


 

  مقدمه
 

 نقطه عزیمت توسعه کجاست؟
 نقطه عزیمت توسعه در حکومت است یا در جامعه؟ از باالست یا از پایین؟

 

اال، نیاز از ب گوید، بر خالف تصور ما ایرانیان، توسعهمطالعات اقتصاددانان نهادگرا می
 و تعهد و تقید حاکمان نسبت به حقوق»گذاری توسط حکومت ندارد بلکه با به سرمایه

مند و شود. تعهد حاکمان به قانون، هم رفتارهای حاکمان را ضابطه، آغاز می«قوانین
پذیر بینیکند و هم رفتارهای شهروندان را مقید و باثبات و بنابراین پیشپذیر میبینیپیش
ود شها و بسترهای اقتصادی و اجتماعی میفرآیندکند و این هر دو موجب ثبات در می

ن تریشود. و این اصلیهای اقتصادی، مطمئن و امید بخش میه افقو آنگاه است ک
-گذاریشرط انباشت سرمایه در هرکشور است. در چنین شرایطی است که سرمایهپیش

شود که جامعه به صورت شود و چنین میهای بلندمدت از سوی بخش خصوصی آغاز می
 د.روکوبد و پیش میدرونی و خودانگیخته مسیر توسعه را می

ختیاری ماند که نیازمند بمیسفانه تعهد حاکمان به قانون به یک تصادف تاریخی أاما مت
 ملی است؛ و ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید درکار شوند تا این تصادف تاریخی رخ

شود بدون اجبار و فشار، رفتار خود را در قید قانون دهد. وگرنه کدام حاکمی حاضر می
 حقوق و قوانین ملتزم بماند؟درآورد و به 

شود. اما توسعه از پایین، با تحوالت عمیق فرهنگی در الگوهای رفتاری مردم شروع می
های رفتاری را )مثل تعهد به قانون، مشارکت، دگرپذیری، یعنی مردم باید برخی از ویژگی

ین و تمر شود، بیاموزندرواداری، عقالنیت و ...( که برای توسعه، شرط الزم محسوب می
د ماند که اگر هم شدنی باشسفانه به یک مُحال تاریخی میو این مسیر نیز متأکنند. 

ای یک های پرهزینه تاریخی بربسیار کُند است و نیازمند گذر زمانی بلند و کسب تجربه
جامعه است.

یت ترب دفرآینرا از کودکی و در « د به قوانینتقیّ»برای توسعه از باال، یا حاکمان این  
د و اگر برنآموزند و به عنوان یک عادت و الگوی رفتاری با خود به بزرگسالی میخود می
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کنند؛ یا جامعه باید نهادهای حاکم شدند نیز این عادت رفتاری را همچنان دنبال می
کار گیرد تا بتواند حاکمان را کنترل و آنها را به مندی را خلق کند و بهاجتماعی قدرت
 ا تعهدات غیررسمی مرسوم متعهد کند.قوانین رسمی ی
ای که خودشان در کودکی، روحیه تمکین به جاست که مردمان جامعهاما مشکل این

اند، در بزرگسالی اگر حاکم شوند، فاقد این پذیری و رواداری را نیاموختهقانون و دگر
ند نیز ی باشنخواهند داشت، و اگر شهروند معمول« د به قانونتقیّ»اند و بنابراین روحیه

ها و نهادهایی خواهند بود که  قدرت ناتوان از مشارکت مستمر عقالنی برای ایجاد تشکل
 دارد؟ حکومت را مهار کند و آن را به اجرای حقوق و قوانین متعهد نگاه

و خواه برای داشتن شهروندان توانا برای  پس خواه برای داشتن حاکمان مقید به قانون،
قدرت، باید از کودکی شروع کنیم و  یهکنندهادهای کنترلمشارکت در ساختن ن

آفرین را در کودکان امروز که شهروندان و حاکمان فردا هستند های توسعهتوانمندی
که  ای استیا در خانواده گیرد؟متمکن سازیم. و این کودکی کجاست و کجا شکل می

ای منتقل کند یا در مدرسه هایی است که انتظار داریم به کودکشخودش فاقد توانایی
گذاری در پرورش ای برای سرمایهاست که تحت نظارت حاکمانی است که انگیزه

پرورش شهروندان مطیع را بر پرورش شهروندان  های توانمند ندارند؛ آنان معموالًانسان
شهروندان »های اقتدارگرا، هدف نظام آموزشی پرورش دهند. در رژیمتوانمند ترجیح می

ست. ا« شهروندان متخصص ولی مطیع و متعهد»نیست بلکه پرورش « نمند و آزادتوا
 اما این چرخه معیوب باید یک جایی شکسته شود.

له توسعه را به گذر زمان و به تاریخ واگذار کنیم تا با تحوالتی یا مسئ پس دو راه داریم:
اطرات مخ گزینه یر کند که اینکُند و تدریجی، الگوهای فرهنگی و رفتاری مردم تغی

که یک ملت به بلوغ الزم برای افتادن بر روی ریل اوانی دارد و ممکن است پیش از آنفر
ند. و ...( خود را نابود کانقالب، شورش،  توسعه برسد در یک اشتباه تاریخی )مثل جنگ،

ی نیست اکه اگر بخواهیم سرنوشت خود را به دست تصادفات تاریخی نسپاریم، چارهیا این
ونه؟ شروع کنیم. اما چگ« قوانین تمکین و تعهد حکومت به حقوق و»از نقطه عزیمت  که
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گونه باید راهی باشد. هر ملتی باید راه منحصر به فرد خودش را بیابد. ملت انگلستان آن
 خوانید این راه را یافت، ما نیز باید راه و روش خودمان را کشف کنیم.که در این مقاله می

( ۳۹۹3نوشته داگالس نورث )برنده جایزه نوبل اقتصادی « ا و تعهدهلتشکّ»مقاله 
لی را در گیری چنین تحوای است  که تجربه شکلیکی از مقاالت کلیدی و شُسته رُفته

مونه کند. این مقاله، نامروزی )انگلستان( مرور می یافتهتاریخ یکی از کشورهای توسعه
ی گیری یک ساختار سیاستبیین شکل منحصر بفردی از یک تحلیل نهادی را برای

کند. به گمان من، این مقاله چارچوب ه میگرا در یک حکومت دیکتاتوری ارائهتوسع
یک قرن پس از انقالب  دهد تا تحوالتار ما نیز قرار میتحلیلی قدرتمندی را در اختی

 مشروطیت ایران را از این دریچه تحلیل کنیم.
یابیم که فقدان دانش اجتماعی کافی و فقدان نگاه رمیخوانیم دوقتی این مقاله را می

نهادی و تاریخی در تمام سیاستمداران و انقالبیان یکصد و ده سال اخیر ایران )پس از 
مشروطیت( چه خسارتی به کشور ما زده است و چقدر توسعه ما را به تعویق انداخته 

 است.
میلی کی از دانشجویان تحصیالت تکبرم که یمن این معرفی را با این امید به پایان می

های علوم اقتصادی، علوم سیاسی و مند به مباحت توسعه، در هر یک از رشتهعالقه
را « له توسعه در ایران پس از مشروطیتئتبیین مس»ی، انگیزه پیدا کند که شناسجامعه

نتخاب انامه تحصیلی خود با استفاده از روش تحلیلی این مقاله، به عنوان موضوع پایان
 کند. 

 «پویش فکری توسعه»جا الزم است از آقای اصالن قودجانی، پژوهشگر ارجمند در این
 یشپو»اند و نیز از سایر همکاران ای پاکیزه را از این مقاله به انجام رساندهکه ترجمه

گزاری اند سپاسای را جهت انتشار آماده کردهکه نسخه ویراسته و آراسته« فکری توسعه
  کنم.

مندان این مقاله را با دقت و حوصله دو یا سه بار بخوانید. و خواندن آن را به همه عالقه
 به توسعه ایران نیز توصیه کنید.

 ۳3۹۱خرداد /  محسن رنانی 
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ها با ذکر منبع )پویش فکری توسعه(  انتشار همه یا بخشی از این متن در سایر رسانه
 بالمانع است.



 

 
 

 

ها و ایجاد تعهد: تحوّل نهادهای حاکم بر انتخاب عمومی در تشکّل

 1انگلستان قرن هفدهم

 
سال  2شکوهمندانگلستان قرن هفدهم پس از انقالب ، تحول ترتیبات قانونی در در این مقاله

حول تشود. بحث ما بیشتر به رابطة بین نهادها و رفتار حکومت معطوف بوده و بررسی می ۳811
یعنی صیانت از حقوق مالکیت، حفاظت از ثروت  -های پیروز یبر اساس اهداف انقالبنهادها را 

کنیم. دلیل خواهیم آورد که نهادهای جدید، تفسیر می -گر مصادره ایشان و حذف حکومت
ه، بازارهای سرمایدر موجب پایبندی کامل حکومت به رعایت حقوق مالکیت شدند. طبق شواهد 

 توفیق این نهادها بسیار چشمگیر بود.

-این مقاله به آن دسته از عوامل سیاسی مربوط است که شالودة رشد اقتصادی و شکل

دهند و عالوه بر قواعد حاکم بر مبادله اقتصادی، نهادهای بازارها را تشکیل می گیری
شوند. حاکم بر چگونگی تضمین اجرای این قواعد و چگونگی تغییر این قواعد را شامل می

یا تقیّد رژیم یا فرمانروا به این قواعد است.  3یکی از عوامل خطیر سیاسی، میزان تعهد
واند به راحتی در آنها تجدیدنظر کند، با قواعدی دقیقاً یکسان که قواعدی که فرمانروا بت

                                                           
 ای است از:جمه. این مقاله تر۳

"Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions 

Governing Public Choice in Seventeenth-Century England", by 

Douglass C. North and Barry R. Weingast; the Journal of Economic 

History, Vol. XLIX, No. 4(Dec 1989), The Economic History 

Association. 

با سپاس و ارادت ویژه خدمت استاد ارجمند، آقای دکتر احمد میدری که این مقاله را برای ترجمه معرفی 
سال از آن روزها گذشته است. ابتدا  ۳2کرده و پس از ترجمه نیز آرای سازنده خود را ارائه کردند. بیش از 

مر آن روزنامه نپایید و قبل از چاپ مقاله، توقیف شد قرار بود مقاله در فالن روزنامه به چاپ برسد ولی ع
 .مترجم -

2. Glorious Revolution 
3. sovereign  
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 زمین تا آسمان فرق دارند. هر قدرامکان تجدیدنظر در آنها وجود ندارد، در عمل از 
 امکان تغییر قواعد به دست فرمانروا و به نفع او بیشتر باشد، درآمدهای مورد انتظار برای

گذاری کمتر خواهند بود. اگر قرار باشد که رشد مایههای سرگذاری و نیز انگیزهسرمایه
ق بپردازد ای از حقواقتصادی به تحقق بپیوندد، فرمانروا نباید صرفاً به تأسیس مجموعه

  از خود نشان دهد.نیز اعتماد باید نسبت به آن حقوق، تعهدی در خور  بلکه
برای  ۳ایراه برپایی رویه تواند از دو راه چنین تعهدی را برقرار کند. اول ازحاکم می

 آنها را به مجموعة قواعدی باشد که خود او مدامکه آشکارا پایبند به  2«والنهئرفتار مس»
 3آزادی عمل ةاطاعت از مجموعه قواعدی که اجاز آورد. دوم با مقیّد بودن بهاجرا در می

 از هر بیشدهد زیرا برای نقض تعهدات را از وی سلب کند. حالت اول به ندرت رخ می
رفتار »امات مالی، باالخره حاکمان را به ناشی از الز های دایمچیز، فشارها و تنش

 ا حالت دوم همان است که دربارهدهد. امو نقض قول و قرارها سوق می« والنهئغیرمس
 بحث خواهیم کرد. آن

کنیم تحول نهادهای سیاسی در انگلستان قرن هفدهم را با تمرکز بر تالش می
به عبارتی مجلسی  - ۳811دهای زیربنایی حکومت منتخب پس از انقالب باشکوه نها

تبیین  -با قدرتی چشمگیر به موازات قدرت پادشاه و یک نظام قضایی مستقل از پادشاه 
تا حد « خودکامه»کنیم. نیازهای مالی باعث شدند که در اوایل قرن هفدهم، حکومت 

ازتعریف حقوق به نفع فرمانروا به مصادرة اموال زیادی تحقق پیدا کند، یعنی از طریق ب
 4بپردازد. چنین وضعیتی در نهایت به جنگ داخلی ختم شد. به دنبال آن در بازگشت

، چند تالش ناموفق نیز از طریق نهادهای دیگر رخ داد. شکست ۳881سلطنت در سال 
در طراحی و تغییر زیربنایی  ۳881ها منجر به انقالب شکوهمند در سال این تالش

  نهادهای مالی و حکومتی شد.

                                                           
1. precedent 

2. responsible behavior  
3. leeway  
4. restoration  
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برای توضیح تغییراتی که پس از انقالب شکوهمند رخ داد، در ابتدا به توصیف مشکلی 
پردازیم که طراحان نهادهای جدید به دنبال برطرف کردن آن بودند: نظارت و مهار می

ه ابزارها، دهیم که با توجه بسپس نشان می ۳گرانة پادشاه.قدرت مستبدانه و مصادره
ای هها و رفتار پادشاه در آن قرن، تحوالت نهادی آن دوران موجب تغییر انگیزهانگیزه
اندرکاران حکومتی به شکلی شد که مورد نظر فاتحان انقالب بود. این تغییرات دست

نمایانگر تالش بارزی بود که حکومت برای به رسمیت شناختن تعهدات خود انجام 
 جانبه پادشاهعمال قدرت یکهای صریحی که بر سر راه اِمحدودیت، در این میانداد. می

س از زیرا پادشاه پ ،برای تغییر شرایط قول و قرارهایش وضع شد نقش بسزایی داشت
انقالب شکوهمند ملزم شد برای تغییر قول و قرارهایش، موافقت مجلس بریتانیا را جلب 

قویت جایگاه مجلس، قدرت پادشاه کند. چون اعضای مجلس از صاحبان ثروت بودند، ت
هایش را به شدت تضعیف کرد. عالوه بر این، ساختار نهادی تحوالت برای عدول از پیمان

ای نبود که وسوسة تعویض پادشاه از سوی مجلس و به به گونه ۳811های پس از سال
رو را در مجلس ایجاد کند. از این« نهمسئوالغیر»دنبال آن، ارتکاب همان رفتارهای 

 تحوالت مزبور موجب بهبود چشمگیر در تأمین حقوق خصوصی شدند.
برای ارائه شواهدی که مؤید فرضیة ما باشد، به بررسی تغییرات چشمگیری خواهیم 

ها پس از سپری شدن رخ داد. استیوارت پرداخت که در این دوره در بازارهای سرمایه
ته یافهای نظامع مالی خود را از راههای سلطنت خود دیگر قادر نبودند مناباولین سال

تأمین کنند. در دهة دوم قرن هفدهم و به خاطر فشارهای فزایندة مالی، دربار دست به 
دیگر قادر نیست با دربار داد شد که نشان می« های اجباریوام»ای از دامان رشته

ند، مس از انقالب شکوهمین اعتبار بپردازد. امّا پأداند، به تای که مطلوب میهای بهرهنرخ
هایش شد، به اعتباراتی غیرمنتظره نیز حکومت عالوه بر آنکه قادر به پرداخت بدهی

                                                           
( فقط بیان اوصاف این دوره بوده ۳811تا  ۳813. توضیحات ما در مورد وقایع قبل از انقالب شکوهمند )۳
در حکم ساختن الگو یا تبیین این دوران نیست. عالوه بر این، چون تاریخ انگلستان بیشتر به مشکالت  و

( معطوف شده است، به ۳۹و  ۳1طلب قرون پیش روی فاتحان )اعضای حزب ویگ یعنی حزب اصالح
 را نیز بررسی خواهیم کرد.« ویگ»های بارزی از تاریخ ناچار بخش
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ای ( به اندازه۳8۹۱تا  ۳811سال )از  ۹دست پیدا کرد. استقراض حکومت فقط در مدت 
مین اعتبار أدهندگان برای تفراتر از تصور افزایش یافت. این افزایش ناگهانیِ تمایل قرض

