
جنگ طوالنی مدت در انگلستان، انقالب شکوهمند 1688 بود که حاکمیت قانون را در میان 
فرادستان انگلیسی نهادینه کرد. این گونه از اندک ساالری گامی بلند در توسعه این کشور 
تلقی می شود. پس از این انقالب بود که دادگاه های خاص تحت نظر پادشاه برچیده شدند، 
هر استقراض و اخذ مالیاتی نیازمند تصویب پارلمان شد، تمام مراجع قانونگذاری حذف و 
پارلمان تنها منبع وضع قانون به حساب آمد. در پرتو برقراری حاکمیت قانون برای فرادستان 

1. Pole Kenedi
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و نه عموم مردم، تحوالت اقتصادی شگرفی در انگلستان پدید آمد که در نهایت به ظهور 
انقالب صنعتی انجامید.

که  همانطور  داشت،  انگلستان  برای  قانونمند  اندک ساالری  که  محاسنی  همه  با 
رابیسنون و عجم اوغلو در کتاب ریشه های دیکتاتوری و دمکراسی نشان داده اند، این 
کشور هنوز فاصله زیادی تا مردم ساالری داشت. حدودًا دو قرن پس از آن انقالب بود 
که به تدریج گام هایی برای تبدیل جامعه اندک ساالر انگلستان به جامعه ای مردم ساالر 
برداشته شد. این مردم ساالری، محصول فشار های مردم برای دستیابی به حق رأی و 
ترس فرادستان از باختن قدرت بود. نبرد قدرت میان فرادستان و شهروندان انگلیسی 
گذر از اندک ساالری را ممکن ساخت. پس از شورش لودیت ها در سال  های 1811-16، 
شورش اسپافیلدز در سال 1816، قتل  عام پیترلو در سال 1819 و شورش  های سوئینگ در 
سال 1830، باالخره در سال 1832 حکومت برای جلوگیری از انقالب حاضر به اصالح 
قانون انتخابات شد. براساس قانون انتخابات سال 1832 تعداد رأی دهندگان 14 درصد 
مردم بودند که میزان دارایی و مالیات آنها به میزان تعیین شده در قانون بالغ می شد. 
قانون انتخابات در سال های 1867، 1884، 1918 و باالخره در سال 1928 اصالح شد. 
تنها دو اصالح آخر در قرن بیستم بود که بدون وقوع شورش و جنبش گسترده صورت 
به 30  را  از سه سال شورش گسترده نسبت رأی دهندگان  گرفت. اصالح 1867 پس 
درصد و قانون 1884 به 60 درصد جمعیت مردان اضافه کرد. پس از جنگ جهانی اول 
از خودگذشتگی های مردم عادی به  در سال 1918 حق رأی به عنوان پاداش صبر و 
تمامی مردان اعطا شد. در سال 1928 زنان نیز حق رأی به دست آوردند. این راهی بود 

که انگلستان پیمود: حرکتی آرام و تدریجی. 
ولی عموم کشورهای در حال توسعه حرکتی پاندولی دارند: اندک ساالری فرو می ریزد، 
برای مدتی مردم ساالری استقرار می یابد  و مجددًا اندک ساالری حاکم می شود. به طور 
مثال در آرژانتین که عجم اوغلو و رابینسون تجربۀ آن را بررسی کرده اند این نوسان در 
100 سال اخیر به طور مستمر حاکم بوده است: در سال 1912 با انقالبی فراگیر حق 
رأی همگانی به دست آمد، اما نظام آرام آرام به سوی دیکتاتوری رفت، تا آن که در سال 
ایجاد و در  واژگون شد. در سال 1946 مجددًا دموکراسی  پارلمانی کامالً  1930 نظام 
سال 1955 سرنگون شد. در سال 1973 مردم انقالب کردند و در 1976 حکومت نظامی 
برقرار شد و سرانجام در سال 1983 انتخابات آزاد دوباره برقرار گردید. چرا آرژانتین مانند 
بسیاری از کشورهای جهان و برخالف انگلستان نتواست حرکتی مستمر و آرام به سوی 
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دمکراسی را تجربه کند؟ پاسخ را باید در همان دو حوزۀ رابطه فرادستان با یکدیگر و 
رابطۀ آنها با شهروندان جستجو کرد. چارچوب نظری نورث می تواند این تفاوت را توضیح 
دهد. از نظر او مهمترین مسأله به کنترل مدنی نیروهای امنیتی و نظامی باز می گردد. 
همانطور که گفته شد در انگلستان تکثر قدرت نظامی از انحصار نیروی نظامی جلوگیری 
می کرد و اجازه می داد حاکمیت قانون میان فرادستان برقرار شود. سپس نیروهای نظامی 
تحت سیطرۀ نیروهای مدنی قرار گرفتند. در کشورهایی مانند آرژانتین، هرچند شهروندان 
در برهه های متعدد قدرت را از فرادستان می گیرند و موقتاً دموکراسی برقرار می شود، اما 
پس از هر انقالبی حذف بخش هایی از فرادستان کلید می خورد، تا آنکه نظام به مونارشی 
تغییر شکل می دهد و سپس سرکوب شهروندان عادی آغاز می شود. این سرکوب و حذف 

