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 سعدی
امیدوار بود آدمى به خیر کسان                  مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

ــه  ــا ارائ ــه مفهــوم بســیار مهــِم »پــول« پرداختیــم و ســعى کردیــم ب در شــماره نخســت ب
ــت بانکــداری  ــن حاکمی ــات و همچنی ــول فی ــواهد تاریخــى، پ ــتدالل های روشــن و ش اس
ذخیــره کســری را بــه چالــش بکشــیم. پــس از انتشــار شــماره بهــار فصلنامــه از 
بازخوردهــای مثبــت مخاطبــان گرامــى شــگفت زده، و بــه ادامــه ایــن مســیر امیدوار شــدیم. 
لــذا داســتان جلــد شــماره دوم را بــه مفهــوم توســعه اختصــاص دادیــم کــه همچــون انتشــار 
پــول بى پشــتوانه مبتــا بــه جامعــه اســت. توســعه در جهــان ســوم تبدیــل بــه آرمانــى شــده 
کــه دولــت را در ایــن ممالــک مبســوط الید نمــوده و پیامدهــای منفــى جبران ناپذیــری در 
پــى داشــته اســت. در ایــن متــن مختصــراً بــه ســراب توســعه در ایــران خواهــم پرداخــت؛ 
کشــوری کــه دائمــًا در حــال انقــاب اســت و در فــراق توســعه مى ســوزد. توســعه ای کــه 
آن را تنهــا بــا جلــوداری دولــت مى خواهــد نــه بــا بســط نهادهــا و قواعــد ثابــت و آزادی 
اقتصــادی فراگیــر. تاریــخ معاصــر ایــران نشــان مى دهــد کــه انتهــای هــوِس توســعه بــا 

ســیادِت دولــت نــه بــاغ عــدن بلکــه کویــر نمــک بــوده اســت.

سرآغاز
 سردبیر
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سراب توسعه
ــى مخــارج دولــت ایــران اســت و به طــور انحصــاری  نفــت کــه منبــع اصلــى تأمیــن مال
بــه خزانــه مى ریــزد در حــال تمــام شــدن اســت امــا ایــران نــه تنهــا بــه کشــوری صنعتــى 
بــدل نشــده بلکــه عمــًاً از ایــن چشــم انداز-واقعى یــا خیالــى- فاصلــه ای بســیار دارد. ایــن 
مهــم، آشــکارا نشــان مى دهــد کــه آرمان توســعه بــا وجــود حمایــت مطلــق دولتــى، و ایضًا 
ــران محیط زیســت، شکســت  ــل جب ــد ارزی و تخریــب غیرقاب خــرج میلیاردهــا دالر درآم
ــن  ــه ای ــا چــرا کســى ب ــت، ام ــان دول ــى شکســت عری خــورده اســت. در یــک کام یعن
شکســت بــزرگ اهمیــت نمى دهــد؟ الگــوی توســعه ایــران هیچــگاه تکاملــى و خودجــوش 
نبــوده و اغلــب ارتباطــى بــا مــردم و حتــى اقلیــم و امکانــات واقعــى کشــور نداشــته بلکــه 
عمومــًاً از بــاال مهندســى و تحمیــل شــده اســت. همیشــه یــک دانــای کل بــه نــام دولــت 
بــوده کــه تعییــن کــرده منابــع موجــود چگونــه ســرمایه گذاری و توزیــع شــود و یــا چــه 
ــع را  ــا ســقوط کننــد و در ایــن مســیر تحمیلــى، تمــام موان کســانى در جامعــه صعــود ی
ــى  ــن مش ــى ای ــرات منف ــت. تأثی ــته اس ــود برداش ــر راه خ ــول از س ــار زور و پ ــا انحص ب
ــار  ــر آث ــه روشــنى ب ــک دانســت، ب ــه ای آکادمی ــرا توصی ــوان آن ــه کــه مى ت مداخله جویان
مثبــت آن غلبــه دارد. خشــک شــدن دریاچــة ارومیــه، بحــران آب در مرکــز کشــور و وضع 
پرتنــش خوزســتان تنهــا نــوک کــوه یخــى اســت کــه بخــش بــزرگ آن از نظرهــا پنهــان 
ــن مداخــات  ــج آشــکار ای ــوان یکــى از نتای ــن 1357 را مى ت ــاب بهم ــى انق ــده. حت مان

ــت. ــعه گرایانه دانس توس

تجدد آرام
ــم  ــى ه ــد. از طرف ــر باش ــوم خودویرانگ ــان س ــرای جه ــد ب ــعه مى توان ــطوره توس اس
نمى توانــد دفعتــًا رخ دهــد و بایــد ســیر تکاملــى خــود را طــى کنــد. اگــر عــده ای بــرای 
ظهــور آن عجلــه دارنــد بایــد عواقــب هولناکــش را هــم بپذیرنــد. نســل اول روشــنفکران 
ــاد  ــه ب ــا ک ــنخ اند. آن ه ــن س ــد، از همی ــرا بودن ــت هایى ملى گ ــه سوسیالیس ــى ک ایران
ــکار  ــه ان ــود، در ابتــدا شــروع ب ــه دماغ شــان خــورده ب تحــوالت غــرب از ســوی قفقــاز ب
ــران  ــة ای ــبه در جامع ــک ش ــى و ی ــرات انقاب ــه دم از تغیی ــد به طوری ک ــز  کردن ــه چی هم
مى زدنــد. یکــى از آن هــا کــه اهــل کرمــان و متأثــر از آخونــدوف1 بــود، میــرزا آقاخــان، 
ــم در  ــر سوسیالیس ــرو فک ــت او را پیش ــدون آدمی ــت. فری ــى اس ــن افغان ــد جمال الدی مری
ایــران نامیــده به طوری کــه »شــبهه ای نداشــت کــه در اجتمــاع اولیــة بشــری اصــل برابــری 

1- فتحعلى آخوندزاده
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ــت مشــرِب سوسیالیســم، اقتصــادآزاد را  ــود...در جه ــان نب ــت در می ــوده و مالکّی ــم ب حاک
ــبب  ــازد، و س ــدل مى س ــرا مب ــا و فق ــة اغنی ــه دو طبق ــه را ب ــه جامع ــد از آنک ــى مى کن نف
اختــاف و عــدم مســاوات مى شــود. بــه همیــن ســبب معتقــد بــه مداخلــة دولــت در تنظیــم 
دســتگاه تولیــدی و تعدیــل ثــروت اســت!« بى دلیــل نیســت کــه کرمانــى در تــرور شــاه 
دخیــل بــوده و در اســامبول از حلقــه یــاران افغانــى بــه شــمار مى رفتــه اســت. بــا وجــود 
نــگاه انقابــى روشــنفکران، پادشــاه ایــران از اهمیــت تجــارت بــرای رونــق اقتصــاد مطلــع 
ــده 13۰1  ــتخط ذیقع ــران. در دس ــار نگ ــه تج ــبت ب ــکام نس ــاف ح ــًا از اجح ــود و بعض ب
خطــاب بــه صدراعظــم وقــت مى نویســد: »جنــاب صدراعظــم؛ حــکام را چه]حــق[ مداخلــه 
ــه همــه حــکام حســب االمر تلگــراف مجــددی بکننــد کــه  ــه کار تجــار؟ البتــه ب کــردن ب
ابــداً مداخلــه بــه کار تجــار نکننــد و اســم تجــار را نیاورنــد، و ابــداً شــخصى را از جانــب 
ــه مجلــس تجــار کمــال تقویــت و حرمــت را  ــد، و ب ــرار ندهن خودشــان رئیــس تجــار ق
ــود  ــا وج ــاه ب ــد.« ناصرالدین ش ــار نکنن ــه کار تج ــه ای ب ــى و مداخل ــداً تحکم ــد، و اب بکنن
ــه  ــا ب ــود ام ــر آن آگاه ب ــگ ســفر کــرده و از تحــوالت کم نظی ــه فرن ــه ب اینکــه ســه مرتب
ــرد. از  ــال مى ک ــود آن را دنب ــى خ ــلطنت طوالن ــد س ــت و در عه ــاور داش ــدد آرام« ب »تج
طرفــى وقتــى روشــنفکران در فکــر الغــای مالکّیــت خصوصــى بودنــد، در فرمــان رمضــان 
13۰5 هجــری، شــخصًا امنیــت جــان و مــال و اختیــار افــراد در بــه کار انداختــن ســرمایة 
ــه جــان و  ــا نســبت ب ــای م ــوم رعای ــد: »عم ــن و اعــان رســمى مى کن ــش را تضمی خوی
مــال خــود مختــار هســتند کــه بــدون تــرس و واهمــه هــر قســم تصرفــى در امــوال خــود 
بخواهنــد بنماینــد، و بــه هــر کاری از اجتمــاِع پــول و انعقــاد کمپانى هــا از بــرای ســاختن 
ــد،  ــدام نماین ــن اق ــدن و تمک ــته های تم ــته ای از رش ــر رش ــه ه ــا، و ب ــا و راه ه کارخانه ه

اســباب رضــای خاطــر و خشــنودی ماســت و حفــظ آن بــر عهــدة ماســت.«

بــاری موجــب تأســف اســت کــه نخســتین کتــاب ترجمــه شــده اقتصــاد مــدرن در ایــران 
ــام  ــا ن ــه ب ــوده ک ــف اقتصــادآزاد ب ــر دو سیســموندی، اندیشــمند سوسیالیســت و مخال اث
ــه زیــور طبــع آرأســته  »اکونومــى پولیتیــک« توســط ریشــارخان فرانســوی ترجمــه، و ب
ــم اقتصــاد  ــرای تنظی ــت ب ــة دول ــاب مذکــور ضــرورت مداخل ــده مرکــزی کت ــد. ای گردی
اســت. در عهــد مظفــری نیــز ملــک المورخیــن ســپهر، در رســاله ای روشــنفکرانه »اصــل 
عشــریه« را نیکوتریــن قواعــد مى دانــد و »تعییــن نرخ نامــه اجنــاس را در صاحیــت و بلکــه 
ــا مــردم!« ســپس مى نویســد: »امــر نرخ گــذاری در دارالخافــه  ــد ت تکلیــف دولــت مى دان
قریــب چهــل ســالى اســت مغشــوش گردیده...مأمــوران حــق دارنــد گران فروشــان را نیــز 
بــه مجــازات برســند چــرا بایــد پنیــر را یــک مــن دوازده هــزار، و هیــزم را خــرواری پنــج 
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ــنایى  ــد آش ــى داد!« رون ــرار ثابت ــد ق ــم بای ــا ه ــه و بن ــرت عمل ــند؟..در اج ــان بفروش توم
روشــنفکران بــا تفکــرات جدیــد نشــان مى دهــد کــه آن هــا منتقــد عــدم مداخلــة دولــت در 
اقتصــاد کشــورند. ایــن خــط بــا تأســیس حــزب اجتماعیــون عامیــون در عهــد مشــروطه به 

ــدل مى شــود.  ــران ب ــب در اقتصــاد ای نظــر غال
ــت اجتماعیــون عامیــون، عنــان مجلــس اول را  پــس از صــدور فرمــان مشــروطیت، اقلّی
ــى  ــم و مهندس ــای سوسیالیس ــاز، پ ــرای قفق ــزاب چپ گ ــر از اح ــه و متأث ــت گرفت در دس
ــه  ــرور مى شــود و در ادام ــدا امین الســلطان ت ــد. در ابت ــاز مى کنن ــران ب ــه ای اجتماعــى را ب
نوبــت بــه شــاه مى رســد. در نهایــت و پــس از عــزل محمدعلى شــاه، مملکــت بــه هــرج و 
مــرج کشــیده شــده، و ایــات و خوانیــن در ســرحدات و ایــاالت مختلــف، از پایتخت-کــه 
بــه دســت فاتحــان افتــاده و تــاج و تخــت را از شــاه ســتانده بودنــد- ناامیــد گشــته و خــود 
را در یــک لــوالی تاریخــى مى یابنــد. ایــات کــه در قــرون متمــادی از اتبــاع شــاه ایــران، 
و پاســدار ممالــک محروســه بودنــد در زیــر مصوبــات خلق الســاعة مجلــس کــه میــل بــه 
تمرکزگرایــى حداکثــری و از بیــن بــردن امتیــازات مرســوم والیــات را داشــت، مقاومــت 
مى کننــد امــا پیامدهــای مشــروطه و ســپس جنــگ جهانــى اول عمــًاً نظــم ایــران را بــر 
هــم مى زنــد، تــوازن قــوا را از بیــن مى بــرد و ســنن کهــن حکومــت داری زیــر مصوبــات 
ــه  ــام مشــروطه شــروع ب ــه ن ــذارد. قشــون فاتحــان، ب ــول مى گ ــه اف ــده ای رو ب ــزک ش ب
ــال  ــه کم ــوی اول ب ــت در پهل ــد کــه در نهای ــان مى نهن ــى را بنی ــد و اصول ــاول مى کنن چپ
مى رســد. ســلطه مطلــق دولــت در اقتصــاد تنهــا یکــى از آن اصــول اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه اگــر ایــران مى خواهــد بــه قافلــة تمــدن برســد، ســاربان آن تنهــا مى بایســت دولــت 

 باشــد و بــس.

داور؛ معمار توسعه
ــاه  ــه ش ــر ن ــران دیگ ــق ای ــدرت مطل ــود، ق ــام مى ش ــه تم ــیدی ک ــیزدهم خورش ــرن س ق
ــروطه دم  ــه روزی از مش ــنفکرانى ک ــت. روش ــپه اس ــان سردارس ــه رضاخ ــس بلک و مجل
مى زدنــد حــاال طرفــدار اســتبداد منــور شــده اند. دســتپخت آنــان در دهــه 1۲۸۹ تــا 13۰۰ 
تنهــا فاجعــه و فروپاشــى بــرای کشــور بــوده اســت کــه بــه نــام مشــروطه رخ داد. یکــى 
ــام على اکبرخــان داور  ــه ن ــى ب از آن هــا مدعى العمــوم ســابق تهــران و تحصیل کــرده  جوان
اســت. داور در روزنامــه اش مــردآزاد آشــکارا بــه مجلــس و مشــروطه مى تاخــت و از نیــاز 
بــه یــک دیکتاتــور ســخن مى گفــت: » ایرانیــان داوطلبانــه انســان نخواهنــد شــد، رهایــى 
بایــد بــر ایــران تحمیــل شــود...یکى بایــد پیــدا شــود کــه بــا شــاق بــه ایرانیــان آمــوزش 
ــه کار و تــاش کنــد و در  ــردارد، مــردم را مجبــور ب دهــد، ایــن نســِل وّراج را از میــان ب
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سرأســر ایــران راه آهــن بســازد!« محمــود افشــار در مجموعــه مقــاالت خــود ضمــن تمجیــد 
از داور، بــا اشــاره بــه اخــاق ماکیاولیســتى او مى نویســد: »مى خواســت بــه ایــران خدمــت 
ــدارد  ــاک باشــد، اهمیــت ن ــى هــدف انســان پ ــود کــه وقت ــد ب ــا متأســفانه معتق ــد ام کن
کــه وســایل رســیدن بــه هــدف پاکیــزه نباشــد...دیدم کــه کــم و بیــش رویــة ماکیاولــى 
ــه محمــود افشــار کــه هــر دو  را پیــش گرفتــه اســت.« در نامــة ابوالحســن حکیــم نیــز ب
ــا  ــران را ب ــده: » ای ــد، آم ــری داور بوده ان ــه رهب ــل ناسیونالیســت های جــوان ب عضــو محف
دیکتاتــر بایــد نجــات داد، بــه ُمشــت، مدتــى بیــدار کــرد. بــه زور صاحــب معــارف کــرد...
بــه زور راه ســاخت، بــه زور گــردن شکســت...به زور کارخانــة نخ ســازی ایجاد کــرد...!« در 
یــک کام بایســتى اجبــار دولــت، محــرک برنامه هایــى شــود کــه جمعــى از روشــنفکران 
ــن  ــة چنی ــه ریش ــد! البت ــد مى دانن ــت و مفی ــاد آن را درس ــگ و اقتص ــت و فرهن در سیاس
تفکــری را بایــد در خــارج از مرزهــای ایــران جســتجو کــرد؛ در آلمــان، کشــوری کــه بــه 
زور متحــد شــد و در دهــة فروپاشــى)13۰۰-1۲۸۹( پناهــگاه روشــنفکران مهاجــر ایرانــى 
از جملــه سیدحســن تقــى زاده بــود. ایدئولــوژی مّلى گــرای مــدرِن ایــران نیــز کــه بعدهــا 
توســط پهلــوی تبلیــغ و بــدل بــه ایدئولــوژی غالــب شــد، ســوغات آن هــا از برلیــن اســت. 
ــرای اقتصــاد،  ــه جامعــه داشــت و ب ــگاه ماتریالیســتى ب ــه جــای مشــروطه، ن ــه ب داور البت
ــردآزاد  ــدة م ــة خــود در جری ــود. در یکــى از یادداشــت های یومی ــل ب ــق قائ اولویــت مطل
ــى و  ــى انقــاب صنعت ــى یعن ــن دگرگون ــن ای ــى ای ــه مبان ــه جــای آنکــه ب مى نویســد: »ب
توســعة اقتصــادی التفــات نماییــم، درصــدد دســتیابى بــه اهــداف و مؤسســاتى برآمدیــم که 
صرفــًاً نتیجــه چنیــن تحولــى مى توانســتند باشــند و نــه موجــد آن.« داور بــاور داشــت کــه 
بــه جــای مشــروطه بایــد در ایــران راه آهــن ســاخت و اولویــت را اقتصــاد دانســت نــه آنچه 
مشــروطه خواهان مى پنداشــتند. او هــم ماننــد دوســتان ناسیونالیســت خــود بــه کارگیــری 
ــى و  ــه دســت ایران ــر زور ب ــى الزم مى دانســت: » اگ ــت ایران ــت جماع ــرای تربی زور را ب
بــرای ترقــى ایــران باشــد و موافــق اصــول علمــى اروپ اول بــه انقــاب مــادی بپــردازد، 
ــر  ــود ب ــد ب ــدی خواه ــل کار تأیی ــگاه حاص ــد، آن ــر بده ــا را تغیی ــى م ــاس زندگ اول اس
وســیله ای کــه اتخــاذ شــد.« داور پــس از مقدمه چینــى بســیار در نهایــت بــه اصــل مطلــب 
اشــاره کــرده، مى گویــد: » تنهــا راه نجــات آن اســت کــه ارادة محکمــى اداره امــور ایــران 
را بدســت بگیــرد و اختافــات امــروز را بــا »حکــم مى کنــم« از بیــن بــردارد.« در آن ایــام 
تنهــا کســى کــه »حکــم مى کــرد« رضاخــان بــود! او پــس از تمجیــد بســیار از سردارســپه، 
ــت  ــه مل ــى ب ــل بهای ــا در مقاب ــد ام ــراد در صــف سیاســیون مى دان ــِن اف وی را بالیاقت تری
ایــران نمى دهــد: »در هیــچ عصــر و دوره ای ملــت ایــران چیــزی نبــوده، هــر چــه از ایــران 
دیــده شــده کار روســای ایرانــى اســت.« داور در روزگار ترک تــازی بلشویســم از افــکار 
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ــى  ــر اقتصاددولت ــاور داشــت و ب ــر ب ــه حرکت هــای توتالیت ــود، ب ــر ب ــکال چــپ متأث رادی
تأکیــد مى کــرد. چنیــن رویکــردی انجــام هــر کاری را مادامــى کــه دولــت مرکــزی صــاح 
ــد  ــود خواه ــود را ناب ــای موج ــام نهاده ــتیزی، تم ــا گذشته س ــمرد و ب ــاز مى ش ــد، مج بدان
کــرد. داور آشــکارا مى گفــت بایــد » کســى را پیــدا کــرد کــه بــه ضــرب شــاق، ایــران را 
تربیــت کنــد.« علــى دشــتى کــه خــود یکــى از حامیــان رضاشــاه اســت، پــس از شــهریور 
ــن حقــوق  ــت یکــى از شــریف ترین و قدیمى تری ــد: »حــق مالکّی 13۲۰ در نطقــى مى گوی
جوامــع متمدنــهء بشــری اســت...ولى در ایــن بیســت ســال طــوری تضییــع شــده کــه حدی 
بــر آن متصــور نیســت.« شــاید ایــن مهــم، تنهــا یکــى از نتایــج جهان بینــى ماتریالیســتى 
داور باشــد، کــه بــه تبــع تضییــع حقــوق مالکّیــت، اقتصاددولتــى را در ایــران بنیــان نهــاد. 
دکتــر متیــن دفتــری در مهــر مــاه 13۲۴ خاطــرات خــود از مداخــات وســیع دولــت در 
اقتصــاد عصــر پهلــوی اول را نقــل کــرده اســت. به طوری کــه تجــارت خارجــى کشــور بــه 
بهانــه قــرارداد بــا شــوروی بــه انحصــار کامــل دولــت درآمــد و بــرای آن شــرکت مرکــزی 
ــر  ــر داور مبتک ــه على اکب ــى« ک ــرکت های دولت ــیس ش ــون تأس ــِر »قان ــد. براب ــیس ش تأس
آن بــود، خریــد و معاملــة محصــوالت کشــاورزِی مهــم بــه انحصــار دولــت درآمــد. اکثــر 
ــار  ــرر دچ ــان و ض ــه زی ــاس، ب ــازی و اخت ــت رواج دزدی، حساب س ــرکت ها به عل آن ش
شــدند. امــری کــه موجــب غضــب رضاشــاه از داور هــم شــد. از آن جــا کــه عمــال دولــت 
ــد  ــه گشــادبازی نمودن ــى شــروع ب ــتند، »شــرکت های دولت ــنایى نداش ــور آش ــن ام ــه ای ب
ــد.« انحصــاِر  ــای بالنســبه گــزاف اســتخدام کــرده بودن ــا حقوق ه ــادی اجــزا ب ــدة زی و ع
تجــارت قنــد و پنبــه و چــای و تریــاک و خشــکبار و... عــاوه بــر فســاد گســترده بــه یــک 
شکســت کامــل اقتصــادی بــرای دولــت انجامیــد. متیــن دفتــری یکــى از دالیــل خودکشــى 
ــه او  ــید ک ــى نکش ــد: »طول ــد مى دان ــارت و تولی ــت در تج ــرت دول ــران مباش داور را بح
ــم بگویــم کــه ایــن بحــران قطعــًا یکــى از عوامــل  ــه خودکشــى شــد و مى توان مجبــور ب
انتحــار او بــود.« داور در نهایــت بــه آنچــه بــاور داشــت دســت یافــت امــا نتیجــه چیــزی 
دیگــری از آب درآمــد. وزیــر فوائــد عامــه، عدلیــه و مالیــه دولــت پهلــوی ســرآخر در شــب 

۲1بهمــن 1315 تریــاک خــورد و ُمــرد! 

دورةپساجنگ و غلبه چپ گرایی
ــى افراطــى در  ــاز دولت گرای ــة عصــر آزادی بلکــه آغ ــه طلیع ــگ دوم ن ــان جن ــاری پای ب
جهــان اســت. آلمــان نــازی در جنــگ شکســت  خــورد امــا اغلــِب سیاســت های اقتصــادی 
آن ســرلوحة دولت هــای غربــى قــرار گرفــت. کمونیســم بــا ســرعتى باورنکردنــى جهــان 
را درنوردیــد و افیــون روشــنفکران شــرق و غــرب شــد. در ایــران، حــزب تــوده یکه تــاز 
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احــزاب گشــت. ســبک و لحــن غالــب در سیاســت ایــران حتــى تــا امــروز و در حــد قابــل 
توجهــى دســتپخت حــزب تــوده اســت کــه بعدهــا شــاخه و بــرگ جدیــد پیــدا مى کنــد. 
روشــنفکری ایــران هــم کــه بــا ناسیونالیســم رمانتیــک باســتان گرا آغــاز کــرد، زیــر ســلطه 
کامــل مارکسیســم درآمــد. حــزب تــوده شــعاری معــروف نیــز داشــت کــه عبــارت بــود از 
کار بــرای همــه، آمــوزش بــرای همــه، بهداشــت بــرای همــه. بــه بیــان دیگــر تأســیس یــک 
دولــت رفــاه سوسیالیســتى اولیــه و ســپس زمیــن بــرای زحمتکشــان)اصاحات ارضــى(. 
ــا وجــود ایــن شــعارهای عامه پســند اگــر امــکان شــرکت در  ــوده ب در حقیقــت حــزب ت
ــن  ــت! در چنی ــت مجلــس را بدســت مى گرف ــدا مى کــرد چــه بســا اکثری ــات را پی انتخاب
فضایــى بــود کــه حاجعلــى رزم آرا- نخســت وزیر وقــت- تــرور شــد و در نهایــت دکتــر 
مصــدق بــه قــدرت رســید. همزمــان بــا حکومــت جبهــه ملــى مداخــات دولتــى در اقتصــاد 
افزایــش یافــت و پوپولیســم نفتــى، سیاســت خارجــى ایــران را قبضــه کــرد. رضــا نیازمند۲  
ــم  ــه دور از چش ــد ک ــت« مى نام ــردة سوسیالیس ــدق را »تحصیل ک ــود مص ــرات خ در خاط
ــان دولتــى  ــرای پرداخــت حقــوق کارمنــدان، اســکناس چــاپ مى کــرد! جری مجلــس و ب
ــم  ــور را ه ــاد کش ــر، اقتص ــارت های جبران ناپذی ــر خس ــاوه ب ــوب ع ــت جن ــردن نف ک
ــرای همیشــه در اقتصــاد،  ــران را ب ــت ای ــرد و دول ــش ب ــل پی ــرز ورشکســتگى کام ــا م ت

مطلق العنــان ســاخت تــا بــه ایــن بهانــه همــه چیــز را کنتــرل و مهندســى کنــد. 

بــا شــروع جنــِگ ســرد، مداخــات امپریالیســم شــرق و غــرب در امــور داخلــى کشــورها 
افزایــش یافــت. غــرب اگرچــه بــا بلشویســم دشــمن اســت امــا از برنامه ریــزی دولتــى و 
ــا پشــتیبانى مکتــب کینزینیســم حمایــت مى کنــد. ایــران نیــز کــه  مداخلــه در اقتصــاد ب
شــالودة یــک اقتصــاد دولتــى و شــکننده را در فاصلــه ســال های 13۰۰ تــا 13۲۰ ایجــاد 
کــرده اســت، الجــرم بــه دام برنامه ریــزی دولتــى مى افتــد. ایــران از ایــن حیــث بــا نزدیــک 
ــن دولت هــای  ــرة برنامه ریزتری ــروز( در زم ــا ام ــه )از 13۲7 ت ــج ســال تجرب ــه هفتادوپن ب
جهــان قــرار دارد کــه از قضــا هنــوز انــدر خــم یــک کوچــه اســت! پهلــوی آن را برنامــه 
ــد در  ــا نیازمن ــعه زد. رض ــب توس ــه آن برچس ــامى ب ــوری اس ــد و جمه ــى مى نامی عمران
همیــن رابطــه مى نویســد: »دولــت قــراردادی بــا یــک مؤسســه آمریکایــى منعقــد کــرده 
ــاله  ــى 7س ــای عمران ــد و برنامه ه ــران بیاین ــه ای ــزی ب ــص برنامه ری ــى متخص ــه گروه ک
بــرای ایــران بنویســند!« فــرد محــوری ایــن مشــى مداخله جویانــة جدیــد دکتــر ابوالحســن 

ابتهــاج مدیرعامــل وقــت ســازمان برنامــه بــود. او را شــاید بتــوان داور ثانــى لقــب داد. 

۲-تکنوکرات و بنیان گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
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ابتهاج؛ داور ثانی
ابوالحســن ابتهــاج انبوهــى از کارخانجــات ورشکســته دولتــى عصــر داور را به ارث  بــرد که در 
رأس همــه آن هــا شــرکت نســاجى ایــران قــرار داشــت کــه حداقــل از ســال 13۲۸ تــا 133۸ 
زیــان ده بــود! ابتهــاج ســعى مى کــرد بــا برنامه ریــزی دولتــى بــر معضــل اقتصاددولتــى فائــق 
آیــد. گویــى آب در هــاون بکوبــد. از طرفــى بــه خوزســتان نظــری ویــژه داشــت. در خاطــرات 
ــتم در  ــم آرزو داش ــه بیای ــازمان برنام ــه س ــه ب ــل از اینک ــال ها قب ــن س ــد: »م ــود مى نویس خ
خوزســتان برنامه هــای عمرانــى انجــام دهــم!« جالــب اینکــه ابتهــاج تــا آن روز حتــى یک بــار 
خوزســتان را از نزدیــک ندیــده بــود امــا آرزوی مداخلــه در ایــن ایالت زرخیــز ایران را در ســر 
مى پرورانیــد. روشــن اســت کــه ایــن توهــم متکبرانــه را قــدرت دولــت مرکــزی در او ایجــاد 
کــرده اســت. ابتهــاج بــرای تحقــق آرزوی خــود دســت بــه کارهایــى زد کــه قرن هــا در ایــران 
رایــج نبــود. او لیلیــان تال-رئیــس ســازمان عمــران دره تنســى- را بــه ایــران آورد تــا خــاک 
و اســتعداد خوزســتان را مــورد مطالعــه قــرار دهــد. تــا آن روز حتــى کوچکتریــن اطاعاتــى 
دربــارة خوزســتان در تمــام وزارت کشــاورزی ایــران وجــود نداشــت. هیئــت آمریکایــى پــس 
از حضــور در ایــران تأکیــد مى کنــد کــه خوزســتان اســتعداد بســیار درخشــانى بــرای اجــرای 
برنامه هــای عمرانــى دارد. لــذا شــرکتى مختلــط بــه نــام »شــرکت عمــران و منابــع« تأســیس 
مى شــود کــه دو مگاپــروژة ســاختمان ســد دز و طــرح نیشــکر را اجــرا نمایــد. ابتهــاج در همین 
رابطــه مى گویــد: »بــه عقیــده مــن بایــد تعــدادی ســد در خوزســتان وجــود داشــته باشــد تــا از 
آخریــن قطــره آب رودخانه هــای خوزســتان چــه بــه منظــور کشــاورزی و چــه ایجــاد نیــروی 
بــرق اســتفاده شــود.« ابتهــاج بــرای تحقــق آرزوی خــود و تأمیــن مالــى ایــن پــروژه بــه ســراغ 
بانــک جهانــى مــى رود. در جلســه ای کــه بــه همیــن منظــور و بــا حضــور هیــأت بانــک جهانى 
در تهــران تشــکیل مى شــود، کاپ-معــاون بانــک- خطــاب بــه ابتهــاج مى گویــد: » شــما در 
اجــرای برنامه هــای عمرانــى خیلــى تنــد مى رویــد و بایــد کمــى احتیــاط کنید...چــون ممکــن 
اســت گرفتــار مشــکات جانبــى بشــوید.«ابتهاج از شــنیدن ایــن توصیــة حکیمانــه، فوق العاده 
عصبانــى مى شــود و جماتــى شــبیه بــه نظــرات على اکبــر داور را بــه زبــان مــى آورد: » تنهــا 
ــا اجــرای یــک برنامــة وســیع و جامــع  ــد ب ــران در ایــن اســت کــه ســعى کن راه نجــات ای
کارهــای عظیمــى انجــام بدهــد تــا از عقب ماندگــى کنونــى نجــات پیــدا کنــد.« البتــه اقــرار 
دارد کــه »اجــرای طرح هــای بــزرگ عواقبــى دارد و مثــاً ایجــاد تــوّرم مى کنــد.« تنــدروی 
در کارهــای عمرانــى غیــر از اثــرات اقتصــادی، عواقــب جبران ناپذیــر سیاســى، اجتماعــى و 
محیــط زیســتى دارد کــه از قضــا بــرای تکنوکرات هــای خوش نیــت امــا متکبــری چــون داور 
و ابتهــاج محلــى از اعــراب نداشــته اســت. در نهایــت وام 75میلیــون دالری بانــک جهانــى بــه 
ایــران تصویــب مى شــود و ابتهــاج یــک قــدم بــه آرزوی دخالــت در خوزســتان نزدیک تــر.
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طرح نیشکر هفت تپه
یکــى از معروف تریــن طرح هــای دولتــى بــرای اجــرا در خوزســتان طــرح ده هــزار هکتاری 
کشــت نیشــکر هفــت تپــه بــود. بــه همیــن منظــور اداره کشــاورزی و ســازمان برنامــه بــه 
همــراه شــرکت عمــران و منابــع مأمــور خریــد زمیــن بــرای آن شــدند. مشــخص نیســت بــا 
کــدام دلیــل قانع کننــده ای دولــت ایــران اقــدام بــه اخــذ وام هنگفــت و همچنیــن کشــت ده  
هزارهکتــاری نیشــکر در خوزســتان کــرده اســت. بــاری زمیــن مدنظــر متعلــق بــه شــخص 
مســنى بــه نــام شــیخ خلــف بــود کــه پانصــد ســال طایفــة او در آن منطقــه مالــک بودنــد. 
شــیخ مایــل نیســت زمیــن طایفــه پانصــد ســاله خــود را بــه دولــت بفروشــد. ابتهــاج امــا 
بــه زوِر قانــون، زمیــن را از او مى ســتاند. حتــى بــه قیمتــى گــزاف کــه بــه لحــاظ منطــق 
اقتصــادی ابــداً بــه صرفــه نیســت. در توجیــه ایــن خریــد زوری و گــران خطــاب بــه شــاه 
ــداری  ــد خری ــم بای ــاز ه ــود ب ــم ب ــان ه ــون توم ــى ۲5 میلی ــن اراض ــر ای ــد: » اگ مى گوی
ــده  ــد. فرمان ــدا مى کن ــترده تری پی ــاد گس ــتان ابع ــده درخوزس ــاد ش ــش ایج ــد!« تن مى ش
ــد.  ــى مى کن ــام نگران ــتان اع ــت اس ــل شــدن امنی ــى از مخت ــتان در تلگرام لشــکر خوزس
نخســت وزیر عــاء مایــل بــه پــس دادن اراضــى شــیخ اســت و اینکــه صدهــا خانــوار کــه 
ــریف  ــد. ش ــد ش ــکار خواهن ــد، آواره و بی ــى مى کنن ــه زندگ ــت در آن منطق پشت اندرپش
امامى-وزیــر صنایــع- نیــز بــه علــت هزینــه هنگفــت بــا اجــرای ایــن طــرح مخالف اســت 
امــا ابتهــاج توانســت تنهــا بــا حمایــت شــاه کار عمــران خوزســتان را جلــو ببــرد غافــل از 
اینکــه مداخــات متهورانــة فعلــى، خوزســتان را کــه از حیــث وجــود منابــع و امکانــات و 
همچنیــن دسترســى بــه راه هــای زمینــى و دریایــى در خاورمیانــه کم نظیــر اســت بــدل بــه 

شــهری ســوخته خواهــد کــرد.

توسعه با حسن ارسنجانی
یکــى از شــعارهای غالــب احــزاب چپ گــرا از عهــد مشــروطه در ایــران اصاحــات ارضــى 
بــود. بــا ایــن وجــود ایــن اقــدام هیچــگاه توســط آن هــا صــورت نگرفــت! در اوایــل دهــة 
ــر  ــا اگ ــرد، ام ــویق مى ک ــى را تش ــن اصاحات ــام چنی ــکا انج ــت آمری ــى دول ــل شمس چه
دولــت ایــران راضــى بــه انجــام آن نمى شــد کار اصاحــات پیــش نمى رفــت. از اشــخاص 
تکنوکــرات مؤثــر در انجــام ایــن کار حســن ارســنجانى؛ روزنامه نــگار چپ گــرا و وزیــر 
کشــاورزی دولــت امینــى و بعدهــا علــم اســت. او در انجــام اصاحــات ارضــى از پــاپ هم 
ــه  ــد: » اصاحــات ارضــى ن ــاره مى گوی ــود. کــوان هریــس در همین ب ــر شــده ب کاتولیک ت
طبقــه روســتایى خودکفــا بــه وجــود آورد و نــه کشــاورزی را مولـّـد کــرد. ســود واقعــى آن 
نصیــب دولــت شــد زیــرا قــدرت بیــش از پیــش در تهــران متمرکــز شــد و نخبــگان محلى، 
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اســتقال خــود را از دســت دادنــد.« در نگاهــى کان تــر  مى تــوان تنهــا نصیــب دولــت را 
»ضــرر ســقوط« دانســت. در این بــاره بــه نقــل قولــى از رضــا نیازمنــد اشــاره مى کنــم کــه 

پیامــد ایــن مداخلــة بــزرگ را در چنــد خــط شــرح مى دهــد: 
اصاحــات ارضــى، زمیــن داران بــزرگ را از کشــور فــراری داد...عــدم تــوازن بیــن صنعت 
ــدم و ســایر  ــج و گن ــدة برن ــران کــه ســالیان دراز صادر کنن و کشــاورزی موجــب شــد ای
کاالهــای کشــاورزی بــود، وارد کننــده شــود و هــر چــه صنعــت بدســت مــى آورد صــرف 
ــک زارع  ــد ی ــرا ش ــى اج ــات ارض ــد...وقتى اصاح ــاورزی مى ش ــوالت کش واردات محص
هــم تراکتــور نمى خریــد. زمیــِن زارعــان آنقــدر کوچــک بــود کــه بــه تراکتــور احتیــاج 
نداشــتند...گرچه بــاور کــردن آن ســخت اســت ولــى هــم برنامــة اصاحــات ارضــى و هــم 
برنامــة توســعه صنایــع در پیشــرفت انقــاب57 اثــر زیــادی داشــتند...اکثر نزدیک بــه اتفاق 
زارعیــن زمیــن خــود را فروختنــد و بــه »زیــارت« کــه آرزوی تمــام عمــر آن هــا بــود رفتند 
و در برگشــت بــه شــهرها رو آوردنــد، و در حاشــیه شــهرها در کارهــای ســاختمانى جــذب 
شــدند و آن هــا کــه قــدرت کار نداشــتند بــه گدایــى مشــغول شــدند. ازدیــاد گدایــان در 
شــهرها کامــًاً مشــهود بــود. وقتــى کــه انقــاب آغــاز شــد تمــام ایــن خیــل عظیــم زارعان 
قدیــم بــه انقــاب پیوســتند...اگر بــه جمعیت هــای عظیمــى کــه در انقــاب بــه خیابان هــا 

ریختــه میشــدند دقــت شــود، بیشــترین افــراد از زارعیــن بودنــد.

انقالب۵۷ و برنامه های توسعه
ــروع  ــود را ش ــاد کار خ ــه در اقتص ــترده  و همه جانب ــای گس ــا مصادره ه ــد ب ــت جدی حکوم
مى کنــد. مداخــات در دولــِت جنــگ چنــان تشــدید شــد کــه بــا اصــول مالکّیــت خصوصى 
مغایــرت کامــل داشــت امــا نخســت وزیر موســوی همــان حمایــت را همــراه خــود دیــد 
کــه ابتهــاج بــه هنــگام عمــراِن خوزســتان! بــه ایــن معنــا کــه جمهــوری اســامى راهــى 
جــز تحــول از طریــق قــدرت و مداخلــة دولتــى نخواهــد داشــت. کــوان هریــس در همیــن 
ــره در 136۸  ــه باالخ ــامى ک ــوری اس ــاله جمه ــج س ــای پن ــد: » برنامه ه ــه مى نویس رابط
آغــاز شــد فهرســتى از پروژه هــای پرســروصدای عصــر پهلــوی را در خــود داشــت از جملــه 
ــار مى خواهــد  بلندپــروازی  در مــورد قــدرت تحول آفرینــى دولــت.« دولــت انقابــى این ب
ایــران را ببــر خاورمیانــه یــا ژاپــن اســامى کنــد و در ایــن مســیر تکنوکرات هــای انقابــى 
را بــه یــاری مى طلبــد. از سدســازی گســترده و تأســیس صنایــع ســنگین حمایــت کــرده و 
بنگاه هایــى کــه خــود در ابتــدای انقــاب آن هــا را مونتــاژی و وابســته مى نامیــد، مجــدداً 
ــه دروازه هــای تمــدن  ــار و پــس از ناکامــى در رســیدن ب ــدازی مى کنــد. ایــران این ب راه ان
بــزرگ مــى بایســت بــه دروازة تمــدن دیگــری برســد! بــاز هــم ســاربان ایــن قافلــه، دولت 
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ــى  ــوری انقاب ــت توســعه در جمه ــه او مى نویســد. عاقب ــای توســعه ای اســت ک و برنامه ه
نیــز مثنــوی هفتــاد منــى شــد کــه کســى مســئولیت آن را برعهــده نمى گیــرد، فاعتبــروا 

ــار. ــا اولى االبص ی

توسعه با فوالد مبارکه 
ــط  ــان( در وس ــن آریامهر)اصفه ــرکت ذوب آه ــاخت ش ــال س ــوروی در ح ــه ش آن روز ک
ــرد  ــى مى ک ــى پیش بین ــر کس ــاید کمت ــود ش ــان ب ــهر لِنج ــمال ش ــران و در ش ــات ای ف
ــاز هــم در اصفهــان و  ــه فــوالد دیگــری را ب ــى کارخان ــد دهــه بعــد دولتــى انقاب کــه چن
ــا  ــوب خــود دری ــران در شــمال و جن ــد. ای ــوب شــهر مبارکــه احــداث کن ــار در جن این ب
دارد امــا تکنوکرات هــای دولتــى بــرای دومیــن بــار وســط فــات را بــرای تولیــد فــوالد 
انتخــاب مى کننــد. آوازه صنایــع ســنگین شــاید در بــدو امــر همــه جــا را فرابگیــرد و ابــزار 
تبلیغاتــى مناســبى بــرای دولــت باشــد امــا عاقبــت خوشــى نخواهــد داشــت. از بحث هــای 
ــه گــزارش  ــا ب ــم، تنه ــم کــه بگذری ــن مجتمــع عظی ــى اقتصــادی ای زیســت محیطى و حت
ــط  ــال 1۴۰1 توس ــاه س ــرداد م ــه در م ــیم ک ــه ای مى رس ــت صفح ــود و هف ــت و ن دویس
مجلــس منتشــر شــد. رقــم پولــى تخلفــات فــوالد مبارکــه بــه قــدری بــزرگ اســت کــه 
ــم  ــترین حج ــه بیش ــب اینک ــرد. جال ــر مى ب ــى را از خاط ــنگین دولت ــع س ــت صنای عظم
تخلــف مربــوط بــه بخــش فــروش اســت. علــى ای حــال فــوالد مبارکــه را مى تــوان نمــاد 

توســعه ای دانســت کــه بــاز هــم دولــت رهبــری آن را بــر عهــده داشــته اســت.

زندگی، مالکّیت و آزادی 
الزم اســت بــرای یکبــار هــم کــه شــده در ایــران قواعــدی روشــن و ثابــت کــه عقل ســلیم آن 
را قبــول مى کنــد، مــاک کنــش قــرار گیــرد. دولــت، محــدود و کنتــرل شــود. برنامه ریــزی 
فــردی بــه جــای برنامه ریــزی دولتــى بنشــیند. آزادی کســب وکار جایگزیــن اســطورة توســعه 
در اقتصــاد شــود. تجــارت آزاد حمایت هــای پرشــائبه از تولیــد داخلــى را از ســر راه بــردارد. 
بانکــداری ذخیــرة کامــل و رقابتــى حاکــم شــود تــا موتــور تولیــد نقدینگــى و بى انضباطــى 
ــت و آزادی  ــات مالکّی ــى امــکان زندگــى مســالمت آمیز، ثب ــد. به طــور کل ــى از کار بیافت مال
کســب وکار فراهــم گــردد. بدیهــى اســت کــه با پیمــودن چنــد بــارة راه نادرســت یکصد ســال 
گذشــته زیــر هــر بیــرق و تابلویــى کــه باشــد آش همــان آش و کاســه همــان کاســه خواهــد 

شــد.
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قانون بر دولت تقدم دارد 
مفهوم قانون در قرون میانی اروپا

فریتس ِکرن1 
مترجم: جالل پیکانی

ــون  ــه قان ــرای اینک ــن، ب ــر امروزی از منظ
ــه یــک صفــت  ــد، فقــط ب ــدا کن ــار پی اعتب
ــو  ــه نح ــد ب ــون بای ــى قان ــاز دارد؛ یعن نی
ــت  ــط دول ــتقیم توس ــا غیرمس ــتقیم ی مس
تصویــب شــود. امــا در قــرون وســطى 
چندیــن ویژگــى مختلــف در کنــار یکدیگــر 
ــون الزم  ــه قان ــرای اعتباربخشــى ب ــرای  ب ب
بــود؛ قانــون قــرون وســطایى بایــد قانونــى 

»کهــن« و »خیــر« مى بــود. 1 - Fritz Kern; Professor in the University of 
Bonn, KINGSHIP AND LAW in the MIDDLE 
AGES
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ــاز  ــه یــک صفــت نی ــدا بکنــد، فقــط ب ــار پی ــون1  اعتب ــرای اینکــه قان از منظــر امروزیــن، ب
دارد؛ یعنــى قانــون بایــد بــه نحــو مســتقیم یــا غیرمســتقیم توســط دولــت تصویــب۲ شــود. امــا 
در قــرون وســطى چندیــن ویژگــى مختلــف در کنــار یکدیگــر بــرای اعتباربخشــى بــه قانــون 
الزم بــود؛ قانــون قــرون وســطایى بایــد قانونــى »کهــن3 « و »خیــر۴ « مى بــود. قانــون قــرون 
وســطایى مى توانســت ]در ظاهــر[ بــا فرمــان دولــت باطــل شــود، امــا داشــتن دو ویژگــى کهن 
بــودن و خیــر بــودن از ابطــال واقعــى آن مانــع مى شــد، کــه چنانکــه خواهیــم دیــد، هــر دو، 
ــود،  ــن نمى ب ــر و که ــى، خی ــر قانون ــد. اگ ــک چیزان ــع ی ــودن، در واق ــر ب ــن و خی ــى که یعن

اساســًا قانــون نبــود، حتــى اگــر در ظاهــر توســط دولــت تصویــب شــده باشــد. 

بند نخست: قانون، کهن است
همــوارة بــرای حق هــای اعتبــاری5، بــه خصــوص حق هــای ناظــر بــر مالکّیــت، مســأله قدمــت 
و کهــن بــودن، مهــم بــوده اســت، و در برخــى مــوارد احــراز حــق6 مى توانــد از قــدرت قانــون 
برخــوردار باشــد. امــا در عصــر حاضــر، یعنــى عصــر قوانیــن مصــوب7، دربــارة قانــون عینــى، 
قدمــت، اهمیتــى نــدارد. از نظــر مــا مردمــان ایــن روزگار، قانــون از مرحلــة اعــان تــا مرحلــة 
اســتیناف، نــه کهــن اســت و نــه نــو، بلکــه صرفــًاً وجــود دارد. امــا در قــرون وســطى روی هــم 
ــى  ــن ویژگ ــت مهم تری ــز قدم ــى نی ــون عین ــورد قان ــى در م ــود؛ حت ــاوت ب ــرا متف ــه ماج رفت
تلقــى مى شــد. قانــون درواقــع همــان ســّنت ]=عــرف۸[  بــود. اســتعمال هایى ]از قانــون[ کــه 
ــهادت  ــدان ش ــراد ب ــن اف ــال ترین و معتبرتری ــة کهن س ــد، و حافظ ــى مانده ان ــا باق در خاطره ه
داده اســت؛ قوانیــن آبــاء۹، گاهــى و نــه ضرورتــًا، در حکــم یاری دهندگانــى خارجــى حافظــه 
عمــل کرده انــد، نظیــر فرمان هــا، مرزهــا، کتــب حقوقــى، یــا هرچیــز دیگــری کــه بــر عمــر 
انســان ها افــزوده اســت. در گذشــته، اگــر هــر حــق اعتبــاری خــاص مــورد بحــث بــود، ایــن 

1 - در ایــن متــن، اصطــاح کلیــدی law، اغلــب قانــون، و در برخــى مــوارد حقــوق ترجمــه شــده اســت. امــا 
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن اصطــاح هــر دو معنــا  را در خــود دارد. م.

2-sanction

3-old

4-good

5-subjective rights

6-prescription

7-enacted

8-custom

9-leges patrum
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ــا ایــن واقعیــت امــروزی  ــا یــک ســّنت باســتانى در تطابــق قــرار دارد، ب واقعیــت کــه آن ب
هــم وزن بــود کــه از یــک قانــون معتبــر دولتــى اســتخراج شــده اســت. 

حقیقــت ایــن اســت کــه بــرای آنکــه قانــون، قانــون باشــد، نــه فقــط بایــد کهــن باشــد، بلکــه 
بایــد »خیــر« نیــز باشــد. مناقشــه در میــان قضــات جدیــد دربــارة ایــن کــه آیــا گــذر زمانــى 
طوالنــى عامــل ایجــاد کننــدة نیــروی الــزام آور قانــون ســّنتى اســت یــا فقــط آن را آشــکار 
ــد  ــت نمى توان ــون قدم ــود. چ ــا ب ــطى بى معن ــرون وس ــان ق ــان مردم ــرای اذه ــازد، ب مى س
ــه  ــد، بلک ــات نمى کن ــى را اثب ــودن عمل ــّق ب ــى، ُمح ــتعمال طوالن ــد و اس ــاد کن ــون ایج قان
ــک  ــًا، آی ــى آورد«.  مث ــار نم ــه ب ــودن ب ــق ب ــاعت ح ــک س ــودن، ی ــق ب ــال ناح ــد س »یکص
ــرده داری، کــه در  ــر ایــن تأکیــد کــرده اســت کــه ب فــون رپگــو1۰ در ساچســن اشــپیگل11 ب
زور و قــدرت ناعادالنــه ریشــه دارد، چنــان ســّنت باســتانى ای بــود کــه »هرگــز وجهــة قانونــى 
بــه خــود نگرفــت؛ و فقــط »یــک ســّنت نامشــروع باقــى مانــد.« وجــود ســّنتى نامشــروع یــا 
»شــّر« بــرای زمانــى طوالنــى، نشــان مى دهــد کــه اســتعمال یــا قدمــت نمى توانــد قانــون را 
ایجــاد یــا آشــکار ســازد. از نظــر آیــک، هرچنــد بــرده داری، ســّنتى اســت باســتانى، در قیــاس 
بــا آزادی جهانشــمولى کــه »بــا نخســتین تأســیس نهــاد قانــون توســط انســان« غالــب شــد، 
رویــدادی اســت نوظهــور. پیــش از پیدایــش قرن هــا سواســتفاده ]از انســان ها[، هــزاران ســال 
حاکمیــت قانــوِن احتمــاالًً ازلــى و  غیرقابــل تغییــر1۲ وجــود داشــت. ایده هــای کلیســایى13 از 
ــه برداشــت های آلمانى هــا از قانــون وارد شــد. در  طریــق مفهــوم »غیرقابــل تغییــر بــودن«، ب
تحلیــل نهایــى، قانــون طبیعــِت حاکــى بــر عصــر طایــى، بــر هــر نظــام قانونــى مبتنــى بــر 
ــى در  ــج حقوق ــای رای ــال ایده ه ــن مث ــر در ای ــى اگ ــد زد. حت ــر تأیی ــان ها مه ــری انس نابراب
قــرون وســطى )کــه مطالعــة مــا بــه آن دوره منحصــر اســت(، از اجتهــاد مســیحى متأثــر شــده 
ــل  ــون در مقاب ــر قان ــت انعطاف ناپذی ــه مقاوم ــت ک ــکار نیس ــل ان ــت قاب ــن واقعی ــت، ای اس

10- Eike von Repgow

11-sachsenspiegel

12-imprescriptible

13-ecclesiastical

نــه دولــت، بلکــه »خداونــد منشــأ همــة قانــون اســت.« قانــون بخشــى از نظــم جهــان 
اســت؛ تغییرناپذیــر اســت. ممکــن اســت پیــچ و تــاب خــورده و باطــل شــود، امــا 
دوبــاره خــود را احیــاء کــرده و ســرانجام هــر نابــکاری را کــه بــدان دســت درازی 

ــدازد. ــت، برمى ان ــرده اس ک
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نهادهایــى کــه صرفــًاً بــر مبنــای اســتعمال بلند مــدت موجــه مى شــدند، ویژگــى کلــى تفکــر قان

حقوقــى قــرون وســطى اســت. 
نــه دولــت، بلکــه »خداونــد منشــأ همــة قانــون اســت.« قانــون بخشــى از نظــم جهــان اســت؛ 
تغییرناپذیــر اســت. ممکــن اســت پیــچ و تــاب خــورده و باطــل شــود، امــا دوبــاره خــود را 
احیــاء کــرده و ســرانجام هــر نابــکاری را کــه بــدان دســت درازی کــرده اســت، برمى انــدازد. 

ــى« را  ــردان، »قانون ــن دولتم ــان عالى رتبه تری ــى از می ــا حت ــه ی ــان عام ــى از می ــر کس اگ
برســازد کــه بــا ســّنت کهــن و خیــر در تضــاد باشــد، و تردیدناپذیــری ایــن ســّنت از مجــرای 
بّینــة شــاهدان ارجمنــد یــا بــه خطــا منجــر شــدن ایــن قانــون، اثبــات شــود، آنــگاه قانــون 
جدیدالتأســیس دیگــر قانــون نیســت، بلکــه یــک خطــا اســت؛ نــه اســتفاده، کــه سواســتفاده 
اســت. در چنیــن شــرایطى وظیفــة هــر انســان قانون مــدار، اعــم از اینکــه از زمــرة صاحبــان 
قــدرت باشــد یــا از میــان عامــه، ایــن اســت کــه قانــون کهــن و خیــر را احیــاء کنــد. هــر 
ــاء آن  ــدازه در احی ــک ان ــه ی ــتند و ب ــون هس ــزام قان ــت ال ــدازه تح ــک ان ــه ی ــا ب دوی آن ه
نقــش دارنــد. از آن جــا کــه قانــوْن مقــدس اســت، هــم حاکــم و هــم محکــوم، هــم دولــت و 
هــم شــهروند، بــه یــک انــدازه مســئول حفــظ آن هســتند. چنانکــه خواهیــم دیــد، در ســاحت 
قانون گــذاری ایــن واقعیت هــا بــه نتایجــى بــس مهــم منجــر خواهنــد شــد؛ امــا ایــن را نیــز 
خواهیــم دیــد کــه ایده هایــى کــه بــه انــدازة ایــدة قــرون وســطایى قانــون، گنــگ و بــى در و 

ــد.  ــار مى آورن ــه ب ــزرگ ب ــى مشــکاتى ب پیکــر هســتند، در زندگــى عمل
امــا بگذاریــد بــر نتایــج اختصاصــى برآمــده از ایــن واقعیــت تأمــل بکنیــم کــه قدمــت و کهــن 

بــودن ویژگــى الزم ]و نــه کافــى[ بــرای قانــون اســت. 
]در چارچــوب نگــرش قــرون وســطایى 1۴[ هنگامــى کــه مــوردی واقــع مى شــود کــه هیــچ 
ــاور  ــن ب ــا ای ــات15 ب ــذاران و قض ــرد، قانون گ ــه ک ــرای آن ارائ ــوان ب ــری نمى ت ــون معتب قان
قانونــى نــو دســت بــه کار خواهنــد شــد کــه آنچــه بــر مى ســازند قانــون خیــر و کهــن اســت 

1۴  -عمومــًاً بــرای مــا تعبیــر »قــرون وســطایى« بــار معنایــى منفــى دارد امــا بایــد توجــه داشــت کــه از نظــر 
مؤلــف نــه فقــط چنیــن نیســت بلکــه تــا »آن جــا کــه ماهیــت قانــون مــد نظــر اســت، تــا حــد زیــادی بــار 

معنایــى آن مثبــت اســت. م.
15-doomsmen

مطابــق باورهــای قــرون وســطایى، تصویــِب  قانــوِن نــو اساســًا ممکــن نیســت؛ و 
همــة صورت هــای تقنیــن و اصــاح قانونــى، در حکــم مرمــت  قانــون خیــر و کهنــى 

تلقــى مى شــود کــه اکنــون نقــض شــده اســت.  
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ــو  ــه نح ــه ب ــى ک ــه قانون ــت، بلک ــده اس ــاخته ش ــرعت س ــه س ــع ب ــه در واق ــى ک ــه قانون و ن
ضمنــى وجــود داشــته اســت. بنابرایــن، آن هــا قانــون را ابــداع نمى کننــد، بلکــه آن را کشــف 
ــر داوری مشــخص در محکمــه، کــه از  ــرون وســطى، ه ــان ق ــان مردم ــد. از نظــر اذه مى کنن
نظــر مــا اســتنباطى اســت از یــک قاعــدة حقوقــى تثبیــت شــده عمومــى، بــه هیــچ وجــه از 
فعالیــت تقنینــى16 جامعــه قابــل تمایــز نیســت؛ در هــر دو حالــت قانونى پنهــان، و البتــه از قبل 
موجــود، کشــف، و نــه ابــداع، مى شــود. در قــرون وســطى چیــزی بنــام »نخســتین اســتعمال 
یــک قاعــدة قانونــى« وجــود نــدارد. قانــون، کهــن اســت؛ قانــون نــو در اســاس متناقض اســت؛ 
چــون قانــوِن نــو یــا خــواه بــه نحــو صریــح خــواه بــه نحــو ضمنــى از قانــون کهــن اســتخراج 
ــا قانــون کهــن از در مخالفــت در مى آیــد کــه در ایــن صــورت دیگــر  مى شــود، یــا اینکــه ب
مشــروع نخواهــد بــود. ایــدة بنیــادی تغییــری نمى کنــد: قانــون کهــن قانــون حقیقــى اســت، 
و قانــون حقیقــى قانــون کهــن اســت. بنابرایــن، مطابــق باورهــای قــرون وســطایى، تصویــِب17  
ــى، در حکــم  ــو اساســًا ممکــن نیســت؛ و همــة صورت هــای تقنیــن و اصــاح قانون ــوِن ن قان

مرمــت1۸ قانــون خیــر و کهنــى تلقــى مى شــود کــه اکنــون نقــض شــده اســت.  
ــه  ــم، ویژگــى ای ک ــون معطــوف کنی ــن ویژگــى قان ــه دومی ــد توجــه خــود را ب دراینجــا بای
در تفکــر قــرون وســطى بــا ویژگــى نخســت پیونــدی وثیــق دارد، هرچنــد کــه بــا آن یکــى 

نیســت.

بند دوم: قانون، خیر است
لغت شناســان در ایــن بــاب اختــاف نظــر دارنــد کــه آیــا واژة کهــن آلمانــى بــرای قانــون، 
یعنــى ê بــا aequus )یعنــى برابــری( پیونــد دارد یــا بــا aevus )یعنــى ازلــى بــودن(. بــرای 
ذهــن قــرون وســطایى هــر دوی آن هــا تقریبــًاً یــک چیزانــد؛ چــون هرآنچــه کــه از ازل وجــود 
دارد، برابرانــه اســت، و آنچــه کــه برابرانــه اســت، بایــد بــه نحــوی بــه نظــم ازلــى اشــیاءء قابل 
بازگشــت باشــد. قانــون کهــن، معقــول اســت، و قانــون معقــول، کهــن اســت. بــا ایــن حــال 
بــرای ترجیــح پیونــد ê بــا عدالــت، دالیلــى محکــم وجــود دارد. ویژگــى بنیــادی تفکــر تقنینى  
قــرون وســطى – چیــزی کــه در غیــاِب دانســتن آن، مــورخ اســتنباط های نادرســت بســیاری 
ــزی  ــاق تمای ــری، raisond Etat و اخ ــون، براب ــان قان ــه می ــت ک ــن اس ــد  ای ــام مى ده انج
ــون،  ــى قان ــاوت، یعن ــة متف ــه قبل ــد س ــان های جدی ــا انس ــه م ــى ک ــود. در حال ــل نمى ش قائ
ــم،  ــم کرده ای ــى تقدی ــدام قربانى های ــر ک ــرای ه ــم و ب ــداع کرده ای ــدان را اب ــت و وج سیاس

16-legislative

17-enactment

18-restoration
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ــر تخــت نشســته اســت، و فقــط قان ــى ب ــه تنهای ــت ب ــه عدال ــرون وســطایى، اله ــرای ذهــن ق ب

ــد و ایمــان، فرادســت اوینــد و چیــزی دوشــادوش او نیســت. شــاه و مــردم در مقابــل  خداون
پاهــای او زانــو زده انــد، در حالــى کــه او شمشــیر خــود را بــر دســت گرفتــه و تــرازوی او بــا 

ــرار دارد. ــا ق ــاالی دســتان آن ه ــل، ب ــى کام بى طرف
فلســفة تقنینــى آبــاء کلیســا بــر فلســفه تقنینــى1۹ رواقــى۲۰ بنــا شــده بــود، کــه از طریــق آن، 
نظریــة قانــون طبیعــى۲1، کــه مخلوطــى اســت از حقــوق و اخــاق، از جهــان باســتان بــه قــرون 
وســطى منتقــل شــد؛ و دلیــل همدلــى بســیار بــا آن در قــرون وســطى را بایــد در ایــن واقعیــت 
جســتجو کــرد کــه تفکــر قــرون وســطایى قــادر نبــود میــان حقــوق و اخــاق جدایــى افکنــد، 
کاری کــه در عصــر جدیــد، بــه خصــوص توســط فیختــه۲۲، در قالب تبییــن تضــاد دیالکتیکى۲3  

میان آن، دو تحقق یافت.

امــا در ایــن میــان، تضــاد میــان ایده هــای کهــن و قانــوِن ســّنتِى زنــدة زیســت جهــان آن هــا، 
از یــک ســو، و مطالعــة قانــون رومــى، از ســوی دیگــر، بــه محققــان قــرون وســطایى آموخــت 
ــون طبیعــى و  ــا قان ــة چیــزی متفــاوت ب ــه مثاب ــق ]=محصــل۲۴[ را ب ــون ُمَحقَّ کــه مفهــوم قان
مکمــل آن مطــرح کننــد. ایــن تفکیــک بــرای اذهــان عامــه قابل تشــخیص نبــود. از نظــر عامه، 
ــود کــه همچــون  ــت واحــد بزرگــى ب ــر خــود کلی ــى و نقض ناپذی ــون در ســادگى جادوی قان

1۹ -تعبیــر »تقنینــى« را در مقابــل legal  آورده  ایــم. امــا بــا توجــه بــه ســیاق متــن، گاه از تعبیــر »حقوقــى« در 
مقابــل Legal  اســتفاده مى  کنیــم، امــا در ایــن متــن بحــث اغلــب بــر ســر فراینــد قانون  گــذاری اســت و از 

ایــن رو تقنیــن تعبیــر دقیق  تــری خواهــد بــود. –م.
20-Stoics

21-Natural law

22-Fichte

23-dialectical contrast

24-positive law

مــا انســان های جدیــد ســه قبلــة متفــاوت، یعنــى قانــون، سیاســت و وجــدان را ابداع 
ــرون  ــن ق ــرای ذه ــم، ب ــم کرده ای ــى تقدی ــدام قربانى های ــر ک ــرای ه ــم و ب کرده ای
ــد و  ــر تخــت نشســته اســت، و فقــط خداون ــى ب ــه تنهای ــت ب ــه عدال وســطایى، اله
ــل  ــردم در مقاب ــاه و م ــت. ش ــادوش او نیس ــزی دوش ــد و چی ــت اوین ــان، فرادس ایم
ــه و  ــت گرفت ــر دس ــود را ب ــیر خ ــه او شمش ــى ک ــد، در حال ــو زده ان ــای او زان پاه

ــرار دارد. ــا ق ــتان آن ه ــاالی دس ــل، ب ــى کام ــا بى طرف ــرازوی او ب ت
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ــدا  ــت خ ــاختة دس ــت۲5، »س عدال
ــه  ــس آنچ ــرای هرک ــود«، »و ب ب
ــا  ــت اعط ــته اش اس ــه شایس را ک
ــه  ــط ب ــا در اینجــا فق ــد.« م مى کن
ــه در  ــم ک ــاور رایجــى مى پردازی ب
بنیــاد قانــون زنــدة قــرون وســطى 
ــوژی  ــه ایدئول ــت، و ب ــرار داش ق
و  قضــات  و  مدرســى ها۲6  
کاری  ضمنى شــان  داللت هــای 
ــط در  ــا فق ــن رو، م ــم. از ای نداری
پــى اثبــات ایــن واقعیــت هســتیم 
کــه ایده هایــى کــه کنــش تقنینــى 
ــچ  ــد هی ــکل مى دادن ــج را ش رای
ــق و  ــون محق ــان قان ــزی می تمای
قانــون آرمانــى قائــل نبودنــد. 
ــه و معقــول  ــون، حــق و عادالن قان
ــى و  ــى، طبیع ــون اله ــت. قان اس
اخاقــى، فــوق یــا دون قانــون 
ــد، بلکــه همــة  ــرار ندارن محقــق ق
ــى،  ــى، طبیع ــان اله ــا توأم قانون ه
اخاقــى و محقــق هســتند، در واقع 
ــى را  ــن تفاوت گذاری های ــة ای هم
کــه در تفکــر قــرون وســطایى 
در  مى تــوان  نداشــتند،  جایــى 
قالــب ایــدة واحــد و جامــع و 
ــرد.  ــع ک ــون« جم ــت »قان یکدس
قــرون  عبارت پردازی هــای  در 
وســطایى، »حــق و عادالنــه ۲7«، 

25-Righteousness

26-scholastics

27-Right and just



22IIFOM

رد 
م دا

قد
ت ت

دول
 بر 

ون
ــون قان ــت قان ــه مطلوبی ــود، ک ــوب ب ــب واژگان محب ــى از ترکی juste et rationabiliter، یک

ــه نحــو بالفعــل  ــى کــه ب »محقــق« و »اخاقــى« را نشــان مى دهــد. از منظــر امروزیــن، قانون
محقــق اســت، غیراخاقــى۲۸  نیســت، بلکــه نااخاقــى۲۹ اســت؛ ریشــه آن در وجــدان، خــدا، 
آرمان هــا، ایده هــا، برابــری و نظیــر این هــا، نیســت، بلکــه صرفــًاً در ارادة دولــت ریشــه دارد 

و وضــع آن، محصــول قــدرت قاهــرة دولــت اســت.
 از ســوی دیگــر، از نظــر مــا مردمــان ایــن روزگار، در مقایســه بــا مردمــان قــرون وســطى، 
دولــت چیــزی اســت مقدس تــر  بــه هــر حــال اگــر دولــت چیــزی باشــد کــه مــا مى شناســیم 
ــة معنوی مــان اســت. اگــر چنیــن  و مى توانیــم دوســتش بداریــم و بخشــى از خــود مــا و خان
نباشــد، آنــگاه ماجــرا بــه گونــه ای دیگــر خواهــد بــود؛ اگــر، مثــًا، قانونــى را نپذیریــم کــه از 
مجــرای حاکمیــت خارجــى یــا حاکمیــت اوبــاش بــر مــا تحمیــل شــده اســت، آنــگاه مــا در 
مقابــل دولــت بــه پــا خواهیــم خواســت، کاری کــه بــا فهــم قــرون وســطایى از حــِق مقاومــت، 
مطابقــت دارد. البتــه مقصــود مــا ایــن اســت کــه قانــون و دولــت، هــر دو، در احســاس هایى 
ــا ایجــاد  ــا ب ــر از احســاس های حقوقــى و سیاســى  هســتند. م ــد کــه چیــزی فرات ریشــه دارن
ــرای  ــز ب ــا نی ــن دولت ه ــِن منفورتری ــن قوانی ــى نفرت انگیزتری ــتیم؛ و حت ــادر هس ــز3۰ ق تمای
مــا تــا روزی کــه بتوانیــم از طریــق شــورش هردوشــان را براندازیــم، قانــون محقــق، کامــًاً 
معتبــر تلقــى مى شــود. بــرای مــا، کــه وارثــان اجتهــاد و فقــه مدرســى هســتیم، قانــون امــری 
اســت ثانــوی؛ دولــت اولویــت و تقــدم دارد. بــرای مردمــان قــرون وســطى، قانــون فى نفســه 
غایــت بــود، چــون تعبیــر »قانــون« بــر حــس اخاقــى، که بنیــاد معنــوی جامعة انســانى اســت، 
داللــت دارد. بنابرایــن، در قــرون وســطى خیــر در حکــم بنیــاد اصــل موضوعــى31 دولت اســت. 
بــه بیــان دیگــر، دولــت صرفــًاً ابــزاری اســت بــرای اجــرای قانــون؛ وجــود دولــت اساســًا از 
ــرای  ــت ب ــدم دارد؛ دول ــت تق ــر دول ــون ب ــود. قان ــى مى ش ــت، ناش ــوق آن اس ــه ف ــون، ک قان

قانــون و از طریــق قانــون وجــود دارد، و نــه برعکــس. 
از منظــر امروزیــن، قانــون »اخاقــى«، »طبیعــى«، »آرمانــى« اساســًا در تقنیــن جایگاهــى مقدم 
و بنیــادی نــدارد. فقــط زمانــى کــه قانــون محقــق بــه وضــوح حــس اخاقــى را برمى انگیــزد، 
در حکــم چارچــوب اخاقــى ای خواهــد بــود کــه بخشــى از جهــان تقنینــى تلقــى شــده و بــه 
مثابــة بنیــادی بــرای ســاختن قانــون محقــق بــه کار خواهــد رفــت. در حالــت آرمانــى، قانــون 
محقــق وضــع شــده توســط دولــت بایــد همــة واقعیت هــای زندگــى را پوشــش دهــد؛ و فقــط 

28-immoral

29-amoral

30-discriminate

31-axiomatic basis
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زمانــى چنیــن چیــزی رخ مى دهــد کــه شــکافى در قانــون محقــق کشــف شــود کــه برابــری 
یــا داوری اخاقــى قاضــى بــرای رفــع آن برانگیختــه شــود؛ یــا رأس دولــت مجــاب مى شــود 
تــا قانــون ســفت و ســخت را بــا تزریــق رحــم و شــفقت بــه آن، نــرم کنــد. پــس، فقــط در 
ایــن صــورت اســت کــه در جهــان جدیــد، قانــون اخاقــى از ســاحت درونــى وجــدان بیــرون 
مى آیــد و جایــگاه خــود را در محاکــم حقوقــى پیــدا مى کنــد، محاکمــى کــه از طریــق قانــون 
محقــق، برانگیختــه، اداره، کنتــرل و نظــارت مى شــوند. قانــون اخاقــى از ایــن طریــق بــه یکى 
از عناصــر قانــون محقــق تبدیــل مى شــود، بــه نحــوی کــه بــه لحــاظ صــوری، همچنــان فقــط 
ــا  ــون دیگــر. ام ــه قان ــق، و ن ــون محق ــى قان ــت وجــود دارد، یعن ــرد در دول ــون منف ــک قان ی
ــان  ــر زم ــت در ه ــذاری، دول ــى و قانون گ ــون اساس ــر قان ــر ب ــد ناظ ــای جدی ــق ایده ه مطاب
مى توانــد قانــون محقــق را تغییــر دهــد. بنابرایــن، دولــت، پادشــاه3۲ اســت و حتــى مى توانــد 

قلمرو تسری حق اخاقى در قانون را تعیین کند. 

از منظــر مــدرن، بــرای اســتیاء مشــروع قانــون آرمانــى، یــا قانــون خدایــان آنتیگــون33، بــر 
قانــون محقــق، یعنــى قانــون دولــت، فقــط یــک راه وجــود دارد، کــه عبــارت اســت از وضــع 
قانــون محقــق جدیــد. زمانــى چنیــن اتفــاق رخ مى دهــد کــه دولــت متقاعــد شــود کــه مفاهیــم 
اخاقــى، از دایــرة قانــون بیــرون افتاده انــد و در نتیجــه نســبت بــه بازنگــری در قانــون محقــق 
اقــدام مى کنــد. امــا در ایــن حالــت نیــز قانــون محقــق بــه طــور مســتقیم بــا قانــون اخاقــى 
جایگزیــن نمى شــود، بلکــه دولــت قانــون محقــق خــود را، از ایــن نظــر کــه پادشــاه اســت، 

ــه دلخــواه دگرگــون کنــد. ــد ب مى توان
ــى  ــا مبان ــا افســانه ]ی ــدر ب ــدرن چق ــى م ــة تقنین ــن نظری ــدارد کــه ای ــن بحــث ضــرورت ن ای
موهــوم[3۴ درآمیختــه اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه بســنده اســت کــه برداشــت مــدرن از ماهیــت 
قانــون، یکــى از نظام هــای یکپارچــه و بســته اســت کــه بــر مبنــای پذیــرش پادشــاهى دولــت و 
اعتبــار منحصــر بــه فــرد قانــون وضــع شــده توســط آن، یعنــى قانــون محقــق، بنــا شــده اســت.

برداشــت قــرون وســطایى در تقابــل کامــل بــا ایــن برداشــت قــرار داشــت. در نگــرش قــرون 

32-sovereign

33-Antigone

34-fiction

در قــرون وســطى حرمــت  نهــادن نظــری بــه قانــون و تقدیــس آن در حــد اعــا درجه 
وجــود داشــت، و البتــه نــه قانــوِن کســل، خشــک، فّنــى و محقــق ایــن روزگار، کــه 

بــر دولــت ابتنــاء دارد؛ بلکــه قانونــى کــه بــا تقــدس قانــون اخاقــى یکــى بــود.
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ــا هــر قان ــا شــاه ی ــا دادگســتری ی ــا جامعــه ی ــت، ی ــه دول ــون پادشــاه اســت و ن وســطایى، قان

شــخص دیگــری کــه بایــد در مقابــل قانــون قــرار گیــرد. دولــت نمى توانــد قانــون را تغییــر 
دهــد. چنیــن کاری ]از حیــث قباحــت[ چیزی شــبیه مادرکشــى اســت. در قســمت بعــدی نتایج 
ایــن بــاور بنیــادی را بــر روی کنــش تقنینــى قــرون وســطایى بررســى خواهیــم کــرد؛ در اینجا 
فقــط کافــى اســت کــه یکبــار دیگــر دلیــل اســتیاء قانــون را تبییــن کنیــم. بنیــاد آن عبــارت 
اســت از فقــدان تمایــز میــان قانــون آرمانــى و قانــون محقــق. قانــون، کــه طبیعتــًا بــا خیــر 
یکــى اســت، بــر دولــت تقــدم و اســتیا دارد. در قــرون وســطى حرمــت  نهــادن نظری بــه قانون 
و تقدیــس آن در حــد اعــا درجــة وجــود داشــت، و البتــه نــه قانــوِن کســل، خشــک، فّنــى و 
محقــق ایــن روزگار، کــه بــر دولــت ابتنــاء دارد؛ بلکــه قانونــى کــه بــا تقــدس قانــون اخاقــى 
یکــى بــود. احتمــاالًً شــما بافاصلــه اســتدالل خواهیــد کــرد کــه نــه فقــط جدایــى امروزیــن 
قانــون از اخــاق، پیشــرفتى تکنیکــى و هشــداری معنــادار بــود، بلکــه در عمــل قانــون جدیــد 
ــاوت، چــون  ــًاً متف ــه در ســاحتى کام ــز نحــوه ای از قداســت را کســب کــرده اســت، البت نی
اطاعــت از قانــون در عصــر مــدرن از اطاعــت از قوانیــن جــذاب و گــرم قــرون وســطى بیشــتر 
اســت. بنابرایــن، نبایــد از واالیــى چشــمگیِر 35 ایــدة قــرون وســطایى قانــون چنیــن اســتنباط 
بکنیــم کــه قانــون بــه طــور خــاص مقــدس و رازآلــود بــود. مــا نبایــد در اینجــا بکوشــیم کــه 
از موضــع تاریــخ تمــدن، ارزش و تأثیــر عملــى ایــدة رفیــع قــرون وســطایى قانــون را مــورد 
داوری قــرار دهیــم؛ نــه قــدرت خاقانــه، تمدن ســاز و معنــوی آن و نــه حتــى تمایــل دردنــاک 
آن بــه ســوی تــرک دنیــا و زهدفروشــى36 . مــا در اینجــا فقــط مى خواهیــم نشــان دهیــم کــه 
ــن،  ــود؛ بنابرای ــش نب ــل رضایت بخ ــاحت عم ــرا و در س ــگام اج ــانى، هن ــدة درخش ــان ای چن

هــدف مــا چیــزی نیســت جــز ترســیم و توضیــح خــود آن ایــده. 
ــه  ــان ب ــوخ  شده ش ــق منس ــب منط ــظ و در قال ــته را حف ــای دوران گذش ــًا ایده ه ــان، غالب زب
ــه  ــى ک ــت، زبان ــادق اس ــخن ص ــن س ــى ای ــان آلمان ــارة زب ــد. درب ــل مى کن ــدگان منتق آین
همچنــان پیونــد میــان حقــوق و اخــاق را بــه یــاد مــى آورد، چــون بــرای ایجــاد تمایــز میــان 
امــر »حــق« از امــر »حقوقــى« بــر امــاء درســت 37 تکیــه دارد.3۸  اکنــون مى توانیــم بفهمیــم 
35-Impressive sublimity

36-obscurantism and cant

37-orthography

3۸ - بنگرید به :
:61 ,Vinogradoff, Common Sense in Law

ــا اصطــاح حــق یکــى  ــد، ب ــه کار مى رون ــون ب ــرای قان ».... در اکثــر زبان هــای اروپایــى اصطاحــى کــه ب
اســت. Jus التینــى، Recht آلمانــى، diritto ایتالیایــى، derecho اســپانیایى، Pravo اســلوونیایى، همگــى هــم بر 
قاعــده ای تقنینــى داللــت دارنــد کــه فــرد را محــدود و مقیــد مى کنــد و هــم بــر حقــى تقنینــى کــه هرشــخص 
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کــه بــه چــه معنــا از منظــر قــرون وســطایى صفــت خیــر بــودن بــرای قانــون ضــروری بــود. 
ــم.  ــه ســومین ویژگــى مى پردازی حــال ب

بند سوم: قانون کهِن خیر، قانونی است وضع ناشده و نانوشته
ــا  ــق ب ــدی وثی ــر پیون ــون خی ــن و قان ــون که ــرا قان ــه چ ــم ک ــم بفهمی ــر مى توانی ــون بهت اکن
یکدیگــر دارنــد و بــه اصطــاح، یکــى هســتند. قانــون مــدرن بــه نحــوی توســط دولــت وضــع 
مى شــود، امــا قانــون قــرون وســطایى وجــود واقعــى دارد؛ از منظــر قــرون وســطایى، پذیــرش 
ــر مبنــای وضــع آن توســط انســان ها انجــام نمى پذیرفــت، بلکــه بخشــى از حــق و  ــون ب قان
خیــر، کــه ازلــى هســتند، دانســته مى شــد. در بــاال خاطــر نشــان ســاختیم کــه قانــون مــدرن 
قانــون زمیــن اســت، از روز وضــع آن قانــون تــا روز فســخ؛ در نتیجــه چنین قانونى پیشــاپیش 
قانــون آینــده اســت، امــا بــه نحــو ثانــوی قانــون فســخ شــده اســت ]یعنــى اگــر در زمــان حال 
بــه قانــون محقــق بنگریــم، آن را در آینــده نیــز صــادق مى دانیــم، امــا وقتــى از آینــده دور بــه 
ایــن قانــون مى نگریــم مى دانیــم کــه دیگــر فســخ شــده اســت[. بنابرایــن، در هــر دو حالــت، 
واقعــًاً قانــون نیســت. قانــون محقــق مــدرن هرگــز واجــد صفــات قدمــت و خیربــودن، نبــوده 
اســت، نــه پیــش از وضــع و نــه در طــول دورة اعتبارمنــدی و نــه پــس از فســخ. در مقابــل، 
ــه ملغــى شــده اســت، باعــث  ــه وضــع شــده اســت و ن ــرون وســطایى ن ــون ق ــن کــه قان ای
ــر  ــون خی ــط قان ــطى فق ــرون وس ــد. در ق ــا باش ــان و بى انته ــل بى زم ــه در عم ــود ک نمى ش
قانــون واقعــى بــود، فــارغ از اینکــه قانون گــذاران و قضــات ایــن نکتــه را دریافتــه باشــند یــا 
از آن غفلــت کــرده باشــند، و فــارغ از اینکــه قانــوِن محقــق باشــد یــا صرفــًاً قانــوِن آرمانــى. 
ــر روی آن  ــه ب ــود ک ــایه ای ب ــبیه س ــًاً ش ــون صرف ــه قان ــات ب ــذاران و قض ــش قانون گ گرای
افکنــده شــده بــود؛ چنــان گرایشــى هــر چنــد مى توانســت قانــون را تیــره و تــار ســازد، امــا 

ــار بگــذاردش.  ــه کلــى کن نمى توانســت ب
ــل سو اســتفاده  ــه دلی ــر ب ــى کــرد و اگ ــری وضــع شــده تلق ــون را ام ــوان قان ــا اگــر نمى ت ام
ــر  ــناخت؛ اگ ــت، بازش ــى قدم ــق ویژگ ــًاً از طری ــوان آن را صرف ــون، نمى ت ــدت از قان درازم
ویژگــى اصلــى قانــون، خیــر بــودن باشــد، و در نتیجــه، اگــر قدمــت نیــز ویژگــى آن تلقــى 
ــون را در  ــن صــورت قان ــناخت؟ در ای ــن بازش ــه یقی ــوان آن را ب ــه مى ت ــگاه چگون ــود، آن ش
کجــا مى تــوان یافــت؟ قانــون در درجــة نخســت در جایــى یافــت مى شــود کــه کل اخــاق 
در آن ســاکن اســت، یعنــى در وجــدان. درواقــع، از آن جــا کــه قانــون همــة حقــوق جامعــه 
ــس  ــى در ح ــود، یعن ــت مى ش ــز یاف ــان نی ــترک مردم ــدان مش ــرد، در وج ــر مى گی را در ب

مدعــى داشــتن آن اســت. چنیــن تقارنــى، اتفاقــى یــا ناشــى از انحــراف زبانــى نیســت. بلکــه، بــر پیونــدی 
عمیــق میــان دو ایــدة مــورد داللــت، اشــاره دارد...«
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مطابقــِت بــا قانــون بــودن3۹ ، یــا در نماینــدگان وجــدان مشــترک، یعنــى قضــات برگزیــده۴۰.  قان

بــرای ایشــان نــه آموختــن الزم اســت و نــه کتاب هــای حقوقــى، بلکــه فقــط داشــتن حــس 
قانونــى »بهنجــار« جامعــه کافــى اســت، یعنــى ایــن واقعیــت کــه قانــون در دل انســان های 

ــت. ــده اس ــع ش ــدار sapientes, prud›hommes  واق قانون م

امــا در مرتبــة دوم، قانــون در ســّنت۴1  کهــن یافتنــى اســت. مطابــق بــاوری جهانشــمول، همــة 
خیــر و قانــون صــادق بــه نحــوی پیشــاپیش در قانــون برجســته و اســاطیری قانونگــذار حکیــم 

یــا پادشــاه بســیار قدرتمنــد و بســیار دانــا منــدرج اســت.
پــس قانــون دو منشــأ دارد، از منظــر فقهــى، بررســى تفصیلــى ایــن دوگانگــى جالــب خواهــد 
بــود، امــا در قــرون وســطى توجهــى بــه ایــن مســأله نداشــتند و آن را مســلم مى دانســتند. در 
ــه  ــد، بلک ــه نمى ش ــتداللى ارائ ــى۴۲  اس ــة روح عموم ــل مناقش ــة قاب ــود نظری ــه س آن دوران ب
صرفــًاً چنیــن فــرض مى شــد کــه قانونــى واحــد و یگانــه در ســینة قضــات و در ســّنت باســتان، 
اســتقرار دارد، و اینکــه قضــات در ذهــن خــود چیــزی را کــه اهــل باســتان ابــداع کرده انــد، 
ــه ســّنتى خیــر و صــادق شــهادت مى دهنــد، و اینکــه  مى یابنــد، و اینکــه، در نتیجــه، آن هــا ب
ایــن ســّنت بــر خــاف همــة تاریکى هــای ممکــن، بــدون اینکــه نابــود شــود، بــه حیــات خــود 
ادامــه داده اســت. قانــون خیــر و قانــون کهــن از طریــق درآمیختــن حــس قانونمنــد بــودن بــا 

ســّنت، در قالــب قانــوِن خیــِر کهــن درآمده انــد.
ــه  ــه نظــر مى رســد ک ــا ب ــن ادع ــا ای ــض ب ــذار اســطوره ای در تناق ــا قانون گ ــون ب ــد قان پیون
قانــون امــری اســت وضع ناشــده و نانوشــته، امــا ایــن صرفــًاً تناقضــى اســت ظاهــری. چــون 
ــده و  ــکار کنن ــه آش ــود، بلک ــى نمى ش ــى تلق ــاِز دلبخواه ــذار، قانون س ــر قانون گ ــن منظ در ای
ــه،  ــای کلم ــن معن ــت. در کامل تری ــر اس ــادق و خی ــتة ص ــوی و برجس ــیار ق ــدة بس نازل کنن
خداونــد تنهــا قانونگــذار اســت. قانــون خــود را بــه اصطــاح در حاکمــان حکیــِم اعصــار اولیــه 

39-legality

40-the chosen doomsmen

41-tradition

42-Volksgeist

ــکل  ــن ش ــه ای ــوان ب ــده را مى ت ــع ش ــون وض ــّنتى و قان ــون س ــان قان ــاد می تض
ــوب  ــای مکت ــب ضابطه ه ــون در قال ــده کل قان ــع ش ــون وض ــرد: در قان ــه ک خاص
جمــع مى شــود؛ امــا قانــون ســّنتى در فهــِم تقنینــى زنــدة مــردم واقــع شــده اســت. 
بنابرایــن، قانــون ســّنتى ثبــت شــده هرگــز چیــزی بیــش از قطعــه ای از کل قانــون 

ــود. نخواهــد ب
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آشــکار مى ســازد. حتــى آن حاکمــان، مبــدع قانــون نیســتند، بلکــه انســان ها را تحــت ســلطة 
آن قــرار مى دهنــد. حتــى آن هــا، و همــة انســان های دارای اقتــدار، تحــت، و نــه فــوق، قانــون 
هســتند. امــا از آن جــا کــه آن هــا بــه معنایــى پیامبــران یــا قهرمانــان هســتند، از حیــث تقــرب 
ــانى اند،  ــای فراانس ــد قدرت ه ــه واج ــا ک ــد و از آن ج ــان ها پیش ان ــودة انس ــد از ت ــه خداون ب
بــه خوبــى مى تواننــد در مقــام قانون ســازها محتــرم شــمرده شــوند. ایــن ســخن مــا کــه قانــون 
توســط حکمــا یــا اراده انســان ها وضــع نمى شــود، بــا ایــن عقیــده تأییــد مى شــود و نــه اینکــه 
ــوِن قانون گــذاِر اســطوره ای حتــى نوشــته هــم  ــر ایــن، قان ــا آن باشــد. افــزون ب در تناقــض ب
نشــده اســت؛ بلکــه بشــدت شــکل پذیر و مبهــم اســت؛ همــة آنچــه کــه خیــر اســت، جایــى در 
آن دارد؛ هــر آنچــه کــه شــّر اســت، انحرافــى از آن اســت و دچــار فســاد شــده اســت و بایــد 

از بیــن بــرود. 

از ســوی دیگــر، قانــون حتــى در قــرون وســطى نیــز ثبــت مى شــد۴3. قانــون مکتــوب وجــود 
نداشــت، امــا قانــون ثبــت شــده چــرا. بایــد بــر روی ایــن واقعیــت بــه دقــت تأمــل کــرد؛ چون 
مــا در اینجــا بــه خــط فــارق تاریخــى قانــون ســّنتى و قانــون مســتقر و مــدّون۴۴ مى پردازیــم. 
امــا ناگزیــر برخــى قطعــات قانــون بــه تدریــج مکتــوب شــدند، تــا در مــوارد مشــکوک یــاری 
43-recorded

44-statute
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بخــش حافظــه باشــد و ســّنت را تثبیــت کنــد و بــدان وضــوح ببخشــد. مثــًا، صاحــب یــک قان

حــق اعتبــاری، تأییــد حــق خــود را از مجــرای اعــان عمومــى۴5 حاکــم یــا دفتــر ثبــت بدســت 
مــى آورد. ممکــن اســت جامعــه بــه نــدرت برخــى از قواعــد قانونــى خــود را مکتوب ســازد، در 
نتیجــه امــکان نگهــداری دقیق شــان بــرای آینــدگان وجــود خواهــد داشــت. یــا اینکــه شــخصى 
بــه ابتــکار خــود آنچــه را کــه از »قانــون عینــى« )کــه مطابــق تعابیــر امــروزی، جایــى کــه 
مردمــان قــرون وســطى صرفــًاً از »قانــون کهــِن خیــر« ســخن مى گوینــد( مى دانــد، مکتــوب 
ســازد. در قــرون وســطى ســه قســم ثبــت قانــون شــناخته شــده بــود: شــخصیت ها، حــق عامــه 
)یعنــى قانــون معتبــر یــک جامعــة معیــن(، و کتــب قانــون؛ کــه هــر چنــد از نظــر مــا هــر 
ســه منبــع ویژگــى هــای متفاوتــى دارنــد، امــا از دیــد مردمــان آن روزگار ایــن قــدر متفــاوت 

ند.  نبود
ــى  ــا قانون ــج ی ــى رای ــه فهــم تقنین ــون نســبت ب ــن بخش هــای ثبــت شــده قان ــه همــه ای البت
ــون  ــه طــور شــفاهى منتقــل مى شــد،  فرعــى تلقــى مى شــد. فهــم تقنینــى رایــج و قان کــه ب
شــفاهى، کل قانــون را در بــر مى گرفــت. قانــون ثبــت شــده قانــون مســتقر مــدون نیســت، 
)بــه جــز حقــوق خصوصــى ناظــر بــر معاملــه، کــه طبیعتــًا همچــون ایــن روزگار، بــه واســطة 
ارادة طرفیــن معاملــه ثبــت شــده بــود(، بلکــه صرفــًاً قانــون ســّنتى ثبــت شــده بــود؛ و هرگــز 
چیــزی نبــود جــز قطعــه ای از کل قانونــى کــه منحصــراً در ســینه یــا وجــدان جامعــه بــه حیات 

ــد. ــه مى ده ــود ادام خ
قانــون مــدون مــدرن کامــًاً متفــاوت بــا آن اســت. قانــون مــدّون مــدرن ذاتــًا بایــد مکتــوب 
باشــد، چــون کل قانــون در فرمان هــای مرجــع اقتــدار، کــه بــه نحــو شــفاهى تعریــف شــده اند، 
منــدرج اســت. آن ضابطــه ای۴6 اســت دال بــر دعــوی کامــل بــودن سیســتماتیک، و در نتیجــه 
هرچیــزی خــارج از آن کــه بخواهــد قانــون باشــد بایــد بــه نحــوی از آن ضابطــه قابل اســتنباط 
باشــد. حتــى تکامــل پویــای قانــون خــارج از فهــم تقنینــى جامعــه  مثــًا، تصمیمــات قضــات 
دادگاه  عالــى  بــه لحــاظ صــوری و فنــى فقــط تــا جایــى ممکــن اســت کــه قانــون اساســى یــا 
ضابطــة تقنینــى، مرجعیتــى را تعییــن بکنــد کــه درون محــدودة تعییــن شــده بــه تفســیر قانــون 
ــون  بپــردازد. در ایــن صــورت، کل پیشــرفت تقنینــى در ســایة اســتعمال و شــرح دقیــق قان

قرار خواهد گرفت. 
ــه ایــن شــکل خاصــه کــرد:  تضــاد میــان قانــون ســّنتى و قانــون وضــع شــده را مى تــوان ب
در قانــون وضــع شــده کل قانــون در قالــب ضابطه هــای مکتــوب جمــع مى شــود؛ امــا قانــون 
ســّنتى در فهــِم تقنینــى زنــده مــردم واقــع شــده اســت. بنابرایــن، قانــون ســّنتى ثبــت شــده 

45-publica fides

46-code
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هرگــز چیــزی بیــش از قطعــه ای از کل قانــون نخواهــد بــود. اکنــون مــا اثــر ایــن تفــاوت را 
بــر روی عمــل تقنینــى قــرون وســطایى بررســى خواهیــم کــرد.

بند چهارم: قانون کهن، قانون نو را نسخ می کند.
ــع  ــد. در واق ــن را منســوخ مى کن ــون که ــًا قان ــو طبیعت ــق ن ــون محق ــن، قان از منظــر امروزی
هــدف و دلیــل وضــع قانــون نــو همیــن اســت. اگــر وجــود قانــون کهــن، کــه بــا قداســت و 
خیــر بــودن بیشــتر آمیختــه شــده اســت، را در حالــى ادعــا کنیــم کــه اخیــراً قانونــى نــو وضــع 
ــرون وســطایى  ــون ق ــن قان ــروزی، ای ــود. از منظــر ام ــد ب ــان مســخره خواه ــم، کارم کرده ای
آنقــدر مهمــل بــه نظــر مى رســد کــه ارث بــردن اجــدادم از مــن. امــا انســان قــرون وســطایى از 
مقایســه ای متفــاوت بهــره خواهــد بــرد و خواهــد گفــت کــه هنگامــى کــه قانــون کهــن قانــون 
جدیــد را نســخ مى کنــد، مثــل ایــن اســت کــه جوانــى نورســته بــرای پیرمــردی ارجمنــد راه 
مى دهــد؛ یــا بلکــه، یــک ســارق بــه محــض بازگشــت صاحبخانــه، بــه ســرعت خانــه را تــرک 

مى کنــد. 
البتــه ایــن نیــز ممکــن اســت کــه حتــى در شــرایط مــدرن، قانونــى نــو خطایــى تقنینــى در 
ــد دیگــری ســاخته خواهــد شــد،  ــون محقــق جدی ــت قان ــن حال ــر داشــته باشــد؛ کــه در ای ب
قانــون ســومى کــه دو قانــون نخســت را منســوخ خواهــد کــرد. امــا در همــة ایــن ســه حالــت، 
قانــون معتبــر قانونــى اســت کــه در زمــان مــورد نظــر توســط دولــت وضــع شــده باشــد. امــا 
در مقابــل، بــر طبــق باورهــای قــرون وســطایى، قانــوِن نخســت در حالــى کــه توســط قانــون 
ــه وجــود خــود ادامــه مى دهــد و از طریــق وضــع ســومین قانــون،  دوم ملغــى شــده اســت، ب

ــود.  ــا مى ش ــدداً احی مج
ــًاً  ــته، تقریب ــّنت نانوش ــرو س ــه معناســت؟ در قلم ــه چ ــن ب ــون که ــى قان ــور کل ــه ط ــس ب پ
ــرد.  ــن ک ــد، تعیی ــخ داِر ضابطه من ــدون تاری ــون م ــون قان ــون را همچ ــّن قان ــوان س نمى ت
هنگامــى کــه قانــون را »کهــن« مى نامیــم، بیشــتر در مقــام توصیفــى اســت از کیفیــت بــاالی 
آن تــا تعییــن دقیــق ســّن آن. قانونــى کــه بهتــر تلقــى مى شــود، مادامــى کــه برهانــى خافــش 
ــود  ــر وج ــن ام ــرای ای ــمار ب ــى بى ش ــود. مثال های ــى مى ش ــن تلق ــواره که ــود، هم ــه نش ارائ
دارد و یکــى از چنــان مثال هایــى را از کتــاب ساچســن اشــپیگل آوردیــم۴7.  گاهــى، قانونــى 
ــون  ــا قان ــل ب ــق اســت، در تقاب ــور متعل ــاهى منف ــه پادش ــده اســت و ب ــى ش ــراً ملغ ــه اخی ک
ــود، و در  ــى مى ش ــّر تلق ــو و ش ــى ن ــرد و قانون ــرار مى گی ــطوره ای ق ــذار اس ــى قانون گ آرمان
ــى  ــا برخ ــر ب ــون اخی ــر قان ــا اگ ــود. ام ــاء مى ش ــطوره ای احی ــذار اس ــوِن قانون گ ــه قان نتیج
نوآوری هــای مطلــوب در تناقــض قــرار بگیــرد، آنــگاه دارای ابهــام احتمالــى و منحــرف شــده 
ــص کام  ــرد. مخل ــاح ک ــوان آن را اص ــه مى ت ــده، و در نتیج ــى ش ــد تلق ــّنتى فاس ــط س توس
47-v. supra, P 150.
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ــاده از حــد قان ــى زی ــة تقنین ــر اینکــه از نظری ــى کــه ممکــن اســت، مشــروط ب ــا جای اینکــه، ت

منحــرف نشــویم، بــرای تأمیــن نیازهــای عملــى زمانــه هــرکاری مى توانیــم بکنیــم.۴۸ در هــر 
صــورت، همــواره و هرجــا کــه ممکــن باشــد، بــرای هــر قانونــى کــه قدمتــى را طلــب کــرده 

اســت، بــدان قدمــت نســبت داده شــده اســت. 
بــه ســهولت مى تــوان ایــن نظریــة معیــوب را مطــرح کــرد کــه قانــون کهــن بــر مبنــای ایــن 
واقعیــت قانــون نــو را ملغــى مى کنــد کــه حتــى قــرون وســطى نیــز در عمــل بــه قانــون نــو 
نیــاز دارد، مشــروط بــر اینکــه بــرای »کهــن« و »نــو« تاریخــى دقیــق تعییــن نکنیــم. بــا ایــن 
حــال، برخــى مــوارد بغرنــج وجــود دارد؛ امــا چنــان مــواردی نیــز تابــع نیازهــای عملــى حــل 
ــى را  ــای عمل ــت ضرورت ه ــری نمى توانس ــات نظ ــه تأم ــوی ک ــه نح ــدند، ب ــل مى ش و فص
کامــًاً نادیــده بگیــرد. مثــًا در ســال ۸1۹ در مســأله قانــون ازدواج، فرانســوی ها میــان قواعــد 
ــر قانــون عامــه  ــا اســتناد ب قانــون عرفــى و قوانیــن ســالیک۴۹ تناقــض یافتنــد. آیــا آن هــا ب
باســتانى، کــه قانــون پدرانشــان بــود، اســتعمال رایــج را بــا ایــن عــذر کــه بدعتــى اســت شــّر، 
ملغــى کردنــد؟ خیــر، بلکــه فرانســوی ها تصمیــم گرفتنــد کــه ســّنت های ازدواج را »آنگونــه 
کــه اجــداد مــا پیــش از ایــن تفســیر کرده انــد« و »نــه آنگونــه کــه در قوانیــن ســالیک نوشــته 
شــده اســت.« ماحظــه کننــد. ممکــن اســت فــرض کنیــم کــه بنیــاد ایــن تصمیــم قاعــدة نقض 
قانــون عرفــى توســط قانــون وضــع شــده اســت. امــا ایــن تبییــن ضرورتــًا درســت نیســت. 
حقیقــت ایــن اســت کــه اصــل تقنینــى ویژگــى دوره ای بــود کــه بــه لحــاظ تاریخــى و منطقــى 
میــان قانــوِن عرفــى محــض قــرون وســطایى و قانــون وضــع شــدة محــض دورة مــدرن قــرار 
ــه  ــى ب ــون عرف ــون قان ــت، چ ــور بى معناس ــل مذک ــر، اص ــدرن متأخ ــون م ــرد. در قان مى گی
لحــاظ نظــری بخشــى از قانــون وضــع شــده اســت، و فقــط درون محــدودة وضــع شــده اعتبــار 
دارد. امــا در قانــون قــرون وســطایِى متقــدم، چنــان اصلــى قابــل تصــور نبــود، چــون قانــون 
وضــع شــده چیــزی نبــود بــه جــز قانــون عرفــى ثبــت شــده. امــا حتــى اگــر قانــون ســالیک 
ــه  ــد ک ــى مى ش ــده تلق ــت ش ــن و ثب ــى که ــاز قانون ــد، ب ــى نمى ش ــده تلق ــع ش ــون وض قان
ــه  ــوی ها ب ــا فرانس ــرد. ام ــى مى ک ــر را ملغ ــر قدیمى ت ــده و کمت ــت نش ــون ثب ــتى قان بایس
وضــوح چنیــن نگرشــى بــه آن نداشــتند. آن هــا میــان احســاس تقنینــى منحــرف نشــده عصــر 
ــّنتى باســتانى کــه در روش  ــد. س ــت شــدة اجــداد خــود تناقضــى نمى دیدن خــود و ســّنت ثب
زندگــى مردمــان بــه نحــو بالفعــل و آگاهانــه حضــور داشــت بــر قانــون ثبــت شــده التینــى 
ــى کــه از نظــر فرانســوی های ســال ۸1۹  ــر احــکام مکتوب »مــرده« پیــروز مى شــود، یعنــى ب

ــى  ــن ادوارد، یعن ــت: »قوانی ــال 11۰۰ اس ــری اول در س ــه هن ــوع اعامی ــن موض ــای ای ــى از مثال ه ۴۸  -یک
ــود.« ــام مى ش ــى اع ــا ملغ ــات نورمن ه ــا اصاح ــون، ب ــوی دوره آنگلوساکس ــّنت های نیک س

49-Lex Salica
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ــاق،  ــه و در نتیجــه کــدام اتف ــد کــه چگون ــود – فقــط خــدا مى دان ــده ب ــون ســالیک آم در قان
مثــًا ســهو نگارشــى یــا خطــای تفســیری یــا ســّنتى نادرســت کــه مقبــول نویســنده قوانیــن 
ســالیک بــود، یعنــى آن جــا کــه از الهــام الهــى پیــروی نکــرده بــود، دچــار خطــا شــده اســت. 
در هــر صــورت، بــه نظــر مى رســد ســاحت و مرتبــه عمــل مى دانــد کــه چطــور راه حلــى بــرای 
مشــکات و تناقض هــا بیابــد، بــدون اینکــه از نظریــة تخطئــى کنــد. امــا آن جــا کــه قانــون 
ثبــت شــده در قیــاس بــا قانــون عامــه از وثاقــت باالتــری برخــوردار اســت، مثــًا در مــورد 
امتیازهــای ســلطنتى، چنــان راه حلــى پیچیده تــر مى شــود. در چنیــن شــرایطى نظریــه در واقــع 

ــروز مى شــود. ــر عمــل پی بارهــا ب

نمى تــوان امتیــاز ســلطنتى باســتانى ای را کــه اعتبــاری غیرقابــل چــون و چــرا دارد و بــه طــور 
غیرمنتظــره وارد ماجــرا شــده اســت، نادیــده گرفــت. حتــى اگــر همچــون ســنگى در مســیر 
ــده  ــت ش ــى تثبی ــای تقنین ــا واقعیت ه ــه ب ــود، و از در مناقش ــبز ش ــاری س ــى ج ــل تقنین عم
پیشــین درآیــد، همچنــان قانــون اســت و قانــون باقــى مى مانــد و اعتبــار امتیازهــای متأخــری 
ــرد.  ــن مى ب ــد، از بی ــده باش ــتثناءء نش ــت اس ــه صراح ــدم ب ــای متق ــا امتیازه ــه در آن ه را ک
ــر  ــد، ب ــان داده و پذیرفتن ــن فرم ــرون وســطایِى پــس از شــاه پیپی ــًا آنچــه کــه شــاهان ق مث
مبنــای ایــن بــاور انجــام مى  گرفــت کــه آن هــا بایــد در مواجهــه بــا اســنادی همچــون اهدائیــة 
کنســتانتین، قانــون خیــر کهــن را برچیننــد! در اینجــا بایــد میــان قواعــد تقنینــى ناظر بــر امور 
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شــخصى، مثــًا حــق مالکّیــت یــک قطعــه زمیــن مشــخص، و قواعــد تقنینــى مرتبــط بــا همه یا قان

دســت کــم بخــش اعظــم مــردم، مثــًا قواعــد ارث یا وظایــف مــردم در مقابــل حاکــم، تفکیک 
قائــل شــد. مطابــق نظریــة قــرون وســطایى، در قســم نخســت، مى تــوان موضــع تقنینــى را بــه 
نحــو قــراردادی تغییــر داد؛ امــا در قســم دوم، موضــع تقنینــى قابــل تغییــر نیســت، هرچنــد که 
در عمــل جامعــه آزادانــه تعییــن مى کنــد کــه چــه چیــزی حــق اســت. امتیازهــای ســلطنتى ای 
کــه در دعــوی قضایــى وارد مى شــوند، تقریبــًاً همیشــه طــرف جــذاب دعــوی تلقــى مى شــوند 
و نســبت بــه آن هــا جانبــداری وجــود دارد. در چنــان مــواردی امتیــاز متقــدم، امتیــاز متأخــر 
ــِن  ــا تضمی ــه ب ــد ک ــان بکن ــت بی ــه صراح ــر ب ــاز متأخ ــه امتی ــر اینک ــد، مگ ــى مى کن را ملغ
ــدان ثبــت مناســب  ــر فق ــن ام ــل ای ــاز متقــدم صــادر شــده اســت. یکــى از دالی ــار امتی اعتب
تضمین هــای ســلطنتى اســت؛ حاکــم امتیازهــای ســلطنتى را از طریــق اعــان عمومــى صــادر 
مى کنــد، امــا چنیــن اعانــى از ثبــت زمیــن در چارچــوب حقــوق مــدرن بــه مراتــب کمتــر 
قابــل اعتمــاد اســت و در نتیجــه بــه ســهولت مى تــوان بــه طــور مخفیانــه و تحــت شــناخت 
ناقــص و جانبدارانــه او از واقعیــات، از او امتیــاز گرفــت. جایــى کــه یــک رابطــة تقنینــى از 
مجــرای توافــق تغییــر مى کنــد، طرفــى کــه نســبت بــه او جانبــداری وجــود دارد بایــد خــود را 
در مقابــل ایــن امــکان بیمــه بکنــد کــه امتیــازی ســلطنتى دربــارة موضــع تقنینــى قبلــى وجــود 
ــد شــد؟  ــدارد و روزی آشــکار نخواه ــازی وجــود ن ــان امتی ــه چن ــوم ک دارد _و از کجــا معل
ــه  ــد کــه در آن ب ــازی ســلطنتى انجــام ده ــق بدســت آوردن امتی ــن کار را از طری ــد ای او بای
صراحــت هرگونــه امتیــاز متقــدم ملغــى شــده اســت. حتــى در ایــن حالــت نیــز تضمیــن قطعى 
وجــود نــدارد کــه شــاه هنــگام تضمیــن امتیــازی کــه مى دهــد کامــًاً از واقعیــات آگاه بــوده 
اســت، چــون همچنــان ممکــن اســت شــواهد و دالیلــى ناظــر بــر اعتبــار امتیازهــای متقــدم و 

الغــا و بى اعتبــاری ایــن امتیــاز متأخــر پیــدا شــود.
ــاز متأخــر در  ــد، ارزش امتی ــد امتیازهــای متقــدم را ملغــى کن ــاز متأخــر نتوان ــا اگــر امتی  ام
ــد صــورت  ــى جدی ــود و اگــر پشــتیبانى مســتندی از موضــع تقنین ــد ب معــرض خطــر خواه
نگیــرد، هــر حــق جدیــد کامــًاً بــى ارزش خواهــد بــود. اگــر امتیــازی معتبــر وجــود داشــته 
ــة  ــه مثاب ــد ب ــورت بای ــن ص ــد، در ای ــهادت مى ده ــى ش ــى کهن ــع تقنین ــه موض ــه ب ــد ک باش
قانونــى معتبــر پذیرفتــه شــود. امــا در مناقشــه میــان امتیازهــای باســتانى و متأخــر توســل بــه 

ــى داشــت: ایــن اصــل کارآمــدی خوب
واقعیت هایى که از قبل بوده اند، در آینده نیز پابرجا خواهند بود.

ــان  ــطى را نش ــرون وس ــى ق ــات تقنین ــى حی ــای اصل ــى از ضعف ه ــى یک ــان وضعیت های چن
ــاز  ــک امتی ــان ی ــا ناگه ــى اینکــه آی ــکان پیش بین ــام و عــدم ام ــان، ابه ــد: عــدم اطمین مى ده
ســلطنتى از پــرده بیــرون خواهــد آمــد یــا نــه، کــه اغلــب بــه خشــم و احســاس تحقیــر منجــر 
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ــه قانــون را  شــده و باعــث مى شــد طــرف متضــّرر، آشــکارا نارضایتــى و ســوء ظــن خــود ب
ــم. از  ــطایى مى پردازی ــرون وس ــان در ق ــل و جاع ــث جع ــه بح ــا ب ــا در اینج ــد. م ــام کن اع
آنچــه گفتیــم بــه وضــوح آشــکار مى شــود کــه چــرا جاعــان قــرون وســطى جعلیــات خــود 
را بنــام قدیمى تریــن پادشــاهان ممکــن جــا مى زدنــد؛ نــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه ســنجش 
وثاقــت امتیازهــای بســیار قدیمــى دشــوارتر بــود، بلکــه همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه هرچقدر 
ــه  ــد. ب ــوده و از خطــر ابطــال بیشــتر ایمــن مى مان ــر ب ــر بنمایــد، قوی ت یــک امتیــاز قدیمى ت

همیــن دلیــل، جاعــان تــا عصــر کنســتانتین و قیصــر عقــب مى رفتنــد. 

ــراد خــاص و  ــوق اف ــه حق ــوط ب ــای مرب ــان امتیازه ــى، می ــداف عمل ــرای اه ــا اینجــا ب ــا ت م
امتیازهــای مرتبــط بــا قانــون عمومــى تمایــز قائــل شــدیم. اکنــون بایــد ایــن تمایــز را از بیــن 
ــان  ــرای مردم ــى نداشــت. ب ــرون وســطى معنای ــزی در اســاس در ق ــن تمای ــرد، چــون چنی ب
ــون  ــاری و قان ــون اعتب ــان قان ــب در آن دوران، می ــای غال ــق نظریه ه ــطى و مطاب ــرون وس ق
عینــى تفاوتــى وجــود نداشــت؛ هــر آجــر از آجرهــای بنــای تقنینــى، و هــر آجــر از قانــون 
عینــى بــه مثابــة مجمــوع همــة حقــوق اعتبــاری، بــه یــک انــدازه مقــدس و ارزشــمند بودنــد. 
از خــرده دارایــى رعایــا و بــردگان گرفتــه تــا ســنگ های تعییــن کننــدة مرزهــا، از کاالهــای 
ــا  ــد. ام ــدس و ارزشــمند بودن ــدازه مق ــک ان ــه ی ــى، همگــى ب ــا نظــام قضای ــه ت ــازار گرفت ب
ایــن همــة ماجــرا نبــود. ایــن را نیــز بایــد اضافــه کــرد کــه وقتــى کــه برخــى افــراد خــاص 
ــز  ــد کــه از حقــوق عمومــى نی ــدا مى کردن ــل پی ــد، تمای ــى را از شــاه اخــذ مى کردن امتیازهای

ســهمى بدســت آورنــد. 
بــا فــرض اینکــه امتیــازی از پــرده بیــرون مى آیــد، فــارغ از اینکــه اصــل یــا جعلــى باشــد، و 
ایــن امتیــاز بــا قانــون عمومــى رایــج عصــر خــود در تناقــض قــرار مى گیــرد، در ایــن حالــت 
پرسشــى دشــوار مطــرح مى شــود: آیــا مى تــوان بــه اعتبــار ایــن تناقــض، آن امتیــاز را جعلــى 
تلقــى کــرده و در نتیجــه، کنــار گذاشــت؟ یــا اینکــه مى تــوان شــرایطى خــاص بــرای امتیــاز 
تــازه کشــف شــده قائــل شــد و فقــط در آن مــورد اعمــال کــرد و بــه موضــع تقنینــى عمومــى 
تســّری نــداد؟ یــا اینکــه بایــد واقعــًاً آن را یــک نتیجــه عمومــى مربــوط بــه گذشــته تلقــى 

جامعــة قــرون وســطایى بــه واســطة ایــدة احیــاء قانــون کهــن خیــر، در کل آزادی 
ــى  ــای تقنین ــا ایده ه ــود، متناســب ب ــن موج ــوزة بســط قوانی ــل بســنده ای در ح عم
رایــج در هــر زمــان خــاص، بدســت آورد. آن هــا بــا عطــف بــه گذشــته، بــه لحــاظ 
نظــری اصــاح شــدند و در ایــن روزگار نیــز آزادی عمــل دارنــد، مشــروط بــر اینکــه 
ترجیحــات و حق هــای ثبــت شــده بــه مانعــى در مقابــل توســعه قانــون عینــى تبدیــل 

نشــوند.
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کــرد؟ در اینجــا، در موضوعــات مربــوط بــه حــوزة عمومــى، یعنــى تأمــات ناظــر بــر قلمــرو قان

سیاســت، قــدرت و فرصــت، طبیعتــًا جانــب امتیــاز ویــژة اعطــا شــده گرفتــه مى شــد. مثــًا 
امتیــاز بــزرگ5۰ اتریشــى را در نظــر بگیریــد، بنیــادی صحیــح کــه توجیــه اش نــه در قانــون، 
کــه در قــدرت خانــه هابســبورگ51  نفهتــه بــود. امــا اصلــى کلــى کــه از آن آغــاز کردیــم، 
یعنــى ایــن اصــل کــه قانــون کهــن، قانــون متأخرتــر را ملغــى مى کنــد، هرگــز مــورد مناقشــه 
قــرار نگرفــت و در واقــع انــکار آن همــان قــدر ناممکــن اســت کــه انــکار »خیــر، خیــر اســت 

و شــّر، شــّر اســت«. حــال از اینجــا اصلــى دیگــر بیــرون مى آیــد.

بند پنجم: نوآوری تقنینی در حکم احیاء قانون کهِن خیر است
اجــازه دهیــد بــر روی کلیــت دیــدگاه قــرون وســطایى لختــى تأمــل کنیــم. در آن چارچــوب، 
ایــدة پیشــرفت، رشــد و توســعه بى معناســت؛ در آن چارچــوب تعییــن و تعیــن امــور انســانى 
ــه  ــدن53 ک ــت ب ــل سیاس ــاف تمثی ــد )برخ ــته نمى ش ــناختى5۲ نگریس ــر زیست ش از منظ
ــر  ــانى را از منظ ــور انس ــن ام ــن و تعی ــأ تعیی ــه منش ــود(، بلک ــتان ب ــر دوره باس ــراث تفک می
ریخت شــناختى5۴ مى نگریســتند. بــرای چنــان چارچوبــى، فقــط وجــود ایســتا55 و ُمَشــّکک56  
ــه چــه چیــزی  ــارة حیــات آدمــى، اینکــه انســان بایــد ب ــود. در فهــم آن دوران درب معنــادار ب
تبدیــل شــود، جایــى نداشــت. ایــن مفــروض فکــری انســان های فرهیختــة قــرون وســطایى 
بــه ســهولت بــا ســّنت آلمانــى رایــج ترکیــب شــد و در نتیجــه قانــون بــه مثابــة امــری کهــن 
ــّنت  ــود. س ــظ ش ــات آن حف ــتى ثب ــه بایس ــد ک ــى ش ــتا، تلق ــری ایس ــى ام ــردوام، یعن و پ
آلمانــى رایــج و فرهنــگ اخاقــى ای کــه توســط کلیســا تبلیــغ مى شــد بــا یکدیگــر ترکیــب 
ــه  ــد ک ــداع بکنن ــون اب ــرفتى از قان ــاری از پیش ــش و ع ــت، فیصله بخ ــده ای ثاب ــا ای ــدند ت ش
ــات زندگــى،  ــز الزام ــرون وســطى نی ــى در ق ــا حت ــود. ام ــر اســتوار ب ــى تغییرناپذی ــر ازلیت ب

50-Privilegium Majus

51-House of Hapsburg

52-biologically

53-body politIc

54-morphologically

55-static

56-graded

ــال  ــد: افع ــدود مى ش ــز مح ــط دو چی ــى توس ــون اساس ــر قان ــاه از منظ ــر پادش ه
ــود. ــش از خ ــروع پی ــى مش ــال حکومت ــود و افع ــش از خ ــاهان پی ــلطنتى ش س



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

35

ــق  ــازه خل ــای ت ــا و وضعیت ه ــته واقعیت ه پیوس
ــد  ــرکات بای ــن تح ــه ای ــا ک ــرد؛ و از آن ج مى ک
ــون  ــری قان ــر تغییرناپذی ــى ب ــج مبن ــدة رای ــا ای ب
ــون  ــوآوری در قان ــر و ن ــد، تغیی ــازگار مى بودن س
ممکــن، و در واقــع، ضــروری، بــود، مشــروط بــر 
اینکــه شــکل احیــاء واقعــى یــا ادعایــى بــه خــود 
ــر تقنیــن قــرون وســطایى  بگیــرد. اصــل حاکــم ب
ــه  ــاب، بلک ــل، انق ــعه، تکام ــوب و توس ــه آش ن
ــته،  ــازی پیوس ــاح، آشکارس ــود از اص ــارت ب عب
صــادق،  قانــون  پاالیــش  یــا  وضوح بخشــى، 
ــوفهم و  ــام، س ــون کاذب، ابه ــا قان ــواره ب ــه هم ک

ــت.  ــمکش اس ــوش کاری در کش فرام
ــى  ــد، قاض ــوش باش ــا مغش ــم ی ــى مبه ــر قانون اگ
ــون  ــد قان ــزی را بای ــد کــه چــه چی ــد بدان نمى توان
ــار حکمــت و آگاهــى  ــه اعتب تلقــى کــرد، بلکــه ب
ــزی همــواره  ــت کــه چــه چی ــد یاف خــود در خواه
حــق بــوده اســت، و در نتیجــه در آینــده نیــز حــق 
خواهــد بــود. ممکــن اســت آن هــا اشــتباه بکننــد و 
ــون اعــام بکننــد کــه هرگــز  چیــزی را واقعــًاً قان
ــع،  ــت. در واق ــوده اس ــون نب ــن قان ــش از ای پی
ــر آگاه باشــند کــه  ــن ام ــى ممکــن اســت از ای حت
نــوآوری ای انجــام داده انــد. امــا چنیــن نمى گوینــد، 
ــا  ــر آن ه ــد. اگ ــن بگوین ــد چنی ــًا نمى توانن و اساس
ــد، شــبیه  ــداع کرده ان ــو اب ــى ن مى گفتنــد کــه قانون
ــى  ــد قانون ــود کــه قانون گــذار مــدرن بگوی ایــن ب
را بــر مبنــای ارادة شــخصى، روحیــة طبقاتــى خــود 
ــى  ــون حت ــت. چ ــرده اس ــع ک ــا وض ــر اینج و نظی
اگــر در قــرون وســطى واقعــًاً هــر روز قانونــى نــو 
بیــرون داده مى شــد، عقایــد قــرون وســطى ایشــان 
ــى و  ــون عقان ــد قان ــه بگوین ــرد ک را وادار مى ک
منصفانــه همــان قانــون قدیمى اســت. بنابرایــن، در 
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ادبیــات آن دوران تعابیــری نظیــر »نخســتین اســتعمال یــک قانــون« هرگــز بــه کار نمى رفــت. قان

ایــن ســخن درســت اســت کــه قانون گــذاران قــرون وســطى بــه قــول ساکســو گراماتیــوس57 
]مــورخ دانمارکــى[، غالبــًا »بــه طــور آگاهانــه و عمــدی قوانیــن بــد را ملغــى و قوانیــن جدیــد 
را جایگزیــن مى کردنــد.« امــا از نظــر آن هــا ایــن کار مصــداق جایگزینــى قانونــى محقــق بــا 
قانــون محقــق دیگــر نبــود؛ بلکــه مصــداق راهنمایــى و هدایــت جریــان قانــون نــاب بــرای 
ــن روش  ــان نمادی ــًا از آن منحــرف شــده اســت. بی ــود کــه موقت ــه مســیرهایى ب بازگشــت ب
قانون گــذاری قــرون وســطایى از ایــن قــرار اســت: »اصــاح قانــون«5۸ بــا هــدف آزاد کــردن 
ــه  ــد ب ــل متعلق ان ــون در اص ــوند چ ــاء مى ش ــون احی ــق و قان ــتى هایش. ح ــون از کاس قان
روزهــای طایــى شــاه اریــک )در ســوئد(، شــاه ادوارد معتــرف )در انگلســتان آنگلو نورمــن(، 
ــر. ــانه ای دیگ ــای افس ــا قانون گذاره ــا(، ی ــوی ها و آلمانى ه ــان فرانس ــر )در می ــز کبی چارل

امــا در امــور عمومــى، تکــرار مــواردی کــه در آن قانــون کهن تــر را نــه مى تــوان بــه آینــده 
ــوارد اختصاصــى و  شــخصى  ــش از تکــرار آن در م ــت، بی ــرض گرف ــه پیش ف ــم داد و ن تعمی
ــن  ــدرت ای ــه ن ــى ب ــون روم ــرش قان ــن باشــد، پیــش از دورة پذی ــى اگــر چنی ــا حت ــود. ام ب
اتفــاق رخ مــى داد کــه قضــات بــا صراحــت اعتــراف کننــد کــه قواعــد تقنینــى وجــود نــدارد 
و در نتیجــه آن هــا مطابــق بــا اراده آزاد خــود داوری مى کننــد. بنابرایــن، غیرقــرون وســطایى 
بــودن یــک قاعــده بــه وجــود فقــه تعلمــى اشــاره دارد. در واقــع، مصادیقــى مشــخص از خلــق 
ــا  ــا آن ه ــاهل ب ــا تس ــطایى ب ــرون وس ــکار ق ــى اف ــه حت ــت ک ــود داش ــد وج ــای جدی حق ه
ــه آن حق هــا را اعطــا یــا ترجیــح دهــد، مشــروط  ــد آزادان ــد؛ پادشــاه مى توان برخــورد کرده ان
ــای شــخصى خــود  ــد از دارایى ه ــًا مى توان ــد. مث ــه کســى آســیب نزن ــن کار ب ــر اینکــه ای ب
کمک هــای مالــى انجــام دهــد، مشــروط بــر اینکــه ایــن کار بــه جامعــه آســیب نزنــد. قانــون 
عینــى همچــون تــوده ای غول پیکــر تصــور مى شــود کــه از حق هــای اعتبــاری دارای وابســتگى 
درونــى، تشــکیل شــده اســت، بــه نحــوی کــه هیــچ کــدام از آن حق هــا را نمى تــوان نقــض 
ــه یــا مصــادره5۹ امــا اگــر میــان حق هــای موجــود خلــل  کــرد مگــر از طریــق توافــق آزادان
و فرجــى باشــد، اراده آزاد مى توانــد در آن هــا وارد شــده و تهدیــدی جدیــد بــه بــار آورد. امــا 
ایــن واقعیــت آشــکار ایــن  اصــل کلــى را نقــض نمى کنــد کــه اگــر حقــى مــورد چــون و 
چــرا قــرار بگیــرد، بایــد ســّنت کهــِن خیــر و نــه ارادة دلبخواهــى هــر انســان زنــده، بــه مناقشــه 
فیصلــه  دهــد. جامعــة قــرون وســطایى به واســطة ایــدة احیــاء قانــون کهــن خیــر، در کل آزادی 
عمــل بســنده ای در حــوزة بســط قوانیــن موجــود، متناســب بــا ایده هــای تقنینــى رایــج در هــر 

57-Saxo Grammaticus

58-legem emendare

59-forfeiture
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زمــان خــاص، بدســت آورد. آن هــا بــا عطــف بــه گذشــته، بــه لحــاظ نظــری اصــاح شــدند 
و در ایــن روزگار نیــز آزادی عمــل دارنــد، مشــروط بــر اینکــه ترجیحــات و حق هــای ثبــت 

شــده بــه مانعــى در مقابــل توســعه قانــون عینــى تبدیــل نشــوند. 