ای از رشد چشمگیر باور به تعهد حکومت در پایبندی به مخارج حکومت را باید نشانه
دهند که این انتظارات در آن دوره شکل گرفته و هایش دانست. شواهد نشان میپیمان

 چنین الگویی در سراسر قرن بعد نیز ادامه یافت.
یل ناچار از تحل کنیم، بهتحول و تأثیرگذاری نهادهای سیاسی تمرکز می چون ما بر

 های مورد نظرماناوضاع اقتصادی و مذهبی که گاهی سرچشمه اصلی اقدامات و سیاست
مگر  ،کنیم. در واقع هیچ شرح حالی از قرن هفدهم کامل نیستبوده است، صرفنظر می

 همچنینکه با انبساط اقتصادی و  -های در حال تحول بازارهای رو به رشد و سازمان
وصیف ترا نیز  -ها همراه بودو پروتستان هابه ویژه بین کاتولیک، ذهبیهای مداوم متنش

گنجد؛ تالش خواهیم کرد تر که اصالً در مجال این مقاله نمیکند. در تحقیقی کامل
های فرصت فعاالن اقتصادی و نیز مذهبی را به هنگام درگیرشدن در اوضاع تغییر هزینه

بالً گفته شد، الزم است باز هم تأکید کنیم که سیاسی مورد بحث، شرح دهیم. چنانچه ق
مضمون عمده مورد نظر ما همان بخش اصلی از کل فرآیندی است که از طریق آن 
چارچوب نهادی در انگلستان متحول شد. اعتقاد داریم در اوضاعی که نظام اقتصادی 

یر در ز هایی کهانگلستان در حال گسترش و بازارهای آن در حال رشد بودند، محدودیت
 یدا کند.بتواند کماکان ادامه پ اقتصادی شدند تا توسعهکنیم باید برطرف میتشریح می

این مقاله به این ترتیب تنظیم شده است: بخش اول به طرح اهمیت نهادهای سیاسی 
های دوم و سوم، های بعدی اختصاص دارد. بخشو تشکیالتی و ارتباط آنها با بخش

به ترتیب به انگلستان در دوره خاندان استیوارت و تحول نهادهای داستان آن دوران بوده، 
جدید و دستیابی به حقوق مورد نظر پس از انقالب شکوهمند مربوط است. بخش چهارم 

دهد که چرا این نهادها تعهد حکومت هاست و نشان میدربرگیرندة بخش اصلی تحلیل
های پنجم و ششم شامل بخشبرای پایبندی به قول و قرارهایش را معتبر ساختند. 

 ای عمومی و خصوصی است.شواهدی از بازارهای سرمایه
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 نهادهای سیاسی و قانون اساسی نقش .1
همواره یکی از تنگناهای  ،مهارکردن قدرت زورگویانة حکومت در خدمت اهداف اجتماعی

مهم در طول تاریخ بوده است. نقش خطیر قانون اساسی و سایر نهادهای سیاسی، وضع 
ننده کتعیین آن اندازههایی برای حکومت یا فرمانرواست. این نهادها تا ردن محدودیتک

کند، به نفع گروه کوچکی از قواعد و مقرراتی که حکومت وضع می»هستند که 
ا ی« کندها بوده و در نتیجه دورنمای خوشی برای رشد بلندمدت مهیا نمینورچشمی

تر ادهس«. ساز رشد بلندمدت هستند، زمینهقوانین و مقررات وضع شده توسط حکومت»
ب در های مناسمستلزم وجود انگیزه ،بگوییم که عملکرد موفق اقتصادی در بلندمدت

 عوامل سیاسی است.بین  همچنینمیان فعاالن اقتصادی و 
تواند آن را از حال که حکومت در زورگویی دارای مزیت نسبی است، چه چیزی می

واضح است که استفاده  ۳مصادرة کل مازاد اقتصادی باز دارد؟ کاربرد خشونت به منظور
آمیز همیشه هم به نفع حاکم نیست و حکومت از قدرت به شکل مستبدانه یا تبعیض

تواند همواره با توسل به قول و قرار با موکالن که تا حدی امنیت ایشان را تضمین می
ن واقعیتی به تنهایی برای تضمین چنی ،کند، درآمد خود را افزایش دهد. با این حالمی

 رفتار باثبات از طرف حاکم کافی نیست.
ای هشود که اگرچه طرفهای مبادله و نهادها تأکید میهای مربوط به هزینهدر نوشته
های ایشان انگیزه ،هایی نیرومند برای انجام مذاکره داشته باشندتوانند انگیزهمبادله می

ا ماندن بر سر قول و قرارهایشان نیست: پایبند ماندن به ، همیشه موافق ب2پس از وقوع
شود های مزبور اشاره میتعهدات، همیشه یک معضل بالقوه است. عالوه بر این، در نوشته

                                                           
و اوایل دوران تجدد، اگر حاکمان در زورگویی از مزیت نسبی برخوردار نبودند، . در اواخر قرون وسطی ۳

 شدند. مراجعه کنید به:خیلی زود از حکومت ساقط می
William McNeil, Pursuit of Power (Chicago, 1983), Douglass North, 

Structure and Change in Economic History (New York, 1981); and 

Gordon Tullock, Autocracy (Dordrecht, 1987). 

2. after the fact 
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انجام بگیرد،  2های قبل از وقوعبینی، پیش۳که وقتی درباره مشکالتِ پس از وقوع
ه، به طراحی آن دسته از نهادها یا ها تالش کردهای معامله برای تغییردادن انگیزهطرف

پردازند که پایبندی به تعهدات را به واسطة مذاکراتِ پس از وقوع تشویق تشکیالت می
 گوید:می کند. اولیور ویلیامسون

های پس از وقوع هستند، در صورتی سودآور خواهند طلبیمبادالتی که در معرض فرصت
ی زنی{ کس، طراحی شود. طرف عاقل}در چانهبود که اقدامات مناسب بتواند پیش از وقوع

طلبی دیگران، در پی ردّ و بدل کردن است که به جای پاسخگویی متقابل به فرصت
ة دهندها و یا ساختارهای حاکمیتی مافوق را که سازمانباشد. انگیزه« تعهدات معتبر»

 3توان مجدداً سازماندهی کرد.مبادالت هستند، می

شده، بینیای که با مشکالت انگیزشی پیشتخاب شوند به گونهاگر نهادها به دقت ان
. توان کاهش داد یا رفع کردتناسب داشته باشند، دردسرهای پایبندی به تعهدات را می

های مبادله به مذاکرات پیچیده روی آورده در چنین شرایطی بیشتر احتمال دارد که طرف
 .شوندمت از قدرت سیاسی استفاده حکوسوء و آن را ادامه دهند تا مانعِ

اگر تشکیالت یا نهاد خاصی بخواهد چنین نقشی را به خوبی ایفا کند باید برخاسته از 
زنی بین حکومت و موکالن باشد به نحوی که شروط آن به دقت با مقتضیات چانه

داشته باشد. هر  های مبادله همخوانیمشکالت بالقوة ضمانت اجرا در میان طرف
های عمدة درگیر در مذاکره باید طبق آن باشد یعنی طرف 4خودتضمین تشکیالتی باید

 5برای پایبندی به مذاکرة پس از وقوع، انگیزه داشته باشند.

                                                           
1. ex post  

2. ex ante  

3. Oliver Williamson, Economic Institutions of Capitalism (New York, 

1985), PP.48-49. 
4. self-enforcing  

 ین رویکرد در مسائلاست. کاربرد ا« اقتصاد سازمانی جدید». روایت ما از مشکل مذکور، مبتنی بر 5
سیاسی و به خصوص در زمینة تدارك نهادهایی به منظور ضمانت اجرای مذاکرات پس از گذشت زمان، 

 توانید به منابع زیر رجوع کنید:به تازگی آغاز شده است. با این حال می
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وامی را در نظر بگیرید که به فرمانروایی داده شده و او قول داده است که اصل وام را 
انع فرمانروا از تواند مبه همراه سود آن در موعد مشخصی بازگرداند. چه چیز می

را  شهرتهاست که حُسناعتنایی به قول و قرارش و باز پس ندادن پول شود؟ مدتبی
ایم هشناختانگیزة فرمانروا برای نقض تعهدات می به عنوان یک عامل مهم در تضعیف

ها به شکل صوری درآورده شده است. های دقیق نظریة بازیو اخیراً این رویکرد در مدل
مین أت شود تا از این طریق فرصتهای جاری میموجب پایبندی به توافق «رینگآینده»

 های سادة تکراری در متون نظریةاعتبار در آینده، باز هم برقرار بماند. در بسیاری از بازی
شهرت به تنهایی برای جلوگیری از نقض تعهدات، کافی در نظر ها، انگیزة حُسنبازی

 گرفته شده است. 
تواند ها به تنهایی نمیواضح است که چنین ساز و کاری در برخی وضعیت ،هبا این هم

اند که در شرایط نشان داده 2جرمی بالو و کنت روگاف ۳.شودمانع از نقض تعهدات 
تنهایی برای مراقبت از نقض تعهدات های فعلی در جهان سوم، تکرار بازی بهبدهی

نیز  3ان ویچج ،الزم است. به همین ترتیب تریکند و ترتیبات نهادی پیچیدهکفایت نمی
هایی نیرومند اما غیرقطعی برای های قرون وسطی، انگیزهاخیراً نشان داده که حکومت

                                                           
Barry R. Weingast and William Marshall, "The Industrial 

Organization of Congress or why Legislatures, Like Firms, Are Not 

Organized as Markets", Journal of Political Economi, 96 (Feb, 

1998), PP.132-63; and Terry Moe, "The New Economics of 

Organization", American Journal of Political science,28(Aug, 1984), 

PP. 739-77.   

1. Paul R. Milgram, Douglass C. North, and Barry R. Weingast, "The 

Role of Institution in the Revival of Trade, Part I: The Medieval Law 

Merchant", Mimeo, Hoover Institution, Stanford University, 1989. 

Jeremy Bullow and Kenneth Rogoff, "A Constant Reconstructing 

Model of Sovereign Debt," Journal of Political Economy, 97 (Feb, 

1989), PP. 155-78; John M. Veitch, "Repudiations and Confiscations 

by the Medieval State", this Journal, 46 (Mar, 1986), PP.31-36.  

2. Jeremy Bullow and Kenneth Rogoff 

3. John Veitch 
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فتاری ر بیشتر آنهاها داشته و شهرت خود در پایبندی به تعهدات بدهیبناکردن حُسن
ری در تویه و معموالً بزرگاند، اما هنگامی که منبع مالی ثاندادهمتعهدانه از خود بروز می
ده است. زهای بزرگی از آنها سر مینکارها و بدقولیگرفته است، اِدسترس ایشان قرار می

گسترش  ۳هنگامی که بازرگانان ایتالیایی در قرن سیزدهم، مراودات خود را با ادوارد اول
را در  2تمپلرهاهای یهودیان را مصادره کرد و فیلیپ چهارم نیز اموال دادند، او دارایی

 شرایطی مشابه توقیف کرد.
شکنی تنهایی برای منع پیمانشود تکرار بازی بهیکی از مقتضیات مهمی که موجب می

ت. سوی ا فرمانروا یا نرخ تنزیل مورد نظر نباشد، تغییر در ترجیحات زمانی  کافی
ند. چون بردسر می دوران اروپای متجدد، اغلب اوقات در جنگ به یلاواهای حکومت

روز بار مالی بیشتری بر دوش فرمانروایان  به شدند، روزتر میپرهزینهمدام ها این جنگ
انداختند. هنگامی که بقای فرمانروا به گذاشته و بقای فرومانروا و رژیم را به خطر می

حال  شکنی در زمانگرفت و یک بار پیمانافتاد وی به کلی آینده را نادیده میخطر می
دید که قرار بود در آینده وجود داشته باشد. هایی میسیار خوشایندتر از همة فرصترا ب

 های بزرگ وجودشواهد فراوانی از نقض تعهدات به هنگام فشارهای مالی ناشی از جنگ
  3دارد.

ها، نقش نهادهای شهرت برای بازداری از خُلف وعدهناکافی بودن تکرار بازی و حُسن

از سوی پادشاه یا صاحب [های تنزیل متغیرنرخ معضلند. اگر کسیاسی را مشخص می

ها مهم باشد، انگیزة طراحی نهادهایی به منظور حفاظت در برابر بدقولی خیلی ]قدرت

                                                           
1. Edward I 
2. Templares 
3. Joseph Schumpeter, "Fiscal Crises and Tax State", in Richard A. 

Musgrave and Alan T. Peacock, eds, Classics in the theory of Public 

Finance(London, 1962); John Hicks, A theory of Economic History 

(Oxford, 1969); North, Structure and Change, and Weth, 

"Repudiations and Confiscations". 

رصدد کند، بلکه فقط دبه تعهداتش عمل نمی هیچگاهاند بگویند که فرمانروا البته همة اینها نخواسته
  کند.گونه عمل نمیاین گاهیاند نشان دهند که او بوده
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-آید. الزم است توجه کنیم که چنین نهادهایی را نه به مثابه جایگزین حُسنپدید می

 باید به مثابة مکمل آنها در نظر شهرت و راهبردهای تنبیهی متناظر با آن، بلکه صرفاً
 کافی هاوعده خلف از جلوگیری برای تنهایی به شهرت حسن که اوضاعی در ۳گرفت.
 کاروازس کارایی مانع، ایجاد با توانندمی اندشده انتخاب درستی به که نهادهایی نیست،
 است هاییالمث از مملو بنگاه نظریه به مربوط هاینوشته. ببخشند بهبود را شهرت حسن
 نیست، نترلک قابل شهرت حسن طریق از که انگیزه مشکل تسکین برای اینکه یدرباره
 2.است ضروری بنگاه خاص نهادی هایویژگی وجود

 های. محدودیتگیردمیدر نظر را زا درون یبرای نهادهای سیاسی نقش این دیدگاه
توانایی آن در حفظ نقش حکومت، موجب بهبود  وقوعِشده برای رفتار پس از عمالاِ

در  3گردد.نکردن اموال ایشان میهایش با موکالن، مثالً به صورت مصادره زنیچانه
 توان برای تفسیر تحوالتادامة بحث نشان خواهیم داد که از چنین نحوة استداللی می

 نهادی در زمان انقالب شکوهمند استفاده کرد.
بازارهای آزاد باید با ایجاد  شگسترکند که همچنین دیدگاه ما داللت می

های لفهؤقدرت حکومت برای دستکاریِ قواعد اقتصادی و م»هایی مطمئن در محدودیت
. بنابراین عملکرد اقتصادی موفق نیاز به همراهی نهادهایی باشد، همراه «آنها به نفع خود

 دارد که مداخلة اقتصادی حکومت را محدود کرده و به حقوق خصوصی و بازارهای

                                                           
1. Weingast and Marshall, "Industrial Organization of Congress", 

Milgrom, North, and Weingast, "The Role of Institutions". 
 یژگیو» از ناشی یمبادالت یبالقوه مشکالت دلیل به: است موضوع این از رایجی مثال عمودی . ادغام2

 یدرون عمودی ادغام واسطه به را مشکل این که هاییبنگاه ،«تصرف قابل هایرانت شبه» یا «دارایی
 مراجعه ن،ویلیامسو اقتصادی نهادهای کتاب به. دارند بهتری عملکرد دیگر ایهبنگاه به نسبت کنندمی

 .کنید

به »های جیمز بوکانان و جفری برنان شبیه خواهد بود که عقیده دارند . از این لحاظ بحث ما به گفته3
دسته ن شود، البته آمی« دلیلی برای قواعد»ها موجب دستیابی به رسمیت شناختن جنبة گذرای انتخاب

های انتخاب پدید آور برای گزینههایی الزاماز قواعد که پس از جاافتادن و استقرار یافتن، محدودیت
 .8۱، ص ۳۹1۳، کمبریج، دلیل وجود قواعدجیمز بوکانان و جفری برنان، «. آورندمی
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های بزرگی از نظام اقتصادی اشاعه پیدا کنند. از طرفی خصوصی مجال دهد تا در بخش
باشند، الزم است موجب پیدایش « خودتضمین»ها باید چون قیود مربوط به تشکّل

ای های خودکامهشوند. حکومت برای پیروی از آنها حکومت از سویتعهدی مطمئن 
دد که با چنین محدودیتی روبرو نبودند، همچون حکومت اسپانیا در اوایل دوران تج

 شرایطی در نظام اقتصادی به وجود آوردند که رشد اقتصادی بلندمدت را کُند کرد.
بنابراین توانمندی دولت برای متعهدبودن در قبالِ حقوق بخش خصوصی و معامالت 

ه طور کبا این بخش، یکی از شرایط اساسی برای رشد اقتصادی است و همچنین آن
رن ها در انگلستان قهای مربوط به تشکلاهیم دید یکی از موضوعات اصلی در بحثخو

 رود.هفدهم به شمار می

 ها: فقدان تعهد جدی در قبال حقوقانگلستان در دوران استیوارت .2
، مشکالت درآمدی و ۳813ها در سال پس از انتقال سلطنت از تئودورها به استیوارت

 بدون کمک»تر شد. در آن زمان از شاه انتظار داشتند که یپیامدهای آنها روز به روز جد
یعنی دولت را به روش یک خانوار بزرگ اداره کند. اجرای قوانین  ،«ندازندگی خود را بگذر

ریزی عمومی نبود و مجلس بریتانیا فقط عمومی و مخارج آن، در چارچوب فرآیند بودجه
های حکومت داشت. گذاریو سرمایههای مربوط به مخارج گیرینقش اندکی در تصمیم

هر طور و برای هر چه که  کهگیری برخوردار بود به این ترتیب، دربار از قدرت تصمیم
ها، به قدرتش ثیرگذاری بر سیاستأ. قدرت عمدة مجلس در تخرج کند ، پولخواهدمی

 در فراهم آوردن درآمدهای مالیاتی برای پادشاه، آن هم معموالً برای اهداف خاص
یت موافقت با دربار برای مسئولشد. مجلس عالوه بر این، ها مربوط میهمچون جنگ

های دیگر همچون عوارض گمرکی را نیز بر عهده داشت ولی کسب درآمد از راه
ها به خصوص چارلز اول در عمل بدون جلب نظر مجلس به کسب درآمد از استیوارت

 پرداختند.های دیگر میراه
ها های متعارف، با هزینهدرآمدهای حاصل از شیوه ،تیوارتدر خالل حکومت اس

همخوانی نداشت. با اینکه ثبت مخارج حکومتی در زمان استیوارت به اندازة دورة پس از 
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توان کلیاتی از آن مخارج را شد اما میانقالب شکوهمند، به شکل منظم انجام نمی
 توصیف کرد.

