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 مخاطبان اصلی کتاب  .9-2

 اندک اب است، شده نگاشته اقتصاد تخصصی حوزه در کتاب این رسدمی نظر به هرچند
 الباًغ زبانی به که چرا برد؛ پی آن ایرشته بین ماهیت به توانمی آن مباحث مطالعه

 ذهبیم حتی و نهادی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جنبه از ساده
 غرافیاییج مختلف مناطق پسرفت یا و پیشرفت دالیل و ضعف و قوت نقاط تحلیل به

ندان عالقم به ویژه و عام مخاطب برای کتاباین  گفت توانمی رواز این. است پرداخته
 توسعه حوزه در تخصصی اصطالحات برخی. است مناسب انسانی علوم حوزه به

 آشنانا دهخوانن به تا است شده داده توضیح خالصه شکل به اول فصل در نیز اقتصادی
 .شود کمک زمینه این در اقتصادی هایشاخص و اصطالحات به
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  محوری ایده  .9-3

 هایگیویژ و تاریخی رویدادهای تلفیق با دنکنمی تالش کتاب این در نویسندگان
 بین اطارتب و نهادها گیریشکل نحوه فهم به آنها بین ارتباطات بررسی و جغرافیایی

 که ستا این کتاب این اهداف از یکی. کنند کمک توسعه مفهوم فهم به مقوله سه این
 عمالاِ و مشابه هاینظریه از گیریبهره جایه ب که شود موضوع این متوجه خواننده
 این در. باشد متفاوت بررسی و نگرش نحوه ایمنطقه هر برای باید مشابه، هایسیاست

  .جست بهره شکل بهترین به مختلف مناطق در موجود تجارب از بایستی زمینه

 معرفی محتوای کتاب .2

 مقدمه بر توسعه اقتصادی  :فصل اول

دین ب دهد،ای را ارائه میکند. ابتدا روش منطقهابتکاری را دنبال می یاین کتاب روش
ویژه  ایهای توسعهنظریهکه توسعه اقتصادی یک منطقه خاص را با استفاده از  امعن

کند. این کار مقدمه رویکرد بعدی، یعنی رویکرد ساختاری نهادی آن منطقه بررسی می
دارد مناطق مختلف جغرافیایی دارای که بیان می کند)از توسعه( را فراهم می

ت پیدا ای اهمیاساس رویکرد تاریخی منطقه ساختارهای نهادی متفاوتی هستند. بر این
 کند.می

کید بر رشد اقتصادی بدون توجه به ایجاد چارچوب نهادی أت هستندمعتقد  نویسندگان
 1192های اخیر )از منطقه( دلیل ناکامی در کاهش فقر در دههخود صحیح )مخصوص 
 د:نکنمیاالت زیر آغاز ؤمباحث خود را با ذکر س ایشان به بعد( بوده است.

دهند، اما در نهایت چرا باوجود اینکه برخی کشورها اندازه تولید خود را افزایش می
کنند  اند نهادهای کارا ایجادتوانسته کشورها کنند؟ چرا برخیاندکی دریافت می ینتیجه

ب و های مخراند؟ چگونه اندونزی با وجود نهادهای ضعیف و سیاستو برخی نتوانسته
رغم ین آسیایی غلبه کرد؟ چگونه چین علرعت رشد یافت و بر بحرانامناسب به س

فقدان حقوق مالکیت خصوصی رشد کرده است؟ چگونه کشورهایی چون هند تا دهه 



 
 
 ای، نهادی و تاریخیتوسعه اقتصادی با رویکرد منطقه/  9 

 ای دست یافتند، در حالیکردند و سپس به رشد قابل مالحظهفقیرانه عمل می 11۸2
 ن ضعیف شدند؟خوب عمل کردند و بعد از آ 11۸2که برزیل و ونزوئال تا دهه 

ه های مختلفی از توسعاین کتاب با در نظر گرفتن تجربیات مختلف رشد، قسمت
ارا کوسیله به دنبال تشریح عوامل کارا و غیرمورد توجه قرار داده است و بدین جهانی را

ای مسیر توسعه متفاوتی را بنا به اقتضای نهادی، با اینکه هر کشور یا منطقه است.
رسد درک تاریخ گذشته ای و تاریخی طی کرده است، اما به نظر میساختاری، منطقه

 این کشورها برای فهم و درک آینده و امروز امری جهانی است.
اریخچه ت پس از بیاند و نکنرشد و توسعه را دو مفهوم جدا از هم تلقی می نویسندگان

هوم ه مفکد نکنمیگیری مفهوم رشد و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، عنوان شکل
ل شدن چرا که تمایز قائ ،شودتوسعه اقتصادی اغلب با رشد اقتصادی اشتباه گرفته می

تند، فقیر هس کشورهایی که های رشد مشکل است. نظریههای توسعه و  نظریهبین 
ه نیستند؛ کشور توسعه یافت کمتر توسعه یافته هستند؛ اما کشورهای ثروتمند لزوماً لزوماً

افزایش قابل توجهی در رشد  که عربی حوزه خلیج فارس - مانند کشورهای نفتی
و در  )یعنی افزایش رشد اند ولی با شرایط توسعه فاصله زیادی دارنداقتصادی داشته

 امروزه توسعه اقتصادیشود(. نتیجه ثروت اقتصادی منجر به توسعه اقتصادی نمی
سطح  یارتقا .3ی تولید تغییرات ساختاری در الگوها .2رشد خود اتکا  .1ترکیبی از : 

بهبود گسترده در شرایط انسانی  .9 و نوسازی اجتماعی، سیاسی و نهادی .4 فناوری
 است. 

