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 مقدمه مترجم  
ارزشمند   کتاب  فصل  دوازده  از  فصل  ده  ترجمه  حاضر،   Games in Economic"کتاب 

Development"   ،بار نخستین  برای  که  است  این  در  کتاب  بنیادین  ارزش  است.  وایدک  بروس  اثر 

های کاربردی تحلیل کرده است. در واقع،  ها و بر اساس مثال مسائل مختلف توسعه را از زاویه نظریه بازی 

مباحث   به  عالقمندان  تمامی  و  انسانی  علوم  دانشجویان  تمامی  برای  توسعه  درس  کالس  یک  کتاب  این 

های تحلیلی بازی، به سادگی و روانی نوشته شده است و حتی تواند باشد. متن کتاب و حتی مدلعه میتوس

به نظریه بازی  ناآشنا    توانند پس از مطالعه فصل اول و دوم، براحتی کل کتاب را مطالعه کنند. ها میافراد 

را به صورت مجزا مطالعه کند  تواند فصل مورد نظر خود  ای میمزیت دیگر کتاب این است که هر خواننده 

سازی کند. نیت اصلی مترجم نیز یادگیری از متن کتاب و ایجاد و حتی موضوع مورد عالقه خود را مدل 

مدل  برای  بود.بستری  ایران  توسعه  مسایل  فهرست    10تاکید روی    سازی  که  است  این  برای  کتاب  فصل 

دارد.  قرار  آنها  در  نیز  ایران  توسعه  معضالت  خشونت، به   بلندباالی  موضوع  به  که  دهم  فصل  خصوص 

در پردازد، از مشکالت آشنا برای شهروندان خاورمیانه است.  قومی و جنگ داخلی می  -ستیزهای گروهی

توانند به کتاب زمینه کاربردهای نظریه بازی در زمینه مسایل توسعه، خوانندگان در صورت عالقمندی می

سی ایرانیان  »داستان  تاریخی  نقش  کتاب مرغ؛  و  دانا«  سیمرغ  جستجوی  »در  کتاب  ایران«،  توسعه  در 

رسته »پروانه  کنند.    های  مراجعه  مترجم  در جهان«  توسعه  تجربه  پیله؛  وبسایت  از  در  مقاالت  و  آثار  دیگر 

 اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد، به رایگان، در اختیار عالقمندان است. 

انی اختصاص داشت که از دید مترجم و در مقایسه با ده دو فصل پایانی به سرمایه اجتماعی و تجارت جه

توسعه   برای  مهمی  موضوع  اجتماعی  سرمایه  موضوع  که  هرچند  نداشت.  باالتری  اولویت  انتخابی،  فصل 

فصل مطالعه  با  خوانندگان  اما  است  میایران  در  نخستین  ایران  های  توسعه  بنیادین  مسایل  حل  که  یابند 

 ل موضوع سرمایه اجتماعی باشد.  تواند بنیان الزم برای حمی

کتاب را در فرایند انتشار قرار ندادم چون در شرایط اقتصادی حاضر، از یک سوی دریغ از مصرف کاغذ  

خواندن   فرهنگ  و  باشد  همگان  اختیار  در  رایگان  صورت  به  کتاب  تا  مایلم  دیگر،  سوی  از  و  دارم 

ای مایل به محیط زیست ایران. اگر خواننده   های الکترونیکی نیز تقویت شود که کمک بزرگی استکتاب

های  تواند به هر مبلغی که صالح دید به موسسات معتبر خیریه یا سمن به پرداخت بهایی برای کتاب بود می

 در زمینه توسعه ایران، کمک کند. فعال 
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 فصل اول 
 

 توسعه اقتصادی، وابستگی متقابل و انگیزه   
 
 
 

  
، یک دادگاه انتخاباتی حکم داد که فیلیپه کالدرون برنده رقابت انتخاباتی دو ماه 2006سپتامبر سال    5در  

بعدی مکزیک است. پیروزی انتخاباتی کالدرون  پیش با آندرس مانوئل لوپز اوبرادور شده و رئیس جمهور  
ای تاریخی تحقق یافت که از اعتراضات خیابانی طرفداران لوپز اوبرادور به مدت چندین ماه ناشی با حاشیه

 شده بود.       
ای درباره کشمکش سیاسی بین کالدرون و لوپز اوبرادور باعث شد تا قبل و بعد از انتخابات، تنش فزاینده 

ند  دکریافت هر یک از طرفین تالش میساد به وجود آید. به تدریج که تنشهای سیاسی شدت میموضوع ف
که نامزد دیگر را به عنوان عامل فساد معرفی کنند در حالیکه همزمان خود را به عنوان بهترین منجی جامعه  

می نشان  فساد  بواز  دردناک  کالدرون  برای  ویژه  به  اوبرادور  لوپز  اتهامات  تحت  دادند.  کمپینی  چون  د 
 به راه انداخته بود که متعهد به رفع بالی فساد از مکزیک بود.     1آقای دست پاک عنوان 

البته التزام انتخاباتی به مبارزه با فساد، حرکتی انقالبی در مکزیک نبود؛ شش سال پیش از این انتخابات نیز 
زدیلو با همین التزام سکان ریاست جمهوری  ویسنته فاکس، همان گونه که شش سال پیش از او نیز ارنستو  

تا   نشد  موج  مکزیک  در  فساد  استمرار  شد.  انتخاب  ضدفساد  مبارز  مثابه  به  بود،  گرفته  دست  به  را 
سیاستمداران از دادن وعده مقابله با آن اجتناب کنند. شهروندان مکزیکی به درستی دریافته بودند که فساد، 

انجامد. اما وعده مقابله با فساد به جلب آرای بسیاری از شهروندان میریشه توسعه نیافتگی مکزیک است و  
های بدیل آسانتری مثل تغییر زبان ملی کالدرون از دشواریهای مبارزه با فساد آگاه بوده و احتماال به گزینه

 فکر کرده است!   2مکزیک به سواهیلی 

پای   نوک  تا  فرق سر  از  تمامی سطوح جامعه مکزیک  در  میفساد  پرونده آن رخ  از  برخی  اما  های  دهد 
به اسطوره می تبدیل  باالی آن  میلیون دالر در حسابهای بانک   114گذاری  شوند. سپرده جنجالی و سطح 

سوئیس توسط رائول سالیناس، برادر یکی از روسای جمهور قبلی یعنی کارلوس سالیناس که بعدا به ایرلند  

 
1-  El Sr. de Manos Limpias 
2- Swahili 
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جالی فساد است. اعتقاد عموم بر این بود که این پول از طریق روابط  های جنتبعید شد، یکی از این پرونده 
. در 1های مواد مخدر مکزیکی و کلمبیایی در طی دوران زمامداری برادر سالیناس کسب شده است کارتل

سال   در  رسوایی  به  2004یک  رشوه  پزو  میلیون  چندین  دادن  اتهام  با  میانسال  میلیونر  اهومدا،  کارلوس   ،
زیک برای قرارداد سودمند فاضالب مکزیکوسیتی مواجه شد. متاسفانه از نظر ساکنان مکزیکو  مقامات مک

سیتی، اهومدا در مقایسه با پاکسازی فاضالب شهرشان بیشتر برای انجام معامالت خود انرژی و پول صرف  
ر دولتی  مقامات  دوباره  تا  بود  گرفته  فیلم  خود  پرداختهای  از  خالقانه  اهومدا  است.  فشار کرده  تحت  ا 

فیلم این  اما  به دستگیری  بگذارد  اهومدا  استفاده شد. همچنین جریان  او  برای دستگیری خود  و  ها کشف 
با   قمار  حال  در  که  پونسه  گوستاوو  مکزیکوسیتی،  مالیه  با   1.67رئیس  مبادالت  از  حاصل  دالر  میلیون 

 .        2اهومدا گرفتار شده بود نیز منجر شد
مکزیک، »فرهنگ فساد« نام گرفته است. در فرهنگ واژگان مکزیکی، برای اصطالح چنین رفتارهایی در  
التین   واژه  در مکزیک   موردیدارشوه،  دادن(  )رشوه  و گزیده شدن  است  قرارداد شده  معنای گزیدن  با 

بسیار متداول است. گزیدن در تمامی سطوح جامعه مکزیک از دفاتر روسای جمهور، فرمانداران، روسای  
و  فساد در   پلیس  از مشکالت  بخشی  است.  تا سطح فرودستترین کارکنان دولتی سرایت کرده  شهرداران 

-توان فهمید که هنجارهای فرهنگی بدون ضرر کجا به کار نمیمکزیک این است که اغلب به سختی می
رف  افتد. مثال در زمان کریسمس، در بسیاری از نواحی مکزیک عآیند و گزندگی در آن موارد کارگر می

نان شیرین،   از کار دشوار پستچی محلی در طول سال، یک »هدیه« مانند  به خاطر قدردانی  این است که 
نمی داده شود. کسانی که  او  به  بسته سیگار  یا یک  میوه  بدهند  مقداری  پستچی هدیه کریسمس  به  توانند 

 کند.   به شدت تنزل میکنند یابند که تعداد افرادی که از آنها کارت کریسمس دریافت میاغلب در می
به   کریسمس  هدیه  دادن  از  که  کسانی  پستی  صندوق  که  کنند  احساس  مکزیک  در  افراد  برخی  شاید 

کم میپستچی  باز  سر  مردم  درآمد  که  است  این  بزرگتر  معضل  اما  شود.  پرتاب  زباله  سطل  به  باید  زنند 
عادی  برای  حتی  میمکزیک  رشوه  دولتی  مقامات  با  خود  تعامل  سال  پرترین  در  مطالعه  2001دازند:   ،

المللی، درباره خانوارهای مکزیکی نشان داد  ، بازوی محلی سازمان ضدفساد شفافیت بین3شفافیت مکزیک
به   نزدیک  برای  تا  ناگزیرند  متوسط    25که شهروندان مکزیک  بدهند.  پایه، رشوه  درصد خدمات دولتی 

برابر   پرداختی  حدود    100رشوه  یا  خودرو  دالر    10پزو  به  مربوط  فعالیتهای  برای  رشوه  بیشترین  است. 
درصد کل، برای اجتناب از برگ   57شود: برای ترخیص یک خودروی توقیفی باید به میزان  پرداخت می

به میزان   بیجا(  )مانند سبقت  به تخلفات   56جریمه رانندگی  از جرایم مربوط  برای پرهیز  درصد از کل و 
گواهین نداشتن  )مانند  اندازه  راننده  به  باید  شد  54.5امه(  گزیده  دفعات  کل  از  جواز 4درصد  تهیه  برای   .

 کسب و کار و دیگر انواع مجوزها در مکزیک نیز پرداخت رشوه، امری متداول و اغلب ضروری است.    
بین شفافیت  نیست.  هنجار  فساد گسترده،  همه کشورها  و   5المللی در  مردم  توسط  فساد  از  مبنای درک  بر 

 
1- BBC News, October 20, 1998.  
2- Wall Street Journal, June23, 2004, p. A1.  
3- TransparencyMexico.  
4- Washington Post, October 31, 2001, p. A23. 
5- Transparency International 
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سالمترین و    10دهد و کشورهای نزدیکتر به  نمره می  10تا    1ران و تحلیلگران کشور به کشورها از  کاسبکا
به   با نمره   1کشورهای نزدیک  فاسدترین کشورها هستند. بر اساس این معیار، ایسلند در صدر کشورها و 

بعد از   9.6تا    9.4اتی در بازه  قراردارد و کشورهایی مانند نیوزیلند، سنگاپور و فنالند با نمر  9.7)نبود( فساد  
گرفته قرار  فاصله  1اند آن  در  نمراتی  با  هایتی  و  ترکمنستان  میانمار،  نیجریه،  این   1.9تا    1.7.  قعر  در  نیز 

نمره   مکزیک  دارند.  جای  نمرات    3.5فهرست  فساد،  میزان  به  توجه  با  که  است  روشن  و  کرد  کسب  را 
 دهد؟   اوتها رو توضیح میمتفاوتی امکانپذیرند. اما چه چیزی این تف

پذیرند. فرض کنید در کشوری مانند  بسیاری از این تفاوتها از انتظارات افراد درباره رفتار دیگران تاثیر می
مکزیک، مقامات دولتی و شهروندان بر این باورند که یک کارزار جدید علیه فساد، موجب پس زدن فساد  

ان مقامات  اگر  شد.  افراد خواهد  را گزارش توسط عموم  که شهروندان خشمگین رشوه  باشند  داشته  تظار 
انتظار داشته باشند   خواهند کرد، برای درخواست رشوه دودلی بیشتری خواهند داشت. چنانچه شهروندان 

کنند، کمتر مایل خواهند بود تا رشوه دهند.  که مقامات رشوه را رد کرده یا حتی پیشنهاد آن را گزارش می
فساد یک معضل از جنس هماهنگی است که کل جامعه خود را پیرامون فساد یا عدم    از این منظر، پدیده 
می هماهنگ  انتظارات فساد  تجربه گذشته،  دارد؛  اهمیت  تاریخ  که  است  این  هماهنگی  بازی  مساله  کند. 

ه  دهد. اگر در گذشته، مبنای ناچیزی برای صداقت ایجاد شده باشد بافراد درباره حال و آینده را شکل می
افراد در گذشته رشوه داده سختی می اگر  انتظار داشت که مقامات عمومی صادقانه رفتار کنند و  اند  توان 

انتظارات خود  نمی انتظار زیادی داشت که رشوه نخواهند پرداخت. از این منظر، مکزیک در زندان  توان 
 گرفتار است.   

فقیر چیست؟ در فقر کشورهای  و  ثروتمند  ثروت کشورهای  آدام    230طی    عامل  از زمانی که  سال پس 
( را به رشته تحریر درآورده است،  1776)  جستاری در سرشت و موجبات ثروت مللاسمیت اثر کالسیک  

کرده  تحقیق  ملل  ثروت  علل  و  ماهیت  درباره  علم اقتصاددانان  در  دیگری  مهمتر  سوال  هیچ  اگرچه  اند. 
ای  ساز فقر و بهترین سیاستهای توسعهی، عوامل زمینهاقتصاد وجود ندارد اما مسایل مربوط به رشد اقتصاد

 اند.    برای فقرزدایی، همگی از بسیاری وجوه به صورت معماهای حل نشده باقی مانده 
کمبود سرمایه، فناوری، آموزش و تقسیم کار متعاقب آنها که به صورت طبیعی و از طرف عوامل تولید  

جواب علت فقر برخی از کشورها نسبت به کشورهای ثروتمند  شود، پاسخ کوتاهی است که در  ایجاد می
اینکه بگوییم کشورهای رو به توسعه فقیرند چون از کمبود سرمایه، فناوری و  به ذهن متبادر می اما  شود. 
برند همانند این است که بگوییم برخی افراد گرسنه هستند چون چیز زیادی برای خوردن  آموزش رنج می

. موضوع مهمتر این است که چرا در برخی از کشورها  2کنددرست است اما کمکی نمی ندارد؛ این گزاره  
اندازه وافرند؟ در  این  تا  از کشورهای دیگر  برخی  اندازه کمیاب و در  این  تا  فناوری و آموزش  سرمایه، 

زمینه  موجبات  این  از  درکی  سرمایهنبود  برای  فشار  روی  صرفا  که  سیاستهایی  ا ساز،  بیشتر،  نتقال  گذاری 

 
1- Transparency International Corruptions Perception Index, 2005. 

ورها نیز از آموزش، سرمایه یا بهتر بگوییم دارایی فراوانی برخوردارند یا حتی فناوری روز را وارد ضمن اینکه برخی از کش  -2

 کنند اما توانایی تبدیل آن به ثروت را ندارند. م.   می
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اند.  بیشتر فناوری و آموزش بیشتر در کشورهای رو به توسعه تمرکز کردند، عملکرد چندان خوبی نداشته
 خورند.   فقیرترین مناطق جهان رو به توسعه در زمینه پیشرفت شکست می

ساده  جوابهای  فقیر،  جهان  پیچیده  مسایل  برای  کتاب  این  در  ندارم  قصد  اما شوربختان  دهم  ارایه  ای 
میچا پیشنهاد  توسعه  و  فقر  مسایل  درک  برای  رشد  رچوبی  به  رو  درک  اخیر،  سالهای  طی  در  کنم. 

اقتصادی، سیاسی و  اقتصاددانان از چگونگی شکل انگیزش  اقتصادی از جانب  الگوی توسعه  اساسی  دهی 
)و دهه این درک  نتیجه  اقتصاددانان در  دارد.  این چارچوب قرار  انداجتماعی در محور  تجربه  از  ها  وخته 

نزدیکتر شده  از کشورها  برخی  فقر  به درک علت  کاملتری تصدیق  اشتباهات گذشته(  به طور  اکنون  اند. 
یابند چون به  های موثر بر انتخابهای یک شخص توسط رفتار دیگران شکل میکنیم که چگونه انگیزه می

 هایی مثل( فساد هستیم.   دنبال درک علل و پیامدهای )پدیده 
کج هر  شبکه افراد  از  بخشی  باشند  که  شبکه ا  آن  در  که  هستند  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  ها  های 

گذارد. موقعیتی که انتخابها و رفاه افراد به این صورت به  رفتارشان روی بهترین انتخابهای یکدیگر اثر می
باشد،   بین شهروندان و مقامات  بازی هم وابسته  تعامل  بازیها مانند  از  از جوابهای    نام دارد. بسیاری  رسمی 

متفاوتی برخوردارند. راه حل برخی از بازیها برای همه افراد، خوب هستند اما برخی دیگر از جوابها به نفع  
آسیب افراد  بر  قدرتمند  افراد  بازیهای  غلبه  هستند. جواب  بد  افراد،  همه  برای  نیز  از جوابها  برخی  و  پذیر 

یابند در تعیین آنچه که ما به مثابه عملکرد اقتصادی یک ضرر روزمره که در طی زمان تکاثر میظاهرا بی
 کنند.   ای ایفا میبینیم، نقش عمده جامعه می

نهادی که   به چارچوب  تا حد زیادی  بازی  است که جواب یک  این  این کتاب خواهید خواند  آنچه در 
صادی« با دشواری محقق  پذیرد وابسته است. دستیابی به تعاریف خوب از »توسعه اقتبازی در آن انجام می

انگیزشمی و  نهادها  به  که  بود  خواهد  معقول  صورتی  در  تعریف  یک  اما  نهادها  شود  باشد.  مرتبط  ها 
می تعریف  را  میچارچوبی  اتفاق  آن  درون  در  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  تعامالت  که  . 1افتد کنند 

توسط افراد با رفتاری که به طور همزمان منجر به  های برخاسته از »تعقیب خوشبختی«  نهادهایی که انگیزه 
یافته هستند. برای نمونه  اند، خصوصیت مشترک کشورهای توسعهشود را تراز کرده ترویج خیر عمومی می

انگیزه  بازار  فروشندگان  برای  اینکه  عین  در  کارکردی  حقوقی  سیستم  مییک  ایجاد  برای  ای  تا  کند 
را آنان  صورتحسابهای  که  و  می  دیگرانی  کاالها  این  خرید  انگیزه  کنند  تامین  خدمات  و  کاال  پردازند، 

مصرف در  را  میخدمات  وجود  به  توسعهکنندگان  کشورهای  برعکس،  فقدان  آورد.  از  اغلب  نیافته 
گونه  به  بازار  فروشندگان  و  خریداران  از  تا  باشند  قادر  که  را  نهادهایی  فاسد  رفتار  حمایت،  اثربخش  ای 

مالکی سرمایهکنترل، حق  انگیزه  پاسخگویی،  به  وادار  را  دولتها  مدیریت،  را  ریسک  تثبیت،  را  گذاری  ت 
پایدار منابع طبیعی را خلق کنند، رنج می ارتقای کاربرد  نهادهایی، انگیزه بلندمدت و  نبود چنین  برند. در 

کوتاه  انفرادی  عواید  میکسب  ایجاد  بلندمدت  در  عمومی  خیر  کمبود  قیمت  به  آیامدت  درک    شود. 
از سود خلق شده  یا جستجوی سهم  است  پیشرفت  راه  بهترین  این است که خالقیت کارآفرینانه  متدوال 

 
1-  ( و  انهاده  [(.  1990نورث  برنامه  سازمان  انتشارات  معینی،  محمدرضا  ترجمه  اقتصادی،  عملکرد  و  نهادی  تغییرات  بودجه، ، 
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به آنها؟ آیا برای   یا بدگمانی  فناوریهای جدید است  به سمت تجربه  انگیزش موجود  توسط دیگران؟ آیا 
نابع جنگلها، زمین و آبخیزها  برداری از منابع طبیعی تحت کنترل است یا ماطمینان از استفاده پایدار، بهره 

 شود؟  آزادانه چپاول می
های راهنمای رفتار کنم تا با برداشتن سرپوش اقتصادها و نگاه به نهادها و انگیزشدر این کتاب کوشش می

نایل شوم. می اقتصادی  توسعه  به درک  افراد  و سطح خرد  پایه و  روزمره  اقتصاد خرد  توان در چارچوب 
ک بخش اعظمی از رفتار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اثر آن روی توسعه دست یافت.  نظریه بازیها به در

با ابزار نظریه بازیها و اقتصاد خرد به توضیح محتویات اقتصادها خواهم پرداخت. اما نخست با بیان تاریخچه  
روی روش مختصری از طرز فکر اقتصاددانان درباره توسعه اقتصادی و چگونگی اثرگذاری تفکرات آنها  

 کنم.   تفکر امروزی ما آغاز می
 

 تاریخ مختصر عقاید  
تاریخ مختصر عقاید مربوط به اقتصاد توسعه به توضیح مسیر طوالنی و پر پیچ و خم منتهی به درک جاری  

می فقیر کمک  نجات جهان  احتماال  و  پیامدها  موجبات،  دهه  درباره  اوایل  تا  بزرگ  بحران  زمان  از  کند. 
از بحران  ،  1980 اندکی وجود داشته است. پس  اطمینان  به تنهایی،  بازار در حل مشکالت  توانایی  درباره 

رشد   پیشبرد  توانایی  در  بازار  نیروهای  صرف  به  اطمینان  تا  شد  باعث  آزاد  بازار  از  بزرگ، سرخوردگی 
ب  توسعه!  به کشورهای رو به  به شدت افت کند چه برسد  یشتر حرفه  اقتصادی سالم در کشورهای صنعتی 

فرمول به  اختصاص داشت که در جستجوی موضعی اقتصاد حتی در غرب  اقتصادی  نوعی سیاست  بندی 
بود.  سابق  به سبک شوروی  دستوری  اقتصاد  و  بازار  قید  بدون  نیروهای  افراطی  موضع  دو  میان  در  میانی 

این در کشورهای کمتر توسعه بر  توانایی کشورهای غیرصنعتی  عالوه  برای توسعه درست در یافته درباره 
توسط   که  دیدگاهی  دارد؛  وجود  زیادی  بسیار  بدبینی  نیز  پیشرفته  کشورهای  با  باز  اقتصادی  روابط  بستر 

برجسته استاد دانشگاه ساسکس،  متفکران  پربیش، اقتصاددان آرژانتینی و هانس سینگر،  ای همچون رائول 
برنامه و  واردات  جایگزینی  است.  شده  صنارایه  دولتی  هند،  ریزی  کشورهای  در  ارجح  حل  راه  به  عتی 

 امریکای التین و بیشتر کشورهای رو به توسعه مبدل شد.   
ریزی بکن« است.  در طی این دوره، عصاره اجماع درباره سیاست توسعه اقتصادی به شکل »درست برنامه

اقتصادی درست برای اقتصاد  ریزی  در طی این دوره میانی قرن بیستم، حجم عظیمی از آثار چاپی به برنامه
ریزی  ستاده توسط واسیلی لئونتیف، بنیادهای فنی برنامه  -رو به توسعه اختصاص یافت. توسعه ماتریس داده 

( هیرشمن  آلبرت  کرد.  ایجاد  را  روستو  1958درست  دبلیو.  دبلیو.  و  اقتصادی«  توسعه  »استراتژی  اثر  با   )
های فرماندهی« )صنایع بزرگ(  بر دخالت دولت در »عرشه  ( با اثر »مراحل رشد اقتصادی« با تاکید1960)

اقتصاد از پیشگامان تفکر و سیاست توسعه بودند. در واقع زیرشاخه مطالعه در سطح دکترای اقتصاد اغلب با  
برنامه میعنوان  نامیده  توسعه  و  دهه ریزی  نخستین  طی  در  برنامهشد.  عصر  از های  بسیاری  توسعه،  ریزی 

به   رو  کامیاب کشورهای  فقر  نرخ  توجه  قابل  کاهش  و  خوب  نسبتا  اقتصادی  رشد  نرخ  تحقق  در  توسعه 
 شدند.    

بالغ به  ، اجماع بر سر این موضوع شکل گرفت که دوران مدل برنامه1970اما تا اواخر دهه   ریزی صنعتی 
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و  تایوان  کره جنوبی،  مانند  پاسفیک  اقتصادهای حاشیه  از  برخی  نوپای  صنایع  است.  سنگاپور   سر رسیده 
نیاز شده، تبدیل به صادرکنندگان بلندپروازی شده و به  رشد کرده، به صورت موفقی از حمایت دولت بی

صورت موفقی با بازارهای جهانی ادغام شده بودند. حتی برخی از صنعتگران رابطه بین دولت و صنعت در 
می قلمداد  خود  موفقیت  عامل  را  اولیه  مراحل  در  اقتصادها، خصوصا  بخش  این  در  وجود  این  با  کردند. 

شروع شد به   1950دیگری از جهان، آنچه به عنوان صنایع نوپای تحت حمایت اساسی دولت در اوایل دهه 
-صورت یک موجود فرتوت و بدخوی وابسته به دولت رشد کرده بود. این صنایع که به فساد و همپالکی 

برای بقای خود به صدقه دولت نیاز داشتند. به    ای گرایی سیاسی شدید دچار شده بودند به صورت فزاینده 
خصوص هند، افریقا و امریکای التین این معضل را تجربه کردند. این صنایع که همواره تشنه یارانه دولتی 

به آهستگی به    ]دولت [بودند به گودالی برای منابع دولتی تبدیل گشتند. صنعت نوپای وابسته به شیر مادر  
و نامولد مبدل شد. چاپ پول برای سرپا نگاه داشتن این صنایع، راه حل آسان    یک صنعت کهنسال الکلی

لجام   تورم  به  انتظار  طبق  اما  بود  حل  راه  مناسبترین  سیاسی،  نظر  از  که  بود  التین  امریکای  در  خصوصا 
 گسیخته، بیثباتی سیاسی و اقتصاد کالن در بیشتر کشورها منجر گردید.   

المللی بازسازی و توسعه )بعدا بانک جهانی( ابتدا برای بازسازی  و بانک بین (IMFالمللی پول )صندوق بین 
المللی جدید ایجاد شدند سپس برای نجات اروپای پس از جنگ جهانی دوم و تقویت توسعه در اقتصاد بین

دهه   اوایل  در  کردند.  تعریف  جدیدی  ماموریت  خود  برای  کژکارکرد  اقتصادهای  دو  1980این  این   ،
از  سازمان   که  دولت  تحت حمایت  صنایع  اقتصادها شدند.  این  از  بسیاری  معضالت  درگیر  عمیقا  خواهر 

برابر رقبای خارجی محافظت می شدند، هدف  طریق سیستمهای تفصیلی یارانه داخلی، تعرفه و سهمیه در 
داخلی   ریزی صنعتی دولتی موجب شکاف گسترده بین قیمتهایعمده مداخله این دو سازمان بودند. برنامه

و   جهانی  بانک  برای  خطر  زنگ  بزرگترین  مساله  این  و  بود  شده  کاالها  از  بسیاری  جهانی  قیمتهای  و 
شد تا درباره ارزش نسبی کاالها  رفت. این اختالالت قیمتی موجب میصندوق بین المللی پول به شمار می

و مصرف تولیدکنندگان  دوی  هر  برای  مختلف  شود. کنندگان داخلی، عالیم  و خدمات  ارسال  نادرستی 
متعاقبا اختالالت قیمتی معطوف به حمایت از صنعت داخلی به مثابه منبع اصلی پسرفت و بیثباتی اقتصادی  

المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای کمتر توسعه    1شد. نطقیدر نظر گرفته می بین  که در صندوق 
»قیمتها را درست ک  اینکه  از  اقتصادی در کشورهایی یافته شکل گرفت عبارت بود  نید«. »شوک درمانی« 

با ارزش  بولیوی و پرو اجرا شد تا یک شبه، تورم را کاهش داده و برای هماهنگی قیمتهای داخلی  مانند 
 نسبی کاالها و خدمات در بازارهای جهانی، تولید را تحریک کند.   

ی »قیمتها را اصالح کنید« بود. ، بزرگترین آزمون برا1990فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه  
بازاری   اقتصاد  یک  فوری  توسعه  که  کردند  تصدیق  دیگر  افراد  همه  تقریبا  و  اقتصاددانان  سیاستمداران، 
باثبات در جمهوریهای شوروی سابق و از همه مهمتر در روسیه ضرورت دارد. قابل درک است که غرب 

، 1991کرد. در سال  ثبات با وحشت زیادی نگاه میبیای اما یک اقتصاد  به رونق روسیه دارای قدرت هسته
درجه  با  لهستان  در  درمانی  شوک  رویکرد  با  یک  اقتصاددانان  از  گروهی  بود.  شده  اتخاذ  موفقیت  از  ای 
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آزادسازی   سردرگم  فرایند  یک  در  قیمتها  آزادسازی  و  داراییها  با خصوصی سازی  تا  کردند  کار  بیتابی 
سنگ لهستان محقق شود. همانطور که همگان امروز آگاهند در نبود یک اقتصادی در روسیه، تغییری هم

از  مملو  اقتصادی  کنید«  اصالح  را  »قیمتها  خورد.  شکست  عمدتا  فرایند  این  پشتیبان،  نهادی  چارچوب 
از    1990انحصار، فساد و جرایم سازمان یافته در روسیه به وجود آورد. میزان افت تولید روسیه در طی دهه  

می  45تا    25 زده  تخمین  حیاتی .  1شوددرصد  اصالحات  دیگر  با  کنید«  اصالح  را  »قیمتها  اگر 
 .        2همراه نباشد به یک عارضه تبدیل خواهد شد 

می بازاری  اقتصادهای  کارکرد  باعث  عمل  در  چیزی  چه  که  مطلب  این  کامل  درک  بهترین  البته  شود، 
آنچه از تجربه روسیه و دیگر کشورهای در حال گذار  ای بود که از زمان سقوط روسیه حاصل شد.  نتیجه 

دهه   طی  توسعه    90در  برای  حیاتی  عناصری  اثربخش،  نهادهای  که  بود  نکته  این  فهم  آمد،  دست  به 
ها هستند که بیشتر اهمیت  اقتصادی هستند؛ ما تصدیق کردیم که نه فقط قیمتها بلکه به طور کلی این انگیزه 

های درست در سیستمهای اقتصادی و  جدیدی ظهور کرد که آفرینش انگیزه   دارند. در علم اقتصاد اجماع 
اگر بخواهیم رویکرد اجماع جاری را در قالب  3گیرد. سیاسی را به مثابه بنیان وسیعی برای توسعه در نظر می

»انگیزه  به صورت  کنیم  عبارت خالصه  تا حدی  یک  عبارت  این  اگرچه  بود.  کنید« خواهد  اصالح  را  ها 
 دهد.   تر برای تفکر درباره مسایل توسعه ارایه میم دارد اما رویکرد جاری، چارچوبی محکمتر و فروتنانه ابها

 
 

 انگیزش و وابستگی متقابل راهبردی
دهد، افراد بر  ها را شکل میکند انگیزه پاداشهای متعلق به فعالیتهای مختلف که چارچوب نهادی تعیین می

گیرد. اگر یک کارآفرین بر این باور ظاراتشان درباره رفتار دیگران شکل میکنند و انتاساس آن رفتار می
پردازد. چنانچه بازرسی باشد که پرداخت رشوه، تنها راه گرفتن جواز کسب است آنگاه احتماال رشوه می

 معتقد باشد که کارآفرین آماده پرداخت رشوه هست، آنگاه احتمال دارد که درخواست رشوه کند.   
ای از فرصتهای شغلی ان مثالی دیگر شدت اشتیاق شما برای درس خواندن بیشتر در مدرسه به آرایهبه عنو

از شبکه اجتماعی  بازخوردی که  بستگی دارد(،  تعداد شاغالن تحصیلکرد  به  افراد تحصیلکرده )که  برای 
بیشتر دریافت می فایده آموزش  و  هزینه  به  خود درباره  و هنجارهای مربوط  میان  کنید  درس خواندن در 

همتایان شما )که نمیخواهید از آنها عقب بمانید( وابسته است. نکته این است که تصمیم به درس خواندن  
کنید که احتماال انجام خواهند داد تاثیر  دهند و حتی آنچه شما فکر میشما اساسا از آنچه دیگران انجام می

 پذیرد.       می
نام دارد: تصمیم بهینه شما تا حدی به رفتار من بستگی دارد و تصمیم   اهبردیوابستگی متقابل راین پدیده،  

 
  40را به میزان    1997تا    1991( به نقل از صندوق بین المللی پول، افت تولید ناخالص داخلی روسیه از سال  2002دولینسکایا )  -1

 درصد فهرست کرده است.  

 تاکید از مترجم.  -2

 یا سن و چند تن دیگر از جمله مدافعان مشهور این اجماع هستند.  ویلیام استرلی، جوزف استیگلیتز، آمارت -3
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نمونه  از  مملو  اقتصادی  توسعه  شماست.  رفتار  به  وابسته  حدی  تا  من  اثرگذاری  بهینه  چگونگی  از  هایی 
انگیزه  روی  متقابل  سرمایهوابستگی  است.  اقتصادی  زنی های  بگیرید؛  نظر  در  را  دستگاه  یک  در  گذاری 

دستگاه مای دهکده خود روی یک  در  پوشاک جدید  برای  معقول  تقاضای  وجود  در صورت  تا  است  ل 
سرمایه است. خیاطی  خورده  پیوند  دهکده  اعضای  دیگر  درآمد  به  پوشاک  تقاضای  البته  کند.  گذاری 

از سرمایه در دیگر کسب و کارهای محلی در  تامین بخشی  به تمایلشان در عهده گرفتن  نیز  درآمد آنها 
سرمایهک  رفتار  درباره  دهکده  اعضای  از  یک  هر  چنانچه  دارد.  بستگی  فعالیتها  دیگر  و  گذاری  شاورزی 

گذاری را  دیگر اعضا اطمینان داشته باشند آنگاه احتمال بیشتری وجود دارد که هریک سهم خود از سرمایه
دیگران عقب خواهند   تامین کنند و وضعیت هر کس بهتر شود. در صورتی که هریک بر این باور باشند که

 شود.   نشست آنگاه نبود اطمینان به رفتار دیگری به یک پیشگویی کامبخش تبدیل می
بافتار روابط متقابل راهبردی را شرح  بیستم برخی از معضالت انگیزشی در  تاریخ امریکای التین در قرن 

نظممی بدون وجود  برزیل  و  آرژانتین  مکزیک،  مانند  اقتصاد کشورهایی  قالب سیستمهای    دهد.  در  بازار 
سبیل سیاستمداران را چرب تطور یافتند. در حالی که سیستم به کسانی که    1پرورِ خود تقویت شونده حامی

میکردند  می بیشتری  پاداش  کنند  خود  نصیب  اقتصاد  کیک  از  بزرگتری  سهم  سیاست  تا  همزمان  داد، 
به کارآفرینی فروکش کند. سی تا گرایش  باعث شد  یارانه اقتصادی  اقتصادی و  با حمایت  های  استمداران 

به دنبال تولید مازادهای خود  پرمنفعت به حامیان خود پاداش می اینکه خالقانه  افراد مبتکر به جای  دادند. 
باشند در جستجوی مازاد تولیدی دیگران بودند. گرچه فرجام کار، یک اقتصاد رکودی آغشته به فساد بود  

مثابه  به  باعث می  که رفتار هر فرد  به رفتار دیگران  اینگونه رفتارهای متقابال تقویت  بهترین واکنش  تا  شد 
 شونده استمرار یابد.    

 
 های توسعهدام

شود؛ رفتارهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی به این ترتیب یک اقتصاد در مسیر توسعه اقتصادی گرفتار می
می پیدا  حال  ظهور  در  منفی  صورتی  به  که  در کنند  آن  پتانسیل  به  نسبت  را  جامعه  هستند،  خود  تقویت 

های توسعه فقط روی یک سازند. برخی از دامرا دشوار می  ]مثبت [دهند و تغییر  وضعیت بدتری قرار می
توانند کل جامعه را در چنبره های جدیتر توسعه میگذارند و نسبتا مالیم هستند اما دامجنبه از رفتار اثر می

 رفتار کنند.         فقر بلندمدت گ
ارایه مینمونه  این فصل  اقتصادی را در  بافتار توسعه  از وابستگی متقابل راهبردی در  این مثالها  هایی  دهم. 