پادشاهی تقریباً نیمی از درآمد ساالنه را  هایها، زمیندر ابتدای سلطنت استیوارت
ها متوسل کردند. شاه برای جبران کسری درآمد، بارها به فروش این زمینتأمین می

ها همخوانی شود، کل درآمد با هزینهمشاهده می ۳طور که در جدول همان ۳شد.می
از کل  درصد ۳1پوندی یعنی تقریباً  38111با کسری  ۳8۳۱نداشت و دربار در سال 

 هایش روبرو بود.هزینه
ها جستجوی منابع جدید درآمدی به یکی از به این ترتیب در دوران استیوارت

های عمده تبدیل شد. یکی از منابع درآمدی جدید که موجب بروز مناقشه میان اولویت
 2«های جدیدمالیات»دربار و مجلس شد، افزودن بر درآمدهای گمرکی با توسل به وضع 

های مالی شد و موجب ورشکستگی ۳831ها در دهة ر واقع این افزایش مالیاتبود. د
 دربار با توسل به آن توانست بدون درخواست از مجلس، خود را سرپا نگه دارد.

 1111ها در سال . منابع درآمدی و مقادیر هزینه1 جدول

 «.نت جیمز اولسلط»(، ضمیمة ۳۹13دیاناپلیس، ن)ای تاریخ انگلستاندیوید هیوم،  منبع:

                                                           
1. See, for example, Derek Hirst, Authority and Conflict: England, 

1603-1658(Cambridge, MA, 1986), chap.4, and Lawrence Stone, 

The Crisis of the Aristocracy, 1558-1641 (Oxford, 1965). 
2. new impositions  
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شد، تقاضای وام بود. روش دیگری که برای افزایش درآمد از طرف دربار استفاده می
یافته و کامل با صاحبان ثروت برقرار نکرد و ای نظامالبته حکومت برای اخذ وام، رابطه

ه خاطر که ب نکرد هاییاخذ وام اقدام بهیعنی به راه نینداخت،  به شکل درستکار خود را 
گیری در آینده، مجبور باشد به تعهدات جاری آنها عمل کند، بلکه های وامفرصت حفظ

 به دستهای خود را از طریق تهدید وام بیشترها عمل کرد. استیوارت آندقیقاً خالف 
معروف شدند که در ادامه دربارة « های اجباریوام»ها به و به همین دلیل این وام آوردند

ه مطابق با گاناپذیر بود و هیچبینیها پیش. بازپرداخت این وامآنها بیشتر خواهیم گفت
، مبلغ ۳815و  ۳814گرفت. دربار در وام اجباری سال های اولیه صورت نمیتوافق

 21383با این حال ... در نهایت »پوند را به مدت اسمی یک سال قرض گرفت،  ۳۳۳1۹۳
 ۳«.تمام نشده بود ۳81۹م هنوز تا دسامبر پوند از آن را بازپرداخت کرد و ... بازپرداخت وا

بازپرداخت نشده  ۳821پوند( هنوز تا سال  ۳11111)به میزان  ۳8۳۱وام اجباری سال 
ها از خود ، دربار رفتار مشابهی را در قبال وام۳825تا  ۳8۳۳های بود. در فاصله سال

شدند یه میالیات شبهایی بیشتر و بیشتر به منشان داد. با گذشت زمان، هرچند چنین وام
شدند، دربار برای اخذ آنها نیازی به جلب موافقت مجلس اما چون اسماً وام محسوب می

 2نداشت.
ای آشکار ناتوانی دربار در مراعات کردن قول و قرارهای مندرج در قراردادهایش، نشانه

نگیزة د اهای خصوصی به نفع خود بود. دربار با وجواز تمایل به تغییر دادن حقوق گروه

                                                           
1. Robert Ashton, the Crown and the Money Market, 1603-1640 

(Oxford, 1960), P. 35. 

2. Ashton, Grown and the Money Market, P. 36. 

به چند مورد از  ۳828در تحقیق اخیر خود دربارة وام اجباری سال  (Richard Cust)د کاست ریچار
کنندگان ناعترین امتشد: برجستهکنندگان از پرداخت وام اِعمال میکند که در مورد امتناعتنبیهاتی اشاره می

 دمت در خارج از کشورشدند تا به میل خود به خشدند یا تحت فشار گذاشته میبه زندان انداخته می»
 «:مشغول شوند

 Richard Cust, The Forced Loans and English Politics (Oxford, 

1987), P. 73. 
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ا مدت رفراوانی که به خاطر میل به افزایش درآمدهایش در آینده داشت، منافع کوتاه
طور هدف قرار داد و از مفاد قراردادهایی که با آنها موافقت کرده بود، عدول کرد. همان

 اند.که قبالً گفته شد، چنین رفتارهایی به انگلستان منحصر نبوده
ترین منبع فروش انحصارها بود. این کار هر چند مهم روش دوم برای افزایش درآمد،

کرد بررسی آن به علت پیامدهای اقتصادی که ایجاد می ،رفتجدید درآمدی به شمار نمی
دربار به منظور افزایش درآمدهایش از این طریق، از حق ثبت  ۳بسیار آموزنده است.

یق ر اصل برای حمایت و تشوای جدید استفاده کرد. حق ثبت اختراع که داختراع به شیوه
 های فنی، با هدفدر لفافه پیشرفت»های مختلف طراحی شده بود، نوآوری در فعالیت

به کار گرفته شد. از منظر درآمدی،  2«تقلیل دادن صنایع دیرینه به صنایع انحصاری
مندی از حقوق انحصاری جدید، درگیر شدن در فعالیت اقتصادی بهترین راه برای بهره

ت شدند. این وضعیوری بود که فعاالن آن در زمرة موکالن پادشاه نیز محسوب نمیسودآ
 هایرانتبرداری از شبهای به منظور یافتن و بهرهعده شدهمنجر به جستجوی حساب
که در بخش بعد خواهیم ن زمان گردید. عالوه بر این چنانموجود در نظام اقتصادی آ

ها، از نظامی متفاوت با آنچه در مورد رانتشبه دید، دربار برای ضمانت اجرای این
استفاده کرد که با منافع سلطنت همخوانی  ،بردهای سوداگرانة قدیمی به کار میکنترل

بیشتری داشت. این نظام با از میان برداشتن حقوق موجود و نیز برچیدن نهادهایی همراه 
 بود که برای صیانت از این حقوق بوجود آمده بودند.

های مورد نظر و یازهای انحصاری باعث شد که منافع اقتصادی موجود در فعالیتامت
ان( دچار کنندگکنندگان و مصرفها )مثالً عرضهنیز کلیة افراد وابسته به این فعالیت

د که چون کرآشفتگی شوند. به این ترتیب امتیازهای انحصاری همچون مالیاتی عمل می
تی انجامید، در کل حزمان حال و نیز سود آیندة آن می گذاری دربه سلب مالکیت سرمایه

                                                           
1. Robert B. Ekelund, and Robert D. Tollison, Mercantilism as a Rent-

Seeking Society (College Station, 1981). 
2. W. Price, English Patents of Monopoly (Boston, 1906). Examples 

include soap, tobacco, and starch.  
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درصدی بر سود بود. چنین خطری به کاهش بازده این  ۳11بسیار بزرگتر از مالیات 
 ها و در نتیجه تضعیف تمایل به آنها منجر شد.گذاریسرمایه

و ر تهای بسیار متنوعجیمز و به ویژه چارلز، عالوه بر امتیازات انحصاری، به شیوه
تری نیز به مصادرة اموال دست زدند. چون در این اقدامات، ابعاد گوناگون پیچیده
شد، مخاطرات سیاسی شهروندان نسبت به سابق، های عمومی به کار گرفته میسیاست

بار زادگان از طرف دربه شدت افزایش یافت. مثال بارز این واقعیت، افزایش تعداد اشراف
اجتماعی، چنین کاری عالوه بر پیامدهای  ۳گرفت.صورت می بود که باز هم در قبال پول

گذاشت. زادگان سابق بر جا میثیرات ناخوشایندی نیز بر اشرافعقیدتی، تأفرهنگی و 
موجب تضعیف قدرت هر کرسی شد زیرا قدرت  2افزایش تعداد اعضای مجلس اعیان

در فاصلة  3کرد.یتضعیف مرا هریک از لردها برای حمایت از خود در برابر پادشاه 
زادگی از سوی تاجگذاری جیمز اول تا شروع جنگ داخلی، فروش القاب اشراف

 های تقلبی به دو برابر برسد.زادهها موجب شد که تعداد اشرافاستیوارت
های دیگری نیز برای افزایش درآمد استفاده شد. عوامل دربار از قدرت حکومت به شیوه

ت قدیمی در تأمین و تدارك عمومی، کاالهای مختلفی را به با استفاده از شیوة اختیارا
ضبط کرده و بابت آنها بهایی بسیار کمتر از قیمت بازار پرداخت « کاربرد عمومی»بهانة 

به میزان  4«غیرمصوب»گونه تدارك کاالها موجب تحصیل مالیات کردند. اینمی

                                                           
1. F.W. Maitland, Constitutional History of England(Cambridge, 

1908); Wallace Note stein  the Winning of the Initiative by the House 

of Commons(London, 1924); and Stone, Crisis of Aristocracy. 

2. House of Lords 
اد شد و افزایش تعددهندگان زیاد می. دو دلیل برای تضعیف موقعیت لردها وجود داشت: تعداد کل رأی3

شتند. زادگان قدیمی داشدن اعضای جدیدی بود که دیدگاهی اساساً متفاوت با اشرافایشان به خاطر اضافه
شد، مستلزم ان جدید به جرگة لردها انجام میزادگای که در ازای واردکردن اشرافبدون شک معامله

 تعهدسپاری به حمایت از پادشاه نیز بود.
4. unvoted  
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را نیز  2مز القاب موروثیعالوه بر اینها، جی ۳شد. ۳821پوند در سال در دهة  41111
پوند به فروش گذاشت و قول  ۳1۹5را در ازای  3کرد، مثالً لقب بارونت فروش عرضه

به خلق  ۳8۳4داد که تعداد محدودی از آن را عرضه خواهد کرد. چنین کاری در سال 
پوندی انجامید. با این حال جیمز به زودی قول خود را فراموش کرد و با  81111درآمد 

نقض تعهد خود، قیمت را کاهش داده و تعداد بیشتری از آن لقب را به فروش رسانید. 
پوند سقوط کرد. دربار در هنگام برگزاری  221به  ۳822قیمت این لقب در سال 

گرفت. کار ادارة ، ادارة اموال و امالك افراد صغیر را در دست می4ومیتمقیهای دادگاه
رفت و کم نبود مواردی که کل ارزش اموال به ر پیش میاین اموال معموالً به نفع دربا

یعنی  ،را نیز برای فروش عرضه کرد 5«هامعافیت»رفت. دربار حتی جیب حکومت می
د. ها معاف کناختیارات خود را به کار برد تا افراد خاصی را از برخی قوانین یا محدودیت

ضمانت اجرای مقرراتی که  گونه اختیارات در اغلب موارد به عملی شدناین« فروش»
ها بود اجرا نشده بودند یا به لغو ضمانت اجرای آنها نیاز داشت. برخی اوقات دربار سال

کرد. یکی از اسفبارترین مصادیق این ضبط شهروندان را مصادره می به راحتی دارایی
هایی را که پوند از شمش ۳31111حکومت »وقتی رخ داد که  ۳841اموال در سال 

رگانان غیرحکومتی در برج تأمین قرار داده بودند، ضبط کرده و موجب باز
 8«.های فراوان شدورشکستگی

ن مالیات کنندگاسو و ثروتمندان و پرداختگونه تنازع منافع که بین پادشاه از یکاین
انیا های مجلس بریتاز سوی دیگر به وجود آمد، دلیل اصلی شکست دربار در جلب کمک

هایی را بر سر راه قدرت کردن به دربار، قیود و محدودیتجای کمک بود. مجلس به

                                                           
1. Hirst, Authority and Conflict, P.103; and C. Hill, Century of 

Revolution, 1603-1714(2nd ed., New York, 1985). 

2. hereditary titles  
3. baronet 

4. court of wards 

5. dispensations 

6. C. Hill, Century of Revolution, p. 103. 
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پادشاه مطالبه کرد که وی مایل به پذیرش آنها نبود. به این ترتیب منافع مجلس موجب 
تناع را به کلی از میان بردارند. ام دامن زدن به مشکلی شد که نمایندگان قصد داشتند آن

تر کرده و پادشاه را به مشکالت مالی آن را وخیممجلس از تأمین اعتبار برای دربار، 
 جستجوی منابع درآمدی دیگر واداشت.