های ارائه شده شود که در واقع شاخصموارد زیر را شامل می معیارهای رایج توسعه
 سسات تحقیقاتی اند:ؤتوسط م

دولت باید توسعه را در های بانک جهانی: سیاستایده توزیع مجدد همراه با رشد  -
وص هایی را در خصشرایطی شکل دهند که تولید کنندگان با درآمد پایین، فرصت

افزایش درآمد و کارایی بدست آورند و منابع به صورت یکسان در بین آنها برای ایجاد 
 ها(.)یعنی مساوات و عدالت در دستیابی به فرصت مزیت توزیع شود
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ف آن فراهم نمودن محصوالت و خدمات اساسی برای رویکرد نیازهای اساسی: هد -
 قشر فقیر  است که مفهوم سرمایه انسانی را نیز در بر دارد.

 شاخص های فردی توسعه: -
 های زندگی: ناتوانی تنظیم شده سال DALY1معیار 

 های زندگی: کیفیت تنظیم شده سالQALY2معیار 
 : امید به زندگی بهداشتیHALE3معیار 

 : شاخص توسعه انسانیHDI4معیار 
بر تعداد افرادی که به شکل مستقیم در که  : شاخص فقر انسانی HPI9معیار 

 برند تمرکز دارد.محرومیت به سر می
 های بانک جهانی: شاخصWDIمعیارهای 

 تولید ناخالص ملی چرا هنوز د کهندههمچنین به این سوال پاسخ می نویسندگان
(GDP)  شود؟کار گرفته میه ببرای مقایسه بین کشوری 

و  HALEهایی نظیر امید به زندگی یا شاخص سرانه با شاخص تولید ناخالص ملی
منفی  و ... همبستگی دارد و با معیارهایی نظیر مرگ و میر کودگانهمبستگی مثبت ... 

وان نماینده سطح ، این معیار به عنGDPرغم ایرادات وارد بر معیار این علیدارد. بنابر
 گیرد.توسعه یک کشور همچنان مورد استفاده قرار می

 ظهور اروپایی :فصل دوم

-د؛ بدیننپردازهای مناطق مختلف میهای مجزا به تبیین ویژگیدر فصل نویسندگان

د و از انقالب صنعتی و شروع آن نکنگونه که در فصل دوم به ظهور اروپایی اشاره می
 د. نکنمیدر انگلستان یاد 

                                                           
1. Disability-Adjusted Life Year 
2. Quality-adjusted life year  

3. Health Adjusted Life Expectancy 

4. Human Development Index 
5. Human Poverty Index 
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انقالب صنعتی در انگلستان آغاز شد و تغییر شگرفی را در تاریخ اقتصاد جهان بر جای 
های جدید منجر به رشد اقتصادی چشمگیر در فناوری یگذاشت. تغییراتی نظیر ارتقا

تولید  برایکردند می تولید در مقیاس بزرگ  که یهای مدرناین منطقه گردید. کارخانه
ار ماهر بودند. و این نیروی کار با کاهش چشمگیر در بخش کشاورزی نیازمند نیروی ک

ب ها قبل از انقالشدن بود، مدتساز صنعتیمهیا گردید. توسعه اقتصادی که زمینه
رو، توسعه به جای ماهیت انقالبی، بیشتر ماهیت تکاملی صنعتی آغاز شده بود. از این

 داشت.
ب تجربیات انگلستان در مورد توسعه، باید جاننکته اینکه به هنگام عبرت گرفتن از 

احتیاط را رعایت کرد؛ چرا که در آن زمان رقبای دیگری در جهان وجود نداشتند و این 
متفاوت است با تجربه کشورهای در حال توسعه، که باید تالش کنند  عدم رقابت کامالً

ده بسیار ی شکشورهای صنعت فناورانهدر محیطی صنعتی شوند که تحت سلطه رقابت 
ر ت. این رقابت پیشرفته ممکن است توسعه کشورهای امروز را سختاستپیشرفته 

گذاری که با جهانی شدن اما از طرف دیگر جریان آزاد کاال، دانش و سرمایه 1نماید.
تری را برای کشورهای در حال توسعه مهیا اقتصاد جهانی همراه است، توسعه سریع

 کند.می
رخ داده است. در طی  1۸32الی  1۷۶2های لحاظ تاریخی بین سالانقالب صنعتی از 

ای در نخ ریسی، گداخت زغال، تولید زغال سنگ و آهن این دوره گسترش فوق العاده
ثیرگذار جدید صورت گرفت. رخدادهای مهم تأ های تجاریو به همان میزان سازمان

 :هستندبر روند رشد در منطقه اروپا به شرح زیر 
از بخش کشاورزی به بخش صنعتی مهاجرت زیادی نیروی کار  :کشاورزیرشد  -  

وری نیروی کار و سرمایه بهره یمنجر به ارتقا فناوریکنند و این امر با وجود رشد می
 شود.در بخش کشاورزی می

                                                           
 .به نظر می رسد باید دو مفهوم از توسعه یافتگی مطرح شود: توسعه مطلق و توسعه نسبی .1
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رشد و توسعه کشاورزی به روند گسترش بازار جلوه صنعتی شدن اولیه و تجارت:  -  
بیشتری بخشید و این گسترش منجر به تغییرات ساختاری قابل توجهی شد. به این 
معنی که رشد درآمدهای روستایی منجر به خرید کاال و خدمات از بخش صنعت شد و 

 تهای تجاری به منظور کنترل رشد تجارر به گسترش گروهجبه نوبه خود من این
ها به طور چشمگیری تقاضای بازار برای کاالهای غیر داخلی گردید. این افزایش هزینه

کشاورزی را افزایش داد. گسترش تولید کاالهای غیر کشاورزی، صنعتی شدن اولیه 
 نامگذاری شده است.
ه ویژه های روستایی بهای شغلی جایگزینی را برای خانوادهفرصتصنعتی شدن اولیه 

ا به کوش ها فراهم کرد. برای توصیف این تجربه ممکن است لفظ انقالبزنان و بچه
ی رشد ورتخصصی شدن گسترش یافت و بهره هنگامیکه  اکار برده شود. بدین معن

های مثمرثمر گیری از نیروی کار در راههای زیادی به وجود آمدند تا بهرهنمود، فرصت
 افزایش یابند.