درباره مکزیک، امریکای مرکزی و جزایر کارائیب است یعنی نواحی از جهان که مهمترین محور تمرکز 
بوده  من  توجه  و  نتتحقیق  مثالها  از  یک  هر  در  پیشاند.  و  محتملند  متعددی  نتیجه،  ایج  کدام  اینکه  بینی 

تاریخ آشکار می تحقق میآنچنان که  تعریف، سازد  طبق  بازیهایی که  از  نیست چون  یابد، همواره آسان 
شود. همان طور که بعدا  وابستگی متقابل راهبردی در خود دارند اغلب بسیاری از نتایج محتمل حاصل می

ممک کرد، حتی  نتایج اشاره خواهم  هستند  یکسان  اولیه  شرایط  دارای  آشکارا  که  موقعیتهایی  در  است  ن 

 
1- self-reinforcing systems of patronage 
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متفاوتی رخ نماید. گاهی اختالفات بسیار جزئی در ادراک، وقایع کوچکی در گذشته یا حتی رخدادهای  
 شوند.   تصادفی، موجب تفاوت نتایج می

دهند. هر بازی نهفته در این تصاویر میاین مثالها مانند تصاویری هستند که پنج نوع مجزا از بازیها را شرح  
بین   رابطه  توضیح  بنای  مثابه سنگ  به  بازیها  این  شد. سپس  داده خواهد  توضیح  تفصیل  به  دوم  در فصل 

انگیزه  و  اقتصادی  در عرصهتوسعه  رفتاری  طبیعی، پسهای  منابع  کاربرد  مثل  متنوعی  اعتبار، های  و  انداز 
 المللی به کار گرفته خواهند شد.   مدنی و تجارت بیناقتباس فناوری، فساد، تضاد 

در  کلیدی  تفاوتهای  فهم  برای  است  متفاوت  دیگر  انواع  از  بازی  انواع  از  کدام  هر  چگونه  اینکه  درک 
انگیزه ه انگیز درباره  روشن  افکار  به  دستیابی  برای  دارد.  ضرورت  مثال  هر  زیربنایی  وابستگی های  و  ها 

ندی انواع متفاوت رفتار اجتماعی در چارچوب انواع مشخصی از بازیها ارزشمند است. بمتقابل، توانایی رده 
این توانایی برای خلق ساختارهای نهادی که انرژی و خالقیت انسان را در مسیرهای منجر به توسعه گسترده 

 هدایت کنند نیز ارزش دارد.  
 

 به لس آنجلس خوش آمدید 
)خصوصا   افراد  نمیکالیفرنیاییبسیاری  قشنگ  شهر  یک  مثابه  به  را  آنجلس  لس  نمایندگیهای  ها(  دانند. 

اند. آسمانش  های آن قرار گرفته های کوچک و رستورانهای فست فود کهنه در امتداد کوچهخودرو، مغازه 
اندازه آیند، لس آنجلس به  ای است. البته برای مهاجرانی که از کشورهای رو به توسعه به این شهر میقهوه 

میلیون نفری ساکنان متولد خارج از امریکای آن در   5/3جذاب است. با توجه به جمعیت    ]ایتالیا[فلورانس  
میلیون نفری شهر، لس آنجلس به عنوان مقصد مهاجرتی ایاالت متحده شهرت دارد.   5/9مقایسه با جمعیت  

 چرا لس آنجلس برای مهاجران خارجی تا این حد محبوب است؟   
لس آب و هوای مطبوعی دارد اما این عامل یک مزیت خوشایند جانبی است تا یک عامل اصلی! لس آنج

تعداد   مقصد  نیز  دارند  خشن  اقلیمی  آنجلس  لس  با  مقایسه  در  که  شیکاگو  و  نیویورک  مانند  شهرهایی 
لیل زیادی از مهاجران هستند. احتماال پاسخ این است که مهاجرت شروع به تغذیه خود کرده است: یک د

اصلی برای چرخش مهاجران به سمت شهر لس آنجلس این بوده است که مهاجران کشورهای معینی این  
میلیون مکزیکی   3. لس آنجلس، خانه حدود  1اند ای مجازی دور از خانه خود« دریافتهشهر را به مثابه »خانه

تبدیل کرده است. لس  االصل است که آن را به دومین شهر مکزیکی بزرگ دنیا )پس از مکزیکوسیتی(  
رسد که در برخی . به نظر می2رودآنجلس دومین شهر بزرگ گواتماالیی، سائومی و ارمنی نیز به شمار می

 از کشورها تقریبا هر کس یک دوست یا خویشاوند در لس آنجلس دارد. 
 

 

 
ای دارد و لقب »تهران جلس« برای این شهر محبوبیت آن در میان مهاجران ایرانی ایاالت متحده نیز لس آنجلس جایگاه ویژه   -1

  دهد. م. در میان مهاجران ایرانی را نشان می

 (.  2000سرشماری نفوس ایاالت متحده )2
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 . جمعیت ساکن در چهار شهر ایاالت متحده و خاستگاه بومی آنها  1-1جدول 
 میامی شیکاگو نیویورک لس آنجلس  گروه قومی 

 9869 48058 361531 329352 چینی
 650601 12752 41123 38664 کوبایی

 34454 2205 406806 1735 دومنیکنی
 4563 54915 54993 296158 فیلیپینی

 9676 16765 15212 100341 گواتماالیی
 1333 34536 86473 186350 ای کره 

 30095 786423 186872 3041974 مکزیکی 
 80327 130414 789172 37862 پورتو ریکویی 

 9115 5072 24516 187193 سالوادوریها 
 1383 11325 11334 78102 ویتنامیها 

 2253362 5316741 8008278 9519338 کل جمعیت 
شناختی بر اساس نژاد، قومیت و  ایاالت متحده، نمایه جمعیت 2000های سرشماری نفوس سال ماخذ: داده 

 نیاکان برای شهرهای لس آنجلس، نیویورک، کوک )شیکاگو( و دید )میامی(. 
 

وجود دوست یا خویشاوند از این جهت مهم است که وقتی تعداد چشمگیری از مهاجران از یک کشور 
میمع سکنی  ناحیه  یک  در  بود. ین  خواهد  آسانتر  ناحیه  این  به  رفتن  بعدی،  مهاجران  برای  آنگاه  گزینند 

تسخیرشده  »سواحل  اثر  مهاجرت،  مقوله  در  متحدین  1متعاقبا  دست  به  فرانسه  اشغال  دارد.  موضوعیت   »
س مفیدی برای  به تصویر کشیده شده، قیا  نجات سرجوخه رایانکه در صحنه آغازین فیلم    ]جنگ جهانی[

طرز  به  شدند  وارد  ساحل  به  که  کسانی  نخستین  زندگی  فیلم،  تصاویر  طبق  است.  مطلب  این  درک 
نواحی خارجی می از دیگران وارد  پیش  هیچ شبکه  غیرمعمولی دشوار است. مهاجرانی که  شوند و عضو 

لوله اسلحه و مواد  اجتماعی و اقتصادی نیستند نیز همانند سربازان خط شکنی که در معرض آتش سنگین گ
 کنند.   منفجره قرار دارند، دشورایهای عظیمی را تحمل می

به خاطر اثر سواحل تسخیر شده، مهاجران از یک کشور خاص گرایش دارند که در یک یا دو شهر اصلی 
ایاالت متحده برای    2000آمار جمعیتی سرشماری سال    1-1در کنار یکدیگر خوشه تشکیل دهند. جدول  

ارایه میده گروه   ایاالت متحده را  کند. توجه داشته باشیدکه هیچ مهاجر بزرگ و چهار شهر مهاجرپذیر 
مثال   برای  ندارند.  را  خارجی  مهاجران  ورودی  آمار  بیشترین  تنهایی  به  شهر  چهار  این  از   یک 

اندکی در لس آنجلس زندگی میها و دومنیکنها، کوباییپورتوریکویی این دهای  بر  ها اده کنند. عالوه 
سازند که مهاجران همواره به سمت شهرهای دارای بهترین آب و هوا یا حتی نزدیکترین شهر به  روشن می

نمی سرازیر  خود  نیست،  سرزمین  چنین  اگر  یا    406شوند.  دومنیکنی  در   789هزار  پورتوریکویی  هزار 

 
1- beachhead 
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یا   میامی  هزار مکزیکی در شیکاگو چه می  786نیویورک  ترتیب  به همین  نیویورک  کنند؟  با  مقایسه  در 
 اند.   نفر میامی را انتخاب کرده  1333ای مقصد بهتری باشد اما تنها هزار کره  86توانست برای می

ای بازگشتم که در آن جمعیت نسبتا زیادی از در طی یک تحقیق میدانی به گواتماال سفر کرده و به دهکده 
آنها مصاحبه کرده بودم در هوستون به عنوان پادو مشغول  وام گیرندگان اعتبارات خرد که پنج سال پیش با 

مرد از این دهکده خاص در هوستون ساکن هستند و بیشتر   500کار بودند. یک زن ادعا کرد که بیش از  
ها، پدرها و پسران، دوستان دوران کودکی و دشمنان دوران کودکی، همگی در آنها، برادرها و عموزاده 

اند تا آنها را از  نت دارند. هر یک از آنها یک قالده کایوت به قاچاقچی داده یک مجتمع آپارتمانی سکو
کردند که مکزیک به سرزمین موعود هوستون عبور دهد. اهالی دهکده از جشنهای نابهنجاری صحبت می

شد.  اغلب به محض عبور یک دوست از مرز مکزیک و رسیدن او به درب مجتمع آپارتمانی برگزار می
 کردند.  ای خود، یک گوساله پروار برایش قربانی میدهکده نگام ورود همآنها در ه

؟ دستمزد روستایی در امریکای مرکزی معموال کمتر از نیم دالر در هر ساعت است.  ]و قربانی[چرا جشن  
کمیابی نیروی کار نسبت به سرمایه و فناوری در ایاالت متحده موجب شده است که کارگران بتوانند در 

باغبان  ازای نقاش، کارگر ساختمانی و  پادو،  به عنوان  دالر دستمزد دریافت    15تا    5بین    1هر ساعت کار 
ها بخواهند به خانه بازگردند پول زیادی وجود دارد که صرف برگزاری جشن  کنند. خصوصا وقتی خانواده 

خانواده  خرج  کمک  برای  دستمزد  این  بخش  بزرگترین  زمی  شود.  خرید  مبدا،  کشور  مالی در  تامین  ن، 
تلویزیون صرف می و خرید  مدرسه، ساختن خانه  به  رفتن  کارهای کوچک،  و  گواتماال  کسب  در  شود. 

می میلیون  گفته  ده  درآمد  برابر  تقریبا  متحده  ایاالت  مقیم  گواتماالیی  میلیون  یک  درآمد  که  شود 
 گوتماالیی ساکن در گواتماالست.   

این ماجراجویی حی برای کل  افرادی که عضو شبکهشبکه مهاجرت  است.  بدون  اتی  تا  وادارند  نیستند  ای 
یا اخالقی در خیابان برای زندگی پشتیبانی اقتصادی، اجتماعی  افراد درون شبکه فورا جایی  ها تقال کنند. 

جویی کنند و به سرعت به مشاغل مناسب وصل شوند. در نتیجه اگر توانند در مخارج خود صرفهیافته، می
رت گروهی صورت پذیرد، پاداش عظیمی به همراه دارد اما اگر به صورت انفرادی باشد،  مهاجرت به صو

پاداش حاصل از آن کوچک است. رفتار و بازدهی ناشی از مهاجرت یک مهاجر به شدت روی رفتار و  
گذارد. به همین خاطر حتی وقتی اقتصاد، آب و هوا و دیگر بازدهی ناشی از مهاجرت مهاجر دیگر اثر می

ها و لس آنجلس  رسند، بازهم نیویورک برای دومینکنیوارد مطبوع در شهر دیگری مساعدتر به نظر میم
 ها شهرهای جذابتری هستند.   برای سالوادورین

 
 اجاره زمین در کاستاریکا و ال سالوادور 

مشترکات  بیشترین  از  جهان  کشورهای  جفت  تمامی  تقریبا  با  مقایسه  در  کاستاریکا  و  سالوادور  ال 
سال   تا  کشور  دو  هر  گزیدند؛  سکنی  کشور  دو  هر  در  شانزدهم  قرن  در  اسپانیایی  مهاجران  برخوردارند: 

 
کند تا مناظر های درختان یا گلها را کوتاه میاصل واژه به کار رفته در کتاب به معنای منظره ساز است یعنی کسی که شاخه  -1

 زیبا به وجود آورد.  
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حت و جمعیت هر اند؛ مسااند و در آن موقع استقالل یافتهبخشی از فدراسیون امریکای مرکزی بوده   1838
هزار و    21میلیون،    9/3و    4/6دو کشور مشابه یکی از ایاالت کوچک ایاالت متحده امریکاست )به ترتیب  

فشانی و ناهموار و در عین حال زمینهای  ای آتشهزار کیلومتر مربع(؛ از نظر جغرافیایی هر دو در منطقه  51
دو کشور کاتولیک هستند؛ و به میزان بسیار   اند؛ جمعیت غالب هرحاصلخیز امریکای مرکزی واقع گشته

زیادی به قهوه به عنوان کاالی صادراتی اصلی خود وابسته هستند. با این وجود در جریان تکامل تاریخی 
 خورد.   اقتصاد سیاسی دو کشور، تضادی بزرگتر و باورناپذیر به چشم می
ت در  کشورها  بین  تاریخی  تفاوتهای  به  تضاد  این  بیشتر  برمیردپای  مالکیت  حقوق  و  زمین  گردد. وزیع 

سال  سکونت در  کاستاریکا  در  و    1522گزینی  سرزمین  این  به  کلمبوس  ورود  از  پس  سال  بیست  یعنی 
توصیف بیش از حد خوشبینانه او از این سرزمین، »ساحل غنی«، آغاز شد. در واقع ساکنان جدید در کشف 

ن کاستاریکا  گرانبهای  سنگهای  اندک  بسیار  اسپانیایی ذخایر  مهاجران  قیمتی،  سنگهای  نبود  شدند.  اامید 
این   بومی  جمعیت  اندک  از  اعظمی  بخش  چون  داد.  سوق  کشاورزی  سمت  به  سرعت  به  را  کاستاریکا 

داری بومیان نسبتا غیرمتدوال  سرزمین به خاطر بیماریهایی که اروپاییهای آورده بودند از پای درآمدند، برده 
کشاورزی معموال مقیاسی کوچک تا متوسط داشتند زیرا کشاورزان ناچار بودند تا  های بود. در نتیجه، نقشه

به   نسبت  تا  داشتند  اولیه کاستاریکا که گرایش  برای مهاجران  مقیاس  این  کنند.  خودشان روی زمین کار 
بیشتر ی  اشرافیت اسپانیایی که در طی دوران استعمار در دیگر نواحی امریکای التین مستقر شدند فروتنی 

امریکای   در  خود  مستعمره  همتای  به  نسبت  کم  دست  کاستاریکا  بنابراین  بود.  مدیریت  قابل  دهند،  نشان 
خرده  کشاورزان  کشور  به  گردیدمرکزی  مبدل  فردگرایانه1مالک  کشاورزی  جامعه  در  در .  که  ای 

گسترده  پایگاه  تا  داشتند  میل  زمینداران  کرد،  ظهور  کننکاستاریکا  ایجاد  خود  برای  روی  ای  این  از  و  د 
نسبتا مساوات  اولیه یک سنت دمکراتیک  بذرهای  و  یافته  توسعه  مالکیت  از حقوق  نیرومندی  سیستمهای 

 .       2طلب کاشته شد 
سال   در  فاتح  آلوارادوی  دی  پدرو  ورود  زمان  از  مستقیما 1525برعکس،  سالوادور  ال  در  زمین  ادعای   ،

های فرادست  پانیاییها کنترل بیشتر زمین را به گروهی از خانواده تحت کنترل خانواده سلطنتی اسپانیا بود. اس
.  3اروپایی قرن چهاردهم سپردند در حالی که ادعای رسمی زمین در اختیار خاندان سلطنتی اسپانیا باقی ماند

برای کشت کتان، درخت    4های قرن چهاردهم به سبک مستعمرات در این زمینها مستغالت بزرگیخانواده 
حنا  بردگی   گل  به  را  افریقا  از  وارداتی  مردمان  یا  بومیان  از  بزرگی  نسبتا  جمعیت  و  کرده  ایجاد  نیل  و 

گرفتند. اگرچه ظهور حقوق مالکیت رسمی بعدا رخ داد اما بین زمینداران، نابرابری شدید پابرجا ماند چون  
 .    5شد  حق مالکیت زمینداران ثروتمند از جانب نظامیان حمایت می

اواخر اقالم    در  مهمترین  از  یکی  نیل،  شد.  به شدت دگرگون  مرکزی  امریکای  نوزدهم، کشاورزی  قرن 

 
1 - Paige (1997), pp. 218–20.  

2- Kraus (1991), pp. 215–7.  
3- Paige (1997), pp. 222–6. 

 که در امریکای التین به معنای مستغالت بزرگ است. م.   haciendasمعادل  -4
5- Montgomery (2000), pp. 473–9. 
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های سنتزی داد. قرن نوزدهم شاهد رواج آمیزی پوشاک، جای خود را به رنگینهصادراتی منطقه در رنگ
چشمگیر قهوه بود که به سرعت به محصول صادراتی کشاورزی غالب در امریکای مرکزی تبدیل گشت.  

ها را تلفیق کرده و  ادرات پرسود قهوه نشانگر فشار اقتصادی عظیم روی صادرکنندگان قهوه بود تا زمین ص
اشتراکی سرخپوستی قهوه کشت می کند فورا سند  بزرگتر کنند. دولت فرمان داد تا هر کس روی زمین 

کشاورزان کوچکتر و زمینهای  . بنابراین در طی دوره رواج قهوه، جذب زمین  1مالکیت آن را دریافت دارد
ای از دهقانان بدون زمین در حومه سرزمین  اشتراکی سنتی به داخل مزارع بزرگتر قهوه شروع شد که طبقه

اوباش تصویب شدند که به موجب آن روستانشینان  ایجاد کرد. قوانین ضد  عاطل، عرضه    2سالوادوری را 
ند. در عین اینکه صادرات قهوه در اواسط قرن نوزدهم  کردوافر نیروی کار برای مزارع قهوه را تضمین می

در کاستاریکا نیز به همراه کشت موز رشد صعودی داشت اما تلفیق زمین در مناطق مرکزی قهوه به اندازه 
 ال سالوادور شدید نبود و به ایجاد طبقه گسترده بدون زمین منجر نگشت.   

م بر شیوه دسترسی افراد به حقوق زمین، همواره آسان دستیابی به یک اجماع اجتماعی درباره فرایند حاک 
می اعطای  نیست:  زمین،  اصالح  طریق  از  سیاسی  فرایند  اقتصادی،  مبادله  تاریخی،  ادعای  واسطه  به  توان 

حقوق به متصرفان عدوانی یا از طریق جنگ، زمین را تخصیص داد. در فصل بعدی از ستیز روی حقوق 
کلی بازی  تشریح  برای  داراییتر  زمین  روی  متضاد  میمطالبات  استفاده  خصوصی  برای  های  البته  شود. 

بیسواد که در دام دور باطل بی از سطح معاش گرفتارند،  جمعیت روستایی فقیر و  زمینی و دستمزد کمتر 
دهه   پایان  تا  سالوادور،  ال  در  دارد.  هم  مردن  ارزش  حتی  کشت  قابل  زمین  که    1970حقوق  شد  ثابت 

ی بود  ثبات است زیرا خاستگاه جنگهای داخلی وحشیانه در زمینداری از نظر سیاسی بی  نابرابری ناخالص
 .         3هزار نفر شد  75آغازید و منجر به مرگ تقریبا  1979که در سال 

توافقهای صلح چاپولتیپک زمان  سال    4از  در  نهایتا  منجر شد، گسترش   1992که  سالودار  ال  در  به صلح 
یافته اما تنها میزان متوسطی از موفقیت حاصل شده است. به خاطر جلوگیری از بازگشت  انتقال زمین ادامه  

تمرکز زمین، برای اندازه زمین، اجاره و فروش آن قوانین سختی وضع شد. هم اکنون ال سالوادور با معضل 
زمین انجامیده های پیچیده  ای از بازتوزیعبزرگ عدم امنیت اجاره زمین دست به گریبان است که به دنباله

ها ثبت  درصد دارایی  40است. اسناد مالکیت رسمی به شدت به ثبت داوطلبانه متکی هستند و متعاقبا حدود  
اند و از این مقدار، کمتر از یک سوم دارای بایگانی عمومی رسمی هستند که خرید و فروش زمین را  شده 

بازار زمین  برای آسانسازی یک  است. دولت  قانونی   شدیدا دشوار کرده  و فروش آزادانه  کارامد، خرید 
کرده و به کشاورزان اجازه داده تا برای کاهش بدهی معوق به نمایندگیهای دولتی، از سرجمع عواید خود  

 .    5استفاده کنند
ثباتی سیاسی منطقه مصون  کاستاریکا به خاطر توزیع مساعدتر زمین در گذشته استعماری خود از بیشتر بی

 
1- Krauss (1991), p. 60. 

 که در اسپانیایی به معنای دهقان یا ساکن روستاست. م.   campesinoمعادل  -2
3- Krauss (1991), p. 55. 
4- Chapultepec Peace Accords 
5- World Bank (1998). 
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از این  1975. کاستاریکا از سال 1بوده است تا سیستم نسبتا کارامدی از ثبت زمین را پیاده سازدمانده و قادر 
سیستم برخوردار شده که کل ثبت زمین در این کشور از جمله بایگانی عمومی را یکپارچه کرده است. از  

می1970دهه   کرد.  ،  فصل  و  دادگاهی حل  سیستم  در  را  زمین  به  مربوط  مناقشات  کاستاریکای  توان  در 
اثربخشی   80امروزین،   و  ثبات  برخوردارند.  زمین  شده  ثبت  مالکیت  اسناد  از  دارایی  مالکان  درصد 

اجاره  قانون در  از حاکمیت  باالیی  تحقق سطح  به  ثبت زمین در کاستاریکا  داری زمین کمک سیاستهای 
ک  بازیهای  حل  در  نهادها  از  نوع  این  که  دید  خواهیم  ادامه  در  است.  منبع  کرده  نوع  هر  سر  بر  شمکش 

کارگر می تضاد  خصوصی  و  کرده  تقویت  را  منابع  مبادله  برای  سالم  بازارهای  نهادها  این  نتیجه  در  افتند. 
 دهند.  ثباتی بالقوه را کاهش میمنجر به بی

 
 زدایی: هایتی و جمهوری دومنیکنجنگل

بین هایتی و جمهوری دومنیکن  مالکوم جیلیز، مدیر پیشین دانشگاه رایس، یکبار   خاطرنشان کرد که مرز 
نظر می به  استیلن«طوری  »مشعل  وسیله یک  به  که گویی  به جنگل  2رسد  جیلیز  است.  زدایی ترسیم شده 

هیسپانولیا  کارائیب  در جزیره  هایتی  )همسایه  دومینکن  در جمهوری  مالیمتر  نسبتا  و  هایتی  در  ( 3گسترده 
، در طی چندین دهه به طور پیوسته و عمدتا به  1804مان استقالل خود در سال  کرد. هایتی از زاشاره می

تقریبا   که  حالی  در  است.  شده  درخت  از  خالی  سوخت،  و  زراعت  جنگل  99خاطر  هایتی  زدایی درصد 
اما در سال   4درصد پوشش جنگلی جمهوری دومنیکن هنوز دست نخورده باقی مانده است   33شده، حدود  

داشت درصد    80،  1900 پوشش جنگلی  نیز  این کشور  در جنگل5مساحت  تفاوت شدید  زدایی، شرایط  . 
 دهد.    اقتصادی متضاد بین دو کشور از نظر تفاوت در فقر و فقیرسازی گسترده را نشان می

افراد برای کشت و زرع و پخت خوراک  معموال جنگل زدایی در کشورهای رو به توسعه در نیاز اساسی 
شود؛ چوب حاصل از پاکسازی درختان  برای کاشت بذر و پرورش احشام پاکسازی می  ریشه دارد. جنگل

به کار می منازل  و گرمایش  دام شوم توسعه . جنگل6رود برای پخت خوراک  از  نیز مورد دیگری  زدایی 
زیست منابع  روی  روستایی  بیسواد  و  بزرگ  جمعیت  میاست:  اعمال  زیادی  بسیار  فشار  کنند.  محیطی 

گوید که »ما ساله می  87شود. فیلیس میلفورت  محیطی نیز باعث فقر بیشتر جمعیت مینابع زیستفرسایش م
اما میمی نیاز داریم  به درخت  نیازمندیم«دانیم که  پز هم  به خوراک و پخت و  از چند 7دانیم که  . هایتی 

می رنج  هم  به  آمیخته  برای  معضل  ناچارند  مردم  و  ندارد  وجود  برق  اصلی،  شهرهای  از  خارج  زیرا  برد 
 سوخت روی ذغال چوب تکیه کنند.   

 
1- Trackman et al. (1999). 

 است. م.   C2H2، استیلن یک هیدروکربور اشباع نشده با فرمول  acetylene torchمعادل  -2
اند. ای از جزایر در سند )هند و چین غربی( است که هایتی و دومینکن در آن واقع شده ، مجموعهanoliaHisp  -هیسپانولیا  -3

 م.  
4- USAID, Haiti Country Report (1998). 
5- World Bank (2002). 
6- World Bank (2002). 
7- “Haiti’s Deforestation Allows FloodWater to Run Unchecked,”USA Today, June 3, 2004. 
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دهد. اگرچه به خاطر فشار سنگین جمعیت روستایی کشورهایی مانند هایتی چنین معضالتی را شدت می
درصد   70اسب هستند، درصد زمینهای هایتی برای کشاورزی من 30زدایی، تنها فساد خاک در نتیجه جنگل

جمعیت هایتی به کشاورزی و زراعت معیشتی کوچک مقیاس وابستگی دارند و جمعیت این کشور با نرخ 
 .   1کنددرصد در سال رشد می 3/2متیر کننده 

ریشهجنگل بدون  است.  بوده  ویرانگر  جزیره  این  برای  هایتی  در  بوته زدایی  و  درختان  خاک  های  که  ها 
را   گرانبها  میسطحی  رودخانهحفظ  خود  مسیر  در  و  ریخته  اقیانوس  درون  به  را  کنند، خاک سطحی  ها 

به دنبال بارش سنگین، سیالبهای  آلوده می کند. بنابراین خاک هایتی توانایی جذب سریع آب را ندارد و 
فتاد  . ه2نفر در سیالب نزدیک ماپو جان باختند   1700دست کم    2004افتد. در ژوئن سال  عظیمی به راه می

پنج درصد جمعیت هایتی در فقر زندگی می از  و  بهداشتی   60کند، کمتر  نیز از مراقبت  درصد مردم آن 
اولیه برخوردارند و نیمی از جمعیت بزرگسال آن باسواد هستند. درآمد سرانه متوسط این کشور در سال  

اندازه    2003 نیم   380به  فقیرترین کشور  عنوان  به  هایتی  و  بود  غردالر  شناخته میکره  فرسایش  بی  شود. 
 محیط زیست موجب دوام فقر در این کشور شده است.   

دهد؟ در کشورهای دارای  زدایی در هایتی و جمهوری دومنیکن را توضیح میچه عاملی تفاوت بین جنگل
برای   کمتری  افراد  باسواد،  و  شهری  می  ]تملک[جمعیت  رقابت  جنگل  و  منابع  هایتی  اگرچه  کنند. 

اما تنها  جمهوری دو برخوردارند  تقریبا مشابهی  از جمعیت  نواحی   36مینکن  درصد جمعیت دومینکن در 
زندگی می فقط  روستایی  و  هایتی(  آمار  نصف  )تقریبا  به    17کنند  مشغول  در کشاورزی  درصد جمعیت 

فشار کمتری روی جنگل ایجاد میکارند که  است که  ها  از عواملی  باسوادتر شهری، یکی  کند. جمعیت 
 زدایی در جمهوری دومنیکن را کاهش داده است.  گلجن

درختان   قطع  به  همگی  )که  تنباکو  و  کاکائو  قهوه،  شکر،  به  عمده  اتکای  از  دومنیکن  اقتصاد  دگرگونی 
اند( به یک اقتصاد مبتنی بر گردشگری و کارخانجات صنایع سبک، دومین عامل توضیحی جنگلی وابسته
ثباتی سیاسی قادر نبوده تا این گذار به  . اقتصاد هایتی به خاطر بیزدایی در این کشور استکاهش جنگل

 ها را تجربه کند.    فعالیتهای اقتصادی سازگارتر با حیات جنگل
جنگل کمتر  نرخ  عامل  مهمترین  دارد. البته  ارتباط  نیز  حکمرانی  مسایل  به  دومنیکن  جمهوری  در  زدایی 

زیست سابقه  یک  از  دومنیکن  وجود  جمهوری  دولتی  نهادهای  است چون  برخوردار  عیب  بدون  محیطی 
اند.  اند که به مثابه یک مانع بر سر راه برش یکسره درختان جنگلی توسط کشاورزان بومی قرار گرفتهداشته 

شبکهدهه که  جنگلهاست  دفاتر  گشتهای  با  روستایی  پلیس  و  درختان داری  برش  از  تنها  نه  خود  زنی 
. در هایتی 3کننداند نیز جلوگیری میزدایی زمینهایی که قبال سکونتگاه شده از جنگل  زمینهای دولتی بلکه

 نهادهای ضعیفتری وجود دارند که چنین تالشهایی از طرف آنها اثربخشی بسیار کمتری داشته است.  
ه زدایی این است که قطع بخشی از درختان جنگل برای کشت بذر اغلب آسانترین رابخش طنزآمیز جنگل

رود. در نواحی روستایی با جمعیت متراکم که خانوارها  رهایی از فقر برای یک خانوار دهقانی به شمار می

 
1- USAID. Haiti Country Report (1998).  
2- Haiti’s Deforestation, USA Today, June 3, 2004.  
3- Sharpe (1977), p. 7–9. 
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زدایی یک نتیجه محتمل خواهد  در فقر مهلک زیسته و محدودیت روی قطع درختان ضعیف است، جنگل
نیازهای فردی است اما آثار   برداری از منابع مشترک جنگل، تامین بود. با این حال، انگیزه افراد برای بهره 

ماند. بازیگران این بازی در معمایی گرفتارند که آنچه  محیطی منفی نیرومندی از این کار به جای میزیست
رسد برای جامعه بد است و این بد اجتماعی به نوبه خود برای افراد نیز فرجامی برای افراد خوب به نظر می

نتیجه،   نفع همگان  بد به همراه خواهد داشت. در  به  اعمال محدودیتهای اکید روی برش درختان جنگلی 
رفاه  نیاورد.  روی  خدعه  به  که  کند  استخدام  کالنتر  یک  باید  بازی  این  حل  برای  جامعه  بود.  خواهد 
به نوبه خود از اثربخشی کالنتر  به پایداری اکولوژیکی توسعه روستایی وابسته است که  روستاییان عمدتا 

 ر کالنتر ضعیف باشد، همه متضرر خواهند شد.  کند. اگتبعیت می
 

 مالیه خرد در گوآتماال 
ام در گوآتماال بوده که در برابر کوههای  ترین سرزمین روستایی از نظر جمعیتی که تا کنون دیده متراکم

، شاید در دهمین  2004آتشفشانی ساحل جنوب غربی دریاچه آتیتالن قد بر افراشته است. در تابستان سال  
رم به گوآتماال در طی چندین سال بود که از این دهکده دیدار کردم. آنزمان من به همراه دانشجویان سف

بین المللی ایاالت متحده درباره تحصیالت تکمیلی مشغول انجام پیمایشی بودیم که توسط آژانس توسعه 
واقع در منطقه کوهستانی غربی تامین مالی شده بود. وقتی منزل    منابع و کاربردهای اعتبار در شش دهکده 

رفتیم، از ساکنان دهکده مایایی محلی درباره تراکم جمعیتی غیرنرمال آنجا سوال کردیم. به منزل پیش می
 آنها ماجرا را با یک داستان توضیح دادند:   

ای  خوان ظاهر شد که تقریبا کل دهکده آمیز در سان چندین نسل قبل در اوایل قرن بیستم، یک آفت فاجعه
گفتند و چندهزار نفر جمعیت داشت را محو کرد. در طی بدترین قسمت  که به زبان تزوتوهیل سخن می

برای چندین دهه   پاسفیک سرازیر شدند یعنی جایی که  به سواحل  این دهکده  از  بازماندگانی  این آفت، 
جمعیت ساحلی کوئیچه مایایی حاضر، اقلیتی بودند که به    سکونت یافته و به کشاورزی پرداختند و در میان

، جامعه تزوتوهیلی که از زندگی به مثابه اقلیتی در 1980کردند. در حدود سال  زبان تزوتوهیلی صحبت می
خوان   سان  به  تا  گرفت  تصمیم  بود  آمده  تنگ  به  ساحل  اقتصادی  کسادی  با  رویارویی  و  کوئیچه  میان 

تا آن زمان، زمینهای  بازگردد و در سرزمینی ک  البته  با فرهنگ آنان قرابت داشت دوباره سکنی گزیند.  ه 
تازه  توسط  و  گفته  قرار  مهاجران  اختیار  در  رسمی  طور  به  این  آنان  با  بود.  شده  اشغال  دهکده  به  واردان 

های کوچکی از زمین به هر یک از خانوارهای تزوتوهیلی تخصیص داد  وجود یک شهردار مهربان نقشه
 تنها به اندازه ساخت یک خانه کوچک جا داشت.    که

این داستان، راز تراکم باالی جمعیت را توضیح داد اما هنوز معمای دیگری باقی مانده است؛ ما در پیمایش  
چند   تنها  دهکده،  این  در  کارآفرینانه  فعالیتهای  نسبی  سودآوری  وجود  با  که  دریافتیم  اعتبار  به  مربوط 

دهندگان رسمی در ارتباط هستند. مساله به این شرح است: برای اطمینان مار با وامخانواده بسیار اندک ش
شود که سند  کننده داده میهای رجعتهای محلی، قطعات زمین به شرطی به تزوتوهیلیخانماندادن به بی

مث به  از زمین خود  اهرمی  استفاده  امکان  این سیاست آگاهانه،  نباشد.  قابل واگذاری  ابه وثیقه  مالکیت آن 
ماند، دسترسی برد. بنابراین جامعه در فقر و ناامیدی باقی میبرای دسترسی به بازارهای اعتبار را از بین می
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به اعتبار دارند و به کار روزمرد در کشاورزی و آجرکاری و کمک فصلی خیریه المللی های بینضعیفی 
 متکی هستند.   