 هاگذاری در دوران استیوارتمبنای نهادی سیاست
استفادة دربار از انحصارها و سایر ، با سوء۳های حقوق عرفیمجلس و نیز دادگاه

 کردند. مجلسمیله گرفت، مقابها در حقوق که با هدف کسب درآمد انجام میدستکاری
کرد که شامل درخواست ادای توضیح را به پادشاه تقدیم می 2«هایییهشکوائ»به کرات 

ها بخشی از شکواییه 3بابت فهرستی از دردسرهایی بود که از طرف وی ایجاد شده بود.
جاد کرد در عوض ایزنی فراگیرتر بودند که طبق آنها مجلس سعی مییک فرآیند چانه

های وی به منظور مصادرة گذاریی پادشاه، قدرت وی و استفاده از سیاستدرآمد برا
ها اغلب به خاطر وجود مشکالت همیشگی درآمدی، از اموال را محدود کند. استیوارت

اه در کرد که پادشکردند. بارها منافع مجلس اقتضا میمجلس درآمد بیشتری مطالبه می
ها و نهادهای متعارف را حفظ کرده و مثالً یقبال درآمدهای اعطایی، حرمت حقوق دارای

از اعالم انحصارهای جدید خودداری کند. از طرفی پادشاه بدون تردید تمایلی به قبول 
ها نداشت و به همین دلیل مجلس بارها بدون حصول توافق با پادشاه این محدودیت

  4شد.منحل می

                                                           
1. common law courts 

2. grievances  

3. For details, see Notestein, The Winning of the Initiative. 

ایع در گرایی شرسد بخشی از انگیزة دربار در این کار، تمایل به نزدیک شدن به خودکامه. به نظر می4
، (Kenyon)شده از سوی کنیونروپا )جز ایتالیا(، به ویژه در فرانسه و اسپانیا بود. طبق شواهد ارائهکل ا

هرگونه تعدیل بیشتر ]در توازن قوا بین مجلس و دربار[ به احتمال زیاد به زیان »در آغاز قرن هفدهم، 
بعد نیز  های. این وضعیت در سال(Kenycn, Stuart England, P.43)شد مجلس تمام می

کند که در مجلس بر سر امکان خسارت دیدن به مذاکراتی اشاره می (Hirst)ادامه یافت. هیرست 
 گرفته است: مجلس در این باره سر می
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تأمین مقاصد شخصی خود،  کرد تا نگذارد که شاه برای مجلس عالوه بر این تالش
قانون بسیار معروف موضوعة  ۳824قانون را دستاویز قرار دهد. مجلس در سال 

را به تصویب رساند که استفاده از حق ثبت اختراع را برای تبدیل کسب و  ۳انحصارها
کرد. به ممنوع می -در عوض کسب درآمد برای پادشاه  -کارهای موجود به انحصارها 

وق های حقدادگاهشد که از حقوق سنتی صیانت از اموال دفاع شود.  این ترتیب سعی
رسیدگی کرده و استفاده  2«پروندة انحصارها»به مورد معروف  ۳81۳ عرفی نیز در سال

دربار از انحصارها را طبق حقوق عرفی، غیرقانونی اعالم کردند. با این همه پادشاه قدرت 
های این شانه خالی کند. با اینکه تمام شکل هاداشت که از کلیة این قیود و محدودیت

بود، اما شاه تا زمانی که از نظر درآمدی  انگیزبرها از لحاظ قانونی سؤالشانه خالی کردن
 را ادامه دهد. توانست عمالً این روالبه مجلس نیاز نداشت، می

ن آ های سلطنتی الزم است به مطالعةهای نهادی به این سیاستبرای فهم واکنش
کرد. در زمینة مطالعة ما، نهادی بپردازیم که شاه با آنها حکومت را اداره می ابزاردسته از 

های قدرت سلطنتی و نهادهای وابسته به آن در توفیق دربار نقش لفهؤسه دسته از م
بود که دربار از طریق  3اساسی داشتند. اولین منبعِ عمدة قدرت دربار، امتیاز ویژة سلطنتی

ای توانست قواعد تازهکرد و از این طریق میها یا احکام سلطنتی را صادر مینیهآن بیا
-توانست بدون توسل به مجلس، قدرتی شبهبنا کند. به عبارتی دربار با این امتیاز می

داشته باشد. قوانین صادر شده از دربار، نه به واسطة نظام دادگاهی حقوقی  4قانونگذارانه
علیق شده و قدرت تهای امتیاز ویژه، از ضمانت اجرایی برخوردار گاهعرفی، بلکه توسط داد

 5قانونی برای برخی از برگزیدگان را داشتند. قوانین و صدور معافیت

                                                           
Hirst, Authority and Conflict, Chap 3. 

1. statute of monopolies 

2. Case of Monopolies 

3. royal prerogative  

4. quasi-legislative  

 شد:معافیت برای افراد نیز همچون بیشتر اختیارات خاندان استیوارت، به فروش گذاشته می. 5
Maitland, Constitutional History, pt. IV. 
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بود که با در هم آمیختن قوای قانونگذاری،  ۳دومین منبع قدرت دربار، تاالر برگزیدگان
گیری یمتاالر برگزیدگان بود که تصم مند شده بود.اجرایی و قضایی، از نقشی کلیدی بهره

توانست در شرایط خاص، آرای نهایی در مورد امتیازات ویژه را بر عهده داشت و می
  2صادرشده علیه شاه را عوض کند.

رهای تک کادر نهایت به عنوان منبع سوم باید گفت که چون شخص شاه بابت تک
ها روز کردند. استیوارتاو کار می داد که باب میلبود، به قضاتی پول می مسئولدولت 

 هایبه روز بیشتر از قدرت خود برای تحت تأثیر قراردادن قضات و انحراف قضاوت
آشکارا به دلیل صدور  3و کرو های کوكایشان استفاده کردند. دو قاضی ارشد به نام

ل ک حکم علیه دربار اخراج شدند. این روش در نهایت به تربیت قضاتی انجامید که در
 4حامی دربار بودند.

گذاشتند، در هم آمیختن اختیارات اجرایی، ثیری که این نهادها بر جای میتأ
نکه کرد. با ایقانونگذارانه و قضایی دربار بود که نظارت نهادینه از بیرون را دشوار می

های سلطنتی از شأن حقوقی قوانین مجلس برخوردار نبود، اما به صورت مستقیم بیانیه
ها با پادشاه سر های حقوقی عرفی، ضمانت اجرایی داشت. اگرچه این دادگاهدادگاهدر 

اما شاه در نهایت از طریق دادگاه  -زدند ساز مخالف میبیشتر و  -سازگاری نداشته 

                                                           
1. Star Chamber 

های قدرت استبدادی در آن به وقوع پیوست، به ویژگی غالب ترین نمونهتاالر برگزیدگان که دلخراش. 2
 استیوارت تبدیل شد: در انگلستان دوران

See Maitland, Constitutional History, and Friedrich A. Hayek, 

Constitution of Liberty (Chicago, 1960), Chap, II.   
3. Coke (1616/17) and Crew (1627). 

ر ر بگرفت، سرآغاز دورة اِعمال فشار درباکه پس از سی سال برای اولین بار صورت می». عزل کوك، 4
های کرسی قضاوت بود: در دوران سلطنت چارلز، دو قاضی ارشد دیگر به نام کرو و هیث و یکی از بارون

 «:داری به نام والتر نیز به سرنوشت کوك دچار شدندبزرگ از دادگاه خزانه
Hirst, Authority and Conflict, P. 121. 

 همچنین به کار عالی و مفصل هایک رجوع کنید:
Hayek, Constitution of Liberty, chap. 11.  
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اً برد. پس با اینکه حقوق عرفی غالبعالی یعنی تاالر برگزیدگان، کار خود را پیش می
توانست قضاوت بر سر هر دعوا را با انتشار بیانیه به او میکرد، ولی علیه شاه عمل می

ولت به آمیز دنفع خود عوض کند. گسترش استفاده از تاالر برگزیدگان و ادارة موفقیت
موجب تضعیف قدرت نهادهای سنتی در  -بدون نیاز به مجلس  -مدت چندین دوره 

تیار داشتن اختیارات واقعی در مقید ساختن دربار شد. دربار عالوه بر این به خاطر در اخ
ی دید، حقوق اقتصادتوانست در مواردی که صالح میهای قانونگذاری و قضایی میحوزه

ها و سیاسی را نیز عوض کند. در مقایسه با قرن قبل، حقوقی که مجلس و سایر نهاد
 شد.برای حمایت از آنها طراحی شده بودند، تا حد زیادی کمتر تأمین می

ها، به این شرایط، ائتالفی بر ضد دربار شکل گرفت تا صیانت از آزادیدر واکنش 
ف، به صاحبان منافع آمدن این ائتالهای فردی را پیگیری کند. پدیدحقوق و دارایی

ت داد تا به بازی سیاسی وارد شوند و به ویژه، ارزش مخالفت با پادشاه را جرئاقتصادی 
گان یافتدهندگان و پرورشدربار سعی کرد تا از رأینیز افزایش داد. عالوه بر این چون 

خود، بخش اعظم منافعی را که به ایشان عطا کرده بود، به نوع دیگری بازپس گیرد، 
تر از سابق شد. با این حال واضح است با توجه به آنکه دربار ارزشحمایت از شاه کم

وب ای برای سرکآمادهانگلیس نیز همچون همتایان فرانسوی و اسپانیایی خود، ارتش 
ان توانسته است با چندهایی نمیها در اختیار داشت، چنین مخالفتکردن اولین شورش

 امید به توفیق، همراه باشد.
 جنگ داخلی تا انقالب شکوهمند

خره جناح مخالف آشکارا با پادشاه در افتاد و کشور دچار جنگ داخلی شد. با این حال باال
 رسید.ف، چندان محتمل به نظر نمیپیروزی نهایی جناح مخال

جناح مخالف پس از در دست گرفتن قدرت، نهادهای مهم را که ناگوارترین رفتارهای 
 ۳84۳آور نیست اگر تاالر برگزیدگان در سال شاه به آنها متکی بود، اصالح کرد. تعجب

طبق د ایهای مربوط به اموال بپرونده و از طریق قانونی منحل شد که به موجب آن کلیة
شد. به این ترتیب نقطة عطف دیگری در مسیر تثبیت حقوق عرفی حل و فصل می

شده های وضعبرتری حقوق عرفی و در نتیجه بهبود حقوق مالکیت پدید آمد. محدودیت
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 هادادن به مدتعلیه انحصارات، از ضمانت اجرایی برخوردار نبود. مجلس برای پایان
تصویب کرد که به تمدید را  ۳ساالنهمجلس، قوانین سهحکمرانی پادشاه بدون رجوع به 

م از سوی مجلس نیاز داشت. دستگاه اداری سلطنتی برچیده شده و به دنبال اعتبار دای
ع از آن نو -های مقرراتی بر نظام اقتصادی آن قدرت دربار نیز برای تحمیل محدودیت

 .از میان رفت -ی عرفی بود های حقوقکه در تقابل با حقوق مورد حمایت از طرف دادگاه
. اصالحات در شدجانبه موجب کاهش محدودیت در جابجایی نیروی کار تغییرات همه

گیری حقوق خصوصی و بازارها به کار داری زمین نیز به طور همزمان به نفع شکلاجاره
افتاد و تسلط سیاسی شاه را بر این بخش از جامعه که روزگاری بسیار مهم بود، تضعیف 

ی هایهای کاربری زمین و بهبود وضع بازارها، فرصتساختن محدودیت با مرتفع 2د.کر
 جدید و سودآور به وجود آمد.
سیاسی از جمله برچیدن سلطنت و منحل کردن  نوآوریپس از جنگ داخلی، چند 

مجلس اعیان به وقوع پیوست. شکست این اقدامات سبب شد تا فشار برای بازگرداندن 
، انگلستان باز هم ۳881سلطنت در سال  3. با فرارسیدن دوران بازگشتشودشاه بیشتر 

ها قرار گرفت. برای آنکه سلسلة وقایع بعدی به درستی درك تحت حاکمیت استیوارت
های شدید برای تغییرات نهادی در دورة قبل از بازگشت شود الزم است به محدودیت

د جزئیات امور تا حد زیادی تغییر توجه کنیم. در دورة بیست و پنج سالة بعدی، هرچن
ها دوباره تکرار شد: کرد، اما از یک جهت همان رخدادهای دورة اولیه سلطنت استیوارت

                                                           
1. Triennial legislation  

 . نگاه کنید: 2
H.J. Perkins, "The Social Causes of the British Industrial 

Revolution," Transactions of the Royal Historical Society, 18 (1968). 

داری فئودال، خاطر نشان شدن زمینبرچیدهضمن تأیید  ۳881با بحث در مورد قانون سال   (Hill)هیل 
در قرن هجدهم این قانون را برای صاحبان دارایی، حتی  (Blackstone)استون کند که بلک می

 آورد:به شمار می  (Magna Carta)تر از خود مگناکارتاموهبتی بزرگ
Century of Revolution, P.127. 

 چارلز دوم به سلطنت اشاره دارد.به بازگشت   (Restoration)دوران بازگشت .3
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-های سیاسی شاه با موکالن ملت، به تشدید خودکامگی وی ختم گردید. مهمدرگیری

ه اگیری ملتی متحد بر ضد شکه در واقع منجر به شکل -ترین مصداق این خودکامگی 
های محلی و قدرت سیاسی مربوط بود. برای حکومت ۳به صدور فرمان جدید -شد 

انجام گرفت که در  2«بحران ممانعت از ورود»صدور فرمان جدید در واکنش به بروز 
الف اعضای جناح مخ بیشترحزب ویگ به راه افتاد بود. این بحران به شاه فرصت داد تا 

عمال قدرت خود را کاهش دهد. از میان تیب موانع اِرا از قدرت محروم کرده و به این تر
های نمایندگی با احکام جدید به کار از حوزه ۳811عضو مجلس که در میانه دهة  ۳14

ا به آنچه ت»ها حضور داشت. این وضعیت موجب شد بازگشتند، فقط یک نفر از ویگ
ز ای عاجبه مجموعهیافته بوده است، پروا و کامالً سازمانامروز یک گروه سرسخت، بی

 تبدیل شود. 3«از چند فرد معدود
اگر پادشاه در این نمایش سیاسی موفق شده بود، نظارت ناچیزی بر قدرت و اختیارات 

داد که هر گروه مخالفی را از قدرت شد زیرا این شرایط به او قدرت میعمال میاو اِ
وم که جناح مخالف ویگ ، جیمز د۳811تا  ۳818های محروم کند. با این حال بین سال

را از قدرت محروم کرده بود، به حامیان خود نیز تعرض کرد و سبب شد که موافقان او 
 با پیوستن به جناح مخالف، وی را در انقالب شکوهمند، از سلطنت خلع کنند.

 
 
 

                                                           
1. rechartering  

2. Exclusion Crisis  

3. Jones, Revolution of 1688, PP. 47, 50. 

در همة موارد به جز یکی به »دهندگان، های جیمز به منظور جلب دوبارة رأیهای هیل، تالشطبق گفته
از خطر آگاه  -طلب(ر گرفته تا ویگ )اصالحکااز محافظه -توفیق رسید: آنها جامعة به خواب رفته را 

 نگاه کنید به:«. کردند
B. W. Hill, The Growth of Parliamentary Parties:1689-1742 

(Hamden, 1976).    
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 تحوالت نهادی پس از انقالب شکوهمند .3
خالل استقرار انقالب،  ، مجلس در۳در این زمان و با تحویل سلطنت به ویلیام  و مری

به تجدید ساختار نهادهای سیاسی جامعه اقدام کرد. شناختن نهادهای جدید، نیاز به درك 
دقیق مشکلی دارد که طرفداران مجلس به دنبال رفع آن بودند. استفادة اولین پادشاهان 

بعدی  یهااز تاالر برگزیدگان و صدور فرامین )احکام( جدید از سوی استیوارت استیوارت
ها و ثروت شهروندان شده و ایشان را در برابر مصادرة اموال باعث به خطر افتادن آزادی

ی داد که از میان بردن اختیارات زیربنایپناه کرده بود. تجربه نشان میبه دست دربار، بی
استفاده، کافی نیست. نظارت و رفتار مستبدانه، به تنهایی برای جلوگیری از سوء

هایی بر به حل مشکالت مالی و در عین حال وضع محدودیت ،فتار پادشاهمهارکردن ر
سر راه ضبط اموال از سوی وی نیاز داشت. به این ترتیب انقالب شکوهمند، انقالبی 

 های انقالب مالی از این قرار بودند:ترین ویژگیمهم 2مالی را نیز با خود به همراه داشت.
مجلس را باعث شد. این « برتری»، ظهور عصر تر از همه اینکه انقالباول و مهم

پادشاه در بارگاه مجلس »وضعیت به زودی اقتدار را برای مجلس ارمغان آورد: حاال 
 4«حقوق آسمانی شاه»دیگر پادشاهی وجود نداشت که از  3«.قدرت داشت و نه به تنهایی

آن  دایم شاست. برتری مجلس به تثبیت نقسخن بگوید یا ادعا کند که مافوق قانون 
در ادارة حکومت و در نتیجه به نظارت مستقیم بر دربار منتهی شد و شاه دیگر نتوانست 

 را صادر کند. توقف کار مجلس یا انحالل آن ردستو
عالوه بر این مجلس در امور مالی نیز نقشی محوری به دست آورد. قدرت انحصاری 

 و در عین حال منابع درآمدیهای جدید، بیش از پیش تثبیت شد مجلس در وضع مالیات

                                                           
1. William and Mary  
2. P. G. M. Dickson, The Financial Revolution of England (New York, 

1967). 