بند ششم: مفاهیم تقنینی و عمل تقنینی
مــا قبــًاً نســبت های میــان مفاهیــم تقنینــى و عمــل تقنینــى را مــورد تأمــل قــرار دادیــم، و 
اکنــون در اینجــا نمى توانیــم دفتــر آن موضــوع گســترده و دشــوار را دوبــاره بگشــاییم. فقــط 
الزم اســت دو نکتــه را اضافــه کنیــم. در حالــى کــه حــق عامیانــه قــرون وســطایى چقــدر کامل 
ثبــت شــده اســت، بــه هرحــال حفــظ و مــورد ارجــاع قــرار گرفتــه اســت و نســخة مکتــوب آن 
بــه مثابــة مرجعــى وثیــق پذیرفتــه شــده اســت، بــه وضــوح مى بینیــم کــه توســعة آزادانــة قانون 
عرفــى متوقــف و بــه امــری ســخت و بســیار متصلــب تبدیــل شــده اســت. بــه لحــاظ نظــری، 
ایــن فرمــان شــاه پیپیــن ایتالیایــى کــه قانونــى کــه یکبــار ابــاغ شــد6۰، هرگــز نبایــد با ســّنت 
جایگزیــن شــود، معتبــر اســت، هرچنــد کــه جــای دیگــری بــه آن صراحــت بیــان نشــده بــود، 
ــه ایــن درســت اســت کــه اگــر  ــه و ســلطنتى ثبــت شــده اند. البت چــون همــة قوانیــن عامیان
قانــون عرفــى کامــًاً مکتــوب، و کامــًاً قبــول شــود، بــه واســطة عــدم انعطــاف فوق العــادة 
ــه  ــا ب ــود؛ ی ــل مى ش ــوچ تبدی ــک و پ ــری مضح ــه ام ــدنش، ب ــوب و پذیرفته ش ــى از مکت ناش
بیــان دیگــر، قانــون عرفــى ضرورتــًا قانــون مــدون تلقــى، و بــه قانــون مــدون تبدیــل خواهــد 
شــد. در نتیجــه، نظریــة قانــون ضابطه منــد و نقــض آن از طــرق قانــون ضابطه منــد متأخرتــر، 
ــه مکتــوب شــد، بســط  ــون عامیان ــى کــه قان ــه ناچــار ســربر خواهــد آورد. امــا حتــى زمان ب
چنــان نظریــه ای غیرضــروری بــود، چــون در قــرون وســطى قانــون ثبــت شــده صرفــًاً بخشــى 
از قانــون عرفــى جامــع تلقــى مى شــد، یعنــى ضابطه منــد ســاختن جزئــى و نــه کامــل. قوانیــن 
مــدون، کاپیتوالرهــا61، و نظیــر این هــا پیوســته بــه اطاعــت از قانــون عرفــى بــه مثابــة معیــار 

ــد. ــد مى کنن ــه تأکی الزم االطاع
امــا بــاز در اینجــا نیــز بایــد بــه دالیــل عملــى، میــان توســعه قانــون عینــى و نحــوة مواجهــه بــا 
حق هــای اعتبــاری تفکیــک قائــل شــویم هرچند مردمــان قــرون وســطى در مقــام نظــر چنــان 
ــاختن  ــا آشــکار س ــرای کشــف ی ــرون وســطایى ب ــج ق ــزار رای ــل نشــده اند. اب تفکیکــى قائ
قانــون عینــى عبــارت اســت از داوری مطلــق روز قیامــت. آن اغلــب بــدون اینکــه پژوهــش 
تاریخــى و مســتندی صــورت بگیــرد، از حافظــه یــا احســاس تقنینــى انســان های قانون پذیــر 
و معتبــر نشــأت مى گیــرد. آن اصــل، اغلــب قلمــرو قانــون را بــه نحــو ناآگاهانــه یــا بــه نحــو 

60-promulgated

61-capitularies
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ضمنــى بســط مى دهــد، تــا جایــى کــه قضــات در عمــل بیشــتر بــر مبنــای عقــل خــود داوری قان

مى کننــد تــا مطابــق ســّنتى کــه احتمــاالًً منســوخ یــا فرامــوش شــده اســت. از ســوی دیگــر، 
اگــر مفهومــى ماننــد روز قیامــت یــا چیــزی شــبیه آن در حافظــه افــراد حــک شــود، مى توانــد 
قانــون را بــه تصلــب بیشــتر دچــار کنــد و آن را بیــش از قانــون ضابطه منــد مــدرن کانالیــزه 
کنــد. دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه قانــون ســّنتى بــر خــاف قانــون مــدرن هرگــز نمى توانــد 
بــه طــور رســمى بــا قانونــى دیگــر جایگزیــن شــود. امــروزه، قانــون مــدون منســوخ شــده بــه 
ــط اگــر قانون گــذار از  ــار زده شــود، فق ــد کن ــدون جدی ــون م ــد توســط قان ســهولت مى توان
بابــت منســوخ شــدن آن واقعــًاً اطمینــان داشــته باشــد. در قــرون وســطى بــرای خاصــى از 
قانــون ســّنتى کهنــه6۲ چنــان روشــى وجــود نداشــت. در آن دوران چنیــن اظهــاری ناممکــن 

بــود:
ــان  ــه درخت ــى ک ــم و در جای ــل کنی ــوب تبدی ــه چ ــا را ب ــد آن ه ــا بای ــد؛ م ــان کهنه ان درخت

ــم.  ــو بکاری ــای ن ــتاده اند، نهال ه ــال ایس کهنس
در مقابــل، مشــخصة قــرون وســطى عبــارت اســت از قصــور در حفــظ کــردن، اعــان قوانیــن، 
ــه دیگــر  ــى ک ــتن قانون ــار گذاش ــوارد کن ــب م ــى و در نتیجــه، در اغل ــد تقنین ــى قواع ارزیاب

ــدارد.  کارکــرد ن
نــوآوری تقنینــى و ثبــات تقنینــى، هــر دو، مى تواننــد هــم مفیــد و هــم مضــر باشــند؛ مى تــوان 
در عمــل دیــد کــه حتــى در قــرون وســطى، کشمکشــى دائــم میــان ایــن دو گرایــش وجــود 
ــا کشــمکش نخســت گــره خــورده  ــز وجــود دارد کــه ب ــا کشــمکش دیگــری نی داشــت. ام
ــه واســطة ســلطة قانــون مــدون، دیگــر از بابتــش نگرانــى  اســت، کشمکشــى کــه امــروزه ب
وجــود نــدارد، یعنــى کشــمکش بــر ســر پایــداری تقنینــى63، هــواداری از ســّنت، پیوســتگى 
و اســتمرار قانــون. هــر چقــدر گســترة تقنینــى از قلمــرو همســایگان و محلــه و روســتا فراتــر 
ــه حافظــه اعتمــاد کــرد. در اســکاندیناوی )و فقــط در  ــارة آن ب ــوان درب مــى رود، کمتــر مى ت
ــه،  ــه و فاصل ــا وقف ــار و ب ــد ب ــون چن ــرای تثبیــت قان ــن ســّنت وجــود دارد کــه ب آن جــا( ای
ــط  ــه توس ــّنت، ک ــوب س ــت مکت ــد. ثب ــان مى کنن ــى اع ــفاهى و زبان ــور ش ــه ط ــون را ب قان
ــز  ــد هرگ ــده دارد، و هرچن ــر عه ــابه ب ــى مش ــود، نقش ــام مى ش ــص انج ــذاران متخص قانون گ
نمى تــوان از قانون گــذاران خواســت کــه همــة آن مکتوبــات را در حافظــه خــود نگــه دارنــد، 
امــا بــه دلیــل جامعیــت و وثاقتــى کــه ]بــرای جامعــه دارنــد[ و همچنیــن بــه دلیــل ظاهر نســبتًا 

ــد.   ــا را حفــظ بکنن ــا حــد ممکــن آن ه ــد کــه ت ــزم مى کنن نظام مندشــان، خــود را مل
ــى  ــان نقش ــطى چن ــرون وس ــر ق ــیزدهم و اواخ ــرن س ــون در ق ــب قان ــم، کت ــه مى دانی چنانک

62-stale

63-Legal permanence
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ــت در  ــى مى توانس ــن عرف ــخصى از قوانی ــای ش ــن گردآوری ه ــى ای ــد. حت ــا مى کردن را ایف
ــط  ــه فق ــرد و ن ــرار بگی ــد ق ــن ضابطه من ــگاه قوانی ــق، در جای ــد موث ــون ضابطه من ــاب قان غی
بــه حفــظ قانــون کمــک بکنــد، بلکــه ناخواســته بــه رشــد و توســعه قانــون نیــز یــاری رســاند. 
ــون انبــار  ــرای نویســندگان وجــود داشــت، چنــان کتاب هــای قان ــه واســطة حرمتــى کــه ب ب
قوانیــن کهــِن خیــر تلقــى مى شــد، بــه همــان معنــا کــه حتــى قوانیــن مکتــوب پادشــاهان و 

مــردم، بــه طــور نظــری فقــط مصــداق تأییدهــا، و نــه خلــق، قانــون بودنــد. 
امــا اکنــون بایــد بــه مســأله اصلــى پرداخــت. از منظــر امــروزی، نگرانــى از بابت حفــظ قانون، 
خیرخواهانــه و مفیــد اســت. ایــن امــور بــه تصلــب یــا تغییــر تقنینــى منجــر نمى شــود، چــون 
صرفــًاً بــر انتقــال قانــون موجــود داللــت دارد، بى آنکــه بــه ایــن پرســش بپــردازد کــه قانــون 
چــه بایــد باشــد. از ســوی دیگــر، در قــرون وســطى قانــون موجــود بــا قانــون بایســته، یکــى 
دانســته مى شــد. بــه همیــن دلیــل، در قــرون وســطى هرگونــه تــاش بــرای تضمیــن پایــداری 
و بقــای قانــون در عیــن حــال بــر نوعــى تعصــب نســبت بــه ثبــات تقنینــى داللــت داشــت ،و 
چنانکــه اکنــون برای مــان آشــکار اســت، پیوســتگى الینقطــع، بــه محرومیــت کامــل از تغییــر 
تقنینــى منجــر خواهــد شــد. بنابرایــن، قصــور از حفــظ قانــون، کــه در قــرون وســطى تــاش 
بــرای تضمیــن بقــای کامــل قانــون بــا شکســت مواجــه شــد، یــک شــّر الزم بــود، یعنــى یــک 
مفــّر ضــروری بــرای توســعه تقنینــى. ویژگــى ای بنــام قصــور کــردن، کــه در قــرون وســطى 
رایــج بــود، باعــث شــد کــه حتــى قانــون مکتــوب نیــز بــه آســانى فرامــوش شــود؛ عبــارات 
ــى کــه از قوانیــن  ــون فرامــوش شــدند؛ قواعــد تقنینــى، نظیــر مثال و فقــرات کتاب هــای قان
ــد؛ اگــر توســعه در قلمــرو قانون گــذاری نمى توانســت  ــم، از یادهــا رفتن ســالیک نقــل کردی
بــه طریقــى دیگــر بــرای خــود راهــى پیــدا کنــد، امتیازهــای تقلبــى فراوانــى ارائــه مى شــدند 
ــرار  ــن ق ــى از ای ــن عین ــا اینکــه توســط امتیازهــای دیگــر ملغــى مى شــدند. اوضــاع قوانی ی
بــود. در قــرون وســطى، در ســپهر قوانیــن اعتبــاری اختــاط نظــر و عمــل در درجة نخســت در 
قالــب عــدم اطمینــان تقنینــى مهمــى خــود را نشــان مــى داد کــه برخــاف مزیت هــای بســیاری 
کــه در مــوراد جزئــى و فــردی داشــت، تبدیــل ســّنت بــه نظریــة تقنینــى مــدرن را پیشــرفتى 

ــد.  ــى مى نمایان قطع
ــه،  ــد. بلک ــت نبودن ــم اهمی ــى ک ــای اختصاص ــى، حق ه ــى عموم ــام تقنین ــا نظ ــه ب در مقایس
فقــدان تمایــز میــان قوانیــن عینــى و قوانیــن اعتبــاری، یــا تفکیــک میــان قوانیــن عمومــى 
و قوانیــن اختصاصــى باعــث شــد کــه کوچکتریــن ادعاهــای حقوقــى افــراد تحــت الشــعاع 
حرمــت و تقــدس نظــام حقوقــى عمومــى قــرار بگیــرد، نظامــى کــه مصــون از تعــرض تلقــى 
ــد.  ــر مى ش ــاختار آن منج ــم کل س ــه تاط ــى از آن ب ــن جزئ ــر دادن کوچکتری ــد و تغیی مى ش
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بــار اخاقــى قــرون وســطى باعــث شــد کــه تأمــات ناظــر بــر مصلحــت6۴ کــم اهمیــت جلــوه قان

داده شــود و در مقابــل، همــواره حــق و باطــل جــدی گرفتــه مى شــد، فــارغ از اینکــه موضــوع 
ــارة  ــرون وســطى درب ــة ق ــدر کوچــک باشــد. در نتیجــه، نظری ــا چق ــزرگ ی ــدر ب بحــث چق
ــى  ــای تقنین ــر از ســایر نظریه ه ــى محکم ت ــاری را دارای مبنای ــای اعتب ــًا حق ه ــون ضرورت قان
مى دانســت. امــا در اینجــا نیــز ماننــد بســیاری از مــوارد دیگــر در قــرون وســطى، بــه دلیــل 
نابســندگى ابزارهــای تکنیکــى، آرمــان اولیــه تحقــق پیــدا نکــرد. هرچنــد کــه امنیــت حقوقى، 
کــه در مقــام نظــر بــه خوبــى تبییــن شــده بــود، بــه نحــوی کــه بــه لحــاظ نظــری از تعــرض 
خــرد و کان مصــون بــود و از ایــن بابــت میــان دولــت و افــراد تفاوتــى وجــود نداشــت، بــه 

دلیــل فقــدان ثبــات تقنینــى، در عمــل بــه چیــزی کامــًاً متفــاوت تبدیــل شــد. 
در بــاب حق هــای اعتبــاری نیــز همچــون حق هــای عینــى، کمبــود و آشــفتگى ثبــت مکتــوب 
ــر و  ــون، زی ــد قان ــای نظام من ــدان کتاب ه ــى فق ــود؛ یعن ــده ب ــن کنن ــأله ای تعیی ــن، مس قوانی
ــده و  ــت ش ــون ثب ــتعمال قان ــى در اس ــل های متوال ــراه نس ــى و اک ــش حقوق ــدن دان ــر ش زب
فقــدان قضــات و قانون گــذاران تحصیل کــرده. بــاز در اینجــا حق هــای اعتبــاری در محــدودة 
نزدیــکان و در بــازة زمانــى نزدیــک بــه پیدایــش آن حق هــا، قوی تــر بودنــد. هرچقــدر فاصلــة 
ــط  ــد. فق ــوارتر مى ش ــز دش ــاری نی ــای اعتب ــظ حق ه ــد، حف ــتر مى ش ــى بیش ــى و زمان مکان
خــود جناح هــای منتفــع، یعنــى صاحبــان حق هــای اعتبــاری، از نقطــه نظــر خودشــان طالــب 
حفــظ قانــون ]مرتبــط بــا حــق اعتبــاری شــان[ بودنــد و فقــط آن هــا کاری بــه ســود آن انجــام 
مى دادنــد، امــا طبیعتــًا منافع شــان یــک جانبــه بــود و اگــر در پــى حفــظ قانــون بودنــد، آن را 
بــه نحــوی پیــچ و تــاب مى دادنــد کــه در نهایــت منافــع خودشــان تأمیــن شــود. فقــط آن هــا 
ــان  ــای اعتباری ش ــه حق ه ــژه ای ک ــای وی ــوب[ امتیازه ــخة مکت ــرای حفظ]نس ــیوهایى ب آرش
را در بــر داشــت، بــه وجــود آوردنــد. امــا آرشــیو های قابــل دســترس عمــوم، کــه بتــوان بــه 
واســطة آن هــا آرشــیو های شــخصى را کنتــرل کــرد، در بیشــتر جاهــا وجــود نداشــتند. مطالبــة 
عمومــى جــّدی ایــن بــود کــه دولــت وظیفــه دارد بــرای همــه افــراد عدالتــى برابــر ایجــاد کند؛ 
ــرای  ــاه ب ــل پادش ــا در عم ــد؛ ام ــین مى کردن ــاه را تحس ــى65 پادش ــت توزیع ــى ها عدال مدرس
رعایــت بى طرفــى و تعییــن دقیــق حــق افــراد ابــزاری در دســت نداشــت. در عمــل، او مجبــور 
بــود بــر عدالــت جبرانــى66 دربــارة اشــخاص معیــن تکیــه کنــد، کــه در اینجــا هــم همــواره ظن 
ــد  ــارت بودن ــا عب ــن جناح ه ــن و مجهز تری ــه تحصیل کرده تری ــود. همیش ــرح ب ــداری مط جانب
ــان  ــا، در چن ــر این ه ــا و نظی ــیوها و بایگانى ه ــا؛ آرش ــاها و صومعه ه ــى، کلیس ــز دین از مراک

64-expediency

65-justitia distributiva

66-justitia commutativa
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جاهایــى قــرار داشــت و آن هــا باالتریــن ســنجة67  ممکــن تأمیــن امنیــت حقوقــى زمانــة خــود 
را در اختیــار داشــتند. در عیــن حــال، بــه دلیــل فقــدان معیارهــای6۸ تعییــن وثاقــت، و فقــدان 
ــا  یــاری فنــى از ســوی مراجــع عمومــى، در عمــل خــود آن هــا بیــش از هــر کــس دیگــر ب
ــا  ــرای خــود دســت و پ ــى ب ــه پادشــاهان قبل ــى و منتســب ب ــى جعل ســهولت کامــل حق های
ــاالی موفقیــت جاعــان  ــن احتمــال بســیار ب ــدان نظــارت و همچنی ــل فق ــه دلی ــد. ب مى کردن
زبردســت، وسوســه جعــل اســناد بســیار بــاال بــود. در مقابــل بایــد ایــن را پذیرفــت کــه در 
ــه  ــت. ب ــار نیس ــى دور از انتظ ــایان تقلب ــده، رواج پارس ــت ش ــیس و تثبی ــون تأس ــاب قان غی
ــا  ــه در اینج ــازد  ک ــود مى س ــه خ ــرای صومع ــژه ای را ب ــاز وی ــه امتی ــى ک ــن، راهب ــدة م عقی
نمى خواهــم از جاعــان مشــهوری ماننــد پســیودو ازیــدوره6۹ نامــى بــه میــان آورم  تصــورش 
ایــن بــود کــه جــای خــود را در بهشــت تثبیــت مى کنــد. ]بــه عنــوان یــک توجیــه ذوقــى[ آیــا 
نــه عقــل، نــه عدالــت، نــه ســّنت پذیرفتــه شــده، هیچکــدام از این هــا بــر ایــن داللــت نداشــت 
ــق داشــته باشــد، چــون بیــش از  ــه مباشــر شــیطان تعل ــد ب ــن نمى توان کــه یــک قطعــه زمی
همــه، خــوِد شــکل آن نشــان مــى داد کــه آن بایــد در اصــل بــه محوطــة جغرافیایــى صومعــه 
مجــاور تعلــق داشــته باشــد؟ آیــا آشــکار نبــود کــه امپراطــور کنســتانیتن هنگامــى کــه بــه ُرم 
جدیــد رفــت، »بایــد« در ُرم قدیــم پــاپ را وارث خــود تعییــن مى کــرد؟ آیــا ســاختار کلیســا 
ــر آن در کلیســای باســتان، بدشــکل تر  ــا صورت هــای پالوده ت ــرن نوزدهــم در مقایســه ب در ق
ــد  ــد ص ــدارد؛ در چن ــود ن ــوب وج ــند مکت ــا س ــدام از این ه ــچ ک ــورد هی ــًا در م ــود؟ یقین نب
ســال، رویــه اشــتباه جاافتــاده اســت، امــا مى تــوان بــر مبنــای حقــى باســتانى تر کــه هنــوز از 
رمــق نیفتــاده، چنــان رویــه ای را بــه چالــش کشــید، مشــروط بــر اینکــه قانــون کهــن صــادق 
بتوانــد قرائنــى مناســب و متناســب بــا ایــن روزگار عرضــه بکنــد. امــا آیا وجــود چنــان قرائنى 
منحصــراً منــوط بــه بخــت و اقبــال نیســت؟ آیــا یــک صــد ســال قبــل نورمن هــا آن هــا را 
از بیــن نبرده انــد؟ آیــا برخــى از اجــداد مــا، از روی غفلــت، در کســب یــا حفــظ آن کاهلــى 
نکرده انــد؟ اگــر چنیــن نباشــد، نهایتــًا برخــى جاعــان متقــدم، کــه بــه جنــاح مقابــل تعلــق 
ــل  ــروزی باط ــه پی ــرده و ب ــتفاده ک ــق اس ــردن ح ــه ک ــرای وارون ــود ب ــتعداد خ ــد، از اس دارن
نخواهنــد رســید؟ در نتیجــه دوبــاره ]جنــاح مقابــل[ بــرای کمــک بــه پیــروزی حــق و حقیقت، 
ــا خلــق قرائــن و بینه هــا، نتایــج  تصمیــم مى گیــرد کــه جعلــى دیگــر انجــام دهــد. جاعــل ب
غیرمنتظــره ســّنت را اصــاح کــرده و وضعیــت حقوقــى صــادق را احیــاء مى کنــد و در نهایــت 
خــود قانــون را از نــو خلــق مى کنــد. پــس، دو دســت جاعــل ماهــر در کارانــد، و هــر دو خــود 
را بــا وجــدان مى داننــد، امــا پنهانــى در تخریــب یکدیگــر مى کوشــند؛ آن هــا بــه تنهــا روش 
67-measure

68-criteria

69-Pseudo Isidore
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حقوقــى مؤثــر، خرابى هــای ســّنت را تعمیــر مى کننــد. آن هــا دربــارة کارهــای خــود صحبتــى قان

نمى کننــد. اگــر پســیودو ازیــدوره قانــون کلیســا را چنــان احیــاء کــرده اســت کــه بــه زعــم 
ــه  ــه ب ــود، و اگــر قطعــه زمینــى کــه از آن صحبــت کردیــم، پیروزمندان وی بایــد چنــان مى ب
ــت  ــد از باب ــژه مى توان ــای وی ــتفاده از امتیازه ــر اس ــدة ماه ــگاه نماین ــردد، آن ــاز گ ــه ب صومع
پیــروزی قانونــى و بــدون خون ریــزی پایکوبــى کنــد و مــا نیــز از ایــن بابــت خیالمــان آســوده 
خواهــد بــود کــه آمــرزش او توســط خداونــد کار دشــواری نخواهــد بــود. بى ثباتــى تقنینــى 

قــرون وســطى محرکــى جــذاب بــرای رواج جعــل در آن دوره بــود. 
ــى  ــى اســت، انگیزه های ــرون وســطى کاف ــان ق ــای جاع ــارة انگیزه ه ــدر بحــث درب ــن ق همی
کــه بــدون داشــتن دانشــى اولیــه دربــارة عقایــد تقنینــى قــرون وســطایى قابــل فهــم نخواهــد 
بــود. کل بحــث اخیــر تــا حــدودی در خدمــت تبییــن رواج بــى حــد و حصــر جعــل در آن دوره 
بــود. ایــن بحــث نشــان داد کــه چــرا کلیســا از برخــى آلودگى هــا مبــرا نبــود. در عیــن حــال، 
نمى تــوان انــکار کــرد کــه حتــى در قــرون وســطى چنیــن ابزارهایــى نیــز قابــل بحــث و مــورد 
ســوء ظــن بودنــد. فقــط در جایــى کــه هدفــى خیــر یــا مقــدس در کار بــود و نــه صرفــًاً منافــع 
شــخصى؛ فقــط جایــى کــه شــرایط احیــاء شــده از طریــق جعــل، از نظــر عمــوم ]مشــارکت 
کننــدگان و ناظــران آن[ دارای ریشــه ای در واقعیــت و گذشــته تلقــى مى شــد، آنــگاه جعــل در 
معنایــى کــه تبییــن کردیــم، موجــه تلقــى مى شــد. فــارغ از جاعــان، تعــداد بــاالی امتیازهــای 

ویــژه در قــرون وســطى از آشــفتگى اوضــاع و احــوال حقوقــى آن دوران حکایــت دارد.
معمــوالًً ســّنت تأییــد و تصدیــق ]امتیازهــای ویــژه[ را بــا ایــن واقعیــت تبییــن مى کننــد کــه 
در قــرون وســطى تصــوری از حکومــت مســتقل از شــخص حاکــم وجــود نداشــت، و در نتیجــه 
ــه  ــه تخــت مى نشســت، تکی ــازه ب ــه ت ــر پادشــاهى ک ــدرت شــخصى ه ــر ق ــه ب ــش از هم بی
ــه واســطة اینکــه دولتــى اســت  ــد کــه پادشــاه ب ــم دی ــه خواهی ــا در ادام ــد مى شــد. ام و تأکی
ــه و  ــر جامع ــر، از منظ ــوی دیگ ــا از س ــد، ام ــد نمى کن ــژه را تأیی ــای وی ــخصى، امتیازه غیرش
قانــون غیرشــخصى و ابــدی، آن هــا را تصدیــق مى کــرد. بنابرایــن، ســّنت تأییــد را نمى تــوان 
ــای  ــه جنبه ه ــد ب ــرد و بای ــن ک ــى تبیی ــون اساس ــر قان ــر ب ــى ناظ ــدة کل ــچ ای ــای هی ــر مبن ب

ــة تقنیــن اســتناد کــرد.  ــه روی ــا فنــون رایــج در قــرون وســطى در زمین ــه ی عمل گرایان
هــر پادشــاه از منظــر قانــون اساســى توســط دو چیــز محــدود مى شــد: افعــال ســلطنتى شــاهان 
ــطایى  ــرون وس ــای ق ــود. دولت ه ــش از خ ــروع پی ــى مش ــال حکومت ــود و افع ــش از خ پی
ــن  ــار داشــتند، و همچنی ــن شــده در اختی ــژة جایگزی ــر از فســخ امتیازهــای وی فهرســتى معتب
امــکان تحقیــق و تفحــص بــر روی امتیازهــای ویــژه معتبــر وجــود داشــت. بــه همیــن دلیــل، 
ــای  ــًاً ابزاره ــا صرف ــت. تأییدیه ه ــود نداش ــرد وج ــژه منف ــاز وی ــک امتی ــد ی ــه تأیی ــازی ب نی
کمکــى فنــى ای بودنــد کــه بــرای تأمیــن امنیــت حقوقــى و اعــام هشــدار علیــه ناامنــى حقوقى 
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اســتفاده مى شــدند. هــر کــس کــه از حقــى برآمــده از امتیــازی ویــژه برخــوردار بــود، همــواره 
بــا ایــن بیــم زندگــى خــود را ســپری مى کــرد کــه مبــادا ناگهــان امتیــاز ســلطنتى جدیــدی از 
پــرده بیــرون بیایــد کــه منافــع او را از بیــن ببــرد. البتــه کــه امتیــاز ویــژه کهن تــر، بهتــر بــود، 
مشــروط بــر اینکــه گواهــى ثانــوی و جدیــد بــه صراحــت آن را نقــض نمى کــرد. امــا بــه دلیــل 
ــت.  ــام مى گرف ــى انج ــای نامطلوب ــات، تصمیم گیری ه ــان در اطاع ــداری و نقص رواج جانب
ــن  ــه ای ــز ب ــازات نی ــد اعطــای امتی ــراد داشــتند، و فراین ــون، ای ابزارهــای اطــاع رســانى قان
ــة  ــة حقوقــى، از جنب ــا وجــود عمــق و اســتواری نظری ــود. ب نقصــان در اطاع رســانى مبتــا ب
تکنینــى و اجرایــى ضعف هــای بســیار وجــود داشــت. بنابرایــن، همیشــه ایــن امــکان وجــود 
داشــت کــه امتیــاز ویــژة کهــن خوبــى کــه حــق فــردی را تصدیــق مى کنــد، از طریــق امتیــاز 
ســلطنتى دیگــری کــه از ســوی مخالفانــش رو مى شــود، باطــل شــود، امتیــازی کــه خــواه از 
مجــرای جعــل، خــواه بــا مســتنداتى معتبــر و خــواه بــا شــعار ابطــال حــق ویــژه خــود شــخص، 
ــخص  ــان ش ــه مخالف ــت ک ــود داش ــى وج ــه تضمین ــرایطى چ ــن ش ــدند. در چنی ــرح مى ش مط
ــد؟  ــد نکن ــان تأیی ــا اطمین ــدرت، آن را ب ــاهِ در ق ــه پادش ــد ک ــف نکنن ــى را کش ــاز کهن امتی
ــة  ــک منطق ــط ی ــرون وســطى فق ــاک ق ــگل خطرن ــى جن خاصــه اینکــه، در آشــفتگى تقنین
نســبتًا امــن وجــود داشــد: اینکــه بــدون فــوت وقــت و بــه ســرعت از هــر پادشــاهى کــه تــازه 
بــر تخــت جلــوس کــرده اســت، تأییدیــه ای بــرای حق هــای اعتبــاری خــود اخــذ بکننــد. در 
ایــن صــورت در طــول حیــات و ســلطنت پادشــاه مذکــور، شــخص تــا حــدودی از اتفاقــات 
ــت  ــود و نمى توانس ــور ب ــًاً مجب ــورد کام ــن م ــاه در ای ــت. پادش ــبى داش ــى نس ــوار ایمن ناگ
ــى در  ــچ تضمین ــار اســاف پادشــاه هی ــا و رفت ــرود. کنش ه ــره ب ــى از انجــام آن طف ــه راحت ب
مــورد رفتــار پادشــاه فعلــى بدســت نمى دهــد. هیــچ تضمینــى وجــود نداشــت کــه ممکن اســت 
پادشــاه بینــه ای را بپذیــرد و بــر مبنــای آن عمــل بکنــد کــه توســط مخالفانــى عرضــه شــده 
ــزون  ــدارد. اف ــار ن ــه در اختی ــودن آن بین ــرای آزم ــى ب ــچ مجــال و موقعیت اســت. پادشــاه هی
ــد،  ــن مى کنن ــى تضمی ــه خوب ــى را ب ــه حق های ــتانى ای ک ــای باس ــار امتیازه ــن، در کن ــر ای ب
ــر  ــى بهت ــد، خیل ــن مى کنن ــا را تضمی ــان حق ه ــه هم ــری ک ــد دیگ ــای جدی ــتن امتیازه داش
بــود. مراجــع تأییــد کننــده در عمــل همــواره نســبت بــه امتیازهــای قدیمــى ســوءظنى موجــه 
داشــتند، چــون اوالً اثبــات صحــت آن هــا بســیار دشــوار بــود و ثانیــًا، و مهم تــر از آن، اســناد 
ــا  ــد. این ه ــه خــود ببین ــرات بســیاری ب ــای پیشــین مى توانســت تغیی ــى برخــى دوره ه حقوق
ــری و موشــکافى،  ــده، در صــورت اعمــال ســخت گی ــد کنن باعــث مى شــد کــه مراجــع تأیی
بســیاری از امتیازهــا را مشــکوک بیابنــد. پــس، طرفیــن ذی نفــع بــرای الحــاق حلقــه ای جدیــد 
بــه زنجیــرة تأییــد امتیازهــای مربــوط بــه هــر سلســلة پادشــاهى، انگیزه هــای خــود را داشــتند. 
اغلــب از یــک پادشــاه خواســته مى شــد کــه امتیازهــای ویــژه مربــوط بــه خــود را تأییــد کنــد. 
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ــلطنتى قان ــای س ــرای امتیازه ــتثناءئى ب ــى اس ــو ارزش ــک س ــه از ی ــدور تأییدی ــّنت ص ــس س پ

قائــل بــود، امتیازهایــى کــه بــر خــاف ابهــام واقــع در قانــون عرفــى، بــه اصطــاح در حکــم 
ســتون های اســتوار ســّنت حقوقــى بودنــد. از ســوی دیگــر، ماشــین اداری و اجرائــى مســئول 
ــل  ــن عام ــژه اصلى تری ــای وی ــه امیتازه ــوط ب ــى مرب ــاوی قضای ــه در دع ــا، ک آن تأییدیه ه
ــع  ــن مناف ــد در تأمی ــث مى ش ــه باع ــد، و در نتیج ــوب بودن ــیار معی ــد، بس ــده بودن تعیین کنن
ــدور  ــرای ص ــه ب ــای اداری ای ک ــد. هزینه ه ــل بکنن ــه عم ــا جانبداران ــراد و گروه ه ــى اف برخ
ــد  ــى بودن ــم هزینه های ــع در حک ــد، در واق ــذ مى ش ــه زور اخ ــى، ب ــرر و دائم ــای مک تأییدیه  ه
کــه بــرای بیمــه نــه در مقابــل هــر خطــر و تهدیــد برآمــده از قانــون اساســى در مقابــل حق های 
اختصاصــى ویــژه )ماننــد خطــری کــه بــه نــدرت از قبل تغییــر حاکــم امتیــازات ویــژه را تهدید 
مى کــرد(، بلکــه در مقابــل خطاهــا و خطرهــای فنــى حقوقــى برآمــده از آشــفتگى حاکــم بــر 

ــدند.  ــذ مى ش ــلطنتى، اخ ادارات س
ــه از مســائل  در اینجــا نمى توانیــم از ایــن موضــوع بحــث کنیــم کــه خــود پادشــاهان چگون
اساســى از بابــت شــرایط متزلــزل برآمــده از ناتوانــى فنــى در تأمیــن پیوســتگى حقوقــى، دچار 
ــود  ــاد ب ــان زی ــا چن ــا و زمان ه ــى مکان ه ــى در برخ ــى حقوق ــن بى ثبات ــد.7۰  ای ــکل بودن مش
کــه گاهــى خصیصــة تقنینــى حیــات عمومــى قــرون وســطایى نفــى مى شــود و بــه جــای آن، 
ــود  ــه زور حاکــم نبــود – ایــن ب ادعــا مى شــود کــه در آن دوران چیــزی جــز آشــفتگى و غلب
وضــع قــرون وســطایى کــه سیاســت و علــم حقــوق بیــش از هــر دوره تاریخــى پیــش و پــس 
از خــود بــا اخــاق چنــان پیونــد بنیــادی ای داشــت! در اینجــا نیــز ایــن واقعیــت تعییــن کننــده 
را نبایــد فرامــوش کــرد کــه در عمــل ناتوانــى فنــى بــرای انتقــال آرمــان بــه واقعیــت، علــت 
وضــع موجــود بــود؛ و درســت بــه همیــن دلیــل در دوره مــدرن، هرچنــد دیگــر بــرای قانــون 
ــرای آن قائــل  ــه مراتــب بیشــتری ب قداســت نظــری نســبت داده نمى شــود، احتــرام عملــى ب
مى شــویم، چــون در ایــن حالــت، قانــون مــدرن مؤثرتــر شــده و بهتــر حفــظ مى شــود. اگــر 
پــاپ، شــاه بارباروســا71 را مارشــال نامیــد و از او خواســت کــه بــه عنــوان مارشــال کار کنــد 
– کــه یقینــًا رویــداد مهمــى در رابطــة میــان امپراطــوری و پاپــى بــود  برداشــت او از پرســش 
ــه طــور  ــم چــه مى توانســت باشــد؟ ســّنت های شــفاهى ای کــه ب ــودن ایــن تصمی از موجــه ب
تصادفــى باقــى مانده انــد، خاطــرات اطرافیــان امپراطــور از لشکرکشــى های قبلــى پیشــین بــه 
ُرم، و در مرتبــة بعــد، امتیازهــای ویــژه ای کــه پــاپ، کــه مخالــف اوســت، بــر ضــد او صــادر 
کــرده اســت: تنهــا ابزارهــای او این هــا هســتند. پــس مى تــوان درک کــرد کــه شــاه در مقابــل 

ــون اساســى توســط دو چیــز محــدود مى شــد: افعــال ســلطنتى شــاهان پیــش از  7۰ - هــر پادشــاه از منظــر قان
خــود و افعــال حکومتــى مشــروع پیــش از خــود.

71-Barbarossa
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ــار  ــش کشــیدن اعتب ــه چال ــاده ب ــن حــال آم ــد و در عی ــان درخواســت هایى مقاومــت کن چن
»حــق« اعطایــى پــاپ باشــد، حتــى اگــر بــه دالیــل سیاســى تســلیم ایــن تصمیــم پــاپ بشــود. 
ــت آوردن  ــرای بدس ــود، ب ــر ب ــق محتاط ت ــطایى ح ــرون وس ــب ق ــدر صاح ــن، هرچق بنابرای
ــاط،  ــب احتی ــت. حس ــتری داش ــل بیش ــتر، می ــای بیش ــن، امتیازه ــد ممک ــا ح ــا و ت تأییدیه ه

ــد.  ــوب مى ش ــى، مکت ــزا و عموم ــای مج ــم از حق ه ــن، اع ــای ممک ــة حق ه هم
مــن در اینجــا مى خواهــم از اشــتینگر7۲ نقــل قــول کنــم: »قــدرت تضمیــن و ایجــاد حق هــای 
اعتبــاری بــرای افــراد، کــه مبنایشــان در نظــم حقوقــى عمومــى اســت –یعنــى قدرتــى کــه در 
ذات قانــون رومــى و قانــون مــدرن وجــود دارد – در حقــوق قــرون وســطى وجــود نداشــت. 
ــه قانــون عینــى توجــه داشــتند و هرگــز  ــه نــدرت ب ــه همیــن دلیــل، نویســندگان قانــون ب ب
ــه  ــه حق هــای اعتبــاری افــراد مى پرداختنــد. ب ــدان اعتمــاد کامــل نداشــتند، بلکــه بیشــتر ب ب
بیــان دیگــر، فــرم غالــب قانــون ثبــت شــده، همــان امتیــازات ویــژة اعطــا شــده بودنــد. افــراد 
ــن  ــژه ای تضمی ــاز وی ــب امتی ــد کــه مســتقیمًاً در قال ــاری ای برخــوردار بودن از حق هــای اعتب
مى شــدند کــه توســط رئیــس دولــت صــادر مى شــد، و ایــن عمــل نــه فقــط بــه امتیازهایــى 
ــر نظــم حقوقــى  ــد و در نتیجــه  اســتثناءءهایى ب ــد بودن ــود کــه هم قطــاران او فاق محــدود نب
عمومــى بودنــد و مصــداق »امتیــاز ویــژه« در معنــای دقیــق کلمــه بودنــد، بلکــه قلمــرو آن ها به 
امتیازهایــى کشــیده مى شــد کــه او بایــد بــدون بیــان امتیــاز یــا تضمیــن، از آن هــا برخــوردار 
میشــد، چــون از آن جــا کــه امتیازهــا اغلــب بــه طــور ویــژه ارائــه مى شــوند، عمومــًاً بــه همــة 
اعضــاءی طبقــه ای خــاص، مثــًا لردهــای مانــور73 ، یــا مردمــان آزاد7۴ ، متعلــق بودند. شــخصى 
کــه چنــان امتیــازی را بدســت مــى آورد، فــارغ از اینکــه اصــل کلــى ]کــه امتیــاز مذکــور بــر 
مبنــای آن صــادر شــده اســت[ چگونــه ثبــت شــده، یــا اصــًا ثبــت شــده یــا نــه، داشــتن آن 
ــاری  ــای اعتب ــى از حق ه ــن ناش ــا تضمی ــژه ی ــاز وی ــع، امتی ــرد. در واق ــا مى ک ــاز را ادع امتی
اعطــا شــده بــرای یــک شــخص خــاص، بــه او باالتریــن امنیــت نســبى را مى بخشــید، چــون 
تألیفــات قــرون وســطایى دربــارة قانــون عینــى همــواره تعویــض، و بــا رشــد قانــون عرفــى 

ــدند.  75 ــوخ مى ش ــد منس جدی

بند هفتم: انتقال از برداشت های قرون سطایی از قانون به برداشت های مدرن
هنــور ارائــة طرحــى مختصــر از انتقــال از برداشــت های قرون و ســطایى از قانــون بــه 
72-STEINACKER

73-manors

74-burghers

75- H. Steinacker, Oher die Entslehun der heiden Fassungen des ostert›e; chlschen I.andrechtes, 

Jahrbuch des Vereins fur Landeskunde von Niederosterreich (1917), 261.
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ــا در قان ــت؛ ام ــده اس ــى مان ــدون، باق ــر م ــه ام ــرف ب ــال از ع ــى انتق ــدرن، یعن ــت های م برداش

ــم. ــرح کنی ــى را مط ــکات مقدمات ــى ن ــم برخ ــط مى توانی ــا فق اینج
ــود از  ــارت ب ــون عب ــدرن از قان ــت م ــش برداش ــم در پیدای ــیار مه ــل بس ــن، عام ــر م ــه نظ ب
ــث  ــاال از آن بح ــه در ب ــزی ک ــطى، چی ــرون وس ــرا در ق ــل و اج ــاحت عم ــى در س ــص فن نق
ــون  ــو قان ــون ن ــه منجــر شــود کــه قان ــن نکت ــم ای ــه فه ــد ب ــًا عمــل و اجــرا بای ــم. مث کردی
کهــن را ابطــال مى کنــد. در گذشــته قانــون فرانســوی های ریپیوریــن76، تألیفــى اصیــل بــود 
ــرار  ــداع خــود ماســت« ق ــه اب ــى ک ــر« و  اصل»قانون ــِن خی ــون که ــة اصــل »قان ــه در میان ک
داشــت. در تضــاد میــان دو امتیــاز ســلطنتى، موضــوع مــورد بحــث بــه نحــوی جــزء بنــدی 
شــده بــود کــه صاحــب امتیــاز متقــدم دوســوم و صاحــب امتیــاز متأخــر یــک ســوم امتیــاز را 
کســب مى کــرد. حتــى در قــورن وســطى، قانــون جدیــد در عمــل بــه کــرّرات قانــون کهــن 
را باطــل مى کــرد، هرچنــد کــه در مقــام نظــر، چیــز پذیرفتــه شــده ای نبــود. در اصــل، فقــط 
در چارچــوب قانــون مــدون اســت کــه متأخرتریــن تدویــن از قانــون معتبــر اســت، درســت 
ــن  ــة ای ــش از غلب ــا پی ــود. ام ــر ب ــّنت، معتب ــن س ــى، قدیمى تری ــون عرف ــه در قان همان طورک
ــون مــدون پیــش از همــة دعــوی  ــون کهــن اســت، قان ــر از قان ــو قوی ت ــون ن اصــل کــه قان
ــد  ــا ضابطــة خــاص مى توان ــن ی ــا کــه هــر تدوی ــن معن ــه ای ــون را داشــت، ب تألیــف کل قان

ــد.  ــا ابطــال کن ــع در آن قلمــرو را تعویــض ی ــر واق ــن قدیمى ت همــة قوانی
یکــى از ابزارهــای انتقــال از حقــوق عرفــى بــه حقــوق مــدّون عبــارت بــود از حقــوق آمــوزش 
ــا کــرد. حقــوق  ــى نقــش مهمــى ایف ــا حقــوق تعلیمــى، و در اینجــا حقــوق روم داده شــده ی
رومــى بــه ســهولت در حقــوق عرفــى جــذب شــد، و ســپس همچــون بــذری متــوّرم، پوســتة 
ضعیــف شــده ســّنت و عــرف راشــکافت. کتــاب مجموعــة قضایــى77 اثــری اســت مشــتمل بــر 
قطعــات، کــه مصــداق ضابطــه یــا تدویــن نیســت. امــا هرچنــد بخشــى از علــم حقــوق مــرده، 
ــد.  ــمار مى آی ــه ش ــول ب ــارة اص ــد درب ــفى نظام من ــى و کش ــت، بررس ــده، اس ــّنتى زن ــه س و ن
ــرد  ــه ک ــى را یکپارچ ــوق روم ــام حق ــه آن، نظ ــؤّدی ب ــى م ــت تعلیم ــا فعالی ــول، ی ــن اص ای
ــع  ــدون جام ــار م ــرای تفســیر آث ــب علمــى ب ــاز را داد کــه در قال ــن امتی ــه ای ــم فق ــه عل و ب
عمــل بکنــد. امــا درســت همان گونــه کــه قانــون پاندکــت7۸ نظامــى اســت جامــع از حقــوق 
ــه همیــن ترتیــب پژوهــش حقوقــى و ضابطه منــدی ای کــه از آن پژوهــش حاصــل  ــى، ب مدن
ــة  ــى، روی ــون جزای ــى از قان ــب نظام های ــده را در قال مى شــود، ســایر قانون گذاری هــای پراکن
قضایــى، حقــوق عمومــى، و نظیــر این هــا، در مــى آورد. حتــى اگــر ایــن یکپارچگــى مــدرِن 

76-Ripuarian

77- Corpus Juris

78-Pandects
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متشــکل از قانــون محقــق، چیــزی در ردیــف جعلیاتــى باشــد کــه برداشــت قــرون وســطایى 
از قانــون تلقــى مى شــد، همچنــان برتــری فنــى تعیین کننــده ای دارد و امــروزه بــرای اجــرای 
قانــون در جوامــع بــزرگ ضــرورت دارد. قانــون عرفــى فقــط بــرای جوامــع کوچــک مناســب 
ــه از حیــث پیشــرفت در آرمان هــا، برداشــت  اســت. امــا فقــط از جنبــة پیشــرفت فنــى، و ن
ــر برداشــت قــرون وســطایى برتــری دارد. مى تــوان فراینــد تاریخــى ای را  مــدرن از قانــون ب
مشــاهده کــرد کــه منجــر بــه ایــن شــد کــه قانــون عرفــى پراکنــده و محــدود بــه یــک منطقــه، 
ــون مــدون جامــع تبدیــل شــود. نتیجــه ایــن شــد کــه حقــوق قطعى تــر،  ــه قان ــه تدریــج ب ب
ــى  ــوق عرف ــدرن، حق ــوق م ــتر حق ــا رواج بیش ــود. ب ــر ش ــال پویا ت ــن ح ــر و در عی متعین ت
متصلب تــر شــد و هنگامــى کــه برخــاف ماهیــت خــود، ســیالیت پیــدا کــرد، بســیار مبهم تــر 
ــى  ــى طوالن ــازة زمان ــا در ب ــد در قلمــروی وســیع ی ــه بتوان ــود ک و مغشــوش تر از آن شــده ب

مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. 

ــط،  ــون مجموعــه ای اســت کامــل کــه در قالــب ضواب ــاد کــه قان ــو جــا افت ایــن برداشــت ن
ــا  ــرد ت ــف ک ــى کش ــان داد و ابزارهای ــود را نش ــج خ ــه تدری ــرد و ب ــد ک ــاز رش ــب نی حس
ــه  ــه و ب ــامان یافت ــطایى س ــرون وس ــى ق ــخصى، و تصادف ــده، ش ــى پراکن ــته های حقوق نوش
متونــى معتبــر و قابــل اســتناد تبدیــل شــوند. امــا همین کــه محقــق حــوزة حقــوق یــا دولــت 
انجــام ایــن کار را برعهــده گرفــت، در عمــل در مســیری افتــاد کــه نتیجــه آن ایــن افســانه بود 
کــه قانــوِن مکتــوب، جامــع اســت و قانــون محقــق، نظامــى اســت کامــل. چــون مرجعیــت 
ــى مى شــوند، در  ــاری از خطــا تلق ــى، کــه ع ــدون حقوق ــای م ــا کتاب ه ــى ی پژوهــش حقوق
جایــى کــه حقــوق عرفــى ســاکت اســت، پاســخى مهیــا مى کننــد. بــه همیــن دلیــل، دولــت از 

بــرای یــک شــخص معمولــى کــه هنــوز در او اندکــى روحیــة قــرون وســطایى زنــده 
ــا  ــد در کتاب ه ــوق بای ــون و حق ــة قان ــه هم ــت ک ــب اس ــخن عجی ــن س ــت، ای اس
باشــد و نــه در جایــى کــه خــدا قانــون را در آن جــا کاشــته اســت، یعنــى در وجــدان 
و عقایــد عامــه، در عــرف، و فاهمــة معقــول انســانى. قانــون مکتــوب محقــق توســط 
ــته  ــى در آن داش ــردم نقش ــه م ــه عام ــدون اینک ــرده، ب ــان تحصیل ک وکا و محقق
ــث  ــت، باع ــر اس ــر و متعین ت ــدون دقیق ت ــون م ــد قان ــت. هرچن ــج یاف ــند، نض باش
ــردرگمى  ــام و س ــار ابه ــون دچ ــتى قان ــت چیس ــى از باب ــردم عام ــه م ــود ک مى ش
ــه  ــان –ک ــه وکا و مدافع ــد و ب ــره ای از آن ببرن ــد به ــر نمى توانن ــا دیگ ــوند. آن ه ش
»منحرفــان از عدالــت« مى نامندشــان  بــا همــان ســوءظنى مى نگرنــد کــه بــه پزشــکان 

شــیمى دان ها مى نگرنــد. و 
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همــان لحظــه ای کــه اعــان قانــون را وظیفــه خــود تلقــى مى کنــد، بــه طــور نظــری، هــدف قان

خــود را برســاختن قانونــى کامــل و تبدیــل قانــون واقــع در فهــم مــردم از عدالــت بــه قانــون 
ــت  ــن ترتیــب، وحــدت طبیعــى ای کــه در فهــم عمومــى از عدال ــرار مى دهــد. بدی محقــق، ق
ــه وحــدت تصنعــى نظــام تقنینــى  ــوم تقنینــى، ب وجــود دارد، در ســایة اصــول برآمــده از عل
ــد  ــت پیون ــى از عدال ــم عموم ــد و فه ــون ضابطه من ــان قان ــه می ــى ک ــود، اصول ــل مى ش تبدی

مى زننــد. 
ــرون  ــت ق ــرا برداش ــه چ ــازد ک ــکار س ــد آش ــى مى توان ــى اجمال ــک بررس ــه، ی ــه اینک نتیج
وســطایى از قانــون همچنــان در مقابــل فشــار ایده هــای مــدرن مقاومــت مى کنــد و بــه تدریــج 
بــر ایده هــای مــدرن غلبــه پیــدا خواهــد کــرد. بــرای یــک شــخص معمولــى کــه هنــوز در او 
اندکــى روحیــة قــرون وســطایى زنــده اســت، ایــن ســخن عجیــب اســت کــه همــة قانــون و 
حقــوق بایــد در کتاب هــا باشــد و نــه در جایــى کــه خــدا قانــون را در آن جــا کاشــته اســت، 
یعنــى در وجــدان و عقایــد عامــه، در عــرف، و فاهمــة معقــول انســانى. قانــون مکتــوب محقــق 
توســط وکا و محققــان تحصیل کــرده، بــدون اینکــه عامــه مــردم نقشــى در آن داشــته باشــند، 
نضــج یافــت. هرچنــد قانــون مــدون دقیق تــر و متعین تــر اســت، باعــث مى شــود کــه مــردم 
ــد  ــا دیگــر نمى توانن ــام و ســردرگمى شــوند. آن ه ــون دچــار ابه ــت چیســتى قان ــى از باب عام
بهــره ای از آن ببرنــد و بــه وکا و مدافعــان –کــه »منحرفــان از عدالــت« مى نامندشــان  بــا همــان 
ســوءظنى مى نگرنــد کــه بــه پزشــکان و شــیمى دان ها مى نگرنــد. امــا اگــر بیمــاری از ســوی 
خــدا فرســتاده شــده اســت، و در نتیجــه کمکــى از بشــر ســاخته نیســت، قوانیــن مغشــوش و 
ــن  ــى از رومى هــای بى دی ــا حت ــز دلبخواهــى توســط انســان ها ســاخته شــده اند، ی نامفهــوم نی
اخــذ شــده اند و در بولونیــا7۹  در کاس هــای درس و صفحــات کتاب هــا از نــو احیــاء شــده اند. 
دهقــان پیــر گمــان مى کنــد کــه حتــى اگــر تفســیرها و اوراقــى از کتــاب مجموعــة حقوقــى 
کــه پســرش در روزهــای تعطیــل بــا خــود بــه خانــه مــى آورد، بَکنــد، کاری درســت انجــام 

داده اســت. 
در واقــع، قانــون محقــق و ضابطه منــد اغلــب مواقــع کمتــر از قانــون عرفــى بــه کار مى آیــد. 
قانــون عرفــى بــى ســر و صــدا از میــان قوانیــن منســوخ شــده مى گــذرد و در صلــح مى میــرد، 
ــد.  ــى مى مان ــوان باق ــاور دارد، ج ــود ب ــودن خ ــن ب ــه که ــه ب ــى ک ــون، در حال ــود قان ــا خ ام
ــازه  ــى ت ــون کهــن اســت، جریان ــه قان ــو ب ــون ن ــد دائمــى قان ــا آن کهــن نیســت؛ آن پیون ام
ــادی توســط  ــا حــد زی ــرون مى جهــد و ت ــون معاصــر کــه از چشــمه های ناخــودآگاه بی از قان
ــوی  ــود. از س ــزه نمى ش ــده، کانالی ــت ش ــاز ثب ــون و امتی ــدة قان ــت ش ــای تثبی محدودیت ه
دیگــر، قانــون مــدون نمى توانــد از یــوغ متــون حقوقــى خــاص شــود، مگــر اینکــه متنــى نــو 
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جایگزیــن متنــى کهــن شــود، حتــى اگــر خــود زندگــى خیلــى پیــش از آن متــون کهــن را بــه 
دیــار عــدم رهســپار کــرده اســت؛ در ایــن میــان متــن مــرده قــدرت خــود را بــر روی زندگــى 

ــد.  ــظ مى کن حف
قانــون عرفــى شــبیه جنگلــى اســت کــه هرچنــد هرگــز از بیــن نمــى رود و بــه نــدرت ظاهــر 
ــه جنگلــى  کلــى خــود را عــوض مى کنــد، پیوســته جــوان مى شــود و در طــول صــد ســال ب
ــى قدیمــى باقــى  ــودة چوب ــد کــه در ظاهــر همــان ت ــًاً متفــاوت تبدیــل مى شــود، هرچن کام
مى مانــد، تــوده ای کــه در آن رشــدی آهســته در یــک قســمت بــا فســاد و زوالــى در قســمتى 
دیگــر، همــراه اســت. امــا جــوان شــدن قانــون مکتــوِب محقــق شــبیه لــرزش حاصــل از زمیــن 
ــه جــای فایــده،  ــرای عقــل بى معنــا مى شــود  و ب ــرزه اســت. هنگامــى کــه قانــون مــدون ب ل
ــا  ــود، ام ــر مى ش ــه اجتناب ناپذی ــى و آگاهان ــر ناگهان ــگاه تغیی ــود، آن ــت مى ش ــب زحم موج
پیــش از رســیدن آن زمــان، مــرگ قانــون کهــن مجــاز مى شــود. بــا ایــن حــال، هنگامــى کــه 
اوضــاع و احوالــى خــاص بــا فهــم مــردم عــادی از عدالــت تناقــض پیــدا مى کنــد، بــه درســتى 
ایــن پرســش قــرون وســطایى ســر بــر مــى آورد: چــرا آنچــه کــه حــق اســت، در عیــن حــال 
قانــون نیــز نیســت اکنون، بى درنــگ، بــدون تأخیــر، و بــدون تشــریفات تقنینــى؟ فهــم قــرون 
ــه لحــاظ  ــه، ب ــا روح، مبهــم، مغشــوش، و غیرعمل گرایان ــزی اســت ب ــون چی وســطایى از قان
فنــى معیــوب، امــا در عیــن حــال خــاق، واال، و متناســب بــا نیازهــای آدمــى؛ انســان ها بــا 
خوشــحالى بــه آن برداشــت از قانــون بــاز مى گردنــد، بــه خصــوص هنگامــى کــه قوانیــن اولیــه 
نانوشــته و برآمــده از وجــدان آدمــى علیــه، بــه زعــم آن هــا، بى روحــى قوانیــن مــدون مکتــوب 
مى شــورد؛ مثــًا، حــق دیریــن مقاومــت، بــه ایــن طریــق باقــى مى مانــد. امــا اگــر اکنــون بــه 
بخــش دوم پژوهــش مــا بنگریــد، یعنــى قانــون اساســى در معنــای دقیــق کلمــه، همــة این هــا 

را بــه وضــوح درخواهیــد یافــت.



اقتصاد توسعه؛ راه میانه سوسیالیسم
توسعه به مثابة مداخله دولت

سلیمان عبدی

ــن  ــد مت ــده چن ــتار برگزی ــن نوش ای
ــا  ــاط ب ــزس در ارتب ــه می از مؤسس
اقتصــاد توســعه اســت کــه بــه 
پیشــنهاد فرشــید حســن زاده گرامــى 
ــت و  ــة مالکّی ــرای درج در فصلنام ب
بــازار گــردآوری و ترجمــه شــده 

ــت. اس
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ــفانه  ــت و متأس ــازار اس ــاد ب ــت در اقتص ــتر دول ــة بیش ــرای مداخل ــى ب ــعه راه ــاد توس اقتص
ــر  ــارت ب ــى نظ ــه و حت ــن بودج ــا تأمی ــز ب ــادی نی ــى اقتص ــن الملل ــای بی ــا و ارگان ه نهاده
اجــرای برنامه هــای ارائــه شــده بــه کشــورهای توســعه نیافتــة تحــت نظــر خــود بــر اعمــال 
ــى  ــه صورت ــوب ب ــة معی ــن چرخ ــن زده و ای ــه دام ــه بیشــتر سیاســت های مداخله گران ــر چ ه
ــد  ــر برس ــه نظ ــه ب ــر احمقان ــم دیگ ــاع از سوسیالیس ــاید دف ــود. ش ــردازش مى ش ــى بازپ جهان
ــعه  ــردازان توس ــا نظریه پ ــل ب ــیاری در تقاب ــای بس ــا چالش ه ــازار ب ــام ب ــان نظ ــى مدافع ول
ــرای  ــا اج ــان ب ــى، گاه منافعش ــن نظریات ــواداران چنی ــه ه ــد چراک ــدار روبروین ــعة پای و توس
ــای  ــن برنامه ه ــان چنی ــزاران و مجری ــود کارگ ــى گاه خ ــورده و حت ــره خ ــا گ ــن برنامه ه ای
دولتــى هســتند. مبنــای نظــری چنیــن مباحثــى از جــان مینــارد کینــز سرچشــمه مى گیــرد یعنى 
ــه  ــروت قلمــداد کــرده و بدین گون ــد ث ــذ تولی ــا منف ــکاری کــه آن را تنه ــدن بی ــای برچی روی
ــى  ــى برپای ــد. متول ــدار مى کن ــان را پدی ــى آن ــه آرمان ــة مرف ــدار، جامع ــداوم و پای ــدی م رش
چنیــن رویایــى دولــت اســت و بــدون شــک ایــن خــود ابــزاری بــرای ایجــاد اعتبــار بــرای 
ــز نیــز در همیــن راستاســت،  ایــن ســازه اســت. نظریــات بازتوزیــع شــبهه لیبــرال جــان رال
ــه  ــتیاق ب ــت و اش ــاد عدال ــى ایج ــتانى در پ ــام مالیات س ــر نظ ــد ب ــا تأکی ــه ب ــى ک نظریات
مشــارکت اجتماعى انــد. در ایــن نظریــات نیــز متولــى امــر تنهــا دولــت اســت و البتــه نتیجــه 
آن اعتبارزایــى بــرای دولــت خواهــد بــود. ســرو تــه ایــن نظریــات تأکیــد بــر نقــش دولــت بــا 
اتــکاء بــر مالیات هــا و تعرفه هــا و چــاپ اســکناس اســت کــه تنهــا در حیطــه وظایــف دولــت 
ــوق،  ــید و مش ــای سوبس ــا اعط ــرمایه و ی ــع س ــا بازتوزی ــد ب ــول مى توان ــت متم ــوده و دول ب
ــه  ــترک هم ــرج مش ــد. مخ ــرار ده ــو ق ــه جل ــداوم و رو ب ــى م ــاد را در گردش ــه اقتص چرخ
ایــن نظریــات نادیــده گرفتــن اقتصادبــازار و یــا بدبینــى نســبت بــه عملکــرد بــازار و یــا در 
خوشــبینانه ترین حالــت، ناقــص دانســتن و یــا کژکارکــرد قلمدادکــردن بعضــى عملکردهــای 
بــازار اســت؛ کــه همگــى را بایســت بــا دیــده دشــمنان آزادی اقتصــاد بــه بــاد انتقــاد گرفــت. 
مدافعــان اقتصــادآزاد نیازمنــد یــک انگیــزة آرمانــى تمامیت خــواه بــرای بــه مبــارزه طلبیــدن 
ایــن نظریاتنــد و در ایــن مســیر کمتریــن ســازش پیامــدی جــز تــن دادن بــه زیــاده خواهــى 

روشــنفکرمأبانة دشــمنان آزادی نخواهــد داشــت. 

اقتصادتوسعه به مثابة یک طرح رفاه اشتراکی
ناتان کیبل

ــه  ــدام ب ــراً اق ــع در نشــویل  اســت اخی بیکــون ســّنتر  کــه یــک اندیشــکده آزادی خــواه واق
ــردازد.  ــى  مى پ ــى در تنس ــرکت های رفاه ــر ش ــه تأثی ــه ب ــت ک ــرده اس ــم ک ــک فیل ــر ی نش
پروفســور گلیــن رینولــد  در ایــن فیلــم بــه تأثیــر عایــدات مالیاتــى هنگفتــى کــه اداره محلــى 
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کانتــى شــلبى  بــه غــول مبلمــان ســازی ایکیــا  بــرای افتتــاح مکانــى در ممفیــس ارائــه کــرده اق
ــان بزرگــى کــه صاحبــان صنایــع کوچــک ممفیــس از ایــن اقــدام متحمــل  مى پــردازد و زی
ــزی  ــت تمرک ــاالری در کل ایال ــر رابطه س ــم ب ــن فیل ــذارد. ای ــش مى گ ــه نمای ــده اند را ب ش
دوبــاره دارد. اخیــراً، چهــار شــرکت بــزرگ رســانه ای در ایالــت تنســى نتایــج یــک تحقیــق 
ــد کــه  ــا دریافتن ــد. آن ه ــه ای و تشــویقى منتشــر کردن ــورد برنامه هــای یاران ــه را در م ده ماه
برنامه هــای رفاهــى شــرکت های داوطلــب چیــزی بالــغ بــر ۲,5 میلیــارد دالر در ســال اســت. 
طبــق گــزارش روزنامــه تایمــز فــری پــرس وزارت توســعه اقتصــادی و اجتماعــى، کــه دلیــل 
وجــودی آن صرفــًاً امتیــازات دولتــى اســت، از زمانــى کــه بیــل هاســلم فرمانــدار شــده اســت، 
هزینــه هــای خــود را ۸۰درصــد افزایــش داده اســت. البته ایــن تحقیقــات از فقدان پاســخگویى 
ابــراز تأســف کــرده و تایــم فــری پــرس ابــراز مــى دارد کــه ایــن برنامــهء تشــویقى حتــى بــر 
اســاس معیارهــای خــود، عملکــردی ناموفــق داشــته و در ایجــاد اشــتغال ناتــوان بــوده اســت. 
بــا اینحــال بــرای اثبــات زیانبــار بــودن رابطه ســاالری در اقتصــاد نیــازی بــه اثبــات بــا اعــداد 

و ارقــام نیســت. 

چرا رابطه ساالری، کاری احمقانه است؟
مدافعــان برنامــه رفاهــى آن را یــک راهــکار بــرای ایجــاد اشــتغال بــرای مناطــق حاشــیه ای 
ــى و  ــدات مالیات ــا، عای ــق یارانه ه ــه از طری ــاغلى ک ــد مش ــن باورن ــر ای ــرده و ب ــداد ک قلم
ــه  ــش را در جامع ــکان پیدای ــا ام ــن حمایت ه ــدون ای ــوند ب ــاد مى ش ــاص ایج ــازات خ امتی
ــرای کارگــران در  ــای کار و شــغل بیشــتر ب ــه معن ــن مشــاغل ب ــد داشــت. ایجــاد ای نخواهن
ــتاندارد  ــرده و اس ــد ک ــاد درآم ــران ایج ــرای کارگ ــاغل ب ــن مش ــت. ای ــان اس ــق خودش مناط
ــکار  ــان بی ــن برنامه هــای رفاهــى آن ــدون ای ــان ب ــه زعــم آن ــرد، ب ــاال مى ب ــان را ب زندگــى آن

ــود.  ــد ب ــرو خواهن ــا مشــکل روب ــده و از لحــاظ اقتصــاد ب مان
ــى،  ــت های رفاه ــاب سیاس ــه در غی ــت ک ــده اس ــن ای ــتداللى ای ــن اس ــه چنی ــتین نتیج نخس
ــوای کســانى  ــن سیاســت ها موجــب اغ ــه ممکــن اســت ای ــد شــد. البت شــغلى ایجــاد نخواه
ــا را از  ــت، م ــل رؤی ــوری و قاب ــج ف ــن نتای ــر ای ــز ب ــى تمرک ــود ول ــف ش ــق مختل در مناط
ــاغلى  ــى مش ــای رفاه ــان برنامه ه ــد. مدافع ــى کن ــل م ــت ها غاف ــن سیاس ــل ای ــرات کام تأثی
ــد. منابعــى  ــان وجــود خواهــد داشــت کامــًاً نادیــده مى گیرن را کــه در غیــاب برنامه هــای آن
کــه در نتیجــه برنامه هــای حمایتــى و سوبســیدها و یارانه هــای در مســیرهای خاصــى هدایــت 
مى شــوند مى توانســت بــرای تولیــد کاالهایــى دیگــر در دیگــر مشــاغل بــه کار گرفتــه شــوند. 
بــه عبارتــى ســاده تر مصرف کننــدگان پــول خــود را بــرای کاالهــای مــورد نیــاز خــود هزینــه 
مى کردنــد و تولیدکننــدگان نیــز در راســتای تأمیــن ایــن نیازهــا بــا به کارگیــری نیــروی کار 
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بــه عرضــه کاالی مــورد نیــاز اقــدام مى کردنــد. انــکار توانایــى و تعهــد کارآفرینــان چیــزی جز 
ــای ســودآور شــغلى نیســت.  ــکار طبیعــت بشــر در اســتفاده از فرصت ه ان

پارگــراف بــاال بــه مهمتریــن نقــص ایــن برنامه هــا اشــاره دارد بــه گونــه ای کــه در برنامه هــای 
رفاهــى اصــل ســودآوری نــه بــر مبنــای تصمیــم مصرف کننــده بلکــه بــر اســاس تصمیمــات 
سیاســى و اداری معیــن مى شــود. در بــازارآزاد، مصرف کننــدگان اجــازه دارنــد تــا به صورتــى 
ــد رضایــت  ــا هــر تجارتــى کــه بتوان ــر همیــن مبن ــا هــم تبــادل داشــته باشــند و ب ــه ب آزادان
ــن  ــق همی ــود. از طری ــد ب ــودمند خواه ــد، س ــرآورده کن ــى و ب ــدگان را پیش بین مصرف کنن
مکانیســم حیاتــى، مصرف کننــدگان مطمئــن مى شــوند کــه منابــع بــه کاراتریــن و مؤثرتریــن 
ــدگان  ــان و تولیدکنن ــل زی ــد، متحم ــدگان غیرمولّ ــود و تولیدکنن ــه مى ش ــه کار گرفت ــیوه ب ش
ــید،  ــرکت ها از سوبس ــى ش ــاع برخ ــل انتف ــا دلی ــت تنه ــوند. در حقیق ــع مى ش ــد، منتف مولّ
ــد متضــرر شــده  ــن فراین ــان در ای ــن واقعیــت اســت کــه آن ــازات دولتــى ای یارانه هــا و امتی
ــای  ــن برنامه ه ــق ای ــه از طری ــد بدینگون ــدگان نبوده ان ــاز مصرف کنن ــن نی ــه تأمی ــادر ب و ق
رفاهــى، منابــع بــه خطــوط ناکارآمــد تولیــد هدایــت شــده و بــه شــرکت های شکســت خــورده 
ــته  ــور داش ــد حض ــه تولی ــان در چرخ ــدگان همچن ــه مصرف کنن ــا هزین ــا ب ــد ت ــازه مى ده اج
باشــند. بدین صــورت ســاختار تولیــد اقتصــادی دچــار انحــراف شــده و بیانگــر خواســته های 
ــت  ــص نادرس ــى و تخصی ــاالرانه دولت ــت های دوست س ــا سیاس ــت و ب ــدگان نیس مصرف کنن
منابــع، امــکان تولیــد ثــروت کمتــر شــده و منابــع و ثــروت بــه دســت کســانى مى افتــد کــه 
ــد. اگــر چــه  ــه دســت نیاورده ان ــر اســاس توانایــى خــود آن را ب شایســتگى آن را نداشــته و ب
برچیــده شــدن ایــن سیاســت های رفاهــى و حمایتــى در کوتاه مــدت شــاید ســخت باشــد ولــى 
در بلندمــدت حــذف مداخــات دولتــى پیامدهــای مثبتــى داشــته و بــا مکانیســم ســود و زیان ما 
را بــه ســاختار اقتصــادی مولـّـد رهنمــون مى کنــد کــه ترجیحــات مصرف کننــده را بــه درســتى 

در برنامه هــای رفاهــى اصــل ســودآوری نــه بــر مبنــای تصمیــم مصرف کننــده بلکه بر 
اســاس تصمیمــات سیاســى و اداری معیــن مى شــود. در بــازارآزاد، مصرف کننــدگان 
اجــازه دارنــد تــا به صورتــى آزادانــه بــا هــم تبــادل داشــته باشــند و بــر همیــن مبنــا 
هــر تجارتــى کــه بتوانــد رضایــت مصرف کننــدگان را پیش بینــى و بــرآورده کنــد، 
ســودمند خواهــد بــود. از طریــق همیــن مکانیســم حیاتــى، مصرف کننــدگان مطمئــن 
ــود و  ــه مى ش ــیوه به کارگرفت ــن ش ــن و مؤثرتری ــه کاراتری ــع ب ــه مناب ــوند ک مى ش

تولیدکننــدگان غیرمولـّـد، متحمــل زیــان و تولیدکننــدگان مولـّـد، منتفــع مى شــوند.
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منعکــس مى ســازد. بــا از بیــن رفتــن ایــن برنامه هــای رفاهــى، منابــع کمتــر هــدر داده مى شــود اق
و نیازهــای بیشــتری از مصــرف کننــدگان بــرآورده مى شــود. 

بهترین راه رشد ثروت
ــه  ــردم را ب ــى م ــود زندگ ــى بهب ــود یعن ــدف خ ــه ه ــتیم ک ــادی هس ــان اقتص ــا خواه ــر م اگ
بهتریــن نحــو انجــام دهــد بایســتى سیاســت های رفاهــى و حمایتــى را برچینیــم. حقیقــت ایــن 
اســت کــه مشــاغل خــوب بــه کمــک دولــت نیــازی ندارنــد، ایــن مشــاغل بــد و ناکارآمدنــد 
کــه نیازمنــد مســاعدت و حمایت هــای دولتى انــد. اگــر قانون گــذاران واقعــًاً مایــل بــه انتفــاع 

جامعــة خویشــند بایســتى ایــن سیاســت ها را کنــار گذارنــد. 
ــرار  ــى ق ــش خصوص ــر راه بخ ــر س ــه ب ــت ک ــن اس ــذار ای ــک قانون گ ــرای ی ــن راه ب بهتری
ــت،  ــوق مالکّی ــت در حق ــال دخال ــى و اعم ــت های تنظیم ــا سیاس ــتانى ی ــرد. مالیات س نگی
رشــد اقتصــادی را کنــد، متوقــف و حتــى معکــوس مى ســازد. حــذف قوانیــن صــدور مجــوز، 
ــرای  ــى ب ــای خوب ــى انتخاب ه ــر همگ ــا گی ــت و پ ــررات دس ــو مق ــا و لغ ــش مالیات ه کاه
تســریع توســعة اقتصــادی و ارتقــای رفــاه جامعه انــد. مهمتــر از همــه اینکــه ایــن اصاحــات 
ــى  ــت های رفاه ــه سیاس ــى ک ــای مخرب ــا از زیان ه ــوند ت ــرا ش ــى اج ــورت کل ــتى به ص بایس

ــد؛ جلوگیــری کننــد. ایجــاد کرده ان

معضل توسعة اقتصادی دولتی 
کریستوفر وستلى  )استاد اقتصاد کالج لوتگارت در فلوریدا(

مــن در آالبامــا  زندگــى مى کنــم و آژانــس توســعة اقتصــادی ایــن ایالــت شــاید بزرگترین نوع 
ــدگان نســبت  ــراً رأی دهن ــه اخی ــى را دارد ک ــع مال آن در کل کشــور باشــد و بیشــترین مناب
بــه تخصیــص بودجــه حاصــل از فعالیت هــای نفتــى )کــه بــه مبلغــى معــادل 75۰ ملیــون دالر 
مى رســد( بــرای ایجــاد اشــتغال، حفــظ مشــاغل موجــود، جــذب ســرمایه گذاری و رشــد صنایع 

اگــر مــا خواهــان اقتصــادی هســتیم کــه هــدف خــود یعنــى بهبــود زندگــى مــردم را 
بــه بهتریــن نحــو انجــام دهــد بایســتى سیاســت های رفاهــى و حمایتــى را برچینیــم. 
ــد، ایــن  ــازی ندارن ــت نی ــه کمــک دول حقیقــت ایــن اســت کــه مشــاغل خــوب ب
ــد. اگــر  ــد کــه نیازمنــد مســاعدت و حمایت هــای دولتى ان ــد و ناکارآمدن مشــاغل ب
ــن سیاســت ها  ــة خویشــند بایســتى ای ــاع جامع ــه انتف ــل ب ــًاً مای قانون گــذاران واقع

را کنــار گذارنــد.
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ــا  ــت ســاالنه میلیون ه ــى کــه دول ــد. از آن جای ــع راکــد رأی مثبــت دادن ــا و نجــات صنای نوپ
دالر هــدر مى دهــد و همچنیــن اختصــاص ایــن بودجــه بــرای منافــع عمومــى اســت نــه منافــع 
خــاص، امــکان مخالفــت بــا ایــن طــرح را مشــکل مى ســازد. هــرگاه مقامــات بــرای توســعة 
ــرای  اقتصــادی از مــا پــول بیشــتری مى خواهنــد بایســتى احتیــاط کنیــم، افزایــش بودجــه ب
سیاســت های توســعه احتمــال رقابــت میــان ایــاالت و بــه نفــع شــرکت ها را بیشــتر مى کنــد که 
ایــن موضــوع را مى تــوان بــا مفهــوم معضــل دوراهــى زندانــى تشــریح کــرد. معضــل دوراهــى 
ــری اقتصــادی  ــگام تصمیم گی ــال اقتصــادی در هن ــک فع ــه ی ــد ک ــى رخ مى ده ــى زمان زندان
واکنش هــای یــک بازیگــر اقتصــادی دیگــر را بایســتى در نظــر گیــرد. بــه عنــوان مثــال، اینکه 
اســمیت تصمیــم مى گیــرد در یــک بــازار ســرمایه گذاری کنــد زیــرا نگــران ایــن اســت کــه 
اگــر ســرمایه گذاری نکنــد، جانســون ایــن کار را خواهــد کــرد. اگــر اســمیت بیــش از حــد 
ســرمایه گذاری کنــد، بــه طــوری کــه ســود ســرمایه گــذاری در بــازار کاهــش یابــد یــا حتــى 

منفــى باشــد، چــه؟ 
ــاب  ــى اجتن ــن معضات ــد، از چنی ــرج مى کنن ــود را خ ــول خ ــادی پ ــاالن اقتص ــه فع زمانى ک
ــى  ــش دولت ــه در بخ ــادی ک ــعة اقتص ــای توس ــورد آژانس ه ــل در م ــن عام ــا ای ــود، ام مى ش
ــعه  ــر توس ــى را در دفت ــک زندان ــل ی ــوان معض ــد. مى ت ــدق نمى کن ــد ص ــت مى کنن فعالی
ــه شــرکت های در  ــه شــده ب ــای ارائ ــا در محــل کار مشــاهده کــرد کــه بســته های مزای آالبام
حــال توســعه را تنظیــم مى کننــد. جذابیــت ایــن عمــل ســاده اســت. اگــر ایالتــى 1میلیــون 
دالر از عایــدات مالیاتــى بــرای جــذب یــک تولیدکننــده بــه هانتســویل ارائــه دهــد و نتیجــه آن 
افزایــش درآمــد مالیاتــى بــا مبلغــى بیــش از 1میلیــون دالر باشــد، در نهایــت وضعیــت ایالــت 
و )احتمــاالًً( مالیــات دهنــدگان بهتــر اســت. اینجاســت کــه معمــای زندانــى بــه میــان مى آیــد. 
زمانــى کــه ایالت هــای دیگــر بــرای فعالیــت شــرکت های مشــابه در ایالت هــای خــود رقابــت 
ــر  ــد. ایــن امــر دولت هــا را ب مى کننــد، شــرکت های عاقــل بهتریــن پیشــنهاد را مدنظــر دارن
آن مــى دارد تــا بســته های توســعه اقتصــادی را کــه توســط ایالت هــای رقیــب ارائــه شــده، در 
نظــر گیرنــد. یــک ایالــت ســخاوت مندتر مــى توانــد مــورد توجــه شــرکت قــرار گیــرد، امــا 
بســته های تشــویقى هزینــه بســیار بیشــتری در پــى خواهنــد داشــت. حــال بایــد پرســید کــه 

آیــا ایــن همچنــان ارزشــش را دارد؟ 
رابــرت لینــچ  اقتصــاددان کالــج واشــنگتن بــه مدت ۲۰ســال در حــال مطالعــه مســائل مربوط 
بــه یارانه هــای دولتــى بــوده اســت و دریافــت کــه چنیــن بســته هایــى تأثیــر بســیار ناچیــزی 
ــن مشــوق های  ــاب ای ــه در غی ــد ک ــى دارن ــن شــرکتها در مناطــق جغرافیای ــر گســترش ای ب
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــن اس ــوم ای ــد. مفه ــدا کنن ــط پی ــا بس ــه آن ه ــتند ب ــى نمى توانس دولت
شــرکت ها کــه در آالبامــا یــا هــر ایالــت دیگــری انتخــاب مى کننــد، بــه هر حــال بــه آن جــا 
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ــر اق ــرل دفات ــر از کنت ــای نســبى فرات ــد. چــرا کــه ایالت هــا دارای مزای نقــل مــکان مــى کردن
توســعه ایالتــى خــود هســتند کــه بــرای جابجایــى یــا گســترش شــرکت ها مهــم هســتند. بــه 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــه آن را ب ــت ک ــیاری اس ــای بس ــا دارای ویژگى ه ــال، آالبام ــوان مث عن
فوق العــاده جــذاب اســت. هزینــه نیــروی کار در ایــن ایالــت کــم اســت و دارای اخــاق کاری 
مشــهور جهانــى اســت. ایــن کمتریــن ســود ســرمایه و مالیــات بــر دارایــى کشــور را با مســکن 
ــه آن را  ــى دارد ک ــى بســیار معتدل ــد. شــرایط آب و هوای ــب مى کن ــه ترکی ــه صرف ــرون ب مق
بــرای تولیــد کاالهایــى کــه بــه طــور ســّنتى بــا آب و هــوای شــمالى مرتبــط هســتند مناســب 
مى کنــد. همچنیــن بــه یکــى از مقاصــد اصلــى بازنشســتگى در تمــام ایالت هایــى تبدیــل شــده 
ــدان معناســت کــه ســود حاشــیه ای بســته های مشــوق اقتصــادی  ــن ب اســت. در مجمــوع، ای
بــرای شــرکت ها چنــدان زیــاد نیســت. لینــچ در مصاحبــة اخیــر خــود بــه ایــن نتیجــه رســید: 

ــد.« ــت نمى کردن ــازی دخال ــت مداران در آن ب » کاش سیاس
متأســفانه، وسوســة انجــام ایــن کار بســیار زیــاد اســت. از منظــر سیاســى افزیــش بودجــه بدون 
ــویقى  ــته های تش ــاد بس ــت و ایج ــذاران ایالتى س ــتقبال قانون  گ ــورد اس ــات، م ــش مالی افزای
ــاش  ــه ت ــى ک ــرای ایاالت ــد ب ــى باش ــد موهبت ــر مى توان ــرکت های آینده نگ ــذب ش ــرای ج ب
مى کننــد بــا اثــرات نامطلــوب سیاســت های دولتــى موجــود کــه حقــوق مالکّیــت را تضعیــف 
مى کنــد یــا خــروج ســرمایه و نیــروی کار را بــه ســایر ایالت هــا یــا حتــى خــارج از کشــور 
تشــویق مى کنــد، مقابلــه کننــد. امــا ایــن طبقــه سیاســى هزینه هــای ضمنــى دیگــری را کــه 
ــا گســترش دامنــه سیاســت های صنعتــى در ســطح دولتــى وجــود دارد برجســته نمى کننــد.  ب
این هــا شــامل افزایــش نســبى هزینه هــای زندگــى در مناطقــى اســت کــه منافــع مســتقیمى 
ــه در  ــت ک ــوق مالکّی ــای حق ــف نهاده ــد، تضعی ــت نمى کنن از گســترش کســب و کار دریاف
یــک اقتصادرقابتــى و جهانــى ضــروری هســتند، بــر بــاد رفتــن درآمدهــای مالیــات دهندگانــى 
ــرمایه گذاری های  ــتند، و س ــى هس ــعه دولت ــای توس ــى طرح ه ــن مال ــه تأمی ــور ب ــه مجب ک
ــر اســاس تمایــات و خواســته های  نادرســت شــرکت ها کــه اولویت هــای هزینه هایشــان را ب
ــن  ــع، ای ــد. در واق ــام مى دهن ــری انج ــواری البى گ ــاد و رانت خ ــزه فس ــا انگی ــذاران ب قانون گ
ســرمایه گذاری های نادرســت زمانــى کــه در میــان کارتلــى متشــکل از پنجــاه ایالــت انجــام 
ــت  ــا دیگــری رقاب ــرای ســرمایه محــدود ب ــدام ب ــر ک ــه ه ــر مى شــود ک ــد براب مى شــود، چن
ــک  ــه ی ــى ب ــس توســعه ایالت ــر آژان ــد، ه ــن کار را انجــام مى دهن ــا ای ــى آن ه ــد. وقت مى کنن
ــت ها در  ــن سیاس ــذاردن ای ــار گ ــود، کن ــل مى ش ــود تبدی ــت خ ــرای ایال ــص ب ــى خال منف
ــرای  ــاورش ب ــرار خواهــد داد. اگرچــه ب ــری ق ــت بهت ــدگان را در وضعی ــان مالیات دهن آن زم
جامعــه ســخت باشــد، امــا اکثریــت عمــده رشــد اقتصــادی کــه در ایــاالت متحــده اتفــاق افتــاد 

ــت. ــزی رخ داده اس ــزی متمرک ــای برنامه ری ــن هیأت ه ــود چنی ــدون وج ــع ب در واق
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عــاوه بــر ایــن، روش بهتــری بــرای ایالت هــا بــرای جــذب صنعــت را مى تــوان در مطالعــه ای 
ــس  ــه در مجل ــى ک ــر ، زمان ــان انگل ــیگان، ج ــابق میش ــدار س ــط فرمان ــه توس ــت ک یاف
قانون گــذاری میشــیگان خدمــت مى کــرد، انجــام شــد. انگلــر دریافــت کــه بهتریــن اســتراتژی 
ــا  ــات ب ــاده، کم مالی ــاری س ــط تج ــک محی ــظ ی ــب و کار، حف ــذب کس ــرای ج ــدت ب بلندم
ــه آن  ــداری اش ب ــان زمام ــر در زم ــه انگل ــتراتژی ک ــن اس ــر اســت. چنی ــررات اداری کمت مق
شــکل داد؛ از نظــر سیاســى جــذاب نیســت، امــا ایــن بیشــتر جریــان ســرمایه را نــه تنهــا در 
ایــاالت متحــده، بلکــه در سراســر جهــان توضیــح مى دهــد. آژانــس توســعة اقتصــادی دولتــى 
در تضــاد بــا آرمــان مینارشیســتى اســت. عملکــرد آنــان تصویــر برجســته ای از آخریــن شــکل 
مرکانتیلیســم اســت کــه اقتصاددانــان کاســیک بــه درســتى در گذشــته بــا آن مخالفــت کردند. 
مــا بایــد دوبــاره ایــن کار را انجــام دهیــم، نــه تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه سیاســت های کمتــر 
ــام  ــت انج ــى دول ــص داخل ــد ناخال ــام تولی ــه ن ــه ب ــاری را ک ــع اجب ــه و بازتوزی مداخله جویان
ــه  ــرکت ها، ب ــذب ش ــول و ج ــه پ ــى در عرض ــا صرفه جوی ــه ب ــم. بلک ــش دهی ــود، کاه مى ش

ســادگى از دوراهــى یــک زندانــى نیــز پرهیــز کنیــم.

شیادی تحت عنوان توسعة پایدار 
متیو هافمن 

ــان  ــود را می ــای خ ــداری ایده ه ــا پای ــد ت ــى بیابن ــتى راه ــادی بایس ــت های اقتص سوسیالیس
ــدارد از ایــن روی از عناویــن  مــردم تقویــت کننــد. امــروزه دیگــر سوسیالیســم خریــداری ن
نیابتــى همچــون توســعة پایدار اســتفاده مى کننــد. همچــون همــه لفاظى هــا و واژه پردازی هــای 
چپ گرایانــه، مفهــوم توســعة پایدار نیــز بــه گونــه ای طراحــى شــده اســت کــه شــبیه چیــزی 

لودویــگ فــون میــزس  هفتــاد ســال پیــش غیرممکــن بــودن برنامه ریــزی اقتصــادی 
ــه  ــداده ک ــازه ن ــز اج ــل هرگ ــى بین المل ــا بوروکراس ــرد، ام ــت ک ــزی را ثاب مرک
ــى،  ــى، هرمــان دال ــه عنــوان مثــال، بانــک جهان واقعیــت تأثیــر خــود را بگــذارد. ب
ــاد  ــاد اقتص ــرای ایج ــدار را ب ــِى اقتصادپای ــیک نئومالتوس ــاب کاس ــنده کت نویس
توســعة پایدار اســتخدام کــرده اســت. اقتصــاد ایــده آل دالــى توســط مقامــات دولتــِى 
عاقــل مدیریــت مى شــود کــه اجــازه نمى دهنــد منابــع بــه زیــر »ســطوح مطلــوب« 
ــد! ــار مى کنن ــد« مه ــای تول ــا »مجوزه ــت را ب ــد، و رشــد جمعی ــره کاهــش یاب در ذخی
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باشــد کــه مــورد پســند همــگان اســت. در اینجــا نــه کارآفریــن و نــه مصرف کننــده مطــرح اق
ــال  ــازده س ــزی، ی ــزی مرک ــوع برنامه ری ــن ن ــرد. ای ــرار مى گی ــا ق ــت مبن ــه دول ــت بلک نیس
پیــش در یــک کنفرانــس محیط زیســتى تحــت حمایــت ســازمان ملــل متحــد در کانــادا شــکل 
گرفــت و گروه هــای پیشــروی ســازمان ملــل ماننــد مؤسســه جهانــى واچ  از آن زمــان تاکنــون 
بــر آن تأکیــد دارنــد و دولت هــای سراســر جهــان، از جملــه دولــت امریــکا را گرفتــار خــود 
کرده انــد. مؤسســه مطالعــات محیطــى و انــرژی کنگــره بــا یــک بنیــاد ایــاالت متحــده بــرای 
توســعة پایدار و کمیســیون ملــى محیط زیســت و امنیــت، ایــن جنبــش را در اینجــا رهبــری 
ــراً در  ــد. او اخی ــت مى کن ــى حمای ــة مل ــک برنام ــى  از ی ــام ریل ــر EPA ویلی ــد. مدی مى کن
پالیســى ریویــو  هشــدار داد: توســعة اقتصــادی مبتنــى بــر اســتفاده ناپایــدار از منابــع نمى تواند 
بــدون بــه خطــر انداختــن ظرفیــت حمــل ســیاره به طــور نامحــدود ادامــه یابــد. توســعة پایدار 
یــک گام بــزرگ رو بــه جلــو در روابــط عمومــى بــرای نئومالتوســى ها اســت کــه بــه دلیــل 
ــى  ــش بین ــه 1۹7۰پی ــى را در ده ــان جهان ــع، آخرالزم ــش از حــد و کاهــش مناب ــت بی جمعی
کــرده بودنــد. در ســال 1۹۸7، زمانــى کــه کمیســیون جهانــى محیط زیســت و توســعة ســازمان 
ملــل گــزارش معــروف خــود را بــا عنــوان آینــده مشــترک مــا منتشــر کــرد، توســعة پایدار 
بــه عنــوان کلمــات رمــزی بــرای مالتوسیســم عمــل کــرد. برخــاف گزارش هــای قبلــى روز 
موعــود، از هرگونــه پیش بینــى خاصــى دربــارة فروپاشــى محیطــى اجتنــاب کــرد. امــا لحــن 
آخرالزمانــى خــود را حفــظ کــرد. ایــن ســازمان هشــدار داد: »زمــان کمى بــرای اقــدام اصاحى 
در دســت اســت«، کــه آن را بــه عنــوان برنامه ریــزی اقتصــادی ملــى بــا هماهنگــى ســازمان 
ملــل بــه نــام توســعة پایدار از نظــر زیســت محیطــى بــا حمایــت از »هزینه هــای مالــى بســیار 
بــزرگ« تعریــف کــرد. ایــن وجــوه از طریــق مالیــات بــر اســتفاده از مشــترکات بین المللــى، 
ــرای ماهواره هــای  ــا، و هزینه هــای پارکینــگ ب ــری، اســتخراج از بســتر دری ــه ماهیگی از جمل
ارتباطــى زمیــن ثابــت و همچنیــن مالیــات بــر تجــارت بین المللــى بــه ســازمان ملــل تأمیــن 

مى گــردد.
لودویــگ فــون میــزس  هفتــاد ســال پیــش غیرممکــن بــودن برنامه ریــزی اقتصــادی مرکــزی 
را ثابــت کــرد، امــا بوروکراســى بین الملــل هرگــز اجــازه نــداده کــه واقعیــت تأثیــر خــود را 
بگــذارد. بــه عنــوان مثــال، بانک جهانــى، هرمــان دالى ، نویســنده کتاب کاســیک نئومالتوســِى 
ــرای ایجــاد اقتصــاد توســعة پایدار اســتخدام کــرده اســت. اقتصــاد ایــده آل  اقتصادپایــدار را ب
دالــى توســط مقامــات دولتــِى عاقــل مدیریــت مى شــود کــه اجــازه نمى دهنــد منابــع بــه زیــر 
»ســطوح مطلــوب« در ذخیــره کاهــش یابــد، و رشــد جمعیــت را بــا »مجوزهــای تولــد« مهــار 
مى کننــد! آخریــن طــرح دالــى بــه عنــوان اقتصــاددان ارشــد در بانــک جهانــى »شــاخص رفــاه 
اقتصــادی پایــدار« اســت کــه بــا محاســبه مــواردی ماننــد از دســت دادن »تاالب هــا« جایگزیــن 
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تولیــد ناخالــص ملــى مى شــود. از آن جایــى 
ــدن  ــد، گنجان کــه ایــن اقــام قیمتــى ندارن
آن هــا کامــًاً دلخــواه اســت. مهمتــر از همــه، 
ســازمان ملــل قصــد دارد توســعة پایدار 
ــن  ــده زمی ــت آین ــى نشس ــوع اصل را موض
در برزیــل در ســال 1۹۹۲ قــرار دهــد. 
ــت  ــتداران محیط زیس ــه دوس ــت ک اینجاس
امیدوارنــد ایــاالت متحــده و ســایر کشــورها 
ــه  ــد ک ــى کنن ــای معاهدات ــه امض را وادار ب
آن هــا را مجبــور بــه اتخــاذ شــیوه های 
ــا  ــعة پایدار ب ــرا توس ــد. چ ــعةپایدار کن توس
ایــن همــه افــراد متنــوع مواجه شــده اســت؟ 
بــرای دوســتداران محیــط زیســت، این یک 
ــه  ــت ک ــد اس ــوره مفی ــه منظ ــاح هم اصط
ــش،  ــان دادن کل جنب ــرای نش ــد ب مى توان
تــا کوله گردهــای  اکوسوسیالیســت ها  از 
آخــر هفتــه بــه کار گرفتــه شــود. ایــن بــرای 
دانشــمندان و اقتصاددانــان نیــز جــذاب 
ــص« در  ــوان »متخص ــه عن ــرا ب ــت، زی اس
ــه  ــتند ک ــا هس ــى، آن ه ــن موضوعات چنی
ــدار«  ــزی »پای ــه چی ــد چ ــم مى گیرن تصمی
اســت و چــه چیــزی نیســت. بــرای آن 
ــان زود  ــای پای ــا ادع ــه ب ــا ک ــته از م دس
هنــگام دنیــا زندگــى خــود را نمى گذرانیــم، 
دســت  مى توانــد  تنهــا  توســعة پایدار 
دولــت در ارائــه آنچــه در آن بهتریــن اســت 
ــر.  ــز فق ــت ج ــزی نیس ــد و آن چی ــاز کن ب
ــان  ــه کارشناس ــه گفت ــار ب ــن ب ــل ای حداق
محیط زیســت، مــا ایــن تســلى خاطــر 
ــع  ــه نف ــم ب ــه بدانی ــت ک ــم داش را خواهی

ــت. ــان اس خودم



دو انقالب، دو تجّدد، دو الهّیات
محّمد ایمانی 
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قومــى کــه مفهــوم بــدی از خــدا دارد، همچنیــن دولتــى بــد، حکومتى 
ــد دارد.1 ــد و قوانینى ب ب

درس های فلسفة دین، هگل، 1۸31
مقدمه

نوشــتن از تاریــخ، الهّیــات، پولیتیــک، فلســفه و فکــر اروپایــى بــه زبــان فارســى بــا دو دشــواری 
تــوأم اســت. دشــواری نخســت پریشــانى و ســردرگمِى ســمانتیک صــد و پنجــاه  ســاله از مفاهیــم 
ــان فارســى و تاریخــى  ــه دلیــل نداشــتن مابه ازائــى در فرهنــگ و زب و گزاره هایــى اســت کــه ب
ــه آشــفتگى ذهنــى و زبانــى دامنــه داری دامــن زده انــد  کــه بــر آن ســرزمین ها گذشــته  اســت، ب
کــه هــر متنــى در ایــن زمینــه را مســتعد ســوءتفاهم مى کنــد. دومیــن دشــواری امــکان انتقــال 
برداشــت های نادرســت در طــرح مفاهیــم و گزاره هــای جدیــد اســت، بــه عبارتــى دیگر، نویســنده 
بایــد مفاهیــم و گزاره هــای جدیــدی را کــه از آن هــا در متــن خــود اســتفاده مى کنــد حتى المقــدور 

چنــان تبییــن و تشــریح کنــد کــه بــه ســوءتفاهم های جدیــدی دامــن نزنــد.
ــر اســتبداد دینــى  ــا از آن بدت ــا مشــابه گرفتــن ســلطنت شــرقى مغولى ی ــه، یکــى ی ــرای نمون ب
ساســانى بــا نهــاد مونارشــى، یا اســام با مســیحّیت، شــیعه بــا پروتستانتیســم، یــا ســخن گفتن از 
وجــود و کیفیــت ســّنت )بــه عنــوان معادلــى بــرای Tradition( در برابــر تجّدد یــا مّلت )بــه عنوان 
معادلــى بــرای Nation( و دولــت )بــه عنــوان معادلــى بــرای State( و جامعــة مدنــى و فئودالیســم 
و کاپیتالیســم و طبقــه و جمهــوری و کنستیتوســیون و… در ایــران از جملــه ایــن ســوءتفاهم ها 
هســتند کــه بعضــاً تبدیــل بــه ســوءتفاهم هایى تاریخــى نیــز شــده  اند. همچنیــن ویژگــى جدلــى   
و ایدئولوژیکــى ای کــه برخــى از ایــن مفاهیــم در زبــان فارســى گرفته انــد و آن هــا را تبدیــل بــه 
مفاهیــم جنگــى  یعنــى ابــزار مبــارزه بــر ســر قــدرت کرده انــد، نویســنده را در معــرض حمــات 
ــه ای  ــع شــخصى و فرق ــه مناف ــى ب ــد کــه گاه ــرار مى ده ــى ق ــک گوناگون ــای ایدئولوژی جبهه ه

آن هــا نیــز گــره خــورده اســت.
بــا علــم بــر ایــن حقیقــت کــه نویســنده تنهــا مأمــور بــه ظاهــر نیســت، بایــد اعتــراف کنــم کــه 
برطــرف کــردن ســوءفهم های رایــج از مفاهیــم به ویــژه مفاهیــم اساســى بــرای هــر مفهــوم حداقــل 
ــه نیســت. تعریــف و  ــد کــه در طاقــت یــک مقال ــه ی دویســت  صفحــه ای مى طلب یــک حوصل
تشــریح مفاهیمــى کــه در یــک متــن از آن هــا اســتفاده مى شــود نیــز وظیفــة هــر نویســنده ای 
ــل  ــا همیشــه و همــه جــا مجــال تفصی ــرام مى گــذارد، ام ــدگان خــود احت ــه خوانن اســت کــه ب
بحــث نیســت و گاهــى شــرح یــک مفهــوم، نوشــته ای در قالــب مقالــه را از هــدف اصلــى خــود 

1 -  Das Volk, das einen schlechten Begriff von Gott hat, hat auch einen schlechten Staat, schlechte 

Regierung, schlechte Gesetze.
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دور مى کنــد. آوردن ایــن مقدمــه ی کوتــاه در ابتــدای ایــن مقالــه تنهــا بدیــن منظــور اســت کــه اق
خواننــده را در درجــة نخســت از هرگونــه قیاســى  بیــن اروپــا و ایــران بــدون ماحظــه ی جزئیــات 
برحــذر دارد، چــرا کــه شــیطان همیشــه در جزئیــات نهفتــه اســت و در وهلــه ی بعــدی دعــوت 
خواننــده بــه مطالعــه ی انتقــادی و همــراه بــا پرســش و تأمــل این متــون و تحقیــق در منابــع علمى 
معتبــر پیرامــون مفاهیــم اساســى اســت کــه معمــوالًً بــه زبان هــای انگلیســى و آلمانى و فرانســوی 

ــوند. ــت  مى ش یاف

مالحظات شناخت شناسانه  و روش شناسانه
مفاهیــم، بــه عنــوان صــورت کّلــى فاهمــه از امــور، لزومــاً و همیشــه بیانگــر توانایــى و قــوت فهم 
نیســتند. اگــر بــر جهــاِن طبیعــت قانونــى حاکــم باشــد کــه کشــف آن توســط فاهمــه، راهنمــای 
شــناخت دقیــق طبیعــت باشــد، در »جهــان انســانى« قانونــى وجــود نــدارد و امــور در حیثیــِت 
واقــع باواسطه شــان )evidence( انطبــاق تــاّم و دقیقــى بــا مفاهیــمِ  ناظــر بــر خــود ندارنــد. اینجــا 
نــه از قــوت فهــم، بلکــه تنهــا از ناکافــى بــودن آن مى تــوان ســخن گفــت. آدمــى امــا بنــا بــه 
سرشــت خــود در جســتجوی فهــم امــور، اعــم از امــور طبیعــى و انســانى اســت، و اگــر در فهــم 
امــور انســانى نتوانــد حقیقــت امــور را درک کنــد، نمى توانــد از درک بخشــى از حقیقــِت امــور 
چشــم بپوشــد. ایــن بدیــن معنــى اســت کــه  گزاره هــای فاهمــه در مــورد امــور انســانى فاقــد آن 
»اعتبــار«ی  هســتند کــه بتــوان به واســطة آن دســت بــه تعمیــم امــور و اســتنتاج قانــون زد. ماکس 
وبــر یــک بــار گفتــه بــود اگرچــه »تیــِپ ایــده آل«  واقعیــِت محّقــق را بازنمایــى نمى کنــد، امــا 
مى خواهــد ابــزار بیــاِن واضحــى بــه بازنمایــِى امــور قــرض دهــد. آن دســته از تحقیقــات تاریخــى  
کــه ناظــر بــر تأّمــل نظــری و مفهومــى در تاریخ انــد همیشــه در معــرض ایــن اتّهــام بوده انــد کــه 
چیــزی بیــش از »آکروباســى مفاهیــم« نیســتند. مفاهیــم امــا اگــر بتواننــد خــود را بــه مســتندات 
ارجــاع دهنــد، مادامى کــه مثــال نقضــى مضمــون و معنــای آن هــا را زیــر ســؤال نبــرد، همچنــان 
»ابــزار« مناســبى بــرای شــناخت و داوری امــور انســانى هســتند. و بــه همیــن ترتیــب، مادامى کــه 
منظومه هــای نظــری شــکل گرفتــه از مجموعــه ای از مفاهیــم، قابلیــت توضیــح الاقــل بخشــى از 
حقیقــت امــور  )در اینجــا امــور تاریخــى(  را دارنــد و نظریــة  رقیبــى در برابــر آن هــا شــکل نگرفته 
اســت کــه آن هــا را از اعتبــار بیانــدازد، همچنــان قابــل اتّــکاء هســتند، بــه شــرطى کــه از ایــن 
اتـّـکاء، قانــون و علّیــت حاکــم بــر امــور انســانى، تاریخــى و اجتماعــى )در معنــای عــام کلمــه( 
اســتنباط نشــود، چــرا کــه امــور انســانى اوالً از ویژگــى spontan برخوردارنــد، ثانیــاً صرفــاًً حاصل 
برخــورد روابطــى عّلــى  نیســتند بلکــه از برهم کنــش روابــط عّلــى، َدَورانــى ، احتمالــى ، تصادفى، 
در نســبتى پیچیــده بــا یکدیگــر قــرار دارنــد کــه نمى تــوان از آن هــا مدلــى عّلــى اســتخراج کــرد.
پیــش از ادامــه بحــث در روش الزم اســت همین جــا توضیحــى هرچنــد مختصــر دربــارة تفــاوت و 
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تعــارض منظومه هــای نظــری بــا »ایدئولــوژی« داده شــود. ایدئولوژی هــا »اصــول«ی دارنــد و در 
پــى آننــد کــه اصــول خــود را بــه واقعیت هــای اجتماعــى و تاریخــى تحمیــل کننــد، در حالى کــه 
منظومه هــای نظــری نتیجــه »تحقیــق« بــرای کشــف حقیقــت و در امــور انســانى »فهمیــدن امــور 
انســانى، تاریخــى و اجتماعى«انــد. »ایدئولــوژی« در برابــر »تحقیــق« همچــون »عقیــده ی دینى« در 
برابــر »فلســفه« اســت، دیــن و ایدئولــوژی متشــکل از مجموعــه ای از عقایــد و باورهاســت کــه 
از ســوی پیــروان بایــد پذیرفتــه شــود، در حالى کــه فلســفه و تحقیــق کوشــش و تاشــى اســت 
بــرای کشــف حقیقــت بــدون التــزام بــه یــک دیانــت یــا ایدئولــوژی خــاص. اینکــه اجتماعــات 
ــای مــدرن  ــا دنی ــه ب ــد و در مواجه ــا فلســفه و تحقیــق بیگانه ان دینــى و فرهنگ هــای دین خــو ب
نهایتــاً متمســک ایدئولوژی هــای گوناگــون مى شــوند بى مناســبت بــه ایــن شــباهت ماهــوی بیــن 
دیــن و ایدئولــوژی نیســت. ایدئولوژی هــا، مذاهــب دنیــای مدرن انــد. جلوتــر بــه ایدئولــوژی بــاز 
خواهــم گشــت. پیــش از آن الزم اســت بحــث پیرامــون ایــن پرســش را کــه آیــا ُمدل ســازی عّلى 

از تاریــخ و جوامــع امکان پذیــر اســت بــه پایــان برســانیم.
منظــور از مدل ســازی عّلــى ســاختن یــک ُمــدل از یــک جامعــه در یــک دوره ی تاریخــى اســت. 
مدل ســازی عّلــى بــر ایــن فــرض بنــا شــده کــه علــل و عواملــى کــه بــه تکویــن یــک جامعــه 
منجــر شــده یافتــه و بــا ارائــة الگویــى عّلــى از آن بازســازی  آن الگــو در جوامــع دیگــر را دنبــال 
ــى آزمودنــى ســاختن یــک مــدل اســت، اینکــه مى تــوان  کــرد. حداقــل ادعــای مدل ســازی عّل
ــش از آنکــه  ــود. پی ــة Y آزم ــر روی جامع ــاخته شــده ب ــة X س ــه از روی جامع ــدل را ک ــک م ی
ــه جعــل تعبیــر  ــد  دســت ب اگوســت کنــت  کــه برخــى او را بنیان گــذار جامعه شناســى خوانده ان
جامعه شناســى بزنــد، اصطــاح »فیزیــک اجتماعــى« را بــرای دانشــى کــه مدعــى بنیان گــذاری اش 
بــود ســاخته بــود. چنیــن برداشــتى از امــور انســانى و اجتماعــى، بیــش از آنکــه ملهــم از علم باوری 
رایــج در عصــر روشــنگری باشــد، مبتنــى بــر پیش فرضــى اســت کــه بــا اســتخراج »قانــون« و 
»علّیــت« از امــور انســانى و اجتماعــى در پى »مهندســى اجتماعى« و »ســاختن اجتمــاع طرازنوین« 
اســت، پیش فرضــى کــه انقــاب فرانســه نخســتین تــاش فراگیــر و گســترده در عملــى کــردن 

آن را رقــم زد. 
هــدف از طــرح ایــن بحــث شناخت شناســانه و روش شناســانه در ابتــدای ایــن مقالــه تأکیــد بــر 
ایــن نکتــه ی اساســى اســت کــه کــه از ارائــه دو الگــو  از تجــّدد در ایــن مقالــه نتیجــه ای بــرای 
اســتعمال  ایــن الگوهــا بــر جوامــع دیگــر بــه عنــوان آزمایشــگاه گرفتــه نشــود، اگرچــه مى تــوان 
ذیــل مطالعــات تطبیقــى مشــابهت هایى در جوامــع آزمایشــگاهى، یعنــى جوامعــى که آزمایشــگاه 
مدل هــای مهندســى اجتماعــى شــدند، یافــت و از ایــن طریــق فهــم درســت تری از وضعیــت ایــن 

جوامــع بــه دســت آورد. 
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سرآغاز عصر جدید و بنیان گذاری تجّدد سیاسیاق
ــرآغاز  ــتى س ــه )17۹۹-17۸۹( را به درس ــاب فرانس ــکا )17۸۴-1775( و انق ــاب آمری انق
ــا  ــّدد را اینج ــته اند. تج ــى دانس ــّددِ سیاس ــذار تج ــداد بنیان گ ــد« و دو رخ ــر جدی ــى »عص سیاس
در معنــای تعّیــن دوره ی تاریخــى جدیــدی بــه کار مى بــرم کــه نظمــى جدیــد و نــو بــه جهــان 
بخشــید. اگرچــه محّققــان ایــن دو انقــاب را »ســرآغاز تجــّدد سیاســى« دانســته اند، امــا از آن جــا 
کــه زمینه هــای ایــن دو انقــاب از مّدت هــا پیــش از آن آغــاز شــده بــود، مــن اینجــا از بــه کار 
ــم  ــتفاده مى کن ــر »گسســت« اس ــه جــای آن از تعبی ــم و ب ــاع مى کن ــر ســرآغاز امتن ــردن تعبی ب
ــق آن  ــى تحّق ــخ جهان ــوان لحظــات زایمــان تجــّدد سیاســى در تاری ــه عن ــن دو واقعــه ب کــه ای

ــته اند.  ــش گذاش ــه نمای ــده ای ب ــکل خیره کنن ــه ش ــت ها را ب گسس
ــد کــه انقــاب شــکوهمند )16۸۹- ــادآوری مى کن ــارة انقــاب« ی ــاب »درب ــت در کت ــا آرن حّن

ــى   ــّدد سیاس ــا تج ــد   و در اینج ــر جدی ــای عص ــذاری انقاب ه ــوان در تاریخ گ 16۸۸( را نمى ت
لحــاظ کــرد، چــرا کــه اینجــا انقــاب، در معنای نخســتین خــود، یعنــى بازگردانــدن امور بــه جای 
خــود، بــه کار رفتــه بــود و در حقیقــت نیــز، انقــاب نظــم قدیــم را مجــدداً احیــاء و برقــرار کــرده 
بــود. انقــاب بــه معنــای دگرگونــى و ایجــاد نظمــى جدیــد و بــه تعبیــر آرنــت ســرآغازی نــو در 
تاریــخ از نظــر او بــا دو انقــاب آمریــکا و فرانســه در تاریــخ پدیــدار مى شــود. بــا ایــن حــال، بــه 
نظــر نمى رســد مفهــوم انقــاب در کاربــرد مــدرن خــود، یکســره از معنــای نخســتین خــود تهــى 
شــده باشــد. هــم انقــاب آمریــکا در مرحلــة تأســیس بــا بازگشــتى بــه جمهوری هــای باســتانى، 
اگرچــه نــه در پــى احیــاء ُرم، امــا بــه دنبــال بنیان گــذاری ُرم جدیــد بــود و هــم فرانســه اســتبداد 
ــرد، در  ــز مى ک ــتان متمای ــد را از ُرم باس ــه ُرم جدی ــرد. آنچ ــوض ک ــو ع ــتبداد ن ــا اس ــن را ب که
ظاهــر، یعنــى در اشــتراک لفظــى، همــان ضابطــة دوران مــدرن بــود که روبســپیر  رژیم اســتبدادی 

برخاســته از انقــاب فرانســه را بــه نــام آن مزّیــن ســاخت: آزادی. 
انقــاب آمریــکا و انقــاب فرانســه بــه عنــوان لحظــة زایمــان تجــّدد سیاســى امــا نــه تنهــا بــا هــم 
تفاوت هایــى مهــم دارنــد، بلکــه نظام هــای برآمــده از آن هــا از »اســاس« بــا یکدیگــر فــرق دارنــد. 
بنابرایــن بــه تبــع »دو انقــاب« در ایــن مقالــه ســخن از »دو تجــّدد« مــى رود کــه اّولــى را بــا الهــام 
از کتــاب برهــه ی ماکیاولیایــى جــان پــوکاک »تجــّدد آتانتیــک« و دومــى را تجــّدد قــاّره ای یــا 
فرانســوی مى نامــم. تجــّدد آتانتیــک و تجــّدد قــاّره ای صرفــاًً دو تجربــه ی تاریخــى نیســتند، بلکه 
ــى  ــاورده شــده در دو نظــام الهّیات ــا سرچشــمه هایى نایکســان و تن ــاوت ب دو ســّنت فکــری متف

متفاوتنــد کــه در ایــن مقالــه اشــاراتى بدانهــا خواهــد رفــت. 

دو انقالب و شباهت های آن ها
اگــر بــه ســرآغازهای ایــن دو انقــاب برگردیم، از همــان ابتــدا تفاوت های ایــن دو انقــاب نمایان 
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مى شــود، و جالــب اینکــه در همــان زمــان وقــوع انقــاب، شــاهد دو نــگاه و دو ارزیابــى متفــاوت 
در موضع گیری هــای فکــری اندیشــمندانى چــون ادمونــد بــرک  و فریدریــش فــون گنتــس  بــر 
علیــه انقــاب فرانســه و بــه نفــع انقــاب آمریــکا هســتیم. امــا پیــش از بررســى تفاوت هــای ایــن 
دو انقــاب، اشــاره ای بــه شــباهت های ایــن دو انقــاب در نــوع خــود جالــب توجه اســت: نخســت 
اینکــه در هــر دو انقــاب شــاهد تولـّـد جمهوری خواهــى مــدرن هســتیم. اگرچــه مفهــوم جمهــوری 
نــزد بنیان گــذاران آمریــکا تمایــزی اساســى بــا سرنوشــت ایــن مفهــوم در جریــان انقاب فرانســه 
و تأســیس جمهــوری نخســت دارد، امــا شــباهتى هــم بیــن مفهــوم جمهــوری در دو ســوی اقیانوس 
دیــده مى شــود و آن تمایــز آن هــا از مفهــوم کاســیک جمهــوری اســت. مفهوم کاســیک جمهوری 
ــن منتســکیو و  ــه در مناقشــه ای بی ــت دارد، همان طــور ک ــى کوچــک دالل ــک واحــد مدن ــر ی ب
روســو، نویســنده ی روح القوانیــن جمهوری هــای باســتان را مى ســتود و همزمــان احیــاء آن هــا را 
رؤیایــى بیــش نمى دانســت، چــرا کــه انطبــاق آن را بــر فرانســه بــا آن قلمــروی وســیع ممکــن 
نمى دانســت. مفهــوم جدیــد جمهــوری امــا ناظــر بــر واحدهــای سیاســى بــزرگ اســت کــه از نظر 
وســعت قلمــرو مى تــوان آن هــا را همزمــان امپراطــوری نیــز نامیــد. شــباهت دوم ایــن انقــاب 
تأســیس کنستیتوســیون اســت. اندیشــه ی سیاســى پــس از ایــن دو انقــاب پیونــدی ناگسســتنى 
بــا کنستیتوســیون پیــدا مى کنــد، یعنــى نظــام سیاســى بــدون کنستیتوســیون دیگــر موضوعّیــت 
نــدارد و کســى هــم دربــارة نظام هــای سیاســى بــدون توجــه بــه کنستیتوســیون ســخن نمى گوید. 
ســومین شــباهت نیــز توّجهــى اســت کــه در هــر دو انقــاب بــه حــق طبیعــى مى شــود، امــری که 
از آن بــه عنــوان دســتاورد حقــوق بشــری انقــاب فرانســه یــاد مى شــود امــا در حقیقــت از قانــون 

اساســى دولت هــای مّتحــد آمریــکا وارد قانــون اساســى فرانســه مى شــود.

تفاوت های دو انقالب
نخســتین تفاوتــى کــه بیــش از هــر چیــز بــه چشــم مى آیــد و شــاید از شــدت عیــان بــودن تــا 
کنــون توجهــى بــدان نشــده اســت و محــل پرســش قــرار نگرفتــه اســت، تــداوم قانــون اساســى 
آمریــکا و بــه تبــع آن نظــام دولت هــای مّتحــد آمریــکا در برابــر بى ثباتــى قوانین اساســى فرانســه 
و رژیم هــای برآمــده از آن اســت. فرانســه از انقــاب 17۸۹ تــا بــه امــروز 1۴ بــار قانــون اساســى 
عــوض کــرده اســت، یعنــى 1۴ بــار تغییــر رژیــم داده اســت و شــاید در یکــى از همیــن روزهــا 
انقابــى دیگــر کــرده و جمهــوری چنــدم را پایه گــذاری کنــد. ایــن در حالــى اســت کــه قانــون 

اساســى آمریــکا و نظــام آن بیــش از ۲3۰ ســال اســت کــه باقــى مانــده اســت. 
اگــر انقــاب آمریــکا را جنــگ کلونى هــا بــا کشــور مــادر یعنــى بریتانیــا بدانیــم، انقاب فرانســه 
جنــگ فرانســه بــا خــودش بــود: جنگ روشــنگری بــا مذهــب کاتولیــک، جنــگ جمهوری خواهى 
ــه  ــرا علی ــون تمرکزگ ــگ انقابی ــه، جن ــلطنت فرانس ــه س ــر علی ــپیری ژاکوبنى ب روسویى روبس
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نظــام فدرالــى غیرمتمرکــز فرانســه ی قدیــم. ایــن در حالــى اســت کــه جنــگ آمریــکا لزومــاً علیه اق
ســلطنت بریتانیــا نبــود بلکــه در اســاس خــود و عمدتــاً جنگــى علیــه پارلمــان بریتانیــا بــود کــه 
بــا وضــع مالیــات بــرای کلونى هــا جرقــه خــورد. انقــاب آمریــکا نــه تنهــا جنگــى علیــه دیــن 
ــع  ــه نف ــدرت ب ــى از ق ــم و تمرکززدای ــه فدرالیس ــت ها و علی ــا الئیسیس ــت ها ی ــع آتئیس ــه نف ب
سانترالیســت ها نبــود، بلکــه اساســاً انقابــى دینــى بــود کــه نخســتین شــعار انقابــش »نــه بــه 
مالیــات بــدون نمایندگى«  از کلیســای پروتســتانت بوســتون برخاســت و اســطوره ی تأســیس اش 
ــا مرکزگرایــى و  ــوی ایمــان پروتســتانتى داشــت، و کنستیتوســیون آن در ضّدیــت ب رنــگ و ب
بــر پایــه اصــول مرکززدایــى از قــدرت تدویــن شــد. ارتبــاط پیچیــده ی بیــن دیــن و آزادی در 
آمریــکا بحثــى اســت برخــوردار از ظرایفــى خــاص کــه هرگونــه ســوءتفاهمى دربــارة آن مى تواند 
منجــر بــه بدفهمــى نســبت بــه ایــن دو انقــاب و نتیجه گیری هــای غلطــى شــود کــه خواننــده را 
ســردرگم کنــد. بــه همیــن دلیــل در بخــش پایانــى ایــن مقاله بــه بررســى الهّیاتــى ایــن دو انقاب 

بــاز خواهــم گشــت تــا نــکات مهمــى را در ایــن بــاره مطــرح کنــم. 
آخریــن تفــاوت مهــم خــود را چیــزی نمایــان مى ســازد کــه حّنــا آرنــت در کتــاب »دربــارة 
ــى  ــر الکس ــه تعبی ــد. ب ــن مى کن ــى« تبیی ــئله ی اجتماع ــوان »مس ــت عن ــاب« آن را تح انق
دوتوکویــل، انقــاب آمریــکا و تأســیس نظــام سیاســى آن تــوأم بــا انقابــى اجتماعى  اقتصــادی 
ــى از  ــودال( یک ــم فئ ــه )نظ ــِى فرانس ــاختار اجتماع ــر س ــه تغیی ــه ک ــت، در حالى ک ــوده اس نب
ــودن  ــد ب ــل، جدی ــدگاه توکوی ــت. از دی ــوده اس ــای آن ب ــدن نیروه ــاب و آزاد ش ــل انق دالی
آمریــکا در برابــر قــاّره کهنســال اروپــا یــک امتیــاز بــرای آمریــکا محســوب مى شــود. نظــر 
ــاس  ــه و اس ــم فرانس ــى قدی ــاختار اجتماع ــه س ــت ک ــواری هایى اس ــر دش ــر ب ــل ناظ توکوی
فئودالــى آن یعنــى نظــام امتیــازات در انتقــال بــه نظــم جدیــد بــا آن روبــرو بــود. تردیــدی 
نیســت کــه زندگــى فرانســویان به ویــژه در ســالهای آخــری کــه منجــر بــه انقــاب شــد بــا 
بدبختــى و تیــره روزی و گرســنگى همــراه بــود. ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه آرنــت تحــت 
عنــوان »مســئله ی اجتماعــى« مبنــای نقــد خــود از انقــاب فرانســه قــرار مى دهــد. آنچــه مــردم 
فرانســه را بــه حرکــت درآورد، فقــر و تنگدســتى و فاکــت بــود و هم صدایــى آن هــا در فریــاد 
ــر تأســیس  ــا ناظــر ب ــاد آن ه ــت فری ــر آرن ــه تعبی ــاد آزادی. ب ــه فری ــان شــنیده مى شــد و ن ن
ــاب  ــزه ی انق ــد و انگی ــر نش ــت فق ــار لعن ــا گرفت ــکا ام ــاب آمری ــود، انق ــن  آزادی نب نهادی
رشــادت بــرای نابــود کــردن اســتبداد، تــاش بــرای جســتجوی خوشــبختى و تأســیس آزادی  

بــود.

تکوین حق طبیعی جدید
در مفهــوم کاســیک حــق طبیعــى، انســان بــه مثابــة انســان صاحــب حــق نیســت. نــه در پولیس 
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یونانــى و نــه در جمهــوری ُرمــى انســان صاحــب حــق نبــود، بلکــه تنهــا پولیتـِـس و کیویتــس یــا 
شــهروندان َمــرد دارای مالکّیــت صاحــب حــق بودنــد. ســوژه حــق در ُرم باســتان »شــخص« یــا 
person اســت و نــه انســان بماهــو انســان. در متــون حقوقــى بنیان گــذاری کنستیتوســیون تفســیر 

ــاب  ــن انق ــوان آن را بزرگتری ــاید بت ــه ش ــه دســت داده مى شــود ک ــى ب ــدی از حــق طبیع جدی
حقوقــى عصــر جدیــد خوانــد.

اســتقال از کشــور مــادر یعنــى بریتانیــا نمى توانســت بــر اســاس حــق قدیــم، بــر اســاس مگنــا 
کارتــا یــا بــر اســاس اعامّیــه ی حقــوق انگلســتان بنــا شــود. در جریــان تأســیس دولــت هــای 
مّتحــد آمریــکا و مباحثــات کونستیتوســیون »زبــان حقــوق«ی جدیــدی شــکل گرفــت. درســت 
اســت کــه اســناد حقوقــى تأســیس دولت هــای مّتحــد )کانستیتوشــن و اعامّیــه ی حقــوق آمریکا( 
فرزنــد نظــام حقوقــى بریتانیــا و اعامّیــه ی حقــوق انگلســتان بــه شــمار مى رفتنــد، و ریشــه های 
حــق طبیعــى مــدرن در بریتانیــا قابــل جســتجو هســتند، امــا تفاوت هــای ظریــف و مهمــى نیــز 
در متــون بنیادیــن و مفاهیــم اساســى ایــن دو نظــام وجــود دارد کــه ایــن فرصــت کوتــاه مجــال 

ــد. ــل آن را نمى ده تفصی
اعامّیــه ی اســتقال از قلــم جفرســون و آثــار نویســندگان مقــاالت فدرالیســت و آنتى فدرالیســت 
اســناد اصلــى ای هســتند کــه ایــن زبــان حقوقــى جدیــد در آن هــا دیــده مى شــود، زبانــى کــه حتى 
نمونــه ای در تحــواّلت زبــان حقوقــى در اروپــای قــاّره نیــز نــدارد. در  ایــن حــق طبیعــى جدیــد 

انســان بــه عنــوان انســان و بــه عنــوان ســوژه یــا حامــل حــق تعریــف مى شــود.

مفهوم جمهوری: نظام مختلط
ــن پرســش  ــا ای ــخ خــود را ب ــارم تواری ــاب چه ــى ُرم باســتان، کت ــگار یونان پولیبیــوس، تاریخ ن
آغــاز مى کنــد کــه »چــه چیــزی بیــش از هــر چیــز ُرم را تبدیــل بــه بزرگ تریــن و بادوام تریــن 
ــزد  ــى ن ــا پولیت ــن اســت: مفهــوم جمهــوری ی امپراطــوری جهــان کــرد؟« پاســخ پولیبیــوس ای
ــدرن جمهــوری  ــوم م ــا مفه ــز ســمانتیک مهمــى ب فیلســوفان کاســیک همچــون ارســطو تمای
ــه و دوره  ــاب فرانس ــش از انق ــا پی ــوری ت ــوی آلمانى آن دارد. جمه ــای فرانس ــژه در معن به وی
ــود و در  ــاد مونارشــى نب ــد نه ــى نظــام فاق ــه معن ــًا  ب ــا 1۸۴۹ در آلمــان لزوم تاریخــى 1۸3۰ ت
 جریــان ایــن دو انقــاب یعنــى انقــاب فرانســه و انقــاب 1۸۴۹ آلمــان قلــب معنا شــد. جمهوری

)Republic or Commonwealth/République/Republik or Gemeinwesen( برگرفتــه از res publica التیــن 
ــا )πολιτεία( اســت. جمهــوری در عصــر  ــى پولیتــى و پولیتی اســت کــه معــادل مفهــوم یونان
کاســیک بــه »نظــام مختلــط«ی گفتــه مى شــد کــه اوالً ناظــر بــر خیــر عمومــى اســت و ثانیــًا 
مختلــط اســت، یعنــى یــا ترکیبــى از دو پایــه، نیــرو و نهــاد آریستوکراســى و دموکراســى اســت و 

یــا ترکیبــى از هــر ســه نهــاد مونارشــى، آریستوکراســى و دموکراســى. 
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اگــر بخواهیــم عطــف بــه دولت هــای مّتحــد آمریــکا به طــرح مجــّدد پرســش پولیبیــوس بپردازیم اق
و بپرســیم کــه چــه چیــزی باعــث شــد دولت هــای مّتحــد آمریــکا صاحــب بادوام تریــن نظــام 
ــوان در کنستیتوســیون دولت هــای مّتحــد  ــد شــوند، پاســخ ایــن پرســش را مى ت در عصــر جدی
آمریــکا جســت. اگرچــه نمى تــوان منکــر امتیــاز جغرافیایــى و ژئوپلیتیکــى دولت هــای مّتحــد 
آمریــکا و یــا امتیــاز تاریخــى آن در برابــر قــاّره ی کهنســال اروپــا شــد، امــا اگــر کنستیتوســیونى 
کــه اســاس آن »آزادی« اســت وجــود نداشــت، دولت هــای مّتحــد نمى توانســتند چنیــن تعّینــى 
در تاریــخ پیــدا کننــد و شــیوة زندگــى ای بیافریننــد کــه بــه آن شــیوة زندگــى آمریکایــى گفتــه 
مى شــود. البتــه منظــور از کنستیتوســیون، کاغــذی کــه مى تــوان آن را بــه قانــون اساســى ترجمــه 
ــى  ــاور قلب ــر ب ــای مّتحــد اگ ــذاران دولت ه ــول یکــى از بنیان گ ــه ق ــذ ب ــرد نیســت، آن کاغ ک
مــردم دولت هــای مّتحــد نبــود، کاغذپــاره ی بى ارزشــى بیــش نبــود. جلوتــر بــه رابطــه الهّیــات و 
کنستیتوســیون اشــاره خواهــد رفــت، امــا در ایــن مقــام بایــد ایــن نکتــه را نیــز اضافــه کــرد کــه 
کنستیتوســیون بیــش از نظام نامــه یــا قانــون اساســى، »وضع«  یــک اجتمــاع و مناســبات نیروهای 
ــون اساســى نیســت کــه وضــع یــک اجتمــاع، مناســبات  آن درون آن وضــع اســت. کاغــذ قان
آن و باورهــای مردمانــش را تعییــن مى کنــد، برعکــس، ایــن وضــع یــک اجتمــاع، مناســبات و 

باورهــای مردمانــش اســت کــه کاغــذ قانــون اساســى را تعییــن مى کنــد. 