این   اعتباری  مبادله  هر  در  بنیادین  واممساله  که  نمیاست  وام  100تواند  دهنده  که  باشد  مطمئن  -درصد 
گیرنده به  گیرنده، بدهی خود را خواهد پرداخت. کیفیت هر گونه وام معینی اساسا به تمایل و توانایی وام

های پیشین یک ذخیره امانی با یک دهنده بر اساس تجربه وام بازپرداخت وام بستگی دارد. مگر اینکه وام
هزینه   گیرنده وام غربالگری  فرایند  یک  نیازمند  معموال  وام،  تهیه  غیراینصورت  در  باشد  کرده  بر درست 

است. این فرایند غربالگری تنها برای وامهای بزرگ ارزش هزینه کردن دارد یعنی در مواردی که تفاوت 
ه طوری که سود  تواند روی اصل پول کالنی متکاثر شود بدهنده میبین نرخ بهره و هزینه سرمایه خود وام

-شود تا وام دهندگان، چنین هزینه غربالگری موجب میدهنده بزرگ باشد. هرچند که برای بیشتر واموام
وام اما  باشد  نداشته  تالش  ارزش  در گیرندگان میهای کوچک  و سهل  وثیقه جذاب  ارایه یک  با  توانند 

گیرندگان فقیر وام مجاب کنند. متعاقبا وامدهنده را برای دادن  برابر وام، مثال سند مالکیت یک زمین، وام
. برای نمونه  1طلبند دهندگان محلی پول مراجعه کنند که اغلب نرخ بهره گزافی میاغلب ناچارند تا به وام 

پیرامون بازارهای عمومی پرسه میام که وامدر گوآتماال دیده  قبال وامدهندگان پول در  های  زدنند و در 
دارند. در کنار درصد نرخ بهره دریافت می  10ای  اند، هفتهفروشندگان شلوار و پیراهن داده کوچکی که به  

 دهندگان پول، گاهی گزینه بدیل دیگری نیز وجود دارد.   وام
های دیگر نسبت به سان خوان ال الگونا دسترسی خبر خوب در گوآتماال این است که بسیاری از دهکده 

و   دارند  اعتبار  به  وام بیشتری  برای  زیادی  ناامیدی  منبع  وضعیت،  موسسات این  انبوه  است.  پول  دهندگان 
مالیه خرد، دسترسی بسیاری از بخشهای این کشور به وامهای کوچک را میسر ساخته است. موسساتی مانند  

  درآمد دارای وثیقهجنسس امپرساریال، فونداپ، بن رورال و فی الگریا )اعتقاد و لذت( به کارآفرینان کم
دهد تا بر اساس هالقیت خود یک کسب و کار کوچک را به راه کم ارزش یا فاقدوثیقه، این فرصت را می

 انداخته یا توسعه دهند و قدرت ایجاد درآمد به دست آورند.  
یابند؟ اساسا آنها از طریق حل موسسات مالیه خرد چگونه بر معضالت متعارف مبادالت اعتبار چیرگی می

اطمینان که  به وام  بازی  است،  اعتبار مربوط  مبادالت  وامبه  فقیر  با  های کوچکی میگیرندگان  آنها  دهند. 
وام از  کوچکی  گروههای  به  وام  فیزیکی، اعطای  سرمایه  جای  به  که  هستند  مدعی  وام،  الیق  گیرندگان 

ان تا برای بازپرداخت وام،  به دست گیرند  تا مهار سرمایه اجتماعی درون یک دهکده را  های  گیزه قادرند 
اعضای   بین  اعتماد  شبکه  یعنی  اجتماعی  سرمایه  توسعه،  به  رو  کشورهای  در  چون  کنند.  ایجاد  درستی 

دهندگان  آید. وامجوامع محلی معموال فراوان است، مزیت بزرگی برای موسسات مالیه خرد به حساب می
ی ناشی از وام بازپرداخت نشده دانند که وام گیرنده نکول کننده مایل نیست تا با گذاشتن بار بدهخرد می

توانند درباره ارایه اولین وام اطمینان حاصل کنند. در خود، همراهانش را ناامید کند و به همین خاطر  می
بر   بالغ  وام  بازپرداخت  نرخ  این شرایط،  وام  90نتیجه  اصلی گوآتماالیی درصد  مالیه خرد  های موسسات 

 
درصد    50مانند دشواری اخذ وام از مراجع رسمی در ایران و رجوع به بازار غیررسمی )نزول( که گاه نرخ سود آن تا بیش از    -1

 م.    اصل وام است.
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 ایجاد شده است.         بوده و در بنگاههای کوچک، هزاران شغل 
کند کند تا چنین موضوعاتی را درک کنیم؟ این نظریه به ما کمک مینظریه بازیها چگونه به ما کمک می

انسانی را طبقهتا انگیزه  بافتار خاص تعامل  افراد را پیشهای مطرح در یک  بینی کنیم. چنین  بندی و رفتار 
تنها جالب و مفرح است بلکه   نه  امکان عارضههنگامی که وضعیت بدتر میکاری  بازی  نظریه  یابی شود، 

آورد. این نظریه یاور ما در توسعه و اصالح نهادهایی است که درباره چرایی خرابی اوضاع را به وجود می
بتوانند فرصتهای اقتصادی را گسترش دهند. مثال نظریه بازی ابزاری برای درک و توسعه مستمر طرحهای  

گروهی در مناطقی مانند گوآتماال بوده است. این کاربرد و بسیاری از کاربردهای دیگر در فصل دهی  وام
 شود.   بعدی شرح داده می
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 ها  بازی

 
 
 

  
 کند... ای زندگی نمیهیچ انسانی جزیره

 17جان دان، مدیتیشن 
 
 

نامرئی« آدام اسمیتطبق   به  ، جریان  مفهوم »دست  افراد خودخواه  بازار متشکل از  مبادله آزاد هر 
می برای جامعه  عایدی  بهترین  به  افزوده سادگی  موثرترین  از  یکی  که  انجامد.  است  این  بازی  نظریه  های 

دهد خیرخواهی »دست نامرئی« فقط یک حالت خاص است تا یک واقعیت عمومی درباره ثمرات نشان می
در   واقعا  در  اقتصادی.  میخودخواهی  مشاهده  موارد  از  میتعدادی  نامرئی  دست  که  یک کنیم  به  تواند 

مجازات   آنها  خودخواهانه  رفتار  خاطر  به  را  بازیگران  و  شده  تبدیل  بدخواه  و  خشن  آنچه  دست  کند. 
نیست. در واقع   این گونه  اغلب  اما  برای جامعه خوب است  این است که گاهی خودخواهی  خواهیم دید 

 شود.   کارکرد، خودخواهی به نتایج اقتصادی بسیار ضعیفی منجر میخوشخارج از نظم نهادهای 
 

 نظریه بازی
از خاستگاه  بازی  بینش نظریه  ظهور چنین  به درک چگونگی  که  است  برخوردار  مهمی های جذابی  های 

می  دهه  کمک  در  کورنو  آگوستین  فرانسوی،  اقتصاددان  اثر  دیدگاه 1830کند.  از ،  اولیه  اجمالی  های 
بندی رفتار استراتژیک را آشکار ساخت. کورنو مدل مشهوری از رقابت استراتژیک بین دو بنگاه صورت

های بعدی نظریه بازی را در خود داشت. اما او هرگر قادر نبود تا مفهوم  ارایه داد که از پیش برخی از بینش 
بافت  برای  را  تعادلی خود  نتایج  جواب  برای چند دهه،  و  دهد  تعمیم  دیگر  نوع  های  مطالعه  برای  تنها  او 

 شد.   آفرین تلقی میمحدودی از رقابت بین دو بنگاه بنیش
ها و  جان فون نویمان و اسکار مورگنشترن، ریاضیدانان دانشگاه پرینستون به خاطر چاپ کتاب »نظریه بازی

-ه بازی به حساب می یعنی اولین اثر در زمینه نظریه بازی به عنوان بانیان نظری 1943رفتار اقتصادی« در سال 
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های دونفره که قدرمطلق برد یک ای از بازیآیند. آنها ثابت کردند که در هر بازی با جمع صفر یعنی طبقه
بازیگر به اندازه زیان بازیگر دیگر است،  یک جواب تعادلی وجود دارد )امیل بورل، ریاضیدان فرانسوی  

 ند(.   هایی ضرورتا جوابی نداراعتقاد دارد که چنین بازی
بینش  زیربنای  ایجاد  دنبالهشاید  افراد  و  نش  و  های وسیع جان  نویمان  فون  اولیه  اثر  پیامد  مهمترین  او،  رو 

ای به قلم سیلویا  مورگنشترن باشد. نش که زندگی و کار تحسین شده او به صورتی درخشان در زندگینامه
به همین نام و با شرکت راسل کرو   2002  ( یعنی »یک ذهن زیبا« و فیلمی برنده جایزه آکادمی1998نسار )

سازی ریاضی رفتار ها و مدلترین نتیجه نظریه بازیبه تصویر کشیده شده است در هنگام استخراج برجسته
مقاالتی با نام »نقاط   1951و  1950های اجتماعی، دانشجوی دوره تکمیلی دانشگاه پرینستون بود. او در سال

های غیرتعاونی« نوشت که حاوی مفهوم مشهور تعادل نش هستند. نش  »بازی نفری« و    Nهای  تعادلی بازی
بینش خط  بسیار گسترده شکنانهبا  تا مقوله  تعمیم داد  نویمان و مورنگشترن را  نتیجه کار فون  تعامل اش  تر 

 انجامد را در بر گیرد.   اجتماعی که ضرورتا به بازی با جمع صفر نمی
تقریبا  مفهوم نش  از قدرت  بی  بخشی  ناشی میاز سادگی  به خاطر آالیش آن  نش  تعادل  فهم  برای  شود. 

های بالقوه هر ای از استراتژی( مجموعه2( دو یا چند بازیگر )1آورید که هر بازی شامل سه عنصر است: )
  چنانچه استراتژی های به کار رفته توسط هر بازیگر.  ها یعنی تابعی از ترکیب استراتژی( بازدهی3بازیگر و )

استراتژی به  واکنش  بهترین  بازی،  در  بازیگر  مجموعه  هر  این  آنگاه  باشد  دیگر  بازیگران  تمامی  های 
به عبارت دیگر اقدامات سایر بازیگران هر چه باشد هیچ بازیگری اقدام خود    ها تعادل نش است. استراتژی

و دیگر مفاهیم نظریه بازی   دهد. )در ضمیمه کتاب برای خوانندگان ناآشنا، مفهوم تعادل نش را تغییر نمی
 اند(.  اند با تفصیل بیشتری معرفی شده که در کتاب به کار رفته

ای از  شوند، نمونه ساده بازی دو خودرو که به صورت همزمان از غرب و شمال به یک تقاطع نزدیک می
رت ادامه  های موجود برای هر خودرو به صودهد. فرض کنید استراتژیمفهوم تعادل نش را به دست می

آورند. در صورتی مسیر یا توقف. اگر هر دو ادامه دهند دچار خسارت شده و بازدهی اندکی به دست می
که هر دو توقف کنند وقت خود را با کشمکش برای تعیین نوبت گذر از تقاطع تلف خواهند کرد. در این  

ودروی مسیر غرب ادامه  بازی دو تعادل نش وجود دارد: در یکی خودروی مسیر شمال توقف کرده و خ
دهد. هر دو حالت  دهد و در دومی خودروی مسیر غرب توقف کرده و خودروی مسیر شمال ادامه میمی

 .  1روند تعادل نش هستند چون بهترین واکنش به رفتار بازیگر دیگر به شمار می
اولین و مهمترین استدالل برای  چرا انتظار داریم که یک جواب برای بازی، تعادل نش باشد؟ برهان خلف،  

-اثبات این نکته است: اگر نتیجه خاصی تعادل نش نباشد آنگاه هر یک از طرفین با انحراف از آن نفع می
برند. به عالوه در صورتی که یک بازی از تعادل نش منفردی برخوردار باشد برای هر بازی که بازیگران  

پیش  بتوانند  استدالل  نتیخوش  کنند یک  میبینی  پیش جه شهودی شکل  بازی یک دهد. چنین  برای  بینی 

 
تدوین یکی از دو تعادل نش به صورت قانون معقول است. در ایاالت متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، مسیر غرب از   -1

می نزدیک  شمال  مسیر  به  راست  سمت  از  چون  بود  خواهد  برخوردار  تقدم  پرورش  حق  با  که  اختیاری  تشخیص  یعنی  شود 

 انجامد.    ها به القای رفتار کارآمد میمرور ایمن و سریع در تقاطعانتظارات رفتاری منجر به ارتقای عبور و 
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کننده می و خودتقویت  آورده  به وجود  کانونی  مینقطه  باثباتی شود.  »نسخه«  مثابه  به  را  نش  تعادل  توان 
به   را  رفتاری  سوم  طرف  یا  سنت  اجتماعی،  هنجار  یک  چنانچه  نمونه  برای  کرد.  توجیه  نیز  بازی  برای 

درباره بازی انتظاراتی به وجود آورد آنگاه هیچ یک از بازیگران برای انحراف از بازیگران پیشنهاد کرده و  
استراتژی  بازیگران  اگر  نهایت  در  داشت.  نخواهد  میلی  تجویزها  اساس این  بر  را  زمان  طی  در  خود  های 

رین  سازد که در آن بازیگران بهتآزمون و خطا تجربه کنند آنگاه واپسین نقطه بازی یک تعادل نش را می
 دهند.   واکنش تقویت شونده نسب به رفتار یکدیگر را به صورت متقابل توسعه می

-شاید اتفاقی نبود که همراه با افسردگی نش به دلیل بیماری اسکیزوفرنی در طی چند دهه بعد از کار خط 
ردگی نهاد. اش، نظریه بازی نیز به رغم چند پیشرفت اندک در زمینه کاربردهای اقتصادی رو به پژمشکنانه 

( شلینگ  توماس  عنوان  1960اثر  با  ستیز  (  گرت استراتژی  توسط  تاکر  آلبرت  زندانیان  معمای  کاربرد  و 
با عنوان  1968هاردین ) اثرش  به شمار میتراژدی منابع مشترک  ( در  استثنای بزرگ  تا دهه  دو  البته  رود. 

ده بودند. در واقع تا آن زمان، اقتصاددانان درک قدرت و عمومیت مفهوم تعادل نش را شروع کر  1980
شد. این فرایند  تجدید قالب بخش زیادی از نظریه اقتصاد خرد مدرن به زبان نظریه بازی داشت شروع می

می دشواری  به  امروزی  اقتصاد  علم  در  که  طوری  به  است  یافته  شاخه  ادامه  مجله  هر  از  موضوعی  توان 
آسایی جان نش تقریبا به طرز معجزه   1980تا اواخر دهه  متعارف یافت که فاقد اصطالح »تعادل نش« باشد.  

از بیماری روانی خود نجات یافت. عالوه بر این جان نش به پاس مفهوم انقالبی جواب خود و اثرش درباره 
بازی های چانهمدل احتساب  برای  را  تعادل نش  هارسنی که  و جان  رینارد سلتن  با  و  زنی همراه  پویا  های 

 2005را دریافت کرد. جایزه نوبل سال    1993ات ناقص تعمیم داده بودند جایزه نوبل سال  بازیهای با اطالع
تعمیم پیشگامانه  که  آومن  روبرت  و  شلینگ  توماس  به  بازی  نظریه  درباره  آثاری  برای  نیز  و  اقتصاد  ها 

 کاربردهای مهمی از مفهوم جواب پایه نش ارایه داده بودند تعلق گرفت.    
ق ابزار  نش  بیشتر تعادل  امروزی،  مشترک  برداشت  مطابق  است.  توسعه  مسایل  درک  برای  درتمندی 

»برنده  مقوله  از جنس  اوقات  اکثر  اقتصادی در  مبادله  مثال  نیستند.  نوع جمع صفر  از  اقتصادی  -رفتارهای 
ری  های دیگخواهند برنده نباشند(. پدیده ای که میبرنده« است )البته ممکن است برخی از طرفین به اندازه 

گیرند.  بازنده« قرار می-همچون فرسایش محیط زیست یا فساد اقتصادی اغلب اوقات در زمره بازی »بازنده 
 در نتیجه تعادل نش برای درک ساختارهای انگیزشی منجر به نتایج ناخوشایند مفید است.   

حاالت را به مثابه    توان مدل هر یک از اینگردیم. میاکنون به پنج حالت مورد اشاره در فصل اول باز می
یک بازی ساده نرمال دو نفری دارای دو استراتژی طراحی کرد. شکل نرمال یک بازی که گاهی شکل 

های خود را از  که استراتژی   1شود از یک ماتریس بازدهی با یک بازیگر افقی یعنی بازیگر  ایستا نامیده می
انتخاب می بازیگر  ردیف  یعنی  بازیگر عمودی  و یک  انتخاب استراتژی  که   2کند  ستون  از  را  های خود 

ها را به صورت همزمان یا دست کم به صورت شود. در شکل نرمال بازیگران استراتژیکند تشکیل میمی
و    1های قسمت چپ و پایین هر سلول متعلق به بازیگر  کنند. بازدهیمستقل از آگاهی دیگری انتخاب می

 است.      2ق به بازیگر بازدهی قسمت راست و باالی هر سلول متعل
 

 های هماهنگی: نزاع زن و شوهری و شکار گوزن بازی
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فرض کنید در داستان رشوه و فساد فصل اول یک کاسبکار وجود دارد. مدلی از شکل نرمال این بازی در 
شعبه  1-2نمودار   برای گشایش  کاسبکار  این  کنید  تصور  است.  نیاز نمایان  مجوز  اخذ  به  پایتخت  در  ای 

برگزیند.  دارد را  فاسد یکی  رفتار  و  رفتار صادقانه  بین  باید  او  انتشار چنین مجوزی  باجه  به  هنگام ورود   .
می او  به سرعت  همچنین  را  او  تقاضای رشوه، درخواست  بدون  باجه  کارمند  که  باشد  داشته  انتظار  تواند 

دالری به    50اسکنانس    های بوروکراسی، یکانجام دهد یا با آگاهی از تاثیر پول چای در چرخیدن چرخ
شناسانه به کار درخواست رسیدگی تواند وظیفهعنوان زیر میزی ارایه کند. به همین ترتیب کارمند باجه می

 شود.   دالری پیگیری می 50کند یا به کاسبکار پیشنهاد دهد که کار مجوز در قبال یک انعام جزئی 
 

 
 بازی فساد  -، نزاع زن و شوهری 1-2نمودار 

 
ای است که در سلول واقع در تقاطع ردیف پایینی و ستون  شونده   نگ فساد سرشار از رفتارهای تقویتفره

نمودار   راست  می1-2سمت  را شکل  نش  تعادل  یک  و  ،  دارد  رشوه  دریافت  انتظار  دولت  کارمند  دهد. 
می گردن  کار  این  به  نیز  بازدهی  کاسبکار  کاسبکار  سلول    1نهد.  پایین  و  کارمند  واحدی گوشه چپ  و 

آورد. با معین بودن رفتار دیگری، واحدی گوشه راست و باالی سلول را به دست می  3دولت نیز بازدهی  
کند. اگر کاسبکار نتواند مجوز را بگیرد هیچ بازدهی نخواهد  هیچ یک انحراف از این نتیجه را انتخاب نمی

بازدهی   به  دادن رشوه  با  بگیرد  رسد. چنواحدی می  1داشت در صورتی که   3انچه کارمند دولت رشوه 
شود. اگر هر یک از دو بازیگر با  کند در غیر این صورت هیچ چیزی عایدش نمیواحد بازدهی تحصیل می

وجود عدم صداقت بازیگر دیگر، صادقانه بازی کند آنگاه احتمال پیگرد قانونی بازیگر غیرصادق باال رفته  
کند چون دردسر این  ها چنین واکنشی را دیکته نمیتار بازدهییابد. اما ساخکاهش می  -2و بازدهی او به  

می فرهنگی  انتظارات  بنابراین  رساند.  خواهد  به عدد صفر  را  بازیگر صادق  احتمال  نتیجهاقدام،  ای  توانند 
به استقرار تعادل نش   انتظار دریافت آن را دارند و  انتظار پرداخت رشوه و کارمندان  افراد  ایجاد کنند که 

 انجامد.     د، فساد( می)فسا
با   کاسبکار  صداقت(.  )صداقت،  فساد  بدون  نش  تعادل  دارد:  وجود  نیز  دیگری  تعادل  بازی  این  در  البته 

می نزدیک  باجه  به  کار  برای گردش  مقرر  مبلغ صرفا  پرداخت  دولت در انتظار  کارمند  شاید چون  شود. 
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ت دارد  اندکی  دلیل  است  به ندرت رشوه دریافت کرده  را  گذشته  از طرف کاسبکار  پیشنهاد رشوه  توقع  ا 
آنها   بین  بنابراین  شود.  تلقی  آمیز  توهین  حتی  یا  نابهنجار  امری  مثابه  به  رشوه  است  ممکن  باشد.  داشته 

واحدی برای کارمند    1واحدی برای کاسبکار و بازدهی    3شود. بازدهی  دالری رد و بدل نمی   50اسکناس  
را خواهند داشت و    -2د راه صداقت را پیش نگیرند آنگاه بازدهی  دولت خواهد بود. اگر هر یک بخواهن 

 آورد.   از این روی نتیجه به صورت خودکار دوام می
های هماهنگی دارای  . در تمامی بازی1به این ترتیب در این بازی امکان استقرار دو تعادل نش وجود دارد 

 nاستراتژی، تعداد  nنفری با    mهماهنگی    ای صادق است. در حالت عمومی بازیدو استراتژی چنین نکته 
پیش اغلب  دارد.  وجود  نش  میتعادل  اتفاق  واقعا  که  تعادلی  به  بینی  گذشته  بازی  اما  است  دشوار  افتد 

دانیم این است که در نهایت  هدایت بازی آتی گرایش دارد. تمامی آنچه درباره یک بازی هماهنگی می
های  گیری زمان و فضا، پول، انواع مختلف برنامهرسند. اندازه هماهنگی میبازیگران روی رفتار مشابهی به  

-های دیگری از فهرست بی افزاری، کلید دوشاخه برق، مد روز )مانند کراوات، شال و پیراهن( نمونهنرم
 پایان بازی هماهنگی در زندگی روزمره هستند. ترجمه کتاب به زبان فارسی و مطالعه کتاب به زبان فارسی

 .   2توسط شما یک بازی هماهنگی است
ای از بازی هماهنگی است که اغلب بازی دعوای زن و شوهری  ، نوع ویژه 1-2بازی ارایه شده در نمودار  

می تصمیمنامیده  در حال  بازی یک زوج  این  متعارف  اولیه  مدل  قرار شود. چون  تنظیم یک  برای  گیری 
دهد، این نام عجیب روی  فعالیت دیگر، دلخواه زن است را نشان میمالقات که یک فعالیت دلخواه مرد و  

شود که زن و شوهر شیفته یکد یگرند به طوری که ترجیح آن گذاشته شده است. در این بازی فرض می
 دهند حتی در صورت تحمل دومین فعالیت دلخواه خود در کنار یکدیگر باشند.   می

-ای از بازی هماهنگی است که اغلب نزاع زن و شوهری نامیده می ، نوع ویژه 1-2بازی مربوط به نمودار  
تصمیم به  مربوط  اولیه  نمونه  از  بازی  این  عنوان عجیب  برنامه یک گردش شود.  درباره  گیری یک زوج 

-گیرد؛ در این بازی یکی مرد طرفدار یک برنامه و زن طرفدار برنامه دیگری است. فرض میسرچشمه می
به طوری که ترجیح میشود که زوج مزبور شیف برنامه  ته یکدیگرند  دهند حتی در صورت تحمل دومین 

 مورد عالقه خود در کنار هم باشند.   
نزاع زن و شوهری به عنوان یک بازی هماهنگی دو نفری از دو تعادل نش برخوردار است اما هر یک از  

شد اما شما ترجیح انگلیسی نوشته میها مورد پسند یکی از دو بازیگرند. اگر این کتاب به زبان  این تعادل
آمد. نگارش به  دادید آن را به زبان اسپانیایی بخوانید وضعیتی به مانند نزاع زن و شوهری به وجود میمی

، تعادل  1-2کند. در بازی فساد نمودار  گیرد اما کار را برای شما راحت میزبان اسپانیایی وقت بیشتری می
 برد.   دهد و مقام دولتی در حالت وجود فساد نفع بیشتری میبهتری قرار میصداقت کاسبکار را در وضعیت  

 
استراتژی  -1 در حالت  که  دارد  تعادل نش سومی وجود  واقع  میدر  مختلط رخ  و های  بازیگران گاهی صادق  آن  در  و  نماید 

-حالت استراتژی مختلط میبه    9های نش استراتژی محض را در نظر داریم و در فصل  گاهی فاسدند. در حال حاضر فقط تعادل 

 پردازیم. 

 در متن اصلی نگارش کتاب به زبان انگلیسی و خواندن به زبان انگلیسی بوده است. م.   -2
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به مقایسه تعادل های نش بازی فساد با  اکنون به داستان مهاجرت که در فصل اول مطرح شد بازگردیم و 
نمودار   از جانب دستمزذ    2-2بازی مهاجرت  و جیمی  یعنی رونی  بازی مهاجرت دو دهقان  بپردازیم. در 

شوند. آنها در فکر مهاجرت به ایاالت متحده یعنی جایی که اکنون تعداد  عت مناطق شمالی تمطیع میپرمنف
هموطنانشان سکنی گزیده  از  روستایی اندکی  دستمزد  اندک  به  باید  نکنند  مهاجرت  آنها  اگر  هستند.  اند 

توانند یک ن( میواحدی به دست آوردند. چنانچه هر دو بروند )رفت  1وطن خود قناعت کرده و بازدهی  
شبکه کوچک درست کرده و مخارج زندگی را باهم تقسیم کنند، کار بیابند و کسی را داشته باشند که به  

با او صحبت کنند. در این صورت بازدهی مهاجرت برای هر دو آنها برابر   واحد است. در   3زبان مادری 
تن  خاطر  به  مهاجر  فرد  کند  مهاجرت  آنها  از  یکی  تنها  که  بازدهی  صورتی  می  -2هایی  که  فردی  ماند  و 

 واحدی خواهد داشت.     1بازدهی 
 
 

 جیمی 
 

 رفتن ماندن

,−2 1 ,3  رفتن 3
 رونی

,11 ,−1  ماندن 2
 مهاجرت   -، بازی شکار گوزن2-2نمودار 

 
همانند مثال فساد، مهاجرت نیز یک بازی هماهنگی با دو تعادل نش )ماندن، ماندن( و )رفتن، رفتن( است.  
البته عکس مثال فساد که کاسبکار تعادل نش )صداقت، صداقت( و کارمند دولتی )فساد، فساد( را ترجیح 

دانند. مثال  نفر تعادل )رفتن، رفتن( را نسبت به )ماندن، ماندن( برتر میدادند در مثال مهاجرت، هر دو  می
-)گاهی بازی تضمین نام دارد( به شمار میشکار گوزن  ای از بازی هماهنگی نوع  مهاجرت نیز نمونه ویژه 

رود. نام این بازی از ایده ژان ژاک روسو درباره دو شکارچی که برای تعقیب انفرادی خرگوش صحرایی 
با گوشت زیاد( تصمیم )شک اما  با گوشت کم( یا تعقیب مشترک یک گوزن )شکار خطرناک  اما  ار امن 
دهد که همکاری هماهنگ گیرند اخذ شده است. شکار گوزن  وابستگی متقابل استراتژیکی را نشان میمی

یگران منافع مستقل تری وجود دارد که در آن بازانجامد اما تعادل امنشده بین بازیگران به تعادل برتری می
کنند. یعنی احتمال شکست یک شکارچی تنها از گوزن بسیار باالتر از ناکامی او در شکار خود را دنبال می

 یک خرگوش است. 
های دیگر وجود دارد اما بازیگران تنها در صورت اعتقاد به  در شکار گوزن، یک تعادل نش برتر از تعادل

انت  را  بازیگر دیگر آن  متقابل  به  عمل  بازیگر گرونده  این صورت ممکن است  غیر  خاب خواهد کرد. در 
، یک بازیگر برود  2-2شکار گوزن به خاطر بازدهی پایین متضرر شود. مثال اگر در بازی مهاجرت نمودار  

بازدهی   با  مهاجر  بازیگر  آنگاه  بماند  دیگر  بازیگر  می  -2اما  مهاجرت دچار خسران  دو  هر  چنانچه  شود. 
 آورند.   واحدی ماندن باالتر است به دست می  1واحدی که از بازدهی   3زدهی کنند آنگاه با

می گفته  اقتصاد  علم  پارتویی در  برتری  ماندن(  )ماندن،  به  نسبت  رفتن(  )رفتن،  استراتژی  که جفت  شود 
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بهتری می موقعیت  به  بازیگری که  یا دست کم  بازیگر  برای هر دو  استراتژی  بهترین  یعنی  رسد در دارد. 
بدتر نمیحا نیز  بازیگر دیگر  این مثال موقعیت هردو  لی که موقعیت  انتخاب )رفتن، رفتن( است )در  شود 

-نام میکارایی پارتو  تر نباشد  ها که نسبت به مجموعه دیگر پستبازیگر بهتر شد(. هر مجموعه از بازدهی
حیات مفهومی  اقتصادی،  توسعه  در  بازی  نظریه  کاربرد  در  پارتو  کارایی  تعادلگیرد.  چون  است  های  ی 

 های توسعه هستند.   ناکارای پارتو اغلب مربوط به دام
نمونه  نمیدر  و شوهری  مانند دعوای زن  هماهنگی  بازی  از  تعادلهای دیگری  مبنای  توان  بر  را  های نش 

ساد، فساد(  ، اگر از تعادل )ف1-2بندی کرد. برای نمونه در بازی فساد نمودار  معیار پارتو یا برتری پارتو رتبه
بهتر خواهد   به تعادل )صداقت، صداقت( حرکت کنیم عکس وضعیت کارمند دولت، وضعیت کاسبکار 

بندی  ها را برمبنای معیار پارتو رتبه توان تعادلدهد، نمیشد. چون هر بازیگر یک تعادل نش را ترجیح می
مواردی   با    nکرد. در چنین  بازیگر  nتعادل نش  هر  برای  تعادل نش    استراتژی موجود  هر  و  دارد  وجود 

 های دیگر برتری پارتو ندارد.   تواند کارای پارتو باشد. به دیگر سخن هیچ تعادلی نسبت به تعادل می
های نش متفاوت برابر است، سومین نوع بازی هماهنگی به  که بازدهی باریگران در تعادل  هماهنگی محض

می بازیشمار  پیشین  فهرست  از  مثالی  زبان،  میهرود.  آیا  است:  زبان  ا  روی  هماهنگی  که  گفت  توان 
ای  ها در جامعهرومانیایی به عنوان یک زبان مشترک از زبان سوئدی بهتر است یا بدتر؟ هر یک از این زبان

های دیگر بر رواج یابد، بازدهی یکسانی به همراه دارد. عکس مواردی که یک تعادل نش نسبت به تعادل
برتر   پارتو  معیار  احتمال  مبنای  بینی  پیش  برای  پیشینی  دلیل  هیچ  هماهنگی محض  بازی  در  است  بدتر  یا 

ها قرار بندیهای هماهنگی دیگری هستند که در هیچ یک از این دستهبیشتر وقوع یک تعادل نیست. بازی 
 گیرند اما به تعداد استراتژی در آنها تعادل وجود دارد.   نمی

اغلب  بازی هماهنگی  انواع  از  پیرامون    1های نش، نقاط کانونی هستند که فرگشت تعادل  در هر یک  آنها 
نقطه کانونی پذیرد. اولین بار توماس شلینگ، برنده جایزه نوبل، اصطالح  هنجارهای اجتماعی صورت می

در   شلینگ  برد.  کار  به  رفتار  از  خاصی  هماهنگی  گونه  سمت  به  افراد  گرانش  روش  توصیف  برای  را 
گزارش کرد از تعداد بسیار زیادی از دانشجویان کالج ساحل شرقی   تراتژی ستیزاسای که در کتاب  تجربه

در  را  شخصی  هنگامی  چه  و  مکان  چه  در  باشد،  نشده  تعیین  قبل  از  زمانی  و  مکان  هیچ  اگر  که  پرسید 
کنند. بخش غالب آنها پاسخ یکسانی دادند: هنگام ظهر و زیر ساعت بزرگ ایستگاه نیویورک مالقات می

های دیگر نیویورک بهتر مومی. نکته اینجاست که شاید »ظهر در ایستگاه مجلل عمومی« از مکانمجلل ع
می فکر  که  جایی  درباره  بازیگران  گمان  فرض  با  قرار  نباشد.  آنجا  در  آنها  بازیگران  دیگر  دید  از  کنند 

 گذارند جواب باال بهترین واکنش است.   مالقات می
نگی نقشی حیاتی ایفا کند. در مثال قبل، توانایی دو نفر در برقراری ارتباط  تواند در بازی هماهارتباطات می

بازی هماهنگی محض  انتخاب مکان و زمان قرار مالقات در دستیابی آنها به یک تعادل نش در  از  پیش 
بندی  های نش آن قابل رتبه هماهنگی و به ویژه در شکار گوزن که تعادل  کند. بنابراین در بازیکمک می 

به عهده ارتویی هستند، رهبری کلیدی است و ارتباطپ بازیگران را  به تمامی  پارتویی  برتر  استراتژی  دهی 

 
1- Evolve 
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گیرد. در بازی نزاع زن و شوهری به مانند مثال فساد، ممکن است یک بازیگر تالش کند تا به بازیگر می
اتخاذ   را  او  ارجح  تعادل نش  نتیجه  با  متناظر  استراتژی  که  بباوراند  ممکن  دیگر  نمونه  برای  کرد.  خواهد 

است کارمند دولت بکوشد تا به کاسبکار پیغام دهد که بدون پرداخت زیرمیزی »هیچ کاری در آن اداره 
 شود«.   انجام نمی

بازی تعادل انواع  تمامی  نش  بازی  های  در  که  همین  هستند.  نیز  »چسبندگی«  به  مشهور  هماهنگی  های 
یافت استقرار  نش  تعادل  یک  اغلب    هماهنگی  نیز  باشد  داشته  وجود  پارتویی  برتر  بدیل  تعادل  اگر  حتی 

شود )این  نامیده میشکست هماهنگی  حرکت به سمت آن دشوار است. در توسعه اقتصادی چنین وضعیتی 
کلید   ترتیب  شد(.  خواهد  تشریح  سوم  فصل  در  رایانه  QWERTYمفهوم  کیبوردهای  نمونهدر  ای  ای، 

-در راحت  kو    jای نظیر  های نسبتا کم استفاده گی است. چرا باید دکمهساده و مشهور از شکست هماهن
 مهمتر است؟    iو   eهایی مانند اند در حالی که دسترسی به دکمهترین مکان قرار گرفته

استانفورد  در مقاله  به این پرسش پاسخ   1985ای در سال  پال دیوید، تاریخدان اقتصادی مشهور دانشگاه 
نخستیمی در  دستگاه، دهد.  روی  واژگان  سریع  سریع  کوبیدن  با  فروشندگان  تحریر،  ماشین  روزهای  ن 

می قرار  تاثیر  تحت  را  بالقوه  که   مشتریان  بودند  شده  جایگذاری  طوری  تحریر  ماشین  کلیدهای  دادند. 
راستای یک چکش در  تحریر  ماشین  که حروف  کنید  )توجه  نداشتند.  انطباق  تایپ  با سرعت  تایپ  های 

قرار گرفته بود(. پیش از این که ما ناچار شویم تا امور تایپی   QWERYکلید  د روی صفحهردیف واح
بنگاه  دهیم،  انجام  رایانه  با  را  ترتیبات  خود  که  تایپ  مدارس  از  می  QWERYها  آموزش  دادند،  را 

ا به عنوان  ها هر نوع دیگری از صفحه کلید رکردند. بنابراین لزومی نداشت که بنگاه استخدام می  تایپیست 
کلید دووراک که در سال    QWERYبدیل   با وجود صفحه  کنند.  این وضعیت    1932ذخیره  ارایه شد 
را در مکانطعنه و معمولی  است. دووراک حروف صدادار  ادعا آمیز  و  بود  داده  قرار  قابل دسترسی  های 

ای از به مثابه نمونه  QWERTY. صفحه کلید  1درصد سریعتر است  30به میزان    QWRYشد که از  می
قفل فرایند  از  مثالی  و  تاریخی  نتیجه یک تصادف  پایینی شکست هماهنگی،  تعادل نش سطح  شدگی که 

 ایجاد کرده تا امروز دوام آورده است.         
تواند جوامع را به مسیری سطح پایین گرفتار های توسعه اقتصادی میدر ادامه مشاهده خواهد شد که بازی

سط که  کلید  کند  صفحه  جریان  مانند  وضعیتی  به  آنها  توسعه  از    QWERTYح  ترکیبی  شود.  گرفتار 
ریشه عمیقا  اجتماعی  هنجارهای  و  تاریخی  فرایندهای  استراتژیک،  متقابل  میوابستگی  همانند  دار  توانند 

القوه مثال فساد در مکزیک و مناطق دیگر، جوامع را در تعادل نشی گرفتار کنند که نسبت به تعادل نش ب
 بدتر است.   

 

 
( تحت عنوان »افسانه کلیدها« که 1990برتری بدون تردید صفحه کلید دووراک در مقاله استن لیبوویچ و استفان مارگولیس )  -1

نیروی دریایی در مستندسازی برتری دووراک مخدوش بوده و خود دووراک در نتایج این آزمون نفع    هایمدعی بودند آزمون

می تایید  کس  هر  تقریبا  هم  هنوز  بود.  شده  کشیده  چالش  به  است  داشته  که  مالی  بهینه    QWERTYکند  کمتر  به صورتی 

 ود.    ش طراحی شده و ماندگاری آن تا حدی به وابستگی به مسیر طی شده مربوط می
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 کبوتر -های شاهینبازی
بازی از  قطعهبسیاری  مانند  چیزی  سر  بر  تضاد  اقتصادی،  کاالیی های  یا  مشترک  زندگی  غذا،  زمین،  ای 

توانند مالک آن باشند، از آن لذت ببرند یا آن را  خصوصی که تنها یک شخص یا یک گروه از افراد می
نشان می بازی شاهیندهد. اساس چنمصرف کنند را  بزدل خطاب   -ین تضادهایی در  بازی  کبوتر )گاهی 

های هماهنگی، هرچه افراد بیشتری رفتار معینی از خود بروز دهند آنگاه شود. در بازی شود( تحلیل میمی
بیشتر خواهد شد. در بازی  انفرادی  کبوتر دقیقا حالت عکس    -های شاهینجذابیت آن رفتار برای بازیگر 

چه تعداد بیشتری از بازیگران دیگر به نوع معینی از رفتار اختصاص داده شوند آنگاه تعداد  برقرار است. هر
-بیشتری از بازیگران انفرادی خواهان انجام رفتاری مغایر خواهند بود. فرض کنید که دو کوهنورد سخت 

یلند تا فقط آنها از  یابند که تنها یک مسواک برای هر دوی آنها وجود دارد. هر دو نفر ماگیر ناگهان در می
شود اما مسواک یک وسیله بهداشتی  مسواک استفاده کنند. قطعا مسواک توسط یکی از آنها استفاده می

دهد  خواهد آن را به صورت اختصاصی به کار برد و ترجیح میشخصی است و هر یک از دو کوهنورد می
تعادل نش   از مسواک استفاده تا به جای تسهیم مسواک دیگری آن را داشته باشد. در  فقط یک شخص 

 کند. می
باندی به هم  اوضاع مشابه بسیاری همانند نمونه مسواک را در نظر بگیرید: دو خودرو روی یک پل یک 

شوند؛ کدام یک باید توقف کند و کدام یک به مسیر خود ادامه دهد؟ یک جفت بنگاه مایلند  نزدیک می
اندازه محدود و ویژگی هزی با  بازاری  بازار تنها  وارد  اندازه محدود  به  با توجه  باالی ورود شوند.  ثابت  نه 

کند تا در یک شود؟ یک نمایندگی دولتی توافق مییک بنگاه به سود خواهد رسید. کدام یک وارد می
دهکده چاه آبی حفر کند مشروط بر آنکه اهالی بتوانند درباره محل گودال آب تصمیم بگیرند؛ موقعیت  

م یک از خانوارها نزدیک خواهد بود؟ تضاد به خاطر یک منبع کمیاب، عنصر مشترک  چاه به امالک کدا 
 کبوتر است.    -های شاهینبازی

خانواده  یک  یا  فرد  یک  وقتی  است.  توسعه  در  متداول  و  کالسیک  معضلی  زمین،  تصرف  سر  بر  تضاد 
های در حال توسعه به ویژه رسد. در کشوروری زمین به حداکثر میانفرادی روی زمین کار کند آنگاه بهره 

با میراث استعماری، حق زمین منشا وقوع جنگ شماری بوده است. پیش از دوران  های بیدر کشورهایی 
مالکیت،   تعریف خوب حقوق  نوزدهم،  قرن  تا  شانزدهم  قرن  از  یعنی  آن  از  پس  و  آن  در طی  استعمار، 

بسی در  عکس  بر  بود.  اروپایی  جوامع  از  بسیاری  مشترک  صورت خصوصیت  به  بومیزمین  جوامع  از  اری 
نظر گرفته می دارایی مشترکی در  مثابه  به  متعاقبا در طی سنتی  نبود.  مناسب  بر آن  فردی  مالکیت  شد که 

شدند. از  های وسیع و فاقد مالک مشخص میدوران استعماری، اروپاییان و اخالف آنها اغلب مدعی زمین
بار زمین   اولین  نامشروع  آن دوران، اخالف کسانی که  را  اولیه  اروپاییان  ادعاهای  اغلب  اشغال کردند  را 

به  ارزیابی می یافته  کردند. چنین وضعیتی مولد تضاد بر سر حق تصرف زمین در کشورهای کمتر توسعه 
 های افریقا بوده است.    ویژه در سراسر امریکای مرکزی و جنوبی و بسیاری از بخش

موضوع تضاد به خاطر حقوق زمین که در فصل اول مطرح شده ، جوهر  3-2کبوتر نمودار    -بازی شاهین
 دهد.        بود را شرح می

 



 رضا مجیدزاده  : ترجمه  32

 کبوتر/ اجاره زمین  -، بازی شاهین3-2نمودار 
 زمیندار

استقرار گاوها در جایی  
 دیگر )کبوتر( 

استقرار گاوها در  
 زمین )شاهین( 

 -10و-10 5و-5
زندگی و کار روی  

 زمین )شاهین( 
 دهقان 

 -5و5 0و0
زندگی و کار در جایی 

 دیگر )کبوتر( 
 

شاهین محض   -بازی  نش  تعادل  دو  مشخصه  از  هماهنگی  بازی  همانند  استراتژی  دو  و  نفری  دو  کبوتر 
»شاهین تسمیه  وجه  می  -برخوردارند.  باز  انگاره  این  به  میکبوتر«  بازیگران  که  استراتژی  گردد  با  توانند 

های  نفعل )کبوتر گونه( بازی کنند. این دو نوع بازی در الگوی تعادلتهاجمی )شاهین گونه( یا استراتژی م
یابند که همه بازیگران  های نش وقتی استقرار مینش با یکدیگر تفاوت دارند.  در بازی هماهنگی، تعادل

شود که هریک از بازیگران کار کبوتر، تعادل وقعی محقق می  -کار یکسانی انجام دهند. در بازی شاهین
های نش بین دهقان و زمیندار به صورت )زندگی و کار ، تعادل3-2متفاوتی انجام دهد. در بازی نمودار  

زمین(   در  گاوها  استقرار  دیگر؛  جایی  در  کار  و  )زندگی  و  دیگر(  جایی  در  گاوها  استقرار  زمین؛  روی 
 هستند.   