با تکیه بر نیروی امنیتی صورت می گیرد. 
و  نظامی  نیروهای  تکثر  امکان  قرن هفدهم  انگلستان  مانند  دیگر  در جامعۀ مدرن، 
امنیتی وجود ندارد. در آن زمان هر یک از اشراف لشکر داشتند و با تکیه براین قدرت 
قابل  نظامی  نیروهای  تعدد  امروزه  از قدرت حذف شوند. ولی  دادند  اجازه نمی  نظامی 
تصور نیست و قدرت جابره در انحصار حاکم قرار دارد. این شیوه از سازماندهی، یعنی 
انحصار نیروهای نظامی و امنیتی در دست یک گروه، به حاکم اجازۀ حذف رقبا و سپس 

سرکوب شهروندان را می دهد. 
معمای توسعه نیز از همین جا آغاز می شود. توسعه به دسترسی باز به قانون و سایر 
فرصت های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و این دسترسی باز هنگامی امکان پذیر است 
که سازمان سیاسی جامعه بتواند نیروهای امنیتی را تحت مهار جامعه مدنی در آورد. این 
نکته از بزرگترین یافته های داگالس نورث است. در پرتو این نظریه کنترل مدنی نیروهای 
امنیتی مهمترین مسئلۀ توسعه است. این کنترل هیچ مسیر از قبل تعیین شده و مسلمی 
ندارد و حتی در هیچ مرحله ای از توسعه پایان نمی یابد. نیروهای امنیتی مانند سایر اقشار 
خواهان بیشترین قدرت اند. کافی است به تجربه آمریکا نگاهی بیندازیم. نظامیان آمریکا 
که رویه ظاهری نیروهای امنیتی هستند، چه منافع عظیمی از مردم خود و جهان را قربانی 
منافع خویش ساخته اند. متناسب با ضعف جامعۀ مدنی فرادستان با تکیه بر نیروهای امنیتی 

جامعه را به سوی اندک ساالری سوق می دهند. مسأله اصلی، قدرِت جامعه مدنی است. 
برای دستیابی به یک جامعۀ مدنی قوی برخی، از جمله نویسندگان این کتاب، راهکار 
ساده ای پیشنهاد می کنند: توانمندسازی�مردم. این موضوع در فصل آخر کتاب تحت 
عنوان »چگونه جهان می توانست متفاوت باشد« با بررسی تجربۀ برزیل به بحث در آمده 
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است. تاثیر توانمندسازی مردم بر مردم ساالری مورد قبول گروه کثیری از پژوهشگران این 
حوزه است واقتصاددانانی مانند آمارتیاسن به آن پرداخته اند. نکته  مهم چگونگی توانمندسازی 
است. سازوکارهایی مانند آموزش، گسترش اطالعات از طریق رسانه های آزاد، شرکت در 
سازمان های غیردولتی، و حضور احزاب در فضای سیاسی راهکارهای مرسوم توانمندسازی 
هستند. ولی همانطور که فصل پایانی توضیح می دهد این سازوکارها بسیار شکننده اند. 
نظام های اندک ساالر این سازوکارها را از جریان اصلی خود منحرف می سازند و به گونه ای 
آنها را دستکاری می کنند که به قدرت آنها خللی وارد نشود. حکومت می داند که احزاب و 
سازمان های غیردولتی می توانند به قدرت او آسیب زده و پایه های حکومت را متزلزل سازند. 
از همین رو نویسندگان معتقدند دستورالعمل ساده ای برای توانمندسازی مردم وجود ندارد.
»توانمندسازی�از�طریق�همکاری�گروهی�برای�دستیابی�به�منافع�خصوصی�بیشتر«�
پاسخی است که اقتصاددانان از دیرباز به عنوان راهکاری برای نیل به آزادی مطرح کرده اند و اخیرًا 
مورد توجه قرار گرفته است. این راهکار همچون دست نامریی آدام اسمیت سازوکاری ساده برای 
مسأله ای فوق العاده پیچیده است. آدام اسمیت راهکار ساده ای برای هماهنگی میان عرضه کننده 
و تقاضاکننده و تبدیل شرور اخالقی به فضایل جمعی ارایه داد. در واقع اسمیت راه حلی واحد برای 
دو مسأله، یکی در حوزه اخالق و دیگری در حوزه اقتصاد ارائه کرد. طی قرن ها مهار آنچه رذیلت 
اخالقی تلقی می شد ذهن فیلسوفان اخالق و متألهین را به خود مشغول کرده بود. اما اسمیت 
راه حلی به غایت ساده برای این مسأله الینحل در نظر داشت. رقابت عنصری است که هم می تواند 
انسان ها را تربیت کند و هم آنها را نادانسته و ناخواسته به سوی نفع همگانی سوق می دهد. نفع 
شخصی، که در ردیف شهوِت قدرت و شهوِت جنسی باید سرکوب می شد به سرچشمه جوشان 