تجارت و کاهش هزینه  یداری منجر به ارتقار و بردهاستثما داری:استثمار و برده -
ود که چگونه وج شودتوضیح داده می فصل. در این شدوری نیروی کار و افزایش بهره

استثمار به رشد و توسعه تجارت جهانی در چارچوب نظریه مزیت نسبی ریکاردو کمک 
 کرد.

ناشی از تجارت به این د منافع رسبه نظر می تکامل نهادهای سیاسی و نقش آنها: -
ورد به آ . به ویژه مشکل تعهد، اغلب خواص حاکم را به ستوهله کمک شایانی کردئمس

ای هافراد یا گروه گذاریِسرمایه ی برایشرایط مساعد ادنددقول میها این معنا که آن
رای گرفت انگیزه آنها بمی گذاری صورت که سرمایهاما پس از آن ایجاد کنند،خصوصی 

ه حل شد و توسعه بلندمدت ب. نیاز و لزوم ربودتمامی سود به نفع خودشان باال  تنگرف
له کمک کرد. از طرف دیگر، خواص حاکم انگلیسی، در درجه اول جهت درآمد ئاین مس

 ه وجودبنزاع های تجاری به اقتصاد داخلی خود وابسته بودند. بین خواص حاکم و گروه
آمد. این امر منجر به فرآیندی شد که خواص حاکم آموختند که به جای غارتگر بودن، 

جارت ت ناشی از. سود حاصل شده ای داشته باشندمحور باشند و تفکر توسعه توسعه
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کتیکی تقویت کرد و در حل های تجاری را در این تعامل دیالگروه ،اقیانوس اطلس
جارت توان گفت گسترش تاین میرد. بنابرسیاسی نقش اساسی ایفا کمشکل تعهد 

و در یک فرآیند مجدد این عامل خود  شدمنجر به ایجاد و تقویت نهادهای سیاسی 
 منجر به افزایش رشد اقتصادی گردید.

در انگلستان ظهور پیدا  1۶برای اولین بار در قرن  گراییملیت: گراییفرهنگ و ملیت -
اختار س یبه ارتقا گراییملیتحدود یک قرن نیز منحصر به انگلستان بود. و  کرد

ن برای توسعه یافتن نیاز دارد. با توجه به درمتمایل است که یک اقتصاد مای اجتماعی
 نآ ات طلب است؛ چرا که یکی از نتایجمساو به طور ذاتی گراییملیتنظر گرینفلد 

ارت شود. به عبکه باعث تحرک اجتماعی میبندی اجتماعی است ایجاد یک نظام طبقه
شهروندی را به همه اعضای ملت و همه شهروندانی که  گرایی، حقوقدیگر، ملیت

 کند.اعطا می ،های خاصی دارندمسئولیت
: چگونه این توسعه جدید یعنی کاربرد علم در تولید شرح داده فناوریفرهنگ و  -

ک تغییر ی صرفاًد که خاص انگلستان بود و شود؟ این امر نتیجه دگرگونی فرهنگ بومی
توان می ه؛ بلکهای دینی یا توسعه انگیزه جدید فردگرایی نیستفرهنگی شامل ارزش

از آن به عنوان پیدایش علم موتور یا یک فرهنگ علمی مرتبط با موتورها تعبیر کرد. 
 فرهنگ این ،علم یا فرهنگ موتور، یک مفهوم خاص در متن فرهنگ اروپایی بود

 کاربرد عملی علم برای حل مسائل را ستود.
 شرقی آسیای :فصل سوم

ا در این فصل منظور از شرق آسیشود. به آسیای شرقی اشاره میکتاب  در فصل سوم
ش های گوناگون تالکشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان هستند. این منطقه راه
 .کردبرای توسعه و پیشرفتی سریع را برای جبران عقب ماندگی آغاز 

 قبل از قرن بیستم چین وارد مراحلی از شکوفاییند که نکابتدا عنوان می نویسندگان
ای از رشد چنین مرحله 1۸۶۸، و ژاپن نیز از اوایل قرن هفدهم تا سال شداقتصادی 

هیچکدام از این کشورها نتوانستند مرحله  ،اینوجود اقتصادی را تجربه کرده است. با 
. هر نندکبر پایه به کارگیری علوم و فنون در فرآیند تولید را پیاده  گذار به صنعتی شدن
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سازی تیتوسعه صنع فرآیندبخشی از دوی این کشورها با برقراری ارتباط با دنیای غرب 
شدن ژاپن در اواخر قرن در چین(. پس از صنعتی )ابتدا در ژاپن و اخیراً کردند را آغاز

 ای از استعمار دیگر کشورها )خصوصاًنوزدهم و اوایل قرن بیستم، این کشور وارد مرحله
  شد.تایوان، کره شمالی و کره جنوبی( 

یک فرآیند رشد اسمیتی در پیش داشته است. این  1۸۶۸تا  1۶22های ژاپن بین سال
 کشاورزی بوده و خود نیز محرکی برای توسعه ابتداییبخش فرآیند در نتیجه رشد سریع 

صنعتی بوده است. از طرف دیگر چین چندین مرحله از رشد شدید اسمیتی را تجربه 
کشاورزی را تجربه کرده است کرده است. این کشور نیز به طور مشابه رشد در بخش 

و این رشد محرکی برای توسعه ابتدایی صنعتی بوده است. هیچکدام از این کشورها 
نتوانستند مرحله گذار به رشد صنعتی را از طریق یک فرآیند پیشرفت تدریجی بپیمایند. 
هر دوی این کشورها در مواجهه با نیروهای قدرتمند غربی قرار گرفته و این مواجهه 

هایی به منظور توسعه و تالش شد نخبگان سیاسی و حاکمیتی این کشورهاجر من
 از خود نشان دهند.پیشرفت برای جبران عقب ماندگی 

یافت.  توان به توسعه صنعتی دستبر پایه نظریه صنایع نوزاد و مشتقات متعدد آن می
کند، ا میی ایفدر این نظریه اعتقاد بر این است که دولت، نقش مهمی در فرآیند یادگیر