استراتژی متعارض )یعنی زندگی و اندک نماین  بسیار  بازدهی  به  کار روی زمین؛ استقرار گاوها    با توجه 
می چگونه  زمین(،  ساجن  روی  رابرت  یافت؟  اطمینان  پرتو  بهینه  نش  تعادل  دو  از  یکی  استقرار  از  توان 

دهد که مناقشات ( در اثر مورد تجلیل خود با عنوان اقتصاد حقوق، همکاری و رفاه نشان می2004،  1986)
شوند. معاهدات در رایی از طریق استقرار معاهدات حل میکبوتر روی کاالهایی مانند دا  -در بازی شاهین

رسند. برای نمونه  های بازیگران به انعقاد میهای موجود در نقشبرداری از عدم تقارنبازی به واسطه بهره 
نزاع بر سر یک زمین را در نظر بگیرید؛ یک بازیگر که برای چند سال در زمین استقرار داشته است با یک 

شود. معاهده »اگر متصرف بودی شاهین باش و اگر مدعی، کبوتر« ای از آن رویارو مین قطعهمدعی خواها
آید که بازیگری در تمامی انجامد. به ندرت پیش میهمواره به یکی از دو تعادل نش بهینه پرتوی بازی می

ای متفاوت، نقشی هها نقش یکسان متصرف یا مدعی را به عهده گیرد. معموال هر بازیگر در موقعیتنزاع
از نقش برای هر کدام  استراتژی مناسب  این معاهده،  بستر تحقق تعادلمتفاوت خواهد داشت.  های  ها که 

می تجویز  سازد  فراهم  را  شاهین(  )کبوتر؛  یا  کبوتر(  )شاهین؛  به  نش  مربوط  تضاد  از  معاهدات  این  کند. 
کند. بدون توجه به  وتر؛ کبوتر( جلوگیری میتعادل )شاهین؛ شاهین( و اتالف اقتصادی مربوط به تعادل )کب

به عهده می ویژه  موقعیتی  بازیگر در  از نقشی که  پیروی  معاهده،  از  او  مقابل  پیروی طرف  به شرط  گیرد 
معاهده به نفع هر کدام از بازیگران خواهد بود. عالوه بر این ساجن معتقد است که قانون رسمی از چنین  

 ای، نه دهم قانون مربوط به تملک است(.  د )شاید بر مبنای چنین انگاره رسمعاهداتی به منصه ظهور می
بچه اسبابمثال  ادعا روی  درباره  معاهده  نوع  دو  هستند  نوپا  که کودکی  هنگامی  میبازیها حتی  را  -ها 
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بر تسهیمو    تملکآموزند؛   به کودکی گفته شود که حتی در وجود تملک کودکی دیگر  . ممکن است 
ابتدا اسباب بازی را در اختیار داشته باشد مییک اسباب بازی تواند  ، چنانچه نوبت بازی او باشد یا او در 

عین   در  بازی  اسباب  با  بازی طوالنی مدت یک کودک  همچون  مواردی  در  شود.  بازی  اسباب  خواهان 
دهد. در آید، کشمکش رخ میچشمداشت کودک دیگر به آن که بین دو معاهده اصطکاک به وجود می

نوبت  ین مواردی احتمال دارد که کودک بدون اسباب بازی با استناد به معاهده واپسین مدعی شود که  چن
نخست اسباب بازی در در حالی که کودک متصرف اسباب بازی با استناد به معاهده اول بگوید که   اوست

 بوده است.     اختیار او 
ای  های مختلف درباره این که چه معاهده وقتی گروه همانند مثال اسباب بازی، در کشورهای رو به توسعه  

دیدگاه  از  شود  اجرا  میباید  رخ  کشمکش  برخوردارند  متفاوتی  است  های  ممکن  نمونه  عنوان  به  نماید. 
برابرنگر، عدم   باشد. تحت معاهده  برابرنگر  باید به صورت  ایجاب کند که مالکیت زمین  معاهده دیگری 

دارا افراد  بین  بازی  در  طوری که تقارن  به  داشت  وجود خواهد  کمتر  زمین  دارای  افراد  با  بیشتر  زمین  ی 
-نسخه بازی شاهین برای افراد دارای زمین کمتر و  نسخه کبوتر برای افراد دارای زمین بیشتر پیچیده می

تقدم   معاهده  مدافع  طرف  یک  بین  شاهین(  )شاهین؛  پرتوی  غیربهینه  بازی  قالب  در  تضاد  بنابراین  شود. 
 و طرف مدافع معاهده برابرنگر رخ خواهد داد.     1تصرف

ای خاص همچون تقدم تصرف، ممکن است درباره حتی در صورت وجود درکی مشترک درباره معاهده 
حقوق  اعطای  از  پیش  از  زمین  اگر  شود.  درنگ  است  بوده  گروهی  چه  واقعی  متقدم  متصرف  که  این 

تراکی تحت تصرف بوده باشد ممکن است گروهی از  مالکیت رسمی به واپسین مدعی، شاید به صورتی اش
قطعه مالکیت  حق  نقش  ایفای  برای  متقدم  ادعای  معاهده  بومیان،  برند.  تبار  سوال  زیر  را  زمین  از  ای 

کشمکش بین اسرائیل و فلسطین نیز چنین ویژگی دارد. آیا تقدم تملک در تاریخ مدرن، تقدم تملک در 
 پردازیم.  ل دهم با تفصیل بیشتری به موضوع کشمکش میکند؟ در فصتاریخ کهن را منتفی می

کنند: آیا باید مجموعه  ای از منابع در جامعه کمک میمعاهدات به تعیین چگونگی تخصیص آرایه گسترده 
ها متمرکز شوند؟ روی  معینی از مخارج دولتی به کاراترین کاربردها تخصیص یابند یا روی فقیرترین حوزه 

تعداد مح منتظر در صف پیشخوان،  افراد  نخستین  به  به  باید آنها  آیا  دارد.  برای فروش وجود  بلیط  دودی 
توانند به صورت تهاجمی خود را به باجه برسانند؟ کسب و کاری که توسط تخصیص داد یا کسانی که می

شود. چه کسی مستحق سهیم شدن  یکی از اعضای یک خانواده گسترده فقیر راه انداخته شده سودآور می
ر این ثروت خوب است؟ وقتی اجماع درباره معاهدات مبنایی در جامعه امکان تحقق نیابد آنگاه توسعه  د

 آورد.           اقتصادی مختل شده و فضایی از تضاد و عدم قابلیت پیش بینی را به وجود می
 
 

 معمای زندانیان  
ول مطرح شد، یکی  از مثالهای  قطع درختان جنگلی در هایتی و جمهوری دومینکن که در فصل اداستان   

 
1- first- possession 
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بینشی درباره مساله آزاردهنده  به  بیشمار تخریب محیط زیست در کشورهای رو به توسعه است. دستیابی 
. معمای زندانیان شرح 1تخریب محیط زیست، یکی از کاربردهای متعدد بازی مشهور معمای زندانیان است 

افرادی که به صورت  می انفرادی عقالیی هستند در موقعیتهای گروهی غیرعقالیی رفتار دهد که چگونه 
توان با بنیش مبنتی بر این مدل عالوه کنند؛ چنین دیدگاهی در علوم اجتماعی کاربرد وسیعی دارد. میمی

ازدواج،  نظامی، همکاری در  نیروهای  مانند  از موضوعاتی  متنوعی  تخریب محیط زیست، طیف  بر مساله 
ها، سیاست تجارت خارجی و  تی، استراتژیهای مزایده، مشارکت رای دهندگان، تعانیکارتلها، جنگ قیم

( از این مدل برای توسعه  1984تدارک کاالهای عمومی  را توضیح داد. محققانی همچون رابرت اکسلرد )
 اند.  نظریه عمومی درباره ظهور نظم اجتماعی از بطن آنارشی استفاده کرده

بازیگر میمشخصه کلی مدل معمای زن یا چند  این است که دو  توانند دو گونه رفتار »همکاری« یا دانیان 
توانند از منافع همکاری با دیگران برخوردار شوند اما »تَکرَوی« را در پیش گیرند. هر کدام از بازیگران می

چون هر یک به صورت انفرادی انگیزه دارند تا تکروی کنند. معمای زندانیان، مدلی سرشار از کنایه است  
رسد اما بازی یک تعادل  از بازیگران بدون در نظر گرفتن رفتار بازیگر مقابل با تکروی به بهترین نتیجه می

بدترین   در  همکاری  حالت  به  نسبت  و  کرده  تکروی  بازیگران  همه  آن  در  که  دارد  فرد  به  منحصر  نش 
قرار می تکروی  وضعیت  عدم  برای  بازیگران  بین  توافق  اجرای  بازیهای  گیرند.  در  ویژه  به  این حالت  در 

اند، هر بازیگر یکباره نیز آشکارا دشوار است. صرف نظر از اینکه هر کدام درباره چه چیزی توافق کرده 
داند که اگر تکروی کند در انتهای بازی وضعیت بهتری خواهد داشت. بنابراین هر یک از بازیگران به  می

می تکروی  یکدیگر  منزیان  این  از  را  کنند.  فردی  و  گروهی  عقالنیت  بین  واگرایی  زندانیان،  معمای  ظر 
 سازد.  منعکس می

 4-2ساختار معمای زندانیان برای معضل جنگل زدایی در هایتی که در فصل اول مطرح شد به شرح نمودار 
 نشان داده شده است.  

 
 . قطع درختان جنگلی به روایت بازی معمای زندانیان  4-2نمودار 

  راشل ماری
 خودداری از قطع  حداکثر قطع درختان 

 خودداری از قطع  3،3 -1، 4
 یرژان پی 

 حداکثر قطع درختان 4، -1 0، 0

 

 
آلبرت تاکر از دانشگاه استنفورد به خاطر انتشار نسخه اصلی بازی معمای زندانیان شهرت دارد. در این بازی دو متهم به خاطر   -1

شود که: اگر یکی اعتراف کند  ارتکاع به یک جرم مشترک به صورت مجزا در بازداشت هستند. به هر یک از زندانیان گفته می

شوند؛ چنانچه هر دو اعتراف کنند آنگاه یکسال  و دیگری نکند، معترف به جرم یکسال و غیرمتعرف به جرم دو سال زندانی می

شوند. این بازدهیها مبنای ساختار بازدهی کاربردهای متعدد این زندانی خواهند شد اما در صورت عدم اعتراف هر دو آزاد می

 کنند.  بازی را ایجاد می
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بهترین   هیزم،  قطع  از  جلوگیری  به  ماری  راشل  اقدام  عدم  یا  اقدام  از  نظر  صرف  که  باشید  داشته  توجه 
پی ژان  از  واکنش  است.  هیزم  از  ممکن  میزان  بیشترین  قطع  استراتژی یر  درخت،  قطع  بیشترین  این روی 

پی به شمار میغالب ژان  نیز همین  یر  ماری  استراتژی غالب راشل  است،  متقارن  بازی  رود. چون ساختار 
خواهد بود. تعادل نش پسامد این بازی نیز به صورت )حداکثر قطع درخت، حداکثر قطع درخت( یا جنگل 

برای هر دوی آنها ثبت شده و تپه خالی از درخت خواهد    زدایی خواهد بود به طوری که  بازدهی صفر  
 .  1شد 

( هاردین  گرت  که  مشاعات1968همانطور  تراژدی  مشهور  مدل  در  زندانیان    2(  معمای  است،  داده  نشان 
می رخ  مواردی  در  حفاظت  بیشتر  مثال  دارد.  وجود  گروهی  اقدام  یا  فداکاری  از  نوعی  به  نیاز  که   دهد 

شترکی مانند جنگل، زیستگاه آبزیان و مراتع معموال بازدهی عمومی دارد که از جبران  انفرادی از منابع م
کوشش هر فرد برای خودداری از تخریب آنها بیشتر است. خودداری انفرادی از زاد و ولد زیاد، آالیندگی 

ات هوا، آب و ایجاد آلودگی صوتی، احترام به مالکیت خصوصی، حتی کنترل خود در هنگام حل مناقش
نمونه  از  بخشی  این  تنها  تمامی  در  نهفته  انگیزه  وجود  این  با  هستند.  انفرادی  خودداری  از  فراوان  های 

 ها، کسب منفعت انفرادی از طریق عدم خودداری انفرادی است.  موقعیت
فراد به  تواند به جامعه فایده برساند و  باعث شود تا هر یک از ااقدام انفرادی نیز مانند خودداری انفرادی می

نتیجه تالش انفرادی خود دست یابند. شرایطی هست که گروهی از افراد می توانند  بازدهی بیش از میزان 
از جمع ساده  باالتر  آن  ارزش  و  هستند  آن سهیم  از  استفاده  در  همه  که  کنند  تولید  کاالی عمومی  یک 

انفرادی آنهاست. برای مثال معمای زندانیان می نیز برای ساختار انگیزشی تعاونیای  تواند بیانیهکوشش  ها 
کنند که در آن توافق بر این است تا  نفری یک تعاونی تولید پیاز تاسیس می  nباشد؛ فرض کنید گروهی  

هر کدام در روزهای معینی وقت خود را به کاشت، داشت و برداشت اختصاص داده و سپس پیازها را در  
کنند و سپس نتیجه تالش خود را برای  برای تولید پیاز تالش میبازارچه محلی به فروش رسانند. همه اعضا 

کنند. اگر هر فرد در این تالش تعاونی شرکت کند به ازای هر روز یک سبد  یک صدقه گروهی تسهیم می
دالر تولید خواهد شد. انگیزه هر یک از اعضای تعاونی برای شانه خالی کردن از زیر بار   10پیاز به ارزش  
 10شود تا دریافتی این عضو در یک روز تنها به اندازه حاصل تقسیم  ست: »تمارض« باعث میکار آشکار ا

به صورت مستقل کار می اما فردی که  یابد  تعداد اعضا کاهش  به  دالر را زیان خواهد    10کند کل  دالر 
 10قسیم  دالر تا حاصل ت  10دید. چنانچه ارزش انجام کاری دیگر برای یک روز در کنار کشت پیاز بین  

دالر بر تعداد اعضای گروه ارزش داشته باشد آنگاه عضو همکار انگیزه کم کاری خواهد داشت در حالی 
 که برای یک کشاورز پیاز به تنهایی این انگیزه وجود ندارد.  

روی از همکاری به مثابه یک استفاده مفرط از منابع مشترکی مانند جنگل یا زیستگاه ماهیان و انگیزه طفره 

 
شود که سترون مطرح می  معمای چوب بُرهالهای پویاشناسی سیستمهای بازی نیز بازی قطع درختان روی تپه با عنوان  در مد  -1

سازی تپه پس از چند دوره بازی را به دنبال دارد و تنها در صورت تغییر سیستم بازی یا ساختار بازدهیها امکان اصالح آن هست. 

 م.  

2- Tragedy of the Commons 
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نشانهعض تعاونی،  گروه و  زندانیان،  معمای  بازی  هستند.  گروهی  کنش  در  مجانی  سواری  معضل  های 
میگسترده  بر  در  را  ترتیبات  از  این  ای  دارند.  قرار  یکدیگر  با  تضاد  در  گروه  رفاه  و  افراد  رفاه  که  گیرد 

به  همکاری  انگیزه  از  بازیگر  یک  که  است  هماهنگی  بازی  عکس  زندانیان  معمای  شرط    خصوصیت 
 همکاری دیگران برخوردار است.   

رود؛ ارتباطات اهمیت نسبی ارتباطات از دیگر تفاوتهای میان معمای زندانیان و بازی هماهنگی به شمار می
ندارد. ممکن   ارزشی  بازی منفرد معمای زندانیان  اما در یک  بازی هماهنگی است  از عناصر حیاتی  یکی 

ه لزوم محدودیت قطع درختان جنگل )منبع مشترکشان( به توافق  است خانوارهای ساکن یک دهکده دربار
موافق   تعاونی  اعضای یک  یا  ماند.  باقی خواهد  قبل  میزان  به  نیاز،  اندازه  به  قطع درخت  انگیزه  اما  برسند 

گیری و سواری  باشند که برای انجام امور تعاونی به صورت تمام وقت تالش کنند اما همچنان انگیزه کناره 
 جود داشته باشد. بنابراین ارتباط کالمی در معمای زندانیان ارزش چندانی ندارد.   مجانی و

رابطه بین منفعت شخصی و رفاه گروه در معمای  زندانیان نیز با مبادله نرمال بازاری تضاد دارد. اقتصاددانان  
زار به دنبال منافع فردی  اند که تحت مجموعه استانداردی از فرضها وقتی افراد در جریان مبادله بانشان داده 

. این نتیجه، اثبات اساسی 1خود باشند نتیجه به صورت بهینه پرتو خواهد بود )نتیجه اولین قضیه اقتصاد رفاه(
تواند به صالح خیر عمومی جامعه  خیرخواهی دست نامرئی آدام اسمیت است که طبق آن طمع ورزی می

انجامد که برای  ای می. منفع شخصی مهارگسیخته به نتیجه باشد. اما در مدل معمای زندانیان، طمع بد است
 هر کس ناخوشایند است و بهینه پرتو نیست.  
توان معمای زندانیان را چاره کرد؟ همانطور که در بسیاری از  نکات باال مایوس کننده هستند. چگونه می

شوند؛ در جوامع سنتی که افراد  فصلهای آتی خواهید دید، مسایل معمای زندانیان اصوال با دو ابزار حل می
آبروداری حل می طریق  از  زندانیان  معمای  معضل  دارند،  تعامل  مکرر  به صورت  یکسانی  به  تقریبا  شود. 

افراد را وا می دارد تا به دیگرانی که در گذشته به آنها کمک دیگر سخن، یک قرارداد اجتماعی ضمنی 
سنتی کسانی که از کمک به دیگر اعضای گروه سر باز زنند   اند، یاری برسانند. به همین منوال، جامعهکرده 

تحریم می را  باشند  نداشته  منابع عمومی عملکرد خوبی  از  نگهداری  تهدید  یا در  کند. در چنین حاالتی، 
 مدت خواهد شد.   طلبی کوتاه مجازات آتی اغلب باعث عدم بروز فرصت

نی مکرر  به صورت  افراد  بین  تعامل  که  مدرن  انجام میدر جوامع  نام  بدون  و  برای  ست  باید  شود، جامعه 
مدرنِ   جوامع  کند.  تمهید  ابزاری  زندانیان،  معمای  یکباره  بازیهای  در  همکاری  عدم  یا  تکروی  تشخیص 

نیرومند می قطع دارای ساختار حکمرانی  مجاز،  از حد  بیش  ماهیگیری  مانند  معینی  رفتارهای  برای  توانند 
ای از مجازاتها اعمال کنند تا از رفتار ضداجتماعی تولید زباله، مجموعه درختان جنگلی، آلودگی صوتی و  

سازی قوانین رسمی، پلیس، دادگاه و زندان )دست کم برای بیشتر مردم( به تشخیص جلوگیری شود. پیاده 
می کمک  زندانیان  معمای  ضدهمکارانه  میرفتار  ضدهمکارانه  رفتار  برای  جرایم  از  سیستمی  تواند  کند. 

 
کننده   -1 مصرف  هیچ  رفاه  که  طوری  به  بسیار  فروشندگان  و  خریداران  بین  کامل  اطالعات  عبارتند  فرضها  خاطر  این  به  ای 

نمی متاثر  دیگران  مصرفی  ارضای انتخابهای  درباره  فنی  فرضهای  دیگر  و  خارجی  پیامدهای  و  مبادالتی  هزینه  نبود  شود، 

 ترجیحات خریداران و فروشندگان.   
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 معمای زندانیان را به یک بازی هماهنگی تبدیل کند که رفتار همکارانه به تعادل نش آن مبدل شود.  
 

 بازی اعتماد 
در مبادالت اقتصادی، اغلب یکی از طرفین از فرصت کسب مزیت طرف دیگر برخوردار است. مثال یک 

کشد سپس آن قاطر را  از او کار می  کند و بیش از حد کشاورز روستایی از همسایه خود قاطری اجاره می
کند و برای  گرداند. زنی از یک بازرگان به صورت نسیه خرید میخسته، گرسنه و لنگان به همسایه باز می

نمی خود زحمت  به  هرگز  کاال  وجه  به  پرداخت  را  بزها  گله  تا  است  موظف  روزمزد  کارگر  یک  دهد. 
تازه   و آب  تا خوراک  ببرد  دور  کوهستانی  مینواحی  را چرت  روز  تمام  او  اما  کنند  دنباله  مصرف  زند. 

 پویای بسیاری از مبادالت اقتصادی موجب شده تا برخی از عناصر اعتماد در آنها موضوعیت داشته باشند.  
بازیهای دانشگاه استنفورد، این عنصر آسیب پذیری درجه دوم را  1990دیوید کرپس ) ( متخصص نظریه 

نو این  به  امروز  و  کرد  گفته میکشف  اعتماد  بازی  بازیها،  نخستین  ع  بازیگر  اعتماد، یک  بازی  در  شود. 
می انجام  را  آسیبحرکت  شخصی،  منفعت  اساس  بر  دوم  بازیگر  اقدام  به  نسبت  که  طوری  به  پذیر دهد 

برده  از مبادله سود  بازیگر  اما است. چنانچه بازیگر دوم از رفتار خودخواهانه پرهیز کند آنگاه هر دو  اند. 
گر بازیگر اول به انگیزه خودخواهانه بازیگر دوم پی ببرد آنگاه از ابتدا از انجام مبادله اجتناب خواهد کرد. ا

-ای حل نشود، مبادله هرگز رخ نمیبنابراین در صورتی که معضل انگیزه خودخواهانه بازیگر دوم به گونه 
نمی محقق  پرتو  بهینه  نتیجه  در  نسبتدهد.  بازیگران  وضعیت  و  به    شود  دوم  بازیگر  معتبر  تعهد  به حالت 

 محترم شمردن مبادله بدتر خواهد شد.   
هر داد و ستد اعتباری نیازمند مبادله پول بر اساس وعده بازپرداخت آن در آینده )البته با بهره آن( است.  

بررسی می تفصیل  به  هفتم  در فصل  که  هستند  همراه  مسایلی  با  اعتباری  مساله  مبادالت  اما  اساسی شوند. 
بازی اعتماد، اجرای وعده بازپرداخت است. به ویژه در کشورهای رو به توسعه که منابع کمیاب و نیازها  
عذر  هزاران  که  است  گسترده  حدی  به  دست(  این  از  و  بذرها  اندک  بازدهی  کودکان،  امراض  )مانند 

بازپرداخت وام وجود    محجوب برای توجیه ناتوانی در بازپرداخت یک وام وجود دارد. اگر امکان اجرای
دهندگان وام ندهند، یک اقتصاد کم تواند وام دهد؟ اگر وام نداشته باشد آنگاه یک وام دهنده چگونه می

 کند؟  درآمد چگونه رشد می
 

 الف. بازی اعتماد وامدهی )شکل گسترش یافته( 5-2نمودار 
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دهد. ستون  قالب پویا )یا گسترش یافته( نشان میالف، یک بازی اعتماد را در    5-2مبادله اعتباری نمودار  

سمت چپ این نمودار، فهرست بازیگران به ترتیب عبارت است از شانس یا وقایع احتمالی، بازیگر اول یا 
تعادل نش این بازی پویا که  بازیگر بر اساس محاسبه  بازدهی هر  یا وام گیرنده.  بازیگر دوم  وام دهنده و 

شده، پایین نام بازیگر درج شده است. در درخت بازی نیز بازدهی بازیگر درخت آن در سمت چپ رسم  
اول در سمت چپ و بازدهی بازیگر دوم یا وام گیرنده در سمت راست مشخص شده است. بازی از طرف  

میدهنده  وام  میشروع  تصمیم  که  )شود  فرعی  بازی  ندهد.  یا  بدهد  وام  دوم  بازیگر  به  اجتناب 1گیرد   )
دهد. در نمودار باال فرض  ( موافقت او با اعطای وام را نشان می2ز اعطای وام و بازی فرعی )بازیگر اول ا

گذاری آماده پرداخت است. فرض  درصدی برای سرمایه  100دالری با بازدهی    10شده است که یک وام  
اخت خواهد  دالر به وام دهنده پرد  13درصد است به طوری که در زمان سررسید،    30کنید نرخ بهره برابر  

دهد مشروط بر آنکه بازیگر دوم آن را بازپرداخت  شد. وام دهنده با خرسندی خاطر به بازیگر دوم وام می
( فرعی  بازی  در  اگر  برابر  2کند.  دهنده  وام  بازدهی  آنگاه  شود  تامین  شرط  این  وام    3(  بازدهی  و  دالر 

برابر   می  7گیرنده  بود.  مناسب  دالر خواهد  فن  کاربرد  با  استقرای  توان  یعنی  بازیهای شکل گسترده  حل 
( فرعی  بازی  مرحله  دومین  در  که  کرد  مشاهده  این  2وارونه  در  ندارد؛  بازپرداخت  انگیزه  گیرنده  وام   ،)

وام واسطه  حالت  به  و  ندارد  اختیار  در  بهره  و  اصل  بازپرداخت  به  گیرنده  وام  اجبار  ابزاریبرای  دهنده 
یابد و پرهیز از پرداخت وام را انتخاب نده برای بازپرداخت را در میاستقرای وارونه، عدم انگیزه وام گیر

کند. بنابراین تعادل نش بازی به صورت )عدم پرداخت وام، عدم بازپرداخت( است که بازدهی آن برای  می
ه  رود. جوابی که به واسطه استقرای وارونه بهر دو بازیگر برابر صفر خواهد بود و نابهینه پرتو به شمار می

 دست آید همواره یک تعادل نش است.   
الف، یکی از دالیل عدم دسترسی بسیاری از فقرا به اعتبار در کشورهای رو به توسعه را    5-2مثال نمودار  

اساسی متداولترین مکانیزمترین سطح روشن میدر  از  به وثیقه یکی  الزام  اعتماد در سازد.  بازی  های حل 
ب فقرا  اما  است.  وام  مبادله  تا  یک  دارند  داراییهایی  اینچنین  به  دسترسی  کمترین  اعتبار،  به  نیاز  بیشترین  ا 

بازپرداخت یک وام را تضمین کنند. در فصل هفتم، چگونگی حل یک بازی وامدهی بدون نیاز به وثیقه  
 مشاهده خواهد شد.   

. 1کند را منعکس میب، شباهتها و تفاوتهای بازی اعتماد و معمای زندانیان    5-2بازی شکل نرمال نمودار  
 هر دو بازی از یک تعادل نش نابهینه پرتو برخودارند.    

 
 
 
 

 
توان هر بازی شکل گسترش یافته را به مثابه یک بازی شکل نرمال نشان داد و برعکس. البته یدگاه نظری، میدست کم از د  -1

 نمایش بازیهای پویا و دارای ویژگی توالی حرکتها در قالب گسترش یافته و بازیهای ایستا در قالب نرمال مناسبتر است.  
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 ب. شکل نرمال بازی اعتماد وامدهی5-2نمودار 

 
در بازی باال، راهبردهای وام دهنده به صورت دو سطر اعطا یا عدم اعطای وام و راهبردهای وام گیرنده به  

بازپرداخت اصل و بهره وام است. بازدهی هر بازیگر برای تعادل نش  صورت دو ستون بازپرداخت یا عدم  
انگیزه رفتار  اعتماد،  بازی  البته در  نوشته شده است.  نمودار  بازی در زیر اسم آنها در ستون سمت راست 

می شناخته  یکطرفه  زندانیان  معمای  عنوان  با  اغلب  و  است  طرفه  یک  در ضدهمکاری  شوربختانه  شود. 
و بازیگر شرکت دارند و انگیزه رفتار ضدهمکارانه حتی برای یک بازیگر به نتایج ناگواری  ساختار بازی د

توانند از مبادله عایدی به  دهد؛ یعنی طرفین مبادله که هر یک میانجامد. در نتیجه شکست بازار رخ میمی
 شوند.   ها از آن محروم میدست آورند به خاطر این انگیزه 

سنتی در برخی از بازهاری زمین و نیروی کار روستایی کشورهای رو به توسعه  چگونگی ظهور نهادهایی  
برای حل بازی اعتماد در فصل ششم تشریح خواهد شد. توزیع مالکیت زمین اغلب نابرابر است که تقاضای  
اساسی نیروی کار توسط زمینداران بزرگ از یک طرف و عرضه نیروی کار توسط دهقانان بدون زمین را  

شود. راه حل طبیعی این وضعیت به صورت فروش نیروی کار کشاورزی دهقانان به زمینداران با یموجب م
به   او  دستمزد  و  رویارو شود  ثابت  دستمزد  دریافت  وعده  با  کارگر  همین که  البته  است.  ثابت  دستمزدی 

زه معمای زندانیان  میزان تولیدش در زمین وابسته نباشد از انگیزه طفره از کار برخوردار خواهد شد و انگی
کند. یکی از راههای بدیل روش باال، اجاره قسمتی از زمین از زمیندار و  یکطرفه بازی اعتماد بروز پیدا می

هاست. اما برداشت مازاد محصول زمین به میزانی برابر با درآمد محصول منهای اجاره زمین و دیگر هزینه 
نپذیرفتنی از ریسک را بر دوش   شود تا قرارداد عدم قطعیت عایدی محصول باعث می اجاره زمین، میزان 

صورت  در  کار  از  طفره  مساله  که  است  قراردادی  مکانیزم  یک  محصول،  تسهیم  کند.  تحمیل  دهقان 
 کند.   استخدام و ریسک محصول در نتیجه قرارداد اجاره را )هرچند به صورت ناقص( حل می

م کمک  اعتماد  بازی  در  اجرا  مساله  به حل  عامل  تعامل یسه  زندانیان  معمای  بازیهای  در  نخست،  دهند. 
مکرر راهگشاست. در اقتصادهای توسعه یافته و رو به توسعه، آبروداری به یک میزان اهمیت دارد. میل به  

کند تا اصل و بهره را بپردازد. ممکن است میل به حفظ  حفظ دسترسی به اعتبار، وام گیرنده را ترغیب می
ری کارگران بسنده باشد. میل به تکرار تجارت اغلب برای خودداری فروشگاهها  پذیشغل برای مسوولیت

بازیهای تکرارپذیر  از  از کم فروشی یا فروش کاالی نامرغوب به مشتریان کفایت می کند. شرح اهمیت 
 شود.  فصل چهارم آغاز شده و در سراسر کتاب مشاهده می
ادی نقش مهمی به عهده دارند چون بازی اعتماد نیز دوم، سیستمهای حقوقی در آسانسازی مبادالت اقتص
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بازی   بیثمرمانند معمای زندانیان،  بازی، وعده   1گفتگوی  بازدهی  ثابت بودن  با فرض  ارتباطات است.  ها و 
نیستند چون انگیزه بروز رفتار ضدهمکارانه بازیگر دوم را از بین نمی البته تهدید  پیش از بازی موثر  برند. 

های بازیگر دوم کفایت  تواند جایگزین بازدهی بازی اعتماد شود و برای اعتبار وعده اقدام مدنی میمعتبر  
مبادالت  اعتماد  بازیهای  اجرای  برای حل مسایل  پیشرفته صنعتی، سیستمهای حقوقی  اقتصادهای  کند. در 

یزه فروش کاالی بنجل و  کنند. مثال ممکن است یک بنگاه از انگنام مکرر نقش کلیدی ایفا مییکباره و بی
غارت پول مشتریان برخوردار باشد اما در جوامع صنعتی، خریداران از بابت حتی نخستین خرید کاالها و  

گونه به  میخدمات  پیدا  اطمینان  معقول  وجود  ای  و  کارامد  دادگاههای  مدنی،  قوانین  وسیع  حجم  کنند. 
ای  کنندگان انگیزه کنند، برای بیشتر عرضهیز میهای سودمند حقوق مدنی دندان توکالیی که برای پرونده 

قوی ایجاد کرده تا کاالها و خدمات با کیفیت مورد ادعایشان مطابقت داشته باشد. البته پارادوکسی وجود 
شود: دارد که توانایی بازیگر اول برای اتخاذ اقدام مدنی علیه بازیگر دوم به انتفاع بازیگر دوم نیز منجر می

داد خلق شده است. اهمیت سیستمهای  بادله متقابال سودمندی که در شرایط دیگری رخ نمیچون امکان م
حقوقی کارامد برای توسعه اقتصادی تا همین اواخر و مدتی طوالنی نادیده گرفته شده بود و موضوع فصل 

 نهم این کتاب است.   
مجموعه حیاسوم،  اساسا  نیز  اخالقی  هنجارهای  از  نیرومند  و  گسترده  خاطر ای  به  افراد  بیشتر  هستند.  تی 

نمی خدعه  به  دست  زندان  از  دارند.  نگرانی  ناخوشایندی  احساس  خدعه  درباره  اصوال  آنها  بلکه  زنند 
کنند معموال از طریق نهادهای  هنجارهای اخالقی که به درونی سازی نگرانی درباره رفاه دیگران کمک می

می تثبیت  خانواده  و  جامعه  همذهبی،  شان  اهمیت  شوند.  تحلیل  در  اقتصادی  توسعه  در  اخالقی  نجارهای 
 گردد.     سرمایه اجتماعی در فصل یازدهم به تفصیل تشریح می
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 فصل سوم
 

 های توسعه و بازیهای هماهنگی دام
 
 
 

  
وزش باد، فهرست وزغ را از دستش خارج کرد. فهرست در هوا    وزید.از آن پس، فقط یک باد شدید می

کنم؟«   کار  چه  آن  بدون  میبرد.  باد  مرا  »فهرست  که  کرد  گریه  به  شروع  وزع  کمک!  درآمد.  پرواز  به 
نه! من نمی فریاد زد:  به چنگ آوریم«، وزغ  را  بدویم و آن  »عجله کن!  را  قورباغه گفت:  این کار  توانم 

برای انجام  بکنم. قورباغه پرسید   نیست که  از کارهایی  به دنبال فهرستم،  ناله گفت: دویدن  با  چرا و وزغ 
 دادن، در فهرست نوشته بودم.  