سّنت اندیشه ی سیاسی آتالنتیک: پارادایم مصالح عمومی و آزادی
جــان پــوکاک در کتــاب »مومنــِت ماکیاولیایــى« یــک خــط فکــری از ُر م تــا دولت هــای مّتحــد 
آمریــکا مى بینــد کــه از ُرِم قــرن دوم قبــل از م. کــه در آن پولیبیــوِس یونانــى در کتــاب چهــارم 
»تواریــخ« اش آمــوزهٔ نظــام مختلــط را همچــون بهتریــن و باثبات تریــن  ۲نظام هــا بســط مى دهــد، 
شــروع مى شــود، تــا فلورانــس قــرن شــانزدهم کــه در آن ماکیاولــى در »گفتارهــا« آمــوزهٔ ُقدمایى 
نظــام مختلــط را در شــرایط بحرانــى  کــه پولیتى/جمهــوری بایــد از نــو بازســازی مى شــد، احیــاء 
ــه انگلســتان قــرن هفدهــم راه پیــدا  ــد و از فلورانــس ب مى کنــد )عصــر رنســانس( ادامــه مى یاب
مى کنــد کــه در آن هرینگتــون در »جمهــوری اقیانوســّیه« ایــن آمــوزهٔ پولیبیوس ماکیاولــى را بــر 
واقعیــت  روز انگلســتان تطبیــق مى دهــد  و در نهایــت از انگلســتان بــه آن ســوی اقیانــوس اطلس، 
ــای  ــذاران دولت ه ــى بنیان گ ــه ی سیاس ــاد اندیش ــى رود و بنی ــکا م ــد آمری ــای مّتح ــه دولت ه ب

ــازد. ــد را مى س مّتح

۲ - کاســیک ها وقتــى از ثبــات ســخن مى گوینــد از تعبیــر anakyklosis اســتفاده مى کننــد کــه بــا فهــم ایســتا 
از ثبــات بــه معنــى بى حرکتــى در تاریــخ کــه در اســتبدادهای شــرقى نیــز مشــاهده مى شــود، تفاوتــى بنیادیــن 

دارد و ناظــر بــر چرخــهٔ طبیعــى نظام هاســت
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ــا Commonwealth، در پــى  ــه عنــوان میانجــِى پولیتــى ی ــا معرفــى زمیــن داران ب  هرینگتــون ب
ــت«، »آزادی« و  ــن »مالکّی ــبت بی ــّدد نس ــراری مج ــى برق ــطویى یعن ــادل ارس ــهٔ تع ــن نقط یافت
»قــدرت« بــرای انگلســتان قــرن هفدهــم )عصــر مطلقه گرایــى و همزمــان بــا نــگارش »لویاتــان« 
ــه »مســّلح«  ــن داران را مشــروط ب ــى اســتقال و آزادی زمی ــروی از ماکیاول ــه پی ــود و ب ــز( ب هاب
ــرای آزادی و  ــى ب ــى تضمین ــه تنهای ــن را ب ــت زمی ــه مالکّی ــرا ک ــت، چ ــا مى دانس ــودن آن ه ب
تعــادل قــوا نمى دانســت. اندیشــهٔ تعــادل قــوای هرینگتــون زمینــى را آبیــاری کــرد کــه درخــت 
ــه آن ســوی اقیانــوس  تفکیــک قــوای منتســکیو در آن ســبز شــد و خــط ُرم تــا انگلســتان را ب
اطلــس بـُـرد: خــّط اندیشــهٔ سیاســى آتانتیــک. جــان پــوکاک بــرای اولیــن بــار در اواســط قــرن 
بیســتم نشــان داد »اســاس« تأســیس آمریــکا پــس از جنــگ اســتقال نــه تحــت تأثیر جــان الک، 
بلکــه برآمــده از جغرافیــای اندیشــهٔ جمهوری خواهــى کاســیک و اومانیســِم شــهروندی یونــان/

ُرم باســتان، فلورانــس ماکیاولــى، گویچیاردینــى و گیانوتــى، و انگلســتاِن هرینگتــون و منتســکیو 
شــکل گرفــت! تنهــا مــروری بــر مقالــهٔ دهــم )مدیســون( فدرالیســت ها بــرای تائیــد تــز پــوکاک 
کافــى اســت. امــا آیــا شــرح درخشــان پــوکاک از مســیری کــه جمهوری خواهــى کاســیک و 
اومانیســم شــهروندی از یونــان و ُرم باســتان تــا آمریــکای نیمــهٔ قــرن هژدهــم طــى مى کنــد، همــهٔ 
چیــز را دربــارهٔ آمریــکای قــرن هژدهــم توضیــح مى دهــد؟ قطعــاً پــوکاک چنیــن ادعایى نــدارد، و 
حــق بــا اوســت کــه انقــاب آمریــکا  اگــر از تعبیــر انقــاب اســتفاده کنیــم  انقابــى الکى نبــود، و 
بیــش از آن و در »اســاس« خــود وامــدار مومنــِت ماکیاولیایــى بــود. پــوکاک خــود در کتابى دیگر 
امــا آنچــه پــوکاک توضیــح نمى دهــد »ضابطــهٔ مــدرن« اســاس آمریکاســت. جمهــوری جدیــد 
آمریــکا بــدون شــک وارث جمهــوری کاســیک یونانى ُرمــى اســت و ایــن میــراث را از همــان 
ــال در  ــه کــه پــوکاک ترســیم مى کنــد، همچنیــن آزادی همچــون مشــارکت فّع مســیری گرفت
ســاختن زندگــى مدنــى حــاوی برداشــت کاســیک از ویتــا اکتیوا  اســت، امــا این بیــان توضیحى 
کافــى در بنیادهــای فکــری بنیان گــذاری دولت هــای مّتحــد نیســت. اگرچــه برعکــس آرنــت کــه 
نامــى از تأثیــر اصحــاب روشــنگری اســکاتلند یعنــى کســانى چــون آدام اســمیث بر بنیان گــذاران 
آمریــکا نمى بــرد، پــوکاک بــر ایــن اثرگــذاری اشــاره مى کنــد و حتــى مفهــوم تجــارت را در کنار 
فضایــل شــهروندی بــه عنــوان دو اصــل اندیشــه  ی سیاســى آتانتیــک برمى شــمارد کــه در جریان 
انگلیســیزه شــدن جمهــوری  جایــگاه ویــژه ای پیــدا کــرد، امــا پــوکاک توجــه چندانــى بــه جایگاه 
ــد.  ــام آن نمى کن ــذاری نظ ــکا و بنیان گ ــاب آمری ــى آزادی در انق ــد یعن ــر جدی ــه ی عص ضابط
پــوکاک حتــى در کاربــرد مفهــوم جامعــة مدنــى، معنــای کاســیک ایــن مفهــوم یعنــى جامعــة 
سیاســى را در تبییــن اندیشــه ی سیاســى آمریــکا مبنــا قــرار مى دهــد و علیرغــم اشــاره بــه تأثیــر 
اصحــاب روشــنگری اســکاتلند، مفهــوم مــدرن آن بــه معنــى جامعــة بــازار در اســتقال از نظــام 

ــذارد. ــکوت مى گ ــى را مس سیاس
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سّنت اندیشة سیاسی مدرن: نظریة حاکمّیت و پارادایم قرارداداق
ــودی  ــّنت کاتولیک یه ــّنت از اندیشــه ی سیاســى داد، س ــن س ــه ای ــوان ب ــه مى ت ــام دیگــری ک ن
اســت. خاصه تریــن و در عیــن حــال خطرناک تریــن متنــى کــه در ایــن ســّنت مى تــوان بــدان 
اشــاره کــرد، رســاله »الهّیــات سیاســى« کارل اشــمیت به ویــژه فصــل ســوم آن اســت. ایــن ســّنت 
ــکوالر  ــت س ــى آن را نخس ــه ی سیاس ــى آن و اندیش ــام حقوق ــک، نظ ــای کاتولی ــاختار کلیس س
مى کنــد، یعنــى آن را بــرای کاربســت در دولــت مــدرن از نــو صورت بنــدی مى کنــد و ســپس 
ــّنت  ــن س ــگام ای ــا ی پیش ــن چهره ه ــز مهم تری ــاس هاب ــدن و توم ــد. ژان بُ ــک مى کن آن را الئی
محســوب مى شــوند. بـُـدن طلبــه ی یــک صومعــه ی کاتولیــک ُرمــى بــود کــه بعــداًً بــه تحصیــل 
حقــوق در دانشــگاه پرداخــت و نظریــة »حاکمّیــت« را ابــداع کــرد. در ایــن نظریــه، بـُـدن جایگاهى 
کــه خــدا در مســیحّیت کاســیک داشــت بــه شــهریار/حاکم داد: کســى کــه تصمیــم نهایــى را 
ــا  ــر ب ــه ظاه ــه ب ــدن البت ــد. بُ ــن  مى کن ــون  را تعیی ــق قان ــت اضطــراری  تعلی ــرد و وضعی مى گی
اِعــراض از الهّیــات کاتولیــک و بــرای یافتــن راه خروجــى از جنگ هــای مذهبــى نظریــة حاکمّیت 
را بــه نفــع حاکمــى دنیــوی تدویــن کــرد، امــا همان طــور کــه در مــورد هابــز نیــز در خطــوط 
بعــدی خواهیــم دیــد، اســاس اندیشــه ی سیاســى او منبعــث از الهّیــات )در مــورد بُــدن الهّیــات 

کاتولیــک و در مــورد هابــز الهّیــات عهــد عتیــق( بــود.
ــات را از سیاســت )و  ــز الهّی ــد کــه هاب ــه ایــن نکتــه توّجــه نشــان داده ان مفّســران بدرســتى ب
از فلســفه( اخــراج مى کنــد تــا جایــى بــرای یــک آمــوزهٔ ســکوالر از دولــت بــاز کنــد، امــا 
ــط داد  ــهروند بس ــارهٔ ش ــان و و درب ــاب لویات ــژه در دو کت ــه او به وی ــى ای ک ــهٔ سیاس اندیش
ریشــه های الهّیاتــى بســیار عمیقــى در عهــد عتیــق داشــت. هابــز را بــه اعتبــار نظریــهٔ قــرارداد 
بنیان گــذار فلســفهٔ سیاســى ُمــدرن مى داننــد. نظریــهٔ »قــرارداد« صــورت ســکوالر »پیمــان«ی 
ــى  ــرائیل ماهّیت ــه بنى اس ــان ب ــن پیم ــطه ای ــت و به واس ــرائیل بس ــا بنى اس ــوه ب ــه یه ــت ک اس
ــاع  ــک اجتم ــه ی ــل ب ــى( تبدی ــان اله ــون )فرم ــک قان ــل ی ــا را ذی ــى آن ه ــى داد، یعن سیاس
سیاســى کــرد. پــس از »عــروج عیســى« گویــى مســیحیان بــه حــال خــود رهــا شــده بودنــد 
به ویــژه در مناســبات سیاســى باتکلیــف ماندنــد. اناجیــل چیــزی دربــارهٔ نظــم اجتماعى سیاســى 
نمى گفتنــد. آگوســتین در مدینــهٔ الهــى آمــوزهٔ »دو قلمــرو« )قلمــرو الهى/قلمــرو دنیــوی( را 
از عهــد جدیــد گرفــت و مبنــای تأســیس اندیشــهٔ سیاســى مســیحى قــرار داد امــا بــا قــدرت 
گرفتــن کلیســا در ســده های بعــدی وضــع بــه هــم خــورد و مشــخصًا از عهــد پــاپ اینوســّنت 
چهــارم و منازعــهٔ او بــا قیصــر و داعیــهٔ او بــر حکمرانــى دنیــوی و تکفیــر آگوســتین قّدیــس 
 بــا ایــن اّدعــا کــه نظرّیــهٔ دو قلمــرو او آمــوزه ای مانوی دوآلیســتى اســت  کلیســا تبدیــل بــه 
قــدرت دنیــوی بــزرگ و تعیین کننــده ای شــد. حکومــت کلیســایى تــا قــرن شــانزدهم بــا همــهٔ 
جنــگ و نزاع هایــى کــه بــا حکومت هــای ُعرفــى داشــت بــه رابطــهٔ متعــادل نســبتًا پایــداری 
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ــور پروتستانتیســم  ــا ظه ــى کــه در وحــدت کلیســا ب ــا اختاف ــا ب ــود، ام ــا رســیده ب ــا آن ه ب
افتــاد، نائــرهٔ جنگ هــای مذهبــى برافروختــه شــد. کســانى بــر ایــن باورنــد کــه ایــن جنگ هــا 
ــم  ــارهٔ امــور سیاســى و باتکلیفــى مســیحیان در تنظی در نتیجــهٔ ســکوت کتــاب مقــّدس درب
ــرائیل،  ــا بنى اس ــوه ب ــان یه ــه پیم ــتى ب ــا بازگش ــز ب ــدند. هاب ــدار ش ــى پدی ــبات سیاس مناس
ــان  ــت: پیم ــد دانس ــى جدی ــوی را پیمان ــرت عیس ــران در دوران عس ــروج از بح ــل خ راه ح

مســیحیان بــا دولــت مطلقــه. 
 در »بنیادهــای قانــون: طبیعــى و مدنــى« )16۴۰( و در جلــد ســوم بنیادهــای فلســفه: »دربــارهٔ 
شــهروند« )16۴۲( هابــز از دو شمشــیر ســخن مى گویــد: شمشــیر جنــگ و شمشــیر عدالــت، 
ــد  و معتقــد اســت ایــن دو شمشــیر بایــد در دســت یکــى باشــد، »زیــرا تنهــا کســى مى توان
ــرداران را  ــه مســلح شــدن و هزینه هــای جنــگ وادارد کــه نافرمان بُ ــه حــق ب شــهروندان را ب
ــه حــق مجــازات کنــد.« در »لویاتــان« امــا در دســت »حاکــم« )Sovereign( تنهــا شمشــیر  ب
نیســت، بلکــه »عصــای اســقفى« هــم هســت! در دســت چــپ حاکــم عصــای اســقف اعظــم 
قــرار دارد کــه بیانگــر ایــن اســت کــه حاکــم نــه تنهــا صاحــب اقتــدار دنیــوی  شمشــیر عدالت 
ــز  ــى نی ــدار دین ــن مرجــع اقت ــح خارجــى(  اســت بلکــه آخری ــى( و جنــگ )صل ــح داخل )صل
اســت. اکثــر مفســران قــرار گرفتــن عصــای اســقفى در دســت چــپ حاکــم را تحــت تأثیــر 
ــای  ــا عص ــوخت، ام ــى مى س ــای مذهب ــش جنگ ه ــا در آت ــه اروپ ــد ک ــز مى دانن ــهٔ هاب زمان
اســقفى در دســت حاکــم تنهــا یــک نشــانهٔ تاریخــى نیســت، بلکــه بخشــى جدایى ناپذیــر از 
ــتدالل های او در  ــى اس ــای اصل ــت و از پایه ه ــن و سیاس ــبت دی ــاره نس ــز درب ــدگاه هاب دی
ــى  ــرایط تاریخ ــر ش ــت تأثی ــز تح ــاِن هاب ــت. لویات ــى  اس ــام سیاس ــری نظ ــذاری نظ بنیان گ
ــود، شــاید  ــز ب »خــدای میــرا« نبــود، بلکــه خــدای میــرا هســتهٔ اساســى فلســفهٔ سیاســى هاب

ــرارداد«! ــى تر از »ق اساس
دهه هــا بعــد، ژان ژاک روســو، فیلســوف فرانســوی و پــدر معنــوی انقــاب فرانســه، نظریــة 
حاکمّیــت شــاه بـُـدن را بــه نظریــة حاکمّیــت مّلــت تبدیــل کــرد و نظریــة قرارداد/پیمــان هابــز 
ــرارداد اجتماعــى  ــرارداد دموکراتیــک. روســو، کــه در ق ــة ق ــه نظری ــه را ب ــا ســلطنت مطلق ب
ــرای خــروج از  ــى راهــى ب ــا نقــد مســیحّیت )کاتولیــک( و طــرح دیــن مدن ــود ب کوشــیده ب
ــى  ــه ی سیاس ــّنت اندیش ــط س ــه بس ــًاً ب ــد، عم ــدا کن ــد پی ــه مى دی ــه در فرانس ــتى ک بن بس
ــاب  ــر، موضــع آتئیســت ها و الئیسیســت ها در انق ــت رادیکال ت ــن زد. وضعی کاتولیکــى دام
ــن ســّنت اندیشــه ی  ــد. ای ــه درســت روی دیگــر ســّکه ی کاتولیسیســم بودن ــود ک فرانســه ب
سیاســى بــا طــرح ایــده ی دولت مّلــت برآمــده از اراده ی عمومــى، حاکمّیــت مّلــت، دموکراســى 
و برابــری و رهبــری فکــری انقــاب فرانســه، پیشــگام تحــّوالت مهمــى در اروپــا و بیــرون آن 

شــد. 
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ایدئولوژی به جای مذهباق
ــرآغاز  ــه را س ــاب فرانس ــوژی« انق ــاله ی »ایدئول ــکاوه در رس ــوا پی ــال 1۸۹1 فرانس در س
عصــر ایدئولــوژی، ناسیونالیســم را نخســتین ایدئولــوژی و پیــروزی انقــاب را نقطــة عطفــى 
ــوژی  ــا ایدئول ــد. ام ــک خوان ــای ایدئولوژی ــکیل حکومت ه ــا و تش ــلطة ایدئولوژی  ه در س
چیســت؟ ایدئولــوژی آگاهــى کاذب یــا سیســتمى از ایده هــا و عقایــد در انفصــال از واقعیــت 
اســت کــه در آن هــا کوشــیده مى شــود انســجام و پیونــد منطقــى ظاهــری ای بیــن آن ایده هــا 
ــکار  ــت و ان ــگ کــردن بخشــى از واقعی ــت و پررن ــب واقعی ــا قل ــرار شــود و ب ــد برق و عقای
ــب شــده،  ــِت  قل ــه واقعی ــد ب ــا و عقای ــاختن آن ایده ه ــای دیگــری از آن و مســتند س بخش ه
آن را تبدیــل بــه دســتگاه بــاور و عقیــده ای شــبیه بــه بــاور دینــى بکنــد کــه قابــل رّد و انتقــاد 
ــم  ــک ویژگــى مه ــه ی ــوالًً ب ــوژی وجــود دارد، معم ــه از ایدئول ــى ک ــان تعاریف ــد. در می نباش
ــع و  ــیر جام ــک تفس ــه ی ــا همیش ــود: ایدئولوژی ه ــاره نمى ش ــا اش ــگى ایدئولوژی ه و همیش
کّلــى از تاریخ انــد، و در فــرم سکوالرشــده ی آخرت شناســى کاتولیــک، صــورت دنیــوی همــان 
وعده هــای مذهبــى را بــه پیــروان خــود مى دهنــد. ایدئولوژی هــا همیشــه مدعــى ایــن هســتند 
ــد کــه غایــت و مقصــد تاریــخ را مى داننــد و مى تواننــد آن را  ــار دارن کــه دانشــى را در اختی
پیش بینــى کننــد، البتــه همیشــه نــه بــه ایــن معنــا کــه همچــون مارکــس و فوکویامــا پایــان 
ــد، بلکــه وعــدة  گلســتان شــدن اوضــاع در صــورت حاکــم شــدن  ــخ را پیشــگویى کنن تاری
ــت  ــى، مقاوم ــا تک گوی ــروان ایدئولوژی ه ــارز پی ــى ب ــد. ویژگ ــود را مى دهن ــوژی خ ایدئول
در برابــر تجربــه، غیرقابــل ابطــال دانســتن اصــول ایدئولوژی شــان، امتنــاع از گفتگــوی ناظــر 
ــداران ایدئولوژی هــای  ــى کــه طرف ــت در بحــث اســت. فضای ــر کشــف حقیقــت و عصبانّی ب
مختلــف در آن بحــث مى کننــد، همیشــه ذیــل یــک پرســش اصلــى بــرای آن هــا رخ مى دهــد: 
چــه کســى علیــه چــه کســى؟ بــه عبارتــى دیگــر بحــث بــرای پیــروان ایدئولوژی هــا میــدان 
جنگــى اســت بیــن کســانى علیــه کســانى و یافتــن خــود در یکــى از جبهه هــای ایدئولوژیــک 

ــد. ــى مى کن ــى را تداع ــای مذهب ــة جنگ ه ــت ادام ــن جه و از ای

ریشه های الهّیاتی
ــاره  ــه ای درب ــه ی باســتان؛ مطالع ــر دوران ســاز خــود »مدین ــژ اث در ســال 1۸6۴ فوســتل دوکان
ــح  ــن منّق ــت مت ــاب در حقیق ــرد. کت ــر ک ــان و ُرم« را منتش ــای یون ــوق و نهاده ــب، حق مذه
ــژ  ــود و در زمــان حیــات دوکان ــژ در دوران اقامتــش در استراســبورگ ب درســگفتارهای دوکان
آوازه او را بــه بیــرون مرزهــای جهــان فرانســوی زبان کشــاند. مدینــه ی باســتان اّولیــن اثر تحقیقى 
نظام منــد بــود کــه بــا مطالعــه دیــن و الهّیــات، بررســى اجتمــاع را مطمــح نظــر قــرار مــى داد. 
دوکانــژ بــر ایــن بــاور بــود کــه بــرای تبییــن اجتمــاع و فهــم نهادهــا و مؤسســات آن بایــد در 
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ــق  ــا صورت هــای بســط یافته آن تحقی ــى آن اجتمــاع از صورت هــای نخســتین ت تصــّورات دین
 ،)gens( کــرد. منظــور از نهادهــا و مؤسســات در مطالعــه دوکانــژ مشــخصاً نهــاد خانــواده، نََســب
کوریــا )curiae(، تبــار )phyle or tribus( و در نهایــت مدینــه یــا پولیــس )polis( و امپراطــوری 

اســت.

ریشه های الهّیاتی کشف فردیّت
درســت 15۰ ســال بعــد، در ســال ۲۰1۴، ِســر لــری ســیدنتاپ، فیلســوفِ  سیاســى 
بریتانیایى آمریکایــى کتــاب »کشــف فــرد؛ ریشــه های لیبرالیســم غــرب« را منتشــر کــرد کــه در 
آن بــه بررســى تفصیلــى تاریخــى و فلســفى بنیادهای مســیحى تمــّدن جدید مى پــردازد. کتــاب از 
جملــه ی کتاب هــای معمــول کــه در دانشــگاه های غربــى تألیــف مى شــود نیســت، بلکــه اثــری 
محقّقانــه از قلمــى فرهیختــه و دانشــمند اســت کــه در فاصلــة اندکــى جایــگاه اثــری کاســیک را 
بــرای خــود بدســت آورده اســت. ســطح دانــش گســترده و بینــش عمیقــى کــه کتــاب بــه خواننده 
مى دهــد حتــى خواننــده عــادی را از مطالعــة کتــاب تــا پایــان آن بازنمــى دارد. از مقایســه معماری 
ــان و ُرم باســتان و  ــط و مناســبات در یون ــا بررســى رواب ــا معمــاری مســیحّیت ت ــان و رم ب یون
مســیحّیت. انســان در یونــان و ُرم باســتان عضــوی از خانــواده ای بــود کــه به یک قلمرو مشــّخص 
تعّلــق داشــت و سرنوشــت او پیشــاپیش مقــّدر بــود. معنــای آزادی داشــتن ســهم و شــرکت در 
 pater familias قــدرت عمومــى بــود و قلمــرو آن منحصــر بــه مــردان آزادی کــه ســرور منــزل و
بودنــد. یهودّیــت نیــز وضع مشــابهى داشــت، یعنى سرنوشــت انســان یهــودی و مناســبات او درون 
نهادهــای اجتماعــى در شــرایع یهــودی پیشــاپیش معّیــن بــود. ســیدنتاپ لحظــه ی تولـّـد »فــرد«  را 
نامــه ی َپولـُـس قّدیــس بــه غاطیــان مى دانــد کــه فضایــى را بــرای »فــرد« بــاز مى کنــد. تــا پیــش 
از آن هــر انســانى بــه یــک خانــواده، خانــه و خدایــان آن خانــواده  تعّلــق داشــت و در روابطــش 
درون ایــن نهادهــا تعریــف مى شــد. در مســیحّیت نخســت نقــش pater familias کمرنــگ شــد، 
ــا جایگاهــى مهم تــر در مناســبات انســانى ظاهــر مى شــود. ایــن امــر  چــرا کــه پــدر روحانــى ب
منجــر بــه جدایــى نهــاد خانــواده از نهــاد دیــن مى شــود و وابســتگى های خانوادگــى را ضعیــف 
مى کنــد. بدیــن واســطه ســاختار ســخت نهادهــای خانــواده، نََســب، کوریــا و تبــار کــه سرنوشــت 
ــه تنهــا برابــری  انســان ها را تعییــن مى کــرد در هــم مى شــکند و انســان را از آن آزاد مى کنــد. ن
مــرد و زن کــه در نامــه ی َپولـُـس قّدیــس بــه غاطیــان و انجیــل تومــاس شــاهد آن هســتیم، بلکــه 
اجــازه ورود و اقامــت زنــان در صومعــه راهــى بــرای خــروج و گریــز از نهــاد باســتانى خانــواده 
ــار و  ــب و تب ــا صرف نظــر از نََس ــان در صومعه ه ــردان و زن ــت م ــم و تربی ــد. تعلی ــم مى کن فراه
خاســتگاه خانوادگــى و انجــام کارهــا صرف نظــر از پایــگاه اجتماعــى نظــام جدیــدی از روابــط 
اجتماعــى را ایجــاد مى کنــد، امــا مهمتــر از آن، به واســطه تقســیم کار و خودگردانــى صومعه هــا 
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نهــاد جدیــدی بــا مناســبات متفاوتــى در تمایــز از خانــواده و پولیس/مدینه شــکل مى گیرد. شــرح اق
همــه مباحــث کتــاب ســیدنتاپ، همچــون تحــّول مهــم نظــام حقوقــى امپراطــوری ُرم در تبدیــل 
شــدن بــه نظــام حقوقــى کلیســا کــه بعــداًً ســرلوحه ی نظــام سیاســى جدیــد )مشــروطه( در اروپــا 

شــد یــا مبحــث بســیار مهــم حــق طبیعــى در حوصلــه ی ایــن مقالــه ی کوتــاه نمى گنجــد. 

ریشه های الهّیاتی تکوین جامعة مدنی در استقالل از نظام سیاسی 
موضــوع مقالــة پیــش رو نیــز تبارشناســى مفهــوم فردّیــت نیســت، و بیــش از آنکــه بــه لحظه ی 
تولـّـد فــرد عاقه منــد باشــد، بــر اهمّیــت تحــّول ایــن فــرد و تکویــن فردّیــت و ســوبژکتیویته 
 )societatis( ــوان جامعــه ای ــه عن ــا ب ــن کلیســا و صومعه ه ــا تکوی ــم کــه ب ــد دارد. گفتی تأکی
مســتقل از اجتمــاع سیاســى )κοινωνία πολιτική( فضــای جدیــدی در مناســبات انســانى 
 )oikos( خلــق شــد کــه فــرد مســتقل از عضوّیــت خــود در یــک واحــد شــهروندی یــا خانگــى
ــش و  ــه نیای ــیحّیت منجمل ــای مس ــد. آموزه ه ــى باش ــاع دین ــک اجتم ــو ی ــت عض مى توانس
وجــدان )کــه تــا پیــش از آن نــه در یونــان و ُرم و نــه در ادیــان دیگــر منجملــه عهــد عتیــق 
وجــود نداشــت( کــه معیــار خیــر و شــّر و عمــل اخاقــى را از خدایانــى بیرونــى )یهــوه( یــا 
ُمــرده )خدایــان ُرمــى(، بــه خــدای درون انســان مســیحى )روح( انتقــال مــى داد، نــه تنهــا منجر 
بــه تکویــن فردّیــت، بلکــه بــه اســتحکام آن انجامیــد. آگوســتین قّدیــس در اوایــل قــرن پنجــم 
در کتــاب »مدینــه ی الهــى« مســیحیان را دعــوت بــه پیــروی از وجــدان خــود در برابــر قوانیــن 
امپراطــوری ُرم کــرد. آگوســتین بــا طــرح آمــوزه ای »دو قلمــرو« بــه صراحــت اعــام کــرد کــه 
در صــورت تعــارض قانــون حاکــم قلمــرو دنیــوی بــا وجــدان یــا ودیعــه ی قلمــرو الهــى در 
انســان مســیحى، بــر مؤمــن مســیحى رواســت کــه از قانــون قیصــر ســرپیچى کنــد و نــدای 
وجــدان خــود را ســرلوحه ی عمــل قــرار دهــد. در نظــم پیشامســیحى اروپــا یعنــى یگانگــى 
جامعــه و سیاســت، مبنایــى نهادیــن  بــرای مقاومــت در برابــر نیــروی تجاوزگر قدرت سیاســى 
ــای اســتبدادی در نظــم  ــرای پیشــروی نیروه ــان شــرایط ب ــر زم حاکــم وجــود نداشــت و ه
سیاســى وجــود داشــت، چــرا کــه اجتماعــات از درون ابزارهــای کافى بــرای اعمــال محدودیت 
بــر قــدرت نداشــتند. ایــن وضــع بــا بســط مســیحّیت اروپایــى تغییر کــرد، اگرچــه ایــن تغییر 
بــدون ســتیز و درگیــری نبــود، چــرا کــه انســان مســیحى بــه عنــوان عضــوی از اجتمــاع دنیوی 
و اجتمــاع روحانــى نمى توانســت همزمــان و همیشــه تابــع هــر دو باشــد. ایــن دوآرشــى  در 
ــط  ــه فق ــار ن ــر این ب ــن لوت ــوی مارتی ــیون و از س ــت و در رفرماس ــه یاف ــده ها ادام ــول س ط
علیــه ســلطة شــهریاری ها و امپراطوری هــا بلکــه علیــه ســلطة کلیســای کاتولیــک تجدیــد شــد. 
تصادفــى نیســت کــه تمــام اصحــاب روشــنگری اســکاتلند در قــرن هجدهــم از آدام اســمیث و 
ــکا( کــه  ــدران بنیان گــذار آمری ــن )از پ ــن فرانکلی ــا آدام فرگوســن و بنجامی ــوم ت ــد هی دیوی
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ــى«  ــرداز »جامعــة مدن ــد و نخســتین نظریه پ بنیان گــذار اقتصــاد در اســتقال از سیاســت بودن
بــه عنــوان حــوزة اجتماعــى مســتقل از دولــت در قــرن نوزدهــم، گئــورگ ویلهلــم فریدریــش 
ــب  ــد. تعج ــتانت مذهب بودن ــای پروتس ــا از خانواده ه ــتانت ی ــیحى پروس ــه مس ــگل، هم ه
ــکا  ــه آمری ــى ب ــرال فرانســوی در ســفر تحقیقات ــل اندیشــمند لیب و حیــرت الکســى دوتوکوی
ــه همچــون کلیســای کاتولیــک فرانســه دســتگاه  از مشــاهدة اینکــه نهــاد دیــن در آمریــکا ن
ــاع از آزادی هــای  ــى در دف ــرای شــهروندان آمریکای ســرکوب، بلکــه پشــتوانه و پناه گاهــى ب
آن هــا در برابــر دولــت اســت 3، بــه ایــن حقیقــت بر مى گشــت کــه آن اجتمــاع دینــى ای کــه 
در اســتقال از اجتمــاع سیاســى از ابتــدا در مســیحّیت اروپایــى شــکل گرفــت، حــاال در جهــان 
پروتســتانت خــود تبدیــل بــه یکــى از نهادهــای جامعــة مدنــى شــده بــود، درســت برعکــس 
کلیســای کاتولیــک کــه در تناوردگــى تاریخــى خــود، خــود تبدیــل بــه حکومتــى دینــى شــده 
ــدرت بیشــتری  ــرون وســطى ق ــای ق ــوی اروپ ــای دنی ــه از شــهریاری ها و جمهوری ه ــود ک ب

پیــدا کــرده بــود .

ریشه های الهّیاتی کاپیتالیسم و صنعتی شدن
ــه ماهه ای  ــفر س ــى س ــناس آلمان ــورخ و جامعه ش ــدان، م ــر حقوق ــس وب ــال 1۹۰۴ ماک در س
بــه دولت هــای مّتحــد آمریــکا داشــت کــه در آن بــه مشــاهدة جامعــة آمریــکا و مطالعــة آثــار 
ــه در آرشــیو علــوم اجتماعــى و سیاســت  بنجامیــن فرانکلیــن پرداخــت. نتیجــة ســفر دو مقال
اجتماعــى )1۹۰۴ و 1۹۰5( بــود کــه در ســال 1۹۲۰ در قالــب کتابــى تحــت عنــوان »اخــاق 
پروتســتانتى و روح کاپیتایســم« منتشــر و در فاصلــه ای انــدک تبدیــل بــه اثــری کاســیک در 
مطالعــات تاریخــى، اجتماعــى و اقتصــادی شــد. پرســش وبــر خــود دو بخــش داشــت: نخســت 
اینکــه چــرا فقــط در غــرب و دوم اینکــه چــرا کاپیتالیســم و انقــاب صنعتــى در ســرزمین های 

پروتســتانت اروپــا )و بعــداًً آمریــکا( شــکل گرفــت؟ 
کاپیتالیســم و شــیوة تولیــد کاپیتالیســتى، یعنــى ســرمایه گذاری بلندمــدت و عقانى در کســب 
و کاری منظــم و حساب شــده بــرای کســب ســود یــک پدیــدة اروپایــى اســت. کاپیتــال، پــول 
ــه پــول داشــته باشــد و بــرای  یــا هــر چیــزی اســت کــه ویژگــى پولــى یــا تبدیــل شــدن ب
کســب پــول بیشــتر )ســود( ســرمایه گذاری شــود. کاپیتالیســم نیازمنــد نهادهایــى اســت کــه 
ــه  ــى ن ــه، یعن ــى کلم ــای اروپای ــد: مارکــت در معن ــن مى کنن ــش آن را تضمی ــش و پای پیدای
فقــط بــازار خریــد و فــروش کاال و خدمــات، بلکــه بــازار خریــد و فــروش نیــروی کار )بــازار 

کار( و پــول )بــازار ارز( و ســرمایه )بــازار بــورس( در اروپــا متولـّـد شــده اســت.

ــوم  ــد س ــل در جل ــه تفصی ــکا ب ــد آمری ــای مّتح ــن و آزادی در دولت ه ــک دی ــه ی ارگانی ــریح رابط 3  - تش
ــود. ــت مى ش ــل یاف ــکا توکوی ــى در آمری دموکراس
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ــه اق ــى ک ــّور رایج ــس تص ــت. برعک ــتانت اس ــای پروس ــا بریتانی ــم در اروپ  زادگاه کاپیتالیس
ــم را  ــد کاپیتالیس ــد، تولّ ــا مى دان ــم در بریتانی ــد کاپیتالیس ــمة تولّ ــى را سرچش ــارت دریای تج
بــه شــکل تناقض آمیــزی بیشــتر بایــد مدیــون فــرم خاصــى از فئودالیســم در بریتانیــای قــرن 
شــانزدهم دانســت کــه نخســت »شــیوة کار« و ســپس »شــیوة تولیــد« جدیــدی را در تاریــخ 
اقتصــاد ایجــاد کــرد. تجــارت دریایــى یــا بــه تعبیــر برخــى موّرخــان کاپیتالیســم تجــاری کــه 
در قــرن هفدهــم در بریتانیــا شــکل گرفــت در همــان بــدو تکویــن خــود محکــوم بــه شکســت 
ــش از آن  ــازار مصــرف پی ــن ب ــا نداشــت. ای ــازار مصــرف«ی در داخــل بریتانی ــود اگــر »ب ب
در قــرن شــانزدهم بــا انقابــى کــه در »شــیوة کار« کشــاورزی در نظــم فئــودال رخ داده بــود، 
شــکل گرفتــه بــود. تــا قــرن پانزدهــم در تمــام اروپــا زارع و کشــاورز پیونــدی جدایى ناپذیــر 
ــت  ــن وضعی ــرد داشــت. ای ــر کار مى ک ــة عم ــد و هم ــد مى ش ــه در آن متولّ ــن«ی ک ــا »زمی ب
ــا امــا از  ــود. در بریتانی ــا  حاکــم ب ــه جــز بریتانی ــا   ب ــا قــرن هجدهــم در باقــى مناطــق اروپ ت
قــرن پانزدهــم مناســبات بــازار بــر اقتصــاد زمیــن داری حاکــم شــد؛ زمیــن داران فئــودال بــه 
عنــوان »مالــکان اصلــى« شــروع بــه اجــاره دادن یــا واگــذاری ســرقفلى زمین هــای خــود در 
ازای ســود بــه مــدت طوالنــى کردنــد. ایــن امــر دو بــازار ایجــاد کــرد: یکــى »بــازار زمیــن«، 
یعنــى زمیــن کشــاورزی خــود تبدیــل بــه کاالیــى پول شــونده بــا قابلیــت خریــد و فــروش و 
اجــاره شــد، و دیگــری »بــازار کارِ ُمــزدی«، یعنــى کشــاورز و زارع دیگر بــرای تأمیــن مایحتاج 
ــن دار کار نمى کــرد،  ــب پزشــکى از زمی ــل مراق ــى مث ــت مراقبت های خوراکــى خــود و دریاف
ــوان »کاپیتالیســم کشــاورزی«  ــه تحــت عن ــن مرحل ــرد. از ای ــول« کار مى ک ــرای »پ ــه ب بلک
نیــز یــاد مى شــود، چــرا کــه بــرای نخســتین بــار »شــیوة تولیــد کاپیتالیســتى« را وارد اقتصــاد 
کشــاورزی کــرد، بیــن زارعــان »رقابــت« ایجــاد کــرد کــه منجــر بــه »نــوآوری« و »افزایــش 
میــزان تولیــد« شــد کــه مــواد غذایــى بــرای یــک جمعّیــت در حــال رشــدی کــه در اقتصــاد 
کشــاورزی مشــغول بــه کار نبودنــد تأمیــن مى کــرد، جمعیتــى کــه بــه خاطــر بهــره وری بــاالی 
کشــاورزی بــا شــیوة تولیــد کاپیتالیســتى و ارزان تــر شــدن مــواد غذایــى، امــکان اشــتغال بــه 
مشــاغلى جــز زراعــت پیــدا کردنــد. ایــن تحــّول بــزرگ و گســترده، یعنــى پیدایــش اوقــات 
فراغــت بیشــتر و بــه کار رفتــن نیــروی کار در زمینــة تولیــد کاالهــای دیگــر، بــه شــکل گیری 
ــزدی و  ــد  کار ُم ــرون زمین هــای کشــاورزی انجامی ــر جنــب و جوشــى بی مراکــز تولیــدی پ
ــدا کــردن بخــش بزرگــى از  ــد پی کســب درآمــد زارعــان و کشــاورزان یعنــى قــدرت خری
جمعّیــت »بــازار مصــرف« بزرگــى در بریتانیــا ایجــاد کــرد کــه پیــش از آن ســابقه نداشــت. 
اگــر ایــن بــازار بــزرگ مصــرف در بریتانیــا وجــود نداشــت، کاپیتالیســم تجــاری قــرن هفدهم 
ــارت  ــًاً کل تج ــه تقریب ــورد، چراک ــت مى خ ــى زود شکس ــا خیل ــت ی ــکل نمى گرف ــا ش ی
بریتانیایــى در قــرن هفدهــم از فــروش واردات در بــازار بریتانیــا کســب ســود مى کــرد و نــه 
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ــه بازاراهــای خارجــى کــه در قــرن هجدهــم و نوزدهــم امکان پذیــر شــد.  از صــادرات ب
ــود. در  ــا ب ــّص شــمال غرب اروپ ــد و مخت ــد، مختــّص عصــر جدی ــن شــیوة اقتصــادی جدی ای
ــم و  ــرن نوزده ــا ق ــى ت ــرزمین های اروپای ــر س ــوری ُرم و دیگ ــال امپراط ــرای مث ــته ب گذش
ــرای تولیــد محصــول  ــا امــروز  کشــاورزان ب ــا قــرن بیســتم و حتــى ت باقــى نقــاط جهــان ت
ــزوده  ــد ارزش اف ــه تولی ــد منجــر ب ــد ســود، و آن شــیوة تولی ــرای تولی ــه ب ــد و ن کار مى کردن
ــزرگ  ــوری ب ــکل گیری امپراط ــدم ش ــوری ُرم و ع ــى امپراط ــان فروپاش ــن می ــد. در ای نمى ش
ــاختار  ــکل گیری س ــه ش ــده ای ب ــزرگ و تعیین کنن ــیار ب ــک بس ــز کم ــا نی ــری در اروپ دیگ
ــای  ــک فض ــه ی ــرد ک ــطى ک ــرون وس ــزرگ در ق ــک و ب ــاهى های کوچ ــى و پادش فئودال
ــى  ــى و مال ــف نظام ــرد. ضع ــق ک ــاه خل ــرد و پادش ــزاران لُ ــن ه ــر بی ــت« کم نظی »رقاب
ــرای  ــانى الزم ب ــى و انس ــع مال ــع آوری مناب ــا را از جم ــى آن ه ــک اروپای ــای کوچ دولت ه
مقاصــد امپریالیســتى ناتــوان مى ســاخت، بــه همیــن دلیــل دولت هــای کوچــک اروپایــى بــه 
رقابــت بــر ســر اقتصــاد بهتــر و فرهنــگ و هنــر واالتــر مشــغول شــدند، به ویــژه کــه بــرای 
بســیاری از مــردم ایــن امــکان وجــود داشــت کــه در صــورت وضعیــت بــد اقتصــادی یــک 
شاه نشــین، بــه شاه نشــین دیگــری کــه وضــع بهتــری داشــت مهاجــرت کننــد. چنیــن چیــزی 
ــا یــک دســتگاه بوروکراســى  ــر نبــود، به ویــژه کــه امپراطــوری ب در امپراطــوری ُرم امکانپذی
گســترده و ســخت و مالیا ت هــای ســنگین بــرای تأمیــن هزینه هــای خــود عمــًاً امــکان رشــد 

ــرد. ــدود مى ک ــادی را مس اقتص
ــه کــرده  ــا را تجرب ــا؟ ســرزمین های دیگــری در آســیا فروپاشــى امپراطوری ه ــا چــرا اروپ ام
ــد  ــیوة تولی ــراع ش ــه اخت ــد ب ــه رس ــدند چ ــم نش ــادی ه ــد اقتص ــه رش ــق ب ــا موف ــد، ام بودن
کاپیتالیســتى. ســاختار موروثــى اســتبداد در امپراطوری هــای شــرقى برعکــس ُرم کــه نظــام 
حقوقــى و شــهروندی داشــت و شــهروندان ُرمــى صاحــب شــخصّیت حقوقــى بودنــد و از حقوق 
طبیعــى برخــوردار، یکــى از دالیلــى اســت کــه در پاســخ بــه ایــن پرســش ارائــه شــده اســت. 
اگرچــه ایــن دلیــل در کنــار میــراث عقلــى ای کــه از یونــان باســتان بــه ُرم و اروپــای قــرون 
ــد  ــت، رش ــن عقانی ــده در تکوی ــری تعیین کنن ــدون شــک تأثی ــرد ب ــدا ک ــال پی وســطى انتق
علــوم، فنــون و هنرهــا و حکمرانــى عقانــى در اروپــا داشــت، امــا در عصــری کــه بیــش از هر 
چیــز باورهــای دینــى راهنمــای اخاقــى یعنــى عمــل، قواعــد رفتــار و نظــام ارزش هــا و معانى 
را تعییــن  مى کردنــد، بــدون پشــتیبانى دینــى بــه عنــوان موتــور محــّرک عمــل انســاِن دینــى 

قــرون وســطى موفقّیتــى نمى توانســت داشــته باشــد. 
ماکــس وبــر در توضیحاتــى کــه در زمــان انتشــار دو مقالــه بــه صــورت کتــاب بــه ابتــدای 
ــه  ــى آن ب ــل عین ــه نق ــد ک ــه مى ده ــن زمین ــانى در ای ــح درخش ــرد توضی ــه ک ــاب اضاف کت

ــد: ــال مى ده ــب را انتق ــل مطل ــوح اص وض
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»کاســبى«، »ســودجویى«، جســتجوی پــول، جســتجوی پــول تــا حــد ممکــن زیــاد، اق
هیــچ ربطــى بــه کاپیتالیســم نــدارد. ایــن جســتجو در میــان پیشــخدمتان، پزشــکان، 
ــربازان،  ــى، س ــوه بگیران دولت ــازان، رش ــپیان، طن ــدان، روس ــکه چیان، هنرمن درش
راهزنــان، جنگجویــان صلیبــى، قماربــازان و مفلســان بــوده و هنــوز یافــت مى شــود، 
ــه  ــار و در هم ــه اعص ــى، در هم ــدل آدم ــر م ــنخ و ه ــر س ــت در ه ــوان گف مى ت
ــود  ــرای آن وج ــى ای ب ــکان واقع ــه ام ــا ک ــى، هرج ــره خاک ــن ک ــرزمین های ای س
ــار  ــرای مهدکودک هاســت کــه یکب ــخ تمــّدن ب داشــته اســت. جایــش در درس تاری
بــرای همیشــه ایــن مفهــوم ســاده لوحانه از کاپیتالیســم کنــار گذاشــته شــود. حــرص 
و طمــع بــى حــّد و حصــر بــه هیــچ وجــه بــا کاپیتالیســم یکــى نیســت، و کمتــر از آن 
بــا »روح« آن. کاپیتالیســم دقیقــًا مى توانــد بــا رام کــردن یــا الاقــل تعدیــل عقانــى 
ایــن غریــزه ی غیرعقانــى یکــى باشــد.  اگرچــه کاپیتالیســم بــا جســتجوی ســود در 
کســب و کاری مــداوم، عقانــى و کاپیتالیســتى یکــى اســت: جســتجوی ســود مــدام 

.)Rentabilität( ــى ــونده: بازده تجدیدش
ــات  ــغل( در الهّی ــالت و ش ــى رس ــه معن ــان ب ــوم Beruf )همزم ــر از مفه ــان وب ــرح درخش ش
پروتســتانت و توضیحــات او دربــارة قناعت پیشــگى زاهدانــة پروتســتانت ها بــه عنــوان ویژگــى 
ــن بیشــتر نشــان  ــال کــرد. هــدف م ــاب او دنب ــوان در کت ــا را مى ت ــارز اخــاق شــغلى آن ه ب
دادن نقــش مســیحّیت پروتســتانت در کنــار دیگــر عوامــل بــه عنــوان مجموعــه ای از ایده هــا، 
ارزش هــا و الگوهــای عمــِل پشــتیبان تکویــن کاپیتالیســم در بریتانیــا و شــمال غرب اروپــا بــود. 

ریشه های الهّیاتی آزادی
بــه تعبیــری کــه هــگل در پدیدارشناســى روح، درس هــای فلســفة تاریــخ و درس هــای فلســفة 
دیــن در ســال 1۸31، یعنــى پــس از انقــاب ژوئیــه، بــه کار مى بــرد مى تــوان از »دو صــورت 
آزادی« در دو تجــّددی کــه از آن ســخن رفــت، نــام بــرد. یکــى »آزادی انتزاعــى« در انقــاب 
فرانســه و دیگــری آزادی انضمامــى کــه حاصــل آشــتى »آزادی درون« بــا »آزادی بیــرون« و 
وحــدت یافتــن مرجعّیــت ایــن دوســت. در جهــان پروتســتانت )بریتانیــا، هلنــد و دولت هــای 
مّتحــد آمریــکا( بــر اثــر تحّوالتــى کــه الهّیــات پروتســتانت خواســته یــا ناخواســته ایجــاد کــرد 
ــا یــک مذهــب )پروتستانتیســم(  »زندگــى اخاقــى« و »نظــام آزادی« توانســتند در نســبت ب
ــد.  ــاد آزادی بفهم ــل و نه ــوان حام ــه عن ــه آن مذهــب خــودش را ب ــان شــکوفا شــوند، ک چن
ســخن هــگل خیلــى راحــت مى توانــد منجــر بــه ســوءفهم شــود، اگــر بــا دّقــت و شــکیبایى 
ــه ایــن  ــه ب خوانــده و فهمیــده نشــود. ایــن نظــام آزادی بیرونــى، دولــت دینــى اســت، امــا ن
معنــا کــه اســاس و مشــروعّیت خــود را از دیــن مى گیــرد، بلکــه بدیــن معنــا کــه ایــن دیــن، 
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نقــش اخاقــى ایــن نظــام در تضمیــن آزادی بیرونــى را بــه رســمّیت مى شناســند و بــر ایــن 
اســاس اســتوار گردیــده اســت کــه دولــت نیــازی بــه اســاس دینــى نــدارد، بلکــه خــود صاحب 
اساســى مســتقل اســت کــه در کنــار مســیحّیت پروتســتانت بــه عنــوان مذهــب آزادی درون 
)وجــدان(، آزادی بیرونــى )اجتمــاع( را ضمانــت مى کنــد. هــگل از اولویــت یکــى بــر دیگــری 
یــا نســبت منطقــى یــا عّلــى بیــن ایــن دو ســخن نمى گویــد بلکــه از یــک نســبت هماهنگــى 
بیــن ایــن دو ســخن مى گویــد کــه بیــش از هــر چیــز بایــد بــه عنــوان رابطــة درون و بیــرون 
درک شــود. امــر بیرونــى بــه امــر درونــى نیــاز دارد، یعنى بــدون آن نظــام اخاقــى و آن آزادی 
درونــى، تأســیس نظــام آزادی در بیــرون ممکــن نیســت، و امــر درونــى نیــز بــه امــر بیرونــى 
نیــاز دارد، کــه روح دچــار دوپارگــى نشــود و در بیــرون بتوانــد آزادی خــود را تحّقــق بخشــد. 
بــه عبارتــى دیگــر ایــن درون و بیــرون بــه شــکل جدایى ناپذیــری بــا یکدیگــر در ارتباطنــد 
ــدازة کافــى از یکدیگــر جــدا. یعنــى در ایــن دولــت دینــى کســى مجبــور  ــه ان و همزمــان ب
ــن ایمــان داشــته باشــد چــرا کــه اصــل آن آزادی وجــدان  ــا آن دی ــن ی ــن دی ــه ای نیســت ب
اســت، امــا همیــن آزادی وجــدان یــا آزادی درون حافــظ و نگهبــان آزادی بیرونــى یعنــى نظــام 
آزادی اســت. هــگل نظــر خــود را صریــح دربــارة وقایــع فرانســه و انقــاب پیشــین آن بازگــو 
مى کنــد: »هنــوز بســیار دور اســت کــه ایــن تصــادف و تعــارض )بیــن درون و بیــرون( حــل 
شــود.« چــرا کــه هــر دو ســو، یعنــى هــم دولــت فرانســه و هــم مذهــب کاتولیــک، بــا ایــن 
ــم،  ــّدن، عل ــى )تم ــان روحان ــام جه ــه انســان فى نفســه و لنفســه آزاد اســت و تم ــت ک حقیق
فلســفه، هنــر و دیــن( را آزادی او پدیــدار ســاخته اســت، مخالف انــد، و آزادی زمانــى ممکــن 
خواهــد بــود کــه هــم در اصــول مذهــب کاتولیــک و هــم در قانــون اساســى دولــت فرانســه، 
ایــن حقیقــت قــرار بگیــرد و صریح تــر »اگــر دینــى بــر اصــول آزادی اســتوار نگــردد، همیشــه 
ایــن شــکاف و دوپارگــى ]بیــن درون آن انســان و بیــرون یعنــى نظــم اخاقــى و نظــام بیرونى[ 
موجــود خواهــد بــود.« یعنــى دولــت الئیــک فرانســه نیــز همــان مرجعّیــت کلیســای کاتولیک 
ــى  ــت انقاب ــن دول ــرون را حــل نکــرده، بنابرای ــت درون و بی اســت، چــرا کــه مشــکل ثنوّی
برآمــده از کاتولیسیســم مجبــور و محکــوم بــه بازتولیــد مرجعّیت کلیســای کاتولیــک در دولت 
اســت، و از آن جــا کــه ایــن دولــت همچــون آن کلیســا اصــاح نمى شــود، ناگزیــر از تــداوم 
ــدون  ــد، ب ــد مى نویس ــى جدی ــون اساس ــد و قان ــاب مى کن ــدام انق ــى م ــت، یعن ــاب اس انق
ــد در ایــن انقاب هــا تعــارض درون و بیــرون را حــل کنــد و اگــر شــعار آزادی  اینکــه بتوان
دهــد، چــون ایــن آزادی انتزاعــى اســت بــه گیوتیــن و تــرور و بــه تعبیــر روبســپیر کــه نقــل 

شــد بــه تناقضــى تحــت عنــوان اســتبداد آزادی مى انجامــد.



راه بندگی
فردریش فون هایک



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

81

ــتة  ــى نوش ــاب راه بندگ ــتم، کت ــرن بیس ــى در ق ــفه سیاس ــار فلس ــن آث ــى از معروف تری یک
فردریــش فــون هایــک اســت. او ایــن کتــاب را بــرای نخســتین بــار در ســال 1۹۴۴ منتشــر 
ــاب آورده  ــن کت ــاپ ای ــن چ ــالگرد پنجاهمی ــر س ــه  ای ب ــن، در مقدم ــون فریدم ــرد. میلت ک
اســت: »در بازخوانــى ایــن کتاب...دوبــاره تحــت تأثیــر عظمــت آن قــرار گرفتــم«. در ادامــه 
ــا اختصــاص دارد.  ــف آلمانى ه ــه توصی ــد کــه ب ــاب را مــى  خوانی ــى منتخــب از کت بخش های
شــرح اینکــه تــا چــه انــدازه متفکــران آلمانــى در ترویــج سوسیالیســم و مهندســى اجتماعــى 

نقــش داشــته  انــد:
 نهادهــا و عقایــد آلمانــى چــه از طریــق هــگل یــا مارکــس، لیســت یــا اشــمولر، ســومبارت یــا 
مانهایــم، و چــه به واســطة سوسیالیســم در شــکل کامــًاً رادیــکال آن یــا صرفــًاً »ســازماندهى« 
ــت... ــرار گرف ــد ق ــورد تقلی ــا م ــاط دنی ــام نق ــدة آن در تم ــوع تعدیل ش ــزی« از ن و »برنامه ری
هرچنــد اکثــر اندیشــه های جدیــد، و بــه ویــژه سوسیالیســم، در آلمــان ظهــور نیافتنــد، امــا در 
آن جــا تکمیــل شــده و در طــول ربــع آخــر قــرن نوزدهــم و ربــع اول قــرن بیســتم بــه بلــوغ 
ــری آلمــان در طــى  ــم کــه نقــش رهب ــا امــروزه اغلــب فرامــوش مى کنی کامــل رســیدند. ام
پیشــرفت و تکمیــل نظریــه و تمریــن سوسیالیســم تــا چــه انــدازه چشــمگیر بــوده اســت. کافى 
اســت فقــط یــادآور شــویم کــه یــک نســل قبــل از اینکــه سوسیالیســم بــه یــک مســألة جــدی 
در انگلســتان تبدیــل شــود، پارلمــان آلمــان دارای یــک حــزب سوسیالیســت بــزرگ بــود و 
حتــى تــا همیــن اواخــر)1۹۴۴( نیــز بلــوغ تئوریــک سوسیالیســم تــا حــد زیــادی در آلمــان و 
ــا از  ــز بحــث روس ه ــروزه نی ــى ام ــن روســت کــه حت اتریــش صــورت مى گرفــت و از همی
ــر  ــد. اکث ــًا از نقطــه ای شــروع مى شــود کــه آلمان هــا رهایــش کــرده بودن سوسیالیســم عمدت
ــه  ــائلى ک ــت مس ــه اکثری ــد ک ــم نمى دانن ــوز ه ــى هن ــى و آمریکای ــت های انگلیس سوسیالیس
ــور  ــه ط ــى ب ــت های آلمان ــط سوسیالیس ــل توس ــا قب ــد، مدت ه ــف کرده ان ــازه کش ــا ت آن ه

کامــل مــورد بحــث قــرار گرفتــه بودنــد.
ــى«  ــدن »غرب ــورت تم ــا به ص ــرای آلمانى ه ــود، ب ــا ب ــدن اروپ ــترک تم ــراث مش ــه می آنچ
تعبیــر شــد کــه در آن واژة »غربــى« بــه مفهــوم ســرزمین های غــرب رودخانــة »رایــن« بــه کار 
بــرده شــد. در ایــن مفهــوم، واژة »غربــى« برابــر بــود بــا لیبرالیســم و دموکراســى، ســرمایه داری 
و فردگرایــى، تجــارت آزاد و هــر نــوع انترناسیونالیســم و صلح دوستى...ســیر تفکــر بســیاری 
از رهبــران نــازی و فاشیســتى نیــز از اهمیــت فراوانــى برخــوردار اســت. هــر کســى کــه رشــد 
ایــن جنبش هــا را در ایتالیــا و یــا آلمــان شــاهد بــوده تحــت تأثیــر تعــداد رهبرانــى از قبیــل 
موســولینى، الوال و کیســلینگ  قــرار گرفتــه کــه در ابتــدا دارای عقایــد سوسیالیســتى بــوده و 
ــى  ــادی حت ــردم ع ــن م ــش در بی ــن گرای ــد، و ای ــم گرویده ان ــا نازیس ــم ی ــه فاشیس ــا ب بعده
شــدیدتر از رهبــران آن هــا بــود. مبلغیــن هــر دو جنــاح بهتــر از هــر کســى دیگــر مى دانســتند 
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ــل  ــروه مقاب ــه گ ــد ب ــى مى توان ــه راحت ــازی ب ــا ن ــواِن کمونیســت ی ــک ج ــان، ی ــه در آلم ک
بگــرود یــا برعکــس.

 

افــراد کمــى مى تواننــد انــکار کننــد کــه آلمان هــا در مجمــع افــراد ســخت کوش، منظــم، دقیــق 
و پرانــرژی تــا درجــه ای از ســنگدلى بــوده و در هــر کاری کــه بــه عهــده مى گیرنــد، دقیــق و 
در عیــن حــال خــودرأی عمــل مى کننــد. آن هــا از یــک حــس قــوِی نظــم، وظیفه شناســى و 
اطاعــت بــدون چــون و چــرا از دســتورات مافــوق برخــوردار بــوده؛ و اغلــب حاضرنــد خــود 
ــد. تمــام ایــن خصایــص، از یــک آلمانــى  ــه خطــر اندازن را قربانــى کــرده و جــان خــود را ب
ابــزار کارآمــدی بــرای انجــام کارهــای محول شــده ســاخته اســت و ایــن خصایــص در زمــان 
دولــت پروســى های قدیــم و رایــش جدیــد کــه تحــت ســلطة پروســینى ها بودنــد، بــه خوبــى 
رشــد یافته انــد. آنچــه یــک »آلمانــى تیپیــکال« معمــوالًً فاقــد آن اســت، ارزش هــای فــردی از 
قبیــل بردبــاری، احتــرام بــه ســایر افــراد و عقایــد آن هــا، اســتقال فکــری، صداقــت شــخصى 
و آمادگــى دفــاع از عقایــد خــود در برابــر یــک قــدرت برتــر اســت. توجــه بــه افــراد ضعیف و 
ناتــوان و بى توجهــى بــه قــدرت و بــى ارزش شــمردن آن، فقــط در ســایة یــک ســّنت قدیمــى 
آزادی فــردی بــه وجــود مى آیــد. بــا این حــال آلمانى هــا در بــه کار بســتن برخــى خصایــص 
کوچــک ولــى خیلــى مهــم کــه روابــط بیــن افــراد را در یــک جامعــة آزاد تســهیل مى کنــد، 
ــخصى،  ــى ش ــوخ طبعى، فروتن ــى و ش ــل مهربان ــى از قبی ــد؛ خصایص ــان مى دهن ــد نش ناکارآم
ــه نیــات خیــر همســایگان، این هــا ارزش هــا  محتــرم شــمردن زندگــى خصوصــى و اعتقــاد ب
ــا ظهــور جوامــع  یــا فضایلــى هســتند کــه در جوامــع فردگــرا یــا تجــاری شــکوفا شــده و ب

کافــى اســت فقــط یــادآور شــویم کــه یــک نســل قبــل از اینکــه سوسیالیســم بــه 
یــک مســأله جــدی در انگلســتان تبدیــل شــود، پارلمــان آلمــان دارای یــک حــزب 
ــا همیــن اواخــر)1۹۴۴( نیــز بلــوغ تئوریــک  ــود و حتــى ت سوسیالیســت بــزرگ ب
ــن  ــت و از همی ــش صــورت مى گرف ــان و اتری ــادی در آلم ــا حــد زی سوسیالیســم ت
ــه ای  ــًا از نقط ــم عمدت ــها از سوسیالیس ــث روس ــز بح ــروزه نی ــى ام ــه حت ــت ک روس

ــد. ــرده بودن ــش ک ــا رهای ــه آلمان ه ــود ک ــروع مى ش ش
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ــى اســت کــه بیــن بخش هــای مختلــف  ــن تفاوت ــد و ای ــا نظامــى از بیــن مى رون جمع گــرا ی
کشــور آلمــان و برخــى ویژگى هــای جهــان غــرب قابــل مشــاهده بــوده اســت. هنگامــى کــه 
ــرای داشــتن شــادمانى فــردی را غیراخاقــى قلمــداد  ــه کــّرات تــاش ب فیلســوفان آلمانــى ب
ــان  ــًاً در گفته هایش ــد، کام ــر مى دانن ــتة تقدی ــه را شایس ــف محول ــام وظای ــا انج ــرده و تنه ک
صــادق هســتند، هــر چنــد درک ایــن موضــوع بــرای آن هایــى کــه بــا یــک دیــدگاه فکــری 

ــود.  ــد، دشــوار خواهــد ب متفــاوت رشــد یافته ان

دیــدگاه آلمانى هــا نســبت بــه دولــت، کــه توســط فیختــه، الســال و رادبرتــوس طراحــى شــده، 
ــه ای از  ــا مجموع ــود، ی ــى نمى ش ــذاری و طراح ــراد پایه گ ــط اف ــت توس ــه دول ــت ک ــن اس ای
افــراد نیســت، یــا هــدف آن بــرآورده ســاختِن هیــچ یــک از منافــع افــراد نمى باشــد. دولــت 
یــک Volksgemeinschaft اســت کــه در آن افــراد هیــچ حقــى نبایــد بــرای خــود قائــل بــوده 
و فقــط بایــد بــه وظایــف خــود عمــل کننــد. در آلمــان، ایــدة ســازماندهى کامــل جامعــه از 
بــاال، به  طــور قابــل ماحظــه ای در اثــر تأثیــرات منحصــر بــه فــردی کــه متخصصــان علمــى و 
ــد، گســترش  ــال مى کردن ــى اعم ــد سیاســى و اجتماع ــر شــکل گیری عقای تکنولوژیکــى آن ب
ــًا در متخصصــان علمــى مشــاهده مى شــود، تحمــل  ــل کــه غالب ــاری عق ــه اســت. نابردب یافت
ــود و  ــاهده مى ش ــن مش ــه در متخصصی ــه ک ــادی جامع ــراد ع ــى اف ــیوه های زندگ ــردن ش نک
ــراد  ــط »اف ــه توس ــور آگاهان ــه به ط ــزی ک ــر چی ــه ه ــبت ب ــرت نس ــاس نف ــور، احس همین ط
ــى  ــى پدیده های ــد، همگ ــده باش ــازماندهى نش ــى س ــاهده علم ــک مش ــاس ی ــر اس ــر« و ب برت
بودنــد کــه بــرای چندیــن نســل در حیــات اجتماعــى آلمانى هــا قابــل مشــاهده بودنــد. شــاید 
ــة قســمت اعظــم نظــام  ــر همه جانب ــر تغیی ــد تأثی ــر از آلمــان نتوان ــچ کشــور دیگــری غی هی
آموزشــى خــود از علــوم انســانى بــه علــوم واقعــى بــر روی یــک مّلــت را نشــان دهــد. نوکری 
دانشــمندان بــه صاحبــان قــدرت، دســت بــه دســت بــا توســعة بیشــتر علــِم ســازماندهى شــدة 
حکومتــى، کــه امــروزه مــورد ســتایش های وافــر در خــارج اســت، اول بــار در آلمــان مشــاهده 

شــد. 

ــوس  ــال و رادبرت ــه، الس ــط فیخت ــه توس ــت، ک ــه دول ــبت ب ــا نس ــدگاه آلمانى ه دی
ــى  ــذاری و طراح ــراد پایه گ ــط اف ــت توس ــه دول ــت ک ــن اس ــده، ای ــى ش طراح
ــچ  ــرآورده ســاختِن هی ــا هــدف آن ب ــراد نیســت، ی ــا مجموعــه ای از اف نمى شــود، ی
ــه در  ــت ک ــک Volksgemeinschaft اس ــت ی ــد. دول ــراد نمى باش ــع اف ــک از مناف ی
آن افــراد هیــچ حقــى نبایــد بــرای خــود قائــل بــوده و فقــط بایــد بــه وظایــف خــود 

عمــل کننــد
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اقتصاد سیاسی معجزۀ آسیایی
سیاست صنعتی به عنوان موتور رشد

 اقتصادی در کره جنوبی: افسانه و واقعیت
یانگ بک چوی 

مترجمان: حسن برادران افتخاری و محمد سرافراز



86IIFOM

ایی
آسی

زۀ 
عج

ی ِ م
یاس

د س
صا

ــه اقت ــة 1۹6۰، ب ــده« در ده ــف ناامیدکنن ــاد ضعی ــى از » اقتص ــاد کره  جنوب ــریع اقتص ــذار س گ
ــوع  ــه موض ــگاهى ب ــب و دانش ــانه های پرمخاط ــة  1۹۸۰، در رس ــادی« در ده ــزة اقتص » معج
ــى  ــه زمان ــوری ک ــره از کش ــه ک ــت ک ــن واقعی ــت. ای ــده اس ــل ش ــیاری تبدی ــای بس بحث ه
دریافت کننــدة کمک هــای گســترده از آمریــکا بــود بــه دوازدهمیــن کشــور بــزرگ تجــاری، 
از کشــوری بــا اقتصــاد کشــاورزی بــه صادرکنندة بــزرگ کاالهــای کارخانــه ای و از کشــوری 
بــا تولیــد ناخالــص ملــى ســرانة  حــدود 1۰۰ دالر در ســال 1۹6۰، بــه ســرانة بیــش از 6۰۰۰ 
دالر در ســال 1۹۹1 رســید، بســیاری را شــگفت زده مى کنــد. تجربــة کــره در کنــار اقتصادهــای 
درحــال رشــد دیگــر آســیا ماننــد تایــوان، هنگ  کنــگ، ســنگاپور و تایلنــد ایــن امیــد را زنــده 
نگــه مــى دارد کــه صنعتــى شــدن و شــکوفایى اقتصــادی بــرای غیراروپاییــان، تازه واردهــا  یــا 

کشــورهای  بــا منابــع طبیعــى انــدک، غیرممکــن نیســت.
ــوه  ــدی بالق ــى را تهدی ــره جنوب ــد و ک ــین نمى کنن ــرفت را تحس ــن پیش ــم ای ــى ه ــه برخ البت
ــن  ــه دومی ــره ب ــه ک ــل اینک ــد، به  دلی ــدی مى بینن ــن« بع ــره را »ژاپ ــه ک ــانى ک ــد. کس مى بینن
کشتى ســاز بــزرگ دنیــا بعــد از ژاپــن تبدیــل شــده یــا به خاطــر اینکــه کــره یکــى از چهــار 
ــا  ــت) ب ــاس باالس ــى « در مقی ــى تصادف ــه دسترس ــه های حافظ ــزرگ » تراش ــدة ب تولید کنن
ســهم 13درصــد از بــازار جهانــى( ناراحــت هســتند. وجــود ایــن احتمــال کــه کشــورهای کــره  
جنوبــى و شــمالى بــا جمعیــت درمجمــوع هفتــاد میلیــون نفــری متحــد شــوند و به یــک قدرت 

منطقــه ای بســیار قــوی تبدیــل شــوند، ایــن تهدیــد را دوچنــدان مى  کنــد. 
ــه   ــن تجرب ــا ای ــر آن ه ــه نظ ــد. ب ــره را دارن ــری از ک ــد یادگی ــه قص ــتند ک ــم هس ــانى ه کس
ــده  ــاالت متح ــرای ای ــى ب ــعةافته و حت ــور های کمتر توس ــرای کش ــقى  ب ــد سرمش مى توان
ــن کشــور  ــارة اینکــه ای ــه دیدگاهشــان درب ــف بســته ب ــراد مختل باشد)آمســدن،  1۹۸۹(. اف
چگونــه در دهة هــای اخیــر بــه چنیــن رشــد ســریع اقتصــادی دســت یافتــه، درس هــای متفاوتى 
از تجربــة کــره مى گیرنــد. رایج تریــن و محبوب تریــن دیــدگاه تــا بــه امــروز ایــن اســت کــه 
ــد،  ــرت وی ــد،  1۹۹۰، ۸(. راب ــت )وی ــى اس ــره جنوب ــد ک ــت رش ــت، عل ــى دول مداخله گرای
ــازار« تعریــف مى کنــد.  ــا هــدف اثرگــذاری بــر ب مداخله گرایــى را » نفــوذ مســتقیم دولــت ب
 بعضــى فکــر مى کننــد کــه مشــارکت گســترده و فراگیــر دولــت، بازاردوســتانه  بــوده اســت

) آگارواال ، 1۹۸3؛ الل، 1۹۸۸( . آن هــا اســتدالل مى کننــد کــه بــا وجــود مداخــات، انحــراف 
ــری  ــوده کــه رشــد اقتصــادی کمت ــر از کشــورهایى ب ــى بســیار کمت قیمت هــا در کــره جنوب
داشــتند. برخــى نیــز عوامــل دیگــری را در توضیــح رشــد کــره جنوبــى مهــم مى داننــد، عواملــى 

ماننــد فرهنــگ کنفوسیانیســم ، اســتعمار توســط ژاپــن، کمک هــای آمریــکا یــا آمــوزش.
هــدف ایــن نوشــته، بررســى نقادانــة بعضــى از ایــن دیدگاه هــای رایــج و بیــان دیدگاهى ســت 
ــى، در  ــى در کــره جنوب ــم. موفقیــت آشــکار سیاســت صنعت ــر مى دان کــه مــن آن را متعادل ت
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دهة هــای 1۹6۰ و 1۹7۰، نتیجــة بســیاری از رویدادهــای تصادفــى ای بــود کــه تکــرار آن ها 
نــه آســان اســت و نــه لزومــًا مطلــوب. در ابتــدا، دیــدگاه »منحصــر بــه فــرد بــودن « را بررســى 
ــى را  ــای خارج ــتعمار و کمک ه ــة اس ــم، تجرب ــى، کنفوسیانیس ــع طبیع ــه مناب ــم ک مى کن
مســئول رشــد اخیــر کــره مى دانــد. در ادامــه »دولــت فعــال « )یــا مبحــث سیاســت صنعتــى( 
و »انحرافــات نســبتًا انــدک قیمــت« )یــا طرفــدار بــازار ( را بررســى خواهــم کــرد. بعــد از نقد 
ــا اســتفاده از ایــدة »ســازمان فراگیــر « منکــور اولســن  )1۹۸۲، 53-۴7(  ایــن دیدگاه هــا، ب
توضیحــى جایگزیــن را کــه بــا مشــارکت گســترده و فراگیــر دولــت در کــره جنوبــى و تئوری 
فراینــد بــازار هم خوانــى دارد، ارائــه خواهــم داد. در آخــر نوشــته نیــز بــا جــواب بــه تعــدادی 
ــرم. ــان مى ب ــه پای ــد، ب ــه شفاف ســازی بیشــتری دارن ــاز ب ــم نی از ســؤاالت کــه حــدس مى زن

تاریخچة توسعه اقتصادی
از ماحظــات زیــر مى  تــوان درک بهتــری از مقیــاس و ســرعت توســعة اقتصــادی در کــره پیــدا 
کــرد. به  وضــوح مى  تــوان دیــد کــه ســرانة تولیــد ناخالــص ملــى طــى حــدوداً ســه دهــه، بــه 
میزانــى بیــش از تقریبــًاً ســه برابــر جمعیــت کــره افزایــش یافتــه اســت. ســرانة تولیــد ناخالص 
ملــى بــر حســب دالر آمریــکا از ســال 1۹۸۲، بــه صــورت اســمى بیــش از هشــتاد برابــر و بــه 
صــورت حقیقــى حــدود بیســت برابــر شــده اســت) ســانگ، 1۹۹۰؛ بانــک کــره، 1۹۹1 (. کره 
جنوبــى در ســال 1۹6۲ از کشــورهای زئیــر، کنگــو و ســودان فقیرتــر بــود) ویــد ،1۹۹۰، 35( 
ــد  ــى هرچن ــر شــد. کــره جنوب ــان غنى ت ــا در ســال 1۹۹1 از چک اســلواکى، پرتقــال و یون ام
نســبت بــه کشــورهای اروپــای غربــى، آمریــکای شــمالى یــا ژاپــن فقیرتــر بــود امــا موضعش 

در جامعــة جهانــى بــه طــرز قابــل توجهــى بهبــود یافــت.
طــى حــدود دو دهــه ســهم نیــروی کار کشــاورزی از 6۰ درصــد بــه تقریبــًاً ۲۰ درصــد کاهش 
یافــت. ســهم بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالــص ملــى، از ۴۰ درصــد در ســال 1۹6۰، بــه 
حــدود 1۰ درصــد در ســال 1۹۸۹ رســید؛ درحالــى کــه در همیــن دوره زمانــى، ســطح تولیدات 
کارخانــه ای از حــدود 1۲ درصــد بــه بیــش از 3۰ درصــد افزایــش یافــت و ارزش صــادرات نیز 
بــه صــورت اســمى بیــش از ۲۰۰ برابــر شــد. کــره در ســال 1۹۸۹ بــه دهمیــن کشــور بــزرگ 
تجــاری تبدیــل شــد و درحــال حاضــر،  هفتمیــن شــریک تجــاری ایــاالت متحــده اســت) بانک 

.)1۹۹1 جهانى، 
شــاخص های اجتماعــى نیــز حاکــى از بهبــود قابــل توجــه شــرایط در کــره جنوبــى هســتند. 
بــرای مثــال، در همــان دوره، ســطح  امیــد بــه زندگــى در کــره جنوبــى بــه ســطح کشــورهای 
آمریــکای شــمالى و اروپــای غربــى نزدیک تــر شــد و از چیــزی کمتــر  از 6۰ ســال بــه بیــش 
از 7۰ ســال رســید. شــاخص های دیگــری مثــل ســواد، مرگ و میــر نــوزادان، آمــوزش و غیــره 
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ــا ایــن واقعیــت کــه اقت ــه همیــن خاطــر، اکثریــت ب ــد. ب ــز بهبــود مشــابهى را نشــان مى دهن نی
کــره جنوبــى بــه رشــد اقتصــادی و اجتماعــى رســیده، موافقنــد؛ امــا دربــارة چرایــى و چگونگى 

ــود دارد. ــى وج ــاف نظر های آن اخت

منابع، کنفوسیانیسم، تجربة استعمار و کمک های آمریکا
ــه  ــر ب ــور مختص ــا به ط ــد ت ــازه دهی ــویم، اج ــى ش ــث مداخله گرای ــه وارد بح ــش از آن ک پی
ــن و   ــط ژاپ ــتعمار توس ــة اس ــیوس، 3- تجرب ــراث کنفوس ــى،  ۲- می ــع طبیع ــش 1- مناب نق
۴- کمک هــای آمریــکا در توســعة اقتصــادی کــره جنوبــى بپردازیــم. بحــث درمــورد نقــش 

ــم. ــه بخــش بعــدی موکــول کردی آمــوزش را ب
1- منابــع طبیعــى کم تریــن نقــش را در تبییــن توســعه ي اقتصــادی کــره جنوبــى دارنــد، مگــر 
آنکــه کســى بخواهــد فقــر منابعــش را بــه عنــوان موهبــت تلقــى کنــد. کــره جنوبــى کشــوری 
کوچــک، باتراکــم جمعیتــى بــاال و فقیــر از لحــاظ منابع اســت. مســاحت ایــن کشــور یک چهارم 
کالیفرنیاســت و بعــد از بنــگادش و تایــوان، ســومین کشــور بــا تراکــم جمعیتــى باالســت )بدون 
درنظــر گرفتــن شــهرهای ایالتــى (. از آن جایى که بیشــتر مســاحت کشــور را مناطق کوهســتانى 
تشــکیل مى دهنــد، تنهــا ۲۰ درصــد از زمیــن آن بــرای اســتفادة شــهری یــا کشــاورزی مناســب 
اســت. بــه اســتثناءی معــادن تنگســتن و ســنگ آهــک، از نظــر منابــع معدنــى فقیــر اســت. بــه 

همیــن دلیــل، مجبــور اســت اکثــر مــواد خــام و مــواد غذایــى را وارد کنــد.
ــا  ــا و چینى ه ــا، ژاپنى ه ــه کره ای  ه ــیوس    ک ــن کنفوس ــود آیی ــراد، وج ــى اف ــر بعض ۲- به  نظ
ــح  ــى را توضی ــره جنوب ــعة ک ــد توس ــر مى توان ــتند، بهت ــد هس ــراث او بهره  من ــترکًا از می مش
ــوزش و  ــاش، آم ــر ت ــم ـ ب ـ کنفوسیانیس ــتانى«  ــاق پروتس ــرقى » اخ ــای ش ــن همت ــد. ای ده
روابــط هماهنــگ در خانــواده و سلســله مراتــب اجتماعــى تأکیــد دارد. ایــن ادعــا بــا دانســتن 
ــى در  ــى سلســلة ل ــوژی اصل ــدت 5۰۰ ســال ایدئول ــه م ــه کنفوسیانیســم ب ــت ک ــن واقعی ای
ــان  ــا را نش ــن ادع ــاف ای ــت خ ــا دو واقعی ــد ام ــر مى رس ــى به نظ ــوده منطق ــى ب ــره جنوب ک
ــى رواج داشــت، چنــدان حامــى  ــد. اوالً اینکــه آییــن کنفوسیوســى کــه در کــره جنوب مى  دهن
صنعــت یــا تجــارت نبــود. در حقیقــت، در دوران سلســله لــى) 1۹1۰ – 13۹۲( صنعتگــران و 
بازرگانــان جایــگاه پایین  تــری نســبت بــه دهقانــان داشــتند و فقــط از برده  هــا باالتــر بودنــد. 
ــى  ــه کارآفرین ــر روحی ــى ب ــر مثبت ــم تأثی ــه کنفوسیانیس ــد ک ــر مى رس ــور به نظ ــر این ط اگ
مــردم کــره جنوبــى و دیگــر کشــورهای آســیایى داشــته، حتمــا ایــن آییــن از شــکل ســّنتى 
ــد ســانگ 1۹۹۰، ۴۸- ــن ببینی ــه بود)ماســون 1۹۸۰، ۲۸۴ و ۲۸5؛ همچنی ــر یافت خــود تغیی

ــى در کــره  ــراد مذهب ــًا کــره دیگــر تحــت تســلط کنفوسیانیســم نیســت بلکــه اف 53 (. ثانی
جنوبــى ـ کــه اکثــر جمعیــت را تشــکیل مى دهنــد ـ تقریبــًاً به طــور مســاوی بیــن آیین هــای 
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کنفوســیوس، بوداییســم و مســیحیت تقســیم شــده اند. یعنــى مى تــوان کــره جنوبــى را یــک 
ملــت بودایــى یــا مســیحى نیــز دانســت.

ــره) 1۹۴5 – 1۹1۰(  ــر ک ــن ب ــتعماری ژاپ ــت اس ــه حکوم ــد ک ــراد معتقدن ــى اف 3- بعض
ــن  ــى دارد) وو، 1۹۹1، ۲۰۸-۲۰7 (. نظرشــان ای ــا توســعة اقتصــادی کــره جنوب ارتباطــى ب
اســت کــه اســتعمار ژاپــن، کــره را از یــک اقتصــاد فئودالــى بــه یــک اقتصــاد ســرمایه داری) از 
ــد و بیــان مى  کننــد  نــوع اولیــه و نوپــا ( تبدیــل کــرد. برخــى پــا را از ایــن فراتــر مى  گذارن
کــه ژاپــن، کــره را در یــک موقعیــت برتــر از نظــر زیرســاخت ها و برخــى صنایــع کلیــدی 
ماننــد نســاجى، مــواد شــیمیایى و ماشــین آالت، در میــان کشــورهای کمتــر توســعةافته قــرار 
داد و ایــن نشــان مى دهــد کــه ژاپــن نیــت متفاوتــى نســبت بــه دیگــر اســتعمارگران داشــت. 
اســتعمار مبتنــى بــر اجبــار اســت، نــه بــر اســاس رضایــت داوطلبانــه. مســتعمرات مزایایــى 
ــتند  ــد داش ــا قص ــدا، ژاپنى ه ــد. در ابت ــد، نمى بینن ــى مى کنن ــتعمارگران پیش بین ــه اس را ک
کــره را بــه »کاســة برنجــى « بــرای ژاپــن تبدیــل کننــد و آن را بــه کاالهــای تولیــدی ژاپــن 
ــادی از  ــن زی ــای زمی ــود. قطعه ه ــا نب ــاب کره ای  ه ــن انتخ ــد، ای ــد. هرچن ــه دارن ــته نگ وابس
ــره ای  ــاورز ک ــا کش ــد. میلیون ه ــى داده ش ــاورزان ژاپن ــه کش ــد و ب ــادره ش ــره مص ــت ک دول
ــع در  ــوری ]واق ــهر منچ ــه ش ــدند ب ــور ش ــد، مجب ــده بودن ــده ش ــود ران ــای خ ــه از زمین ه ک
ــرار  ــود و تحــت ســلطة شــوروی کمونیســت ق ــکار ب ــر از خاف ــه پ ــن[ ک شــمال شــرق چی
ــى  ــه کارآفرین ــا روحی ــای ب ــى کره ای ه ــک زمان ــه ی ــرای اینک ــد. ب ــرت کنن ــت، مهاج داش
ــا ســلب شــد) وو، 1۹۹1، 31(.  ــه  از آن ه ــدازی کارخان ــازه راه ان ــد نشــوند، اج وارد کار تولی
ــیس  ــا را از تأس ــد، آن ه ــه دارن ــاآگاه نگ ــواد و ن ــا را بى س ــه کره ای  ه ــرای اینک ــا ب ژاپنى ه
ــم  ــتند، آن ه ــه داش ــاز نگ ــره ب ــگاه را در ک ــک دانش ــا ی ــد و تنه ــرف مى کردن ــدارس منص م
بــرای آمــوزش فرزنــدان اســتعمارگر ژاپنــى. هنــگام آزادی کــره از ژاپــن، کره ای هــا در فقــر 
ــث  ــون 1۹۸۰ (. بح ــد: ماس ــن ببینی ــانگ، 1۹۹۰، 3۹؛ همچنی ــد ) س ــر مى بردن ــه س ــدید ب ش
درمــورد اینکــه اســتعمار ژاپــن بــه کره ای هــا کمــک کــرد تــا بــرای توســعة اقتصــادی بعــد 
از آن آمــاده شــوند ماننــد بحــث دربــارة ایــن اســت کــه رشــد دیرهنــگام یــک کــودک بعــد 
از خــاص شــدن از شــر انگل هایــى کــه در دوران کودکــى او را آلــوده کرده انــد، بــه کمــک 

ــت. ــده اس ــن ش ــا ممک ــان انگل ه هم

ــره  ــى در ک ــراد مذهب ــه اف ــت بلک ــم نیس ــلط کنفوسیانیس ــت تس ــر تح ــره دیگ ک
ــًا به طــور مســاوی بیــن  ــى ـ کــه اکثــر جمعیــت را تشــکیل مى دهنــد ـ تقریب جنوب
ــوان  ــى مى ت ــده اند. یعن ــیم ش ــیحیت تقس ــم و مس ــیوس، بوداییس ــای کنفوس آیین ه

کــره جنوبــى را یــک ملــت بودایــى یــا مســیحى نیــز دانســت.
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بعــد از 1۹3۰، ژاپــن بــرای مدیریــت بهتــر امپراطــوری درحــال رشــدش کارخانه هــای صنعتى اقت
ســنگین در کــره احــداث کــرد و قصــد داشــت امپراطــوری اش را بــه یــک بلــوک اقتصــادی 
ــود  ــای خ ــتر از بازاره ــت بیش ــه محافظ ــى ب ــورهای غرب ــه کش ــد، چراک ــل کن ــب تبدی رقی
ــل  ــه دالی ــى کــره نکــرد، ب ــه توســعة اقتصــادی آت ــن کمکــى ب ــد، ای ــد. هرچن ــه بودن پرداخت
زیــر. اوالً، کره ای هــا به طــور سیســتماتیک در ســطوح کاری پســت نگــه داشــته شــده بودنــد 
ــًا، بســیاری  ــود. ثانی ــا نگــه داشــته شــده ب ــرای ژاپنى ه ــى و مهندســى ب و ســمت های مدیریت
از چیزهایــى کــه ژاپنى هــا بیــن ســال های 1۹3۰ و 1۹۴5 ســاخته بودنــد در قســمت شــمالى 
کــره قــرار داشــت و بعــد از آنکــه کــره بــه دو کشــور تقســیم شــد، تعــداد اندکــى از صنایــع به 
کــره جنوبــى رســید. ثالثــًا، ســه  ســال جنــگ طاقت فرســا در کــره )1۹53 – 1۹5۰( کــه جــان 
بیــش از دو میلیــون کــره ای را گرفــت، تعــداد کمــى از زیرســاخت های شــهری و صنعتــى را 
ــًاً بیســت ســال  باقــى گذاشــت. عــاوه برایــن، توســعة اقتصــادی کــره به طــور جــدی تقریب

بعــد از آزادی از ژاپــن و ده ســال بعــد از جنــگ وحشــتناک کــره شــروع شــد.

ــب  ــا از جان ــى کمک هــای خارجــى عظیمــى دریافــت کــرد کــه عمــدة آن ه  ۴- کــره جنوب
ــش از  ــا 1۹76 بی ــال 1۹۴5 ت ــکا از س ــادی آمری ــى و اقتص ــای نظام ــود. کمک ه ــکا ب آمری
1۲میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت. قبــل از جنــگ کــره، کمک هــای اقتصــادی آمریــکا بــه 
کــره جنوبــى ســاالنه حــدود 6۰ میلیــون دالر بــود. بعــد از جنــگ، بــا اصــرار رئیــس جمهــور 
ــا  ــام نگاه ه ــس تم ــس از آتش ب ــه »پ ــت ک ــن عل ــه ای ــاور، و ب ــای آیزنه ــکا، آق ــت امری وق
بــه کــره جنوبــى خواهــد بــود« کمک هــای اقتصــادی آمریــکا بــه ۲۰۰ میلیــون دالر در ســال 
ــادآور  ــد ی ــى بای ــره جنوب ــه ک ــکا ب ــای آمری ــت کمک ه ــرای درک عظم ــت . ب ــش یاف افزای
ــال  ــارد دالر در س ــر از 5 میلی ــزی کمت ــکا چی ــدرال آمری ــى ف ــای غیردفاع ــه هزینه ه ــد ک ش
1۹5۰ و چیــزی حــدود ۹ میلیــارد دالر در ســال 1۹53 بــود. از همــه مهم تــر ایــن اســت کــه 
در دهــة 1۹5۰، کمک هــای اقتصــادی آمریــکا بیــش از 1۰ درصــد از تولیــد ناخالــص ملــى 
کــره جنوبــى را تشــکیل مــى داد و اگــر کمک هــای نظامــى را هــم لحــاظ کنیــم، بــه عــدد ۲5 
درصــد مى رســیم. 3۸3 میلیــون دالر کمک هــای اقتصــادی آمریــکا در 1۹57، بــا 7۰ درصــد 

ــرد ) وو،  1۹۹1، ۴6(. ــری مى ک ــى براب ــره جنوب ــت ک ــد دول درآم

در دهــة 1۹5۰، کمک هــای اقتصــادی آمریــکا بیــش از 1۰ درصــد از تولیــد ناخالــص 
ــاظ  ــم لح ــى را ه ــای نظام ــر کمک ه ــى داد و اگ ــکیل م ــى را تش ــره جنوب ــى ک مل
ــادی  ــای اقتص ــون دالر کمک ه ــیم. 3۸3 میلی ــد مى رس ــدد ۲5 درص ــه ع ــم، ب کنی

ــری مى کــرد ــى براب ــت کــره جنوب ــد دول ــا 7۰ درصــد درآم ــکا در 1۹57، ب آمری
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اثــرات اقتصــادی مداخلــة آمریــکا در کــره احتمــاالًً بیشــتر از آن چیزیســت کــه اعــداد نشــان 
 مى دهنــد. بــه عنــوان مثــال، در ســال 1۹56 ایــاالت متحــده عــاوه بــر حــدود 3۰۰ میلیــون 
ــره  ــه ک ــز ب ــى نی ــای نظام ــون دالر کمک ه ــش از ۴۰۰ میلی ــادی، بی ــای اقتص دالر کمک ه
جنوبــى اعطــا کــرد. بــه غیــر از ایــن، در همــان ســال آمریــکا 3۰۰ میلیــون دالر دیگــر هــم 
خــرج کــرد تــا هزینــة ســربازان و نیروهــای آمریکایــى مســتقر در کــره پوشــش داده شــود، 
ــى شــده اســت.  ــات محل ــا و خدم ــد کااله ــا صــرف خری ــن هزینه ه ــًا بخشــى از ای ــه حتم ک
اســتعمار ژاپــن، کــره ای هــا را فقــرزده کــرد و جنــگ کــره کــه در آن نــوزده ملیــت بیــش 
ــای  ــا کمک ه ــاند ام ــل کش ــى کام ــر و ویران ــه فق ــا را ب ــد، کره ای ه ــال جنگیدن ــه س از س
ــا  ــرد ت ــا کمــک ک ــره جنوبى ه ــه ک ــای دیگــران، ب ــار کمک ه ــاالت متحــده در کن ــم ای عظی
دوام بیاورنــد و ]کشــور خــود را[ از نــو بســازند. هجــوم بیــش از دو میلیــون پناهجــو از کــره 
 شــمالى بــه کــره جنوبــى بــر مشــکات اقتصــادی افــزود؛ آن هــم در زمانــى کــه بیســت میلیون 
ــکا،  ــد. على رغــم کمک هــای گســترده آمری ــى، در آســتانة گرســنگى بودن نفــر در کــره جنوب
ــگاه   ــى پای ــت ســینگمن ری  به خاطــر اینکــه کــره جنوب ــود. دول ــه توســعة کــره نب ــدی ب امی
آمریــکا در زمــان جنــگ ســرد بــود، هزینــة زیــادی را متحمــل شــد. همچنیــن از تجــارت بــا 
ــرای  ــى ب ــای کارشناســان آمریکای ــر انجــام توصیه ه ــا به خاط ــه اســم ضداســتعمار ی ــن ب ژاپ
ــای  ــان کمک ه ــای ری از جری ــرد. آق ــودداری ک ــى خ ــت سیاس ــادی و مصلح ــت اقتص تثبی
ــه فســاد  ــکا درجهــت پیشــرفت اهــداف سیاســى خــود اســتفاده کــرد کــه در نتیجــه ، ب آمری
 گســترده انجامیــد. تــا اواســط دهــة 1۹6۰، دربــارة کــره جنوبــى مى گفتنــد کــه ایــن کشــور 
» یــک گــودال بى انتهاســت« ، » تحــت کنتــرل دائمــى ایــاالت متحــده « یــا اینکــه کمک هــای 

بــزرگ، کــره جنوبــى را دچــار » ذهنیــت رفــاه « کرده اســت.

دولت فعال 
ایــن مطلــب کــه سیاســت های دولــت کــره جنوبــى در رشــد ســریع اقتصــادی طــى ســه دهــة 
گذشــته، نقــش مهمــى داشــتند، مى توانــد رشــد اقتصــادی ســریع کــره جنوبــى را بهتــر توضیــح 
دهــد. بعــد از آنکــه آقــای پــارک کودتــای نظامــى 1۹61 را رهبــری کــرد، دولــت »جمهــوری 
ســوم کــره« ]جمهــوری ســوم کــره جنوبــى از دســامبر 1۹63 تــا نوامبــر 1۹7۲ دولــت رســمى 
کــره جنوبــى بــود[ آغــاز بــه کار کــرد. شــروع ســریع رشــد اقتصــادی نیــز بــا تغییــر اساســى 
ــع  ــا توزی ــى ب ــای قبل ــد. جمهوری ه ــان ش ــال 1۹63 هم زم ــت از حــدود س سیاســت های دول
ــای  ــتند کااله ــه مى توانس ــد ک ــعه دهن ــى را توس ــتند صنایع ــعى داش ــى س ــای خارج کمک ه
وارداتــى را تولیــد کننــد و جایگزیــن واردات شــوند؛ امــا جمهــوری ســوم از نقــش خــود بــه 
عنــوان یــک نظــام ]پیگیــر[ توســعة اقتصــادی آگاه بــود. رئیــس جمهــور، آقــای پــارک، که در 
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نقــض حقــوق بشــر و تعویــق آزادی سیاســى هیچگونــه تعلــل نکــرد، تمــام قــوای سیاســى اش اقت
ــق صــادرات«،  » کاهــش  ــرای توســعة اقتصــادی صــرف کــرد. »ســاختن کشــور از طری را ب
ــه ســختى  ــى اســت کــه گرســنگى ب ــر از راه توســعة اقتصــادی« و » آزادی سیاســى تجمل فق
ــرای  ــود. او ب ــارک ب ــعارهای پ ــت، ش ــن دس ــواردی از ای ــد « و م ــن کن ــد آن را تأمی مى توان
ــه  ــاش  را ب ــت و اراذل و اوب ــه راه انداخ ــک ب ــای ایدئولوژی ــردم کارزاره ــرش م ــاح نگ اص
اردوگاه هــای کار فرســتاد. او بانک هــا را ملــى کــرد، سیاســت مداران و تجــار را تحــت فشــار 
قــرار داد و کســانى کــه مطابــق میــل او عمــل نمى کردنــد را از میــان مى بــرد. او گروهــى از 
ــخصًا در  ــد و ش ــزی کنن ــادی برنامه ری ــعة اقتص ــرای توس ــا ب ــرد ت ــع ک ــا را جم تکنوکرات ه
ــادرات  ــت های ص ــارة سیاس ــار درب ــا و تج ــه در آن بوروکرات ه ــه ای ک ــت های ماهان نشس
ــش از  ــدند بی ــق مى ش ــه موف ــانى ک ــه کس ــارک ب ــرد. پ ــرکت مى ک ــد، ش ــث مى کردن بح
مقــدار تعیین  شــده توســط دولــت صــادرات انجــام دهنــد، جایــزه مــى داد. مشــوق صــادرات 
ــا بهــرة پاییــن و اعطــای مجــوز واردات  فقــط تحســین رئیس جمهــور نبــود بلکــه وام هــای ب
ــز جــزء بســتة تشــویقى صــادرات  ــد نی ــًاً محافظــت شــده بودن ــى کــه کام ــه بازارهای کاال ب
ــى  ــره جنوب ــد ک ــرخ رش ــد، ن ــرور ش ــارک ت ــور پ ــه رئیس جمه ــال 1۹7۹، ک ــا س ــد. ت بودن
ــید  ــر مى رس ــه نظ ــود و ب ــد ب ــدود 1۰ درص ــن، ح ــور میانگی ــال، به ط ــش از  15 س ــرای بی ب
کــه ایــن کشــور در راه صنعتــى شــدن اســت. بــه نظــر مى آمــد کــه بــه لطــف سیاســت های 
ــد  رئیس جمهــور پــارک، کــره جنوبــى از ســال 1۹6۰، زمانــى کــه کارشناســان معتقــد بودن
کــه ایــن کشــور یــک »اقتصــاد ناامیدکننــده« اســت، به طــور اساســى تغییــر کــرده اســت و 
بــه اقتصــادی تبدیــل شــده کــه رشــد اقتصــادی ســریعش، بــرای همــه عــادی شــده اســت. بــا 
شــنیدن چنــد حکایــت رایــج، پرونــدة میــزان کارآمــدی سیاســت های صنعتــى کــره جنوبــى 
ــن  ــى از به صرفه تری ــر یک ــال حاض ــى در ح ــره جنوب ــال، ک ــوان مث ــه عن ــود. ب ــته مى ش بس
تولیدکننــدگان فــوالد اســت. زمانــى کــه دولــت کــره جنوبــى در اواخــر دهــة 1۹6۰ تصمیــم 
ــت را  ــى دول ــک جهان ــى بان ــروه مطالعات ــت، گ ــه گرف ــوالد یکپارچ ــة ف ــاخت کارخان ــه س ب
ــه کمبــود ســنگ آهــن، زغال ســنگ کک شــو و مهارت هــای  ــا توجــه ب ــد کــه ب مطلــع کردن
فوالدســازی در کــره جنوبــى و شــرایط بــازار داخلــى و کمبــود ســرمایه، انجــام چنین پــروژه ای 
ــاخت  ــرای س ــرد و ب ــل ک ــاوران عم ــای مش ــاف توصیه ه ــت خ ــت . دول ــر نیس امکان پذی
ــارد دالر  ــار میلی ــدود چه ــال 1۹6۸، ح ــکو( در س ــگ  ) پوس ــوالد پوهان ــن و ف ــة آه کارخان
ســرمایه گذاری کــرد و یــک ژنــرال بازنشســته را بــرای ریاســت آن منصــوب کــرد. بســیاری 
گمــان داشــتند کــه پوســکو، یــک پــروژة فیــل ســفید1  دیگری ســت کــه در کشــورهای کمتــر 

ــق ارزش  ــدار خل ــش از مق ــا بی ــداری آن ه ــه نگه ــد و هزین ــادی ندارن ــه اقتص ــه صرف ــى ک ــه پروژه های 1  - ب
ــد ــفید مى گوین ــل س ــت، فی آن هاس
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توســعه یافتــه پیــدا مى شــود. هرچنــد بــه فاصلــة پنــج ســال، پوســکو بــه تولیــد ســالیانة یــک 
میلیــون تنــى رســید و پــس از چندیــن توســعه، ایــن کارخانــه در ســال 1۹۸3، بــه ظرفیــت 
تولیــد بیــش از ۹ میلیــون تــن فــوالد خــام رســید و فــوالد مــورد نیــاز صنایــع درحــال رشــد 
ــکو در  ــرد. پوس ــن مى ک ــاختمانى را تأمی ــازی و س ــازی، خودروس ــى کشتى س ــان، یعن آن زم
ســال 1۹۸6 بــا کارخانــة اســتیل آمریــکا  وارد یــک ســرمایه گذاری مشــترک شــد تــا ایــن 
کارخانــة آمریکایــى واقــع در کالیفرنیــا را نوســازی  کنــد. طراحــى اولیــه، نصــف ســرمایه و 
ــکو  ــداری را پوس ــات و نگه ــة عملی ــى در زمین ــران آمریکای ــران و کارگ ــوزی مدی مهارت آم
فراهــم کــرد. مثــال دیگــری را درنظــر بگیریــد. در ســال 1۹۹1، تولیدکننــدگان کــره جنوبــى 
  )DRAM( بیــش از 13 درصــد از ســهم بــازار جهانــى حافظه هــای دسترســى تصادفــى پویــا
را دراختیــار داشــتند . دولــت در ســال 1۹76، یــک موسســة تحقیقاتــى بــرای توســعة صنعــت 
ــت؛ از  ــکل گرف ــادی ش ــواد نیمه ه ــت م ــس از آن، صنع ــرد و پ ــیس ک ــادی تأس ــواد نیمه ه م
ســال 1۹۸۲، بســته های تشــویقى و حمایتــى بــرای ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت نیــز ارائــه 
شــدند. سامســونگ، تولیــد کننــده پیشــرو نیمه هــادی در کــره جنوبــى، نمونه هــای مهندســى 
۴ مــگ DRAM را تنهــا شــش مــاه بعــد از توشــیبا، رهبــر جهــان، معرفــى کــرد و در اواخــر 
ــرز  ــه ط ــت ب ــن دس ــى از ای ــرد . روایت های ــاز ک ــه  ای  آن را آغ ــادرات فل ــال 1۹۸۹، ص س
ــى طراحــى و اجــرا  ــه خوب ــر ب ــى ، اگ ــه سیاســت های صنعت ــد ک ــده ای نشــان مى دهن قانع کنن
شــوند، مى تواننــد موجــب شــگفتى در توســعة اقتصــادی شــوند؛ رئیــس جمهــور فقیــد، آقــای 
ــد،  ــن مى دی ــبیه نقــش امپراطــور میجــى ژاپ ــره را ش ــخ ک ــه نقــش خــود در تاری ــارک، ک پ

ــود. ــا ایــن گــزارة آخــر موافــق مى ب حتمــا ب

طرح بازارمحور
 بــا ایــن وجــود، چنیــن اســتدالل  هایى موفقیــت دولــت در مدیریــت رشــد اقتصــادی را اثبــات 
ــود  ــا وج ــه ب ــم ک ــته  ای را داری ــای ورشکس ــف اقتصاده ــر طی ــک س ــه در ی ــد. چراک نمى  کن
ــرف  ــد. در ط ــق نبوده  ان ــادی، موف ــد اقتص ــک رش ــور تحری ــه منظ ــى ب ــت  های صنعت سیاس
ــدون تحریــک دولتــى   دیگــر، اقتصادهایــى همچــون هنگ  کنــگ را مشــاهده مى  کنیــم کــه ب
چندانــى، رشــد ســریعى را تجربــه کرده  انــد. اینکــه بگوییــم سیاســت  های دولــت کــره موفــق 
ــه،  ــدون اینکــه نشــان دهیــم چگون ــد چــون اقتصــادش رشــد ســریعى داشــته اســت، ب بوده  ان
یــک مغالطــه و اســتدالل دوری باطــل اســت. مضــاف بــر ایــن، حتــى اگــر اثبــات شــود کــه 
ــه رشــد اقتصــادی کمــک  ــى ب ــى و معین ــد تحــت شــرایط کل ــى مى  توانن سیاســت  های دولت
کننــد، بازهــم نمى  تــوان لزومــًا فــرض کــرد کــه دولــت اراده یــا تــوان اتخــاذ سیاســت  های 
الزم را دارد، بــه عبارتــى دولت  هــا معمــوالً مجبــور مى  شــوند تــن بــه سیاســت  های بازارمحــور 
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ــد اقت ــا بای ــد و ی ــد ش ــت خواهن ــل ورشکس ــور کام ــورت به  ط ــر این ص ــه در غی ــد، چراک بدهن
در برابــر خواســت مــردم و حقــوق طبیعــى آن ها بایســتند.  بــه همیــن دلیــل اگــر طرفــداران 

سیاســت  های صنعتــى قصــد دارنــد نظــر ســایر افــراد را جلــب کننــد، بایــد نشــان دهنــد:
ــه صنعتــى شــدن کشــور کمــک کــرده اســت،  ــه سیاســت  های دولتــى به  تنهایــى ب 1- چگون
۲- چگونــه دولــت از نفــوذ رانت  جویــان و گروه  هــای دارای منافــع خــاص مصــون مى  مانــد، 
ــد  ــا رش ــى ب ــت  های دولت ــدازه سیاس ــه ان ــى ب ــچ عامل ــه هی ــد ک ــان دهن ــت نش 3- و در نهای
اقتصــادی همبســتگى نداشــته اســت. در ایــن بخــش، بــه اولیــن و آخریــن مســئله مى  پــردازم 

و توضیــح مســئلة دوم را بــه بخــش بعــد موکــول مى  کنــم. 

بــرای نشــان دادن اینکــه چگونــه سیاســت  های دولتــى بــه توســعة اقتصــاد کمــک مى  کننــد، 
ــد  ــى نمى  توانن ــب  و  کارهای خصوص ــه در آن کس ــرد ک ــح ک ــرایطى را تصری ــد ش ــدا بای ابت
ــرداری را  ــتفاده و بهره  ب ــت اس ــوه نهای ــع بالق ــا و مناب ــترکًا( از فرصت  ه ــا مش ــى ی ــه   تنهای )ب
داشــته باشــند. بــا نظــر بــه اقتصــاد ارتودکــس، تحــت ســه شــرایط دخالــت دولــت در اقتصــاد 
اصــوالً موجــه اســت: مســئلة کاالهــای عمومــى، شکســت بــازار بــه دلیــل اثــرات جانبــى  و 
افزایــش بــازده نســبت بــه مقیــاس. افــرادی کــه سیاســت  های صنعتــى در کــرة جنوبــى را بــه 
ــد  ــر تأکی ــر روی دو مــورد اخی ــد، بیشــتر ب ــور محرکــة توســعه اقصــادی مى  دانن ــوان موت عن
دارنــد )وســتفال، 1۹۹۰(. بــه عنــوان مثــال، اغلــب مشــاهده مى  شــود کــه حمایــت از بازارهای 
ــه  ــى ب ــا در مقیاس ــع نوپ ــه صنای ــود ک ــث مى  ش ــى، باع ــای صادرات ــى، در کناریارانه ه داخل
حــد کافــى بزرگــى، عمــل کننــد؛ اتفاقــى کــه اگــر مداخــات دولتــى در حمایــت از صنایــع 
داخلــى صــورت نمى  گرفــت، هرگــز رخ نمــى  داد. بــه همیــن منظــور اغلــب بــه صنایــع موفقــى 
ــود.  ــاره مى  ش ــره  ای اش ــادی ک ــع نیمه  ه ــوالد و صنای ــازی، ف ــازی، خودروس ــون کشتى  س همچ
ــت  ــت های دول ــه سیاس ــود ک ــاهده مى  ش ــى، مش ــرات جانب ــئلة اث ــه در مس ــطة مداخل به واس
ــد  ــب کنن ــى را کس ــه تکنولوژی  های ــرد ک ــک ک ــره  ای کم ــای ک ــه بنگاه  ه ــى، ب ــره جنوب ک
ــای  ــال تکنولوژی  ه ــه انتق ــى ب ــای چندملیت ــل بنگاه  ه ــدم تمای ــل ع ــه دلی ــود آن ها ب ــه خ ک

ــد  ــادش رش ــون اقتص ــد چ ــق بوده  ان ــره موف ــت ک ــت  های دول ــم سیاس ــه بگویی اینک
ســریعى داشــته اســت، بــدون اینکــه نشــان دهیــم چگونــه، یــک مغالطــه و اســتدالل 
ــات شــود کــه سیاســت  های  ــى اگــر اثب ــن، حت ــر ای دوری باطــل اســت. مضــاف ب
دولتــى مى  تواننــد تحــت شــرایط کلــى و معینــى بــه رشــد اقتصــادی کمــک کننــد، 
بازهــم نمى  تــوان لزومــًا فــرض کــرد کــه دولــت اراده یــا تــوان اتخــاذ سیاســت  های 

الزم را دارد.
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مهــم و رقابــت شــدید بیــن بنگاه  هــای محلــى، قــادر بــه کســب آن نبودنــد. بــه همیــن ترتیــب 
ــر اثــرات جانبــى ناشــى از  ناتوانــى وام  دهنده  هــای  ــد ب مشــاهده مى  شــود کــه دولــت مى  توان
ــات  ــه اطاع ــى ب ــدم دسترس ــبب ع ــه س ــى )ب ــای داخل ــار بنگاه  ه ــى اعتب ــى در ارزیاب خارج
ــز »اقتصــاد عقب  ماندگــى«  ــه ت ــا در عــوض، برخــى ب ــه کند)کــراس، 1۹۹1(. ی ــى( غلب کاف
الکســاندر گرشــنکرون  معتقــد هســتند، کــه بــا توجــه بــه کمبــود نســبى نیــروی کار ماهــر 
ــد  ــده  اند، بای ــه کار ش ــت ب ــر دس ــه دیرت ــى ک ــعةافته واردکنندگان ــر توس ــورهای کمت در کش
ــد.  ــا کنن ــرمایه  بر  اکتف ــای س ــه پروژه  ه ــر ب ــانى ماه ــروی انس ــى در نی ــور صرفه    جوی به  منظ
ایــن رونــد بیشــتر و بیشــتر نمایــان مى  شــود. بنابرایــن از آن جایــى کــه تنهــا دولــت مى  توانــد 
چنیــن حجــم عظیمــى از منابــع را بســیج کنــد، لزومــًا به  طــور فزاینــده  ای نیــز درگیــر توســعة 

اقتصــادی خواهــد شــد )آمســدن،  1۹۸۹(. 
ــه  ــتند ک ــزاره هس ــن گ ــد ای ــاال در تأیی ــتدالل  های ب ــد اس ــر مى  رس ــه نظ ــه ب ــى ک در حال
سیاســت  های دولتــى نقــش به  ســزایى در فراینــد صنعتــى شــدن کــره دارنــد، امــا بــا بررســى 
ــر  ــه نظ ــه ب ــزی ک ــادگى چی ــه س ــز ب ــه همه  چی ــویم ک ــه مى  ش ــب متوج ــایر جوان ــق س دقی
ــاس  ــر اس ــى ب ــار خارج ــرای اعتب ــوان مج ــه عن ــت ب ــه دول ــى ک ــت. اوالً، زمان ــد نیس مى  رس
ــار  ــه اعتب ــود ک ــث نمى  ش ــًا باع ــد، لزوم ــل مى  کن ــص عم ــات ناق ــا اطاع ــى ی ــرات جانب اث
ــدود 1۰  ــه ح ــد ک ــان مى  ده ــا نش ــرد. گزارش  ه ــرار گی ــدگان ق ــار وام  گیرن ارزان در اختی
درصــد از کل وام  هــای خارجــى دولــت پرزیدنــت پــارک  صــرف اســتفاده  های غیرضــروری  
)میلــى(، سیاســى و شــخصى شــده اســت. مضــاف بــر ایــن، مشــخص شــده کــه در بســیاری 
ــول  ــد معم ــتر از ح ــیار بیش ــى بس ــای خارج ــذاری کااله ــى، قیمت گ ــای دولت از پروژه  ه
ــه  ــوان حــق حســاب  )رشــوه( ب ــه عن ــاوت ب ــن مابه  التف ــوده و ای ــا 1۰۰ صــد( ب ــن ۲۰ ت )بی
ــن  ــه ای ــت ک ــوان گف ــن نمى  ت ــت. همچنی ــده اس ــت مى  ش ــزب پرداخ ــدی ح ــای کلی چهره  ه
ــد( روش  ــده بودن ــى ش ــا مل ــه بانک  ه ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــار )ب ــص اعتب ــوة تخصی نح
ــرای دســتیابى  ــدگان اســت. صاحبــان کســب  وکارهای بــزرگ ب ــرای انتخــاب برن ــى ب ایده  آل
ــا  ــازار ی ــه ب ــبت ب ــری نس ــیار پایین  ت ــرخ بس ــه ن ــى ک ــدة دولت ــارات سهمیه  بندی  ش ــه اعتب ب

ــد.  ــه پرداخــت رشــوه بودن ــازار ســیاه داشــتد، مجبــور ب بهتــر اســت بگوییــم ب
ــد،  ــر مى رس ــق به نظ ــت موف ــت  های دول ــطة سیاس ــى به  واس ــه صنعت ــى ک ــى زمان ــًا، حت ثانی
ممکــن اســت موفقیــت آن لزومــًا ناشــى از سیاســت  های دولــت نباشــد. بنگاه  هــای نیمه  هــادی 
کــرة جنوبــى در ســال  های اخیــر عملکــرد بهتــری داشــته  اند، امــا ایــن بــه دلیــل عواملــى اســت 
ــای واردات  ــده. محدودیت  ه ــاالت متح ــى ای ــت؛ حمایت  گرای ــور آن هاس ــر از تص ــه فرات ک
DRAM  ژاپــن از ســال 1۹۸6 کــره جنوبــى را در بــر نگرفتــه، چــرا کــه ایــن کشــور در آن 
زمــان جــزو تولیدکننــدگان شــاخص ایــن محصــول نبــوده اســت. در نتیجــه، بنگاه  هــای ژاپنــى 
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ــه فعالیــت خــود ادامــه مى  دهنــد، اقت ــا 6۰ درصــد ظرفیــت ب ــا 5۰ ت تولیدکننــده درم ۴ مگــى ب
در حالــى کــه کــره  ای   هــا بــا تمــام ظرفیــت و بــدون هیچگونــه محدودیتــى  از جانــب ایــاالت 
ــا ایــن وجــود، وسوســه حمایت گرایــى  متحــده ایــن محصــول را تولیــد و صــادر مى  کننــد. ب

ایــاالت متحــده هــر لحظــه مى  توانــد تغییــر کنــد ]و یــک صنعــت خــاص را هــدف بگیــرد[. 
ثالثــًا، ایجــاد موفقیت  آمیــز صنعتــى کــه در آن صرفه  هــای ناشــى از مقیــاس از اهمیــت باالیــى 
ــر از   ــى در کمت ــره جنوب ــور ک ــال کش ــرای مث ــت.  ب ــودمند نیس ــًا س ــت، لزوم ــوردار اس برخ
یــک دهــه، پــس از آغــاز صــادرات کشــتى،  بــه دومیــن کشــور بــزرگ کشتى  ســاز مبــدل 
شــد و بیــش از مجمــوع تولیــد EC و COMECON، کشــتى تولیــد کــرد )آمســدن، 1۹۸۹، 
ــرای  ــره  ای ب ــازان ک ــا کشتى س ــد(. ام ــاهده کنی ــن وو  1۹۹1، 3۸-135 را مش ۲7۰: همچنی
ادامــة فعالیتشــان بــه کمک  هــای مالــى دوره  ای دولــت نیــاز دارنــد. فلــذا داشــتن یــک صنعــت 
بزرگ  مقیــاس چــه مزیتــى دارد، جــز ایــن واقعیــت کــه آن ها همــواره گرایــش بــه »بیــش از 

حــد بــزرگ شــدن بــرای شکســت « دارنــد؟

رابعــًا، صنایعــى کــه در آن ها صرفه  هــای ناشــى از مقیــاس و اثــرات جانبــى از اهمیــت باالیــى 
ــه کافــى؛ همــان صنایعــى کــه ممکــن اســت از  ــه ضــروری هســتند و ن برخــوردار اســت، ن
دولــت خواســته شــود تــا آن ها را به  منظــور رســیدن بــه توســعة اقتصــادی حمایــت کنــد. در 
میــان کشــورهایى کــه دیرتــر ]بــه باشــگاه کشــورهای توســعةافته[ وارد شــده اند ، کشــورهایى 
ماننــد تایــوان، ســنگاپور و هنگ  کنــگ عملکــردی به  خوبــى کــره جنوبــى داشــته  اند؛ و ایــن در 
ــى اســت کــه ایــن کشــورها صنایعــى ماننــد کشتى  ســازی، خودروســازی، نیمه  هادی  هــا  حال
و غیــره نداشــته  اند. ایــن کشــورها ایــن کار را بیشــتر بــا محصــوالت مصرفــى همچــون اســباب 
ــاس  ــى از مقی ــای ناش ــه در آن ها صرفه  ه ــد، ک ــام داده ان ــى انج ــوازم الکترونیک ــا و ل بازی  ه
ــای  ــام پروژه  ه ــدون انج ــازی، ب ــر صنعتى  س ــری دارد. اگ ــت کمت ــى اهمی ــرات جانب ــا اث ی
ــر  ــدند امکان  پذی ــعةافته ها ش ــگاه توس ــر وارد باش ــه دی ــورهایى ک ــرای کش ــم، ب ــیار عظی بس
ــز گرشــنکرون)Gerschenkron( راجــع  ــه نظــر مى  رســد همین  طــور اســت(، ت باشــد )کــه ب

ــت  گزارش  هــا نشــان مى  دهــد کــه حــدود 1۰ درصــد از کل وام  هــای خارجــى دول
پرزیدنــت پــارک  صــرف اســتفاده  های غیرضــروری  )میلــى(، سیاســى و شــخصى 
شــده اســت. مضــاف بــر ایــن، مشــخص شــده کــه در بســیاری از پروژه  هــای دولتــى، 
قیمت  گــذاری کاالهــای خارجــى بســیار بیشــتر از حــد معمــول )بیــن ۲۰ تــا 1۰۰ 
ــه چهره  هــای  ــه عنــوان حــق حســاب  )رشــوه( ب ــوده و ایــن مابه  التفــاوت ب صــد( ب

کلیــدی حــزب پرداخــت مى  شــده اســت.
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بــه اقتصــاد عقب  ماندگــى و پیامدهــای آن بــرای توجیــه ضــرورت نقــش پررنــگ دولــت در 
ــى  ــنکرون مبتن ــز گرش ــود. ت ــع مى  ش ــد واق ــورد تردی ــده، م ــر واردش ــورهای دی ــعة کش توس
ــا  ــر واردشــده  اند، بایــد صنایعــى مشــابه ب ــر ایــن فــرض اســت کــه کشــورهایى کــه دیرت ب
صنایــع کشــورهای توســعةافته را حمایــت کــرده و توســعه دهنــد. امــا اثبــات شــده اســت کــه 
ایــن ادعــا صحیــح نیســت. بدبینــى اقتصــادی مــدرن در مــورد خواســت  و توانایــى دولــت در 
ــا  ــى، تنه ــتى و رانت  جوی ــزی سوسیالیس ــت برنامه  ری ــى شکس ــى، یعن ــای عموم ــق کااله تحق

ــد.  ــت مى  کن ــدگاه را تقوی ــن دی ای
ــود دارد.  ــات وج ــزان تحصی ــاد و می ــاط اقتص ــورد ارتب ــى در م ــح کاف ــت، توضی در نهای
ــرخ رشــدهای  ــارو  نشــان مى  دهــد کــه بســیاری از ن ــرت ب ــر توســط راب یــک مطالعــة اخی
ــرانة  ــى س ــطح واقع ــن س ــکاف بی ــا ش ــوان ب ــف را مى  ت ــورهای مختل ــده در کش مشاهده  ش
تولیــد ناخالــص ملــى و ســطح انتظــاری ســرانة تولیــد ناخالــص ملــى بــا لحــاظ کــردن میــزان 
ــاال  ــه دیگــر ســخن، بســیاری از نــرخ   رشــدهای ب ــارو، 1۹۹1(. ب تحصیــات، توضیــح داد )ب
در کشــورهای آســیای شــرقى را مى  تــوان بــا ســطوح درآمــد بســیار پاییــن در ســال 1۹6۰ 
نســبت بــه میــزان تحصیــات، توضیــح داد. بــه عبارتــى، ایــن کشــورها رشــد بســیار ســریعى 
ــا ســطح تحصیاتشــان دســت  ــق ب ــد انتظــاری مطاب ــزان درآم ــه می ــا ب ــد ت ــه کرده  ان را تجرب
پیــدا کننــد. اگرچــه بــارو گــزارش مى دهــد کــه نــرخ رشــد کــره جنوبــى و تایــوان کمتــر از 
مقــدار واقعــى بــرآورد شــده )همــان، ۴1۸(، یعنــى آن هــا ســریعتر از میــزان مــورد انتظــار بــر 
اســاس ســطح تحصیــات رشــد کردنــد و لزومــى نــدارد آن را بــه مداخــات دولــت نســبت 
دهیــم. همچنیــن تعــداد بســیار زیــاد پناهنــدگان در هــر دو کشــور، کــه سطحشــان باالتــر از 
ــری ــه بســیار محتمل  ت ــد گزین ــود، مى  توان ــن کشــورها ب ــع اســمى ای ــت مناب ــن کیفی  میانگی

ــه  ــات، ک ــطح تحصی ــار س ــر معی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــى[ باش ــات دولت ــه مداخ ــبت ب ]نس
ــر از  ــانى را پایین ت ــرمایه انس ــطح س ــت، س ــوان نیس ــره و تای ــاص ک ــرایط خ ــر ش نمایانگ
میــزان واقعــى نشــان مى  دهــد. بــا ایــن توصیــف، اگــر ســطح تحصیــات بــرای توضیــح نــرخ 
رشــدهای اخیــر در آســیای شــرقى، از جملــه کــره جنوبــى کافــى باشــد )کــه مــن فکــر مى  کنم 
ــم مى  شــود. ــر ه ــزان تأثیرگــذاری سیاســت صنعتى  ســازی کمت ــت و می ــى اســت(، اهمی کاف

سازمان فراگیر
ــک  ــویق و تحری ــى در تش ــره جنوب ــت ک ــه دول ــید ک ــر مى  رس ــه نظ ــر ب ــال، اگ ــن ح ــا ای  ب
صنعتى  ســازی نســبت بــه ســایر کشــورهای کمتــر توســعةافته مؤثرتــر عمــل کــرده اســت، بــه 
ــد.  ــه عنــوان یــک »ســازمان فراگیــر « عمــل کرده  ان ــود کــه نخبــگان حاکــم ب ایــن علــت ب
مانکــور اولســن  ســازمان فراگیــر را موجــودی مى  دانــد کــه »بــرای مرفه  تــر کــردن جامعــه  ای 
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کــه در آن فعالیــت مى  کنــد« انگیــزه دارد؛ البتــه ایــن انگیــزه نــه نــوع دوســتى ایــن ســازمان اقت
فراگیــر، کــه کســب ســودهای کان و غیــر معمــول اســت )اولســن، 1۹۸۲، 53(. ایــن قضیــه 
بــدان معناســت کــه رئیــس جهمــور پــارک فقیــد و متحــدان سیاســى  اش به  گونــه    ای اقتصــاد را 

اداره کردنــد کــه گویــى مالــک یــا مدیــر شــرکت کــره هســتند. 
ــازمان  ــک س ــوان ی ــه عن ــارک ب ــت پ ــت پرزیدن ــن از حکوم ــف م ــر توصی ــم بهت ــرای فه  ب
فراگیــر، بایــد اوضــاع پیرامــون کودتــای نظامــى در ســال 1۹61 را کــه ژنــرال پــارک را برای 
نــوزده ســال آینــده بــه قــدرت رســاند، درک کــرد. تنهــا یــک ســال پیــش از کودتــا، دولــت 
ــرنگون  ــجویان س ــری دانش ــه رهب ــى ب ــای مردم ــت ری  )1۹6۰-1۹۴۸( در خیزش  ه پرزیدن
شــده بــود. اگرچــه نارضایتــى اصلــى معلــول دزدی آرا در انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود، 
امــا ایــن قیــام انعکاس  دهنــدة نارضایتى  هــای مــردم از بدتــر شــدن وضعیــت اقتصــادی نیــز 
ــتعمار و سرســختى  اش  ــا کمونیســم و اس ــش ب ــه خاطــر ضدیت ــًا ب ــت ری عمدت ــود. پرزیدن ب
شــناخته مى شــد. در هنــگام جنــگ ســرد و جنــگ ویرانگــر در کــره، پرزیدنــت ری به واســطة 
ــى  ــغ هنگفت ــاالت متحــده مبال ــه داشــت، از ای ــتیزانه   و سرســختى ک ــای کمونیست  س لفاظى  ه
ــه کــره جنوبــى کــه در نتیجــة جنــگ ویــران شــده بــود،  را دریافــت کــرد. ایــن کمک  هــا ب

کمــک کــرد تــا دوام بیــاورد و دوبــاره ســاخته شــود. 
امــا رئیــس جمهــور ســینگمان ری برخــاف توصیه هــای مشــاوران اقتصــادی آمریکایــى عمــل 
کــرد؛ صنعتــى شــدن از طریــق تولیــد و جایگزینــى کاالهــای وارداتــى بــا تکیــه بــر کمک  های 
آمریــکا و روحیــه ی ضداســتعماری او سیســتمى بــرای محافظــت از بــازار، حــق امتیــاز واردات 
و حــق انحصــار ایجــاد کــرد کــه بســتری بــرای رانــت شــد. تغییــر جــو در واشــنگتن و نگرانى 
از وضعیــت کــره کــه آن را یــک »گــودال پــول بى  انتهــا « مى  دانســتند، و همچنیــن بــه دلیــل 
کســری بودجــه روبــه رشــد ایــاالت متحــده، ایــن کشــور بــر سیاســت   ثبات  بخشــى در کــره 
ــن کشــور کاهــش داد )وو، 1۹۹1، 6۹-7۲(.  ــه ای ــود را ب ــای خ ــرده و کمک  ه پافشــاری ک
ــه یــک رکــود طوالنى  مــدت در کــره جنوبــى و در نهایــت ســرنگونى  همیــن مــوارد منجــر ب

دولــِت ری شــد. 
ــدار  ــید، اقت ــدرت رس ــه ق ــجویان ب ــام دانش ــس از قی ــه پ ــگ  ک ــر چان ــت وزی ــت نخس دول
ــای  ــع و ایدئولوگ  ه ــای ذی  نف ــض گروه  ه ــته  های متناق ــر خواس ــت و در براب ــى نداش چندان
متعــدد، عاجــز مانــد. هیــو فارلــى، یــک افســر عملیاتــى در کــره جنوبــى، در مــارس 1۹61 
ــد اختــاس،  ــا مشــکات بومــى شــرقى مانن نوشــت: »جمهــوری کــره یــک جامعــة بیمــار ب
ــال،  ــر از یکس ــت، در کمت ــان، 7۸(. در نهای ــل از هم ــه نق ــت« )ب ــرداری اس ــاد و کاهب فس

ــارک ســرنگون شــد.  ــرال پ ــى ژن ــای نظام ــا کودت ــوری دوم ب جمه
ــع  ــه و رف ــى از فســاد، اصــاح جامع ــِى رهای ــى مدع ــور انقاب ــار از ش ــا سرش ــران کودت رهب
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ــا ایــن حــال  ــد. ب مشــکات اقتصــادی بودن
اقتــدار آن ها متزلــزل بــود؛ حــزب نظامیــان 
گمنــام  چهره  هــای  از  متشــکل  حاکــم  
ــردم   ــوم م ــرای عم ــه ب ــود ک ــى ب و مبهم
ناشــناس بــه نظــر مى رســیدند.  بــرای 
ــت  ــا تح ــه قرن  ه ــى ک ــره جنوب ــردم ک م
ــد  ــى ( بودن ــى )دودمــان ل حاکمیــت دودمان
کــه هرگــز ارتــش را بــه نظــم مدنــى برتری 
ــت  ــت حاکمی ــن تح ــرار گرفت ــى  داد، ق نم
حکومــت نظامیــان )و بدتــر اینکــه متشــکل 
از افــراد گمنــام و کمتــر شناخته  شــده بــود(، 
ــت مداران  ــت. سیاس ــت نداش ــًا جذابی اص
ایــاالت متحــده بــه ماهیــت حکومــت نظامى 
مشــکوک بودنــد )حتــى برخــى مقامــات، از 
جملــه مقامــات واشــنگتن، گمــان مى  کردنــد 
ــور  ــت(. به  ط ــت اس ــارک کمونیس ــه پ ک
خاصــه، بســیاری بــاور نداشــتند کــه 

ــاورد.  ــد دوام بی ــى بتوان ــت نظام حکوم
ژنــرال پــارک بــرای تحکیــم قــدرت 
ــت  ــعى داش ــرد س ــا دو رویک ــى  اش، ب سیاس
کــه دل  هــای مــردم را بــه دســت آورد و بــه 
حکومتــش مشــروعیت بخشــد: یــک کمپین 
ــن  ــک کمپی ــاد و ی ــد فس ــتى ض پوپولیس
ــن دو  ــه ای ــود ک ــا نب ــادی. بن ــعة اقتص توس
ــعى  ــه س ــند، بلک ــدا باش ــم ج ــن از ه کمپی
ــه  ــرادی ک ــه از اف ــود ک ــن ب ــر ای آن ها ب
ثروت  هایشــان را از راه هــای غیرقانونــى 
کســب کرده  انــد ســلب مالکّیــت شــود 
ــى  ــن مال ــرای تأمی ــل آن ب ــد حاص و عوای
برنامه  هــای توســعة اقتصــادی صــرف شــود. 
دو مــورد از کمپین  هــای ضــد فســاد شــایان 
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توجــه هســتند. مــورد اول اصاحــات ارزی بــود کــه ادعــا مى  شــد پــس از آلمــان غربــى، در اقت
کــره اتخــاذ شــده اســت. هــدف ایــن رویکــرد ثبــت و مصــادره نقدینگــى کنزشــده   و عاطــل  
ــه تشــدید تــوّرم منجــر شــد. مــورد دیگــر دســتگیری ثروتمندتریــن  ــود، کــه البتــه تنهــا ب ب
ــود. دســتگیری سیاســت مداران فاســد یــک مــورد  ــه اتهــام فســاد و خیانــت ب مــردان کــره ب
ــر.  ــورد دیگ ــند، م ــا نباش ــند ی ــد باش ــواه فاس ــب  وکارها، خ ــران کس ــتگیری رهب ــود؛ و دس ب
ــه زوال  ــه روز رو ب ــاد روز ب ــته، اقص ــب  وکار برجس ــان کس ــب صاحب ــدن اغل ــى ش ــا زندان ب
مى  رفــت. ژنــرال پــارک از روی اضطــرار و بــه خاطــر احســاس خطــری کــه داشــت، مجبــور 
ــری و مصــادره  ــب کیف ــت از تعقی ــان کســب  و  کار شــد: در ازای معافی ــا صاحب ــه ب ــه معامل ب
ــد  ــران کســب  وکارها بای ــى شــدند – رهب ــای تجــاری مل ــه هرحــال بانک  ه ــه ب ــوال – البت ام
بــا تأســیس بنگاه  هــای صنعتــى و اهــدای ســهام خــود بــه دولــت، آزادی خــود را مى  خریدنــد 

ــکاران 1۹۹1، ۸5۹(. ــاگارد  و هم ــه ه ــد ب ــه کنی ــن مراجع )وو، 1۹۹1، ۸۴؛ همچنی
در نتیجــة ایــن تــاش اولیــه بــرای اصــاح جامعــه، حکومــت نظامیــان شــبکه سیاســى قدیمــى 
را بــا روش  هــای وحشــیانه  ای ســرکوب کــرد، رهبــران تجــاری را علنــًا بى  آبــرو کــرده و آن ها 
ــادرات  ــش[ ص ــازی و ]افزای ــرای صنعتى  س ــتانه ب ــف میهن  پرس ــام وظای ــه انج ــور  ب را مجب
ــارات را  ــر توانســت اعتب ــوان یــک ســازمان فراگی ــه عن ــا ملــى کــردن بانکــداری ب کــرد، ب
بــه شــدت کنتــرل کنــد، و بــر ســر راه توســعة اقتصــادی تمــام مخاطــرات بــازِی سیاســى را 
قــرار داد. اعضــاءی حکومــت نظامــى، مرتــاض یــا دارای افــکار شــدیداً عوامانــه نبودنــد، امــا 
دریافتنــد کــه بقــای سیاســى آن ها و همچنیــن کســب ســودهای مــادی بــه عنــوان ســهامداران 

عمــده، تمامــًا بــه عملکــرد کلــى اقتصــاد کــره جنوبــى بســتگى دارد. 

سیاست  های تشویق صادرات پارک
بنابرایــن در مواجهــه بــا کاهــش کمک  هــای ایــاالت متحــده، تمایــل بــرای بــه دســت آوردن 
ارز خارجــى بــه منظــور خریــد کاالهــای ســرمایه ای مــورد نیــاز بــرای صنعتى شــدن و ســاخت 
ارتــش، منجــر بــه نبــردی همه  جانبــه بــرای تشــویق صــادرات شــد. حکومــت نظامیــان کــه 
پــس از بازنشســتگى ژنــرال از ارتــش خیلــى زود تبدیــل بــه یــک دولــت غیرنظامــى شــد، 
کشــور را بــه مثابــة یــک گــردان نظامــى کــه تحــت فرمــان یــک واحــد فرماندهــى ارتــش 
ــى  ــد «، و نگران ــح کنی ــه را فت ــا روش »آن تپ ــداف و ب ــن اه ــا تعیی ــرد؛ ب ــت اداره مى  ک اس
ــى و  ــور ناگهان ــى[ به  ط ــد فرمانده ــن واح ــات «. ]و ای ــا »تلف ــا ی ــه هزینه  ه ــع ب ــى راج اندک
ــد ناخالــص ملــى ۹ درصــد  ــد کــه »در ســال جــاری تولی خیلــى غیرمنتظــره  ای اعــام مى  کن
ــز به  ســان  ــا نی ــان و بوروکرات  ه ــر شــود«. کارفرمای ــد دو براب ــد و صــادرات بای رشــد مى  کن

یــک ســرباز وفــادار، تــاش کردنــد کــه کشــور بــه ایــن هــدف دســت یابــد.  
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ــا اســتفاده از قــدرت و اختیاراتــش همــه   کار کــرد کــه محیــط مســاعدی  پرزیدنــت پــارک ب
بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف ایجــاد شــود. درحالــى کــه همچنــان بــازار کاالهــای مصرفــى 
ــرای  ــای الزم ب ــام کااله ــتند تم ــدگان مى  توانس ــد، صادرکنن ــت مى  ش ــدیداً حمای ــى ش داخل
تولیــد محصــوالت صادراتــى را بــدون پرداخــت عــوارض گمرکــى  وارد کننــد. مشــوق صادراتى 
بیشــتری نیــز در قالــب مجوزهــای واردات، امتیــاز انحصــاری در بازارهــای کاالهــای مصرفــى 
ــت به  طــور  ــن، دول ــر ای ــدگان مذکــور اعطــا مى  شــد. مضــاف ب ــه صادرکنن ــره ب ــى و غی داخل
کلــى هدفمنــد  عمــل مى  کــرد؛ بــرای مثــال هــدف رســیدن بــه اهــداف صادراتــى تعیین  شــده 
و تصمیم  گیــری در مــورد چگونگــى رســیدن بــه اهــداف، از منظــر انتخــاب صنــف کســب  وکار، 

ســازماندهى تولیــد، پیــدا کــردن خریــداران و غیــره را بــه بخــش خصوصــى واگــذار کــرد.
رویکــرد پراگماتیــک دولــت کــره جنوبــى در محــدود کــردن خــود بــه تعییــن اهــداف، مجــوز 
ــه  ــده ک ــث ش ــه آن ها، باع ــى ب ــه صادرات ــای یاران ــدگان و اعط ــه صادرکنن ــارت آزاد ب تج
بســیاری از افــراد رشــد ســریع کــره جنوبــى را معلــول سیاســت  های دولتــى »بــازار دوســتانه« 
یــا »بــازار محــور« قلمــداد کننــد. منظــور از سیاســت  های اقتصــادی بــازار دوســتانة دولــت چه 
مى  توانــد باشــد؟ بــه نظــر مى  رســد بــا ســه تفســیر از ایــن گــزاره مواجــه هســتیم: )1( میــزان 
ــت؛  ــوده اس ــم ب ــبتًا ک ــود، نس ــری مى  ش ــت اندازه  گی ــف قیم ــة تحری ــا درج ــه ب ــه، ک مداخل
ــا  ــع ی ــه حمایــت از صنای ــت اصــراری ب ــوده اســت؛ )3( دول ــت مشــوق صــادرات ب )۲( دول
پروژه  هایــى کــه یــک بــار در بازارهــای جهانــى شکســت خــورده بودنــد نداشــت. حــال اجــازه 

دهیــد هــر کــدام از ایــن مــوارد را بررســى کنیــم. 
ــى،  ــه کــره جنوب ــک کشــور، از جمل ــال آگارواال  از ســى و ی ــز مقطعــى رامگوپ 1. آنالی
ــک  ــدت ی ــد م ــد بلن ــای رش ــف قیمــت و نرخ  ه ــزان تحری ــن می ــه بی ــد ک نشــان مى  ده
همبســتگى منفــى وجــود دارد )آگارواال، 1۹۸3(. اگرچــه مــورد کــره جنوبــى بــا یافته  هــای 
فــوق مطابقــت دارد، امــا نتیجه  گیــری اینکــه مداخــات دولــت ایــن کشــور پاییــن بــوده 
اســت، چنــدان منطقــى نیســت. شــاخص تحریــف قیمــت کــه مبتنــى بــر دســته  بندی  های 
ــره  ــد در ک ــام تولی ــه دو نظ ــرا ک ــد، چ ــده باش ــد گمراه  کنن ــت مى  توان ــترده  ای اس گس
جنوبــى برقــرار بــوده اســت: یکــى بــرای بازارهــای داخلــى و دیگــری بــرای صــادرات. 
ــل نکــردن  ــرای مخت ــت ب ــد. دول ــت بودن ــى شــدیداً تحــت حمایــت دول بازارهــای داخل
ــع صادرات  محــور  ــه بنگاه  هــای صنای ــى، ب ــى در بازارهــای جهان ــع صادرات فعالیــت صنای
مجــوز واردات معــاف از گمرکــى را بــه منظــور وارد کــردن همــة مــواد اولیــه، کاالهــای 
واســطه  ای و کاالهــای ســرمایه  ای اعطــا کــرده اســت. ایــن بــدان معناســت کــه تحریــف 
قیمــت در برخــى از دســته  ها بســیار زیــاد و در برخــى دیگــر صفــر بــوده اســت. میانگیــن 
ایــن دو دســته، باعــث شــده کــه میــزان اعوجــاج و تحریــف قیمت  هــا نســبتًا انــدک بــه 
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ــف   اقت ــن تحری ــت متضم ــت  های دول ــه سیاس ــری ک ــن نتیجه  گی ــن، ای ــد. بنابرای ــر برس نظ
ــه نظــر مى  رســد.  ــده ب ــد، گمراه  کنن ــازار دوســتانه بوده  ان ــى ب ــا حت ــوده و ی ــى اندکــى ب قیمت
ــوده  ــادرات ب ــوق ص ــدی مش ــور ج ــة 1۹6۰، به  ط ــل ده ــى از اوای ــره جنوب ــت ک ۲. دول
اســت. امــا تشــویق صــادرات ابــداً معــادل بــا بــازار دوســت بــودن نیســت. از آن جایــى 
ــز  ــه ج ــه ب ــرد، البت ــاز ک ــنگین آغ ــای س ــا حمایت  ه ــود را ب ــى کار خ ــره جنوب ــه ک ک
ــدگان در  ــا، صادرکنن ــت تعرفه  ه ــى از پرداخ ــع صادرات ــای صنای ــای نهاده ه معافیت  ه
بازارهــای جهانــى عمــًاً فلــج شــدند. امــا ابزارهــای تشــویق صــادرات، فراتــر از معافیــت 
ــه اهــداف صادراتــى، اغلــب  ــود. در صــورت موفقیــت در دســتیابى ب ــه نهاده  هــا ب اینگون
بــه صادرکننــدگان اجــازه داده مى  شــد کــه کاالهایــى مضــاف بــر نیازهــای تولیــدی خــود 
ــاوه  ــانند. ع ــروش برس ــه ف ــى ب ــای داخل ــاال در بازاره ــت ب ــا قیم ــد و آن ها ب وارد کنن
ــرای کســب ســود بیشــتر، حــِق داشــتن یــک  ــر ایــن، صادرکننــدگان عمــده اغلــب ب ب
ــن  ــتند. همچنی ــى داش ــدة داخل ــازار حمایت  ش ــبه  انحصاری در ب ــا ش ــاری ی ــگاه انحص بن
صادرکننــدگان در دریافــت اعتبــارات دولتــى ســهمیه  بندی شــده، اولویــت داشــتند و در 
بســیاری از مــوارد نــرخ بهــرة واقعــى کــه پرداخــت مى  کردنــد، منفــى بــود. برخــى نیــز 
بــر ایــن عقیده  انــد کــه ایــن مســئله صرفــًاً بــه عنــوان مقابلــه بــا تحریف  هــای ناشــى از 
ــارت  ــای تج ــایر هزینه  ه ــتمزدها و س ــه دس ــود ک ــر مى  ش ــا تعبی ــایر کااله ــای س تعرفه  ه
کــردن را باالتــر از چیــزی کــه االن هســت، نگــه مى  داشــتند )الل، 1۹۸۸، ۲1۴-۲13(.  اما 
چــه کســى مى  توانــد ادعــا کنــد کــه ایــن اقدامــات فرضــًا متقابــل، دقیقــًا درســت بــوده، 
ــادرات  ــویق ص ــت  های تش ــت از سیاس ــد؟ صحب ــدید بوده  ان ــد ش ــش از ح ــه بی ــا اینک ی
بــه عنــوان سیاســت  های بــازار دوســتانه، تنهــا تحریــف ایــن اصطــاح و نادیــده گرفتــن 

واقعیــات اســت. 
3. سیاســت  های دولــت کــره جنوبــى را تنهــا درصورتــى مى تــوان بازاردوســتانه 
ــا دریافــت یارانه  هــا،  ــگاه – ب ــدازی یــک بن توصیــف کردکــه صرف نظــر از نحــوة راه  ان
دریافــت وام  هــای کم  بهــره، داشــتن حــق انحصــار در بازارهــای داخلــى و غیــره – اگــر در 
ارزیابى  هــا مشــخص مى شــد کــه میــزان ســوددهى شــرکت پــس از یــک دورة حمایتــى  
ــارات  ــداری اعتب ــا نگه ــه ب ــد ک ــازه داده مى  ش ــرکت اج ــه آن ش ــت، ب ــوده اس ــى ب ناکاف
ــا  ــه ایــن معن ــد. ب ــه آن داده شــده اســت[ اعــام ورشکســتگى کن ــاز ]کــه از قبــل ب ممت
ــا را  ــم آن ه ــور منظ ــرد، به  ط ــویق مى  ک ــه تش ــاری را ک ــرکت  های تج ــت ش ــه دول ک
ــز وجــود داشــت(.  ــه اســتثناءئاتى نی ــرار مــى  داد )البت ــازاری ق در معــرض آزمون  هــای ب
در بخــش قبــل بیــان کــردم کــه ایــن گرایــش توســط نخبــگان حاکــم، تحــت عنــوان 

ــود.  ــاد مى  ش ــر ایج ــازمان  های فراگی س
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ــرف  ــد ص ــادر بودن ــان ق ــه حاکم ــد، چراک ــد کن ــت رش ــى توانس ــره جنوب ــى ک ــه نوع ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــه را ک ــاص، آنچ ــع خ ــب مناف ــرای کس ــیاری ب ــته  های بس ــر از خواس نظ
هــدف ملــى تعریــف کــرده بودنــد پیگیــری کننــد و در ایــن راه مــردم را بــا ترکیبــى از 
ــن دلیــل  ــه ای ــر ب ــن ام ــد. ای مشــوق  ها، توصیه  هــا و ســرکوب  های وحشــیانه بســیج کنن
ــدون ارتبــاط  ــود کــه یــک گــروه پیچیــده و کمترشناخته  شــده توانســت، ب ــر ب امکان پذی
ــا گروه  هــای ذی  نفــع ســابق، شــبکه قدیمــى ]سیاســت مداران[  گذشــته را قلــع و قمــع  ب
ــرو  ــى آب ــای پوپولیســتى ضدفســاد ب ــات آن را در کمپین  ه ــام مقام ــرده و آشــکارا تم ک
کنــد و بــا اینکــه هنــوز هــم فاقــد مشــروعیت بــود، بــرای دســتیابى بــه رشــد اقتصــادی 
تمــام داشــته  های سیاســى  اش را قمــار کــرد؛ در واقــع بقــای حکومــت نظامیــان بــه رشــد 

اقتصــادی بســتگى داشــت. 

