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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 

  79-110 ، صفحات1390 آذر و دی، 10 و 9های  شماره
  

  * غربیمعما
  

  نورث. سی. داگالس
 1یه بخشیقدس: ترجمه

  
 که منجر به    یطی شرا یکی.  دو نکته است   ی مدرن مستلزم بررس   یآزاد خاستگاه خصوصپژوهش در   

 جامعـه   یک آرمان اساسـ   ی را به عنوان     ی که آزاد  یدئولوژین ا ی ا أمبد دیگری و   شد ی آزاد یتقاضا
 ین تفکـر کـه آزاد     یـ ا).  اسـت  ی جهان امـروز   گیری  شکل محرک   یرویکه ن  یدئولوژیا(  داد ءارتقا

.  اسـت  متنـاقض شود،   یمش  ی هزار سال پ   باًی مربوط به تقر   داند و  یم از جهان    یمدرن را محصول بخش   
ن امر در جوامع مختلف وجـود  ی ایبرا یشتریط محتمل بیم که شرا یا دهیدگاه رس ین د یاما امروزه به ا   

 بـه  یشتریـ  کـه توجـه ب  تر دهیچی علوم و فنون پ  و تر  شرفتهی پ ی با اقتصادها  ی جوامع ،مثال ه عنوان ب. دارد
شرفت ی توسعه و پ   ،قتیدر حق . اند  ن جوامع بوده  یاز جمله ا   اند   دانش داشته  یات و به طور کل    یهنر، ادب 

ن یافتـه گذشـته و همچنـ   ی  توسـعه یهـا   مربوط به تمـدن   یها شاخص  م تما یشرفت نسب یهون پ غرب مر 
فراتـر از تمرکـز حـول نحـوه          ی آزاد خاسـتگاه افتن  یـ  ی بـرا  این پژوهش .  بوده است  یشرفت آزاد یپ

 در غرب یر و سراسری فراگیقتر  رشد وی برایحی توضستیبا می ،بنابراین. استاست یحکومت و س
  .گرددارائه 

 مکمـل توسـعه     نـد یافر بـه عنـوان      ی و توسـعه آزاد    ی رشـد اقتـصاد    یبـه بررسـ   پژوهش  ن  یر ا د
 را  تـر   دهیـ چیت از جوامع پ   ی حما ی، منابع و فراغت الزم برا     یرشد اقتصاد . م پرداخت ی خواه یاجتماع
 بر عامـل زمـان       صرفاً ی مدن یها یو آزاد  یاسید است که بدون توجه به توسعه س       یبع کند و  یمفراهم  
شه و اسـاس رشـد      یـ ربـه عنـوان      –کـار    میشدن امور و تقس    یتخصص که در آن     ییایدن.  کند یپافشار
  .رود یمش ی پی فردیها یک و آزادی دموکراتیها استی به سمت پرورش سو -یاقتصاد

                                                 
  :باشد این مقاله برگرفته از منبع ذیل می* 

Douglass C.North (1993), "The Paradox of the West", Economic History. 
   Ghodsieh2004@yahoo.com.                                                                                دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد.1
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80 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی            

پاسـخ  وجـود داشـته باشـد؟        یا  ن رابطـه  ی چنـ   بایـد  چـرا  که   باشد  میسؤالی که مطرح است این      
 شـده و ملتـزم شـده       نییت تع ین است که حقوق مالک    ی ا ارائه کرد ن  توا یم پرسشن  یکه به ا   مختصری

ن شـده  یمأ تـ یاسـ ی و سیشود که حقـوق مـدن   یمن یمأ تیتنها زمان) ی رشد اقتصاد  یط الزم برا  یشرا(
 ،نیهمچن. اهد بود وکننده خ  دی تهد ینصورت مصادره خودسرانه همواره به عنوان عامل      یرایباشد؛ در غ  

ثر ؤ مـ یستم حقـوق  یبدون وجود س  ) ه است یجاد بازار سرما  ی ا یط ضرور یکه از شرا   (یتعهدات اعتبار 
ر یپـذ   امکـان  ،دی نما ییک قراردادها را در طول زمان و مکان اجرا        یستماتیطرف و س   یببه صورت   که  

 و  تـر   دهیـ چی پ ین اقتـصادها  یل اثر متقابـل بـ     ی مستلزم تحل  تر  بخش تیپاسخ بلندتر اما رضا   . نخواهد بود 
ن تکامـل متعاقـب منـافع گونـاگون و رشـد            ید و همچنـ   یآ یمکار به وجود     می تقس نتیجهوابسته که در    

 آنهـا بـر     تـأثیر و   ن تنوع در حـال رشـد      ی همسو با ا   یها یدئولوژید و ا  ی؛ عقا یزن  قدرت چانه  یجیتدر
هـا کـه     از اشـخاص و گـروه   یفـ ی ط یتوان بـرا   یمن نگرش را    یا. باشد یم یرات نهاد یی تغ یریگ شکل
دوارم یـ ام .کـار بـرد   ه است، ب  افتی رشد   یجی آنها در طول زمان به صورت تدر       یرا ب ی و آزادگ  یآزاد

 د بپـردازم بلکـه بتـوانم      نـ ده یمـ ن تکامل را شـکل      ی که ا  ی روابط ین مقاله نه تنها به بررس     یبتوانم در ا  
  . ان کنمیز بی را نین موضوع کلی ایط الزم برایها و شرا تیمحدود

س یهلنـد و انگلـ  .  وجود دارد یخی رابطه تار  یعه آزاد  و توس  ین رشد اقتصاد  یواضح است که ب   
 1نده ساالرینما یها و توسعه دولتشگامان رشد ین پی همچن و مدرنیشگامان رشد اقتصاد یبه عنوان پ  

ا و پرتغـال کـه از توسـعه    یاسـپان  ماننـد  ییهـا در کـشورها   ین آزادیـ ا( ز هـستند  ی ن ی مدن یها یو آزاد 
  کـامالً  به طور کامل وجود نـدارد      یا رابطه نیکه چن نی ا البته. )فتای عقب ماندند توسعه ن    ی غرب یاروپا

 از رشـد    ییهـا  ن کـه دوره   ی مانند چـ   ییرامون اقتصادها ی پ یح مختصر ی به توض  ستیبا می .واضح است 
، انـد    را تجربه کرده   یفرد یها  یا آزاد ی نده ساالر ی نما یاسی س یها د نظام یا تول ی بدون وجود    یاقتصاد
شرفت یا تجربه پ  ی دوم   ی از جنگ جهان   پس سابق   یم به شورو  یتوان یمز  ی مدرن ن  یای دن یبرا. میبپرداز
  . می اشاره کنییای آسی کشورهایته در برخیو مدرن

 ،نیبنـابرا . ستیـ  ن ی امـا کـاف    اسـت، مـدرن    یهـا   ی توسـعه آزاد   ی شرط الزم بـرا    یرشد اقتصاد 
 کـه در    یطیشـرا (ط خـاص    یاز شرا  یا  ن است که چگونه مجموعه    یم ا ی حل کن  ستیبا می که   ییمعما

 و توسـعه  یمنجـر بـه رشـد اقتـصاد    ) شرفته در طول هزاره گذشته وجود نداشته اسـت        یاغلب جوامع پ  
 بـه  ی چـرا رشـد اقتـصاد    کـه  ز وجـود دارد   یگر ن ی د یک مسئله اساس  یاما  .  در غرب شده است    یآزاد
ک نفر ی هر ید به ازا  یدار تول ی، رشد پا  ی منظور از رشد اقتصاد     است؟ یین حد استثنا  ی خود تا ا   یخود

                                                 
  )Representative Government( حکومتی که وضع قوانین آن با نمایندگان ملت باشد. 1
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81     مای غرب عم

در طـول   . ت باشـد  یـ شتر از رشـد جمع    یـ د ب یـ ن است که رشد تول    ی ا ی رشد اقتصاد  یدیعامل کل . است
 ی زندگیت کلیز افزوده شده است، اما بهبود وضعیت نیافته و بر جمعیش ید کل افزایخ بشر، تولیتار

نکـه  یبـا وجـود ا    . وده اسـت  ار نادر ب  یت است بس  ینسبت به جمع  د  یعتر تول یانسان که وابسته به رشد سر     
 سـرانه در    ی بدهند، وجود نـدارد رشـد اقتـصاد        یح و روشن  ی صر یها  که به ما پاسخ    یاطالعات آمار 

 در زمان حکومت ش از جنگ با اسپارتا ی آتن پ  مانندالد  یش از م  یک قرن پنجم پ   ی جوامع کالس  یبرخ
Rhodian  رغم یـ  عل،نیبنـابرا . ده اسـت  رم رخ دای امپراطـور یی دو قرن ابتدا  ی و ط  یترانه شرق ی در مد

 یدانستند، اما رشد اقتصاد    یمم  أ تو ی را با رشد صنعت    ی گذشته همواره رشد اقتصاد     مطالعات نکه در یا
 آغاز در انگلستان    18 در قرن    ی از انقالب صنعت   پس استثنا بوده است و      یش از انقالب صنعت   یدار پ یپا

 به صورت ی دوم بود که رشد اقتصادی در عصر مدرن و از زمان جنگ جهان،قتی در حق؛شده است
ر و گسترده شده یگ  همهمدرن یز رشد اقتصادینن دوران یجانبه درآمده است و در هم گسترده و همه  

   .است
آمـوزش و  (هـای انـسانی    منبع رشد اقتـصادی را بـه تکنولـوژی، سـرمایه       بسیاری از اقتصاددانان    

های رو به کاهش مـرتبط بـا رشـد بازارهـای              نههزی (اسی از مق  ی ناش یها صرفهو  ) های انسانی  مهارت
وری و در     که این منابع به وضوح منابع تقریبی افزایش بهـره          از آنجایی . اند  نسبت داده ) مقیاس بزرگ 

 از اینهـا رشـد     بـود، خیلـی پـیش   به این صورتاگر .  منابع غایی و نهایی نیستنداما رشد هستند،   نتیجه
هـای جهـانی انـسان     تـرین ویژگـی   و پیشرفت به عنوان یکی از مهم زیرا تمایل به بهبود     شد  جهانی می 

هـا یـا      دادنـد ایـن بـود کـه بـر تکنولـوژی              انجام مـی   ستبای می دانشمندان   تنها کاری که  ظاهر شده و    
امـا  . گـذاری کننـد     شـد، سـرمایه     بخشی مـی    ها و علومی که منجر به تولید چنین نتایج رضایت           مهارت

گـذاری    اند که چنـین سـرمایه        نتوانسته )تی در بسیاری از جوامع مدرن     و ح (دانشمندان در طول تاریخ     
  . شایسته و صحیحی انجام دهند

اند، زیرا ساختارهای سـازمانی و        های الزم را در این خصوص انجام نداده         گذاری   سرمایه جوامع
 نـه تنهـا     هـای انـسانی    نقصان و قـصور سـازمان     . ای را برای آنها ایجاد نکرده است        نهادی چنین انگیزه  

 و سیاسـی را نیـز بـه         یهـای اجتمـاعی، فکـر       ماندگی  شده، بلکه عقب  ماندگی اقتصادی     منجر به عقب  
های   مد ما را به سوی سازمان     اهای اقتصادی کار     سازمان ی جستجو برا  ،در حقیقت . همراه داشته است  

و اجـرا    اقتـصادی را تعریـف        بـازی  ی اسـت کـه قواعـد      این ساختارهای سیاس  سیاسی سوق داد، زیرا     
کـه هنـوز بـه درسـتی        ( وجـود دارد     یهای متقـابل    بین اقتصاد و ساختارهای سیاسی پیچیدگی     . کند  می

وقتی برای . هایی باشیم که منجر به رشد در غرب شد ما باید به دنبال یافتن سرنخکه ) اند شناخته نشده
های  چارچوب نبال یافتن  د  به ستبای میگردیم،    های آزادی مدرن به هزار سال قبل باز می          یافتن ریشه 
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هـای انـسانی را       هـایی شـد کـه فعالیـت         باشیم که منجر به جهـش آگـاهی       نهادی و هم مفاهیم فکری      
برتری، تر از همه اینکه باید عوامل پویای تغییر را کشف کنیم که غرب را به سوی                مهم. هدایت کرد 

  . پیشرفت و استیال سوق داد
  

  شرایط اولیه. 1
 تـأثیر ات امروز را تحت     های دیروز تصمیم     که چگونه انتخاب   ن است یااریخ   ت  موضوع که از آنجایی 

. اجبار الزمه و ضرورت تداوم تاریخ بوده است    نیست بلکه    اختیاری   آغازیهر  بنابراین  ،  دهد یقرار م 
خ ی از تـار یتنها بخش کوچک به تاریخ هزار سال پیش اروپای شمال غربی بیندازیم          گذرا  اگر نگاهی   

  . میا  قرار دادهیورد بررسمآگاهانه  را
و در یـک     سـقوط کـرد    پـس از مـیالد       5ی روم در شرایط پـر هـرج و مـرج در قـرن               امپراطور

اروپـای   . از بین رفت   1500 از آن در سال      پسحدود یک هزار سال     فئودالیسم نیز   ،  تاریخی شمار  گاه
ی روم  امپراطـور اشی   فروپ نتیجه از هرج و مرج و اغتشاش که در          غربی در خالل این مدت به تدریج      

  اسـاس  ایـن  بـر ،  تحـت اسـتیال و سـلطه قبایـل ژرمـن قـرار گرفـت               و   یافتبه وجود آمده بود، ظهور      
 ایـن تکامـل     .فـت توسعه یا   نیز  کرد فراهم توسعه را    ابزارساختارهای سیاسی و اقتصادی که شرایط و        

تیبات نهادی تر   بسیاری از بر تدوین و در نهایت شکلدهیتا رومی بود - میراثی از تمدن یونانیاساساً
ها و عمارات به  این کاخ.  گذاردتأثیر )در اروپای جنوبیه ویژه ب ( آشکار شد10 تا  6های   که در قرن  

 یدار بـرده . در دنیای فئودالیته بـود    ا  یدر واقع همان رعا    مستعمراتنظر تبار و سلسه ویالهای رومی و        
 به عنوان عاملی  و قواعد آندر دستوراتز ینمی حقوق رو. همچنان تا زمان قرون وسطی ادامه داشت
  . برای توسعه حقوق مالکیت رشد یافت

سا تنها منبع آمـوزش و  یکل.  انتقال داد  ی دوران باستان را به قرون وسط      یراث فرهنگ یز م یسا ن یکل
 قـرون   ید در اروپـا   یـ ن عقا ین مراکز کشت ا   یثرترؤن و م  یها بهتر  قت صومعه یو در حق  ( بود   یریادگی

 ی در ازایفـروش رسـتگار    همچنـین و یمـاد هـای   یـی  دارایسا مالـک اصـل   یـ  کل اگر).  بودند یوسط
  و ینینـش  اضـت و زهـد، گوشـه      ی اصـول ر   سا بـر اسـاس    یـ کل ن حال یدر ع  بود،   نیافت ثروت و زم   یدر
 یسا سـاختار فکـر    ینکه کل یتر از همه ا    مهم. ه است دش  توصیفنیز   یغات مبلغان مذهب  ی و تبل  ایدن کتر
ن یـ ا.  را شـکل داد    یکه افکار و احساسات قـرون وسـط       جاد کرد   ین مردم ا  ی ب یمتحد وک  یدئولوژیا