رنگ کند. د ممکن است فرآیند یادگیری را کمکه تجارت آزاد به خودی خو در حالی
ها در مورد وضعیت کشور، چگونگی تفاوت بین این دیدگاه و دیدگاه نئوکالسیک

 عملکرد آن و نقش آن در ارتباط با اقتصاد است. 
های زیادی ن کشمکشرخ داد  و پس از آ 11اواخر قرن در ها به ژاپن هجوم غربی

اپن در مورد ژدر بین نخبگان ژاپنی بر سر مدرنیزه یا سنتی ماندن ژاپن مطرح شد. 
شود که دیدگاه وضعیت ارتباطی به منظور تجزیه و تحلیل توسعه سریع عنوان می

به آن مبتال گردید مورد  12اقتصادی ژاپن و همچنین رکودی که این کشور در دهه 
 د.گیراستفاده قرار می

در این قسمت مورد بررسی قرار  ۷2شرایط چین تا پیش از اصالحات اقتصادی دهه 
در  ۷2گیرد ولی تجزیه و تحلیل اصالحات اقتصادی چین و رشد آن پس از دهه می
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د وجود چندین عامل در فرآینرسد که به نظر می گیرد.فصل هشتم مورد بررسی قرار می
تهدیدهای خارجی که در برابر استقالل کامل  جبران عقب ماندگی اخالل ایجاد نمود.

چین وجود داشت از شدت بیشتری برخوردار بود. این فشارها به حدی بود که منجر به 
از هم پاشیدن قدرت سیاسی گردیده و دولتی متشکل از رهبران نظامی را بنیان نهاد 

 گامیهن. رفتکه مانعی قابل توجه بر سر راه توسعه یک دولت اثر بخش به شمار می
های صنعتی غربی و ژاپن بود، اقتصاد نواحی که چین به شدت مشغول مقابله با قدرت

-ه نشانافتاد کهای اقتصادی نیز در چین اتفاق میشکوفایی روستایی رو به افول بود.

 وری به میزان قابل توجهیدهنده رشد اسمیتی بود. در این دوران تخصصی شدن و بهره
 رفت.ناگهان پس از آن دچار افول شده و از بین مییافت ولی رشد می

و  ،گیردبازبینی قرار میمورد نیز تایوان و کره تجربیات مستعمره بودن در این فصل 
مرکز تان برنج و شکر برای سرزمین ژاپن مین کنندگأبر نقش این دو کشور به عنوان ت

فراهم شد. دوره پس  شود. در همین زمان بود که زمینه برای رشد سریع کشاورزیمی
ود. شاز جنگ با دو مشخصه اصالحات اساسی ارضی و رشد سریع اقتصادی شناخته می

هر دوی این اقتصادها مهارت خود را در گذار به تولید و صادرات محصوالت تولیدی 
های داخلی و خارجی باعث اند. در مورد این موضوع که ترکیبی از موقعیتاثبات نموده

. در نهایت شودکشور بر مشکالت تعهد سیاسی غلبه کنند، نیز بحث میتا این دو  شد
اسی در دموکر یگیری و ارتقاشود که چگونه فرآیند اقتصادی منجر به شکلبحث می

 این کشورها شده است.
ثیرگذار مشترک در بین کشورهای موفق این ناحیه أرسد یکی از عوامل تبه نظر می

ور باشد. رخورداری از بخش کشاورزی پویا و بهرهدر زمینه جبران عقب ماندگی، ب
ای سههای مقایکه ممکن است بر اساس اصول مزیتتکیه بر بازار، با وجود این همچنین

-عامل مهمی به شمار نیاید، ولی دارای اهمیت است. به عالوه ورود به بازارهای بین

سریع از طریق تجارت المللی تحت شرایطی که حاکمان منافع خود را در ارتقای رشد 
هایی که متعهد به جبران عقب ماندگی باشند است. وجود دولت مهمبینند، مداوم می

 نیز نقش حیاتی در این میان دارد.
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 کشورهای جنوب صحرای آفریقا :فصل چهارم

مورد بررسی قرار گرفته است،  اِفریقاهای منطقه صحرای در فصل چهارم که ویژگی
های توسعه در منطقه به تجارب به وضعیت نامناسب شاخصضمن اشاره  نویسندگان

جه به شکل خالصه و با تو ی این فصلد. در ابتدانکنمتفاوت در منطقه نیز اشاره می
، گیردیممورد استفاده قرار  ابتدایی کتابهای به مفهوم شکوفایی اقتصادی که در فصل

ات سیاست ثیرأتنوسشندگان  سپس شود.به بررسی دوران پیش از استعمار پرداخته می
ا رمستعمراتی اروپا )استعمار اروپایی( بر ساختار نهادی، فیزیکی، و اجتماعی در منطقه 

ثیر قابل أت یثیرات دوره استعمار بر ساختار نهادی، فیزیکی و اجتماعأت کنند.بررسی می
تارهای خای بر توسعه سیاسی منطقه داشته و منجر به برتری دولت )ایالت( و سامالحظه

نهادی و حقوقی غیرمشروع گردیده است. این امر به نوبه خود سبب پدید آمدن ساختار 
 شده است. در منطقه کارگزار-دولتی از نوع حامی

ط سازی شده توسهای تبادل و تجارت درونی پیادهبه سیاست همچنین نویسندگان
شهری  هایهای مرتبط با سیاستکارگزار در بخش-ساختارهای سیاسی حامی

د و این امر منجر ندار اثر بر مهاجرتهای شهر محور در این فرآیند سیاست د؛نپردازمی
 شود.میبه افزایش همزمان میزان فقر روستایی و شهری 

گروه شود. پرداخته می های اجدادیمدیریت ریسک و گروه در ادامه به رابطه بین
های گسترش یافته از لحاظ و این خانواده دادی یک خانواده گسترش یافته استاج

د. ای تفاوت دارنهای هستهوظیفه برای کمک به خویشاوندان با خانوادهو میزان قدرت 
 تقابلمکه با پذیرش تعهد  هستندهای گسترش یافته شامل افراد خویشاوندی خانواده

ها و عموها و سایرین ممکن کنند. برای مثال عمهبرای کمک به یکدیگر زندگی می
ر مواقع خرابی محصول به همدیگر یاری برسانند و یا پرداخت بخشی از هزینه است د

آموزش را متقبل شوند و به مدیریت ریسک بپردازند بدون اینکه به دولت احتیاجی 
 داشته باشند.