دیگر عوامل مؤثر بر رشد
ــا ایــن وجــود، ایــن ایــده کــه اقتصــاد تحــت حکومــت گروهــى اقتدارگــرا کــه ســازمانى  ب
فراگیــر را بــرای پیگیــری منافــع کلــى رهبــری مى  کننــد، مى  توانــد بــه ســرعت رشــد کــرده 
و جــای خــود را در اذهــان مــردم بــاز کنــد، امــا اگــر بــه ایــن واقعیــت کــه دولــت اطاعــات 
کافــى بــرای برنامه  ریــزی و هدایــت یــک اقتصــاد آزاد را نــدارد توجــه شــود، احتمــاالًً ]ایــدة 
ــن دو  ــد. م ــار خــود را از دســت بده ــوم اعتب ــدة موه ــک ای ــوان ی ــه عن حاکــم اقتدارگــرا[ ب
عامــل را معرفــى مى کنــم کــه احتمــاالً ایــن مســئله )رشــد کــره جنوبــى( را توضیــح دهنــد: 
1( ســطح تکنولــوژی، زمــان بنــدی و مجــاورت )همســویى( بــا اقتصادهــای در حــال رشــد، 

۲( و برخــى اقدامــات دولتــى ماننــد اعــزام نیــرو بــه ویتنــام.
ــى  ــد به  راحت ــه مى  ش ــود ک ــن ب ــدی پایی ــه ح ــى ب ــره جنوب ــى در ک ــدات صنعت ــطح تولی س
تکنولوژی هایــى را در قالــب پروژه  هــای کلیــدی در دســت انجــام یــا کاالهــای ســرمایه  ای و 
ــه  یــا از طریــق ســرمایه  گذاری مســتقیم خارجــى وارد کــرد کــه در کشــورهای توســعةافته ب
ــار گذاشــته شــده  ــا انتشــار آلودگــى شــدید، کن ــروی کار و ی ــت افزایــش هزینه  هــای نی عل
بودنــد. نظــر بــه شــرایط اقتصــادی وخیــم کــره جنوبــى در اوایــل دهــة 1۹6۰ و دســتمزدهای 
پاییــن مرتبــط بــا آن، بســیاری از صنایــع روبــه  زوال در اغلــب کشــورهای توســعةافته بــرای 
کــره مقــرون بــه صرفــه بــوده و حتــى پــس از انتقــال بــه ایــن کشــور، ســودآور نیــز شــدند. 
کارفرمایــان و صاحبــان کســب  وکار در هنــگام انجــام »وظایــف میهن  پرســتانه بــرای ســاختن 
کشــور به  وســیلة صــادرات«، نهاده  هــای ضــروری تولیــد را وارد کردنــد.  مــواد اولیــه، ماشــین 
ــد را وارد  ــیوه  های تولی ــوزش ش ــرای آم ــى ب ــان خارج ــین  ها و مهندس ــى تکنس آالت، و حت
ــه صــورت اعتبــاری  صــورت گرفتنــد(  نیــروی  ــد )همــة پرداخت  هــا در ایــن مــوارد ب کردن
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کار محلــى را اســتخدام کــرده و محصــوالت نهایــى را بــه بازارهــای عمدتــًا شناخته  شــدة غربــى اقت
ــر، بســیاری از  ــى« باالت ــت داخل ــرای »ظرفی ــام درخواســت  ها ب ــم تم ــد. على  رغ صــادر کردن
ــراژ خاصــه  ــد در آربیت ــى انجــام مى  دادن ــره جنوب ــان ک ــه تجــار و کارفرمای ــى ک فعالیت  های
مى  شــد. دقیقــًا بــه ایــن دلیــل اســت کــه تکــرار ایــن فراینــد نیــاز بــه هیــچ اســتعداد و توانایى 
خاصــى نداشــته کــه امــروزه کره  ای  هــا نگــران تهدیــد صنایــع کاربرشــان توســط کشــورهایى 
ــورهای  ــایر کش ــتان) و س ــریانکا، هندوس ــگادش، س ــزی، بن ــزی، مال ــن، اندون ــون چی همچ
ــه  ــتیابى ب ــرای دس ــه ب ــای جــدی و صادقان ــدی تاش  ه ــن زمان  بن ــروارد( هســتند.  همچنی دی
ــى در مجــاورت خــود، نمونه  هــای  ــردم کــره جنوب ــى دارد. م ــت باالی توســعة اقتصــادی اهمی
ــای  ــه لطــف رونق  ه ــه ب ــن ک ــر ژاپ ــد داشــته  اند. مضــاف ب ــه و تقلی ــرای مطالع معاصــر  را ب
ــا ســرعت خارق  العــاده  ای در  ــام ب ــاالت متحــده در کــره و ویتن ایجادشــدة ناشــى از جنــگ ای
ــد،  ــه بع ــة 1۹5۰ ب ــط ده ــز از اواس ــنگاپور نی ــگ، و س ــوان، هنگ  کن ــود، تای ــد ب ــال رش ح
ــای  ــرای بازاره ــا ب ــه تنه ــى ک ــای فراوان ــا پروژه  ه ــد. ب ــاز کردن ــم  گیری را آغ ــد چش رش
اثبات  شــده اجــرا مى  شــدند ]بازارهایــى کــه ریســکى نداشــتند و سوددهى  شــان تقریبــًاً قطعــى 
بــود[ ، و میــل کلــى دولــت کــره جنوبــى بــه ایــن واقعیــت کــه اهــداف صادراتــى بــرآورده 
ــان  ــا در نظــر گرفتــن صاحب ــد(، و ب ــزان تعییــن شــده بوده  ان ــر از می ــى فرات ــا حت شــده  اند )ی
ــد، رشــد نکــردن کــره  ــه حــزب حاکــم کمــک مى  کردن کســب  وکاری کــه به  طــور منظــم ب

جنوبــى بعیــد بــود و نــه رشــد کــردن آن. 
ــتند:  ــژه هس ــه وی ــایان توج ــة 1۹65 ش ــى در ده ــره جنوب ــت ک ــات دول ــورد از اقدام دو م
ــکا.  ــد آمری ــوان متح ــه   عن ــام ب ــگ ویتن ــارکت در جن ــن، و مش ــا ژاپ ــط ب ــازی رواب عادی  س
ــتقال  ــس از اس ــال پ ــت س ــال 1۹65 و بیس ــه در س ــن، ک ــا ژاپ ــط ب ــازی رواب عادی  س
کــره از ژاپــن بــه نتایــج رســید، تأثیــرات مثبتــى بــر دروازة تجارتــى داشــت کــه بــه ســبب 
استعمارســتیزی پرزیدنــت ری بســته شــده بــود. در نتیجــة ایــن تأثیــرات مثبــت، اجــازة ورود 
ســرمایه  گذار و کاالهــای ســرمایه  ای ژاپنــى بــه کــره داده مى  شــد. دریافــت ۸۰۰ میلیــون دالر 
اعتبــار اضافــى از ژاپــن بــه عنــوان غرامــت، بــرای تأمیــن مالــى پروژه  هــای توســعة اولیــه از 

ــوده اســت )وو،1۹۹1، ۸7(.  ــد ب ــاال ذکــر شــد، مفی ــه POSCO کــه در ب جمل
ــال  های 1۹65 و 1۹7۲(  ــن س ــرباز بی ــزار س ــیصد ه ــش از س ــام )بی ــه ویتن ــرو ب ــزام نی اع
ــود. در ازای آن، ایــاالت متحــده نه  تنهــا  ــرای توســعة اقتصــادی کــره جنوبــى حیاتــى ب نیــز ب
کمک  هــای نظامــى بــه کــره جنوبــى را افزایــش داد و ســربازان مســتقر در ویتنــام را تجهیــز و 
حقوقشــان را پرداخــت کــرد، بلکــه قراردادهــای غیرنظامــى فراوانــى بــه ارزش یــک میلیــارد 
ــع  ــرای صنای ــى اعطــا کــرد و مســیرهای مهــم و عمــده  ای را ب ــه بنگاه  هــای کــره جنوب دالر ب
ــا در ]عقــد و اجــرای[ قراردادهــای خارجــى  ــادر ســاخت ت ــا فراهــم آورد و بنگاه  هــا را ق نوپ
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تجربــه کســب کنند. دولــت پرزیدنــت پارک 
نه  تنهــا کارفرمایــان و بوروکرات  هــا را بــرای 
ــا صــادرات،  ــط ب ــه اهــداف مرتب دســتیابى ب
ــره  ــى و غی ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــرخ رش ن
مأمــور کــرد، بلکــه ســعى کــرد اعتبــار کافى 
ــت  ــا محافظ ــى از بازاره ــد و حت ــم کن فراه
کنــد. در اوج بحــران اعتبــاری 1۹71، دولــت 
ــزرگ  حتــى تمــام بدهى  هــای شــرکت  های ب
ــه  ــه وام د  هنــدگان خصوصــى )کــره  ای( را ب ب
ــن  ــا ای ــا ب ــرد ت ــق ک ــه ســال تعلی ــدت س م
ــنگین  ــار س ــاری را از ب ــای تج کار بنگاه  ه
پرداخــت بدهــى  وام  هــای خارجــى رهــا کنــد 
ــى  ــره   جنوب ــه ک ــى ک ــان، 113(. زمان )هم
ــاری  ــران اعتب ــا بح ــة 1۹۸۰ ب ــل ده در اوای
ــّنت  ــرو س ــد، پی ــه ش ــری مواج ــدید دیگ ش
ــان  ــت چ ــب  وکار، پرزیدن ــه کس ــک ب کم
ــن  ــى از ژاپ ــک مال ــارد دالر کم ــار میلی چه
ــت  ــرد )درخواس ــت ک ــت و دریاف درخواس
ــیاری از  ــا بس ــود( ت ــارد ب ــدا 1۰ میلی او ابت
ــر  ــرق در براب ــمال ش ــاع از ش ــای دف هزینه  ه
کمونیســم را بــه دوش بکشــد )همــان، 1۸7(. 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه نگــرش دولــت  ب
ــان  ــادی به  س ــعه اقتص ــه توس ــى ب ــره جنوب ک
نگــرش بهتریــن کارآفریــن ]بــه کســب  وکار 
شــخصى  اش[ توصیــف مى  شــود. اینطــور 
رانت  جویــى  از  کره  ای  هــا  کــه  نیســت 
اجتنــاب کــرده باشــند، بلکــه گــروه حاکم آن 
)کل اقتصــاد( را تحــت انحصــار خــود درآورد 
ــتاوردهای  ــهم  از دس ــترین س ــى بیش و مدع

رشــد اقتصــادی شــد. 
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اقت

هزینه  های حکومت استبدادی
ــه 1۰ ســال رشــد ســریع و برخــى معجــزات  ــة هیجان  انگیــز نزدیــک ب ــا ایــن حــال، تجرب ب
باورنکردنــى ماننــد POSCO و صنعــت کشتى  ســازی، پرزیدنــت پــارک را نســبت بــه توانایــى 
خــود بــرای هدایــت توســعة اقتصــادی در کــره جنوبى، خاطرجمــع ســاخت. در نتیجه از اواســط 
دهــة 1۹7۰، مداخــات دولــت شــدیدتر شــد و تصمیــم گرفــت »صنایــع ســنگین و شــیمیایى« 
ــه یــک کشــور واقعــًاً  ــى را ب ــا کــره جنوب را کــه آینــده درخشــانى داشــتند توســعه دهــد، ت
ــمالى و  ــره ش ــای کمونیســت  های متخاصــم ک ــه ســبب تهدید  ه ــد و ب ــدل کن ــده مب صنعتى  ش
کاهــش تعهــدات ایــاالت متحــده در قبــال دفــاع از کــره جنوبــى )در زمــان دولــت کارتــر(، 
ــرای احــداث پروژه  هــای  ــت ب ــد. دول ــدا کن ــع تســلیحاتى دســت پی ــى در صنای ــه خودکفای ب
عظیــم در صنایــع ســنگین و شــیمیایى، از خــارج از کشــور وام  هــای ســنگینى دریافــت کــرد 
ــد. و  ــى ش ــای خارج ــت وام  ه ــا بازپرداخ ــه ب ــکاتى در رابط ــوّرم و مش ــاد ت ــث ایج ــه باع ک
ــى  ــت، حت ــن اس ــر ممک ــى غی ــای عظیم ــن حفره  ه ــتن چنی ــه بس ــد ک ــخص ش ــه مش در ادام
بــرای دولتــى مثــل کــره جنوبــى کــه بســیار مبتکــر و خــاق اســت. تردیدهــای زیــادی حــول 
ــه عنــوان چهارمیــن کشــور مقــروض  ــرای بازپرداخــت بدهى  هــای خــود ب توانایــى دولــت ب
)پــس از برزیــل، مکزیــک و آرژانتیــن( وجــود دارد. ســرمایه  گذاران خارجــى حتــى بــه مــرور 
از حضــور در کــره بــه عنــوان مقصــد ســرمایه  گذاری خــودداری کردنــد. مضــاف بــر ایــن، تــا 
ــای  ــل شــدند، بســیاری از کارخانه  ه ــه 1۹7۰ تکمی ــا در اواخــر ده ــن پروژه  ه ــى کــه ای زمان
ــکاری شــدیدی شــدند.  ــه بی ــد و منجــر ب ــود تقاضــا عاطــل ماندن ــل کمب ــه دلی ساخته  شــده ب
ــل  ــوان »حام ــه عن ــت ب ــه مى خواس ــارک، ک ــت پ ــة پرزیدن ــادی جاه  طلبان ــای اقتص برنامه ه
مأموریــت تاریخــى بازســازی کــره« همیشــه از او یــاد شــود، مشــروعیت قانونــى او را بــه کل 
ــا  ــت اقتصــادی اش بن ــژه  ای روی ســوابق موفقی ــد کــه خــودش آن را به  طــور وی ــن بردن از بی
کــرده بــود. در ســال 1۹7۹، در بحبوحــه رکــود شــدید، شــورش  های گســترده و اعتراضــات 

سراســری در کــره جنوبــى، پرزیدنــت پــارک بــه دســت رئیــس KCIA  تــرور شــد. 
اگــر هزینه  هــای حاکمیــت اقتدارگرایانــه کــه در راه دســتیابى بــه اهــداف خــود، آحــاد جامعــه 

ــره  ــادی ک ــهروندان ع ــر ش ــیاری ب ــای بس ــادی، هزینه  ه ــعة اقتص ــة توس ــه بهان ب
ــوّرم  ــای 1۹6۰ و 1۹7۰ ت ــه در دهه  ه ــى ک ــل زمان ــد. فى  المث ــل ش ــى تحمی جنوب
ســاالنه تقریبــًا ۲۰ درصــد بــود، دولــت شــهروندان را مجبــور بــه خریــد اوراق قرضــة 
بلندمدتــى مى  کــرد کــه خیلــى زود ارزش خــود را از دســت دادنــد و ایــن در حالــى 
ــای  ــت[ وام  ه ــه دول ــک ب ــان منتخــب ]و نزدی ــه کارفرمای ــان ب ــود کــه همــان زم ب

ــد. ــا مى  ش ــره اعط ــا کم  به ــره ی بى  به
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را بــه زور بســیج کــرده بــود نادیــده گرفتــه شــود، بحــث دربــارة تجربــة کــره به  شــدت ناقــص 
ــر شــهروندان عــادی کــره  ــة توســعة اقتصــادی، هزینه  هــای بســیاری ب ــه بهان ــود. ب خواهــد ب
جنوبــى تحمیــل شــد. فى  المثــل زمانــى کــه در دهه  هــای 1۹6۰ و 1۹7۰ تــوّرم ســاالنه تقریبــًا 
ــرد  ــى مى  ک ــة بلندمدت ــد اوراق قرض ــه خری ــور ب ــهروندان را مجب ــت ش ــود، دول ــد ب ۲۰ درص
ــه  ــان ب ــود کــه همــان زم ــى ب ــن در حال ــد و ای کــه خیلــى زود ارزش خــود را از دســت دادن
ــد.  ــا مى  ش ــره اعط ــا کم  به ــره ی ــای بى  به ــت[ وام  ه ــه دول ــک ب ــب ]و نزدی ــان منتخ کارفرمای
زمانــى کــه بنگاه  هــای تجــاری بــزرگ از رکــود اقتصــادی شــکایت کردنــد، بــرای مثــال در 
پــى بحــران نفتــى اوایــل دهــه 1۹7۰، دولــت مــدت زمــان بازپرداخــت وام  هــای خصوصــى 
)وام  هــای غیررســمى از زمــان ملــى شــدن همــه بانک  هــا( بــه مــدت ســه ســال تمدیــد کــرد. 
ــکاران  ــا خدمت ــه ت ــا گرفت ــران کارخانه  ه ــادی، از کارگ ــهروندان ع ــدام ش ــن اق ــة ای در نتیج
ــدون  ــزرگ وام ب ــرکت  های ب ــه ش ــال ب ــه س ــدت س ــه م ــار ب ــرد، باالجب ــرمایه  گذاران خ و س
بهــره پرداخــت کردنــد. مضــاف بــر ایــن، مــردم کــره جنوبــى مجبــور بودنــد بــرای محصــوالت 
نامرغوبــى کــه در بازارهــای محافظت  شــدة کاالهــای مصرفــى تحــت ســلطه انحصــارات قهــری 
ــان  ــد. در هم ــت کنن ــى پرداخ ــای گزاف ــدند، قیمت  ه ــه مى  ش ــى عرض ــه دولت ــد جانب و چن
زمــان، اعضــاءی حــزب حاکــم بــا فــروش زمین  هــای بــزرگ بــه خودشــان )بــا قیمــت تقریبــًا 
ــى مى  دانســتند  ــد، چراکــه به  خوب ــى جیــب زدن ــه اســم خصوصى  ســازی ثــروت کان صفــر( ب
ــرد.  ــاال مى  ب ــاک را ب ــن ام ــود، ارزش ای ــزی مى  ش ــت برنامه  ری ــط دول ــه توس ــى ک پروژه  های
طبیعتــًا نمى  تــوان مــردم را احمــق فــرض کــرد و از جیــب آن ها ثروتمنــد شــد. مردمــى کــه 
بــه ناعادالنــه بــودن ایــن شــیوة مدیریــت اقتصــادی معتــرض بودنــد، بــه اتهــام فتنــه و حتــى 
ــای  ــن جنبه  ه ــت ای ــس از گذش ــه پ ــش از دو ده ــدند. بی ــرکوب ش ــیانه س ــت، وحش خیان
مشــکوک سیاســت  های صنعتــى، بســیاری از مــردان و زنانــى کــه اســتطاعت چندانــى بــرای 
کســب درآمــد نداشــتند، چــه رســد به اینکــه ایــن ثــروت هنگفــت برســند، توانســتند ثــروت 

عظیمــى بــه جیــب بزننــد، کــه ایــن قضیــه مــردم را عصبانــى و رنجیــده مى  کــرد. 
نخبــگان حاکــم بــر کــره شــخصًا تمایــل زیــادی به رشــد اقتصــاد کــره جنوبــى داشــتند، چراکه 
آن ها مدعــى ســهم کانــى از آن بودنــد، و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف هزینه  هــای تعدیــل 
و اشتباهاتشــان را بــه مــردم تحمیــل مى  کردنــد. ایــن امــر ســبب شــک و تردیدهــای بســیاری 
ــره  ــردم ک ــیاری از م ــد بس ــر مى  رس ــه نظ ــد. ب ــود ش ــت موج ــروعیت وضعی ــه مش ــع ب راج
جنوبــى بــر ایــن عقیده  انــد کــه اعمــال خــاف قانــون در حــال انجــام اســت و در مشــروعیت 
ثــروت ثروتمنــدان، تردیدهــای بســیاری وجــود دارد. بــرای مثــال در اوایــل دهــة 1۹۸۰ یــک 
ــد احساســات  ــا ســرقت  های متمــادی از محله  هــای ثروتمن ــگ، ب دزد سرشــناس، چــو داهیون
ــات از دســت پلیــس مى  گریخــت،  ــا مکاف ــان کــه او ب جامعــه را تحریــک مى  کــرد. هــر زم
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ــو اقت ــه چ ــى ک ــد. هنگام ــامتى مى  کردن ــرای او آرزوی س ــرده و ب ــویق ک ــهروندان او را تش ش
ــرای  ــگاه او کشــف شــدند، کســى ب ــای ســرقتى در مخفی ــتگیر شــد و بســیاری از کااله دس
بازپس  گیــری ایــن اجنــاس مراجعــه نکــرد و همیــن باعــث تعجــب پلیــس شــد. بعــداًً معلــوم 
شــد افــرادی کــه اموالشــان توســط چــو بــه ســرقت رفتــه بــود، از ایــن کــه اعــام کننــد کــه 
کاالهــای مســروقه متعلــق بــه ایشــان اســت شرم  ســار بودنــد. بســیار بعیــد بــود کــه بتــوان 
چنیــن کاالهایــى را – فى  المثــل الماس  هــای میلیــون دالری – به  واســطة درآمدهــای مشــروع بــه 
دســت آورد. احســاس ناخوشــایند نامشــروع بــودن ثــروت ]اقشــار باالدســتى جامعه[بزرگترین 

تهدیــد بــرای توســعة سیســتماتیک و منظــم اقتصــاد کــره در آینــده اســت.

نتیجه  گیری
چــه درس  هایــى مى  تــوان از تجربــة کــره جنوبــى گرفــت؟ احتمــاالًً هنــوز هــم کســانى اصــرار 
ــکل  ــه   ش ــى و ب ــرایط خاص ــت ش ــازی تح ــت  های صنعتى  س ــر سیاس ــه اگ ــند ک ــته باش داش
دقیــق و ماهرانــه  ای انجــام شــوند، مى تواننــد کارســاز باشــند. یــک غاصــب قــدرت سیاســى 
در کشــوری فقیــر ممکــن اســت تجربــة کــره را بــا در نظــر گرفتــن ایــن ماحظــات تکــرار 
کنــد: 1- سیاســت صنعتــى را مى  تــوان بــه بهتریــن وجــه بــه عنــوان وســیله  ای بــرای تشــویق 
ــر، مصــون از خواســته  های گــروه  ــع مشــترک، تعیین  شــده توســط یــک ســازمان فراگی مناف
ــه  ــى ب ــن مصــون از مخالفت  هــای واقعــى، اتخــاذ کــرد؛ ۲- سیاســت صنعت خــاص و همچنی
جــای انتخــاب برنــدگان یــا تنظیم  گــری و مدیریــت مســتقیم پروژه  هــا، بایــد اهــداف جامــع  
ــورت  ــه ص ــد ب ــت بای ــرد؛ و 3-دول ــه آن ها را در برگی ــتیابى ب ــرای دس ــب ب ــى مناس و فضای
ــاد  ــران ایج ــای دیگ ــطة حماقت  ه ــه به  واس ــى ک ــه بازارهای ــا ب ــد ت ــور ده ــک مان دیپلماتی

ــد. ــدا کن ــًا در نتیجــة جنــگ(، دسترســى پی شــده  اند )مث
قابــل درک اســت کــه مــورد اول شــامل حکومت  هــای دیکتاتــوری مى  شــود. ســومین مــورد 
نیــز انســان را بــه ایــن فکــر فــرو مى  بــرد کــه آیــا ممکــن اســت ایــاالت متحــده دیگــری بــه 
وجــود بیایــد کــه بتوانــد دو جنــگ بــزرگ در کــره و ویتنــام را از لحــاظ مالــى تأمیــن کنــد. 
همچنیــن بــدون تقاضــا و نیازهــای هــر دو جنــگ، ژاپــن هرگــز بــه چیــزی کــه امــروز هســت 
مبــدل نمى  شــد. و در صــورت رخ نــدادن جنــگ ویتنــام، کــره نیــز آن چیــزی نبــود کــه امــروز 
۲LDC اســت.  اگرچــه بــه نظــر مى  رســد کــه مى  تــوان برخــى از تجــارب کــره جنوبــى را بــه

هــا نیــز تعمیــم داد، امــا مــن بعیــد مى  دانــم کــه آن ها بتواننــد تجربــه کــره  ای را تکــرار کننــد، 
ــد و در عیــن حــال تنهــا  ــادی وجــود دارد کــه اهمیــت باالیــى دارن چراکــه مشــخصه  های زی

منحصــر بــه کــره هســتند. 

۲-کشورهای توسعه نیافته
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ــل مضــرات ناشــى  ــد در مقاب ــع ظاهــری سیاســت  های صنعتــى را بای ــن، مناف ــر ای مضــاف ب
ــادی  ــردم ع ــه م ــیاری ب ــای بس ــى زیان ه ــت  های صنعت ــه سیاس ــرد؛ چراک ــى ک از آن ارزیاب
تحمیــل کــرد و ســرطانى را بــه جــان جامعــه انداخــت کــه ممکــن اســت میثــاق اجتماعــى  را 
نابــود کنــد. مــا بایــد در پیشــنهاد کــردن سیاســت صنعتــى بــه عنــوان یــک رویکــرد مطلــوب 

بــرای گــذار بــه توســعة اقتصــادی، شــدیداً محتــاط باشــیم.
امــا دیگــران ممکــن اســت اظهــار کننــد کــه یــک اقتصــاد آزاد بــا مداخلــة کمتــر دولــت در 
قالــب سیاســت صنعتــى، بــه دالیلــى کــه در ادامــه مى  آینــد ]بــر مــدل کــره[ ارجحیــت دارد. 
ــم آوردن  ــاله، فراه ــج س ــای پن ــام برنامه  ه ــادرات، تم ــویق ص ــرح تش ــه ط ــن هم ــس از ای پ
بازارهــای فــروش بــرای محصــوالت صنایعــى کــه عجوالنــه ایجــاد شــده  اند، حتــى بــا اعــزام 
ــز  ــیاری از آن ها هرگ ــه بس ــر )ک ــل دورت ــزاران مای ــه ه ــرو ب ــون نی ــم میلی ــه نی ــک ب نزدی
ــعة  ــابقة توس ــد، س ــل ش ــادی تحمی ــهروندان ع ــر ش ــه ب ــى ک ــام هزینه های ــتند( و تم بازنگش
اقتصــادی کــره در مقایســه بــا کشــورهایى همچــون تایــوان، ســنگاپور و هنگ کنــگ، چیــز 
ــر از  ــن کشــورها زودت ــوده اســت.[ ای ــاقى نب ــدان ش ــود ]و کار چن خاصــى محســوب نمى  ش
کــره جنوبــى مســیر رشــد ســریع اقتصــادی را آغــاز کردنــد و همــواره ســرانة تولیــد ناخالــص 
ــد. از  ــا بیــش از 1۰۰ درصــد باالتــر کــره جنوبــى حفــظ کردن ملــى خــود را از 5۰ درصــد ت
آن جایــى کــه دولت  هــای ایــن کشــورها نســبت دولــت کــره، بــه درجــات کمتــری در حــوزة 
ــه تجــارت آزاد اســت( و ایــن  ــد )هنگ  کنــگ نزدیک  تریــن کشــور ب ــه کردن اقتصــاد مداخل
کار را بــدون انجــام اعمــال عجیبــى )برعکــس دولــت کــره( بــه ســرانجام رســاندند، نمى  دانیــم 
کــه آیــا واقعــًاً  الزم بــود ایــن همــه هیاهــو و یاوه  ســرایى در ارتبــاط بــا توســعة اقتصــادی کــه 

ــرد؟ ــت مى  شــد، صــورت بگی ــت حمای شــدیداً توســط دول
ــر ایــن، در همیــن حیــن کــه کــره شــکاف بیــن خــود و کشــورهای توســعةافته  تر  مضــاف ب
ــتر  ــتفاده بیش ــت، اس ــش داده اس ــوه  اش را کاه ــل و بالق ــتاوردهای بالفع ــن دس ــکاف بی و ش
ــال،  ــر ح ــت. در ه ــده اس ــوارتر ش ــت دش ــرای دول ــى ب ــدی و میل ــت  های صاحدی از سیاس
دولت  هــای مداخله  گــر همــواره بــه جــای کمــک، مانعــى بــر ســر راه آنتروپرونرهایــى هســتند 
ــد.  ــد از فرصت  هــای کشف  شــده ]توســط خودشــان[، نهایــت اســتفاده را ببرن کــه قصــد دارن
تحقــق تدریجــى ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه بســیاری از مــردم کــره جنوبــى بــه دنبــال 
کاهــش تســلط دولــت بــر اقتصــاد بــوده و بــه دنبــال آزادســازی آن باشــند. کــره جنوبــى از 
اوایــل دهــة 1۹۸۰، در پاســخ بــه خواســته  های ایــاالت متحــده بــرای آزادســازی اقتصــاد و تــا 
حــدی بــا پذیــرش توصیه  هــای اقتصاددان تکنوکرات  هــای متمایــل بــه بــازار آزاد، بــه تدریــج 

ــه ســمت آزادســازی حرکــت کــرده اســت. و به  طــور یکنواخــت ب
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اروپا چگونه ثروتمند شد؟
تئوری توسعه اقتصادی و معجزۀ اروپایی

رالف رایکو 
مترجم: جعفر ساعی نیا

رایکــو  رالــف  مقالــه  ایــن  در 
فقیــد  اســتاد   )1۹36-۲۰16(
ایالتــى  تاریــخ اروپــا در کالــج 
بوفالــو و از اعضــای ارشــد مؤسســه 
ــى را  ــزة اروپای ــاد معج ــزس، بنی می
در نگرش هــا و نهادهــای مناســبى 
مى دانــد کــه بــرای رســیدن بــه 
ــرن  ــل از ق ــده ها قب ــازار س اقتصادب
بــوده  نوزدهــم در غــرب رایــج 

ــت. اس
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ــه  ــده ک ــری شناخته ش ــوان متفک ــر به عن ــر بائ ــادی، پیت ــعه اقتص ــردازان توس ــان نظریه پ در می
بــه دانــش تاریخــى  عمیــق و همچنیــن تأکیــدش بــر ضــرورت مطالعــات تاریخــى در درک 
ــه  ــدم توج ــردازان، از ع ــر نظریه پ ــار دیگ ــى آث ــر در بررس ــت. بائ ــهور اس ــد، مش ــدة رش پدی
بــه بعــد زمانــى در آثارشــان شــکایت کــرده اســت. پیش فــرض تاریخــى بــرای حصــول بــه 
مباحــث ارزشــمند در اقتصــاد توســعه کــه پیشــرفت تاریخــى جامعــه جــز جدایى ناپذیــر آن 
ــارة  ــده درب ــترده تبلیغ ش ــور گس ــته های به ط ــیاری از نوش ــا بس ــت. ام ــروری اس ــت، ض اس
ــعه را  ــد توس ــت فراین ــم طبیع ــى و ه ــرض تاریخ ــم پیش ف ــری، ه ــورت مؤث ــعه، به ص توس
ــد اقتصــادی  ــه موضــوع از دی ــراً ب ــى کــه یــک نویســنده ظاه ــى زمان ــد. حت ــده گرفته ان نادی
مى پــردازد، تمرکــز بــر داده هــای قابــل ســنجش و نادیده گرفتــن عوامــل نهــادی و اجتماعــى 
ــه را  ــن نتیج ــود و بنابرای ــى مى ش ــم انداز زمان ــل چش ــه تقلی ــر ب ــى منج ــناختِى اساس و روانش

ــد. ــدوش مى کن مخ
ــده  ــرون هج ــه ق ــعه را ب ــن توس ــن و بنیادی ــرایط آغازی ــه ش ــت ک ــى اس ــک کج فهم ــن ی ای
ــای  ــا و نهاده ــرب، نگرش ه ــان در غ ــا آن زم ــم. ت ــبت دهی ــا نس ــادی در اروپ ــوزده می و ن
ــا بســیار  ــن در اروپ ــود و عصــر ف ــج شــده ب ــازار رای ــه اقتصــاد ب ــرای رســیدن ب مناســبى ب
ــى  ــورت تدریج ــا به ص ــا و نهاده ــن نگرش ه ــود. ای ــروزی ب ــى ام ــیای جنوب ــر از آس فراگیرت
در بــازة زمانــى بیــش از هشــت قــرن در اروپــا پدیــدار شــده بودنــد. در ریشــة رویکــرد مــورد 
انتقــاد بائــر، به نظــر مى رســد یــک کل نگــری روش شــناختى وجــود دارد کــه ترجیــح مى دهــد 
ــده  ــای ایجادش ــن نهاده ــگران و همچنی ــک کنش ــه، تک ت ــر جامع ــذاری ب ــم تأثیرگ على رغ
ــردم  ــای م ــا و نگرش ه ــاوت  در ظرفیت ه ــال تف ــن ح ــا ای ــرد. ب ــده بگی ــان را نادی ــط آن توس
ــا  ــادی تفاوت ه ــا حــد زی ــق اســت و ت ــاوت  در نهادهایشــان، گســترده و عمی ــن تف و همچنی
ــا در ســطوح و  ــن نشــانگر تفاوت ه ــد و همچنی ــح مى ده ــای اقتصــادی را توضی در عملکرده
نرخ هــای پیشــرفت مــادی اســت. انتقــاد بائــر بــه هــر دو موضــوع، نیــاز بــه مطالعــة تاریــخ 
ــى را  ــل نهادهــای اجتماعــى، سیاســى و قانون ــا قبــل از انقــاب صنعتــى و روابــط متقاب اروپ
پررنــگ کــرد. ارزیابــى او بــا بدنــه دانش پژوهــى چشــم گیری مرتبــط شــده اســت کــه اخیــراً 

ــکات روشــن تأکیــد کــرده اســت. ــر ایــن ن به طــور دقیقــى ب

معجزة اروپایی
ــدادی از  ــت، تع ــتباه اس ــه ای اش ــل یکپارچ ــه تحلی ــر گون ــود ه ــنهاد وج ــه پیش در حالى ک
پژوهشــگران عاقمنــد بــه تاریخچــة رشــد اروپایــى، متمایــل بــه اجمــاع در تفســیری از عوامل 
ــه رغــم  ــرای ســهولت امــر، ب متمایــز خاصــى هســتند و آن را برجســته مى کننــد. بنابرایــن ب
ــم  ــان خواهی ــه می ــخن ب ــا س ــه ها، از آن ه ــه ای از اندیش ــوان مجموع ــه عن ــان، ب تفاوت هایش
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آورد. ایــن افــق دیــد شــاید بــه نهادگرایــى تعبیــر شــود و در ایــن راســتا بــه عنــوان یکــى از ا

ــم  ــره خواهی ــادی« به ــزة اقتص ــرد »معج ــى رویک ــه، یعن ــن زمین ــار در ای ــده ترین آث شناخته ش
جســت.

معجــزة مــورد بحــث شــامل یــک واقعیــت ســاده امــا مهــم اســت: در اروپــا  یعنى در گســترش 
ــرانه  ــادی س ــد اقتص ــه رش ــار ب ــن ب ــرای اولی ــان ها ب ــکا  انس ــه، آمری ــر از هم ــا، و باالت اروپ
ــه  ــى از »تل ــة اروپای ــب، جامع ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــت یافتن ــى دس ــى طوالن ــک دوره زمان در ی
مالتوســیان« گریخــت و ده هــا میلیــون نفــر را قــادر ســاخت کــه زنــده بماننــد و کل جمعیت از 
بدبختــى ناامیدکننــده ای کــه در زمان هــای پیشــین تــودة بــزرگ نســل بشــر درگیــر آن بــود، 

بگریــزد. ســؤال ایــن اســت: چــرا اروپــا؟
ــان  ــرب و در می ــنفکری در غ ــل روش ــا در محاف ــه مدت ه ــى ک ــخ های احتمال ــى از پاس یک
مقامــات کشــورهای توســعه نیافتــه از حمایــت قدرتمنــدی برخــوردار بــوده اســت، بــه شــدت 
تحــت تأثیــر اصــول سوسیالیســتى و حتــى مارکسیســتى قــرار گرفتــه اســت. ایــن پاســخ بــه 
دلیــل رشــد فوق العــادة اروپــا عمدتــًا بــه دلیــل پیشــرفت کم و بیــش خودجــوش علــم اســت؛ 
همــراه بــا »انباشــت اولیــه« ســرمایه   یعنــى از طریــق امپریالیســم، بــرده داری و تجــارت بــرده، 
ســلب مالکّیــت از کشــاورزان کوچــک و اســتثمار طبقــه کارگــر داخلــى. ایــن نتیجه گیــری 
سوسیالیســتى و مارکسیســتى واضــح بــود؛ رشــد خارق العــادة اروپــا بــه هزینــه میلیون هــا بــردة 
تحــت ســتم، تمــام شــد و تجربــه اروپایــى بایــد بیشــتر بــه عنــوان یــک داســتان هشــداردهنده 

در خدمــت تصمیــم گیرنــدگان کشــورهای توســعه نیافته باشــد تــا یــک نمونــه.
بــا ایــن حــال، نظریه پــردازان در مــدل جدیدتــر، ایــن افســانه مقــدس را رد مى کننــد. آن هــا 
بــا توجــه بــه تاریــخ اقتصــاد تطبیقــى، بــه دنبــال سرچشــمه های توســعة اروپایــى در چیــزی 
ــد و  ــن، هن ــای چی ــژه تمدن ه ــه وی ــر، ب ــزرگ دیگ ــای ب ــا را از تمدن ه ــه اروپ ــد ک بوده ان

ــد.  ــود بیای ــا بوج ــى نتوانســت در اروپ ــچ امپراطــوری جهان ــقوط ُرم، هی ــس از س پ
ــر  ــر نظ ــه ب ــا تکی ــر ب ــود. ژان بکل ــوردار ب ــت برخ ــترین اهمی ــئله از بیش ــن مس ای
ــزی را  ــر چی ــل دارد ه ــى تمای ــدرت سیاس ــر ق ــه »ه ــد ک ــاره مى کن ــکیو اش مونتس
کــه بیــرون از دایــرة قدرتــش اســت کاهــش دهــد و موانــع عینــى قدرتمنــدی بــرای 
جلوگیــری از موفقیــت آن وجــود دارنــد«. در اروپــا، »موانــع عینــى« قبــل از هــر چیز 
توســط مقامــات سیاســى رقیــب فراهــم شــد. اروپــا بــه جــای تجربــه هژمونــى یــک 
ــهرها،  ــین ها، دولت ش ــاهى ها، شاه نش ــى از پادش ــه موزائیک ــى، ب ــوری جهان امپراط

ــل شــد. حوزه هــای کلیســایى و دیگــر نهادهــای سیاســى تبدی
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اســام متمایــز مى کنــد. پاســخ آن هــا بــه ســؤال »چــرا اروپــا؟« بــه ایــن شــکل بــوده اســت: 
زیــرا اروپــا از فقــدان نســبى محدودیــت سیاســى برخــوردار بــود. همان طــور کــه ژان باچلــر 
در اثــری پیشــگامانه بــه طــور واضــح بیــان کــرد: »اولیــن شــرط بــرای بــه حداکثــر رســاندن 
بهــره وری اقتصــادی، رهایــى جامعــة  مدنــى از ســلطة دولــت اســت... گســترش ســرمایه داری 

منشــأ و دلیــل وجــودی خــود را مدیــون آزادی هــای سیاســى اســت.«

منحصر به فرد بودن اروپا
ــخ  ــه ای از تاری ــرد و در نظری ــته ک ــه 1۹6۰برجس ــر ده ــردی را در اواخ ــس رویک ــان هیک ج
اقتصــادی، »نیازهــای اصلــى« مرحلــة رو بــه گســترش و ســوداگرانة توســعة اقتصــادی   یعنــى 
حفاظــت از دارایــى و اجــرای قراردادهــا را بیــان کــرد   و توضیــح داد: »اقتصــاد مرکانتیلیســتى، 
در فــاز اول خــود، در پــى گریــز از اقتــدار سیاســى بــود   مگــر تــا آن جــا کــه اقتــدار سیاســى 
ــدار  ــه طــور رســمى تحــت اقت ــه ب ــى ک ــى، زمان ــاز میان ــرد. ســپس، در ف خــود را ایجــاد ک

سیاســى ســّنتى بازگشــت، آن اقتــدار آنقــدر قــوی نبــود کــه بتوانــد کنترلــش کنــد.«
ــل اقتصــادی و  ــه تحلی ــر محــدود کــردن خــود ب ــن حــال، گــزارش هیکــس عــاوه ب ــا ای ب
نادیده گرفتــن عمــدی عوامــل سیاســى، مذهبــى، علمــى و ســایر عوامــل، بیــش از حــد قیاســى 
و الگــووار اســت. تقریبــًاً همزمــان بــا هیکــس، دیویــد لنــدز در حــال ترســیم پایه هــای اولیــة 
دیــدگاه جدیدتــری بــود. او در تــاش بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا پیشــرفت صنعتى 
ــاط  ــایر نق ــا را از س ــه اروپ ــرد ک ــته ک ــل را برجس ــى رخ داد، دو عام ــای غرب ــدا در اروپ ابت
جهــان متمایــز مى کنــد... دامنــه و اثربخشــى ســرمایه گذاری خصوصــى، یعنــى ارزش باالیــى 
کــه بــرای اعمــال  نفــوذ عقانــى آن بــر انســان و محیــط مــادی قائــل اســت. از نظــر لنــدز، 
»نقــش ســرمایه گذاری خصوصــى در غــرب شــاید منحصــر بــه فــرد باشــد: بیــش از هــر عامــل 
ــى  ــرمایه گذاری خصوص ــه س ــزی ب ــه چی ــا چ ــت.« ام ــاخته اس ــدرن را س ــى م ــری، جهان دیگ
اجــازة شــکوفایى داد؟ لنــدز بــه شــرایطى اشــاره کــرد کــه بــرای تفســیر دیــدگاه جدیــد حیاتى 
اســت   یعنــى تمرکززدایــى رادیــکال در اروپــا: بــه دلیــل ایــن نقــش حیاتــى به عنــوان منشــأ 
ــای  ــا امپراطوری ه ــاد ب ــه و رقیب تض ــت های چندگان ــا سیاس ــل ب ــدرت در تقاب ــزار ق و اب
فراگیــر مشــرق زمیــن یــا جهــان باســتان اســت  ســرمایه گذاری خصوصــى در غــرب بــدون 

نســخة قبلــى یــا مشــابه، دارای نشــاط اجتماعــى و سیاســى بــود.
در چنیــن شــرایطى، تهاجم هــای مخــرب دولــت شــروع شــد، و شــرایط در برخــى از بخش هــای 
اروپــا، ترجیــح اجتماعــى بــرای ارزش هــای نظامــى را مشــروط کــرد. امــا در حالــت تعــادل، 
جایــگاه مالکّیــت خصوصــى، امــن و بــا گذشــت زمــان در حــال بهبــود بــود؛ ایــن مســئله در 
قراردادهــای نهــادی حاکــم بــر کســب و مصــرف ثــروت آشــکار اســت. پیــش شــرط توســعة 
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اقتصــادی، تعریــف و دفــاع از حقــوق مالکّیــت در برابــر اقتــدار سیاســى بــود. ایــن ابتــدا در ا

ــدگان  ــع نماین ــا نظــارت مجام ــری منظــم )ب ــى مالیات گی ــدز، روش اروپای ــا رخ داد. الن اروپ
ــا سیســتم »اخــاذی« رایــج در »امپراطوری هــای بــزرگ آســیایى  طبقــات مالیات دهنــده( را ب
و کشــورهای مســلمان خاورمیانــه« مقایســه مى کنــد. جایــى کــه جریمه هــا و اخاذی هــا تنهــا 
منبــع درآمــد ســریع از مــردم نبودنــد، بلکــه وســیله ای بــرای کنتــرل اجتماعــى بودنــد   یعنــى 
وســیله ای بــرای مهــار ادعــای ســرمایه داران نوظهــور و خارجى هــا و کم کــردن چالــش آن هــا 

بــا ســاختار قــدرت مســتقر.
پــس از ســقوط ُرم، هیــچ امپراطــوری جهانــى نتوانســت در اروپــا به وجــود بیایــد. ایــن مســئله 
از بیشــترین اهمیــت برخــوردار بــود. ژان بکلــر بــا تکیــه بــر نظــر مونتســکیو اشــاره مى کنــد 
ــرة قدرتــش اســت  ــرون از دای ــزی را کــه بی ــل دارد هــر چی ــدرت سیاســى تمای کــه »هــر ق
ــد«.  ــت آن وجــود دارن ــری از موفقی ــرای جلوگی ــدی ب ــى قدرتمن ــع عین ــد و موان کاهــش ده
ــب فراهــم شــد.  ــات سیاســى رقی ــز توســط مقام ــل از هــر چی ــى« قب ــع عین ــا، »موان در اروپ
ــه موزائیکــى از پادشــاهى ها،  ــى، ب ــک امپراطــوری جهان ــى ی ــه هژمون ــه جــای تجرب ــا ب اروپ
ــد. ــل ش ــى تبدی ــای سیاس ــر نهاده ــایى و دیگ ــای کلیس ــهرها، حوزه ه ــین ها، دولت ش شاه نش
تمرکززدایــى از قــدرت همچنیــن در ترتیبــات داخلــى سیاســت های مختلــف اروپایــى مشــهود 
شــد. در ایــن وضعیــت، فئودالیســم -یعنــى اشــرافیت، کــه ریشــه در حــق فئودالــى داشــت نــه 
در خدمــات دولتــى-   بــه عقیــدة تعــدادی از محققــان، نقــش اساســى داشــته اســت. نهادهــای 
نمایندگــى مردمــى از طریــق مبــارزه بــرای قــدرت در قلمروهــا، به وجــود آمدند و شــاهزادگان 
اغلــب دســتان خــود را بــا منشــور حقوقــى )مثــًا Magna Carta( بســته مى یافتنــد کــه مجبــور 
مى شــدند بــه رعایــای خــود حقوقــى را اعطــا کننــد. در نهایــت، حتــى در داخــل ایــاالت نســبتًا 
کوچــک اروپــا، قــدرت در میــان امــاک، نهادهــا، شــهرهای اجــاره ای، جوامــع مذهبــى، ســپاه، 
دانشــگاه ها و غیــره پراکنــده شــد کــه هــر کــدام آزادی هــای تضمین شــدة خــود را داشــتند. در 

چنیــن حالتــى، حاکمیــت قانــون در اکثــر نقــاط قــاره برقرار شــد.
بنابرایــن، توافــق کلــى وجــود دارد کــه بــه قــول جونــز، »کاهــش رفتــار مالیاتــى غارت گرانــة 
ــى«  ــى رقابت ــة سیاس ــک عرص ــط ی ــده توس ــری تعیین ش ــای خودس ــت« و »محدودیت ه دول
ــان، حقــوق  ــا گذشــت زم ــى بســیار مهــم اســت. ب ــزی پایه هــای معجــزة اروپای ــرای پى ری ب
مالکّیــت بــه وضــوح معیــن شــد و بــه مالــکان اجــازه داد تــا بیشــتر از مزایــای ســرمایه گذاری 
ــای  ــکان نوآوری ه ــى، ام ــت خصوص ــدن مالکّی ــر ش ــا آزادانه ت ــوند. ب ــد ش ــازی بهره من و بهس
ــى رقیــب  ــز سیســتم دولت ــازار امتحــان شــد. در اینجــا نی ــد کــه در ب ــه وجــود آم مســتمر ب
بســیار مطلــوب بــود. کشــورهای اروپایــى »به عنــوان مجموعــه ای از شــرکت های ســهامى بــا 
ــه  ــد ک ــل مى کردن ــه ای عم ــه گون ــا« ب ــع و آزادی ه ــت بندی مناب ــِى فهرس ــای ضمن دفترچه ه
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»در برابــر ســرکوب تــازه و غیرمتعــارف در سیســتم به عنــوان یــک کل« بیمــه شــوند. طبقــه 
اجتماعــى جدیــدی پدیــد آمــد کــه متشــکل از بازرگانــان، ســرمایه داران و تولیدکننــدگان »بــا 
مصونیــت از مداخلــة نیروهــای اجتماعــِى ســهمگیِن مخالــِف تغییــر، رشــد و نــوآوری« بودنــد.
در نهایــت، اقتصــاد بــه درجــه ای از اســتقال دســت یافــت. همان طــور کــه جونــز مى گویــد: 
ــال  ــتلزم آزادی از اعم ــز مس ــر چی ــش از ه ــى آن بی ــکل اروپای ــادی در ش ــعة اقتص توس
سیاســِى خودســرانه)دولتى( در مــورد مالکّیــت خصوصــى بــود. کاالهــا و عوامــل تولیــد بایــد 
ــه بى قیدوشــرط  ــا مبادل ــى ب ــا درصورت ــه کــرد. قیمت ه ــا را مبادل ــوان آن ه ــا بت آزاد باشــند ت
ــد  ــان دهن ــات را نش ــا و خدم ــری از کااله ــیگنال های تحریف ناپذی ــه س ــدند ک ــن مى ش تعیی
کــه تقاضــای واقعى شــان، کجــا و در چــه مقــدار وجــود داشــته باشــند. سیســتم محافظــت از 
مالکّیــت و اســتقرار مالکّیــت خصوصــى در اروپــا بــا درجــات آهســته ای تکامــل یافــت   یعنــى 
حداقــل طــى »هشــت قــرن« کــه بائــر بیــان کــرد. بنابرایــن، بــه طــور کامــًاً منطقــى، مورخان 
اقتصــادی در رابطــه بــا ســؤال »چگونــه غــرب ثروتمنــد شــد« توجــه خــود را بــه دورة قــرون 

ــد. ــوف کرده ان ــطى معط وس

اهمیت   قرون وسطی
ــه عنــوان »قــرن تاریــک« کــه توســط اومانیســت های رنســانس و  کلیشــه قــرون وســطى ب
ــار  ــه مدت هاســت کــه توســط محققــان کن ــود، البت ــه ب ــرورش یافت فیلســوفان روشــنگری پ
ــه  ــع ب ــر راج ــای بائ ــم رأی«، خط ــندگان »ه ــود، نویس ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس ــته ش گذاش
ــدازه  ــان ان ــه هم ــه ب ــزی ک ــد. چی ــده گرفته ان ــا را نادی ــرون وســطى در رشــد اروپ ــت ق اهمی
غیرمنطقــى اســت کــه شــرح موفقیت هــای اقتصــادی و فرهنگــى یهودیــان اروپــا را از آغــاز 
ــورخ  ــروی از م ــه پی ــن حــال، مورخــان اقتصــادی، ب ــا ای ــم. ب ــم در نظــر بگیری ــرن هجده ق
ــته اند.  ــطى داش ــرون وس ــى از دوره ق ــًاً متفاوت ــن کام ــرن، تخمی ــری پی ــزرگ بلژیکى هن ب
کارلــو ســیپوال اظهــار مــى دارد کــه »منشــأء انقــاب صنعتــى بــه آن تغییــر عمیــق در ایده هــا، 
ســاختارهای اجتماعــى و نظام هــای ارزشــى برمى گــردد کــه بــا ظهــور کمون هــای شــهری در 
قرن هــای یازدهــم و ســیزدهم همــراه بــود.« رابــرت اس. لوپــز دربــارة اروپــا از اواخــر قــرن 
ــار در تاریــخ، یــک جامعــة توســعه  ــرای اولیــن ب ــا چهاردهــم مى گویــد: در اینجــا، ب دهــم ت
ــى  ــادی و اخاق ــاش خــود ... شــرایط م ــا ت ــًا ب ــه توســعه خــود شــد، عمدت ــق ب ــه موف نیافت

قانــون شــرعى کلیســا تأثیــر تعییــن کننــده ای بــر نظام هــای حقوقــى غــرب داشــته: 
»ایــن کلیســا بــود کــه بــرای اولیــن بــار بــه انســان غربــى آموخــت کــه یــک نظــام 

حقوقــى مــدرن چگونــه اســت.«
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ضــروری را بــرای هــزار ســال رشــد تقریبــًاً بى وقفــه ایجــاد کــرد و بــه بیــش از یــک روش، ا

هنــوز بــا مــا اســت. لوپــز تکامــل اروپــا را بــا تمــدن همســایه، اســام، کــه در آن فشــارهای 
ــرون  ــد: ق ــه مى کن ــرد، مقایس ــرکوب مى ک ــادی را س ــش اقتص ــک جه ــیل ی ــى پتانس سیاس
ــان گشــود. امــا آن هــا  ــه روی تجــار و بازرگان اولیــة گســترش اســامى مناظــر وســیعى را ب
نتوانســتند آزادی و قدرتــى را کــه بــرای پیشــرفت آن هــا ضــروری بــود بــه شــهرها بیاورنــد. 
تحــت کنتــرل شــدید اشــرافیت نظامــى و زمینــى، انقابــى کــه در قــرن دهــم نزدیــک بــود، 

شــتاب خــود را از دســت داد و شکســت خــورد.
در اروپــا، بــا گســترش تجــارت و صنعــت، مــردم دریافتنــد کــه » تجــارت بــا آزادی رشــد 
ــه  ــد ک ــى بودن ــهرها آن های ــن ش ــوالًً مرفه تری ــد؛ معم ــرار مى کن ــت ف ــد و از محدودی مى کن
ــت در  ــر ثاب ــک عنص ــه ی ــى« ک ــر نمایش ــد.« »اث ــش گرفتن ــت ها را در پی ــن سیاس لیبرال تری
پیشــرفت اروپــا بــوده اســت   و دقیقــًا بــه ایــن دلیــل کــه اروپــا یــک سیســتم غیرمتمرکــز 
تشــکیل شــده از حوزه هــای قضایــى رقابتــى بــود،  بــه گســترش سیاســت های لیبرالــى کمــک 
کــرد تــا بــرای شــهرهایى کــه بــرای اولیــن بــار جــرأت آزمایــش داشــتند، رونــق بــه ارمغــان 

آورد.
محققانــى ماننــد ســیپوال و لوپــز، در تــاش بــرای درک توســعه اروپــا در قــرون وســطى، بــه 
ــد.  ــاره مى کنن ــابه اش ــى مش ــر فرهنگ ــى و عناص ــرایط اخاق ــى، ش ــای ارزش ــا، نظام ه ایده ه
همان طــور کــه بائــر تأکیــد کــرده اســت، ایــن بخشــى از تکامــل متمایــز اروپایــى اســت کــه 
نمى تــوان آن را از تاریــخ نهــادی آن جــدا کــرد. از دیــدگاه بســیاری از نویســندگان، قــرون 
ــد جــى. برمــن تأکیــد کــرده اســت کــه  ــد خــورده اســت. هارول ــه مســیحیت پیون وســطى ب
ــا و  ــا و...، ایده ه ــاوها، مجاری ه ــا، اس ــب آلمانى ه ــر مذه ــت تغیی ــقوط ُرم و در نهای ــا س ب
ارزش هــای مســیحى کل فرهنــگ شــکوفا شــده اروپــا را فراگرفــت. کمک هــای مســیحیت، 
ــه  ــى، از جمل ــون طبیع ــم قان ــا مفاهی ــواده ت ــتر در خان ــری بیش ــرده داری و براب ــش ب از کاه
مشــروعیت مقاومــت در برابــر حاکمــان ناعــادل، متغیــر اســت. قانــون شــرعى کلیســا تأثیــر 
تعییــن کننــده ای بــر نظام هــای حقوقــى غــرب داشــته: »ایــن کلیســا بــود کــه بــرای اولیــن 
بــار بــه انســان غربــى آموخــت کــه یــک نظــام حقوقــى مــدرن چگونــه اســت.« عــاوه بــر 
ایــن، برمــن توجــه خــود را بــر تحولــى حیاتــى متمرکــز مى کنــد کــه در قــرن یازدهــم آغــاز 
شــد: ایجــاد یــک »کلیســای ســازمانى، سلســله مراتبــى... مســتقل از امپراطورهــا، پادشــاهان 
و اربابــان فئــودال« توســط پــاپ گریگــوری هفتــم و جانشــینانش. بــه ایــن ترتیــب، برمــن 
تحلیــل لــرد اکتــون را در مــورد نقــش مرکــزی کلیســای کاتولیــک در ایجــاد آزادی غربــى بــا 
جلوگیــری از هرگونــه تمرکــز قدرتــى ماننــد ســایر فرهنگ هــای بــزرگ تقویــت مى کنــد، و 

ــد. ــاد مى کن ــاد ایج ــده و متض ــى تقسیم ش ــای قضای ــا حوزه ه ــى ب ــه اروپای در نتیج
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برمــن در یــک ســّنتز عمــده، قانــون و انقــاب و جنبه هــای حقوقــى توســعه را برجســته کــرده 
ــى آن را  ــى و ایدئولوژیک ــادی، سیاس ــای اقتص ــان جنبه ه ــایر محقق ــه س ــى ک ــت در حال اس
بررســى کــرده انــد: شــاید متمایزتریــن ویژگــى ســّنت حقوقــى غربــى، همزیســتى و رقابــت 
در یــک جامعــه بــا نظام هــای حقوقــى متنــوع باشــد. همیــن تعــدد صاحیت هــا و نظام هــای 
ــن در  ــد. کار برم ــن مى کن ــم ممک ــروری و ه ــم ض ــون را ه ــری قان ــه برت ــت ک ــى اس حقوق
ــان مطالعــة تاریخــى خــود در مــورد  ــزرگ انگلیســى، کارالیــل، کــه در پای ســّنت محقــق ب
اندیشــه سیاســى در قــرون وســطى، اصــول اساســى سیاســت قــرون وســطى را خاصــه کــرد، 
قــرار مى گیــرد: ایــن کــه همــه   از جملــه پادشــاه   توســط قانــون مقیــد هســتند. یــک حاکــم 
بى قانــون یــک پادشــاه مشــروع نیســت، بلکــه یــک ظالــم اســت. جایــى کــه عدالــت نباشــد، 

منافــع مشــترکى وجــود نــدارد و در نهایــت قــراردادی بیــن حاکــم و رعایــا وجــود دارد.
ســایر مطالعــات اخیــر از ایــن نتایــج حمایــت کــرده اســت. ژاکــوب واینــر مــورخ برجســته 
اندیشــة اقتصــادی، در آخریــن اثــری کــه پــس از مــرگ او، منتشــر شــد، ارجاعاتــى مِن بــاب 
ــل  ــک عم ــتانى را ی ــه »او مالیا ت س ــت ک ــاس داده اس ــاس آکوین ــه توم ــتانى ب مالیات س
ــن  ــز قدغ ــى نی ــه از نظــر اخاق ــد ک ــى مى کن ــم تلق ــب حاک ــتثناءیى از جان ــش اس ــم و بی ک
نیســت)واینر،1۹۸7؛6۹-6۸(.« واینــر بــه In Coena Domini کــه ظاهــراً هــر ســال تــا اواخــر 
قــرن هجدهــم بازنشــر مى شــد، اشــاره کــرد: هــر حاکمــى را کــه »مالیات هــای جدیــد وضــع 
ــون  ــه اســتثناءی مــواردی کــه توســط قان ــا مالیات هــای قدیمــى را افزایــش دهــد، ب کنــد ی
ــرون وســطى  ــد.« ق ــر مى کن ــه تکفی ــد ب ــاپ حمایــت مى شــود، تهدی ــح پ ــا اجــازه صری ــا ب ی
ــا،  ــى، ژنرال ه ــای قضای ــا، رژیم ه ــکیل پارلمان ه ــه تش ــر ب ــرب، منج ــان غ ــر جه در سراس
کورتــس و غیــره شــد کــه در خدمــت محــدود کــردن اختیــارات پادشــاه بودنــد. ای. آر. مایــرز 
یادداشــت مى کنــد: تقریبــًاً در همــه جــای جهــان مســیحیت التیــن، همزمــان، ایــن اصل توســط 
ــى  ــى شــاهزاده، هیــچ مالیات ــر از درآمدهــای معمول ــه غی ــود کــه ب ــه شــده ب حاکمــان پذیرفت
نمى تــوان بــدون موافقــت پارلمــان وضــع کــرد... بــا اســتفاده از قــدرت پــول، مجالــس غالبــًا 
ــى  ــای نظام ــژه او را از ماجراجویى ه ــه وی ــتند، ب ــر مى گذاش ــان تأثی ــت های حاکم ــر سیاس ب

ــتند. ــاز مى داش ب
نورمــن اف. کانتــور در ترکیــب اخیــر پژوهش هــای قــرون وســطایى مــدرن، میــراث قــرون 
وســطى اروپــا را بــا عباراتــى شــبیه بــه آنچــه مورخــان نهــادی کنونــى بــه کار مى برنــد، خاصه 
کــرده اســت: در الگــوی جامعــة مدنــى، بیشــتر چیزهــای خــوب و مهــم خــارج از دولــت اتفاق 
مى افتــد؛ خانــواده، هنــر، یادگیــری و علــم، شــرکت تجــاری و فراینــد تکنولوژیکــى. این هــا 
کار افــراد و گروه هاســت و دخالــت دولــت، از راه دور و غیرفعــال اســت. ایــن حاکمیــت قانون 
اســت کــه پرخاشــگری و فســاد ســیری ناپذیر دولــت را کاهــش مى دهــد و بــه جامعــة مدنــى 
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تحــت حکومــت دولــت آزادی مى دهــد. اتفاقــًا دنیــای قــرون وســطى دنیایــى بــود کــه در آن ا

مــردان و زنــان بــا دخالــت انــدک یــا بــدون دخالــت دولــت بیشــتر اوقــات سرنوشــت خــود 
را رقــم زدنــد.

بــا ایــن حــال، یــک عامــل بســیار مهــم در پیشــرفت غــرب، کــه احتمــاالًً بــه مســیحیت مرتبط 
اســت، توســط مورخــان اقتصــادی جدیدتــر مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت. آن، فقدان نســبى 
حســادت نهادینــه شــده در فرهنــگ غربــى اســت. هلمــوت شــوک، جامعه شــناس، در اثــری 
کــه بائــر تأییــد کــرده اســت، توجــه را بــه حضــور همــه جانبــه حســادت در جوامــع بشــری 

ــد. ــب مى کن جل

مطالعات موردی توسعه
ــه طــور خــاص،  ــد. ب ــا ســرعت یکســان پیشــرفت نکردن ــا ب ــام اروپ ــه تم ــى اســت ک بدیه
ــل  ــادی تبدی ــد اقتص ــروهای رش ــرعت پیش ــتان به س ــپس انگلس ــد و س ــدرن، هلن در دوره م
ــوان  ــز مى ت ــق را نی ــن حقای ــد. ای ــول بودن ــه اف ــورها رو ب ــایر کش ــه س ــى ک ــدند، در حال ش
بــا مــدل توضیــح داد. کشــورهای پاییــن، مــدت طوالنــى از سیســتم حقوقــى بــه ارث رســیده 
ــرال  ــا همــکاری یــک ژن ــد. ایــن حاکمــان، کــه ب ــرده بودن از دوک هــای بورگونــدی بهــره ب
ــت از  ــر حمای ــى ب ــى مبتن ــاری و صنعت ــاز تج ــتم ب ــک سیس ــد، ی ــت مى کردن ــال حکوم فع
ــا  ــد شــمالى« )اســتان های متحــد ب ــد. در ظهــور »هلن ــج کــرده بودن ــت را تروی حقــوق مالکّی
»هلنــد«( نمونــه تقریبــًاً کاملــى از معجــزة اروپایــى در حــال اجــرا داریــم. اوالً، ایــن منطقــه 
بــرای قر ن هــا یکــى از شــرکت کنندگان اصلــى در تحــوالت اقتصــادی، سیاســى، اجتماعــى و 
فرهنگــى اروپــا بــوده اســت. همان طــور کــه ســیپوال مشــاهده کــرده اســت، » کشــوری کــه در 
نیمــه دوم قــرن شــانزدهم علیــه امپریالیســم اســپانیا قیــام کــرد و ســپس بــه نقــش پویاتریــن 
ملــت اروپــا از نظــر اقتصــادی ارتقــا یافــت، از ابتــدا چیــزی جــز یــک کشــور توســعه نیافتــه 
نبــود.« ایــن کشــور بــه دلیــل اســتقال خــود از سیســتم دولتــى غیرمتمرکــز اروپــا، خــود را 
بــه عنــوان یــک دولــت غیرمتمرکــز، بــدون پادشــاه و دربــار ظاهــر کــرد. یــک »رفــاه عمومــى 
بى ســر« کــه حقــوق مالکّیــت مطمئــن، حاکمیــت قانــون، مــدارای مذهبــى و آزادی فکــری را 
بــا درجــه ای از رفــاه ترکیــب مى کــرد کــه بــه یــک معجــزة اقتصــادی اولیــة مــدرن تبدیــل 
شــد. تعجــب آور نیســت کــه هلنــد اثــر نمایشــى قدرتمنــدی را اعمــال کــرد. همان طــور کــه 
ــد کــه جمهــوری هلنــد  ســوارت بیــان میکنــد: هــم خارجى هــا و هــم هلندی هــا معتقــد بودن
ــت  ــارت و سیاس ــن، تج ــای دی ــابقه ای از آزادی در زمینه ه ــة بى س ــه درج ــازه دادن ب در اج
ــه  ــود ک ــادی ب ــری اقتص ــب آزادی و برت ــن ترکی ــران ای ــر معاص ــت. از نظ ــرد اس منحصربه ف

معجــزة واقعــى جمهــوری هلنــد را تشــکیل داد.



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

119

موفقیــت تجربــه هلنــدی بــا عاقــه فــراوان مــورد توجــه قــرار گرفت، بــه ویــژه در انگلســتان، 
ــاه،  ــه رف ــود ک ــده ب ــاده ش ــده آم ــن ای ــرش ای ــرای پذی ــى ب ــه خوب ــل ب ــاک آن از قب ــه خ ک
پــاداش آزادی اســت. ریشــه های عمیــق فردگرایــى اقتصــادی و در نتیجــه توســعه، در تاریــخ 
قــرون وســطای انگلســتان توســط آلــن مــک فارلیــن مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. در 
ــه  ــود، ب ــه ب ــل یافت ــادی تکام ــای متم ــى قرن ه ــه ط ــى ک ــون عموم ــدرن، قان ــل دورة م اوای
ــه بــه صنعــت و تجــارت در برابــر سیاســت های  عنــوان ضامــن تقــدس امــوال و ورود آزادان
ــتبدادی،  ــای اس ــا غصب ه ــه ب ــرد. در مواجه ــل مى ک ــتوارت عم ــدان اس ــة خان ــاهان اولی پادش
ســر ادوارد کــوک و حقوقدانــان همــکارش، نــورث و تومــاس، بــرای ایجــاد حقــوق مالکّیــِت 
فراتــر از هــوس ســلطنتى اقــدام کردنــد؛ آن هــا ســعى کردنــد تا حقــوق مالکّیــت موجــود را در 
مجموعــه ای از قوانیــن غیرشــخصى کــه توســط دادگاهــا از آن محافظــت مى شــود بگنجاننــد. 
در مــورد هلنــد و انگلیــس، حفــظ مجامــع ســّنتى نماینــدگان کــه مصمــم بــه محــروم کــردن 
حاکــم از حــق دریافــت مالیــات بــه میــل خــود بودنــد، در برابــر تجــاوزات ســلطنتى، بســیار 
مهــم بــود. در اینجــا طــرف ضــد اســتبداد از گفتمــان موروثــى کــه مفاهیــم کلیــدی آن شــامل 
»آزادی هــا«، »حقــوق«، »قانــون طبیعــت« و »قانــون اساســى« بــود، بهره بــرداری کــرد و بیشــتر 

آن را توســعه داد.
ــان  ــز در مــدل لحــاظ شــده اســت. مصــادره امــوال یهودی ــول اســپانیا نی از ســوی دیگــر، اف
ــه گفتــه نــورث و تومــاس: مصــادره تنهــا نشــانه ناامنــى  و مورهــا توســط ولیعهــد اســپانیا ب
تمــام حقــوق مالکّیــت اســت. توقیــف، مصــادره، یــا تغییــر یــک جانبــه قراردادهــا، پدیده هــای 
ــن  ــت و همچنی ــا صنع ــارت ی ــه در تج ــى ک ــر گروه ــر ه ــت ب ــه در نهای ــد ک ــراری بودن تک
کشــاورزی مشــغول بودنــد، تأثیــر گذاشــت. از آن جایــى کــه هیــچ دارایــى ایمــن نبــود، عقب 

ماندگــى اقتصــادی نتیجــه اجتنــاب ناپذیــر آن بــود.
انحطــاط اقتصــادی اســپانیا بــه نوبــه خــود، یــک اثــر نمایشــى منفــى ایجــاد کــرد کــه نقــش 
مهمــى در انتخــاب سیاســت ســایر کشــورها داشــت. موضــوع اســتقال بــازار و ممانعــت از دولت 
شــکارچى بــه عنــوان عوامــل اصلــى رشــد اقتصــادی در بررســى فرهنگ هــای غیراروپایــى دنبــال 
مى شــود. بــه عنــوان مثــال، باچلــر بیــان مى کنــد کــه »هــر بــار کــه چیــن از نظر سیاســى تقســیم 
میشــد، ســرمایه داری شــکوفا میشــد« و معتقــد اســت کــه تاریخ ژاپــن شــرایطى را نشــان مى دهد 
ــا اســت. اندرســون، پــس از بررســى رشــد اقتصــادی در تاریــخ ســونگ  ــه اروپ کــه نزدیــک ب
ــه ایــن نتیجــه مى رســد کــه عنصــر  چیــن و توکــوگاوا ژاپــن، و همچنیــن هلنــد و انگلیــس، ب
مشــترک ایــن اســت کــه » آن هــا زمانــى رخ داده انــد کــه محدودیت هــای دولتــى بــر فعالیــت 
اقتصــادی کاهــش یافتــه اســت.«نیازی بــه گفتن نیســت کــه تحقیقــات بســیار بیشــتری در مورد 
توســعه اقتصــادی در تاریــخ تمدن هــای غیراروپایــى انجــام مى شــود، شــواهد تــا کنــون حاکــى از 
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حمایــت قــوی از محــور اساســى رویکــرد نهــادی اســت.ا

تقابل اروپا با روسیه
معنــای معجــزة اروپایــى را اگــر در مقابــل روســیه قــرار دهیــم بهتــر مى تــوان فهمیــد. کالیــن 
ــط  ــف و محی ــع ضعی ــیه »مناب ــى روس ــده عقب ماندگ ــن کنن ــل تعیی ــوان عوام ــه عن ــت ب وای
خطــر خصمانــه ... یــک ســّنت سیاســى نامناســب و وراثــت نهــادی، تنــوع قومــى، و ضعــف 
ــى« را  ــى زمین ــا و الیگارش ــد کلیس ــى مانن ــدرت دولت ــده ق ــدود کنن ــدی مح ــای کلی گروه ه
ــکووی،  ــور مس ــا و ظه ــط تاتاره ــوان1 روس توس ــودی کییِ ــس از ناب ــد. پ ــت مى کن فهرس
ــظ  ــرای حف ــى ب ــه قوانین ــون، از جمل ــت قان ــدان نســبى حاکمی ــا فق ــا ب ــرای قرن ه ــیه ب روس
ــوان  ــت اول از ای ــتادة الیزاب ــه فرس ــى ک ــد. هنگام ــناخته مى ش ــان ش ــراد و اموالش ــت اف امنی
کبیــر در مــورد وضعیــت رعایایــش پرســید، بــه او گفتــه شــد: »همــه برده انــد.« ایــوان چهــارم 
)مخــوف( جمهوری هــای تجــاری در حــال شــکوفایِى نووگــرود و پســکوف را نابــود کــرد، و 
اوپریچینیــای )گارد پراتــوری ایــوان( پادشــاهى را بــه دلیــل کشــتار و قتل عــام بى رحمانــه ای 
کــه در ایالــت مســکووی مجــاز بــود ]انجــام دهــد[ ، از دســت داد. آلــن بزانســون بــه خشــکى 
ــوال،  ــوت دراک ــه در کس ــى( ک ــى و روس ــى، آلمان ــانه )رومانیای ــه افس ــن س ــد: »از بی مى گوی
ــاهزاده را  ــتایش ش ــى س ــه تنهای ــد، روس ب ــر مى کش ــه تصوی ــیرباز را ب ــلطنت والد شمش س

مى خوانــد. 
اشــراف در روســیه در خدمــت دولــت و فاقــد هرگونــه پایــگاه مســتقل بودنــد. همان طــور کــه 
وایــت مى گویــد: »روســیه هرگــز بــه معنــای اروپایــى غربــى واقعــًاً فئــودال نبــوده اســت.« 
ــد.  ــت« بودن ــازوی دیگــری از دول ــه ســادگى ب ــز »ب ــکا، شــهرها نی ــا و آمری ــر خــاف اروپ ب
ــاهده  ــى« مش ــه »مطلق گرای ــوط ب ــای مرب ــوان در ایده ه ــرب را مى ت ــیه و غ ــای روس تفاوت ه
ــا نویســندة  ــوان آن را ب ــناخته شــده اســت. مى ت ــى ش ــه خوب ــوان مخــوف ب ــوم ای ــرد. مفه ک
سیاســى در غــرب کــه بــه عنــوان مدافــع مطلق گرایــى ســلطنتى معــروف اســت،  ژان بــودن  
ــادش  ــام اعتق ــا وجــود تم ــوف خاطرنشــان کــرده اســت کــه ب مقایســه کــرد. الکســاندر یان
ــه مطلــق گرایــى: بُــودن۲ دارایــى شــهروندان را دارایــى غیرقابــل ســلب آن هــا مى دانســت  ب
کــه در اختیــار آن هــا حاکمیــت کمتــری از پادشــاه در حکومــت بــر مردمــش نداشــتند. اخــذ 
مالیــات از قســمتى از امــوال غیرقابــل انتقــال شــهروندان بــدون رضایــت داوطلبانــة آن هــا از 

دیــدگاه بُــودن یــک ســرقت معمولــى بــود.
ــات فرانســوی در  ــک دیپلم ــد. ی ــزارش مى ده ــا را گ ــى گوی ــوف حکایت ــن رابطــه، یان در ای

Kievan rus-1

Jean Bodin-2
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گفتگــو بــا یــک همــکار انگلیســى اعتقــاد خــود را بــه اصل بیــان شــده توســط لوئــى چهاردهم 
تأییــد کــرد کــه پادشــاه مالــک نهایــى تمــام دارایى هــای داخــل پادشــاهى خــود اســت )اصلــى 
ــخ  ــى ها پاس ــت(. انگلیس ــه آن را نداش ــل ب ــرأت عم ــز ج ــید هرگ ــاه خورش ــى پادش ــه حت ک

ــد: آیــا قوانیــن عمومــى ترکیــه را خوانده ایــد؟ دادن
 ایــن واقعیــت کــه روســیه بــه جــای ُرم، مســیحیت را از بیزانــس دریافــت کــرد، کل ســیر 
تاریــخ روســیه را شــکل داد. بــه قــول ریچــارد پایپــس، کلیســای ارتدکــس در روســیه، ماننــد 
هــر نهــاد دیگــری، »خــادم دولــت« شــد. پایپــس در مــورد »روابــط بیــن دولــت و جامعــه در 
ــى  ــا اجتماع ــای اقتصــادی ی ــک از گروه ه ــچ ی ــرد: هی ــل از 1۹۰۰« نتیجــه مى گی ــیه قب روس
ــدرت  ــتند و ق ــت بایس ــاج و تخ ــل ت ــتند در مقاب ــا نمى خواس ــد ی ــادر نبودن ــم ق ــم قدی رژی
سیاســى خــود را بــه چالــش بکشــند. آن هــا قــادر بــه انجــام ایــن کار نبودنــد، زیــرا تــاج بــا 
اجــرای اصــل پــدری، یعنــى بــا ادعــای مؤثــر خــود بــر تمــام قلمــرو بــه عنــوان دارایــى و 

ــع از تشــکیل قدرت هــای مســتقل شــد. ــه عنــوان خدمتگــزار، مان تمــام ســاکنان آن ب
آنچــه از ایده هــای لیبرالیســم بــه روســیه رســید، از ســمت غــرب آمــد. الکســاندر رادیشــچف 
ــگ  ــگاه الیپزی ــى در دانش ــوق طبیع ــخنرانى های حق ــه س ــوش دادن ب ــار از گ ــن ب ــرای اولی ب
دریافــت کــه ممکــن اســت بــرای قــدرت تــزار محدودیت هایــى در نظــر گرفتــه شــود. آغــاز 
تغییــر سیاســت اقتصــادی بازارمحــور قبــل از جنــگ جهانــى اول توســط بزانســون بــه ایــن 

واقعیــت اســت کــه وزرای روســى اقتصاددانــان لیبــرال را مطالعــه کردنــد.

سقوط تاریخ نگاری مارکسیستی
فلســفه تاریــخ مارکسیســتى مملــو از تضادهــا و ابهامــات متعــدد و اغلــب اســتراتژیک اســت. 
بــا ایــن حــال، اگــر »ماتریالیســم تاریخــى« اصــًا محتــوای مهمــى داشــته باشــد، بــه عنــوان 
یــک تفســیر تکنولوژیــک از تاریــخ اســت. اگرچــه ناتــان روزنبــرگ ادعــای مارکــس را رد 
ــه اصطــاح، متغیــر مســتقل در ایجــاد تغییــرات  کــرده اســت کــه »عوامــل تکنولوژیکــى، ب
ــه  ــه شــدت علی ــد«، وزن شــواهد ب ــر وابســته را تشــکیل مى دهن اجتماعــى هســتند کــه متغی
ــردازان »عصــر طایــى« انترناســیونال دوم،  ــه عقیــدة مارکــس، انگلــس و نظریه پ او اســت. ب
ــى رود کــه »شــیوة  ــش م ــادی« پی ــد م ــای مولّ ــرات در »نیروه ــق تغیی ــًا از طری ــخ اساس تاری
تولیــد« موجــود را منســوخ مى کنــد. بــه دلیــل تغییــرات تکنولوژیکــى، شــیوة تولیــد مجبــور 
بــه تغییــر اســت. بــا آن، همــه چیــز دیگــر ُکِل »روبنــای« حقوقــى، سیاســى و ایدئولوژیــک 
ــادی  ــیاب ب ــد: » آس ــان مى کن ــس بی ــه مارک ــور ک ــود. همان ط ــون مى ش ــز دگرگ ــه   نی جامع
ــا ســرمایه داران  ــد، آســیاب بخــار جامعــه ای ب ــان فئــودال را تولیــد مى کن ــا ارباب جامعــه ای ب

صنعتــى.«
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ــى ا ــرای نســل ها در بســیاری از جبهه هــای مختلــف در معــرض ابطال های ــه مارکسیســم ب البت

قــرار گرفتــه اســت، بــه ویــژه در رابطــه بــا فلســفة تاریخــى آن. بــا ایــن حــال، درک جدیدتــر 
از تاریــخ اروپــا به ویــژه ادعاهــای بنیادیــن آن را مخــرب مى کنــد، زیــرا توجــه را بــه ســطحى 
ــه  ــرار دارد ک ــر اص ــن درک جدیدت ــد. ای ــوف مى کن ــى« معط ــم تاریخ ــاص از »ماتریالیس خ
ــد توضیــح داده شــود، و  ــاوری در جهــان غــرب در هــزاره گذشــته خــود بای ــم فن رشــد عظی
ــه در طــول  ــى اســت ک ــادی و اخاق ــس نه ــر حســب ماتری ــد ب ــه مى ده ــه ارائ توضیحــى ک
ــر به طــور اســرارآمیز و  ــد و پربازده ت ــا ظهــور کــرده اســت. ماشــین های جدی قرن هــا در اروپ
خــود بــه خــود پدیــد نیامدنــد، و همچنیــن گســترش چشــمگیر دانــش فنــى و علمــى بــه نحوی 
ــود. همان طــور کــه اندرســون شــواهد را خاصــه کــرده اســت،»رکودعلمى  ــر نب اجتناب ناپذی
و فنــى کــه بــه دنبــال دســتاوردهای چشــمگیر سلســله ســونگ یــا شــکوفایى اوایــل اســام 
ــود دارای  ــودی خ ــه خ ــًا ب ــاوری لزوم ــى و فن ــات علم ــه تحقیق ــد ک ــان مى ده رخ داد، نش
پویایــى پیشــنهادی تجربــه اروپایــى نیســتند«.  برعکــس، فنــاوری و علــم از مجموعــه ای بــه 
هــم پیوســته از عناصــر سیاســى، حقوقــى، فلســفى، مذهبــى و اخاقــى پدیــد آمدنــد، چیــزی 
کــه مارکسیســم ارتدکــس به طــور ســّنتى آن را به عنــوان »روبنــا«ی جامعــه تحقیــر مى کــرد.

نتیجه گیری
ــوان  ــه مى ت ــم کــه چگون ــم بفهمی ــد، ســاندرام، اگــر بخواهی ــه اقتصــاددان توســعه هن ــه گفت ب
ــد تاریخــى را کــه در گذشــته  ــد رون ــا داد، بای ــروز ارتق ــر ام توســعه را در کشــورهای فقیرت
کشــورهای توســعةافته را متحــول کــرد و چرایــى انجــام نشــدن ایــن فراینــد در جاهــای دیگــر 
را درک کنیــم. ایــن موضعــى اســت کــه بائــر نیــز بــر آن اصــرار داشــته اســت. بائــر بــا رد 
»رویکــرد بى زمــان« توســعه اقتصــادی، قرن هــای متمــادِی مــورد نیــاز بــرای رشــد اقتصــادی 
در جهــان غــرب و تأثیــر متقابــل عوامــل فرهنگــى مختلــف را کــه پیش شــرط آن بــود، مــورد 
تأکیــد قــرار داده اســت. از نظــر بائــر، مهم تــر از همــه، ایــن اســت کــه در جهــان غــرب، نهادها 
ــى  ــازار، محدودیت های ــت خصوصــى و ب ــع مالکّی ــه نف ــه ب ــد ک ــل یافته ان ــى تکام و ارزش های
ــن احســاس را تشــویق  ــوآوری و ای ــد و ن ــن مى کنن ــى تعیی ــرای خودســری و غــارت دولت ب
ــازار بهبــود  مى کننــد کــه انســان ها مى تواننــد موقعیــت خــود را از طریــق اقدامات شــان در ب

 . بخشند
ــى  ــن حــوزه، جعل ــم ای ــب یکــى از اشــخاص مه ــادی از جان ــن انتق ــن چنی ــا در نظــر گرفت ب
لقــب گرفتــن ایــن اجمــاع از ســوی بائــر، چنــدان تعجــب آور نخواهــد بــود. بــا ایــن حــال، 
در کار مورخانــى کــه در اینجــا بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت، پشــتیبانى کمــى مى یابد)بــه 
ــات رشــد اقتصــادی، کل  ــى خــود از نظری ــگاری بســیار طوالن ــخ ن ــى، روســتو در تاری دالیل
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ــن نویســندگان نقــش مهمــى را  ــرد(. برخــى از ای ــده مى گی ــى را نادی ــن مجموعــه تحقیقات ای
بــرای دولــت در زمینه هــای خــاص   بــه ویــژه در تعریــف و اجــرای حقــوق مالکّیــت   تعییــن 
ــى کار آن هــا  ــن، محــور کل ــر ای ــر3 ســازگار اســت. عــاوه ب ــدگاه بائ ــا دی ــن ب ــد، ای مى کنن
ــه  ــد-   ب ــد مى کن ــت در توســعه غــرب تأکی ــال دول ــای اَعم ــت محدودیت ه ــر اهمی ــه ب -   ک
جــای موضــع روســتو، موضــع بائــر را تأییــد مى کنــد. بــرای مثــال، پیتــر بــورک، یکــى از 
ــوان  ــا  عن ــد   را ب ــا و هلن ــای تجــاری شــمال ایتالی ــا   دولت ه ــای توســعه اروپ ــن نمونه ه اولی
ــم  ــبتًا ک ــای نس ــه در آن دولت ه ــد ک ــف مى کن ــگاه داری« توصی ــدار بن ــای طرف »فرهنگ ه
تعــدادی در مســیر تجــارت یــا رشــد اقتصــادی اختــال ایجــاد مى کننــد؛ ویژگــى منفــى کــه 
در عیــن حــال بــه آن کشــورها برتــری مهمــى نســبت بــه رقبــای خــود مى بخشــید. ویلیــام 
اچ مــک نیــل خاطرنشــان مى کنــد کــه »در خــود اروپــا، کشــورهایى کــه بیشــترین دامنــه را 
ــه  ــى ک ــتند، در حال ــق را داش ــد، بیشــترین رون ــى مى دادن ــرمایه خصوصــى و کارآفرین ــه س ب
جوامعــى کــه در آن هــا رفــاه از یــک ســو یــا جنــگ از ســوی دیگــر بخــش بزرگــى از منابــع 
موجــود را در اختیــار داشــتند و از ایــن حیــث بهتــر اداره مى شــدند، تمایــل بــه عقــب ماندگــى 
داشــت.«و اف. ال. جونــز بــه عنــوان یــک اصــل راهنمــا در توضیــح رشــد، عبــارت معروفى از 
آدام اســمیت را در نظــر مى گیــرد: »بــرای رســاندن یــک دولــت بــه باالتریــن درجــة ثــروت بــا 
پایین تریــن وحشــیگری، صلــح، مالیــات آســان و اجــرای عدالــت قابــل تحمــل، چیــز دیگــری 

الزم نیســت. بقیــة چیزهــا توســط ســیر طبیعــى چیزهــا بــه وجــود آمــده اســت.« 
پارادایــم جدیــدی کــه بــه واســطه فعالیت هــای ایــن محققــان و دیگــران انجــام شــده، تاکنــون 
نیــز بــه تولیــد آثــار مهــم تحقیقاتــى و تلفیقــى کمــک کــرده اســت. ناگفتــه نمانــد کــه مطالعــه 
بســیار بیشــتری مــورد نیــاز اســت. بــا ایــن حــال، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تحقیقــات 
بیشــتر، دالیــل بیشــتری از دیــدگاه ارائــه شــده توســط پروفســور بائــر ارائــه دهنــد. همان طــور 
ــت و  ــیر درس ــر آن مس ــا، ب ــدن از محدودیت ه ــاص ش ــد: »خ ــاره مى کن ــون اش ــه اندرس ک
ثمربخــش در تحقیقــات تاکیــد دارد کــه نشــان مى دهــد چــرا برخــى جوامــع توســعه اقتصــادی 
را تجربــه کردنــد ولــى در جوامــع دیگــر ایــن فراینــد صــورت نگرفــت«. در هــر حــال، ایــن 
موضــوع از منظــر تئوریــک مــورد توجــه بســیاری از محققــان بــوده  و بــرای میلیون هــا نفــر 

در جهــان، موضــوع مــرگ و زندگــى اســت.
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تو

توسعه زدگی 
ــدن فرزین رحیمی زنوز ــل تم ــد تکام ــش، رون ــرن پی ــک ق ــا ی ت

ــه شــعار  ــدواژة توســعه ب بشــری بى آنکــه کلی
اصلــى دولت هــا تبدیــل شــده باشــد، بــا 
ــا  ــود. ام ــان ب ــى در جری ــل توجه ــرعت قاب س
سیاســت هایى کــه بــا رمــز توســعه در دســتور 
ــرار گرفــت، در عمــوم مــوارد  کار دولت هــا ق
ــه جــای گذاشــت. ــده ای ب ــى عدی تبعــات منف
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تــا یــک قــرن پیــش، رونــد تکامــل تمــدن بشــری بى آنکــه کلیــد واژة توســعه بــه شــعار اصلــى 
دولت هــا جهــت ســوق دادن جوامــع بــه ســمت افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــى تبدیــل شــده 
باشــد، بــا ســرعت قابــل توجهــى در جریــان بــود. از آن تاریــخ، و بــا روی کار آمــدن دولت هــای 
بــزرگ، بخــش بزرگــى از فعالیت هــای اقتصــادی بــه انحصــار ایــن نهــاد درآمــد. اگرچــه بــه 
دلیــل ســرازیر شــدن جریــان نقدینگــى از سرچشــمه دولــت بــه بســتر جامعــه، ســطوح مختلفــى 
از رشــد و توســعه بســته بــه میــزان کارآمــدی دولت هــا میســر شــد، امــا بــه دلیــل عقانیــت 
ــزه و در  ــع کانالی ــرفت جوام ــد پیش ــت، رون ــة حکوم ــگاه قیم مآبان ــت و ن ــاد دول ــاختة نه برس
مســیری از پیــش مقــدر هدایــت شــد، کــه ایــن مهــم بــه بهــای محــدود و منکــوب کــردن ســایر 

مســیرهایى کــه بــدون کنتــرل و راهبــری دولــت قابــل تصــور بــود، بدســت آمــد.
در ایــن بیــن، امــر آمــوزش بــه مثابــة کارخانــة تولیــد ربات هایــى کــه التــزام بى قیــد و شــرطى 
بــه رویه هــای مقــدر دولــت داشــتند، در انحصــار نهــاد دولــت درآمــد و ســرفصل هایى بــرای 
آن مصــوب شــد کــه افــراد را بــه لحــاظ ایدئولوژیــک همســو بــا امیــال و خواســته های ایشــان 
نمایــد. بدیــن ترتیــب، مفهــوم »یادگیــری« کــه ماهیتــى فردگرایانه تــر و برآمــده از نیــاز آحــاد 
جامعــه داشــت، جــای خــود را بــه مقولــة »آمــوزش« داد و آمــوزگاران مســتخدم دولــت بــه 
انحــاء مختلــف بــه تراشــیدن ســر هــر آنکــه پرداختنــد کــه ســودایى دگــر در ســر داشــت. بــه 
ــتعدادها  ــف اس ــا، کش ــروز توانمندی ه ــة ب ــت عرص ــه مى بایس ــری ک ــر، یادگی ــى دیگ عبارت
و شــکوفایى خاقیــت افــراد باشــد، بــه قربانگاهــى بــرای هــر اندیشــه ای شــد کــه جایــى در 

کتــب درســى و کام معلمــان نداشــت.
از طرفــى، نظــام آمــوزش دولتــى کــه بــه اشــتباه از آن بــه عنــوان نظــام آمــوزش رایــگان یــاد 
مى شــود، هزینه هــای بــه مراتــب بیشــتری را در ازای راندمــان کمتــر، در قیــاس بــا ســاز و کار 
آمــوزش خصوصــى ایجــاد مى کنــد. در سیســتم آمــوزش دولتــى، بودجــه بــه صــورت کــور و 
ــوژی و  ــای ایدئول ــر مبن ــًاً ب ــان، صرف ــوزان و والدین ش ــه ترجیحــات دانش آم ــه ب ــدون توج ب
چشــم انداز رهبــران سیاســى در مســیری کــه تمامــى رهروانــش آن را مســیر توســعه مى نامنــد، 
تخصیــص داده شــده اســت. در چنیــن سیســتمى، دروس و ســرفصل های آموزشــى بــه غایــت 
ــا  ــوده و تنه ــد مغزشــویى نب ــه فراین ــباهت ب ــای آموزشــى بى ش سیاســت زده مى شــود، رویه ه
ــى آموزشــى اعــام کــرده باشــند  ــه مبان ــد خــود را ب ــر تقی ــى کــه پیش ت ــا حضــور معلمان ب
مقــدر خواهــد شــد. در نتیجــه، در رابطــه ای هم افزایانــه سیســتم آموزشــى و جامعــة آمــوزگاران 
ــد. در  ــاب میــل عمــوم جامعــه نیســت مى پردازن ــًا ب ــه تقویــت گفتمــان واحــدی کــه لزوم ب
ــوده و ســخنش در حکــم  ــای کل ب نظــام مدرس محــور آمــوزش دولتــى کــه در آن معلــم دان
ــگان و  ــبت خدای ــه و نس ــکل نگرفت ــى ای ش ــة تعامل ــود، رابط ــداد مى ش ــاب قلم ــل الخط فص
بنــده کــه بیــن دولــت و شــهروندان از بــدو تمــدن برپــا بــوده اســت در مقیاســى کوچک تــر 
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بازتولیــد مى شــود. فضایــى کــه بیــش از هــر آموزشــى، تربیــت شــهروندان مطیــع را ســرلوحة تو

کار خــود قــرار داده اســت.

ــه بخــش  ــا فــرض آزادســازی نظــام آموزشــى و واگــذار کــردن ایــن عرصــه ب ــل، ب در مقاب
ــری  ــای کوچک ت ــه مرزه ــت ب ــوزش، دول ــة آم ــت زدایى از مقول ــن سیاس ــى، ضم خصوص
محــدود شــده و امــکان بســط قــدرت خــود در امــوری کــه لزومــًا ربطــى بــه ایــن نهــاد نــدارد 
را نخواهــد داشــت. همچنیــن نظــام آمــوزش غیردولتــى بــه ویــژه در عصــر حاضــر ناگزیــر از 
ــو و  ــه در آن گفتگ ــت ک ــوزی اس ــیوه های هم آم ــا ش ــوزش ب ــیک آم ــى روش کاس جایگزین
تعامــل آموزش دهنــده و یادگیرنــده وجــه ممیــزة آن اســت. مضافــًا، آزادســازی عرصــه آموزش 
ــدی  ــى و توانمن ــوای آموزش ــت محت ــد، کیفی ــوزش مى انجام ــای آم ــدن فض ــى ش ــه رقابت ب
ــات  ــرای خدم ــت  ب ــن قیم ــه و بهینه تری ــاء یافت ــا ارتق ــه و تقاض ــة عرض ــان در رابط مدرس

آموزشــى کشــف خواهــد شــد.
امــا همچنــان ســؤال اصلــى باقــى اســت: آیــا بــرای دولــت رســالتى در امر آمــوزش شــهروندان 
قابــل تصــور اســت؟ اگــر بــه چنیــن نقشــى بــرای دولــت قائــل باشــیم، حــدود آن چگونــه 

قابــل تحدیــد اســت؟ 
بــه عنــوان مفــروض اگــر بپذیریم کــه حقــوق طبیعى انســان غیرقابــل مذاکــره و مســتلزم صیانت 
اســت، مى بایســت ســازوکاری جهــت ممانعــت از تعــرض و تهدیــد ایــن حقــوق تعریــف شــده و 
قدرتــى جهــت تضمیــن ایــن حقــوق بــه متولیــان آن اعطــا شــود. از طرفــى، بــا بســط نیازهــای 
انســان مــدرن، حداقلــى از آمــوزش کــه ضامــن حقــوق طبیعــى افــراد باشــد هــم شــأن بــا حقــوق 
طبیعــى افــراد قلمــداد خواهــد شــد. ایــن مقدمــه خــود دو ســؤال جدیــد مــى آفرینــد: مقصــود از 

حداقــل آمــوزش چیســت؟ و بــر چــه مبنــای ایــن حداقل هــا قابــل شناســایى اســت؟ 
ــى  ــة حــق طبیعــى آن قســم از آموزش های ــه مثاب ــوزش ب ــف، مقصــود از آم ــوان تعری ــه عن ب
ــان  ــى ایش ــه، زندگ ــراد جامع ــراف اف ــى و اش ــدم آگاه ــورت ع ــه در ص ــر دارد ک ــد نظ را م

ــت،  ــرار گرف ــا ق ــتور کار دولت ه ــعه« در دس ــزواژة »توس ــا رم ــه ب ــت هایى ک سیاس
در عمــوم مــوارد تبعــات منفــى عدیــده ای از خــود بــه جــای گذاشــت. برنامه هــای 
توســعه ای 5 ســاله و ۲۰ ســاله کــه در بســیاری از کشــورهای بلــوک شــرق بــه موقــع 
اجــرا گذاشــته شــد، آلــوده بــه برســاختگى عقــل و بى اعتنــا بــه خواســت و رویه هــای 
ــتور  ــت ها در دس ــن سیاس ــر ای ــرای دقیق ت ــه اج ــرار ب ــه اص ــر چ ــود و ه ــازاری ب ب
کار قــرار مى گرفــت، جامعــه بیــش از پیــش از مســیر نرمــال خــود خــارج شــده و 
آزادی هــای اقتصــادی، و بــه تبــع آن آزادی هــای سیاســى و اجتماعــى مــورد تعــدی 

ــت. ــرار گرف ــا ق دولت ه



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

127

ــه همــان صــورت کــه در صــورت عــدم  در معــرض خطــر قــرار خواهــد گرفــت؛ درســت ب
دسترســى بــه آب و غــذا چنیــن مشــکلى بــرای ایشــان ایجــاد خواهــد شــد. بــر ایــن مبنــا، هــر 
آموزشــى کــه بــه نوعــى زیســتن در فضــای یــک جامعــه را قابــل درک و تحمل پذیــر نمایــد 
ــواردی اســت کــه اساســًا  ــرة م ــر از آن در زم ــره حقــوق طبیعــى و هــر آموزشــى فرات در زم
شــهروندان مالیات پــرداز هیــچ مســئولیتى در قبــال آن، و بــه طبــع آن نهــاد دولــت نخواهنــد 
ــاوت  ــع گوناگــون متف ــن کــه حداقل هــای معیشــتى در جوام ــه ای ــم ب ــا عل داشــت. حــال، ب
ــب  ــری را طل ــت باالت ــای دس ــوژی، آموزش ه ــف تکنول ــطوح مختل ــه س ــى ب ــوده و دسترس ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــع، متغی ــاوت جوام ــت متف ــا وضعی ــا ب ــن حداقل ه ــن ای ــد، تعیی مى کن
از طرفــى، تأمیــن حقــوق طبیعــى در مــواردی کــه بــه ایــن حقــوق تعــرض یــا تهدیــدی روا 
داشــته شــده باشــد، بخــش خصوصــى از حــل آن عاجــز بــوده و یــا انگیــزه و امکانــات کافــى 
ــایى  ــل شناس ــت قاب ــای دول ــل کارویژه ه ــرة حداق ــد، در زم ــته باش ــن آن را نداش ــرای تأمی ب
اســت. بــر ایــن مبنــا، آمــوزش بــه مثابــة حــق طبیعــى تنهــا زمانــى مداخلــة دولــت را مشــروع 
ــا  ــن حداقل ه ــر از تأمی ــرورت ناگزی ــه ض ــا ب ــرار و ی ــه اضط ــا ب ــاد ی ــن نه ــه ای ــازد ک مى س
ــور  ــة در ام ــرای مداخل ــا ب ــد واژة دولت ه ــواره کلی ــرار هم ــرورت و اضط ــه ض ــد. اگرچ باش
ــة تــرس از قدرت طلبــى دولــت و تمکیــن جامعــه،  ــه بهان ــوده اســت، امــا ب جــاری جوامــع ب
ــدون  ــه ب ــن هم ــه ای ــت، ک ــق انداخ ــه تعوی ــراد را ب ــى اف ــوق طبیع ــن حق ــوان تأمی نمى ت

ــت. ــام اس ــل انج ــور قاب ــعه ای دولت مح ــت های توس ــدن در سیاس درغلطی
ــرار  ــا ق ــتور کار دولت ه ــعه« در دس ــز واژة »توس ــا رم ــه ب ــت هایى ک ــوع، سیاس در مجم
ــه جــای گذاشــت. برنامه هــای  گرفــت، در عمــوم مــوارد تبعــات منفــى عدیــده ای از خــود ب
توســعه ای 5 ســاله و ۲۰ ســاله کــه در بســیاری از کشــورهای بلــوک شــرق بــه موقــع اجــرا 
گذاشــته شــد، آلــوده بــه برســاختگى عقــل و بى اعتنــا بــه خواســت و رویه هــای بــازاری بــود 
ــت،  ــرار مى گرف ــتور کار ق ــت ها در دس ــن سیاس ــر ای ــرای دقیق ت ــه اج ــرار ب ــه اص ــر چ و ه
جامعــه بیــش از پیــش از مســیر نرمــال خــود خــارج شــده و آزادی هــای اقتصــادی، و بــه تبــع 
ــى  ــن در حال ــت. ای ــرار گرف ــا ق ــدی دولت ه ــورد تع ــى م ــى و اجتماع ــای سیاس آن آزادی ه
اســت کــه دولت هایــى کــه بــه دام چنیــن برنامه هــای مــدون و مقــدر شــده ای نیافتادنــد، بــه 
مراتــب ســطوح باالتــری از توســعه و پیشــرفت را بــرای جوامــع خــود بــه ارمغــان آوردنــد. در 
حــوزة آمــوزش نیــز، اگرچــه سیاســت های ســوادآموزی عمومــى ذیــل برنامه هــای توســعه ای 
نتایــج مثبتــى نیــز بــه بــار آورد امــا ایــن مهــم بــه قیمــت اتــاف گســتردة منابــع عمومــى، 
یکسان ســازی و تحمیــق ایدئولوژیــک شــهروندان صــورت گرفــت و اکنــون، بعــد از گذشــت 
ــن  ــهروندان ای ــش ش ــطح دان ــى و س ــاف کیف ــت ها، اخت ــن سیاس ــرای ای ــال از اج ــا س ده ه

جوامــع بــا کشــورهای آزادتــر، بــه وضــوح قابــل تشــخیص اســت.
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ــد. ــت نباش ــر اس ــه مدنظ آنچ
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تعاریــف مختلــف  اندیشــمندان نیــز حکایــت از ایــن چالشــى بــودن دارد تــا جائــى کــه بیــن 
ــا توســعه فراینــدی مــداوم اســت، بحث  هــای زیــادی  ــا توســعه را غایتــى اســت ی اینکــه آی
وجــود دارد. از ســوی دیگــر، اینکــه مصادیــق توســعه چیســت و چگونــه مى تــوان تشــخیص 
ــا  ــودن، ب ــى ب ــر چالش ــاوه ب ــرار دارد، ع ــعه ق ــه ای از توس ــه مرحل ــه ای در چ ــه جامع داد ک
ــى در  ــای ارزش ــه تفاوت  ه ــودن و در نتیج ــد ارزش ب ــری، واج ــکان  اندازه گی ــای ام قید  ه
ــل  ــه قاب ــن نکت ــر ای ــن خصــوص، ذک ــه اســت. در ای ــف مواج ــى مختل ــای اخاق چارچوب  ه
ــرای  ــاخصى ب ــوان ش ــه عن ــور ها ب ــن کش ــرانة بی ــد س ــاوت درآم ــرا تف ــه چ ــت ک ــل اس تأم
ســنجش ســطح توســعه در نظــر گرفتــه مى شــود. آیــا صــرف برخــورداری از درآمــد ســرانة 
بــاال یــا حتــى رشــد  های بــاالی درآمــد ســرانه، مى توانــد مصــداق الزم بــرای مفهــوم توســعه 
باشــد؟ فــرض کنیــد دو جامعــه بــا ســطح درآمــد بســیار نزدیــک بــه هــم باشــند، در یکــى از 
جوامــع، شــادی و به زیســتى وجــود دارد. انســان  ها هــم بــا یکدیگــر و هــم بــا طبیعــت رفتــار 
مهربان تــری دارنــد. در مقابــل، در جامعــة دیگــر، افــراد از غــم و افســردگى رنــج مى برنــد یــا 
رفتار هــا بــا یکدیگــر و طبیعــت مهربانانــه نیســت. شــاخص   هایى چــون میــزان نــزاع و قتــل 
ــى  ــوان مصداق ــد ســرانة یکســان را مى ت ــا صــرف درآم ــى اســت. آی ــى بیشــتر از اول در دوم
بــرای ســطح توســعةافتگى دو جامعــه ذکــر کــرد؟ شــاید نکتــة مهم تــر ایــن اســت کــه آیــا 
مطالعــات توســعه بایــد ماننــد علــوم دیگــر، فــارغ از بحــث ارزشــى بــه شــناخت گذشــته نگر و 
تحلیــل علــى عوامــل مؤثــر بــر تفاوت  هــای توســعه کشــور  های مختلــف بپــردازد یــا اینکــه 

ــه دهــد.  در ادامــه وارد جنبــه هنجــاری شــده و راهکار  هــای توســعه را نیــز ارائ
رویکرد  هــای جدیــد بــه توســعه، در طــول زمــان، در پــى پاســخ بــه ایــن نــوع ســؤاالت شــکل 
ــى توســعه انســانى شــاخص  های بهداشــت و آمــوزش را وارد شــاخص  های  ــد. در حال گرفته ان
ــه مســائل زیســت محیطــى و رفتــار  بررســى ســطح توســعه مى کنــد کــه توســعه پایــدار، ب
ــن  ــا ای ــردازد. ب ــر مى پ ــوی دیگ ــت از س ــر و محرومی ــع فق ــو و رف ــک س ــت از ی ــا طبیع ب
حــال، هنــوز اقتصاددانــان سال هاســت بــه دنبــال کشــف دالیــل تفــاوت ســطح توســعةافتگى 
بیــن کشــور ها هســتند. هرچنــد دانــش اقتصــاد توســعه بــه مفهــوم کنونــى، دانشــى جدیــد و 
متولــد نیمــه دوم قــرن ۲۰ اســت، امــا در طیفــى وســیع تر، مى تــوان گفــت در طــول تاریــخ 
اقتصــادی، بخــش بزرگــى از پژوهش  هــا و نظریــات اقتصاددانــان بــا طیف   هــای مختلــف بــر 

ــود.  ــل تفاوت   هــای توســعه یافتگــى بیــن کشــور ها متمرکــز ب کشــف دالئ
ثــروت ملــل آدام اســمیت )1776( بــه عنــوان نخســتین نوشــتة اقتصــادی کاســیک، بــه گفتة 
اســمیت بــه دنبــال ایــن پرســش بــود کــه چــرا برخــى ملت  هــا خیلــى مولـّـد هســتند و بقیــه 
ــعةافته اند؟)انگل، ۲۰1۰(.  ــا توس ــى ملت  ه ــرا برخ ــر، چ ــارت دیگ ــه عب ــتند؟ ب ــن نیس چنی
 اندیشــمندان در مکاتــب مختلــف اقتصــادی، از اقتصــاد کاســیک و نئوکاســیک تــا اقتصــاد 
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کینــزی،  اندیشــه   های مبتنــى بــر مارکسیســم و نئومارکسیســم و در نهایــت مکاتــب نئولیبــرال ب
ــوده و  ــى تفاوت  هــای توســعه بیــن کشــور ها ب ــه چرای ــى پاســخ ب ــد، در پ ــى جدی و نهادگرائ
در ایــن راه، ضمــن شناســائى و تمرکــز بــر برخــى شــواهد و دالئــل موضــوع، سیاســت   هایى را 
متذکــر شــد ه اند. هرچنــد، تفاوت  هــای ماهــوی در نــوع نــگاه بــه موضــوع، اصالــت دادن بــه 
ارزش هــا و مهم تــر از همــه، تفــاوت در تعریــف و فلســفة مفاهیمــى چــون آزادی، عدالــت و در 
نهایــت توســعه، هــم در شناســائى عوامــل مؤثــر بــر توســعه و هــم سیاســت  های پیشــنهادی و 

ــوده اســت.  ــر ب ــا بســیار مؤث ــژه نقــش دولت ه به وی
ــه،  ــرفت فن آوران ــد، پیش ــرمایه، تولی ــت س ــر انباش ــیک ب ــان کاس ــه اقتصاددان ــى ک در حال
ــد و راه رشــد و  ــد مى کردن ــت تأکی ــة دول ــت خصوصــى و حداقــل مداخل تقســیم کار و مالکّی
ــان  ــگل، ۲۰1۰(، اقتصاددان ــد )ان ــال مى کردن ــارت دنب ــترش تج ــور ها را در گس ــعة کش توس
نئوکاســیک بــا تمرکــز بــر مالکّیــت خصوصــى، آزادی فــردی و محدودیــت فعالیــت دولــت، 
تحــرک ســرمایه و نیــروی کار را بــه انگیــزة مــزد و پــاداش متنــوع و میــل فــرد برای بــرآورده 
کــردن خواســته   های عینــى معیــن )رول، 1۹73( بــر عرصه   هــای مــورد نظــر اســمیت افــزوده 
اســت. از ایــن نظــر، اقتصــاد نئوکاســیک یــک گسســت از اصــول کاســیک بــود چــرا کــه با 
رویکــرد فردگرایانه تــری بــه جامعــه پرداخــت و تمرکــز بــر ارزش از طریــق مطلوبیــت ذهنــى 
را بــر ارزش کار جایگزیــن کــرد. ایــن رویکــرد، بــا تأســى از قانــون ســى )عرضــه تقاضــای 
ــودن  ــا فــروض رقابتــى ب ــه و ب ــازار تمرکــز یافت ــر تعادل   هــای ب ــد(، ب خــود را ایجــاد مى کن
کامــل بــازار و آزاد بــودن ورود و خــروج بــه بازار هــا تمرکــز دارد )انــگل، ۲۰1۰( و بــه نوعــى 
ــزی در  ــد. اقتصــاد کین ــن بســتر ها را عامــل تفــاوت در توســعةافتگى قلمــداد مى کن ــود ای نب
ــه دلیــل  ــا نقــد تعــادل همیشــگى عرضــه و تقاضــای نئوکاســیک، عــدم تعــادل ب مقابــل، ب
کمبــود تقاضــای مؤثــر در نظــام اقتصــادی را مطــرح مى کنــد. پیامــد سیاســى کلیــدی تحلیــل 
ــرده و  ــاال ب ــا تقاضــا را ب ــه کنــد ت ــد در اقتصــاد مداخل ــز ایــن اســت کــه دولــت مى توان کین
اشــتغال کامــل را ســبب شــود. در واقــع، کینــز على رغــم نقــد جامــع اقتصــاد نئوکاســیک، 
ــدف نجــات  ــا ه ــد او ب ــد و نق ــت خصوصــى مان ــا و مالکّی ــه بازار ه ــد ب ــن حــال متعه در عی
ــداد  ــاب کمونیســتى قلم ــوع انق ــال وق ــه بحــران و احتم ــش ب ــرال از گرای ســرمایه داری لیب
ــر  ــى ب ــیک، مبتن ــعه کاس ــات توس ــون، 1۹7۸(. نظری ــت، ۲۰15 و رابینس ــود ) هان مى ش
ــا از  ــاختاری اقتصاد ه ــر س ــزی، تغیی ــر کین ــت تأثی ــیک و تح ــاد نئوکاس ــای اقتص آموخته   ه
اقتصــاد ســّنتى بــه مــدرن را مــد نظــر قــرار دادنــد. نظریه پردازانــى چــون روســتو و لوئیــس 
ــه مــدرن را  و دیگــران، تفکیــک جوامــع ســّنتى و مــدرن و شــیوة انتقــال جامعــه از ســّنتى ب
ــوان  ــس را مى ت ــد لوئی ــة رش ــد. نظری ــه مى دهن ــعه ارائ ــرای توس ــى ب ــى و راهکار  های بررس
ــى  ــعه صنعت ــى توس ــن مال ــاورزی و تأمی ــش کش ــازاد از بخ ــن م ــای گرفت ــى برنامه   ه حام
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دانســت کــه البتــه در عمــل تــوأم بــا هزینه   هــای زیــادی بــر انســان و محیــط زیســت بــود و 
ارزش گــذاری کمــى بــر فعالیت   هــای کشــاورزی قائــل بود)انــگل، ۲۰1۰(. از ســوی دیگــر، 
ــر ضــرورت خــروج از دام فقــر  ــزرگ روزنشــتاین- رودان مبتنــى ب نظریاتــى چــون فشــار ب
کشــور  های در حــال توســعه از طریــق یــک فشــار بــزرگ از بیــرون، منجــر بــه شــکل گیری 

ــى واردات شــد.  ــق جایگزین ــى شــدن از طری سیاســت   های صنعت
ــة  ــاختارگرائى، نظری ــا س ــًاً ب ــه عموم ــتى ک ــعه نئومارکسیس ــای توس ــل، رویکرد  ه در مقاب
ــای  ــق آموخته   ه ــر طب ــًاً ب ــوند، عموم ــناخته مى ش ــى ش ــای جهان ــة نظام   ه ــتگى و نظری وابس
خــود از تحلیــل مارکــس از اینکــه ســرمایه داری منجــر بــه اســتثمار پرولتاریــا )طبقــه کارگــر( 
توســط بــورژوازی شــده و بــه بحــران ختــم مى شــود، تحلیل   هــای از چگونگــى انتقــال مــازاد 
تولیــد کشــور  های در حــال توســعه )پیرامــون( بــه کشــور  های توســعه یافتــه )مرکــز( دارنــد. 
پربیــش و ســنگر بــا ایــن تحلیــل کــه کشــور  های جهــان ســوم بایــد محصــوالت اولیــة خــود 
را بیشــتر صــادر کننــد تــا بتواننــد ســطح واردات خــود از جهــان اول را حفــظ کننــد، بیــان 
کردنــد اگــر ایــن کشــور ها بخواهنــد واردات خــود را افزایــش دهنــد، بایــد صــادرات خــود 
را حتــى بیشــتر افزایــش دهنــد. آن هــا ایــن موضــوع را تحــت عنــوان ســندروم رابطــة مبادلــة 
ــى شــدن باعــث  ــود کــه صنعت ــن ب ــا ای ــى، ۲۰13(. اســتدالل آن ه ــام نهادند)ریپل کاهشــى ن
تمرکــز ســرمایه شــده و تمرکــز ســرمایه بــه شــکل گیری تبانــى و بازار  هــای کمتــر رقابتــى در 
محصــوالت صنعتــى مى شــود. ایــن در حالــى اســت کــه ایــن پدیــده در بازار  هــای بــه شــدت 
ــن  ــن بدی ــد. ای ــدی کشــور  های در حــال توســعه، رخ نمى ده ــة تولی ــى محصــوالت اولی رقابت
ــوالت  ــتر از محص ــى بیش ــور  های صنعت ــوالت کش ــرای محص ــا ب ــه قیمت ه ــت ک ــى اس معن
ــعه،  ــال توس ــور  های در ح ــه کش ــد و در نتیج ــش مى یاب ــعه افزای ــال توس ــور  های در ح کش
ــد.  ــه صــادرات بیشــتر دارن ــاز ب ــت نگــه داشــتن ســطح واردات صنعتــى خــود، نی ــرای ثاب ب
ایــن باعــث خواهــد شــد کــه بیشــتر در فقــر فــرو رونــد. راه حــل مقابــل آن، تغییــر ســاختاری 
ــاران )1۹57( بیــان مى کنــد کــه در جهــان اول،  تولیــد اقتصــادی بود)انــگل، ۲۰1۰(. پــل ب
ــه  ــى را ب ــد و پویای ــود و رش ــرمایه گذاری مى ش ــاره س ــرمایه داری دوب ــادی س ــازاد اقتص م
ارمغــان مــى آورد ولــى در جهــان ســوم، مــازاد اقتصــادی، توســط شــرکت   های چنــد ملیتــى 

ــود)ریپلى، ۲۰13(. ــل مى ش ــان اول منتق ــه جه ب
ــات  ــادی نظری ــدود زی ــا ح ــرقى، ت ــوب ش ــیای جن ــور  های آس ــد کش ــال، رش ــن ح ــا ای ب
وابســتگى را تضعیــف کــرد و نشــان داد امــکان توســعه بــرای کشــور  های پیرامــون از طریــق 
اعمــال سیاســت   های گزینشــى جایگزینــى واردات و تمرکــز بــر سیاســت  های توســعه صادرات 
ــر فــروض نئوکاســیک  ــى، بازگشــتى ب ــات نئولیبرال وجــود دارد. اجمــاع واشــنگتنى و نظری
ــد و در  ــر مى کنن ــع خــود را حداکث ــا مناف ــى هســتند و مطلوبیــت ی ــراد عقای ــود. اینکــه اف ب
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ــراد بیشــترین آزادی را در ب ــا اف ــى هســتند کــه در آن ه ــد، اقتصاد  های نتیجــه، اقتصاد  هــای مولّ
ــز  ــى، ۲۰13(. تمرک ــن مشــارکت دارند)ریپل ــل ای ــاداش کام ــت پ ــازار و دریاف مشــارکت ب
ــون  ــط میلت ــره توس ــای به ــول و نرخ   ه ــه پ ــرل عرض ــژه کنت ــى به وی ــت   های پول ــر سیاس ب
فریدمــن، بــه اقتصــاد نئوکاســیک اضافــه شــد تــا چرخه   هــای اقتصــادی سیاســت مالــى کینــز 
را مــورد توجــه قــرار دهــد. ایــن امــر باعــث شــد دســتور بــه مداخــات حداقلــى دولــت در 
اقتصــاد داده شــود. از ســوی دیگــر، انتظــارات عقائــى و پیش بینــى سیاســت ها توســط مــردم 
ــتا  ــن راس ــز در همی ــت، نی ــت  های دول ــرات سیاس ــردن اث ــى ک ــا و خنث ــل در رفتار ه و تعدی
بــر حداقــل مداخلــة دولــت صحــه گذاشــت. بدین تریــب، سیاســت  های نئولیبرالــى مبتنــى بــر 
ــش  ــا و کاه ــاح مالیات ه ــازی، اص ــاری، خصوصى س ــازی تج ــا، آزادس ــازی قیمت ه آزادس
نقــش دولــت و حکمرانــى خــوب در دســتور قــرار گرفــت. از آن جــا کــه اجمــاع واشــنگتنى 
ــود، توانســتند از طریــق وابســته  ــى و صنــدوق بین المللــى پــول ب مــورد توافــق بانــک جهان
ــت  های  ــرش سیاس ــه پذی ــعه ب ــال توس ــور  های در ح ــه کش ــاری ب ــای اعتب ــردن حمایت   ه ک

ــد.  ــال کنن ــعه دنب ــال توس ــور  های در ح ــت ها را در کش ــن سیاس ــق ای ــى، تحق نئولیبرال
آمارتیاســن بــا بیــان اینکــه توســعه بایــد بــه عنــوان یــک فراینــد گســترده تر در نظــر گرفتــه 
ــای انســانى اجتماعــى، سیاســى و اقتصــادی  ــه آزادی    ه ــى آن دســتیابى ب شــود و هــدف اصل
بــرای محدودتریــن افــراد )فقــرا و تهیدســتان( باشــد، آزادی را هــم هــدف و هــم ابــزار توســعه 

معرفــى کرد)ســن، 1۹۹۹(.
ــر مشــکات  ــه ب ــة مبادل ــزودن شکســت اطاعــات و هزین ــا اف ــد، ب ــى جدی اقتصــاد نهادگرای
اثــرات بیرونــى )Externality( و بازدهــى فزاینــده بــه مقیــاس و انحصــارات بــه عنــوان عوامــل 
شکســت بــازار، انتخــاب عمومــى را بــه عنــوان ابعــاد جدیــد بازار هــا وارد کــرد و تصویــری 
ــترش  ــر گس ــل، ب ــن تحلی ــة ای ــن، ۲۰۰1(. نتیج ــه داد)فای ــا را ارائ ــودن بازار ه ــص ب از ناق
نقــش دولت هــا، بیــش از آنچــه از ســوی تحلیل   هــای نئولیبــرال و حتــى نئوکاســیک تجویــز 

ــگل، ۲۰1۰(. ــد دارد.)ان ــود، تأکی مى ش
ــن کشــور ها،  ــای توســعه بی ــل تفاوت   ه ــودن دالئ ــن رشــته ای ب ــل بی ــه دلی ــن حــال، ب ــا ای ب
مطالعــات توســعه در رشــته   های دیگــری چــون جغرافیــا و جامعــه شناســى نیــز بــه تحلیل   هــای 
ــری مطالعــات توســعه اقتصــادی  ــن جهــت گی بیشــتری از موضــوع مى رســد. شــاید مهمتری
ــر 1۹۹5 و دوالر و کــرای  ــر جغرافیایى)ســاکس و وارن ــر جب ــى ب ــر، مبتن ــات اخی را در نظری
۲۰۰۴(، همگرایــى اقتصــاد جهانــى )جفــری و رومــر 1۹۹۹( و عوامــل نهــادی )داگاس نورث 
1۹۹۰،  هــال و جونــز 1۹۹۹، عاصم اوغلــو و دیگــران ۲۰۰1( ماحظــه کــرد. دنــى رودریــک 

)۲۰۰۴( بــه دنبــال دو موضــوع مهــم زیــر اســت:
ــاد شــده، یعنــى نهاد هــا، همگرایــى اقتصــاد  1 - نقــش کــدام یــک از عوامــل ســه گانه ی



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

133

جهانــى و جبــر جغرافیایــى بــر توســعه اقتصــادی پررنــگ تــر اســت.
۲ -تأثیــر متقابــل عوامــل یــاد شــده بــر یکدیگــر و از ایــن طریــق بــر توســعه اقتصــادی 
چگونــه اســت؟ در واقــع، اثــر غیرمســتقیم هریــک از عوامــل، از طریــق عوامــل دیگــر تــا 

چــه حــدی اســت؟)رودریک، ۲۰۰۴(
ــا اجــازه مى دهــد  ــه م ــا، یکپارچگــى و نهاد هــا  ب ــاال : جغرافی ــه شــده در ب ســه دســته بندی ارائ
تــا افکارمــان را بــر رشــد عوامــل تعیین کننــدة اقتصــادی ســازماندهى کنیــم. ایــن ســه عامــل 
ــن  ــوآوری و بنابرای ــت و ن ــع انباش ــدام جوام ــد ک ــن مى کنن ــه تعیی ــتند ک ــى هس فاکتور  های
ــه. چــه مقــدار از تنــوع حیرت انگیــز در متوســط درآمد  هــای  رشــد خواهنــد کــرد، و کــدام ن
ملــى در سرتاســر دنیــا را جغرافیــا، یکپارچگــى و نهاد هــا مى توانــد توضیــح دهــد؟ آیــا ایــن 
ــد؟  ــر دارن ــر اث ــر یکدیگ ــًا ب ــا متقاب ــد، ی ــل مى کنن ــر عم ــورت انعطاف پذی ــا به ص فاکتور ه
آیــا همــه بــه یــک میــزان مهــم هســتند؟ آیــا یکــى از توضیحــات بــر آن دو »غلبــه« دارد؟ 
ــای  ــوند، معیار  ه ــرل ش ــا کنت ــه نهاد ه ــى ک ــد زمان ــان مى ده ــک نش ــه رودری ــج مطالع نتای
رایــج جغرافیــا در بهتریــن حالــت اثــرات مســتقیم ضعیفــى بــر درآمد هــا دارنــد، هرچنــد کــه 