 ییها ت انتخابیدر نها مردم شد که یفکرهای  یآگاه یآته و اساس تکامل یبه عنوان پاج یرامرجع 
  . به وجود آورد داد می را شکل ی و اقتصادیاسی سیها  سازمانهندیرا که آ
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ترانه، مقـر حکومـت تمـدن       یه مد ی در تضاد کامل با حاش     ییایاف به لحاظ جغر   یغرب  شمال یاروپا
، خاک  یفصلهای    ر با باران  ی آفتابگ ییکشورها) ونانی -روم(ر  یاخهای    نیسرزم. است می رو -یونانی

تـون گرفتـه تـا    ی و درختان زیساز  از مزارع انگور و شرابیز که انواع محصوالت کشاورز  یحاصلخ
 کامالًغربی اروپای شمال وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی در ما اکند؛  میدر آن رشد انواع غالت 

 وجود نیسنگ  و خاک انبوه یها جنگل،  بارد   می های فراوان    باران در آنجا ای که     گونه است به متفاوت  
 یهـا  یژگـ ین عناصـر و و یـ ا. اسـت د غـالت  یـ ن و تولی شـخم زمـ  یهـا  شیو خـ که مناسـب دام  دارد  
  . ن کردیی را تعی شمال غربی اروپای اقتصادهایضساختار ار  میی و اقلییایجغراف
د در بافـت    ی را با  ی شمال غرب  ی در اروپا  10 قرن   ی زندگ ییای و جغراف  ی، فکر یط نهاد ین شرا یا

 از پسپانصد سال .  قرار داد-یاسی کالن و نظام سینبود اقتصادها  -ه  ی اول ی سازمان یاغلب ساختارها 
 کـه در  ییایـ مزا  متما. ند وجود آمد به  در اروپا  یکوچک یاسی س یواحدها ، روم یورط امپرا یفروپاش
 یاسـ ی س یهـا   نظـام  نیـ کپارچـه وجـود داشـت در دوران ا        یم و   ی عظـ  یاسـ یس -یاقتـصاد های    سازمان

همچنان تا زمان فـتح  ) یروم شرق( روم یورطامپرا .ا به شدت کمرنگ بودی و   هکوچک وجود نداشت  
 اعتقـادات   ی اسـالم بـر مبنـا      یایـ دن. ود داشـت   وجـ  1453 در سـال     ی عثمان یها کتر  ه توسط یقسطنطن

چ ی اما ه  ،قا تا اروپا ادامه داشت    ی آفر ل را گذاشت که از شما     یورط امپرا ین اسالم بنا  یک د یماتزیکار
ستند کـه حکومـت   یـ ن نکتـه ن یـ  منکر ا1انیگیکارولمدت   کوتاه یورطا امپرا یو   استثنائاتن  ی از ا  یک
  . ن رفته بودیت کند وجود نداشت و از بترانه حکومی که بتواند بر منطقه مدیواحد

فرهنگ  شد می ها، مجارها و مسلمانان    نگیکی وا ین منطقه از سو   یاز سه جهت به ا     که   یحمالت
رلنـد  ی، سـواحل ا   786ها از سواحل انگلستان در سال        نگیکیوا. ل کرد یتحمن منطقه   یبر ا  ن اقوام را  یا

 حملـه شـد؛     841به لندن در سـال      . حمله کردند ن منطقه   ی به ا  799 و از سمت گائول در       795در سال   
 ماننـد رئـون در   ی حملـه بـه منـاطق   ی برایرانیقابل کشتهای   ها از رودخانه   نگیکیم وا ی عظ یها یکشت

 را مورد حمله 2 برمن915ز در سال  ی ن یسوارکاران مجار . کردند میشمال و تولوز در جنوب استفاده       
ز با عبور از    ی مسلمانان ن  یها یکشت. ش رفتند ی پ 3نزی اورل یکی تا نزد  937ورش قرار دادند و در سال       یو  
  .  حمله کردند4ا تا پرونسیتالی از جنوب ایترانه به سواحل جنوبی مدیایدر

 سلـسله   یپـوش و سـاختارها     زرههـای     هین حمـالت اسـتحکامات ثابـت، شـوال        ی به ا  یپاسخ عمل 
بست  ا بن یدر شطرنج   ه پات   ی شب یزیچ  یم نظا یها ورشین  ی ا نتیجه. سم بود یرمتمرکز فئوادل ی غ یمراتب

                                                 
1 .Carolingian  پس از میالد حکمرانی کرد10 تا 8 از آلمان و فرانسه از قرن بخشیوابسته به سلسله فرانکیش که بر .  

2. Bremen 
3. Orleans 
4. Provence  
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ر و یرقابــل تــسخیغکننــدگان  بــرای اغلــب حملــههــا  قلعــه. بــود) نی از طــرفیــک چی هــیروزیــپعــدم (
در مقایـسه بـا     امـا    ، بودنـد  -آمدنـد    که به خوبی نیز از عهده مسائل مـالی خـود بـر مـی               -ریناپذ رسوخ

 ساکنین خود از گرسنگی، جنگ و ستیز   تها برای نجا    پوش، مقاومت قلعه    های زره   جنگاوری شوالیه 
 به پاریس شکست خورده و بـه عقـب رانـده شـدند،              885ها در حمله سال       واکینگ. ناچیز بوده است  

 نیز در نزدیکی استراسبورگ شکست خوردند و مسلمانان نیـز در نزدیکـی رود               995 در سال    مجارها
 توسـعه   وهای محلی      نظام نق و تقویت  رو این امر،    نتیجهدر  .  شکست خوردند  915گاریگیانو در سال    

های خالی از سکنه      کردن سرزمین  اغلب با رام   -و رشد و توسعه شهرها        شکل گرفت  های اربابی   نظام
 بود که فعل و انفعاالت بین تغییرات سیاسی،         اولیه شرایط    اینگونه نتیجهدر  .  شد آغاز -و غیرمسکونی 

 رشـد اقتـصادی پایـدار را بـه دنبـال            د کـه متعاقبـاً    وجود آمدن شرایطی ش   باقتصادی و نظامی منجر به      
  .داشت

. و شهرها صـورت پـذیرفت  ) با وجود برخی استثنائات   (های اقتصادی بین امالک اربابی        فعالیت
یان و  ی لردها، امالک در اختیـار روسـتا       های در تملک    زمین ندشامل سه بخش بود    های اربابی   سازمان

ها به عنـوان      به زمین یان  یاکثریت روستا حوه ارتباط و وابستگی     ن. های در اختیار عوام     دهقانان و بخش  
 ستبایـ  میت از قوانین لردها بودند و نها مجبور به اطاع آ. شده بود محدود  کار رعیت و برده      نیروهای

ها و مبادالت اقتصادی آنها       ها و فعالیت     جنبش  و تمام  گشتند  الت می دهای لردان به دنبال ع      در دادگاه 
  . دمحدود شده بو
هـای کمـی بـرای رشـد اقتـصادی ایجـاد               انگیزه و مشوق   توانستند های کالسیک اربابی    سازمان

 در حـال گـسترش      هـای اربـابی     نظامدر زمانی که    های کارگری و تخصصی       گیری بخش  کناره. کنند
هایی کـه در آداب و رسـوم          ها و مشوق    انگیزه. تکنولوژی را کاهش داد   ، روند رشد و پیشرفت      بودند
رو بـه رشـد و    بـرای رونـد   الزمانگیـزه و نیـروی محـرک      توانست    نمی داشت   وجودهای اربابی    نظام

اگرچه استفاده از اسـب بـه جـای گـاومیش در            . نمایدفراهم  را   دانش و فناوری     ها و   صعودی مهارت 
زنی سنگین کـه   های شخم ماشینیالدی و به آهستگی اتفاق افتاد، اما        م 9کشاورزی بیشتر پس از قرن      

هایی کـه بـه گـردن حیـوان وصـل             آهن  گاوزنی،    های منحنی شخم    خیشکردند،   چرخ حرکت می  با  
کـم وارد عرصـه       کم گرفت  شدند و ابزاری که برای تقسیم بار خیش در دو سمت حیوان قرار می               می
نـسبی اوضـاع پـس از       ال زیاد به دلیـل بهبود     و به احتم   به بعد    10با این حال رشد جمعیت از قرن        . شد

 از آن کـاهش     پسو  ( این رشد جمعیت    .  شد آغازها، مجارها و مسلمانان        تازهای وایکینگ  و   تاخت
  .  عهده داشترهای اربابی ب نقش مهمی در سازمان )جمعیت
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هـا در جوامـع و منـاطق بزرگتـر مرکـز تغییـرات        سـیس نظـام   أشهرهای نوظهور در واکنش بـه ت      
ایتالیـا  شـمال و مرکـز   ور در ههرهای متعدد نوظاینکه این ش.  تند و سریع بودند- و سیاسی -اقتصادی  
 به وجـود  حوزه دریای شمال در اروپای شمال غربیکشورهای مناطق شهری  یا در   و کردند  رشد می 

هـای تجـاری در سـواحل          افـزایش فرصـت    نتیجههمگی منبع تغییرات پویایی بودند که در         آمدند  می
 جنوب اروپا و منطقه بالتیـک را بـه دریـای    ودند و ب به وجود آمدههای شلت و موئز       مدیترانه یا خلیج  

  . کردند شمال و مناطق سواحلی آن مرتبط می
هـای تجـاری توسـط بازرگانـان سـیار انجـام               میالدی اغلب خرید و فـروش      1300پیش از سال    

برخی از این  .کردند ظت متقابل و دوجانبه ایجاد میا اغلب جوامعی را برای حفین بازرگانانا. شد می
کردنـد تـا آنجـایی کـه       سفر میخواستند زمانی که به صورت کاروان  خود می ءمع حتی از اعضا   جوا
دهنده آن است کـه مـشکالت مربـوط بـه صـلح و              این نشان  و توانند و به نحو شایسته مسلح باشند        می
هـای   کم از اهمیت کـاروان      میالدی کم  1300های پس از      در سال .  حل نشده بوده است    ها کامالً   نظام

 و رشـد شـهرها و       هـای فـسیلی     سـوخت رشد صنعت تجارت با اسـتفاده از        . ازرگانی سیار کاسته شد   ب
ــان و اســتقرار همچنــین اســکان  ــانیــز بازرگان . رونــد صــعودی توســعه بازرگــانی را افــزایش داد ن ی

گیـری شـهرها را تعیـین         های باالی حمل و نقل زمینی مکان شکل         های جغرافیایی و هزینه     محدودیت
 جایی کـه یـک جـاده از رودخانـه عبـور      )مانند بروگس  ( ها   شهرها در خلیج   به عنوان مثال،  . کرد  می
ماننـد  (نقطـه انفـصال حمـل و نقـل     یـا  ) گنـت ( و یـا نقطـه تالقـی دو رودخانـه            )ماستریخت (کرد  می

  . شد ایجاد می )بروکسل
  

  تغییرات نهادی منبع .2
در سـطوح مختلـف بـود؛ از        اسـر جنـگ      میالدی در اروپای شمال غربی دورانـی سر        )16-10(قرون  

هـای    موسـوم بـه جنـگ      بـزرگ    هـای نـسبتاً     ها گرفته تا جنگ     های محلی بارون    کشتارها و کشمکش  
 شکـست   1ها را در شهرهای کریسی، پـایتیرز و آگنیکـورت           ها، فرانسوی   صدساله که در آن انگلیسی    

 یاز سـو  . مشکالتی ایجاد کردند   2ها در فورمیگنی و کاستیلیون      انگلیسیبرای  ها نیز     دادند و فرانسوی  
رشـد جمعیـت در     ؛  قـرار داشـتند   نیـز   ) نفـوس ( انـسانی     و بنیادین  اساسی در عصر تغییرات      آنها ،گرید

کـه بـه مـدت       میالدی رشد جمعیت   14 سپس از اوایل قرن       میالدی افزایش یافت،   )14-10 (های قرن
  . اشت معکوس شد و رو به کاهش گذ افزایشی داشت سال روند کامال150ً

                                                 
1. Crecy, Poitiers & Agincourt  
2. Formigny & Castillion 
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هـا شـد تـا       یسیـ انگل یهـا   یروزیـ  که منجر به پ    ی جنگ یها  از کمان  ی نظام یها یر در فناور  ییتغ
 یهـا    اسـلحه  تـأثیر  گـرفتن  نظر بدون در (ها شد    ی فرانسو یروزیکه منجر به پ    یمنظا یها  ظهور توپخانه 

رات ییـ ه تغ منجـر بـ   ) کـرد  یمـ اثـر    ی و بـ   ی را خنثـ   یمسلح فرانـسو   یها  هی شوال تأثیرکه   یا  زهین ن یسنگ
 ر بـود  ییـ  که همـواره در حـال تغ       یاسی س یازه واحدها اند   ت جنگ بلکه در   ینه تنها در ماه    یا  گسترده

و هـم بـه       یمده نظا ید  آموزش یها گانیآموزش   یها  نهیش هز یل افزا یجنگ هم به دل    یها  نهیهز. شد
. افـت یش  یزا بـه شـدت افـ      ی و پدافنـد   یو دفـاع    یمزات تهـاج  یـ تجه یا  هینـه سـرما   یش هز یل افزا یدل

ش از حـد و خطرنـاک سـربازان         یاسـتخدام بـ     اقـدامات آنهـا منجـر بـه        نتیجه چه   - یاسی س یواحدها
 صـورت   یتوسط چارلز هفتم فرانسو   که   یا  و حرفه   یمجاد ارتش دائ  ی ا  و چه  بود  یمده نظا ید مهارت
داقل حـ بـه عنـوان     نسبت بـه آنچـه حکومـت         یشتری ب یبه درآمدها  بقاء و امرار معاش      ی برا -گرفت

 در صـورت   ،نیـ  ا با وجـود  . داشتنداز  ی ن ،داد یمته  یلا فئود ی سنت ی از منابع مال   یزیا حقوق ناچ  یشت  یمع
. افـت ی یمـ ش  ی افـزا  زیـ  ن  مازاد در اقتصاد   ید درآمدها ی حکومت منابع بالقوه تول    ی مال یازهایش ن یافزا
 و  یت، رشدبازرگان ی جمع در یا  رات گسترده یی منجر به تغ   عتری در مناطق وس   تر   گسترده یها جاد نظام یا

 منجـر  یالدی م14 نفوس قرن یکاهش آمار. شد یم ی پولیتوسعه بازارها و توسعه گسترده اقتصادها    
  . شدوع طاعون ی شنتیجه در ویژه به یت شهریر جمعیبه کاهش چشمگ

 نتیجـه  و تجـارت و در       ی در حجـم بازرگـان     یت، کـاهش قطعـ    ین وضـع  یـ  ا یج آنـ  ی از نتـا   یکی
سه یـ قابـل مقا ت یـ  با کاهش جمعیزان بازرگانیات بود؛ اما کاهش می پرداخت مال   از ی ناش یدرآمدها

ن و مقررات بوجود آمـد و       ی قوان ی اساس یا شد، ساختار نهاد   ی اح مجدداًت  ی که رشد جمع   یزمان. نبود
 یهـا   در سـازمان   ییسزا بـ  تـأثیر ت  یکاهش جمع .  رشد بود  ی که مبنا  شد ارائه   ی ضرور یها  چارچوب