پردازند. هر چه گروه های اجدادی با متنوع سازی تولید به کاهش ریسک میگروه
ازد. ولید و کاهش ریسک بپردسازی ت عتواند به متنومیتر اجدادی بزرگتر باشد، آسان
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رهای در بیشتر کشو همین است. اِفریقااین یکی از عوامل توجیه باروری باال در بنابر
وجود خشونت مانع از تشکیل شود و کز مشاهده مییی عدم وجود دولت متمراِفریقا

قیه ا متفاوتی با بط کاملًبوتسوانا شرای در این میان، شود.ها میانواع مختلف سرمایه
د؛ نبرنام می« داستان یک پیروزی»از آن به عنوان  نویسندگانکشورهای منطقه دارد و 

د از دوره بع ست؛ای موفق و نادر در بین این دسته از کشورهانمونه یا تجربه این کشور
رفته گدر این کشور شکل  به درستی نهادهای کارامد و حامی حقوق مالکیت ،استعمار
ی بر های عمومای داشت که محدودیتقبیله یبوتسوانا پیش از استعمار ساختاراست. 

اشت، ری اندک در منطقه دبود. استعمار بریتانیایی تنها حضو کردهسا ایجاد ؤرفتارهای ر
ای از نهادهای استخراجی تعویض و با مجموعه نشدکه ساختار سنتی نابود  ابدین معن

ن تریهای روستایی بر روی مهمل یک حکمران حامی سیاستگردید. پس از استقال
گذاری کرد. دموکراسی چند حزبی ایجاد شد و بخش اقتصاد یعنی کشاورزی سرمایه

 برگزیده شد. های حاکمِمنجر به تحمیل برنامه
بخش کشاورزی عامل کلیدی در توضیح موفقیت  دهد کهنتایج این فصل نشان می

ها و رسد که بیشتر شکستتصادی است. به نظر مییا شکست کلی در توسعه اق
هایی است که به صورت عمدی با هدف فقیر کردن نتیجه سیاست اِفریقاها در نارسایی

عمال گردیده است. نتیجه تجربیات بوتسوانا به عنوان کشور استثناء ترین بخش آن اِمهم
خش قابل مالحظه باید در بگذاری اولیه گیری کلی را که سرمایهاین نتیجه اِفریقادر 

رسد نظر می به کند.یید میأرد را تکشاورزی به عنوان کلید توسعه بلند مدت صورت گی
های استعماری و قه اثر استعمار باشد. دولتطاین من یکنندهکه مشخصه متمایز

های زیادی . با توجه به اینکه اروپاییشدندهای آنها به صورت مستبدانه تشکیل حریم
با هدف استخراج منابع از  ، صرفاً، ساختارهای نهادینشدندها این مستعمره ساکن
های محدود اقتصاد بومی )برای مثال مواد معدنی، کاالهای اولیه( تشکیل بخش

در شرایط  .شکل گرفتندتعداد کمی از نهادها با هدف توسعه وسیع اقتصادی  و گردیدند
 از نهادها و ساختارهای رسمی منابع، بومی تنها از فرآیند استخراج انمرانکاستقالل، ح

جدید بومی نیازی به بدست آوردن  اناین حکمرانبنابر .کردندزمان استعمار استفاده 
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 یگرانههای طغیانهای کمی برای مهار کردن حرکتعایدی خود نداشتند و مکانیزم
 هایمنجر به عدم مشروعیت رژیممیراث مستعمراتی  .ایجاد شدحکمرانان برگزیده 

 کارگزار گردید. با در نظر-های حامیسبب ایجاد سیاست و همین امر شدمستقل جدید 
نابودی  وهای شهر محور گرفتن ساختار اقتصادی این کشورها، این امر منجر به سیاست

مانعی برطرف نشدنی بر سر راه توسعه اقتصادی آینده  ، وبخش کشاورزی در منطقه شد
 .کردایجاد 

 جنوب آسیا :فصل پنجم

سیا تجربه جنوب آد و نکندر مورد جنوب آسیا نکات ارزشمندی را مطرح می نویسندگان
چرا که این منطقه از گوناگونی خاصی  ،دندانمیجذاب  ای کامالًتجربه را در امر توسعه

دهد که در نژاد، مذهب، زبان و فرهنگ برخوردار است. تمرکز بر کشور هند نشان می
اند. در عوض رشد های غالب در دوران پیش از استعمار نبودهجنبه ،رکود و معیشت

اسمیتی رخ داد و تجارت به نحوی چشمگیر گسترش یافت و ساخت و تولید در عرصه 
پیش صنعتی به سطوح باالیی از پیچیدگی دست یافت؛ ولی کاربرد ماشین آالت در 

یلی گسترش های فسمحور مبتنی بر استفاده از سوختتولید فراگیر نشد و اقتصاد ماشین 
تماعی های اجشکال زیرساختراه آهن، قانون عمومی انگلیسی و دیگر اَ ،نیافت. استعمار

اما توسعه اقتصادی در قالب رشد سریع درآمد سرانه را با  ،و فیزیکی را به ارمغان آورد
به  زی بسیار وابسته بود وشکست روبرو ساخت. هندوستان در دوره استقالل به کشاور

های زبانی، نژادی و مذهبی دچار تفکیک شد و در چنگال افزایش فزاینده واسطه تفاوت
 های جنسیتی و فقر فزاینده گرفتار شد.جمعیت روستایی، نظام طبقاتی، تبعیض

ک دولت جوی یافتن یواستقالل منجر شد تا نخبگانی بر سر کار بیایند که در جست
قدرتمند بودند. اما این دولت توسعه محور نتوانست تغییرات ساختاری  توسعه محور