3. See, for example, Maitland, Conditional History, PP. 298-301, or 

David Keir, The Constitutional History of Modern Britain Since 1985 

(London, 1966). 

4. divine rights of king 
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ه فهماند که برای رسیدن بمستقل دربار نیز محدود شدند. چنین اوضاعی به پادشاه می
کند. اندکی پس از آن، مجلس حق حسابرسی باید روابط خوبی با مجلس برقرار اهدافش 

بر چگونگی صرف شدن مخارج دولت را به دست آورد که قبالً هیچگاه سابقه نداشت. 
وتوی مخارج حکومت از سوی مجلس به همراه حق نظارت بر چگونگی به مصرف حق 

های شدیدی بر سر راه پادشاه ایجاد رسیدن منابع مصوب از سوی مجلس، محدودیت
 کرد. 

تحول نهادی مهم بعدی، به اختیارات حقوق انحصاری سلطنتی مربوط بود. این 
های رفی قرار گرفتند. دادگاهاختیارات به شدت کاهش یافته و تحت انقیاد حقوق ع

د( منحل کردنهایش میامتیازات انحصاری نیز )که پادشاه را قادر به ضمانت اجرای بیانیه
در این زمان، نظام قضایی نیز کامالً از پادشاه مستقل شد. پس از آن قضات به  شدند.

)عزل کردند خدمت می ۳«رفتار شایسته»جای راضی کردن پادشاه، فقط مطابق قاعده 
ن شد(. به ایایشان فقط در صورت اثبات جرم کیفری یا اقدام هر دو مجلس، عملی می

های حقوقی عرفی که در حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد، تضمین ترتیب تسلط دادگاه
 شد. 

های شخصی مخالفان خود را )به شکل آزادی به قید ها آزادیاز آنجا که استیوارت
( محدود کرده بودند تا 2به دادگاه حکم قرار احضار زندانی های سنگین یا لغوضمانت

هزینة مخالفت با حکومت را زیاد کنند، کاهش اختیارات مستبدانة شاه، عالوه بر 
وق های سیاسی و نیز حقتر، به تقویت آزادیهای اقتصادی و حقوق مالکیت مطمئنآزادی

بزار اصلی برای جلوگیری از در معنای اعم آن منجر شد. از آن پس حقوق سیاسی به ا
 نقض مستبدانة حقوق اقتصادی تبدیل شدند.

دو نکتة دیگر را نیز نباید از قلم انداخت. اول آنکه بخشی از دو عامل پیونددهندة این 
آمیز چارلز اول و پس از آن جیمز دوم بود. تغییرات نهادی با یکدیگر، خلع قدرت موفقیت

                                                           
1. good behavior  

شخص به منظور بررسی قانونی بودن بازداشت  (Habeas Corpus)قرار احضار زندانی به دادگاه . 2
 مترجم. -شود زندانی انجام می
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سا برای پادشاهان بعدی بود که تا مراقب رفتار رقدرت، هشداری این موارد خلع
امد، چنان هشداری بینج« راه افتادن»نة خود باشند. شرایطی که قرار بود به مسئوالغیر

نهفته بود. دوم آنکه اگرچه  2و اندکی پس از آن در بیانیة حقوق ۳در بستر استقرار انقالب
لس سوی آن بود ولی مج از جدید تسلط مجلس به معنای تعیین شکل نهادهای سیاسی

جنگ داخلی یا در قرن نوزدهم، یگانه قدرت سیاسی به شمار پس از همچون شرایط 
رفت. با اینکه قید و بندهای زیادی برای پادشاه وضع شده بود اما این قید و بندها نمی

 .یایدشد که او تا حد یک مقام تشریفاتی تنزل موجب نمی

 ستان به صیانت از حقوقانقالب شکوهمند و تعهد موثق انگل .4
های نهادی موجب شد که نظارت صاحبان ثروت بر حکومت به نحوی نوآوری

های مالی در نهایت پادشاه را وادار به شکستن باورنکردنی ارتقاء پیدا کند. چون بحران
ی های مهم، یکگیریجانبة شاه بر تصمیمکردند، حذف سلطة یکقول و قرارهایش می

که قبالً گفته شد، این کار به دو طریق این نهادها بود. چنان ری درهای ضرومؤلفهاز 
ها انجام پذیرفت. اول از طریق الزامی کردن موافقت مجلس با تغییرات عمده در سیاست

ها( و قدرت دادن به صاحبان ثروت برای وتو کردن ها یا مالیات)از قبیل تغییر شرایط وام
ورت صایشان رعایت شده باشد. هرچند در این گونه تصمیمات، مگر آنکه مصلحتاین

از  جانبة اونیز امکان اقدام در شرایط بحرانی برای پادشاه محفوظ بود ولی قدرت یک
بین رفت. دوم آنکه چند راه دیگر برای نقض قول و قرارها از سوی پادشاه نیز مسدود 

امتیاز ویژه(، نادیده  جانبه )از طریقتر از همه، قدرت او در قانونگذاری یکشد که مهم
گرفتن مجلس )به خاطر دسترسی به منابع مالی مستقل( و عزل قضاتی بود که طبق 

 کردند.هایش عمل نمیخواسته
دو عامل باعث شد که این نظم جدید، خودتضمین شود. عامل اول ترس جدی از برکنار 

که نداد. دوم ایمی گرفتن نظام جدید را کاهششدن بود که اختیارات پادشاه برای نادیده
مجلس پذیرفت در ازای کسب اختیارات بیشتر در اداره حکومت، منابع مالی مناسبی را 

                                                           
1. Revolution Settlement  

2. Declaration of Rights  
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های های کافی برای پادشاه فراهم کند. این کار نه فقط یکی از انگیزهبه واسطة مالیات
ن تعمده در استفاده از قدرت استبدادی را از بین برد، بلکه به معنای امکان به راه انداخ

به  نیز بود. چنین نظمی آنچنان -پادشاه جدید  -جنگی بزرگ با فرانسه از سوی ویلیام 
های قضایی بر اساس این شیوه تقسیم مذاق پادشاه خوش آمد که تعداد زیادی از رویه

قدرت تنظیم شد. به خاطر این تغییرات نهادی، حقوق خصوصی امنیت بسیار بیشتری 
 ۳پیدا کرد.

 ادی و سیاسی مجلسقید و بندهای نه
ها دقیقاً دارد که چرا مجلس پس از این پیروزیپیروزی مجلس ما را به فکر وا می

های پادشاه، های مجلس به اندازه انگیزههمچون پادشاه عمل نکرد؟ اگرچه انگیزه
امدهای داشت، پیبلندپروازانه و متکبرانه نبود اما آنچه مجلس را از رفتاری مشابه باز می

 از این قرار است: 2الیسونند و رابرت تکلوهادها بود. تحلیل کلی رابرت اِوجود ن
های ناشی از عدم اطمینان و رشد درآمدهای بخش خصوصی در انگلستان افزایش هزینه

-موجب کاهش تمایل صنعت به مقررات و نظارت شد. همة این شرایط به تقویت مردم

ساسی بود و اوضاعی را ایجاد کرد که ساالری نوظهوری انجامید که مبتنی بر قانون ا
رت ساخت. با انتقال کانون قدجویانة دربار و نیز بازرگانان را پُرهزینه میهای رانتفعالیت

های وضع مقررات ]مستبدانه[ نیز به خاطر هزینهجویی از دربار به مجلس ... نترا
 قانونگذاری از طریق تصویب در مجلس، افزایش پیدا کرد.

ش ها در نظام مقننه موجب افزایاین دو نفر اعتقاد دارند که تنوع ذاتی دیدگاه به عبارتی
 گردد.بخواه میمنافع شخصی از طریق وضع مقررات دلهزینة ارضای 

های کند. جای دادن آزادیتر میساختار تحوالت نهادی مزبور، موضوع را روشن
کالن )مثالً تجار( در اقتصادی و سیاسی در متن قانون، به حساب آوردن منافع مو

                                                           
کدام از هیچ»کند: گیری میچنین نتیجه« ۳811انقالب »از کتاب  81در صفحة   (Jones). جونز۳

 استقالل ملتها و ها، مذهب، داراییتوانستند فواید آن را در صیانت از آزادیطراحان این نظم جدید نمی
 «.بینی کنندپیش -خوردة قبلیهای شکستپس از آن همه تالش -

2. Ekelund and Tollison, Mercantilism, P. 149. 
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تر، و مالحظات عقیدتی که در قرن هفدهم انگلستان را در های گستردهچارچوب آزادی
بر گرفته بود، دست به دست هم دادند تا سررشتة تحوالت نهادی را به دست بگیرند. 
مصوبات جدید قانون اساسی، به چند دسته از فعاالن سیاسی حق وتو اعطا کرده و به 

حاال دیگر پرداختن به منافع  ۳مقدمات تقسیم یا تفکیک قوا را پدید آورد. این ترتیب
ها شخصی در ازای فدا کردن منافع عمومی، نیاز به همکاری دربار، مجلس و دادگاه

های دربار را پیشنهاد دهد اما در عین حال فقط توانست هزینهداشت. فقط پادشاه می
 های پیشنهاد شده را تصویب کرده وه هزینهکنندمینلی تأتوانست منابع مامجلس می

تخصیص دهد و حتی مراقب باشد که این منابع صرفاً برای اهداف پیشنهاد شده، خرج 
پادشاه درخواست »کند: بندی میروال کار را به این ترتیب جمع 2شوند. ارسکین می

«. داردمیپذیرد، و مجلس اعیان موافقت خود را با آن اعالم کند، مجلس عوام میمی
منافع شخصی شاه از محل درآمدهای  مینقوا بین شاه و مجلس سبب شد که تأ توازن

 عمومی به شدت کاهش یابد.
کنند تا بفهمیم که چرا عصر جدید یعنی عصر سه عامل سیاسی دیگر به ما کمک می

، ۳84۳برتری مجلس، صرفاً در انتقال قدرت از دربار به مجلس خالصه نشد. در سال 
ها را به اجرا گاه اداری مرکزی که منویات دربار برای دستکاری در حقوق و داراییدست

به های مشااندازیآورد، از میان برداشته شد. فقدان چنین دستگاهی مانع از دستدر می

                                                           
ها برقرار وازنهها و مکنیم که این تقسیم قوا به شکل یک نظام شفاف از بازدارندگی. با این حال تأکید می۳

واقعی کلمه دانست. طراحان نهادهای جدید، بیشتر بابت قید  شد تفکیک قوا به معناینشده و آن را نمی
و بندهای اِعمال شده بر پادشاه نگران بودند تا حمایت از مجلس در برابر تعدی شاه. به همین خاطر بود 
که باالخره در نیمة دوم قرن هجدهم، قدرت پادشاه و به دنبال آن قید و بندهای )یا موانع موجود بر سر 

 ز میان رفت. نگاه کنید به:راه( مجلس ا
A. F. Pollard, The Evolution of Parliament (London, 1962). 

2. Erskin May, Parliamentary Practice (17th edn  London, 1966; lst edn 

1844). 

 های طراحی شده در آن زمان به تحقیقات بیشتری نیاز هست. دربارة دستورالعمل
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ه ک . چون پیدایش یک دستگاه اداری جدید حتی در صورتیشداز سوی شاه یا مجلس 
گیری کند، مخالفت با شکلکان گسترش آتی آن را مهیا میدر ابتدا بسیار محدود باشد ام

 تواند فواید زیادی داشته باشد.آن از آغاز می
 ها را در دست داشتهویگ دومین عامل، وجود افراد تاجر مَسلکی بود که هدایت ائتالف

و طرفدار حکومت کوچک و به ویژه طرفدار حداقل برخورد با دادگاه حقوق عرفی بودند. 
این ترتیب، مجلس از لحاظ سیاسی برای مداخله در کار دادگاه با محدودیت روبرو به 

  ۳های آر. براون:بود. طبق یافته
های پادشاه به حریم خصوصی درازیساالری )اولیگارشی( حزب ویگ، نگران دستجرگه
های مورد حمایت آن حزب بود. چارچوب تشکیالتی و نهادی حزب ویگ و گروه
ش، و عالوه بر آن عقاید شایع در میان ایشان، با گسترش دستگاه اداری مرکزی گذارانپایه

 کنندة اصلی[ مخالف بود.در حکومت بریتانیا ]تا حد یک قانونگذار و کنترل

در فرانسه )یا  2وضع مقررات زیاد برای بازارها از سوی مجلس، همانند کولبرت
ه های حقوق عرفی بینجامد. با دادگاهتوانست به تقابل بها در انگلستان( میاستیوارت

استفاده احتمالی مجلس را کم کرد. این ها، سوءاین ترتیب استقالل سیاسی دادگاه
های نهادی صریح بر سر راه مداخلة شاه، موجب تضمین وضعیت در کنار محدودیت

 .گردیدهای عمدة فعالیت اقتصادی ها در حوزهاقتدار قابل توجه و فارغ از مداخلة دادگاه
سومین عامل، ایجاد یک نظام قضایی مستقل بود که در افزایش توانایی حکومت به 

 و به تعبیری به توانمندی حکومت برای -منظور معتبر ساختن تعهد به قول و قرارهایش 
ها از طریق محدود کردن قدرت حکومت برای کمک فراوان کرد. دادگاه -تضمین خود

دی آن به صیانت از حقوق، نقشی اساسی ایفا کردند. نقض تعهداتش، در تضمین پایبن
ه ها را باش در کسب درآمد از طریق وامخواهیم دید که این پایبندی حکومت، توانایی

 طرز چشمگیری افزایش داد.

                                                           
1. R. Braun, "Taxation, Sociopolitical Structure, and State-Building: 

Great Britain and Brandenburg-Prussia," in Charles Tilly ed., 

Formation of Nation State in Western Europe (Princeton, 1975).  