انـسان  / نی در نسبت زم   یراتییکار منجر به تغ    یروی کاهش ن  نتیجهت و در    یجمعکاهش  .  داشت یارض
 یزر و کـشاو   یت سازمان ارباب  ی و در نها   دیگردنداران  ین زم یش رقابت ب  ین امر منجر به افزا    یشد که ا  

  . ر دادییرا تغ
ق یـ  از طر   همچنـین  ق مـصادره و ضـبط امـوال       یـ پـول از طر    ی حاکمـان بـ    ی الزم بـرا   یدرآمدها

 یدر ازا  ی اصـل  یاقتـصاد  یهـا   گـروه مبادالت  ق  یا از طر  ی)  از بانکداران فلورانس   ویژهبه  (تن  گرف وام
 یا  گونـه  هـا بـه    ن روش یـ ا  م تمـا  گردید و  تأمین می شد،   یم که توسط حکومت ارائه      یافت خدمات یدر

اما (د سوزاندنرش یعدم پذ دلیلرا به ) گر بانکدارانیو د (ی بانکداران فلورانس،تیدر نها. امتحان شد
 بانکداران  یت کنند نسوزاندند و برخ    ینه حما یپرهز یها   جنگ دلیلآنها را قبل از آنکه سلطنت را به         

 کـه تـاج و تخـت در         ییایـ گـر مزا  ی و د  یازات خـاص سـلطنت    یـ افت انحصارات و امت   ی در نتیجهز در   ین
  ).  بردندی کالنیداد سودها یمارشان قرار یاخت
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 یرات سـاختار  ییـ  تغ -تیـ  حقـوق مالک   ی و اجـرا   ءعطـا  ا ه ویـژه   بـ  –روش سوم مبادله خـدمات      
حفاظـت از بازرگانـان و تجـار         تـوان بـه    یمـ در درآمدها به دنبال داشت که از آن جملـه            یا  گسترده

 و  ین حقوق ی به مجموعه قوان   یر حقوق بازرگان  یی و تغ  ی و اصناف بازرگان   ها هیدشمن، مشارکت اتحاد  
اشـاره  ) ا و پرتغـال   یاسـپان  (ی دو مجلـس   یهـا  ارلمان و نظام  جاد پ یها تا ا   ن توسط دولت  ین قوان ی ا یاجرا
  . کرد

  
  یرات نهادیی تغ.3

ار ی بـس ی و نهاد یرات سازمان ییبر تغ   یم و نظا  یآمار/ یرات اقتصاد یین تغ ی ا تأثیر م و استدالالت  یمفاه
 ویژه به – )یبازار( بازار محور یبه سمت کشاورز ی در بخش کشاورزیرات اقتصادییتغ. اد استیز

رات در بخش اربابان خودکفـا      یی جدا از تغ   -کشاورزان و   ندارانیزم یها  شهرها و شهرک   یکیدر نزد 
از شتر ینداران و کشاورزان ب یزم. داشتند، بود ) ری فق یایگان، رعا مانند برد ( کار مستقل    یرویکه خود ن  

  . ات مرسوم در ارتباط بودند تا با حقوق و تعهدیکدیگرد با یت جدی حقوق مالکی ساختارهاطریق
 ی رو به رشد، امکان ابداعات نهـاد       یالملل نی و ب  ی داخل یها حول بازرگان   رشد شهرها و شهرک   

 و توســعه  و رشــدیا بــرات ارزیــ یا  بــرات مبادلــهنظــامتکامــل .  را فــراهم آوردی چنــدیو ســازمان
 ییاع و رخـداده ین وقـا ی کـه امکـان وقـوع چنـ     ی لزوم توسعه مراکـز    یزن  مذاکره و چانه   یها کیتکن

 که تخـصص    یت مراکز مال  یها و در نها    ها، بانک  شگاهیگر نما یا د ین  یمرکز شامپا (وجود داشته باشد    
اً  و گاهـ   یفـرد  ی قراردادها ی برخ نتیجه در   ییایمه در یب. ش داد یرا افزا ) ف بود یل و تخف  یآنها در تنز  

ن شـده   یـی دارد تع ان وارده برخالف استان   یمت کل کاال را در قبال ضرر و ز        ی از ق  ی که بخش  یاشخاص
 یکـ ی ییایمه دریب. شد یمشنهاد ی پی تخصصیها  شرکت یتوسط برخ  ندکرد یمپرداخت  در قرارداد   

 بود که هم امکان تنوع در       ی تجار یها گر سازمان یسک بود؛ روش د   ی نشر و گسترش ر    یها از روش 
شـده   نترلهای ک  ، شرکت Commenda1  مانند یگذاران مختلف  هی و هم امکان حضور سرما     یینوع دارا 
  . کرد های سهامی مشترک را فراهم می و شرکت

 کـه در  یبازرگـان  یهـا   صنف ین داخل ی قرارداد در مجموعه قوان    یزم اجرا یرسد مکان  یمبه نظر   
ن وارد حقـوق    ین قـوان  یـ ا.  شـده باشـد    آغـاز گرفـت،    یمـ د صـورت    ید به تبع  ی و تهد  یریکارگ ب نتیجه

                                                 
شد که در آن یک بازرگان ثانویه که  های با مسافت طوالنی استفاده می تشرکت تضامنی محدود نوعی قرارداد که در تجار. 1

  . شد  به سفر اعزام میشریک اصلی و دریافت محموله جدید به عنوان  از اقوام و نزدیکان بود برای فروش محمولهمعموالً
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و حقـوق     یومـ حقوق ر  با   تدریج  بهو  افتند  یپا انتشار    ارو ی شدند و در سراسر محدوده تجار      یبازرگان
  .مختلف به اجرا درآمد یها ت توسط کشوریو در نها شده یکی 1)حقوق نانوشته( یعرف

 که  ییها استی تکامل س  نتیجه در   ی اقتصاد ی نهاد ی ساختارها . است ی انتقاد ینکته آخر تا حد   
 از الزامـات    یکـ ی یارچوبن چـ  یچنـ . مدنـد دادند به وجود آ    یم ارائه   یی و اجرا  ی حقوق یها چارچوب

 یجی و تـدر   ین توسـعه، رونـد طـوالن      یـ روند ا .  است ی است که الزمه رشد اقتصاد     یشخصریتبادل غ 
ر ییدرآمدها تغ محور    و عدالت  یتی حما یها اگونه به تجارت  ی ماف یها  بوده که از تجارت    ییها استیس
ز یـ طـور کـه در بـاال ن        تر بوده است؛ اما همـان     شی ب ی به درآمدها  یابین توسعه دست  ی ا هیزه اول یانگ. افتی

ا رد و   یـ مـصادره   آن  از جملـه    کـه    داشـته    ین درآمدها اشکال گوناگون   ی به ا  یابیاشاره شد نحوه دست   
  .ت بوده استید و فروش حقوق مالکی و خریانکار بده
 ج کـامالً  ی نتـا  ی مـال  یهـا  ل بحـران  یـ  واگرا و متفاوت حکـام بـه دل        یها استی س ی اجرا نتیجهدر  

نـه  یر زم  چـه د   یت مل ی حاکم یجیحاصله ظهور تدر   یمدائ جی از نتا  یکیوست، اما   ی به وقوع پ   یمتفاوت
 به  ییای اسپان یها استی س نتیجه  که در  ی هلند شد و چه در رکود      یریگ  که باعث شکل   یرشد اقتصاد 

  . بودوستیوقوع پ
 پررونـق   یرهار تکامـل شـه    ی بـه سـ    ید نگـاه  یـ م با ی ببـر  یت هلنـد پـ    یل موفق یم به دل  یاگر بخواه 

هـا و    ؛ جنـگ  3ژیـ  و ل  گنـت ،  ژماننـد بـرو    2 پـست  یهـا  نی بـا سـرزم    یا کشورها یلوکس    بنه یکشورها
 شهرها چه   یی شکوفا .بیندازیم 4هابسبورگان و   ین بورگاند ی و رابط آنها با قوان     ی داخل یها کشمکش

شـد کـه     یت شـهرها در زمـان     یـ و چه تجارت فلزات منجر بـه مرکز         یمپش یها  پارچهدر اثر تجارت    
ن طبقه اشراف و    ی تنش ب  هدهند ن مناطق نشان  ی ا ی داخل یها کشمکش.  بودند یی روستا جوامع منحصراً 

گرفـت   یمـ  صورت   یجاد انحصارات محل  ی ا یبرا  یم مداو یها ن جنگ یطبقه صنعتگران بود و همچن    
 آنهـا   ید رشد اقتصا  مه و سرچش  أکه مبد  دیمنابع تول   من رفتن تما  یت منجر به از ب    یکه در صورت موفق   

  . کننده بوده است محدودیها تی از فعالیریان جلوگی ظهور حکومت بورگاندی کلتأثیر .شد یمبود 

                                                 
1. Common Law 

تر از سطح دریا قرار  لیل آنکه این کشورها پایینلوکس شامل سه کشور هلند، بلژیک و لوکزامبورگ است؛ به د کشورهای بنه. 2
اند که از این پس در این متن به این سه کشور به دلیل ابهام در  شهرت یافته) low Countries(اند به کشورهای پست  گرفته

  . لوکس گفته خواهد شد مفهوم کشور پست کشورهای بنه
3. Bruges, Ghent & Liege  
4. Burgundian & Habsbung 
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 ، آنیفـه جاد کـرد کـه وظ  یا State General1 به نام یندگیک ارگان نمای 1463 پ در سالیلیف
 یا نـده ی نما خودی برایاگرچه هر استان(ها به نفع حکام بود     اتیت مال یرین مد ین و همچن  ی قوان یاجرا

ن مجمـع رشـد   یـ  ا.) داشـتند ی قـدرت محـدود  State Generalشـده در مجلـس    نییتع  تأیداشت، ه
   .کرد میت ی و تجارت را حمایبازرگان

شـد   یمـ  کـه بـا آنهـا        یدیـ  جد یهـا  رغم مخالفت یعل) هابسبورگ و بعداً (ان  یحاکمان بورگاند 
 ی تجـار  یهـا  تیکردند و بـا محـدود      یمت   به اصناف مخالف   یاز انحصار ی هرگونه امت  ءفعاالنه با اعطا  
ن یـ ا. کردنـد  یمـ ز مخالفـت    یـ  وجود داشـت ن    گنتبروگس و    ی که در شهرها   ییها تیمانند محدود 

ت وجـود   ین و حقوق مالک   ی که در قوان   ییها  که در واکنش به مشوق     ید صنعت یحاکمان از مراکز جد   
 که منجر بـه     یل اقدامات یا به دل  ه هابسبورگان و   ی بورگاند .کردند یمت  یداشت ظاهر شده بودند حما    

 ی در امپراطـور ی را بـه عنـوان جـواهر   لـوکس   بنـه یکـشورها  شـده بـود و    یاتیـ  مال ید درآمدها یتول
ش هرچـه   ی افزا ،تیدر نها .  مواجه شدند  یری چشمگ یی کرده بود با رشد و شکوفا      یمعرف هابسبورگ

هـا،  Antwerpورش یـ ملـه و  ام، حیـ پ دوم منجر بـه شـورش و ق  یلی درآمدها در زمان ف  یشتر تقاضا یب
 در آمـستردام    ویژههلند و به      در . آمستردام شد  ی بازرگان یش برتر ی و افزا  ی هفت استان شمال   ییجدا

  .وستی مدرن به وقوع پیبود که رشد اقتصاد
ا بـه وقـوع     ی اسـت کـه در اسـپان       یانـات ی جر ی رشـد اقتـصاد    خـصوص ن داستان در    ی مقابل ا  طهنق

هـا نـزاع و کـشمکش بـا مورهـا و              واحد پس از قـرن     یجاد ملت یه منظور ا   ب 2زابالیناند و ا  یفرد. وستیپ
 را بـا    3لیفئـودال، آراگـون و کاسـتا       یهـا   ن بـارون  یبـس بـ    ان و بـدون آتـش     یپا ی ب ی داخل یها جنگ

 به تخت سـلطنت نشـست دوران پرشـکوه          1516رلز پنجم به سال     اکه چ  ی زمان .گر متحد کردند  یکدی
ق یا از طر  ی اسپان ی و رشد منابع مال    یین زمان دوران شکوفا   یا.  شد آغازا  ا در اروپ  ی اسپان یال و برتر  یاست

 اقـدامات چـارلز     نتیجهدر  و  بوده است   لوکس    بنه یکشورها ویژهالن و به    ی آراگون، ناپل، م   یشهرها
ش یز بـه شـدت افـزا      یـ هـا ن   نهی هز ش درآمدها یهمزمان با افزا   پنجم برای تجهیز بزرگترین ارتش اروپا     

کـرد و    یمـ ل  یـ ز تحم یـ  را ن  یشتریـ ب یهـا   نهی هز ی و گسترش امپراطور   یط نگهدار یشران  یدر ا  .افتی
 تنهـا  آن   نتیجـه شورش کردند،   ) پ دوم یلیف( رلز پنجم ان چ یه جانش یعل لوکس  بنه یکشورهاکه   یزمان

 نتیجـه  را در    یشتریـ ب یهـا   نـه ین شورش هز  یا نبود، بلکه    یاز منابع درآمد    یمدادن بخش مه   از دست 
 تازه کشف   یای دن یهمزمان با کاهش منابع درآمد    . ل کرد یگر بر کشور تحم   یاستان د جنگ با هفت    

                                                 
  .1789 میالدی و در فرانسه تا سال 18 تا 15رکن قانونگذاری در هلند از قرن . 1

2. Ferdinand & Isabella 
3. Aragon & Castile 
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امـان   ی بـ  یجـستجو . افـت ین کـشور بـاز هـم شـدت          یـ  در ا  ی، بحـران مـال    ی خارج از امپراطـور    هشد
 امـوال و    ه، مـصادر  یاز به بازرگانان محل   ی امت ءد باعث اعطا  ی جد یافتن منابع درآمد  ی ی برا یامپراطور

 کـاهش   ،هـا  اسـت ین س یـ  ا ینـ یب شی قابـل پـ    نتیجـه .  کشور شـد   ی داخل یها اتیحد مال ش از   یش ب یافزا
 1627 ،1607 ،1596 ،1575 ،1557 یهـا   کشور در سال   ی و ورشکستگ  یر تجارت و بازرگان   یچشمگ

  .بود 1647و 
 در  یخ و حتـ   ی همواره در طول تـار     ی رشد و رکود اقتصاد    درخصوص متناقض   یها ن داستان یا

وسـت کـه اقتـصاد،      ی بـه وقـوع پ     ی زمـان  یرشـد اقتـصاد   . ز تکـرار شـده اسـت      ی ن یجهان مدرن امروز  
کار برده  آنچه در هلند اتفاق افتاد را ب مانندیدی تولیها تیش فعالی افزای الزم برای نهادیها محرک
 یهــا اســتی سنتیجــه بــه عنــوان یدیــ تولیهــا تیــ فعاله عوامــل بازدارنــدنتیجــهز در یــرکــود ن. باشــد

ت و هـم شکـست      یـ هم موفق . وسته است ی به وقوع پ   ی انحصار یازهایصاد و امت   کنترل اقت  یتمرکزگرا
هـا و    یدئولوژیـ د، ا یـ  جوامـع اسـت کـه عقا       ی سازمان – ی نهاد یها یژگیش از و  ی ب یزی چ هدهند نشان