مبتنی  هایچشمگیری را رقم بزند و رشد اقتصادی سریعی را شکل دهد. بلکه سیاست
 آن مدیآپیرو باعث زوال شد و رشد اقتصادی را کند کرده و از کار - بر نظام حامی

ر به نگتقویت رشد اقتصادی برونهایی در خصوص اصالح و کاست. پس از آن تالش
 رسید.اجرا گذاشته شد اما فرآیند رشد هندوستان همچنان شکننده به نظر می
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رسد بخش کشاورزی کلید اصلی در ایجاد ثبات برای تجربه رشد اقتصادی به نظر می
 و درکاهش فقر آن دهدتواند شتاب بیشتری به رشد اقتصادی هند در هند است و می

اشد که این رویکرد در خالل این کتاب بسط یافته است. حل مشکل تعهد کشور موثر ب
به  پیرو -باید از یک سبک سیاسی حامیدولت چرا که  ،دولت هم امری حیاتی است

ای حرکت کند. این فرآیند مستلزم وجود نوعی کشمکش در ی یک دولت توسعهسو
 ه است. اگر توسعههای اقتصادی موفق در جامعبین نخبگان سیاسی حاکم با گروه

الب بهبود توان در قروستایی نیز در شکلی گسترده اتفاق بیافتد، این کشمکش را می
ند کامری که اجازه تجارب اقتصادی را صادر می ،جو کردوبازار و فدرالیسم مالی جست

که ینا در پایانو  .کندهای بد را تنبیه میدهد و تجربههای نیک پاسخ میو به تجربه
گرای اقتصاد هند در شرایط فعلی برای کامیابی بلندمدت هندوستان امری رویکرد برون

 رسد.الزم به نظر می
 مریکای التیناِ :فصل ششم

با  . اِمریکای التینگیردی التین مورد بررسی قرار میاِمریکا تجربه در فصل ششم
 همسایگان ازشروع تاریخی در زمینه توسعه اقتصادی  وجود ثروت عظیم طبیعی و

شود که نهادهای ایجاد توسعه اقتصادی عقب افتاده است. مشاهده می درخود  یشمال
 کنند. این نهادها نقش مهمیعمل می ،شده علیه تجمع ثروت از طریق تولید برای بازار

اند دهکنند. اقتصادهایی ایجاد شی التین بازی میاِمریکادر کند کردن توسعه اقتصادی 
ه له تا حدی بدهند. این مسئعکس العمل نشان نمیهای بازار مشوقکه به خوبی به 

دلیل است که ثروت از طریق قدرت سیاسی و نه از طریق بازار ایجاد و نگهداری آن 
 شود.می

ها و مسائل مرتبط با نابرابری گسترده توزیع ثروت و درآمد ی التین دشواریاِمریکا
هایی برای تجمع محدودیت ،هایرسد این نابرابرنماید. به نظر میمی مشخصرا 

ود. با شکند و منجر به سودجویی و فساد میهای فیزیکی و انسانی ایجاد میسرمایه
توان مشاهده کرد که منجر به نابرابری شده است، می ایتوجه به فرآیند تاریخی

از  هاییی شمالی و قسمتاِمریکا سازوکارهای توسعه سیاسی که در اروپای شمالی،
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این ابرشود. بنی التین دیده نمیاِمریکادر  است آسیای جنوبی و آسیای شرقی رخ داده
 ه تعهد شکست خوردند. باز شدنلی التین در حل مسئاِمریکاها و طبقه حاکم دولت

تر می التین شاید از نظر تأثیرات سیاسی مهاِمریکاسازی در ثیرات جهانیو تأ اقتصاد
د آور کاری فراهموتواند سازثیرات اقتصادی باشد. تحرک سرمایه و نیروی کار میاز تأ

د این رسی التین وقوع یابد. اما به نظر میاِمریکاکه از طریق آن توسعه سیاسی در 
 فرآیند چندان ساده نباشد و منجر به تحوالت انقالبی و خشونت شود.

 خاورمیانه و شمال آفریقا :فصل هفتم

ی دو طمتمرکز است.  اِفریقافصل هفتم کتاب بر وضعیت منطقه خاورمیانه و شمال 
گسترش  اِفریقاخاورمیانه و شمال در  )ص( اسالم قرن پس از رحلت حضرت محمد

به غرب رسید و بیشتر منطقه اسپانیای  اسالم در ابتدای قرن هشتم میالدییافت. 
را ایجاد نمود که با  ایت. در این مدت اسالم نهادهای اقتصادیامروزی را فرا گرف

نهادهای اروپایی متفاوت بود. این نهادها تا حدی مبتنی بر قرآن و نوشتارهای اولیه 
ای مبتنی بر اقتصاد و چگونگی رشد و توسعه آن بودند. با توجه درباره پیامبر و تا اندازه

گفت  توانهایی از اروپا میمنطقه و قسمت به توفیق اسالم در گسترش سریع در این
اسالم نه تنها پیامی انگیزشی برای مردم این منطقه داشت، بلکه نهادهای اقتصادی و 

خوب با این منطقه تناسب یافت.  خیلیحکومتی ایجاد شده توسط اسالم در آن زمان 
بی پای غرکشورهای این منطقه از منظر علمی و اقتصادی الاقل به اندازه ارو بیشتر

از ماندند. ب ،توسعه یافته بودند اما با انقالب کشاورزی یا بعدها با صنعتی شدن اروپا
 توان در کندی تطابق نهادهای اقتصادیحداقل بخشی از این شکست در پیشرفت را می

 و اجتماعی این منطقه با نیازهای در حال تغییر اقتصادی جستجو کرد.
 باید هم از لحاظ میزان برآوردن نیازهای زمان قضاوت در مورد نهادهای اقتصادی

 گیریبا نیازهای متغیر زمان، انجام شود. شکل آنها و هم از لحاظ میزان انطباق خود
 هامتفاوت بود. بخشی از این تفاوت نهادهای اقتصادی در این منطقه با اروپا کامالً