بــا تأثیرگــذاری بــر کیفیــت نهــادی، تأثیــر غیرمســتقیم قــوی دارند)رودریــک، ۲۰۰۴(.
مطالعــات ویلیامســون نیــز نشــان مى دهــد اهمیــت نهاد  هــای غیررســمى در توســعه کمتــر از 
نهاد  هــای رســمى نیســت. نهاد  هــای غیررســمى شــامل عرف هــا و باور  هــای رایــج در جامعــه 
ــه  ــا یافت ــعه دارد. ام ــادی در توس ــت زی ــمى اهمی ــمى و رس ــای غیررس ــت نهاد  ه ــت. کیفی اس
ــای  ــه رســمى کــردن نهاد  ه ــن اســت ک ــن خصــوص، ای ــم و ارزشــمند ویلیامســون در ای مه
ــة  ــا را در جامع ــمى کردن ه ــن رس ــه ای ــد. نمون ــل مى کن ــعه عم ــد توس ــر ض ــمى ب غیررس
ــردم  ــى م ــاور عموم ــته، ب ــدان گذش ــه چن ــای ن ــرد. در زمان   ه ــه ک ــوان ماحظ ــان مى ت خودم
ــى، آن هــا  ــه صــورت تکامل ــود. ب ــر ب در حفــظ و نگهــداری از محیــط زیســت بســیار قوی ت
یــاد گرفتــه بودنــد کــه بــا طبیعــت چگونــه رفتــار کننــد. بهره بــرداری از طبیعــت تــا حــدی 
بــود کــه طبیعــت امــکان بازیابــى خــود را داشــته باشــد. برداشــت ســاکنین مناطــق جنگلــى 
ــداری  ــى باور هــا در خصــوص شــکار و ماهیگیــری در گذشــته، پای ــا حت ــى ی ــع جنگل از مناب
منابــع زیســتى را ســبب مى شــد. از زمــان رســمى شــدن حفــظ محیــط زیســت و شــکل گیری 
ســازمان  های مرتبــط بــا آن، گویــى بــاری از وظایــف حفــظ محیــط زیســت از دوش مــردم 
برداشــته شــده و بدتــر اینکــه آن هــا بــا ایــن تصــور کــه نهــادی دولتــى وظیفــه دارد و بــرای 
ــا محیــط زیســت را حفــظ کنــد، بنابرایــن، هیــچ  ایــن وظیفــه دســتمزد دریافــت مى کنــد ت
ضرورتــى در حفــظ محیــط زیســت بــرای خــود قائــل نیســت. اینجــا کافــى اســت که عــد  ه ای 
ــه برداشــت بى رویــه از محیــط زیســت  از مــردم، بــدون رعایــت مســائل محیــط زیســتى، ب
ــل  ــه دلی ــم، ب ــع مى دانی ــراژدی مناب ــا براســاس ت ــة بازی ه ــد، همان طــور کــه در نظری بپردازن
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ــع شــکل ب ــرای برداشــت بیشــتر از مناب ــراد ب ــن اف ــى بی ــط زیســت، رقابت ــودن محی مشــاع ب
مى گیــرد. ایــن در حالــى اســت کــه نهــاد رســمى نیــز از چنــان بوروکراســى برخــوردار اســت 

کــه ناتــوان از حفــظ آن خواهــد بــود. 
در ایــن مقالــه ســعى شــد بــه بررســى اجمالــى از نظریــات توســعه از کاســیک تــا نهادگرایــى 
ــه  ــًاً تمــام ادبیــات توســعه اقتصــادی در راســتای پاســخگویى ب جدیــد پرداختــه شــود. تقریب
چرایــى تفاوت   هــای توســعه بیــن کشور هاســت. امــا مســئلة اصلــى ایــن اســت کــه اکثریــت 
کار  هــای انجــام شــده در عرصــة اقتصــاد توســعه، توســعه را معــادل بــا تفاوت  هــای درآمــدی 
ــد  ــى و تولی ــعه صنعت ــیون و توس ــیک، مدرنیزاس ــعه کاس ــات توس ــد. نظری ــور ها دید ه ان کش
ــد. امــا اینجــا ایــن  ــه عنــوان بخــش توســعه یافتــه در نظــر گرفته ان محصــوالت پیچیــده را ب
ســؤال مطــرح مى شــود کــه اصــوالً جایــگاه مــردم در تعریــف توســعه چیســت؟ آیــا مــردم 
جوامــع مختلــف، تعریــف یکســانى از توســعه دارنــد؟ آیــا مفهــوم رفــاه بیشــتر، در ســبک   های 
زندگــى مختلــف یکســان اســت کــه بــا ابزار  هــای یکســان بــه ســنجش ســطح توســعةافتگى 

کشــور ها و مقایســه آن هــا باهــم پرداختــه شــود؟ 
شــاید تعریــف آمارتیاســن از توســعه و اینکــه آزادی را هــم هــدف و هــم ابــزار توســعه معرفــى 
ــا  ــف، ب ــع مختل ــف در جوام ــراد مختل ــه اف ــد. اینک ــعه باش ــری از توس ــف بهت ــد، تعری مى کن
ــرای  ــش رو ب ــای پی ــرای گزینه   ه ــتری ب ــوع بیش ــد تن ــود بتوانن ــای خ ــش ظرفیت  ه افزای
انتخــاب داشــته باشــند و بتواننــد آزادانــه انتخــاب کننــد، مى توانــد جایگزیــن بهتــری بــرای 
دنبــال کــردن شــاخص  های توســعه باشــد. در چنیــن شــرایطى، بایــد پذیرفــت اگــر جامعــه ای 
ــن  ــى ممک ــف، حت ــای مختل ــورداری از گزینه   ه ــى و برخ ــای کاف ــتن ظرفیت  ه ــم داش على رغ
اســت ســبکى از زندگــى را انتخــاب نمایــد کــه از نظــر شــاخص   های متــداول توســعه )درآمــد 

و مدرنیتــه و ...(، در ســطح باالیــى نباشــد. 
امــا اینجــا آنچــه بــاز جــای ســؤال مى مانــد ایــن اســت کــه آزادی چــه مفهومــى دارد؟ حــق 
انتخــاب جامعــه چگونــه از حــق انتخــاب تــک تــک افــراد جامعــه برخواهــد آمــد؟ آیــا راهــى 
بــرای رســیدن بــه حداکثــر آزادی فــردی در عیــن عــدم تداخــل آزادی  های افــراد وجــود دارد؟ 
ــن  ــد تضمی ــى چــون دموکراســى مى توانن ــت کــه رویکرد  های ــوان پذیرف ــدازه مى ت ــا چــه ان ت
توســعه بــه مثابــة آزادی باشــند؟ اگــر ۴۹ درصــد جامعــه، هدفــى غیــر از 51 درصــد داشــته 
باشــند و در فراینــد دموکراســى مقیــد بــه رعایــت حــق انتخــاب 51 درصــد باشــند، مى تــوان 
ــدارد؟ چــه  ــری وجــود ن ــا راه بهت ــا صحــه گذاشــت؟ آی ــة آن ه ــر انتخــاب آزادان ــاکان ب کم

میــزان تحــرک نیــروی انســانى و ســرمایه مى توانــد در رفــع ایــن تناقــض مؤثــر باشــد؟ 
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صدسال بی راههص

برنامه ریزی توسعه گرا 
چگونه بر مطالعات اقتصادی غالب شد؟

مهران خسروزاده

ــال ها  ــایه س ــى واژگان در س برخ
تکــرار بى امــان از چنــان بــار 
ــه  ــده اند ک ــوردار ش ــى برخ معنای
افــراد فــارغ از عقایــد، ســن،  
ــا  ــیت، آن ه ــت و جنس ــژاد، ملی ن
ــت  ــا رذیل ــت ی ــل فضیل را حام
ــى  ــر مخالفت ــد و ه ــى مى کنن تلق
ــه  ــب را ب ــان فکــری غال ــا جری ب
ــا  ــت و ی ــرمى، حماق ــده بى ش دی
ــرا  ــودن از ماج ــرت ب ــتکم پ دس

مى نگرنــد. 
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فــارغ از مفاهیمــى کــه لغــات بــر آن هــا داللــت دارنــد، کمتــر کســى بــا شــنیدن »عدالــت« 
ــا برابــری مخالفــم«؛  ــه صراحــت اعــام مى کنــد »مــن ب یــا »برابــری« مشــمئز مى شــود و ب
ــاق«  ــخت »کاالی قاچ ــى سرس ــود را حام ــه خ ــد ک ــى را مى یابی ــر کس ــال کمت ــن ح در عی
معرفــى کنــد و یــا در یــک موضع گیــری رســمى خــود را حامــى »طمــع« یــا »طمــع کاران« 
ــت  ــه اس ــای گرفت ــدی ج ــن طبقه بن ــه در ای ــى ک ــن لغات ــى از معروف تری ــد. یک ــا بزن ج
»توســعه« اســت؛ تفاوتــى نمى کنــد در چــه جایگاهــى باشــید؛ اقشــار مختلــف جامعــه تلقــى 
مثبتــى از توســعه در ذهــن دارنــد. در جهــان سیاســت  نیــز وضعیــت چنــدان فــرق نمى کنــد؛ 
سیاســت مداران فــارغ از حــزب، مســلک و جایگاهشــان خــود را طرفــدار پروپاقرص توســعه 
ــرکوب گر و  ــرا،  س ــرات، اقتدارگ ــان دموک ــى می ــه تفاوت ــن زمین ــد و در ای ــى مى کنن معرف
ــا  ــرادف ب ــات توســعه مت ــه مهــم اینجاســت کــه اغلــب اوق ــدارد. نکت آزادی خــواه وجــود ن
ــرض  ــن پیش ف ــل ای ــود حام ــه خ ــه در ُکن ــى ک ــود؛ عبارت ــرده مى ش ــه کار ب ــزی ب برنامه ری
ــرای  ــت دارد و ب ــرل و هدای ــت کنت ــین قابلی ــک ماش ــة ی ــه مثاب ــه ب ــه جامع ــت ک ــم اس مه
دســتیابى بــه هــدف مهمــى چــون توســعه بایــد از ایــن قابلیــت حداکثــر اســتفاده را بــرد. حتى 
ــد و جــز حرکــت  ــم نظرن ــه ه ــن زمین ــز در ای ــراد نی سوسیالیســت ترین و ســّنت گراترین اف
ــود  ــش روی خ ــیری پی ــى مس ــورهای غرب ــعه گرای کش ــزی توس ــای برنامه ری ــر روی ردپ ب
نمى بیننــد. امــا ایــن خوانــش از توســعه از کجــا ســروکله اش پیــدا شــد و چگونــه در جهــان 

غالــب گشــت؟

اقتصاد توسعه پیش از قرن بیستم
ــاد  ــکل گیری اقتص ــا ش ــان ب ــم و همزم ــرن هجده ــد در ق ــعه را بای ــاد توس ــه های اقتص ریش
ــداء  ــوان مب ــمیت را مى ت ــل آدام اس ــروت مل ــاب ث ــار کت ــرد. انتش ــتجو ک ــدرن جس م
ــت.  ــادی دانس ــعه اقتص ــارة توس ــدون درب ــث م ــن مباح ــکل گیری اولی ــرای ش ــبى ب مناس
ــداول آن در  ــرد مت ــه رویک ــه ب ــعه اولی ــاد توس ــباهت اقتص ــدم ش ــت ع ــلم اس ــه مس آن چ
قــرن بیســتم اســت. تــا پیــش از قــرن بیســتم، توســعه اقتصــادی اساســًا مســئله ای مربــوط 
ــمیت و  ــر آدام اس ــر تفک ــانه های تأثی ــت و نش ــمار مى رف ــه ش ــادی ب ــاخت های نه ــه زیرس ب
ــرد  ــتدالل مى ک ــمیت اس ــت. اس ــاهده اس ــل مش ــوح در آن قاب ــه وض ــان ب ــر بازارگرای دیگ
ــود ایــن  کــه توســعه اقتصــادی نتیجــه گســترش تقســیم کار در جامعــه اســت. او معتقــد ب
ــى  ــى، حقوق ــای سیاس ــا و رویه ه ــى نهاده ــدة برخ ــرد تعیین کنن ــى از عملک ــترش ناش گس
ــذف  ــادی، ح ــادالت اقتص ــازی مب ــى، پولى س ــت خصوص ــوق مالکّی ــت. حق ــادی اس و اقتص
محدودیت هــای تجــاری، تــداوم تولیــد و مبادلــة تخصصــى را رقــم زدنــد و بــه ایــن ترتیــب 
ــل  ــه تبدی ــادی جامع ــور اقتص ــر در ام ــل تصمیم گی ــن عام ــه مهم تری ــازار آزاد ب ــای ب نیروه
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ــن رو ص ــازار مى دانســت. از همی ــدة تقســیم کار را وســعت ب ــرز محدود کنن شــوند. اســمیت م

معتقــد بــود بــرای بهره منــدی از دســتاوردهای تولیــد و مبادلــة تخصصــى،  یــا همــان توســعه 
اقتصــادی، بازارهــا بایــد گســترش پیــدا کننــد. متفکــران بازارگــرای پــس از اســمیت نیــز 
کمابیــش نظریــات او دربــارة توســعه را بــه اشــکال متفاوتــى بیــان کردنــد؛  فصــل مشــترک 
تمــام آن هــا ایــن نکتــه اســت کــه منشــأء توســعه و شــکوفایى اقتصــادی، اتخــاذ نهادهــا و 
سیاســت هایى اســت کــه بــه نظــام »آزادی طبیعــى« و یــا همــان دولــت محــدود و نگهبــان 

ــود. ــک مى ش ــیک نزدی ــم کاس ــد در لیبرالیس ــورد تأکی ــب م ش

برمودای انحراف
ــرب  ــتیزه جو در غ ــه های س ــعله اندیش ــدن ش ــا برافروخته ش ــتم و ب ــرن بیس ــدای ق در ابت
ــى و  ــن سیاس ــک دکتری ــوان ی ــه عن ــیک ب ــم کاس ــای لیبرالیس ــن ایده ه ــیه رفت ــه حاش و ب
اقتصــادی، تعاریــف از توســعة اقتصــادی دچــار تحوالتــى شــد. در پــى وقــوع ایــن تحــوالت 
ســؤاالت دربــارة توســعه شــکل کامــًا متفاوتــى بــه خــود گرفــت و از ســؤال غیرمســتقیم 
ــؤال  ــه س ــت؟« ب ــاز اس ــورد نی ــادی م ــاخت های نه ــه زیرس ــادی چ ــعه اقتص ــرای توس »ب
ــى از  ــادی اجرای ــت های اقتص ــى از سیاس ــه ترکیب ــادی چ ــعه اقتص ــرای توس ــتقیم » ب مس
ســوی دولــت مــورد نیــاز اســت؟« تغییــر یافــت و برنامه ریــزی مناســب جــای تمرکــز بــر 
قوانیــن و نهادهــا را گرفــت. بــدون شــک ایــن نــگاه تــازه مدیــون رویکردهــای تــازه ای بــود 
ــد.  ــدا کــرده بودن ــادی پی ــداران زی ــد و طرف ــای اندیشــه، خــودی نشــان مى دادن کــه در دنی
در یــک دســته بندی کلــى، بــا مطالعــة تاریــخ مى تــوان ســه تحــول مهــم در جهــان اندیشــه 
ــمرد: 1.  ــد برش ــادی ش ــاخت های نه ــر زیرس ــز ب ــرد متمرک ــف رویک ــب تضعی ــه موج را ک
ــیه  ــویکى در روس ــاب بلش ــاد ۲. انق ــتى در اقتص ــای پوزیتویس ــدن رویکرده ــر ش همه گی
3. وقــوع انقــاب کینــزی در اقتصــاد کان. هــر یــک از ایــن مــوارد بــه نحــوی در شــکل 
دادن بــه مفهــوم تــازه اقتصــاد توســعه در قــرن بیســتم نقشــى حیاتــى را بــازی کردنــد. پیــش 
ــم  ــرفتى عظی ــال 1۸71، پیش ــاد در س ــتى در اقتص ــاب مارجینالیس ــوع انق ــا وق ــن، ب از ای
ــه  ــود ب ــون خ ــادی پیرام ــائل اقتص ــان و ادراک او از مس ــری انس ــى تصمیم گی در چگونگ

ــم در  ــتردة پوزیتیویس ــال ورود گس ــه دنب ــه ب ــود ک ــى ب ــن متفکران ــک از اولی های
ــادل محــور در اقتصــاد را  ــای تع ــان در خوانش ه ــادن اقتصاددان ــه دام افت اقتصــاد، ب
ــا مشــروعیت زدایــى از مطالعــه ایدئولــوژی بــه عنــوان  هشــدار داد. پوزیتیویســم ب
یــک مؤلفــه مهــم در نظریــة اجتماعــى، بــه برداشــته شــدن تمرکــز از زیرســاخت های 

نهــادی کمــک شــایانى کــرد.
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ــوری  ــکان را در تئ ــان و م ــود آورد و زم وج
ــد،  ــراد گنجان ــار اف ــى رفت ــح چگونگ توضی
ــار  ــوی کن ــن موضــوع جل ــا شــوربختانه ای ام
گذاشــته شــدن اهمیــت نهادهــا در اقتصــاد را 
ــن  ــا جایگزی ــه ب ــد ک ــه آن ش ــت. نتیج نگرف
ــا  ــاد، نهاده ــى در اقتص ــرد تعادل ــدن رویک ش
ــان  ــة اقتصــادی جری ــه طــور کامــل از نظری ب
اصلــى حــذف شــدند و یــک نظریــة انتخــاب 

ــد آمــد. در خــاء پدی

فرار از ایدئولوژی
ــت  ــه صراف ــان ب ــاده اقتصاددان ــى س در بیان
ارائــه  اقتصــادی  نظریــه ای  تــا  افتادنــد 
ــد  ــى فاق ــوم طبیع ــة عل ــه مثاب ــه ب ــد ک دهن
ــى  ــب علم ــد. ت ــى باش ــای ارزش جهت گیری ه
بــودن ایــن بــار میــان اقتصاددانــان بــاال گرفته 
بــود. لیونــل چارلــز رابینــز، اقتصاددانــى 
ــهورترین و  ــى از مش ــت یک ــه توانس ــود ک ب
مقبول تریــن و عام تریــن تعاریــف دربــارة 
ــد.  ــه کن ــم اقتصــاد را در ســال 1۹3۲ ارائ عل
ــای  ــب در کاس ه ــه اغل ــى ک ــان تعریف هم
ــدع آن را  ــى احتمــاالً مب اقتصــاد شــنیده ایم ول
نشناســیم. او مســئلة اقتصــادی را »تخصیــص 
منابــع محــدود بــه اهــداف رقیــب و نامحدود« 
تعریــف کــرد. ممکــن اســت ایــرادی در ایــن 
تعریــف بــه چشــم نیایــد؛ امــا بــا وجــود کنــار 
ــاد،  ــا در اقتص ــت نهاده ــدن اهمی ــته ش گذاش
ــید:  ــف پرس ــن تعری ــوان از ای ــت کم مى ت دس
ــدام  ــه ک ــى و ب ــه کس ــوی چ ــص از س تخصی
ــداف  ــت و اه ــده کیس ــداف؟ تصمیم گیرن اه
را چــه کســى تعییــن مى کنــد؟ شــاید بتــوان 
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ایــن تعریــف مشــهور رابینــز را بــا شــعار معــروف مارکــس مقایســه کــرد: »از هرکــس بــه ص

انــدازه توانــش بــه هرکــس بــه انــدازه نیــازش«. بــاز هــم مى تــوان پرســید تــوان و نیــاز چــه 
کســى؟ چــه کســى آن را تعییــن مى کنــد؟ بــه عبــارت دیگــر رابینــز بــه طــور کلــى ماهیــت 
ــه طــور کامــل از اقتصــاد حــذف کــرد.  کنشــگر و بســتری کــه در آن کنــش مى کنــد را ب
ــم جهان شــمول  ــک عل ــه اقتصــاد »ی ــى دیگــر، اســکار النگــه اســتدالل کــرد ک ــا در مثال ی
اســت کــه هــم در اقتصادهــای سوسیالیســتى و همچنیــن اقتصادهــای ســرمایه داری کاربــرد 
دارد.« ممکــن اســت ایــن خوانــش النگــه نیــز بــه نظــر صحیــح برســد امــا در تحلیــل تطبیقى 
النگــه از ســرمایه داری و سوسیالیســم، مســئله انتخــاب از چارچــوب نهــادی آن جدا و مســئلة 
تخصیــص ایســتا تبدیــل شــد. در واقــع، النگــه بــه صراحــت اهمیــت نهادهــا را در تعامــل 
اقتصــادی را نادیــده گرفــت و گویــى یــک تصمیــم اقتصــادی در اقتصــاد مبتنــى بــر بــازار 
آزاد درســت همــان مســئلة اقتصــادی در یــک کشــور سوسیالیســتى اســت. النگــه در ایــن 
خوانــش تنهــا نبــود. جــوزف شــومپیتر و فرانــک نایــت اقتصاددانــان مشــهور قــرن بیســتمى، 
ــش  ــا خوان ــا ب ــد، ام ــى و درخشــان عمــل کردن ــادی غن ــدر کــه درتحلیل هــای نه هرچــه ق

ــد. النگــه موافــق بودن
ــاد،  ــم در اقتص ــتردة پوزیتیویس ــال ورود گس ــه دنب ــه ب ــود ک ــى ب ــن متفکران ــک از اولی های
بــه دام افتــادن اقتصاددانــان در خوانش هــای تعــادل محــور در اقتصــاد را هشــدار داد.
ــم  ــة مه ــک مؤلف ــوان ی ــه عن ــوژی ب ــه ایدئول ــى از مطالع ــا مشــروعیت زدای پوزیتیویســم ب
در نظریــة اجتماعــى، بــه برداشــته شــدن تمرکــز از زیرســاخت های نهــادی کمــک شــایانى 
ــر اســاس نظام هــای فکــری  ــدون شــک نهادهــای سیاســى، حقوقــى و اقتصــادی ب کــرد.  ب
ایدئولوژیــک تــداوم مى یابنــد. یعنــى اســتوار مانــدن هــر نهــاد اجتماعــى نیازمنــد افــرادی 
باورمنــد بــه اندیشــه ای اســت کــه آن نهــاد بــر بنیــان آن شــکل گرفتــه اســت. پوزیتیویســم 
ــى  ــای تجرب ــه گزاره ه ــذف هم ــال ح ــه دنب ــک ب ــارزات ایدئولوژی ــرس از مب ــل ت ــه دلی ب
ــده  ــل ش ــم اقتصــاد تبدی ــازة عل ــة ت ــه دغدغ ــه ب ــادل ک ــود. تع ــم ب ــون از عل ــل آزم غیرقاب
ــورد  ــمیت در م ــه آدام اس ــؤاالتى را ک ــام س ــتى، تم ــرد پوزیتویس ــب رویک ــا ترکی ــود ب ب
ــه در  ــدان ب ــرد، از می ــدار مطــرح مى ک ــعه اقتصــادی و شــکوفایى پای ــل توس ــت و عل ماهی
ــده  ــه نادی ــیک ب ــعه نئوکاس ــاد توس ــى اقتص ــش طبیع ــوان گرای ــا مى ت ــرد. از همین ج ک
ــل  ــى و اقتصــادی و در عــوض جســتجوی معیارهــای قاب ــن نهادهــای سیاســى، حقوق گرفت
ــه  ــه ب ــؤاالتى ک ــن رویکــرد س ــد. در نتیجــه در ای ــه ش ــعه را متوج ــرای توس ــری ب اندازه گی
ــه  ــد و ب ــه ش ــى در نظــر گرفت ــدار مى پرداخــت غیرعلم ــادی توســعه پای زیرســاخت های نه

ــت. ــم اس ــاوی عل ــى مس ــه تنهای ــری ب ــه اندازه گی ــت ک ــاور نشس ــن ب ــای آن ای ج
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تحفة بلشویکی
دومیــن عامــل مهــم در تغییــر و تحــول معنــای توســعه اقتصــادی انقــاب بلشــویکى و ظهــور 
ــود. پــس از شکســت اولیــة سیاســت های کمونیســم جنگــى )1۹1۸-1۹۲1(،  سوسیالیســم ب
بلشــویک ها یــک آزادســازی جزئــى بــه نــام سیاســت اقتصــادی جدیــد )1۹۲۸-1۹۲1( ارائــه 
کردنــد. ایــن آزادســازی جزئــى منجــر بــه بهبــود نســبى اقتصــاد روســیه از فاجعــه »کمونیســم 
ــای  ــل وجــود تضاده ــه دلی ــد ب ــن سیاســت اقتصــادی جدی ــن حــال، ای ــا ای جنگــى« شــد. ب
درونــى نتایــج مطلــوب را در توســعه صنعتــى و کشــاورزی بــه همــراه نداشــت. مــرگ لنیــن 
در ســال 1۹۲۴، همــراه بــا نتایــج نــه چنــدان دلچســب ایــن سیاســت اقتصــادی جدیــد، بــه 
بحثــى طوالنــى در میــان اقتصاددانــان شــوروی در مــورد مســیری کــه در توســعه صنعتــى بایــد 
طــى شــود، منتهــى شــد. مناظــرات و مناقشــات دهــة 1۹۲۰  بــرای عاقمه منــدان بــه تاریــخ 
توســعه حــاوی اطاعــات مهمــى اســت. همان طــور کــه الــک نــوو  اشــاره کــرده اســت، مــى 
تــوان گفــت کــه اقتصــاد توســعه مــدرن در اینجــا متولــد شــده اســت. از دل همیــن مناقشــات 

مــدل استالینیســتى صنعتــى شــدن و سیســتم برنامه ریــزی پنــج ســاله متولــد شــد.
در ایــن الگــو اســتدالل مى شــد کــه صنعتى ســازی و اشتراکى ســازی اجبــاری بــرای 
تبدیــل یــک اقتصــاد عقب مانــده بــه یــک قــدرت صنعتــى پیشــرفته کــه بتوانــد همزمــان از 
خــود در برابــر محاصــرة خصمانــة ســرمایه داری دفــاع کنــد و الگویــى بــرای جهــان مــدرن 
باشــد، ضــروری اســت. همزمــان کــه وقــوع رکــورد 1۹۲۹ ایمــان بــه بــازار آزاد در غــرب 
را متزلــزل کــرده بــود، گزارش هــای اولیــة دولــت شــوروی از موفقیــت آمیــز بــودن ایــن 
ــویکى را  ــازة بلش ــة ت ــن تحف ــه ای ــه ب ــى دوم، توج ــگ جهان ــه جن ــار نتیج ــا در کن برنامه ه
جلــب کــرد. ایــن کــه مــدل اســتالینى، اتحــاد جماهیــر شــوروی را بــرای شکســت نازیســم 
ــاری و اشتراکى ســازی  ــى شــدن اجب ــرای صنعت ــداول ب ــه توجیهــى مت ــود، ب ــاده کــرده ب آم
ــه 1۹3۰  ــت ها در ده ــن سیاس ــل ای ــه تحمی ــد هزین ــتدالل ش ــد. اس ــل ش ــاورزی تبدی کش
هرچــه کــه باشــد، موجــب شــده تــا شــوروی بــه دام رکــود بــزرگ نیوفتــد و پیــروزی بــر 
نازیســم را بــه ارمغــان بیــاورد. مســیر جدیــدی بــرای توســعه اقتصــادی کشــف شــده بــود، 
دنیــای جدیــدی خلــق شــده بــود. دیگــر جهــان بــه کشــورهای »توســعةافتة ســرمایه داری« و 
ــد  ــازه ای متول ــدی ت ــد؛ طبقه بن ــیم نمى ش ــرمایه داری« تقس ــعه نیافتة غیرس ــورهای »توس کش
شــده بــود کــه کشــورها را بــه جهــان اول )اقتصادهــای توســعةافته ســرمایه داری(، جهــان 
ــعه نیافته(  ــای توس ــوم )اقتصاده ــان س ــتى( و جه ــعةافتة سوسیالیس ــای توس دوم )اقتصاده
ــا ســرمایه داری، نهادهــا و ارزش هــای آن نبــود. تقســیم مى کــرد. توســعه دیگــر متــرادف ب
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ضلــع ســوم تحــول تغییــر ماهیــت اقتصــاد توســعه انقــاب کینــزی بــود و بــه ایــن فراینــد 
کمــک شــایانى کــرد. اول از همــه کینــز بــر ایــن تئــوری سوسیالیســتى صحــه گذاشــت کــه 
ســرمایه داری ذاتــًا بى ثبــات اســت و ایــن دیــدگاه را بــه شــدت تقویــت کــرد. بــرای مثــال، 
در ایــن دیــدگاه تــازه،  رکــود بــزرگ پیامــد شکســت تقاضــای کل تلقــى مى شــد کــه بــه 
ــد.  ــود مى آم ــه وج ــى ب ــفته و غیرمنطق ــرمایه گذاری های آش ــال س ــه دنب ــکل دوره ای و ب ش
در نتیجــه نمى تــوان بــه رقابــت در بــازار آزاد بــرای تصحیــح خــودکار پیامدهــای سیســتمِى 
خطاهــای فعــاالن اقتصــادی خصوصــى اعتمــاد کــرد، چــه رســد بــه ارتقــای ثبــات و امنیــت. 
ــت.  ــرده اس ــروع م ــوژی مش ــک ایدئول ــوان ی ــه عن ــه فر ب ــه لس ــرد ک ــتدالل مى ک ــز اس کین
ــى  ــای اجتماع ــرد آزمایش ه ــتدالل ک ــه اس ــت ک ــش رف ــا پی ــا آن ج ــال 1۹33، او ت در س
بــزرگ آن زمــان در ایتالیــا )فاشیســم(، آلمــان )سوسیالیســم ملــى( و روســیه )کمونیســم( 
مى توانــد راه را بــرای آینــدة سیاســت اقتصــادی نشــان دهــد. در ایــن دوران کشــورها یــک 
ــد. متفکــران  ــه یــک پیش فرض هــای قدیمــى لیبرالیســم کاســیک را کنــار گذاشــته بودن ب
در بریتانیــا و ایــاالت متحــده در تــاش بودنــد تــا ترکیبــى از جنبه هــای موفقیت آمیــز ایــن 
سیاســت های اقتصــادی مــدرن را بــا مؤلفه هــای موفــق نظــام سیاســى خــود ترکیــب کننــد. 

ــر لســه فر جایگاهــى نداشــت.  ــى ب ــا لیبرالیســم مبتن ــای ایده ه دیگــر در دنی

ــرای  ــى ب ــزی راه ــاب کین ــود؛ انق ــى ب ــای تجمع ــداع کل ه ــز، اب ــم کین ــر مه ــن تأثی دومی
اندازه گیــری توســعة اقتصــادی در اختیــار اقتصاددانــان قــرار داد کــه پیــش تــر در 
اختیــار نداشــتند. بــا توســعة مفهومــى بــه نــام »تولیــد ناخالــص داخلــى« حــال دولت هــا و 
اقتصاددانــان ابــزاری داشــتند تــا عملکــرد خــود را بــا آن بســنجند؛ دیــری نپاییــد کــه توســعة 
اقتصــادی بــا رشــد اندازه گیــری شــده در درآمــد ســرانه متــرادف شــد. ایــن معــادل ســازی 
ــى  ــرای مبان ــى ب ــل توجه ــای قاب ــیک پیامده ــد نئوکاس ــة رش ــا نظری ــادی ب ــعه اقتص توس

اقتصــاددان مشــهور، ایوســى دومــار رســمًا تأکیــد داشــت کــه اقتصــاد برنامه ریــزی 
ــرای توســعة رویکــرد  شــدة شــوروی در دهــه 1۹۲۰ منبــع ارزشــمندی از ایده هــا ب
خــود او بــوده اســت. جامعــة شــوروی نوعــى آزمایشــگاه اقتصــادی بــود کــه در آن 
دانشــمند علــوم اجتماعــى مى توانســت کل دســتگاه فکــری خــود را در زمینــة یــک 
سیســتم اجتماعــى و اقتصــادِی بــه انــدازة کافــى متفــاوت، بررســى و آزمایــش کنــد. 
در واقــع مــدل دومــار شــرح و بســط نظریــة رشــدی بــود کــه پیش تــر اقتصــاددان 

اهــل شــوروی گریگــوری فلدمــن  ارائــه کــرد.
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ــدت«  ــادی »درازم ــزی اقتص ــد« و برنامه ری ــة »رش ــت. دغدغ ــعه داش ــاد توس ــری اقتص نظ
یــادآور بحث هــای اقتصاددانــان شــوروی در دهــه 1۹۲۰ بــود. ایــن شــباهت اتفاقــى نبــود. 
توســعه مــدل رشــد اقتصــادی »هــارود  دومــار « مســتقیمًا تحــت تأثیــر بحــث هــای شــوروی  

ارائــه شــد.

ــدة  ــزی ش ــاد برنامه ری ــه اقتص ــت ک ــد داش ــمًا تأکی ــار رس ــى دوم ــهور، ایوس ــاددان مش اقتص
ــوده  ــرای توســعة رویکــرد خــود او ب ــا ب ــع ارزشــمندی از ایده ه شــوروی در دهــه 1۹۲۰ منب
اســت. جامعــة شــوروی نوعــى آزمایشــگاه اقتصــادی بــود کــه در آن دانشــمند علــوم اجتماعى 
ــه  مى توانســت کل دســتگاه فکــری خــود را در زمینــة یــک سیســتم اجتماعــى و اقتصــادِی ب
انــدازة کافــى متفــاوت، بررســى و آزمایــش کنــد. در واقــع مــدل دومــار شــرح و بســط نظریــة 
ــا  ــرد. ب ــه ک ــن  ارائ ــوری فلدم ــوروی گریگ ــل ش ــاددان اه ــر اقتص ــه پیش ت ــود ک ــدی ب رش
ایــن حــال، دومــار در بســط مــدل فلدمــن، تمرکــز بــر تناســب ســرمایه را کــه رویکــردی 
مارکسیســتى بــود بــا کل هــای تجمیعــى کینــزی جایگزیــن کــرد. در نتیجــه، نظریــة رشــد 
مــدرن بــه طــور کامــل از توجــه متــداول بــه نظریــة ســرمایه جــدا شــد. امــا درک درســت 
ــاد  ــل اقتص ــرد در تحلی ــاد خ ــای اقتص ــرای پایه ه ــى ب ــای مهم ــنگ بن ــرمایه س ــوری س تئ
ــه در  ــد ک ــى مى مان ــى باق ــرداز در جهان ــى، نظریه پ ــن مبان ــدون ای ــد. ب ــم مى کن کان فراه
آن یــا هیــچ مشــکلى در بــازار وجــود نــدارد و در تعــادل ایــده آل والراســى قــرار دارد یــا 
ــازار اســت. هیــچ  ــر از شکســت ب ــه حــل مشــکات نیســت و پ ــادر ب ــازار ق راه حل هــای ب
ــود و  ــى موج ــای واقع ــا از اقتصاده ــای درک م ــرای ارتق ــری ب ــای نظ ــک از جهان ه  ی

ــد. ــام نمى دهن ــادی انج ــا کار زی ــادی آن ه ــعه اقتص ــرط های توس پیش ش

توجیه دایره  وار
ــده اســت؛ به طوری کــه   اقتصــاد توســعه مــدرن هــر ســه اندیشــة نامبــرده را در خــود گنجان

اندیشــة اقتصــادی هــم در شــرق و هــم در غــرب ایــن ایــده را پذیرفــت کــه مدیریت 
دولتــى اقتصــاد نــه تنهــا راهــى بــرای ادارة یــک اقتصــاد مــدرن بــه شــمار مــى رود، 
ــک اقتصــاد  ــه ی ــده ب ــک اقتصــاد عقب مان ــل ی ــرای تبدی بلکــه شــیوه ای مناســب ب
مــدرن اســت. همیــن پذیــرش کافــى بــود تــا مدل هــای جایگزیــن مدیریــت دولتــِى 
توســعة اقتصــادی از جهــان اول و دوم بــه جهــان ســوم صــادر شــود و بــرای بیــش 
از نیم قــرن بــه اندیشــة غالــب و روش مســلط بــر گفتمــان نخبــگان جوامــع تبدیــل 

شــود.
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ــاب ص ــد. انق ــل مى کن ــری عم ــد دیگ ــه و تأیی ــش توجی ــى در نق ــه نوع ــدام از آن ب ــر ک ه

ــزی  ــى کین ــاخص های تجمیع ــه ش ــى ک ــود، در حال ــری ب ــد اندازه گی ــتى نیازمن پوزیتیویس
ــرج  ــتى ه ــده سوسیالیس ــرد. ای ــم مى ک ــری را فراه ــرای اندازه گی ــاز ب ــورد نی ــای م ابزاره
ــن در  ــت. ای ــرار گرف ــت ق ــورد حمای ــزی م ــوری کین ــوی تئ ــرمایه داری از س ــرج در س و م
ــع  ــزی جام ــوم برنامه ری ــه مفه ــوروی، ب ــه ش ــید تجرب ــر مى رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــى اس حال
اقتصــادی اعتبــار مى بخشــد، امــا نظریــة کینــزی مدیریــت تقاضــا، یــک تکنیــک سیاســتى 
ــرن  ــوالت در ق ــن تح ــى ای ــد. در پ ــه مى ده ــاد ارائ ــع اقتص ــزی غیرجام ــرای برنامه ری ب
بیســتم و ظهــور رویکردهــای نامبــرده، اندیشــة اقتصــادی هــم در شــرق و هــم در غــرب ایــن 
ایــده را پذیرفــت کــه مدیریــت دولتــى اقتصــاد نــه تنهــا راهــى بــرای ادارة یــک اقتصــاد مدرن 
بــه شــمار مــى رود، بلکــه شــیوه ای مناســب بــرای تبدیــل یــک اقتصــاد عقب مانــده بــه یــک 
اقتصــاد مــدرن اســت. همیــن پذیــرش کافــى بــود تــا مدل هــای جایگزیــن مدیریــت دولتــِى 
توســعة اقتصــادی از جهــان اول و دوم بــه جهــان ســوم صــادر شــود و بــرای بیــش از نیم قــرن 

بــه اندیشــة غالــب و روش مســلط بــر گفتمــان نخبــگان جوامــع تبدیــل شــود.

پایان رویا
ــای سیاســى در  ــا تحــوالت فکــری و رویداده ــم توســعة اقتصــادی ب ــن پارادای ــى ای هژمون
ــى  ــش کشــیده شــد. رکــود طوالن ــه چال ــه طــور جــدی ب ــادی ب ــاد و هشــتاد می ــة هفت ده
مــدت اقتصــاد بریتانیــا و ایــاالت متحــده، همــراه بــا تــوّرم بــاال، نشــان دهندة یــک ناهنجــاری 
جــدی در سیســتم کینــزی بــود. ثابــت شــد کــه مــدل ســّنتى کینــزی از نظــر منطقــى ناقــص 
ــدل  ــه 1۹۸۰، م ــر ده ــا اواخ ــط ت ــس از آن از اواس ــت. پ ــف اس ــى ضعی ــر تجرب و از نظ
ــای  ــر اروپ ــت در سراس ــزب کمونیس ــرد ح ــرد. ط ــقوط ک ــى س ــاد سیاس ــتى اقتص کمونیس
ــال 1۹۹1،  ــوروی در س ــر ش ــاد جماهی ــقوط اتح ــال 1۹۸۹، و س ــزی در س ــرقى و مرک ش
ــرد. شــرایط وحشــتناک اقتصــادی در  مطلوبیــت نظــام سیاســى لنینیســتى را زیــر ســؤال ب
ــادی را  ــزی اقتص ــام برنامه ری ــه ن ــى ب ــه حماقت ــتى نتیج ــورهای کمونیس ــک از کش ــر ی ه

ــى، اتحــاد جماهیــر شــوروی  ــدون کمــک متحــدان غرب  بایــد توجــه داشــت کــه ب
ــر ایــن اســتقبال بســیاری از  ــه دســت هیتلــر بیفتــد. عــاوه ب ــود ب کامــًا ممکــن ب
جوامــع دهقانــى ماننــد اوکرایــن از ســربازان هیتلــر بــه عنــوان نیــروی رهایى بخــش 
ــت. ــى اس ــکات مهم ــای ن ــود گوی ــتالین خ ــازی های اس ــت اشتراکى س ــا از دس آن ه
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ــزی  ــى برنامه ری ــای صادرات ــة مدل ه ــن، کارنام ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــش مى گذاش ــه نمای ب
ــد و دیگــر نقــاط جهــان  ــن، هن ــکای التی ــا، آمری ــرای توســعة اقتصــادی در آفریق ــت ب دول
ــان  ــت، از بنی ــاگری های دوره گاسنوس ــد. افش ــه ش ــت مواج ــا شکس ــکار ب ــور آش به ط
ــخ آن را  ــول تاری ــوروی را در ط ــادی ش ــرد اقتص ــارة عملک ــى درب ــای قبل ــه برآورده هم
ــت  ــط دول ــا توس ــتماتیک آماره ــل سیس ــًا جع ــاگری ها صرف ــن افش ــرد. ای ــؤال ب ــر س زی
ــارة اقتصــاد شــوروی را  شــوروی را نشــان نمــى داد، بلکــه ارزیابى هــای ســازمان ســیا درب
ــز  ــلیونین  نی ــیلى س ــن  و واس ــوری خانی ــه گریگ ــور ک ــرد. همان ط ــؤال مى ب ــر س ــز زی نی
ــن دهــه  ــرای چندی ــر شــوروی، ب ــد، اســتانداردهای زندگــى در اتحــاد جماهی اشــاره کرده ان
در حــال کاهــش بــود امــا ایــن کاهــش از ســوی ســازمان ســیا تشــخیص داده نشــد. بــرای 
مثــال، در ســال 1۹۸6، ســیا تخمیــن زد کــه ســرانة تولیــد ناخالــص داخلــى شــوروی حــدود 
ــده  ــر ش ــای تجدیدنظ ــت. برآورده ــده اس ــاالت متح ــى ای ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ۴۹ درص
اکنــون ایــن رقــم را حــدود ۲5 درصــد نشــان مى دهــد. اگــر ارقــام ســیا دقیــق بــود، اقتصــاد 
شــوروی یــک اقتصــاد صنعتــى در حــال بلــوغ بــه حســاب مى آمــد. بــا ایــن حــال اکنــون  
برآوردهــای تجدیدنظــر شــده نشــان مى دهــد کــه اقتصــاد شــوروی اســتانداردی از زندگــى 
را بــه شــهروندانش ارائــه مى کــرد کــه معــادل یــک اقتصــاد در حــال توســعة جهــان ســومى 
ــش کشــیده شــد، بلکــه تمامــى ادعاهــای  ــه چال ــن کشــور ب ــرخ رشــد ای ــا ن ــه تنه ــود. ن ب
موفقیــت مــدل شــوروی توســط دانشــمندان و روشــنفکران ایــن کشــور زیــر ســؤال رفــت.
ــًا  ــر شــوروی کام ــى، اتحــاد جماهی ــدون کمــک متحــدان غرب ــد توجــه داشــت کــه ب  بای
ممکــن بــود بــه دســت هیتلــر بیفتــد. عــاوه بــر ایــن اســتقبال بســیاری از جوامــع دهقانــى 
ــت  ــا از دس ــش آن ه ــروی رهایى بخ ــوان نی ــه عن ــر ب ــربازان هیتل ــن از س ــد اوکرای مانن
ــن مــدل استالینیســتى  ــکات مهمــى اســت. ای ــای ن اشتراکى ســازی های اســتالین خــود گوی
نبــود کــه منابــع یــا وحــدت اراده را بــرای شکســت نازیســم فراهــم کــرد، بلکــه عــزم نهایــى 
مــردم شــوروی و کمــک متحــدان غربــى ایــن مهــم را بــه انجــام رســاند. در واقــع توســعة 
اســتالینى، بــا فلــج کــردن اقتصــاد شــوروی و خردکــردن روحیــة میلیون هــا انســان ســاکن 
ــرده  ــیب پذیر ک ــیار آس ــر بس ــه هیتل ــر حمل ــرزمین را در براب ــن س ــوروی، ای ــرو ش در قلم
بــود. فداکاری هــای مــردم شــوروی واقعــى بــود، امــا ایــن مــدل توســعه مى توانــد مدعــى 
چــه موفقیتــى از نظــر رفــاه مصرف کننــدگان یــا بهبــود شــیوة زندگــى باشــد؟ یــک لطیفــة 
ــه  ــرای توســعه را نشــان مــى داد ب متــداول در شــوروی کــه شکســت مــدل استالینیســتى ب
ایــن شــرح اســت: مشــکل جهــان اول ایــن اســت کــه بــه دلیــل آلودگــى هــوا نمى توانیــد 
نفــس بکشــید. مشــکل جهــان ســوم ایــن اســت کــه بــه دلیــل کمبــود بهداشــت نمى توانیــد 
ــید! ــه آب بنوش ــد نفــس بکشــید و ن ــه مى توانی ــان دوم ن ــفانه، در جه ــید. متأس آب را بنوش
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نگاهــى دقیــق بــه وضعیــت کشــورهای مختلــف در ســطح جهــان ایــن واقعیــت 
ــور  ــش کش ــا ش ــى،  تنه ــورهای غرب ــر از کش ــه غی ــه ب ــد ک ــزد مى کن ــز را گوش تأمل برانگی
ژاپــن، کــره جنوبــى، تایــوان، هنگ کنــگ، ســنگاپور و اســرائیل توانســته اند بــا معیارهــای 
متــداول بــه جرگــة کشــورهای توســعةافته بپیوندنــد. تاش هــای گســترده ای کــه بســیاری 
از کشــورها از ابتــدای قــرن بیســتم بــرای توســعه انجــام داده انــد و تعــداد اندک کشــورهایى 
کــه موفــق شــده اند نــکات زیــادی را در دل خــود دارد. واقعیــت ایــن اســت کــه برخــاف 
تصــورات نتوانســته ایم بــه ســؤالى اساســى دربــارة توســعه پاســخ مشــخصى بدهیــم؛ بــرای 
ــه  ــخ ب ــترلى، در پاس ــام ایس ــرد؟ ویلی ــد ک ــه بای ــعه چ ــتمر و توس ــد مس ــه رش ــتیابى ب دس
ایــن ســؤال مى گویــد:» پیشــرفت های نظــری در اواخــر دهــه 1۹۸۰ توســط پــل رومــر و 
رابــرت لــوکاس بــه الهــام بخشــیدن بــه تــاش قابــل توجــه اقتصاددانــان کمــک کــرد تــا در 
داده هــای تجربــى جســتجو کننــد کــه کــدام عوامــل بــه طــور قابــل اعتمــاد منجــر بــه رشــد 
مى شــوند. بــا ایــن حــال، صدهــا مقالــة تحقیقاتــى بعــد از آن، بــه یــک نتیجــة شــگفت انگیز 
ــة مشــترک در بیــن چهــار کشــور از شــش کشــور نامبــرده،  منتهــى شــد: نمى دانیــم«. نکت
ــرد  ــگ س ــای دوران جن ــرب در جنگ ه ــوک غ ــا بل ــا ب ــکاری آن ه ــتقیم و هم ــور مس حض
اســت. بــرای مثــال آمریــکا پــس از جنــگ جهانــى دوم و تــا بازســازی نظــام سیاســى ژاپــن 
ــا شــروع جنــگ کــره، ســرمایة  زیــادی راهــى صنایــع  ــد و ب ــر ایــن کشــور حکــم مى ران ب
ســنگین ژاپــن شــد. همیــن اتفــاق بــرای کره جنوبــى در دوران جنــگ ویتنــام رخ داد. بــا ایــن 
ــى در ســال های  ــود کــه کره جنوب ــرای هیچکــس محــرز نب ــادی ب ــاد می حــال در دهــه هفت
ــه خیــل توســعةافتگان خواهــد پیوســت، چــرا کــه فســاد سیاســى و نابســامانى های  ــى ب آت
ــز  ــش از هرچی ــکات بی ــن ن ــى داد. ای ــار نشــان م ــوری را دور از انتظ ــن تص ــادی چنی اقتص
ــتر از آن  ــعه بیش ــه توس ــد ک ــزد مى کن ــده را گوش ــى نش ــات پیش بین ــى اتفاق ــت برخ اهمی
کــه قابلیــت برنامه ریــزی عملیاتــى داشــته باشــد تحــت تأثیــر اتفاقــات برنامه ریــزی نشــده 
اســت. البتــه ایــن موضــع برانفعــال صحــه نمى گــذارد بلکــه بــر ایــن نکتــه تأکیــد مى کنــد 

ــر اســت. ــازی مهم ت ــازی از خــود ب ــرای ب کــه فراهــم آوردن بســتری ب
اکنــون بــا ظهــور الگــوی چینــى توســعه بــار دیگــر اهمیــت نقــش برنامه ریــزی دولتــى بــر 
ــوش  ــه گ ــاره ب ــن ب ــادی در ای ــای زی ــت و زمزمه ه ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــعه م توس
ــد  ــه رش ــت ک ــده داده اس ــن عقی ــه ای ــازه ای ب ــان ت ــن ج ــادی چی ــش اقتص ــد؛ جه مى رس
اقتصــادی مى توانــد فــارغ  از بنیان هــای نهــادی الزم بــرای توســعه رخ دهــد و ایــن مباحــث 
ــد  ــر مى رس ــه نظ ــس، ب ــا برعک ــت. ام ــودار اس ــن برخ ــت پایین تری ــة اهمی ــادی از درج نه
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الگــوی چینــى تأییــد دیگــری بــر ناتوانــى نگرشــى بــه توســعه اســت کــه از ابتــدای قــرن 
بیســتم و بــا انقــاب بلشــویکى رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت و تــا بــه امــروز کمابیــش 
ادامــه پیــدا کــرده اســت. ایــن روزهــا مى تــوان دیــد افزایــش تولیــد در چیــن بیشــتر از آن 
کــه بــه توســعه یافتگــى چیــن کمــک کنــد بــه ابــزار کنتــرل حاکمــان تبدیــل شــده اســت 
تــا مــردم را در جهــت اهــداف و اولویت هــای حاکمیــت بــه کار بگیرنــد، بــه آن هــا در قبــال 
تبعیــت از حکومــت امتیــاز اجتماعــى اعطــا کنــد، و یــا حتــى اگــر ترجیــح دادنــد از آن هــا 
در اردوگاه هــای کار اجبــاری بیــگاری بکشــند. در واقــع تغییــرات مثبتــى کــه مى توانســت 
در نهادهــای ایــن کشــور بــه وقــوع بپیونــدد بــه واســطة ابزارهایــى کــه رشــد اقتصــادی در 
اختیــار حکومــت چیــن قــرار داده بیشــتر از همیشــه دور از دســترس بــه نظــر برســد و جهــان 

بیش تــر از همیشــه از ســوی پکــن مــورد تهدیــد واقــع شــود.

در واقــع امــروزه الگــوی چینــى بیشــتر از آن کــه تأییــدی بــر مــدل اســتالینى توســعه باشــد، 
ــور  ــد. ظه ــاب مى آی ــه حس ــمیتى ب ــرد اس ــه رویک ــه ب ــرورت توج ــر ض ــاره ای ب ــد دوب تأیی
الگــوی چینــى و تبعــات آن نشــان مى دهــد بیــش از هــر وقــت دیگــری بــه بازگشــت بــه 
ــا توســعه  ــم. ملت هــا ی ــاز داری ــه توســعه داشــت نی رویکــردی کــه آدام اســمیت نســبت ب
ــای  ــد؛ رشــد های ســریع در بازه ه ــعه نمى ده ــا را توس ــد،  کســى آن ه ــا نمى یابن ــد، ی مى یابن
ــى  ــه ایده های ــوان بســته ب ــًا مى ت ــوان هــم ارز توســعه دانســت. صرف ــى خــاص را نمى ت زمان
ــم کــه جــان، مــال و  ــه وجــود بیاوری ــا نهادهایــى را ب ــم ت ــم تــاش کنی کــه در ذهــن داری
ــعه  ــوی توس ــه س ــتر آن ب ــراد در بس ــد و اف ــت کن ــری حفاظ ــیوة بهت ــه ش ــراد را ب آزادی اف
ــازده وارد  ــای زودب ــام میانبره ــه ن ــه ب ــى ک ــا و اقتدارهای ــه قدرت ه ــد. البت ــت کنن حرک
ــه برهــوت  ــا ب ــد ی ــه مى کنن ــى و پرهزین ــق توســعه را طوالن ــن طری عمــل مى شــوند و از ای
ــز  ــاره ای ج ــخت چ ــنگاخ س ــن س ــد در ای ــر مى رس ــه نظ ــا ب ــتند. ام ــم نیس ــانند ک مى کش

مبــارزه و تأکیــد بــر ایــن نــکات مهــم وجــود نــدارد.

در واقــع امــروزه الگــوی چینــى بیشــتر از آن کــه تأییــدی بــر مــدل اســتالینى توســعه 
ــاب  ــه حس ــمیتى ب ــرد اس ــه رویک ــه ب ــرورت توج ــر ض ــاره ای ب ــد دوب ــد، تأیی باش
ــت  ــر وق ــش از ه ــد بی ــان مى ده ــات آن نش ــى و تبع ــوی چین ــور الگ ــد. ظه مى آی
دیگــری بــه بازگشــت بــه رویکــردی کــه آدام اســمیت نســبت بــه توســعه داشــت 

نیــاز داریــم.
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نظریة توسعة تکاملی
چرا اصطالح دولِت توسعه گرا نادرست است؟

گفتگو با دکتر محمدقلی یوسفی

و مســائل  توســعه  بــاب  در 
از  یکــى  بــا  پیرامونــش 
پژوهشــگران برجســته ایــن 
ــو  ــه گفتگ ــران ب ــوزه در ای ح
ــى  ــر محمدقل ــته ایم؛ دکت نشس
یوســفى استاد دانشــگاه و مؤلف 
کتــاب »خطاهــای فکــری علــم 
ــة پیــش رو  اقتصــاد« در مصاحب
ــة  ــه مقول ــاوت ب ــى متف نگاه

دارد. توســعه 
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ــه  ــا معنــا و ادبیــات توســعه آغــاز می کنیــم. از نظــر شــما توســعه ب  ســؤال نخســت را ب
چــه معناســت؟

واژه توســعه  در لغــت بیشــتر بــه معنــى یــک فراینــد تحــول اســت و ایــن فراینــد دو  بحــث 
اساســى »تغییــرات درون زا« و »گذشــت زمــان« را در برمى گیــرد. در زیســت شناســى توســعه 
و تکامــل اغلــب بــه صــورت متــرادف اســتفاده شــده اســت. توســعه بیشــتر هــدف اســت و 
ــر رشــد اقتصــادی مطــرح مى شــود. واژة  تکامــل وســیله و روش توســعه اســت کــه در براب
تکامــل ابتــدا توســط اسپنســر و بعــد المــارک و دارویــن به کارگرفتــه شــد. امــا درکاربــرد 
ــانى«  ــار انس ــاب »تب ــن در کت ــود. داروی ــاوت ب ــر متف ــا از یکدیگ ــد آن ه ــن واژه، تأکی ای
)1۸5۹( بر»منشــأء انــواع« و »تغییــر انــواع« تأکیــد مى کــرد و اسپنســر )1۸5۲و1۸۹1( بــر 
»تغییــر انــواع از طریــق انتخــاب« اصــرار مى نمایــد. المــارک بــر ایــن نظــر بــود کــه فراینــد 

تکامــل دســتاورد طبیعــى ظرفیــت ذاتــى ارگانیســم اســت. 
گرچــه هــر ســه بــر تکامــل تأکیــد مى کننــد امــا در نظریــة دارویــن تکامــل از طریق»مبــارزه 
ــب ترین«   ــاء مناس ــا »بق ــح« ی ــاء اصل ــاس »بق ــر اس ــر ب ــدگاه اسپنس ــاء « و در دی ــرای بق ب
صــورت مى گیــرد. ولــى وبلــن اولیــن کســى بــود کــه اعتقــاد داشــت اقتصــاد یــک موضــوع 
تکاملــى اســت و بــا فیزیــک مکانیــک تفــاوت دارد. افــراد دیگــری ماننــد کارل منگــر نیــز 
معتقــد بودنــد کــه متغیرهــای مهمــى ماننــد پــول، قانــون، و زبــان فراینــد تکاملــى را بــدون 
دخالــت دولــت طــى مى کننــد. میــزس اقتصــاد را یــک ارگانیســم، و بــازار را یــک فراینــد 
تکاملــى تعریــف مى کــرد و هایــک عــاوه بــر تأکیــد بــر تکامــل، نظریــة نظــم خودانگیختــه 
را مطــرح ســاخت. شــومپیتر نیــز آن را »تغییــرات درون زا و خودانگیختــه ای کــه تعــادل قبلــى 
ــع  ــرد. در واق ــف ک ــازد« تعری ــى س ــرار م ــى را برق ــًا متفاوت ــادل کام ــد و تع ــم مى زن را به
توســعه و تکامــل همــواره حــول محــور انســان قــرار داشــته اســت. درحقیقــت، ایــن تغییــِر 
ــیله  ــا وس ــه او نه تنه ــود چراک ــاد مى ش ــل در اقتص ــب تکام ــه موج ــت ک ــانى اس ــل انس عام
و نیــروی محرکــة توســعه، بلکــه هــدف آن اســت. در واقــع ایــن کنــش انســانى اســت کــه 
موضــوع علــم اقتصــاد اســت. اگرچــه توســعه، هــدف علــم اقتصــاد اســت و همــه مکاتــب 
ــعه  ــا نئوکاســیک ها و سوسیالیســت ها، توس ــد، ام ــام مى کنن ــود اع ــدف خ فکــری آن را ه
ــد. امــا ایــن دو واقعــًاً یکــى نیســتند. مــن  ــا رشــد اقتصــادی متــرادف در نظــر مى گیرن را ب
ــرده و  ــریح ک ــا را تش ــاوت آن ه ــادی« تف ــعه اقتص ــد و توس ــتراتژی های رش ــاب »اس در کت
ــى دوم،  ــگ جهان ــس از جن ــان داده ام. در دوران پ ــا را نش ــده آن ه ــاوت عم ــل ۲5 تف حداق
عبــارت توســعه بیشــتر مطــرح شــده کــه در واقــع هــدف از آن اعــام جدایــى و نارضایتــى از 
»رشــد اقتصــادی« بــوده اســت. اگرچــه توســعة اقتصــادی بــه عنــوان یــک رشــته متمایــز در 
محافــل آکادمیــک و تحقیقاتــى جایگاهــى دارد و بــه برخــى از محققیــن آن جایــزة نوبــل هــم 
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اعطــا شــده اســت امــا هنــوز نتوانســته از رســوبات اقتصــاد نئوکاســیک خــود را جــدا کنــد. ن
ویــت کــه پــس از هایــک نقــش مهمــى در تجدیــد حیــات اقتصــاد توســعه و تکامــل داشــته 
اســت یــک تعریــف مطلــوب از توســعه یــا تکامــل ارائــه نمــوده اســت کــه مــن در این جــا 
ــر تغییــرات از درون اســت...  ــًا نقــل مى کنــم. او مى گویــد »اقتصــاد تکاملــى متمرکــز ب عین
ایــن فراینــد ناشــى از فعالیت هــای کارگزارانــى اســت کــه بــا داشــتن »محدودیــت عقانیــت«  
ــئله در  ــن مس ــد... بنابرای ــى کنن ــد نوآفرین ــد و قادرن ــران مى آموزن ــود و دیگ ــة خ از تجرب
ــادی در  ــع اقتص ــف، مناب ــرایط مختل ــت ش ــه تح ــه چگون ــت ک ــن نیس ــى ای ــاد تکامل اقتص
تعــادل بــه صــورت بهینــه تخصیــص داده شــوند...بلکه در عــوض مســئله ایــن اســت کــه چــرا 
و چگونــه دانــش، ترجیحــات، تکنولــوژی و نهادهــا در فراینــد طــى زمــان تغییــر مى کننــد و 
ایــن تغییــرات چــه اثــری بــر وضعیــت اقتصــادی در هــر لحظــه زمانــى برجــای مى گــذارد.«
ــرادف  ــعه مت ــل و توس ــروزه تکام ــدند ام ــرض مى ش ــرادف ف ــعه مت ــد و توس ــًا رش ــر قب اگ
ــت.  ــته ها اس ــام رش ــدف تم ــعه ه ــد توس ــرض ش ــه ع ــور ک ــا همان ط ــوند. ام ــرض مى ش ف

ــه تقلیــد از  ــه توســعه هســتند. رشــد ب امــا »رشــد« و »تکامــل« وســیله و فراینــد رســیدن ب
فیزیــک و تکامــل بــه تقلیــد از بیولــوژی مطــرح شــده اســت. البتــه بیولــوژی نیــز خــود از 
علــوم اجتماعــى و مخصوصــًا اقتصــاد تأثیــر پذیرفتــه اســت. مارشــال اقتصــاد را شــاخه ای از 
ــرد.  ــى مى ک ــى معرف ــت شناس ــاد« را زیس ــه اقتص ــى »مّک ــت و حت ــى مى دانس زیست شناس
ــد  ــم بع ــت ه ــیک اس ــاد نئوکاس ــته اقتص ــذاران برجس ــر بنیان گ ــه از دیگ ــان ک ــک ه فران
ــمت  ــه س ــاد ب ــى اقتص ــى نخواه ــه خواه ــت ک ــه اس ــود گفت ــا خ ــادی ب ــای زی از چالش ه
ــباهت  ــه ش ــیک ک ــر نئوکاس ــته دیگ ــراد برجس ــد. از اف ــد ش ــل خواه ــى متمای زیست شناس
ــت آرو اســت. او  ــال کن ــرای مث ــد ب ــک مى بین ــه زیســت شناســى بیشــتر نزدی اقتصــاد را ب
ــد در  ــاد بای ــى، اقتص ــت شناس ــا زیس ــاد ب ــابهت اقتص ــل مش ــه دلی ــه ب ــود ک ــد ب ــز معتق نی
ــه جــای فیزیــک از زیست شناســى اســتفاده کنــد. على رغــم ایــن کــه  روش شناســى خــود ب
افــرادی ماننــد هربــرت اسپنســر، بنیان گــذار علــوم اجتماعــى، بــر اهمیــت زیست شناســى بــر 
ــت های  ــروزه »داروینیس ــه ام ــته ای ک ــود رش ــه مى ش ــرد و گفت ــد ک ــن تأکی ــات داروی نظری
اجتماعــى« خوانــده مى شــود از حمایــت اسپنســر برخــوردار بــود، امــا نــه تنهــا از همــان ابتــدا 
بــر »داروینیســت های اجتماعــى« نقدهــای جــدی وارد شــد بلکــه معرفــى آن موجــب ایجــاد 

ایــن کنــش انســانى اســت کــه موضــوع علــم اقتصــاد اســت. اگرچــه توســعه، هــدف 
علــم اقتصــاد اســت و همــه مکاتــب فکــری آن را هــدف خــود اعــام مى کننــد، امــا 
ــرادف در نظــر  ــا رشــد اقتصــادی مت نئوکاســیک ها و سوسیالیســت ها، توســعه را ب

مى گیرنــد. امــا ایــن دو واقعــًاً یکــى نیســتند.
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شــکاف در بیــن محققیــن علــوم اجتماعــى گردیــد. الزم بــه ذکراســت کــه در این جــا منظــور 
از شــباهت اقتصــاد بــا زیســت شناســى نبایــد مــا را بــه اشــتباه بیانــدازد. در این جــا تأکیــد 
بــر تکامــل فرهنگــى یــا اجتماعــى اســت و بــر روش شناســى تکاملــى تأکیــد مى شــود، کــه در 
کتــاب »تکامــل و توســعه« آن را توضیــح داده ام. تنهــا بایــد بگویــم کــه در تکامــل اجتماعــى 
عامــل تعیین کننــدة انتخــاب، خصوصیــات فیزیکــى و ارثــى افــراد نیســت. تکامــل فرهنگــى 
برخــاف تکامــل بیولوژیکــى ویژگــى اکتســابى دارد و مبتنــى بــر انتخــاب گروهــى اســت که 
از نظــر تکامــل بیولوژیــک نقشــى نــدارد. در واقــع تکامــل اجتماعــى از داروینســم اجتماعــى 
متفــاوت اســت. بــازارآزاد چیــزی نیســت کــه داروینیســت های اجتماعــى تصــور مى کننــد؛ 
آن هــا بــازار را مبــارزة بیــن ثروتمنــد و فقیــر یــا قــوی و ضعیــف ترســیم مى کننــد کــه بــه 

شــدت نادرســت اســت. رمــز موفقیــت، همــکاری و تقســیم کار اســت.

ــى و  ــران علوم اجتماع ــان صاحب نظ ــر می ــاف نظ ــتم اخت ــرن بیس ــى ق ــال های ابتدای در س
ــت  ــوان گف ــى و رســمى مى ت ــه صــورت علن ــه ب ــت ک ــاال گرف ــان ب علوم زیست شناســى چن
ــل  ــة تکام ــود نظری ــان خ ــه در آن زم ــد. البت ــف ش ــیار ضعی ــا بس ــع ی ــا قط ــاط آن ه ارتب
ــت.  ــرار داش ــدای راه ق ــود و در ابت ــده نب ــناخته ش ــًا ش ــى کام ــل علم ــن محاف ــوز در بی هن
ــات  ــری از ریاضی ــا بهره گی ــم فیزیــک ب ــد زیســت شناســى، عل ــا برخــاف پیشــرفت کن ام
ــه علوم انســانى  ــن تحــوالت موجــب شــد در زمین ــده ای داشــته اســت. ای پیشــرفت خیره کنن
ــت  ــوان جه ــک مى ت ــد از فیزی ــا تقلی ــه ب ــرد ک ــوت بگی ــده ق ــن ای ــاد ای ــًا اقتص و مخصوص
ــى  ــک و ریاض ــای فیزی ــب مدل ه ــان ها را در قال ــار انس ــاد، رفت ــر اقتص ــت دقیق ت مدیری
ــر رشــد اقتصــادی  ــد و ب ــن شــیوه را اتخــاذ کردن ــن کــرد. نئوکاســیک ها ای تفســیر و تبیی
ــى  ــه حت ــازنده بلک ــا  غیرس ــه تنه ــداول ن ــد مت ــای رش ــرد مدل ه ــا رویک ــد. ام ــد نمودن تأکی
ــد.  ــده مى گیرن ــا را نادی ــا و پارامتره ــن متغیره ــط بی ــا رواب ــن مدل ه ــت. ای ــده اس گمراه کنن
لــذا ایــن مدل هــا  نهادهــا و عواملــى ماننــد وضعیــت سیاســى، گرایش هــا و تمایــات مــردم 
ــور  ــازی به ط ــن ساده س ــد. ای ــرض مى کنن ــده ف ــات را داده ش ــش و اطاع ــت دان و وضعی
بنیــادی بــا واقعیــات بــرای تحلیــل رشــد کوتاه مــدت در یــک اقتصــاد پیشــرفته تردیدآمیــز 
و در خصــوص پیشــرفت بلندمــدت کشــورهای توســعه نیافته به طورکلــى نامناســب اســت .

امــا بررســى نظــرات  صاحــب نظرانــى کــه در ســال هــای بعــد از جنــگ، توســعه را متمایــز 

توســعة کشــورهای پیشــرفته از یــک مســیر واحــد و همــوار نگذشــته و آزمــون و 
ــب اینجاســت کــه موفقیت هــای آن هــا  ــادی را از ســرگذرانیده اند؛ جال خطاهــای زی
نــه تنهــا مبتنــى بــر طــرح و برنامــه ای نبــوده بلکــه حتــى از قبــل قابــل تصــور نبــود.
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از رشــد معرفــى کــرده انــد مخصوصــًا افــرادی ماننــد پیتــر بائــر1، پــال اســتریتن، آمارتیــا ن
ســن و جــراد ام. میــر و دیگــران حاکــى از آن اســت کــه ایــن افــراد توســعه را »رشــد همــراه 
ــر  ــه ه ــد. ب ــف کرده ان ــش آزادی« تعری ــاب و افزای ــق انتخ ــترش ح ــاه، گس ــش رف ــا افزای ب
حــال مــن پــس از مطالعــة نظریــات فرهیختــگان در ایــن موضــوع و دســتاوردهای عملــى 
کشــورهای مختلــف یــک تعریــف جامــع از توســعه ارائــه نمــوده ام. بــه نظــرم توســعه را مــى 
ــا و  ــا و انتخاب ه ــترش فرصت ه ــاه، گس ــری از آزادی، رف ــة تفکیک ناپذی ــوان »مجموع ت
ــن تعریفــى اســت کــه  ــى« تعریــف کــرد. ای ــراری اصــول حقــوق بشــر در جامعــة مدن برق
ــه  مــن از توســعه مى فهمــم و آن را در کتــاب »اســتراتژی های رشــد و توســعه«)13۸۸( ارائ
ــه عنــوان  ــر تعریــف توســعه ب کــرده ام. در ایــن تعریــف ویژگــى تفکیک ناپذیــری داللــت ب
یــک ارگانیســم دارد. آزادی کلیــدی اســت امــا در جنــگل همــه آزادنــد و قــوی هــم ضعیــف 
ــت.  ــب نیس ــان مناس ــى انس ــرای زندگ ــرد و ب ــارت مى گی ــه اس ــا ب ــرد ی ــن مى ب را از بی
انســان نیــاز بــه جامعــة مدنــى دارد. رفــاه مبیــن ارتقــاء کمــى و کیفــى زندگــى اســت امــا بــه 
تنهایــى کافــى نیســت؛ چــرا کــه در زنــدان هــم مى تــوان رفــاه افــراد را بــاال بــرد. گســترش 
ــر توســعه و آزادی دارد و رعایــت  ــت ب ــه همیــن ترتیــب دالل فرصت هــا و انتخاب هــا هــم ب
ــة  ــان جامع ــا هم ــد ی ــة قانونمن ــراد در جامع ــه اف ــوق هم ــت حق ــوق بشــر مســتلزم رعای حق
مدنــى اســت. در نتیجــه وجــود و برقــراری همــه این هــا بــه صــورت یــک مجموعــه بــا هــم 
ــوالت »آزادی«،  ــود، مق ــه مى ش ــه ماحظ ــه ک ــا همان گون ــد. ام ــان مى ده ــعه« را نش »توس
»رفــاه«، »گســترش فرصت هــا و انتخاب هــا« و »حقــوق بشــر« چنــان زیبــا و جــذاب هســتند 
کــه  هــر انســانى را مجــذوب خــود مى ســازند. دســتیابى بــه چنیــن اهــداف واالیــى خواســت 
و آرزوی هــر ملتــى اســت و همــه کشــورها ســعى دارنــد کــه بــه ایــن اهــداف دســت یابنــد. 
امــا على رغــم داشــتن چنیــن اهــداف مشــترکى عملکــرد کشــورها جهــت رســیدن بــه آن هــا 
ــن  ــى از ای ــتند خیل ــد توانس ــعه یافته ان ــه توس ــورها ک ــى از کش ــت. برخ ــوده اس ــان نب یکس
مشــکات را پشــت ســر گذاشــته و بــه آن اهــداف کــم و بیــش دسترســى پیــدا کننــد. امــا 
ــه  ــراوان نتوانســتند ب ــع ف ــاد و صــرف مناب ــاش زی ــم ت ــادی از کشــورها على رغ ــداد زی تع

جرگــة کشــورهای توســعه یافتــه راه یابنــد.  

ــد  ــرح کردی ــعه« مط ــد و توس ــای رش ــتراتژی ه ــاب »اس ــم در کت ــان ه ــه خودت ــؤالی ک  س
واقعــاً مهــم اســت؛ اگــر واقعــاً اهــداف مشــترکی در بیــن کشــورها بــرای توســعه وجــود دارد و 
نمونه هــای موفقــی هــم وجــود دارد، چــرا کشــورهای توســعه نیافتــه ســعی نمی کننــد در همــان 
مســیری حرکــت کننــد کــه کشــورهای توســعه یافتــه رفته انــد تــا بــه اصطــالح توســعه یابند؟

Peter Bauer-1



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

153

اگرچــه ســؤال ســاده اســت امــا پاســخ آن بســیار دشــوار اســت، زیــرا بــه بررســى شــرایط 
اقتصــادی، اجتماعــى، سیاســى، فرهنگــى و تاریخــى هــر دو گــروه از کشــورها نیــاز اســت. 
ــگاه  ــن جای ــه ای ــه ســادگى ب ــز ب ــق نی ــه کشــورهای موف ــت ک ــوان گف ــن مى ت ــه یقی ــا ب ام
ــادی را  ــانى زی ــادی و انس ــای م ــت هزینه ه ــن موقعی ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه و ب ــت نیافت دس
ــى  ــیاری را ط ــای بس ــچ و خم ه ــود پی ــعة خ ــیر توس ــک در مس ــده اند و بى ش ــل ش متحم
کرده انــد. توســعة کشــورهای پیشــرفته از یــک مســیر واحــد و همــوار نگذشــته و آزمــون و 
خطاهــای زیــادی را از ســرگذرانیده اند؛ جالــب اینجاســت کــه موفقیت هــای آن هــا نــه تنهــا 
مبتنــى بــر طــرح و برنامــه ای نبــوده بلکــه حتــى از قبــل قابــل تصــور نبــود. بعدهــا معلــوم 
ــوند و  ــق مى ش ــد موف ــال کنن ــى را دنب ــای معین ــد و نهاده ــه قواع ــورهایى ک ــه کش ــد ک ش
ــدل  ــا  الگــو و م ــه تنه ــن ن ــند. بنابرای ــم مى رس ــعه« مى نامی ــا آن را »توس ــه م ــزی ک ــه چی ب
معینــى وجــود نــدارد بلکــه شــرایط تاریخــى، اقتصــادی و اجتماعــى کشــورهای توســعه نیافته 
امــروزی بســیار متفــاوت از وضعیتــى اســت کــه کشــورهای توســعةافته فعلــى برنامه توســعه 
ــورها  ــن کش ــای ای ــکات و محدودیت ه ــا، مش ــات، فرصت ه ــد؛ امکان ــاز کردن ــود را آغ خ
یکســان نبــوده بنابرایــن امــکان نســخه برداری وجــود نــدارد. امــا ایــن بــدان معنــى نیســت 
کــه نشــود از تجربیــات آن هــا در مــوارد و موقعیت هــای مختلــف اســتفاده کــرد. برعکــس 
تجربــه کشــورهای توســعةافته نشــان مى دهــد کــه مســیر موفقیــت کــدام اســت و مى تــوان 
از امکانــات ودســتاوردهای فنــى و تکنولوژیکــى آن هــا بهــره گرفــت و در صــرف هزینــه و 
زمــان صرفــه جویــى کــرد. امــا اســتفاده از تجربیــات و دانــش فنــى آن هــا مســتلزم شــناخت 
ــه  ــت. اگرچ ــه اس ــعه نیافت ــورهای توس ــای کش ــع و محدودیت ه ــات، مناب ــت، امکان وضعی
کشــورها مى تواننــد اهــداف و امیــال متفــاوت داشــته باشــند امــا مهم تریــن مســئله مربــوط 

بــه چگونگــى رســیدن بــه ایــن اهــداف اســت. 

ــال های  ــًاً در س ــود، مخصوص ــتقال خ ــب اس ــس از کس ــعه نیافته پ ــورهای توس ــتر کش بیش
پــس از جنگ جهانــى دوم، کــه دوره گســترش سوسیالیســم و اســتقبال از آن در ســطح جهــان 
ــد و  ــه مى کردن ــرفته مقایس ــورهای پیش ــا کش ــود را ب ــى خ ــادی رفاه ــت اقتص ــود، وضعی ب

ــط  ــاورة غل ــى و مش ــه راهنمای ــعه نیافته ب ــورهای توس ــای کش ــى از ناکامى ه بخش
ــای  ــا ذهنیت ه ــه ب ــود ک ــوط مى ش ــى مرب ــای بین الملل ــعه در نهاده ــرگاِن توس خب
ــن  ــه آمریکای التی ــد. تجرب ــه کشــورها داده ان ــده ای ب ــای گمراه کنن ــازاری ایده ه ضدب
ــر همــگان واضــح و عیــان شــده  و ایــران پــس از جنــگ در ایــن رابطــه امــروزه ب

اســت.
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ــن ن ــان ای ــن زم ــاش داشــتند کــه در کمتری ــدی خــود شــده و ت ــن درآم متوجــه ســطح پایی
عقب ماندگــى خــود را جبــران کننــد. لــذا بــرای دســتیابى بــه ایــن هــدف از نهادهــای پولــى 
و مالــى بین المللــى مخصوصــًا دو نهــاد پولــى بــزرگ »صنــدوق بین المللــى پــول« و »بانــک 
ــد  و از مشــاوره های آن هــا بهــره  جهانــى« بــرای بازســازی، تقاضــای کمــک مالــى مى کردن
مى بردنــد. ایــن نهادهــا مشــاورینى بــه ایــن کشــورها  اعــزام مى کردنــد تــا مشــکات آن هــا 
را بررســى کننــد. بــا ایــن حــال کمک هــای خارجــى بیشــتر در جهــت ثروتمندکــردن حاکمان 
کشــورهای جهــان ســوم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. جهان ســوم و اســتقراض خارجــى 
به هــم گــره خورده انــد، لــذا جهان ســوم یــک اصطــاح سیاســى اســت نــه اقتصــادی. انتقــال 
رســمى پــول دولــت بــه دولــت یــک منبــع ضدبــازاری اســت و حاکمــان کشــورهای جهــان 
ــد.  ــتفاده مى کنن ــود اس ــردم خ ــادی م ــى اقتص ــرل زندگ ــت کنت ــا جه ــن کمک ه ــوم از ای س
چــرا کــه ایــن کمک هــا بــه دولت هــا داده مى شــود و دولــت را در مقابــل بخــش خصوصــى 
ــم  ــروی مه ــک نی ــل ی ــمى در عم ــى رس ــای خارج ــر کمک ه ــر بائ ــد. از نظ ــت مى کن تقوی

ضدبــازاری اســت. 
در »بازســازی جامعــه«، چنیــن تصــور مى شــد کــه دولــت بــا مداخلــة خــود بهتــر مى توانــد 
ــاس  ــورها براس ــن کش ــذا ای ــد. ل ــتفاده کن ــع  اس ــص مناب ــت تخصی ــاب جه ــع کمی از مناب
خطــوط عقانــى متمرکــز گردیدنــد تــا اقتصــاد خــود را ســر و ســامان بدهنــد. در واقــع تصور 
ــى  ــه بیشــتر محصــول تصادف ــة آزاد را ک ــای جامع ــوان نهاده ــه ســادگى مى ت ــه ب مى شــد ک
تحــوالت خــاص تاریخــى هســتند و مســیرهای متفاوتــى را پیموده انــد از طریــق به کارگیــری 
ــه  ــرج خــود خــارج کــرد و ب ــرج و م ــراً ه ــت ظاه ــل و طــرح، ســازمان دهى و از وضعی عق
نظــم درآورد تــا در آن عــاوه بــر مســاوات، انصــاف و عدالــت نیــز برقــرار شــود. مهندســین 
ــد  ــه آن تولی ــه ب ــزی ک ــرات چی ــق تغیی ــد از طری ــه بتوانن ــد ک ــن کردن ــى را تدوی مدل های
ناخالــص داخلــى یــا تولیــد ناخالــص ملــى ســرانه کــه بــه آن »رشــد اقتصــادی« گفتــه مى شــد 
به طــور خــاص در وضعیــت نابهنجــار موجــود در کشــورهای توســعه نیافته سروســامان بدهنــد. 
ــه مى شــد کــه درآمــد ســرانة واقعــى یــک کشــور طــى  ــه فراینــدی گفت رشــد اقتصــادی ب
یــک دوره طوالنــى افزایــش یابــد. اعتقــاد بــر ایــن بــود که اگــر رشــد اقتصــادی اتفــاق بیافتد 
ســایر اهــداف نظیــر رفــع فقــر و بیــکاری و نابرابــری اقتصــادی تحقــق خواهــد یافــت. لــذا 
مفهــوم رشــد متــرادف توســعه فــرض مى شــد. امــا بــه مــرور على رغــم ایــن کــه کشــورها 
ــى  ــکاری و عقب ماندگى هــای صنعت ــر و بی ــد، مشــکات فق ــه مى کردن ــى را تجرب رشــد باالی
ــه کشــورها  ــه اگرچ ــد ک ــى نشــان مى ده ــه عمل ــد. تجرب ــى مان ــا باق ــان پابرج ــا همچن آن ه
ــه تنهــا فقــر و  رشــدهای زیــادی را تجربــه کردنــد امــا ایــن رشــد بــه توســعه نیانجامیــد. ن
بیــکاری کــم نشــد بلکــه در بیشــتر مــوارد مشــکات کشــورها تشــدید گردیــد. بــه همیــن 
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ــع  ــد. در واق ــعه نامیدن ــدون توس ــد ب ــوالت را رش ــن تح ــران ای ــى از صاحب نظ ــر برخ خاط
رشــد اقتصــادی یــک شــاخص مبهــم، جمعــى، کان و گمراه کننــده اســت و بیشــتر در جهــت 
توجیــه مداخــات دولتــى مطــرح شــده و بیشــتر مبیــن مصــرف اســت و نــه تولیــد. پــس از 
ــال های  ــًاً در س ــادی مخصوص ــد اقتص ــه رش ــوم ب ــاخص موس ــایى های ش ــدن نارس روشن ش
ــاوة  ــد به ع ــعه را »رش ــد. توس ــرح ش ــعه« مط ــاح »توس ــى دوم، اصط ــد از جنگ جهان بع
ــن نوشــت: »آن چــه در توســعه اهمیــت دارد  ــى ســیرز چنی ــد. دادل ــر« تعریــف مى کردن تغیی
ــکاری  ــت؟ بی ــده اس ــه ش ــر چ ــد فق ــن فراین ــه در ای ــت ک ــل اس ــن قبی ــش هایى از ای پرس
ــت هرســه از ســطح  ــه اســت؟ اگــر وضعی ــری چگون ــت نابراب ــری کــرده و وضعی چــه تغیی
ــه پاییــن نــزول کــرده باشــد، بــدون شــک ایــن یــک دوره توســعه اســت. امــا اگــر  ــاال ب ب
یــک یــا دو مــورد از ایــن مســائل بدتــر شــده باشــد، یــا هــر ســه آن هــا بــا هــم بدتــر شــده 
باشــد، نمى توانیــم نتیجــه را توســعه بنامیــم حتــى اگــر درآمــد ســرانه دوبرابــر شــده باشــد. 
ــط  ــاوره غل ــى و مش ــه راهنمای ــعه نیافته ب ــورهای توس ــای کش ــى از ناکامى ه ــع بخش در واق
ــازاری  ــا ذهنیت هــای ضدب خبــرگاِن توســعه در نهادهــای بین المللــى مربــوط مى شــود کــه ب
ــس از  ــران پ ــن و ای ــه آمریکای التی ــد. تجرب ــورها داده ان ــه کش ــده ای ب ــراه کنن ــای گم ایده ه

جنــگ در ایــن رابطــه امــروزه بــر همــگان واضــح و عیــان شــده اســت.

ــف  ــوم مختل ــفى در عل ــای  فلس ــش ه ــری و بین ــب  فک ــا در مکات ــام تفاوت ه ــع تم در واق
ناشــى از دو برداشــت کامــًا متضــاد از موضــوع »عقانیــت« بــوده اســت کــه بــه نحــو بســیار 
ــاد  ــى اقتص ــب اتریش ــتة مکت ــران برجس ــک« از متفک ــون های ــت ف ــط »آگوس ــى توس جالب
مطــرح شــده اســت و مــن مفصــًا در کتــاب »تکامــل و توســعه« بــه آن هــا اشــاره کــرده ام. 
ــناخته  ــى« ش ــت تکامل ــاخت گرا« و »عقانی ــت س ــوان »عقانی ــت عن ــت ها تح ــن برداش ای
ــور  ــه تص ــزی ک ــین برانگی ــوم تحس ــاف مفه ــاخت گرا« برخ ــت س ــوان »عقانی ــده اند. عن ش

»رویکــرد تکاملــى« کــه هــم واقعى تــر و هــم عمل گراتــر اســت، »توســعه« را نتیجــه 
ــد و اقتصــاد توســعه  ــه طــرح تعــدادی انســان( مى دان عمــل میلیون هــا انســان )و ن
را نــه حاصــل طراحــى و مهندســى از بــاال بــه پاییــن، بلکــه محصــول فراینــد تکاملــى 
خودانگیختــه از پاییــن بــه بــاال تعریــف مى کنــد. ایــن رویکــرد مبتنــى بــر اقتصــاد 
ــا  ــازد. در این ج ــدود مى س ــت را مح ــت دول ــت و فعالی ــازار اس ــم ب آزاد و مکانیس
»توســعه« به عنــوان یــک فراینــد تکاملــى خودانگیختــه تبییــن مى شــود کــه بى نیــاز 
از حکمرانــى اســت کــه نمى تــوان آن را از بــاال بــه پاییــن مهندســى و یــا از خــارج 

بــه داخــل تزریــق کــرد. در واقــع نظــم خودانگیختــه دســتاورد مهندســى نیســت.
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مى شــود اتــکاء آن بــر »عقانیــت« در اصطــاح معمــول و متــداول باشــد، بــر عقانیــت در ن
ــه نوعــى  ــر »حســابگری« تمرکــز دارد و ب ــات دکارت متکــى اســت کــه ب چارچــوب نظری
ــر  ــا را ب ــوان دنی ــه مى ت ــت ک ــن اس ــور برای ــد. تص ــزاری نامی ــت اب ــوان آن را عقانی مى ت
طبــق تمایــات انســانى قالب ریــزی کــرد. امــا تــاش جهــت مهندســى اقتصــادی اجتماعــى 
مســتلزم داشــتن چنــان دانــش، اطاعــات و تــوان تحلیلــى و ظرفیتــى اســت کــه فراتــر از 
ــنده  ــرور کش ــت غ ــت. در حقیق ــذب آن اس ــه ج ــادر ب ــانى ق ــل انس ــه عق ــت ک ــزی اس چی
دولت مــردان و مهندســین اجتماعــى بــه دالیــل مختلــف اغلــب بــا شکســت مواجــه مى شــوند 
ــل،  ــه عق ــکاء ب ــد. ات ــا مى افزاین ــر آن ه ــع ب ــکات جوام ــردن مش ــای برطرف ک ــه ج و ب
ــه  ــد و ب ــل واقفن ــت عق ــه محدودی ــى ب ــاِن واقع ــود. عقل گرای ــى مى ش ــب عمل گرای موج
خطاهــای انســانى و نااطمینانــى در رفتــار انســان بــاور دارنــد. از ایــن رو، رویکــرد عقانیــت 
ــیاری  ــى بس ــای علم ــار خطاه ــاد و گرفت ــواری های زی ــا دش ــه ب ــل مواج ــاخت گرا در عم س
ــه ایــده آل  ــت، ب ــرای محدودکــردن قــدرت دول ــه ب ــه جــای توصی اســت. از نظــر سیاســى ب
قــدرت اکثریــت خاتمــه یافــت. رویکــرد اول را مــى تــوان رویکــرد مهندســى نامیــد. ایــن 
رویکــرد دســتیابى بــه توســعه را از طریــق ترتیبــات عامدانــه و عقایــى توســط یــک نهــاد 
متمرکــز برنامه ریــزی میســر مى دانــد کــه بــا اقتــدار بــه مهندســى روابــط متقابــل انســان ها 
در جامعــه و نیــز تخصیــص بهینــة منابــع مــى پــردازد. در ایــن رویکــرد »توســعه« محصــول 
طــرح و برنامــه منبعــث از عقــل تعــدادی از افــراد اســت کــه در رأس جامعــه قــرار مى گیرنــد 
و بــه صــورت مکانیکــى از بــاال بــه پاییــن بــه اجــرا در مى آیــد. ایــن رویکــرد در کشــورهای 
ــى و  ــات عمل ــا تجربی ــت. ام ــوده اس ــج ب ــر رای ــت مداخله گ ــب دول ــتى و صاح سوسیالیس
ــم  ــه نظ ــت ک ــان داده اس ــى نش ــه خوب ــان ب ــه شناس ــان و جامع ــری اقتصاددان ــات نظ تحقیق
بــدون طــرح یــا »نظــم خودانگیختــة تکاملــى« مى توانــد دســتاوردی بســیار مهم تــر و فراتــر 
از چیــزی تولیــد کنــد کــه برنامه ریــزان  متمرکــز دولتــى ســعى در عرضــه آن دارنــد و ایــن 
همــان نکتــه ای اســت کــه در رویکــرد  دوم مــورد تأییــد قــرار مى گیــرد. »رویکــرد تکاملــى« 
ــان  ــا انس ــل میلیون ه ــه عم ــعه« را نتیج ــت، »توس ــر اس ــم عمل گرات ــر و ه ــم واقعى ت ــه ه ک
)و نــه طــرح تعــدادی انســان( مى دانــد و اقتصــاد توســعه را نــه حاصــل طراحــى و مهندســى 
از بــاال بــه پاییــن، بلکــه محصــول فراینــد تکاملــِى خودانگیختــه از پاییــن بــه بــاال تعریــف 
مى کنــد. ایــن رویکــرد مبتنــى بــر اقتصــاد آزاد و مکانیســم بــازار اســت و فعالیــت دولــت را 
محــدود مى ســازد. در این جــا »توســعه« به عنــوان یــک فراینــد تکاملــى خودانگیختــه تبییــن 
مى شــود کــه بى نیــاز از حکمرانــى اســت کــه نمى تــوان آن را از بــاال بــه پاییــن مهندســى و 
یــا از خــارج بــه داخــل تزریــق کــرد. در واقــع نظــم خودانگیختــه دســتاورد مهندســى نیســت.
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ــه  ــر می گــردد و در واکنــش ب ــی ب ــه چــه زمان ــور تئوری هــای توســعه ب  پیدایــش و ظه
چــه اتفاقاتــی بــوده اســت؟

ــات  ــه نظری ــک مجموع ــورت ی ــه ص ــعه ب ــاد توس ــد اقتص ــه ش ــًا گفت ــه قب ــه ک همان گون
منســجم و پیوســته ماننــد اقتصــاد خــرد مطــرح نشــده بلکــه بیشــتر در واکنــش بــه نیازهــای 
ــه  ــه ب ــل توج ــه دلی ــه ب ــوده ک ــى دوم ب ــس از جنگ جهان ــال های پ ــت گذاران در س سیاس
ــه در خصــوص  ــه مطالعــات اولی بازســازی  بیــن المللــى در دوران پــس از جنــگ  منجــر ب
ــد  ــر ش ــگ میس ــس از جن ــال های پ ــعه در س ــه توس ــت ب ــع بازگش ــد. در واق ــعه گردی توس
ــای  ــاورین نهاده ــات مش ــا گزارش ــتقل و ی ــن مس ــات محققی ــر نظری ــى ب ــتر مبتن و بیش
بین المللــى مثــل جامعــة جهانــى توســعه و یــا بانــک جهانــى و صنــدوق بیــن المللــى پــول 
ــد بلکــه مبیــن  ــت نمى کن ــر رویکــرد غیرعلمــى دالل ــه ایــن موضــوع ب ــد. البت تدویــن گردی
ایــن مســئله اســت کــه توســعة اقتصــادی یــک جنبــه بســیار مهــم از فراینــد تاریخــى در کل 
ــى  ــای طبیع ــه عارضه ه ــى ک ــه آن روش ــى ب ــة عموم ــک نظری ــن ی ــت و بنابرای ــع اس جوام
ــعه  ــن توس ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــوند نیس ــه مى ش ــى مطالع ــوم اجتماع ــری عل ــد کمت ــا ح و ت
اقتصــادی تــا حــد زیــادی بــه عوامــل تعیین کننــده ای بســتگى دارد کــه نمى تــوان به آســانى 
ــعه  ــرگان توس ــود. خب ــل نم ــانى تحلی ــیک آن را به آس ــادی نئوکاس ــة اقتص ــزار نظری ــا اب ب
ــد و  ــترین تأکی ــیک بیش ــران نئوکاس ــب نظ ــى و صاح ــى بین الملل ــى و مال ــای پول در نهاده
ــت  ــته اند و اهمی ــعه نیافته داش ــورهای توس ــعة کش ــد توس ــرمایه در فراین ــر س ــز را ب تمرک
نهادهــای اجتماعــى و سیاســى را جهــت فراهــم کــردن بســترهای مناســب حقوقــى، قانونــى 
ــراد آزاد در  ــا اف ــه ب ــه در مقایس ــود ک ــن ب ــر ای ــاد ب ــد. اعتق ــده مى گرفته ان ــى نادی و قضای
ــزان بهتــر مى تواننــد از اطاعــات موجــود اســتفاده کننــد  ــه، برنامه ری یــک نظــم خودانگیخت
ــى در  ــک جهان ــه کــه گــزارش بان ــل شــوند. همان گون ــه پیشــرفت بیشــتر اقتصــادی نائ و ب
ســال 1۹۹7 گفتــه اســت توســعه بــا محوریــت مداخــات دولتــى بــر شکســت بــازار تأکیــد 
ــادی  ــات نه ــا فرضی ــى داد. ام ــت م ــه دول ــت اصــاح آن نقــش مرکــزی را ب ــود و جه مى نم
مســتتر در ایــن نــگاه جهانــى آن گونــه کــه امــروزه مى بینیــم بســیار ســاده انگارانه اســت. در 
ــه جــای تقویــت بخــش  ــى و بانکــى و خبــرگان توســعه ب ــع نهادهــای بیــن المللــى پول واق
خصوصــى، بیشــترین حمایــت را از دولت هــا بــه عمــل آورده انــد، بــا ایــن امیــد کــه دولت هــا 
ــخص  ــرمایه گذاری مش ــرای س ــا را ب ــع، اولویت ه ــص مناب ــزی و تخصی ــق برنامه ری از طری
ــتر  ــت در بیش ــد. در حقیق ــک نماین ــورها کم ــى کش ــادی صنعت ــعة اقتص ــه توس ــد و ب کنن
ســال های پــس از جنــگ جهانــى دوم تــا  دهــه 1۹7۰ دانــش مســلط در حــوزة توســعه بــر 
ضــرورت مداخــات دولــت جهــت بیــرون کشــیدن کشــورها از تلــة فقــر تأکیــد مى نمــود. 
در ایــن دوران اقتصاددانــان بیشــتر بــر »شکســت بــازار« تأکیــد داشــتند ولــى خطــر شکســت 
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دولــت را  نادیــده مى گرفتنــد.  در واقــع جــو غالــب در ایــن مقطــع دولت گرایــى و گرایــش ن
بــه سوسیالیســم بــود. بــه مــوازات تحــوالت فــوق در عرصــه سیاســى گســترش جنبش هــای 
ــه ایــن دیــدگاه فکــری حتــى در  سوسیالیســتى در بیشــتر کشــورهای اروپایــى و گرایــش ب
ــد.  ــى ش ــب رواج دولت گرای ــد موج ــم گردی ــوالت مک کارتیس ــه تح ــر ب ــه منج ــکا ک آمری
پــس از گســترش سوسیالیســم در اروپــا و دیگــر نقــاط دنیــا در ســال هــای دهــه 1۹۲۰ و 
1۹3۰ میــادی، لیبرالیســم ســرمایه داری شــاهد محــدود شــدن حــوزه نفــوذ خــود شــد و در 
جنگ جهانــى اول کشــورهای پیشــرو هزینه هــای زیــادی متقبــل شــدند و درگیــر بازســازی 
ــا  ــت خــود را ب ــا وضعی ــود و آن ه ــه گســترش ب ــای کارگــری رو ب ــد، اتحادیه ه ــود بودن خ
ــادی  ــى اقتص ــتر سیاس ــوق بیش ــان حق ــد و خواه ــه مى کردن ــتى مقایس ــورهای سوسالیس کش
بودنــد. رکــود بــزرگ اواخــر دهــه 1۹۲۰ و طــرح نظریــة جــان مینــارد کینــز بــا تأکیــد بــر 
مداخلــة دولــت و موفقیــت وی در بیــرون بــردن کشــورها از رکــود و مجموعــه ای از عوامــل 
ــت در  ــة دول ــر لســه فر و عــدم مداخل ــع ب ــا آن موق ــا لیبرالیســم کــه ت دیگــر باعــث شــد ت
اقتصــاد تأکیــد داشــت در موضــع خــود تجدیــد نظــر کنــد و بــه ایــن نتیجــه برســد کــه الزم 
ــى در  ــال 1۹3۸ کنفرانس ــان در س ــهور آن زم ــای مش ــد. لیبرال ه ــه کن ــت مداخل ــت دول اس
فرانســه تشــکیل دادنــد بــه نــام »کنفرانــس والتــر لیپمــن« کــه بــه مناســبت انتشــار کتــاب 
والتــر لیپمــن، یکــى از مشــهورترین لیبرال هــای دنیــا، بــه ایــن عنــوان معــروف شــد. تعــداد 
ــه  ــتند. از جمل ــرکت داش ــس ش ــن کنفران ــان در ای ــای جه ــهورترین لیبرال ه ــادی از مش زی
هایــک، میــزس، روژه، والتــر لیپمــن. البتــه بــه غیــر از میــزس بقیــه بــه دخالــت دولــت در 
ــد و  ــتری گرفتن ــدرت بیش ــپ ق ــای چ ــد لیبرال ه ــه بع ــان ب ــد. از آن زم ــاد رأی دادن اقتص
ــت  ــة دول ــه مداخل ــرا ک ــای چپ گ ــه لیبرال ه ــرال ب ــاح نئولیب ــد اصط ــه بع از آن دوران ب
ــود.  ــیک ب ــم کاس ــى لیبرالیس ــتباه تاریخ ــن اش ــه ای ــد. البت ــاق ش ــد اط ــه مى کردن را توجی
چــرا کــه بعدهــا مشــخص شــد دولــت دســتکم ایــن تمایــل را دارد کــه بــه دولــت حداکثــر 
تبدیــل شــود. از نظــر روش شناســى، سوسیالیســم بــازاری اتخــاذ گردیــد و نئوکاســیک ها بــا 
مدل هــای خــود ســعى در پیش بینــى نــرخ رشــد و تــوّرم و دیگــر متغیرهــای کان نمودنــد. 
ــى توســعه کــه  ــد تکامل ــت گســترش یافــت و فراین ــت دول ــا محوری ــه هرحــال توســعه ب ب

ــت. ــرار گرف ــورد بى توجهــى ق ــه اســت م ــازار و نظــم خودانگیخت ــر مکانیســم ب ــى ب مبتن

 مداخالت دولت های توسعه گرا چه پیامدهایی بر جای گذاشته است؟
ــران و دولت مــردان ســالم  ــراد، رهب ــت توســعه گرا نادرســت اســت. اگرچــه اف اصطــاح دول
ــت  ــد توجــه داشــت کــه مالکّی ــا بای ــد ام ــال کنن ــردم اعم ــر م ــری ب ــه کمت ــد هزین مى توانن
خصوصــى از نظــر منطقــى و زمانــى قبــل از شــکل گیری دولــت بــوده اســت. آن هــا نتیجــه 
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تصــرف و تصاحــب از طبیعــت بــوده و یــا از مبادلــه بــا شــخصى دیگــر بدســت آمده اســت. در 
حقیقــت هــدف مالکّیــت بــر منابــع فیزیکــى معیــن بــه ایــن خاطــر بــوده اســت کــه از تجــاوز 
دیگــران مصــون بمانــد و از درگیــری و نــزاع در مــورد اســتفاده از منابــع کمیــاب اجتنــاب 
ــى خــود را  ــى اجــازه دســتبرد و ســوء اســتفاده دیگــران از دارای ــچ صاحــب دارای شــود. هی
ــرکت  ــه ش ــران داوطلبان ــا دیگ ــیم کار ب ــارکت در تقس ــکاری و مش ــه در هم ــد. البت نمى ده
ــکار  ــد آش ــک رش ــاهد ی ــا ش ــال 1۹1۴( م ــن سو)ازس ــه ای ــى اول ب ــد. از جنگ جهان مى کن
ــم.   ــا بوده ای ــکا بلکــه عمــًاً در سراســر دنی ــا درآمری ــه تنه ــة آن ن ــت و مداخل ــدرت دول در ق
ــت  ــدرت دول ــخ محدودســازی ق ــخ آزادی، تاری ــى اعــام کــرد »تاری وودرو ویلســون  زمان
اســت و نــه افزایــش آن« ایــن بایــد مشــخص باشــد هرچــه قــدرت دولــت در محدودســازی و 
ممنوع ســازی بیشــتر باشــد، قــدرت کمتــری بــرای انتخــاب فــرد باقــى مى مانــد تــا خــودش 
ــداد  ــى، تع ــای پول ــزان هزینه ه ــوان در می ــت را مى ت ــدرت دول ــد ق ــد. رش ــاب کن انتخ
ــری  ــت اندازه گی ــرل دول ــت کنت ــای تح ــوزة فعالیت ه ــا ح ــتخدامى ی ــای اس بوروکرات ه
ــة  ــس، تجرب ــت. برعک ــته اس ــود نداش ــعه گرا وج ــت توس ــخ دول ــول تاری ــا در ط ــرد. ام ک
ــر از چیــزی  ــه مراتــب باالت ــه دســتاوردی ب تاریخــى نشــان داده اســت نظم هــای خودانگیخت
تولیــد مى کننــد کــه نظام هــای دســتوری وعــده آن را مى داده انــد. اقتصــاد مبتنــى بــر بــازار 
ــوده نتایــج مطلــوب غیرقابــل پیش بینــى داشــته  ــه طــرح انســانى ب کــه نتیجــه عمــل امــا ن
ــای  ــه نظام ه ــازار نســبت ب ــر ب ــى ب ــای مبتن ــری نظام ه ــه برت ــن نیســت ک ــا چنی اســت. ام
سوسیالیســتى از قبــل برهمــگان معلــوم بــوده اســت، بلکــه ایــن اتفــاق افتــاده اســت، یعنــى 
ــه دســتاورد بهتــری داشــته  در عمــل بعدهــا معلــوم شــد کــه نظــام هــای آزاد و خودانگیخت
ــاه، آزادی،  ــه، رف ــم خودانگیخت ــر نظ ــى ب ــای آزاد مبتن ــج اقتصاده ــتاوردها و نتای ــت. دس اس
ــوده اســت. کشــورهایى کــه  پیشــرفت تکنولوژیــک، افزایــش اســتاندارد زندگــى و غیــره ب
ــر  توســعه یافتنــد یــک نظــم تکاملــى خودانگیختــه را اتخــاذ کــرده و اقتصــاد آزاد مبتنــى ب
بــازار و فعالیــت بخــش خصوصــى را دنبــال نمودنــد و کشــورهایى کــه توســعه نیافتنــد بــر 
ــال  ــى را دنب ــت دولت ــا مدیری ــز ب ــزی متمرک ــام برنامه ری ــاخت گرا نظ ــت س ــاس عقانی اس
ــد. یکــى از اشــتباهات نظام هــای متمرکــز ایــن اســت کــه تصــور مى کننــد عملکــرد  نمودن
افــراد تعیین کننــده اســت. درحالــى کــه در ماهیــت چنیــن نظام هایــى عــدم کارایــى وجــود 
ــت  ــم در رأس دول ــروه ه ــرد و گ ــن ف ــن و اصلح تری ــر بهتری ــى اگ ــه حت ــوری ک دارد، به ط
باشــد هــم نمى توانــد همــان عملکــردی را داشــته باشــد کــه نظــام آزاد مبتنــى بــر بــازار بــه 
ــود کــه متوجــه شــد کــه تهدیــد واقعــى  ــر از جملــه اولیــن کســانى ب ارمغــان مــى آورد. بائ
ــت.  ــت اس ــت دول ــه شکس ــت بلک ــازار نیس ــت ب ــه شکس ــعه نیافت ــورهای توس ــعه کش توس
ــازی  ــا و آزادس ــرای قرارداده ــت، اج ــوق مالکّی ــت از حق ــت در حمای ــى دول ــى ناتوان یعن
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بازارهــا. در حقیقــت همان گونــه کــه پیتــر بائــر  گفتــه اســت تمرکــز بــر شکســت بازارهــا ن
ــازار  ــت ب ــادی، شکس ــات اقتص ــد. در ادبی ــت ش ــت دول ــه از شکس ــراف توج ــب انح موج
ــازار  ــتم ب ــه سیس ــه زدن ب ــت ضرب ــاق جه ــوب و چم ــه ای از چ ــورت مجموع ــه ص ــب ب اغل
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. منتقدینــى کــه خواهــان جایگزینــى بــازار بــا تصمیمــات 
دولتــى هســتند، به نــدرت بــه ]تأثیــرات و تبعــات[ مســائل کلیــدی و مهمــى ماننــد تمرکــز 
ــداف  ــردم، اه ــاب م ــردن انتخ ــدود ک ــت مداران، مح ــتان سیاس ــادی در دس ــدرت اقتص ق
سیاســت مداران و سیســتم اداری، کیفیــت و میــزان دانــش و شــیوه های انتقــال و توزیــع آن 
در جامعــه توجــه مى کننــد. هنــری هازلیــت  معتقــد اســت کــه  اقتصــاد برنامه ریــزی همیشــه 
ــوری مى گــردد. مداخــات دولتــى معمــوالً از طریــق هزینه هــای بیشــتر و  ــه دیکتات منجــر ب
بیشــتر بــر روی صدهــا برنامــه رفاهــى و چــاپ بیشــتر پــول نقدینگــى و قیمت هــا را افزایــش 
ــه  ــد و ب ــر مى دان ــا را مقص ــدازد و آن ه ــندگان مى ان ــردن فروش ــه گ ــکل را ب ــد، مش مى ده
ــقف  ــا س ــر روی قیمت ه ــد ب ــاش مى کن ــد و ت ــى مى کن ــد معرف ــان« ب ــوان »منفعت طلب عن
ــا و  ــام قیمت ه ــت تم ــن تثبی ــه کار ناممک ــد ب ــعى مى کن ــه س ــپس در ادام ــد. س ــن کن تعیی
دســتمزدها بپــردازد. دولــت بــه تخصیــص منابــع و تعییــن ســهمیة تولیــد بــرای تولیدکنندگان 
ــایل  ــرل وس ــه کنت ــق ب ــن طری ــى آورد و از ای ــدگان رو م ــرای مصرف کنن ــهمیه بندی ب و س
معیشــتى تمــام مــردم مى شــود و همان گونــه کــه الکســاندر همیلتــون گفتــه اســت: »قــدرت 

ــر روی اراده آن هاســت«  ــر روی معیشــت مــردم، قــدرت ب ب

 موضع مکتب اتریشی اقتصاد در ارتباط با توسعة اقتصادی چیست؟
ــم  ــادآزاد و لیبرالیس ــى وارث اقتص ــى واقع ــه معن ــوان ب ــاد را مى ت ــى اقتص ــب اتریش مکت
اقتصــادی دانســت. بنیان گــذاران مکتــب اتریشــى اقتصــاد بیشــترین ســهم را در نقــد نظریــات 
نئوکاســیکى و تئوری هــای رشــد اقتصــادی داشــته اند؛ در عیــن حــال بیشــترین ســهم را در 
مطــرح و معرفــى کــردن نظریــات تکاملــى دربــارة توســعه نیــز بــر دوش همیــن اندیشــمندان 
ــة  ــای مهمــى از نظری ــر جنبه ه ــب اتریشــى اقتصــاد ب ــک از پیشــگامان مکت بوده اســت. هری

مکتــب اتریشــى اقتصــاد را مى تــوان به معنــى واقعــى وارث اقتصــادآزاد و لیبرالیســم 
اقتصــادی دانســت. بنیان گــذاران مکتــب اتریشــى اقتصــاد بیشــترین ســهم را در نقــد 
ــال  ــن ح ــته اند؛ در عی ــادی داش ــد اقتص ــای رش ــیکى و تئوری ه ــات نئوکاس نظری
ــعه  ــارة توس ــى درب ــات تکامل ــردن نظری ــى ک ــرح و معرف ــهم را در مط ــترین س بیش
نیــز بــر دوش همیــن اندیشــمندان بوده اســت. هریــک از پیشــگامان مکتــب اتریشــى 

ــد داشــته اند. ــى توســعه تأکی ــة تکامل ــر جنبه هــای مهمــى از نظری اقتصــاد ب
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ــاب  ــة انتخ ــه نظری ــاره ای ب ــه اش ــا اینک ــر ب ــته اند.کارل منگ ــد داش ــعه تأکی ــى توس تکامل
ــور نهادهــای اجتماعــى داشــته  ــه ظه ــگاه »ارگانیــک« ب ــا یــک ن ــن نکــرد ام طبیعــى داروی
ــى را  ــودن توســعه صنعت ــى ب ــة تکامل ــح داده اســت. شــومپیتر نظری ــول را توضی و تکامــل پ
مطــرح کــرد. هایــک مفهــوم بیولوژیکــى »انتخــاب گروهــى« بــازار آزاد، »تکامــل فرهنگــى« 
ــن نمــود.  ــى توســعه اســت را تبیی ــة تکامل ــان هــای نظری ــه« را کــه بنی و »نظــم خودانگیخت
ــه  ــت بلک ــى آن پرداخ ــد تکامل ــازار« و فراین ــه ب ــم خودانگیخت ــر »نظ ــا ب ــه تنه ــزس ن و می
جامعــه را »یــک ارگانیســم« زنــده معرفــى نمــود کــه در نتیجــة تقســیم کار و تمایــات فطــری 
انســان ها بــه مــرور شــکل گرفــت. البتــه از مکتــب نهادگرایــى وبلــن و کامونــز و دیگــران 
ــن  ــای م ــن ادعاه ــع ای ــد داشــته اند. مناب ــای اقتصــادی تأکی ــى نهاده ــر توســعة تکامل ــز ب نی
ــرار  ــه ق ــى« ک ــدون حکمران ــعه ب ــوی توس ــه س ــوان »ب ــا عن ــار ب ــت انتش ــاب در دس در کت
ــن حــال در  ــا ای ــه چــاپ برســد وجــود دارد. ب ــى ب ــه طباطبای اســت توســط دانشــگاه عام
ــش  ــت بی ــوان گف ــوع مى ت ــم. در مجم ــم کن ــان تقدی ــه متقاضی ــم ب ــزوم مى توان ــورت ل ص
ــى  ــب اتریش ــات مکت ــث از نظری ــى منبع ــعة تکامل ــه توس ــوط ب ــث مرب ــد مباح از ۸۰ درص
اقتصــاد بــوده اســت. البتــه در جامعــة ایــران ایــن موضــوع شــناخته شــده نیســت چــرا کــه 
ــورد  ــم در م ــورد توســعه و رشــد وجــود دارد ه ــم در م متأســفانه برداشــت های نادرســتى ه
ــه کــه قبــًا گفتــه  نهادهــا و فراینــد تکاملــى توســعه اطــاع کافــى وجــود نــدارد. همان گون
ــط  ــه توس ــت ک ــزارش اس ــری گ ــک س ــود دارد ی ــعه وج ــات توس ــام نظری ــه به ن ــد آن چ ش
کارشناســان شــاغل در جامعــة جهانــى توســعه کــه البتــه شــامل نهادهــای پولــى و مالــى ماننــد 
بانــک جهانــى وصنــدوق بیــن المللــى پــول نیــز مى شــود ارائــه شــده اســت. ایــن گزارشــات 
ــر  ــد و شــدیداً از نظریــات حاکــم ب ــد بلکــه بســیار پراکنده ان ــه تنهــا انســجام الزم را ندارن ن
اقتصــاد جهانــى، یعنــى دولت گرایــى و نظریــات شــدیداً ضــد بــازاری متأثــر بــوده و مــورد 
ــد: محیطــى  ــب اتریشــى اقتصــاد مى گوی ــا مکت ــه اســت. ام ــرار گرفت ــا ق ــن نهاده ــد ای تأیی
ــى  ــًاً فیزیک ــردازد صرف ــق مى پ ــه تحقی ــد و ب ــل مى کن ــى و عم ــان زندگ ــه در آن انس ک
نیســت بلکــه فرهنگــى هــم هســت. گزینش هــای فرهنگــى عقانــى نیســت و از طریــق فکــر 
ــه  ــوای آن ک ــام محت ــا تم ــگ ب ــال فرهن ــوند؛ بلکــه شــکل گیری و انتق خــاق ایجــاد نمى ش
ــده ابزارهــا، هنرهــا، نهادهــا، ســّنت ها و اعتقــادات مرســوم اســت انجــام مى شــود.  دربرگیرن
ــت  ــرا فعالی ــى اســت زی ــا اجتماع ــا و مورچه ه ــى از زنبوره ــوم متفاوت ــه مفه ــه انســان ب البت
ــه صــورت فرهنگــى منتقــل مى شــود، به طــوری کــه  ــرد کــه ب آن در محیطــى شــکل مى گی
آن چــه انســان انجــام مى دهــد و چگونــه عمــل مى کنــد تنهــا بــه  وســیله ســاختار ارگانیــک 
ــر  ــت تأثی ــه تح ــوند بلک ــل نمى ش ــى منتق ــت فیزیک ــق وراث ــا از طری ــوند و ی ــن نمى ش تعیی
وراثــت فرهنگــى قــرار دارنــد کــه در ســّنت ها، نهادهــا، آداب و رســوم، مقاصــد و اعتقاداتــى 
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کــه دارنــد نهفتــه اســت کــه خــود از آن هــا الهــام مى گیرنــد. میــزس معتقــد بــود کــه مســئله ن
ــن  ــود. ای ــل نمى ش ــادی ح ــای م ــق کمک ه ــعه نیافته از طری ــورهای توس ــاه کش ــق و رف رون
یــک مشــکل روحــى و فکــری اســت. رفــاه صرفــًاً یــک موضــوع مربــوط بــه ســرمایه گذاری 
ــه  ــعه نیافت ــورهای توس ــه کش ــزی ک ــت. چی ــک اس ــوع ایدئولوژی ــک موض ــه ی ــت بلک نیس
ــک  ــت. های ــى اس ــرکت های خصوص ــوژی آزادی و ش ــز ایدئول ــر چی ــل از ه ــد قب الزم دارن
نیــز معتقــد اســت کــه دســتاوردهای فرهنگــى تمــدن غــرب صرفــًا محصــول دانــش برتــر 
آن هــا نبــوده بلکــه بــه ایــن واقعیــت مربــوط اســت کــه جامعــة غربــى یــک روش هماهنگــى 
)مکانیســم بــازار( را تکامــل بخشــیدند کــه ایجــاد و بهره بــرداری از دانــش بیشــتر را بهتــر از 
هــر روش شناخته شــده دیگــری امکان پذیــر مى کنــد. بــه  طورخاصــه، هماهنگــى خــودکار و 
اتوماتیــک کــه از طریــق فراینــد بــازار صــورت مى گیــرد نســبت بــه هــر روش طراحــى شــده 
آگاهانــه و برنامه ریــزی شــده دســتاورد بــه مراتــب بهتــری دارد. ایــن تحــوالت  در حقیقــت، 
نتیجــة عمــل انســان اســت نــه ناشــى از طــرح انســانى. از ایــن رو، برخــاف تصــور مرســوم، 
نظــم سیاســى یــک کشــور کمتــر در نتیجــة ابتــکار فــردی بلکــه در نتیجــه پیــروی از قواعــد 
و قوانیــن مرســوم اســت کــه توســعه مى یابــد. بدیهــى اســت کــه در ایــن مســیر نمــى تــوان 
انتظــار رفتــار یکنواختــى داشــت. برخــى افــراد ریســک مى کننــد و رفتــاری متفــاوت را در 
ــا  ــا ب ــن راه  برخــى از آن ه ــد. در ای ــارت دیگــر، قانون شــکنى مى کنن ــه عب ــد. ب ــى مى گیرن پ
ــا  ــوند . ب ــران مى ش ــوی  دیگ ــق الگ ــراد موف ــوند. اف ــق مى  ش ــى موف ــه و برخ ــت مواج شکس
پیــروی از گروه  هــای موفــق جامعــه تکامــل پیــدا مى کنــد. آن چــه مکتــب اتریشــى اقتصــاد 
ــرد  ــى را در برنمى گی ــى تحوالت ــد تکامل ــه فراین ــت ک ــن اس ــد ای ــعه مى گوی ــورد توس در م
کــه به صــورت مکانیکــى و از بیــرون صــورت مى گیــرد بلکــه تغییــرات آن درون زا و 
خودانگیختــه اســت. امــا ایــن تغییــرات به صــورت خــودکار و آنــى نیســتند بلکــه تدریجــى 
و در انطبــاق بــا شــرایط محیطــى صــورت مى گیرنــد. جوهــر بحــث ایــن اســت کــه توســعه 
ــه ارادة  ــه ب ــه ن ــت. جامع ــى پذیر نیس ــه مهندس ــت ک ــى اس ــه و تکامل ــدی خودانگیخت فراین
انســان ها و قــرارداد میــان آن هــا بلکــه بــر اســاس میــل فطــری بــه مبادلــه و مشــارکت در 
ــد  ــده را ایجــاد مى کن ــرد و ارگانیســمى زن تقســیم کار درجهــت نفــع  شــخصى شــکل مى گی
کــه اقتصــاد عضــو تفکیک ناپذیــر آن بــه شــمار مــى رود. در ایــن  تصویــر، جامعــة انســانى از 
طریــق یــک فراینــد تقلیــد و یادگیــری اجتماعــى، مناســب ترین نهادهــای فکــری و فرهنگــى 
ــراد  ــة اف ــای نفع طلبان ــه در آن فعالیت ه ــازند ک ــى را برقرارمى س ــوده و نظم ــش نم را گزین
به صــورت خودانگیختــه و بــدون نیــاز بــه نظــارت و یــا یــک طــرح انســانى همگــرا شــده و 

ــد.  ــعه مى یاب ــد و توس ــى رش ــورت تکامل به ص
ــاد و  ــى اقتص ــب  اتریش ــران مکت ــب نظ ــع صاح ــم و درک موض ــرای فه ــه ب ــور خاص به ط
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تفــاوت آن بــا مواضــع مکاتــب فکــری دیگــر در خصــوص فراینــد تکاملى توســعه الزم اســت  
ــناس  ــمندان سرش ــط اندیش ــده  توس ــى ش ــات و واژگان معرف ــوم اصطاح ــى و مفه ــه معن ب
ــا ایــن  ــان مکتــب اتریشــى اقتصــاد ب ایــن مکتــب فکــری توجــه نمــود. در واقــع اقتصاددان
ــى  ــار ارزشــى باالی ــه ب ــن اصطاحــات  را ک ــوند. در اینجــا  ای ــى ش ــناخته م ــارات ش ده عب
دارنــد بــه اختصــار معرفــى مى کنــم ولــى امیــدوارم در فرصــت دیگــر بــه تشــریح و چرایــى 
ایــن عبــارات کلیــدی بپردازیــم: آزادی بــه جــای حکمرانــى، بــازار بــه جــای دولت گرایــى، 
ــت  ــای مالکّی ــه ج ــخصى ب ــردی و ش ــت ف ــزی، مالکّی ــای برنامه ری ــه ج ــى ب خودانگیختگ
ــای  ــه ج ــیم کار ب ــکاری و تقس ــداع، هم ــق و اب ــای خل ــه ج ــد ب ــى، تقلی ــى و عموم اجتماع
ــا ارگانیزیشــن و  ــازمان ی ــک س ــه ی ــک ارگانیســم و ن ــوان ی ــدن اقتصــاد به عن ــت، دی رقاب
ــون  ــرای رشــد اقتصــادی، قان ــه جــای معادله نویســى ب ــه توســعه ب ــى ب ــگاه تکامل داشــتن ن
عرفــى بــه جــای قانــون مــدون و از نظــر معرفت شناســى، اقتصــاد یــک علــم اجتماعــى اســت 
و نــه یــک علــم طبیعــى بنابرایــن داده هــا نــه کّمى پذیرنــد و نــه ثابــت مى ماننــد و مبتنــى بــر 

اعتقــادات افرادنــد یعنــى ذهنــى هســتند.

در پایــان ایــن توصیــه بایــد جــدی گرفتــه شــود کــه اتّــکا بــر مکانیســم قیمت هــا در بــازار 
و نهادهــا باعــث تغییــر در انگیزه هــا و رفتارهــا شــده و مســیر توســعه آتــى را رقــم خواهــد زد، 
ــق  ــه از طری ــد ک ــل رادارن ــن تمای ــواره ای ــه هم ــت مداران ک ــدرت سیاس ــه ق ــروط برآن ک مش
بــاز توزیــع درآمــد و مهندســى اجتماعــى رأی مــردم را خریــداری کننــد، محــدود گــردد. اگرچــه 
برنامه ریــزی متمرکــز دیگــر مــرده اســت امــا سیاســت مداران هنــوز بــه کارایــى بــازار بى اعتمــاد 
هســتند. مفهــوم »نظــم خودانگیختــه« بــازار بــرای آن هــا تهدیــد بــه شــمار مــى رود. چالشــى کــه 
در مقابــل آزادیخواهــان و طرفــداران آزادی بــازار وجــود دارد ایــن اســت کــه کســانى کــه بــر 
کارکــرد مؤثــر فراینــد بــازار و نهادهــای آن واقف انــد تــاش کننــد بــه نحــو مؤثــری ایده هــای 
ــا محوریــت  ــه بخــش وســیع تر جامعــه برســانند به طوری کــه سیاســت های توســعه ب خــود را ب

دولت هــا نتوانــد سوسیالیســم بــازاری را جایگزیــن لیبرالیســم بــازاری نمایــد. 

آن چــه مکتــب اتریشــى اقتصــاد در مــورد توســعه مى گویــد ایــن اســت کــه فراینــد 
تکاملــى تحوالتــى را در برنمى گیــرد کــه به صــورت مکانیکــى و از بیــرون صــورت 
ــرات  ــن تغیی ــا ای ــت. ام ــه اس ــرات آن درون زا و خودانگیخت ــه تغیی ــرد بلک مى گی
به صــورت خــودکار و آنــى نیســتند بلکــه تدریجــى و در انطبــاق بــا شــرایط محیطــى 
صــورت مى گیرنــد. جوهــر بحــث ایــن اســت کــه توســعه فراینــدی خودانگیختــه و 

تکاملــى اســت کــه مهندســى پذیــر نیســت.
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مداخله گرایی
لودویگ فون میزس

مترجم: مانی بشرزاد

فــون  لودویــگ  کــه  زمانــى)1۹۴۰( 
ــان  ــت جه ــاب را مى نوش ــن کت ــزس ای می
ــن  ــا ای ــود. ب ــى دوم ب ــگ جهان ــر جن درگی
ــا  ــان م ــرای زم ــاب ب ــة کت ــود مطالع وج
ــواد  ــار س ــرا در کن ــت زی ــب اس ــز مناس نی
آزادی خواهــى،  درس هــای  اقتصــادی، 
ــادی  ــا آزادی اقتص ــردی ب ــاط آزادی ف ارتب
ــک  ــرای ی ــرمایه داری ب ــاد س ــزوم اقتص و ل
جامعــة مــدرن را بــه مــا یــادآوری مى کنــد.



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

165

ــان ســاده توضیــح داده اســت و  ــه زب ایــن کتــاب  مفاهیــم ســرمایه داری و سوسیالیســم را ب
ــه مى شــود.  ــة آن توصی ــة مقدم ــوم سیاســى مطالع ــا اقتصــاد و عل ــه ای ب ــرای آشــنایى پای ب
ــری  ــای مداخله گ ــى وارد پیامد ه ــورت تخصص ــه ص ــنده ب ــد نویس ــای بع ــا از فصل ه ام
ــان نیــز جذابیــت دارد.  اقتصــادی  مى شــود. موضوعــات ایــن کتــاب حتــى بــرای اقتصاددان

ــد: ــاب را مى خوانی ــة کت ــى از مقدم ــه بخش های در ادام

ــادی  ــدگاه اقتص ــب وکارها از دی ــت در کس ــات حکوم ــى مداخ ــاب بررس ــن کت ــدف ای ه
ــا] فهــم[ اصــول  اســت. تأثیــر اقتصــادی و اجتماعــى سیاســت مداخله گــری دولــت فقــط ب
ــام  ــال انج ــى در ح ــای اروپای ــم دولت ه ــرن نوزده ــت. از ق ــل درک اس ــاد قاب ــم اقتص عل
سیاســت هایى هســتند کــه آن را سیاســت های مشــوق رشــد مى نامنــد. امــا ایــن 
ــه  ــت هایى ک ــم. سیاس ــرن هفده ــم  ق ــول مرکانتیلیس ــه اص ــت ب ــتى اس ــت ها بازگش سیاس
اقتصاددان هــا از همــان روز اول در مقابــل آن مقاومــت کردنــد و بــر ناکارآمــدی آن تأکیــد 
ــای علمــى  ــه برهان ه ــردم نســبت ب ــای م ــا، احــزاب سیاســى و توده ه ــا دولت ه داشــتند ام
ــت دادن  ــر شکس ــه خاط ــود ب ــه خ ــا ب ــد. آن ه ــه بودن ــان بى توج ــدار های اقتصاد دان  و هش
ــا  ــا ملت ه ــد، ام ــود بالیدن ــروزی خ ــه پی ــد و ب ــار کردن ــاد افتخ ــم اقتص ــای عل نظریه ه
ــس  ــه پ ــى و اقتصــادی ک ــد. حــوادث اجتماع ــادی پرداختن ــای زی ــروزی به ــن پی ــرای ای ب
از آن بــرای مــردم رخ داد، گواهــى بــر پیش بینى هــای درســت اقتصاددانــان بــود. 
ــى،  ــای اجتماع ــت از: ناآرامى ه ــارت اس ــاد عب ــت در اقتص ــری دول ــای مداخله گ پیامد ه
حکومــت دیکتاتــوری) قــدرت مطلقــه( و جنــگ. ایــن کتــاب تحلیلــى در مــورد سیاســت 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت، بلک ــاص نیس ــور ی خ ــت در کش ــق حکوم ــدرت مطل ــری و ق مداخله گ
ــرای  ــکا ب ــل از ســال 1۹33، سیاســت های  مداخله گــری در آمری ــه کشــور ها اســت. قب هم
ــى  ــادی از ایده های ــای زی ــاهد حمایت ه ــا ش ــروزه م ــا ام ــد ام ــرا ش ــدودی اج ــدت مح م
ــد.  ــت را مى طلب ــری دول ــه  مداخله گ ــى ک ــتیم، ایده های ــم هس ــم و کمونیس ــد سوسیالیس مانن
ایــن موضــوع جدیــدی بــرای اســاتید علــم اقتصــاد نیســت، اقتصاددانــان در طــول تاریــخ 
ــة اقتصــادی  ــاب از جنب ــن کت ــن دســت ســر و کار داشــته اند. ای ــى از ای ــا ایده های ــا ب باره

ــرد.  ــوع مى نگ ــه موض ب
کارآفریــن بایــد بــر مبنــای خواســتة مصرف کننــده ای عمــل کنــد کــه مایــل بــه بازپرداخــت 
ــده  ــاد نامی ــازار اقتص ــه و ب ــه در کوچ ــت. آنچ ــده نیس ــروری تولیدکنن ــای غیرض هزینه ه
مى شــود، صرفــًاً قانونــى اســت کــه مصرف کننــده آزاد، بــرای کارآفرینــان وضــع مى کنــد. 
ــا،  ــتقیم قیمت ه ــه غیرمس ــتند ک ــانى هس ــدگان کس ــرمایه داری، مصرف کنن ــاد س در اقتص
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حقــوق کارگــران و تقســیم ثــروت را تعییــن مى کننــد. تصمیمــات آن هــا مشــخص مى کنــد 
ــر  ــا ه ــرد ب ــد. ف ــای تولی ــن باشــد و چــه کســى صاحــب ابزار ه ــد کارآفری چــه کســى بای
دالری کــه خــرج مى کنــد، بــر مســیر و انــدازه و نــوع تولیــد و بازاریابــى تأثیــر مى گــذارد. 