 
 آرنولید لوبل، قورباغه و وزغ در کنار هم

 
 

وارد به ادبیات علوم اجتماعی است. در بیشتر تاریخ گذشته، دانیم که توسعه اقتصادی، مفهومی نسبتا تازه می
نو در  تغییر جهان  احتمال  باستان،  روم  اولیه  دوران  از  پس  قرنها  است.  بوده  اقتصادی گرفتار  برزخ  از  عی 

. 1دالری در هر دو گروه کشورهای فقیر و غنی، به سختی قابل تصور بود  400درآمد سرانه ساالنه تقریبی  
توسعه،  شود که  )از روی طعنه گفته می  به  ازدرآمد سرانه کشورهای رو  باالتر  این درآمد ساالنه    اندکی 

گرفت  شناختی، به کندی صورت می اقتصاد جهان، در حالت سکون قرار داشت، تغییرات فن   (. پایین است 
نشدنی و بدون تغییر میان زمین  های تمامو افزایش رفاه انسان، تقریبا غیرقابل مشاهده بود؛ وضعیتی که هزاره 

البته تا زمان رنسانس، درآمد سرانه در اروپا با آهنگی کند، رو به  آورد.  را به یاد می  2. آر.آر. تالکینجی
دالر رسید که آغاز جهش    1100دالر و در هنگام انقالب صنعتی به    700به    1500رشد گذاشت و تا سال  

 
 (.  2001مدیسون ) -1
2-  ( تالکین  نویسنده و زبان1973-1892جان رونالد روئل  ارباب حلقه(،  بریتانیایی است که آثاری همچون هابیت،  ها و شناس 

 آورده است. م.   فرزندان هورین را نیز به رشته تحریر در



 رضا مجیدزاده  : ترجمه  42

 اقتصادی بود.  
پل دستاورد این موفقیت اقتصادی چه بود؟ بر اساس دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، فشار بزرگ. در ابتدا  

)-روزنشتاین دوم  1943رودن  جنگ  از  پس  شرقی  اروپای  اقتصادی  سرنوشت  به  اندیشیدن  هنگام  در   )
آمد.  جهانی،   نایل  مفهوم،  این  درک  طی  به  در  و  بریتانیا  در  بزرگ  فشار  نخستین  انقالب  اگرچه  دوره 

یافت.   گسترش  متحده،  ایاالت  و  غربی  اروپای  از  بخشهایی  در  بعد  اما  داد  رخ  عواملی صنعتی  میان  از 
گذاریها در  همچون نوآوریهای مهم در فناوری و آموزش، فشار بزرگ امریکایی، شامل ترکیبی از سرمایه 

هم وابسته  ذاری در این بخشهای به گسرمایهصنایع کلیدی )فوالد، منسوجات، ذغال سنگ و راه آهن( بود.  
نیروی اقتصادی الزم برای رهایی از فشار جاذبه که یکدیگر را تغذیه می ای دام تعادل پایین را به  کردند، 

 وجود آورد.  
دارد.  قرار  بزرگ  فشار  محور  در  اقتصاد،  متفاوت  بازیگران  میان  متقابل  راهبردی  وابستگی  مفهوم 

عر سرمایه یک  در  رشد  و  عرصه گذاری  بازیگران  اقدامات  بر  عالوه  اقتصاد،  انتظارات صه  به  دیگر  های 
عرصه  بازیگران  رفتار  به  است.  مربوط  وابسته  نیز  دیگر  کنشگران های  میان  متقابل  راهبردی  وابستگی 

 ارکان اساسیها، هماهنگی و اطمینان،  شود تا در جهان فشار بزرگ، مکملیت اقتصادی است که موجب می
 ی باشند.و رشد اقتصاد  یگذارهیسرما

روستو   دبلیو.  دبلیو.  مانند  اقتصادی  تاریخیون  بگیرید؛  نظر  در  را  متحده  ایاالت  اولیه  اقتصادی  رشد  مثال 
آهن  (، هر یک به مطالعه رابطه بین توسعه سیستم راه 1965( و آلبرت فیشلو )1964(، روبرت فوگل )1960)

و کشاو منسوجات  نوزدهم و ظهور صنایع ذغال سنگ، فوالد،  قرن  پرداختند.  امریکا در  هرچند که رزی 
اندازه پیشرو بودن راه  اما درباره درجه  درباره  اتفاق نظر وجود ندارد  نفر،  آهن در توسعه، در میان این سه 

آهن و سایر صنایع کلیدی، تردیدی نیست. روستو بر این باور است  باالی پیوندهای پیشین و پسین بین راه 
 که:

که امکانات بالقوه آنها، به واسطه جهش خط آهن، تحقق  گذرد  مسیر بلوغ از ترکیب صنایعی می
انداخته بود،  یافت ... همان گونه که نیازها و پیامدهای صنایع مدرن نساجی، راه  آهن را به جریان 

فوالد نیز از خطوط آهن به جریان افتاد. کیفیت و ارزانی فوالد، زمینه کاربردهای دیگر آن از قبیل  
کشتی   و  کارآمد  بخار  کارخانه دیگ  برای  جدید  تجهیزات  ماشینی،  ابزار  مدرن،  های  فوالدی 

 (.  61، ص 1960پتروشیمی و قالبهای جدید ساخت و ساز شهری را فراهم ساخت )روستو، 
آهن، وجود داشت، پیوندهای  در حالی که پیوندهای پیشین از جانب صنعت نوپای نساجی به راه   بنابراین،

آهن، به شدت کشاورزی غرب نیز از ظهور راه و ذغال سنگ، برقرار بود.    آهن به صنایع فوالدپسین از راه 
شد  صنایع  1منتفع  انتفاع  ذغال.  و  راه   سنگفوالد  واسطه   آهن از  به  بلکه  پسین  پیوندهای  خاطر  به  تنها  نه 

 .  2آهن، حمل فوالد و ذغال سنگ را آسانسازی کردپیوندهای پیشین، تحقق یافت چون راه 
ها اغلب در میان صنایع و  شوند. مکملیتو پیشین، سبب ایجاد مکملیت در بین صنایع میپیوندهای پسین  

 
 (  205، ص 1965فیشلو ) -1
 ( 221، ص 1964فوگل ) -2
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نمونه، متصدیان فروش نوشیدنی مشتاقانه در خورند. برای  های زندگی روزمره به چشم میبسیاری از جنبه 
های  اسنکمکملیت بین  دانند که  گذارند چون میهای رایگان آجیل و ذرت می جلوی مشتریان خود، پیاله 

کند تا نسبت به حالت نبود آجیل، نوشیدنی بیشتری  نمکی و نوشیدنیهای تخمیری، مشتریان را تحریک می
گذاری در شوند که بر مبنای آن، سرمایههایی میپیوندها موجب بروز مکملیت در عرصه صنعت،  بنوشند.  

آورد. گذاری بیشتر را فراهم میکند و بستر سرمایهگذاری در صنعت ب را جذابتر میصنعت الف، سرمایه
نبود سرمایه کاهد که  گذاری در صنعت ب را میگذاری در صنعت الف، بازدهی سرمایهاز طرف دیگر، 

دارد.  سرمایه  کاهش دنبال  به  را  نتیجه،  گذاری در صنعت ب  اقتصاد می مکملیتدر  کنار ها در  توانند در 
 های خوشایند رونق، منجر شوند.  های اقتصادی به بروز چرخههای ناخوشایند نابسامانیکاهش چرخه

رهای مستقل و  از فشاای  های بین صنایع، آن چیزی است که موجب برتری فشار بزرگ بر دنباله مکملیت
گذاری در تقاضا به حدی ضعیف باشد که سرمایهدرآمد،  در اقتصادهای کمممکن است  شود.  کوچک می

المللی، محکوم به شکست شود.  خصوص در صورت محدودیت قلمروی تجارت بین یک صنعت مجزا، به 
صرفه چنین صنایعی،  در  برای وقتی  قوی  تقاضای  آنگاه  باشد  داشته  وجود  مقیاس،  از   های  آنها  محصول 

جانب صنایع مکمل، برای بقای اقتصادی آنها، حیاتی خواهد بود زیرا محصول بیشتر، هزینه متوسط تولید  
 یابد.  ها موضوعیت میگذاری آورد. در نتیجه، هماهنگی و زمانبندی سرمایهرا پایین می 

از مکملیتگذاریسرمایه که  صنایعی  در  همزمان  برخورداهای  نیرومندی  در رند میهای  به جهشی  تواند 
دارند.   ضرورت  مجموعه،  کل  موفقیت  برای  عناصر،  از  یک  هر  حالت،  این  در  بیانجامد.  اقتصادی  رشد 

بگیرید.   نظر  را در  فیلم  تولید یک  فیلمنامه، کارگردان و هنرپیشه اصلی در  نویسنده  نقشنقش  هر   ایفای 
تنهایی کافی نیست. هر یک از این سه نفر که بهتر وفقیت فیلم، به  یک از این افراد، الزم است اما برای م

کند تا بدرخشند؛ نقشهای آنها مکمل است. بدون توجه به میزان نیرومندی  باشد به دو فرد دیگر کمک می
شود تا کل عوامل، مورد انتقاد شدید تماشاگران و  دو فرد دیگر، شکست هر یک از این عامل موجب می

 منتقدان فیلم قرار گیرند.  
گذاران  ها، اطمینان از فعالیت سرمایهدر هنگام وجود مکملیت رای فشار بزرگ، اطمینان نیز حیاتی است.  ب

مکمل،   صنایع  سرمایهدر  به  تحریک  نیز  را  میدیگران  بروز  گذاری  مسبب  اطمینانی  چنین  نبود  کند. 
هماهنگی« خواهد شد.   هماهنگی زمانی رخ می»شکست  درباره شکست  نتوانند  اقتصادی  فعاالن  دهد که 

. شکست هماهنگی، عامل نوع رایجی از دام  1ای از فعالیتهای اقتصادی مکمل، به هماهنگی برسندمجموعه
 عه است که در فقدان دیرینه اطمینان در اقتصاد، ریشه دارد.  توس

روزنشتاین را  -گرچه  بزرگ  فشار  ایده  دهه  رودن  آن    1940در  به  متمادی  سالهای  برای  اما  کرد  مطرح 
شد  بی این توجهی  که  بودند  باور  این  بر  آن  منتقدان  برنامه   چون  از  طراحی ایده  برای  مرکزی  ریزی 

به ویژه در عمل، این رویکرد اغلب توسط دولتهای ناشایست و فاسد،    .کندری می، جانبداسیاستهای توسعه

 
رسند البته منظور از این عبارت چنین نیست که فعاالن اقتصادی قبل از شروع فعالیت با یکدیگر به هماهنگی خودخواسته می  -1

افزاری و ختهای سختآید یا اینکه شرایط دیگری مانند زیرسابلکه منظور از ناتوانی این است که یا اطمینان الزم به وجود نمی

 افزاری، آماده نیست و در واقع منظور از هماهنگی، هماهنگی سازمانی یا سازماندهی شده نیست. م.  نرم
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 شد که حاصل چندانی نداشت(.  اجرا می
های  برخی از اقتصاددانان جوان موشکاف، در نقدهای پر شور و حرارت خود درباره کاستیبا این وجود،  

، عالوه بر نکات شاهده کردند که انتقاداتمریزی مرکزی و وابستگی متعاقب صنایع به صدقه دولتی،  برنامه
ای از مقاالت دانشگاهی مهم  در دنباله اند. غیر مهم، نکات طالیی مبتنی بر بینش اقتصادی را نیز مطرح کرده 

( پرنفوذترین آنها بود و رویکردشان در دانشگاه شیکاگو ادامه یافت،  1989که اثر مورفی، شیفر و ویشنی )
شد.   احیا  بزرگ،  شیوه فشار  توضیح  برای  رویکردی  مثابه  به  هماهنگی«  »شکست  مفهوم  پس،  آن  از 

 نوسانات رشد اقتصادی، جلوه کرده است. یشکوفایی رشد اقتصادی در کشورهای فقیر و حت
نمودارهای   انتزاعی شکست هماهنگی در  ارایه شده است 1-3الف و  1-3تشریح  فرض کنید اقتصاد  .1ب، 

کنند، تشکیل شده را تولید می   yiاز محصول    میزانییک منطقه از تعداد پرشماری از بنگاههای همگن که  
خط  هستند.    yام از باقی بنگاههای اقتصاد، تولیدکننده محصول  از دیدگاه هر بنگاه انفرادی، هر کد  است.

نمودارهای   بنگاه منفرد ب،  1-3الف و  1-3ممتد  بهینه هر  استراتژی  بهترین واکنش است که  یک منحنی 
(yi  به به مثابه بهترین واکنش   )y  این منحنی، شکل صعودی دارد: در صورت وجود  سازد.را منعکس می

می مکملیت را  انفرادی  بنگاه  هر  برای  محصول  تقاضای  بنگاهها،  سایر  توسط  بیشتر  محصول  و  ها،  افزود 
شود که منحنی بهترین واکنش،  تعادل نش، وقتی حاکم میکاست.  محصو کمتر توسط سایرین، آن را می

)مختصات    45خط   وy=yiدرجه  کند  قطع  را  مفروض    (  مقدار  به  توجه  با  تا  نباشد  مایل  بنگاهی  هیچ 
 محصول بنگاههای دیگر، مقدار کنونی محصول خود را تغییر دهد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 ( هستند.   1988( و کوپر و جان )1995ای از مدل رومر )شده این دو نمودار، شکل ساده  -1

 

شکست  1-3نمودار   الف. 
 هماهنگی )تعادل منفرد(  

 

شکست  ب1-3نمودار    .
 (  چندین تعادلهماهنگی )
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نشانگر  1-3نمودار   تعادل نش حاکم میالف،  از  حالتی است که در آن، فقط یک  نوعی  یادآور  )و  شود 

نمودار    شود(.اقتصاد است که توسط مدل اقتصادی کالسیک، توصیف می نشان  1-3اما  اقتصادی را  ب، 
دام می )و  اقتصادی  تعادلی  محصول  از  چندگانه  سطوح  آن،  در  که  امکان دهد  توسعه(،  است. پذهای  یر 

انتظار داشته باشد که کارآفرینان دیگر، در سطح   محصول تولید کنند    Aچنانچه هر یک از کارآفرینان، 
و    Bاست؛ برای نقاط    Aهمچنان، سطح پایینتر محصول انفرادی در  آنگاه بهترین واکنش هر کارآفرین،  

C   .نیز همین نکته صادق است 
یعنی   پرتو،  نابهینه  نقطه  که  کنید  مقادیر  Aتوجه  قبال  در  است.  باثبات  نش  تعادل  از    y، یک  ، Aپایینتر 

انفرادی، به صورت   را القا    Aاست که افزایش کل تولید به سمت نقطه    yi>yبهترین واکنش کارآفرین 
آنها    Bو    Aنقاط  بین    yسطوح  کند.  می در  س  yi<yکه  به  را  اقتصاد  دوباره  نقطه  است،  باز   Aمت 
، نشانگر یک سطح آستانه از فعالیت اقتصادی، یا حتی Bثبات در نقطه  از این منظر، تعادل بیگرداند.  می

، شروع به تولید  Bاگر هر کارآفرین، در سطحی نسبتا باالتر از نقطه  اطمینان درباره فعالیت اقتصادی است.  
ر حال انجام همین کار هستند، اقتصاد به سمت نقطه  کنند دیگران نیز دکند، شاید به این علت که فکر می

 نیز یک تعادل نش باثبات است.   Cشود؛ نقطه  همگرا می  Cبرتر پرتو 
انعطافمفهوم   خاطر  به  هماهنگی،  یکپارچه شکست  مکمیلتپذیری،  در سازی  اطمینان  و  هماهنگی  ها، 
اقتصاددانان   یتواند در میان بهترین ابزارهای فکراین مفهوم، می  و پیچیده   های پرشمارگونه   وجود   اقتصادو

 برای تفکر درباره چگونگی کارکرد اقتصادهای امروزی قرار گیرد. 
 دهیم. آهن، ارتباط می سنگ، فوالد و راه اکنون این مفهوم را به اوایل دوران توسعه امریکا با محوریت ذغال 

سنگ و  شود. ذغال آهن، از فوالد استفاده میاست و در ساخت راه   ای برای تولید فوالدسنگ، نهاده ذغال
نهاده  راه فوالد،  ساخت  برای  الزم  ذغالهای  استخراج  و  هستند  راه آهن  طریق  از  نیز  صورت سنگ  آهن 

های بسیار زیاد. هر  ای از مکملیت ه کارخانجات فوالد، انتقال یابد؛ نمونه پذیرد تا به منظور ذوب آهن، ب می
نیاز دارد.  برای سودآوری، افزون بر تقاضا برای محصوالتش به نهاده   صنعتی های  فرض کنید که هزینه ها 

واحد محصول با   150باشد که ظرفیت تولید    100گذاری در هر کدام از این سه صنعت، برابر  ثابت سرمایه
متغیر   می  1هزینه  آنها  به  را  واحد  هر  قیمت  دهد.  برای  هر صنعت،  ط  2همچنین،  تقاضای  را  و  کرده  لب 

برابر   دقیقا  نیز  نمودار    150محصول  به شرح  هماهنگی،  بازی  این  ماتریس دستاوردهای   2-3واحد است. 
 است.  

 
 آهنگذاری ذغال سنگ، فوالد و راه. شکست هماهنگی؛ سرمایه2-3نمودار 

 کند: خودداری میآهنراه
  فوالد

 گذاریسرمایه خودداری
 گذاریسرمایه 50، 50، 50 -100، 0، -100

 ذغال سنگ 
 خودداری 0،-100،-100 0، 0، -100
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 کندگذاری می: سرمایهآهنراه
 فوالد

 
 گذاریسرمایه خودداری

 گذاریسرمایه -100، -100، 0 -100، 0، 0
 خودداری 0، -100، 0 0، 0، 0 ذغال سنگ 

 
و  بازی سه   دستاوردهای )فوالد(  ستون  بازیگر  )ذغال سنگ(،  بازیگر سطر  به صورت  ترتیب،  به  باال  نفره 

گذاری،  در این بازی، دو تعادل نش مهم وجود دارد. تعادل اول )سرمایهآهن( است.  بازیگر ماتریس )راه 
سرمایهسرمایه میگذاری،  رخ  هنگامی  نهاده گذاری(  به  صنایع  از  یک  هر  که  النماید  تقاضای  های  و  زم 

دستاور   و یک  داشته  دسترسی  کنند.    50محصول،  دوم )خودداری، خودداری، واحدی کسب  تعادل  در 
سرمایه  هیچ  نمیخودداری(،  انجام  است.  گذاری  صفر  برابر  بازیگر،  سه  هر  دستاورد  و  سایر پذیرد  در 

توسط بازیگران  کند تا  گذاری خودداری میهای استراتژی، دست کم یکی از بازیگران، از سرمایهترکیب
سرمایه که  باشند  باور  این  بر  صنایع  از  یک  هر  صاحبان  اگر  نشود.  منزوی  صنایع،  دیگر،  دیگر  گذاری 

 یابد. گذاری، استقرار میسرمایه کند و تعادل ناخوشایند عدمگذاری نمیمحتمل نیست آنگاه سرمایه
نمودار   بازی  همانند  نیز  هماهنگی  بازی  گ   ،1-2این  شکار  در یک  فقط  بازیگران،  همه  یعنی  است؛  وزن 

در واقع،  اطمینان داشته باشند، مایل به انجام اقدامات ریسکی خواهند بود.  ، خود  تی که از امتیاز ندادن صور
می  درک  بیشتر  کنید،  مطالعه  اقتصاد،  درباره  بیشتر  رشد  هرچه  برای  اساسی  عنصری  اطمینان،  که  کنید 

 مفهوم را به صورتی موجز، در خود دارد.   بازی شکار گوزن، ایناقتصادی است.  
ساده  سرمایهبه  اقتصادی،  زبان  باال  ترین  مثال  صنعت  سه  از  یک  هر  در  صورتی  در  فقط  بالقوه،  گذاران 
مکمل دیگر، اطمینان داشته باشند. میزان اطمینان گذاری در دو صنعت کنند که از سرمایهگذاری میسرمایه

گذاری،  گذاری، برابر صفر است، بازدهی انتظاری سرمایهدهی عدم سرمایهآنها چقدر باید باشد؟ چون باز
نابرابری   اساس  بر  شود.  مثبت  عددی  می50p+(1-p)(-100)>0باید  که  ،  به  دانیم  دست  بازیگران، 

باور کنند که احتگذاری نمیسرمایه اینکه  ت دیگر، دست  گذاری در دو صنعمال وقوع سرمایهزنند مگر 
 درصد )دوسوم( است. 66اندازه کم، به 

فقر و کمبود    ویژه در بافتار کشورهای رو به توسعه که از سابقه آید؟ به چنین اطمینانی از کجا به وجود می 
میسرمایه عرضه  اندکی  میزان  به  اطمینان  احتماال  برخوردارند،  مثبت  گذاری  شوک  یک  گاهی  شود. 

تواند به مثابه سازنده ضروری  ا تکنولوژی ارتباطی جدید میتکنولوژی مانند دسترسی گسترده به کامپیوتر ی
آورند.  بینی اقتصادی را به وجود میاطمینان، عمل کند. برخی اوقات هم تحوالت مهم سیاسی، بستر خوش

تالش می سیاسی آگاهند، گاهی  و  اقتصادی  موفقیت  برای  اطمینان  آثار  از  که  سیاسی  از رهبران  تا  کنند 
افزون بر این، وقتی دولت به صورتی فعال بخش اطمینان، اطمینان بیآفرینند.  ب و الهام طریق شعارهای جذا

نوپا و حمایت دولت هند    ایکارخانه   نظیر حمایت دولت کره جنوبی از صنایعاز یک بخش حیاتی اقتصاد، 
 یابد.حمایت کند آنگاه اطمینان، افزایش میاز صنایع فناوری اطالعات، 
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ب را  ما  باال،  مینکات  هدایت  بزرگ،  فشار  یک  در  دولت  بایسته  نقش  موضوع  از   .1کنده سمت  بسیاری 
به  اقتصادی،  دولت  مشاوران  به  را  بزرگ  فشار  اول  نقش  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  دهه  چند  خصوص 

درباره این موضوع، ورق برگشت اما مباحثات علمی پرحرارت مربوط به نقش ترتیبی دست مرئی و  دادند.  
م به  هماهنگنامرئی  ماند.  کننده ثابه  باقی  خود  قوت  به  اثربخش،  براهین  های  بحث،  طرف  دو  هر 

ارایه میکننده قانع دولت، هماهنگای  که  دارند  اعتقاد  است چون جیب دهند: گروهی  بهتری  های  کننده 
گذاری الزم در صنایع کلیدی، اعتبار بهتری فراهم  برای سرمایهدهد تا  بزرگتر دولتمردان به آنها امکان می

آورند که دولت به صورت آشکار کنند. افزون بر این، مدافعان دولت به مثابه عامل فشار بزرگ، برهان می
ز دهد تا »به غیر از درختان، خود جنگل را نیاز قابلیت نگاه از باال به اقتصاد برخوردارند که به آنها توان می

 مشاهده کنند« و از این روی، قادرند تا بیشترین مزیت آثار بالقوه سرریز بین صنایع را به فعل در آورند.  
باورند که این  بر  به عهده گیرند    بسیاری دیگر  نقش رهبری را  اقتصادی بخش خصوصی،  باید کنشگران 

استرلی، استاد دانشگاه نیویورک،    بیلهای اقتصادی رویارو هستند.  زیرا آنها با مجموعه سالمتری از انگیزه 
بین »طرح  2006در کتاب سال   با عنوان »مسئولیت انسان سفید«،  ریزان« و »کاوشگران«، تفاوت قایل خود 

ریزان که به طرفداری از مخارج هنگفت، همزمان و مبتنی بر هماهنگی دولتی در طرحشد. به اعتقاد استرلی 
ها به  های بازخورد و پاسخگویی در قبال واکنشار کمبود مکانیزمارایه کمک به صنایع، گرایش دارند، دچ

به جستجوی فرصتهای    و از سطوح پایین اقتصاد   کاوشگران که به صورت انفرادیفرصت اقتصادی هستند.  
می رفاه  ارتقای  به  منجر  یا  کوشش   پردازند،سودآور  قبال  اقتصادی،  در  و  سیاسی  بازارهای  در  خود  های 

این دیدگاه،  بیشتری دارند.    پاسخگویی مستقیم از جانب طرح طبق  ریزان دولت، کامیابترین فشار بزرگ، 
پذیرد که  شود بلکه به واسطه اطمینان گسترده و همزمان بین فاعالن اقتصادی انفرادی صورت میایجاد نمی 

برای سرمایه را  به هماهنگی مرکزی، آمهای مسلسلگذاری اقتصاد  نیاز  بدون  اما  وابسته  با کند.  اده میوار 
بسیاری استدالل خواهند کرد که دولت می به  این وجود،  ثبات و زیرساخت عمومی منجر  ایجاد  با  تواند 

 القای این نوع از اطمینان به فاعالن اقتصادی، نقش مهمی ایفا کند.  
افرادی مانند  تواند این باشد که چرا کنشگران بخش خصوصی اقتصاد، یعنی  بنابراین یک پرسش خوب می
  کنند و به گردآوری های اقتصادی خود را هماهنگ نمیگذارینامد، سرمایهآنچه استرلی، کاوشگران می

نمیپاداش اقتصادی  سرمایههای  هیچ  که  است  این  موضوع  نمی پردازند.  در گذاری  تنهایی  به  که  خواهد 
شود.   گرفتار  خود،  مالی  کمبودهای  و  نکته معضالت  عنوان  دیگبه  سرمایهای  هماهنگ ر،  خواه  گذاریها 

کنند؛   ایجاد  واقعی  بازدهی  باید  نباشد،  هماهنگ  خواه  پایان،  باشند،  برای  اگردر  مفیدی  چیز 
حالت مشابهی در بازار سهام وجود دارد: به سختی یک   .افتداین اتفاق می  کنندگان خلق شده باشد مصرف

آسودگی خاطر سرمایه از  بازار  روز  بابت یک  از  قیمت    2خیزانگذاران سهام  شدید  افزایش  که محرک 
در صورتی که بازار خیزان مبتنی بر اطمینان، از سابقه سهام و احساس ثروت آنهاست، گذشته است. اما  بی

در  )خلق(  جانب واقعی  حباب   ارزش  آنگاه  نشود  پشتیبانی  شکل اقتصاد،  اطمینان، های  مبنای  بر  گرفته 

 
 (.  2002، 1998به عنوان یک منبع عالی درباره این موضوع، ن.ک. یرگین و استانیسالو ) -1

2Bull Market 
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انفرادی،شود.  بسیاری از سهامداران می  سرانجام منفجر شده و موجب ضررهای جانکاه    چون کارگزاران 
عواید،  بر  زیانها    افزون  مینیز  پاسخگوی  ریسکباقی  این  برابر  در  دایمی،  صورت  به  جبهه  مانند،  ها 

 گیرند.می
طی مباحثات پیرامون شایستگی نسبی دست مرئی در مقایسه با دست نامرئی در حل شکست هماهنگی، در  

آور نیست که اند تا منطق جهش رشد اقتصادی در شرق آسیا را درک کنند. شگفت اقتصاددانان کوشیده 
اقتصاد به گشودگی  را  آسیا  اقتصادی شرق  موفقیت  تا  دارند  آزاد گرایش  بازار  تجارت   طرفداران  و  آن 

دهند  نسبت  صادرات،  جهانی  بازارهای  در  آنها  در   .1خردمندانه  دولت  نقش  دیگری،  اقتصاددانان 
اگر .2اند جنوبی در هماهنگی استراتژیک صنایع را برجسته کرده کشورهایی همچون سنگاپور، تایوان و کره 

به   شاید  باشد،  داشته  وجود  اجماعی  آسیایی،  جهش  و  رشد  منبع  رونق  درباره  در  که  باشد  شکل  این 
دولت  آسیایی،  نقش  اقتصادهای  نوعی  صادراتی،  صنایع  و  زیرساخت  آموزش،  هماهنگی  برای  ها 

امروزه، بیشتر اقتصاددانان موافق با این طرز فکر، بر این موضع هستند    اند.رسان و محوری ایفا کرده کمک
آسانسازی  ریزانطرحکه   با  کم  تمامی  سرمایه  دست  در  نگهداری  گذاری  و  تدارک  آموزش،  سطوح 

فیزیکی و سرمایه اقتصاد، سود می  گذاری عمومیزیرساخت  پاداش و ریسک که به همه عناصر  رساند و 
 کند. گذارد، نقش فشار بزرگ را ایفا میصنایع بخش خصوصی را برای کاوشگران می

 
 آموزش به مثابه بازی هماهنگی

همراه   که  امریکایی  کودکان  سایر  برنامه همانند  دهه  با  تلویزیونی  دو  1970های  از  یکی  کردند،  رشد   ،
کرد و از میقهرمان بیرون از مدرسه مورد عالقه من، دانیل بون بود که خانه خود را ساخت، خودش شکار  

کاله   و  لباس  خود  برای  بود،  خورده  و  کرده  شکار  که  حیواناتی  اینکه  دوخت.میلباس  به  توجه  بدون 
قاطع اقتصادی بود و به دور از آنچه در اطرافش    گرایکلچه اساسی باشد، او یک    مرزهای تقسیم کار بر

می داشت. مبادله  را  خودش  اقتصاد  بون  )مامور    شد  اسمارت  شخصیت  86ماکسول  یک (،  کارتونی 
 دیگر قهرمان من بود.  پردازی یعنی باک هنری و مل بروکس،جاسوس جنگ سرد و مخلوق نوابع داستان 

مامور   که  بی 86هرچند  احمق  یک  موارد،  بیشتر  در  بود  ،  در اما میعرضه  و  مخفیانه  صورت  به  توانست 
دهد.   انجام  تلفنی  جاسوسی  عملیات  بولونیایی،  ساندویچ  یک  کلپوشش  در اگرچه  )حداقل  بودن  گرا 

د اغلب اقتصادی  گرایان باشرسد اما اقتصادی که پر از کلتلویزیون( جذابتر از متخصص بودن به نظر می 
 شود. توسعه می است که گرفتار دام 

می اثر  آموزشی  تصمیمات  روی  مکملیت،  آموزش پدیده  در  هماهنگی  شکست  نتیجه،  در  و  گذارد 
دام تمی به  برجسته واند  از  برخی  بیانجامد.  توسعه  بین  های  آماری  مقایسه  گونه  هر  خصوصیات  ترین 

ه، به تفاوتهای آموزش و سواد، یعنی مواردی نظیر آنچه که  شده و کشورهای رو به توسعکشورهای صنعتی
افزون بر این، تردیدی نیست که این آمارها، همبستگی شود.  اشاره شده است، مربوط می  1-3در جدول  

 
 (.  2003برای نمونه ن.ک. باگواتی )1
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دهند چون بین کشورها نیز تفاوتهای  آموزی آموزشی را کمتر از حد واقعی نشان میواقعی بین فقر و کم
دارد.   وجود  یک چشمگیری  میانگین  از  حتی  که  آموزشی  سطوح  با  تقریبا  کشور،  هر  مناطق  فقر  سطح 

 کشور فقیر نیز کمتر است، همبستگی دارد.   
تعداد مدارس و معلمان، چاره  به طرف عرضه، یعنی افزایش  از  توسل  برای رفع معضل ناشی  جویی سنتی 

راه  این  طور حتم،  به  است.  بوده  نابرابریهای شدیدی  بس چنین  به  از خانواده حل  مییاری  تا  ها کمک  کرد 
ای به سمت تقاضا توجه کنیم؛ خصوصیتی کودکان خود را به مدرسه بفرستند. اما اجازه دهید تا برای لحظه 

است  افزایش  به  رو  اخیر،  تحقیقات  در  خانواده 1که  که  دارد  وجود  دلیلی  آیا  مناطق  .  در  ساکن  های 
 ها،در جهان مکملیت آموزش را برای فرزندان خود برگزینند؟ فقیرشده، به صورت عقالنی، سطح پایینی از 

بود. آموزش، حوزه  مثبت خواهد  پاسخ  است که در آن مکملیتمتاسفانه،  بهینه من  ای  فراوانند: سطح  ها 
برعکس.   باشد، وابستگی دارد و  بهینه شما  تا سطح  انتظار دارم  با آنچه که  در مواردی که برای آموزش، 

های نش چندگانه و  خورد که در آن، تعادل ارند، وابستگی متقابل راهبردی به چشم میها وجود دمکملیت
 های توسعه، امکانپذیرند. در مواردی که هماهنگی و اطمینان، موضوعیت پیدا کنند نیز چنین است. دام 
 

 . آموزش و سواد در مناطق مختلف جهان  1-3 جدول
 سواد الف نام در مدارس درصد ثبت  منطقه

 62.4 44 صحراییافریقای نیمه 
 56.3 54 آسیای جنوبی 
 87.1 65 پاسفیک -آسیای شرقی

 89.2 81 کارائیب -امریکای التین
 60.8 60 کشورهای عربی

 99.3 79 اروپای شرقی و مرکزی 
 99 87 ب OECDکشورهای 

 ترکیبی از نسبتهای ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان. -: الفیادداشت
 ایاالت متحده، کانادا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند.   -ب

 .  UNDP -2003منبع: گزارش توسعه انسانی سال 
 

گذاری است که در آن، منابع جاری، قربانی کسب مزایای  آموزش، همانند ساخت یک کارخانه، سرمایه
می اجتماعیشود.آینده  سرریز  مزایای  آموزش،  باالتر  سطوح  دارد،   اگرچه  همراه  به  متعددی  شخصی  و 

افزایش   با  همراه  است.  وابسته  جامعه،  در  کار  تقسیم  به  زیادی،  میزان  به  آموزش،  برای  پولی  پاداشهای 
 رود.   تدریجی تقسیم کار، بازدهی اکتساب مهارتهای تخصصی نیز باال می

خود میدانی  پیمایشی  مطالعه  داشته   ،در  را  فرصت  روستایی این  مناطق  در  ساکن  خانواده  صدها  با  تا  ام 
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بیشتر آنها همراه فرزاندانشان بودند، به صورت شخصی مصاحبه کنم. بیشتر والدین،    امریکای مرکزی که 
فرزندان   بود،  دسترس  در  بیشتری  مدرسه  وقتی  بیرون    12تا    10حتی  مدرسه  از  را  خود  ساله 

و  نها انتظار داشتند تا فرزندانشان، باقی عمر خود را در همان دهکده فقیر بگذرانند بسیاری از آ.کشیدندمی
مزرعه،   در  کودکان،  سایر  مانند  به  نیز  مرکزی  امریکای  کودکان  شوند.  مشغول  معیشتی  کشاورزی  به 

اما شت.  ای اندک برای خانواده، آنها را در مدارس رایگان نگه دا توان با هزینه وری خاصی ندارند: می بهره 
می بزرگتر  کودکان  این  که  تدریج  دانش به  کشاورزی،  کارهای  درباره  و  دست  شوند  به  بیشتری  پذیری 

با وجود بازار محدود دهکده هزینه فرصت آموزش آنها بیشتر می آورند،  می های روستایی امریکای  شود. 
زیست  مدارک  برای  مهارتمرکزی  حساب  شناسی،  شاید  و  مالیاتی  حسابداری  سطح های  در  سواد  و 

تعداد خانواده  بیرون می دبیرستان،  از مدارس  اولیه،  را در سنین  فرزندان خود  آور  کشند، شگفت هایی که 
گرا باشند و یک اقتصاد از نوع دانیل بون را در امریکای مرکزی، خلق  یابند تا کلآنها پرورش میاست.  
داکنند.   وجود  وفور  به  همگان  نزد  که  مهارتهایی  در  همه آنها  مهارتهای  رد،  در  اما  هستند  حریف  فن 

توسعه   دام  یک  گرفتار  مرکزی،  امریکای  در  روستایی  مناطق  بیشتر  نتیجه،  در  ندارند.  تخصصی  کمیاب، 
کلهستند:   یک  فردی،  این  هر  ادامه  انتظار  کس  هر  وقتی  تا  و  ندارد  وجود  متخصصی  هیچ  گراست، 

 ی متفاوت را نخواهد داشت.  وضعیت را داشته باشد، هیچ کسی انگیزه انجام کار
آموزش افراد  دیگر  تعداد  به  آموزش  بازدهی  وابستگی  خاطر  به  آموزش،  در  هماهنگی  در شکست  دیده 

می رخ  اقتصاد،  نمیدهد.  یک  اتفاق  خالء  در  آموزش،  به  مربوط  انفرادی  بافتار انتخابهای  در  بلکه  افتد 
تقسیم کار موجود در آن، صورت می و  مربوطه  به  د.  پذیرجامعه  تجربه کاری من در کشور رو  نخستین 

هرچند که سالهای زیادی  ، کمک کرد تا این نکته را درک کنم.  1988توسعه جمهوری دومنیکن در سال  
از آموزش  نابرخورداری  با وجود  از همسایگان من در دومنیکن،  بسیاری  اما  بودم  را در مدرسه گذرانده 

از   بسیاری  نسبی،  از من انجام میمتوسطه و زندگی در فقر  بهتر  تردید، من در حل دادند.  کارها را  بدون 
مهارتهای   از  تعدادی  فاقد  اهالی دومنیکن،  دیدگاه  از  اما  دارم  توجهی  قابل  مزیت  اقتصاد،  و  آمار  مسایل 

توان به عنوان مهمترین مهارتها به تعمیر یک کاربراتور شکسته، تعمیر یک کفش کهنه، میضروری هستم.  
مرغ و از همه مهمتر، اتصال یک سیم مخفی به یک مکان مخصوص در نزدیکترین دیرک تلفن  ذبح یک  

من یک متخصص بودم اما هر دومینکنی، یک   برای دریافت تصاویر تلویزیون کابلی ورزشی اشاره کرد.
 گرای مغرور بود. کل

انتظاری   آموزشی  فرصت  با  برابر  زمانی  اندازه  به  فرزندانشان  به  عقالنی،  طور  به  والدین  ساده،  زبان  به 
افرادی که بیش  دهند.  ها در اجتماع خود، فرصت حضور در مدرسه میهای دیگر خانواده فرزندان خانواده 

سرمایه آموزش  در  حد  کرده از  اجتگذاری  در  پایین  کار  تقسیم  خاطر  به  مهارتهای  اند،  تقاضای  که  ماع 
می را  میتخصصی  خسران  دچار  مهارتهای  شوند.  کاهد،  تقاضای  باشد،  باال  کار،  تقسیم  درجه  اگر 

سرمایه آموزش،  در  که  کسانی  و  یافته  کاهش  داده غیرتخصصی،  انجام  حد  از  کمتر  زیان گذاری  اند، 
 شود.  ، شرح داده می3-3بینند. این نکته در نمودار می

هر  که در اقتصادی ساده متشکل از دو خانوار، پوستیگو و لورا، سه استراتژی قابل اتخاذ است.  فرض کنید  
ابتدایی )مهارتهای ضروری پایه(،  خانواده می سطح دبیرستان که تواند برای فرزند خود، آموزش تا سطح 
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گرایی ص گرایی دارد(، یا دانشگاه )تخصشامل مقداری آموزش شغلی است )و سطح متوسطی از تخصص
کند.   انتخاب  را  تعادلبیشتر(  توجه  به  آموزشی  انتخابهای  جورسازی  با  متناظر  هماهنگی  بازی  نش  های 

تعادل میکنید.   کند،  توان  انتخاب  را  دانشگاه  کس  هر  چنانچه  کرد:  مرتب  پارتو،  معیار  اساس  بر  را  ها 
نبود اطمینان از این که دیگران، هر شود اما در اینجا نیز انتظارات موضوعیت دارند.  وضعیت همگی بهتر می

شود تا مدرسه ابتدایی، بهترین واکنش هر سطحی غیر از مدرسه ابتدایی را انتخاب خواهند کرد موجب می 
ای داریم که در آن، انتخاب انفرادی در بافتار محیط استقرار فرد، عقالیی یکبار دیگر، نمونه فردی باشد.  