2. Colbert  
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بینی رفتار تغییرات نهادی و سیاسی ناشی از انقالب شکوهمند، امکان پیش بنابراین
تحوالت با هدایت کردن حکومت به یک روال مالی حکومت را بسیار افزایش داد. این 

گیری، مؤلفة غیرمنتظرة مصادرة اموال از سوی حکومت مند کردن مالیاتصحیح و قاعده
 نفع که به دنبالهای ذیبه منظور کسب درآمد را از بین برد. حاال دیگر هریک از گروه

 کرد.سود خود بود، باید نظر موافق مجلس و دربار را با هم جلب می

 انقالب مالی .5
ات عمیق انقالب شکوهمند، بر یکی از اجزای مهم در تأمین مالی تأثیربهتر درك برای 

کنیم. چون بازارهای سرمایه بخش عمومی یعنی استقراض از طرف حکومت، تأکید می
ی توان شاخصی کامالً عینبه شدت به تأمین حقوق مالکیت، حساس هستند، آنها را می

ادی و سیاسی در آن دوران به حساب آورد. در واقع این بازارها یکی از از انقالب اقتص
 روند.های تجربی برای ارزیابی تأثیرات انقالب شکوهمند به شمار میمعدود راه

های پادشاه ها در دوران قبل از انقالب شکوهمند، در معرض دستکاریبازپرداخت وام
آمد. مطابق آن امری عادی به شمار می بندی بازپرداخت و تأخیر دربود و تغییر زمان

، از طریق ۳825و  ۳8۳۱، ۳8۳2، ۳8۳۳، ۳815و  ۳814های ؛ حکومت در سال2جدول 
های اجباری، درآمد کسب کرد. در برخی از این موارد، شاه به شرایطی که پذیرفته وام

وندی پ ۳11111، جیمز اول در لندن یک وام  ۳8۳۱بود، عمل نکرد. مثالً در وام سال 
درصد برای مدت یک سال دریافت کرد. او در پایان سال با اینکه سود وام را  ۳1با بهرة 

پرداخت کرده بود، از پرداخت اصل آن امتناع کرده و خواستار تمدید وام شد. در مدت 
و هر سال با تمدید وام   شدچند سالة پس از آن هیچ سودی به صاحبان وام پرداخت ن

درصد کاهش داد اما هیچ  1چارلز اول نرخ بهره را به  ۳824در سال «. موافقت شد»
به تأخیر  ۳821بازپرداخت اصل وام را نیز تا سال  ،ای پرداخت نکرد و عالوه بر آنبهره

ب لدهی را جتوانند اعتماد منابع بالقوة وامانداخت. چنین رفتارهایی به هیچ وجه نمی
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-انگارانة پادشاه در قبال بستانکارانش و بهرفتار سهل»، ۳کنند. طبق نظر رابرت اشتون

دهندگان ناراضی به وام دادن که کم و بیش با خصوص در قبال آن دسته از وام
د تا کنبه وام دادن مجبور شده بودند، به ما کمک می« سسه مالی لندنؤم»گری واسطه

«. ها از اهداف مورد نظر مجلس حمایت کردندان وامبفهمیم چرا آن موسسه و صاحب
ها هیچ تالشی برای دسترسی به منابع بزرگ همین شرایط باعث شد که استیوارت

 2المللی از خود نشان ندهند.های بینوام
 11253تا  1163های های اولیه در فاصلة سالهای اجباری استیوارت. وام2جدول 

 
 ا وثیقه قراردادن امالك سلطنتیب ۳824تمدید در سال  - الف
 درصد کاهش یافت. 1جانبه از سوی چارلز اول به به صورت یک ۳824در سال  - ب
 های پادشاه.با وثیقة زمین - ج

 

مین مالی به وقوع پیوست که از تأ دیگر نیز در نوآوریها چند در اواخر دورة استیوارت
ال قابل انتق»ی اساسی داشتند، مثالً نقش ۳811پس از « انقالب مالی»آن جمله برخی در 

دهد ها که امکان فروش آنها را میسر کرد. کار جدید گلن نیکولز نشان میسفته 4«کردن
ها بسیار بهتر از اوایل دورة ایشان بوده است. با این که نظم مالی در اواخر دورة استیوارت

                                                           
1. Ashton, Grown and the Money Market, P. 113. 

( هنوز ۳8۳8پوند در سال  51411دهد که دومی )به مبلغ ها را شرح میز این وام. اشتون فقط دو مورد ا2
ها نتوانستند در پایبندی به قول و قرار خود، وصول نشده بود. در این مورد نیز استیوارت ۳838در سال 

ه سمؤس»المللی یا از دربار به هیچ وجه نتوانست از منابع بین ۳831شهرتی کسب کنند. در دهه حُسن
   ، وامی دریافت کند.«لندن

3. Source: Robert Ashton, the Grown and the Money Market, 1603-

1640 (Oxford, 1960),chap.2 and 5. 

4. assignable 
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 متوقف»د و در واقعه حال فشارهای مالی، باألخره حکومت را به منتهای بدنامی کشان
دهی به آن انجامید. وام به امتناع از وام ۳8۱2در سال  ۳«داری بریتانیاکردن خزانه

 دهد که آخرینکشید، نشان میحکومتی در آن زمان که به چند میلیون پوند سر می
ین اند تا بتوانند چنپادشاهان استیوارت هنوز هم تا آن زمان حداقل تا حدی اعتبار داشته

  2عتباری اخذ کنند.ا
 های نهادینوآوری
( رخ داد، ۳8۹۱تا  ۳81۹های نهادی که در خالل جنگ با فرانسه )نوآوریاز  ایزنجیره

روش کسب اعتبارات از سوی حکومت را تغییر داد و به این ترتیب تنظیم مالیة بخش 
 تنعمومی را تسهیل کرد. اول از همه، حکومت به شکل منظم شروع به در نظر گرف

شد و به مصرف های جدیدی کرد که طبق مقررات برای هر وام جدید مشخص میمالیات
رسید. اعضای مجلس با مشخص کردن های جدید بلندمدت میپرداخت بهرة همة وام

های نظر شخصی شاه در بازپرداخت سود صاحبان وام در سالعمالهای مذکور، اِمالیات
 مختلف را محدود کردند.

ستانی ر از همه، وام بلندمدت )یک میلیون پوندی( بود که به پشتوانة مالیاتتدوم و مهم
به مصرف رسیده بود. هنگامی که  ۳8۹4اخذ شد. اما این وام تا سال  ۳8۹3در سال 

دهندگان خواست که با یکدیگر شرکت بانک دولت به دنبال وام کالن دیگری بود، از وام
و  های حکومتر، وظیفة رسیدگی به حساب وامرا تأسیس کنند. بانک مزبو 3انگلستان

                                                           
1. stop the exchequer  
2. See Glenn O. Nichols, "English Government Borrowing Before the 

Financial Revolution," manuscript, Anderson College, 1988. 

 به این منبع سر بزنید:« داریمتوقف کردن خزانه»برای آشنایی با 

Dickson, Financial Revolution. 

های بلندمدت گرفت. با این حال بخش بزرگی از بهره مدت خود بود که وامهای کوتاهدربار در ازای سفته

  د پرداخت نشده بودند.ها هنوز تا هنگام انقالب شکوهمنآن وام

3 .Bank of England -  مترجم. -این بانک بعدها تبدیل به بانک مرکزی انگلستان شد 
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های خاصی نیز های تعهدشده را بر عهده داشت. محدودیتتضمین استمرار بازپرداخت
های توانست به دربار پول قرض دهد یا زمیندر این باره در نظر گرفته شد: بانک نمی

از این صد سال پیش یک ۳سلطنتی را بدون اجازة رسمی مجلس خریدای کند. مکولی
کار یکی از ابزارهای قدرتمند برای حزب ویگ )و در نتیجه برای منافع دریافت که این

ر اگ»گذشتند، شده به پادشاه از مسیر بانک میهای اعطاتجاری( بوده است. چون وام
له شد که قبالً اعطا کرده بود، باید بالفاصهایی روبرو میبانک با تأخیر در دریافت بهرة وام

دولت محدودیتی اضافی و  ،به این ترتیب«. کردهای جدید را متوقف میوام پرداخت
 توانست به تعهداتدرونی برای رفتار آیندة خود ایجاد کرده بود که طبق آن اگر نمی

 توانست به منابع جدید دست یابد.قبلی عمل کند به دشواری می
ای صندوق جداگانه ۳8۹1ل جای دارد که به دو تحول دیگر نیز اشاره کنیم. دولت در سا

 های ویژه برای تأمینتأسیس کرد تا در مواردی که درآمدهای تخصیص یافته برای وام
گونه بود( کمبودها را با آن ها ایناهداف مورد نظر کافی نبودند )که در بسیاری از وام

ه ژهای ویها در اثر وابستگی آنها به مالیاتجبران کند. این کار به حذف ریسک وام
ها در ها بود که کاهش عیار سکهاقدام دوم در این دوره، آجدار کردن سکه 2انجامید.

 نتیجة ورقه ورقه شدن )تراشیدن( آنها را کاهش داد.
 1146تا  1111های های دولت در سالوام

به این ترتیب مبانی نهادی بازارهای سرمایة امروزی در انگلستان شکل گرفتند. این 
 کردند. مثالًبینی میگذاران آنها پیشتر از آن بودند که پایهموفقتحوالت نهادی، 

                                                           
1. Lord Macaulay, The History of England, (London, 1914), vol. V, P. 

2438. 

 

ل بر اساس دانست که در قرض دادن پوگذار میاز آن پس سرمایه»گوید: طور که دیوید آگ می. همان2
اش برخوردار خواهد بود و این ضمانت گذارییک مالیات مشخص، از تضمین مجلس برای امنیت سرمایه

 «:پذیردنه فقط از یک صندوق خاص بلکه از کل درآمدهای ملی صورت می
David Ogg, England in the Reigns of James II and William II 

(Oxford, 1955), P. 413. Regarding the second, see PP. 422-25. 



 
 

  ...  ها و ایجاد تعهد: تحوّلتشکّل / 38

 نویسی اولیه نزد بانک انگلستان به کندی صورت گرفته وشد که پذیرهبینی میپیش
سوم آن نیز در دو روز سوم از وام در روز اول و یکاحتماالً ناموفق باشد. در عمل یک

 م وام مهیا شده بود.نویسی شد. ده روز بعد، تمابعدی پذیره
وران عمومی در این د برای آگاهی از نتایج چشمگیر انقالب مالی، به تأمین مالی بخش

دهد. در های دولت نشان میاطالعاتی را دربارة مخارج و بدهی 3پردازیم. جدول می

میلیون پوند بود که در  1/۳، مخارج دولتی حدود ]۳811قبل از سال [آستانة انقالب 
بدهی دولت حدود یک  ۳و دهة بعد، به کندی اما به طور مداوم افزایش پیدا کرد.خالل د

میلیون پوند تخمین زده  4۳بود )که حدوداً  GNPدرصد  3تا  2میلیون پوند یعنی بین 
میلیون پوندی بلندمدت با بهرة  5شود(. همچنین در همان زمان که دولت هلند وام می

مدت  توانست مقادیر کوچکی را برای کوتاهان فقط میگرفت، پادشاه انگلستدرصدی می 4
 2درصد در سال بابت آن بهره بپردازد. 31تا  8قرض گرفته و بین 

سال پس از انقالب یعنی در سال  ۹این الگو پس از انقالب به شدت متحول شد. فقط 
ج، رمیلیون پوند رسید. دلیل اصلی رشد مخا ۹/۱برابر شد و به  4، مخارج حکومتی ۳8۹۱

 آوریجنگ جدید با فرانسه بود. اما موضوع مهم، افزایش توانایی حکومت برای جمع
سال جنگ  ۹های حکومت در خالل منابع مالی از جامعه بود که شاهد آن، افزایش بدهی

است. این مقدار بدهی که تقریباً  -میلیون پوند  ۳۱از یک میلیون پوند به نزدیک به  -
یافتنی نبود. ها به هیچ وجه دستسید، قبل از آن سالرمی GNPدرصد از  41به 

همچنین توانایی حکومت در تأمین مالی جنگ به میزانی غیرمنتظره، نقشی اساسی در 
شکست دادن فرانسه داشت. برای آنکه وضعیت مزبور را با دورنما و اعداد و ارقام امروزی 

                                                           
1. C. D. Chandaman, The English Public Revenue:1660-88 (Oxford, 

1975). 

 رجوع کنید به: GNPهای های حکومت و تخمین. برای دسترسی به اعداد مربوط به بدهی2
B. R. Mitchell, British Historical Statistics (Cambridge, 1988). 

 بهره مراجعه کنید به:های و برای نرخ
Sidney, Homer, "A History of Interest Rates" (New Brunswick, 

1963), P. 149. 
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الری، دی یک هزار میلیارد دتوانیم تصور کنیم که یک نظام اقتصابهتر درك کنیم، می
سال تقریباً  ۹اش فقط در مدت میلیارد دالر بدهی شروع کرده و بدهی 25کار خود را با 

 میلیارد دالر برسد. 411به 
 )میلیون پوند( 1146تا  1111های . رشد بدهی حکومت در سال3جدول 

 
عداد ا روندهای اصلی را نشان دهند. انندتواند فقط میتذکر: چون اعداد از منابع مختلفی گردآوری شده

 های انقالب معتبرتر از همه هستند.مخارج و بدهی
 :۳811. مخارج حکومت قبل از سال ۳

B. R. Mitchell, British Historical Statistics, (Cambridge, 1988), chap 11, table 
2. 

 :۳811. بدهی بعد از سال 2
Mitchell, British Historical Statistics, chap 11, table 7. 

 ها:. قیمت3
Mitchell, British Historical Statistics, chap 14: 1980-97, table 1; part A, 
"consumer goods"; 1697-1750, part B, "consumer goods". 

 :۳8۳1های حکومت در سال . مخارج و بدهی4
David Hume, The History of England (Indianapolis, 1983), "Appendix to the 
Reign of James I". 

 :۳831های حکومت در میانة دهة . مخارج و بدهی5
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Derek Hirst, Authority and Conflict: England 1603-1658(Cambridge, MA, 
1986), P.174.  

 :۳811و  ۳811های . مخارج حکومت در سال8
C. D. Chandaman, The English Public Revenue, 19660-1688 (Oxford, 1975), 
appendix 2; table 7, "Total Available for Ordinary Purposes". 

 :۳811. بدهی در سال ۱
H. Fisk, English Public Finance (New York, 1920), P.93. 

 
ر از ها بسیار بیشتپس از جنگ، مخارج دولت و مبالغ تأمین اعتبار شده از طریق بدهی

هایش برابر میزان بدهی ۱1بدهی حکومت به بیش از  ۳۱21شد. در سال  قبل از جنگ
ها از طریق استقراض، نیز فراتر رفت. تأمین مخارج جنگ GDPرسید و از  ۳811در سال 

های غیرمترقبه و بزرگ پیشین، تقریباً یک فایدة بسیار مهم دیگر هم داشت. جنگ
رآمدی و در نتیجه با توقعات همیشه با تقاضاهای مالی بزرگ، جستجوی منابع د

شد، از گونه فشارها که به ثروتمندان وارد میناخوشایند از صاحبان ثروت همراه بود. این
امور در  پذیریبینیهای جدید تأمین اعتبار از بین رفت. مصداق دیگری از پیشراه روش

ت هنگفهای مداوم که به افزایش رغم کسریهاست. علیدولت جدید، تغییرات قیمت
 ۳زا نشد.ها منجر شده بود، سیاست حکومت موجب تأمین مالی توزمبدهی

                                                           
درصد رشد کردند )و پس از آن در فاصلة  21اندکی بیش از  ۳۱۳1تا  ۳8۹1های ها بین سال. قیمت۳

ای دولت در این دوران هدوباره کاهش یافتند(. با این حال افزایش شدید بدهی ۳۱31تا  ۳۱۳1های سال
هایش را از طریق تأمین مالی تورمی عملی سازد. در دهد که دولت سعی نکرد تعهدات بدهینشان می

 توان به دو موضوع پی برد، مثالً رجوع کنید به:نظریة تورمی جدید، از این شرایط می
Thomas Sargent, Rational Expectations and Inflation [New York, 

1986]. 
چون تورم تا حدی نمایانگر انتظارات مربوط به تأمین مالی تورمی دولت در زمان آینده است، افزایش 

دهد که بازار، چندان انتظار تأمین مالی تورمی را نداشته است. به میزان عمده، نشان می هانیافتن قیمت
به تأیید »این انتظارات، شود که از آنجا که چنین الگویی به مدت چند دهه ادامه یافت، معلوم می

برت شد. رایعنی اطالعات جدید دربارة رفتارهای جاری حکومت، باعث تغییر انتظارات نمی« رسیدندمی
تا زمان جنگ با  ۳۱11های بودجه تقریباً از سال برو شواهدی فراهم کرده است که طبق آن کسری

 اند:ها نداشتهثیری بر قیمتناپلئون، هیچ تأ
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در همین حین اگرچه دامنة استقراض حکومتی افزایش یافت، اما نرخ بهرة بازاری 
 ۳4، نرخ بهرة ۳8۹1های بلندمدت دولت در اوایل دهة های دولت کم شد. اولین واموام

 1تا  8ها به حدود نصف یعنی ن دهه نرخ( داشتند. در انتهای همی4درصدی )جدول 
ها باز هم کمتر شدند به طوری که در دهة درصد کاهش یافتند. در دو دهة بعد نرخ

 درصد رسیدند. 3به  ۳۱31
های های منتخب( در سالهای بهره )وام. استقراض بلندمدت دولت: نرخ4جدول 

 .1136تا  1163

 
 تاریخ موافقت دربار با قانون وام. *. 
  منبع:

P.G.M, The Financial Revolution in England (New York, 1967), tables 2,3,, 
and 22. 

 

این اعداد از دو نظر بسیار تأثیرگذار بودند. اول آنکه در شرایط جدید، مقدار ثروت موجود 
برای استفادة سایرین بسیار افزایش پیدا کرد. دوم آنکه با افزایش استقراض دولت، نرخ 

دهد های بهره نشان میهره کاهش یافت. افزایش ناگهانی در تقاضا همراه با کاهش نرخب
هایش بسیار کاهش یافته رغم افزایش بدهیعلی –که مخاطرة کلی در رفتار دولت 

هد پذیری آنها و تعبینیاست. هر چقدر که جامعه با نهادهای جدید و به خصوص با پیش

                                                           
Robert Barro, "Government Spending, Interest Rates, Prices and 

Budget Deficits in the UK, 1701-1918", Journal of Monetary 

Economics, 20(Sep, 1987), PP. 221-48. 
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نهادها بیشتر آشنا شد، انتظارات مربوط به اقدامات آینده به صیانت از حقوق از سوی این 
 نیز بیشتر نمایانگر نظام جدید گشتند.