هــر کســى کــه توانایــى پیش بینــى آینــدة بــازار قبــل از دیگــران و بهبــود تولیــد و بازاریابــى 
را داشــته باشــد مى توانــد کارآفریــن شــود. اگــر تولیدکننــده بتوانــد رضایــت ســرمایه داران را 
جلــب کنــد و خــودش نیــز در ریســک شــریک باشــد مى توانــد موفــق شــود. فــرد بــا تــاش 
ــد  ــد مى توان ــاد مى کن ــش ایج ــازار برای ــر روز ب ــه ه ــى ک ــا چالش های ــه ب ــاد و مواجه زی
بــه ســود برســد. هــر فــرد بــرای ورود بــه چالــش کارآفریــن شــدن صاحــب اختیــار اســت. 
کســى او را مجبــور نمى کنــد، کارآفریــن بایــد بــا ارادة شــخصى و قبــول نگرانى هــای جدیــد، 
ــد دلیــل فقیــر شــدن فقــرا،  مســیرش را شــروع کنــد. ســال های ســال مــردم فکــر مى کردن
ثروتمنــد شــدن کارآفرینــان اســت و نــام ایــن پدیــده را پایــان ســرمایه داری مى نامیدنــد، امــا 

هیچــگاه بــرای ایــن موضــوع دلیلــى منطقــى ارائــه ندادنــد.
کارآفرینــان بــه اقتصــاد کمــک مى کننــد. بــازار ســرمایه داری تنهــا بــه کارآفرینانــى اجــازه 
حفــظ و بیشــتر کــردن ســرمایه را مى دهــد کــه مى داننــد چگونــه از ســرمایه درســت اســتفاده 
کننــد، چگونــه تولیــدی ســود بخــش انجــام دهنــد، چگونــه کارمنــدان را راضــى و در آخــر 
ــد، ســرمایه اش را از  ــن کار را انجــام ده ــد ای ــر نتوان ــد. اگ مشــتری را خوشــحال نگــه دارن
ــه  ــدان و کارگــران ب ــد کارمن ــه مانن ــان ب ــازار ســرمایه داری، کارآفرین ــد. در ب دســت مى ده
ــى  ــدار پول ــان مق ــًا هم ــان دقیق ــاد راکد،کارآفرین ــک اقتص ــد. در ی ــت مى کنن ــه خدم جامع
ــت  ــا قیم ــد را ب ــرج مى کردن ــه خ ــواد اولی ــد م ــران و خری ــوق کارگ ــد، حق ــه در تولی را ک
ــا  ــه ســود. ام ــد و ن ــه ضــرر مى کردن ــن موقعیــت آن هــا ن ــد. در ای محصــول پــس مى گرفتن
در جهــان واقعــى، اقتصــاد دائمــًا در حــال تغییــر اســت و افــراد بــرای رســیدن بــه ســود، بایــد 
ــود،  ــل مى ش ــور حاص ــه کش ــه از بودج ــى ک ــا یارانه های ــا ب ــا حکومت ه ــد، ام ــک کنن ریس
ــن  ــد ]کــه ای ــه جــای دیگــری منتقــل مى کنن ــا را ب ــه جــای کــم کــردن ریســک ها، آن ه ب
ــل  ــع اســت[. دلی ــاف مناب ــوارد، اشــتباه و موجــب ات ــاق م ــه اتف ــر قریــب ب اهــداف در اکث
ایــن امــر ایــن اســت کــه یارانه هــا بایــد از جایــى تأمیــن شــوند. چــه از طریــق چــاپ پــول 
تأمیــن شــوند و چــه از مالیات هــا، هــر دو باعــث مشــکات تــازه ای مى شــوند و  مداخله گــری 

ــد. ــر مى کن ــش نمى رســد، بلکــه مشــکات را بزرگ ت ــه اهداف ــا ب ــه تنه ــت، ن دول

پیامد هــای مداخله گــری دولــت در اقتصــاد عبــارت اســت از: ناآرامى هــای 
ــگ. ــه( و جن ــدرت مطلق ــوری) ق ــت دیکتات ــى، حکوم اجتماع
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دولت مداخله گر
ــدا  ــاد ج ــت دو نه ــان و حکوم ــرمایه داری، کارآفرین ــر و س ــاد مداخله گ ــر دو اقتص در ه
ــک  ــت در ی ــاد و حکوم ــودن اقتص ــدا ب ــتند. ج ــادی هس ــای اقتص ــتقل در فعالیت ه و مس
ــدرت  ــن حــال، برخــاف نظــام اقتصــاد آزاد، ق ــا ای ــز وجــود دارد. ب ــر نی ــت مداخله گ دول
ــد و  ــدود نمى کن ــازارآزاد مح ــد ب ــت از رون ــاالت و محافظ ــری از اخت ــه جلوگی ــود را ب خ
ــى  ــر و نه ــه و ام ــازار مداخل ــزا در کار ب ــات مج ــا تعام ــت ب ــود دول ــى رود و خ ــر م فرات
ــت در  ــرای دخال ــدرت اجتماعــى ب ــه دســتگاه ق ــد. مداخله گــری، دســتور حکومــت ب مى کن
اقتصــاد اســت. دولــت، کارآفرینــان و صاحبــان ابزار هــای تولیــد را مجبــور بــه اســتفاده از 
ــت  ــد. روش دول ــدگان مى کن ــت مصرف کنن ــر از خواس ــوزه ای غی ــد در ح ــای تولی ابزار ه
بــرای ایــن کار مى توانــد دســتور یــا ممنوعیــت باشــد. لزومــى  نــدارد کــه فرمــان و ممانعــت 
از دولــت نشــأت بگیــرد. ممکــن اســت دســتورات و ممنوعیت هــا از منبــع دیگــری صــادر 
شــود و ایــن منبــع دیگــر نیــز حمایــت دســتگاه قــدرت را بــرای اجــرای دســتورات خــود بــه 
دســت آورد. اگــر دولــت از ایــن امــر حمایــت کنــد، فرقــى بــا دســتور خــودش نــدارد. اگــر 
حکومــت ناخواســته موافقــت کنــد و بــا دســتگاه قــدرت خــود بــا ایــن اقــدام مخالفــت کنــد، 
امــا بــى فایــده باشــد، گــواه بــر ایــن اســت کــه یــک مرجــع دیگــر در تثبیــت خــود و بــه 

چالــش کشــیدن برتــری ذهنــى حاکمیــت موفــق بــوده اســت.
بــدون شــک دولــت توانایــى دســتور دادن و ایجــاد ممنوعیــت بــه وســیلة قــدرت و دســتگاه 
نظامــى را  دارد. امــا ســؤال مــا در ایــن کتــاب ایــن اســت: آیــا ایــن منابــع باعــث مى شــود 
ــى از  ــت اقتصــادی اش حت ــا دخال ــر ب ــت مداخله گ ــا دول ــش برســد؟ آی ــه اهداف ــت ب حکوم
ــر نمى شــود؟ بنابرایــن ســؤال  ــازار بدت ــر نمى شــود و وضعیــت از اقتصــاد ب اهدافــش دورت
ــا انســان های خــوب، حتــى  ــد اســت ی ــن نیســت کــه حکومــت در دســت انســان های ب ای
ــد  ــان نیازمن ــه اهدافش ــیدن ب ــرای رس ــز ب ــت مداران نی ــن[ سیاس ــن ]خیرخواه تری بهتری

ــاد. ــزار اقتص ــتند: اب ــب هس ــای مناس ابزار ه
ــا مذهبــى، تولیــد یــک  ــه دالیــل ســامتى ی ــرای مدتــى ب بیاییــد فــرض کنیــم حکومــت ب
ــا در  ــد، ام ــته باش ــری شایس ــاید ام ــى ش ــد منطق ــد. از دی ــف مى کن ــى را متوق ــاده غذای م

ــت  ــرای دخال ــى ب ــدرت اجتماع ــتگاه ق ــه دس ــت ب ــتور حکوم ــری، دس مداخله گ
ــور  ــد را مجب ــای تولی ــان ابزار ه ــان و صاحب ــت، کارآفرین ــت. دول ــاد اس در اقتص
ــدگان  ــت مصرف کنن ــر از خواس ــوزه ای غی ــد در ح ــای تولی ــتفاده از ابزار ه ــه اس ب
ــد. ــت باش ــا ممنوعی ــتور ی ــد دس ــن کار مى توان ــرای ای ــت ب ــد. روش دول مى کن
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حقیقــت آســیب زننده اســت، زیــرا بــه آزادی مصرف کننــده در انتخابــش و صنعــت قانونــى 
غــذا لطمــه زده اســت. زمانــى کــه یــک مــاده غذایــى از نظــر قانونــى ممنــوع شــود، کار مافیا 
ــاده  ــن آن م ــت پایی ــودن و کیفی ــى ب ــار، غیرقانون ــد انحص ــکاتى مانن ــود. مش ــاز مى ش آغ
ــک  ــته ی ــر مى خواس ــت مداخله گ ــود. دول ــردم مى ش ــى م ــاری و مریض ــث بیم ــى باع غذای
مشــکل را حــل کنــد، امــا ده هــا مشــکل جدیــد ایجــاد کــرده اســت. ممنوعیــت و قــدرت 
دولــت یــک موضــوع سیاســى اســت نــه اقتصــادی. بعضــى شــاید فکــر کننــد کــه قــدرت، 
خــدادادی اســت و بــرای همیــن آن هــا صاحــب اختیــار هســتند. بعضــى نظرشــان ایــن اســت 
ــت  ــب محافظ ــواه و قدرت طل ــراد خودخ ــر اف ــا در براب ــع گروه ه ــد از مناف ــت بای ــه دول ک
کنــد، و شــاید فــردی کًا قــدرت حکومــت را رد کنــد. اگــر دولــت از شــهروندان باهوش تــر 
باشــد، منافــع و مصلحــت آن هــا را بهتــر از خودشــان تشــخیص بدهــد، یــا حکومــت بخواهــد 
ــک  ــت ی ــت حکوم ــد در دخال ــس نبای ــد، پ ــه کن ــاد جامع ــدای شــادکامى  آح خــودش را ف

ثانیــه دریــغ کــرد.

ــاق  ــاالًت اتف ــن احتم ــة ای ــم هم ــر کنی ــه فک ــت ک ــاده انگارانه اس ــوع س ــن موض ــا ای ام
ــهروندان  ــود ش ــر از خ ــهروندانش را بهت ــر ش ــت خی ــک حکوم ــه ی ــور اینک ــد. تص مى افت
ــدی الزم  ــا ح ــامت ت ــت در س ــة دول ــت. مداخل ــده دار اس ــى خن ــد، موضوع ــخیص ده تش
ــه  ــد مورفیــن و نیکوتیــن ب ــد ســم های خطرناکــى مانن ــت در تولی ــًا کنتــرل دول اســت، مث
ــن  ــن رفت ــث از بی ــد، باع ــاوز کن ــد تج ــن ح ــر از ای ــا اگ ــد، ام ــک مى کن ــهروندان کم ش
ــى  ــای مصرف ــه شــد کــه انتخاب ه ــن اصــل پذیرفت ــان مى شــود. هنگامى کــه ای آزادی مردم
ــرل  ــن کنت ــد ای ــه ح ــا چ ــه ت ــود، اینک ــدود ش ــارت و مح ــات، نظ ــط مقام ــد توس ــرد بای ف
گســترش خواهــد یافــت، تنهــا بــه مقامــات و افــکار عمومــى  کــه آن را برمى انگیــزد بســتگى 
ــام  ــد تم ــه مى خواهن ــى ک ــا گرایش های ــى ب ــر منطق ــوع از منظ ــن موض ــن ای دارد. بنابرای

در یــک نظــام ســرمایه داری، اقتصــاد آزاد وجــود دارد. موجودیــت اقتصــاد آزاد، در 
گــرو آزادی مصرف کننــدگان اســت. انتخــاب افــراد ارجحیــت دارد. اقدامــات فــرد 
ــازار در  ــده در ب ــال مصرف کنن ــاب اعم ــت. بازت ــذار اس ــا تأثیر گ ــازار و رقب ــر ب ب
ــى  ــات اجتماع ــود و در تعام ــر مى ش ــرکت ها ظاه ــرای ش ــان ب ــود و زی ــب س قال
ــه  ــد چ ــخص نمى گوی ــه ش ــه ب ــرال جامع ــت لیب ــک حکوم ــذارد. در ی ــر مى گ تأثی
کاری انجــام بدهــد و چــه کاری را انجــام ندهــد، چــرا کــه فــرد آزاد اســت. هیــچ 
اجبــار و زوری اعمــال نمى شــود مگــر اینکــه فــرد باعــث ایجــاد خشــونت شــود و 

بــه دیگــران آســیب بزنــد. ایــن همــکاری نتیجــه عملکــرد بــازار اســت.
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فعالیت هــای فــرد را تحــت مراقبــت دولــت قــرار دهنــد در تضــاد اســت. آیــا دولــت قــرار 
ــا قــرار اســت از فکــر و اندیشــه  ــر ســموم محافظــت کنــد؟ ی ــدن در براب اســت فقــط از ب
هــم در مقابــل نظــرات مخالــف خــودش محافظــت کنــد؟ آیــا ایــن کمــک در آینــده منجــر 
بــه تحدیــد آزادی افــراد مى شــود؟ حــاال کــه از بــدن او محافظــت کردیــم، چــرا از ذهــن او 
محافظــت نکنیــم؟ هرگونــه ســرکوب اندیشــه های مخالــف، باعــث ایجــاد بــردگان فکــری 

مى شــود.
ــه  ــى ک ــم. زمان ــگاه کنی ــادی ن ــر اقتص ــری از نظ ــوع  مداخله گ ــه موض ــم ب ــال مى توانی ح
مــا بــه یــک موضــوع از نظــر اقتصــادی نــگاه مى کنیــم، نتایــج موضــوع برایمــان اهمیــت 
ــا، دســتاورد ها  ــت دولت ه ــرای ســنجش موفقی ــار ب ــن معی ــه اهــداف موضــوع. بهتری دارد ن
ــت در  ــت دول ــنجش موفقی ــرای س ــری ب ــار بهت ــچ معی ــا هی ــت. م ــعار های آن هاس ــه ش و ن
ــه  ــدرت آن را دارد ک ــت ق ــه حکوم ــت ک ــن واقعی ــم. ای ــادی اش نداری ــت های اقتص سیاس
در تقاضــا تغییــر ایجــاد کنــد، خــارج از بحــث اقتصــادی اســت. بنابرایــن ســخن مــا ایــن 
ــه  ــذارد، بلک ــر نمى گ ــراد تأثی ــى اف ــر زندگ ــای دیگ ــر جنبه ه ــری ب ــه  مداخله گ ــت ک نیس
هــدف مــا در ایــن کتــاب بررســى تأثیــرات اقتصــادی ایــن سیاســت در کشورهاســت. مــا 
ــزان از  ــه می ــل روانشــناختى اینکــه چ ــه تحلی ــم و ب ــدگان را مى پذیری ــات مصرف کنن اقدام
ایــن تصمیمــات تحــت تأثیــر ]دخالت هــا و اقدامــات[ حکومــت اســت، کمتــر کار داریــم. 
ــا  ــم. م ــت مى پذیری ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــدگان را ب ــای مصرف کنن ــته ها و نیاز ه ــا خواس م
ــش  ــر گرای ــا سیاســت های مداخله گ ــم، ام ــرام مى گذاری ــهروندان احت ــه آزادی انتخــاب ش ب
بــه دخالــت در زندگــى افــراد دارد. ایــن سیاســت عاقه منــد بــه ممنــوع کردن...بــرای مردمان 
اســت. امــا سیاســت  مداخله گــری بــه جــز در زندگــى مصرف کننــده، در کار تولیدکننــدگان 
ــا در ایــن کتــاب،  مداخله گــری را  ــد. م ــازی مى کن ــان هــم نقــش عمــده ای را ب و کارآفرین
ــه اهــداف خــودش  ــد ب ــا مى توان ــم کــه آی ــم و مى بینی ــدگاه اقتصــادی بررســى مى کنی از دی

ــد؟ ــف آن حرکــت مى کن ــا در مســیری مخال برســد ی

درخواست برای اصالحات اخالقی
ــا  ــر م ــای عص ــته ترین مغز ه ــه برجس ــم ک ــه کنی ــى توج ــه دکترین های ــت ب ــون الزم اس اکن
ــة  ــه مداخل ــازی ب ــم کــه نی ــاور اشــاره مى کنی ــن ب ــه ای ــا ب ــد. م ــت مى کنن ــز از آن حمای نی
دولــت بــرای کشــاندن اقتصادبــازار بــه ســمتى کــه بــه مــردم کمــک  کنــد نیســت. متفکــران 
مســیحى و مســیحیان فکــر مى کننــد انگیزه هــای اخاقــى، فــرد را در مســائل اقتصــادی نیــز 
راهنمایــى و هدایــت مى کنــد. آن هــا مى گوینــد اگــر کارآفرینــان فقــط بــه ســود خودشــان 
فکــر نکننــد و اخاقیــات را در نظــر گرفتــه و در مســیر درســت باشــند، نیــازی بــه دخالــت 
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دولــت نیســت. اگــر مردمــان و ســرمایه داران بــه ذات الهــى خــود برگردنــد و از خودخواهــى 
دوری کننــد، نیــازی بــه دخالــت دولــت نیســت و اینگونــه بــه راحتــى مى توانیــم مالکّیــت 
ــى  ــروت همگان ــار ث ــى در کن ــت همگان ــان و امنی ــت مهرب ــیله حکوم ــه وس ــى را ب خصوص

داشــته باشــیم!

ــه ســود خــود فکــر نکنــد  ایــن فــرض بســیار ســاده انگارانه اســت زیــرا کارآفریــن اگــر ب
ــد و  ــش را بده ــوق کارمندان ــد حق ــد، نمى توان ــى باش ــت اله ــب رضای ــال جل ــه دنب و ب
ــدی،  ــدم بع ــند. در ق ــته باش ــان داش ــفره خانواده ش ــر س ــى س ــد غذای ــش نمى توانن کارمندان
ســنجش ایــن اصاحــات کاری غیرممکــن اســت. مــا فقــط بــه پیشــنهاد آن هــا بــرای ایجــاد 
یــک نظــم اجتماعــى بــر پایــه دوگانــة مالکّیــت خصوصــِى ابــزار تولیــد و قانــون اخاقــى که 
اعمــال ایــن حــق مالکّیــت را محــدود مى کنــد عاقه مندیــم. ایــن نظــام اجتماعــى رویایــى، 
سوسیالیســم نیســت بلکــه ســرمایه داری  اســت کــه انگیــزة کارآفریــن در آن کســب ســود 

اســت. لــذا نیــازی بــه مداخلــة دولــت نــدارد.
ــرو  ــت اقتصــاد آزاد، در گ ــود دارد. موجودی ــرمایه داری، اقتصــاد آزاد وج ــام س ــک نظ در ی
ــازار و  ــر ب ــرد ب ــات ف ــت دارد. اقدام ــراد ارجحی ــدگان اســت. انتخــاب اف آزادی مصرف کنن
ــان  ــود و زی ــب س ــازار در قال ــده در ب ــال مصرف کنن ــاب اعم ــت. بازت ــذار اس ــا تأثیر گ رقب
ــک  ــذارد. در ی ــر مى گ ــى تأثی ــات اجتماع ــود و در تعام ــر مى ش ــرکت ها ظاه ــرای ش ب
ــه کاری را  ــد و چ ــام بده ــه کاری انج ــد چ ــخص نمى گوی ــه ش ــه ب ــرال جامع ــت لیب حکوم
ــر  ــود مگ ــال نمى ش ــار و زوری اعم ــچ اجب ــت. هی ــرد آزاد اس ــه ف ــرا ک ــد، چ ــام نده انج
ــکاری  ــن هم ــد. ای ــیب بزن ــران آس ــه دیگ ــود و ب ــونت ش ــاد خش ــث ایج ــرد باع ــه ف اینک
ــازار اســت. کســانى کــه در ایــن همــکاری اجتماعــى از توانایى هایشــان  نتیجــه عملکــرد ب
اســتفاده نمى کننــد و در تــاش بــرای ایجــاد اختــال در ایــن نظــم هســتند، پاســخ کارشــان 
ــت واحــد  ــک حکوم ــازی نیســت ی ــن نی ــرای همی ــد. ب ــر ســود مى کنن ــد و کمت را مى گیرن
ــرای  ــه یــک حاکــم مطلــق ب ــه آن هــا بگویــد چــه کار کننــد و چــه کار نکننــد. نیــازی ب ب

اینــکار نیســت.
ــرار دارد.  ــى ق ــات غیرقانون ــوزة اقدام ــازار، ح ــى و مبادله ب ــرو مالکّیت خصوص ــر از قلم فرات
ــر زور،  ــازار در براب ــى و ب ــت خصوص ــت از مالکّی ــرای حفاظ ــى ب ــه موانع ــا جامع در آن ج

ــت  ــتور دول ــع دس ــد مطی ــن بای ــزه کســب ســود در کار نباشــد، کارآفری ــر انگی اگ
شــود. اطاعــت کارآفریــن از دولــت و نــه از مصرف کننــده خــود ریشــه ای از اســتبداد 

اســت.
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ــرده  ــاد ک ــوء نیت ایج ــب و س تقل
اســت. در اینجــا بحــث آزادی 
نیســت، بحــث اجبــار اســت. 
ــز آزاد  ــه چی ــمت هم ــن قس در ای
نیســت و بیــن بــد و خــوب مرزی 
ــس  ــدرت پلی ــود. ق ــیده مى ش کش
ــر  ــر غی ــت. اگ ــه اس ــادة مداخل آم
ــادر  ــانى ق ــر انس ــود، ه ــن ب از ای
ــود.  ــون ب ــرز قان ــور از م ــه عب ب
اصاح طلبانــى کــه پیشــنهادات 
اینجــا مــورد بحــث  آن هــا را 
مى خواهنــد  مى دهیــم،  قــرار 
عــاوه بــر نظــم قانونــى و قوانیــن 
و  حفــظ  بــرای  کــه  اخاقــى 
حمایــت از مالکّیــت خصوصــى 
هنجارهــای  شــده اند،  طراحــى 
ایجــاد  را  بیشــتری  اخاقــى 
ــا یــک نگــرش متفــاوت  کننــد. ب
ــان  ــا خواه ــت آن ه ــوان گف مى ت
ــرا  ــتند، زی ــازار هس ــت در ب دخال
ــدات در مســیری  ــد تولی مى خواهن
جــز خواســتة مصرف کننــدگان 
ــد  ــا مى خواهن ــد. آن ه حرکــت کن
مســیر  از  را  بــازار  مســیر 
ــرون  ــراد بی ــخصى اف ــاب ش انتخ
ــه  ــاب آزادان ــا انتخ ــد. آن ه ببرن
افــراد را خودخواهــى، غــرور و 
آن هــا  مى داننــد.  پول پرســتى 
برای اثبــات سخنانشــان از وجدان 
ــد و  ــخن مى گوین ــى س و خداترس
ــود«  ــرای س ــد ب ــد »تولی مى خواهن



ایی
گر
خله

مدا

172IIFOM

را بــا »تولیــد بــرای مصــرف« جایگزیــن کننــد. آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه ایــن امــر بــرای 
ــا  ــت ت ــى اس ــیم کار کاف ــر تقس ــى ب ــاد مبتن ــردم در اقتص ــگ م ــکاری هماهن ــن هم تأمی
نیــازی بــه مداخلــة   فرمــان و منــع   توســط یــک مقــام نباشــد. خطــای اصلــى ایــن دکتریــن 
ایــن اســت کــه نمى توانــد نقــش مهــم نیروهایــى را کــه عملکــرد بــازار بــه عنــوان بــازی 
ــد؛ یعنــى تشــخیص و ســنجش ایــن عوامــل  ــد، تشــخیص دهن غیراخاقــى، محکــوم مى کن
بــه ماننــد غــرور و خودپســندی ســخت اســت. بــازارآزاد از یــک فــرد نمى خواهــد چگونــه 
فکــر کنــد و چگونــه رفتــار کنــد، در یــک اقتصــادآزاد، فــرد همانگونــه کــه هســت پذیرفتــه 
ــتى«  ــه »خودپرس ــى ک ــد. از آن جای ــا نمى کن ــى را تقاض ــار خاص ــازار از او رفت ــود و ب مى ش
ــه بــه  ــا کل همــکاری اجتماعــى کافــى اســت، فعالیــت او ن او بــرای هماهنــگ کــردن او ب
ــا را  ــن هنجاره ــه ای ــدی ب ــه پایبن ــى ک ــه مقامات ــه ب ــاز دارد و ن ــا نی ــری هنجاره جهت گی
ــرا  ــزه ســود یــک محــرک مثبــت اســت، زی ــد. در همــکاری اجتماعــى انگی اعمــال مى کنن

ــد. ــک کن ــاد کم ــد اقتص ــه رش ــرد ب ــود ف ــث مى ش باع
ــت  ــزه کســب ســود، کــه محرکــة اصلــى رشــد در مالکّی ــى انگی ــرای جایگزین ــا تــاش ب ب
ــدی  ــودی کارآم ــال ناب ــا در ح ــى، م ــای اخاق ــا انگیزه ه ــت ب ــد اس ــزار تولی ــى اب خصوص
ــان و  ــه وجدانش ــوش دادن ب ــرای گ ــراد ب ــه اف ــردن ب ــت ک ــا نصیح ــتیم. ب ــادآزاد هس اقتص
ــا خودخواهــى، مــا نمى توانیــم یــک ســامانة همــکاری اجتماعــى مؤثــر در  جایگزینــى آن ب
ــا پایین تریــن  ــه افــراد بگوییــم ب نظــام اقتصــادی داشــته باشــیم. ایــن کافــى نیســت کــه ب
ــا از  ــد پ ــند. بای ــن نفروش ــت ممک ــن قیم ــا باالتری ــد و ب ــزی را بخرن ــن چی ــت ممک قیم
ــاح  ــن اص ــى  دکتری ــراد حام ــام داد. اف ــى انج ــى قانون ــت و عمل ــر گذاش ــا فرات نصیحت ه
اخاقــى فکــر مى کننــد زمانــى کــه یــک کارآفریــن بــا محصولــى بهتــر گــوی رقابــت را از 
ــه انجــام داده  ــى و خودخواهان ــرد، کاری غیراخاق ــر مى ب ــا محصــول ضعیف ت ــى ب کارآفرین
ــرای راحتــى مصرف کننــده  ــد ب اســت! امــا کارآفریــن نوع دوســت بایــد چــه کنــد؟ او نبای

ــش را بفروشــد!؟  ــا محصول ــر از ســایر رقب ــى کمت ــا قیمت ب
نقــد دیگــری کــه اصاح طلبــان اخاقــى مطــرح مى کننــد ایــن اســت کــه ســود کارآفریــن 
ــد. خــوب،  ــه زحمــت بیفت ــدارد ب ــى ن ــده ای کــه اســتطاعت مال باعــث مى شــود مصرف کنن
آیــا کارآفریــن بایــد محصــوالت را مجانــى بــه بــازار عرضــه کنــد؟ هــر چقــدر هــم قیمت هــا 
ارزان باشــد، بــاز یــک نیــازی وجــود دارد کــه بــه آن پاســخ داده نمى شــود. ایــن نیــاز عامــل 
ورود کارآفرینــان جدیــد بــه بــازار اســت. مــا مجبــور نیســتیم در اینجا بــه تفصیــل پیامدهای 
انحــراف از قیمــت بــازار را تحلیــل کنیــم. اگــر تولیدکننــده مجــاز نباشــد رقبــای خــود را که 
ــدون  ــاز مشــتریان ب ــد، بخشــى از نی ــازار حــذف کن ــد از ب ــری دارن محصــوالت بى کیفیت ت
ــد. در  ــتفاده کنن ــر اس ــر و بى کیفیت ت ــوالت گران ت ــد از محص ــد و مجبورن ــخ مى مان پاس
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تحلیــل خــود از مداخلــه در ســاختار قیمــت، در ایــن مــورد چیزهــای بیشــتری بــرای گفتــن 
خواهیــم داشــت. در اینجــا، مــا فقــط مى خواهیــم تأکیــد کنیــم صرفــًاً توصیــة اخاقــى بــه 
تولیدکننــده و کارآفریــن کــه نبایــد توســط بــازار هدایــت شــود، کافــى نیســت. مــا بایــد 
بــه او بگوییــم چــه کنــد. اگــر انگیــزه کســب ســود در کار نباشــد، کارآفریــن بایــد مطیــع 
ــه از مصرف کننــده خــود ریشــه ای  ــت و ن ــت شــود. اطاعــت کارآفریــن از دول دســتور دول
ــوری  ــى(، یکــى از ریشــه های دیکتات ــه ظاهــر اصاح طلبان)اخاق ــن ب از اســتبداد اســت. ای

و اســتبداد را در قالــب مهربانــى و وجــدان نشــان مى دهنــد.
وقتــى از قیمت هــای »عادالنــه« و دســتمزدهای »عادالنــه« صحبــت مى کنیــم، بایــد در نظــر 
ــا و  ــودن قیمت ه ــه ب ــت و عادالن ــم عدال ــه مى توانی ــاری ک ــا معی ــه تنه ــیم ک ــته باش داش
دســتمزدها را بســنجیم، ســازگاری آن هــا بــا نظــم اجتماعــى ایــده آل اســت. اگــر ایــن نظــام 
ــا  ــًاً ب ــوان صرف ــازارآزاد جســت وجو شــود، نمى ت ــى در خــارج از سیســتم ب اجتماعــى آرمان
تشــویق فــرد نســبت بــه عــادل بــودن بــه آن تحقــق بخشــید. بایــد مشــخص شــود کــه در 
هــر مصــداق چــه چیــزی عادالنــه یــا ناعادالنــه اســت. عــاوه بــر ایــن، قوانیــن بایــد دقیقــًا 
تنظیــم شــود کــه همــه مــوارد ممکــن را تنظیــم کنــد، و یــک شــرکت بایــد مجــاز باشــد کــه 
ایــن هنجارهــا را بــه طــور واقعــى تفســیر کنــد، آن هــا را اجــرا کنــد، و همچنیــن در صــورت 
لــزوم آن هــا را تکمیــل و اصــاح کنــد. فرقــى نمى کنــد کــه ایــن قــدرت، حکومــت دنیــوی 

باشــد یــا یــک حکومــت دینــى.
افــرادی کــه مــى خواهنــد مشــکات اقتصــادی را بــا نصیحت هــای اخاقــى حــل کننــد، فکــر 
مى کننــد مشــکات موجــود در بــازار بــه خاطــر رفتــار کارآفرینــان و مالکان اســت امــا عامل 
ــازار، مصرف کننــدگان هســتند. مصرف کننــدگان و مردمــان عــادی نحــوة رفتــار  محرکــه ب
ــد،  ــر باش ــد مؤث ــى مى خواه ــاح اخاق ــر اص ــن اگ ــد. بنابرای ــن مى کنن ــان را تعیی کارآفرین
ــده  ــد مصرف کنن ــان بای ــع اصاح طلب ــد. در واق ــدگان باش ــه مصرف کنن ــوط ب ــد مرب بای
ــدگاِن  ــا از تولیدکنن ــد ت ــر کن ــرف نظ ــر ص ــر و ارزان ت ــای بهت ــه از کااله ــد ک را وادار کنن
ــر  ــه از نظ ــى ک ــد محصوالت ــد خری ــدگان بای ــود. مصرف کنن ــت ش ــرمایه کمترحمای ــا س ب
ــر جامعــه مى گــذارد را متوقــف کننــد. اگــر مصلحیــن اخاقــى  اجتماعــى تأثیــری منفــى ب
ــه  ــه او بگویــد کــه کــى، کجــا، ب ایــن رفتــار را از مصرف کننــده توقــع دارد، پــس بایــد ب
ــه  ــرادی ک ــد اف ــا بای ــاق آن ه ــن اتف ــى ای ــد، در پ ــد کن ــى خری ــه کس ــى و از چ ــه قیمت چ
نمى خواهنــد از ایــن رویــه پیــروی کننــد را مجبــور کننــد امــا در انتهــا ایــن اصاحــات بــه 

ــد.  ــد، نمى رس ــر دارن ــه در نظ ــى ک هدف
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توسعه؛ رمز مصادره
گزارشــى از صــورت مذاکــرات شــورای ناصر الیاسی

انقــاب در تابســتان 135۸ در بــاب 
ــى. ــع خصوص ــادرة صنای مص
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از همــان ماه هــای نخســتین پــس از پیــروزی انقــاب، تصمیمــات اقتصــادی مهمــى 
از ســوی دولــت و شــورای انقــاب کــه در غیــاب مجلــس، وظایــف آن را بــر عهــده 
داشــت، گرفتــه شــد. بخــش اعظــم ایــن تصمیمــات، ناظــر بــر خلع یــد اقتصــادی از 
بخــش خصوصــى و ســپردن مالکّیــت و مدیریــت بنگاه هــا بــه بخــش دولتــى بــود. 
ایــن رفتــار حکایــت از نفــوذ عمیــق اندیشــه های چپ گرایانــه در میــان نیروهــای 
هــوادار انقــاب داشــت. نیروهایــى کــه در کل نظــر مســاعدی نســبت بــه مالکّیــت 
ــکارا  ــان، آش ــای تندروش ــى جناح ه ــتند و حت ــى نداش ــش خصوص ــى و بخ خصوص

نابــودی ســرمایه داری را یکــى از اهــداف اصلــى انقــاب مى دانســتند.
 موسى غنى نژاد

 
ــرای  یکــى از فصــول محبــوب و معمــول در انقاب هــا، فصــل مصــادره اســت. محبــوب ب
توده هــا و معمــول بــرای رهبــران سیاســى کــه از مصــادرة قــدرت آغــاز مى شــود و در ادامــه 
ــده  ــن قاع ــز از ای ــران نی ــاب ای ــد. انق ــکن و... مى رس ــه، مس ــن، کارخان ــادرة زمی ــه مص ب
ــاه  ــر م ــن مى شــود. در تی ــرای مصــادره، تابســتان داِغ ســال 135۸ معی مســتثنى نیســت. ب
همــان ســال یکــى از موضوعــات محــل بحــث در جلســاِت شــورای انقــاب بــا آن ترکیــب 
ــى و... اســت،  ــن، فدای ــوده ای، مجاهدی ــای ت ــى از طیف ه ــه ته ــه البت سیاســى رنگارنــگ  ک
مصــادرة صنایــع خصوصــى اســت. بــا ایــن وجــود تصمیمــات اتخــاذ شــده در شــورا، زاویــة 
ــون  ــار »قان ــه این ب ــتور جلس ــدارد. دس ــب ن ــوپرانقابى غای ــای س ــر گروه ه ــا نظ ــادی ب زی

حفاظــت و توســعة صنایــع ایــران« ذیــل عنــوان »مّلــى کــردن صنایــع« اســت. 
ــون  ــود. او قان ــاز مى ش ــیدجوادی آغ ــدر حاج س ــر ص ــای دکت ــا صحبت ه ــت ب ــة نخس جلس
ــش  ــا اشــکال پی ــا[در بعضــى جاه ــه شــده، ]ام ــًاً تهی ــه » قب ــد ک ــزی مى دان ــور را چی مذک
ــى  ــای صنعت ــت فرآورده ه ــن قیم ــد » تعیی ــه بای ــد ک ــه مى ده ــتى ادام ــر بهش ــده«. دکت آم
ــد«  ــن مى کن ــت معی ــه ای باشــد کــه دول ــق آیین نام ــن مؤسســات و دســتمزد و ســود طب ای
ــتم  ــن سیس ــه ای ــد ک ــخ مى ده ــدر پاس ــت. ص ــوده« اس ــتثمار نب ــاب، ضداس ــه » انق وگرن
عمــًاً ]یعنــى از زمــان پهلــوی[ وجــود دارد: » از نظــر دســتمزد، وزارت بهداشــت...حداقل را 
معیــن مى کنــد. از نظــر قیمــت، مرکــز بررســى قیمت هــا ایــن وظیفــه را داشــته و ســود را 
ــت  ــد، دس ــت مى کن ــى دخال ــارت خیل ــد: » نظ ــازرگان مى گوی ــدس ب ــن مى کند.«مهن معی
ــد... ــدی آزادی باش ــا ح ــى ت ــش خصوص ــرای بخ ــود، ب ــته مى ش ــع[ بس ــای آن ها]صنای و پ
ــد  ــنهاد مى ده ــذا پیش ــه کار.« ل ــى رود ب ــان نم ــت و دلش ــد، دس ــکار نباش ــر آزادی و ابت اگ
یــا حــدی آزادی بدهیــد یــا »همــة صنایــع ملــى شــود!« دکتــر صــدر در پاســخ مى گویــد: 



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

177

ــع را اداره  ــام صنای ــت تم ــادر نیس ــت ق » دول
ــا  ــت« ام ــج اس ــى فل ــرکت دولت ــر ش کند...ه
ــد کــه  ــد مى کن ــه را تأیی ــه اصــل قضی در ادام
ــى  ــا مّل ــهام آن ه ــد س ــا بای ــدادی آدم ه » تع
ــه »  ــد ک ــپس مى خواه ــازرگان س ــود.« ب ش
اســامى در آیین نامــه بیایــد«. در واقــع اســامى 
ــى«  ــان »مّل ــه اموالش ــى ک ــان صنایع صاحب
ــه  ــه اینک ــود، ن ــر ش ــون ذک ــود، در قان مى ش
ــن  ــردد. در ای ــام گ ــى اع ــت، دولت کل صنع
ــه،  ــود در فرانس ــه خ ــدر ک ــر بنى ص ــن دکت بی
اقتصــاد خوانــده و کتــاب هــم نوشــته اســت از 
ــه  ــى چیســت؟« ب ــازرگان مى پرســد »خدمات ب
نظــر مى رســد اقتصــادداِن شــورای انقــاب از 
مصادیــق خدمــات در اقتصــاد بى خبــر اســت. 
ــات  ــه او »خدم ــخ ب ــحابى در پاس ــدس س مهن
ــال  ــاور« را مث ــین مش ــا مهندس ــر ی کامپیوت

مى زنــد.
ــدس  ــدر، مهن ــر ص ــارکت دکت ــا مش ــث ب بح
ــازرگان  موســوی، دکتــر بهشــتى و مهنــدس ب
ــمى  ــه هاش ــا زمانى ک ــد ت ــدا مى کن ــه پی ادام
رفســنجانى خواســتار معیــن کــردن مصادیــق 
ــانى  ــه کس ــوال چ ــًا ام ــى دقیق ــود؛ یعن مى ش
بایــد مصــادره شــود. بنى صــدر مى گویــد: 
ــت را  ــول نف ــه پ ــوده ک ــت ب ــة دول »وظیف
صنعــت  ]تا[صاحــب  آقایــان[،  بدهد]بــه 
شــوند«. ســحابى امــا اصــرار دارد کــه هــدف 
از دولتــى کــردن صنایــع »جلوگیــری از توّرم« 
ــادره  ــر از مص ــم غی ــردن را ه ــت! مّلى ک اس
ــود«.  ــت داده مى ش ــه »غرام ــرا ک ــد چ مى دان
ــوی  ــا موس ــه ب ــد ک ــمى مى گوی ــپس هاش س
ــه  ــامى تهی ــوری اس ــزب جمه ــى در ح طرح
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ــن را  ــن ای ــد: »م ــه مى گوی ــوی بافاصل ــم دارد. موس ــى ه ــتندات فقه ــه مس ــد ک کرده ان
ــگاه کــرده ام، اصلــش در ایــن هســت. شــرکت کارگــر در ادارة]صنایــع[«! جالــب اینکــه  ن
ــوی  ــفید پهل ــاب س ــک اصــل در انق ــه ی ــبیه ب ــوری اســامى بســیار ش طــرح حــزب جمه
ــد طــرح حــزب  ــز مانن ــازرگان نی اســت: ســهیم شــدن کارگــران در ســود کارخانجــات. ب
ــتمزد  ــول دس ــد: » فرم ــد و مى گوی ــدی نمى دان ــرف ب ــود« را ح ــرکت در س ــب، »ش رقی
مشــخص شــود بــر اســاس حداقــل احتیــاج، بعــد مقــداری هــم بــه تناســب تولیــد.« در ادامه، 
اعضــاء در مــورد رعایــت انضبــاط در تشــکیل جلســات شــورای انقــاب بحــث مى کننــد 
ــته  ــات داش ــًاً مطالع ــا »جلســات ســر ساعت]باشــد[ و ]اعضــاء[ قب ــد ت ــم مى خواهن و از ه
ــد  ــدر مى گوی ــرد. بنى ص ــى مى گی ــث را پ ــه بح ــع ادام ــاددان جم ــار اقتص ــند!« این ب باش
ــرمایة  ــا س ــع ب ــان صنای ــه صاحب ــتند و اینک ــى هس ــل گران ــا و انحصــارات از عوام مارک ه
ــه نظــر مى رســد  ــد. ســحابى کــه ب ــار مى گرفتن ــد بلکــه اعتب خــود ســرمایه گذاری نمى کردن
ــاد  ــا اقتص ــو ب ــد: » ت ــه او مى گوی ــخ ب ــت در پاس ــده اس ــته ش ــدر خس ــرات بنى ص از نظ
ــا  ــر ب ــم نظ ــان ه ــن می ــا در ای ــتى ام ــه ای.« بهش ــم ریخت ــع را به ه ــام صنای ــدی، تم توحی
ــى  ــره دار بانک ــه وام به ــى ب ــًاً متک ــرمایه ها عموم ــه »س ــد ک ــد مى کن ــت و تأیی ــدر اس بنى ص
بــوده.. و قســمت معّظــم ایــن ســرمایه ها ملــک دولــت اســت!« بــازرگان وارد شــدن در ایــن 
وادی را پیچیــده مى دانــد و بــه آقایــان مى گویــد مطابــق نظــر آن هــا  »خانــة ملکــى« او نیــز 
بایــد مصــادره  شــود! بهشــتى کــه کتابــى بــه نــام »نظــام اقتصــادی در اســام« هــم نوشــته 
ــه مى گویــد »پــس چــه کنیــم کــه از ابتــکار اشــخاص اســتفاده  اســت در واکنشــى منفعًان

ــد؟«  ــه باش ــزه هم ــود و انگی ش
ــده دارد  ــوم کــه مصــرف عم ــوالد، مــس و آلومینی ــد ف ــى مانن ــى شــدِن صنایع ــه مل در ادام
تصویــب شــده و فقــط پتروشــیمى ها کــه در دســت ژاپنى هاســت حــذف مى شــود. در ادامــه 
ــا شــانزده هــزار خــرده ســهام دار ایران ناســیونال چــه کنیم؟«بنى صــدر  ســحابى مى پرســد »ب
بى درنــگ جــواب مى دهــد »مى تــوان ملــى کــرد!« ســپس از ســایرین مى خواهــد 
داروســازی، رادیــو و تلویزیون ســازی هــم اضافــه شــود. بهشــتى بــاز هم نظــر بــا بنى صــدر 
اســت: »بایــد دارو و رادیــو را اضافــه کــرد، چــون هــدِف یکــى)دارو(، راه انداختــن اســت و 
دیگری)رادیــو( انقابــى بــودن«. احمــدزاده هــروی  وزیــر صنایــع و معــادن دولــت بــازرگان  
نیــز مى خواهــد صنایــع الکترونیــک هــم اضافــه شــود چــرا کــه اغلــب مونتــاژ هســتند و اگــر 
ــد!  ــراد باشــد در نصــب دکل اعمــال نفــوذ مى کنن ــو و تلویزیــون در دســت اف ــع رادی صنای
بهشــتى هــم تأییــد مى کنــد. در ادامــه ســاخت و مونتــاژ کشــتى، هواپیمــا و اتومبیــل را هــم 
ــر  ــیه ای نظی ــای حاش ــد از بحث ه ــد. بع ــاده باش ــم نیافت ــى از قل ــا بخش ــد ت ــه مى کنن اضاف
اینکــه اســم مصــادرة امــوال را ملى کــردن بگذاریــم یــا دولتــى کــردن، موســوی خطــاب بــه 
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ــودم اســامى را منتشــر مى کــردم«. احمــدزاده  ــه جــای شــما ب ــن ب ــد: »م احمــدزاده مى گوی
ــادة دو،  ــد چــون در م ــون را نخوانده ای ــد »مشــخص اســت قان ــه او مى گوی ــم در پاســخ ب ه
نحــوة اعــام اســامى را آورده اســت.« در ایــن لحظــه جلســه هفتــم تیــر مــاه 135۸ شــورای 

انقــاب تمام مى شــود.
ــام  ــد. در نحــوة اع ــدا مى کن ــه پی ــر ادام ــم تی ــن موضــوع در جلســه ده ــاب ای بحــث در ب
اســامى اختاف نظــر وجــود دارد چــرا کــه برخــى از صاحبــان صنایــع افــراد موجهــى هســتند 
ــه تعبیــر هاشــمى ممکــن اســت »همــه را بترســاند.« احمــدزاده امــا مى گویــد وضــع  کــه ب
ــدارد. ســحابى نیــز افــرادی چــون علــى رضایــى را  ــه تحقیــق ن روشــن اســت و احتیــاج ب
ــت  ــاط رعای ــب احتی ــد جان ــى مى خواه ــوردار و ایروان ــورد برخ ــا در م ــد ام ــوا مى دان رس
ــود.«  ــام ش ــراق اع ــریع و باطمط ــى س ــامى »خیل ــد اس ــز مى خواه ــر نی ــر باهن ــود. دکت ش
ــدزاده،  ــن احم ــپس بی ــد.« س ــروصدا دربیای ــه س ــم ک ــد »کاری نکنی ــم مى گوی ــوی ه موس
ــت  ــد درس ــک از مفاس ــر ی ــرد و ه ــکل مى گی ــى ش ــدر گفتگوی ــتى و بنى ص ــحابى، بهش س
ــان  ــى و فرمانفرمائی ــى و خیام ــد. از محمــود رضای ــال مى آورن ــع مث ــان صنای ــط صاحب و غل
گرفتــه تــا برخــوردار و قریــن راد و القانیــان و عنایــت بهبهانــى. قطــب زاده نیــز وارد شــده و 
فــوالدی را مثــال مى زنــد: »حســین فــوالدی ســه میلیــون زمیــن نزدیک شــهر اشرف)بهشــهر( 
دارد، خانه ســازی دارد. آورد بدهــد تــا او را نجــات بدهیــم!« بحــث داغ مى شــود و هــر کــه 
مصداقــى مــى آورد تــا اینکــه بهشــتى مهــر تأییــد بــر تمــام ایــن حــرف و حدیث هــا مى زنــد 
ــد:  ــم مى گوی ــمى ه ــه شود.«هاش ــرعى، باید...گرفت ــت ش ــا حکوم ــاب ی ــد »انق و مى گوی
ــن.  ــازار، در زمی ــت. در ب ــاد اس ــد زی ــود. ثروتمن ــد بش ــا بای ــى از این ه ــادرة خیل »مص
میلیــاردر از زمیــن هســتند. بــا طــرح باشــد. صنایــع رفتــه رفتــه مّلــى شــود.« هاشــمى امــا 
ــى  ــاء حام ــام اعض ــد. او و تم ــاره مى کن ــم اش ــری ه ــة دیگ ــه نکت ــود ب ــث خ ــال بح در خ
ــى بســیار  ــد از نظــر فقه ــى تصمیمــى کــه گرفته ان ــوال خصوصــى هســتند منته مصــادرة ام
شــبهناک اســت. او ظاهــراً نگــران اســت کــه چنیــن مصــادرة گســترده ای بــه »چپ گرایــى« 
ــت.  ــى اس ــى و انقابى نمای ــت چپ زدگ ــت حال ــک وق ــد: »ی ــذا مى گوی ــود ل ــر ش تعبی
بهشــتى صحبــت مى کنــد کــه این هــا حــرام اســت، خــوب اســت حالــت مصــادره، کار مــا 
ایــن نیســت!« در حقیقــت منظــور ایــن اســت کــه بــه مصــادرة صنایــع خصوصــى، ظاهــر 
ــه اســترداد آن هــا از  ــد: »حکــم ب ــد حــرف هاشــمى مى گوی ــم. بهشــتى در تأیی شــرعى بدهی
مبنــای والیتــى اشــکالى ندارد...صنایــع بــاالی هشــت میلیــون تومــان ملــى شــود!« ســحابى 
خواســتار قاطعیــت انقابــى اســت و اینکــه »دولــت بایــد تســلط روی کارخانجــات داشــته 
ــد اعــام  ــد بایســتد. بای ــت بتوان ــا دول ــى شــوند ت ــد. این هــا قربان باشــد و پاک ســازی بکن
ــان  ــاب دستش ــه حس ــا »بقی ــد ت ــت مى دان ــتفاده از زور را درس ــز اس ــدر نی ــرد.« بنى ص ک
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بیایــد.« مهــدوی  امــا نکتــه ای شــرعى مى گویــد کــه شــاید از نظــر اعضــاء مطلــوب نباشــد. 
اینکــه شــورا در »الیحــة زمیــن، توجــه بــه فتــاوای آقایان]مراجــع[ نکرد...مخصوصــًاً آن هــا 
کــه چهــرة مذهبــى دارنــد، وجوهــات مى دهنــد، مثــل برخــوردار...« بــا نظــر مهــدوی بحــث 
ــت  ــع مخالف ــه مراج ــود و اینک ــاء داغ مى ش ــن اعض ــع در بی ــادرة صنای ــرعى نبودن مص ش
ــاوای متضــاد  ــا معتقــد اســت »در فتــوای حکومتــى نمى شــود فت خواهنــد کــرد. بهشــتى ام
را دخالــت داد.« او مى خواهــد »به صــورت انقابــى عمــل شــود. مالکّیــت صنعتــى را 
مطابــق موازیــن اســام]![ عمــل کــرد.« مهــدوی در جــواب مى گویــد »مملکــت را خــراب 
ــزب  ــاءی ح ــه از اعض ــود. او ک ــث مى ش ــز وارد بح ــان نی ــه پیم ــر حبیب ال ــد.« دکت مى کنن
ــب را بشــکنید.  ــن قال ــه اعتــراض گشــوده کــه »ای ــب ب خداپرســتان سوسیالیســت اســت ل
ایــن توهــم اســت...همه این هــا در حــال تعطیــل و زد و بنــد و خیانــت هســتند...عدم اعتمــاد 
بــه خودمــان و ظرفیــت انقابــى مــردم اســت...باید قاطــع عمــل کــرد و نگــران نباشــید...اگر 
تولیــد پاییــن آمــد اشــکال نــدارد، نــه از لحــاظ اصــول اســام صحیــح اســت و نــه از لحــاظ 
ــه  ــران علی ــک کارگ ــت و در تحری ــک چپ گراس ــود ی ــه خ ــان ک ــت.« پیم ــاد مملک اقتص
مالــکان صنایــع بســیار فعــال بــوده اســت گویــى میــخ آخــر را بــر تابــوت صنایــع خصوصى 
ــد  ــحابى مى گوی ــود. س ــن ش ــف کار معی ــا تکلی ــد ت ــتى مى خواه ــان بهش ــد. ناگه مى زن
ــى  ــا، مل ــود م ــامى خ ــر اس ــود...از نظ ــه نمى ش ــدی یک مرتب ــاد توحی ــه اقتص ــیدن ب »رس
شــدن راه اســامى نیســت، مردمــى شــدن و اجتماعــى شــدن اســامى اســت!« التقــاط فکــر 
ســحابى بســیار عجیــب اســت. بهشــتى در ادامــه احمــدزاده و صدر)وزیــران دولــت موقــت( 
ــت  ــت هیئ ــر زده و اکثری ــر دو تش ــه ه ــازرگان ب ــدس ب ــه مهن ــد و اینک ــدرو مى خوان را تن
دولــت بــا تصمیــم آن هــا موافــق نیســتند. دکتــر صــدر امــا بــازرگان را دموکــرات مى دانــد 
ــان  ــامى صاحب ــام اس ــاری در اع ــد. ب ــع نمى کن ــم جم ــا تصمی ــت ب ــه مخالف به طوری ک
صنایــع اتفــاق نظــر وجــود نــدارد. احمــدزاده و صــدر کــه طــراح پیش نویــس ایــن الیحــه 
هســتند از واکنــش »مراجــع« نگران انــد. آن هــا از آقایــان شــورای انقــاب مى خواهنــد کــه 
ــوم شــود، ســپس  حامى شــان باشــد. در نهایــت بهشــتى مى خواهــد کــه لیســِت قطعــى معل
ــى  ــد خانوادگ ــدزاده مى گوی ــود؟« احم ــر مى ش ــد نف ــد ب چن ــت بن ــًاً لیس ــد »تقریب مى پرس
ــر بحــث تعییــن  ــا در چهاردهــم تی باشــد، 6۰نفــر مى شــود. اینجــا جلســه تمــام مى شــود    ت

اســامى ادامــه پیــدا  کنــد. 
در جلســه چهاردهــم تیــر زمــان کمــى بــه موضــوع مصــادرة صنایــع اختصــاص پیــدا مى کند. 
احمــدزاده  وزیــر صنایــع دولــت موقــت  اســامى پنجــاه نفــر را اعــام مى کنــد. بنى صــدر نیــز 
مى گویــد کــه بــا ایــن حســاب ۸۰ تــا ۸5درصــد کل صنایــع مّلــى مى شــوند. جلســة بعــدی 
کــه در مــورخ بیســت و یــک تیــر مــاه برگــزار مى شــود بــه اعتــراض مالــکان بــه »قانــون 
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ــدا  ــاص پی ــع« اختص ــردن صنای مّلى ک
کــه  مى گویــد  مهــدوی  مى کنــد. 
»آقــای برخــوردار نامــه ای نوشــته 
ــد.« ســحابى  ــه شــورا کــه چــه کردی ب
طبــق معمــول بــا یــک عــداوت 
ــاری  ــازار انحص ــد »ب ــى مى گوی خاص
زیــاد  اســتفادة  دولــت  از  داشــت، 
ــا  ــد از آن ه ــدوی مى گوی ــرد.« مه ک
ــخ  ــحابى پاس ــد. س ــت ش ــلب حیثی س
ــلب  ــورد س ــد: »در م ــى مى ده مضحک
ــود  ــوال خ ــا ام ــود آن ه ــت، خ حیثی
ــون  ــد چ ــد. بگوین ــت بدهن ــه دول را ب
خودشــان داده انــد و ســوابق آن هــا مثل 
ــد  ــمى مى گوی ــت!« هاش ــران نیس دیگ
ــح  ــوردار صحی ــای برخ ــر حرف ه اگ
ــه  ــده«، و اینک ــم ش ــه او ظل ــد »ب باش
ــت  ــت »معافی ــه اس ــمى گفت ــه هاش ب
کلــى بــوده، مــن اســتفاده کــردم، 
۹مــاه مــواد خــام را تأمیــن کــردم، در 
کارخانــة مــن بلبشــو نشــده.«  هاشــمى 
ــه »کاری  ــه ک ــخ او گفت ــم در پاس ه
ــاء  ــرد!« اعض ــود ک ــو نمى ش ــرای ت ب
ــه  ــرا ک ــند چ ــر مى رس ــه نظ ــفته ب آش
ــتیناف«  ــرای »اس ــازوکاری ب ــى س حت
در نظــر نگرفته انــد البتــه اگــر بــه 

ــند. ــد باش ــى معتق ــن حق ــود چنی وج
در نهایــت بــا اجــرای قانــون »حفاظت 
بخــش  ایــران«  صنایــع  توســعه  و 
ــران  ــى ای ــع خصوص ــى از صنای بزرگ
ــت  ــب ورشکس ــده و اغل ــادره ش مص

. ند مى شــو
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حمایت گرایی دولت هند و فاجعة بوپال
دولت چگونه به 7شیوه در فاجعه بوپال نقش بازی کرد؟

شری راوی و شری شامانث
مترجم: شاهو صالح
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ســى و ســه ســال پیــش، در یــک کارخانــة مــواد شــیمیایى در بوپــال هنــد، آب وارد مخــزن 
ــود.  ــیانات  ب ــل ایزوس ــن متی ــل و دو ت ــت چه ــه آن نش ــه نتیج ــد ک ــماره) E 610 (ش ش
متیــل ایزوســیانات یــک ترکیــب شــدیداً ســمى بــا نقطــة جــوش بســیار پاییــن اســت و تنهــا 
مى شــود در مخازنــى از جنــس فــوالد ضدزنــگ یــا شیشــه نگهــداری اش کــرد. در واکنــش 
ــد،  ــمى مى زن ــای س ــردن گازه ــه آزاد ک ــت ب ــرعت دس ــه س ــیانات ب ــل ایزوس ــا آب، متی ب
ــای  ــتردة گازه ــت گس ــال رخ داد. نش ــد  در بوپ ــة یونیون کاربای ــه در کارخان ــزی ک چی
ســمى منجــر بــه مــرگ ۲5۰۰ نفــر شــد؛ بزرگتریــن فاجعــة مرتبــط بــا کارخانه هــای مــواد 

شــیمیایى در تاریــخ. 
ــه  ــن حادث ــود در ای ــى« ب ــعارش »اول ایمن ــه ش ــد، ک ــود یونیون کاربای ــن ب ــور ممک چط
ــة ســوین  ــل ماحظــه ای در کارخان ــه هیچــگاه حــوادث قاب ــود ک ــه ب مقصــر باشــد؟ چگون
ــوان  ــدس ج ــک مهن ــک، ی ــال پاری ــداد؟ کم ــا رخ ن ــد در ویرجینی ــرکت یونیون کاربای ش
اهــل هنــد کــه بــرای آمــوزش راهــى آمریــکا شــده بــود بــا اشــتیاق و شــگفتى توأمــان از 
ــا  ــد در ویرجینی ــة یونیون کاربای اخــاق حرفــه ای و مکانیســم های مفصــل ایمنــى در کارخان
ــا  ــود(: »کار کــردن ب ــة برپــا شــده در بوپــال ب حــرف مى زند)کــه در طــرح مشــابه کارخان
آن مهندســان آمریکایــى لــذت بخــش بــود. آن هــا بســیار حرفــه ای و حســاس بــه جزئیــات 
ــات  ــى از جزئی ــگاه کل ــک ن ــا ی ــد ب ــل دارن ــوالًً تمای ــا معم ــه هندی ه ــال آن ک ــد، ح بودن
ــه ای از کار رضایــت حاصــل نمى شــد، اجــازة انتقــال  ــا اگــر در مرحل ــد. در ویرجینی بگذرن
ــان  ــکاران آمریکایى م ــا و و هم ــداوم کار م ــای م ــد. هفته ه ــدی داده نمى ش ــة بع ــه مرحل ب
ایــن بــود کــه هــر نــوع حادثــه و نتایــج احتمالــى اش را در ذهــن مجســم کنیــم.« از کتــاب 

»پنــج دقیقــه پــس از نیمــه شــب در بوپــال، اثــر دومینیــک الپیــر و خاویــر مــورو.
در حالــى کــه انگشــتان اتهــام در ایــن حادثــه بــه درســتى بــه ســوی کمپانــى یونیون کاربایــد 
و ســهل انــگاری اش در ایــن خصــوص گرفتــه شــده اند، موضــوع شــگفت آور فــرار دولــت 
ــوژی  ــار مســئولیت در خصــوص اتخــاذ تصمیمــات ایدئول ــر ب ــه از زی ــد ده ــد طــى چن هن
محــوری اســت کــه بــه همــان انــدازه در وقــوع فاجعــه دخیــل بوده انــد. کمپانــى 
ــا وارد کــردن  یونیون کاربایــد کارش را در ســال 1۹3۴ در هنــد شــروع کــرد. آغــاز کار ب
ــة باتری ســازی گســترش  ــى یــک کارخان ــه برپای ــه زودی ب ــود کــه ب ــری ب ــن بات و فروخت
یافــت و برنــد مصرفــى Everyday را تــا دورافتاده تریــن روســتاهای هنــد و روشــن کــردن 
چــراغ قوه هــای اهالى شــان رســاند، کســانى کــه ۸6٪ جمعیــت آن روزگار هنــد را تشــکیل 

ــت.  ــرق نداش ــان ب ــد و خانه هایش مى دادن
ــا  ــه ای ب ــد کارخان ــرا یونیون کاربای ــه چ ــود ک ــرح مى ش ــش مط ــن پرس ــة اول ای در مرحل
محتــوای گازهایــى چنیــن خطرنــاک را در چنیــن منطقــه ای برپــا کــرد؟ در حقیقــت ســوای 
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ــد درنظــر داشــت مجموعــه ای از  تصمیمــات سســت بنیان شــرکتى در مراحــل مختلــف، بای
ــر  ــه منج ــدند، کاری ک ــکان ش ــه در آن م ــى کارخان ــه برپای ــر ب ــى منج ــت های دولت سیاس
ــا تراکــم  ــه حــوادث و در نهایــت فاجعــة عظیمــى شــد کــه ۲5۰۰ نفــر را در منطقــه ای ب ب

جمعیتــى بــاال قربانــى کــرد. 

1 -سیاست صنعتی دولت 
بــا اســتقال هنــد در ســال 1۹۴7، کل فضــای صنعــت و کســب و کار در کشــور دگرگــون 
ــه  ــرو ک ــل نه ــر لع ــای 1۹۴۸ و 1۹56، جواه ــال ه ــى س ــن صنعت ــب قوانی ــا تصوی ــد. ب ش
ــالودة الگــوی  ــود، ش ــزی ب ــى برنامه ری ــوی کمیســیون مل ــرکل دفاکت ــر و مدی نخســت وزی
یــک اقتصــاد سوسیالیســتى را پى ریخــت کــه قــرار بــود راه میانــه ای بیــن بخــش خصوصــى 
ــای  ــردن آزادی ه ــدود ک ــا در مح ــت بى محاب ــازه دخال ــت اج ــه دول ــد و ب ــى باش و عموم
بخــش خصوصــى بدهــد. عــاوه بــر ایــن، دولــت تحــت تســلط حــزب کنگــره کــه تحــت 
ــود،  ــرد ب ــروی مى ک ــدی از آن پی ــه گان ــى ک ــفى سوادش ــب فلس ــای مکت ــر آموزه ه تأثی
ســرمایه گذاری خارجــى در هنــد را محــدود کــرد و بــر »انتقــال تکنولــوژی« اصــرار داشــت، 
در حالــى کــه توجهــى بــه میــزان مهــارت کاربــران داخلــى بــرای مدیریــت تکنولوژی هــای 
پیشــرفته نمى شــد. هــر جــا تکنولــوژی در هنــد در دســترس اســت، فــارغ از کیفیتــش بایــد 
بــر تکنولــوژی خارجــى ترجیــح داده شــود. هــر تکنولــوژی کــه بــه هنــد وارد شــود زان پــس 
تکنولــوژی هنــدی بــه شــمار مــى رود و بیشــتر از یــک دورة پنــج ســاله نبایــد بابتــش پولــى 
پرداخــت )سیاســت صنعتــى،1۹۴۸(. چنیــن شــد کــه در ســال 1۹56 و پــس از تصویــب 
قانــون کمپانى هــا، یونیون کاربایــد ناچــار شــد ۴۰ درصــد ســهامش در هنــد را بفروشــد کــه 
قســمت اعظمــش از راه بخــش عمومــى و شــرکت های دولتــى ســهم دولــت هنــد شــد و بــر 
خــود نــام »یونیــون کاربایــد هنــد  ســهامى خــاص« گرفــت. بــه هنــگام وقــوع حادثــه، دولــت 

هنــد حــدود ۲5درصــد ســهام کمپانــى را در اختیــار داشــت. 

ــى  ــوی کمپان ــه س ــتى ب ــه درس ــه ب ــن حادث ــام در ای ــتان اته ــه انگش ــى ک در حال
ــوع  ــده اند، موض ــه ش ــوص گرفت ــن خص ــگاری اش در ای ــهل ان ــد و س یونیون کاربای
شــگفت آور فــرار دولــت هنــد طــى چنــد دهــه از زیــر بــار مســئولیت در خصــوص 
اتخــاذ تصمیمــات ایدئولــوژی محــوری اســت کــه بــه همــان انــدازه در وقــوع فاجعــه 

ــد.  ــل بوده ان دخی
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2 -کمبود مواد غذایی
ــش  ــد آفت ک ــه تولی ــت ب ــق دس ــال تحقی ــه س ــس از س ــد پ ــال 1۹57، یونیون کاربای در س
ــش  ــن آفت ک ــان د.د.ت  محبوب تری ــا آن زم ــل زد. ت ــاری کارباری ــام تج ــا ن ــوین  ب س
ــه  ــم ب ــان ه ــرای انس ــش ب ــا مضرات ــود، ام ــان ب ــر جه ــتفاده در سراس ــورد اس ــى م مصنوع
ــدش  ــت بلن ــد از بخ ــط یونیون کاربای ــوین توس ــد س ــود. تولی ــده ب ــن ش ــى روش ــد کاف ح
ــان،  ــرای آدمی ــش ب ــرر بودن ــان دادن بى ض ــرای نش ــود و ب ــاس رخ داده ب ــه ای حس در لحظ
عکس هایــى از آزمایشــگاه های یونیون کاربایــد منتشــر شــد کــه در آن دانشــمندان در 
ــى  ــات اصل ــى از ترکیب ــیانات یک ــل ایزوس ــد. متی ــوین بودن ــای س ــش نمونه ه ــال آزمای ح
ســوین اســت. ایــن یکــى از نمودهــای شــگفت نبــوغ بشــری اســت کــه از چنیــن ســم مهلکى 
ــوان در تولیــد یــک آفت کــش کــم ضــرر اســتفاده کــرد. موفقیــت ســوین در نجــات  مى ت
محصــول پنبــه مصــر در ســال 1۹61 کــه مانــع از وقــوع یــک فاجعــة اقتصــادی بــرای آن 

ــى آن شــد.  کشــور شــد، ســبب محبوبیــت جهان
ــود و لعــل بهــادر شاســتری، نخســت  هنــد در دهــه 1۹6۰ گرفتــار کمبــود مــواد غذایــى ب
وزیــر کشــور، مــردم را دعــوت بــه روزه گرفتــن یــک روز در هفتــه مى کــرد. طبــق مــاده 
ــش  ــن آفت ک ــى ۸7۰ ت ــرخ جهان ــب س ــده از راه صلی ــاالت متح ــى، ای ــماره ۴۸۰ عموم ش
ــى  ــواد غذای ــد م ــى در تولی ــرای کســب خودکفای ــد ب ــه هن ــه منظــور کمــک ب ســوین را ب
ــا  ــاص ب ــهامى خ ــد  س ــد هن ــى یونیون کاربای ــرد. کمپان ــدا ک ــبز اه ــاب س ــد انق ــى عه ط
ــاورزی  ــای کش ــوزة آفت کش ه ــه ح ــود را ب ــای خ ــت فعالیت ه ــن فرص ــری از ای بهره گی
گســترش داد. پــس از کســب مجوزهــای رایــج از دولــت هنــد، کمپانــى کارش را در مرحلــة 
اول بــا واردات ســوین از کارخانه هــای یونیون کاربایــد مســتقر در آمریــکا شــروع کــرد بــا 
ترکیــب کــردن گازهــای بى اثــر تولیــد داخــل هنــد آن را کــم غلظت تــر مى کــرد و ســپس 

در اقصــى نقــاط هنــد مى فروخــت. 

3 -بحران ارز خارجی
یونیون کاربایــد هنــد بــرای وارد کــردن ســوین بایــد بــه یونیون کاربایــد مســتقر در آمریــکا 
بــه دالر پــول پرداخــت مى کــرد. امــا در همــان زمــان در هنــد بحــران کمبــود دالر در میــان 
ــه  ــى ب ــد مثبت ــدان دی ــه اش چن ــا سیاســت های حمایتگرایان ــد ب ــت هن ــود و ســوای آن دول ب
ــه  ــه جــای آن دســت ب ــکا نداشــت و از شــرکت مى خواســت ب وارد کــردن ســوین از آمری
تولیــد در داخــل بزنــد. کمبــود دالر پدیــدة ناشــناخته و غیرقابــل توضیحــى نبــود، بلکــه از 
ــد، نشــأت  یــک خرافــة اقتصــادی کــه دولت هــای هنــد از بــدو اســتقال دنبالــش مى کردن
ــد دســت  ــت هن ــى دول ــن وضعیت ــى. در چنی ــتور دولت ــا دس ــا ب ــت قیمت ه ــت: تثبی مى گرف
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بــه دســتکاری نســبت مبادلــه ارز مــى زد و ارزش روپیــه نســبت بــه دالر را بــه شــکل تصنعــى 
ــى کــه  ــر نزدیــک کــرد. در حال ــه صف ــد را ب ــرة ارزی هن افزایــش مــى داد، کاری کــه ذخی
ــة بوپــال تنهــا جایــى در دنیــا  یونیون کاربایــد در 3۸ کشــور جهــان شــعبه داشــت، کارخان
ــا و  ــن دخالت ه ــر ای ــرد. اگ ــد مى ک ــوین را تولی ــش س ــه آفت ک ــود ک ــکا ب ــارج از آمری خ
ــى  ــه برپای ــازی ب ــچ نی ــود، هی ــان نب ــد در می ــت هن ــدة دول ــى گیج کنن ــت های کنترل سیاس
چنیــن کارخانــة پرریســکى در خــاک هنــد وجــود نداشــت. کشــورهای دوراندیــش اکنــون 

دیگــر تمایلــى بــه برپاشــدن صنایــع آلــوده کننــده در خاکشــان ندارنــد. 

4 -شروط دولتی برای تولید
براســاس معیارهــای مدنظــر کمیســیون ملــى برنامه ریــزی کــه خودشــان بــر پایــة مدل هــای 
ــکای ســازمان ملــى آمــار هنــد تعریــف شــده  ــل اتّ ــر از خطــا و اشــتباه و غیرقاب آمــاری پ
ــزار  ــاالنه 5 ه ــد س ــوز تولی ــرد مج ــت ک ــت درخواس ــد از دول ــد هن ــد، یونیون کاربای بودن
تــن ســوین در کارخانــة بوپــال صــادر شــود. در همــان حــال کــه دولــت مجــوز گســترش 
ــز  ــودش نی ــرای خ ــروط ب ــه ای از ش ــن مجموع ــود، از راه تعیی ــرده ب ــادر ک ــه را ص کارخان
نقــش مهمــى بــرای بــازی کــردن در فراینــد تولیــد تعریــف کــرد. آفت کــش ســوین )نــام 
ــا متیــل ایزوســیانات طــى  تجــاری حشــره کش کارباریــن( از راه واکنــش مــاده آ ناپتــول ب
ــد  ــن کار نیازمن ــى ای ــه عبارت ــود. ب ــد مى ش ــدن« تولی ــه ش ــه »کربامیل ــوم ب ــى موس واکنش
وجــود تأسیســات تولیــد آ ناپتــول، متیــل ایزوســیانات و یــک واحــد ویــژه اجــرای فراینــد 

کربامیلــه شــدن اســت. 
ــه برپایــى واحــد تولیــد آ ناپتــول کــه جــز تولیــد  ــد تمایلــى ب ــا ایــن حــال یونیون کاربای ب
ــازار  ــود در ب ــال ب ــزرگ دیگــری نداشــت نشــان نمــى داد. ســوین 1۲س ــرد ب ســوین کارب
ــا  ــا آفت کش ه ــود را ب ــدک خ ــدک ان ــرات ان ــت. حش ــور داش ــا حض ــش ه ــى آفت ک جهان
ــد قصــد داشــت  ــن رو یونیون کاربای ــد و از همی ــد و تأثیرشــان را کــم مى کنن ــق مى دهن وف
طــى 5 تــا ۸ ســال بــرای ســوین جایگزیــن مناســبى بیابــد. واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت 
ــوین در  ــا س ــردن ب ــن ک ــرای جایگزی ــد ب ــى جدی ــب مولکول ــد ترکی ــان چن ــان زم در هم
اختیــار داشــت کــه تولیــد هیــچ کدامشــان نیازمنــد وجــود آ ناپتــول نبــود. یونیــون کاربایــد 
هنــد هــم بــه همیــن دالیــل اعتقــاد داشــت تولیــد آ ناپتــول در حالــى کــه بــا بودجــة اندکــى 
ــر  ــن فک ــا چنی ــى و بوروکرات ه ــران دولت ــا مدی ــت. ام ــى نیس ــرد منطق ــد واردش ک مى ش
ــى را  ــاری و علم ــى تج ــات منطق ــای تصمیم ــان ج ــى آن ــات سیاس ــد و تصمیم نمى کردن
گرفــت. آنــان اصــرار داشــتند تکنولــوژی بومــى بــرای تولیــد آ ناپتــول توســعه داده شــود. 
ــى آنکــه  ــرای چنیــن کاری باعــث شــد در نهایــت ب ــد ب فقــدان مهــارت و تخصــص در هن
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ــدر  ــز ه ــاح آمی ــدی افتض ــرمایه در فراین ــا دالر س ــود، میلیون ه ــا ش ــدی برپ ــة تولی کارخان
بــرود. 

۵ -مشکالت ناشی از قانون »مدیریت تبادل ارز خارجی« و »بومی سازی«
در ســال 1۹7۴ و بــه منظــور پیشــبرد هــر چــه بیشــتر قانــون »هندی ســازی«، دولــت ایندیــرا 
ــه قانــون تبدیــل کــرد. ایــن قانــون راه  ــة »کنتــرل تبــادل ارز خارجــى« را ب گانــدی مصوب
ــد  ــازار هن ــان در ب ــان هندیش ــا همتای ــان ب ــت آن ــى و رقاب ــرمایه گذاران خارج ــرای س را ب
ناهموارتــر و دشــوارتر کــرد. قانــون مصــوب حتــى اســتخدام افــراد غیربومــى و غیرســاکن 
در هنــد را تحــت کنتــرل و محدودیــت قــرار مــى داد. حاصــل آن کــه یونیون کاربایــد هنــد 
ناچــار بــود هــر بــار بــرای نگــه داشــتن یــک متخصــص خارجــى کــه حضــورش الزامــى بــود 

بــه دولــت التمــاس کنــد.

ــهم  ــه هدفشــان کاهــش دادن س ــط ک ــدی از ضواب ــة جدی ــد مجموع ــون باعــث ش ــن قان ای
ســرمایه گذاری خارجــى در صنایــع و بــازار بــود بــه عرصــة عمــل درآینــد. چنیــن شــد کــه 
ــش  ــه 5۰,۹ کاه ــد ب ــدش از 6۰ درص ــعبه هن ــد در ش ــى یونیون کاربای ــرکت اصل ــهم ش س
ــادل ارز خارجــى،  ــون مدیریــت تب ــا وضعیــت نامطلــوب حاصــل از تصویــب قان یافــت. ب
ــک  ــد. نزدی ــل کردن ــان را تعطی ــد شعبه هایش ــال در هن ــى فع ــای خارج ــتر کمپانى ه بیش
۴۰درصــد از شــعبات شــرکت های بــزرگ خارجــى در هنــد )از جملــه IBM و کــوکا کــوال 
ــد( بیــن ســال هــای 1۹73 تــا  ــه فاش کــردن اســرار تجــاری خــود شــده بودن کــه ملــزم ب
ــن  ــى ای ــرمایه خارج ــذب س ــرای ج ــودی1 ب ــت وزیر م ــروز نخس ــدند. ام ــل ش 1۹۸۰ تعطی
ــرمایه  ــراری دادن س ــا ف ــال ها کار دولتى ه ــه در آن س ــال آنک ــى رود، ح ــو م ــو و آن س س
خارجــى بــود. یونیون کاربایــد هنــد اجــازه یافتــه بــود طــرح کارخانــه را از شــرکت اصلــى 
ــازی  ــاخت تأسیســات را بومى س ــای س ــة جنبه ه ــد هم ــزم ش ــا مل ــد، ام ــکا وارد کن در آمری
کنــد. شــرکت اصلــى مســتقر در آمریــکا در جریــان فراینــد پیچیــده و پرجزییــات برپایــى 
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــد. ام ــته ش ــه نگه داش ــه دور از صحن ــردن تأسیســات عامدان ــى ک و عملیات
ــوص  ــئولیت در خص ــه مس ــود را از هرگون ــًاُ خ ــال، قانون ــه انتق ــد در توافق نام یونیون کاربای
ــى  ــق خــارج از دادگاه ــه تواف ــود. در صورتى ک ــرده ب ــرا ک ــى مب رخ دادن مشــکات احتمال
ــدون  ــد ب ــت و یونیون کاربای ــرار مى گرف ــة اول ق ــره در درج ــن تبص ــود، ای در کار نمى ب

ــد.  ــار بکش ــه کن ــود را از قضی ــت خ ــارتى مى توانس ــچ خس ــت هی پرداخ

Narendra Modi-1
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6 -تغییر قواعد بازی 
در اواخــر دهــه 1۹7۰ دولــت هنــد کارگاه هــای کوچــک تولیــدی را تشــویق کــرد کودهــای 
کشــاورزی درجــة دو بــا تأثیرگــذاری اندک تــر تولیــد کننــد، چیــزی کــه بعــداًُ توســط ایــن 
تولیدکننــدگان بــا قیمتــى نصــف ســوین فروختــه میشــد. همزمــان دولــت بــرای خریــد ایــن 
کودهــا بــه کشــاورزان یارانــه مــى داد. همــة ایــن کارهــا باعــث شــد زیــر 1۰۰۰ تــن ســوین 
ــر اســاس طرح ریــزی کمیســیون  ــة بوپــال ب ــى کــه کارخان در هنــد فروختــه شــود، در حال

ملــى برنامه ریــزی قــرار بــود 5 برابــر ایــن میــزان تولیــد داشــته باشــد. 

۷ - پوپولیسم سیاسی
ــوین  ــد س ــة تولی ــى کارخان ــرای برپای ــى ب ــد زمین ــه یونیون کاربای ــار اول ب ــه ب ــى ک هنگام
ــا گذشــت  ــادی در اطــراف بوپــال دیــده نمى شــد. ب واگــذار شــد، هیــچ زاغــه و خــراب آب
زمــان و بــزرگ شــدن شــهر، جمعیــت راهــى زمین هــای اطــراف کارخانــه شــد. دولت هــای 
ــه شــکایت های مدیریــت یونیون کاربایــد هنــد در ایــن مــورد وقعــى نگذاشــتند و  محلــى ب
بــا دادن حقــوق مالکّیــت بــرای کســب رأی  و وعــدة رســاندن خطــوط آب و بــرق، برپاشــدن 
ایــن زاغه هــا را بــه امــری عــادی و منظــم تبدیــل کردنــد. هنگامــى کــه احــزاب مخالــف در 
مجلــس، امنیــت زندگــى در ایــن زاغه هــا را زیــر ســؤال بردنــد، وزیــران دســت انــدرکار 

امــر در دفــاع از کارهایشــان عاجــز ماندنــد. 
شــرم آورترین جنبــة ایــن افتضــاح تصویــب شــدن قانــون »فاجعــة نشــت گاز بوپــال 1۹۸5« 
ــد  ــى یونیون کاربای ــهام کمپان ــد س ــب ۲5 درص ــزی )صاح ــت مرک ــه دول ــه در آن ب ــود ک ب
هنــد و شــریک در اداره آن( اختیــار قانونــى بــرای تحــت پیگــرد قــرار دادن یونیون کاربایــد 
ــادل  ــى مع ــد غرامت ــه یونیون کاربای ــى ک ــد. در حال ــده داده ش ــیب دی ــردم آس ــب م از جان
1۸7,5 میلیــون دالر بــه مــردم آســیب دیــده ســاکن زاغه هــا پرداخــت کــرد، دولــت از زیــر 
بــار همــة مســئولیت های اخاقــى و مالــى خــود گریخــت. همــان طــور کــه مى شــود دیــد، 
ــى  ــود کــه برنامه ریــزی مرکــزی دولت ــده ای از همــة مشــکاتى ب ــال زن ــال مث ــة بوپ کارخان

بــا وجــود ایــن که قــرار بــود کارخانة بوپــال از طــرح کارخانــة اصلــى یونیون کارباید 
در ویرجینیــا الهــام بگیــرد، بخــش مهمــى از فرایندهــای اتوماتیــک تولیــد با اســتدالل 
ــاز  ــرای رخ دادن بیشــتر خطــای انســانى ب ــه راه را ب »اشــتغال زایى« حــذف شــد ک
ــه  ــر چ ــود ه ــته ب ــد خواس ــد هن ــت از یونیون کاربای ــر دول ــرف دیگ ــرد. از ط مى ک
ــتقر در  ــد مس ــا یونیون کاربای ــه ب ــى و از جمل ــکاری خارج ــه هم ــه هرگون ــر ب زودت

ایــاالت متحــده پایــان دهــد.
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ــئولیتى  ــچ مس ــار هی ــر ب ــا زی ــازند ام ــا مى س ــتمى دولت ه ــن سیس ــى آورد. در چنی ــد م پدی
ــرت  ــتند. راب ــازار هس ــد ب ــروی از قواع ــه پی ــزم ب ــرکت ها مل ــه ش ــال آن ک ــد، ح نمى رون
ــار  ــرای ب ــد ب ــر ش ــز منتش ــورک تایم ــال 1۹۸5 در نیوی ــه در س ــه اش ک ــو در مقال بیدینوت

نخســت روی دخالــت مســتقیم دولــت در وقــوع فاجعــه دســت گذاشــت: 
تحــت شــرایطى کــه سیاســت صنعتــى هنــد ایجــاد کــرده اســت، کســب و کارهــا و دولــت 
ــرای ارتقــای »اهــداف ملــى« پنداشــته مى شــوند.  »شــریک« هــم در تاش هــای مشــترک ب
کســب و کارهــا در چنیــن »شــراکت«ی قــرار اســت چــه کننــد؟ در حقیقــت تقریبــًا همــة 
کارهــا: دیــد، ایــده، تــاش، مســیریابى و ســرمایه بــر عهــدة آن هاســت. امــا ســهم دولت هــا 
ــایر  ــه و س ــت، یاران ــلیقه، دادن معافی ــال س ــر: اعم ــای مض ــة چیزه ــًاُ هم ــت؟ تقریب چیس
»هویج«هایــى کــه ســهم کســب و کارهــای مــورد تأییــد سیاســت مداران مى شــود از یــک 
ــر  ــى و دیگ ــای تنبیه ــا، مالیات ه ــا، محدودیت ه ــر ممنوعیت ه ــرف دیگ ــرف، و از ط ط

ــت اســت. ــى کــه ســهم کســب و کارهــای نامحبــوب دول »چمــاق« های
ــد ســودزا  ــد هن ــرای یونیون کاربای ــز ب ــال هرگ ــد در بوپ ــه، تولی ــز ماجــرا آن جاســت ک طن
نبــود. در ســال 1۹۸۴ گــردش مالــى ۴ میلیــون دالر ضــرر را نشــان مــى داد کــه منجــر بــه 
کــوچ کارگــران ماهــر بــه کســب و کارهــای پردرآمدتــر شــد. حتــى کارمنــدان قدیمــى هــم 
ــد  ــان یونیون کاربای ــد می ــى پیون ــة نهای ــد. حلق ــان بودن ــن روحیه ش ــال باخت ــم در ح ــم ک ک
هنــد و شــرکت اصلــى مســتقر در آمریــکا وارن بومــر بــود. او مهنــدس کارکشــته ای بــود کــه 
مهندســان هنــدی را در ویرجینیــا آمــوزش داده بــود و بــه عنــوان مدیــر کارگــران منصــوب 
شــده بــود. بومــر از 1۹۸۰ تــا 1۹۸۲ کــه تولیــد متیــل ایزوســیانات در کارخانــة شــروع شــد 
مســئول ایمنــى آن بــود. در 1۹۸۲ و بــه دلیــل قانــون جدیــد »مدیریــت تبــادل ارز خارجــى« 
و گســترش »هنــدی ســازی«، بومــر از ســوی دولــت هنــد بــه آمریــکا پــس فرســتاده شــد و 
از آن بــه بعــد یونیون کاربایــد هنــد کــم کــم تمایــل خــود بــه ادامــه کار را از دســت داد و 

شــروع بــه مقدمه ســازی بــرای بســتن کارخانــه کــرد. 
ــة اصلــى یونیون کاربایــد  ــة بوپــال از طــرح کارخان ــود کارخان ــا وجــود ایــن کــه قــرار ب ب
ــتدالل  ــا اس ــد ب ــک تولی ــای اتوماتی ــى از فراینده ــش مهم ــرد، بخ ــام بگی ــا اله در ویرجینی
»اشــتغال زایى« حــذف شــد کــه راه را بــرای رخ دادن بیشــتر خطــای انســانى بــاز مى کــرد. 
از طــرف دیگــر دولــت از یونیون کاربایــد هنــد خواســته بــود هــر چــه زودتــر بــه هرگونــه 
ــان دهــد.  ــاالت متحــده پای ــد مســتقر در ای ــا یونیون کاربای ــه ب همــکاری خارجــى و از جمل
معافیــت تمدیــدی اعطــاء شــده از ســوی دولــت بــرای تــداوم همــکاری دو شــرکت قــرار 
ــوع  ــس از وق ــامبر 1۹۸5 رخ داد. پ ــه در دس ــد. فاجع ــان یاب ــه 1۹۸5 پای ــود در ژانوی ب
ــه  ــل شــد. ب ــل محاف ــى نق ــى صنعت ــورد اســتانداردهای ایمن ــث در م ــه، حــرف و حدی حادث
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ــن  ــه بهتری ــن نیســت ک ــن خصــوص ای ــن پرســش در ای ــاول، پایه ای تری ــاس س ــول توم ق
اســتانداردهای ایمنــى بایــد چگونــه تعریــف شــوند، بلکــه ایــن اســت کــه چــه کســى آن هــا 
را تعریــف مى کنــد. دولــت؟ همــان دولتــى کــه روزانــه صدهــا نفــر را در جاده هایــى کــه بــا 

ــد؟ ــتن مى ده ــه کش ــد ب ــى اداره مى کن ــر از طراح ــاخته و بدت ــاح س ــرح افتض ط
ــه  ــت ک ــد، دول ــاد هن ــبیه اقتص ــى« ش ــرل و فرمانده ــر »کنت ــى ب ــاد مبتن ــک اقتص در ی
ــوری از  ــود تص ــت مى ش ــى هدای ــواد فن ــد س ــر فاق ــتمدار و مدی ــدادی سیاس ــوی تع از س
ــا ایــن حــال همین هــا بــرای جنبه هــای گوناگــون صنایــع  ایمنــى صنعتــى وجــود نــدارد. ب
ــراد  ــرای اف ــد و ب ــده مى گیرن ــر عه ــد و مدیریت شــان را ب ــب مى کنن ــون تصوی ــف قان مختل
ــر  ــا بى خب ــن کاره ــات ای ــردم را از جزئی ــودة م ــال ت ــان ح ــد و در هم ــم مى گیرن تصمی
ــبب  ــه س ــه ب ــازار را ک ــای ب ــتى نیازه ــه درس ــد ب ــز نمى توان ــت هرگ ــد. دول ــه مى دارن نگ
ــد. در  ــن بزن ــود تخمی ــازی مى ش ــد ب ــر قواع ــار تغیی ــده اش دچ ــل کنن ــت های مخت سیاس
ــه دار اســت.  ــر عهــدة خــود کارخان ــر، وظیفــة حفــظ ایمنــى ب ــازاری آزادت ــا ب ســناریویى ب
ــى  ــى صنعت ــان ایمن ــکل از متخصص ــده متش ــات دهن ــوم خدم ــای س ــرای طرف ه ــازاری ب ب
ــى  ــه دولت ــر مؤسس ــد ه ــود. مانن ــد ب ــان خواه ــز در می ــا نی ــت کارخانه ه ــظ امنی ــرای حف ب
ــد رشــوه داد،  ــرار اســت مجوزهــای ایمنــى را صــادر کن ــه کســى کــه ق دیگــر، مى شــود ب
امــا بــه زودی کســب و کار چنیــن خدمــات دهنده هایــى کســاد خواهــد شــد. از ســوی دیگــر 
بــه سیاســت مداران مى شــود رشــوه داد، امــا مســئولیت آنــان تنهــا در قبــال تــوده رأی دهنــده 
ــى اســت. ایــن چرخــة شــوم  ــا رشــوه خریدن ــه خودشــان تعریــف مى شــود کــه آن هــم ب ب

ــه دار اســت.  ادام
ناایمــن بــودن بــرای کارخانه هــا ســودآور نیســت. همــان طــور کــه بســیاری از متخصصــان 
فنــى هنــدی بــا احســاس ناامنــى کارخانــة بوپــال را تــرک کردنــد، یــک کمپانــى بى توجــه 
بــه امنیــت در یافتــن نیــروی کار متخصــص دچــار مشــکل خواهــد شــد و بــا درخواســت های 
ــد.  ــرکتى نمى خواه ــچ ش ــه هی ــزی ک ــود، چی ــه مى ش ــى مواج ــکایت های قانون ــت و ش غرام
ــرای دهه هــای  ــد وجــودی اســت. ب ــرای یــک کســب و کار خصوصــى تهدی ــود ب ایمــن نب
ــن  ــه بهتری ــى ب ــدگان را از دسترس ــازی-حمایت گرایى« مصرف کنن ــدی س ــادی، »هن متم
کیفیــت کاال محــروم کــرد و تولیدکننــدگان خــوب را از بــازار حــذف کــرد. بــرای 
ــه  ــادر ب ــان ق ــه آن ــه دارد ک ــى صرف ــى هنگام ــروی بوم ــتخدام نی ــى اس ــرمایه گذار خارج س
انجــام وظایــف مــورد نظــر باشــند. حتــى اگــر نیــروی کار قابلــى در میــان نباشــد، بــاز هــم 
ــد،  ــا کن ــرو برپ ــوزش نی ــرای آم ــاتى ب ــه مؤسس ــت ک ــى اس ــرمایه گذار خارج ــود س ــه س ب

ــود.  ــل داده ش ــرمایه گذار آزادی عم ــه س ــر ب ــه اگ البت
تنهــا هنگامــى کــه افــراد قــادر بــه تبــادل ایده هــا و همــکاری از دو ســوی مرزهــا هســتند 
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ــترس  ــن در دس ــای ممک ــن گزینه ه بهتری
ــت  ــن در نهای ــوای ای ــد. س ــرار مى گیرن ق
راه حل هــای درجــة دوم در میــان خواهنــد 
ــوزش  ــا و در آم ــب و کاره ــود. در کس ب
اگــر بــه دنبــال بهترین هــا هســتیم، رانــت 
راه گشــا نیســت، تنهــا رقابــت اســت کــه 
درســت کار مى کنــد. ایده هــا هنگامــى 
ــداد  ــه رخ ــد ب ــات مى یابن ــکان حی ــه ام ک
ــى  ــر در محیط ــن ام ــوند. ای ــدل مى ش ب
ــان خــارج  ــا جه ــد تمــاس ب ــه و فاق ایزول
رخ نمى دهــد. مــا بیشــتر اوقــات دیدمــان 
را بــه آن چــه مى بینیــم و مى شــنویم، 
محــدود مى کنیــم و در پــى یافتــن رد 
ایده هایــى کــه منجــر بــه وقــوع رخدادهــا 
جرقــة  یــک  نمى رویــم.  مى شــوند، 
کوچــک از ایــده ای انتزاعــى  ممکــن 
ــک  ــاده کــردن ی ــه پی ــت ب اســت در نهای
ــود  ــر ش ــیارک منج ــک س ــات روی ی رب
یــا از ســوی دیگــر فاجعــه ای رقــم بزنــد. 

یکى از این ایده ها چنین بود: 
»مــن بــه عنــوان پیشــنهادی عملــى بــاور 
دارم کــه بهتــر اســت اجنــاس درجــة دوم 
تولیــد ایــن کشــور را بــه اجنــاس درجــة 
اول وارداتــى ترجیــح دهیــم«  جواهــر لعــل 
ــراد شــده در  نهــرو ، از یــک ســخنرانى ای

دهــه 1۹5۰
این فلسفه و اعمال شدن نامحدودش خیلى 

بیشتر از کمپانى یونیون کارباید برای فاجعة 
بوپال مستحق سرزنش اند.
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نابودی ولگا 
اولگا دوبرویدوا
مترجم: شاهو صالح

ماشــین  یــک  بــه  را  ولــگا  شــوروی، 
بــدل کــرد و ماشــین هــم بــه زودی از 
ــس  ــمار، نف ــدهای بى ش ــت. س ــان رف می
ــماره  ــه ش ــیه را ب ــة روس ــن رودخان مهم تری

انداخــت.
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دوبنــا ، یــک شــهرک کوچــک در فاصلــة ســه ســاعت از مســکو بــا قطــار اســت. اســمش را 
هــم در نقشــه ها مى شــود یافــت و هــم در جــدول تناوبــى عناصــر: عنصــر 1۰5م، دوبنیــم  در 
یــک آزمایشــگاه تحقیقاتــى در ایــن شــهرک کشــف شــد و اســمش را از آن گرفــت. شــهرک 
ــة  ــود: در کران ــناخته مى ش ــش ش ــای اطراف ــا و آب ه ــا جنگل ه آرام و بى ســروصدا بیشــتر ب
ــگای  ــى »ول ــرژی برق آب ــم ان ــروژة عظی ــمت اول از پ ــه قس ــکو ک ــى ایوانکوفس ــزن آب مخ
ــید.  ــول کش ــه ط ــد ده ــابق چن ــوروی س ــد ش ــروژه در عه ــن پ ــل ای ــت. تکمی ــزرگ« اس ب
مجموعــة کامــل پــروژه شــامل 11ســد روی ولــگا مى شــد و بزرگتریــن آن هــا، ســد کامــا، 5 
درصــد از کل نیــروی بــرق تولیــد شــده در روســیه را تأمیــن مى کنــد. مخــزن ایوانکوفســکو 
ــش  ــت ترین بخ ــت و در دوردس ــه آن اس ــم منتهى الی ــروژه و ه ــش پ ــن بخ ــم قدیمى تری ه
حوضــة آبریــز ولــگا قــرار مى گیــرد. بــا طــول ۲3۰۰ کیلومتریــش، ولــگا را گاهــى وقت هــا 
ــا  ــه در اروپ ــن رودخان ــند. طوالنى تری ــگا« مى شناس ــادر ول ــرش، »م ــوان طوالنى ت ــا عن ب
ــزر  ــای خ ــه دری ــرد و ب ــمه مى گی ــکو سرچش ــرب مس ــمال غ ــا، از ش ــن آن ه و پرآب تری
مى ریــزد. نزدیــک بــه 6۰ میلیــون نفر حــدود ۴۰ درصــد جمعیــت روســیه در حوضــة آبریــز 
ولــگا زندگــى مى کننــد کــه تقریبــًاً یــک دهــم وســعت کشــور را در برمى گیــرد. مســکو و 
جمعیــت 1۲ میلیــون نفریــش بخــش عمــدة آب آشــامیدنى اش را از ولــگا و از طریــق کانــال 
ــراد  ــتراتژیک ولگوگ ــدری اس ــهر بن ــر، ش ــر پایین ت ــد. 15۰۰ کیلومت ــن مى کن ــکو تأمی مس
ــخ در  ــای تاری ــن نبرده ــه خاطــر یکــى از خونین تری ــرار دارد کــه ب )اســتالینگراد ســابق( ق
ــرژی  ــه عنــوان منبــع آب آشــامیدنى و ان ــگا ب جنــگ جهانــى دوم شــهرت یافتــه اســت. ول
و همچنیــن شــهرت تاریخــى اش تقریبــًاً هــر جنبــه ای از زندگــى در روســیه را تحــت تأثیــر 
ــان  ــن در آلم ــکا و رای ــى پى در آمری ــان مى سى س ــیه هم ــرای روس ــگا ب ــد. ول ــرار مى ده ق

اســت.
هنگامــى کــه پــروژة بــزرگ در دوبنــا در دهــه 1۹3۰ کلیــد خــورد، دولــت جــوان شــوروی 
قصــد داشــت بــا توســعة پرشــتاب صنعتى بــه ســرعت در رقابت بــا کشــورهای ســرمایه داری 
غربــى پیــش بیفتــد. امــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تولیــد انــرژی در مقیاســى وســیع الزم 
بــود. هنگامــى کــه آخریــن بخــش پــروژة »ولــگای بــزرگ« در دهــه 1۹۸۰ تکمیــل شــد، 
ــوم  ــات موس ــه اصاح ــود و برنام ــده ب ــک ش ــابقات المپی ــان مس ــى میزب ــه تازگ ــوروی ب ش
بــه پرســترویکا در حــال کلیــد خــوردن بــود کــه ایــن اصاحــات قــرار بــود بــه دوره ای از 
ــه  ــزرگ ب ــگای ب ــروژة ول ــخ پ ــد. تاری ــه کشــور بدم ــازه ای ب ــان دهــد و جــان ت رکــود پای
یــک معنــى، تاریــخ صنعتــى شــدن شــوروی اســت، و نمــودی از رقابــت بــا ایــاالت متحــده 
ــر و چشــم گیرتر  ــه ســاختن ســدهای بزرگ ت ــا شــوروی را ب ــرای دهه ه ــه ب ــز هســت، ک نی

واداشــته بــود.
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ــخ  ــت در تاری ــدة طبیع ــای تغییردهن ــن پدیده ه ــى از عظیم تری ــزرگ یک ــگای ب ــروژة ول پ
ــدازة  ــه ان ــى ب ــه حجم ــم رفت ــگا روی ه ــة ول ــر روی رودخان ــى ب ــود: مخــازن آب مصنوع ب
ــگا  ــیه از ول ــردم روس ــود م ــرار ب ــد. ق ــکل مى دهن ــو را ش ــت اوهای ــه اری1 در ایال دریاچ
ــان  ــن می ــا در ای ــل و آب. ام ــل و نق ــرژی، حم ــد: ان ــود را برگیرن ــروری خ ــای ض بهره ه
ــر از  ــو از گل و الی و پ ــوده، ممل ــگا، آل ــاال ول ــد. ح ــاده روی ش ــگا زی ــری از ول در بهره گی
گونه هــای مهاجــم شــده اســت. ســرعت جریــان آب طبــق تخمیــن پژوهشــگران انســتیتوی 
محیــط زیســت حوضــة آبریــز ولــگا )مؤسســه در شــهر بنــدری توگلیاتــى قــرار دارد( تنهــا 
یــک دهــم ســرعتش قبــل از ســاخته شــدن ســدها اســت. شــکوفه های جلبکــى ســّمى دیگــر 

ــد.  ــمار نمى رون ــه ش ــادی ب ــز غیرع ــگا چی در ول

ــای  ــل ه ــگا در فص ــز ول ــة آبری ــارش در حوض ــان، ب ــطح جه ــا در س ــن دم ــاال رفت ــا ب ب
ــرف در  ــارش ب ــه ب ــال آن ک ــود، ح ــر مى ش ــر و کمت ــال کمت ــه س ــال ب ــتان س ــار و تابس به
ــتیتوی  ــد در انس ــمند ارش ــوف، دانش ــور موخ ــت. ایگ ــته اس ــى گذاش ــه فزون ــتان رو ب زمس
ــوم روســیه محســوب مى شــود،  ــى عل ــک اتمســفری اوبوخــوف کــه بخشــى از آکادم فیزی
ــه  ــاالًً ب ــتانه احتم ــاری و تابس ــای به ــزان بارش ه ــه می ــد ک ــاره مى کن ــوع اش ــن موض ــه ای ب
زودی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد، و طراحــى کارکــرد ســدها در چنیــن وضعیتــى دشــوار 
ــه ای در  ــت ۲۰۲1 مقال ــه در آگوس ــت های روس ک ــروه از هیدرولوژیس ــک گ ــود. ی مى ش
ــد کــه  ــاور بودن ــر ایــن ب ــوژی مى نوشــتند ب ــوژی محیط زیســتى و هیدروبیول مــورد هیدرول
ــر اقلیــم »در آن بخش هایــى کــه آب کافــى در دســترس اســت آب بیشــتر  ــه ســبب تغیی ب
خواهــد شــد، حــال آن کــه جاهایــى کــه آب مــورد نیــاز اســت دچــار نقصــان خواهنــد شــد«. 
یکــى از مناطــق در معــرض خطــر از نظــر آنــان حوضــة ولــگا بــود. گفتــن ایــن کــه ولــگا 

ــد. ــى رس ــر نم ــه نظ ــز ب ــدان اغراق آمی ــت چن ــرگ اس ــتانة م در آس
ــای  ــا لباس ه ــا ب ــم. دونده ه ــا رفت ــه دوبن ــپتامبر ب ــاه س ــر در م ــک روز بادگی ــن در ی م
ــار مردمــى کــه سگ هایشــان را همــراه داشــتند ســاحل مخــزن آب را  رنگارنگشــان در کن
ــه ای از ابرهــای  ــان یــک عکــس ســیاه و ســفید در زمین ــد. خــودم را می شــلوغ کــرده بودن
شــیری رنــگ و آب نقــره ای یافتــم کــه رنــگ ســبز درختــان کاج و برگ هــای قهــوه ای شــده 

ــى اش  ــهرت تاریخ ــن ش ــرژی و همچنی ــامیدنى و ان ــع آب آش ــوان منب ــه عن ــگا ب ول
تقریبــًاً هــر جنبــه ای از زندگــى در روســیه را تحــت تأثیــر قــرار مى دهــد. ولــگا بــرای 

ــت. ــان اس ــن در آلم ــکا و رای ــى پى در آمری ــان مى سى س ــیه هم روس
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ــد. آن طــرف  پاییــزی مغشوشــش کــرده بودن
دریاچــه دیــواری نفوذناپذیــر از درختــان کاج 
ــدون  ــود. ب ــه ب ــش گرفت ــه، فرای ــه م ــود ک ب
هیــچ توفیقــى ســعى کــردم خــودم را متقاعــد 
کنــم داســتانى کــه در مــورد ایجــاد شــدن این 
دریاچــه رواج داشــت درســت اســت: داســتان 
از ایــن قــرار بــود کــه در اواخر نوامبــر 1۹۴1 
نیروهــای آلمانــى در حــال نزدیــک شــدن بــه 
ــخ  ــة ی ــود از رودخان ــرار ب ــد و ق مســکو بودن
زده بگذرنــد. کارگــران نیــروگاه برق آبــى 
ــد  ــه کنن ــد آب مخــزن را تخلی ــم گرفتن تصمی
ــدازة دو  ــه ان ــاع آب ب ــردن ارتف ــاال ب ــا ب و ب
ــا را  ــه، آلمانى ه ــخ رودخان ــتن ی ــر و شکس مت
ــر  ــه تأخی ــان را ب ــد و پیشروی ش ــف کنن متوق
ــا  ــان روزه ــد و در هم ــال بع ــد. ۸۰س بیندازن
ــروگاه  ــدم. نی ــخ نمى دی ــری از ی ــن اث ــا، م ام
ــوع  ــه ورود ممن ــک منطق ــود ی ــى خ برق آب
بــرای افــراد عــادی اســت و بــا ســیم خــاردار، 
عائــم هشــداردهنده و برج هــای نگهبانــى 
ــه هنــگام قــدم زدن در  احاطــه شــده اســت. ب
ــگاه  ــان آب را گه ــدای جری ــد، ص ــراف س اط
ــه  ــى ب ــا و آوای مرغــان دریای ــور خودروه عب
هــم مــى زد. روز وحــدت بــود، یــک مناســبت 
روســى نویــن کــه قــرار بــود جایگزیــن یــک 
ــود انقــاب 1۹17  جشــن کمونیســتى در یادب
ــال  ــا در ح ــى از خودروه ــه برخ ــد. البت باش
ــد  ــن بودن ــود لنی ــوی یادب ــه س ــیر ب ــى مس ط
ــت.  ــى اس ــاکنان محل ــة س ــورد عاق ــه م ک
مى توانســتم لنیــن را در انتهــای مســیر ببینــم. 
اطــراف مجســمه پــر از درختــان کاج تزئینــى 
بــود کــه البتــه در نزدیــک آب هــای ســد چیــز 
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ــاز  ــان اطــراف در ســال 1۹6۲ و آغ ــتالین در هم ــان اس ــید. یادم ــه نظــر نمى رس ــى ب عجیب
ــود. ایــن دو مجســمه کــه هــر یــک  ــت شــوروی تخریــب شــده ب عهــد اســتالین زدایى دول
۴۰متــر ارتفــاع داشــتند زمانــى نگهبــان نقطــة ورود بــه کانــال مســکو بودنــد، یــک شــاهکار 
ــى داد.  در  ــد م ــم پیون ــه ه ــگا را ب ــکوا و ول ــة مس ــه دو رودخان ــوروی ک ــد ش ــى عه مهندس
ــن  ــد م ــر از ق ــه زحمــت بلندت ــى ب ــا ارتفاع ــود ب ــک مجســمة یادب ــه ی ــن مجموع ــار ای کن
هــم وجــود داشــت. بــه نظــر یــک بلــوک ســاده گرانیتــى کــه بــه ســویى کــج شــده بــود، 
ــه یــاد ۲۲هــزار زندانــى کــه  ظاهــراً در اثــر فشــار آب. قطعــه ســنگ را در ســال ۲۰13 ب
جانشــان را بــر ســر ســاختن کانــال نهادنــد ایــن جــا گذاشــته بودنــد. دســته گل هــا و شــاخه 
گل هــای قــرار داده شــده در محــل هنــوز زنــده و باطــراوت بودنــد، چیزهایــى کــه روس هــا 
در روز 3۰ اکتبــر و بــه یــاد جانباختــگان در عهــد دولــت کمونیســتى قــرار داده بودنــد، مثــل 
خیلــى جاهــای دیگــر در روســیه و بــه هنــگام خوانــدن اســامى قربانیــان بــا صــدای بلنــد. 
یــک پســر جــوان بــا کاپشــنى زردرنــگ از مــادرش کــه در حــال قــراردادن چیزهایــى در 

ــید:  ــود پرس ــود ب ــه یادب ــک مجموع ــان در نزدی ــارک شده ش ــودروی پ خ
»مادر، چى روی سنگ نوشته شده؟« 

به یاد سازندگان کانال؛ جوابى بود که مادر بدون نگاه کردن به پسرش داد. 
ولــى ایــن جــواب باعــث شــد پســر ســؤال دیگــری از مــادرش بپرســد: »چــرا کارگــران؟ 

مگــر ولــگا یــک رودخانــة واقعــى نیســت؟«
البتــه بــه یــک معنــى ولــگا حــاال دیگــر یــک رودخانــة واقعــى نیســت دیگر در یــک مســیر 
طبیعــى و بــه شــکل طبیعــى جریــان نــدارد. حــاال دخالــت بشــری آن را بیشــتر بــه شــکل 
یــک ماشــین درآورده اســت. فقــط دو مــاه پــس از ایــن کــه نخســتین دســته از زندانیــان 
گــوالگ در نوامبــر 1۹33 بــه محوطــة ســاخت ســد در دوبنــا رســیدند، متخصصــان امــر در 
ــای  ــگا و دری ــت ول ــا وضعی ــد ت ــرد آمدن ــم گ ــکو دور ه ــوروی در مس ــوم ش ــى عل آکادم
خــزر را بــه بحــث بگذارنــد. یوگنــى بوردیــن کــه یــک مــورخ ســاکن شــهر اولیانوفســک 
ــه  ــى ک ــا( اســت، یکــى از گزارش های ــر از دوبن ــن ت ــر پایی ــگا )۹۰۰ کیلومت در ســاحل ول
از ایــن نشســت تهیــه شــده بــود را بــرای مــن خوانــد. گــزارش پیش بینــى کــرده بــود کــه 
مخــازن آب »ســبب شــکل گیــری باتــاق  بــر اثــر ســیل، وضعیــت نامطلــوب خــاک بــرای 
باززایــى خــودش، راه یافتــن آب بــه زیرزمیــن خانه هــا، تغییــر اقلیــم در مقیــاس کوچــک، 
ــال  ــه و احتم ــى آب رودخان ــش دب ــى، کاه ــداب، آلودگ ــمى و مان ــى س ــکوفه های جلبک ش

شــیوع بیمــاری ماالریــا در ســطح محلــى«. 
»حتــى اگــر آگاهــى عمیــق عمومــى و بحــث و جدلــى در ایــن مــورد در کار نبــود، مطمئنــًاً 
خیلــى از هیدرولوژیســت ها و مهندســان مى دانســتند آثــار مضــّر غیرقابــل اجتنــاب زیــادی 
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در کارنــد. خیلى هــا در ایــن مــورد چیزهایــى مى دانســتند، امــا مــن مطمئنــم حــرف زدن در 
موردشــان خیلــى دشــوار بــود«. پل.آر.جوزفســون، اســتاد تاریــخ روســیه شــوروی در کالــج 

کولبــى در ایــن خصــوص چنیــن مى گویــد. 
ــن  ــى داد ممک ــود م ــه خ ــت ب ــاد از دول ــرأت انتق ــه ج ــى ک ــود: کس ــوار ب ــه دش ــه ک البت
ــى  ــت حت ــد. در حقیق ــاری بگذران ــرش را در اردوگاه کار اجب ــال از عم ــال های س ــود س ب
ــد و  ــته باش ــودی نداش ــت س ــورد در نهای ــن م ــم در ای ــت ه ــا دول ــى ب ــود همراه ــن ب ممک
فــرد توســط دســتگاه هــای امنیتــى تصفیــه شــود. ایــن چیــزی بــود کــه بــرای کنســتانتین 
ــاق  ــگا  اتف ــى روی ول ــروگاه برق آب ــتین نی ــراح نخس ــدار ط ــدس نام ــکى، مهن بوگویاولنس
ــن  ــامارا)کمى پایی ــده اش در س ــى ش ــروگاه طراح ــنهاد داد نی ــال 1۹1۰ پیش ــاد. او در س افت
دســت تــر از اولیانوفســک( ســاخته شــود، امــا مقامــات و روحانیــون محلــى بــا ایــن ایــده 
ــد و تــا  کــه موجــب زیــرآب رفتــن مســاحت های بزرگــى از زمیــن میشــد مخالفــت کردن
ســال 1۹17 و وقــوع انقــاب پــروژه مســکوت مانــد. بوگویاولنســکى کــه یــک کمونیســت 
ــرای  ــى ب ــل دولت ــردن درمحاف ــى ک ــه الب ــال را ب ــال های س ــد س ــى ش ــناخته م متعصــب ش
عملــى شــدن ایــده اش گذرانــد و ســرانجام هــم موفــق شــد، امــا بعــد از ایــن طولــى نکشــید 
کــه جاســوس و دشــمن انقــاب معرفــى شــد و به یــک اردوگاه گــوالگ در ســیبری فرســتاده 
شــد و تــا زمــان مرگــش در آن جــا مانــد. بوردیــن حرف هایــش بــا مــن را ایــن طــور ادامــه 
داد: »چیزهــای مهمــى کــه میشــد از ولــگا گرفــت انــرژی بــرای صنعــت و شــرایط مناســب 
ــد«. اندیشــة تکنوکــرات و هــدف محــوِر آن عهــد،  ــه و از مســکو بودن ــرای کشــتى رانى ب ب
جایــى بــرای اعتراضــات مؤدبانــه دانشــمندان یــا هــر چیــز دیگــری کــه بــا توســعة صنعتــى 

ــت.  ــى نمى گذاش ــود باق ــتا نب ــم راس ه
درآوریــل 1۹۴1 و دو مــاه قبــل از تهاجــم آلمــان نــازی بــه شــوروی در جنــگ جهانــى دوم، 
مهندســان آبگیــری مخــزن آبــى ریبینســکو را کــه ســومین مخــزن در مســیر ولــگا و در 5۰ 
مایلــى شــمال شــرق دوبنــا بــود آغــاز کردنــد )مخــزن دوم همزمــان در حــال پــر شــدن بــود، 
امــا بــا ظرفیتــى در حــد یــک بیســتم(. مخــزن ریبینســکو در آن زمــان بزرگتریــن مخــزن 
آبــى مصنوعــى در جهــان بــود. بیــش از 13۰ هــزار نفــر در طــى ســاخته شــدن آن ناچــار بــه 
نقــل مــکان شــدند، از جملــه 6 هــزار ســاکن شــهر قدیمــى مولــوگا کــه از قــرن 1۲میــادی 
ــن ســاختمان  ــوگا کــه بلندتری ــود. کلیســاهای مول ــخ منطقــه ثبــت شــده ب اســمش در تاری
هــای شــهر بودنــد بایــد بــا انفجــار تخریــب مى شــدند. ســد و مخــزن را هــم بازداشــتى های 
اردوگاه هــای گــوالگ ســاختند کــه در طــول دوران جنــگ هــم بــه کار واداشــته شــدند تــا 

از رســیدن بــرق از نیــروگاه تکمیــل نشــده بــه مســکو در آینــده اطمینــان حاصــل شــود. 
ســاخته شــدن مخــزن آبــى ریبینســکو هــزاران مایــل مربــع زمیــن قابــل کشــاورزی را بــه 
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ــد از  ــم بع ــازه آن ه ــرد، ت ــان ب ــرق از می ــروی ب ــى از نی ــزان اندک ــه می ــتیابى ب ــای دس به
بارهــا و بارهــا اصــاح ســاختار نیــروگاه. در نهایــت ظرفیــت تولیــد بــرق نیــروگاه بــه 376 
ــاالت متحــده.  ــوور در ای ــروگاه ســد ه ــت نی ــک پنجــم ظرفی ــر از ی ــید، کمت ــگاوات رس م
ــپان  ادارة  ــود. گاس ــده ب ــش برانگیز ش ــوروی پرس ــد در ش ــود س ــدة وج ــه 1۹۸۰ فای در ده
ــى کــردن مخــزن و خشــک کــردن آن  مرکــزی برنامه ریــزی کشــور  در حــال بررســى خال
بــود. در نهایــت متخصصــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه » هــر یــک از تبعــات منفــى خالــى 
ــد  ــری اش پدی ــر آبگی ــر اث ــود کــه ب ــد ب ــى خواهن ــر از آن های شــدن مخــزن ریبینســکو بدت
ــان، رئیــس بخــش تحقیقــات در انســتیتوی  ــد«، چیــزی کــه ویکتــور دانیلف دانیلی آمــده ان
مســائل آب )WPI( آکادمــى علــوم روســیه بــه مــن شــرحش داد. حداقــل چنــد صــد ســال 
ــای  ــه ای و آالینده ه ــوبات رودخان ــو از رس ــه ممل ــه ای ک ــا منطق ــید ت ــد کش ــول خواه ط
ــه وضعیــت طبیعــى خــودش بازگــردد و پاکســازی منطقــه هــم  خانگــى و صنعتــى شــده ب
ــه جــای دیگــری  ــد ب ــکاری وحشــتناک را بای حامــل ایــن حقیقــت اســت کــه ایــن »خراب
منتقــل کــرد«، آن هــم بــه بهایــى کــه روســیه تــوان پرداختــش را نــدارد، و بــه همیــن خاطــر 

مخــزن آبــى فعــًا ســرجایش خواهــد مانــد. 
ــه شــهر نزدیــک  ــوز ب ــوگا و نوادگانشــان هن ــدگان ســکنة مول ــن بازمان ــا بعــد، آخری دهه ه
ریبینســک مى آینــد تــا در یــک گردهمایــى ســاالنه در میانــه مــاه آگوســت شــرکت کننــد. 
ــدار  ــال پدی ــک س ــای خش ــى در ماه ه ــه گاه ــان ک ــای شهرش ــان از خرابه ه ــى از آن برخ
میشــد بازدیــد مى کننــد، اتفاقــى کــه بــار دیگــر در ۲۰۲1 بــر اثــر پاییــن رفتــن ســطح آب 
ناشــى از خشکســالى رخ داد و نگرانى هــا در مــورد کمبــود آب در مناطــق پاییــن دســت را 
ــوگا هندســه منظمــى را  ــى، خیابان هــا و ســاختمان های مول ــر هوای تشــدید کــرد. در تصاوی

ــود.  ــان آب ســربرآورده ب ــد کــه از می نشــان مى دادن
آبگیــری ســدها عمــًا ولــگا را بــه زنجیــره ای از مخــازن آبــى بــدل کــرده اســت. هــر میــزان 
آبــى کــه از باالدســت جریــان پیــدا کنــد تــا بــه پاییــن دســت برســد در یــک فراینــد پیچیده 
ــدة  ــای نگران کنن ــى و الگوه ــت داخل ــدم قطعی ــة ع ــر دو جنب ــت ه ــامل رقاب ــه ش ــى ک فن
ــى دان در  ــت و جغراف ــک هیدرولوژیس ــوروا، ی ــا فل ــود. ناتالی ــر مى ش ــت درگی ــى اس جهان
ــى  ــوی جابه جای ــه الگ ــه چگون ــد ک ــرح مى ده ــکو، ش ــوف مس ــى لومونوس ــگاه دولت دانش
محــدودة بــارش در حوضــة آبریــز ولــگا در ســال ۲۰۲1 آثــارش را نشــان داد: آب فــراوان 
حاصــل از بــارش در بهــار ولــگا کمابیــش طبیعــى و قابــل پیش بینــى بــود و مخــازن آبــى 
ــوگا  ــای مول ــدن خرابه ه ــدار ش ــبب پدی ــک تر س ــى خش ــای زمان ــا بازه ه ــدند، ام ــر ش پ
ــرای  ــد. ب ــده ش ــم دی ــازن ه ــة مخ ــطح آب هم ــن س ــن رفت ــه در پایی ــدادی ک ــدند، رخ ش
شــهرهای واقــع در مســیر ولــگا، مســأله تنهــا در میــزان آب نیســت، بلکــه در کیفیتــش هــم 
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هســت. ولــگا مدت هاســت جایــگاه خــود را بــه عنــوان یکــى از ســه رودخانــة شــدیداً آلــوده 
در روســیه تثبیــت کــرده اســت و نزدیــک بــه ۴۰ درصــد شــیرابه های آلــوده صنعتــى کشــور 
ــتیتوی  ــا در انس ــة رودخانه ه ــگر حوض ــک پژوهش ــن، ی ــاندر دمی ــزد. الکس ــه آن مى ری ب
مســائل آب آکادمــى علــوم روســیه، مى گویــد تنهــا 1۰ درصــد از همــة آب هــای آلــوده ای 
کــه از منشــأهایى ماننــد لوله هــای فاضــاب نشــأت مى گیرنــد در روســیه مشــمول قوانیــن 
ــز  ــری نی ــف دیگ ــدة مختل ــع آلوده کنن ــوند. مناب ــت مى ش ــى محیط زیس ــه آلودگ ــوط ب مرب
ــزارع و  ــه از م ــان یافت ــتند: آب جری ــارت نیس ــت نظ ــدان تح ــه چن ــتند ک ــان هس در می
ــاک  ــى خ ــتى ها و حت ــودة کش ــیرابة آل ــخ، ش ــرف و ی ــدن ب ــى از آب ش ــای ناش رواناب ه
ــودة محتــوی آن. از آن جــا کــه همــه شــهرها و شــهرک های در  شســته شــده و رســوبات آل
مســیر ولــگا  و البتــه مســکو، از طریــق کانــال  از رودخانــه بــرای تأمیــن آب شــان اســتفاده 
ــگا  ــر چــه وضــع آب ول ــى دارد. »ه ــنگینى در پ ــای س ــا به ــن آلودگى ه ــع ای ــد، رف مى کنن
ــن طــور  ــن ای ــى شــود«. دمی ــام م ــر تم ــامیدن کــردن آن گران ت ــل آش ــر مى شــود، قاب بدت
ــى  ــه نیم ــک ب ــى نزدی ــر و آب مصرف ــون نف ــامیدنى 6۰ میلی ــه آب آش ــد. از آن جا ک مى گوی
ــن  ــگا تأمی ــة ول ــور از حوض ــاورزی کش ــى از کش ــل توجه ــش قاب ــیه و بخ ــع روس از صنای

ــود. ــتر مى ش ــه روز بیش ــه روز ب ــای تصفی ــود، هزینه ه مى ش

یــک تحلیــل جدیــد انجــام شــده از ســوی کربــن بریــف، یــک مؤسســه رســانه ای فعــال در 
حــوزة اقلیــم و مســتقر در بریتانیــا، شــوروی و روســیه را بیــن ســه کشــوری قــرار مى دهد که 
در تاریــخ بیــش از هــر موجودیــت سیاســى دیگــری گازهــای گلخانــه ای منتشــر کرده انــد. 
یــک گــزارش تخمینــى کشــوری در روســیه کــه از ســوی اقلیم شناســان روســى در ســال 
ــای بشــری،  ــم ناشــى از فعالیت ه ــر اقلی ــر تغیی ــر اث ــود اعــام کــرد ب ــه شــده ب ۲۰1۴ تهی
ــط  ــر متوس ــش از دو براب ــدی بی ــرعت رش ــور س ــاالنه در کش ــط س ــرارت متوس ــة ح درج
ــه خواهــد  ــاد ادام ــه احتمــال زی ــد ب ــن اعــام کــرد رون ــى داشــته اند. گــزارش همچنی جهان
ــى در  ــای صنعت ــه بخشــى از آن محصــول فعالیت ه ــم ک ــر اقلی ــار ناشــى از تغیی ــت. آث یاف
شــوروی ســابق اســت اکنــون بــه روشــنى در روســیه قابــل مشــاهده هســتند: از ذوب شــدن 

بــا فرارســیدن دهــه 1۹۸۰ و اصاحــات »گاسنوســت« گورباچــف، قــرار بــر ایــن 
ــد، و  ــه خــود ببین شــد کــه شــوروی اندکــى رنــگ آزادی مطبوعــات و شــفافیت ب
شــهروندان اجــازه پیــدا کننــد در مــورد تصمیمــات دولــت بحــث کننــد و حتــى از 
ــه  آن هــا انتقــاد کننــد پــس چنیــن شــد کــه خســارت جبــران ناپذیــر وارد شــده ب
محیــط زیســت حوضــة ولــگا بــه تدریــج بــه یکــى از موضوعــات جنجــال برانگیــز 

در مباحثــات عمومــى تبدیــل شــد.
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یخچال هــای طبیعــى تــا بیابان زایــى در مناطــق کشــاورزی جنــوب کشــور. همــان توســعة 
صنعتــى بــزرگ مقیاســى کــه ولــگای بــزرگ را دربــر گرفــت و از آب هــای رودخانــه یــاری 
ــود آب  ــب کمب ــاال موج ــه ح ــزی ک ــل بود چی ــى دخی ــم جهان ــر اقلی ــأله تغیی ــت در مس جس

ــگا شــده اســت.  ــز ول ــرای میلیون هــا ســاکن حوضــة آبری ب
ــارکویه در 37۰  ــزن چبوکس ــیر، مخ ــر مس ــة آخ ــه نقط ــال ۲۰1۰ ب ــن در س ــه م ــى ک وقت
ــه  ــدم ک ــیدم، شــکوفه های جلبکــى بى شــماری روی آب دی ــوب مســکو رس ــری جن کیلومت

ــد.  ــه را شــبیه معجــون جادوگــران کــرده بودن رودخان
ــرار  ــار چوواشســتان در همــان نزدیکــى ق ــوری خودمخت شــهر چبوکســاری، پایتخــت جمه
ــن  ــه م ــع ک ــه آن موق ــتنى، البت ــت داش ــروصدا و دوس ــى س ــت و ب ــهری پردرخ دارد. ش
دیدمــش. مــن بخشــى از تــور خبرنــگاری بــودم کــه مؤسســه روس هیــدرو، مالــک مخــازن 
ــری در  ــال البى گ ــه در ح ــود. مؤسس ــده ب ــل ش ــش را متقب ــگا هزینه های ــیر ول ــى مس آب
ــد  ــود. ســالها بع ــردن ســطح آب در مخــازن ب ــاال ب ــرای کســب مجــوز ب ــى ب ــل دولت محاف
ــد،  ــدرو مى خواه ــه روس هی ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــر پایین ت ــج مت ــوز پن ــطح آب هن س
چــون مخــزن چبوکســارکویه جایــى قــرار دارد کــه پــس از پنــج دهــة »باشــکوه«، در نهایــت 

ــه گل نشســته اســت.  ــزرگ در آن ب ــگای ب ــروژة ول پ
بــا فرارســیدن دهــه 1۹۸۰ و اصاحــات »گاسنوســت« گورباچــف، قــرار بــر ایــن شــد کــه 
شــوروی اندکــى رنــگ آزادی مطبوعــات و شــفافیت بــه خــود ببینــد، و شــهروندان اجــازه 
پیــدا کننــد در مــورد تصمیمــات دولــت بحــث کننــد و حتــى از آن هــا انتقــاد کننــد پــس 
ــه  ــگا ب ــة ول ــت حوض ــه محیط زیس ــده ب ــر وارد ش ــارت جبران ناپذی ــه خس ــد ک ــن ش چنی
ــک  ــل شــد. ی ــى تبدی ــات عموم ــز در مباحث ــه یکــى از موضوعــات جنجال برانگی ــج ب تدری
ــئول  ــازن را  مس ــدن مخ ــاخته ش ــل در س ــراد دخی ــال 1۹۸۹ اف ــده در س ــر ش ــاب منتش کت
ــى  ــگا شــده اســت، ب ــه »مــرگ آب هــای زندگــى بخــش ول ــدی دانســت کــه منجــر ب رون
ــوق  ــا ب ــا ب ــار در ســطح دنی ــد ب ــم«. » چن ــوردش کاری انجــام دهی ــم در م ــا بتوانی آنکــه م
و کرنــا ایــن خبــر منتشــر شــد کــه »مــادر ولــگا« رام شــده اســت، همان هایــى کــه هنــوز 
ــى،  ــاری طوالن ــار بیم ــش او را دچ ــا رام کردن ــد، ب ــگا مى نامیدن ــدان ول ــان را فرزن خودش

ــد«.  ــاک و هولناکــى کردن دردن

»زمیــِن چــه کســانی نابــود می شــود و آِب چــه کســانی آلــوده می شــود تــا کســانی دیگــر 
ــول دربیاورند؟« پ

ــه هــزاران نفــر  ــوگا رخ داد، ب ــد آنچــه در مول ــود کــه دیگــر ممکــن نیســت مانن روشــن ب
ــا و اجدادیشــان را تــرک کننــد)در حقیقــت  هشــدار داد ظــرف دو مــاه بایــد زمین هــای آب
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ــش  ــک در بخ ــة نزدی ــید(. دو منطق ــول کش ــال ط ــار س ــد چه ــن فراین ــوگا ای ــرای مول ب
ــت  ــری تح ــای دیگ ــر ج ــش از ه ــتند بی ــتان هس ــایة چوواشس ــه همس ــیه ک ــى روس اروپای
ــتان نیژگورودســکایا از  ــت: اس ــد گرف ــرار خواهن ــا ق ــازی مدنظــر آب مخزن ه ــر رهاس تأثی
غــرب و جمهــوری مــاری ال از شــمال. هــر دو منطقــه در معــرض از دســت رفتــن زمیــن و 
گنجینه هــای تاریخــى ماننــد گورســتان ها و کلیســاهای قدیمــى بــر اثــر بــاال آمــدن ســطح 
ــه ایــن  ــد، ب ــود. دو منطقــه معتــرض امــر شــدند و تعویق هایــى ایجــاد کردن آب خواهنــد ب
امیــد کــه بودجــة دولــت فــدرال بــرای ایــن کار تــه بکشــد، چیــزی کــه ســرانجام رخ داد. 
ــت ســطح آب در مخــزن چبوکســارکویه را  ــم گرف ــت شــوروی تصمی در ســال 1۹۸۹ دول
در ســطحى نگــه دارد کــه تنهــا کفــاف 6۰درصــد ظرفیــت بــرق تولیــدی را مــى داد. حــاال 
مســاحت مخــزن 3۸۰ مایــل مربــع کمتــر از آن چیــزی بــود کــه برایــش طراحــى شــده بــود. 