 موضوع نگاه کنیم، از نظر گروهی عقالنی نخواهد بود.  است اما اگر از منظر اجتماعی به 
 

 . شکست هماهنگی در بازی آموزش 3-3نمودار 
 خانواده پوستیگو 

 
 ابتدایی  دبیرستان دانشگاه 

 ابتدایی  1، 1 1،-3 1، -5
 دبیرستان -3، 1 3، 3 3، -1 خانواده لورا 

 دانشگاه   -5، 1 -1، 3 5، 5
 

در بیشتر کشورهای رو به توسعه، اگر کودکان در مدرسه نباشند، معموال در حال انجام کار برای والدین  
اند و حتی کودکان کار احتماال از طلیعه انقالب صنعتی، وجود داشته خویش یا برای شخصی دیگر هستند.  

های  بریتانیایی در اولین دهه   اند و رسوایی سواستفاده از کودکانشدن مدرن نیز بوده در آغاز تمدن صنعتی 
امروزه پدیده کودکان کار در سراسر جهان رو به توسعه به چشم ای از آن است.  ب صنعتی نیز نمونه انقال
بین خورد.  می سازمان  تخمین  مبنای  سال  بر  در  کار،  کودک    211،  2000المللی  در   14تا    5میلیون  ساله 

اشتغال  فعالیت اقتصادی  که  داشته های  در آسیا،    123اند  آنها  از  نفر  و    48میلیون  افریقا  نفر در   17میلیون 
 .1کنندمیلیون نفر در امریکای التین و کارائیب زندگی می 

پرداخته کار  کودکان  مطالعه  به  اقتصاددانان  که  است  زیادی  با  مدت  گذشته،  دهه  چند  طی  در  اما  اند 
شاید بتوان  اند.  ای به انجام رسانده ی هماهنگی، مطالعات نوآورانه مالحظه کار کودکان به مثابه یک نوع باز

( را به عنوان مشهورترین 1998اثر کاوشیک باسو از دانشگاه کُرنل و دانشجوی سابقش، فام هوآنگ وان )
آنها یک مدار شوم را توصیف کردند: حضور کودکان در بازار کار، عرضه نیروی  کار در این حوزه نامید. 

را   به  میکار  را  تا کودکان خود  مایلند  که  والدینی  دارد.  به همراه  را  بزرگساالن  دستمزد  افت  که  افزاید 
می وادار  بفرستند،  و  مدرسه  یافته  کاهش  خودشان  دستمزد  چون  کنند  کار  بازار  وارد  را  آنها  تا  شوند 

نیست. تامین مصرف معیشتی  به  قادر  بزرگسال،  نیروی کار  به  اتکای صرف  با  دام    خانواده،  بنابراین یک 
می افزایش  ایجاد  موجب  است،  کودکان  کار  از  ناشی  عمدتا  که  بزرگساالن  برای  پایین  دستمزد  شود: 

ها، به صورت حل چیست؟ بر اساس مفهوم شکار گوزن، باید تمامی خانواده اما راه شود.  کودکان کار می

 
 (.  2003المللی کار ) سازمان بین -1
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فزایش یافته و انگیزه کار کودکان از بین  یکباره، کودکان خود را از بازار کار بیرون بکشند تا دستمزدها ا
 برود.   

شود، ایفای نقش نیرومند دولت در حل شکار گوزن در یک تعادل بد، اغلب مشاهده میچون گرفتاری راه 
اهمیت دارد.   به آموزش اجباری میزمینه آموزش،  از لحاظ نظری، معضل شکست  الزام  تواند دست کم 

با وجود قوانین  کار کودکان را برطرف کند.    هماهنگی همزمان در زمینه آموزش و مشکل این است که 
افراد، برای  سختگیرانه در کتابهای قانون، والدین به طور عادی قوانین را نادیده می گیرند و مجازات همه 

افزون بر این، در مواردی که به خاطر نبود درآمد برای کودکان، خانواده دولت، ناممکن و نامطلوب است.  
دستمزد پایین بزرگساالن به زیر سطح معیشت سقوط کند، کدام خانواده باید پیشقدم شود؟ یک   به علت 

داللت مهم این است که: دولت در کنار تغییر قوانین آموزشی به عنوان یک شرط الزم، باید درک افراد 
 درباره اندازه واقعی اطاعت هر فرد دیگر از قوانین را تغییر دهد.   

 
 شدنهماهنگی و جهانیشکست 

بپردازیم که در یک اقتصاد جهانی به این موضوع  شده، شکست هماهنگی، چگونه بر روی توسعه  اکنون 
های مدرن ارتباطی، به  طلبانه از مزیت فناوریگیری فرصتهند با بهره گذارد.  درآمد اثر میکشورهای کم

آسیایی   کشورهای  باشگاه  وارد  عضو،  جدیدترین  است.  دارای عنوان  شده  باال  اقتصادی  بخشی   رشد 
نرم رشد حیرتازجذابیت   و صنایع  و کار  و  انگیز خدمات کسب  بنگلور  از جمله  هند،  افزار در شهرهای 
می   حیدرآباد، مربوط  طوالنی  بسیار  خواب  یک  از  اقتصادی  غول  یک  بیدارشدن  شبیه  حالتی  اما شود.به 

هماهنگ شکست  یک  حل  در  رشد،  این  جذابیت  دیگر  و  بخش  انسانی  سرمایه  جنبه  دو  هر  که  است  ی 
 . گرفتار یک اقتصاد آزاد را در بر میفیزیکی در بافت سرمایه

بریتانیا در سال   از  از زمان استقالل  به سیاست جایگزینی واردات، در 1947هندوستان  با وفاداری مستمر   ،
اه با درونگرایی هندوستان، از  همرقدم بود.مقیاس در اقتصاد بزرگتر جهان، ثابت نپذیرفتن مشارکت بزرگ 

های تعرفه باال، به اختناق در تجارت خارجی انجامید در حالی که  تماس اقتصادی با بیرون، پرهیز شد. نرخ 
می نظر  سرمایهبه  برای  را  کار  و  شده  خارج  خود  مسیر  از  دولت  امکان، رسید  حد  تا  خارجی،  گذاران 

تورمی هند در سال اقتصاد  کسادی  .  1کرد دشوارتر می  اقتصاد دچار رکود  ایجاد یک  به  پسااستقالل،  های 
به   داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  رشد  که  طوری  به  شد  یافت   1.5منجر  کاهش  سال،  در  آنالی .  2درصد 

های فناوری برتر هندی در یک نسل پیش را  ساگزینیان از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، محیط فعالیت شرکت 
 کند: گونه توصیف می این

سال   از  نرم 1984پیش  صنعت  از  ،  خودبسنده  مدلی  مقررات،  از  پر  چارچوبی  درون  هند،  افزار 
خودکفایی که بر اقتصاد هند، حاکم ( و ایدئولوژی  ISIشدن )جانشینی واردات منجر به صنعتی

می  فعالیت  جهان،  کرد.  بود  اقتصاد  از  را  هند  و  محدود  شدت  به  را  کارآفرینان  وضعیت،  این 

 
 .  8(، فصل 2002ن.ک. یرگین و استانیسال ) -1
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طی این دوره، هرگز    افزار درهای معطوف به ترقی صادرات نرم منزوی کرد. در نتیجه، کوشش 
بار ننشست. سیاست پیشرفته به  رها در عوض ضمانت برای  ترین کامپیوتهایی که مجوز واردات 

کاری    کردند، با شوق و ذوق، دنبال نشدند. روال افزار را صادار میصادرات مقدار معینی از نرم 
فرسا، مالیات گمرکی، باال و تهیه ارز خارجی برای پوشش مخارج کسب و کار،  واردات، طاقت 

 . 1دشوار بود 
 

ای از تغییرات اجیو گاندی، برای اجرای مجموعه ، سیستم اجرایی جدید ر1984پس از انتخابات ملی سال  
هماهنگ صنعت  سیاستی  و  هند  سیستم،  این  سرانجام  یافت؛  ادامه  نیز  او  جانشینان  وتوسط  شد  شروع   ،

 سابقه، تحت تاثیر قرار داد.  فناوری اطالعات را به صورتی بی 
نرم  تصدیق کردنخست، دولت گاندی صنعت  مثابه یک صنعت رسمی،  به  را  قانون هند،   افزار  که تحت 

گذاری و کاهش تعرفه واردات  مجاز بود تا مشمول رفتارهای خاص، از قبیل اعتبار مخصوص برای سرمایه
نهاده  سختبرای  مانند  حیاتی  سال  های  در  شود.  کامپیوتر  دولت1986افزار  آموزش   ،  توسعه،  سیاست 

نرم حرفه و صادرات  به موجب آن، جریای  را تصویب کرد که  بنگاه مخاطره   ان سرمایهافزار  به  های  انگیز 
افزار، دولت را  های نرم بنگاه   انجمن اولیه .2شدگذاری مستقیم خارجی، آسان می تاسیس و ورود سرمایهتازه 

نویسی برنامه   قانع کردند تا به تامین مالی یک شبکه مخابراتی بپردازد که مسیر منتهی به صادرات خدمات 
ب پایین  میالکترونیکی سطح  هموار  را  فرامرزی  مشتریان  صنایع  کرد.  رای  اداره  آن،  از  پس  کوتاه  زمانی 

پارک  هند،  فناوری سخت الکترونیک  بنگاه های  که  داد  توسعه  را  نرم افزار  صادرات  مشمول  های  را  افزار 
افزون . 3کردندمی ای و برق مطمئن را تضمین معافیت مالیاتی و دسترسی آنها به پیوندهای پرسرعت ماهواره 

دانشگا  این،  پلیه بر  موسسات  و  عمومی  دانشجویان  های  از  بسیاری  تعداد  فکری  پرورش  هند،  تکنیک 
هزار نفر در هند،    220، ساالنه تعداد  1990افزار و علوم کامپیوتر را شروع کردند. تا اواخر دهه  مهندسی نرم

آموخته در هزار دانش   25سهم بنگلور به تنهایی،    شدند.افزار و علوم کامپیوتر میآموخته مهندسی نرم دانش 
 . 4کندآموختگان ایاالت متحده، برابری می سال است که تقریبا با دانش 

از سیاست برای  شرکت های هماهنگ، مسیر  این مجموعه  هایشان نخستین فروشگاه   تاسیس های چندملیتی 
را هموار کرد. بنگلور  ای1986در سال    در  تگزاس  نرم5نسترومنتس، شرکت  افزار را  ، یک مرکز کوچک 

پاکارد هیولت  آن،  دنبال  به  و  کرد  شدند.    6ایجاد  وارد  نیز  سایرین  ایجاد قطره و  سیل  یک  هم  روی  ها 
واحد رشد کرده بود که برای    450های چندملیتی مستقر در بنگلور، به  ، تعداد شرکت2004کردند؛ تا سال  
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اینتل، ساپ، الکتریک،   نمونه، سیسکوسیستمز،  جنرال  دیوایسز،  آنالوگ  اوراکل،  کادنس، جی.وی.سی، 
را شامل می مایکروسیستمز  و سان  از  شد. شرکتوایپرو، کوداک  بیش   170های چندملیتی، در مجموع، 

های داخلی جدیدی شروع به  آپهای چندملیتی، استارتدر کنار شرکت بودند.  هزار نفر را استخدام کرده 
افزار و برونسپاری در خود بنگلور به تنهایی، به بیش  های نرم ن کوتاهی، تعداد شرکتکار کردند و در زما

 .1شرکت رسید 1300از 
است.  بوده  اطالعات  فناوری  در  یکسانی  مهیج  رشد  شاهد  پرادش،  آندرا  ایالت  همسایگی  در  حیدرآباد 

شرکت ثبتی    1000آندرا پرادش، یعنی چاندرابابا نایدو، بیش از    3دانایی فنی  2حیدرآباد با رهبری سَروزیر
ریزی  شده پشتیبان برای فناوری و برنامه افزار را پذیرا شد و نه تنها برای پشتیبانی از خدمات برونسپاری نرم

برای طراحی و تحقیق درباره نرم  بلکه  پایین،  بسیاری را فراهم ساختافزار، زیرساختسطح  ایجاد 4های   .  
نایدو بود  . شهر در مسیر درستی 5یک میلیون شغل در صنایع فناورانه و مراکز تلفن فناورانه، هدف اصلی 

می پیشرفتحرکت  دیگر  میان  از  مساحت  کند:  به  مایکروسافت  پردیس  یک  میزبان  حیدرآباد   28ها، 
 .  6نویس و سایر مشاغل را داردبرنامه 1600جریب است که ظرفیت 

نیز معنادار است. در واقع،  انگیز  رشد شگفت  از منظر شکست هماهنگی  فناوری اطالعات در هند،  بخش 
دارد  سازگاری  هماهنگی،  شکست  درباره  هاروارد  دانشگاه  از  رودریک  دنی  نظری  اثر  با  هند  . 7تجربه 

ای که از مواهب اولیه اندک سرمایه فیزیکی برای کشورهای رو به توسعهای اثرگذار،  رودریک در مقاله
آموزش خوبی  به  کار  نیروی  میاما  توصیف  را  هماهنگی  شکست  برخوردارند،  دارای  دیده  که  کند 

گرایی در کاالهای فناوری برتر یا کاالهای فناوری  دو نتیجه محتملند: تخصص های چندگانه است.  تعادل
ای هماهنگی هتواند با سیاست در صورت وجود صرفه مقیاس در بازارهای کاالی واسطه، دولت میپایین.  

های واسطه  ای از نهاده که مقدار زیادی سرمایه خارجی جذب کرده و از این روی، تقاضای طیف گسترده 
 د.افزایند، شکست هماهنگی را حل کنکننده یا نیروی کار متخصص را می تخصصی از قبیل خدمات تولید 

تواند به درک  گرچه نظریه رودریک از بطن تجربه کره جنوبی و اروپای شرقی، به دست آمده استاما می
از سیاست بوده تجربه اخیر هند، کمک کند. در حالی که هر یک  به تنهایی ناکافی  به نظر های هند،  اند، 

مکملیتمی که  سیاسترسد  در  سرمایهها  برای  مساعد  هماهنگ  بهای  خارجی  مقیاس، زرگگذاری 
گذاری پیوسته در آموزش فنی، در ایجاد رشد چشمگیر بخش فناوری اطالعات هند،  زیرساخت و سرمایه

 اند.  نقشی حیاتی داشته 
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3- Techno-savvy 
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تعادلی  برای  انتظارات  خلق  و  هماهنگی  در حل شکست  سیاسی  رهبری  نقش  هند،  تجربه  این،  بر  افزون 
ی که عناصر اقتصاد بتوانند با یکدیگر هماهنگ شود،  موارددر  سازد.  جدید و بهبودیافته را خاطرنشان می

اما   ندارد.  ضرورتی  هم  نایدو  یک  حضور  کالیفرنیا،  ولی  سیلیکون  در  فناوری  صنعت  رهبر نظیر  یک 
می تصور  نیکوکار،  و  خردمند  صورتی  به  مردم  از  زیادی  تعداد  جانب  از  که  میکاریزماتیک  تواند  شود 

 ل نش نقطه کانونی به وجود آورد که در نبود او، امکان تحقق نداشت. برای بازیگران کلیدی اقتصاد، تعاد 
 

 المللیهای نیروی کار و سرمایه بینمکملیت 
گذاری مستقیم خارجی به کشورهای رو به  های سرمایهبیشتر جریان  یک تصور غلط امروزی این است که

های پایین دستمزد، سود  ا از مزیت نرختوسعه، در قالب مراکز تجاری مبتنی بر کار دشوار با مزد کم است ت
کمترین دستمزدها   همواره   است که در آن،  1تصویر محبوب از این وضعیت، رقابت عظیم کاهندگیببرند.  

سهل  میانگارانه و  برنده  محیطی،  قوانین  اگر شوند.ترین  نیست؛  صادق  همیشه  قضیه،  این  که  است  روشن 
م خارجی جهان، به سمت کشورهایی مانند برمه، چاد و هائیتی گذاری مستقیچنین بود آنگاه تمام سرمایه

شد. در عمل، حالتی متضاد رقابت کاهندگی، بیشتر مصداق دارد. هر سال، بیش از دو سوم کل سرازیر می
سرمایهجریان اتحادیه  های  و  ژاپن  متحده،  ایاالت  در  اقتصادها  ثروتمندترین  به  خارجی  مستقیم  گذاری 
می  اروپا، نزد  روانه  دارد.  شباهت  فزایندگی  شدید  رقابت  یک  به  بیشتر  موجود  جریان  بنابراین،  شود. 

گذاری خارجی هستند، رقابت فزایندگی، وضعیتی مشابه  ای که اغلب تشنه سرمایهکشورهای رو به توسعه
توانند  های چندملیتی نمیتوان این وضعیت را توضیح داد؟ آیا بنگاه دهد. چگونه میدام توسعه را نشان می

 یک معامله خوب را تشخیص دهند؟  
تبیین وظیفه  نیز  اینجا  مکملیت   ، در  عهده  مکملیت به  می هاست.  ایجاد  وقتی  بنگاه،  سطح  در  که  ها  شوند 

ها در یک منطقه، استقرار یک بنگاه جدید در آن منطقه را به مثابه یک های بزرگی از بنگاه وجود خوشه 
دهد. نشان  تامین   مزیت  وجود  خاطر  به  تولید  کمتر  هزینه  از  مزایا  از  در برخی  و  باتجربه  محلی  کنندگان 

ایجاد می ایده دسترس کاالهای واسطه،  انتقال  نوآوری شوند. مزایای دیگری مانند  بین  ها،  ها و دانش فنی 
تمامی این مزایا .  2های اجتماعی، حالت رازآلودی دارند ها و گردهماییکاسبکاران در فضای عمومی، کافه

لیدکنندگان به سمت استقرار در شوند. در صورت وجود صرفه تجمع، تو های تجمع، شناخته می با نام صرفه 
 کنار یکدیگر، گرایش دارند تا در جایی که فعالیت رونق دارد، حضور یابند.   

لحظه  برای  فناوری  اگر  پردیس  یک  استقرار  که  دید  خواهیم  تردید  بدون  گردیم،  باز  هند  مثال  به  ای 
اینسترومنت در سال  برون تر از مایکروسافت در سال  ، به مراتب دشوار1986مرزی در هند، برای تگزاس 

 
زدایی توسط دولت برای اجتماعی اشاره دارد که در نتیجه مقررات-به حالتی اقتصادی  Race to the bottomاصطالح    -1

کند و در اواخر قرن نوزدهم در ایاالت متحده، مطرح شده  جذب فعاالن اقتصادی و بهسازی محیط کسب و کار، بروز پیدا می

ع کاالهای  عرضه  بهای  کاهش  برای  گسترده  رقابتی  تغییرات،  این  نتیجه  در  عرضه  است.  بهای  کاهش  و  دولت  توسط  مومی 

 گیرد. م.  ها شکل میها یا کاالهای واسطه توسط بنگاه نهاده 
 (.  1996برای مطالعه بیشتر در این مورد، ن.ک. ساگزینیان ) -2
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های  بوده است. مایکروسافت تصمیم گرفت تا پردیس خود را در حیدرآباد بسازد؛ جایی که صرفه   2004
تر کنند. تجمع در شهرهای فناوری برتر هند، به اندازه کافی نیرومند بودند تا ورود یک بنگاه دیگر را آسان

تجمع  چنین  سابقه البته  و    هایی  دارند  سرمایهطوالنی  کشورهای  منبع  پررونق  مناطق  در  پرشمار  گذاری 
 اند.   شده بوده صنعتی
میسرمایه جریان  مکانی  به  طبیعی،  طور  به  مهارتگذاری،  واسطه  به  که  مکمل، یابد  فنی  دانش  و  ها 

فزاینده بهره  باشد. یک زیرساخت راستوری  داشته  فقط  ای  این زمینه، راهگاشت.  نیز در  کارکرد معقول 
ا زندگی  پس  هزینه عمومی  و  مسکن  قیمت  دستمزد،  نرخ  که  فرایندی طوالنی  ولی(  ز  سیلیکون  به  )مثل 
می اندازه  باال  صرفه ای  مزیت  از  بلندمدت،  در  کارخانه  استقرار  هزینه  که  میرود  بیشتر  تجمع،  شود، های 

کمسرمایه مناطق  به سمت  میگذاری  سرمایه  کند.هزینه، حرکت  یسپس  در جستجوی  مکان  گذاری  ک 
های مکمل، برخوردار باشد و کل فرایند در آن دوباره ارزانتر و جدید خواهد بود که از سطح کافی دارایی

 گیرد. شکل می
بین سرمایه  جابجایی  از  داستان  بین این  کار  نیروی  جابجایی  درباره  یک المللی  دارد.  مصداق  نیز  المللی 

مه که  است  این  دیگر  مشهور  اقتصادی  نادرست  صنعتیتصور  کشورهای  به  و  اجران  فقیر  عمدتا  شده، 
تر این است که مهاجران همراه تصویر دقیق دهند.  سواد هستند و توده انبوه صف مهاجرت را تشکیل میبی

ایستاده با مدارک دانش  از آموختگی، موبایل و وسایل دیجیتالی در صف مهاجرت  اند. واقعیت مهاجرت 
ثروتمند کشورهای  به  فقیر  به  کشورهای  متحده،  ایاالت  مانند  کشورهایی  به  مهاجرت  مغزهاست.  فرار   ،

تر خود را با سرمایه و فناوری موجود  معنای گرفتن بزرگترین پاداش برای افرادی است که مهارت پیشرفته 
 اند. در کشورهای پیشرفته اقتصادی، همتاسازی کرده 

گسترده  کار  تقسیم  خاطر  به  کار،  بازار  در  همتاسازی  کشورهای صنعتیتر  این  می در  رخ  البته  شده  دهد. 
فرایندهای تولیدی متفاوت با روش سنتی اقتصادها برای  دهد که  مایکل کرمر از دانشگاه هاروارد نشان می

تواند این رفتار را توضیح دهد. در تفکر سنتی تولید، مقدار و کیفیت  ها نیز میها و ستانده ه روابط بین نهاد 
ور با ستانده کارگر بهره   25مثال    ستانده   پذیر است به طوری که ارزشاسی، جانشیننیروی کار، به طور اس

( در »نظریه حلقه  1993کرمر )  شود.وری دارند، یکسان پنداشته می کاری که یک سوم بهره کارگر کم  75
O  ا اقتصادی«،  توسعه  میدر  به ستدالل  سنتی  دیدگاه  که  غیربهره   نادرستیکند  کارگران  که درباره  وری 

شود. او در نظریه خود، تولید یک بنگاه را به تعدادی  بر هستند، دچار تصورات غلط میبرای بنگاه، هزینه 
تقسیم می  از وظایف،  این وظایف، ارزش محصول  معین  از  انجام هر یک  موفقیت در  و در صورت  کند 

ر هنگام انجام وظیفه، اشتباه کند آنگاه محصول، خراب البته وقتی یک کارگر، دبنگاه، حفظ خواهد شد.  
اشتباه  در طراحی حلقه  می او از یک  )نام مقاله مشهور  در مهندسی شاتل فضایی چلنجر، گرفته    Oشود. 

 ثانیه از برخاستن، منفجر شد.(    73، شاتل پس از 1986شده است؛ به خاطر این اشتباه، در ژانویه سال 
گونه حلقه  می از  تولید  مدل  گران،    Oتوان  شلوار  اگر زیپ یک  برد:  کار  به  صنایع،  از  بسیاری  برای  را 

تجربه رستوران، پرس رسد. اگر پیشخدمت بی خراب بوده و بسته نشود آنگاه ارزش آن شلوار، به صفر می 
پای مشتری بریزد آنگاه آن پرس غذا، بی با ارزغذای سرآشپز برنده جایزه را روی  ش خواهد شد. کرمر 

کنند(،  ور که نیروی کار باکیفیتی دارند )که کمتر اشتباه میهای بهره دهد که بنگاه نشان می  Oمدل حلقه  



                57ا                                                                                                                        ه بازیاز دید نظریه وسعه ت

 

ور که از نیروی  بهره های کماز انگیزه پرداخت پاداش به دیگر نیروهای کار باکیفیت، برخوردار است. بنگاه 
ور در استخدام نیروی کار باکیفیت، خارج های بهره ابت با بنگاه وری برخوردارند از گردونه رقبهره کار کم

طبق نظریه کرمر، این نوع از فرایند  دهند.  دستمزد ادامه می ور و کمبهره شده و به استخدام نیروی کار کم
بین کشورها را تبیین میهمتاسازی مبتنی بر تناسب، چرایی تفاوت شدید بهره  بر کند.  وری و دستمزد در 

ماهر مبن بسیار  کار  نیروی  در  پیشرفته  اقتصادهای  به  مهاجرت  نیرومند  انگیزه  وجود  چرایی  مدل،  این  ای 
شود. بیل ایسترلی ها در کشور مبدا نیز توضیح داده میکشورهای رو به توسعه با وجود کمیابی آن مهارت 

 کند: توصیف می   گریز برای رشد، این وضعیت را به خوبی( در اثر خود با نام جستجوی راه 2001)
می اتفاقی  چه  شود،  جابجا  ملی،  مرزهای  از  فراتر  در  بتواند  ماهر  کار  نیروی  داستان  اگر  افتد؟ 

کند تا فرار مغزهای نیروی کار ماهر از کشورهای فقیرتر به کشورهای  همتاسازی به ما کمک می
با افراد پرمهارت  تواند  داند که میثروتمند را توضیح دهیم. یک سرآشپز مشهور در مراکش می

، بهتر از مراکش، همتا شود و از این روی در فرانسه، دستمزد بیشتری داشته  های فرانسه رستوران
تکنسین باشد.   رادیولوژی،  بیهوشی،  متخصصان  پرستاران،  با  بتواند  هندی  جراح  یک  های  اگر 

باال حقوق  شود،  همتا  باال،  مهارت  با  پذیرش  کارمندان  و  حسابداران  دریافت  بهداشت،  تری 
می ترجیح  هندی  پرمهارت  جراح  یک  کرد.  که  خواهد  جایی  یعنی  متحده،  ایاالت  به  تا  دهد 

 .(  158شود، مهاجرت کند. )ص نیروی کار پرمهارت دیگر پیدا می 
 

انگیز و قدرت مکنده المللی پول، میزان حیرت( از صندوق بین 1999ویلیام کرینگتون و انریکا دتراجیاچی )
مغزها   کشیده فرار  تصویر  به  تفصیل  به  داده را  به  اتکا  با  خود،  مطالعه  در  آنها  ایالت اند.  سرشماری  های 

از کل  1990متحده در سال   نفر  نیم میلیون  ایاالت متحده، تحصیالت   7، دریافتند که فقط  میلیون مهاجر 
دهد مهاجرانی با  ل می میلیون نفر از این جمعیت را تشکی  2.7افراد گروه دوم که  کمتر از دبیرستان دارند.  

اند. مهاجرانی با تحصیالت دانشگاهی از آسیا و  سطح آموزش متوسطه هستند که عمدتا از مکزیک آمده 
درصد از   74گیرند. به عالوه، آنها دریافتند که  میلیون نفر هستند، قرار می  1.5پاسفیک، در گروه سوم که  

متحده، هندی و   ایاالت  به  دانشگاهی هستند. در   درصد مهاجران  75مهاجران  دارای تحصیالت  افریقایی 
ای  رفتهبرخی از کشورها، قدرت فرار مغزها به حدی زیاد است که در کشور مبدا، به سختی، فرد دانشگاه 

درصد از ساکنان دارای سواد دانشگاهی، به    77درصد و    67ماند. برای مثال، در جاماییکا و گویانا،  باقی می
 گیرند که  اند! کرینگتون و دتراجیاچی نتیجه میکرده ایاالت متحده مهاجرت 

دهد که گرایش عمومی به مهاجرت، برای افراد دارای تحصیالت باالتر،  های ما نشان میتخمین
از   بیش  است.  )به درصد گروه   30بیشتر  از کشورها  تعدادی  باال در  دارای تحصیالت  ویژه های 

امریکا و  کارائیب  افریقایی،  کوچک  مهاجرت کشورهای  کشورشان  از  خارج  به  مرکزی(،  ی 
قابل توجه است. این ارقام  می فیلیپین و تایوان،  ایران، کره،  از  کنند. همچنین، میزان فرار مغزها 

می باال،  نشان  تحصیالت  دارای  افراد  خروجی  جریان  توسعه،  به  رو  کشور  چند  در  که  دهد 
 ده انگارند.  توانند آن را نادیگذاران نمیای است که سیاست پدیده 
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آشکار است که فرار مغزها، برندگان و بازندگانی دارد؛ برخی از برندگان، خویشاوندان فرد مهاجرند که 
دارند. با احتساب وجوه ارسالی، اگر نیروی کار ماهر کشورهای رو به  وجوه ارسالی مهاجران را دریافت می

ورتر شوند آنگاه خویشاوندان باقیمانده در کشور، به  یافته، بهره توسعهتوسعه، پس از مهاجرت به کشورهای 
آورند. برخی تحقیقات نشان  گذاری در آموزش خود، منابع بیشتری به دست میلحاظ نظری، برای سرمایه

دهند  میتر فرار مغزها جهانی را نشان . با این وجود، نیروهای قوی 1اند که این نکته احتماال واقعیت دارد داده 
انگیزه که در آن، مکملیت  بامهارت،  افراد  با دیگر  بامهارت  افراد  برای همتاسازی  ایجاد  ها  نیرومندی  های 
 گذارند.  ها تنها میمهارتها را با بیمهارتکرده و در نتیجه، بی 

می تشریح  را  ایده  این  بازی ساده،  که  یک  کنید  بی   nکند. فرض  برتر  فناوری  کار  نیروی  در مکاننفر   ،
شده  پخش  جهان،  باقی  و  متحده  ایاالت  برتر، سراسر  فناوری  کار  نیروی  دیگر  با  آنها،  از  یک  هر  اند. 

برتر مهارت فناوری  مهارت  دارای  افراد  دیگر  میان  در  کار  با  کدام،  هر  که  به طوری  دارند  مکملی  های 
 گیرند.   ورتر شده و از این روی، دستمزد باالتری می مکمل، بهره 

 
 مهاجرت فناوری برتر  -. بازی شکست هماهنگی4-3 نمودار

 
 

آنها، ترجیح می از  هر کدام  استهمزمان،  نواحی  ثبات سایر شرایط، در  تا، در صورت  یابند که  قدهد  رار 
نواحی را می به دیگر  نسبت  فناوری برتر باالترین دستمزد  دهند. فرض کنید که دو مرکز منطقه استخدام 

مازاتلن در مکزیک که هر دو از آب و هوایی مطبوع و مالیم برخوردارند. البته  ویو و  وجود دارد: مونتن 
ویو ساکنند اما تعداد آنها در مازاتلن، بسیار تعداد بسیار زیادی از نیروی کار فناوری برتر، از قبل در مونتن 

 اندک است.  
ها  nرین دستاورد برای هر یک از  باالتویو،  وی کار فناوری برتر در مونتن به علت وجود تعداد باالیی از نیر

 
 (. 2003ن.ک. بین، دوکوئر و راپوپورت ) -1
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ویو است. اما همان گونه که اند(، پیوستن به انبوه نیروی کار فناوری برتر در مونتن )که هنوز استقرار نیافته 
نفر به طور همزمان تصمیم بگیرند تا در مازاتلن    nنشان داده شده است، اگر تمامی    4-3در بازی نمودار  

صرفه  آنگاه  یابند  فنااستقرار  مهاجران  حضور  از  ناشی  تجمع  مکملیتهای  منطقه،  در  متقابل وری  های 
آنها  مهارت را میهزینه   وهای  مازاتلن  در  آنها  دستاورد  زندگی،  کمتر  برای  افزاید.های  کلیدی الزم  رقم 

برای استقرار در مازاتلن باید انتظار   nاست؛ یعنی هر    *nها برابر  nالقای استقرار در مازاتلن در هر یک از  
نیروی    nاما چون تصمیم هر کدام از  از دیگران نیز چنین کاری انجام دهند.  نفر    *nداشته باشد که حداقل  

می اتخاذ  انفرادی  صورت  به  در کار  تا  گرفت  خواهند  تصمیم  آنها  از  یک  هر  نیست،  گروهی  و  شود 
پراکنده، احتماال هر کدامشان  مونتن  نیروی کار  این  بین  ارتباطات  از  یابند. در غیاب مقداری  استقرار  ویو 

مونتن   باور در  هر صورتی  به  دیگری  که  میدارند  ساکن  مونتن ویو  نقطه  شود؛  مازاتلن،  با  مقایسه  در  ویو 
محت میملکانونی  شمار  به  مستقرشده   رود.تری  جدیدا  کار  نیروی  برای  کمتر  دستاوردی  به  تصمیم  این 

فقیر ماندن نسبی مازاتلن  ویو را به دنبال دارد و موجب انجامدکه افزایش هزینه زندگی و تراکم در مونتن می
 شود.   می
این نوع از جهانی که فرض کردیم، کمترین شباهت به جهان اقتصاد کالسیک، وجود داشت؛ در جهان در  

کنند  های خود را گردآوری میاقتصاد کالسیک، منابع کمیاب، در جای خود باقی مانده و همچنان پاداش
همتاسازی   فرایند  مشابه  حالت،  این  گروه و  قوانین  تناسبی  فقط  آیا  است.  کمتر  تحصیالت  دارای  های 

های روانشناختی ترک خانواده و دوستان است که  های مربوط به هزینه نوسانی مهاجرت و سایر حساسیت
نکته مهم این    شود؟ها از جهان رو به توسعه میجمعی و کامل سرمایه انسانی و مهارتمانع از کوچ دسته

ور وجود دارد و این واقعیت،  روند که منابع بهره ور به سمتی میها، منابع بهره کملیت است که در جهان م
  شود. باعث تنها ماندن جهان فقیر می
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 فصل چهارم
 

 فقر روستایی، توسعه اقتصادی و محیط زیست  
 
 
 

  
 

 اگر از محیط زیست غافل شوید، آن را از دست خواهید داد.  
 یک برچسب تبلیغاتی در برکلی 

 
 

ایستر منزوی1جزیره  از  یکی  فاصله  ،  در  که  است  زمین  کره  روی  نقاط  و   2100ترین  شیلی  غرب  مایلی 
که  2یمیهای سنگی عظمایلی جنوب شرقی هاوایی قرار دارد. این جزیره شهرت خود را به خاطر رخ 4000

دوخته پاسفیک  به  را صبورانه  این مجسمهچشمان خود  است.  کرده  موآی اند کسب  بومیان    3های  توسط 
اند. تمدن  در طی نیمی از هزاره پیشین یعنی دوران اوج یک تمدن باستانی و رازآلود تراشیده شده   4راپانوی 

زمینی شیرین،  که بقای آنان به کاشت سیب  هزار ساکن داشته  15هزار تا    10کامیاب این جزیره نزدیک به  
البته ماهیگیری وابسته بوده است. اما پس از وسیب رود کاشفان هلندی در سال  زمینی، موز، طیور اهلی و 
راپانوی 1722 تا سال  ، جمعیت  یافت و  نفر کاهش  به چندهزار  به    1877ها  تنها  ایستر  کل جمعیت جزیره 

 .  5زده تنزل کرده بود بومی نیمه قحطی 111

 
 ای در پاسفیک جنوبی. م.  جزیره  -1
فرهنگ  نیمهمترهای موآی،  ها یا رخ مجسمه   -2 به نام    یمی عظ  ی سکوها  ی آنها رو  عدد از  288هستند که    ستریا  ۀ ریجز  یمظهر 

Ahu  یسراسر باًینوار تقر کیاست و  لیما م یو ن ک یحدود  در  سکوها از هم نیا ۀ .فاصلاندستاده یافاتیانجام تشر یسکوها یعنی 

 م.    اند.وجود آورده به ره یبه دور جز

3- moai statues 
4- Rapanui 
5- See Van Tilburg (1994). 
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( اشتباه اصلی 2005)  فروپاشی دان دانشگاه یو سی ال اِی، در کتاب خود با عنوان  جرید دایاموند، جغرافی
می توضیح  را  راپانوی  جنگلتمدن  بوده 1زداییدهد:  حیاتی  باستانی  راپانوی  برای  الوار  و  درختان  اند. . 