  .کند یمکند منعکس  یمت ی را هدای انسانیها تیها و فعال که انتخابرا  یتفکرات مختلف
  

  ی اجتماعیها  و سازمانید فرهنگی عقا.4
 اخـالق "  تحـت عنـوان    ست؟ مـاکس وبـر در کتـاب مـشهورش         یـ  چ یط انسان ید و شرا  ین عقا ی ب طهراب

درمقابـل، اقتـصاددانان    . د داشـته اسـت    یـ د را بـر عقا    یـ کأن ت یشتریـ ب 1"یدار هیسـرما پروتستان و روح    
و ) اشـتند د را قبـول ند    یت عقا یقت کل یدر حق (ها را قبول نداشته      یدئولوژید و ا  ین عقا یک ا ینئوکالس

ن یـ ا اقتـصاددانان فـرض را بـر      . کند یمجاب  یع آنها ا  کنند که مناف   یم حرکت   یمعتقدند مردم به سمت   
کنـد،   یمـ ت  ی خـاص هـدا    یها اشخاص را به سمت انتخاب    شه  ی هم یسود شخص رند که نه تنها     یگ یم

دارند کـه   ار  یح را در اخت   ی صح یها ی به نفع آنهاست و تئور     یزیدانند که چه چ    یمن اشخاص   یبلکه ا 
 از  ییایـ هـا بـا دن     انـسان  اگرچه   ،قتیدر حق . کند یمت  یج مطلوبشان هدا  ینتا آنها را به سمت      نتیجهدر  

جـاد  یر جهـان اطرافـشان ا     ی تفـس  یکه آنها خود برا   اند     مواجه ی ذهن یها ها و مدل   ینانیابهامات و نااطم  
 و در بعـد     -د دارند که از اهداف     وجو ییها گذارند، اما مدل   یم تأثیر انتخاب آنها    ه و بر نحو   اند  کرده

هـا و   یدئولوژیـ ز گونـاگون، ا یـ آم د تعـصب یـ ، عقا نتیجـه  در   .انـد    گرفته شده  -کوچکتر، تجارب آنها  
؟ نـد تید حـائز اهم یـ ن عقایا ایاما آ. اند  را از گذشته تا به امروز شکل داده  ی انسان یها تی، فعال تفکرات

  ت دارند؟ین صورت از چه لحاظ اهمیدر ا

                                                 
1. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism  
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 یات مـذهب  یـ کـرد تـا نـشان دهـد اخالق         یمـ  تالش   وی. میازاند یم به مطالعات وبر     ینگاهحال  
 ء است که باعث رشد و ارتقـا       ییها  متضمن ارزش  -1سمینی کالو ویژه به   -موجود در مذهب پروتستان   

هـا و هـم رشـد        م کـه هـم ارزش     یابیـ  یمـ ست و چگونـه در    یـ  چ ن امـر  یـ ل ا ی اما دل  ،شود یمسم  یتالیکاپ
ها  ن ارزش یها و ب    و ارزش  یمذهب یها  دگاهین د ی ب یگر ندارد؟ وبر ارتباط   ی منابع د  شه در یسم ر یتالیکاپ

 متعاقب منجر به رشـد نهادهـا و         ی نشان نداد چگونه رفتارها    ویجاد کرد؛ اما    ی ا ی اقتصاد یو رفتارها 
د یـ  عقا ،نیـ عـالوه بـر ا    . شـود  یمـ کننـد،    یمـ د  یـ  را تول  ی کـه نظـام رشـد اقتـصاد        ی خاص یها سازمان

اد یـ سم  یـ  که وبر از آن به عنـوان پروتستان        ینیپلیسی و د  یی فردگرا ز احتماالً یک ن یت کاتول ضداصالحا
  . دهد یمت قرار یق و حمایکند را مورد تشو یم

را یـ د است، زی مفی و نهادی سازمانی و تکامل ساختارها   ید رفتار ین عقا یدر نظر گرفتن رابطه ب    
هـا     کـه سـال    یدگاهیـ د.  ارائه خواهـد داد    ین تکامل ی چن ی چگونگ ه دربار یحی نگرش توض  هن نحو یا

 همـسو بـا رشـد    ی فـرد  ید رفتـار  یـ ن بـود کـه عقا     یـ توجه دانشمندان و اقتصاددانان بوده اسـت ا       مورد
 یـی  خـود منـابع فردگرا     یسیـ  انگل 3یـی  فردگرا خاسـتگاه  در کتـاب     2نیآلن مک فـارل   .  است یاقتصاد
 یرین کتـاب تـصو  یدر ا. قرار داده است یگردد مورد بررس یم شتر بازیا پی 13 را که به قرن      یسیانگل

 ی کـار و سـاختارها     یهـا  ال و متحـرک فـرد محـور در خـانواده، سـازمان            ی س یها از مجموعه نگرش  
کـه در    یمن رسـ  یاز قـوان   یا  هـا در مجموعـه     ن نگـرش  یـ ا . ارائه شده اسـت    یی جوامع روستا  یاجتماع

  .وده آشکار شده استن مربوط به حقوق زنان بین قوانیت ارث و همچنین مالکی قوانخصوص
 یهـا  هـا و نگـرش    کـه فرهنـگ    ی بـا بازرگانـان    ی بازرگانان ژنو  سهی به مقا  4فیز آونرگر ی ن راًیاخ
 اقتبـاس کـرده بودنـد، پرداختـه         یالدی م 12 و   11 یها ترانه را در قرن   یدر مد   یم جوامع اسال  یاجتماع
تـوان   یمـ  بـرد کـه      ی پـ  ستمیـ ن دو س  ی ا ی سازمان یک در ساختارها  یستماتیس یها   به تفاوت  وی. است

بازرگانـان  . افـت ی فردگـرا    ی در مقابـل رفتارهـا     ی اصـول اجتمـاع    ید رفتـار  یرا در عقا   آن یها  شهیر
 که امکان انجام    ی جمع یجاد کردند تا بتوانند رفتارها    ی ا ی اجتماع ی گروه یارتباط یها  مسلمان شبکه 
در مقابـل،  . دنا فـراهم سـاز  نـده بازارهـا وجـود نداشـت ر    ی رشـد فزا نتیجـه  در آنها در یمبادالت فرد 

 یاسـ یس یها جاد سازمانی قراردادها را به وجود آوردند که موجب ا   ه دو جانب  یزم اجرا یها مکان  یژنو
شـده بـود و      رفتـه ی که پذ  ینهاد -یروش سازمان  ( قراردادها شد  ی کنترل و اجرا   یبرا  یم رس یو قانون 

ن ید متفاوت التی عقای ساختارهای برایتی کل،فی گر.)شد یم تر دهیچیپ  و مبادالت  یمنجر به بازرگان  

                                                 
1. Calvinism 
2. Alan Macfarlane 
3. The Origins of English Individualism 
4. Avner Greif 
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 ه و توسـع   یی از منظر اروپـا    ی فکر ین ساختارها ین چن یب یا  دهد و سپس رابطه    یمو جهان اسالم ارائه     
  .کند یمان ی ب را آمده استسوم از آنها در بخش یح مختصری که توضی اقتصادیها نهادها و سازمان

د اشـکال   یـ ن عقا یـ امـع مختلـف وجـود دارد و ا         در جو  ی متفـاوت  ید رفتار یم که عقا  یریاگر بپذ 
د را بـه وجـود   یـ ن عقایـ  ایکننـد در آن صـورت چـه عـامل     یمـ جـاد  ی را ای و نهاد یگوناگون سازمان 

د یرا مذاهب اساس عقاین مبحث، مذهب است زینده در این نما یتر  ین عامل و اصل   یتر آورد؟ مهم  یم
ن عوامـل و  یتـر   از گستردهیکین وجود ی با ا.ست بوده ایته کنونیش از مدرنی پیایافته در دن  ی سازمان
رقـاطع و  یرتبـاط اسـت ناتمـام، غ    در ای اقتـصاد  یهـا  تی بر فعال  ید مذهب ی عقا تأثیر که با    ییها فرهنگ

 ی کـه در تـضاد بـا رشـد اقتـصاد        ی بخـش  یامکان جداساز مذاهب    م در تما  باًیتقررا  ی است؛ ز  نتیجه یب
مـه و در    ی ب ین بـا بازارهـا    یـ ن د یـ ن اسـالم، مخالفـت ا     یـ دن تـضادها در     یاز جمله ا  . است وجود دارد  

 خـاص   یهـا   بـر نـرم    یادیـ د تمرکـز ز   ین حال نبا  یبا ا .  است یا  بهره یها ت مخالف با پرداخت   یحیمس
ن یـ  در ا  - یل اصـ  ی فکر ی باشد که به واسطه آن ساختارها      یریادگی ندیافرد بر   یباشد، بلکه تمرکز با   
  : است کهی عملیریادگیند یافر. دیآ یبه وجود م -مورد خاص مذهب

لتـر  یشـده ف   را کـه بـر اسـاس تجربـه کـسب       ی انتخاب شده اطالعات   یک ساختار فکر  یدر آن    −
 . کند یم

 مختلف و در جوامع مختلف کسب شده در مقابل اشخاص           یها   که در زمان   یتجارب مختلف  −
 . ردیگ یقرار م

 خـصمانه در    یلتـر ی ف یت در قـرون وسـط     یحی چارچوب مذهب مـس     که توان گفت   ی م ،نیبنابرا
م ی مفـاه ،گـر ی دیا از سـو یـ  ارائـه کـرده اسـت و    ، بـوده ی که همسو با رشد اقتصاد  ییها  مقابل آموزه 

 ارائـه شـد،     سومح آن در بخش     ی که توض  ی جهان غرب در قرون وسط     ییای جغراف  و ی اقتصاد ،ینهاد
 ،در واقـع . تج سـازش و توافـق ارائـه داده اسـ    ی در رابطـه بـا نتـا       یتجارب ارزشمند و منحصربه فـرد     

   یهـا   ی و آزاد  یجـاد کـرد کـه موجـب رشـد اقتـصاد           ی ا ین دو بـود کـه سـاختار فکـر         یـ  از ا  یبیترک
ل بـه   یـ  وجـود داشـت متما     یحیز مـس  یآم  د تعصب ی که در عقا   ی فکر یساختارها.  شد یاسیس - یمدن
 که معتقدند 2تین وای و هم ل1هم ارنست بنز  .  بوده است  ی رشد اقتصاد  ی بوده که در راستا    ییرهایمس

ت خـدمت کنـد و      ید در جهـت بـشر     یـ عـت با  ی شدند کـه در آن طب      یدگاهی شامل د  یحیتفکرات مس 
 یهـا   شـرط   شی از پ  یکی ین نگرش یچن.  کنترل شود  ی اهداف اقتصاد  به وسیله تواند    ین جهان م  یبنابرا

 از  ی منحصر به فرد و خاص بخـش       یط نهاد یاما در واقع شرا    ، است یشرفت فناور ی توسعه و پ   یضرور

                                                 
1. Ernest Benz 
2. Lynn White 
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 ین تفکر یار چن ی را در اخت   یته بود که تجارب   یل دوران مدرن  ی اوا ی و اروپا  ی دوران قرون وسط   یاروپا
ن یـ  از ای پروتستان وبر بخش دگاه، اخالق ین د یاز ا . کرده است  عمل   یزوریقرار داد که به مانند کاتال     

  .  آن استخاستگاهه و یتر از منابع اول نییار کمتر و پایتطابق است، اما بس
 

  گر جهان رخ داد؟ی در نقاط دیعیا چه وق.5
 و ی نهادی هم در مبحث ساختارهایغرب ی تجارب اروپا کهدهد ید نشان میآ ی مادامه که در یلیتحل

ن پرسش داده   ی به ا  یل پاسخ ین تحل ی اما در ا   ،ژه بوده است  ی منحصر به فرد و و     ی فکر یهم ساختارها 
اگـر رشـد    .  است یها الزم و کاف    یآزاد و تکامل    یک رشد اقتصاد  ی تحر ی برا یطینشده که چه شرا   

ن خواهد کرد؟   ی را تضم  ی تکامل آزاد  یگریط الزم است چه نگرش د     ی از شرا  یکی صرف   یاقتصاد
 د کـه  یـ آ  ین بـر مـ    ین چنـ  یرا از شـواهد و قـرا      یـ ؛ ز باشـد   مـی  "میدان یما نم "ن سئوال   یپاسخ روشن به ا   

ک ی دمکرات یها استید س یرده و تول  خو  شکست ی اقتصادها یای اح یته برا ی مدرن یای در دن  ییها تالش
شرفته یـ نکـه چـرا اقتـصادها و جوامـع پ        ی در مورد ا   یا  کننده  ح قانع ی توض ،نیبنابرا. صورت گرفته است  

 یها یاد و توسعه آز   ی رشد اقتصاد  آغاز ی برا یر نقاط جهان در دوران گذشته نتوانستند چارچوب       یسا
  . میجاد کنند، نداریمدرن ا

 بـه   ید بـر تکنولـوژ    یـ کأ آن است که در هر دو ت       یاقتصاد  و توسعه  یخ اقتصاد ی تار یقصور اصل 
 خـصوص  در   یانیـ پا  ین همواره مطالعات بـ    ی شده است و بنابرا    ی محرک توسعه اقتصاد   یرویعنوان ن 
 و  ی نهـاد  - ی سازمان ید رشد، ساختارها  یدر واقع کل  . اند  ا رکود انجام داده   ی یکی تکنولوژ یها  ضعف
 ی و اختـراع بلکـه محـرک سـازمانده         ی نوآور ی برا ییها ه تنها محرک  ن(هاست     آنها بر محرک   تأثیر

 یی نظـام قـضا    ید، سـازمانده  یـ  تول ی در بازارها  ینه مبادالت ید به منظور کاهش هز    یمدتر تول اروند کار 
تـر از    ت و مهم  ی حقوق مالک  یکردن و اجرا   نی در جهت مع   یاسیجاد نظام س  ی قراردادها، ا  ی اجرا یبرا

  ). هاست  محرکنی ایهمه حفظ و نگهدار
هـای   تمایالت تاریخی به انجـام پـژوهش    . های پایدار است    کشور چین پیشرو در رشد و آزادی      

تـرین   تکنولوژیک بدون در نظر گرفتن نقصان و ضعف جامعه در جهت تداوم توسـعه یکـی از مهـم                  
رده معماهای حل نشده بوده که این کشور را به یکی از پیشروان صنعت و تکنولوژی جهان مبدل کـ                  

 در ایـن زمینـه، دانـش و اطالعـات کلـی و تفـصیلی در                 1های گسترده جوزف نیـدهام      پژوهش. است
در مدت بـیش از     . های چین در دوران گذشته ارائه داده است         دستاوردهای علوم و فناوری    خصوص

های آن زمان توسعه یافت و در زمان  دو هزار سال از زمانی که کشور متحد شد به نسبت دیگر تمدن  

                                                 
1. Joseph Needham 
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چین بیشترین میزان رشـد اقتـصادی را بـه خـود         )  میالدی 13 تا   10از قرن    (1وری سلسله سانگ  طمپراا
  . دیده است
 برابـر بـا کـل       1078 مدعی شد که سطح تولید و استخراج آهن در چین در سال              2ام هارتول . ار

ابتـدای   (3نـگ وری سلسله می  طتا پایان دوران امپرا   .  میالدی بوده است   1700تولید آهن اروپا در سال      
  . چین یکی از پیشروان صنعت و تکنولوژی در جهان بوده است)  میالدی14قرن 