رودخانه ای که دیگر مثل قدیم جریان ندارد
ــام  ــوز ناتم ــذ هن ــا روی کاغ ــال ولگا کام ــروژة اتص ــارکویه، پ ــاح چبوکس ــل افتض ــه دلی ب
مانــده اســت. بــه یــک معنــى، شــوروی یکــى از مهمتریــن مســابقه هایش در جنــگ ســرد را 
باختــه بــود: در دهــه 1۹3۰ و بــه عنــوان بخشــى از برنامــة نیودیــل، دولــت ایــاالت متحــده 
ــة کلمبیــا در ایالــت  ــى در حوضــة آبریــز رودخان ســاخت زنجیــره ای از نیروگاه هــای برق آب
واشــنگتن را آغــاز کــرد. بــرای بــازه ای در اواخــر دهــه 1۹5۰، نیــروگاه کوییبیشوســکایا بــر 
روی رودخانــة ولــگا بیشــترین ظرفیــت تولیــد بــرق در رده نیروگاه هــای برق آبــى در جهــان 
را داشــت، امــا نیــروگاه ســد گرانــد کولــى در ایالــت واشــنگتن بــه زودی ایــن جایــگاه را 
از آن خــود کــرد. هــر دو پــروژه بزرگتریــن در ردة خــود توصیــف مى شــدند، و چنــان کــه 
پــل جانســون، متخصــص ایــن حــوزه اظهــار مــى دارد: »آن هــا حقیقتــًا ایــن دو رودخانــه را 

ــده  ــاالت متح ــت ای ــل، دول ــة نیودی ــى از برنام ــوان بخش ــه عن ــه 1۹3۰ و ب در ده
ــا  ــه کلمبی ــز رودخان ــة آبری ــى در حوض ــای برق آب ــره ای از نیروگاه ه ــاخت زنجی س
در ایالــت واشــنگتن را آغــاز کــرد. بــرای بــازه ای در اواخــر دهــه 1۹5۰، نیــروگاه 
ــرق در رده  ــد ب ــت تولی ــترین ظرفی ــگا بیش ــه ول ــر روی رودخان ــکایا ب کوییبیشوس
ــى  ــد کول ــد گران ــروگاه س ــا نی ــت، ام ــان را داش ــى در جه ــای برق آب نیروگاه ه
ــروژه،  ــر دو پ ــرد. ه ــود ک ــگاه را از آن خ ــن جای ــه زودی ای ــنگتن ب ــت واش در ایال
بزرگتریــن در ردة خــود توصیــف مى شــدند، و چنــان کــه پــل جانســون، متخصــص 
ایــن حــوزه اظهــار مــى دارد: »آن هــا حقیقتــًا ایــن دو رودخانــه را بــه ماشــین تبدیــل 

ــد«. کردن
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بــه ماشــین تبدیــل کردنــد«. 
ــر  ــود را درگی ــیه خ ــة روس ــازه تشــکیل یافت ــت ت ــس از فروپاشــى اتحــاد شــوروی، دول پ
تعمیــر ماشــین بــه ارث رســیده یافــت. برنامــة دولــت فــدرال بــرای احیــای ولــگا بــه قصــد 
حفــظ و دادن زندگــى دوبــاره بــه رودخانــه از ســال 1۹۹6 آغــاز شــد و تنهــا دو ســال بعــد 
بــا برخــورد کشــور بــه بحران هــای بغرنــج اقتصــادی و سیاســى بــه شــکلى رقت بــار پایــان 
یافــت. جدیدتریــن دور تاش هــا، پــروژة ولــگای ســالم، در ســال ۲۰1۸ آغــاز شــده اســت؛ 
ــرای  ــارد دالر( ب ــادل ۲,5 میلی ــل )مع ــارد روب ــرار اســت طــى 6 ســال ۲۰5 میلی ــت ق دول
الیروبــى و پاکســازی ولــگا از آب هــای آلــوده اختصــاص دهــد. امــا پــروژة ولــگای ســالم 
همیــن حــاال هــم بــه خاطــر کــم اثــر بــودن در حــل مشــکل مــورد انتقــاد اســت: در پایــان 
ســال ۲۰۲۰ کمیتــة بررســى امــور مالــى پارلمــان روســیه در گزارشــى بــا عنــوان »ولــگای 
ــى  ــع آلودگ ــد روی مناب ــش از ح ــز بی ــبب تمرک ــه س ــروژه را ب ــران پ ــالم« مدی ــالِم ناس س
ــن گــزارش  ــاد انتقــاد گرفــت. طبــق ای ــه ب نقطــه ای و ســاختار مدیریتــى ســردرگم کننده ب
کیفیــت آب ولــگا طــى ســه دهــة گذشــته بهبــود خاصــى بــه خــود ندیــده اســت. جوزفســون، 
یــک مــورخ فعــال در ایــن حــوزه، مى گویــد گام ضــروری اول بــرای نجــات ولــگا اعمــال 
تمهیــدات اندیشــیده شــده و خــاص شــدن از شــّر میــراث شــوم ریختن پــس ماندهــای آلوده 
بــدون تصفیــه بــه رودخانــه بــه ســبب ارزان تمــام شــدن اســت کــه از عهــد شــوروی بــه جــا 
ــاز و رک در  ــده اســت. همــان طــور کــه جوزفســون اشــاره مى کنــد، یــک گفتگــوی ب مان
ــه وضــوح گســتره ای  ــزرگ« ب ــگای ب ــد »ول ــى مانن ــورد ریســک های ناشــى از پروژه های م
فراتــر از حوضــة آبریــز رودخانــه خواهــد داشــت. خیلــى از پــروژه هــای »زامبــى« وار عهــد 
ــرق  ــکا و در ش ــى کامچات ــته اند. در نزدیک ــى بازگش ــه زندگ ــن ب ــیه نوی ــوروی در روس ش
ــه  ــوس ک ــد اقیان ــزر و م ــرق از ج ــد ب ــى تولی ــة 1۰۰ گیگاوات ــک مجموع ــیه، ی دور روس
ــرای برپایــى  ــه ای ب ــه عنــوان پای ــه انگاشــته مى شــد اکنــون ب ــى بیــش از حــد پرهزین زمان
احتمالــى یــک کارخانــه هیــدروژن در حــال مــورد بررســى قــرار گرفتــن اســت. دو نیــروگاه 
ــرای  ــون ب ــود اکن ــاده شــده ب ــد شــوروی آم ــز کــه طرح هایشــان در عه ــى دیگــر نی برق آب
احــداث شــدن روی رودخانــة آنــگارا مدنظرنــد، تنهــا رودخانــه ای کــه در شــرق ســیبری از 
ــه  ــد ک ــراس دارن ــن ه ــت از ای ــاالن محیط زیس ــرد. فع ــمه مى گی ــکال سرچش ــه بای دریاچ
بــا برپایــى شــش ایســتگاه نیروگاهــى روی رودخانــه، آنــگارا هــم بــه زودی بــه زنجیــره ای 
از مخــازن آبــى »مــرده« تبدیــل شــود. بــرای رودخانــة آمــور در مــرز چیــن و روســیه نیــز 
ــارد دالر  ــه 7,5 میلی ــیابى ک ــت )س ــده اس ــیاب ش ــار س ــه اش دچ ــى حوض ــه تازگ ــه ب ک
خســارت وارد کــرد( طرح هــای احیــای ســدهای احــداث شــده در زمین هــای کــم ارتفــاع 
و نیروگاه هــای برق آبــى مدنظرنــد، ســدها و نیروگاه هایــى کــه در دهه هــای 1۹7۰ و 
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ــال ۲۰17  ــد. در س ــده ان ــاخته ش ۸۰ س
ــکو،  ــال مس ــدن کان ــاله ش ــا ۸۰ س و ب
ــى  ــى دولت ــره کمپان ــأت مدی ــس هی رئی
اداره کننــدة کانــال بــه رســانه ها چنیــن 
گفــت: »تصــور کردنــش ســخت اســت، 
ــة  ــد آب رودخان ــون ۸۰ درص ــا اکن ام
ــور او  ــد«. منظ ــگا مى آی ــکوا از ول مس
ایــن بــود کــه در دهــة 1۹3۰ و پیــش از 
احــداث کانــال، وضعیــت چنــان وخیــم 
ــک  ــری کوچ ــه نه ــکوا ب ــه مس ــود ک ب
ــن  ــک کرملی ــود، نزدی ــه ب ــزل یافت تن
ــدم زد و  ــد در بســتر آن ق راحــت مى ش
ــان کــه شــهرهای  از آن گذشــت. همچن
پاییــن دســت ولــگا روز بــه روز بیشــتر 
ــى آب  ــى از کمیاب ــک های ناش ــا ریس ب
مســکو  مقامــات  مى شــوند،  مواجــه 
ــى  ــل پیش بین ــدة قاب ــا آین ــد ت مى گوین
پایتخــت  متوجــه  تهدیــدی  چنیــن 

کشــور نیســت. 
ــه بهــای حیــات  ــگا ب ــه مى شــود ول گفت
مســکو به اســتثمار کشــیده شــده اســت. 
ــد :  ــون مى گوی ــه جوزفس ــور ک همان ط
ــود مى شــود و  ــن چــه کســانى ناب » زمی
ــا  ــود ت ــوده مى ش ــانى آل ــه کس آب چ
کســانى دیگــر پــول دربیاورنــد؟ ولــگا 
در خدمــت کرملیــن اســت و دیگــر 
ــى  ــش زندگ ــه در اطراف ــى ک ــه مردم ب

ــدارد.«  ــق ن ــد تعل مى کنن
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افسانه دولت توسعه گرا در آلمان
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شــاید صحبــت کــردن از آغــاز رونــد صنعتــى شــدن در مــورد تاریخــى مثــل 16۰۰ امــری 
غریــب بــه نظــر برســد. صنعتــى شــدن غالبــًا متــرادف بــا آغــاز تولیــد مکانیــزه در کارخانه هــا 
ــش از )17۸۰-176۰( و در  ــتان پی ــى در انگلس ــه حت ــزی ک ــود، چی ــه مى ش ــر گرفت در نظ
ــا  ــا تنه ــین آالت و کارخانه ه ــور ماش ــا ظه ــداد. ام ــش از )1۸5۰-1۸3۰( رخ ن ــان پی آلم
ــى در  ــر رشــد صنعت ــد بســیار دیرپا ت ــک رون ــم   در ی ــد مه ــگام   هرچن ــى دیرهن نقطــة عطف
ــد  ــن رون ــه حــدود ســال های 15۰۰ بازمى گشــت. ای ــل ب ــود کــه قدمــت آن حداق ــا ب اروپ
ــای  ــز و داخــل خانه ه ــى نامتمرک ــل  در حالت ــه شــکل کام ــًاً ب ــى صنعتى ســازی  تقریب طوالن
ــا اســتفاده از نیــروی کار خانگــى و فناوری هــای ســاده و بــا ســرعت انــدک  صنعتگــران، ب
تغییــر شــکل پاگرفــت. امــا همیــن رونــد بــه گســترش تدریجــى نســبت نیــروی کار شــاغل 
در صنعــت و همچنیــن افزایــش ســهم تولیدکننــدگان از تولیــد و بــازده کل اقتصــاد انجامیــد. 
ــور  ــه ظه ــودی آرام ب ــیر صع ــن س ــا 1۸۰۰، همی ــال های 15۰۰ ت ــن س ــال، بی ــن ح در عی
ــق  ــا »مناط ــى آن را »Gewerbelandschafte« ی ــن آلمان ــه مورخی ــد ک ــر ش ــده ای منج پدی
صنعتــى« مى نامنــد، کــه در آن بیــش از نیمــى از مــردم در صنعــت کار مى کردنــد و 
ــادر  ــان ص ــة زندگیش ــارج از منطق ــه خ ــد، ب ــد مى کردن ــه تولی ــى از آنچ ــش قابل توجه بخ
مى شــد. بــه همــان میــزان کــه صنعتــى شــدن کارخانــه ای اهمیــت داشــت، بذرهــای اولیــة 
ــیاری  ــده در بس ــد و پراکن ــازی ُکن ــد صنعتى س ــول رون ــل، در ط ــا قب ــد مدت ه ــن فراین ای
از مناطــق اروپــای مــدرن، کاشــته شــده بــود. ایــن رشــد صنعتــى مــدرن نوظهــور، بخشــى 
ــه آرامــى در اواخــر دورة  ــود کــه ب ــد گســترده تر تخصصى ســازی منطقــه ای ب از یــک فراین
قــرون وســطى آغــاز شــده  بــود، امــا بــه طــور قطــع در طــول قــرن شــانزدهم شــتاب گرفــت. 
طــى ایــن فراینــد، بســیاری از مناطــق اروپــا بیــش از پیــش بــه صــورت تخصصى  در اشــکال 
خاصــى از کشــاورزی، و همچنیــن شــاخه های خــاص صنعــت متمرکــز شــدند. آن هــا تولیــد 
ــد، وارد  ــد نمى کردن ــه صــادرات اختصــاص داده و آنچــه را کــه خــود تولی ــازاد خــود را ب م
مى کردنــد. بــه ایــن ترتیــب خودکفایــى منطقــه ای کاهــش و تجــارت بیــن منطقــه ای رشــد 
یافــت. بــرای اولیــن بــار، حجــم بزرگــى از کاالهــای غیرلوکــس نــه تنهــا در بیــن خانوارهــا 
ــانزدهم،  ــرن ش ــان ق ــود. در پای ــدن ب ــه ش ــال مبادل ــق در ح ــان مناط ــه می ــع، بلک و جوام
ــواد  ــات، دام، م ــازاد غ ــه م ــد ک ــد آمدن ــا پدی ــر اروپ ــده ای در سراس ــى ش ــق تخصص مناط
خــام صنعتــى و محصــوالت کارخانــه ای خــود را تولیــد و صــادر مى کردنــد. بــدون افزایــش 
تولیــدات کشــاورزی و پیشــرفت تجــارت، شــاغان در بخــش صنعــت فاقــد غــذا مى ماندنــد 
ــى  ــن رو تخصص ــتند   و از ای ــه نداش ــرای مبادل ــازاری ب ــى، ب ــواد غذای ــدگان م و  تولیدکنن

ــد. ــت رخ ده ــت نمى توانس ــد صنع ــدن و رش ش
ــد  ــى از فراین ــدن بخش ــى ش ــن صنعت ــای آغازی ــد؛ قدم ه ــود دی ــه مى ش ــور ک  همان ط



دن
ی ش

صنعت
ن و 

لما
   آ

206IIFOM

ــود کــه در آن رشــد کشــاورزی و تجــارت نقشــى  ــه ای ب گســترده تر تخصصى ســازی منطق
اساســى ایفــا مى کــرد. در قــرن شــانزدهم آلمــان نیــز بــه شــکلى کامــل بــه جرگــة تخصــص 
منطقــه ای و رشــد اقتصــادی وارد شــده بــود. بــا آغــاز قــرن شــانزدهم منطقــة شــمالى آلمــان 
ــد،  ــن هلن ــزی و همچنی ــمالى و مرک ــای ش ــراه ایتالی ــه هم ــم، ب ــرگ و اول ــراف نورنب در اط
ــد برخــى  ــرن بع ــک ق ــه ی ــود ک ــن ب ــود. چنی ــا ب ــدی اروپ ــم تولی ــة مه یکــى از ســه منطق
ــان  ــى زب ــزی آلمان ــای مرک ــا، در اروپ ــاری اروپ ــى و تج ــق صنعت ــن مناط از پررونق تری
ــن دوران  ــزات در ای ــد فل ــادن و تولی ــه شــکلى خــاص، صنعــت مع ــد. ب ــه بودن ــرار گرفت ق
ــه در  ــرد. در حالى ک ــه ک ــاده ای را تجرب ــد فوق الع ــى و رش ــم تکنولوژیک ــای مه نوآوری ه
آغــاز ســدة شــانزدهم امپراطــوری مقــدس ُرم نیمــى از آهــن اروپــا را تولیــد مى کــرد، طــى  
قــرن آتــى تولیــد محصــوالت فلــزی تقریبــًاً دو برابــر شــد و مناطــق تولیــد فلــز در راینلنــد، 
هســه، هارتــز، ساکســونى علیــا و مناطــق جنگلــى تورینگیــا، رشــد و توســعة زیــادی پیــدا 
ــه نوعــى بخــش پیشــروی صنعــت  ــد نســاجى، کــه ب ــه آلمــان در حــوزة تولی ــد. البت کردن
ــوالت  ــة محص ــل در حوض ــى المث ــت. ف ــری داش ــرفت کمت ــد پیش ــوب مى ش ــدرن محس م
ــود،  ــى ب ــر از محصــوالت آلمان ــر و بهت ــًاً ارزان ت پشــمى، واردات انگلیســى و هلنــدی عموم
امــا اروپــای قــرن شــانزدهم شــاهد گســترش گله هــای گوســفند آلمانــى، معرفــى نخ هــای 
باکیفیــت جدیــد از ســوی پناهنــدگان مذهبــى هلنــدی بــه بــازار و در نهایــت ظهــور صنایــع 
ــرای کشــت پنبــه بســیار مناســب  ــود. گســترة وســیع آلمــان، ب پشــمى باکیفیــت آلمــان ب
بــود و در طــول قــرن شــانزده ایــن شــکوفایى از مناطــق ســّنتى کشــت پنبــه در آلمــان نیــز 
ــا راینلنــد، وســتفالن، زاکســن و ســیلزی توســعه یافــت. در اوایــل قــرن  ــر رفــت و ت فرات
پانــزده شــهرهای بــزرگ آلمــان جنوبــى مقادیــر عظیمــى از پنبــه را وارد و ســپس آن را بــه 
فوســتیان )مخلوطــى از کتــان و پنبــه( تبدیــل مى کردنــد. در قــرن شــانزده، گــردش مالــى 
و ســود حاصــل از فوســتیان رنــگ شــده بیســت برابــر شــد و حجــم آن طــى یــک دهــه، از 

16۰۰ قطعــه بــه ۴1۰ هــزار قطعــه ســاالنه رســید. 
از دیــد تجــاری نیــز آلمــان در آغــاز قــرن هفدهــم در موقعیــت جغرافیایــى مناســبى قــرار 
داشــت. طــى بخــش عمــدة قــرن شــانزدهم، مرکــز ثقــل اقتصــادی اروپــا هنــوز بــه وضــوح 
در مدیترانــه قــرار داشــت و شــهرهای جنوبــى آلمــان کــه بخشــى از امپراطــوری مقــدس ُرم 
ــد.  ــا عمــل مى کردن ــه و شــمال اروپ ــان مدیتران ــوان حلقــة اتصــال مهمــى می ــه عن ــد ب بودن
بــا ایــن حــال، مرکــز ثقــل اقتصــاد اروپــا بــه تدریــج بــه ســمت شــمال و ســاحل اقیانــوس 
ــد و  ــت. راینلن ــا آن داش ــددی ب ــم متع ــط مه ــز رواب ــان نی ــه آلم ــرد، ک ــر ک ــس تغیی اطل
وســتفالیا مدتــى بــود در حــال صــادر کــردن منســوجات خــود بــه بازارهــای هلنــد بودنــد و 
بــه لطــف هزینــة پایین تــر نیــروی کار، مى توانســتند بــه خوبــى بــا محصــوالت انگلیســى و 
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هلنــدی رقابــت کننــد. ساکســونى و سیلیســیا مدقال هــای کتــان و فلــزات را بــرای تبــادالت 
راه هــای دریایــى اطلــس تأمیــن مى کردنــد و شــمال  شــرقى آلمــان غــات را بــه بازارهــای 
مصرفــى و رو بــه رشــد هلنــد و انگلیــس عرضــه مى کــرد. همچنیــن شــهرهای اتحادیــة هانــزه 
ــن  ــورت نقــش مهم تری ــگ و فرانکف ــر الیپزی ــورگ( و مراکــز بزرگــى نظی ــژه هامب ــه وی )ب
کانال هــای تجــاری را بــرای انتقــال مــواد خــام از شــرق اروپــا بــه ســمت تأمیــن تقاضــای 
ــات  ــق ارتباط ــان از طری ــد. آلم ــا مى کردن ــس ایف ــوس اطل ــای اقیان ــد اقتصاده ــه رش رو ب
متعــدد خــود بــا دنیــای مدیترانــه و آتانتیــک، موقعیــت مرکــزی را در اقتصــاد رو بــه رشــد 

اروپــای قــرن شــانزدهم بــه خــود اختصــاص داد.

ــا فرارســیدن  ــه نظــر مى رســد کــه آلمــان ب ــا وجــود همــة آن چــه گفتــه شــد، شــگفت  ب ب
ــى  ــدرز و حت ــتان و فان ــژه انگلس ــه وی ــى، ب ــای غرب ــه اروپ ــه بقی ــبت ب ــال 1۸۰۰، نس س
ــان در  ــبى آلم ــى نس ــید. عقب ماندگ ــر مى رس ــه نظ ــده ب ــب مان ــوئیس، عق ــه و س فرانس
حوزه هــای کشــاورزی و تجــارت، کمابیــش وضعیتــى مشــابه بــا صنعــت آلمــان در اواخــر 
قــرن هجدهــم داشــت. در حالــى کــه انگلســتان در دهــة 175۰ آغــاز صنعتــى شــدن را بــه 
ــان  ــد. آلم ــال مى کردن ــد را دنب ــن رون ــز همی ــک، ســوئیس و فرانســه نی ــد و بلژی خــود دی
تــا دهــة 1۸۴۰ هنــوز شــاهد جهــش صنعتــى نبــود. البتــه یکــى دو منطقــة بســیار پیشــرفتة 
ایــن کشــور، راینلنــد و زاکســن، از اواخــر دهــة 17۸۰ بــه بعــد، بــا پدیــدار شــدن پراکنــدة 
ــا  ــد. ام ــه کردن ــد تجرب ــش صنعتى ســازی« مى نامن ــین آالت، آنچــه را »پی ــا و ماش کارخانه ه
همیــن شــهرها نیــز تــا اواخــر دهــة 1۸1۰ شــاهد صنعتــى شــدن واقعــى نبودنــد. وســتفالیا 
تــا دهــة 1۸5۰ صنعتــى نشــد، وورتمبــرگ و بــادن تــا دهــه 1۸7۰، باواریــا و اکثــر مناطــق 
ــد.  ــود نگرفتن ــه خ ــدن ب ــى ش ــگ صنعت ــم، رن ــرن نوزده ــر ق ــا اواخ ــز ت ــروس نی ــرق پ ش
ــى آلمــان دو ویژگــى برجســته داشــت: عقــب  ــم؛ توســعة صنعت ــرن هجده ــا ق ــن، ت بنابرای

ــاد. ــه ای بســیار زی ــوع منطق ــى در پیشــرفته ترین مناطــق(، و تن ــى )حت ماندگــى کل
ــد و  ــبتًا راک ــى نس ــه مرداب ــانزدهم، ب ــرن ش ــرفتة ق ــا و پیش ــاد پوی ــان از اقتص ــه آلم چگون

در پایــان قــرن شــانزدهم، مناطــق تخصصــى شــده ای در سراســر اروپــا پدیــد آمدنــد 
کــه مــازاد غــات، دام، مــواد خــام صنعتــى و محصــوالت کارخانــه ای خــود را تولیــد 
ــارت،  ــرفت تج ــاورزی و پیش ــدات کش ــش تولی ــدون افزای ــد. ب ــادر مى کردن و ص
ــد و  تولیدکننــدگان مــواد غذایــى،  شــاغان در بخــش صنعــت فاقــد غــذا مى ماندن
ــت  ــد صنع ــدن و رش ــى ش ــن رو تخصص ــتند   و از ای ــه نداش ــرای مبادل ــازاری ب ب

ــد. ــت رخ ده نمى توانس
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ــا و  ــى گزارش ه ــای تمام ــؤال زیربن ــن س ــد؟ ای ــل ش ــم تبدی ــرن هجده ــه کار در ق محافظ
توصیفاتــى اســت کــه درخصــوص رشــد ایــن کشــور بیــن ســالهای 16۰۰ تــا 1۸۰۰ ارائــه 
ــه  ــد. نخســتین جــواب ب ــر تأثیــرات خارجــى تأکیــد دارن مى شــود. دو پاســخ پیشــنهادی؛ ب
آغــاز افــول نســبتًا طوالنــى آلمــان – جنگ ســى ســاله - اشــاره دارد و دومیــن پاســخ، علت را 
رقابــت بــا کارخانه هــا و ماشــین آالت مرتبــط بــا پنبه)مخصوصــًاً بریتانیــا( مى دانــد. مطمئنــًا 
درســت اســت کــه »جنــگ بــزرگ« بیــن ســالهای 16۲۰ تــا 165۰، برخــى از مناطــق آلمان 
را ویــران کــرد، اغلــب تخریب هــای مســتقیم جمعیتــى و اقتصــادی ایــن جنــگ بــه ســرعت 
ــد، اکثــر مناطــق صنعتــى  بهبــود یافــت. طبــق تحقیقــات گســتردة کارل هاینریــش کافهول
آلمــان کــه از جنــگ ســى ســاله بــه شــدت آســیب دیــده بودنــد، بــه ســرعت بازســازی و 
ترمیــم شــدند و روال ســابق خــود را از ســر گرفتنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه در بســیاری 
از مناطــق آلمــان، تــا پایــان قــرن شــانزدهم یعنــى یــک نســل قبــل از جنــگ، نشــانه هایى 
از رکــود وجــود داشــت. ایــن تاریــخ بــه نوعــى معــادل بــا آغــاز »بحــران قــرن هفدهــم« 
اســت کــه بســیاری از کشــورهای اروپایــى را درگیــر خــودش کــرد. جنــگ ســى ســاله بــه 
ــًا  ــا عقب ماندگى هــای بعــدی صنعتــى آلمــان نداشــت. دقیق ــى، ارتباطــى ب لحــاظ جغرافیای
برعکــس، برخــى از مناطقــى کــه طــى جنــگ به شــدت تخریــب شــده بودنــد، متعاقبــًا جــزء 
صنعتى تریــن مناطــق آلمــان شــدند: مثــل نواحــى تولیــد کتــان و پارچــة وورتمبــرگ کــه 
ــش  ــن بخ ــد، همچنی ــده بودن ــل ش ــکنه تبدی ــى از س ــى خال ــه ویرانه های ــگ ب ــول جن در ط
ــق  ــت، و مناط ــمار مى رف ــه ش ــا ب ــى نیروه ــرای جابه جای ــیری ب ــه مس ــد ک ــم رایلن اعظ
تولیــد پنبــه در ساکســونى و ســیلزی. عمــوم مورخــان اتفــاق نظــر دارنــد کــه عمیق تریــن 
و ماندگارتریــن تأثیــرات جنــگ غیرمســتقیم بــوده اســت: نــه از دســت دادن نیــروی کار یــا 
ســرمایه و نــه حتــى تخریــب راه هــای تجــاری، بلکــه رشــد چرخ دنــده ای ماننــد قدرت هــای 
دولتــى و افزایــش امتیازاتــى کــه شــاهزادگان بــرای تضمیــن حمایت هــای مالــى و سیاســى 
ــد. در  ــه اعطــا مى کردن ــورد عاق ــى م ــای اجتماع ــه گروه ه ــى، ب ــای نظام در طــول بحران ه
ــرات غیرمســتقیم ریشــه در نهادهــای اجتماعــى و سیاســى داشــت و حتــى  ــن تأثی ــع ای واق
در بخــش هــای مختلــف آلمــان بــا یکدیگــر متفــاوت بــود. آن چــه بــرای صنعــت اهمیــت 
داشــت خــود جنــگ نبــود، بلکــه چگونگــى واکنــش هــر بخــش یــا جامعــة آلمانــى نســبت 

ــى هــر حــوزه برمى گشــت. ــه ویژگى هــای درون ــز ب ــن واکنــش نی ــود و ای ــه آن ب ب
ــت  ــان را رقاب ــع آلم ــبى صنای ــى نس ــل عقب ماندگ ــات دلی ــى اوق ــر، گاه ــرف دیگ از ط
ــز  ــه نی ــن توجی ــا ای ــد. ام ــر مى کنن ــة 176۰ ذک ــس از ده ــى پ ــای انگلیس ــا کارخانه ه ب
ــى  ــم، یعن ــرن هفده ــل ق ــان در اوای ــع آلم ــرش نیســت.  بســیاری از صنای ــدان قابل پذی چن
ــه ای  ــع غیرکارخان ــه صنای ــبت ب ــا، نس ــن کارخانه ه ــدی اولی ــت ج ــل از فعالی ــا قب مدت ه
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ــرفت و  ــن، پیش ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــر بودن ــب افتاده ت ــوئیس عق ــدرز و س ــتان، فان در انگلس
توســعة کارخانه هــا در خــود انگلســتان هــم بســیار کنــد بــود: تنهــا درصــد بســیار کمــى از 
صنایــع انگلیــس تــا حــدود ســال 1۸۲۰ مکانیــزه شــد و جایگزینــى پارچــة پشــمى بــا پنبــه 
در بخــش نســاجى اروپــا حداقــل 5۰  ســال طــول کشــید)از 17۸۰ تــا 1۸3۰(. اقتصادهــای 
قــارة اروپــا زمــان زیــادی بــرای بــه روز کــردن خــود داشــتند و کشــورهای مختلف ایــن کار 
را بــه طــرق مختلــف انجــام دادنــد. بلژیــک و ســوئیس بــا تغییــر مبــادالت پارچــه به جــای 
کتــان و معرفــى تولیــدات مکانیــزه، واکنــش مناســبى نشــان داده و زاکســن و راینلنــد هــم 
بــا تأخیــر همیــن کار را انجــام دادنــد. اما ســایر مناطــق کتانــى آلمان)ســیلزی، وورتمبرگ و 
وســتفالن( تــا مــدت هــا سرســختانه در برابــر پنبــه و ماشــین  مقاومــت مى کردنــد. بنابرایــن، 
ــرای  ــف آلمــان ب ــل مناطــق مختل ــى و تمای ــه توانای ــا توجــه ب ــا ب ــت کارخانه ه ــر رقاب تأثی

انطبــاق خــود بــا شــرایط، بســیار متفــاوت بــود.

نظریة پیش  صنعتی شدن
ــى  ــل برون ــا عوام ــوان ب ــم را نمى ت ــم و هجده ــرن هفده ــان در ق ــى آلم ــر توســعة صنعت اگ
ماننــد جنــگ یــا رقابــت خارجــى توضیــح داد، چگونــه مى تــوان آن را توضیــح داد؟ یــک 
ایــده بــرای نقــش تبییــن توســعة صنعتــى، نــه فقــط در آلمــان، بلکــه در سراســر اروپــا در 
اوایــل دورة مــدرن، »نظریــة پیــش صنعتــى  شــدن« اســت. »پیــش صنعتــى شــدن« اصطاحى 
اســت کــه در ســال 1۹7۲ توســط مــورخ فانــدری، فرانکلیــن مندلــز، بــرای توصیــف رشــد 
صنایــع روســتایى صــادرات محــور کــه در بســیاری از نقــاط اروپــا بیــن ســال های 16۰۰ 
تــا 1۸۰۰ اتفــاق افتــاد، ابــداع شــد. بــه گفتــه مندلــز، ایــن »صنایــع اولیــه« در تولیــد رشــد 
جمعیــت، نیــروی کار، ســرمایه، کارآفرینــى، کشــاورزی تجــاری و بازارهــای مصرفى نقشــى 
ــود. فرضیه هــای  ــاز ب ــه مــورد نی ــرای صنعتــى شــدن کارخان ــد کــه در نهایــت ب ایفــا کردن
مندلــز در ســال 1۹77 یعنــى زمانــى قــوت گرفــت کــه ســه مــورخ آلمانــى، پیتــر کریــت، 

آلمــان تــا دهــة 1۸۴۰ هنــوز شــاهد جهــش صنعتــى نبــود. البتــه یکــى دو منطقــة 
بســیار پیشــرفتة ایــن کشــور، راینلنــد و زاکســن، از اواخــر دهــه 17۸۰ بــه بعــد، بــا 
پدیــدار شــدن پراکنــدة کارخانه هــا و ماشــین آالت، آنچــه را »پیــش صنعتى ســازی« 
ــاهد  ــة 1۸1۰ ش ــر ده ــا اواخ ــز ت ــهرها نی ــن ش ــا همی ــد. ام ــه کردن ــد تجرب مى نامن
صنعتــى شــدن واقعــى نبودنــد. وســتفالیا تــا دهــة 1۸5۰ صنعتــى نشــد، وورتمبــرگ 
و بــادن تــا دهــه 1۸7۰، باواریــا و اکثــر مناطــق شــرق پــروس نیــز تــا اواخــر قــرن 

نوزدهــم، رنــگ صنعتــى شــدن بــه خــود نگرفتنــد.
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هانــس مدیــک و یورگــن شــلمبوهم، بیــان کردنــد کــه پیــش صنعتى  شــدن نقــش عمــده ای 
در گــذر اروپــا از »فئودالیســم« بــه »ســرمایه داری« ایفــا کــرده اســت.

امــا چگونــه »پیــش صنعتــى شــدن« جوامــع اروپایــى را تــا ایــن حــد متحول کــرد؟ بــا تغییر 
رفتــار جمعیتــى مــردم. اســتدالل مى شــود کــه قبــل از پیــش صنعتــى شــدن، رشــد جمعیــت 
آهســته بــود، چــرا کــه بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی، ازدواج دیرهنــگام )از اواســط تــا اواخــر 
ــد(.  ــز ازدواج نمى کردن ــراد هرگ ــد اف ــى 15 درص ــود)1۰ ال ــاال ب ــرد ب ــت( و تج ــة بیس ده
فــرض بــر ایــن اســت کــه پیــش صنعتى شــدن، ازدواج همگانــى را در ســنین پاییــن ممکــن 
مى ســازد. ازدواج زودهنــگام و جهانــى، همــراه بــا افزایــش کار کــودکان در کارهــای اولیــة 
صنعتــى، بــاروری را افزایــش داد و منجــر بــه »انفجــار جمعیــت« شــد. ایــن رشــد جمعیــت، 
ــا ایجــاد کــرد  ــن کارخانه ه ــرای اولی ــى را ب ــروی کار ارزان صنعت عرضــة نامحــدودی از نی
ــة  ــاختارهای »جامع ــى س ــه فروپاش ــلمبوهم، ب ــک، و ش ــد، مدی ــة کری ــه گفت ــن، ب و همچنی

فئودالــى« ســّنتى کمــک کــرد.
ــه و  ــى، جامع ــای اجتماع ــردن نهاده ــون ک ــق دگرگ ــدن از طری ــش صنعتى ش ــن پی همچنی
ــکل  ــهرها ش ــة ش ــه در حوم ــع اولی ــه صنای ــى ک ــر داد. از آن جای ــتقیمًاً تغیی ــاد را مس اقتص
ــرکت های  ــتى و ش ــع دس ــاف صنای ــهر، اصن ــازات ش ــه امتی ــود ک ــتدالل مى ش ــد، اس گرفتن
ــهری  ــّنتى ش ــای س ــن نهاده ــى ای ــث فروپاش ــرار داد و باع ــعاع ق ــت الش ــى را تح بازرگان
شــدند. از آن جایــى کــه آن هــا  بــه همــراه خــود معیشــت غیرکشــاورزی، افزایــش مســتمر 
ــى  ــه فروپاش ــد، ب ــان آوردن ــه ارمغ ــى را ب ــادی و اجتماع ــد اقتص ــیوه های جدی ــد و ش تولی
ــک  ــین کم ــتم های ارباب نش ــتایى و سیس ــع روس ــد جوام ــتایى مانن ــّنتى روس ــای س نهاده
کردنــد. بــه جــای »نهادهــای فئودالــى«  اصنــاف، انجمن هــای بازرگانــان، جوامــع دهقانــى، 
ــود  ــرار ب ــه ق ــرد ک ــى ک ــزی را معرف ــدن، چی ــش صنعتى ش ــینى   پی ــای ارباب نش و نظام ه
ــازار. در نهایــت، پیش صنعتى شــدن  ــه نهــاد مرکــزی جامعــة ســرمایه داری تبدیــل شــود؛ ب ب
گفتــة  بــه  آورد.  بــه صحنــه  را  کارخانه هــا  بــرای صنعتى ســازی  الزم  ورودی هــای 
ــد  ــرای کشــاورزی، تولی ــور مناطــق تخصصــى ب ــه ظه ــا تشــویق ب ــا ب ــردازان، آن ه نظریه پ
مــازاد مــواد غذایــى، مــواد خــام صنعتــى مــورد نیــاز کارخانــه هــا را تولیــد کردنــد. آن هــا 
ــن  ــرای ســرمایه گذاری در اولی ــم آورده و ســرمایه الزم ب ــى را فراه ــروی کار ارزان صنعت نی
ــد  ــت مى آوردن ــه دس ــندگان ب ــان و فروش ــه  بازرگان ــودهایى ک ــق س ــا را از طری کارخانه ه
جمــع آوری نمودنــد. درنهایــت، آن هــا بازارهــای مصرفــى را هــم در داخــل و هــم در خــارج 

ــد. ــق کردن از کشــور خل
ــه  ــى ک ــان آلمان ــان مورخ ــت« در می ــش صنع ــدن« و »پی ــى ش ــات »پیش صنعت اصطاح
به دنبــال راهــى بــرای اشــاره بــه مؤلفــة صنعتــِى تخصــص منطقــه ای هســتند کــه در اینجــا، 



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

211

ماننــد ســایر نقــاط اروپــا، در دوران اولیــة مــدرن رخ داده اســت، مقبــول هســتند. امــا نظریــة 
ــالهای 16۰۰ و  ــن س ــان بی ــت در آلم ــعه صنع ــح توس ــدر در توضی ــدن چق ــى ش پیش صنعت
ــدن  ــى ش ــورد پیش صنعت ــه در م ــای اولی ــه فرضیه ه ــى ک ــد؟ از زمان ــه کارمى آی 1۸۰۰ ب
در دهــة 1۹7۰ مطــرح شــد، تحقیقــات زیــادی در زمینــة صنایــع اولیــة صــادرات مــدرن در 
سراســر اروپــا، از جملــه آلمــان، صــورت گرفتــه اســت. تحقیقــات نشــان مــى داد تغییــرات 
سیســتماتیکى کــه رشــد صنایــع صادراتــى روســتایى مى بایســت در رفتــار جمعیتــى ایجــاد 
ــای  ــترده ای از الگوه ــیار گس ــوع بس ــوض، تن ــد و درع ــه بودن ــق نیافت ــد، تحق ــرده باش ک
ــر  ــن ام ــرد. ای ــاهده ک ــده مش ــى ش ــف پیش صنعت ــق مختل ــوان در مناط ــى را مى ت جمعیت
بــا تغییــرات دموگرافیــک قابــل توجهــى در میــان مناطــق مختلــف صنعتــى آلمــان قبــل از 
ســال 1۸۰۰ منعکــس مى شــود. جایگزیــن شــدن نهادهــای اجتماعــى ســّنتى توســط بازارهــا 
هیــچ ارتبــاط جغرافیایــى یــا زمانــى خاصــى بــا افزایــش صنایــع صادراتــى روســتایى نشــان 
نمى دهــد. در آلمــان، همان طــور کــه در ادامــه خواهیــم دیــد، مؤسســات ســّنتى در بســیاری 

از مناطــق صنعتــى باقــى ماندنــد. 
ــش   ــور پی ــل از ظه ــاط قب ــیاری از نق ــاورزی در بس ــازی کش ــد تجاری س ــر مى رس به نظ
صنعتى شــدن آغــاز شــده بــود. مراکــز شــهری، مســتقل از مناطــق صنعتــى روســتایى، قبــًاً 
حجــم قابــل توجهــى از تقاضــا بــرای مــازاد کشــاورزی را فراهــم کــرده بودنــد. در واقــع، 
نادیــده گرفتــن نقــش شــهرها در پیــش صنعتى شــدن مــدرن بــه عنــوان یکــى از اشــتباهات 
ــدی روشــن  ــن دلیــل هــم ســخت اســت کــه  پیون ــه همی ــه شــناخته مى شــود. ب مهــم نظری
ــرمایه،  ــروی کار، س ــم. نی ــم کنی ــا رس ــازی کارخانه ه ــدن و صنعتى س ــش صنعتى ش ــن پی بی
ــه  ــای اولی ــرای کارخانه ه ــرف ب ــای مص ــام و بازاره ــواد خ ــى، م ــواد غذای ــا، م مهارت ه
ــى  ــش صنعت ــى پی ــى از نواح ــد. برخ ــمه نمى گرفتن ــدن سرچش ــش صنعتى ش ــًا از پی لزوم
ــى  ــر پیش صنعت ــى دیگ ــد، برخ ــال یافتن ــا انتق ــین آالت و کارخانه ه ــه ماش ــت ب ــا موفقی ب
باقــى ماندنــد و برخــى دیگــر بــه کشــاورزی بازگشــتند. بــه طــور خاصــه: رشــد صــادرات 
روســتایى، اگرچــه در اروپــای مــدرن اولیــه گســترده بــود، امــا اثــرات جمعیتــى، اجتماعــى 
ــى از  ــود یک ــه ای خ ــوع منطق ــن تن ــع، ای ــت. در واق ــى داش ــیار متفاوت ــادی بس و اقتص
ــش  ــى در پی ــات تجرب ــر تحقیق ــال اخی ــت س ــه از بیس ــت ک ــى اس ــته ترین یافته های برجس

ــت. ــده اس ــد آم ــدن پدی صنعتى ش
»نســل دوم مطالعــات پیــش صنعتى شــدن« اکنــون بــر توضیــح تنــوع بیــن صنایــع و مناطــق 
ــعه  ــر و توس ــح تغیی ــرای توضی ــر ب ــردی امیدوارکننده ت ــه رویک ــت ک ــده اس ــز ش متمرک
اقتصــادی بــه شــمار مــى رود. ایــن امــر بــه ویــژه در زمینــة آلمــان بســیار کارآمــد اســت، 
زیــرا تئــوری  پیــش صنعتى  شــدن بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه تمــام مناطــق اروپــا 
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بــه تغییــرات اقتصــادی دورة اولیــة مــدرن واکنــش مشــابهى نشــان داده انــد. ایــن ایــده حتــى 
بــه ایــن ســؤال کــه چــرا برخــى از کشــورهای اروپایــى )ماننــد آلمــان( کندتــر از ســایرین 
)ماننــد انگلســتان، فانــدرز، ســوئیس یــا فرانســه( رشــد کردنــد و صنعتــى شــدند نیز  پاســخ 
ــه  ــد ک ــوع نمى پردازن ــن موض ــه ای ــن ب ــدن همچنی ــش صنعتى  ش ــای پی ــد. تئوری  ه نمى ده
چــرا برخــى از مناطــق پیــش صنعتــى شــدة مدرن)ماننــد مناطقــى در ساکســونى یــا راینلنــد( 
ــه  ــن ســال های 16۰۰ و 1۸۰۰ تجرب ــى را بی ــى و جمعیت توســعة ســریع اقتصــادی، اجتماع
ــا ســیلزی(  ــرگ ی ــد مناطــق وســتفالن، وورتمب ــى کــه برخــى دیگــر )مانن ــد، در حال کردن
ــان  ــه مورخ ــس چگون ــد. پ ــت کردن ــرات مقاوم ــر تغیی ــب در براب ــکلى عجی ــه ش ــا ب قرن ه
ــدرن  ــان م ــف آلم ــای مختل ــى بخش ه ــعة صنعت ــى از توس ــزارش رضایت بخش ــد گ مى توانن

اولیــه ارائــه دهنــد؟

مناطق صنعتی آلمان مدرن
ــل از  ــر کام ــک تصوی ــرای گــردآوری ی ــاش ب ــن بحــث، ت ــم ای ــای مه یکــى از رویکرده
ــود  ــى  وج ــى غن ــه ادبیات ــن حیط ــه در ای ــود. اگرچ ــال 1۸۰۰ ب ــل از س ــان قب ــع آلم صنای
داشــت، امــا ایــن ادبیــات عمومــًا بــه صنایــع خــاص،Landesgeschichte  )تاریــخ 
ــان  ــای آلم ــازی کارخانه ه ــای صنعتى س ــا دیدگاه ه ــان(، ی ــى از آلم ــرزمین های خاص س
در قــرن نوزدهــم معطــوف بــود و هیــچ گــزارش کاملــى از آنچــه بــرای صنعــت  آلمــان در 
جریــان اوایــل دورة مــدرن اتفــاق افتــاده اســت، ثبــت نشــده بــود. کارل هاینریــش کافهولــد 
ــة  ــة قهرمانان ــوب، وظیف ــت نامطل ــن وضعی ــاح ای ــرای اص ــاش ب ــال 1۹۸6 و در ت در س
بررســى کامــل صنایــع آلمــان در فاصلــة ســال هــای 165۰ و 1۸۰۰ را برعهــده گرفــت. او 
بــا اجتنــاب از اینکــه اصطــاح »پیــش صنعتى شــدن« را بیــش از حــد محدودکننــده ببینــد؛ 
ــه  ــق را ب ــن مناط ــرد و ای ــز ک ــى( تمرک ــق صنعت رویGeebebebelandschaftenwer )مناط
عنــوان مناطقــى بــا تراکــم اشــتغال صنعتــى باالتــر از متوســط و نســبت باالیــى از فــروش 

ــف نمــود. ــه تعری خــارج از محــدودة منطق
کافهولــد بــر اســاس شــواهد پراکنــدة موجــود، ســى و نــه منطقــة صنعتــى را در آلمــان قبــل 
از ســال 1۸۰۰ شناســایى کــرد. بررســى کافهولــد تصویــر بســیار بهتــری نســبت بــه قبــل از 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــه مى ده ــان ارائ ــه مورخ ــان ب ــدن در آلم ــى ش ــای پیش صنعت ویژگى ه
ــود  ــى وج ــة صنعت ــان منطق ــیعى از آلم ــترة وس ــود، در گس ــاهده مى ش ــر مش ــدول زی در ج
نداشــته اســت. در شــمال و شــرق   اشلسویگ هولشــتاین، مکلنبــورگ، و اســتان های 
شــرقى و مرکــزی پروس)پومرانــى، پــروس شــرقى و غربــى، لیتوانــى، ناحیــه نتــزه )نوتــچ(، 
نومــارک، کورمــارک، ماگدبــورگ و هالبرشــتات(   تنهــا صنایــع کوچــک روســتایى وجــود 
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ــازار  ــه ب ــًا ب ــن( عمدت ــد برلی ــهری )مانن ــى ش ــق صنعت ــن مناط ــى متراکم تری ــت و حت داش
ــم  ــه در آن تراک ــود ک ــه مى ش ــى گفت ــه مناطق ــى ب ــق صنعت ــد. مناط ــوف بودن ــى معط محل
ــه ازای هــر  ــر اســاس تعــداد افــراد شــاغل در صنعــت ب صنعــت باالتــر از حــّد متوســط )ب
ــد خــود  ــى از تولی ــل توجه ــدگان بخــش قاب ــود( و تولیدکنن ــری مى ش ــر اندازه گی 1۰۰۰ نف

ــد. ــى فروخته ان ــة محل ــر از منطق را فرات

منطقة صنعتىمهم ترین محصوالت و شاخة صنعت

لوزاتیا)ساکسونى(پارچة کتانى و نخ کتانى    

کمنیتز و منطقة )ساکسونى(جوراب، دستکش، کاه، و غیره، چاپ

نقره، کبالت، قلع، رنگ ها؛ آهن و آهن آالت؛ توری  ساخت 
تزئینات، گلدوزی. نى بافى اسباب بازی

ازربگریگه )ساکسونى(

نخ پنبه ای و پارچة پنبه ای؛ گلدوزی؛ توری سازی; جوراب 
ساق بلند، کاه؛ آالت موسیقى

وکتلند )ساکسونى(

منطقة اشماکادن، زها،مهلیس و سول )تورینگیا(اسباب بازی؛ ظروف چوبى، لوح زغال سنگ و مداد زغالى

)تورینگیا(شواربورگیشه . اوبرهرشافن، ظروف چوبى و آهنى؛ داروها

امیرنشین های رویس )تورینگیا(پارچه های پشمى؛ پارچه های نخى، جوراب ساق بلند

دوک نشین وایمار )تورینگیا(جوراب ساق بلند

اوبریشفلد )تورینگیا(متقال، نخ کتانى

بلندی های سیلزی سفلى )سیلزی(پارچة کتانى و نخ کتانى

بلندی های سیلزی علیاآهن، سرب، نقره، قلع، زغال سنگ معدنى

پارچه های کتان و اجناس پنبه ای،  جوراب ساق بلند؛ 
سوزن؛ آینه

ناحیه اطراف نورنبرگ

نواحى اطراف بایروت )فرانکانیا(پارچة کتانى و نخ کتانى

نواحى اطراف کاف )قرانکانیا(پارچة کتانى و نخ کتانى

پاالتینای علیاآهن؛ شیشه؛ پارچة کتانى

اولم و حوالى آنپارچة کتانى و نخ کتانى

سوابیا پارچة کتانى و نخ کتانى

وورتمبرگپارچةکتانى و نخ کتانى

جنگل سیاه شرقى و کوهپایه های آن )وورتمبرگ(پارچة کتانى و نخ کتانى



دن
ی ش

صنعت
ن و 

لما
   آ

214IIFOM

جنگل سیاه جنوبى )بادن، اتریش(گلدوزی؛ نخ پنبه ای و پارچة پنبه ای

جنگل سیاه فوقانى ) فورت وانگن، نویشتات، تریبرگ، ساعت؛ جعبه های موسیقى؛ نى بافى، قلم مو، قاشق
اتریش(

زارلند )راینلند میانه(سنگ های معدنى، شیشه، آهن

نویوید و وستروالد )راینلند میانه(آهن؛ مبلمان؛ کوزه گری

نوردیفل )راینلند شمالى(آهن، سرب؛ پشم های خوب؛ زیرة چرم

زغال سنگ معدنى، برنج؛ پارچه های پشمى و آهن آالت؛ 
کاغذ؛ سوزن

آخن، استولبرگ، دورن )راینلند شمالى(

کرفلد، گادباخ، ریت )راینلند شمالى(ظروف ابریشم؛ نخ کتانى و پارچة کتان؛ پارچة پنبه ای

آهن، فوالد، سرب، نقره، مس؛ پارچة کتانى؛ پنبه، پارچه، 
چرم

سیگرلند و ناسائو، دیلنبورگ )راینلند شمالى(

آهن، فوالد؛ ظروف آهن و فوالد؛ سیم؛ سوزن؛ ظروف 
برنجى؛ پارچه های پشمى پارچة پنبه ای

شهرستان مارک )راینلند شمالى(

اجناس کوچک، فوالد وآهن، آهن آالت؛ نخ پنبه ای و پارچة 
پنبه ای و پشمى

نیمه باالیى دوک نشین برگ )راینلند شمالى(

تکلنبرگ )وستفالیا(پارچة کتانى و نخ کتانى

میندن راونزبرگ )وستفالیا(پارچة کتانى و نخ کتانى  

مونسترلند غربى )وستفالیا(پارچة کتانى

لیپ دتمولّد )وستفالیا(نخ کتانى و پارچة کتانى

امیر اسقف نشین اسنابروک )وستفالن(نخ کتانى و پارچة کتانى

هارز    آهن، مس، نقره، سرب   

ساکسونى غربى و مرکزینخ کتانى ، پارچة کتانى

هسه شمالى    نخ کتانى و پارچة کتانى

ــا و بیشــتر  ــتند: باواری ــز وجــود نداش ــان نی ــوب آلم ــى از جن ــى در بخش های مناطــق صنعت
ــتى  ــع دس ــى از صنای ــم باالی ــیاه دارای حج ــگل س ــز جن ــه ج ــروزی ب ــادن ام ــق ب مناط
روســتایى محلــى بودنــد، امــا هیــچ منطقــة صنعتــى متمرکــز و صادرکننــده ای نداشــتند. از 
ــًا  ــه مجموع ــت ک ــود داش ــان وج ــزرگ در آلم ــى ب ــة جغرافیای ــار منطق ــر، چه ــرف دیگ ط
بیــش از ســه چهــارم مناطــق صنعتــى شناســایى شــده توســط کافهولــد را تشــکیل مى دادنــد: 
ــا  ــد )ب ــى آلمــان(، راینلن ــارم کل مناطــق صنعت زاکســّنتورینگیا )شــامل بیــش از یــک چه
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ــى آلمــان و وستفالیا نیدرزاکســن. همان طــور  ــدات(، جنــوب غرب بیــش از یــک پنجــم تولی
کــه مى شــود دیــد صنعــت در آلمــان بســیار نابرابــر توزیــع شــده بــود و تولیــدات صنعتــى 
اولیــة آلمــان مــدرن در بخش هــای خاصــى متمرکــز شــده بودنــد. دو ســوم مناطــق صنعتــى 
شناســایى شــده توســط کافهولــد »تــک ســاختاری« بودنــد) فقــط روی یــک صنعــت واحــد 
ــه  ــد: در ن ــوجات کار مى کردن ــة منس ــاق در حیط ــه اتف ــب ب ــت قری ــد(. اکثری کار  مى کردن
منطقــه از ده منطقــة تــک ســاختاری، صنعــت عمــده نســاجى بــود و در دو ســوم مناطــق چنــد 
ســاختاری، منســوجات نقــش مهمــى داشــتند. کتــان تقریبــًاً مهمتریــن صنعــت واحــد بــود: 
نیمــى از مناطــق نســاجى تک ســاختاری و بیــن یــک چهــارم تــا یــک ســوم از کل مناطــق 

صنعتــى آلمــان، فقــط پارچــة کتــان تولیــد مى کردنــد.
ــا  ــا تنه ــد، ام ــا مى کردن ــى ایف ــش مهم ــتایى نق ــدات روس ــان، تولی ــى آلم ــق صنعت در مناط
ــهری را  ــترک روستایى ش ــک کار مش ــت ی ــوارد، صنع ــتر م ــد. در بیش ــود نبودن ــش موج نق
ــد در اطــراف شــهر، برخــى دیگــر در شــهرها و  ــه برخــى از مراحــل تولی ــى داد ک شــکل م
برخــى دیگــر بیــن آن دو مــکان تقســیم مى شــد. در آن عهــد صنعــت بــه اشــکال مختلفــى 
ــى  ــى  شــدن  بر گــذار جهان ــى پیش صنعت ــوری اصل ــل شــد. تئ از تشــکیات اقتصــادی تبدی
ــى و  ــور مال ــروج در ام ــتم خ ــد و سیس ــى در تولی ــت داخل ــمت صنع ــه س ــى ب ــک خط و ت
بازاریابــى تأکیــد داشــت. کافهولــد دریافــت کــه ایــن دو شــکل ســازمانى در بیشــتر مناطــق 
ــه و  ــال، تجزی ــن ح ــا ای ــتند. ب ــود داش ــال های 165۰ و 1۸۰۰ وج ــن س ــان بی ــى آلم صنعت
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ــى از  ــکال مختلف ــب، اش ــان داد: اغل ــود نش ــه ب ــه ک ــر از آنچ ــری پیچیده ت ــل او تصوی تحلی
تشــکیات اقتصــادی در کنــار هــم در یــک صنعــت وجــود داشــتند. بدیــن معنــا کــه یافتــن 
صنعتــى کــه در آن برخــى از تولیــدات )بــا نیــروی کار، اســتادان، کارآمــوزان و شــاگردان 
ــى  ــع داخل ــر در صنای ــى دیگ ــود( و برخ ــد مى ش ــتى تولی ــع دس ــک کارگاه صنای ــه در ی ک
)بــا نیــروی کار خانوادگــى، و تولیــد در خانــه( و دیگــری در یــک کارخانــه )بــا نیــروی کار 
ــول  ــود اصــا نامعق ــده شــدن ب ــل دی ــد( قاب ــه کار مى کنن ــک کارخان ــه در ی ــتخدامى ک اس

نبــود.
ــه در  ــید ک ــى رس ــه منف ــب و البت ــن نتیجــة جال ــه ای ــد ب ــا، کافهول ــن یافته ه ــر اســاس ای ب
ــا 1۸۰۰، وضعیــت کلــى مناطــق صنعتــى )حتــى تولیــد  آلمــان بیــن ســال هــای 165۰ ت
ــه توســط صنعــت شــهری  ــن نمى شــد. ن ــدی تعیی ــچ شــاخة تولی ــان( توســط هی ــده کت کنن
یــا روســتایى، و نــه حتــى توســط هیــچ شــکل خاصــى از تشــکیات اقتصــادی )نــه صنعــت 
داخلــى، نــه شــبکه صــادرات(. تئــوری پیش صنعتــى   شــدن، بــا تأکیــد بــر صنعــت داخلــى 
ــد  ــش از ح ــى بی ــادرات »توضیح ــبکة ص ــمت ش ــه س ــى ب ــرفت یک خط ــتایى و پیش روس
ــن  ــح ای ــه توضی ــت ب ــى نوب ــان وقت ــا همچن ــرد. ام ــه مى ک ــطحى« را ارائ ــه و س ــک طرف ی
مى رســد کــه چــرا مناطــق صنعتــى در بخش هــای خاصــى از آلمــان بــه وجــود آمدنــد، یــا 
چــرا برخــى رشــد کردنــد و برخــى دیگــر نــه، کافهولــد جوابــى نــدارد. بررســى تجربــى، او 
را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه ســه »عامــل« ضــروری در میاننــد: عرضــة نیــروی کار، مــواد 
ــری  ــت کمت ــى  اهمی ــاوری و سیاســت های صنعت ــازار. ســرمایه، فن ــای ب خــام، و خروجى ه
ــان  ــق آلم ــدام مناط ــه ک ــن ک ــورد ای ــوان در م ــه نمى ت ــت ک ــن دریاف ــتند. او همچنی داش
ــت.  ــد، نتیجــة خاصــى گرف ــن کنن ــر الزم تأمی ــى« را در مقادی ــن »فاکتورهای ــد چنی مى توانن
ــى  ــدی اجتماع ــاورزی، طبقه بن ــت، کش ــد جمعی ــر از رش ــى متأث ــروی کار صنعت ــة نی عرض
و محدودیت هــای ورود)ماننــد قوانیــن صنفــى( بــود. مــواد خــام گاهــى اوقــات در مناطــق 
صنعتــى آلمــان تولیــد مى شــد، امــا اغلــب وارد مى شــد. بــازار تولیــدات آلمانــى بــه خاطــر 
ــور و  ــارج از کش ــتعمرات خ ــد مس ــى، رش ــروش اروپای ــز ف ــى، مراک ــای داخل ــد تقاض رش

ــد. ــاد ش ــان ایج ــة بازرگان ــای کارآفرینان فعالیت ه
ــى  ــى و بازاریاب ــه طــور مشــابه، یــک صنعــت واحــد ممکــن اســت هــر ســه سیســتم مال ب
صنعتــى اولیــه را ببینیــد: سیســتم Kaufsystem )سیســتم حرفــه ای(، کــه در آن تولیدکنندگاِن 
ــد و محصــول  ــار دارن ــزار خــود را در اختی ــد، اب ــه مى کنن ــود را تهی ــام خ ــواد خ مســتقل م
خــود را بــه خریــداران، مى فروشــند. سیســتمVerlagsss )سیســتم خــارج کــردن(، کــه در آن 
بازرگانــان مــواد خــام و گاهــى اوقــات ابزارهــای پیشــرفته را بــه تولیدکننــدگان مى رســانند 
کــه در ازای دریافــت هزینــه کمــى بــرای هــر کاال، آن هــا را بــه محصــوالت نهایــى تبدیــل 
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ــه  ــا هم ــى ی ــه برخ ــى ب ــرمایه و بازاریاب ــه در آن س ــه ای، ک ــتم کارخان ــد، و سیس مى کنن
ــه  عرضــه مى شــد. اینکــه کــدام شــکل ســازمانى، چــه در  ــک کارخان ــد در ی مراحــل تولی
ــد و در  ــف تولی ــل مختل ــود، در مراح ــب ب ــى، غال ــى و بازاریاب ــور مال ــه در ام ــد و چ تولی

مقاطــع زمانــى مختلــف متفــاوت بــود.
بــه طــور خاصــه، نظرســنجى کافهولــد نــکات بســیار مفیــدی را ارائــه مى دهــد، امــا هیــچ 
توضیحــى درمــورد اینکــه چــرا صنایــع آلمــان در آن مکان هایــى کــه بودنــد قــرار داشــتند 
و چــرا آن جــا توســعه یافتنــد، ارائــه نمى شــود. آیــا بایــد بــه توصیفــات تجربــى بســنده کنیــم 
ــت  ــه درک درس ــد ب ــه مى توانن ــتند ک ــترس هس ــری در دس ــى کلى ت ــای توضیح ــا ابزاره ی
توســعة صنعتى شــدن آلمــان مــدرن کمــک کننــد؟ در واقــع، یــک مفهــوم کلــى وجــود دارد 
ــى  ــى پیش صنعت ــای توصیف ــه در گزارش ه ــت ک ــى« اس ــل مکان ــه »عوام ــای هم ــه زیربن ک
شــدن مــدرن مشــاهده مى شــود. ایــن مفهــوم، هزینــة فرصــت اســت، کــه توضیحــى اســت 
ــای  ــدرن، کااله ــل دوره م ــى در اوای ــق اروپای ــى از مناط ــرا برخ ــه چ ــرای اینک ــى ب اساس
صنعتــى عرضــه مى کردنــد. همــة اشــکال تولیــد نیازمنــد نهاده هــای منابــع هســتند   نیــروی 
ــه روش هــای  ــد ب ــع مى توان ــرا هــر یــک از ایــن مناب کار، ســرمایه، زمیــن، مــواد خــام. زی
ــت«  ــه فرص ــان آن را »هزین ــه اقتصاددان ــزی ک ــرد، چی ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــری م دیگ
ــه فرصــت« روشــى  ــرای آن. »هزین ــن ب ــه  از نظــر بهتریــن اســتفادة جایگزی ــد   هزین مى نامن
ــرا  ــى ســاده اســت، زی ــه هزینه هــای پول ــا نســبت ب ــورد هزینه ه ــرای تفکــر در م ــر ب مفیدت
ــى  ــورت پول ــه ص ــا ب ــوند ی ــه نمى ش ــازار مبادل ــه در ب ــرد ک ــر مى گی ــى را در نظ هزینه های

ــوند. ــان نمى ش بی
ــا  ــه طــور رســمى در بازاره ــا ب ــدرن، بســیاری از کااله ــد م ــای عه ــل اروپ در روزگار اوای
معاملــه نمى شــدند و بنابرایــن قیمــت پولــى نداشــتند، بــه ویــژه در مــورد نیــروی کار کــه 
ــای  ــا دارای هزینه ه ــه نهاده ه ــا هم ــود. ام ــدرن ب ــة م ــت اولی ــرای صنع ــن ورودی ب مهم تری
فرصــت بودنــد: نیــروی کاری کــه یــک خانــوار بــه بافندگــى اختصاص مــى داد نمى توانســت 
بــه طــور همزمــان بــرای کشــاورزی اســتفاده شــود. زمینــى کــه بــرای کشــت پنبــه اســتفاده 
ــرد؛  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــرای کاشــتن غــات م ــان ب ــه طــور همزم ــد ب مى شــود نمى توان
ســرمایة ســرمایه گذاری شــده در پشــم یــا ماشــین بافندگــى نمى توانــد بــرای خریــد گاو یــا 
ســاخت انبــار اســتفاده شــود. بنابرایــن، بــرای مثــال، هزینه هــای فرصــت توضیــح مى دهنــد 
ــة  ــرا هزین ــد: زی ــه وجــود مى آین ــر و کوهســتانى ب ــع اغلــب در مناطــق بای کــه چــرا صنای
فرصــت تخصیــص نیــروی کار، زمیــن و ســرمایه بســیار پاییــن اســت. یکــى از مهمتریــن 
ــط  ــات مرتب ــام معام ــه در تم ــى ک ــه اســت: هزینه های ــة  مبادل ــة  فرصــت، هزین ارکان هزین
بــا دریافــت هزینــه، انتقــال محصــول از یــک مرحلــة تولیــد بــه مرحلــة بعــدی و فــروش آن 
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بــه مشــتری نهایــى انجــام مى شــود. هزینه هــای معامــات شــامل هزینه هــای حمــل و نقــل، 
ــد. ــرارداد، حفاظــت و غیره ان مذاکــره، اطاعــات، اجــرای ق

اضافــه شــدن هزینــة حمــل و نقــل و هزینــة گمرکــى  قیمــت نهایــى را بــه مشــتریان نشــان 
ــل  ــى قاب ــه راحت ــورد از هزینه هــای تراکنــش کــه ب ــه ســادگى توســط دو م مى دهــد کــه ب
ــى  ــد هزینه های ــى، مانن ــای معامات ــایر هزینه ه ــود. س ــاد مى ش ــتند، ایج ــری هس اندازه گی
کــه بــرای جلوگیــری از حیــف و میــل شــدن مــواد خــام یــا انتقــال اطاعــات از مشــتریان به 
ــد.  ــادی دارن ــا اهمیــت زی ــدگان انجــام مى شــوند، ســخت تر محاســبه مى شــوند ام تولیدکنن
تفکــر در مــورد عوامــل مکانــِى صنایــع مــدرِن اولیــه از نظــر هزینــه، ابــزار قدرتمنــدی بــرای 
ــان  ــاص آلم ــق خ ــى مناط ــع در برخ ــرا صنای ــه چ ــد ک ــا مى ده ــه م ــوع ب ــن موض درک ای
پدیــد آمدنــد و چــرا صنایــع مختلــف بــه شــرایط در حــال تغییــر بــه روش هــای متفاوتــى 

واکنــش نشــان دادنــد.

صنعت و جامعة روستایی
ــه ســال 16۰۰ ســهم بیشــتری از تولیــدات صنعتــى در روســتاها  در ســال 1۸۰۰ نســبت ب
ــریع تر  ــد س ــل رش ــه دلی ــى ب ــهرها و بخش ــل زوال ش ــه دلی ــى ب ــاد، بخش ــاق مى افت اتف
ــینى  ــتم ارباب نش ــق سیس ــکان طب ــط مال ــتایى توس ــادی روس ــت اقتص ــتایى. فعالی روس
ــول  ــمى ح ــور رس ــا به ط ــن نهاده ــه ای ــد. اگرچ ــم مى ش ــتایى تنظی ــع روس ــط جوام و توس
ــروی کار،  ــتفاده از نی ــه اس ــل اینک ــه دلی ــا ب ــدند، ام ــازماندهى ش ــاورزی س ــدات کش تولی
ــت در  ــة فرص ــر هزین ــر ب ــد، ناگزی ــم مى کردن ــاورزی را تنظی ــرمایه در کش ــن و س زمی
ــان  ــاط آلم ــر نق ــم دراکث ــرن هجده ــر ق ــا اواخ ــن داران ت ــتند. زمی ــر مى گذاش ــت تأثی صنع
قدرتمنــد باقــى ماندنــد) بیشــتر از کشــورهایى مثــل فانــدرز یــا انگلســتان(. امــا روش هــای 
تنظیــم اقتصــاد روســتایى از یــک قلمــرو آلمانــى بــه قلمــرو دیگــر بســیار متفــاوت بــود، 
بــه نحــوی کــه نمى تــوان آن را صرفــًاً بــه تمایــز بیــن دو سیســتم ارضــى آلمانــى ایــده آل، 
یعنــى Gutsherrschaft  شــرقى و Grundherrschaft  غربــى محــدود کــرد. غالبــًا اســتدالل 
مى شــود کــه  Gutsherrschaft  یــا در واقــع هــر سیســتم کشــاورزی کــه بــه مالــکان قــدرت 
ــت. در  ــوده اس ــازگار ب ــه ناس ــدرن اولی ــت م ــترش صنع ــا گس ــى داد   ب ــى م ــل توجه قاب
بســیاری از مناطــق شــمالى و شــرقى آلمــان، مالــکان دقیقــًا ایــن کار را انجــام دادنــد. ایــن 
مناطــق حاصل خیــز بودنــد و بازدهــى باالیــى بــرای کشــاورزی داشــتند. بنابرایــن دهقانــان 
بــه دنبــال ورود بــه صنعــت بودنــد، نــه بــه ایــن دلیــل کــه صنعــت نســبت بــه کشــاورزی 
بهتــر بــود، بلکــه بــه ایــن دلیــل بــود کــه کمتــر در معــرض اخــاذی از مالــکان قــرار داشــت. 
ــای  ــدن هزینه ه ــل ش ــرای متحم ــى ب ــزه کم ــن انگی ــکان زمی ــز، مال ــق حاصل خی در مناط
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ــود.  ــز انگیزه هــا متفــاوت ب ــا در مناطــق کمتــر حاصل خی ــان داشــتند. ام کار صنعتــى دهقان
در آن جــا مــردم واقعــًاً محصــول ارزشــمندتری را در صنعــت نســبت بــه کشــاورزی تولیــد 
ــردن  ــود ب ــرای س ــود را ب ــدرت خ ــتند ق ــکان مى توانس ــه مال ــى ک ــا زمان ــد، و ت مى کردن
ــه  ــد ب ــازه دهن ــود اج ــتاییان خ ــه روس ــه ب ــتند ک ــن را داش ــزة  ای ــد، انگی ــظ کنن از آن حف
ــد.  ــاورزی نبودن ــر از کش ــه ضعیف ت ــت به هیچ وج ــکاِن در صنع ــد. مال ــت روی آورن صنع
برعکــس، آن هــا دقیقــًا بــه ایــن دلیــل اجــازه دادنــد کــه صنایــع بــه وجــود بیاینــد: صنعــت 
بــه آن هــا امــکان مــى داد تــا از آن هــا درآمــد اســتخراج کننــد: از طریــق کارمــزد بافندگــى، 
فــروش حقــوق انحصــاری بــر محصــول دهقانــان بــه بازرگانــان خارجــى، اجبــار کارگــران 
ــه شــکل حمــل  ــازار، اخــذ حقــوق کار ب ــر از ب ــا قیمت هــای باالت ــه خریــد کتــان دمنــه ب ب
ســنگ معــدن، ســوخت و حتــى گاهــى اوقــات ریســندگِى کتــان، اســتفاده از روابــط رعیتــى 
بــرای اســتخدام بــا دســتمزدهای کمتــر از بــازار، و بســیاری از اســتراتژی های دیگــر. دقیقــًا 
ــادی  ــای غیراقتص ــق قدرت ه ــار از طری ــه اجب ــه ب ــا، ک ــروی کار آن ه ــن نی ــای پایی هزینه ه
ــکان حفــظ مى شــد، صنایــع صادراتــى را در مناطقــى ماننــد ســیلزی و بوهــم در ســطح  مال
ــودن  ــا نب ــودن ی ــوی ب ــود ق ــم ب ــرای صنعــت مه ــى کــرد. آنچــه ب ــى بســیار رقابت بین الملل
ــا از  ــود و این ه ــا ب ــتفاده از آن ه ــوة اس ــا و نح ــق آن ه ــدرت دقی ــه ق ــود، بلک ــکان نب مال
ــکان  ــدرت مال ــه ق ــود ک ــدت ب ــا در درازم ــود. تنه ــاوت ب ــة دیگــر متف ــه منطق ــه ای ب منطق
گوتشررشــافت)که در ســیلزی قــرار داشــت(، کــه هزینه هــای کتــان و نیــروی کار را بســیار 
ــد،  ــى منطقــه را بســیار رقابتــى کــرده بودن ــخ و کتان پاییــن نگــه مى داشــتند و صــادرات ن

بــه مانعــى بــرای توســعه صنعتــى تبدیــل شــد.
ــروی  ــان و نی ــا کت ــى ب ــه تنهای ــد ب ــى را نمى ش ــزه انگلیس ــد مکانی ــه و تولی ــای پنب چالش ه
کار ارزان پاســخ داد، بلکــه نیــاز بــه انطبــاق فنــى، مهــارت و ســرمایه داشــت. امــا تغییــرات 
ــه دنبــال  ــکان ســیلزیایى مواجــه شــد کــه ب ــا مخالفــت مال تکنولوژیــک در تولیــد کتــان ب
ــروس  ــت پ ــان  دول ــد. در آن زم ــت بودن ــدگان رعی ــل از بافن ــد حاص ــان درآم ــظ جری حف
ــن  ــت زمی ــه مالکّی ــافت ب ــان گوتشررش ــرمایه ها در زم ــرد. س ــع ک ــدی وض ــون جدی قان
ــه دلیــل برخــورداری از امتیــازات حقوقــى عظیــم(.  ســرازیر شــد تــا ماشــین های صنعتى)ب
در دهه هــای پایانــى قــرن هجدهــم، زمانــى کــه صنایــع کتانــى ساکســون و رانــى   البتــه بــه 
تدریــج   بــه ســمت پنبــه و ماشــین آالت روی آوردنــد، بزرگ تریــن صنعــت کتانــى آلمــان، 
یعنــى ســیلزی، بــه طــور اجتناب ناپذیــری بــه ســمت بحــران و صنعتى زدایــى فــرو رفــت. 
بــه قــول هربــرت کیــش: تجــارت کتانــى ســیلزی ایــن ادعــا را تأییــد مى کنــد کــه صنعــت 
داخلــى همیشــه، همان طــور کــه در مــورد انگلیــس درســت اســت، عامــل پیشــرفت نبــوده 
ــر  ــوده اســت، تأثی ــى ب ــة نظــم فئودال ــى ضمیم ــه تجــارت داخل ــى ک اســت. بلکــه، در جای
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معکــوس داشــته اســت. قــدرت مالــکان قــوی بــا صنعــت صادرات محــور ناســازگار نبــود، 
امــا بــا رشــد اقتصــادِی بلندمــدت ناســازگار بــود. ظهــور صنایــع صادرات محــور در مناطقــى 
ماننــد زاکســن، راینلنــد و وورتمبــرگ بــه دلیــل اختیــارات محــدود مالــکان آن جــا بــرای 

تنظیــم جامعــة روســتایى بــود.
کریــد دریافــت کــه فــرآوری ابریشــم در روســتاهای اطــراف کرفلــد در راینلنــد کــه مالکان، 
کمتریــن محدودیــت را داشــتند بــه وجــود آمــد، الگویــى کــه در بخش هایــى از انگلســتان 
ــتفالیا، کــه  ــد وس ــى از گوتشررشــافت مانن ــن مناطق ــز مشــاهده شــد. همچنی و ســوئیس نی
ــور  ــى صادرات مح ــد کتان ــش تولی ــع از افزای ــى مان ــور کل ــه ط ــکان ب ــدرت مال ــه ق اگرچ
نشــدند، امــا تأثیــر محــدودی بــر آن اعمــال کردنــد. بنابرایــن در بخش هایــى از وســتفالیا، 
ــروی کار  ــترش نی ــن و گس ــتفاده از زمی ــر اس ــى ب ــل توجه ــوذ قاب ــال نف ــه اعم ــکان ب مال
صنعتــى روســتایى ادامــه دادنــد، حداقــل تــا زمــان لغــو Acker MarkenWirtschaft  سیســتم 
جمعــى تنظیــم کشــاورزی، کــه اغلــب شــامل اختیــارات مهمــى بــرای مالــکان و همچنیــن 
جوامــع دهقانــى بــود. Acker MarkenWirtschaft تــا دهــة 177۰ در شهرســتان راونســبرگ 
تحــت حاکمیــت پــروس و تــا حــدود ســال 1۸1۰ در اســنابروک لغو نشــد. ولفگانــگ ماگر، 
صنعتى ســازی موفــق راونســبرگ را در کارخانــه بــه قــرن نوزدهــم نســبت مى دهــد. حتــى 
ــور  ــع صادرات مح ــور صنای ــه از ظه ــى ک ــن دار، در حال ــای زمی ــب، قدرت ه ــرب ال در غ
جلوگیــری نکردنــد، رشــد آن هــا را در برخــى مناطــق تــا دهه هــای آخــر امپراطــوری قدیــم 
محــدود کردنــد و مناطــق خاصــى را در مســیرهای صنعتى ســازی قــرار دادنــد. دیگــر نهــاد 
ــن  ــدا ای ــود. در ابت ــتایى ب ــة روس ــتایى، جامع ــاد روس ــدة اقتص ــى تنظیم کنن ــى اصل اجتماع
بحــث مطــرح شــد کــه صنایــع روســتایِى صــادرات محــور تنهــا در جایــى بــه وجــود آمدنــد 
ــده  ــان داده ش ــة نش ــات اولی ــق تحقیق ــد طب ــر مى رس ــد. به نظ ــف بودن ــع ضعی ــه جوام ک
ــوی  در  ــع ق ــای جوام ــه ج ــف ب ــع ضعی ــه در جوام ــع اولی ــود صنای ــن امر وج ــه ای ــت ک اس
بخش هایــى از انگلســتان و ســوئیس قابــل مشــاهده اســت. امــا تحقیقــات بعــدی نشــان داد 
ــع  کــه اگرچــه نهادهــای قــوی اجتماعــى هزینه هــای صنایــع را افزایــش مى دهنــد، امــا مان

از ظهــور آن هــا نشــده اســت.
در اینجــا بــه مزایــای جوامــع ضعیــف در ساکســونى و راینلنــد مى شــود پرداخــت،  جایى کــه 
ــد. در  ــدازة انگلســتان یــا کشــورهای پاییــن ضعیــف بودن ــه ان نهادهــای روســتایى اغلــب ب
ــه  ــروع ب ــانزدهم ش ــرن ش ــل ق ــتایى در اوای ــع روس ــن، جوام ــای زاکس ــیاری از بخش ه بس
ــای ســکونت گاهى و  ــد: بازاره ــت کردن ــت دریاف ــت کمــى از دول ــد و حمای ــف کردن تضعی
ــى روســتایى را  ــع صادرات ــد و صنای ــه کار کردن ــه شــروع ب ــل روســتایى نســبتًا آزادان عوام
گســترش دادنــد. در ســایر مناطــق صنعتــى آلمــان، نهادهــای روســتایى در کل بســیار قوی تــر 
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ــه طــور کامــل از رشــد صنایــع صادراتــى جلوگیــری نکردنــد، امــا  ــد. اگرچــه آن هــا ب بودن
ــى  ــة کتان ــن در منطق ــت. بنابرای ــادی داش ــرات زی ــه اث ــد ک ــل کردن ــى را تحمی هزینه های
راونســبرگ در وســتفالیا، ولفگانــگ ماگــر»MarkenWirtschaft « را بــه عنــوان یکــى از»دو 
ــا اواخــر قــرن  عامــل اساســى عقب ماندگــى اقتصــادی و اجتماعــى« معرفــى مى کنــد کــه ت

هجدهــم یــا اوایــل قــرن نوزدهــم ادامــه داشــت.

اراضی سازمان یافته
ــه  ــود ک ــى ب ــورت جمع ــه ص ــازمان یافته ب ــى س ــتم ارض ــک سیس MarkenWirtschaft ی

مقــررات دقیقــى را بــر بازارهــای زمیــن و کار و همچنیــن بســیاری از شــیوه های اقتصــادی 
دیگــر تحمیــل مى کــرد، و بــه تدریــج در طــول قــرن هجدهــم، دولــت پــروس در راونســبرگ 
شــروع بــه اجــازة نقــض آن داد. لغــو اجبــاری کنترل هــای جمعــى در دهــه 177۰ باعث رشــد 
ســریع صنعــت شــد، نیــروی کار کارگــری را قبــل از کاهــش تقاضــای بین المللــى ایجــاد 
کــرد و بــه راونســبرگ بــرای بقــا تــا 1۸5۰ زمــان شــروع فراینــذ مکانیــزه شــدن کمک کــرد. 
در مقابــل، در اوســنابروک، شــاهزاده  اســقف ها، Markenwirtschaft را تــا ســال 1۸1۰ حفــظ 
کردنــد و ایــن امــر مســبب محــدود شــدن رشــد صنعتــى ایــن منطقــه شــد و از نظــر ولفگانگ 
ماگــر و یورگــن شــلمبوهم، اوســنابروک در مســیر صنعت زدایــى قــرار گرفــت. در جنــوب 
ــود و ازدواج و اســکان را محــدود  ــوی ب ــم بســیار ق ــرن نوزده ــا ق ــع ت ــان، نقــش جوام آلم
مى کــرد، بازارهــا را بــرای اکثــر کاالهــا تنظیــم مى کــرد، و امتیــازات اصنــاف روســتایى از 
ایــن طریــق اعمــال مى شــد. اگرچــه ایــن محدودیت هــا باعــث افزایــش هزینه هــا و کاهــش 
ــد.  ــى نمى کردن ــى منتف ــور کل ــى را به ط ــع داخل ــد صنای ــا رش ــدند، ام ــری مى ش انعطاف پذی
مزایایــى هــم وجــود داشــت. بــرای مثــال، در وورتمبــرگ، نیــروی کار فراوانــى تولیــد شــد، 
ــى  ــان جنوب ــاری آلم ــزرگ تج ــهرهای ب ــود، و ش ــف ب ــینى ضعی ــای ارباب نش محدودیت ه
نزدیــک بودنــد. در نتیجــه، ســوابیای آلپــى )بــا شــرایط مســاعد بــرای کشــت پنبــه( بــه یــک 
منطقــة صنعــت کتــان تبدیــل شــد، در حالــى کــه حاشــیه جنــگل ســیاه شــرقى)با خاک هــای 
ــک  ــکل ی ــم  بافى( ش ــّنت پش ــراوان و س ــروی آب ف ــى، نی ــفند بوم ــرورش گوس ــارور، پ ناب
مرکــز صــادرات ضعیــف بــه خــود گرفــت. بــه ایــن ترتیــب جوامــع روســتایى قــوی باقــى 
ــزرِگ  ــى ب ــة صنعت ــر دو منطق ــان ب ــل آن ــه ثق ــود ک ــم ب ــرن هجده ــر ق ــد، و در اواخ ماندن
ــه رکــود صنعتــى، عقب ماندگــى تکنولوژیــک و ناتوانــى در  وورتمبــرگ ســنگینى کــرد و ب
ــه و مکانیزاســیون منجــر شــد. بنابرایــن، در بســیاری از مناطــق  ــا چالش هــای پنب ــاق ب انطب
آلمــان، قــدرت جوامــع روســتایى، ماننــد قــدرت مالــکان، مانــع از ظهــور صنایــع صادراتــى 

نشــد، امــا توســعه آن را محــدود کــرد.
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صنعت و جامعة شهری
اگرچــه صنعــت روســتایى بیــن ســال های 16۰۰ و 1۸۰۰ به طــور چشــمگیری رشــد کــرد، 
ــزی کــه همیشــه در نظریه هــای پیــش  ــى مهمــى بودند چی شــهرها هــم دارای اهمیــت صنعت
ــهرها  ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــل ب ــون تمای ــود، چ ــناخته نمى ش ــمیت ش ــه رس ــدن ب صنعتى ش
صرفــًاً مــکان بازرگانــى تلقــى شــوند. شــهرها قطعــًا نقــش مهمــى را در مدیریــت تجــارت 
ــن ســرمایه  ــن در تأمی ــى، و همچنی ــت صنعت ــرای جمعی ــى ب ــواد غذای ــى، م ــام صنعت موادخ
بــرای خریــد و فــروش محصــوالت ایفــا مى کننــد. ایــن امــر در آلمــان هــم صــدق مى کــرد، 
 جایــى کــه، اگــر چــه بازرگانــان صنعتــِى روســتایى بــه وجــود آمدنــد، امــا در اکثــر مناطــق
ــرد.  ــدود مى ک ــان را مح ــا فعالیتش ــى آن ه ــت غیرقانون ــم( وضعی ــرن هجده ــر ق ــا اواخ )ت
شــهرها امــا جایــى بودنــد کــه تولیــدات بــه ویــژه بــرای برخــى از صنایــع و مراحــل ســاخت 
آن صــورت مى گرفــت؛ بــرای مثــال بــرای فرایندهــای مربــوط بــه مــواد خــام گــران قیمــت 
ماننــد ابریشــم، شــهر هــدر رفتــن آن هــا را کاهــش مــى داد. بــرای کســانى کــه به نیــروی کار 
بســیار ماهــر بــرای کارهایــى مثــل بافتــن پارچه هــای پشــمى خــوب نیــاز داشــتند، شــهرها 
ــه  ــه اطــاع ســریع ب ــاز ب ــرای کســانى کــه نی ــد. ب ــوزش و نظــارت را تســهیل مى کردن آم
تغییــرات مــد، ماننــد رنگــرزی و منســوجات داشــتند، شــهرها انتقــال اطاعــات را تســهیل 
مى کردنــد و بــرای کســانى کــه از قطعــات بــزرگ تجهیــزات ســرمایه ماننــد چــاپ کالیکــو 
ــت،  ــد. در نهای ــم مى کردن ــى را فراه ــزی خوب ــت مرک ــهرها موقعی ــد، ش ــتفاده مى کردن اس
شــهر بــه عنــوان منبــع غنــى و متمرکــز مصــرف و تقاضــا و در نتیجــه بــه عنــوان بــازاری 
ــرای فــروش تولیــدات روســتایى عمــل کــرد. از آن جــا کــه شــهرها ایــن طیــف از  مهــم ب
نقش هــای اساســى را در دوره پیش صنعتــى شــدن مــدرن ایفــا کردنــد، نهادهــای شــهری بــر 
ــتان(،  ــای انگلس ــاس مثال ه ــتند. قبًاً)بر اس ــزایى مى گذاش ــر بس ــى تأثی ــای صنعت هزینه ه
ایــن بحــث مطــرح شــد کــه پیــش صنعتــى  شــدن منجــر بــه فروپاشــى مؤسســات صنعتــى 
ــاف و  ــى اصن ــازات قانون ــتاها، و امتی ــر روس ــهرها ب ــاد ش ــى اقتص ــد: حکمران ــهری ش ش
ــى  ــه فروپاش ــان داد ک ــدی نش ــات بع ــا تحقیق ــت. ام ــان رف ــاری از می ــرکت های تج ش
ــتثناء  ــک اس ــانزدهم، ی ــرن ش ــى در ق ــق صنعت ــور مناط ــا ظه ــان ب ــهری همزم ــای ش نهاده
ــهرها،  ــى ش ــازات صنعت ــه در آن امتی ــان ک ــى از آلم ــا مناطق ــده. تنه ــک قاع ــه ی ــود و ن ب
ــدازه انگلســتان نقــش کمــى داشــتند، بخش هایــى از  ــه ان اصنــاف و شــرکت های تجــاری ب
شــمال راینلنــد، به ویــژه شهرســتان مــورس)در اطــراف کرفلــد( و یولیــخ بودنــد. شــهرهای 
بســیار موفــق جینــن و کرفلــد هیــچ قــدرت نهــادی بــر روســتاها نداشــتند و تولیدکننــدگان 
ــه  ــا حــدی ب ــن ت ــد. ای ــاز شــرکتى برخــوردار نبودن ــچ امتی ــان آن از هی ــى و بازرگان صنعت
ــال 165۰(  ــر در س ــدود 6۰۰ نف ــى ح ــا جمعیت ــد )ب ــتایى کرفل ــبه روس ــتگاه ش ــل خاس دلی
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ــود  ــل ب ــن دلی ــه ای ــدودی ب ــا ح و ت
ــا  ــژ ت ــدی اوران ــاهزادگان هلن ــه ش ک
ســال 17۰۲ بر اســاس سیاســت های 
اقتصــادی لســه فر بــر آن حکومــت 

مى کردنــد.
عهــد  در  تنهــا  کرفلــد  بازرگانــان 
ــم  ــرن هجده ــروس در ق ــت پ حکوم
و  انحصــارات  کســب  بــه  شــروع 
ــد. امــا یولیــخ، ســّنت  امتیــازات کردن
قانونــى  Gewerbefreiheit )آزادی از 
ــدگان  ــه پناهن ــت ک ــاف( را داش اصن
قــرن  در  را  کارآفریــن  پروتســتان 
شــانزدهم جــذب کــرد و آن را بــه 
پشــمى  مرکــز  مونشــو)مهمترین 
ــا  ــرد. ت ــل ک ــان( تبدی ــوب در آلم خ
اواســط قــرن هجدهــم تولیدکننــدگان 
بــه دنبــال ایجــاد اصنــاف نبودنــد. امــا 
ــیس  ــا تأس ــان ب ــس بازرگان ــن پ زی
ــروه  ــک گ Feine Gewandschaft ) ی

تولیدکننــدگان  بــا  کــه  شــرکتى 
ــود، و تــاش مى کــرد ورود  مخالــف ب
ــد( پاســخ  ــه تجــارت را محــدود کن ب
ــر،  ــد. در ســال 15۲7 در دره ووپ دادن
ــرکت  ــک ش ــه ی ــرگ ب ــای ب دوک ه
 Wuppertaler بازرگانى قدرتمنــد،
ــوز در اواخــر  Garnnahrung، کــه هن

ــود،  قــرن هجدهــم صنعــت نســاجى ب
ــارت  ــة تج ــى در زمین ــازات دولت امتی
امتیــازات  کردنــد.  اعطــا  کتــان 
گارناهرونــگ )Garnnahrung( آنقــدر 
مؤثــر و ســخت بــود کــه کتانــى 
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ــه ســعى  ــد ک ــتایى خــود را تأســیس کردن ــة روس ــتایى در ســال 173۸ اتحادی ــان روس باف
ــال 17۸3  ــه در س ــا اینک ــت، ت ــود داش ــاءی خ ــع اعض ــت مناف ــت در جه ــم صنع در تنظی
از طریــق مخالفــت گارناهرونــگ و مداخلــة ارتــش لغــو شــد. اصنــاف روســتایى مشــابهى 
ــرگ توســط تولیدکننــدگان کارد و چنــگال، داس و ظــروف آهنــى  در جاهــای دیگــر در ب
ــاف  ــوز اصن ــه 175۰ هن ــر ده ــا اواخ ــدند. ت ــیس ش ــید تأس ــولینجن و رمش ــک در س کوچ
ــن  ــن قوانی ــاف در تعیی ــه اصن ــد ک ــى مى گوین ــد. بعض ــکل گیری بودن ــال ش ــد در ح جدی
اقتصــادی مؤثــر شکســت خــورده انــد؛ بــرای مثــال ایــن کــه آن هــا افــراد خارجــى را آزادانه 
ــرای کار  ــد، ب ــل نمى کردن ــدان خــود تحمی ــر کارمن ــى را ب ــد، دســتمزدهای پایین مى پذیرفتن
ــد، قیمــت را  ــد را محــدود نمى کردن ــد، تولی ــان محدودیــت ایجــاد نمى کردن ــا جوان ــان ی زن
بــرای مشــتریان بــاال نمى بردنــد و در مقابــل تکنیک هــا و شــیوه های جدیــد تولیــد مقاومــت 
ــازار  ــص ب ــر نواق ــه ب ــق غلب ــاف از طری ــه اصن ــا مى شــود ک ــى ادع ــى گاه ــد. حت نمى کردن
ســرمایه، حفــظ اســتانداردهای کیفیــت، دفــاع از حقــوق مالکّیــت معنــوی، هدایــت و نظارت 
ــه نفــع  ــى، ب ــرای حــل تعارضــات صنعت ــه ب ــى کم هزین ــة چارچوب ــد و ارائ ــد تولی ــر فراین ب
ــى  ــا حت ــى ی ــرات خنث ــورد اث ــل، در م ــن قبی ــری از ای ــای نظ ــد. فرضیه ه ــاد بوده ان اقتص
ســودمند اقتصــادی اصنــاف، تنهــا از طریــق تحقیقــات تجربــى در ســطح انــدک در مــورد 
فعالیت هــای اصنــاف خــاص در صنایــع خــاص قابــل بررســى اســت. چنیــن تحقیقاتــى بــه 
شــکل منســجم هنــوز انجــام نشــده اند. بــا ایــن حــال، مطالعــات موجــود در مــورد مناطــق 
ــى در  ــاری، حت ــرکت های تج ــاف و ش ــر اصن ــه تأثی ــد ک ــان مى دهن ــان نش ــى آلم صنعت
صنایــع نســبتًا »لیبــرال« راینلنــد، اغلــب مثبــت نبــوده اســت. صنــف کارد و چنگال ســازان 
ــا  ــه ب ــًا در مقایس ــرد و نهایت ــت ک ــى مقاوم ــد صنعت ــون جدی ــر ورود فن ــولینگن در براب س
ــه تضادهــا بیشــتر موجــب  ــد. اینگون ــوژی عقــب مان ــى از نظــر تکنول رقبــای اروپــای غرب

ــد. ــم ش ــرن هجده ــان ق ــان در پای ــود آن رک
ــه  ــة ریســندگى ب ــدازی اولیــن کارخان ــرای راه ان تاش هــای بروگلمــان، تاجــر دره ووپــر، ب
 Wuppertaler Garnnahrung ســبک انگلیســى در آلمــان در ســال 17۸۲، با مخالفــت شــدید
ــاز انحصاردولتــى را گرفــت،  و صنــف بافنــدگان روســتایى مواجــه شــد. در نهایــت او امتی
ــگ  ــال 17۹۲، گارناهرون ــر س ــاخت. در اواخ ــر س ــارج از دره ووپ ــیاب را در خ ــا آس ام
ــزاس  ــان در آل ــد روب ــة تولی ــک کارخان ــت ی ــعى داش ــه س ــود را ک ــاءی خ ــى از اعض یک
راه انــدازی کنــد، تحــت پیگــرد قانونــى قــرار داد. اهمیــت تــداوم امتیــازات شــرکتى در طول 
»پیش صنعتــى  شــدن« و پیش صنعتى شــدن  کارخانه هــا احتمــاالًً باعــث عقب ماندگــى 
ــت. در  ــده اس ــال 1۸۰۰ ش ــان در س ــِى آلم ــق صنعت ــرفته ترین مناط ــى پیش ــى حت صنعت
ــال های 16۰۰ و  ــن س ــت بی ــترش صنع ــرکتى گس ــهری و ش ــازات ش ــز امتی ــن نی زاکس
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1۸۰۰ را بســیار ســخت کــرد. تــا جنــگ ســى ســاله، کتانــى بافــى در بســیاری از مناطــق 
فقــط منحصــر بــه شــهر بــود. بیشــتر کتانى هــا از طریــقZünftkäufe  )خریدهــای صنفــى( 
ــرگ انجــام مى شــد،  ــای نورنب ــژه خانه ه ــه وی ــى خارجــى، ب ــای بازرگان کــه توســط خانه ه
فروختــه مى شــد. فقــط در طــول قــرن هفدهــم بــود کــه تولیــد کتانــى ساکســونى به طــور 
قطعــى بــه روســتاها منتقــل شــد. در آن زمــان، شــهرها و اصنــاف بــا موفقیــت بــر بســیاری 
ــه تنهــا بــرای کتانى بافــى، بلکــه بــرای توری ســازی  از جنبه هــای تولیــد کنتــرل داشــتند: ن
ــم و  ــرن هفده ــر ق ــن در اواخ ــه. بنابرای ــور پنب ــت نوظه ــى، و صنع ــورآالت، روبان باف و زی
ــوری در  ــرای ســازندگان تزئینــات و ت اوایــل قــرن هجدهــم اصنــاف منطقــه اِی جدیــدی ب
ارزگبیرگــه  وگتلنــد شــکل گرفــت. اصنــاف روبان ســازان شــهری لوزاتیــا ممنوعیــت ایالتــى 
بــرای کارخانه هــای روبان ســازی ایجــاد کردنــد، به طــوری کــه لغــو آن در ســال 1765 بــا 
رونــق تولیــد روســتایى همــراه شــد. بــار دیگــر، ایــن نشــان مى دهــد کــه مقــررات صنفــى 
اثــرات منفــى اقتصــادی بــر تولیــد روســتایى داشــته اســت. صنعــت نوظهــور پنبــه وگتلنــد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــًاً ب ــا بافندگــى کام ــى داد، ام ــت م ــازه فعالی ــتایى اج ــه ریســندگان روس ب
ــا اواخــر ســال 17۸6 دو ســوم کارگــران  انحصــار شــهری تلقــى مى شــد، به طــوری کــه ت
شــاغل در صنعــت پارچــة نــازک موصلــى در منطقــة اطــراف پلوئــن هنــوز صنفــى بودنــد. 
امــا تجــارت در تولیــدات صنعتــى بــه ویــژه در زاکســن، در انحصــار شــهرها و اصنــاف بــود. 
ــد محصــول خــود  ــًاً موظــف بودن ــا اوایــل قــرن نوزدهــم، تولیدکننــدگان روســتایى قانون ت
ــونى  ــى ساکس ــق صنعت ــتر مناط ــهری در بیش ــان ش ــاف بازرگان ــهرها و اصن ــق ش را از طری
ــدار شــدند،  ــى روســتایى پدی ــدگان غیرقانون ــه طــور طبیعــى تولیدکنن بفروشــند. اگرچــه ب
ــش  ــارت در بخ ــى از تج ــای ناش ــرات و مجازات ه ــل خط ــه دلی ــا ب ــت آن ه ــا فعالی ام
ــو و  ــن تاجــران شــهری زیتائ ــه ای ــد توجــه داشــت ک ــود. بای غیررســمى بســیار محــدود ب
لوبائــو نبودنــد کــه در دهــه 177۰ در لوزاتیــا تغییــر رونــِد تولیــد منســوجات از پشــم بــه 
کتــان را ترویــج دادنــد و پــس از ســال 1۸۰۰ بــه ریســندگى مکانیکــى پنبــه روی آوردنــد، 
بلکــه ایــن حاصــل تــاش بازرگانــان غیرقانونــى روســتایى بــود. در ســال 176۴ در وگتلنــد، 
ــیس  ــم تأس ــى از ه ــة اندک ــه فاصل ــه ب ــدگان پنب ــان و تولیدکنن ــب بازرگان ــای رقی صنف ه
شــدند، طــى 5۰ ســال بعــدی درگیــر رقابتــى ســنگین شــدند و امتیــازات ارزشــمند خــود را 
تــا دهــه 1۸۴۰ حفــظ کردنــد. در تورینگیا کــه تعــدادی از مناطــق صنعتــى بیــن ســال های 
ــری  ــدرت کمت ــونى ق ــه ساکس ــبت ب ــهرها نس ــد  ش ــود آمدن ــه وج 16۰۰ و 1۸۰۰ در آن ب
ــازمان های  ــم، س ــرن هجده ــر ق ــا اواخ ــد. ت ــترده تر بودن ــتایى گس ــاف روس ــتند، و اصن داش
ــا در  ــازاِن روه ــلحه، چاقوس ــازندگان اس ــد س ــل تولی ــه مراح ــا هم ــى ی ــر برخ ــى ب صنف
ــدگان در  ــان و بافن ــد، جوراب باف ــر اوبرلن ــازان ماینینگ ــباب بازی س ــا، اس ــگل تورینگی جن
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ــد کــه از انحصــارات  ــن شــرکت هایى تشــکیل دادن ــل داشــتند. همچنی وایمــار تســلط کام
ــد شــرکتى کــه در ســال  ــد، مانن ــى برخــوردار بودن ــع صادرات ــى در صنای ــازات دولت و امتی
ــا  ــت، ی ــکل گرف ــا ش ــگل تورینگی ــس در جن ــازی زال و مهلی ــت اسلحه س 171۰ در صنع
ــه دور  ــاف ب ــد. اصن ــکیل ش ــازی تش ــباب بازی س ــرای اس ــال 17۸۹ ب ــه در س ــرکتى ک ش
ــرای حــل درگیری هــای اقتصــادی، باعــث ایجــاد مشــکات  ــى مناســب ب ــة چارچوب از ارائ
زیــادی در صنایــع شــدند؛ بــرای مثــال، درگیری هــای صنفــى باعــث افــت شــدید صنعــت 
ــا  ــن اعمــال محدودیت ه ــن ســال های 17۴۰ و 176۰ شــد. همچنی ــار بی ــى وایم جوراب باف
ــى  ــا زمان ــان اوبریشســفلد را محــدود کــرد و تنه ــف کتانى باف ــد، رشــد صن ــر حجــم تولی ب
ــدداً   ــى مج ــت، کتانى باف ــن رف ــفلد از بی ــرکتى در اوبریشس ــى و ش ــازات صنف ــه امتی ک

گســترش یافــت.

در مناطــق کتانــى وســتفالیا نیــز امتیــازات شــهرها و بازرگانــان شــهری، ســایه ای طوالنــى 
مــدت بــر توســعة صنعتــى انداختــه بــود. اصنــاف کتانى بــاف شــهری در اواخــر قــرن هفدهــم 
یــا اوایــل قــرن هجدهــم قــدرت انحصــاری خــود را از دســت دادنــد. ریســندگان و بافندگان 
روســتایى طبــق قانــون موظــف بودنــد نــخ و پشــم خــود را فقــط از طریــق دفاتــر بازرســى 
در شــهرها بفروشــند. ایــن امــر تجــارت صــادرات کتانــى را بــه انحصــار قانونــى بازرگانــان 
شــهری درآورد. در دهــه 177۰ بیشــتر دفاتــر بازرســى وســتفالیا تحــت حمایــت شــاهزادگان 
بــود و تــا قــرن نوزدهــم ایــن رونــد ادامــه داشــت. اگرچــه مقــداری قاچــاق روســتایى وجــود 
داشــت، امــا اکثــر کتانى هــای تولیــد شــده بیــن دهــه 177۰ تــا اواســط قــرن نوزدهــم، از 
ــان در بیله فلــد،  طریــق دفاتــر بازرســى پخــش مى شــد. شــرکت انحصــارِی کتانــى بازرگان
ــة ریســندگى را در ســال 1۸5۲  ــرای ســال ها نپذیرفــت و اولیــن کارخان مکانیزاســیون را ب
ــى داشــت: شــهرها قــدرت  ــازات شــهری شــکل متفاوت ــم کــرد. در وورتمبــرگ، امتی تحری
کمــى بــرای تحمیــل بــه روســتا داشــتند، امــا شــرکت های تجــاری و اصنــاف »منطقــه ای« 
ــال  ــتند. از س ــرل داش ــار و کنت ــتایى انحص ــهری و روس ــع ش ــر صنای ــتایى( ب )شهری روس
ــک  ــه ی ــود را ب ــای خ ــام پارچه ه ــه تم ــد ک ــف بودن ــدگان موظ ــا 17۹7، بافن 165۰ ت
ــهمیه ها و  ــا س ــامCalwer Zeughandlungskompagnie، ب ــه ن ــاری ب ــرزی تج ــرکت رنگ ش

ــان نداشــت بلکــه  ــر صنعــت آلم ــى ب ــر منف ــا تأثی ــه تنه ــى ن ــت دولت ــدان حمای فق
باعــث رشــد آن شــد. چندیــن منطقــة صنعتى مهــم آلمــان، ماننــد مناطق دوک نشــین 
بــرگ، ســاحل چــپ رایــن، شهرســتان مــارک، و تقریبــًاً تمــام مناطــق کتانــى، بدون 

کمــک دولــت یــا بــا کمــک بســیار انــدک آن توســعه یافتنــد.
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قیمت هــای ثابــت بفروشــند. تضادهــای شــرکتى گویــای اثربخشــى اقتصــادی هــر دو گــروه 
ــل  ــل و فص ــرای ح ــب ب ــى مناس ــه چارچوب ــت ک ــن واقعی ــت و ای ــرکت اس ــاف و ش اصن

ــکار اســت. ــل ان مســالمت آمیز اختافــات فراهــم نکــرده اســت، غیــر قاب

صنعت و دولت در آلمان
ــاد در  ــًاً متض ــدگاه کام ــت. دو دی ــرار داش ــز ق ــت نی ــر دول ــت تأثی ــان تح ــت آلم صنع
مــورد نقــش دولــت در رشــد صنعــت در اروپــای مــدرن اولیــه وجــود دارد. یــک دیــدگاه 
ــم کــه  ــرض کنی ــم، و ف ــان را در نظــر بگیری ــى آن زم ــن اســت کــه سیاســت های صنعت ای
ــه  ــه دادن ب ــا، یاران ــیس کارخانه ه ــرای تأس ــان ب ــاهزادگان آن زم ــد ش ــه رش ــش رو ب گرای
صنایــع، ایجــاد قوانیــن حمایت گرایانــه، و ایجــاد ســاختارهای دقیــق مقــررات صنعتــى بیــن 
ــدگاه دوم  ــد. دی ــویق کردن ــدن را تش ــى ش ــت صنعت ــا موفقی ــا 1۸۰۰ ب ــال های 16۰۰ ت س
ــدگاه، بســیاری از مورخــان اقتصــادی، از  ــن دی ــای ای ــه بســیاری از ضعف ه ــش ب در واکن
ــده  ــت را نادی ــش دول ــل نق ــور کام ــًاً به ط ــدن، تقریب ــى  ش ــردازان پیش صنعت ــه نظریه پ جمل
ــان  ــه بازرگان ــک ب ــى کم ــازار و گه گاه ــات ب ــن معام ــه تضمی ــًاً ب ــد و آن را صرف گرفته ان

ــتند.  ــش نیس ــًاً رضایت بخ ــدگاه کام ــن دو دی ــک از ای ــد. هیچ ی ــدود کرده ان مح
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گزارش هــای مربــوط بــه نقــش دولــت در صنایــع اولیــة آلمــان مــدرن حاکــى از تاش هــای 
بســیاری از امیــران آلمانــى بــرای حمایــت مســتقیم از صنایــع خــاص اســت، کــه بــا اصــول 
ــد دارد  ــه صــادرات تأکی ــت بیشــتر ب ــق داشــت :روشــى کــه در آن دول مرکانتیلیســم تطاب
تــا واردات. در صورتــى کــه چنیــن قوانیــن حمایتــى تولیدکننــدگان صنعتــى را از پرداخــت 
مالیــات یــا خدمــت اجبــاری رهــا کنــد، بــه آن هــا یارانــه اعطــا کنــد، یــا قیمت هــای کمتــر 
ــای  ــد هزینه ه ــد، مى توان ــال کن ــا اعم ــام آن ه ــواد خ ــا م ــروی کار ی ــرای نی ــازار را ب از ب
ــرای  ــا را ب ــى آن ه ــد و توانای ــش ده ــر کاه ــدگان پایین ت ــه تولیدکنن ــبت ب ــا را نس آن ه
ــه  ــن کاهــش هزین ــوارد، ای ــدت. در بیشــتر م ــاه م ــل در کوت ــد، حداق ــش ده ــت افزای رقاب
ــال   ــرای مث ــى داد؛ ب ــش م ــا را افزای ــه هزینه ه ــد ک ــب مى ش ــری ترکی ــازات دیگ ــا امتی ب
ــال  ــد(. اعم ــر مى ش ــای باالت ــد و قیمت ه ــای تولی ــه محدودیت ه ــر ب ــه منج ــا )ک انحصاره
ــا  ــان( و مقاومت)ی ــت کار زن ــازار کار، ممنوعی ــررات ب ــع ورود، مق ــده )موان محدودکنن
ممنوعیــت آشــکار(در برابــر تکنیک هــای جدیــد، محصــوالت جدیــد یــا شــیوه های 
ــاوت  ــان متف ــر در آلم ــت دیگ ــه صنع ــى ب ــى از صنعت ــت دولت ــر حمای ــد. تأثی ــِد تولی جدی
ــه ای  ــه اتفــاق ایــن تاش هــا شکســت های پرهزین ــا در مجمــوع اکثریــت قریــب ب ــود، ام ب
بودنــد و بســیاری از آن هــا بــه دیگــر تاش هــای اقتصــادی آســیب رســاندند. بــرای مثــال 
شــاهزادگان پــروس بــه دلیــل تاش هــای مــداوم و پرهزینه شــان بــرای ایجــاد و حفاظــت از 
ــر،  ــا، تحقیقــات عمیق ت ــد. ام ــژه در برلیــن و پوتســدام، مشــهور بودن ــع لوکــس، به وی صنای
ــى و  ــادی محل ــای اقتص ــایر فعالیت ه ــر س ــت ها ب ــن سیاس ــه ای ــادی را ک ــای زی هزینه ه
دارایى هــای خــود پــروس و راینلنــد تحمیــل  کــرد، و ناکارآمدی هــا و فســادی کــه آن هــا 

ــد، نشــان مى دهــد. در صنایــع  ایجــاد کردن

ــى در  ــة صنعت ــک منطق ــى ی ــل از ســال 1۸۰۰ حت ــود؛ قب ــز ب ــا بســیار ناچی ــت آن ه موفقی
اســتان های مرکــزی و شــرقى پــروس توســعه پیــدا نکــرده بــود و تــا پایــان قــرن هجدهــم 

ــازاری  ــاری( دولت هــای بزرگــى ماننــد پــروس، ب ــا درب شــاید هزینه هــای نظامى)ی
را بــرای صنایــع در دیگــر قلمروهــای آلمــان فراهــم مى کــرد، کــه ایــن امــر کامــًاً 
بعیــد بــه نظــر مى رســد امــا اگــر تقاضــای نظامــى، نقــش محرکــى در صنعــت ایفــا 
ــد انتظــار داشــت کــه رشــد در بخــش آهــن، ســاخت ســاح و  مى کــرد، پــس بای
ــه  ــور ک ــا همان ط ــود. ام ــاهده ش ــا مش ــرای لباس ه ــنگین ب ــمى س ــوجات پش منس
در جــدول1 1 مشــاهده مى شــود، تنهــا یکــى از 3۹ منطقــة صنعتــى آلمانــى )منطقــه 
اطــراف زال، مهلیــس و ســوهل در جنــگل تورینگیــا( بــه تولیــد ســاح مشــغول بــود.
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تنهــا صنعــت توســعه یافتــه پنبــه بــود، شــاخه ای کــه تقریبــًاً بــه طــور کامــل توســط دولــت 
نادیــده گرفتــه شــده بــود و در عــوض بخــش نســاجى برلیــن را تحــت ســلطه داشــت. ســوابق 
ــود  ــام ب ــى، گــران و خشــِن حمایــت ســلطنتى از صنعــت ابریشــم برلیــن بســیار بدن طوالن
کــه کنــت دو میرابــو در دهــه 17۹۰ بــا اشــاره بــه کارخانه هــای ابریشــم موفــق کرفلــد در 

راینلنــد نوشــت: 
بدا به حال این کارخانه ها اگر پادشاه پروس آن ها را دوست مى داشت!

ایــن الگــوی پــروس در جاهــای دیگــر آلمــان نیــز تکــرار شــد. در بــادن و جاهــای دیگــر 
صنعــت نتوانســت شــکوفا شــود، در حالــى کــه جنــگل ســیاه در همســایگى اش، کــه توســط 
دولــت نادیــده گرفتــه شــده بــود، تــا ســال 1۸۰۰ بــه »یکــى از مهم تریــن مناطــق صنعتــى 
آلمــان« تبدیــل شــد. جنــگل تورینگیــا یکــى از مهم تریــن مناطــق ذوب شیشــه آلمــان بــود، 
ــرن هجدهــم  ــل ق ــت شــاهزادگان در اوای ــا حمای ــد کــه ب ــا کارخانه هــای شیشــه ای جدی ام
ــر  ــن ذخای ــر گرفت ــدون در نظ ــرا ب ــد زی ــت خوردن ــى شکس ــًاً همگ ــدند، تقریب ــیس ش تأس
ــى آلمــان  ــر اســاس بررســى خــود از مناطــق صنعت ــد ب ــدازی شــدند. کافهول ســوخت راه ان
قبــل از ســال 1۸۰۰،  بدیــن شــکل نتیجــه مى گیــرد: هنگامى کــه مناطــق صنعتــى مختلــف 
ــت  ــر حمای ــه تأثی ــود ک ــخص مى ش ــرعت مش ــه س ــد، ب ــرار مى گیرن ــى ق ــورد بازرس م
ــن  ــت. . . . ]در[ چندی ــوده اس ــاد نب ــًاً زی ــا عموم ــعة آن ه ــر توس ــت ب ــم از صنع مرکانتیلیس

ــر آن نداشــت. منطقــه حمایــت دولتــى از صنعــت وجــود داشــته، امــا تأثیــری بســزایى ب
ــر صنعــت  ــه تنهــا تأثیــر منفــى ب ــود کــه فقــدان حمایــت دولتــى ن مهمتریــن نکتــه ایــن ب
ــد  ــم آلمــان، مانن ــى مه ــة صنعت ــن منطق آلمــان نداشــت بلکــه باعــث رشــد آن شــد. چندی
ــام  ــًاً تم ــارک، و تقریب ــتان م ــن، شهرس ــپ رای ــاحل چ ــرگ، س ــین ب ــق دوک نش مناط
ــد.  ــعه یافتن ــدک آن توس ــیار ان ــک بس ــا کم ــا ب ــت ی ــک دول ــدون کم ــى، ب ــق کتان مناط
ــرای  ــى ب ــت دولت ــود، فعالی ــز ب ــدرت موفقیت آمی ــه ن ــت در صنعــت ب ــة دول اگرچــه مداخل
ــان  ــع آلم ــیاری از صنای ــر بس ــترده ای ب ــتقیم گس ــای غیرمس ــادی پیامده ــد غیراقتص مقاص
ــا  ــه تنه ــى را ن ــت کتان ــروس در 17۴۲  صنع ــه پ ــیلزی ب ــاق س ــال الح ــرای مث ــت. ب داش
ــه  ــر س ــرای ه ــدگاری ب ــای مان ــا پیامده ــم ب ــه در ساکســونى و بوه ــیلزی، بلک ــود س در خ
رو بــه رو کــرد. در دهــة 17۹۰، زمانــى کــه بخــش اعظــم کرانــة غربــى رایــن تحــت ســلطة 
فرانســه قــرار گرفــت، صنایــع شــمال راینلنــد دچــار اختــال شــدند. امــا مهم تــر از همــه، 
ــاله  ــگ ســى س ــه خصــوص از جن ــود. ب ــى ب ــای اجتماع ــایر نهاده ــف س ــا تضعی ــت ی تقوی
ــه بعــد، حکومــت در اکثــر نقــاط آلمــان بــدون همــکاری ســایر نهادهــا غیرممکــن بــود:  ب
ــررات  ــم مق ــاری، تنظی ــت اجب ــى، خدم ــات، اســتقراض دولت ــا در مالی ــا همــکاری آن ه مث
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ــه قــدرت  ــى در حفــظ و شــکل دادن ب و ســرکوب نارضایتــى داخلــى. نقــش شــاهان آلمان
ــت. در  ــهود اس ــان مش ــق آلم ــیاری از مناط ــعة بس ــتایى در توس ــع روس ــکان و جوام مال
اســتان های مرکــزی و شــرقى پــروس، زمیــن داران گوتشررشــافت، کــه مانــع از مشــارکت 
روســتایى ها در فعالیت هــای صنعتــى مى شــدند، قــدرت و طــول عمــر خــود را از حمایــت 
دولــت مى گرفتنــد. کنتــرل صنعــت کتانــى ســیلزی توســط مالــکان فئــودال، تنهــا بــه دلیــل 
حمایــت دولــت از  Gutsherrschaft بــود. از دهــه 176۰ بــه بعــد،Landschaft )یک مؤسســه 
اعتبــاری دولتــى( تقریبــًاً تمــام ســرمایة موجــود در ســیلزی را بــه زمیــن داران فئــودال داد و 

ــرد. ــروم ک ــرمایه گذاری مح ــای س ــت را از صندوق ه ــه صنع در نتیج

هوهنزولرن هــا همچنیــن مکانیزاســیون کتانــى را ممنــوع کردنــد تــا از ســودی کــه مالــکان 
ــع  ــد. موض ــت کنن ــد، محافظ ــت مى آوردن ــه دس ــدگان ب ــان از بافن ــدرت فئودالى ش از ق
ــرکت های  ــاف و ش ــود. اصن ــم ب ــان مه ــاف آن زم ــرکت و اصن ــرای ش ــى ب ــاهان آلمان ش
ــى و  ــده ای نگــران منشــورهای دولت ــه طــور فزاین ــه ب ــدرن اولی ــى در طــول دورة م بازرگان
ــرای حمایــت  ــد بنابرایــن در ازای آن، مالیــات، وام و رشــوه، ب نحــوة عملکــرد دولــت بودن
ــه  ــى ک ــد. زمان ــارت مى دادن ــى و تج ــدات صنعت ــر تولی ــى ب ــد مال ــارت مفی ــى و نظ سیاس
ــد،  ــود بودن ــال خ ــال انح ــه دنب ــدند و ب ــود ش ــة 17۹۰ بى س ــاری در ده ــرکت های تج ش
بــا مخالفت هــای دولتــى زیــادی مواجــه شــدند. در دره ووپــر در راینلنــد، دولــت امتیــازات 
ــت  ــرد. حمای ــادر ک ــتایى را ص ــان روس ــف کتانى باف Wuppertaler Garnnahrung  و صن

ــت. ــه داش ــان ادام ــال 17۸۰ همچن ــا س ــاری ت ــرکت های تج ــت از ش دول

امتیــازات دفاتــر بازرســى و بازرگانان شــهری در صنایــع کتانى وســتفالیا و امتیــازات اصناف 
بازرگانــى ساکســونى بــر صــادرات صنعتــى نیــز بــه شــدت متکــى بــه اجــرای دولــت بــود. 
تــا اوایــل قــرن هجدهــم در بیشــتر قلمروهــای آلمــان، دولــت بــه انــدازه ای قدرتمنــد نشــده 
ــکان، جوامــع، شــهرهای ممتــاز، اصنــاف  ــد از حمایــت نهادهــای ســّنتى   مال ــود کــه بتوان ب

ــود، یکــى  ــن قلمــرو آلمــان ب ــادی نظامى تری ــا حــد زی ــورِگ  پــروس کــه ت براندنب
ــى،  ــای نظام ــه هزینه ه ــرا ک ــود. چ ــم ب ــان ه ــق آلم ــن  مناط ــم صنعت تری از ک
ــود  ــا وج ــر تقاض ــى اگ ــا حت ــرد ی ــن مى ب ــع را از بی ــر از مناب ــتفاده های پربارت اس
داشــت، بــه انــدازة کافــى قدرتمنــد نبــود کــه بتوانــد کاری بیــش از پــرورش چنــد 
ــام  ــد، انج ــد مى کردن ــش تولی ــرای ارت ــتقیمًاً ب ــه مس ــزوی ک ــدی من ــة تولی کارخان

دهــد.
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ــد  ــن رش ــن، ای ــال، در زاکس ــوان مث ــه عن ــد . ب ــر کن ــازرگان   صرف نظ ــرکت های ب و ش
قــدرت ایالــت مرکــزی بــود کــه لغــو تدریجــى حمایــت دولــت از امتیــازات شــهر و صنــف 
را ممکــن کــرد. در وگتلنــد تــازه در 1۸17 بــود کــه دولــت شــروع بــه حــذف ممنوعیت هــا، 
حقــوق انحصــاری و محدودیت هایــى کــرد کــه رقابــت و مکانیزاســیون در صنعــت پنبــه را 
مختــل کــرده بــود. از دهــة 1۸۴۰ بــود کــه در زاکســن از نظــر سیاســى امــکان لغــو اصنــاف 
ــى را در  ــات ارض ــه اصاح ــود ک ــروس ب ــت پ ــدرت دول ــن ق ــتفالیا ای ــد. در وس ــم ش فراه
شهرســتان راونســبرگ در دهــة 1۹7۰ ممکــن کــرد، کــه بــه نوبــة خود باعــث ایجــاد حرکت 
صنعتــى در جهــت صنعــت کتــان منطقــه ای بــرای دســتیابى بــه صنعتــى شــدن کارخانه هــا 
ــا  ــتفالیا ی ــنابروک در وس ــد اوس ــد، مانن ــر قدرتمن ــای کمت ــد. دولت ه ــال 1۸5۰ ش در س
وورتمبــرگ در جنــوب تــا قــرن نوزدهــم بیشــتر بــه منافــع محلــى وابســته بودنــد. ظهــور 
دولــت مــدرن در آلمــان منجــر بــه افزایــش هزینه هــای عمومــى شــد و دولــت را بــه منبــع 
اصلــى تقاضــا تبدیــل کــرد کــه ایــن امــر مى توانســت دو اثــر بــر صنعــت داشــته باشــد. از 
یــک ســو، تقاضــا مى توانســت منابــع بیــکار )ســرمایه احتــکار شــده( را بــه اســتفاده مولـّـد 
بکشــاند. امــا ایــن امــر تنهــا در صورتــى اتفــاق مى افتــد کــه ایــن منابــع بــرای ارتش هــا، 
ــر ایــن صــورت،  ــد. در غی ــًاً بااســتفاده مى بودن اســتحکامات و دادگاه هــای شــاهزادگان قب
ــدی اســتفاده مى شــد،  ــای تولی ــًاً در ســایر فعالیت ه ــه ســادگى منابعــى را کــه قب تقاضــا ب
ــد. هــر دو مکانیســم از نظــر تئــوری  ــرد و بخش هــای محــروم آســیب مى دیدن از بیــن مى ب
ــود را فقــط مى تــوان  امکان پذیــر هســتند. اینکــه کــدام یــک در آلمــان آن زمــان غالــب ب
بــه صــورت تجربــى پاســخ داد. بیشــتر هزینه هــای دولتــى آن زمــان بــرای مقاصــد نظامــى 
ــن  ــان، زنده تری ــرزمین های آلم ــن س ــه نظامى تری ــت ک ــار داش ــد انتظ ــن بای ــود، بنابرای ب

صنایــع را داشــته باشــند.
ــن  ــت از ای ــه در حمای ــد ک ــه مى کن ــى را ارائ ــتر نمونه های ــروس بیش ــورد براندنبورگ پ م
 Königliches دیــدگاه اســت کــه تقاضــای دولتــى باعــث رشــد صنعــت اولیــه شــده اســت؛
ــش در  ــاز ارت ــن نی ــرای تأمی ــه ب ــت ک ــاجى اس ــزرگ نس ــه ب ــک کارخان Lagerhaus، ی

ــا  ــد، ام ــودآور بودن ــروس بســیار س ــد. شــرکت های تســلیحاتى پ ــال 1713 تأســیس ش س
ــن  ــادی نظامى تری ــد زی ــا ح ــه ت ــروس ک ــم، براندنبورگ پ ــًاً دیده ای ــه قب ــور ک همان ط
ــه  ــت، چراک ــمار مى رف ــه ش ــان ب ــای آلم ــم صنعت ترین ه ــى از ک ــود، یک ــان ب ــرو آلم قلم
هزینه هــای نظامــى اســتفاده های پربارتــر از منابــع را از بیــن مى بــرد. یــا حتــى اگــر تقاضــا 
وجــود داشــت، بــه انــدازة کافــى قدرتمنــد نبــود کــه بتوانــد کاری بیــش از پــرورش چنــد 
ــد.  ــام ده ــد، انج ــد مى کردن ــش تولی ــرای ارت ــتقیمًاً ب ــه مس ــزوی ک ــدی من ــة تولی کارخان
ــاری( دولت هــای بزرگــى ماننــد پــروس،  ــا درب مى تــوان گفــت شــاید هزینه هــای نظامى)ی
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بــازاری را بــرای صنایــع در دیگــر قلمروهــای آلمــان فراهــم مى کــرد، کــه ایــن امــر کامــًاً 
بعیــد بــه نظــر مى رســد امــا اگــر تقاضــای نظامــى نقــش محرکــى در صنعــت ایفــا مى کــرد، 
پــس بایــد انتظــار داشــت کــه رشــد در بخــش آهــن، ســاخت ســاح و منســوجات پشــمى 
ــى  ــى آلمان ــة صنعت ــى از 3۹ منطق ــا یک ــا تنه ــود. ام ــاهده ش ــا مش ــرای لباس ه ــنگین ب س
)منطقــة اطــراف زال، مهلیــس و ســوهل در جنــگل تورینگیــا( بــه تولیــد ســاح مشــغول بــود. 
مناطــق آهــن، کــه ممکــن اســت بخشــى از تولیــد آن هــا بــرای تولیــد تســلیحات بــه جاهــای 
ــد. بخــش  دیگــر صــادر شــده باشــد، اقلیتــى از مناطــق صنعتــى آلمــان را تشــکیل مى دادن
عمــده ای از تولیــدات مناطــق آهن)ماننــد مناطــق راینلنــد( شــامل کاالهــای فلــزی کوچــک 
ــى  ــای نظام ــرای لباس ه ــه ب ــنگین، ک ــای پشــمى س ــود. پارچه ه ــرای مصــارف خانگــى ب ب
اســتفاده مى شــدند، تنهــا در ســه منطقــة صنعتــى آلمــان )منطقــة تورینگیــا،  مــارک و بــرگ 

ــدند.  ــد مى ش ــد( تولی در راینلن

اگــر دربارهــای شــاهان حرکتــى بــرای صنعــت اولیــه ایجــاد مى کردنــد،  انتظــار مى رفــت 
ــه،  ــى، شیش ــه )چین ــم( و اثاثی ــف و ابریش ــم های ظری ــس )پش ــوجات لوک ــد منس ــه رش ک
آینــه، ســاعت، جعبه هــای موســیقى و آالت موســیقى( مشــاهده شــود. امــا نســبتًا تعــداد کمى 
از مناطــق صنعتــى آلمــان مبتنــى بــر چنیــن محصــوالت لوکســى بودنــد. در عوض، بیشــترین 
ــه( و  ــى و پنب ــبک )کتان ــوجات ارزان و س ــدرن در منس ــان م ــل آلم ــى در اوای ــد صنعت رش
تنــوع عظیمــى از اقــام کوچک تــر )جــوراب، دســتکش، کاه، تــوری، زیــور آالت،  قیطــان، 
ــِرس، قاشــق، ظــروف ســفالى،  ــى، کاه، اســباب بازی، قــاب، ســوزن، ســیم، بُ گل دوزی، ن
کارد و چنــگال، و لــوازم خانگــى آهنــى کوچــک( بــود کــه نــه بــه تقاضــای نظامــى و نــه 
دربــاری، بلکــه بــه بــازار مصــرف انبــوه پاســخ مــى داد. بیشــتر هزینه هــای دولتــى آن زمــان 
ــِن ســرزمین های  ــد انتظــار داشــت کــه نظامى تری ــود، بنابرایــن بای ــرای مقاصــد نظامــى ب ب
ــى را  ــتر نمونه های ــروس بیش ــند. براندنبورگ پ ــته باش ــع را داش ــن صنای ــان، زنده تری آلم

ــین ها و  ــه در ماش ــا، ن ــاط اروپ ــایر نق ــد س ــان، مانن ــدن در آلم ــى ش ــرآغاز صنعت س
ــزات،  ــوجات، فل ــک در منس ــى کوچ ــه در مقیاس ــى، بلک ــاب صنعت ــا و انق کارخانه ه
چــوب و شیشــه پــس از حــدود ســال 15۰۰ در سرتاســر ایــن کشــور رخ داد. خاســتگاه 
ــواد  ــه م ــور ک ــاورزاِن بازارمح ــترده تری در کش ــور گس ــد به ط ــان را بای ــت آلم صنع
ــزرگ در  ــان ب ــة تجــار کوچــک و بازرگان ــد، کوشــش مبتکران غذایــى تولیــد مى کردن
ایجــاد بازارهایــى کــه مصرف کننــدگان را بــا تولیدکننــدگان مــواد غذایــى و کاالهــای 

ــرد. ــط مى کــرد، جســتجو ک ــدی در مناطــق تخصصــى مرتب تولی



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

233

ــى باعــث رشــد  ــدگاه اســت کــه تقاضــای دولت ــن دی ــت از ای ــد کــه در حمای ــه مى کن ارائ
صنعــت اولیــه شــده اســت؛ Königliches Lagerhaus یــک کارخانــة بــزرگ نســاجى اســت 
ــروس  ــش در ســال 1713 تأســیس شــد. شــرکت های تســلیحاتى پ ــن ارت ــرای تأمی ــه ب ک
ــا  ــه ت ــروس ک ــم، براندنبورگ پ ــًاً دیده ای ــه قب ــور ک ــا همان ط ــودآوربودند، ام ــیار س بس
حــد زیــادی نظامى تریــن قلمــرو آلمــان بــود، یکــى از کــم صنعت تریــن  مناطــق آلمــان هــم 
ــا  ــرد ی ــن مى ب ــع را از بی ــر از مناب ــتفاده های پربارت ــى، اس ــای نظام ــه هزینه ه ــرا ک ــود. چ ب
حتــى اگــر تقاضــا وجــود داشــت، بــه انــدازه کافــى قدرتمنــد نبــود کــه بتوانــد کاری بیــش 
از پــرورش چنــد کارخانــه تولیــدی منــزوی کــه مســتقیمًاً بــرای ارتــش تولیــد مى کردنــد، 

انجــام دهــد.
اگــر تقاضــا نقــش اساســى در تحریــک صنعــت آلمــان مــدرن ایفــا مى کــرد، نــه از ســوی 
ــى، چــه در داخــل و چــه در خــارج از کشــور سرچشــمه  ــت بلکــه از بازارهــای مصرف دول
ــه  ــم ب ــرن هفده ــط ق ــه از اواس ــر اینک ــى ب ــود دارد مبن ــخصى وج ــواهد مش ــت. ش مى گرف
بعــد، مــردم بخش هایــى از اروپــا )بــه ویــژه انگلســتان( کاالهــای تولیــد شــده در بــازار را 

ــد. ــرف مى کردن ــتر مص بیش
 از قــرن 1۸ام بــه بعــد مى تــوان ایــن گرایــش را در آلمــان نیــز مشــاهده کــرد. امــا ارتبــاط 
ــا  ــم اســت: آی ــوز مبه ــد بازارمحــور هن ــن رشــد مصــرف بازارمحــور و رشــد تولی ــى بی عّل
تولیــد بــه دلیــل افزایــش تقاضــای مصرف کننــده بــود یــا بــه دلیــل اینکــه تولیدکننــدگان 
ــل  ــه دلی ــى ب ــد  یعن ــه کنن ــر عرض ــوب را ارزان ت ــای مطل ــتند کااله ــان مى توانس و بازرگان
ــش  ــه دان ــم ک ــد بدانی ــؤال، بای ــن س ــه ای ــخ ب ــل از پاس ــا. قب ــوژی و قیمت ه ــر تکنول تغیی
تجربــى بســیار بهتــری دربــارة پیوندهــای بیــن تولیــد صنعتــى و مصرفــى در آلمــان مــدرن 
ــه نظــر مى رســد کــه تقاضــا از  ــًاً واضــح ب ــن حــال، کام ــا ای ــاز اســت. ب ــورد نی ــه م اولی

ــرد.  ــمه مى گی ــى سرچش ــاس اجتماع ــادی در مقی ــدگان ع مصرف کنن
ــش  ــار – بی ــه درب ــش و چ ــه ارت ــت – چ ــد دول ــان ده ــه نش ــود دارد ک ــى وج ــواهد کم ش
ــا  ــر ایف ــى دیگ ــان نقش ــة آلم ــع اولی ــرای صنای ــازار ب ــن ب ــى در تأمی ــش جزئ ــک نق از ی
ــد  ــاال، درآم ــای ب ــت مالیات ه ــا دریاف ــى، ب ــارج دولت ــورت، مخ ــر ص ــند. در ه ــرده باش ک
ــازار  ــرای تأمیــن ب مصرف کننــدگان عــادی را کاهــش داده و در نتیجــه توانایــى آن هــا را ب
ــازار از  ــى شــدن ب ــرای صنعت ــان تشــویق ب ــن می ــى داد. در ای ــى کاهــش م کاالهــای صنعت
ــر  ــان همــواره درگی ــن زم ــت  آلمــان در ای ــود. دول ــت ممکــن برخــوردار ب ــن اهمی کم تری
جنــگ، اخــذ مالیــات، تصــرف و از دســت دادن قلمــرو و اِعمــال موانــع گمرکــى بــود و همــة 
ــة صــادرات در آن  ــع اولی ــد کــه صنای ــى را شــکل دادن ــا بازارهــای بین الملل ــن فعالیت ه ای
فعالیــت مى کردنــد. امــا راه اصلــى تأثیرگــذاری دولــت  مــدرن آلمــان بــر صنعــت، کمــک 
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ــع  ــر صنای ــر گســترده ای ب ــه تأثی ــود ک ــف ب ــای ســّنتى مختل ــظ و شــکل دهى نهاده ــه حف ب
آلمــان داشــت.