های به اختالف دین و مذهب آنهاست و برخی دیگر  مربوط به اختالف روش مربوط
زندگی و امرار معاش آنهاست. اروپاییان بیشتر متمایل به کشاورزی، بدون جابجایی در 
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های قوی و مجهز کشیده هایی بودند که توسط اسبیک زمین خوب، با گاو آهن
ا و قوانین توارث متناسب با این سسات و نهادهؤزمین منبع ثروت بود و م ؛شدندمی

وضعیت جهت تحکیم کنترل و حاکمیت بر زمین در آنجا پدید آمدند. اهالی خاورمیانه 
بیشتر متمایل به تجارت کاالهای خارجی بودند که از فواصل دوردست  اِفریقاو شمال 

ب چواین نوع از تجارت را در چار کهسسات و قوانین توارثی ایجاد شدند ؤم ؛آوردندمی
اقتصاد بازار تقویت کنند. هر دو نوع نهادهای اقتصادی مفید بودند ولی این نهادهای 

 تر رشد کردند.جهت حمایت از اقتصاد صنعتی خیلی سریعدر اروپایی بودند که 
اد این ، اقتصاِفریقاهایی از منطقه خاورمیانه  و شمال همچنین اکتشاف نفت در بخش

ورهای انگیزی بر ثروت کشقرار داد. این امر به طرز شگفتثیر أتحت ت به شدتمنطقه را 
های اخیر کشورهای صادر کننده نفت رشد صادر کننده نفت افزود. با این حال در سال

منبع  اند. از مشکالت ایناقتصادی کمتری نسبت به کشورهای غیر نفتی تجربه کرده
جاری بدتر شدن اوضاع ت ،فتیثباتی درآمدهای نبیچنین مواردی اشاره کرد: توان به می

سازی که باعث به خطر افتادن بیرون کشیدن منابع از صنعتی ،به بعد 11۸2از دهه 
ر د و توزیع نابرابر درآمدها که باعث پایین آمدن کیفیت سازمانی شد. ،رشد آینده شد

ه توسط ع فراهم شدرا تنوع بخشیدند، از مناب خود حالی که کشورهای غیرنفتی، اقتصاد
استفاده کردند، درآمدها را به نحوی عادالنه توزیع کردند و با بهبود  هاجران موقتم

 بهتری را تجربه کردند. کیفیت نهادها رشد نسبتاً
 دترشدیاین مشکالت هم اقتصادی و هم سیاسی بود. اما مشکالت سیاسی منشأ 

اما  ،رفتگهایی را در پیش سیاست ،توان برای جبران مشکالت اقتصادیزیرا می ،است
ی کارا توان سیاستبسیار سخت می ،در صورت پایین بودن کیفیت نهادی و سازمانی

 ریقااِفپیدا کرد. شاید بزرگترین چالش سیاسی جاری در منطقه خاورمیانه و شمال 
از  ثباتی حاکم بر منطقه، نیروهای نظامی بخش وسیعیثباتی باشد. در واکنش به بیبی

دارند که کنند و ارتش بزرگی را همواره سرپا نگه میمصرف میتولید ناخالص داخلی را 
های اقتصادی به سمت مصارف غیر مولد منحرف این امر منابع را از تولید و دیگر فعالیت

 کند.می
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 تا بازار اقتصادهای در حال گذر از سوسیالیست :فصل هشتم

 گیرد. تجارب ایناقتصادهای در حال گذار در فصل هشتم مورد بررسی قرار می تجربه
گوناگون بوده است. شرایط اولیه چین بیشتر شبیه شرایطی است که  کشورها کامالً

ه رسد ککنند. به نظر میدر آسیا تجربه می به ویژهسایر کشورهای در حال توسعه 
شود. رشد درآمد و فرآیند گذار توسط اصالح و رشد سریع در کشاورزی رهبری می

مه شهر مبنای رشد در کارخانجات تولیدی کوچک و متوسط را روابط بین بازار در حو
 فرآهم آورد. 

دهد که نصیحت به کشورهای در حال توسعه برای بنا نهادن تجربه روسیه نشان می
رود. بنا نهادن سیستم بازار کارآمد به کمک به شمار نمی سیستم بازاری کارآمد واقعاً

دشوار باشد. این مسئله ممکن است به  خیلیتواند ویژه در شرایط تاریخی خاص می
خوبی شامل دوره اولیه کاهش خروجی و یا رشد به عنوان بهم ریختگی دوره گذار، 

ی هایی که از نفوذ قاطع ملکهای بازاری را دشوار کند. در این فرآیند ملیتایجاد شبکه
سط د متو، ممکن است مزیتی بر کشورهای در حال گذار با درآم(نظیر چین)برخوردارند 

ده مردمی هنوز در کشاورزی از آن جمله است. در مورد چین تو داشته باشند که روسیه
بکه ساده بود. به دلیل ش درگیر بودند و تبدیل تولیدات از گروهی به خانگی تقریباً

ارتباطی همراه با کشاورزی دهکده محور، رشد اولیه در بازار نسبتاً سریع پیشرفت نمود. 
ایستی برای گسترش شدید محصوالت برای بازار از آزادی برخوردار لذا کشاورزان ب

کوچک بود و رشد آن وابستگی عظیمی به  بودند. در روسیه بخش کشاورزی نسبتاًمی
وار و پر گیر، دشقتداشت. چنین تخصیص مجدد منابعی و تخصیص بیش از حد منابع

 هزینه بود.
 محیط برای رشد مستمر، در اقتصادیسرانجام اینکه مسائل مربوط به قابلیت تداوم 

 به افزایش تجارت و نماید، حیاتی است. در این مفهوم جریانات روکه گذار را ایجاد می
. ایجاد درآمد از اقتصادی کندخارجی ممکن است نقشی ارزشمند ایفا گذاری سرمایه

یت محیط کیفسازی آزادتر به این معنا بوده است که افراد تقاضای روز افزون برای بهینه
و استانداردهای جدیدی را به همراه  هافناوریالمللی گذاران بیناند. سرمایهداشته
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یابی به کیفیت بهتر محیط زیست از قدرت بیشتری اند که به منظور دستآورده
 کنند دگذاران ممکن است رقابتی نزولی را ایجابرخوردارند. البته برخی از این سرمایه

ش آلودگی گردد، چرا که افراد محلی در پی جذب سرمایه خارجی که منجر به افزای
های مرکزی در این فرآیند پیچیده ای، محلی و دولتهای منطقههستند. نقش دولت

 است.