اخالقیات تبدیل شد:

»روح تجارت با خود روح امساک به ارمغان می آورد، روح صرفه جویی، روح 
اعتدال، روح کوشش، روح خردمندی، روح طمأنینه، روح نظم، و روح انضباط1.«

تلفیق نفع شخصی با نفع همگانی در اندیشه اسمیت نیز داستان مکرری است که نیاز 
به تکرار ندارد. تنها کافی است که دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازۀ رقابت بدهد 
تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخالفی ها رخت بربندند، زیرا در نظام بازار رقابتی تنها 

1. منتسکیو درهیرشمن، آلربت (1379). هواهای نفسانی و منافع. ترجمه محمد مالجو، نرش شیرازه صفحه 81 
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کسانی می مانند که مصرف کنندگان آنها را بپسندند و مصرف کننده نیز انسان اخالق مدار 
را دوست دارد. 

برای گذر از اندک ساالری نیز راه حل ساده ای ارائه شده است. اگر مردم برای تامین منافع 
شخصی خود به همکاری گروهی دست بزنند همبستگی میان آنها تقویت می شود و نه 
تنها منافع ماد ی، که قدرت اجتماعی شان نیز افزایش می یابد. این همبستگی به آنها قدرت 
می بخشد تا بتوانند از حقوق خود در برابر فرادستان دفاع کنند. نمونه ای که منظور از همکاری 

را روشن می سازد گفته مشهور دیوید هیوم است:

»غله شما امروز رسیده و غله من فردا می رسد. برای هر دوی ما سودمند است 
که من امروز با شما کار کنم و شما فردا به من کمک کنید. من هیچ محبتی 
به شما ندارم و می دانم که شما نیز همین احساس را نسبت به من دارید. 
بنابراین من زحمتی برای شما نمی کشم و اگر به انتظار رفتار متقابل شما با 
شما همکاری کنم در واقع به نفع خودم کار می کنم.... ) در غیر این صورت( 
فصل ها تغییر می کنند و هر دوی ما محصول مان را به خاطر فقدان اعتماد و 

امنیت متقابل از دست داده ایم«1 

دنیای  در  که  می شود  چیزی  همان  شکل گیری  موجب  دست  این  از  همکاری هایی 
امروز سرمایۀ اجتماعی نام دارد. اعتماد متقابل شکل می گیرد و افراد در قالب گروه ها به 
یکدیگر می پیوندد. این گروه ها شبکه ای از ارتباطات اجتماعی به وجود می آورند که هر قدر 

مستحکم تر و گسترده تر باشد جامعه توانمندتر خواهد بود. 
این  درک  به  که  اقتصاددانی  اولین  می گوید  برجسته،  اقتصاددانان  هیرشمن  آلبرت 
مسأله نایل آمد جان میالر )1801-1735( بود. میالر در مقاله ای تحت عنوان پیشرفت 

صنایع، تجارت، و فنون این نکته را چنین بیان می کند:

»روح آزادی عمدتًا به دو موضوع بستگی دارد: اول، وضع مردمان از لحاظ توزیع 
دارایی و وسایل امرار معاش؛ و دوم مهارتی که اعضای جامعه را قادر می سازد 

گردهم آیند و به عمل جمعِی هماهنگ دست یازند.«2 

1. پاتنام، روبرت (1380 ) دموکراسی و سنت های مدنی. ترجمه محمدتقی دلفروز نارش روزنامه سالم صفحه 278

2. هیرشمن، آلربت(1379).هواهای نفسانی و منافع. ترجمه محمد مالجو، نرش شیرازه صفحه 101