 شدند تا پرندگان و حیوانات مهم برای تکمیل درختان از فرسایش محصول جلوگیری کرده و موجب می
کنده  و  بود  ابزار دست  خام  ماده  گیرد. چوب،  قرار  بومی  اختیار ساکنان  در  روزانه  غذایی  برای  رژیم  ها 

  ]هایقایق [های موآی، گرمایش منازل در شبهای بارانی و سرد و مهمتر از همه برای ساخت  نصب مجسمه
باران د2رفتی ماهیگیری به کار میکانو بارش ساالنه  به  . از زمانی که میزان  تنها  ایستر  اینچ   50ر جزیره 

)حجم اندک از نظر استانداردهای مناطق استوایی(، آهنگ رشد درختان به کندی گرایید و ساکنان جزیره 
 پذیرتر شدند.  در برابر »مصیبت منابع مشترک«، آسیب
که    1500ال  های راپانوی باستانی نشان داده است که در حدود سمطالعه دقیق باستان شناسان درباره زباله

های جزیره شروع به محوشدن کردند، استفاده از ماهی در رژیم غذایی بومیان کمرنگتر شد: چون  جنگل
می استفاده  کانو  ساخت  برای  که  بزرگ  افت  درختان  آغاز  به  خاک  فرسایش  بودند.  رفته  بین  از  شدند 

میوه  به طوری که آجیل، سیب و دیگر  انجامید  بذرها  به  بازدهی  به  های وحشی  منابع خوراکی رو  عنوان 
نیز در جزیره منقرض شدند.  بومی  پرندگان  نبود یک سکونتگاه طبیعی، حیوانات و  کاهش گذاردند. در 

سال   در  کوک  کاپیتان  تیره   1774وقتی  و  ضعیف  ناب،  »کوچک،  را  آن  ساکنان  شد،  جزیره  روز« وارد 
کرد راپانوی3توصیف  هجدهم،  قرن  تا  و  .  موش  خوردن  حد  تا  طبق  ها  کردند.  تنزل  آدمخواری  بعدها 

آمیز واپسین روزهای حیات تمدن راپانوی این بود: »مزه گوشت  های فتنه توضیحات دایاموند، یکی از طعنه
 .   4مادرت زیر دندانم است«

ترین روابط فرایند توسعه  رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست طبیعی، یکی از مهمترین و البته خاص
سیاری از فرهنگهای درونزا مانند راپانوی بومی، انسان اغلب در بطن محیط زیست خود زندگی است. در ب 

کند و برای معیشت خود مستقیما متکی به آن است. اگرچه در فازهای نخستین توسعه اقتصادی به دنبال  می
محیط زیست به  فشار تدریجی جمعیت و القای فناوری به جامعه برای قربانی کردن منابع طبیعی و کیفیت  

دهد. این الگوی وقایع در اکثر جهان رو به توسعه  پای درآمد باالتر، فرسایش شدید محیط زیست رخ می
شود. در طی این دوره، ساختارهای نهادی حیاتی و میانجی اغلب در ساماندهی این  به طور مرتب تکرار می

 استثمار اولیه منابع محیط زیست ناتوان هستند.        
به چشم می  معموال از منابع زیست محیطی در کشورهای پردرآمد  اشتیاق جوامع  قویترین حمایت  خورد. 

می بیشتر  زیست  محیط  پاکسازی  هزینه  پرداخت  برای  عهده ثروتمند  برای  درخواست  و  نقش  شود  داری 
اقتصاددا متعاقبا  دارد.  وجود  طبیعی  منابع  پشتیبانی  و  ساماندهی  برای  دولت  توسط  نهادی  بین  پیشروی  نان 

کلی   رابطه  زیست یک  محیط  کیفیت  و  گرفته  Uدرآمد سرانه  نظر  در  به مرحله  5اند شکل  بسته  بنابراین   .

 
1- Diamond (2005), pp. 79–120. 
2- Diamond (2005), pp. 107, 108. 
3- Diamond (2005), pp. 108, 109. 

 .  Diamond (2005), p. 109از  .The flesh of your mother sticks between my teethمعادل  -4
زیس  -5 »منحنی  عنوان  با  رابطه  میاین  شناخته  کوزنتس«  محیطی  رشد  ت  بین  کوزنتس  اکتشافی  رابطه  مشابه  الگویی  که  شود 
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می ساماندهی  را  منابع  کاربرد  که  نهادی  ساختارهای  کیفیت  و  میتوسعه  اقتصادی  توسعه  به  کنند،  تواند 
 بهتریه دوست یا بدترین دشمن محیط زیست طبیعی تبدیل شود.  

ال محیط زیست در فاز میانی توسعه به سالمت نهادهای محلی وابسته است که بر منابع مشترک  میزان زو
آرایه از جانب  نهادها  این  هستند. سالمت  محیطی حاکم  اجتماعی زیست  سازمان  به  مربوط  عوامل  از  ای 

-اندک حوزه یابد. بنابراین سالمت این نهادها یکی از  انسان و علم پایداری منابع زیست محیطی شکل می
ورزان، انسان شناسان، زیست شناسان و محققان حقوق های تحقیقاتی است که درآن اقتصاددانان، سیاست

 اند.   واقعا با یکدیگر ارتباط دارند و مدلهای ساده نظریه بازیها به ابزار اصلی این ارتباطات تبدیل شده 
زیست عوامل  این  واکنش  و  است  کنش  موجب شده  انسانی  و  سهولت  محیطی  با  هنوز  ارتباطی  چنین  تا 

فاصله زیادی داشته باشد. جورسازی نتایج موجود که از تخریب فراگیر محیط زیست تا کاربرد، صیانت و  
-برداری از منابع زیست محیطی به طور کارامد و پایداری گوناگون هستند با سردرگمی صورت می بهره 

 پذیرد.   
سوءکاربرد( منابع زیست محیطی مانند جنگل، آب، زیستگاه ماهیان و زمینهای  این فصل روی کاربرد )و  

( هستند و از دو مشخصه مشترک  CPRsهایی از منابع مشترک یا مخزنی )چراگاه اختصاص دارد که نمونه 
اما  1برخوردارند:   است  رقابتی  آنها  مصرف  نمی2(  این  (  به  رقابت  کرد.  محروم  آنها  از  را  کسی  توان 

از طرفین مانع مصرف دیگری می  معناست شود. مثال وقتی من یک ماهی صید کرده و  که مصرف یکی 
از محرومیتخورم شما دیگر نمیمی به  توانید آن را بخورید. منظور  این است که کنترل دسترسی  سازی 

می انجام  آسانی  به  منبع  مییک  و  میگیرد  من  کرد.  منع  آن  مصرف  از  را  دیگران  شما  توان  از  توانم  را 
نمی اما  کنم  منع  خودم  ماهی  یا خوردن  قایق  هدایت  برای  دریایی  فانوس  نور  مصرف  از  را  شما  توانم 

نشان داده شده   1-4تان منع کنم. مشخصات منابع مشترک مخزنی نسبت به دیگر کاالها در نمودار  امنیت 
 است.    

محروم امکان  عدم  و  رقابت  انفرترکیب  انگیزه  که  است  چیزی  آن  بهره سازی  مخزنی ادی  منبع  از  کشی 
-نتیجه ناکارایی پارتو برای جامعه میبروز  به    ،مشترک برای عایدی شخصی را ایجاد کرده و در مجموع

می نامیده  مشترکات«  »تراژدی  اغلب  که  )انجامد  بازروپ  ایستر  که  همانطور  اقتصاددان  2005شود.   )
روستا فقرای  میان  در  جمعیت  فشار  کرد  مشاهده  حیاتی دانمارکی  عنصر  توسعه،  به  رو  کشورهای  یی 

-دیگری در تراژدی مشترکات است. کم بودن نسبی تراکم جمعیت، احتمال بروز تراژدی مشترکات را می
کاهد. بنا بر استدالل بازروپ فشار جمعیت روستایی است که نه تنها به توسعه حقوق مالکیت و کشاورزی  

کند.  های ناظم تضاد بر سر منابع مخزنی مشترک را ایجاد میشود بلکه نیاز به توسعه نهاد رسمی منجر می
منابع   محلی  موجودی  به  شدیدی  طرز  به  تا  دارند  گرایش  توسعه  به  رو  کشورهای  روستایی  فقرای  چون 
نهادی   کنترلهای  نبود  منزل(،  برای آشپزی و گرمایش  )مانند چوب جنگلی  باشند  متکی  مخزنی مشترک 

برداری بیش از حد از منابع طبیعی سوق دهد به طوری که هر خانوار بکوشد  ه تواند آنها را به سمت بهرمی
 مدت خود را تامین کند.   تا نیازهای کوتاه 

 
 سازد. اقتصادی و برابری درآمدی را منعکس می 
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است؛ ممکن است گروهی از افراد به این درک  کنش جمعی  البته اصالح این وضعیت نامساعد در حوزه  
با وضع محدودیت که  درخبرسند  قطع  یا  ماهیگیری  اجتماعی روی  پیدا  های  بهتری  تان جنگلی، وضعیت 

خوشمی از  مجانی  سواری  وسوسه  اما  مجموعهکنند.  خلق  به  افراد  از  یک  هر  برای  دیگران  از  نیتی  ای 
میانگیزه  انفرادی  میهای  منجر  جمعی  نتیجه  بدترین  به  که  اجرای  انجامد  برای  ابزاری  اینکه  مگر  شود. 

گروهی را    عدم عقالنیتفردی،    عقالنیتتوافقهای تعاون در بین افراد وجود داشته باشد، در غیر اینصورت  
 دهد.    بروز می

 
 سازیبندی کاالها بر اساس رقابت و محرومیت . گروه1-4نمودار 

 
 

ررسی معمای زندانیان، این استدالل اساسی را  ( در کتاب »منطق کنش جمعی« و در ب1965منصور اولسون )
نشانگر بازدهی    sدهد و در آن،  الف قالب کلی معمای زندانیان را نشان می  2-4مطرح کرده است. نمودار  

مشترک،   مخزنی  منابع  از  »پایدار«  و  مشترک  مشترکات،    tکاربرد  مصیبت  فرد    rبازدهی  بادهی  معرف 
می چپاول  را  منابع  دیگران،  توسط  منابع  حفظ  عین  در  که  است  و  سرکشی  فرد   vکند  قربانی  بازدهی 

 کند.  سرکشی است که در عین چپاول او، منابع را حفظ می
 

 الف، بازی حفظ منابع  2-4نمودار 
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مای زندانیان برخوردار است.  باشد آنگاه بازی از قالب مع  r>s>t>vاگر ترتیب اندازه بازدهی به صورت  
به راحتی می نیز هست،  الفبا  به صورت ترتیب حروف  بازدهیها  ترتیب  تعادل  )چون  به خاطر سپرد(.  توان 

نش بازی یکباره به صورت قابل تاسف )چپاول، چپاول( است که در چارچوب آن هر یک از بازیگران  
اندازه   به  می  tتنها  بازدهی  دریافت  تحقق  که  در حالی  اگر   s>tکنند  بود. خوشبختانه  میسر  هر دو  برای 

این   بیشتر  منبع مخزنی مشترک است.  بازی  نتیجه ممکن  تنها  )چپاول، چپاول(  تعادل  نشود،  تمهید  ابزاری 
 فصل به تشریح چرایی این نکته اختصاص دارد.   

 
 تعامل تکرارپذیر 

یکسان، یکی از روشهای گریز از رخداد مصیبت مشترکات است. دو فرد انجام مکرر بازی بین بازیگران  
ای دور از هم و در دو  مجرد اهل کوههای آپاالچی )ایاالت متحده( به نامهای زیکی و دیکی که در کلبه

کنند را در نظر بگیرید. هر روز، هر کدام از آنها به بارانداز  انتهای متضاد یک برکه کوچک زندگی می
تواند بین حفظ ذخیره ماهیان مشترک یا غارت آنها  ود تا برای خوراکش ماهی صید کند و میرخود می

توانند مقدار صید دیگری را در پایان هر روز انتخاب کند. بیاید فرض کنیم که هر دوی زیکی و دیکی می
نطور که مشاهده ای ندارند )همامشاهده کننده و هیچکدام برای تغییر مکان زندگی خود در آینده، برنامه

 خواهید کرد، این فرضها مهم هستند(.  
بر روی   نوشیدنی  برای صرف  را  یعنی دیکی  کنید که یک روز عصر، زیکی همسایه خود  اکنون فرض 

کند. زیکی کند. صحبت آنها درباره ماهیگیری گل میصندلیهای سنگی ایوان جلوی کلبه خود دعوت می
ب  دهد: او هرگز برکه را غارت ه دیکی یک معامله پیشنهاد میدر حین دود کردن پیپ چوب ذرتی خود 

کند مشروط بر آنکه دیکی هم این کار را نکند اما اگر دیکی به غارت برکه بپردازد آنگاه زیکی در  نمی
تمامی   او،  به  می  nواکنش  مشغول  برکه  غارت  به  را  آن  از  پس  را  روز  توافق  این  شوق  با  دیکی  شود. 

دهد. آیا ممکن است چنین توافقی از بروز مصیبت مشترکات جلوگیری کند؟  مشابهی میپذیرفته و قول  
درباره بازیهای تکرارپذیر، پاسخ به این پرسش مثبت است. به طور اجمال، قضیه فولک   1طبق قضیه فولک

 
1- Folk Theorem 
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میمی تکرار  مرتبه  بینهایت  بازیگران  بین  بازی  یک  وقتی  که  کافگوید  اندازه  به  بازیگران  و  ی شود 
 . 1شکیبایند، تقریبا هر یک از انواع تعادل نش محتملند 

برای درک چرایی این نکته باید به درک تفاوت بین ارزش بازدهی زودرس و دیررس نایل شویم. به طور 
بیایید   بنابراین  است«.  بهتر  آینده  از  »زمان حال  مثبت،  بازدهی  هر  برای  کنیم  که فرض  است  معقول  کلی 

با عامل    فرض کنیم که هر دوی برای آینده  برای یک دوره را  بازدهی دریافتی خود   δزیکی و دیکی، 
به    δاست. مقادیر مختلف این عامل، تفاسیر متفاوتی دارد؛ هرچه    1عددی بین صفر و    δکنند و  تنزیل می

زدهی  ای از شکیبایی بازیگر است و به مثابه ارزش دستیابی به بایک نزدیکتر شود آنگاه بازتاب الف( سنجه
می تعریف  جاری  دوره  یک  به  نسبت  آتی  دوره  یک  بازی  در  یک  که  است  این  احتمال  ب(  شود، 

دوره  و  بازیگر  تعامالت  تکرار  ج(  شود  انجام  بعدی  دوره  در  بین  تکرارپذیر  تعامل  از  کوتاه  زمانی  های 
گزینه  از  ترکیبی  د(  یا  دریافتی  بازیگران  بازدهی  است.  قبل  ب  xهای  بعدتر  دوره  دو  ،  xδرابر  در یک  در 

و الی آخر ... است. یک واقعیت جالب که اغلب به کار خواهیم برد )و در ضمیمه  x2δدوره بعدتر برابر  
در هر دوره همواره برابر  xاین است که ارزش امروز برای بازیگر دریافت کننده بازدهی  نشان داده شده( 

(1 )
x

−
برای همیشه و با شروع از دوره یک تا کنون دریافت شود آنگاه ارزش برابر  xخواهد بود. اگر    

(1 )
x

−
2، دو دوره بعدتر برابر 

(1 )
x

−
 و به همین ترتیب تا آخر است.       

نتیجه   تحقق  امکان  پذیرد،  تکرار  پایان  دورنمای  بدون  بازی  اگر  حفظ  خصوصا  منابع،  )حفظ  همکاری 
-. در بازیهایی که به تعداد نامتناهی تکرار می2یابد منابع( در بافتار بازی مکرر به میزان زیادی افزایش می

شوند، ممکن است یک بازیگر به شرط پایبندی و همراهی بازیگر مقابل، راهبرد همکاری پایدار را پیش  
سازد. اه سرشت تکرار بیشمار تعامالت، تالفی را محتمل میبگیرد. اما اگر بازیگر دیگر تکروی کند آنگ

خورد. راهبرد شجاعانه »این به آن در« به چشم می   تندرویالبته در واکنش به تکروی، درجات مختلفی از  
می شروع  را  همکاری  شجاعانه  بازیگر  که  است  مودبانه  واکنشهای  از  یکی  مثل  به  مقابله  به  یا  و  کند 

پاداش میهمکاری   با همکاری خود  بازی  بازیگر مقابل  بازیگر مقابل، در دور  به محض تکروی  اما  دهد 
تالفی می با عدم همکاری  برابر چشم« کند. میخود  در  »چشم  قدیمی  راهبرد  نوع  از  را  راهبرد  این  توان 

ل و نه مجوزی  آن را به مثابه یک محدودیت برای مقابله به مث  ]مسیحیان[تلقی کرد؛ محققان کتاب مقدس  
خواهی یا تالفی قرار راهبرد »انگشت روی ماشه«، در سوی دیگر طیف انتقام   .3اند برای مقابله به مثل دریافته

 
، تعدادی از اندیشمندان نظریه بازی تقریبا 1970علت نامگذاری این قضیه با نام قضیه فولک )یا مردمی( این است که در دهه    -1

 اند تا آن را به نام خود ادعا کنند.  پروا نبوده اند اما هیچ یک به اندازه کافی بیهمزمان به آن فکر کرده   به طور
پیش  -2 قابل  و  متناهی  بازی  تکرار  تعداد  میاگر  مواجه  دشواری  با  زندانیان  معمای  در  همکاری  تحقق  آنگاه  باشد  شود. بینی 

ب آخر  مرحله  در  همکاری  دارد که وعده  انتظار احتمال  بازیگران  چنانچه  بیانجامد.  تکروی  به  این روی  از  و  نباشد  معتبر  ازی، 

نخواهد   اعتبار  نیز وعده همکاری  بازی  آخر  ماقبل  بازی، همکاری نقض شود آنگاه در مرحله  باشند که در مرحله آخر  داشته 

یا دست نامتناهی  تکرار  است.  پوچ  همکاری  اول، وعده  دور  تا  ترتیب  به همین  و  تا    داشت  آینده  در  بازی  تکرار  احتمال  کم 

 کند.  حدی مشکل تعاون را حل می

 .  21(ف ص 2006میلر ) -3
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که  دارد. معناست  این  به  ماشه  روی  انگشت  راهبرد، اتخاذ  این  بازیگر  مقابل،  بازیگر  تکروی  محض  به 
تواند به صورت ی خالقانه میانه این طیف میهاآورد. واکنش بیرحمانه و برای همیشه به تکروی روی می

 مقادیر مختلف تالفی، تهدید به همکاری نوبتی در آینده و از این قبیل باشد.   
انه انگشت روی ماشه را  کنیم که زیکی و دیکی مایلند تا راهبرد سختگیراکنون به منظور تشریح، فرض می

شود. بنابراین، چنانچه نابرابری زیر، برقرار نهایت می بی ، برابر  nبازی کنند؛ در این صورت اندازه تالفی یا  
 باشد آنگاه زیکی یا دیکی، حفظ ماهیان را انتخاب خواهند کرد: 

 
𝑠

1−𝛿
> 𝑟 +

𝛿𝑡

1−𝛿
δیا      >

𝑟−𝑠

𝑟−𝑡
 

 
باالتر( آنگاه   δهای آتی ماهیگیری در نزد زیکی و دیکی، باالتر باشد )یعنی  هرچه ارزش دوره بنابراین،  

می بیشتر  حفظ(،  )حفظ،  تعادل  تحقق  تکرارپذیری  شود.  احتمال  درباره  آنها  باور  شکیبایی،  نیز  اینجا  در 
می  پیدا  انعکاس  بازی،  دورهای  تکرار  تعداد  یا  و  جوامع  کند.  بازی  در  روی،  این  دارای  از  و  باثبات 

استفاده پایدار از منابع،  ، یعنی دستاورد  sمقدار باالتر  پیوستگی زیاد، احتمال حفظ منابع طبیعی باالتر است.
در کنند.  ، یعنی دستاوردهای تراژدی و خدعه، احتمال حفظ منابع طبیعی را بیشتر می tو    rتر  مقدار پایین 

تر مانند »این به آن دَر«، الزامات پارامترها در مسیر یکسانی قرار دارد اما زات سبکصورت وجود یک مجا
 تری در میان است.  نیرومندترند چون پای تهدید به مجازات خفیف

کند تا برای تعیین شرایط منجر به  وکمک میهای نظریه بازی است  ین انگاره قضیه فولک، یکی از مهمتر
یابد استقرار  چارچوبی  بازیگر،  دو  از  بیش  حضور  زمان  در  حتی  مشاع،  منابع  از  پایدار  این  1استفاده  با   .

توضیح تنوع چیزی که در تجربیات پرشمار مربوط به حفظ منابع طبیعی مشترک در جهان مشاهده وجود،  
امکانمی با قضیه فولک،  نیست.  کنیم، احتماال فقط  امکان پذیر  این قضیه،  پذیری همکاری در هرچند که 

پیش  را  زندانیان  معمای  نامحدود  تکرار  میصورت  امابینی  امکان   کند  هم  دیگری  نتیجه  است هر  ؛ پذیر 
 همکاری چیزی جز اطمینان نیست.  

باور است که برای دستیابی به نتیجه همکارانه، یک اعتماد نختسین،  پال سیبرایت از دانشگاه تولوز، بر این  
افزون بر .  2سازد اهمیت حیاتی دارد زیرا همکاری را به مثابه یک الگوی دایمی از رفتار گروهی، مستقر می

  البتهکند، تا حدی رازآلود است.  آنچه که در دور آغازین بازی، به صورت دقیقی اعتماد را مستقر می  این،
باشند و الگویی از اعتماد یا همکاری    انجامخاستگاه این باورها هر چه که باشد، آنها گرایش دارند تا خود

در این صورت، بازیگران یک معمای زندانیان تکرارپذیر   اعتمادی و تکروی( را نهادینه کنند.)یا حتی بی
مربوط به قابلیت اعتماد به دیگران را  های مبارک یا شومی قرار گیرند که باورهای  توانند در قید چرخه می

ارایه   به  آن،  نبود  یا  همکاری  آینده  درباره  خود،  نوبه  به  اتکا  این  و  کند  متکی  گذشته،  متقابل  روابط  به 
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خودانجامیپیشگویی شود  1های  خوش2منجر  میزان  خوش.  به  نسبت  میبینی  همکاری  درباره  تواند بینی 
 پیشران کل این فرایند باشد.    

های گذشته بازیگران بینی آن، اگر بازیگران برای استراتژی دیگر قضیه فولک این است که طبق پیش   شرط
استراتژی امکاندیگر،  نتیجه مطلوب،  نتیجه، اطالعات پذیر میهای مشروطی تعریف کنند آنگاه  شود. در 
ه دوره بعدی در هر نقطه از احتمال ادامه بازی ب کند.  های بازیگران دیگر نیز اهمیت پیدا میمربوط به کنش 

می باال  نیز  قضیه  بازی  احتماال  باشد،  ثابت  و  اندک  منابع،  کاربران  تعداد  که  صورتی  در  بنابراین،  رود. 
کاربردی برای  فولک،  قضیه  بود.    CPRترین  اوستروم،  خواهد  فولک،  قضیه  نتایج گسترده  دامنه گسترده 

   گاردنر و والکر را بر آن داشت تا تذکر دهندکه:
این استنتاج  توان تجویزهای سیاستی سازگار را فقط بر پایه قضیه فولک استوار کرد.نمی

معمای   برای یک  ریاضی  دارد  بی  CPRکه چون یک جواب  وجود  تکرارپذیر  نهایت 
و   یافته  را  آن  خودکار  صورت  به  بازیگران  یا  سیاستگذاران  میپس  یک  دنبال  کنند، 

ا چالش   ... است.  اعتقادی  عظیم  پیش جهش  تئوری،  یا  ین  انطباق  و  نزدیکی  زمان  بینی 
: ص  1994عدم انطباق نتایج عمل سیاستگذاران یا بازیگران با نتایج قضیه فولک است. )

18 ) 
 

به  CPRبرای درک پویاشناسی روابط متاقبل تکرارپذیر در کاربرد   ، قضیه فولک یک نقطه مرجع خوب 
کننده، در مقابل یک خدعه اند که چرا غیرمتجاوزان باید  ه برخی این پرسش را مطرح کرداما رود.  شمار می

تواند کل این نوع از مقابله به مثل می با نقض مشابه قواعد در دوره بعدی، مقابله به مثل کنند در حالی که  
مدیریت   بیاندازد  CPRساختار  به خطر  می.  3را  به سختی  این،  بر  نمونافزون  واقعی  در جهان  از   ایه توان 

 های آشکاری از خودتخریبی را نشان دهد.  یافت که مشخصه  CPRساختار کیفری 
جریان دارد، »این به آن در« و    CPRروابط جاری اجتماعی بین کاربران    در  در بافتار یک بازی پارالل که 

نوتردام  انگشت روی ماشه دانشگاه  از  پالتو  فیلیپ  ژان  و  باالند  ماری  متداول هستند. ژان  پی  ،بیشتر  دو ال 
مطالع می  ای هبلژیک،  نقل  را  سالومون  جزایر  در  ماهیگیری  اجراکنندگان  درباره  که  های  روش کنند 

با  از مجازات اجتماعی مشابه »این به آن در« و    ایه به دنبالهای تحت حفاظت،  یری یا گونه ممنوعیت ماهیگ
با انگشت روی ماشه   هدف ایجاد شرم شخصی، مقید هستند. در حالت افراطی، شکارچیان دزدکی بدنام 
به مثابه یک خویشاوند،  طرد از سوی اجتماعی رویارو هستند به طوری که به صورت دایمی، پایگاه فرد 

می پرهحذف  برای  نیرومندی  اشتیاق  آن،  در  که  محلی  فرهنگ  در  ناگوار  مجازاتی  اشود؛  با  یز  تضاد  ز 

 
 جادیا  ی راطیخودش شرا، به پیشگویی اشاره دارد که پس از ارایه،  fulfilling prophecy-Selfپیشگویی خودانجام یا    -1

 یی، تحقق یابد. م.   گو شیهمان پ شودیکه باعث م کندیم
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اگر این نکته را برای مثال کتاب به کار گیریم آنگاه ممکن است که دیکی از .  1خویشاوندان وجود دارد 
زند  ها خودداری کند و علت این نیست که زیکی در واکنش به رفتار او، دست به چپاول میچپاول ماهی

میبلکه   خطر  به  اویوانش،  در  زیکی  خوش  ساعات  احساسی عصبانافتد.  چون  واکنش  یک  مثابه  به  یت 
هایی را اعمال کنند که در انگیزد تا مجازاتتواند در این بافتار مفید باشد. عصبانیت بازیگران را بر میمی

تقویت   به  و  معتبرتر  را  مجازات  احتمالی،  متجاوزان  مقابل  در  و  نبود  آنها  عالیق  جزو  صورت،  این  غیر 
 کند.  همکاری کمک می

 
 محیطی: رویکرد باال به پایینمنابع مشاع زیستحکمرانی 

برداری از منابع در میان باشد  مدت در بهره پای طرفین بسیار زیادی با منافع کوتاه   CPRاگر در استفاده از  
اتفاقی می بلندمدت در افتد؟آنگاه چه  منفعت  نیرومند و  با یک حکومت مرکزی  پایین«،  به  »باال  رویکرد 
در چنین رویکردی،  یک روش ممکن برای جلوگیری از فرسایش محیط زیست است.  نیازهای آتی منابع،  

صرفه  عدم  برای  در  حکومت  خصوصی  ،CPRجویی  میطرفین  جریمه  است کند.  را  ممکن   که   اگرچه 
از   استفاده  نتواند  پایین، جریمه    CPRکالنتر  به  باال  اما چنانچه در رویکرد  پایش کند  به صورت کامل  را 

 شود.  منابع، از هر گونه منفعت آن بیشتر باشد آنگاه از فرسایش منابع، پیشگیری میانتظاری چپاول 
دستگیر متجاوزان را  (،  mبا کسری از زمان )برابر  کند و  را پایش می  CPRکاربران  فرض کنید که کالنتر  

را بپردازند؛ میزان جریمه انتظاری نیز   Fبدون درنگ باید جریمه کند و اگر متجاوزان دستگیر شوند آنها می
الف به دستاوردهای    2-4خواهد بود. در این صورت، دستاوردهای مربوط به بازی نمودار    m.F=fبرابر  

 کند. ب تغییر می 2-4مربوط به بازی نمودار 
 

 ی حفظ منابع با وجود یک کالنتر ب. باز 2-4نمودار 

 
جریمه و  باشد  زبردست  پایش،  در  کالنتر  اندازچنانچه  به  که    ایه ها  آنگاه   r-f<sسخت  در   شود  حتی 

بازی، حالت )حفظ منابع، حفظ منابع(، انجام یکباره  نیز   t-f<vاگر    تعادل نش خواهد بود.   صورت  باشد 
شود. بنابراین در صورتی که دولت به اندازه کافی )حفظ منابع، حفظ منابع( به یگانه تعادل نش تبدیل می

جاحاضر باشد تا استفاده از منابع را پایش کند، رویکرد باال به پایین، حتی در صورت حضور نیرومند و همه 
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 سازد.  را فراهم می  CPRبود استفاده پایدار از مدت، امکان بهتعداد زیادی از طرفین دارای منافع کوتاه 

های  در ژاپن بین سال  1ساالری های شوگان از این رویکرد باال به پایین را درباره سال   ایه جرد دایاموند نمون 
نشان می1867تا    1603 اوایل سال  . جنگل2دهد ،  از  از میالد مسیح در حوضچه    800زدایی در ژاپن،  پس 

پس از میالد که جمعیت به تدریج رشد کرد و مصرف چوب در منازل،   1000آغازیده بود و تا سال کینای 
، در حدود یک چهارم مساحت  1550ها افزایش یافت، تا جزیره شیکوکو رسید. تا سال  ها و کشتی مقبره 

جنگل  بود ژاپن،  شده  سال  3زدایی  در  ژاپن  امپراطور  ملت،    1603.  بر  حکمرانی  منظور  به  قدرت و 
ها یا »رئیس امالک جنگویان«، اعطا کرد؛ این اعطای قدرت در انطباق با رونق  را به شوگان   ایه العادخارق

سوزی عظیم میرکی در ادامه داشت. پس از آتش   1650تا    1570وساز در ژاپن بود که از سال  شدید ساخت 
زدایی که عامل ویرانی ژاپن بود را  ، نیاز حاصل به الوار برای شروع بازسازی، طول دوره جنگل1657سال  

 .    4بلندتر کرد
های جانشین بود و برای  از شوگان  ایه ها ایجاد شد که مورد موافقت دنبال بدون درنگ، تغییراتی در سیاست

که »درباره   1666کرد. اعالمیه شوگان در سال  های اکیدی وضع میهای ژاپن، محدودیتاستفاده از جنگل 
ل فرسایش،  رودخانه جنخطرهای  مسیر  در  از جنگلزایی  ناشی  و سیل  میها  هشدار  داد، شواهدی  زدایی« 

می شمار  به  سیاستی  چنین  از  خصوص 5روداولیه  به  مشترک،  مخزنی  منابع  مصرف  دولتی،  فرامین   .
دهه  در طی  داد.  سامان  را  بعدی، شوگان محصوالت جنگی  منطقهای  معاونان  و  دایمیوها،   ایه ها  یا  آنها، 

ها به منظور اطمینان از پیروی همگان از ها و رودخانه از قوانین را به اجرا گذاشتند که پایش جاده   ای ه الدنب
می نهادینه  را  الوار  برداشت  به  مربوط  گشت قواعد  درختان  کرد.  غیرمجاز  قطع  با  هوشیارانه  جنگلی  های 

د قانون پیشین، قواعدی صادر شد  آینشدند. پس کردند و متخلفان به سختی مجازات میجنگلی، مقابله می
می  تعیین  را  خانه  ساخت  هنگام  در  خانواده  هر  مصرفی  الوار  مجاز  مقدار  نوع  که  تفصیل،  به  حتی  کرد. 

ها با ترغیب افراد به  . افزون بر این، شوگان 6چوب مصرفی در ساخت جعبه یا دکورهای سال نو نیز مقرر شد 
جنگل  در  نهال  رسوم  کاشت  تغییر  به  که  میها  کمک  ژاپنی  فرهنگ  از  درونی  بخشی  مثابه  کرد، به 

 زایی را ترویج دادند.  جنگل
های باال به پایین برای استفاده از جنگل و افزایش کاشت  ، ترکیب محدودیت 1800تا    1750های  بین سال

  میلیونی ژاپن،   127زدایی را معکوس کرد. امروزه با وجود جمعیت بیش از  درخت در جنگل، روند جنگل

 
ا  -1 ن  ن یاز  ادو  با عنوان دوره  )توک   نیا  تخت یپا  آن،نام  خاستگاه  و    ودشیم  ادیزیدوران  ادو  امروز(    ویدوره   ن ی.ااستدر ژاپن 

 تمامی (  1603–1867ماند.در طول دوره ادو )  داریبود، پا  یجیمِ  اتیح  دیکه آغاز دوران تجد1868تا    1603حکومت از سال  

 . م.  شده بود میتقس شد،یاداره م و ی میارباب فئودال به نام دا کی هان که هرکدام توسط   ایولی ت  270ژاپن به 
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های پوشیده از جنگل تشکیل شده و مدیریت آن به حدی  های ژاپن از کوه درصد از سطح زمین  80حدود  
 . 1کندها به مثابه منبعی ارزشمند، رشد جنگل را متوقف نمیکامل است که حتی برداشت الوار از این جنگل 

 
 و کالنتر 2خودمختاری

، به ویژه در کشورهای رو به توسعه، معضل پایش است: CPRمساله اصلی در ساماندهی باال به پایین برای  
بر است  هزینه استخدام تعداد کافی از پایندگانی که متخلفان را دستگیر کنند اغلب برای دولت، چنان هزینه 

پردازند. گذشته از این، یک مساله دیگر برای دولت  گران منابع مشاع، هزینه تخلف خود را نمی که چپاول 
، الینور CPRکسی پایندگان را پایش کند!  به عنوان یک روش جایگزین برای ساماندهی  این است که چه  

اکنون نمونه کوچکی .  3اتکا شود   CPRاوستروم پیشنهاد داد که روی مزایای اطالعاتی خود کاربران محلی  
کنیم. دار محلی دارای یک چراگاه مشترک را بررسی میاز بازی مربوط به مدل اوستروم درباره دو گله 

شود تا گله خود را  داران وسوسه می( است، هر یک از گله CPRچون چراگاه، یک منبع مخزن مشترک )
بچراند اما از زمان مقرر  به مخاطره می  این کار،  بیش  قبلی فرض  اندازد.  سالمت چراگاه را  بر مبنای مثال 

 کنید که مقادیر دستاورد بازیگران به صورت زیر باشد:  

 
 

است.مقادیر   زندانیان  معمای  از حالت  بازتابی  بهداران  گله باال،  توجه  از   شناخت   با  زندانیان،    خود  معمای 
الزام قرارداد  مییک  عقد  کنترل آور  و  اداره  برای  پایش  طرح  یک  با  را  خود  موافقت  آن  در  که  کنند 

ض تقسیم مساوی آن بین  است که با فر  eهزینه اجرای این طرح، برابر با    دارند.چراگاه مشترک، اعالم می
 شود.   داران، صرف حفظ منبع مشترک میگله 

 
 . بازی چوپان گله 3-4نمودار 
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چوپانان در است یعنی   f=0و   e=0ابتدا توجه کنید که شود. ، نشان داده می3-4داران در نمودار بازی گله 

، طرح پایش چوپان، fو    eاگرچه در قبال مقادیر بحرانی از  مانند.  میتعادل ناخوشایند )غارت، غارت( باقی  

اول، نباید هزینه طرح پایش از مقدار کل مازادی که چوپانان در  قادر است تا تراژدی مشاعات را برگرداند. 

می دست  به  مشاع  منابع  از  پایدار  استفاده  عدد  آورهنگام  یعنی  قبل، 20ند،  همانند  دوم،  باشد.  بزرگتر   ،

بالقوه از فرد غارتگر، قابل دریافت است )که    ایهجریم باید بزرگتر یا حداقل مساوی فایده fبه صورت   )

مثال   این  )در  غارت  از  باشد.1=10-11ناشی  این (  تحقق  حالت    ازمقادیر    در صورت  در  پارامترها، حتی 

 آید. از تراژدی مشاعات به وجود می پرهیزاهی بازی، امکان بازی یکباره یا تکرار متن

سازد که در برخی از موارد، ممکن است خودمختاری، نیازمند استخدام یک کالنتر اوستروم خاطرنشان می

توسط اجتماع محلی باشد در حالی که در دیگر موارد، انجام وظیفه پایش و مجازات در میان خود اجتماع  

می آسمحلی  باشد.  تواند  از انتر  اجتماع،  از  بیرون  افراد  به  نسبت  محلی،  کاربران  که  مواردی  در  ویژه  به 

انجام پایش  مزیت اطالعاتی   یا غیره( را دارند آنگاه در  )اجتماعی  توانایی اجرای مجازات  برخوردارند و 

باشد و  می  eمقدار   به عهده بگیرند، مقدار  تواند کوچکتر  پایش و مجازات را    fاگر خود اعضای گروه، 

باشد.می بزرگتر  و کاربرد مجازات، چنانچه    تواند  پایش کاربران همجوار  هر دو حالت  این وجود، در  با 

اندازد آنگاه خودمختاری، احتمال  افراد احساس کنند که مجازات دیگران، منافع خودشان را نیز به خطر می

میسواری   باال  را  اعضا  توسط  چنین  مجانی  انجام  موارد،  از  برخی  در  که  است  بهتر  دلیل،  همین  به  برد. 

بیطرف گروه  از  بیرون  فرد  یک  به  صدا  وظایفی  و  سر  پر  همسایه  یک  با  وقتی  مثال  شود.  داده  احاله  تر، 

مسایه مزاحم، تماس با  یابند که در قیاس با اعتراض مستقیم به هرویارو هستیم، اغلب سایر همسایگان در می

 پلیس، آسانتر است.  

مشاعات،  محلی  مدیریت  از  نوع  این  درباره  لندن،  اقتصاد  مدرسه  از  سیاسی  علوم  اندیشمند  وید،  رابرت 

می ارایه  شایسه  هندوستانمثالی  کوتاپالی  در  کشاورز  دهقانان  اجتماع  از  خود  مطالعه  نتایج  او  را    دهد. 