هـای    هـر دو دوران رشـد اقتـصادی آشـکار چـین و خالقیـت      خصوصبرای ارائه توضیحی در     
 بـه شـناخت     ستبای میتکنولوژیکی و همچنین توضیح دوران رشد اقتصادی کم یا رکود این کشور             

های تغییریافته یا تغییرات در ساختارهای محرک داخلی          ارجی و هم فرصت   تغییرات هم در محیط خ    
ای واقعی  ای تخیلی و هم در مطالعه    اریک جونز در مطالعه   .  پرداخت ،ها را تغییر دادند     که این فرصت  

) ونعمانند سیل، زلزلـه و طـا  ( از کشورهای غربی مانند چین مستعد بالیای طبیعی   یکگوید هیچ     می
 حمالت ویرانگر مغوالن نیـز از دیگـر         ی که بعدها توسط یورخن صورت گرفت      ا  مطالعهنیستند و در    

با این وجـود، وی توضـیحی در مـورد اینکـه            . آمد  عوامل منفی در رشد اقتصادی چین به حساب می        
های ساختاری جامعه چـین بـوده اسـت از عوامـل            ای که خارج از چارچوب      آیا چنین نیروهای قهریه   

واضـح اسـت کـه تغییـر در شـرایط و محـیط              . ن کشور بوده یا خیر ارائه نداده است       بازدارنده رشد ای  
گذار باشـد؛ امـا یکـی از پایـدارترین منـابع            تأثیرتواند بر برخی از الگوهای نامحتمل تغییر          بیرونی می 
 این کشور الزاماً  .  چینی بوده است     نوع سیاست و حکومت     ثبات یژگیو ،تکامل   یرو شیپبلندمدت  
هـا    گیـری   درتمند نبوده، اما این کشور از انواع کشورهای متمرکز بوده کـه در آن تـصمیم               کشوری ق 

یافتـه   وران تغییـر  طـ برای حقوق مالکیت ناشی از حکومت مرکزی بوده که بـر اسـاس تمـایالت امپرا             
های متمرکز در دولت مرکزی زمانی که دولتی منافع خـود را در گـرو مجموعـه          گیری  تصمیم. است

دید باعث به وجـود آمـدن دوران شـکوفایی و رشـد در کـشور                   می ،شد  ه منجر به رشد می    قوانینی ک 
 عقایـد   نتیجههای مالی و چه در         بحران نتیجه اما عکس این نکته نیز زمانی که حاکمی چه در            .شد  می

دیـد صـادق اسـت، بنـابراین          ایدئولوژیک شخصی منـافع خـود را در گـرو سـاختارهای سیاسـی مـی               
هـا و تغییـرات       تاریخ چـین مملـو از دگرگـونی       . شد   منجر به رکود در کشور می      ساختارهای محرک 

  . ها داشته است سزایی در این فرصت بتأثیرهایی بوده که  دلخواه و مستبدانه در نحوه سیاستگذاری

                                                 
1. Sung  
2. R. M. Hartwell 
3. Ming 
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توضـیح نادرسـتی از تمرکـز ارائـه داده اسـت؛ در              2 در کتـاب اسـتبداد شـرقی       1کارل ویتفوگل 
صحیح این است که کنتـرل مرکـزی در بلندمـدت در تنـاقص بـا توسـعه                  صورتی که درک و بینش      

های مختلف رشد منجر بـه      که در اینجا بدون پاسخ مانده این است که چرا دوره           پرسشی. خواهد بود 
  . ها نشده است  تکامل آزادینتیجهها و در  رفتن کنترل متمرکز دولت از بین

رهنگی، تکنولوژیکی معماری و ادبـی الزم را در         اسالم نیز مانند چین، اعتبارات علمی، ف      جهان  
هـای   دوران بـین سـال    . کـرده بـود   ل  یتبد مناسب برای رشد اقتصادی       گزینهبه  را   اختیار داشته که آن   

در این دوران، محصوالت کشاورزی     . اند   کرده  ذاری نامگ  را انقالب کشاورزی اعراب    )700-1100(
قوانین و اصول اسالمی به وضوح      .  شد آغازرسانی  های قدیم آب    جدیدی کشت شد و نوسازی سیستم     

گذاری در بخش کـشاورزی را        دهی را مشخص و سرمایه     حقوق افراد در مقابل آب و سیستم مالیات       
های تجـاری،     در بازرگانی و تجارت نیز بازرگانان مسلمان از پیشکسوتان اصلی سازمان          . تشویق کرد 

شـرکت   (Commendaاز طریـق مـشارکت یـا اسـتفاده از            ها معمـوالً    سرمایه. بازرگانی و مالی بودند   
شد که در آن یـک        های با مسافت طوالنی استفاده می        نوعی قرارداد که در تجارت     -تضامنی محدود 

 از اقوام و نزدیکان بود برای فروش محموله و دریافت محمولـه جدیـد بـه                 بازرگان ثانویه که معموالً   
بـه  ) ها  سفته(ها و اسناد اعتباری       اعتبارنامه. گردید    مین می أت) شد  عنوان شریک اصلی به سفر اعزام می      

مـسلمانان در تکنولـوژی نیـز       . شـد    در معامالت فواصل و مسیرهای دور استفاده مـی          صورت گسترده 
  آنهـا  نی بوده و همچن   گوش های سه  های با بادبان    اند که از آن جمله توسعه کشتی        هایی داشته   پیشرفت

  . اند هایی از شیمی و متالورژی بوده  از سرآمدان اصلی حوزهزینذ و از پیشکسوتان تولید کاغ
  مـیالدی  17وری روم کردنـد و تـا قـرن          طـ اعراب در اوج دوران شکوفایی حمالتی را بـه امپرا         

حتی حکمی که به موجب آن دیـن اسـالم نتوانـست            . آمدند  تهدیدی نظامی برای اروپا به حساب می      
رسـد نیـز بـه چـالش         اقتصاد اسالمی مدرن تهاجمی بـه نظـر مـی         موجب رشد اقتصادی شود و از دید        

کنـد کـه هـیچ چیـزی در      سون اینگونـه ارزیـابی مـی    ندو ر  ماکسیم ، نمونه ه عنوان ب. کشیده شده است  
 امـا  ،مفاهیم اسالمی نه در گذشته و نه در حال حاضر وجود ندارد که در تضاد با رشد اقتصادی باشد         

چـه چیـزی مـانع رشـد      )برند   می  از منبع سرشار معدنی نفت بهره     بدون در نظرگرفتن کشورهایی که      (
   اسالم در گذشته و در حال حاضر شده است؟  جهاناقتصادی

هـای اکتـسابی فـردی مـرتبط بـا             ویژگـی  ره تمـام  اشکی نیست که اشخاص در دین اسالم همو       
انـد؛ امـا نکتـه در         بـوده قـدم     هـای دیگـر نیـز پـیش         اند و در زمینه     دستیابی به انگیزه را در اختیار داشته      

                                                 
1. Karl Wittfogel  
2. Oriental Despotism  
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این اثر متقابل بین ساختار عقاید و محیط خارجی است که تکامل سـاختار تفکـرات و                 . جاست  همین
 کمی از جمله سلسله حکومت خلفای عباسی با استثناهای(در طول تاریخ . هدد اعتقادات را شکل می

نیل گفته    گونه که ویلیام مک    نشد و هما    محیط بیرونی منجر به تکامل ذهنی نمی      ) 9در بغداد در قرن     
آینـدی و تطـابق تـصادفی و مهـم درسـت زمـانی کـه                   یـک هـم    نتیجـه ن در   نا تفکـرات مـسلما    :است

 قـالبی ثابـت بـه       - میالدی 13 و   12 قرون   -کنجکاوی ذهنی در اروپای غربی در حال بیدار شدن بود           
بـود کـه تکامـل      ای    درسـت زمـانی کـه شـرایط و اوضـاع در اروپـای غربـی بـه گونـه                   . خود گرفـت  

داشـت، اوضـاع و شـرایط مـسلمانان و بـه       پـذیری گـام برمـی    ساختارهای اعتقادی در جهت انعطـاف    
و از بـین بـردن      ) پیروی از اصول و عقایـد     (خصوص نظام سیاسی مسلمانان به سمت الزام به همنوایی          

یـک حکمـران   ها دورانـی وجـود دارد کـه          در تاریخ مسلمانان نیز مانند چینی     . رفت  می  خالقیت پیش 
هایی که کشور شاهد  رگانی و تجارت را رشد و پرورش داد، اما حکمرانان دیگر در زمانزمسلمان با

بـه  . کردنـد      مـی   اقـدام  ت بود به مصادره و توقیـف امـوال        یکدادی و مطلقه بر حقوق مال     حکومت استب 
 بـه تـدریج  د، اما های چشمگیری بو  میالدی شاهد موفقیت15وری عثمانی در قرن    طل، امپرا امثعنوان  

  .  چپاولگر شد وتبدیل به کشوری جنگاور
نیـز گزینـه مناسـب دیگـری بـرای رشـد            ) یا شاهان مغـولی هندوسـتان      (1ی گورکانیان امپراطور
  مطمئنـاً  )کـرد   نظامی که در آن هندوها را از دیگران جـدا مـی           (ای منفصل     نظام طبقه . اقتصادی است 

های این دولـت بـوده کـه مـانع مهمـی در               ام کند، اما ویژگی   ثر اقد ؤتوانست در مقابل بازار کار م       می
بها که  اجاره) مدت کوتاه(فاتحان گورکانی برای افزایش . جهت دستیابی به رشد اقتصادی بوده است     

های باال و     مالیات. توانستند از اقتصادهای روستایی هند دریافت کنند در سراسر این جامعه تاختند             می
توان  ی گورکانی را نمی  امپراطوردر مجموع،   . گیری سرمایه بود     مقابل شکل  مصادره اموال عاملی در   

  . گزینه جدی و مطمئنی برای رشد اقتصادی در نظر گرفت
  

   رشد اقتصادی و تکامل آزادی.6
هـا و کاندیـدهای احتمـالی      از گزینه یکتوان گرفت این است که هیچ         ای که از بخش قبل می       نتیجه

هـای خـاص سـاختاری        های مـدرن امـروزی کـه از ویژگـی           مدن آزادی مطرح شده موجب بوجود آ    
های نهادی ویژه برخوردار است و در بلندمدت موجب رشد اقتصادی و در نهایت  عقاید و چارچوب

                                                 
نامیدند، امپراطوری  شوند و خود را تیموری می گورکانیان هند که امپراطوری مغولی هند یا امپراطوری بابری هم نامیده می .1

 در بخش بزرگی از )1526 - 1857 های سال( طی این سلسله.  ایجاد شدندوستانه در امیر تیموردست نوادگان  بهبزرگی است که 
  .  امروزی فرمانروایی کردافغانستانهایی از   و بخشبنگالدش، پاکستان، هند شامل کشورهای امروزی شبه قاره هند
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توانـد چنـین سـاختارهای فکـری و          ای مـی    حال بایـد بـدانیم چـه مجموعـه        . تکامل آزادی شد نبودند   
اینکه  متفاوت بیان کنیم     یگر بخواهیم موضوع را به صورت     های نهادی را به وجود آورد؟ ا        چارچوب
هـای    اندوز رشد اقتصادی بیشتر را تشویق و حمایت نکردند و آزادی             از حاکمان ثروت   یک چرا هیچ 

 افـزایش درآمـدها کـه بـا         نتیجـه توانـستند در    بیشتری را به اتباع و فرمانبران خود ندادند؟ حاکمان می         
.  ثروتمندتر شوند  نتیجهآمد مالیات بیشتری از مردم گرفته و در           جود می استفاده از رشد اقتصادی به و     

وری و تولیـد کامـل        توانستند این هدف را با تشویق بـه افـزایش و ارتقـاء بهـره                 حاکمان می  ،همچنین
 امـا حاکمـان بـا    درآمدها را برای خود فراهم آورند،      امکان کسب بخش بیشتری از       نتیجهکرده و در    

آمد و تهدید امنیـت خـود          افزایش تولید پیش می    نتیجهبین افزایش درآمدها که در      رابطه جایگزینی   
 ارزیـابی را   آنستبای میشدند که  رو می   آمد، روبه   ها به وجود می     آزادسازی محدودیت  نتیجهکه در   

ع و ها را بـه دنبـال داشـت، منـاب          بر آنکه امکان آزادی بیشتر فعالیت       ها عالوه   لفهؤ زیرا این م   ،کردند  می
  . قوط وی را نیز به دنبال داشتامکانات الزم س

های خـود را فرامـوش و انکـار     ای که وجود داشت این بود که حاکمان برخی مواقع قول            ئلهمس
حلی که برای طرفین در مواجهه با این مشکل وجود            راه. کردند  کردند و اموال آنها را مصادره می        می

 که به واسـطه     کرد  بایست قوانینی تعیین می     می وی. رفتگ   از سمت حاکم انجام می     ستبای میداشت  
ای بـود کـه     این قوانین پایبند باشند یا باید قوانین بـه گونـه   بهکرد تا  آن منافع هر دو طرف ایجاب می      

 ، نمونـه  ه عنـوان  بـ . کـرد   شد، مقید می    حاکم خود را در مقابل اقداماتی که منجر به رشد اقتصادی می           
مـردم  ) مـوکالن (سسان ؤبخشی از قدرت خود را به نمایندگان یا مجالس م    پادشاه بخشی از حقوق و      

  بـه  باعـث شـد، بلکـه       این سیاست نه تنها منجر به تکامل سیستم نمایندگی دولتی می          . کرد  واگذار می 
مورین دولـت   أ اعمال و قوانین مـ     شدن یریگیپوجود آمدن قانون تساوی افراد در مقابل قانون و قابل           

  . شد یدر محاکم عمومی م
ایـن بـدان معناسـت کـه چنـین تعهـد            . زمان در چنین سـناریویی عنـصر اصـلی و حیـاتی اسـت             

 براساس  شود و حاکم چنین قوانینی را صرفاً         در طول مدت زمان طوالنی حاصل می       ارزشمندی صرفاً 
کند و مجالس نیز به هیچ عنوان یـک پادشـاه             قوانین بلندمدت و در طول زمان به مجالس واگذار می         

  . پذیرند لق را نخواهند پذیرفت و تنها هدایت و رهبری کلی او را میمط
 بـه تـاریخ گذشـته    ستبایـ  مـی اگر بخواهیم تکاملی مانند آنچه در باال ذکر شد را بررسی کنیم  

چیـزی اسـت کـه در        یابیم که تاریخ انگلستان بسیار شـبیه بـه آن            در حقیقت، در می    .نگاهی بیندازیم 
از وقایع ایـن کـشور   کنیم بسیاری  مانی که اسناد تاریخی را به دقت بررسی می     اما ز  ،اینجا آمده است  

 این سـناریو چیـست؟ چـرا مـا هرگـز در طـول تـاریخ شـاهد چنـین                     مشکل. با این مبحث مغایر است    
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 منافع شخصی قرار نگرفته بودنـد       تأثیر ایم؟ آیا دلیل این امر آن بوده که پادشاهان تحت           تکاملی نبوده 
سـسان نیـز زمـانی بـرای     ؤشان چیـست و یـا آنهـا یـا مجـالس م      دانستند منافع شخصی نمییا پادشاهان   

دهنـده آن هـستند کـه حاکمـان           رسیدن به چنین توافقاتی نداشتند؟ هرچند تمام اسناد تـاریخی نـشان           
اند و حتی تا حدی نیز پیش رفتند که سعی کردند حداکثر میـزان                همواره به دنبال منافع شخصی بوده     