واسطه در تحوالت بازار سرمایه نشان داد. این تغییر در انتظارات، خود را به شکلی بی
دی سابقه، تعههای نهادی جدید برای تأمین مالی عمومی، به شکل شفاف و بیشالوده

های حقوقی موجود ت ایجاد کرد تا به قول و قرارهایش عمل کرده و از قالبموثق در دول
کان های مهم برای اممؤلفهحمایت کند. با اینکه شرایط اقتصادی موجود مسلماً یکی از 

بودن  توانست ناگهانیهای حکومت بودند ولی این شرایط به تنهایی نمیافزایش بدهی
ن های متأخر از لحاظ تأمیوضیح دهد. با اینکه استیوارتها و اندازة آنها را تافزایش بدهی

یک از وقایع قبل از انقالب شکوهمند تر از اسالف خود بودند، هیچمالی بسیار موفق
 باشد. هقابل مقایسسابقة بازارهای سرمایه توسط آن انقالب، تواند با تغییرات بینمی

 یپیامدهای انقالب شکوهمند در بازارهای سرمایة خصوص .1
، بخشی اشفرض اصلی ما از این قرار است که تعهد کامل دولت نسبت به توافقات مالی

تر او برای صیانت از حقوق خصوصی بود. بدون شک صیانت از حقوق از تعهد بزرگ
خصوصی یکی از عوامل عمده در تحوالت نهادی در زمان انقالب شکوهمند بود. چون 

انیم توقتصادی در آن زمان پراکنده هستند، نمیهای اهای کلی مربوط به فعالیتداده
محک معتبری برای این فرض پیدا کنیم. با این حال مواردی در تأیید آن وجود دارد. ما 

گیری بازارهای سرمایة خصوصی و نقش تحول خطیر مبانی تأمین مالی در توفیقات شکل
 ریم. گیاقتصادی بلندمدت را به عنوان شاهد برای فرض خود به کار می

با اینکه واضح است نهادهای زیربنایی بازارهای سرمایة خصوصی تا چند قرن پیش از 
مورخین اقتصادی موافق هستند که بازارهای سرمایة  بیشتراند، اما آن نیز سابقه داشته

ها و مجموعة متمایز و رو به ظهور بانک ۳خصوصی به اوایل قرن هجدهم تعلق دارند.

                                                           
پردازد. مثالً هایی دربارة اوایل قرن هیجدهم میهای مقالهگیری. این بخش به خالصه کردن نتیجه۳
 جوع کنید به:ر

T. S. Ashton, An Economic History of England (London, 1955); John 

Clapham, The Bank of England (New York, 1945); Phyllis Deane, 
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انداز کردن فراهم کرد که موجب ، ابزارهایی نسبتاً مطمئن برای پسرشدی از اوراق بهادار
 دهد که این شرایطاندازهای شخصی به نظام مالی شدند. اشتون توضیح میجذب پس

برای نگهداری سکه، شمش  ... شاندر قیاس با پدران شدن نگرانی افرادبه معنای کم»
 ۳«.ها بودباغها و ها یا خاك باغچهو ظروف نقره در گاوصندوق

ثر در رشد باثبات بازار استقراض بخش عمومی، موجب پدیدآمدن آثار ؤنهادهای م
. دشای برای توسعة بازاری مشابه در استقراض بخش خصوصی بیرونی بزرگ و سازنده

دامات خود اق ،گری در استقراض عمومیگیری واسطهبانک انگلستان اندکی پس از شکل
های بیشمار دیگری کار خود را ع کرد. پس از آن بانکدر بخش خصوصی را نیز شرو

ای اندازهشروع کرد. این توسعة بانکی موجب فراهم شدن ساختاری نهادی شد که پس
ا میسر گیرندگان ردهندگان و قرضگری بین قرضکاسه کرد و واسطهافراد بیشمار را یک

د وجوه سناد قابل انتقال بساخت. در اوایل قرن هجدهم طیف متنوعی از اوراق بهادار و ا
 2رفت.های مختلف به کار میآمد که برای تأمین اعتبار فعالیت

 گیری بازارهای سرمایة خصوصی در کنار بازارهای سرمایة عمومیفیلیس دین، شکل
 کند:به این شکل خالصه میرا 

ناد مالی سثیرات ثانویه معامالت مالی بانک انگلستان به نمایندگی از حکومت، به خاطر اتأ
گیرندة صاحب و چون ]این ابزارها[ از سوی یک قرض ... جدیدی بود که ایجاد شده بود

 ثیر معامالت بانکهولت قابل فروش بودند. از طرفی تأشدند، به ساعتبار منتشر می

                                                           
The First Industrial Revolution (2nd edn., Cambridge, 1979); 

Dickson, Financial Revolution; Peter Mathias, The First Industrial 

Nation (2nd edn., London, 198; and E. Powell, The Evolution of the 

Money Market: 1385-1915 (London, 1966). 

1. Ashton, Economic History, P. 178. 2. 
جدهم، به وجود آمدن طیف متنوعی از اوراق بهادار بود که جوهرة انقالب مالی اوایل قرن ه» . 2

های بیمه های شراکت، شرکتصالحیت، بانکهای تجاری ذیید، شرکتهای تجاری و مالی جدشرکت
خود  گذاریگذاری و برچیدن سرمایهو غیره از طریق آن توانستند به شکلی منعطف و ایمن به سرمایه

 «:بپردازند
Deane, Industrial Revolution, P. 185. 
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ذاری از گاندازها با سرمایههای پیوند دهندة پسگیری شیوهانگلستان، تسهیل در شکل
 اندازکنندگانردن ذخیرة قابل توجهی از اوراق قابل فروش بود که پسطریق به وجود آو

یز های منابع خصوصی نتوانستند آنها را خریداری کنند. به همین شکل سپردهجدید می
 ۳ای برای اعتباردهی بیشتر به بخش خصوصی به کار رود.توانست به صورت پایهمی

 د.ای خصوصی شکوفا شدندر نتیجه بازارهای سرمایه
های بهرة کنند. اول از همه بررسی نرخچند دسته از شواهد، ادعاهای ما را تأیید می

 های اعتباراتها تقریباً همپای نرخدهد که این نرخهای مختلف خصوصی نشان میوام
های ها و شرکتهای خصوصی به افزایش تعداد طرحتنزل نرخ 2اند.دولتی تغییر کرده

 3سنلرِگیری پِکرد. طبق نتیجهین دلیل انباشت سرمایه را تسریع اقتصادی انجامید و به ا
های بهره . . .  به وضوح آن جدهم که روند کاهشی نرخانباشت سرمایه در قرن ه»نیز، 

داد، از این لحاظ به مثابة یک دستاورد اجتماعی و اقتصادی بزرگ محسوب را نشان می
 -برخالف نیمة دوم این قرن  -جدهم ههای نیمة اول قرن تاسفانه دادهم«. شودمی

 ناقص بوده و برای دورة قبل از انقالب شکوهمند، تقریباً اصالً وجود ندارد.
شکل  4دومین شاهد، شروع معامالت اوراق بهادار در مقیاس وسیع در این دوره است.

 وایلدهد. در امدت را نشان میهای بازار یعنی اوراق بهادار کوتاهمؤلفهرشد یکی از  ۳
سال  ۳1پوند در سال بود.  311111، میزان این اوراق بهادار به طور متوسط ۳8۹1دهة 

پوند در  یازده میلیونبه  ۳۱۳1پوند و در اوایل دهة  3411111بعد، مقدار متوسط آنها به 

                                                           
1. Deane, Industrial Revolution, p. 185. 

2. Clapham, Bank of England; L.S. Pressnell, "The Rate of Interest in 

the 18th Century", L.S. Pressnell, ed., Studies in the Industrial 

Revolution (London, 1960), P.181; and Homer, A. "History of 

Interest Rates".  

3. Pressnell, "Rate of Interest", p. 181. 

ترین در لندن یکی از مهم ۳۱58تا  ۳811ایجاد یک بازار اوراق بهادار در دورة »ن . به گفته دیکسو4
 نگاه کنید به:«. های انقالب مالی بودجنبه

Dickson, Financial Revolution, P. 457. 
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دوام پیدا نکرد، ولی  ۳سال رسید. با اینکه چنین رشدی پس از سقوط حباب دریای جنوب
تر از باز هم بسیار بزرگ ۳۱51تا  ۳۱۳5های ر اوراق بهادار در فاصلة سالبا این حال بازا

 2دورة قبل از انقالب بود.

 
 1156تا  1166 یها. رشد بازار اوراق بهادار در فاصلة سال1 شکل

   منبع:
P.G.M.Dickson. The Financial Revolution in England (London, 1967), 

  Appendix C. 
ها در این دوره است. در لندن بالفاصله پس از رشد و گسترش بانک سومین شاهد،

 ۳۱21هة ها تا پایان دهای متعددی تأسیس شدند. تعداد این بانکبانک انگلستان، بانک
رسید.  عدد ۱1به  ۳111و تا سال  51به  ۳۱۱1، تا دهة 31به  ۳۱51، تا پایان دهة 25به 

به نحو چشمگیر افزایش  ۳۱51ها فقط پس از سال با اینکه در نواحی خارج از لندن، بانک
یافت، اما اشتون عقیده دارد که بسیاری از این نواحی خیلی قبل از آن با بازار سرمایة 

                                                           
1. South Sea Bubble  

-خصوصیگذاری با سرمایه ۳۱۳۳های انگلیسی بود که در سال . شرکت دریای جنوب یکی از شرکت 2
شرکت از امتیاز  این. شدهای بدهی عمومی و یکپارچه کردن آن تأسیس عمومی و با هدف کاهش هزینه

 نیز همین بود. آن انحصاری تجارت با آمریکای جنوبی و جزایر نزدیک آن برخوردار بود و وجه تسمیه
با افتی شدید  ۳۱21کننده پیدا کرد، در حدود سال های نخست رشدی خیرهشرکت که در سال اینسهام 

 .ترجمم -شود یاد می« حباب دریای جنوب»رو شد که از آن به ه ب رو
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های داخلی، سهم مهمی در تجارت در های بانکها و سفتهحواله ۳ملی ادغام شده بودند.
دازة جا به اناز آنها در هیچ لز داشت. اما استفادة گستردههای انگلستان و وکلیة بخش

ها احتماالً دلیل ظهور نسبتاً دیرهنگام بانکداری شمال غربی نبود. فراگیربودن حواله
 2رسمی در این بخش از کشور بوده است.

های بانک انگلستان در بخش خصوصی و در سه آخرین مجموعه از شواهد، به فعالیت
های منظمی . شکّی نیست که داده3شدههای تنزیلحواله (شود. الفحوزه مربوط می

ت ای موجود اسهای پراکندهدربارة عملیات تنزیلی بانک وجود ندارد. با این حال گزارش
های ادهکند. دها در چند دهة اول عملیات بانکداری را تأیید میکه رشد قابل توجه فعالیت

تا  ۳3پوند از  1534هد: دشده را از این قرار نشان میهای تنزیل، حجم سفته۳8۹۹سال 
مقدار میانة روزانه بیش  ۳۱31جوالی. در سال  4ژوئن تا  2۱پوند از  ۳4111 ؛ژوئن 3۳

                                                           
1. See Charles P. Kindleberger, Financial History of Western Europe 

(London, 1984), P.74; and Mathias, Industrial Nation. 

ها تا قبل ( تأسیس شد و تعداد این بانک۳۱۳8) لاولین بانک خارج از لندن به نقل از ماتیاس در بریستو
 رسید: 3۱1به  ۳111و در  ۳21تعداد آنها به  ۳۱14بود. با این حال در  ۳2کمتر از  ۳۱51از سال 

Mathias, P. 151. 

2. Ashton, Economic History, P. 185. 

ید م شده است، تأیها فراهادعای اشتون نیز با بررسی اسناد اعتباری دیگری غیر از آنچه توسط بانک
ها دهد که وضعیت حقوقی این حوالههای داخلی تذکر می. اندرسون به هنگام بحث در مورد حوالهشودمی

های عنوان ابزاره ها ببه رسمیت شناختن حواله»های اولیة قرن هجدهم پیشرفت چشمگیر داشت. در سال
ین ة نظام اعتباری انگلستان بود . . . چنکننده در توسعپرداخت قابل انتقال، یکی از نقاط عطف تعیین

های دوستانه بدون وجود های بانکی در نظام براتای موجب شد که حوالهتجربه
که بسیار به تقاضای پول از طرف مردم حساس بود، به یک سند   (accommodation paper)دِین

 «:اعتباری تبدیل شوند
B. L. Anderson, "Money and the Structure of Credit in the 18th 

Century," Business History, 85 (No. 1, 1970), P. 90. 

3. discounted bills  
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در  .2های در گردشسفته (ب ۳پوند بود. ۳11111بیش از  ۳۱81پوند و در  ۳1111از 
های بانکی ابتدا در لندن و پس از آن در سراسر انگلستان به جدهم، سفتهخالل قرن ه

 ها بهدر دو سال اول فعالیت بانکی، حجم سفته 3از اسناد اصلی مبادله تبدیل شدند.یکی 
پوند و  2۹11111هر  ۳۱21ها تا سال (. این سفته5)جدول رسید پوند  ۱81111حدود 

های حساب (پوند رسیدند. ج 4511111 باالی بهو طی چند دهه بعد  ۳۱31در سال 
سال پس از تأسیس بانک  21ظاهراً حدود  5دیداری ابتدایی از سپردة. این شکلِ 4برداشت

های برداشت شود، حسابدیده می 5همانطور که در جدول  8یافته درآمد.به شکل نظام
به بیش از یک  ۳۱21که تا سال  چندان قابل توجه نبودند در حالی ۳8۹1در اواخر دهة 

 ه باید گفت که بانکطور خالصه به دو میلیون پوند رسیدند. ب ۳۱21میلیون و تا سال 
یعنی  ۳۱21عملیات خود را به چندین نوع از اعتبارات خصوصی تعمیم داد. در سال 

سال پس از تأسیس بانک، مجموع این عملیات به حدی قابل توجه  25اندکی بیش از 
های اقتصادی در بخش خصوصی رسید که نشانة رشد مداوم خدمات مالی برای فعالیت

 بود.
 
 
 
 

                                                           
1. Clapham, Bank of England, P. 126. 

2. notes in circulation  

ترین منبع مورد مطالعة ما در دورة مورد نظر، کردند، بزرگها نیز سفته منتشر می. با اینکه سایر بانک3
 ها قابل تبدیل به طال شدند. نگاه کنید به:نک انگلستان بوده است. در طول این دوره، این سفتهبا

D.M. Joslin, "London Private Bankers, 1720-1785," in E. M. Course 

–Wilson, ed., Essays in Economic History, Vol. 2. PP. 340-59.   

4. drawing accounts   
5. demand deposit  

 است. ۳8۹1ذکر شده است، سال   لپهامتوسط کِ ۳۱21قبل از  ی که. تنها سال8
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 1156تا  1161های برداشت در بانك انگلستان در دورة ها و حسابه. سفت5جدول 

 )هزار پوند(

 
 های پنج سالة بعد از سال ذکر شده هستند.، میانگین۳۱51تا  ۳۱21های تذکر: اعداد مربوط به سال

  منبع:
John Clapham, The Bank of England: A History (New York, 1945), 

Vol, 1: 1694-1797. 
 

رسد که رشد بازارهای سرمایة خصوصی همگام با بازارهای ه این ترتیب به نظر میب
 اندازهایسرمایة بخش عمومی صورت گرفته است. رشد این بازارها موجب بسیج پس

تعداد کثیری از افراد شده و در مدت نیم قرن خدمات مالی را در یک بازار یکپارچة ملی 
های متنوعی شده و نقشی موجب تأمین مالی فعالیت ایجاد کرد. ظاهراً این منابع مالی

هایی را برای با اینکه چنین فعالیت 1اند.مالی در قرن مذکور داشته خطیر در انبساط
اند، مورد تحقیق قرار گرفته ۳۱51به آن شکل که برای پس از  ۳۱51های قبل از سال

                                                           
های زیربنایی در حمل و نقل را در بر گیرد که در آن گذاریتواند سرمایه. شواهدی افزون بر این می۳

ل کیلومتر( راه آبی قاب ۳151مایل )تقریباً  ۳۳81حدود  ۳۱24زمان افزایش چشمگیری داشتند. در سال 
 وجود داشت. نگاه کنید به: -یعنی دو برابر طول آن در یکصد سال پیشتر  -کشتیرانی 

Ashton, Economic History, P.73; Mathias, Industrial Nation, P.100. 