 های این کتاب برای مادرس .3

. کید دارد: تاریخ، نهادها و مناطقه شده در این کتاب بر سه مورد تأکار گرفته دیدگاه ب
نطقه، همیشه بر تاریخ م یبه طور کلبا بررسی فرآیند توسعه در هر منطقه، بحث اولیه 

یا یک کشور، یا گروهی از کشورها در یک منطقه متمرکز بود. فرضیه مقدم این است 
درک  اتوان نحوه رشد اقتصادی و توسعه وقوع یافته رکه بدون یک زمینه تاریخی، نمی

انداز تاریخی، شرایط اولیه کمک به درک متن یا نحوه و چرایی ایجاد . چشمکرد
از  ها و آنچه مانحوه و چرایی موفقیت یا شکست آن های اقتصادی و همچنینسیاست

 آورد.میرا فراهم  ایمها آموختهتجربه آن
 امل آن دردهنده نحوه آشکار شدن ساختار نهادی یک جامعه و نحوه تکتاریخ نشان

دهد؛ بندی یک جامعه را تشکیل میاسکلت ،طی زمان است. این ساختار نهادی
ساختارهای رسمی و مشهود، و ساختارهای نه خیلی رسمی و تقریباً غیر مشهود. این 

ادی گیری اقتصآورد که در آن تصمیمی را فراهم میایقوانین واضح و یا ضمنی، محتو
ها از چنین ه سیاستکه انواع مشاب است دلیلهمین ه بگیرد. گذاری شکل میو سیاست

له . مثال مناسب این مسئبرخوردارند مختلف در میان مناطق تأثیرات عظیم و متفاوتی
عبارت است از اصالحات ارضی. اصالحات ارضی در کشورهای مختلفی بنا نهاده شده 

دست به است. در مناطق خاصی از جهان، اصالحات ارضی و حاصلخیزی گسترده 
دست هم داده و موفقیت اقتصادی را به ارمغان آورده است. در عین حال اصالحات 
مشابه در سایر مناطق شکست سختی خورده است )مانند هندوستان و یا ایران( و یا 

 ی التین(.اِمریکاحاصلخیزی حقیقتاً سقوط کرده است )
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ب که سیاست مناسابتدا این کرد: توان جمع بندیمباحث کتاب را بدین شکل می
 ،دهای رو به رشملت از اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است. یعنی برای بسیاری

نوین  فناوریگذاری در توان از طریق سرمایهحاصلخیزی در بخش کشاورزی را می
بعیض عالوه باید از ته ست. بباال ای نسبتاًهای بازگشت چنین سرمایهافزایش داد. نرخ
ها نباید به نفع و قیمت شودشهر در مخارج صرف شده دولت اجتناب  مربوط به حومه

گذاری در سرمایه انسانی برای انتقال به . سرمایهشوندساکنین حومه تحریف 
وری بیشتر حیاتی است. برای اغلب کشورهای در حال توسعه این هایی با بهرهفعالیت

 الت است.گذاری ارزشمند در سطوح اولیه تحصیمسئله شامل سرمایه
هر چند انتخاب سیاست اقتصادی امری است مهم، لیکن زمینه سیاسی که سیاست 

هایی که از نظر شود، از اهمیت حیاتی برخوردار است. دولتدر درون آن ساخته می
ا به اجرا های اقتصادی کارآمدی رتوانند سیاستسیاسی پیشرفته نیستند احتماالً نمی

ه راه ها بهایی که در آنرسد در محیطظر میب نیز به نهای مناسدرآورند. حتی سیاست
 اند، مورد تحریف قرار گرفته است.دست نیافته حلی برای مسائل تعهد

 پیشنهادهایی برای خوانندگان .4

ند تواننهادی می هایدیدگاهای و عالقمندان به حوزه توسعه اقتصادی و مباحث منطقه
 زیر مراجعه کنند: برای مطالعه بیشتر به کتاب ها و مقاالت

(. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غالمعلی فرجادی، 1311تودارو، مایکل ) -
 چاپ نوزدهم. ،ریزی و توسعهموسسه عالی پژوهش در برنامه

ای و نقش آن در توسعه ریزی منطقه(.برنامه13۸۸زاده داود، مسکینی، مریم )حسن -
 .44ره ها، فصلنامه علوم اجتماعی، شمااستان

(، نگرشی نهادی به 1314پور اصل، بهزاد، )شریف زادگان، محمد حسین، ملک -
 .199-1۸4، ص 4ای، سال بیستم، شماره ریزی توسعه درونزای منطقهبرنامه

ای. انتشارات سازمان مدیریت (. مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه13۷1صرافی، مظفر. ) -
 .۷1-۸۸و برنامه ریزی کشور، ص 
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ای از منظر (. توسعه محلی و منطقه1311رجی راد، خدر و کاظمیان، غالمرضا. )ف -
 رویکرد نهادی. انتشارات جهاد دانشگاهی.

 شناسیعبدالرضا. آسیب ،غالمرضا، رکن الدین افتخاری ،خدر، کاظمیان ،رادفرجی -
 -ای در ایران از دیدگاه رویکرد نهادی. فصلنامه علمی های توسعه منطقهسیاست

 9۸-2۷( :2) 2۶ ;1312پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه . 
 (. ترجمه فاطمه بزازان، نشر نی، چاپ اول.13۸۸هیگینز، بنجامین و ساویه، دونالد ) -
 

 