نتیجه گیری
ســرآغاز صنعتــى شــدن در آلمــان، ماننــد ســایر نقــاط اروپــا، نــه در ماشــین ها و کارخانه هــا 
و انقــاب صنعتــى، بلکــه در مقیاســى کوچــک در منســوجات، فلــزات، چــوب و شیشــه پــس 
از حــدود ســال 15۰۰ در سرتاســر ایــن کشــور رخ داد. خاســتگاه صنعــت آلمــان را بایــد بــه 
طــور گســترده تری در کشــاورزاِن بازارمحــور کــه مــواد غذایــى تولیــد مى کردنــد، کوشــش 
مبتکرانــة تجــار کوچــک و بازرگانــان بــزرگ در ایجــاد بازارهایــى کــه مصرف کننــدگان را 
بــا تولیدکننــدگان مــواد غذایــى و کاالهــای تولیــدی در مناطــق تخصصــى مرتبــط مى کــرد، 
ــد تخصصــى شــدن در طــول نخســتین مدرنیزاســیون در سراســر  ــن رون ــرد. ای جســتجو ک
ــت و  ــه یاف ــان، ادام ــزِی آلمانى زب ــای مرک ــای اروپ ــتر بخش ه ــه در بیش ــا، از جمل اروپ
شــتاب گرفــت. امــا تــا ســال 1۸۰۰ ، آلمــان از نظــر صنعتــى عقــب مانــده بــود. برخــى از 
مورخــان دلیلــش را بــه ویرانى هــای جنــگ ســى ســاله نســبت مى دهنــد، برخــى دیگــر بــه 
رقابــت کارخانه هــای خارجــى در پایــان قــرن هجدهــم. امــا بررســى وضعیــت بخش هــای 
ــند.  ــوده باش ــر ب ــت مهم ت ــن اس ــى ممک ــل داخل ــه عوام ــد ک ــان مى ده ــان نش ــف آلم مختل
پیش صنعتــى شــدن و مــدرن شــدن، بســیار نابرابــر در سراســر آلمــان توزیــع شــد. از یــک 
ســو، در زاکســّنتورینگیا، راینلنــد، جنــوب غربــى آلمــان و وســتفالن  نیدرزاکســن، صنعــت 
بســیار خوبــى وجــود داشــت. از ســوی دیگــر، گســترة وســیعى از آلمــان وجــود داشــت کــه 
تقریبــًاً غیرصنعتــى بــود. بــرای مثــال در شــمال و شــرق )بــه ویــژه اســتان های مرکــزی و 

شــرقى پــروس( و باواریــا. ســؤال مهــم ایــن اســت کــه چــرا؟
ــرای ظهــور یــک  ــى« را کــه ب ــى انجــام شــده تعــدادی از »عوامــل مکان بررســى های تجرب
ــر  ــا در نظ ــر  ب ــل دیگ ــد. عام ــان مى ده ــد، نش ــته باش ــود داش ــد وج ــى بای ــة صنعت منطق
ــا ویژگى هــای طبیعــى  گرفتــن هزینه هــای نهاده هــا و معامــات مــورد نیــاز صنایــع، کــه ب
ــاری از  ــچ معی ــا هی ــان ب ــود. آلم ــه مى ش ــوند، ارائ ــن مى ش ــاوت تعیی ــى متف و اجتماع
ویژگى هــای طبیعــى مطلــوِب صنعــت، محــروم نبــود: ذخایــر ســنگ معدنــى بســیار قابــل 
ــال  ــر زغ ــن ذخای ــوخت؛ برخــى از بزرگتری ــرای س ــگل ب ــه جن ــل توج ــه، وســعت قاب توج
ســنگ در اروپــا )تــا ســال 1۸۰۰  همگــى اســتفاده نشــده(؛ و شــرایط مســاعد بــرای رشــد 
ــة داخلــى  پنبــه و کنــف. اگرچــه خــط ســاحلى محــدودی داشــت، امــا دارای پنــج رودخان
بــزرگ قابــل کشــتیرانى و تعــدادی آبــراه تــا حــدی قابــل اســتفاده بــود. شــهرهای جنوبــى 
ــگ  ــتند و الیپزی ــرار داش ــه ق ــای مدیتران ــى از دری ــزرگ زمین ــاری ب ــیرهای تج آن در مس
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ــتند.  ــده داش ــه عه ــا را ب ــرب اروپ ــه غ ــرق ب ــارت از ش ــطه گری تج ــورت واس و فرانکف
ــای  ــدان مزای ــه فق ــوان ب ــال 1۸۰۰ را نمى ت ــان در س ــى آلم ــى صنعت ــن، عقب ماندگ بنابرای
طبیعــى نســبت داد. عــاوه بــر ایــن، بــا پیشــرفت رونــد مدرنیزاســیون و گســترش تجــارت، 
صنایــع آلمــان بــه طــور فزاینــده ای از منابــع طبیعــى محلــى مســتقل شــدند. امــا هزینه هــای 
صنعتــى نیــز بــه شــدت تحــت تأثیــر نهادهــای اجتماعــى قــرار گرفــت. بــه دلیــل پراکندگــى 
سیاســى، ایــن مــوارد از یــک منطقــة آلمانــى بــه منطقــة دیگــر بســیار متفــاوت بــود. امــا بــه 
ــد،  ــکان قدرتمن ــى، مؤسســات سّنتى)سیســتم های ارباب نشــین، مال ــوان یــک قاعــدة کل عن
جوامــع روســتایى و شــهری، اصنــاف و شــرکت های بازرگانــى( پــس از فروپاشــى در ســایر 
بخش هــای اروپــای غربــى بــرای مــدت طوالنــى در آلمــان همچنــان برقــرار بودنــد. حتــى 
ــا اواخــر قــرن هجدهــم  در »پیشــرفته ترین« مناطــق  زاکســن و راینلنــد   نهادهــای ســّنتى ت
ــدن را در  ــد و صنعتى ش ــم دوام آوردن ــرن نوزده ــا ق ــا، ت ــایر بخش ه ــد. در س ــن نرفتن از بی
وســتفالیا تــا دهــة 1۸5۰ و در وورتمبــرگ و ســیلزی تــا دهــة 1۸7۰ بــه تعویــق انداختنــد. 
ــن  ــع بی ــور صنای ــه از ظه ــى ک ــای اجتماع ــروس، نهاده ــای پ ــتر بخش ه ــا و بیش در باواری
ســال های 16۰۰ و 1۸۰۰ جلوگیــری کــرده بودنــد، صنعتى ســازی کارخانه هــا را تــا 

پایــان قــرن نوزدهــم بــه تعویــق انداختنــد.
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بهار؛ گذر از مشروطه به استبداد 
احمد آریایی
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ــدر و طبــق  ــى کــه لقــب و منصــب خــود را از پ ــار؛ شــاعر دموکــرات و انقاب محمدتقــى به
فرمــان مظفرالدیــن شــاه بــه ارث بــرده اســت، آن طــور کــه خــود مى گویــد »مســتخدم دولــت 
و آســتانه« هــر دو بــود و امــر معــاش او و خانــواده اش از »ممــّر مســتّمری دولتــى« در دربــار 
ــان  ــدور فرم ــکرانة ص ــه ش ــت ب ــروطه خواه اس ــاعری مش ــه ش ــت. او ک ــری مى گذش مظف

ــر مى ســراید: ــع زی ــا مطل ــر« را ب ــد »عــدل مظف ــدة بلن مشــروطیت قصی
کشور ایران ز عدل شاه مظفر 

رونقى از نو گرفت و زینتى از سر
بهــار کــه بــه مناســبت توشــیح ملوکانــة قانــون اساســى مشــروطه، مســرور از عیــش و طــرب 

ــد: ــه تمجیــد مى کن ــده ای دیگــر از شــاه مظفــر این گون اســت، در قصی
پادشه دادگر مظفرالدین شاه

آنکه ضد عدلش بنای ظلم برافتاد
خّرم و شاد است بخِت شاه که گشته است

کشور از او خّرم و رعیت از او شاد
ــب  ــاه جان ــى ش ــیان و محمدعل ــان مجلس ــاکش می ــار در کش ــر، به ــاه مظف ــوت ش ــس از ف پ
ــه آزادی مى ســراید. او شــاهِ جــوان را نصیحــت  ــدی در لَ مجلســیان ایســتاده و پیوســته قصای
مى کنــد کــه »تــا جوانــى هســت از شاهنشــهى دریــاب کام« چــرا کــه »ُملــک ایــران ســر بســر 
ــا کنایه هــای  ــا خداســت« ب ــران ب ــک!« در ُمســتزاد معــروِف »کار ای در انقــاب اســت ای َملِ

ــد: ــل، خنجــِر »حضــرت ســتارخان« را »کشورگشــا« مى  نام ــه و در مقاب ــد، شــاه را نواخت تن
سنگر شه چون به دوشان تپه رفت از باغ شاه

تازه تر شد داِغ شاه
روز دیگر سنگرش در سر حد ملک فناست

کار ایران با خداست
مجلســیان کــه پــس از فتــح تهــران بــه پیــروزی رســیدند و چنــدی بعــد شــاه را از ســلطنت 
ــى  ــادی عموم ــى و ش ــن های مّل ــزاری جش ــه برگ ــد، ب ــن کردن ــلطنه معّی ــع، و نائب الس خل
ــش  ــه مطلع ــراید ک ــتایش »آزادی« مى س ــده ای در س ــال قصی ــان س ــار در هم ــد. به پرداختن

چنیــن اســت:
بیا ساقى که کرد ایزد قوی بنیاِن آزادی

نمود آباد از نو خانة ویراِن آزادی
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شــور و حــال فتــح کــه مى خوابــد، محمدتقــى در ســال 13۲۸ ه.ق روزنامــة »نوبهــار« را کــه 
ناشــر افــکار حــزب چپ گــراِی دموکــرات ایــران اســت دایــر مى کنــد. حزبــى کــه بــه تعبیــر 
بهــار »بــا تعالیــم حیدرخــان عمواوغلــى کــه از پیشــوایان احــراِر مرکــز بــود« دایــر گردیــد. او 
دموکرات هــا را »آزادیخواهــاِن قدیــم« مى نامــد کــه »پاکــى نیــت و صفــای عقیــدت« آن هــا 

ایــران را نجــات داد!
ــان از  ــه روزگاری در خراس ــعرا ک ــاب ملک الش ــر، جن ــاب اکتب ــروزی انق ــس از پی ــاری پ ب
ــا  ــرد و صده ــره مى بُ ــى  به ــى،  تروریســِت انقاب ــو اوغل ــى عم ــران« یعن ــرار ته »پیشــوای اح
بیــت در لـَـه آزادی و علیــه اســتبداد مى ســرود، آن طــور کــه خــود مى نویســد، درمى یابــد کــه 
»بایــد حکومــت مرکــزی را قــدرت داد« و »حکومــت مقتــدر مرکــزی از هــر قیــام و جنبشــى 
کــه در ایــاالت بــرای اصاحــات بــر پاشــود صالح تــر اســت.« آقــای بهــار کــه تمــام ذوق و 
اســتعداد هنــری خــود را علیــه شــاه و لـَـه مجاهدیــن خــرج کــرده بــود، بــا نااُمیــدی مى گویــد: 
»همیشــه صاحــب ایــن عقیــده بــوده ام کــه بایــد دولــت مرکــزی، مقتــدر باشــد.« در واقــع حاال 
ــه و اوضــاع مملکــت از هــر جهــت نابســامان شــده،  ــًاً از بیــن رفت ــدرِت مرکــز تقریب کــه ق
ملک الشــعراِی مــا بــه فکــر تجدیــد بنایــى افتــاده کــه خــود در ویــران کردنــش نقــش داشــته 

اســت.
عهــد مجلــِس سرنوشت ســاز پنجــم فــرا مى رســد و بهــار کــه از ابتــدا در جرگــة 
ــایل  ــل و وس ــوای کام ــا ق ــردی ب ــه »م ــد ک ــاهده مى کن ــت مش ــرار داش ــروطه خواهان ق مش
ــه مســلط  ــال هم ــر جــان و م ــس و ب ــر اوضــاع کشــور و آزادی و مجل ــى ب خارجــى و داخل
شــده« و بــه یکبــاره »حکومــت مقتــدر مرکــزی کــه در آرزویــش بودیــم بقــدری دیــر آمــد 
ــر حکومــت، شــاه و کشــور مســلط شــد«. شــاعِر  ــه وجــود آمــده، ب کــه قدرتــى در مرکــز ب
ــد.  ــت« مى رس ــة بن بس ــه کوچ ــود »ب ــم خ ــه زع ــه و ب ــن مرحل ــا در ای ــتاِن م ــوِر داس ــر ش پ
ــه »آزادی، مشــروطه و مطبوعــات«  ــدان سیاســت مى شــود و نســبت ب ــاز می سردارســپه یّکه ت
ــه  بســیار بدبیــن اســت. بهــار در چارچــوب تفکــر روشــنفکری آن زمــان کــه از مشــروطه ب
ــار  ــا این ب ــد ام ــه ســردار ســپه خدمــت کن ــل داشــت کــه ب ــود، می ــل شــده ب اســتبداد متمای
ــاال رفــت و رضاخــان در فکــر تأســیس جمهــوری افتــاد. بهــار کــه  پــردة جمهوری خواهــى ب
ــه تفکــر معتــاد بودنــد... خــود »مفتــون جمــاِل جمهــوری« اســت مى گویــد: »گروهــى کــه ب

ســر و کلــة دیکتاتــوری عظیمــى را از پــِس پــرده دیدنــد.« از ایــن رو غزلــى نیــز در مخالفــِت 
ــراید: ــر مى س ــع زی ــا مطل ــوری ب جمه

جمهوری سردار سپه مایة ننگ است
این صحبِت اصاح وطن نیست که جنگست
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مجلــس پنجــم کــه بــاز شــد »شــاه فــرار کــرد« و تمــام قــدرت در رضاخــان مجتمــع گشــت 
ولــى »افــکار عامــه و ســواد جماعــت و اغلــب محافظــه کاران و خانواده هــای قدیمــى و رجــال 
بــزرگ، و معــدودی هــم آزادی خــواه ... دم از مخالفــت زدنــد« و در نبــرد نخســت بــا طوفــان 
ســهمگین، در غائلــة جمهوری خواهــى پیــروز شــدند. آن هــا توانســتند برخــاف میــل رضاخان، 

ظاهــراً نهــاد ســلطنت را حفــظ کننــد.
بــا وجــود ناکامــى سردارســپه در تأســیس جمهــوری، قــدرت او روزافــزون بــود. بهــار در بــاب 
قدرت یافتــن رضاخــان مى نویســد: »چشــم و ابــروی دیکتاتــوری کــه در پــردة پیشــین از پــِس 
پــرده نمایــان بود...اینــک بــا تمــام قــد و قامــت...و هیبــت و صولــت در پیــش پــرده ایســتاده 
ــد  ــه مى خواه ــر چ ــد و ه ــد مى کن ــد، تهدی ــرق مى کن ــد و ب ــد، رع ــخن مى گوی ــا س ــا م ب
مى توانــد کــرد.« البتــه بــه زودی کار از تشــویق و تنبیــه گذشــته و بــه »جان بــازی« مى رســد. 
ــان کار تمــام شــده و »بســاط  ــد و تســلیم مى شــوند.« در نهــم آب رجــال »یکــى یکــى مى رون
ــا تأســیس پهلــوی از  ــدان کهــن برچیــده مى شــود.« شــاعِر دموکــرات مــا در نهایــت و ب خان
ــر نظــر  ــه زی ــر شــد ک ــع »ام ــد. در واق ــه و خــود را خانه نشــین مى کن ــاره گرفت سیاســت کن
وزارت معــارف به کارهــای فنــى بپــردازم«. بــا وجــود اینکــه بهــار تنهــا بــه »صــرف و نحــو و 
تاریــخ ادبیــات« روی مــى آورد امــا از 13۰5 تــا 13۲۰ او را دو بــار حبــس مى کننــد و ســالى 

تمــام بــه تبعیــد اصفهــان مى فرســتند:
مانده ام در شکنج رنج و تعب

زین با وارهان مرا یا رب
بخت بد بین که با چنین حالى

پادشا هم نموده است غضب
ــه نحــوة برخــورد  ــام دارد، بهــار اشــارة نغــزی ب در ادامــة ایــن قصیــده کــه »غضــِب شــاه« ن

ــد: ــه مى گوی ــا ک ــى دارد آن ج ــوام ایران ــا اق ــد ب ــت جدی حکوم
نه بلوچم من و نه کرد و نه ترک

نه رئیِس لرم نه شیخ عرب
کیستم، شاعری قصیده سرا
چیستم؟ کاتبى بهار لقب

محمدتقــى کــه روزی علیــه محمدعلى شــاه قصیــده مى ســرود و بــه همــراه دوســتان دموکــرات  
خــود، علم کــِش  آزادی در خراســان بــود، دیگــر حتــى نمى توانســت دیــوان شــعرش را چــاپ 
کنــد و بــه جــرم طبــع آن بــه حبــس و تبعیــد مبتــا شــد. شــهربانى، مجموعــه کاغذهــای شــعر 
او را »ضایــع و نفلــه« کــرد و جــز »صــد و چهــل صفحــه« باقــى را از بیــن  بــرد! بهــار از ایــن 



داد 
ستب

به ا
طه 

شرو
ز م

ذر ا
؛ گ

هار
ب

240IIFOM

حادثــه دچــار »لطمــه و مــزاج عصبــى« شــده و »بهتریــن ایــام جوانــى اش هــدر مــى رود.« در 
ــای  ــه ای تمن ــات التماس گون ــا ابی ــى ب ــاه فعل ــدان رضاش ــری، از درون زن ــد دیگ ــدة بلن قصی

خاصــى از محبــس را دارد:
یاد ندارد کس از ملوک و ساطین
شاهى چو پهلوی به عز و به تمکین

ــپری  ــس از س ــته و پ ــا برنداش ــرات م ــاعِر دموک ــر ش ــت از س ــاه دس ــود رضاش ــن وج ــا ای ب
شــدن »هــزارة فردوســى« رئیــس شــهربانى را بــه ســراغ او مى فرســتد. بهــار در همیــن رابطــه 
ــک  ــرد ی ــف ک ــت و تکلی ــرا مى خواس ــهربانى[...مکرر م ــت ش ــس وق ــد: »آیرم]رئی مى نویس
روزنامــة یومّیــه بایــد راه بیاندازی...کــه زیــر نظــر مــا و بقلــم تــو اداره شــود.« رئیــس شــهربانى 
ــى  ــد و حقیق ــه مفی ــند ک ــزی نمى نویس ــه چی ــت ک ــکوه داش ــم ش ــر ه ــندگان معاص »از نویس
باشــد و شــاه بپســندد!« در نهایــت رضاشــاه، محمدتقــى را مجبــور بــه ســرودن قصیــدة »دیــروز 
ــکار«ی  ــرر آش ــع ض ــرای »دف ــری آن را ب ــرودن جب ــار س ــوِد به ــه خ ــد ک ــروز« مى کن و ام
خوانــده کــه از جانــب حکومــت متوجــه او بــود. ایدئولــوژی غالــب و مــورد تأییــد حکومــت 

ــه چشــم مى خــورد: ــده ب ــات قصی ــد در سراســر ابی جدی
یک روز بود لهجة دربار، اجنبى

امروز قند پارسى آن جا مکرر است!
طنــِز تلــخ ماجــرا اینجاســت کــه جنــاب بهــار و پدرشــان از قضــا ملک الشــعراِی پارســى گوی 
دربــار شــاهانى بودنــد کــه حــاال لهجــة آن هــا را اجنبــى مى خوانــد تــا حــرف بى حســابش در 
حســاب حکومــت جدیــد بگنجــد. اجنبــى یــا بیگانــه نامیــدن زبان هــا و فرهنگ هــای متنــوع 
ــوی  ــل از پهل ــى ریشــه در فکــر مســمومى داشــت کــه در ذهــن روشــنفکراِن قب ــوام ایران اق
ــه درجــة کمــال  ــد ب ــًا در حکومــت جدی ــه زد، بعــد از فتــح طهــران رشــد کــرد و نهایت جوان
رســید. بیگانــه نامیــدن  زبان هــای غیرفارســى و نفــى تنــوع فرهنگــى و چندزبانــى مــردم ایــران 
بیــش از اینکــه ناشــى از عاقــه بــه ادبیــات غنــى فارســى باشــد، بیشــتر ابــزاری بــود سیاســى، 
تــا قــدرت را در مرکــز مجتمــع، و جامعــه را از بــاال مهندســى کنــد. بهــار در بیتــى دیگــر، بــه 
رضاشــاه کــه پیــش از اســتعفا، کمتــر از شــانزده ســال حکومــت مى کنــد، لقــب »صاحبقــران 

ــد: ــرق« مى ده ش
صاحبقراِن شرق رضاشاهِ پهلوی

شاهنشهى که سایة خّاق اکبر است!
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ــه نــام »دیــن و دولــت« نیــز بــه یــک ســّنت مرســوم در تاریــخ  بهــار در قصیــده  ای دیگــر ب
ایــران یعنــى همــزادی دیــن و پادشــاهى اشــاره مى کنــد کــه بــا روی کار آمــدن صاحبقــران 
شــرق تــا حــد زیــادی از بیــخ و بـُـن کنــده مى شــود. َمطَلــع قصیــده بــاز تمجیــد از رضاشــاه و 

نــام بــردن از او بعنــوان »خســرو صاحبقــران« اســت:
نابغة راستین، قائد ایران زمین

پادشه بى قرین، خسرو صاحبقران!
ــى  ــا وجــود اینکــه شــاعر مــا خــود واقــف اســت کــه مجلــس شــورای مّل ــة شــعر ب در میان
ــد محمدعلى شــاه، مســتخدمان  ــاده و مجلســیاِن عه ــًاً از اســتقال افت ــد عم در حکومــت جدی

ــد: ــاز مى گوی ــده اند، ب ــد ش ــت جدی حکوم
مجلس شورا سترگ، روِح وکیان بزرگ

بهر بداندیش، گرگ، بهر خایق، شبان!
ــنفکران  ــه روش ــت ک ــى اس ــن انقاب ــری، و همچنی ــوب فک ــة آش ــا نتیج ــن تناقض گویى ه ای
ــر  ــود را از خاط ــای خ ــاک آرمان ه ــا پ ــتان م ــاعر داس ــى ش ــد. گوی ــه راه انداختن ــران ب در ای
ــل،  ــه ممکــن اســت وکی ــد اســت. چگون ــع شــر در روزگار جدی ــال دف ــه دنب ــا ب ــرده و تنه ب
همزمــان شــباِن مــوکل خــود باشــد؟ آیــا بهــار کــه در خراســان آزادی خــواه بــود و در تهــران 
ــه روزگاری  ــنفکران ک ــه؟ روش ــبان، رم ــوکل دارد و ش ــل، م ــه وکی ــد ک ــواه، نمى دان دولت خ
ــى  ــدک زمان ــا را در ان ــام حرمت ه ــس، تم ــات و مجل ــى خــود در مطبوع ــات ایضای ــا اقدام ب
شکســته و حتــى اقــدام بــه تــرور شــاه کردنــد، حــال طرفــدار »اســتبداد منــّور« شــده و هــر 
یــک در عدلیــه و مالیــه و نظیمــه منصــب و مقــام گرفتــه، خامــوش شــده اند. بهــار بــه رضاشــاه 
لقــب »قائــد« مى دهــد کــه بیشــتر مناســب یــک رئیس جمهــور اســت تــا شــاه. دیگــر کســى 
بــرای آزادی، غصــه نمى خــورد و جــرأت اظهارنظــر مخالــف هــم نــدارد. اینــان بــا دســت خــود 
چیــزی را خلــق کردنــد کــه مدعــى بودنــد در مشــروطه علیــه آن مبــارزه کرده انــد! مع االســف 

ــد. ــه حســاب مى آی ــری کــه داشــت، از همیــن ســنخ ب ــع معتدل ت ــا وجــود طب بهــار ب

منبع:
1-دیباچــة کتــاب تاریــخ مختصــر احــزاب سیاســى ایــران اثــر ملک الشــعرا بهــار، جلــد اول، 

انتشــارات امیرکبیــر، 1357
۲-دیوان اشعار ملک الشعرای بهار
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زوال هنر در شوروی
سّنت زیبایی شناسی آلمانی 

آفرینش و ُنه قلمرو جهان نورس
بقای نمادین مرشد و مارگاریتا 
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زوال هنر در شوروی
رضا زارع پور

Sergei Kirov Reviews the Athletic Parade, A.N. Samokhvalov, 1935
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ــف از  ــاهزاده والدیمیر کیِ ــتادگان ش ــم فرس ــرن ده ــان ق ــه در پای ــى ک ــت، زمان ــل اس نق
امپراطــوری بیزانــس بازدیــد کردنــد، خــود امپراطــور بــه اســتقبال آن هــا رفــت و بــه داخــل 
ــد  کلیســای بیزانــس راهنمایى شــان کــرد. فرســتادگان والدیمیــر ایــن فرصــت را پیــدا کردن
کــه از نزدیــک و زیــر نــور هــزاران شــمع شــاهد مراســم آیینــى و آوازهــای کلیســای شــرقى 
باشــند. آن هــا در بازگشــت بــه والدیمیــر گــزارش دادنــد کــه: »نمى دانیــم در بهشــت بودیــم 

یــا زمیــن، چــرا کــه چنیــن زیبایــى و شــکوهى روی زمیــن وجــود نــدارد.« ]1[
والدیمیــِر بى دیــن، کــه از نــوادگان وایکینگ هــا بــود، در مواجهــه بــا ایــن شــکوه و عظمــت 
ــى را در  ــا توانســت نقطــة عطف ــود. ام ــه اســتثناء نب ــن زمین ــد. او در ای ــه مســیحیت گرویی ب
تاریــخ هنــر روســیه بــه وجــود آورد کــه دســتاوردهای آن در بیــن تمامــى ملــل دنیــا بى ســابقه 
ــیار و  ــای بس ــزاع، رنگ ه ــه انت ــش ب ــت: گرای ــد اس ــر روس بى مانن ــراث هن ــد. می بوده ان

گســترة روایــى بســیار متنــوع.
نقطــة اوج هنــر بیزانســى را مى تــوان قــرن پانزدهــم دانســت. روبلــف  و تئوفانــس  در ایــن 
زمــان ظهــور کردنــد و هنــر بیزانــس در ایــن زمــان نمــادی شــد از شــکوه و غنــای هنــر قــرون 

وســطى و نشــانگر دســتاوردهای واالی روســیه در هنرهــای تجســمى.
ــوزده و  ــرن ن ــاز ق ــس از آغ ــود. پ ــدار ب ــز پای ــدی نی ــای بع ــیه در قرن ه ــر روس ــت هن عظم
اجــرای سیاســت اروپایى ســازی  توســط پطــر کبیــر و اخــاف او، گونه هــای هنــر اروپایــى 
وارد ســرزمین های روســیه شــد و هنرمنــدان نامــداری در زمینــة ادبیــات و موســیقى رمانتیــک 
در روســیه ظهــور کردنــد. امــروزه شــاهکارهای ادبــى و موســیقى روســیه بخشــى جدانشــدنى از 

ــه حســاب مى آینــد. میــراث هنــری تمــدن غــرب ب
ــرفت ها و  ــواره در پیش ــا، هم ــب اروپ ــا قل ــاد ب ــى زی ــة جغرافیای ــم فاصل ــا على رغ روس ه
تحــوالت هنــری بــا اروپــای غربــى همــگام بودنــد. در اواخــر قــرن نوزدهــم بــا ظهــور گرایش 
بــه رئالیســم در اروپــای غربــى، هنرمنــدان بزرگــى نظیــر نیــکای گوگــول  در ادبیــات و ایلیــا 
رپیــن  در نقاشــى پــا بــه عرصــة هنــر نهادنــد و نســلى جدیــد از هنرمنــدان روس بــه پیــروی 
ــچ گاه  ــدان هی ــن هنرمن ــور ای ــدون حض ــم ب ــه بگویی ــت ک ــزاف نیس ــتند. گ ــا برخاس از آن ه

ــیدند. ــود نمى رس ــال خ ــه اوج و کم ــى ب ــای غرب ــای اروپ جنبش ه
ــه  ــه عنــوان مهــد هنــر بیزانســى و پــس از آن هــم ب ــاه ســخن آن کــه روســیه قرن هــا ب کوت
عنــوان یکــى از مراکــز هنــر تمــدن غــرب جایگاهــى تثبیت شــده داشــت. در میــان نام هــای 
مانــدگار در دنیــای هنــر پیشــامدرن، هنرمنــدان روســى اگــر از باقــى هنرمنــدان غربــى باالتــر 

ــود. ــر نیــز نخواهنــد ب نباشــند، پایین ت
بــا ایــن حــال بــا پیشــروی در قــرن بیســتم، نام هــای بــزرگ روســى در دنیــای هنــر رنــگ 
ــر  ــزرگان دیگ ــا ب ــى ب ــه زمان ــدان روس ک ــوند. هنرمن ــتثناء مى ش ــه اس ــل ب ــد و تبدی مى بازن
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ملــل غربــى برابــری مى کردنــد و پــا بــه پــای آن هــا تحــوالت هنــری تمــدن غــرب را بــه اوج 
ــا  ــده ی ــى مان ــزرگ باق ــدان ب ــدک هنرمن ــوند. ان ــری محــو مى ش ــل هن ــاندند، از محاف مى رس
بــرای ادامــة فعالیــت خــود بــه کشــورهای غربــى پنــاه مى بردنــد یــا بــا کاهــش اســتانداردها و 
ــد  ــه دور از شــهرت و هیاهــو آثــاری را خلــق مى کردن خاقیــت خــود در ســرزمین مــادری ب

کــه حتــى بــاب میــل خودشــان نیــز نبــود.
ــیه و  ــر در روس ــول هن ــاز اف ــه زمینه س ــم ک ــى مى پردازی ــى تحوالت ــه بررس ــن ب ــن مت در ای

ــد. ــى بودن ــدن غرب ــرزمین در تم ــن س ــگاه واالی ای ــودی جای ناب

 نگارة موزاییکى مسیح؛ قرن سیزدهم، کلیسای ایاصوفیه
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تحوالت هنری قرن بیستم
بــا آغــاز قــرن بیســتم، جنبش هایــى علیــه ســبک رئالیســم در سراســر اروپــا پدیــدار شــدند. 
ــت ها،  ــردی رئالیس ــر ف ــخت گیرانه و غی ــرق، س ــى زرق و ب ــبک ب ــته از س ــدان، خس هنرمن

شــروع بــه جســتجو بــرای راه هــای فــرار از رئالیســم کردنــد.
در روســیه، گــروه دنیــای هنــر، بــه رهبــری میخائیــل وروبــل ، در برابــر رئالیســم آکادمیــک 
ــد:  ــى روی آوردن ــر روس و بیزانس ــتانى هن ــر باس ــه عناص ــا ب ــد. آن ه ــم کردن ــد عل ــن ق رپی
معمــاری ای کــه در نقطــة مقابــل ســبک کاســیک مــد روز بــود، رزق و بــرق و رنگ هــای تنــد 
و شــمایل هنــر بیزانســى کــه سمبولیســم قدرتمنــد آن هــا ابــزاری بــود بــرای ابــراز احساســات 

درونــى هنرمنــد.
ــای  ــوا ، باکســت  و ُرریــخ  کــه از نقاشــیاءن گــروه دنی ــر بن ــى نظی ــل، هنرمندان پیــرو وروب
هنــر و طــراح تئاتــر بودنــد، بــا ترکیــب موســیقى، رقــص و طراحــى لبــاس و صحنــه بــه بیــان 
ــة روســى را  ــا تئاترهــای درخشــان خــود بال ــا توانســتند ب ــد. آن ه ــد پرداختن ــى جدی ایده های
ــز از ایــن گــروه در روســیه  ــزرگ دیگــری نی در ســطح جهــان مشــهور ســازند. هنرمنــدان ب
ــا  ــخ ب ــکى  در مونی ــیدند. کاندینس ــهرت رس ــه ش ــود ب ــة خ ــای نوآوران ــا ایده ه ــان ب و جه

کاندینسکى؛ نخستین آبرنگ انتزاعى، 1۹1۰
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ــر  ــه تصوی ــاز کــرد. هــدف از او در نقاشــى ب ــرای هنــر غیر عینــى ب نقاشــى های خــود راه را ب
کشــیدن دریافت هــای احساســى در قالــب رنگ هــا بــود. در روســیه نیــز ماله ویــچ  بــا الهــام 
از کوبیســم در حــال ایجــاد نقاشــى های بــدون بازنمایــى بــا الهــام از ســبک کاندینســکى بــود.

ــری اعضــاءی  ــه کارگاه هن ــى ســلطنتى جــای خــود را ب ــای درس آکادم در مســکو، کاس ه
ــه محــل بحــث و جدل هــای داغ در  گــروه دنیــای هنــر، vchutemas، دادنــد. کارگاه تبدیــل ب

میــان اعضــاءی گــروه شــد.
 

نبرد بین آیندة شاد و حال تاریک
ــت  ــى در نهای ــازة روس ــای ت ــا 1۹۲۰، جنبش ه ــال های 1۹1۰ ت ــن س ــى بی ــازة زمان در ب
باعــث بــه وجــود آمــدن ســه مکتــب هنــری مهــم در روســیه شــدند. میخائیــل الریونــوف  و 
ــب ریونیســم  ــا مکت ــان( در ایتالی ــر فوتوریســت ها )آینده گرای ــا گونچــاروا  تحــت تأثی ناتالی
ــن  ــتفاده از قوانی ــب اس ــن مکت ــى های ای ــبک نقاش ــد. س ــذاری کردن ــى( را پایه گ )تابش گرای
تابــش و شکســت نــور بــرای نشــان دادن رنگ هــا و روشــنایى در آثــار بــود. هــدف آن هــا از 
ایــن هنــر نمایــش ســرعت و پویایــى ماشــینى و ترکیــب فضــا و جســم در اثــر ایــن پویایــى 
اســت کــه ایــن هــدف بــا اســتفاده از نمایــش پرتوهــای نــور ممکــن مى شــود. ماله ویــچ بــا 
اثــر معــروف خــود، مربــع ســیاه روی زمینــة ســفید ســبک هنــری سوپره ماتیســم )واالگرایــى( 
را بــه جهــان معرفــى کــرد. در ایــن ســبک، هــدف اســتفاده از فرم هــای هندســى بــرای بیــان 
انتزاعــات شــخصى و از بیــن بــردن ابــژه در نقاشــى اســت. در ایــن روش، اثــر هنــری بــدون 
ایــن کــه فاقــد ارتباطــى عینــى بــا جهــان بیــرون باشــد، دارای هویت و عینیت مشــخص اســت 
و مى توانــد »روح حســاس و غیــر مــادی« را بــه تصویــر بکشــد. بــه ایــن ترتیــب اثــر هنــری 

ــا واقعیــت ارتبــاط برقــرار کنــد. ــد ب مى توان

ــگ  ــر رن ــای هن ــى در دنی ــزرگ روس ــای ب ــتم، نام ه ــرن بیس ــروی در ق ــا پیش ب
مى بازنــد و تبدیــل بــه اســتثناء مى شــوند. هنرمنــدان روس کــه زمانــى بــا بــزرگان 
دیگــر ملــل غربــى برابــری مى کردنــد و پــا بــه پــای آن هــا تحــوالت هنــری تمــدن 
غــرب را بــه اوج مى رســاندند، از محافــل هنــری محــو مى شــوند. انــدک هنرمنــدان 
ــاه  ــى پن ــورهای غرب ــه کش ــود ب ــت خ ــة فعالی ــرای ادام ــا ب ــده ی ــى مان ــزرگ باق ب
ــه  ــادری ب ــرزمین م ــود در س ــت خ ــتانداردها و خاقی ــش اس ــا کاه ــا ب ــد ی مى بردن
دور از شــهرت و هیاهــو آثــاری را خلــق مى کردنــد کــه حتــى بــاب میــل خودشــان 

نیــز نبــود.
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ــت. او  ــکاری داش ــاط و هم ــچ ارتب ــا ماله وی ــه ب ــود ک ــته ای ب ــدان برجس ــن  از هنرمن  تاتلی
ــر  ــود در هن ــى موج ــى و ذهنیت گرای ــچ از فردگرای ــى ماله وی ــظ فرم گرای ــا حف ــه زودی ب ب
ــه همــراه ال لیسیتســکى  و رودچنکــو  جــذب مســائل انقــاب  ــن ب ــت. تاتلی ــه گرف او فاصل
ــرای بازتــاب اصــول و عقایــد ایــن انقــاب  ــد ب ــه دنبــال راهــى بودن اکتبــر شــدند. آن هــا ب
در زیبایى شناســى هنــر خــود. نتیجــة ایــن پژوهــش ظهــور ســبک هنــری کانستراکتیویســم 
ــم،  ــر سوپره ماتیس ــری هن ــای ظاه ــظ ویژگى ه ــم حف ــا على رغ ــود. آن ه ــاخت گرایى( ب )س
ــاب  ــت انق ــداف و موفقی ــرد اه ــرای پیش ب ــن ب ــزاری بنیادی ــان اب ــه هنرش ــتند ک ــاور داش ب
بلشــوویکى اســت. از دیــد آن هــا هــدف هنــر، عینى کــردن مفاهیــم انقــاب و تعهــد بــه نقــش 

اجتماعــى خــود بــود.
ــرای همیــن منظــور ســاخت.  ــود انترناســیونال ســوم، اثــری اســت کــه تاتلیــن ب طــرح یادب
ــه ای  ــای شیش ــت از تاالره ــز محافظ ــس فل ــارن از جن ــه بعدی و نامتق ــر س ــن اث ــة ای وظیف

ماله ویچ؛ مربع سیاه روی زمینة سفید، 1۹15
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شــوروی بــود. ایــن نقــش نشــان مى دهــد کــه هنــر، برخــاف چیــزی کــه ماله ویــچ عقیــده 
داشــت، بایــد نقشــى دولتــى داشــته باشــد و در ســاختن واقعیــات عینــى مشــارکت کنــد. ]۲[
ــاب  ــای انق ــا ارزش ه ــود ب ــه خ ــچ، ک ــن، ماله وی ــای تاتلی ــا و اصراره ــم دعوت ه  على رغ
همدلــى مى کــرد، از هنــر کانستراکتیویســتى اســتقبال نکــرد. در عــوض او در 1۹1۸ بــا خلــق 

تاتلین؛ طرح یادبود انترناسیونال سوم، 1۹۲۰- 1۹1۹
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تابلــوی مربــع ســفید روی زمینــة ســفید بیــش از پیــش بــه دنیــای انتزاعــى و شــخصى هنــر 
خــود فــرو رفــت. ایــن واکنــش ماله ویــچ آغازگــر یــک دوگانگــى بیــن اســاتید کارگاه بــود. 
ــات  ــى، احساس ــات انتزاع ــان واقعی ــرای بی ــر ب ــه هن ــت ها ب ــچ و ریونیس ــان ماله وی همراه
هنــری و وجــود مســتقل هنــر بــاور داشــتند و روی فرم هــای رنگــى و اکسپرسیونیســتى تأکیــد 
ــر  ــى اث ــش عین ــن روی نق ــرو تاتلی ــت های پی ــر، کانستراکتیویس ــرف دیگ ــد. از ط مى کردن

ــد. ــداف انقــاب اصــرار مى کردن ــری در پیشــبرد اه هن

کمیساریای آموزش وارد می شود
فضــای هنــری روســیه هنــگام انقــاب اکتبــر 1۹17 موجــى از آزادی هنرمندانــه را در خــود 
ــگارد  ــای آوان ــى جنبش ه ــد از تمام ــى بودن ــى بازتاب ــب روس ــدان و مکات ــد. هنرمن مى دی
ــا  معاصــر خــود. مکاتبــى نظیــر ریونیســم، فوتوریســم روســى و کانستراکتیویســم همــگام ب

ــت شــدند. ــور کــرده و تثبی ــن دوره ظه ــکا در ای ــى و آمری ــای غرب ــى کشــورهای اروپ باق
ــاال و  ــات ب ــلطة طبق ــر از س ــردن هن ــت. آزاد ک ــر داش ــارة هن ــى درب ــرات صریح ــن نظ لنی
بــورژوازی یکــى از اهــداف مهــم انقــاب بــود. بــه گفتــة او »هنــر بــه مــردم تعلــق دارد. هنــر 
بایــد در بدنــة مســتحکم توده هــا ریشــه های عمیــق بدوانــد. مــردم بایــد هنــر را درک کننــد و 
بــه آن عشــق بورزنــد.« بــه عقیــدة لنیــن هــدف هنــر آمــوزش و بیــدار کــردن توده هایــى بــود 

کــه قــرار بــود انقــاب آزادشــان کنــد. ]3[

ــدی  ــه عقای ــنامه نویس، ک ــری و نمایش ــد هن ــکى ، منتق ــى لوناچارس ــال 1۹17، آناتول در س
ــا تقلیــد از  ــه ریاســت کمیســاریای آمــوزش خلــق رســید. او ب ــه لنیــن داشــت، ب نزدیــک ب
لنیــن اعــام کــرد کــه هنــر بایــد روی نمایــش »انســان طــراز نویــن شــوروی« تمرکــز کنــد. 
ــه  ــل ب ــده و تبدی ــنا ش ــم آش ــای سوسیالیس ــا ارزش ه ــق ب ــن طری ــوروی از ای ــهروندان ش ش

»شــهروندانى بى نقــص« مى شــوند!

ــرل  ــا در کنت ــى آن ه ــیه و ناتوان ــى روس ــگ داخل ــویک ها در جن ــری بلش ــم درگی على رغ
فضــای هنــری در اوایــل انقــاب، رفتــه رفتــه شــرایط بــرای فعالیــت هنرمنــدان مخالــف بــا 
ایــن فلســفه دشــوار شــد. بــا ایــن کــه تاش هــای حاکمیــت شــوروی بــرای حــذف هنرمنــدان 
آوانــگاردی کــه بــرای هنــر دولتــى ارزشــى قائــل نبودنــد در ابتــدا چنــدان زیــاد نبــود، امــا 
حمایــت از هنرمنــدان کانستراکتیویســت باعــث کمرنــگ شــدن تنــوع ســبک های هنــری در 

روســیه شــد.
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رفیق گورکی
پــس از مــرگ لنیــن در 1۹۲۴، اســتالین بــا شکســت دادن تروتســکى، کامنــف، بوخاریــن و 
زینوویــف رهبــر اتحــاد شــوروی شــد. اســتالین بــاور داشــت کــه هنــر بایــد بــرای نشــان دادن 
تصویــری مثبــت از زندگــى در شــوروی بــه شــهروندان نشــان دهــد. همچنیــن ایــن تصویــر 

بایــد واقع گرایانــه باشــد و ســبک تجســمى »حقیقــى بــه زندگــى« داشــته باشــد.
ماکســیم گورکــى، نویســنده و متفکــر مارکسیســت، از هنرمنــدان محبــوب اســتالین بــود. او با 
الهــام از عقایــد اســتالین، مانیفســتى بــرای هنرمنــدان شــوروی تهیــه کــرد و در آن بــه بســط 
ســبک هنــری »رئالیســم سوسیالیســتى« پرداخــت. طبــق نظریــة گورکــى، کــه در مقالــه ای در 
ســال 1۹33 منتشــر و ســال بعــد در کنگــرة حــزب کمونیســت ارائــه شــد، هنرمنــدان بایــد 
چهــار اصــل را در آثــار خــود رعایــت کننــد: 1( هنــر بایــد در ارتبــاط بــا کارگــران و بــرای 
ــر  ــد؛ 3( تصاوی ــه ده ــره ارائ ــى از زندگــى روزم ــد صحنه های ــم باشــد؛ ۲( بای ــل فه ــان قاب آن
آن بایــد واقع گرایانــه باشــد؛ ۴( حزبــى باشــد و از اهــداف حکومــت و حــزب حمایــت کنــد. 
]3[ طبــق اعــام گورکــى، هنــری کــه دیدگاهــى منفــى از حاکمیــت حــزب ارائــه دهــد غیــر 
ــه  ــر رســمى شــوروی را ب ــه کمــک گورکــى هن ــه ایــن ترتیــب اســتالین ب ــى اســت. ب قانون

عنــوان گونــه ای از پروپاگانــدای حکومــت تثبیــت کــرد.

ال لیسیتسکى؛ سفیدها را با َگوة قرمز بزنید، 1۹۲۰
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پدر استالین
ســّنت ها و نمادهــای فرهنــگ روســى همــواره در تاریــخ تحــت تأثیــر پدرســاالری پررنگــى 
ــدر کوچــک« لقــب داشــت، چــرا کــه ادعــا مى کــرد  ــزار نیکــوالی دوم، »پ ــرار داشــتند. ت ق
ــن پدرســاالری،  ــام از ای ــا اله ــده اســت. ب ــت روس برگزی ــه مل ــت ب ــرای حاکمی خــدا او را ب
اســتالین از هنــر بــه عنــوان ابــزاری اســتفاده کــرد تــا خــود را بــه عنــوان پــدر ملــى شــوروی 

بــه تصویــر در آورد.
تابلــوی ماقاتــى فراموش نشــدنى )1۹36( اثــر واســیلى یوانــوف  یکــى از تصویرپردازی هــای 
مشــهور از اســتالین بــه عنــوان پــدری مهربــان اســت. در ایــن نقاشــى، اســتالین بــا مهربانــى 
ــش  ــر نق ــاوه ب ــد. ع ــا مى کن ــوروی اعط ــان ش ــران مهندس ــدة همس ــه نماین ــى را ب پیشکش
اســتالین بــه عنــوان پــدر مهربــان، نقــش زنــان بــه عنــوان حامــى تــاش شــوهران خــود، در 
ایــن نقاشــى بــه تصویــر کشــیده شــده؛ یکــى از پروپاگانداهــای متــداول شــوروی بــرای نشــان 
دادن جایــگاه بــاالی زنــان در حاکمیــت سوسیالیســتى در مقایســه بــا کشــورهای ســرمایه داری. 
تردیدهــای زیــادی در مــورد واقعــى بــودن ایــن صحنــه وجــود دارد. یوانــوف نقاشــى خــود را 
براســاس ماقــات اســتالین بــا همســران فرماندهــان ارتــش ســرخ، کــه از نزدیــک شــاهد آن 

بــود، خلــق کــرده اســت.
 هــدف اســتالین از ایــن آثــار هنــری خلــق یــک کیــش شــخصیتى بــود تــا جایــگاه خــود را 
بــه عنــوان رهبــر شــوروی، کــه بــا جنجــال زیــادی بــه آن رســیده و مخالفــان بســیار داشــت، 
ــه عنــوان پــدر ملــت روســیه،  ــر تصویر کــردن او ب ــه همیــن دلیــل، عــاوه ب تثبیــت کنــد. ب

یوانوف؛ ماقاتى فراموش نشدنى، 1۹36
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ــد. ــن نشــان مى دادن ــى لنی ــد او را وارث حقیق ــری بای ــار هن آث
یکــى از نمودهــای بــارز ایــن هــدف، اثــر اولیــن ماقات/ســخنرانى والدیمیــر لنیــن در مجمــع 
پتروســووت در اســمولنى در ۲5 اکتبــر 1۹17 اســت. در ایــن اثــر، لنیــن در روز انقــاب و پس 
از پیــروزی در جمــع افــراد پتــروگارد ســویت  ســخنرانى مى کنــد. در نســخة اصلــى )1۹۲7(، 
تروتســکى، کامنــف و رایکــوف افــرادی هســتند کــه در ســمت راســت لنیــن دیــده مى شــوند. 
ــه  ــری شــوروی ب ــه رهب ــیدن ب ــتالین در رس ــان سیاســى اس ــه رقیب ــد ک ــرادی بودن ــا اف این ه
شــمار مى رفتنــد. در ســال 1۹35، کنســتانتین یــون ، خالــق اثــر، نســخه ای اصــاح شــده از 
ایــن نقاشــى را دوبــاره خلــق کــرد کــه در آن مخالفــان اســتالین حــذف، و خــود اســتالین در 

ــا نشــان داده مى شــود. جــای آن ه

یون؛ اولین ماقات/سخنرانى والدیمیر لنین در مجمع پتروسووت در اسمولنى در ۲5 اکتبر 1۹17، نسخة 1۹۲7 و 1۹35

  همه چیز عالی است
جــدای از کیــش شــخصیتى اســتالین و بت ســازی از او، دیگــر هــدف هنــر در شــوروی ســاخت 
تصویــری جــذاب از زندگــى و مخصوصــًا کار در شــوروی بــود. برنامه هــای توســعة شــوروی، 
موســوم بــه برنامه هــای پنــج ســاله، کانــون توجــه آثــار هنــری بودنــد. آثــار هنــری بــا هــدف 

انگیــزه بخشــى بــه کارگــران و فراتــر رفتــن از اهــداف تعییــن شــده خلــق مى شــدند.

دومیــن برنامــة پنــج ســاله، کــه از ســال 1۹35 آغــاز شــد، بــه جنبــش اســتاخانوفى معــروف 
شــد. الکســى اســتاخانوف  کارگــر معــدن زغال ســنگ بــود کــه بــا اســتفاده از متــة برقــى، بــه 
جــای کلنــگ آهنــى، توانســت 1۰۲ تــن زغال ســنگ در طــول شــش ســاعت اســتخراج کنــد. 
ایــن میــزان 1۴برابــر بیشــتر از کارگــران معمولــى بــود. نــوآوری و دســتاورد اســتاخانوف بــه 
زودی بــه ســوژه ای بــرای پروپاگانــدای شــوروی تبدیــل شــد. او و اعضــاءی تیمــش – چــرا 
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ــار  ــه در آث ــا شــمایلى قهرمانان ــود – ب ــردی در شــوروی غیرممکــن نب ــچ دســتاورد ف ــه هی ک
ــه یــک ســلبریتى در  ــل ب ــه زودی تبدی ــر کشــیده مى شــدند. اســتاخانوف ب ــه تصوی ــری ب هن

شــوروی شــد و از دولــت یــک آپارتمــان و یــک اســب و ارابــه هدیــه گرفــت. ]3[

نقاشــى تیــم اســتاخانوف )1۹37( اثــر جورجــى ریاژســکى  تنهــا یکــى از بى شــمار نقاشــى و 
پوســتری بــود کــه در رثــای اســتاخانوف خلــق شــدند. در ایــن تصویــر پرچــم شــوروی و متــة 
برقــى، نمــادی از تکنولــوژی و صنعــت شــوروی هســتند. اســتاخانوف و همــکاران، بــه عنــوان 
کارگــران الگــوی شــوروی، بــا شــمایلى قهرمانانــه، امــا در لباس هــای ســادة کار دیــده مى شــوند: 
ــرای تحقــق  ــا انگیــزة تمــام ب کارگــران در برنامــة توســعه بــدون هیــچ چشم داشــت مالــى و ب
ــه ای بى نقــص از رئالیســم  ــوان نمون ــر را مى ت ــد. ایــن اث اهــداف برنامــة توســعه تــاش مى کنن
ــورت  ــى ص ــا در حال ــة این ه ــت. هم ــر گرف ــتالین در نظ ــى و اس ــر گورک ــتى مدنظ سوسیالیس
ــا چالش هایــى جــدی مواجــه  ــه اهــداف توســعة خــود ب مى گرفــت کــه شــوروی در رســیدن ب
بــود و ایــن برنامه هــا تبدیــل بــه نیرویــى اساســى بــرای عقب افتادگــى شــوروی شــده بودنــد.

ــر در  ــدف هن ــر ه ــازی از او، دیگ ــتالین و بت س ــخصیتى اس ــش ش ــدای از کی ج
ــود.  ــری جــذاب از زندگــى و مخصوصــًا کار در شــوروی ب شــوروی ســاخت تصوی
ــه  ــون توج ــاله، کان ــج س ــای پن ــه برنامه ه ــوم ب ــوروی، موس ــعة ش ــای توس برنامه ه
آثــار هنــری بودنــد. آثــار هنــری بــا هــدف انگیــزه بخشــى بــه کارگــران و فراتــر 

ــدند. ــق مى ش ــده خل ــن ش ــداف تعیی ــن از اه رفت

ریاژسکى؛ قبل از شیفت، تیم استاخانوف، 1۹37
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پاستوف؛ جشن مزرعة اشتراکى، 1۹37

 وضعیــت در کشــاورزی نیــز بهتــر از صنعــت نبــود. شــبکه ای پیچیــده از عوامــل حاکمیتــى، 
ــه  ــى ک ــد. در حال ــزارع بودن ــه در م ــروز فاجع ــث ب ــى باع ــای طبیع ــزی و بحران ه برنامه ری
روســیه از قحطــى شــدید مــواد غذایــى رنــج مى بــرد و دیگــر کشــورهای تابــع شــوروی، از 
ــدان  ــد، هنرمن ــى مى کردن ــه تلق ــى هایى عامدان ــا را نسل کش ــن قحطى ه ــن، ای ــه اوکرای جمل
ــد.  ــوروی مى پرداختن ــت در ش ــذا و نعم ــى غ ــور و فراوان ــاری از وف ــق آث ــه خل ــوروی ب ش
نقاشــى جشــن مزرعــة اشــتراکى )1۹37( اثــر پاســتوف،  روســتاییانى را در پایــان برداشــت 
ــى  ــا لباس های ــرادی خوش خــوراک ب ــد؛ همگــى اف ــى نشــان مى ده در حــال جشــن و پایکوب
رنگارنــگ و تمیــز هســتند و غــذا بــه انــدازة کافــى بــرای همــه روی میزهــا دیــده مى شــود.
 ایــن وضعیــت در جنــگ جهانــى دوم نیــز تغییــر نکــرد. بــا وجــود تلفــات ســنگین شــوروی 
در ایــن جنــگ میهن پرســتانة بــزرگ و دفــاع در برابــر آلمــان نــازی – چیــزی بیــن 1۸ تــا ۲6 
میلیــون نفــر – تبلیغــات شــوروی از طریــق آثــار هنــری همچنــان ادامــه داشــت. در حالــى کــه 
زنــان و کــودکان بــه طــور اجبــاری بــرای کنــدن خندق هــای ضــد تانــک در اطــراف شــوروی 
بــه کار گرفتــه مى شــدند و حــدود یــک میلیــون نفــر از مــردان تحــت ســلطة شــوروی بــرای 
ــازی پیوســتند، شــمایل موجــود در پوســترها و  ــه آلمــان ن فــرار از حکومــت سوسیالیســتى ب
نقاشــى های شــوروی مــردم را در حــال رشــادت و از جــان گذشــتگى در میــدان نبــرد نشــان 
ــه  ــش شــوروی ب ــری ارت ــش خــود در حــال رهب ــا شــکوه و بین ــتالین ب ــدر اس ــد و پ مى دادن

ســمت پیــروزی بــود.
ــان  ــوذ خــود را در جه ــت و نف ــای حاکمی ــى، شــوروی توانســت مرزه ــگ جهان ــس از جن  پ
ــوک  ــردم بل ــه م ــى ک ــد. در حال ــه کن ــر از همیش ــرق را بزرگ ت ــة ش ــترش داده و جبه گس
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شــرق در کشــورهای غیــر از روســیه بــه بهانــة تحقــق اهــداف سوسیالیســم زیــر ظالمانه تریــن 
ــوروی  ــدان ش ــد، هنرمن ــر مى بردن ــه س ــا ب ــل عام ه ــى قت ــا و حت ــت ها و محرومیت ه سیاس
در آثارشــان مــردم بــا ملیت هــا و نژادهــای مختلــف را بــه صــورت برابــر در کنــار یکدیگــر 
ــد! ــاش مى کنن ــق اهــداف سوسیالیســم ت ــرای تحق ــد کــه در کمــال شــادی ب نشــان مى دادن

ــام  ــه روزی ن ــى ک ــود. ملت ــوال ب ــن من ــه همی ــز ب ــری نی ــر هن ــاخه های دیگ ــت در ش وضعی
افــرادی چــون داستایوفســکى و چایکوفســکى را در میــان بــزرگان ادبیــات و موســیقى خــود 
مى دیــد، در طوفانــى از پروپاگانــدای دولــت در قالــب موســیقى و ادبیــات گرفتــار شــده بــود. 
ــه ســرودهای  ــرق روســى جــای خــود را ب ــر زرق و ب ــرد و پ ــه ف ــة منحصــر ب موســیقى و بال
ــگى  ــعارهای همیش ــز ش ــزی ج ــا چی ــا و تئاتره ــود و در کتاب ه ــتى داده ب ــک کمونیس خش

ــد. ــرار نمى ش ــزب تک ح
ــازی  ــت پاکس ــدگان سیاس ــان کشته ش ــوان در می ــیاری را مى ت ــعرای بس ــندگان و ش نویس
روســیه تحــت رهبــری اســتالین یافــت: بابــل ، خارمــس ، ماندلشــتام ، پیلنیــاک  و کلیوئف  از 
نویســندگان بااســتعدادی بودنــد کــه در جوانــى و اوج دوران کاری خود کشــته شــدند. تا ســال 
1۹3۲ تمــام گروه هــای مســتقل نویســندگى منحــل شــدند و اتحادیــة نویســندگان شــوروی 
تنهــا نهــادی بــود کــه کار نظــارت و کنتــرل بــر نویســندگان را بــر عهــده گرفــت. رئالیســم 
سوسیالیســتى بــه تنهــا ســبک قابــل قبــول تبدیــل شــد. ادبیــات روســیه تحــت ســلطة تمــام 

شورپین ؛ صبح سرزمین مادری، 1۹۴۸
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ــه ســبک  ــوط ب ــرار گرفــت. ایــن بخشــنامه ها تمــام جنبه هــای مرب و کمــال »بخشــنامه ها« ق
ــا ذهنیــت حزبــى  ــد؛ ادبیــات بایــد ب ــه نویســندگان دیکتــه مى کردن و محتــوای نوشــته ها را ب
ــوب(  ــد نامطل ــکال )بخوانی ــای غیرتیپی ــى از جنبه ه ــود؛ یعن ــکال مى ب ــد و تیپی ــته مى ش نوش

ــرد. ــاب مى ک ــت شــوروی اجتن واقعی

ــر ادبیــات  ــر نظی ــه حوزه هایــى امن ت در ایــن فضــا، تعــدادی از نویســندگان بااســتعداد روس ب
کــودکان و ترجمــه روی آوردنــد. پــس از تثبیت رئالیســم سوسیالیســتى، نویســندگان روســیه به 
دو دســتة نویســندگان مــورد تأییــد حکومــت و نویســندگان فــراری و زیرزمینــى تقســیم شــدند. 
ــر الکســى تولســتوی ، کــه پــس از انقــاب از روســیه گریختــه  بســیاری از نویســندگان، نظی
بودنــد، بــا روی آوردن بــه رئالیســم سوسیالیســتى توانســتند محبــوب اســتالین شــوند و دوبــاره 
ــم  ــول رئالیس ــن اص ــندگان، پذیرفت ــیاری از نویس ــد. بس ــود بازگردن ــادری خ ــرزمین م ــه س ب
سوسیالیســتى و خــرج کــردن ذوق و اســتعداد خــود در ایــن ســبک را تنهــا راه بقــا دیدنــد. ]۴[

پراهیم ؛ جنگ برای صلح، 1۹5۰

ــود را  ــوذ خ ــت و نف ــای حاکمی ــت مرزه ــوروی توانس ــى، ش ــگ جهان ــس از جن پ
ــى  ــد. در حال ــه کن ــر از همیش ــرق را بزرگ ت ــة ش ــترش داده و جبه ــان گس در جه
ــة تحقــق اهــداف  ــه بهان ــر از روســیه ب ــوک شــرق در کشــورهای غی ــردم بل کــه م
ــا  ــل عام ه ــى قت ــا و حت ــت ها و محرومیت ه ــن سیاس ــر ظالمانه تری ــم زی سوسیالیس
بــه ســر مى بردنــد، هنرمنــدان شــوروی در آثارشــان مــردم بــا ملیت هــا و نژادهــای 
ــال  ــه در کم ــد ک ــان مى دادن ــر نش ــار یکدیگ ــر در کن ــورت براب ــه ص ــف را ب مختل

ــد! ــاش مى کنن ــم ت ــداف سوسیالیس ــق اه ــرای تحق ــادی ب ش



وی
شور

در 
هنر 

وال 
ز

258IIFOM

 پدر استالین نه، رئالیسم سوسیالیستی آری
ــوک  ــتالین زدایى در بل ــچف، دوره ای از اس ــط خروش ــوایى او توس ــتالین و رس ــرگ اس ــا م ب
شــرق آغــاز شــد. تصاویــر پدرســاالرانه ی اســتالین بــه مــرور از هنــر شــوروی حــذف شــدند، 
امــا رئالیســم سوسیالیســتى همچنــان بــه عنــوان تنهــا ســبک هنــری قابــل قبــول در جامعــة 

سوسیالیســتى بــه حیــات خــود ادامــه داد.
در ســال های جنــگ ســرد، آثــاری از نبــرد میــان بلــوک شــرق و غــرب را مى تــوان در قلمــرو 
هنــر نیــز مشــاهده کــرد. بــرای افــراد باالدســِت حــزب حیاتــى بــود کــه رقیبــى را در برابــر 
اکسپرسیونیســم انتزاعــى معرفــى کننــد. ســبکى تمــام آمریکایــى و بســیار پررونــق و گــران 
ــرد.  ــى خــود بهــره مى ب ــرای عینــى کــردن هویــت درون ــزاری ب کــه در آن هنرمنــد از هــر اب
ــى  ــرایطى اجتماع ــد، ش ــد باش ــبک واح ــک س ــه ی ــتر از آن ک ــى بیش ــم انتزاع اکسپرسیونیس
ــذاری  ــه اثرگ ــر ب ــای دیگ ــا مدیوم ه ــوم ی ــش روی ب ــق کن ــد در آن از طری ــه هنرمن ــود ک ب
ــهورترین  ــوم از مش ــو  روی ب ــش روتک ــوالک  و آرام ــى پ ــای عصب ــت. کنش ه مى پرداخ
ــى دوم،  ــگ جهان ــس از جن ــال های پ ــه در س ــد ک ــى بودن ــم انتزاع ــای اکسپرسیونیس نموده

ــد. ]۲[ ــى را در نوردی ــای غرب ــکا و ســپس کل اروپ آمری

پوالک؛ نقاشى دیواری روی زمینة سرخ هندی، 1۹5۰
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روتکو؛ نارنجى و زرد، 1۹56

رواج اکسپرسیونیســم انتزاعــى 
ــى  ــری آمریکای ــوان هن ــه عن ب
ــن اجــازه  ــه ســران شــوروی ای ب
ــا وجــود  ــى ب را نمــى داد کــه حت
در  اســتالین زدایى  سیاســت 
هنــری  فضــای   1۹5۰ دهــة 
شــوروی را آزاد کننــد. عــاوه 
ــد  ــى مانن ــت هنرهای ــر وضعی ب
ــر  ــه پیش ت ــات ک ــى و ادبی نقاش
ــا اشــاره شــد، رئالیســم  ــه آن ه ب
ــر  ــه هنرهــای غی سوسیالیســتى ب
ــیقى  ــخصًا موس ــه – مش بازنمایان
ــدا  ــط پی ــز بس ــاری – نی و معم

ــرد. ک
ــتالین  ــداری اس ــود طرف ــا وج ب
از موســیقى کاســیک غربــى، 

بســیاری از پیشــرفت ها و روندهــای موســیقى کاســیک در ســال های منتهــى بــه انقــاب رد 
شــدند. جریان هــای موســیقى رمانتیــک متأخــر و آوانــگارد قابــل قبــول نبودنــد و در نتیجــه 
آهنگســازان روس، کــه همــواره در مرکــز بســط و پیشــرفت موســیقى اروپــا قــرار داشــتند، 
ــى روی  ــاده و محل ــای س ــارمانتیک و ملودی ه ــای پیش ــه فرم ه ــابقه ب ــردی بى س در عقب گ

ــد. آوردن
پروکفیــف ، شوســتاکوویچ  و خاچاطوریــان  ســه قطــب موســیقى کاســیک در شــوروی بودند. 
ایــن ســه على رغــم نوآوری هــا و ســبک منحصــر بــه فــرد خــود در موســیقى، بخــش بزرگــى 
ــى  ــة موســیقى اروپای ــى، جنگــى و اصــول کهن ــه موســیقى های محل از ســاخته های خــود را ب
اختصــاص دادنــد. موســیقى کاســیک در شــوروی نقشــى انگیزشــى داشــت و فرم هایــى ماننــد 
ــى  ــاص را بازنمای ــى خ ــه روایت ــیکى ک ــیقى های کاس ــه ای )موس ــیقى های برنام ــرا و موس اپ

مى کننــد( تبدیــل بــه ابــزار پروپاگانــدای دولــت شــده بودنــد.
ــر  ــدان دیگ ــوان از هنرمن ــوروی را مى ت ــهور ش ــیقى دانان مش ــع موس ــال وض ــن ح ــا ای ب
ــوذ  ــیقى دان ها و نف ــن موس ــى ای ــهرت جهان ــت. ش ــر گرف ــاعدتر در نظ ــر مس ــاخه های هن ش
ــى  ــزب توانای ــد ح ــث مى ش ــکا باع ــى و آمری ــای غرب ــری اروپ ــل هن ــان در محاف قوی ش
ــیقى  ــگار موس ــر آوان ــیاری از عناص ــال، بس ــرای مث ــد. ب ــته باش ــا را نداش ــرکوب آن ه س
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ــه  ــا آزادی نســبى ب ــا شوســتاکوویچ ب ــود، ام ــل تحمــل نب ــرای اســتالین قاب شوســتاکوویچ ب
اســتفاده از ایــن نوآوری هــا در موســیقى خــود ادامــه مــى داد. بــه لطــف میــراث آموزشــى کــه 
از دوران تــزاری در روســیه باقــى مانــده بــود، کنســرواتوارهای موســیقى روســیه محــل ظهــور 
ــتراخ  و  ــون اویس ــى همچ ــد. پدیده های ــتم بودن ــرن بیس ــد ق ــدگان بى مانن ــیاری از نوازن بس
روســتروپوویچ  بــه شــهرت جهانــى رســیدند و بــا اجــرا در کنســرت های بلــوک غــرب خــود 

ــد. ــدا کردن ــزب ج ــای ح ــد محدودیت ه را از کمن
امــا در دیگــر شــاخه های هنــر، وضعیــت بغرنج تــر بــود. هنرمنــدان زیــادی بــه طــور مخفیانــه، 
ــى  ــد. حتــى بســیاری از هنرمندان ــه فعالیــت مشــغول بودن زیرزمینــى و مســتقل در شــوروی ب
کــه بــه طــور رســمى آثــار رئالیســتى سوسیالیســتى خلــق مى کردنــد نیــز بــه طــور پنهانــى بــه 
فعالیــت مســتقل خــود ادامــه مى دادنــد. امــا موانــع بســیاری بــرای پیشــرفت ایــن بخــش از هنــر 
تحــت حاکمیــت سوسیالیســتى وجــود داشــت. اولیــن و مهم تریــن دلیــل، ســرکوب و سانســور 
شــدید حــزب در مواجهــه بــا هرگونــه انتشــار و نمایــش ایــن آثــار بــود. در ســال 1۹7۴، گروهى 
از هنرمنــدان مســتقل در زمینــى نزدیــک بــه مســکو بــه برگــزاری یــک نمایشــگاه اقــدام کردند. 
نمایشــگاه بــه ســرعت توســط حــزب لغــو و تمــام آثــار توســط ماشــین های آب پــاش و بولدوزر 

تخریــب شــد؛ نمایشــگاهى کــه »نمایشــگاه بولــدوزر« نــام گرفت.
 عــاوه بــر ســرکوب صریــح حــزب، موانــع دیگــری نیــز بــر ســر راه هنــر مســتقل در شــوروی 
وجــود داشــت. روســیه در طــول تاریــخ قبــل از انقــاب خــود همــواره یکــى از کانون هــای 
ــه  ــرب ب ــای غ ــل اروپ ــر مل ــای دیگ ــه پ ــا ب ــدان روس پ ــود و هنرمن ــرب ب ــدن غ ــر تم هن
ــا  ــدان روســیه ب ــاط هنرمن ــس از انقــاب ارتب ــد. پ ــر مى پرداختن ــوآوری در هن پیشــرفت و ن
باقــى ملــل اروپــای غربــى قطــع شــد. آثــار هنرمنــدان مســتقل شــوروی بیشــتر از ایــن کــه 
ــر  ــد در براب ــى بودن ــند، مقاومت ــرب باش ــوک غ ــری بل ــرفت های هن ــت پیش ــى در جه حرکت
رئالیســم سوسیالیســتى و بخشــنامه های هنــری دولــت. دوری از فضــای هنــری غــرب باعــث 
مى شــد تــا هنرمنــدان شــوروی بــا فلســفه و منابــع جنبش هــای جدیــد آشــنایى نداشــته باشــند. 
ایــن شــکاف رفتــه رفتــه باعــث ایجــاد فاصلــه بیــن تکنیــک و محتــوای هنــر روســى و هنــر 
ــد  ــز چن ــه ج ــوروی – ب ــده از دوران ش ــى باقى مان ــری زیرزمین ــار هن ــد. آث ــرب ش ــوک غ بل
اســتثناء – امــروزه بیشــتر بــه عنــوان آثــاری خــاص و منحصــر بــه فــرد مــورد توجــه قــرار 

ــر. ــخ هن ــى در تاری ــاز و انقاب ــاری جریان س ــه آث ــد، ن مى گیرن
ــود  ــه معمــاری روســیه آســیب زد. بدیهــى ب رئالیســم سوسیالیســتى شــاید بیشــتر از همــه ب
ــر زرق و  ــای پ ــرای معماری ه ــى ب ــا جای ــوری پرولتاری ــر دیکتات ــفه و فق ــت فلس ــه تح ک
ــا فروپاشــى شــوروی، ســرزمینى کــه روزی  ــد. ب ــى نمى مان ــورژوازی باق ــات ب ــرق و تزیین ب
فرســتادگان اوکرایــن آن را تکــه ای از بهشــت مى پنداشــتند، تبدیــل بــه ملغمــه ای خاکســتری 
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از ســاختمان های بــى روح و یکنواخــت بتنــى شــده بــود. هفــت دهــه سیاســت اصــاح طبقاتــى، 
ــى  ــر ملت ــى نگذاشــت. کمت ــه باق ــزی جــز یــک ویران ــر روســیه چی ــای خارق العــادة هن از بن
ــوده و  ــوروی ب ــى ش ــه بزرگ ــى ب ــدرت سیاس ــب ق ــه صاح ــت ک ــخ یاف ــوان در تاری را مى ت

یادگارهــای هنــری ایــن چنیــن اندکــى از خــود بــه جــا گذاشــته باشــد.

منابع
1 -  Art in the Soviet Union; Richard B. K. McLanathan; Atlantic

ــا  ــا؛ لوردان ــب و گرایش ه ــا، مکات ــا، نظریه ه ــتم، جنبش ه ــرن بیس ــر ق ــیان هن ۲ – شورش
پارمزانــى؛ ترجمــة مریــم چهــرگان، ســمانه میرعابــدی؛ چــاپ ســوم 13۹3؛ مؤسســه فرهنگــى 

پژوهشــى چــاپ و نشــر
3  - Socialist Realism: Stalin’s Control of Art in the Soviet Union; James Newman; The 

Collector

4 – Russian Literature   The Stalin Era; Britannica 
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سّنت زیبایی شناسی آلمانی 
الیب نیتس و ُولف

آرمان زنده روح
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شــاید در زمانــى بعــد از ارائــه  کــردن پیشــابگاهى مردانــه توســط مارســل دوشــان، نقــاش و 
مجسمه ســاز فرانســوی، بــه عنــوان یــک اثــر هنــری بــه یــک نمایشــگاه و پذیــرش عمومــى آن 
اثــر بــه عنــوان اثــری هنــری؛ دیگــر جایــى بــرای ایــن اندیشــه نباشــد کــه همــة آثــار هنــری 
ــر  ــا از نظ ــند و ی ــا باش ــى زیب ــر زیبایى شناس ــا از نظ ــند ی ــد باش ــت هنرمن ــدة دس ــد زایی بای
احساســى عمیــق. بــه نظــر مى رســد بــا وجــود ایــن نــوع از فلســفة بصــری کــه آثــاری از ایــن 
دســت را بــه مــا ارائــه کرده انــد دیگــر جــای کار زیــادی بــرای فلســفه باقــى نمانــده باشــد. 
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه امکانــات فلســفه بــرای ســخن گفتــن از چیســتى هنــر بیــش 
ــق  ــا اندیشــه ها از طری ــادی ب ــری انتق ــر تجســمى اســت. فلســفه، درگی ــک اث ــات ی از امکان
کلمــات اســت. فلســفه بــا اســتدالل و اســتدالل متقابــل، بــا مثــال و مثــال متقابــل ســروکار 
ــتدالل  ــان و اس ــا بره ــه ب ــد، بلک ــان نمى کنن ــود را بی ــادات خ ــط اعتق ــوف ها فق دارد. فیلس
ــد.  ــد و توضیــح مى دهن ــد، تعریــف مى کنن ــد. فاســفه دلیــل مى آورن ــه مى کنن آن هــا را توجی
ــر  ــر فرات ــا از ظواه ــد ت ــدام در تاش ان ــته اند و م ــت دلبس ــه حقیق ــان ب ــه آن ــر از هم و مهم ت
ــن  ــد و همی ــه وضــوح و دقــت شــرح دهن ــد موقعیــت خــود را ب ــد. آن هــا ســعى مى کنن رون
اســت کــه امــکان بــه مبــارزه طلبیــدن و نقــد آن هــا را فراهــم مى کنــد. بنابرایــن فلســفه بیانیــه 
صــادر نمى کنــد و بــه اشــاره نیــز حــرف نمى زنــد، بلکــه بــه ارائــة مــوارد مســتدل مى پــردازد 
و از طریــق آن هــا نتیجــه مى گیــرد. امــا در عیــن حــال، فلســفه مى توانــد پرشــور و ســرزنده 
نیــز باشــد و نیــازی نیســت کــه صرفــًاً منطقــى بمانــد. بــه نظــر مى رســد چیســتى هنــر بیشــتر 
شایســتة واکنشــى فلســفى اســت تــا هنــری امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه فلســفه پاســخ 
ــرای آن دارد. یکــى از دســتاوردهای مطالعــة فلســفه، آگاهــى از ایــن نکتــه اســت  ســاده ای ب
ــون،  ــه ســادگى پاســخ داد)واربرت ــوان ب ــه ظاهــر ســاده اند، نمى ت ــه پرســش هایى کــه ب کــه ب

13۸7، ص1۲(.
ــش های  ــدازة پرس ــه ان ــد ب ــرار مى دادن ــؤال ق ــورد س ــى را م ــر و زیبای ــه هن ــش هایى ک پرس
فلســفى و چــه بســا بیشــتر از آن هــا قدمــت دارنــد. بــا ایــن همــه بــرای مدتــى طوالنــى در طــى 
تاریــخ، هنــر و زیبایــى را از یکدیگــر جــدا مى انگاشــتند. زیبایــى عمومــًاً مفهومــى متافیزیکــى 
ــرد و  ــت وجو ک ــطو جس ــون و ارس ــار افاط ــوان رد آن را در آث ــه مى ت ــد ک ــته مى ش انگاش
ــى  ــوی کل ــت. سمت وس ــر گذاش ــت س ــى را پش ــى طوالن ــر تحوالت ــى دیگ ــم از طرف ــر ه هن
ــود از تحدیــد گســترة مفهــوم هنــر و مستثنى شــدن بیــش از پیــش  ایــن تحــوالت عبــارت ب
فعالیت هــا و محصــوالت دیگــر از ایــن گســتره. صنایــع دســتى، تجــارت و مهارت هــا همگــى 
ــت. یکســان  ــن«، جــای مى گرف ــه« و »ف ــای »تِخن ــه در معن ــر، البت ــوم هن ــل مفه ــاز ذی در آغ
شــدن هنــر بــا هنرهــای زیبــا تحولــى اســت بســیار متأخــر. هیــچ هنــری چــه در مقــام مهارتــى 
عملــى و چــه در مقــام عضــوی از خانــوادة هنرهــای زیبــا، پیــش از کانــت مســتقل و خودآییــن 
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ــود و  ــًاً اقتصــادی ب ــا صرف ــى ی ــى از برنامه هــای اجتماعــى، آموزشــى، الهیات ــر جزئ ــود. هن نب
همین هــا بــه تولیــدات هنــری قــرار و قاعــده مى بخشــید. در قــرن هجدهــم بــود کــه مســائل 
ــب  ــى، در قال ــری و زیبای ــر هن ــت اث ــز ماهی ــى و نی ــى عمل ــه ارزش معرفت شناس ــوط ب مرب
یــک رشــتة مســتقل فلســفى یکپارچــه شــد و زیبایى شناســى نــام گرفت)همرمایســتر، 13۹5، 

صــص ۹ 1۰(.

آن طــور کــه کای همرمایســتر، فیلســوف، محقــق ادبــى و اســتاد فلســفه و فرهنــگ آلمانــى 
ــان زاده  ــا در آلم ــه تنه ــفى ن ــى فلس ــد زیبایى شناس ــو، مى گوی ــى اوهای ــگاه ایالت در دانش
ــًا بــه دســت آلمانى هــا  شــد، بلکــه تحــول ایــن رشــته نیــز بنــا بــه دو دلیــل مشــخص عمدت
ــر تأثیــرات  ــه شــکل غریبــى در براب صــورت پذیرفــت، اوالً، ســّنت زیبایى شناســى آلمانــى ب
ــا  ــه ب ــد در مباحث ــن ســّنت بودن ــى از ای ــود. نویســندگانى کــه جزئ خارجــى بســیار مقــاوم ب
ــز  ــه ج ــه ب ــد، البت ــره نمى گرفتن ــا به ــایر زبان ه ــات س ــج در مباحث ــای رای ــر از ایده ه یکدیگ
ــى  ــًا گرچــه ســّنت زیبایى شناســى فلســفى آلمان ــه فلســفة باســتان. ثانی ارجاعــات معمــول ب
ــى واکنــش نشــان  ــم آلمان ــه مفاهی خودبســنده اســت، فیلســوفانى بیــرون از ایــن گفتمــان ب
مى دادنــد، بى آنکــه خــود تأثیــر چشــمگیری در شــکل گیری ایــن ســّنت داشــته باشــند. بدیــن 
ــه فیلســوفان  ــو، النگــرو و ریکــور از جمل ــى، ســارتر، کروچــه، ســانتایانا، دانت ــب دیوی ترتی
کار  را  آلمانــى  زیبایى شناســى  در  پرورش یافتــه  مفاهیــم  همگــى  کــه  بى شــماری اند 
مى گرفتنــد. فلســفة هنــری کــه طــى قــرون نوزدهــم و بیســتم در بریتانیــا، فرانســه، ایتالیــا، 
ایــاالت متحــده و ســایر مناطــق خلــق مى شــد بــر ســّنت آلمانــى مبتنــى و متکــى بــود. خاصــه 
ــن  ــى شــکل گرفــت و بنابرای آنکــه »رشــتة« زیبایى شناســى فلســفى یکســره در تفکــر آلمان

ــده نخواهــد شد)همرمایســتر،13۹5، ص 1۰(. ــن ســّنت، فهمی ــق ای ــدون شــناخت دقی ب
ــه  ــاف آنچ ــى، برخ ــى آلمان ــّنت زیبایى شناس ــخ س ــری تاری ــرای پیگی ــد ب ــر مى رس ــه نظ ب
ــت  ــم، گوتفری ــرن هفده ــهیر ق ــدان ش ــوف و ریاضی ــراغ  فیلس ــه س ــد ب ــت، بای ــوم اس مرس
ــى و  ــاب زیبایى شناس ــری در ب ــس اث ــت. الیب نیت ــس )1716-16۴6(، رف ــم الیب نیت ویلهل

ــر ایــن ســّنت قابــل توجــه اســت. هنــر ننوشــت امــا تأثیــر منظومــة فلســفى او ب
ــود کــه  ــن ب ــى اســت و اصــل اساســى تفکــر او ای محــور اساســى فلســفة الیب نیتــس الهیات

ــا،  ــا، فرانســه، ایتالی ــرون نوزدهــم و بیســتم در بریتانی فلســفة هنــری کــه طــى ق
ایــاالت متحــده و ســایر مناطــق خلــق مى شــد بــر ســّنت آلمانــى مبتنــى و متکــى 
ــى  ــر آلمان ــره در تفک ــفى یکس ــى فلس ــتة« زیبایى شناس ــه »رش ــه آنک ــود. خاص ب
ــد  ــده نخواه ــّنت، فهمی ــن س ــق ای ــناخت دقی ــدون ش ــن ب ــت و بنابرای شــکل گرف

شــد.
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ــا  ــد اســت بنابرایــن دارای وحدتــى در خــود اســت و بنیــان واقعیــت ب عالَــم مخلــوق خداون
قوانیــن و قواعــد عقلــى بایــد ایــن  همــان باشــد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه ایــن این همانــى 
ــه  ــت ک ــاد داش ــس اعتق ــد. الیب نیت ــدا کرده ان ــى پی ــک تجل ــق و فیزی ــات، منط در ریاضی
ســطوح مختلفــى از شــناخت وجــود دارد و در نظــرش شــناخت از ادراک ناخــودآگاه شــروع و 
بــه شــناخت مطلــق ختــم مى شــد. بررســى ایــن ســطوح شــناخت بســتری مناســب را بــرای 

فعالیــت دیگرانــى چــون ولــف، بامگارتــن و مندلســون بــه وجــود آورد.
الیب نیتــس در »رســاله ای جدیــد در بــاب فاهمــة بشــر« ابتــدا شــناخت مبهــم را از شــناخت 
واضــح تفکیــک مى کنــد بــه ایــن صــورت کــه شــناخت مبهــم بــه شــکل کامــل بــه آگاهــى 
درنمى آیــد و آنقــدر مبهم انــد کــه نمــى شــود بــه واقــع از موضــوع ادراک، شــناختى حاصــل 
کــرد. ماننــد صــدای امــواج اقیانــوس کــه قابــل تقلیــل بــه صــدای تک تــک امــواج نیســت. 
امــا شــناخت واضــح آگاهانــه اســت و بــه تشــخیص و تمیــز متعلــق شــناخت منتهــى مى شــود. 
ــفته( و  ــوش )آش ــناختى مغش ــى ش ــود یک ــیم مى ش ــوع تقس ــه دو ن ــود ب ــح خ ــناخت واض ش
ــوس  ــای محس ــدَرک مؤلفه ه ــوش، ُم ــح و مغش ــناخت واض ــز. در ش ــناختى متمای ــری ش دیگ
ــن  ــه ای ــم ک ــورت مى دانی ــر ص ــه ه ــا ب ــت ام ــز نیس ــل تمای ــا قاب ــرای م ــه ب ــادی دارد ک زی
ــن  ــا ممک ــن مؤلفه ه ــمردن ای ــز برش ــح، متمای ــناخت واض ــا در ش ــد. ام ــود دارن ــا وج مؤلفه ه
ــى  ــد. یک ــیم مى کن ــته تقس ــه دو دس ــم ب ــز را ه ــناخت متمای ــس ش ــه الیب نیت ــت. در ادام اس
شــناخت تــام و دیگــری غیرتــام. شــناخت تــام مطلقــًا عقانــى اســت و بــه نــدرت بــرای بشــر 
ــورد  ــث در م ــرای بح ــت. ب ــد اس ــوص خداون ــطح آن مخص ــن س ــد و عالى تری ــاق مى افت اتف
زیبایى شناســى، شــناخِت واضــح و مغشــوش اســت کــه اهمیــت دارد. شــناختى کــه تمامــى 
عناصــِر عیــن را تــک بــه تــک اســتخراج نمى کنــد بــا اینکــه مــا از پیچیدگــى عیــن و وجــود 
عناصــر متعــدد در آن آگاهیــم. در نظــر الیب نیتــس چنیــن شــناختى غنــى، چندوجهــى و دارای 
ــى  ــا بى عاقگ ــه ی ــون عاق ــاتى چ ــن احساس ــبب برانگیخت ــوان س ــت و مى ت ــى اس بارعاطف
ــار  ــد و اظه ــرار مى ده ــناخت ق ــطح از ش ــن س ــى را در ای ــر و زیبای ــس هن ــد. الیب نیت باش
ــًاً  ــر و عموم ــای توجیه ناپذی ــامل گزاره ه ــًا ش ــناختى ضرورت ــه داوری زیبایى ش ــد ک مى کن
عاطفــى اســت. او همچنیــن زیبایــى را صرفــًاً متعلــق شــناخت ناکامــل بشــری مى دانــد چــرا 
کــه شــرط مقدماتــى بــرای داوری زیبایى شناســانه داشــتن تصــوری آشــفته از آن اســت. پــس 
زیبایــى در ذهــن خداونــد غایــب اســت، چــرا کــه شــناخت خداونــد، شــناختى کامــل و متمایز 

است)همرمایســتر،13۹5، صــص ۲1-۲3(.
اندیشــمند بعــدی کــه مســتقیمًاً وام دار الیب نیتــس بــود و تأثیــری ژرف بــر تاریــخ 
ــاب  ــف در ب ــدگاه ول ــت. دی ــف )175۴-167۹( اس ــتین ول ــت؛ کریس ــى داش زیبایى شناس
ــد  ــازد. نبای ــى او را مى س ــاس زیبایى شناس ــى دارد و اس ــى الیب نیتس ــى چارچوب ادراک حس
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فرامــوش کــرد منطــق و روش شناســى ولــف بــا الیب نیتــس متفــاوت اســت و خــود ولــف نیــز 
ــفى اش را  ــام فلس ــد و نظ ــفته مى ش ــد آش ــه او مى زدن ــه ب ــى ولفى« ک ــب »الیب نیتس از برچس

مســتقل از الیب نیتــس مى انگاشــت.
ــح و  ــناخت واض ــده ی ش ــى ای ــد یک ــذ مى کن ــس اخ ــف از الیب نیت ــه ول ــى ک ــدة اساس دو ای
مغشــوش اســت کــه شــرح آن پیش تــر رفــت و دیگــری اینکــه لــذت، خــود عبــارت اســت 
ــى را  ــة صفات ــس کلی ــر الیب نیت ــه در نظ ــرا ک ــىء چ ــود در ش ــال موج ــِى کم از ادراک حس
کــه در اشــیاءء موجودنــد را مى تــوان تعبیــر بــه کمــال کــرد زیــرا خداونــد جهــان موجــود را 
ــى  ــود. از طرف ــا ب ــن آن ه ــد کــه کامل تری ــای ممکــن برگزی ــان جهان ه ــل از می ــن دلی ــه ای ب
ــه  ــاری ب ــه اعتب ــم ب ــیاءء درک مى کنی ــایر اش ــه در س ــى ک ــت کمال ــد اس ــس معتق الیب نیت
خودمــان منتقــل مى شــود. و نتیجــه آنکــه ادراک زیبایــى در حیطــة هنــر، ولــو نــه صرفــًاً در 
حیطــة هنــر، هــم بالــّذات لذت بخــش اســت و هــم ابــزاری ارزشــمند اســت زیــرا بــه بهبــود 

ــود)گایر، 13۹۹، ص 17-1۸(. ــى مى ش ــس منته نف
تفــاوت اساســى ولــف و الیب نیتــس در ایــن اســت کــه منطــق و روش شناســى ولــف تــاش 
ــه یــک ترکیــب  ــى کــه ممکــن اســت ب ــا جای ــا اســتنتاج های مختلــف خــود را ت ــد ت مى کن
ســاده و همســان تحویــل کنــد. مفهــوم هماهنگــى و اصــل پیوســتگى و اصــل جهــت کافــى 
ــد  ــاش مى کن ــف ت ــى ول ــد، ول ــژه ای دارن ــگاه وی ــس، جای ــد الیب نیت ــف همانن ــام ول در نظ
ــا اهمیــت و اســتقال آن هــا را تحدیــد کنــد و نشــان دهــد کــه آن هــا پیامدهــا و نتایجــى  ت
ــف در تاریــخ زیبایى شناســى ایــن اســت  از اصــل عــدم تناقــض هســتند. اهمیــت دیگــر ول
کــه بــرای نخســتین بــار مســأله ی زیبایى شناســى در مکتــب آلمانــى بــه مــدد بســتری کــه او 
فراهــم کــرد، برخــاف مکاتــب زیبایى شناســى بریتانیــا و فرانســه، تحــت مراقبــت و راهنمایــى 

ــلمانى و ماحــوزی، 13۹7(. ــرد)داودی، س ــرار مى گی فلســفة سیســتماتیک ق
ایــن ایــدة ســّنتى کــه هنــر واســطة خاصــى بــرای بیــان حقایــق مهــم اســت مبنــای کار ولــف 
قــرار گرفــت. در نظــر ولــف نوعــى از فلســفة هنرهــا امکان پذیــر اســت ولــى صرفــًاً بــه عنوان 
بخشــى از فنــون. در واقــع ولــف »هنــر« را در معنــای وســیع کلمــه و هم ســان بــا واژة یونانــى 
»تِخنــه« بــه کار مى بــرد. یعنــى هرصورتــى از مهــارت یــا صناعــت کــه هــم مســتلزم اســتعداد 
باشــد و هــم نیازمنــد تمریــن و نــه بــه معنــای مشــخصًا مــدرن »هنرهــای زیبا«)گایــر، 13۹۹، 

ص 15-16(.
ولــف در بیــن ده هــا جلــد اثــری کــه تألیــف کــرد هیــچ کــدام را مشــخصًا بــه زیبایى شناســى 
اختصــاص نــداد و زیبایى شناســى تنهــا محصــول فرعــى نظــام فلســفى ولــف بــود. دلیــل ایــن 
امــر را بایــد در فلســفة عــام ولــف جســت وجو کــرد. در قــرن هفدهــم و اوایــل قــرن هجدهــم 
تعییــن نقش هــای عقــل و تجربــه در شــناخت، موضوعــى اساســى در فلســفه بــود و فلســفه بــه 
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ــا  ــازع فیلســوفان عقل گرایــى چــون دکارت، مالبرانــش، اســپینوزا و الیب نیتــس ب ــة تن صحن
فاســفة تجربه گرایــى چــون الک، برکلــى، هیــوم، ریــد و کندیــاک بــدل شــده بــود. فاســفة 
ــه  ــادر ب ــى ق ــه تنهای ــد کــه عقــل ب ــد بودن ــًاً معتق ــى کــه نام شــان ذکــر شــد عموم عقل گرای
کشــف حقایقــى اســت کــه مســتقل از تجربه انــد و نمى تواننــد از تجربــه آموختــه شــوند امــا 
ضرورتــًا در تجربــه اعمــال مى شــوند. چنیــن حقایقــى از زمــان کانــت بــه بعــد حقایق پیشــینى 
ــه  ــه آموخت ــط از تجرب ــه فق ــى ک ــى حقایق ــینى یعن ــق پس ــاف حقای ــدند، برخ ــده مى ش نامی

ص۴۲(.  ،13۹۰ مى شــوند)وایت بک، 
ولــف را معمــوالًً عقل گرایــى رادیکال تــر از عقل گرایــان پیــش از او قلمــداد مى کننــد. بــرای 
مثــال در مقایســه بــا الیب نیتــس کــه یــک »نمى دانــم چــه« را جنبــة غیرقابــل تبییــن تجربــة 
ــداً  ــف اب ــى رود؛ ول ــره م ــى طف ــف عقان ــه توصی ــه از هرگون ــت ک ــانه مى دانس زیبایى شناس
چنیــن چیــزی را برنمى تابید)همرمایســتر، 13۹5، ص۲۲(. امــا بــرای درک بهتــر نظــر ولــف 
ــان  ــا عقل گرای ــى او را ب ــى عقل گرای ــاوت اساس ــا تف ــت ت ــى الزم اس ــاب زیبایى شناس در ب

پیشــین بــه طــور مختصــر از نظــر بگذرانیــم.
ــر  ــر ذک ــه پیش ت ــى ک ــه معنای ــینى ب ــت پیش ــچ حقیق ــه هی ــت ک ــاد داش ــًاً اعتق ــف عموم ول
شــد وجــود نــدارد و هیــچ عقــل نــاب انســانى ای خالــى از محتــوای حســى وجــود نــدارد و 
چیــزی در عقــل وجــود نــدارد کــه ابتــدا در حــس موجــود نبــوده باشــد. در واقــع ولــف نظریــة 
ــن  ــود رد مى کــرد. از ای ــاوری ب ایده هــای فطــری را کــه از بنیان هــای اساســى مکتــب عقل ب
جهــت شــاید مایــة تعجــب باشــد کــه بــه او لقــب عقل گــرا داده مى شــود. امــا حقیقــت ایــن 
ــاوری اســت کــه شــناخت پیشــینى را  ــاوری ولــف شــکل خاصــى از عقل ب اســت کــه عقل ب
بــا بســط شــناخت تجربــى ایجــاد مى کنــد. ادعــای ولــف ایــن اســت کــه مى توانــد شــرحى 
ــاد  ــا ایج ــن کار را ب ــد. او ای ــود بده ــى درک مى ش ــو تجرب ــه نح ــًا ب ــه اساس ــى از آن چ منطق
تمایــز بیــن دو نــوع شــناخت انجــام مى دهــد و آن هــا را شــناخت تاریخــى و شــناخت فلســفى 
ــزی  ــع خــام، چی ــک امر واق ــر درک ی ــد. شــناخت تاریخــى، شــناختى اســت متکــى ب مى نام
کــه وجــود دارد یــا اتفــاق مى افتــد. امــا مــا بــا حافظــه، طبقه بنــدی و فرضیه ســازی شــناخت 
ــن  ــع روش ــر واق ــک ام ــى از ی ــوع معین ــوان ن ــه عن ــاهدة آن ب ــا مش ــع ب ــود را از امر واق خ
مى ســازیم. بــه ایــن ترتیــب ایده هــای حســى بــه ایده هــای عقلــى تبدیــل مى شــوند و عقــل، 
همــان توانایــى مشــاهدة پیوندهــای ایده هــا و شــرایط الزم آن بــا چشــم ذهــن اســت. لــذا تمــام 
شــناخت عقلــى از تجربــه مى آیــد و از ایــن جهــت بــود کــه ولــف ادعــا مى کــرد بیــن عقــل 
ــف  ــاوری ول ــذا عقل ب ــد. ل ــم بزن ــل نیســت آن را بره ــه او مای ــه ازدواجــى رخ داده ک و تجرب
شــکلى بــاز و انعطاف پذیــر از عقل بــاوری اســت کــه بــر کارکــرد عقــل درتبدیــل دادة خــام 
حــواس بــه شــناخت عقانــى تأکیــد مــى ورزد و بــا همیــن رویکــرد ســعى دارد تــا همــه چیــز 
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ــک، 13۹۰، ص ۴3-۴۴(. ــات کند)وایت بی را اثب
ولــف در اثــرش، »مابعداًلطبیعــة آلمانــى«، مفهومــى را معرفــى مى کنــد کــه مبنــای محتــوای 
هستى شناســى اوســت، یعنــى کمــال. کمــال در نظــر ولــف هماهنگــى یــا همســازی انبوهــى 
از اشــیاء یــا اجــزا اســت. ماننــد هماهنگــى اجــزای یــک ســاعت بــرای رســیدن بــه هــدف کــه 

.(German Metaphysics, p. 66)نمایــش صحیــح ســاعت و دقیقــه اســت
کمــال نــزد ولــف از دو وجــه حائــز اهمیــت اســت. وجــه صــوری و وجــه محتوایــى. کمــال 
ــا از حیــث محتوایــى  ــاط دارد؛ ام ــه نظــم و هماهنگــى اجــزا ارتب ــًاً ب از حیــث صــوری، صرف
مناســبت ایــن هماهنگــى در راســتای تحقــق هدفــى اســت کــه از مجموعــه انتظــار مــى رود. 
جالــب آنکــه حقیقــت نیــز در نــزد ولــف خاصیتــى عینــى اســت کــه عبــارت اســت از انســجام 
در درون خــود اشــیاء، و ایــن درســت همــان چیــزی اســت کــه کمــال را هــم شــکل مى دهــد. 
ــر،  ــناختى دارد)گای ــى ش ــمگیری قالب ــرز چش ــه ط ــف ب ــى ول ــود، زیبایى شناس ــن وج ــا ای ب
13۹۹، صــص ۲۰ ۲1(، زیــرا همچــون الیب نیتــس، زیبایى شناســى او ناظــر بــر ادراک 
ــى  ــا نوع ــبت ب ــز، در نس ــر چی ــته از ه ــوع ادراک، گذش ــن ن ــت و ای ــوش اس ــح و مغش واض
شــناخت اســت، اگرچــه شــأن آن دوِن مرتبــة شــناخت واضــح و متمایــز عقلــى اســت)داودی، 
ســلمانى و ماحــوزی، 13۹7، ص ۸3-۸۲(. ولــف ادراک زیبایى شناســى را ســطحى از شــناخت 
مى دانــد کــه البتــه هیــچ گاه بــه ســطح شــناخت کمــال مطلــوب نمى رســد. او لــذت را شــناخت 
حســى یــا شــهودِی کمــال تعریــف مى کنــد و بــا اشــاره بــه نظــر دکارت اذعــان مى کنــد کــه 
ــذت  ــع ل ــا حاصــل مى شــود. در واق ــذت در م ــم، ل ــال را شــهود مى کنی ــه کم ــا ک ــا بدان ج ت

.(German Metaphysics, p.344) چیــزی جــز شــهودی از کمــال نیســت
ولــف بــر پایــة تعریفــش از لــذت، زیبایــى را بدیــن گونــه تعریــف مى کند: کمــال عیــن از آن 
حیــث کــه مى توانیــم آن را مقــرون بــه احســاس لــذت و از راه احســاس لــذت ادراک کنیــم. 
بــه بیانــى دیگــر زیبایــى همــان وحــدت در کثــرت یــا انســجام کثــرات اســت تــا جایــى کــه 
مى توانیــم آن را از طریــق احســاس لــذت ادراک کنیــم. بــه عقیــدة ولــف زیبایــى ویژگــى ای 
عینــى اســت کــه بــر کمــال چیزهــا مبتنــى اســت، امــا در عیــن حــال ویژگــى ای نســبى اســت 
ــد  ــوژه هایى مانن ــه س ــود ک ــوب مى ش ــال منس ــه کم ــت ب ــط از آن جه ــرا فق ــى، زی ــه ذات و ن
مــا وجــود دارنــد کــه آن را بــه طــرز حســى ادراک کننــد. در واقــع زیبایــى در جهانــى عــاری 
ــد)گایر، 13۹۹، ص۲1( و  ــر باش ــى براب ــا زیبای ــت ب ــن نیس ــا ممک ــون م ــوژه های همچ از س
ایــن یــادآور همــان نتیجــه ای اســت کــه الیب نیتــس در مــورد عــدم وجــود زیبایــى در ذهــن 

خداونــد گرفتــه بــود. 
امــا نظریــة ولــف در بــاب زیبایــى و کمــال بــه همیــن ســطح انتزاعــى محــدود نمى شــود و 
ــا  ــن هنره ــى ای ــال و زیبای ــری از کم ــت های خاص ت ــف، برداش ــای مختل ــورد هنره او در م



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

269

ارائــه مى دهــد. بــرای نمونــه در مــورد هنرهــای نقاشــى و مجسمه ســازی ولــف معیــار قدیمــى 
ــه  ــود ک ــى ب ــوب نقاش ــاش خ ــع نق ــت. در واق ــوب مى دانس ــق« را مطل ــى« و »تطاب »بازنمای
ماهرانه تــر از طبیعــت تقلیــد کنــد. امــا در مــورد ســایر هنرهــا او بــه »کاربــرد مطلــوب« هــم 
توجــه داشــت. مثــًا در زمینــة معمــاری، ســاختمانى زیبــا بــود کــه هــم مظهــر کمــال صــوری 
»انســجام« باشــد و هــم کمــال محتوایــى »تناســب« را داشــته باشــد. یعنــى بــرای کاربــردی 
کــه بــه منظــور آن ســاخته شــده مطلــوب باشــد. در واقــع در اینجــا هــم معیــار تطابــق نقــش 
ــت دارد  ــه اهمی ــت ک ــت نیس ــا طبیع ــق ب ــن تطاب ــار ای ــا این ب ــد ام ــازی مى کن ــدی را ب کلی

بلکــه کمــال تطابــق بــا مقاصــد معمــار اســت کــه مهــم اســت)گایر، 13۹۹، ص ۲۲(.
ــى و  ــألة زیبای ــة مس ــخصًا دغدغ ــه مش ــدون آنک ــف ب ــس و ول ــد الیب نیت ــه ش ــه گفت چنان ک
ــخ شــدند.  ــن ســّنت زیبایى شناســى در تاری زیبایى شناســى را داشــته باشــند آغازگــر مهم تری
ــد. امــا  ــف، ماننــد الکســاندر گوتلیــب بامگارتــن، آن را ادامــه دادن ســّنتى کــه شــاگردان ول
نــه بــه عنــوان موضوعــى حاشــیه ای، بلکــه بــه مثابــة مســأله ای کلیــدی در فلســفه. در واقــع 
ــت  ــر و کم اهمی ــن زیبایى شناســى را بای ــه زمی ــف ک ــه برخــاف ول ــد ک ــدگان بودن ــن آین ای
ــد و  ــن  در آن تشــخیص دادن ــى نوی ــرورش ایده های ــرای پ ــز را ب ــد، بســتری حاصل خی مى دی

در بالیــدن آن کوشــیدند.
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تصویر صفحه ای از یکى از نسخه های ادای منثور که شخصیت های اودین، 
هیمدال، هوگین و مونین، آوتما، فنریر و اسلپیر را به تصویر کشیده است.

آفرینش و ُنه قلمرو جهان نورس
پریا  طاهایی
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ــان  ــان و خدای ــان  جه ــش و پای ــورد آفرین ــتان ها در م ــا و داس ــورس  شــامل باوره اســاطیر ن
ــش  ــلند پی ــکاندیناوی و ایس ــمالى، اس ــای ش ــق اروپ ــان مناط ــطوره ای مردم ــودات اس و موج
ــن  ــن منابعــى کــه ای ــان اســت. از مهم تری ــن مردم ــر نظــام فکــری ای از تســلط مســیحیت ب
اســطوره ها را، کــه قبــًاً بــه طــور شــفاهى و ســینه بــه ســینه در میــان مردمــان آن زمــان وجــود 
 (Poetic Edda)داشــته اســت، به دســت مــا رســانده، دســت نوشــته ای بــه نــام اِدای منظــوم اســت
ــان  ــن مردم ــج ای ــان رای ــورس، زب ــد ن ــان اول ــه زب ــادی و ب ــه حــدوداً در ســال 1۲۰۰ می ک
ــن  ــود در ای ــعرهای موج ــه ش ــد ک ــر مى رس ــه نظ ــه ب ــت، البت ــده اس ــته ش در آن دوره نگاش
ــاطیر  ــورد اس ــم در م ــع مه ــر منب ــتری دارد. دیگ ــیار بیش ــینة بس ــت و پیش ــته قدم دست نوش
نــورس اِدای منثــور (Prose Edda) اســت کــه تاریخ نــگار ایســلندی، اســنوری استورلوســن آن 
را بــا توجــه بــه شــعرهای اِدای منظــوم و بــه منظوردرســت کــردن منبعــى بــرای فهــم اشــارات 
اشــعار اســکالدیک، نوعــى از شــعر کــه در آن زمــان رایــج بــود، بــه رشــتة تحریــر در آورده 
ــا یکدیگــر تفاوت هایــى  ــع ب اســت. ایــن دو نســخه از اســاطیر در برخــى از جزییــات و وقای
ــه ســلیقة  ــن حــوزه و ب ــه نظــرات پژوهشــگران ای ــا توجــه ب ــش رو ب ــن پی ــد کــه در مت دارن
نویســنده انتخــاب شــده اند. اســاطیر نــورس منابــع دیگــری نیــز ماننــد ســاگاها، داســتان های 
ــور  ــکالدیک،  به  ط ــعار اس ــکاندیناوی و اش ــلند و اس ــخ ایس ــان و تاری ــورد جه ــوری در م منث

ــد. ــتقیم  دارن غیر مس
 

دربارة آفرینش جهان اینگونه آورده اند:
در آغــاز چیــزی بــه جــز آتــش و یــخ وجــود نداشــت. موســفلهایم  قلمــرو آتــش ابــدی بــود 
ــت  ــود داش ــه ای وج ــرو ورط ــن دو قلم ــان ای ــخ. می ــک ی ــود و تاری ــرو مه آل ــم  قلم و نیفلهای
ــه  ــگاگاپ ب ــم در گینون ــخ نیفلهای ــفلهایم و ی ــش موس ــده مى شــد. آت ــگاگاپ  نامی ــه گینون ک
ســمت هــم حرکــت کردنــد و جایــى در میانــة آن بــه هــم رســیدند. گرمــای آتــش موســفلهایم 
ــده آفریــده شــد: ایمیــر ،  یخ هــای نیفلهایــم را ذوب کــرد و از قطــرات آن اولیــن موجــود زن

ــدان خدایــان. اولیــن غــول یخــى و نیــای تمــام غول هــای پــس از خــود، از جملــه خان
دومیــن موجــود زنــده گاوی بــود کــه آوتِمــا  نــام داشــت و ایمیــر از شــیر او تغذیــه مى کــرد. 
ایــن دو موجــود نســل موجــودات پــس از خــود را پدیــد آوردنــد. آوتِمــا بــرای غــذا یخــى را 
لیــس مــى زد کــه کــم کــم شــکل ســومین موجــود زنــده را بــه خــود گرفــت کــه بــوری  نــام 
داشــت. بــوری اولیــن نفــر از خانــدان ایســیر اســت؛ خانــدان خدایــان. همزمــان از عــرق بــدن 
ــد. از وصلــت بــوری و یکــى از غول هــای یخــى ایمیــر  ایمیــر غول هــای یخــى بوجــود آمدن
فرزنــدی زاده شــد کــه بــور  نــام گرفــت. بــور بــا بســتا ، دختــر غــول یخــى بــه نــام بولفــور  
درآمیخــت و ســه پســر از ایــن وصلــت بدنیــا آمدنــد: ِوه ، ویلــى  و اودیــن ، خــدای خدایــان.
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ــدن او  ــان را از اجــزای ب ــاندند و جه ــل رس ــه قت ــر را ب ــای خــود ایمی ــى نی ــن، وه و ویل اودی
ســاختند. 

از گوشت ایمیر زمین خلق شد
و از خون او دریا

کوه ها از استخوان 
درختان از مو

و از جمجمه اش آسمان
و خدایان دلسوز از ابروهایش میدگارد را ساختند

منزلگاه پسران انسان
و از تکه های مغزش

ابرهای شوم را ساختند
» اِدای منظوم«

از جمجــة ایمیــر آســمان ســاخته شــد کــه توســط چهــار دورف بــا نام هــای شــمال، جنــوب، 
شــرق و غــرب نگــه  داشــته شــده اســت. خــود دورف هــا آفریــده شــده از کرم هایــى بودنــد کــه 

از جســد ایمیــر بیــرون آمدنــد. 

خورشــید و مــاه خواهــر و بــرادری هســتند کــه بــا ارابه هایــى جهــان را مى پیماینــد. اســب های 
ایــن ارابه هــا بســیار ســریع هســتند چــرا کــه مــاه و خورشــید توســط دو گــرگ بــا نام هــای 
هاتــى  و اســکول  دنبــال مى شــود. گفتــه شــده اســت کــه در پایــان جهــان، رگنــاروک  ایــن 
دو گــرگ باالخــره موفــق مى شــوند خورشــید و مــاه را ببلعنــد. اجــرام آســمانى و ســتارگان 
ــا  ــد ت ــرار داده ان ــمان ق ــان در آس ــه خدای ــتند ک ــفلهایم هس ــش موس ــى از آت ــز جرقه های نی

ــد. ــا تشــخیص دهن ــا اســتفاده از آن ه ــا را ب ــان و فصل ه ــد زم انســان ها بتوانن
ــا دو  ــار دری ــرادرش در کن ــن و دو ب ــه اودی ــده اســت ک ــش انســان ها آورده ش ــارة آفرین درب
ــد.  ــر« بودن ــدون تقدی ــدا »ب ــا در ابت ــن چوب ه ــد. ای ــدا کردن تکــه چــوب شــبیه انســان را پی
اودیــن و برادرانــش در آن هــا روح و نفــس دمیدنــد و بــه آن هــا توانایــى حــرف زدن و دیــدن 
و شــنیدن دادنــد. ایــن دو تکــه چــوب آســکر و امبــا نــام گرفتنــد و اولیــن انســان ها بودنــد. 

دربــارة آفرینــش انســان ها آورده شــده اســت کــه اودیــن و دو بــرادرش در کنــار 
ــدا  ــا در ابت ــن چوب ه ــد. ای ــدا کردن ــان را پی ــبیه انس ــوب ش ــه چ ــا دو تک دری
»بــدون تقدیــر« بودنــد. اودیــن و برادرانــش در آن هــا روح و نفــس دمیدنــد و بــه 
آن هــا توانایــى حــرف زدن و دیــدن و شــنیدن دادنــد. ایــن دو تکــه چــوب آســکر 

ــد. ــن انســان ها بودن ــد و اولی ــام گرفتن ــا ن و امب
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ــا   ــه آســکر  و امب ــدگارد ب ســرزمین می
ــى  ــل زندگ ــه مح ــى ک ــد، جای داده ش
فرزنــدان ایــن دو و تمــدن انســان ها 
جنــس  از  حفاظــى  خدایــان  شــد. 
ابروهــای ایمیــر بــرای محافظــت از 
ــیدند.  ــدگارد  کش ــه دور می ــان ها ب انس
دور تــا دور میــدگارد را دریــای درونــى 
و دریــای بیرونــى احاطــه کرده انــد. 
ــای  ــدر  در دری ــزرگ، یورمونگان ــار ب م
ــه دور آن  ــد و ب ــى میکن ــى زندگ بیرون

ــت. ــه زده اس حلق
ــى اســت  ــه قلمروی ــدگارد یکــى از ن می
کــه بــر درخــت زبــان گنجشــک 
ــد.  ــود دارن ــیل  وج ــزرگ، ایدگدراس ب
قدیمى تریــن  نیفلهایــم و موســفلهایم 
ــة  ــه بقی ــتند ک ــان هس ــای جه قلمروه
ــق  ــا خل ــیدن آن ه ــم رس ــه ه ــا از ب دنی
ــى از  ــرزمین خال ــم س ــود. نیفلهای مى ش
ســکنه و پــر شــده بــا بــرف و یــخ اســت 
ــن  ــم در ای ــى ه ــای یخ ــى غول ه و حت

اودین/ وتان، خدای خدایان در اساطیر نورس و دو کاغش هوگین و 
مونین اثر آرپاد اشمیدهامر

ــد. ــى نمى کنن ــرزمین زندگ س
 موســفلهایم ســرزمینى ســوزان و پــر شــده بــا آتــش و گــدازه اســت. غــول آتشــین، ســورت 
ــه  ــده ک ــى ش ــد و پیش بین ــى مى کن ــفلهایم زندگ ــان در موس ــوردة خدای ــم خ ــمن قس ، دش
ــت را  ــه باقیس ــر آنچ ــگارد و ه ــینش آس ــیر آتش ــا شمش ــان، ب ــامگاه خدای ــاروک، ش در رگن

مى ســوزاند.
آســگارد  ســرزمین خدایــان خانــدان ایســیر اســت. جایــى کــه اودیــن بــه همــراه خانــواده اش 
ــى  و  ــدر ، وال ــت و بال ــن اس ــر اودی ــان همس ــة خدای ــگ  ملک ــد. فری ــى  مى کن ــا زندگ آن ج
تــور  فرزنــدان او هســتند. تاالرهــای اودیــن والهــاال نــام دارنــد و محــل ســکونت روح نیمــى از 
کشــته شــدگان دلیــر نبردهــا هســتند. ایــن جنگجویــان هــر روز تمریــن مى کننــد تــا در نبــرد 

رگنــاروک بــرای خدایــان بجنگنــد. 
خدایــاِن خانــدان وانیــر در قلمــرو واناهایــم  زندگــى مى کننــد. خاندانــى کــه زمانــى در رقابــت 
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ــح  ــه صل ــد و ب ــرد وانیر ایســیر شکســت خوردن ــت در نب ــد و در نهای ــدان ایســیر بودن ــا خان ب
رســیدند. خدایــان وانیــر بــا جــادو و پیبشــگویى و بــاروی شــناخته مى شــوند. نیــورد ، فربــا و 
فــری  پــس از نیــرد ایســیر و وانیــر بــه نشــانه ی صلــح ســاکن آســگارد شــدند. فریــا و فــری، 
خدایــان خواهــر و بــرادر از خانــدان وانیــر هســتند. فریــا الهــه عشــق و زیبایــى و بــاروری و 
فــری خــدای فراوانــى و بــاروری محصــوالت کشــاورزی اســت. نیــم دیگــر کشــته شــدگان 

ــد. ــا مى رون ــای فری ــه تاالره ــا ب نبرده
اولفهایــم  ســرزمین الف هاســت. موجوداتــى بــا زیبایــى خیره کننــده کــه بــا طبیعــت ارتبــاط 
عمیقــى دارنــد و بــه هنــر و موســیقى خــود معــروف هســتند. آن هــا قــدرت جادویــى و دانــش 
ــا آزار دادن انســان ها اســتفاده  ــرای کمــک کــردن ی ــد و ممکــن اســت از آن ب ــى دارن فراوان

ــا الهــة وانیــر ملکــة الف هاســت. کننــد. فری
ــنگ ها  ــا و س ــر صخره ه ــت و زی ــود دورف هاس ــک و دودآل ــرزمین تاری ــوارتااولفهایم  س س
ــعل ها و   ــور مش ــک از ن ــرزمین تاری ــن س ــور ای ــا ن ــرار دارد. تنه ــا ق ــا و غاره درون تونل ه
ــت و  ــه صناع ــا ب ــود. دورف ه ــتفاده مى ش ــا اس ــرای کوره ه ــه ب ــت ک ــى اس ــعله های آتش ش
ــروف  ــایل مع ــیاری از وس ــتند و بس ــروف هس ــان مع ــى و شگفت انگیزش ــازه های جادوی س

ــن ســاختة دورف هاســت. ــزة اودی ــور و نی ــک ت ــر ، پت ــد میولنی ــان مانن خدای
یوتنهایــم  قلمــرو زندگــى غول هــای یخــى اســت و جایــى نزدیــک آســگارد و میــدگارد واقــع 
شــده اســت. ایــن ســرزمین جایــگاه باســتانى جــادو و آشــوب و طبیعــت رام نشــدنى اســت. 
لوکــى  خدایــى اســت کــه از یوتنهایــم بــه آســگارد آمــده اســت. یوتنهایــم بــه عنــوان یــک 
ســرزمین جادویــى و پــر آشــوب معمــوالً مــورد بازدیــد خدایــان قــرار نمى گیــرد امــا اودیــن 
بــرای نوشــیدن شــراب خــرد میمیــر و تــور بــرای ماجراجویــى بــا اوتــگاردا   غولــى کــه لوکــى 

خــود را بــه آن شــکل در آورده بــود  بــه یوتنهایــم ســفر کرده انــد.
هــل  در زیــر ریشــه های ایگدراســیل واقــع شــده و ســرزمین مــردگان اســت، ملکــه ی آن کــه 
همنــام بــا همیــن ســرزمین هــل نــام دارد، دختــر لوکــى اســت. هــل جایــگاه مردگانــى اســت 
کــه بــر خــاف ســاکنان تاالرهــای اودیــن، والهــاال در اثــر کهولــت ســن و بیمــاری مرده انــد 
یــا بــه هــر نحــوی مرگــى غیرشــرافتمندانه داشــته اند. هــل جهنــم محســوب نمى شــود بلکــه 
مکانــى ســاکن و دلگیــر اســت. در رگنــاروک روح افــرادی کــه در هــل زندگــى مى کننــد آزاد 
مى شــوند و علیــه خدایــان آســگارد شــورش مى کننــد. تنهــا راه رســیدن بــه هــل عبــور از پــل 

طوالنــى و باریکــى اســت کــه هلوگــر  نــام دارد.
ــه  ــزرگ ب ــک ب ــان گنجش ــت زب ــیل، درخ ــط ایدگدراس ــه توس ــای نه گان ــن قلمروه ــام ای تم
ــگارد و  ــل، آس ــیل در ه ــه ی ایگدراس ــه ریش ــه س ــود ک ــه مى ش ــده اند. گفت ــل ش ــم متص ه
یوتنهایــم قــرار دارنــد. بــر روی ایگدراســیل نیــز جانورانــى زندگــى مى کننــد و ریشــة آن در 
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جهان های نه گانة اسطوره های نورس بر روی درخت زبان گنجشک ایگدراسیل 

منابع:
www.norse mythology.org

www.worldhistory.org  

www.skjalden.com

Jackson Crawford   youtube channel 

ــام نیدهوگــر   ــه ن ــاری ب هــل را م
چهــار  همچنیــن  مى خــورد. 
گــوزن شــاخدار نیــز بــه جویــدن 
شــاخه های ایدگدراســیل مشــغول 
نــام  بــه  ســنجابى  هســتند. 
راتاتوســکور  بــر روی درخــت 
بــاالی  از  و  مى کنــد  زندگــى 
ایگدراســیل بــه روی ریشــه هایش 
نقطــة  باالتریــن  بــر  مى آیــد. 
ــم  ــه اس ــى ب ــز عقاب ــت  نی درخ
مى کنــد.  زندگــى  ودرفولنیــر  
ــیل  ــه های ایگدراس ــار ریش در کن
مى کننــد،  زندگــى  نورن هــا  
الهه هــای سرنوشــت، ســه خواهــر 
ــدی  و  ــر ، ورتان ــا نام هــای اورت ب
اســکولد  کــه سرنوشــت انســان ها 
و خدایــان را بــر تکه هــای چــوب 

حــک مى کننــد.
درختــى   همــان  ایگدراســیل 
اســت کــه اودیــن خــود را بــرای  

ــه  ــود را ب ــب خ ــه ش ــه روز و ن ــادو ن ــن ج ــرای آموخت ــرد. او ب ــى ک ــر آن قربان ــودش ب خ
ــود.  ــده ب ــروح ش ــزه مج ــا نی ــه ب ــى ک ــت، در حال ــیل آویخ ایگدراس

ماجراهای خدایان و قهرمانان در چنین جهانى اتفاق مى افتد.
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بقای نمادین مرشد و مارگاریتا 
امیلی زارویچ 

مترجم: هادی ستوده

The Master and Margarita   Artist:
 Miles Hyman,  Paris, France   2020

ــه  ــه نیروهــای مــاوراء الطبیعــه و ن ن
ــتند  ــوروی نتوانس ــورچیان ش سانس
خاقیــت و ارادة فــردی را ســرکوب 

کننــد.
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»دست نوشته ها نمی سوزند.«
ایــن جملــة نمادیــن، »مرشــد و مارگاریتــا«، اثــر میخائیــل بولگاکــف را بــه یکــى از اصلى ترین 
ارکان ادبــى روســیه تبدیــل کــرد. ایــن جملــه بــه طــور مــداوم بــه زبــان اصلــى و در تمــام 
ــى  ــد هنگام ــب کنن ــت تعج ــن اس ــنا ممک ــدگان ناآش ــود. خوانن ــل مى ش ــای آن نق ترجمه ه
ــان، محصــوِل  ــه مى شــود، کــه در رم ــن کلمــات توســط شــیطان گفت کــه متوجــه شــوند ای
نویســندگِى شــخصیت اصلــى را کــه مهجــور مانــده اســت، پــس از تــاش بــرای از بیــن بــردِن 
ــان  ــا و جه ــای م ــن دنی ــى بی ــه تمثیل ــن مبادل ــد. ای ــد و برمى گردان ــا مى کن ــش، احی آن در آت
پســین اســت کــه نشــان مى دهــد حتــى موجــودات مــاورای طبیعــى نیــز ابتــکار عمــل الزم 
را بــرای خامــوش کــردن قــدرت خاقیــت انســان ندارنــد. همان طور کــه شــیطاِن بولگاکــف   
ــد   از  ــد فعالیــت مى کن ــام ووالن ــاس یــک اســتاد خارجــى ظاهــر شــده و تحــت ن کــه در لب
طریــق کلمــات ســادة خــود اصــرار مــى ورزد، شــاهکارهای راســتین، مانــدگار خواهنــد شــد و 
هماننــد ققنــوِس اســطوره ای از خاموشــى برمى خیزنــد؛ همان طــور کــه ایــن حقیقــت توســط 
خــوِد »مرشــد و مارگاریتــا« کــه از شــعله های فاجعــه بــاِر سانســوِر شــوروی دســت نخــورده 

بیــرون آمــد، ثابــت شــد.

پوپوف به النا نوشت: "هرچه مردم کمتر در مورد رمان بدانند، بهتر است."
مســیر آغازیــن »مرشــد و مارگاریتــا« تــا انتشــار تاحــدودی رازآمیز اســت. بــه دنبــال چرخه ای 
وحشــت آور و طبیعــى از زندگــى، زایــِش ایــن رمــان در بســتِر مــرگ آغاز شــد. همســر ســوم 
بولگاکــف، النــا، کــه الهام بخــش او بــرای شــخصیت انتقام جــوی مارگاریتــا بــود، بــر بالیــن 
بولگاکــِف رنج دیــده ســوگند یــاد کــرد -   بولگاکــف در 1۰ مــارس 1۹۴۰ در ســن ۴۸ ســالگى 
درگذشــت  - کــه شــاهکار بــزرگ او را مأموریــت زندگــى خــود قــرار دهــد؛ و بــر ســرکوب 
پیــروز شــود. امــا متأســفانه، برخــاف کاراکتــر داســتانِى مارگاریتــا، النــا بــه حلقــة دلســوز 
شــیاطینى کــه بتواننــد بــه او قــدرت الزم بــرای برانگیختــِن دوبــارة رویای گمشــدة معشــوقش 
را پیشــکش کننــد، دسترســى نداشــت. او یــک انســاِن زن بــود و دوســت صمیمــى بولگاکــف، 
ــه در  ــور ک ــرد؛ همان ط ــه او ک ــه ای ب ــانى و محتاطان ــیار انس ــای بس ــوف، توصیه ه ــاول پوپ پ

کتــاِب همــراهِ خواننــده اثــر جــى. آ. کورتیــس آمــده اســت:

ــود؛  یکــى از اصــول بنیادیــِن اتحــاد جماهیــر شــوروی، سکوالریســِم سرســخت ب
ــتند،  ــاد داش ــن اعتق ــاد دی ــه نه ــر اصــًا ب ــه اگ ــت ک ــار مى رف ــهروندان انتظ از ش
ــه ایمــاِن خــود  ــة دوم ب ــدرِت کمونیســتى خــود و در مرحل ــه کشــوِر ابرق ــدا ب ابت

وفــادار باشــند.
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پوپــوف بــه النــا نوشــت: »هرچــه مردم کمتــر در مــورد رمــان بداننــد، بهتر اســت.« و »اســتادِی 
یــک نابغــه همیشــه اســتادانه باقــى خواهــد مانــد، امــا در حــال حاضــر رمــان غیرقابــل پذیرش 

اســت. 5۰ تــا 1۰۰ ســال باید بگــذرد.«
ــا  ــود. بیســت ســال طــول مى کشــد ت پیشــبینِى پوپــوف حــدود ســى ســال دور از انتظــار ب
ــون  ــان، همچ ــک رم ــا ی ــت ت ــادی اس ــان زی ــوز زم ــه هن ــا دو ده ــود. ام ــر ش ــاب منتش کت

ــد. ــى بمان ــد، مخف ــرار مى کن ــون ف ــه از قان ــکاری ک جنایت
چیــزی کــه ایــن رمــان را بــرای سانســورچیاِن شــوروی تــا ایــن حــد غیرقابــل قبــول مى کــرد، 
نــه تنهــا بــه تصویــر کشــیدن قــدرت و میــِل غیرقانونــِى زنانــه بــود، بلکــه تصویرســازِی آن 
ــه مــوازات قلمروهــای آســمانى زندگــِى پــس  ــود کــه ب ــر شــوروی ب از یــک اتحــاد جماهی
ــِم  ــوروی، سکوالریس ــر ش ــاد جماهی ــِن اتح ــول بنیادی ــى از اص ــت. یک ــود داش ــرگ وج از م
سرســخت بــود؛ از شــهروندان انتظــار مى رفــت کــه اگــر اصــًا بــه نهــاد دیــن اعتقــاد داشــتند، 
ابتــدا بــه کشــوِر ابرقــدرِت کمونیســتى خــود و در مرحلــة دوم بــه ایمــاِن خــود وفــادار باشــند. 
چیــزی کــه مرشــد و مارگاریتــا جــرأت ارائــة آن را دارد، مســکوی دهــه 1۹3۰ اســت کــه در 
معــرض شــرارت های ماوراء الطبیعــه و حضــور فراگیــِر مســیح و کتــاب مقــدس قــرار گرفتــه 
و از توقــف یــا نادیــده گرفتــن هــر یــک درمانــده اســت. دولــت هرگــز در هیــچ نقطــه ای از 
ــرای دســتور کار  ــزرگ ب ــد ب ــر نمى شــود-  یــک تهدی ــر ظاه ــدرت برت ــوان ق ــه عن ــاب ب کت
دولــت برتری طلــب- و بنابرایــن النــا نتوانســت بــه عهــد خــود بــرای انتشــار بــه موقــع کتــاب 
عمــل کنــد. حتــى یــک نامــة مســتقیم بــه اســتالین، کــه اســتعدادهای بولگاکــف در نوشــتن را 
ــى نداشــت.  ــرای حــل مســائل مهــِم پیــِش روی کتــاب دســتاورد چندان تحســین مى کــرد، ب
بــا ایــن حــال، کاری کــه النــا انجــام داد، محافظــت از دست نوشــتة رمــان بــه عنــوان زاییــدة 
ذهنــِى بازمانــده از میــراث شــوهر نویســنده اش بــود و در ســال 1۹63 نســخة جدیــدی از آن را 
بــا زحمــت ویرایــش و بازنویســى کــرد؛ عملــى کــه نشــانگِر از خــود گذشــتگى و اســتقامتى 

بــود کــه او را در ردیــِف یکــى از بزرگتریــن همســراِن نوابــغ در تاریــخ قــرار مى دهــد. 
ــا«  ــد و مارگاریت ــان »مرش ــود رم ــاب، وج ــار کت ــل و انتش ــن تکمی ــال های بی ــول س در ط
ــم  ــة Moskva تصمی ــد. مجل ــل ش ــکار تبدی ــک راز آش ــه ی ــیه ب ــى روس ــل ادب ــان محاف در می
جســورانه ای گرفــت تــا ســرانجام در ســال 1۹66 »مرشــد و مارگاریتــا« را منتشــر کنــد، امــا 
ــة بولگاکــف در  ــای زیرکان ــى سانســور شــد و بســیاری از پیام ه ــا حــد قصاب ــن نســخه ت ای
ایــن رونــد ناپدیــد شــدند. بــه عنــوان مثــال، آزادی جنســى مارگاریتــا و تمســخر بولگاکــف 
ــت کمونیســتى حــذف  ــک مل ــوان ی ــه عن ــر شــوروی ب ــى اتحــاد جماهی از فســاد و بى کفایت
شــد. بــرای اینکــه کتــاب بــا شــکوه کامــل و بــدون اختصــار منتشــر شــود، بایــد بــه خــارج از 
کشــور قاچــاق مى شــد. ناشــر Eesti Raamat در اســتونى مى توانــد افتخــار ارائــة اولیــن نســخة 
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ویرایــش نشــده را در ســال 1۹67 داشــته باشــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تنهــا یــک 
ترجمــه بــود. و از آن جــا کــه بــه زبــان اســتونیایى و نــه روســى منتشــر شــده بــود، متأســفانه 
نمــى تــوان آن را بــه عنــوان صــدای خــوِد بولگاکــف تفســیر کــرد. ناشــر ایتالیایــى Einaudi در 
اواخــر همــان ســال آن را بــه زبــان روســى منتشــر کــرد، امــا در اتحــاد جماهیــر شــوروی، تــا 
ســال 1۹73، ســه ســال پــس از مــرگ النــا، بــه درســتى منتشــر نشــد؛ اگرچــه او از دانســتِن 
رضایــِت خواننــدگان ســرکش روس کــه مخفیانــه و دور از چشــم دولــت شــوروی، نســخه های 

ــرد. ــذت مى ب ــد، ل ــه دســت مى کردن ــاب را دســت ب ــى کت کپ
طبیعتــًا زمانــى کــه همشــهریان بولگاکــف توانســتند بــه نســخه های عمومــى دسترســى پیــدا 
کننــد کــه توســط سانســورچیان فیلتــر نشــده بودنــد یــا در رونــد ترجمــه تحلیــل نرفتــه بودند، 
رمــان باعــث جنجــال و بهــت گســتردة مخاطبانــش شــد. مســلمًا ایــن کتــاب عجیبــى اســت 
ــاِت کاســیک  ــه القائ ــى کــه ب ــح مى دهــد: »خوانندگان و همان طــور کــه اســتفان الول توضی
ــا و ســطوح داســتان در  ــدة نماده ــرای تفســیر شــبکة پیچی ــد، ب شــوروی عــادت کــرده  بودن
ــزی و  ــژه فانت ــه وی ــه و ب ــتفاده از کنای ــان، اس ــوم زم ــا مفه ــادی آن ب ــورد غیرع ــان، برخ رم

ارجاعــات آن بــه مســیحیت و اســطوره، مجهــز نبودنــد.«
ــو  ــاِر لئ ــِى آث ــت و خانوادگ ــای سرراس ــه دور از دعواه ــزه ای ب ــا« آمی ــد و مارگاریت »مرش
ــار الکســاندر  ــِط انســانى در آث تولســتوی و آنتــوان چخــوف یــا عاشــقانه های تراژیــِک رواب
ــه عنــوان یکــى از بهتریــن رمان هایــى اســت کــه از  پوشــکین اســت. امــروزه، ایــن رمــان ب
ــا  ــا خوانندگانــى مــدرن ب آشــفتگى سیاســى قــرن بیســتم بیــرون آمــده، شــناخته مى شــود؛ ب
ــة ســخنگوی بامــزه(.  ــرای شــناخت شایســتگى های آن )و قدردانــى از گرب آمادگــى بیشــتر ب

ــوزند. ــدرت مى س ــه ن ــه ب ــار جاودان ــوزند«؛ آث ــته ها نمى س ــه »دست نوش ــًاً ک واقع
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