پدیدار  ۳۱51ها ناگهان در شود اما کانالها معموالً حدود نیم قرن برآورد میکشیعمر کانال»با اینکه  
 :«اندصل تالشی رو به رشد و سخت بودهنشده بلکه حا

Mathias, Industrial Nation, P.10. 

 ها در این دوره وجود داشتهاند که دو مقطع شکوفایی برای آبراههماتیاس و اشتون هر دو خاطر نشان کرده
 .۳۱21تا  ۳۱۳1است، یکی در ابتدای قرن و یکی بین 
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 ۳۱51را بیش از سال  ۳811رسد که سال ایم، اما به نظر میبه دقت بررسی نکرده
توان نقطه عطفی در این زمینه دانست. این رشد تا آنجا که به فرض اصلی ما مربوط می

های انجام گرفته برای تداوم حقوق خصوصی صیانت شده، دهد که تالشباشد، نشان می
توان در تشخیص میزان اند. اگرچه شواهد موجود را نمیآمیز بودهتا حد زیادی موفقیت

ه شود کامنیت حقوق خصوصی به کار برد، اما به هر حال از این شواهد معلوم میدقیق 
این مهم تا حد زیادی به وقوع پیوسته است. الزم است که در تحقیقات آینده دربارة این 

 تری انجام شود.یافتهبازارها، آزمون نظام

 گیرینتیجه
های نهادی آمیز در قالبدر این مقاله به ارائه گزارشی مختصر از تحوالت موفقیت

پرداختیم که موجب تحقق رشد اقتصادی در اوایل دوران تجدد انگلستان شدند. البته از 
های نوآوریصد سال جنگ داخلی و انقالب معلوم شد که این های مربوط به یکبررسی

میل آمیز به دربار تحخشونت یخود نبوده، برعکس به شکل اجباری و تا حدنهادی، خودبه
دند. البته دربار تقریباً در این مخاصمه پیروز شد. ارتش انگلستان همواره در سلطة دربار ش

های آیندة سیاسی و اقتصادی این کشور، به ویژه در بود و همین موضوع باعث تفاوت
 .شدمقایسه با اسپانیا و فرانسه 

نظر گرفت.  زا درتوان نهادهای حاکم بر جامعه را درونایم که چگونه مینشان داده
های مالی دربار و نیاز آن به درآمد و مشکالت ناشی از عدم همکاری مجلس محدودیت

با دربار، شرایطی نامطمئن را برای حقوق خصوصی به وجود آورد که در آن ثروت و رفاه 
شهروندان در معرض مخاطره بود. قبل از انقالب شکوهمند، نهادهایی همچون تاالر 

که  کردیم به تغییر حقوق خصوصی به نفع خودقادر ای به شیوها برگزیدگان، پادشاه ر
 کند.برای حفظ منافعش در برابر آن مقاومت داشت وا میمجلس را 

پیروزی طرفداران مجلس در انقالب شکوهمند، با توجه به ابزارهای کسب پیروزی و 
همه موجب حذف هایی که داشت به پنج مورد تغییر نهادی عمده انجامید. اول از انگیزه

ها یعنی نظام مالی ابتدایی موجود در آن دوران و در نتیجه حذف اندیشیسرمنشأ مصلحت
. دوم آنکه با محدودکردن اختیارات قانونگذارانه و قضایی شدهای مالی ناشی از آن بحران
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پادشاه، توانایی او را برای تغییر دادن قوانین پس از صدور حکم و بدون جلب موافقت 
ها کاهش داد. سوم اینکه اعضای مجلس دوباره برتری خود را برای تنظیم مالیات مجلس

فت. جانبه از میان رها به صورت یکبه دست آورده و اختیارات شاه در تغییر میزان مالیات
چهارمین تغییر عمده، احراز اطمینان نمایندگان مجلس از نقش خود در تخصیص منابع 

رف شدن آن منابع بود. شاه باید حاال از جایگاهی همتراز مالی و نظارت بر چگونگی ص
زد و در این تعامل حتی مجلس به خاطر امکان ایجاد تهدید با مجلس به تعامل دست می

. آمد، نسبت به پادشاه مزیت داشتجدی برای حاکمی که به خوبی با موازین آن کنار نمی
به جای حذف دربار  -دربار پنجم آنکه اعضای مجلس با ایجاد توازن بین مجلس و 

هایی نیز بر سر راه اقدامات خودکامانة محدودیت -گونه که پس از جنگ داخلی رخ داد آن
ت را بینی تصمیمات دولمجلس وضع کردند. این تغییرات در کنار هم تا حد زیادی پیش

 ممکن ساخت.
ها یا رایینکردن دابه مصادره  ه ویژهآنچه حکومت را به قول و قرارهای خود، ب

ها پایبند کرد، جایگاهی بود که صاحبان ثروت برای بیان حقوق خود از بازپرداخت بدهی
قط در گونه تغییراتی فشان در مجلس به دست آورند. به این ترتیب هرطریق نمایندگان
سانی کرد. افزایش تعداد کشد که منافع صاحبان ثروت را نیز برآورده میصورتی عملی می

ند از توانستتری از موکالن ملت میداد که بخش بزرگوتو داشتند نشان میکه قدرت 
خود در برابر تعرض سیاسی محافظت کرده و در این شرایط، مجال چندانی برای 

 طلبانة دولت وجود نداشت.رفتارهای فرصت
آزادی »و « های سیاسی و مدنیظهور آزادی»در سرگذشتی که گفته شد، بین 

د با طلبانة دربار در اغلب موارناگسستنی وجود داشت. رفتار فرصت پیوندی« اقتصادی
 پذیرفت. شاه مردم را بدون دلیل زندانیاستفاده از حقوق سیاسی مخالفان صورت میسوء
داشت و مبالغ کالنی های طوالنی در حبس نگاه میکرد یا قبل از محاکمه به مدتمی

گین های مخالفت با دربار را سنکرد تا هزینهبرای آزادی ایشان به قید ضمانت تعیین می
ای از مجموعة حمایت های سیاسی به عنوان مؤلفهکند. در نتیجه، حمایت از آزادی

 سیاسی از حقوق اقتصادی به منصة ظهور رسید. 
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یعنی  - ۳درس اصلی پژوهش ما از این قرار است: نهادهای اصلی دولت انتخابی
صاحب حق وتو در کنار تقدم حقوق عرفی بر مناسبات  ای بدون ابهام از چندینمجموعه

چون و چرا بر نزاع بر سر مهارکردن قدرت دولت دارند. در نهایت تأثیری بی -اقتصادی 
گیری نهادهایی منجر شد که همزمان به تخفیف توفیق صاحبان دارایی و تجار به شکل

لت تقید چشمگیر در رفتار دوهای دربار برای یافتن منابع درآمدی جدید و نیز به انگیزه
به جای پادشاه به تنهایی( کمک کردند. هرچند این « مجلس»)حضور پادشاه در کنار 

های نهادی نتوانست افول قدرت دربار و قدرت گرفتن مجلس در نیمة بعدی نوآوری
بینی کند ولی به خوبی در برقراری توازن قوا در دورة شصت سالة قرن هجدهم را پیش

موفق بود. تعهدات نهادی انگلستان در آن دوره در حوزه صیانت از حقوق،  پس از آن
ار های مستبد در قارة اروپا بسینسبت به قرن قبل از آن یا در مقایسه با سایر حکومت

 نند.کمعتبرتر بود. شواهد مربوط به بازارهای سرمایه به خوبی این مدعا را تأیید می
ه فرانسه پیش از انقالب فرانسه را بسیار برجستتحقیقات جدید که عملکرد اقتصادی 

اند، منجر به رواج تفسیرهای سنتی و ابتدایی از سرگذشت اقتصادی انگلستان نشان داده
وده است، پایه باگر عملکرد اقتصادی فرانسه و انگلستان تقریباً هم 2اند.و نیز فرانسه شده

 و در واقع تغییرات نهادی به شکلی -توان نتیجه گرفت که نهادها به خودی خود تنها می
ة اند. همچنین ساختار اداری پیچیدکننده نبودهآنچنان دگرگون -که ما توصیف کردیم 

مانعی بر سر راه رشد اقتصادی باشد.  آنچنانتوانست به جا مانده از لویی چهاردهم نمی
ک . بدون شهای تحقیقات مزبور با غفلت از عواقب بعدی همراه بوده استگیرینتیجه

های استیالی بریتانیا و سلطة آن بر جهان را تغییرات نهادی انقالب شکوهمند، انگیزه
های باعث شد. انگلستان بدون انقالب مالی و بدون منابع مالی حاصل از رشد بدهی

قادر به شکست دادن فرانسه نبود و در جنگ بعدی نیز  ۳8۹۱تا  ۳811حکومت در سال 

                                                           
1. representative government 

2. See, for example, F. Crouzet, "England and France in the Eighteenth 

Century" in Max Hartwell, ed., Causes of the Industrial Revolution 

in England (London, 1967).  
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ش اوانست به عنوان قدرت برتر دنیا شناخته شود، امیدی به پیروزی( که ت۳۱۳4تا  ۳۱13)
  ۳رفت.نمی

های مداوم مالی روبرو بود و لوئی چهاردهم نیز فرانسه نیز همچون انگلستان با بحران
در اوایل حکومتش با موکالن خود بر سر کسب درآمد بیشتر برای دربار به توافق رسید. 

بود، ریشه در تحوالت بنیادین نهادی نداشت و در قیاس  با این حال توفیق لویی موقتی
رانسه در نیست. نظام اقتصادی ف قابل مقایسهبا توفیقات انگلستان در این زمینه اصالً 

گذراند و باالخره تناقضات نهادی حل و فصل نشده، آن زمان، دوران عاریتی خود را می
  2منجر به ورشکستگی و انقالب در آن کشور شد.

های رشد به تنهایی برای قضاوت دربارة یکسان بودن اوضاع اقتصادی این سة نرخمقای
شد، قدرت بزرگ اروپا محسوب می ۳8۹1دو کشور کافی نیست. فرانسه با اینکه در سال 

قدرت و جایگاه خود را در مقایسه با انگلستان از دست داد. با شروع قرن در قرن بعد اما 
در پایان  -۳۱85در سال فرانسه  به طوری کهخ داد های دیگری نیز رهجدهم، جنگ

عمرات خود مست -ساله که شکست تحقیرآمیزی را در برابر انگلستان تجربه کرد  ۱جنگ 
چنان به درماندگی مالی دچار شد که لوئیزیانا( را از دست داده و آن در قارة جدید )کانادا و

 تفاوت بین نظام اقتصادی این دوتا پس از انقالب نتوانست از چنگال آن رهایی یابد. 

                                                           
1. Dickson, Financial Revolution. 
2. See David Bien, "Office, Crops, and a System of State Credit: The 

Uses of Privilege under the Ancient Regime," in K. Baker, ed., The 

French Revolution and the Creation of Modern Political Culture 

(New York, 1987), Vol.1, PP.89-114; Philip Hoffman, "Taxes, Fiscal 

Crises, and Representative Institutions: The Case of Early Modern 

France," manuscript, California Institute of Technology, 1988; and 

Hilton and Daniel Ingberman, "Trying the King's Hands," 

manuscript, University of Pennsylvania, 1987. 
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در معرض  ۳۱85کشور در میانة قرن هجدهم بسیار زیاد است: فرانسه در سال 
 ۳که انگلستان در آستانة انقالب صنعتی قرار داشت.ورشکستگی بود در حالی

ها پیروز شده بودند آیا کننده است. اگر استیوارتادعای بیش از حد، همیشه گمراه
قالب صورت اولین انکرد؟ آیا در آنروال سایر کشورهای اروپا پیروی می انگلستان نیز از

 توان داستانی خالف واقع ساخت که قدرتپیوست؟ میصنعتی در انگلستان به وقوع می
ر تبنیادین حقوق مالکیت در انگلستان و حقوق عرفی ظهور کرده از دل مگناکارتا را مهم

ند بدا« پذیرییتمسئولدولت »ار دربار و ظهور جلوه دهد و آن را دلیل محدودشدن رفت
پذیر شد. کسانی نیز ممکن است به نظام اقتصادی قدرتمند یتمسئولکه به اجبار 

رغم عدم انگلستان در قرن هفدهم )به ویژه در حوزة محلی( اشاره کنند که علی
ة قاطع در حوز های اشاره شده در مقاله ما، برقرار بود. در این باره نه یک نظریةاطمینان

رشد اقتصادی وجود دارد که بتواند شرایط الزم و کافی را معلوم کند و نه شواهدی کافی 
برای ساختن یک داستان خالف واقع. با این حال از شواهد تاریخی و مشاهدات جهان 

های اقتصادی جدید توان قانع شد که یکی از شروط ضروری برای ایجاد نظامسوم می
رشخصی( های غیبستانشدن و تقسیم نیروی کار )و در نتیجه به بدهکه به تخصصی  -

توانایی اجرای قراردادهایی مطمئن از لحاظ زمانی و مکانی است. این شرط  -اند وابسته
ای را تضمین کند. ایجادکردن بازارهای ها در هر مبادلهبودن هزینهتواند اندكمی

ترین بخش از شواهدی است که مای غیرشخصی )غیروابسته به شخص( مهسرمایه

                                                           
ود نشان ر کار خکار جدید و البته مجادله برانگیز جفری ویلیامسون نیز تأییدی بر این مدعاست، او د .۳

های طوالنی در برابر فرانسه افزایش یافت و با اتمام جنگ های رشد بریتانیا با شروع جنگدهد که نرخمی
های رشد انگلستان در این دوره چندان از فرانسه بیشتر نبوده است، توانایی با ناپلئون فروکش کرد. اگر نرخ

ذاری گنمایانگر مصرف و سرمایه -دردسرهای مالی بدون ایجاد  -آن برای صرف مخارج بیشتر در جنگ 
داخلی کمتر و در نتیجه عمل کردن علیه رشد اقتصادی است. در عوض، فرانسة نزدیک به ورشکستگی، 

 حیاتی عاریتی داشت. نگاه کنید به:
Jeffrey G. Williamson, "Why Was British Growth so Slow During 

the Industrial Revolution?", this JOURNAL, 64 (Sept, 1983), PP. 

687-712.  
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کند. ما چگونگی و سرگذشت ضرورت تحقق این شرط )قراردادهای مطمئن( را ثابت می
 ها در انگلستان را بیان کردیم. پیدایش این نهاد

به عنوان شاهدی برای رد فرضیة خالف واقعی که ذکر شد، باز هم به انقالب مالی 
مت در مدت زمانی بسیار کوتاه، تجدید سازمان در کنیم. تغییر ابعاد مالی حکواشاره می

دهد. چون انقالب مالی در توفیق بلندمدت های بنیادین قانون اساسی را نشان میمؤلفه
توان تلویحاً دریافت که حتی اگر سایر عوامل در نهایت انگلستان نقشی خطیر داشت، می

ر و شند، نقش آنها بسیار کندتها به پیروزی سوق داده باانگلستان را در زمان استیوارت
 های بنیادین بوده است.مؤلفهتر از آن اهمیتکم

به این ترتیب نشان دادیم که نهادها چگونه در ممکن ساختن رشد اقتصادی و آزادی 
های ما رسد که طبق بررسیسیاسی، نقشی مهم بازی کردند. عالوه بر این به نظر می

د تاریخی سایر کشورها و نیز سوابق کشورهای دربارة انگلستان قرن هفدهم و عملکر
گیری حقوق تضمین شده و در جهان سوم در حال حاضر، تعداد شرایطی که بستر شکل

کنند، نسبتاً معدود بوده و به همین دلیل این نتیجه بستر رشد اقتصادی را فراهم می
 شرایط شایستة شناسایی و بذل توجه بیشتری هستند.

 
 
 