 هـا از عوامـل عـدم         این گزینـه    تمام  احتماالً کهسسان بگیرند   ؤاز مجالس م  ) مدت در کوتاه (ثروت را   
 سـاختار فکـری     نتیجـه با این وجود، انگیزه اساسی و تحقـق اهـداف در            . اند   چنین تکاملی بوده   تحقق

شرایط خارجی هم افق زمانی را که حاکمان و مجـالس بـرای قانونگـذاری نیـاز داشـتند                   . مردم است 
  . کرد ن میتعیی

 انگیزه بـرای چنـین      .اشخاص به صرف منافع شخصی یا رسیدن به اهداف خود تحریک نشدند           
هـایی    تکاملی هرچه باشد متضمن آن است که آنها برای چگونگی دسترسی بـه ایـن تکامـل تئـوری                  

هد های بیشتر به مجلس چه خوا      آزادی ء اعطا نتیجهداند که      یک حاکم یا پادشاه می     چگونه. اند  داشته
 چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی،  خصوص متضادی درهای کامالً بود؟ حتی امروزه نیز دیدگاه

 و هنـوز هـم      -ساختار فکری که چنـین تـصمیماتی را هـدایت کـرد             . سیاسی یا اجتماعی وجود دارد    
 های متنوع و گوناگون، عقاید، تعصبات و مفاهیم ایدئولوژیکی است که بـه تـدریج                 تئوری -کند  می

   .های آگاهانه صورت گرفته است توسط ارزیابی
مدت بوده و هنـوز نیـز هـست و           به لحاظ شرایط و عوامل خارجی نیز افق زمانی حاکمان کوتاه          

 نیـست،  "ایـم  در بلندمدت همه مـا مـرده  ": گوید  که می است نزی جمله مشهور ک   یل این امر هم تنها    دل
های مالی کـه      بحران. افق بلندمدت در تضاد است    بلکه ماهیت فرایندهای سیاسی است که با هرگونه         

شوند نیز از دالیل اصلی کوتاه نگری حاکمـان اسـت؛    ها یا مناقشات داخلی ایجاد می       جنگ نتیجهدر  
  . ن بوده استهااز دیگر دالیل این امر مرگ و میر و زوال پادشا

وجود دارد که باید عالوه بر ساختار فکری شناختی و شرایط و عوامل بیرونی عامل دیگری نیز 
گاهی در برخی مـسیرهای خـاص،       . به منظور شناخت چگونگی رشد و نمو جامعه مد نظر قرار دهیم           
اقتصادی که در آن رشد یـا رکـود         . تغییر کلی و اساسی مسیرها برای جامعه بسیار مشکل خواهد بود          

 نهادها  تأثیرامر نیز به عمق     دلیل این   . یابد  اقتصادی مرسوم بوده به راحتی به مسیرهای دیگر تغییر نمی         
ها برای کاهش میزان عدم     نهادها ساختارهایی هستند که انسان    . گردد  بر عملکردهای اجتماعی باز می    

کننـد و مرکـب از قواعـد رسـمی ماننـد قـوانین، قیـود و                    در مناسباتشان با یکدیگر ایجاد مـی        اطمینان
نهادهــا از عوامــل کلیــدی . ستندهــا هــ هــای شخــصی ماننــد هنجارهــای رفتــاری و عــرف محــدودیت

 بنــابراین انــواع ،کننــد ســاختارهای محرکــی هــستند کــه مــسیر رشــد و نمــو جوامــع را مــشخص مــی
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کننـد، تعیـین      هـای نهـادی ایجـاد مـی         هایی که چـارچوب    هایی را که برای استفاده از فرصت        سازمان
ور و تولیـدی را        اقتـصادی بهـره    هـای    اگر قوانین و مقرراتی داشته باشیم که فعالیت        ،بنابراین. ندنک  می

هـا   هایی مانند مشارکت و شرکت      توانیم انتظار داشته باشیم که سازمان       تشویق کند در آن صورت می     
هـایی بـا     اشخاص در چنـین سـازمان  تر از همه اینکه   مهم. ها استفاده کنند   شوند تا از این فرصت      ظاهر  
 نتیجههایی که در       سازمان ،بنابراین.  خواهند شد  شدن چنین قوانین و مقرراتی منتفع       و همیشگی   دائمی

د کـه بقـاء   نشـو  آیند منجر به ایجاد گروه منتفع قدرتمندی می ساختارهای نهادی خاصی به وجود می     
  . آنها وابسته به بقاء این مجموعه نهادهاست

 قیود شخصی هنجارهای رفتـاری      .تری در ایجاد وابستگی وجود دارد       با این وجود، نیروی قوی    
  به همـین  . های نهادی دارد    کید بیشتری بر چارچوب   أ بنابراین ت  ،که از ساختارهای فکری اقتباس شده     

دهند به آن میـزان کـه از          ها نیز زمانی که رخ می       دلیل تغییرات نقش فزاینده خواهند داشت و انقالب       
به راحتـی و    ) توبقوانین مک (که قوانین رسمی     در حالی . شود، انقالبی نیستند    این اصطالح مستفاد می   

در مقابـل تغییـرات   ) قوانین عرفی(های شخصی   یر کنند، اما قیود و محدودیت     یتوانند تغ   به سرعت می  
کنند و روند ایـن تغییـرات         خیر زیادی بر تغییرات ناگهانی تحمیل می      أغیرقابل نفوذ و تغییر هستند و ت      

رست مانند رکود اقتـصادی و قـوانین         سنت رشد اقتصادی و آزادی د      ،بنابراین. کشانند  را به درازا می   
 حتـی اگـر حـاکمی       ،نتیجـه در  . نمودنـد توتالیتر با کنترل متمرکز برای بقاء خود پشتیبانی قوی ایجاد           

 حاکمان چه در    غلبگونه که ا   همان(تمایل به تغییر مسیر اقتصاد از رکود به رشد اقتصادی را داشت             
های سرسـختانه کـسانی کـه منافعـشان بـه خطـر            فتبا مخال ) گذشته و چه در حال حاضر نیز دریافتند       

   .شد افتاد مواجه می می
  

  1 غربیمعما .7
در شناخت ما .  غرب بپردازیمیمعماتوانیم به بررسی  ایم که می با این مقدمات اکنون به جایی رسیده

  بایـد مطالعـه    ،عـالوه بـر ایـن     . ها و معماهایی وجـود دارد کـه بایـد حـل شـوند              از این موضوع، خالء   
هـا دارد صـورت     آزادی های مـرتبط بـا رشـد اقتـصادی و توسـعه            کاملتری که توجه بیشتری به هزینه     

 بازندگانی نیز وجود داشتند که شرایط و اوضاع و احوال آنهـا براسـاس تغییـرات                 ،در این میان  . گیرد
ای هـ    اما در کل شرایط مادی بشریت و امنیت اشـخاص و امـوال در فعالیـت                ،مذکور بدتر شده است   

  . مدنی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی بهبود یافته است

                                                 
1. The Paradox of the West  
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تـوانیم رابطـه      نهادی جامعه قرار دهیم مـی      - اگر محور مطالعه و تحقیق را ساختارهای سازمانی       
ــین ســازمان  ــل ب ــرات  متقاب ــه تغیی ــصادی در زمین ــق کــه  راهــای سیاســی و اقت ــر از طری ــاهیم متغی  مف

هـای    تـرین گزینـه     شکست و ناکـامی محتمـل     . ریابیمکنندگان یا عوامل خارجی ایجاد شده د        شرکت
  . دهد  مسیر تحقیق ما را نشان میی اسالمی کشورهاین ویعنی چرشد اقتصادی 
توان براساس آنها عواقب بلندمـدت        های انتخابی را که می      های متمرکز مرکزی گزینه     حکومت

هـای سیاسـی     نبـود نظـام   ،قطـع به طـور    . دساز محدود می  ،تصمیمات اقتصادی و سیاسی را دنبال کرد      
های فردی به    اقتصادی گسترده باعث شده تا شرایطی که بر اساس آن امکان رشد اقتصادی و آزادی              

های بـسیار دیگـری دنبـال شـدند      در چنین شرایط غیرمتمرکز رقابتی، گزینه  . وجود آمده، ایجاد شود   
 مانند آنچه در اسـپانیا و        نیز  برخی .ادثر افت چه در هلند و انگلستان رخ داد مؤ       که برخی از آنها مانند آن     

 و برخی مانند فرانسه نیز در حد میـانی و اعتـدال دو مـورد قبلـی        با شکست مواجه شد    پرتغال رخ داد  
هـای انتخـابی دنبـال شـده و همچنـین             ، تنـوع گزینـه    خـصوص ترین نکته در این       اما مهم  ،قرار گرفت 

 رشــد اقتــصادی در برخــی از ایــن  و)حــددر مقایــسه بــا یــک سیاســت مت(افــزایش احتمــالی تولیــد 
ایفـا  های نـسبی در اروپـای غربـی نیـز نقـش اساسـی در توسـعه اروپـایی                    حتی شکست . هاست  گزینه
آمیزتـر عمـل    ی بـسیار موفقیـت  امپراطـور هـای    و به دلیل فشارهای رقابتی به نسبت حکومت      نماید  می

  . کرده است
 پویـایی بـین ارکـان    نتیجـه یرا این ویژگی  ؛ ز استکیدات اجتماعی ویژه    أ استحقاق ت  ،نکته آخر 

اروپـا بـه لحـاظ      . شـود   ای مـی     ویـژه    خالقانـه   است که باعث ایجاد شرایط      ندپارهسیاسی مختلف و چ   
حیت و هم به دلیـل      یسیاسی متفرق و چندپاره بود، اما هم به دلیل ساختارهای فکری رایج مذهب مس             

 هـایی   های علمی، تکنولوژیکی و هنری در بخـش         ارتباطات اطالعاتی و ارتباطاتی که منجر به توسعه       
اگـر هلنـد و انگلـیس    .  یکپارچه داشتی قاره سبز و سپس گسترش آن به سراسر قاره شد، ساختار از

  نقاط اروپا دریافـت شـده بـود بـه عنـوان نمونـه مـوفقی                دیگرهایی که از      بدون درنظرگرفتن محرک  

  اساسی توضیح را از دست     بخشدد در آن صورت     تلقی گر )  و چین  ی اسالم ی کشورها و در مقیاس کمتر   (
گرفتند؛ ایـن درحـالی        پس از هلند و انگلیس قرار می        و آلمان  کشورهای ایتالیا، پرتغال    شهر. دهیم  می

 در بخش بانکداری و معماری بهبود صنعت دریانوردی و چاپ تنها تعداد معـدودی                است که توسعه  
  . فت قاره اروپا نقش مهمی ایفا کرده استاز دستاوردهای این کشورها بوده که در پیشر

تـوانیم بـه جزئیـات     انـد مـی   گیری از شناخت رخدادهایی که بعدها بـه وقـوع پیوسـته       آیا با بهره  
 بـدان معناسـت کـه منبـع         ی نبود یک نظام گسترده سیاسـی در اوایـل قـرون وسـط             ؟بیشتری پی ببریم  

ایـن سیـستم    .  اربـابی بـوده اسـت      - ئودالیتـه مراتبـی ف     های سلسله    سیستم  در گیری در شهرها یا     تصمیم
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داد به  کنندگان را شکل می ک اولیه شرکتاگیری بر مبنای میراث فرهنگی که شناخت و ادار تصمیم
  . وجود آمده بود

ا یـ تالی ا یکـشورها  و   از شـهر  ( متنوع و گوناگون بودند      ی در قرون وسط   ی غرب یشهرها در اروپا  
 ساخته شـده بودنـد و   یدات خارجی مقابله با تهدی که براینظام مستحکم یها گرفته تا شهرها و قلعه    

زان یـ ن شـهرها م   یـ  در تکامـل ا    یدیـ ن مـوارد عوامـل کل     یـ اما در تمـام ا     .)یت محل یری با مد  ییشهرها
از  یی اروپـا ی شـهرها ینـسب  یدر واقـع، آزاد .  بـوده اسـت    ی خارج یها  شهرها از قدرت   یخودمختار

گـر جهـان بـوده    ی نقاط دیسه با شهرهایکننده آنها در مقا زیتماه میل بود که عامل او    ییها ن قدرت یچن
 نتیجـه و در    یاسـ ی س یهـا   نظـام  ی بـه همـراه توسـعه نـسب        ی اقتصاد یها همزمان با ظهور فرصت   . است

د یـ  جد یهـا   فرصت یای قرار گرفتند که از مزا     یتی شهرها در موقع   ی مبادالت تجار  یها  نهیکاهش هز 
ز و ژنـو بودنـد چـه        یـ  ون ی شـهرها  یا  ترانهی مد یها ها، تجارت  تجارتن  یچه ا (ت استفاده را ببرند     ینها

  .) بودندی شمال غربی اروپایبا شهرهالوکس  بنه ی مربوط به پشم و فلز کشورهایها تجارت
د یـ  منتفـع و منـافع جد      یهـا   نکـه منجـر بـه رشـد گـروه         ای عالوه بـر     ی توسعه تجارت و بازرگان   

 ی را در پـ   یحیت مـس  یـ  و روحان  ی، تـاج و تخـت سـلطنت       یت سـنت  ی شد، رشد و توسعه اشراف     یبازرگان
. ابنـد یت دست   ی نجبا و روحان    مخالفت  الزم در مقابل   یها  یتوانستند به آزاد    یشهرها اغلب م  . داشت

 یهـا در جهـت رشـد اقتـصاد          یـی ت دارا ی امن هد و فروش به همان انداز     یمد و خر   رفت و آ   ین آزاد یا
 از  یگریها به وجود آمده بود انواع د        ی سرکوب هجینتاصالحات پروتستان که در     . ست بوده ا  یضرور
 کرد که   ی را معرف  ی مذهب ی و آزاد  ی اقتصاد ین، آزاد ی انتخاب د  یده، آزاد ی عق ی مانند آزاد  یآزاد

 در  -ندگان منتخب مردم باشد   ین با نما  ی که وضع قوان   ییها  دولت – نماینده ساالر  یها با مفهوم دولت  
  . ده شده بودیهم تن

 شـد، بلکـه     یش مناطق شهر  ی نه تنها منجر به افزا     یالدی م )17-11( یها  در قرن  یانتوسعه بازرگ 
ترانـه را   ی حوزه مد  ی با کشورها  ی شمال غرب  ی شد که تجارت اروپا    ی بازرگان یها  باعث توسعه شبکه  

 و  یهـا، حقـوق بازرگـان       هیـ  بازارهـا، اصـناف، اتحاد     یچـارچوب سـازمان   . کـرد  ی مرتبط م  یکدیگربه  
 را - از آن در بـاال آمـده اسـت   یح مختـصر ی کـه توضـ  - ی استفاده از برات بازرگـان      که ییها سازمان

 عـالوه بـر     یاسی س یها  نظام.  بود ی و اقتصاد  یاسی س یها   نظام یازمند چارچوب نهاد  یکرد ن   یل م یتسه
 آن دسـته از     یکـرد، انتـشار و اجـرا        ی مـ  ی در داخل شهرها را الزام     یباز نیجاد چارچوب قوان  یآنکه ا 
  . کرد ی میکرد الزام  ی را فراهم میاسی سیا که امکان مبادله در سراسر مرزها رینیقوان
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 و دقـت  ی بـه خـوب  "لـوکس  بنـه  ی در کـشورها  هیـ  اول یهـا   یدمکراسـ " در کتـاب     1رنیـ  پ یهنر
 موضـوع مطالعـه   . لـوکس را شـرح داده اسـت         بنه ی کشورها ی در شهرها  ی اقتصاد -یاسی س یها  نظام

 ی پررونـق اقتـصاد    یک در شـهرها   ی دمکرات یها   نظام ی نهاد یارهاجادکنندگان ساخت ی از ا  یکی رنیپ
زادگـان بـا    بیـ ن نج ی بـ  یهـا    و تـنش   یصـنف / یا  هیـ  اتحاد یهـا  تی در اثـر محـدود     به تدریج است که   

 ی شـهر  یها  ی دمکراس رنیپ اما از نظر     ،ل رفت ی کشور تحل  یاسی بر سر کنترل نظام س     یشهروندان عاد 
دانـستند و     یرا آنهـا نمـ    یـ  ز ،تاز و طبقه برتر جامعه بوده است       مم ء تنها شامل اعضا   یدوران قرون وسط  

توسط  ، در عمل  رنیپاز نظر   . ها بدانند   همه انسان  ی و برابر  یآرمان آزاد  در مورد    یزیتوانستند چ   ینم
چ عنـوان مـشابه     ی بـه هـ    نتیجـه در   افتـه ی و مکتـب مـساوات کمـال ن        ی دمکراسـ  ی و عقل  یتفکرات ذهن 

  . وده است نبی مدرن امروزیها یدمکراس
ر و  یناپـذ  ییح داده بخـش جـدا     ی توضـ  رنیـ پ باشد؛ امـا آنچـه       صحیح ین موضوع تا حد   ید ا یشا

 یاسـ ی س یهـا   جـاد نظـام   یها و ا    ییجا  خ، جابه یدر سراسر تار  .  بوده است  یرات اساس ییند تغ یدرست فرا 
 مناقـشه و  ( بـوده اسـت      ی توسعه و گـسترش اقتـصاد      یندافر از   ی بخش ی حتم ید و مناقشات داخل   یجد

ن یـ د نبـوده بلکـه ا     یـ  منتفـع جد   یهـا    شـهرها و ظهـور گـروه       ی شامل مناقشات داخلـ    کشمکش صرفاً 
 تکرار یبرا). شده است ز یها ن ن پادشاهان و پرنسی در روابط ب  ی خارج یها  مناقشات شامل کشمکش  

نـده  ی فزا  کامالً یندافرک  یر  ییتغم  یید بگو ین بخش از مقاله با    ی موضوع ا  ی هدف اصل  مجددح  یو تصر 
 غالـب   یدیـ جـاد شـده و توسـط سـاختار عقا         ی گذشته ا  ی نهاد یها ل چارچوب ی تعد یوده که برمبنا  ب

 در کتـاب    رنیـ پ بوده که    یسازمان -ینده نهاد یند تکامل فزا  ین فرا ی ا ،قطعبه طور   . محصور شده است  
ح یگر توضـ یکدی متنوع و رابطه آنها با       یاسی و س  ی اقتصاد یها  ظهور سازمان  یخود در مورد چگونگ   

 یتـوان آن را کشمکـش      ید، بلکـه مـ    ی نام ی دمکراس ی قطع یروزیتوان پ   ی را نم  یژگین و یا. ده است دا
 کـه متـضمن احـساسات مـدرن         ی به عنـوان سـاختار فکـر       ،نیهمچن.  دانست یاسی کنترل نظام س   یبرا

 آن زمـان چـه در شـهرها و    یم دمکراس ی از مفاه  ی بخش  قطعاً  است، ی و مکتب تساو   یدرباره دمکراس 
  . وجود نداردتاها چه در روس

گر نقاط قـاره اروپـا   ی در انگلستان متفاوت از آنچه بوده که در د ی و توسعه آزاد   یرشد اقتصاد 
ره، انگلـستان را در مقابـل       ین کشور در جز   ین کشور و قرارگرفتن ا    ی ا ییای جغراف یها  یژگیو. رخ داد 

ن یـ جـاد ارتـش در ا     یبـه ا  از  یـ  ن یژگین و ی ا هجی در نت  .کرد  یر م یناپذ  بی حفظ و آس   یتهاجمات خارج 
ز متفـاوت از    یـ س ن ی انگلـ  یساختار فکـر  ": دیگو  ین م یفارل گونه که مک   همان. ن رفته بود  یکشور از ب  

ن یـ  ا یریپـذ   بی از اسـتثنائات آسـ     یکـ ی کـه    -ره  ی جز در ها   نورمن یها  یروزی پ ".ر نقاط اروپا بود   یسا
                                                 
1. Henri Pirenne 
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جاد کـرد؛   ی ا  قاره یر کشورها ی سا  نسبت به  یکزترته متمر ی ساختار فئودال  -کشور در مقابل تهاجم بود    
 کـه   ییهـا    مرسوم بـارون   یها  یتواند آزاد   یپادشاه نم ":  آمده است  1ریگونه که در منشور کب     اما همان 

ان را  ییا و روسـتا   یـ  و رعا  ی شـهرها، بازرگانـان خـارج      یا آزاد یاند    کته کرده یاصطالحات منشور را د   
   ".دیشده تجاوز نما نییسلب کرده و از حدود تع

. گان خـود در قـاره اسـت       یوت از همـسا   فـا ز بـه طـرق مختلـف مت       یـ س ن ی انگلـ  یاسـ ی س یهانهاد
 در  . پارلمـان بـود    یکپـارچگ یاتحـاد و    ر کـشورها    ین کشور با سـا    ی ا یاسین تفاوت در نهاد س    یتر مهم

ا و  ی مانند آنچه در فرانسه، اسـپان      یا  چ مجلس منطقه  یک پارلمان وجود داشت و ه     یسراسر کشور تنها    
شان و نجبـا وجـود      ین شهرها، کش  ی ب یبند  میچ تقس ی ه ،نیهمچن. نبودن کشور   یاشت در ا  هلند وجود د  

ن اسـت کـه در دوران گذشـته و          یـ  که وجـود دارد ا     یتوجه دو نکته قابل  ": دیگو  ی م 2تلندیم. نداشت
   ".نشستند یکجا میها در  هی با شوالنانیشهرنش امر، شهروندان و ی در ابتدااحتماالً

کار اربابان   یروی ن یان و آزاد  ییا و روستا  یت رعا یر وضع ییو هم در انگلستان تغ    هم در قاره اروپا     
 یجی؛ بلکـه تکامـل تـدر      بـود  نامرغوب گذشته صورت نگرفتـه       یها  تیم وضع یر در مفاه  یی تغ لیبه دل 
ر شـکل داد  ییتغ) در غرب(ن یتر، تعهدات را کاهش داد و به تصرف زم           بلندمدت یها  اجارهت  یوضع
، وجـود  14ت در قرن    ی کاهش جمع  نتیجهکار در    یروی ن ی نسب یابیر در کم  ییدهنده تغ  ن امر نشان  یکه ا 

  . کار بود یرویافتن نی یجاد شده بود و رقابت براید که در شهرها ای جدیها فرصت
 یهـا    نظـام  ی بهبـود نـسب    نتیجـه  کـه در     یگرفتن توسعه بازارها، شهرها و بازرگان     نظر  عالوه بر در  

 شـاهزادگان را  ی مـال یهـا   بحرانستیبا می به وجود آمده یت انسانی جمع راتیین تغ ی و همچن  یاسیس
ب یـ  رقیاسـ ی سین واحدهای بیزهای جنگ و ستنتیجه در   ی مال یها  ن بحران یچن. میز مدنظر قرار ده   ین

ــهین هزیو همچنــ ــا ن ــده جنــگ ای فزایه ــود ین ــا. جــاد شــده ب ــ در تغین عوامــل نقــش مهمــ ی   رات یی
 ی واحـدها  یالدی مـ  1500 و   1200 یهـا  ن سـال  یبـ .  کردنـد  ایفـا  ،داد رخ    که بعـداً   یاقتصاد - یاسیس
ت باعث به وجـود آمـدن   یگر شدند که در نهایکدی با یانیپا ی ب یها   وارد جنگ  ی غرب ی اروپا یاسیس

 گذشته نبود تا بتوانـد امکـان بقـاء داشـته و             یاسی س ی شد که اندازه آنها به اندازه واحدها       ییکشورها
  . ا را داشته باشده اتیش مالی افزایینااتو

قـت در   ی معمـول بـوده و در حق       ی حاکمـان و پادشـاهان امـر       یر منابع برا  یافت درآمد از سا   یدر
دادند تا بتوانند کاال و خدمات را  یگر انتقال م ی به شهر د   ی دربارها را از شهر    ، موارد، پادشاهان  یبرخ
 )14-11( یهـا   قـرن یقتـصاد  توسـعه ا نتیجـه  کـه در  یبا رشد اقتـصاد پـول    . مصرف کنند و درجا    ناًیع

                                                 
1. Magna Charta 
2. Maitland 
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ن درآمدها ی ایالدی م15 و 14 یها افت درآمد به صورت پول درآمد؛ سپس در قرنی بود، دریالدیم
  . افتیت اتفاق افتاده بود، کاهش ی کاهش جمعدلیلن که به ی زمیبها اره کاهش اجهجیدر نت

ن دوران یدر االبته شد و  ی دولت میها نهی هزیش چهاربرابریک ساله باعث افزایز یجنگ و ست
 را بـه شـاهزادگان   ی اوضـاع بـدتر  ی مـال یهـا  نـه یش هزیکاهش درآمـدها و افـزا  . ان بودیپا  یجنگ ب 
 جـزء و    ی از لردها  یافتیزان در ی بر م  ییها تیز محدود یآداب و رسوم و عرف ن     . ل کرد ی تحم ییاروپا

 سـلطنت  یی مرزهـا   کـه در   یپادشاه": ر آمده است  یگونه که در منشور کب     همان. کوچک اعمال کرد  
 ".ام رو بـه روسـت   یـ رفته شـده بـا احتمـال شـورش و ق          ی پذ یکند که در آنجا عرف و رسوم خاص         یم

 به اندازه شخص پادشاه دارنـد و در صـورت توافـق عـام آنـان قـدرت                   ی قدرت  گاهاً ی پادشاه یایرعا
کـه  (تحـد شـوند      م ی با شاهزادگان خارج   توانستند  یا م ین، رعا یعالوه بر ا  . ز خواهند داشت  ی ن یشتریب

ش ین افـزا یتا پادشاه را خلع کرده و از قدرت کنـار بگذارنـد؛ بنـابرا            ) کردند  ین کار را م   یاغلب هم ا  
  .ساخت ی را با خطر سقوط روبرو میتا، تاج و تخت سلطنیات رعایمال

 آنهـا قـرار   یرو شی کـه پـ  یا نـه ی شاهزادگان متفاوت بوده است، گزیزان آزادیکه م  ییاز آنجا 
بـا  . افت درآمد به مـردم واگـذار کننـد        ی در یرا در ازا  ) تیحقوق مالک  (یازاتی امت کهبوده  ن  یداشت ا 

 کـه   نـد افتی، بازرگانـان در   ی و اربـاب   ی شـهر  ی مرزهـا  ی بـه فراسـو    یش دامنه تجـارت و بازرگـان      یافزا
ل یـ ن تمای بنـابرا ، کـاهش داد  یار و اقتدار قهـر    یق اخت یتوان از طر    ی را م  ی حفاظت خصوص  یها  نهیهز

  . پرداخت کنندپول افت محافظت به شاهزادگان ی درید در ازاداشتن
ن بـه   ی آن امکـان انتقـال زمـ       هکردنـد کـه بـه واسـط         ی م ء به مردم اعطا   یحقوقازات  یحاکمان امت 

 نتیجـه در  .  خود شوند  ین رفتن منابع درآمد   یا امکان وراثت اموال فراهم شود تا مانع از ب         یاشخاص و   
 یازات تجار ی ساالنه امت  یها   پرداخت یبه شهرها در ازا   . جاد شد ی ا یتر  منیثرتر و ا  ؤت م یحقوق مالک 

ت از یــ و معافیشتر حقــوق قــانونیــافــت درآمــد بی دری در ازایواگــذار شــد؛ بــه بازرگانــان خــارج
 ی تجـارت را در ازا     یز حقـوق انحـصار    یـ هـا ن    هیـ اصـناف و اتحاد   .  شد ء اصناف اعطا  یها تیمحدود

   .شتر به پادشاه کسب کردندیپرداخت ب
 بود  یتین محدود یر و همچن  یی تغ ی از منابع اصل   یکی در حال رشد     ین کشورها یرقابت موجود ب  

 بود که سلطنت را مجبـور       ین رقابت، رقابت  یا. ن کشورها قرارداشته است   ی حاکمان در ا   یرو شیکه پ 
 ازی، امتازاتین امتین ایتر له مهمکرد که از جم یافت درآمد می دری در ازایازاتی حقوق و امتءبه اعطا
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ا یـ ات و   یـ ، کنتـرل نـرخ مال     )2، کـورتس  1مجلـس نماینـدگان   پارلمان،  ( مجلس   یندگیجاد رکن نما  یا
  .شد، بوده است ی درآمد اعطا می که در ازایازات خاصیامت

ت خـود،   ی ارکـان ضـمن حفـظ شخـص        یبرخـ . دشـو   یگـر مـ   ی د یا  نجا داستان به گونه   یاما در ا   
نـده سـاالر را بـه وجـود آوردنـد؛ در            ی نما یهـا  رشد دولت ز توسعه دادند و اساس      یت خود را ن   یموقع
 حاکمان یزن ن قدرت چانهیا. ا نقش آنها کمرنگ شدین رفتند و ی از ببه تدریجگر یکه ارکان د یحال

: گرفـت   ید مدنظر قـرار مـ     یسه موضع با  . کننده بود  نییگر تع ی د یها  لفهؤبود که در مقابل مجالس و م      
 ،افت حفاظت از اموال کسب کند     ی در نتیجهتوانست در     ی که مجلس م    بالقوه یزان سودها یاندازه و م  

 ی رقابت بـا حـاکم فعلـ       یی توانا ین به معنا  ی که ا  -س قدرت أ با حاکم در ر    -ان  نی جانش یکیزان نزد یم
  و شتر اسـت  یـ ا ب ی کسب قدرت و ارائه خدمات مشابه        ی برا یاسیهم در داخل و هم خارج از واحد س        

  . کند ین میی را تعیده اتی سود حاالت مختلف مالنه وی که هزیساختار اقتصاد
 یاسی س یها   به نظام  یدکننده متک ی تول یلوکس اقتصاد کشورها    بنه ی در کشورها  به عنوان مثال،  

ان و سـپس توسـط چـارلز پـنجم          ی بار توسـط بورگانـد     نخستینت بوده که    یو حفاظت از حقوق مالک    
ت صادرات بود که امکان دریافت آسان مالیـات         ساختار اقتصاد کشور برمبنای تجار    .  شده بود  ءاعطا

 منفـی بـر مزایـای رقـابتی         تـأثیر ای نبود کـه        این میزان به گونه    اماکرده است،     بر تجارت را فراهم می    
ای شـد کـه بـر     حال، درخواست فیلیپ دوم باعث به وجـود آمـدن عقیـده         با این . تجارت داشته باشد  

هـا بـا طـرح فیلیـپ          اولین مخالفت . د که مستقل باشد   اساس آن اقتصاد در صورتی کامیاب خواهد بو       
 )States General( توسط مقامات مجلس نماینـدگان  1581نقض عهد در سال دوم با تصویب قانون 

  .  مدعی حاکمیت در قلمرو خود شدندیکها هر  آغاز شد و استان
 اقتـصادی   - سـاختارهای سیاسـی   .  نیز هفت اسـتان شـمالی هلنـد توانـستند مـستقل شـوند              نهایتاً

هـای   ثر و کـارایی بـود، بلکـه دارای بـسیاری از نگـرش     ؤآمستردام و هلند نه تنها سازمان اقتصادی مـ       
هـای   اسـتان  –یافتـه   قدرت کشورهای تازه استقالل. های سیاسی و مدنی نیز بود اساسی و اولیه آزادی   

ود بـدان معنـا بـود کـه     مستقر شد و قانونی که به اتفاق آراء تصویب شـده بـ           در هر استان     -متحدشده
  . های متفقی برای نمایندگی کسب کند یأها ر  از استانیکمجلس نمایندگان باید از جانب هر

                                                 
 اما مانند ،شد یکی از ارکان قانونگذاری فرانسه و هلند محسوب می که Estate General مجلس مشاورتی در فرانسه به نام .1

 به صورت مشورتی با دربار فرانسه و پارلمان انگلیس قدرت تصویب قوانین و مقررات مربوط به مالیات وغیره را نداشت و صرفاً
  . کرد شاه همکاری می

  ).Cortes(های قانونگذاری اسپانیا و پرتغال  نام مجلس. 2
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این نظام سیاسی نه    . این ساختار سیاسی دوام آورد    مد بود، اما    اهرچند این فرایند پیچیده و ناکار     
گیری بود، بلکه از      یک تصمیم های نمایندگی سیاسی و قوانین دمکرات       تنها شامل عناصر و ارکان نظام     

تـرین عناصـر اخـتالف در سـلطنت و پادشـاهی             یکی از مهم  (کرد    های مذهبی نیز حمایت می      آزادی
هـای آزادمنـشانه در       سیاسـت هـای متحدشـده یکـی از انـواع           سیاست دوفاکتو و عملی استان    ). اسپانیا

 آنهـا در رشـد اقتـصاد هلنـد       ری از ایستی بود که مهاجرت مخالفان که بـس       این سیا . محیط مذهبی بود  
  . کرد های مختلف اروپا را تشویق و حمایت می نقش داشتند از بخش

در انگلستان نیز مانند سایر نقاط قاره اروپا، درآمدهای حاصل از نظام فئودالیتـه سـنتی در حـال                   
. داد   بخش کمی از میزان درآمدهای کلـی کـشور را بـه خـود اختـصاص مـی                  نتیجهکاهش بود و در     

صاص داده بـود کـه ایـن        تـ رت خارجی انگلیس بخـش عظیمـی از ایـن درآمـدها را بـه خـود اخ                 تجا
های پشمی بود؛     درآمدها شامل مالیات بر انواع مشروبات الکلی، بازرگانی وکاالهای عمومی و لباس           

  . داد  میالدی بود که درآمدهای پادشاهی را افزایش می13اما این تجارت پشم در قرن 
قـدرت کالسـیک پـشم بـه توضـیح مبـادالت پـشم بـین سـه گـروه مختلـف                       در کتـاب     1ایلین

خـام   تجـارت مواد    بـه  کـه نـوان نماینـدگان پارلمـان، بازرگانـان         پـشم بـه ع     تولیدکنندگان   :پردازد  می
و انبـار آن  ، بازرگانـان امتیـاز انحـصاری صـادرات پـشم          براساس توافـق   .قام سلطنت مپرداختند و     می
حق اعمـال مالیـات را دریافـت کـرد و پادشـاهی نیـز                پارلمان امتیاز و   عهده گرفتند، ر  را ب کالیاس  در

  . کرد درآمدها را دریافت می
پـذیرش حـق پارلمـان بـر        ": کنـد    بـه شـرح زیـر بیـان مـی          ا مختـصراً  این مبادلـه ر    2ویلیام استابز 

 توسـط   های ملی عمـالً     بازرسی و تحقیق در مورد سوءاستفاده و تقسیم براساس سیاست         قانونگذاری،  
  ".گرفت صورت میهای پرداختی به ادوارد اول و سوم  پول

 هرگز به دنبال اعمال ها در اوج قدرت قرار داشت، اما این3ها تئودردر زمان حکمرانی   انگلستان  
. داد، نبودنـد   مـی جانبه بر قدرت مالیـاتی ماننـد آنچـه در کـشورهای فرانـسه و اسـپانیا رخ               کنترل همه 

 اربابی توسط هنری هـشتم بـسیاری از همتایـان و حتـی کشیـشان را بـه       های   و دارایی  ها  مصادره زمین 
 جهـت ایجـاد ایـن       در  به مجلس عوام نیاز داشـت       که  هنری هشتم  نتیجهدر  . بلند کرد مخالفت با وی    

  . کار بستمجلس تمام تالش و دقت خود را ب

                                                 
1. Eileen  
2. William Stubbs 
3. Tudor 
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 ستیز پارلمـان  مجادله و.  بودند ها کسب کرده  تئودرتمام چیزهایی بودند که      وارث   1ها  استوارت
هـا    توجه به دو نکته در این مجادله      . و پادشاه داستان مشهوری است که همه تا حدودی از آن مطلعند           

 بـه عنـوان قـوانین برتـر     )حقـوق عرفـی غیرمـدون      (یکی ظهـور قـوانین کـامن لـو        : حائز اهمیت است  
بـین  ای بـود      هو دوم رابطـ    -دکر   از آن به شدت حمایت می      2 که سر ادوارد کوک    موقعیتی -سرزمین

گونـه کـه     همان .قرار داشت  پادشاهی    اعطایی در امتیاز انحصاری  که  امتیاز انحصاری و انکار آزادی      
مفهـوم آزادی در تـضاد      : هـای خـود آورده اسـت        در اولین سری از مجموعـه کتـاب        3 ساکس دیوید

هـای  لـق امتیاز  ختمـام تـالش خـود را در جهـت            کرد که   وتناقض با تئوری قدرت کشوری رشد می      
ارتباط تمرکز بر شکایت و نارضایتی از انحصارات کمک کرد تا           . کار بسته بود  انحصاری اقتصادی ب  

 ایجاد  )اجتماعی ( و حفاظت از منافع مشترک عمومی      فردی قدرتمندی بین حمایت از حقوق       معنوی
  . شود

ت دولـت ملـی کـه تحـت حکومـ         .  پادشاهی اسپانیا به سلطنت مطلقه تغییر شـکل داد         ،در مقابل 
 متفاوت یعنی آراگون و کاستایل را با هم متحد به وجود آمده بود، دو منطقه کامالً   فردیناند و ایزابال    

 مـیالدی از  13در اواخر نیمـه دوم قـرن      ) متشکل از والنسیا، آراگون و کاتالونیا     (منطقه آراگون   . کرد
 جـالس کـورتس اسـپانیا     م. ترین مراکز تجاری تبدیل شـد      اعراب باز پس گرفته شد و به یکی از مهم         

در . کردنـد    مـی  ایفـا کننده عالیق بازرگانان بودند و نقش بسیار مهمـی در خـدمات عمـومی                منعکس
امـا   ،شـد  مـی ، تـاریخ آن نیـز بـسیار متفـاوت           ده آینده اسپانیا بـود    نکن نی آراگون تعی   که حقیقت، حال 

بود نتوانست چنین میـراث     های داخلی     کاستایل که همواره در حال جنگ و نبرد با مورها و یا جنگ            
 ایـزابال نیـز     نتیجهدر   یی کمتری داشت  اکار) لس نمایندگان مج(کورتس  . قوی بازرگانی داشته باشد   

 های کلیسا را به دسـت گرفتـه و           سیاست و همچنین های سرکش و متمرد        بارون موفق شد تا کنترل بر    
این کاستایل بـود کـه تکامـل     ؛ اماایجاد کند متعاقب ساالری دیوانو  متمرکز ی سلطنت یک حکومت 
  . را تعیین کرد) التین  آمریکایو نهایتاً(نهادی اسپانیا 

 و  هابـسبورگ ی  امپراطـور درآمـدهای کـشور از طریـق        افـزایش    نتیجهدوران برتری اسپانیا در     
پذیر شد، اما با کاهش این منـابع درآمـدی حکومـت              امکان شده  تازه کشف   دنیای  موجود در  نخزای

های سنگین و مصادره اموال که مختصری از آن در بـاال ذکـر شـد و                   ه دریافت مالیات  بمجبور شد تا    
های کنتـرل مرکـزی       انحصارهای اقتصادی و سیاست   . عواقب و نتایج فجیعی به دنبال داشت، بپردازد       

                                                 
1. Stuarts 
2. Sir Edward Coke 
3. David Sacks 
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 کرد مسیری طوالنی بود که سه قرن  مسیری که اسپانیا طی. شد  اجرا می و نسل به نسلدست به دست  
به همراه   میالدی تمام شد     20 فرانکو در اواسط قرن      مرگثباتی سیاسی را که با        صادی و بی  رکود اقت 
هـایی را بـا خـود بـه کـشورهای       ای از نهادهـا و سـازمان     مجموعـه هـا     عالوه بر این، اسـپانیایی    . داشت

خود به های مدنی پایدار را با   آمریکای التین بردند که نه رشد اقتصادی پایدار و نه سیاست و آزادی            
  . همراه داشت

 اسپانیا و فرانـسه     ، دیگر سویتکامل متفاوت در دو کشور انگلستان و هلند و از           سیر   سواز یک   
سـه منبـع اصـلی ایـن قـدرت           همچنـین و   زنی مجالس و حاکمـان      قدرت چانه بالفاصله به   توان    را می 
د؛ نزدیکـی   هـای مجلـس کـشور کـه مـسئول حفاظـت از امـوال بودنـ                  دستاوردهای گـروه  (زنی   چانه

) کـرد   هـای مختلـف را تعیـین مـی          های مالیـات    جانشینان با حاکم فعلی؛ ساختار اقتصادی که بازدهی       
توانیم الگوهای مختلف جغرافیایی، اقتصادی و نهادی را یکـی پـس از دیگـری دنبـال                   می. نسبت داد 

نابع اصـلی تغییـر     تواند یکی از م     زنی می   قدرت چانه . کنیم که شرایط متفاوت و متنوعی ایجاد کردند       
 منجـر بـه ایـن خواهـد شـد کـه نقـش مکمـل           باشد، اما این عامل به تنهـایی کـافی نیـست و احتمـاالً             

 رایـج و اولیـه مـسیحیت        ی غربی سـاختارهای فکـر     یدر اروپا . ساختارهای فکری نادیده گرفته شود    
تجارت گونـاگون بـه      نتیجهاما این ساختار فکری اولیه در مناطق مختلف اروپا در            ،التین متداول بود  

در تجربه هلندی و انگلیسی، تکامل این سـاختارهای فکـر در مـسیری رشـد                . اشکال متنوع ظاهر شد   
مخالفت سـنتی    تجربه اسپانیا نه تنها      ،در مقابل . یافت که باعث بوجود آمدن مفاهیم آزادی مدرن شد        

سیاسـی دوران قـرون   هـای   م های اقتصادی را تداوم بخشید، بلکه عقایدی را که میـراث نظـا          با فعالیت 
  . وسطی بود نیز دائمی کرد

 1 هکستر .اچ. کتاب جی   اولین جلد   مقدمه تکامل ساختار فکری در انگلستان به طور مختصر در        
ر از ادعای یک رکن متغی   1500های قرون وسطی انگلستان در سال         آمده است که در آن وی آزادی      

را اند  بوده که از آن حقوق برخوردار بودهخاص که بر اساس آن حفاظت حقوقی مخصوص کسانی  
 درخواسـتی  -  تصویب شـد 1628که توسط پارلمان در سال  حقوق انگلستان  2اعالمیه درخواستبا 

تصویب این اعالمیـه اولـین   .  مقایسه کرده است   -گذاری آن است    آزادی در سطوح پایه   که مرتبط با    
شناسـیم، بـوده    ایی که امروزه ما در جهان مـی ه های مدرن و آزادی کننده در جهت آزادی    گام تعیین 

  . است

                                                 
1. J.H.Hexter 
2. Petition of Right 
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 -بردگـان  .شد یی توسط ساختارهای توارثی جامعه تعیین می       وسطا  های قرون   دسترسی به آزادی  
 از هرگونـه دسترسـی بـه ایـن          -یان و دیگر افـراد وابـسته بـه ایـن گـروه            یشامل  غالمان، رعایا، روستا    

هـا بـه عنـوان        بـرای تمـام انگلیـسی     میه درخواست حقـوق     در مقابل، اعال  . های منع شده بودند     آزادی
شـدند، منتـشر     محافظت مـی  ومجموعه قوانینی که توسط حقوقی که به تصویب پارلمان رسیده باشد   

 کـه در آن  17هـای قـرن     به دیدگاههای قرون وسطایی   های فردی از دیدگاه     تغییر مفاهیم آزادی  . شد
های   ل  دهنده تکامل ساخارهای فکری بین سا      دانست نشان    می هر فرد انگلیسی تازه متولد شده را آزاد       

  .  است1628 و 1500
ترکیب مثبت ساختارهای فکری بـا شـرایط خـاص کـه در انگلـستان و هلنـد رخ داد منجـر بـه                      

 و ذهنـی شـد   فکـری  باعث رشد تغییرات ،همچنین. تکامل نهادی ساختارهای سیاسی و اقتصادی شد    
 کـه ه موجـب ظهـور سـاختار فکـری شـد            کبلدن انقالب پروتستان شد،     که نه تنها باعث به وجود آم      

 را بـه دنبـال        آزادی   شد و هم تکامـل      می  تهییج رفتارهایی شد که هم موجب رشد اقتصادی        منجر به 
وجود داشت باعـث شـد کـه        ) و در ابعاد کمتر در فرانسه     ( مغایری که در اسپانیا      شرایط کامالً . داشت

 ســاختارهای نهــادی موجــود  کــهای باشــد ایــن دو کــشور بــه گونــهتکامــل ســاختارهای فکــری در 
   . در این کشورها را خاموش کندسیاسی و رشد اقتصادی  -های مدنی آزادی

صـورت  هـای مـدرن         تکامـل آزادی   طـی آن      کـه  مسیریهایی تا حدودی ما را به         چنین داستان 
هـای   ها و انتخاب سیاست ،رجیرابطه متقابل بین ساختارهای فکری و عوامل خا. دهد  سوق می  گرفته

 اما عقاید نهایی ،آورد دهد و نوعی حمایت منطقی از آنها به عمل می ضروری و بالفصل را شکل می    
 منطق عقاید هلندی بـیش از       ، مثال ه عنوان ب.  آزادی نقش مستقلی برای خود داشته است        خصوص در

 2الک  و جـان   1انی مانند تومـاس هـابز     کسهای    براثر تالش . بینانه است   آنکه معنوی و ذهنی باشد واقع     
 پـا بـه عرصـه    بـه تـدریج  قدرتمنـد   فرانسوی یک ایـدئولوژی  3و مونتسکیویروشنفکران اسکاتلندی   

  . گذاشت ایدئولوژی که دنیا را متحول کرد که این خود داستان دیگری است
   

  
  
  

                                                 
1. Tomas Hobbs 
2. John Lock 
3. Charles Montesquieu 
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