می جم  سازد؛منعکس  با  دهکده  در    3000عیت  این  فرسنگ  300نفری،  و  پرادش  آندرا  جنوب  ها  مایلی 
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دارد  قرار  حیدرآباد  از  می   .1دورتر  ذرت  و  برنج  کشت  محور  بر  کوتاپالی،  دو  چرخاقتصاد  هر  و  چرخد 

خوراکی نیازمندند.  محصول،  آب  از  ثابتی  و  زیاد  مقدار  به  که  هستند  ضروری  آب های  نامنظم  بارش 

ک کانال آب در نزدیکی دهکده، ضرورت یابد. البته به خاطر استقرار کوتاپالی موجب شده تا آبیاری از ی

های دارای دسترسی به آن، حتی آبیاری از طریق کانال نیز دست کانال، در مقایسه با دیگر دهکده در پایین 

است  قطعیت  عدم  صورت 2دچار  به  آن،  کاربران  میان  در  کوتاپالی،  به  کانال  از  منتهی  آب  مقدار   .

 شود.  چکانی توزیع میطره ق

نهادی سحرآمیزی می یافته و تخصیص آب را  وید به توصیف ساختار  پردازد که در خود دهکده توسعه 

شوند، در نفری آن به طور ساالنه توسط اهالی انتخاب می  9کند. شورای دهکده که اعضای  سرپرستی می

دارد قرار  نهادی  ساختار  این  وجوه  3مرکز  صندوق  یک  دهکده  شورای  میثابت  .  مدیریت  که  را  کند 

می ارایه  دهکده  به  اساسی  ورود  خدماتی  از  جلوگیری  و  جاده  تعمیر  مدرسه،  حیوانات،  درمانگاه  دهد: 

در کنار این کاالهای عمومی، شورای دهکده، نماینده دهکده در تامین عرضه ثابت    .4ها به دهکده میمون

های  گیرد که مسئول حفظ سیستمی است و گروهی از آبیاران مشترک را به کار میاز آب آن کانال دولت

آبیاران موارد تخلف از مصرف آب های دهکده هستند.  آبیاری عمومی و پایش توزیع آب در میان زمین 

می گزارش  دهکده،  شورای  به  زمین را  گارد  است.  آب  مجرمان  جریمه  گزارش،  این  نتیجه  و  های  کنند 

 .  5کنند را گردآوری کرده و کسری از جریمه را به عنوان دستمزد، دریافت می ین جریمهدهکده، ا

بالقوه به خاطر تخصیص ساختار نهادهای محلی کوتاپالی، در کمک رسانی به غلبه بر معضالت ستیزهای 

  اند. حتی در یک دوره خشکسالی، کاهش میزان بارش و افت آب، به طور قابل توجهی خوب عمل کرده 

چشم   به  درست  کارکرد  این  نیز  کانال  آب  برداشت  جریان  موارد  تعداد  خشکسالی،  این  طی  در  خورد. 

بار در روز رسید و دو نفر از اعضای شورای دهکده نیز در   3یا    2خارج از نوبت آب توسط کشاورزان به  

بیشتری انتصاب کرد و  اما شورای دهکده در مقام واکنش به این بحران، آبیاران    .6این تخلف دست داشتند 

گروهی،  فشارهای  متخلفان،  علیه  دهکده  شورای  گمارد.  ماموریت  به  را  آنان  خشکسالی  فصل  اول  در 

و جریمه از طریق دادن وعده اعمال  نیز  متناسبی، وضع کرد. رهبران دهکده  نوشیدنی و  های  های غذایی، 
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گران  آسیگارهای  جریان  تا  کردند  البی  آبیاری  سرپرست  با  افزایش  قیمت،  را  کانال  پایین  به  ب 

نمون.1دهد  کوتاپالی،  که  این  از   ایه مختصر  استفاده  تنظیم  در  محلی  درونزای  نهادهای  اثربخشی  شیوه  از 

 منابع طبیعی حیاتی در کشورهای رو به توسعه، از طریق ترکیبی از کالنترهای محلی و خودپایشگری است.   

 

 رهبر بزرگ

، نظیر کوتاپالی، در حکمرانی بر منابع مشترک محیط زیستی، CPRگروه کمابیش متجانسی از کاربران  

دارند متمایز  گروه .  2مزیتی  چنین  که  دارد  صورتی احتمال  به  بتوانند  و  باشند  متجانس  منافع  دارای  هایی 

کنند.   پایش و مجازات  را  متجاثربخش، یکدیگر  است در گروه  از کاربران  از طرف دیگر، ممکن  انسی 

واگذارشد منافع  دارای  آنها  از  کدام  هیچ  به    ایه کوچک،  مشترک،  منابع  حفظ  تضمین  برای  که  نباشند 

، اجرای قراردادی میان اعضا که 3-4اندازه کافی بزرگ باشد. برای نمونه، فرض کنید که در بازی نمودار  

و  سهم کند  تضمین  را  مساوی  این  e=14های  در  نیست.  ممکن  منابع    باشد  از  تنها  نه  چوپانان  صورت، 

می مجانی  سواری  پرداختیمشترک،  سهم  در  بلکه  مجانی گیرند  سواری  معضل  خاطر  به  پلیس  به  شان 

هزینه  ناکاراست چون  نیز سوار مجانی هستند. چنین موردی آشکارا  تفاضل مشترک خود  از  پایش،  های 

 است.  14<20-0هستند؛ یعنی  کل مازاد چوپانان در قبال نتایج ذخیره و غارت، کوچکتر

را به صورتی حل کرد که گویا یک بازیگر بزرگ وجود دارد که در   CPRتوان معمای  گاهی اوقات می 

در چنین مواردی، بازیگر بزرگ دارای  های پایش، زیان بسیار زیادی متحمل شود.  صورت شکست طرح

بار حل معمای    ایه انگیز به دوش کشیدن کل  برای  بود.    CPRاحتمالی  موقعیتی برای کل گروه خواهد 

نامتجانس   شرایطی  چوپانان،  که  تفاوت  این  با  کنید  تصور  را  اوستروم  الینور  اشاره  مورد  چوپانان  مشابه 

از بزهای   ایه گلخورند اما یک از چوپانان، ها یکسان است و بزها مقدار یکسانی علف میدارند. اندازه گله 

پشم که  دارد  ژاکت ممتاز  بافت  برای  سالن شان  بهترین  از  یکی  در  لوکس  کشمیری  به  های  پاریس  های 

شوند. فرض کنید که  تر گله چوپان دیگر، برای تامین گوشت، صادر می کیفیترود. بزهای بی فروش می

کیفیت، و برای چوپان بزهای بی  21و  20، یعنی دستاورد مربوط به چوپان بزهای مرغوب، برابر rو  sمقدار 

 باشد.   11و  10برابر 

نمودار   باالیی  قسمت  با  را  چوپانان  نمونه  گله می  4-4تحلیل  دو  هر  چنانچه  پایش  آغازیم.  هزینه  در  دار 

CPR    کنند میمشارکت  فرض  وقتی  آنگاه  که  نش    f>1کنیم  تعادل  با  متناظر  دستاوردهای  آنها  باشد 

در صورت عدم مشارکت هر  دارند.  را دریافت می  3-4)حفظ منابع؛ حفظ منابع( بازی پایه به شرح نمودار  
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دو  کنند.  را کسب می  f=0دار، دستاورد مربوط به تعادل نش )غارت منابع؛ غارت منابع( متناظر با  دو گله 

ب بازی  در  دیگر  محتمل  گله  نتیجه  اما چوپان  کند  مشارکت  پرواری  گله  اگر چوپان  کنید:  مشاهده  را  اال 

شویم که در آن، دستاورد تعادل نش برای بازیگران،  مشارکت نکند آنگاه به بازی الف منتقل میکشمیری  

برابر   ترتیب  گله  است.    20و    -4به  چوپان  مشارکت  عدم  و  کشمیری  گله  چوپان  مشارکت  حالت  در 

  6و    10شویم که در آن، دستاورد تعادل نش برای بازیگران، به ترتیب برابر  پرواری، به بازی ب منتقل می

چوپان گله پرواری انگیزه آشکاری دارد که  است(.    f>1کنیم که  خواهد بود )در هر دو حالت، فرض می

هنگام مشارکت او  در  بر دوش  را  پایش  بار هزینه  و کل  بگیرد  از چوپان گله کشمیری، سواری مجانی   ،

به »استثمار قوی توس1965مثال چوپانان، نمونه روشنی از اشاره منصور اولسون )بگذارد.   ط ضعیف« در ( 

ینه  شان در حفظ منابع مشاع است، در نهایت بار تامین هزجمعی است. کسانی که بیشترین نفع مساله کنش  

 . 1کشندپایش یا انجام آن را به تنهایی به دوش می

 

 داری دارای رهبر . بازی گله 4-4نمودار 

 
 

 رفتار تابع جمع و منابع مشاع 

تاثیر انگیزه در عمل،   به طرز معناداری، تحت  با محیط زیست طبیعی،  افراد  های موثر در چگونگی رابطه 

 
سازد. اگر سیستم کنونی جهان، دچار فروپاشی آفرینی ایاالت متحده به مثابه پلیس جهان را به ذهن متبادر میاین پدیده، نقش -1

 شود، آیا ایاالت متحده بیشتر از دیگر کشورها زیان خواهد دید؟  
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اقتصادهای صنعتی و  توسعه  به  رو  اقتصادهای  گروه  دو  هر  در  نکته  این  است.  دیگران  شده، صدق رفتار 

نمونه  می برای  اولکند.  دارید،  نگاه  زیبا  را  امریکا  ضدآلودگی  کمپین  متحده،  ایاالت  سال  در  در  بار  ین 

اجتماعی 1970 هنجارهای  در  و  شد  مشهور  ایندین«  »کراینگ  تلویزیون  در  عمومی  اعالن  یک  توسط   ،

ناشایست آالیندگی آب، آالیندگی هوا و ریختن زباله، دگرگونی  به کارهای  ایجاد  مربوط  های شگرفی 

می که آالیندگان را به  محیطی در امریکا، به خاطر ایجاد درک عموبسیاری از اعضای جنش زیست  کرد.

 کرد، برای این کمپین اعتبار قایل هستند.  عنوان افراد دارای رفتار ضداجتماعی منزوی می

مصیبت  تواند  معمای زندانیان، همواره نمیدر بسیاری از موارد،  آورند که  بنابراین باالند و پالتو برهان می

های حفظ منابع به چگونگی حفظ  ه در آن، انگیزه را به خوبی نمایش دهد اما بازی هماهنگی ک   منابع مشاع 

دلیل تغییر دستاوردها در شرایط رفتار تابع جمع )یا .1منابع توسط دیگران بستگی دارد، نماینده خوبی است

به صورت مفصل در فصل ( میایه رفتار گل باشد )موضوعی که  رازآلود  پیچیده و  به طور همزمان  تواند 

چند منبع    کند که برای این تغییر دستاورد،کنیم(. برای متن حاضر همین قدر کفایت میهشتم بررسی می

ی رفتاری  های روانشناختی درونی برای بازیگران دارا( نوعی هنجارهای اجتماعی که هزینه1وجود دارد:  

می تغییر  را  مشاع  منابع  حفظ  با  تحریم 2دهد،  متضاد  بابت  از  نگرانی  افزایش  عنوان  (  به  اجتماعی  های 

 ( افزایش احتمال دستگیرشدن توسط افراد تابع مقررات.  3واکنشی در اتخاذ رفتار غارتگرانه، یا 

کنید که دستاورد حفظ منابع،    دهیم. فرضدر مقام تشریح، بازی پایه را به یک بازی هشت نفری تعمیم می

افت   به تدریج  بازیگران حافظ منابع،  تعداد  افزایش  با  اما دستاورد غارت، همراه  ثابت ده است  برابر عدد 

به    5-4با توجه به نمودار  باشد.    2n-17تواند برای نمونه برابر با  کند به طوری که دستاورد غارت میمی

بازیگر، چنانچه اکثریت بازیگران غارتگر باشند آنگاه انگیزه مشابهی خاطر داشته باشید که از منظر هر فرد  

آید.  در هر فرد وجود دارد اما در صورت حفظ منابع توسط بازیگران دیگر، انگیزه حفظ منابع به وجود می 

 شوند.  در نتیجه، دو تعادل نش وجود دارد؛ در یکی منابع مشاع، غارت  و در دیگری حفظ می

 

 ازی هماهنگی در حفظ منابع . ب5-4نمودار 

 n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 تعداد بازیگران حافظ منابع 

 10 10 10 10 10 10 10 10 دستاورد حفظ منابع 

 3 5 7 9 11 13 15 17 دستاورد غارت
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(17-2.n ) 

 

 
نیز نمون  اینجا  به وجه  CPRمشاهده شد که در آن، یک رهبر در کاربرد    ایه در  البته  ، نقش حیاتی دارد. 

های کشمیری و پرواری، نقش رهبر مستلزم میل و  در مثال گله تمایز این مدل و رهبر بزرگ توجه کنید:  
این حالت مشابه رهبری فردی است که از توانایی به دوش کشیدن بار حکمرانی منابع مشاع به تنهایی بود.  

روی عادت آشغال جلوی درب منزل خود را که توسط خانواده خود او و همسایه ریخته شده است، جمع  
حمی اهالی  )مثل  مشاع(.  کند  منابع  تراژدی  درباره  شهر  شامل ومه  رهبری،  از  مثال  دومین  عکس،  بر 

را متقاعد کند که    CPRارتباطات اثربخش است. چنانچه فرد رهبر بتواند تعداد زیادی از جمعیت کاربران  
و   منابع  تعادل نش حفظ  وضعیت  منابع در  از  استفاده  آنگاه  شد  گرفته خواهد  پیش  در  پایداری  اقدامات 

 ناظر با بهینه پرتو قرار خواهد گرفت.  مت
الینور اوستروم با شرح داستان بودروم، یک دهکده واقع در کنار دریای اژه در ترکیه، نمونه ناخوشایندی  

برخی از   1970از نظر تاریخی، وقتی در دهه  .  1دهد از عدم حضور هیچ یک از انواع فرد رهبر را ارایه می
از  استفاده  سمت  به  محدودیت  قایق  ماهیگیران  از  تخطی  و  گرویدند  ماهیگیری  بزرگ  و  توردار  های 

است  بوده  ماهیگیری  موفق  صنعت  مرکز  بودروم  کردند،  شروع  را  ساحل  مایلی  سه  در  در .  2ماهیگیری 
قایق کوتاه  تا  انگیخت  بر  را  دیگران  و  بود  سودمند  نسبی،  طوری  به  رقابتی  مزیت  این  بزرگ مدت،  های 

به   را  خود  رونق  ماهیگیری  شد.  محو  سرعت  به  گذرا  بادآورده  ثروت  نتیجه،  در  بیاورند؛  ناحیه  این 
شد   شروع  نیز  بودوم  در  قایق گردشگری  برای  بازاری  از  و  پر  که  کرد  ایجاد  دربستی  ماهیگیری  های 
 . 3دادهرج و مرج را گسترش می را ایجاد کردند؛ چنین شرایطی ایه گردشگر بودند و صنعت ماهیگیری نیز

گروهی از ماهیگیران محلی که به خاطر احتمال قریب به وقوع تخریب زندگی سنتی خود دچار پریشانی 
بودند   را سامان دهند.  شده  ماهیگیری محلی  تا صنعت  دادند  تشکیل  ماهیگیری  تعاونی  البته  با شتاب یک 

رهبری، نبود ارتباطات بین ماهیگیران رقیب و عدم اجرای    کمتر از یک دهه بعد، تعاونی از هم پاشید. نبود
داشتند محدودیت  نقش  نابسامانی  این  ماهیگیری، همگی در  این زمینه، 4های  به ویژه مهمترین کمبود در   .

نبود یک ساختار نهادی جامع برای ساماندهی استفاده از منابع مشاع ماهیگیری در طی دوره رونق توسعه  
از قواعد که بر منابع مشاع    ای هسازی مجموعنهادینه تجانس گسترده بین کاربران منابع،    عدم اقتصادی بود.  

به نفع یک گروه از    احتماال   ،چون هر مجموعه منفردی از قواعدتبدیل به یک شوخی کرد  حاکم باشند را  
نتیجه ناخوشایند: هر فردی بر این باور بود  کاربران و در عین حال به زیان یک گروه دیگر از کاربران بود.  

 کرد.  ها است و انگیزه انجام همین کار را پیدا میدر حال غارت ماهی یکه هر کس دیگر
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 تعیین قواعد استفاده از منابع مشاع

تعیین واضح قواعد.    کند:دیگری در زمینه ساماندهی منابع مشاع را تشریح می  ، موضوع مهمنمونه بودروم
برای نمونه یک محل ماهیگیری با تعدادی نقاط مجزا برای ماهیگیری را تصور کنید که برخی از نقاط در 

ها حتی در صورت تعداد برابر از ماهی  ماهی، جذابیت بیشتری دارند.   کیفیتمقایسه با نقاط دیگر، از نظر  
بهترین نقاط و تعیین نقطه استقرار هر فرد، احتمال درگیری وجود  در نقاط ماهیگیری، به خاطر دستیابی به  

رسد و  ممکن است ماهیگیران تفریحی با هنجار اجتماعی ساده »بهترین نقطه برای کسی که زودتر می  دارد.
 رسد« موافقت کنند. می  بدترین مکان برای کسی که دیرتر

ماهیگیرانی که مایلند تا بهترین نقطه را  توانند کارایی معقولی داشته باشند.  های اطالعاتی میچنین مکانیزم 
اشغال کنند، برای تامین آن، مایل به پرداخت باالترین قیمت نیز خواهند بود )و باید هر روز صبح زود خود  

آید؛ مثال بین دو ماهیگیری  هایی هم به وجود میاین وجود، ناکاراییبا را از تخت خوابشان حرکت دهند(. 
می  رقابت  صبح،  روز  هر  و  کنند  اشغال  را  نقطه  بهترین  تا  مایلند  خواب که  از  دیگری  از  زودتر  تا  کنند 

برسند.   نقطه  آن  به  دیگری  از  زودتر  و  گنجایش  برخیزند  آنها  از  یکی  برای  فقط  مطلوب،  نقطه  آن  اگر 
تواند به  این قاعده می از یک قاعده تعیین استفاده کنند.د آنگاه برای هر دو ماهیگیر بهتر است که داشته باش

صورت »اختصاص نقطه خوب به زیکی در روزهای فرد و اختصاص آن به دیکی در روزهای زوج« باشد.  
فعالیت بزرگدر  قاعدهای  چنین  است،  میان  در  بیشتری  منفعت  پای  که  ماهیگیری  تواند  می  ایه مقیاس 

 حیاتی باشد.  
نقطه   نقطه،  این دو  میان  از  اما  دارد  ماهیگیری وجود  نقطه مطلوب  برکه آپالچیان، دو  کنید که در  فرض 

برای سادگی واقع در صخره گرانیت در مقایسه با نقطه واقع در نزدیکی چاله مود، ثمردهی بیشتری دارد.  
کنید که  مشاهده می  6-4شوند. اکنون در نمودار  های پایداری محیط، رعایت می پنداریم که نیازمندی می

در میان آنها تقسیم خواهد    Gkدر صورت نزاع دو ماهیگیر برای تصاحب صخره گرانیت، ثمردهی باالی  
در میانشان تقسیم   G<kMkردهی اندک  شد. چنانچه آنها به خاطر نقطه مجاور چاله مود بستیزند آنگاه ثم

ثمردهی متناظر با آن نقطه را به دست    شوند. در صورت استقرار در نقاط مجزا نیز هر کدام از دو طرف، می
 . 1آورند می

 
 . قاعده تخصیص و حقوق منابع 6-4نمودار 
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می چشم  به  توجه  جالب  مورد  دو  باال،  بازی  رابطه  خورددر  که  است  زمانی  مورد  𝑘𝑀؛اولین  >
1

2
𝑘𝐺 

بازی شاهین انگیزشی یک  یعنی ساختار  باشد؛  ب-برقرار  هر دو  کبوتر  زندانیان.  معمای  تا یک  است  رقرار 
شد.   خواهند  مستقر  مجزایی  نقاط  در  برای  گروه  دستاورد  مجموع  باالترین  بازی،  از  حالت  این  نتیجه 

است؛   𝑘𝑀شود که  زمانی مشاهده می  دومین مورد.  M+kGkماهیگیران  <
1

2
𝑘𝐺  نقطه  باشد وقتی  یعنی   ،

در این حالت، هر دو ماهیگیر واقع در صخره گرانیت، به طور بنیادین، از نقطه نزدیک چاله مود بهتر است.  
شود تا به نتیجه غیربهینه برسند که در آن، ستقرار در صخره گرانیت را دارند اما این کار موجب میانگیزه ا

قاعده تخصیصی که بر اساس آن، زیکی و  خواهد بود.   Gk، برابر  M+kGkموع دستاوردشان در عوضمج
شود تا متوسط صید روزانه هر یک ، موجب می1دیکی در روزهای مختلف در نقاط مختلفی مستقر شوند 

1از آنها، به جای 

2
𝑘𝐺  برابر ،𝑘𝐺+𝑘𝑀

2
 باشد.  

اوستروم  در    الینور  که  ترکیه  در  آالنیا  ماهیگیری  مساعدتر  منطقه  یک  از  مثالی  ارایه  شرق   250با  مایلی 
دارد،  قرار  قواعد تخصیص در کاربرد    بودروم  )کند.را تشریح می  CPRاهمیت  برکس  از  1986توضیح   )

توسط تعاونی   از قواعد تخصیص برای نقاط ماهیگیری محلی آالنیا  ایهسازی مجموعه هوشمندان شیوه پیاده 
در فاصله بین ماه سپتامبر و ماه  . چون2، محور اصلی مثال اوستروم است 1970در اوایل دهه ماهیگیری محلی

کنند و از ماه ژانویه تا ماه مه به سمت شرق اژه به آهستگی به سمت غرب مهاجرت می  ذخایر ماهی  ژانویه، 
مهاجمی مسیر  تعقیب  انگیزه  از  محلی  ماهیگیران  ماهیکوچند،  باالترین  رت  دارای  نواحی  در  تجمع  و  ها 

البته بر اساس قواعد تعاونی، هر یک از ماهیگیران، مکان مشخصی دارند و از ها برخوردارند.  تمرکز ماهی
ماه سپتامبر تا ماه ژانویه، به صورت روزانه، به سمت نقطه بعدی در شرق و از ماه ژانویه تا ماه مه به سمت  

ح غرب  در  بعدی  مینقطه  نقاط  رکت  بهترین  به  دسترسی  برای  ماهیگیران  ترتیباتی،  چنین  در  کنند. 
شود. چون  های برابری برخوردارند و میزان پایداری از صید تضمین میماهیگیری در هر فصل، از فرصت 

ماهیگیران انگیزه دارند تا هر چه زودتر وارد بهترین نقاط اختصاصی خود شوند، فریب سیستم دشوار است  
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 . 1دهد ه ندرت رخ می و ب 
 

 CPRسازی حقوق خصوصی
میچون ابهام  یا  تضاد  موجب  گاهی  طبیعی،  منابع  تخصیص  غیررسمی  موارد، قواعد  از  برخی  در  شوند، 

تا منابع مخزنی مشاع را خصوصیدولت ترغیب می های تخصیصی، سازی کند. همانند سایر مکانیزمشود 
نیز دارای مزایا و مضراتی است که در هر دو سطح نظری و عملی قابل درک هستند.  CPRسازی خصوصی

از:    CPRسازی  دو مزیت اصلی خصوصی  بلندمدتی 1عبارتند  از منابع، دیدگاه  استفاده  ( اگر افراد درباره 
وی، شکلی خورد و از این ر های کاربرد پایدار منابع، پیوند میسازی به انگیزه داشته باشند آنگاه خصوصی 

را    استراتژی غارت  اتخاذ مدت  های کوتاه انگیزه   ،سازیخصوصیشود. از این منظر،  از حفظ منابع دیده می
سازی دیگران و استفاده انفرادی از منبع برای یک طرف  که امکان محروم   ای ه انتقال منابع به گون.کاهدمی

»تا   رویکرد  اساس  بر  منابع  فرسایش  شود،  ایجاد  منفرد  کاربران  میخصوصی  جانب  از  کن«  صید  توانی 
 سازد. مختلف رامتوقف می

رویکرد خصوصی2 پارتو، طرفدار  بهینه  مفهوم  اساس  بر  اقتصاددانان  از  بسیاری  هستند.  (  منابع  این  سازی 
( پارتو در کاربرد ریشه دارد؛    (1960طرفداری در قضیه مشهور رونالد کوز  بر اساس قضیه کوز، کارایی 

چانه  امکان  و  منابع  مالکیت خصوصی  در صورت  تنها  است.  منابع  دستیابی  قابل  طرفین،  هزینه  بدون  زنی 
روستای آلتو در باالدست    برای مثال فرض کنید که دو روستا در استفاده از یک رودخانه شریک هستند.

اس برای  آب  از  ساکنانش  و  دارد  میقرار  استفاده  صابون(  )با  لباس  شستن  و  روستای  تحمام  باجو،  کنند. 
الود، از آب برای ماهیگیری  ها در آب کفدست است که با وجود افت تعداد ماهی بداقبال واقع در پایین 

 گیرد.    بهره می
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 فصل پنجم
 

 مثل بههای انسجام و مقابلهشبکهریسک، 
 
 
 

  
 

باشند: چنانچه    ی باالتر  یبازده  توانندی بهتر است چون م  ک یدو از   از آنها دچار مشکل شود    یکیداشته 
 ندارد.  یادرسیو فر شودیکه دچار مشکل م  یکس چاره ی. اما بکندیآنگاه دوستش به او کمک م

 10, 9: 4 مانیمنسوب به سل لیانج
 

 
ب ر  شترینزد  و  ست؛ین  ندیخوشا  سکیافراد،  درآمد    سکیر  ژه یبه  نوسان  البته  خانوارها.  درآمد  به  مربوط 
که به    دی. فرض کنسازدیرا متوجه آنها م  ی آوررو به توسعه، خطرات مرگ  ی در کشورها  ییروستا  یفقرا

ناگهان معمول  کیدرآمد    ،یطور  امر  یخانواده  چن  یشمال  یکایدر  کند.  افت  دالر  هزار  اندازه    نی به 
خانواده   ن یا  الت یبرنامه تعط  دی نخواهد داشت، شا  ی آنچنان  امدیاما پ است    ند یناخوشا  یبه طور قطع  یرخداد

 ،ی مرکز  یکایامر  ییخانواده روستا  کییبرا  یهزار دالر  ان یکند. اما ز  ر ییاز اقامت در هتل به چادرزدن تغ
ناچار شون  یوحشتناک   یامدهایپ بفروشند چون    نیمانند زم  ییهاییتا دارا  دخواهد داشت. ممکن است  را 

ح  یبرا که    ات یادامه  دارد  احتمال  است.  مهم  بلندمدت  در  اعضا  یکیخانواده  ناگز  ی از  به    ریخانواده 
حت شود.  جا  یمهاجرت  غارزان   ییغذا  میرژ  هییاجبار  ینیگزیامکان  و  مقدار   تری مغذ  ریتر  دارد؛  وجود 

 .جاتیاز گوشت و سبز یاز نان ذرت و مقدار کمتر یشتریب
کشورها    ن یرو به توسعه، در ا  یدر کشورها  سکیبارتر رفاجعه  یامدهای پ  نیاست که در ع   نیا بیعج نکته  

پا  یشتریب  یرگیچ  سکیر سطح  وجود  با  مثال،  ادامه  در  امر  ترن ییدارد.  خانواده     ، یمرکز   یکایثروت 
ز دالر  یناگهان  انیاحتمال  معقول  نیا  ی هزار  طور  به  ا  یخانواده،  خانواده  به   شتر یب  یشمال  یکایمرنسبت 

 ییخانواده روستا  رامون یپ  یهاتیقطعمربوط به عدم   یذات  سکیدارد؛ اول، ر  لیاحتمال چند دل  نیاست. ا
مانند    ییهابه نهاده   یدسترس  ت ی مانند آب و هوا، آفات و قابل  ینیرمعیرو به توسعه. عوامل غ  ی در کشورها

ن ح  یرویآب،  از  استفاده  امکان  و  ثمرده  واناتیکار  در  نوسان  موجب  مناسب،  زمان    یبذرها   یدر 
مراقبت شودیم  یکشاورز کمبود  به  افراد حساس  تواند یم  رانه یشگ یپ  ی بهداشت  یها.  ابتال  معرض  در  را  تر 
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ز  یماریب احتمال  به  که  دهد  ب  ادیقرار  هنگام  پزشک  ،یماریدر  .  کنندیم  افت یدر  یناکارامد  یدرمان 
 اند.  کرده  لیتبد  جیرا یتصادف را به امر زبرو ف،ی ضع ه ینقل لیخراب و وسا یهاجاده 

و آتشنشانان چابک و ماهر در   ربگیزنگ خطر سرقت، رمزها، ا  رینظ  یسک یمقابله با ر  یچون ابزارها  دوم،
به    یسوزمانند سرقت، زلزله و آتش   یند یناخوشا  ی ایهستند حوادث و بال  فیرو به توسعه، ضع  یکشورها

کشور   ک یدر    ه ک   یاست. احتمال تصادف و جراحت کارگر روزمزد  دتری و اثرشان شد  دهند یوفور رخ م
به توسعه در پشت   از حاش   ونیکام  کیرو    ونیکام  کیکه پشت    ییکایامر  نینش ه یکهنه سوار شده است 

 .   کنندیم یمختلف را خنث یایاثر تصادف در زوا ،یکوسن یهاربگیا رای است ز  شترینو سوار شده ب  یولوو 

. شودیم  سکیمقابله با ر  یرسم  یصرف ابزارها  شده یصنعت  یاز منابع فراوان کشورها  ینسبت بزرگ  سوم،
ب  ی برا  شده یصنعت  ی کشورها  ی خانوارها  شتریب اما   خرندیم  نامه مه یمنازل، خودرو، عمر و سالمت خود،   .

که خانوارها را در   ندهست  مهیب  یرسم  یتوسعه فاقد سازوکارهاروبه   یکشورها   ییروستا  ینواح  نیرتریفق
 .  دهدیقرار م یعیو طب  یمعرض مخاطرات انسان

و طوفان اندرو در   1998اکتبر    26در    بیو کارائ  یمرکز  یکایدر امر  چی نمونه، آثار متفاوت طوفان م  یبرا
. به  دیریرا در نظر بگ  1992آگوست    24در    انایزیو لوئ  دایمتحده، به خصوص در فلور  االتیجنوب شرق ا

دو طوفان،    ن یاز ا  کیچیه   هتر بودند. اگرچها مخربطوفان  نیاز ا  کیکرد که کدام    نییتع  توانیم  یسخت
اند اما هر دو طوفان  نداشته   یاثر مخرب  یمتراکم شهر  تیجمع  ی، رو2005در سال    نایبه اندازه طوفان کاتر

. هر دو طوفان دندیدر ساعت در نورد  لیما  175که سواحل را با سرعت    ی به طور  رندیگیقرار م  5در رده  
 .   اندندرس بیآس یبه مناطق روستا شتریو اندرو ب  چیم

ز  البته  آنها  مخرب  آثار  م  ادیتفاوت  طوفان  ن  چ یاست.  السالوادور،  هندوراس،  ک   کاراگوئایدر    یشورها و 
حدود   در  و    19000همجوار  حال  خانمانیب  ونیلیم  2.7کشته  در  گذاشت  جا  دالر   اردیلیم  5.4که    یبه 

)  یرانیو تخمBBC  ،2000داشت  اساس  بر  م  الس  ست یب   هایرانیو  نیشتریب   یبازساز  ها،نی(.  . کشدیطول 
آس برابر    بیبرعکس،  اندرو  و  25524کشته،    23طوفان  مل  101241و    رانیخانه  اداره  بود.   یمجروح 

که پنج   زندیم  ن یدالر تخم  اردیلیم  26.5از طوفان اندرو را به اندازه    یو اتمسفر، کل خسارت ناش  انوسیاق
  نی . با اشودیمربوط م  ییکایمنازل امر  ترتفاوت به ارزش باال   نیاز ا  یاست؛ بخش  چ یبرابر خسارت طوفان م

آن    یهاکرد با به مهاجرت واداشت و کشته   خانمانیاز افراد را ب  یحال، طوفان اندرو فقط بخش کوچک
بر ا  زین   ان یطوفان اندرو، ز  یدالر  اردیلیم  26.5دالر از خسارت    اردیلیم  15.5مقدار    ن،یاندک بود. افزون 
قوان  ایه میب  . بر  ن یبود  سساخت  یا بهتر    مه،یب  میعظ  رساختیز  ک یو    یحرارت  ترشرفته یپ  ی هاستمیوساز، 

م  یهمگ از  هم،  کنار  جان  ی امدهایپ  زانیدر  کاستند. خسارت  اندرو  طوفان  م  یمخرب  به طور    چ، یطوفان 
 از اندرو بود.   شتری ب یریناپذمحاسبه

که همانند هر    ردیگیسرچشمه م  ینزول  یاز قانون بازده  سک،یرفتار ثروتمندان و فقرا در رابطه با ر  تفاوت
ب  ی کاربرد دارد. زندگ  زیدرآمد ن  یبرا  گر،ید  زیچ به اندازه    ینیزمی دهقان  نابود    کندیم  انیدالر ز  50که 
  تس،یگ   لیدشاه را دارد. ب پا  کیاحساس    کندیدالر قمار م  50  ی که بر اساس شانس رو  یاما کس  شودیم

نهار  50آسوده    یالیبا خ  کروسافت،یما  ریمد حت  کندیم  ی دالر صرف  آورد.   یکه  نخواهد  به خاطر هم 
  تی درآمد، مطلوب  ش یکه افزا  یرابطه مقعر وجود دارد به طور  کیخانوار    ت یدرآمد و مطلوب   ن یب  ن، یبنابرا
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با   نزول  کیرا  برابردیباال م  ینرخ  براینمونه،    ی.  برابر قراردادن    نیا  یسازمدل   ی ک روش آسان  رابطه، 
 است .    1-5خانوار با جذر درآمد آن همانند نمودار  تیمطلوب

ب  نیا متناقض فقرا درباره ر  ت یمطلوب  ن یرابطه  به ظاهر  ا  سکیو درآمد، دو رفتار  از  کندیم  جادیرا   کی. 
مقا  ر،یفق  یطرف، خانوارها  مع  ی با خانوارها  سه یدر  قبال سطح  تغ  ینیثروتمند، در  در درآمد    یریرپذییاز 

 یرقطع یبا درآمد غ   یطیمح  ر که هر دو د  د یریرا در نظر بگ  یدارند. دو خانواده هند   ی خود،  تحمل کمتر
  هیروپ   9000درصد برابر    50آن با احتمال    یرقطعیاست و درآمد ماهانه غ  ری. خانواده اول فقکنندیم  یزندگ

ب برابر صفر است به طور  50ا احتمال  و  نشان    یخانواده که در محور افق  نیا  یکه درآمد انتظار  یدرصد 
 است: ه یروپ 4500برابر    شودیداده م

0.5×0+0.5×9000=4500 

دارد به    ایهیهزار روپ  16  ای  25درصد، درآمد    50خانواده ثروتمند است که با احتمال    کیدوم،    خانواده 
 خواهد بود:  هیروپ 20500آن برابر   یتظارنکه درآمد ا  یطور

0.5 × 16000 + 0.5 × 25000 = 20500 
 

 گریزی در میان فقرا و ثروتمندان . ریسک1-5نمودار 

 
 

دهد. در قبال هر میزان از  های ثروتمند و فقیر را شرح میگریزی بین خانواده ، تفاوت ریسک1-5نمودار  

ها، مطلوبیت انتظاری هر خانواده )که در محور عمودی نشان داده نااطمینانی پیش روی هر یک از خانواده 

برابر مطلوبیت هر سطح درآمدی محتمل است که توسط احتمی به سادگی  مال تحقق آن وزندهی شود( 
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برابر   فقیر،  خانواده  انتظاری  مطلوبیت  بنابراین  باشد.  0.5شده  × √0 + 0.5 × √9 = بود    1.5 خواهد 

نمودار   که  گونه  همان  روپیه(.  هزار  به  می   1-5)ارقام  تصویر  انتظاری  به  مطلوبیت  به    1.5کشد،  واحدی 

وپیه در معادله باال(، مطلوبیت ایجاد  هزار ر  4.5هزار روپیه )نصف درآمد انتظاری    2.25اندازه درآمد قطعی  

یا صفر، به اندازه درآمد    ایه هزار روپی  9درصدی بین داشتن یک درآمد    50کند. به دیگر سخن، قمار  می

برابر    2.25قطعی   ثروتمند  انتظاری خانواده  هزار روپیه است که   4.5هزار روپیه، مطلوبیت دارد. مطلوبیت 

 :  1هزار روپیه دارد 20.25 سطح مطلوبیتی همانند درآمد قطعی

0.5 × √16 + 0.5 × √25 = 4.5 
از نوسان درآمد، نفرت دارند.  می از ثروتمندان  بیشتر  براحتی مشاهده کرد که چرا فقرا  توان در مثال باال 

واحدی درآمد رویارو هستند اما خانوار ثروتمند مایل است   9اگرچه هر دو خانواده با عدم قطعیت یکسان  

( را بدهد تا عدم قطعیت زیربنایی را حذف کند. در 20.5از    0.25د انتظاری خود )  درصد از درآم   1.2تا  

از    2.25مقابل، خانواده فقیر میل دارد تا در قبال حذف این عدم قطعیت، از نیمی از درآمد انتظاری خود )

که کمترین  های دنیا را شاهد هستیم؛ کسانی  عدالتیبدون تردید، یکی از بزرگترین بی( چشم بپوشد.  4.5

های خود صرف  توان برای مقابله با ریسک را دارند اغلب مایلند تا برای حل آن، از بیشترین بخش از داشته 

 نظر کنند.   

قاعده البته   صورت  به  که  معینی  رفتارهای  از  میبرخی  مشاهده  فقرا  میان  در  انگاره مند  با  کنیم 

دارد.  ریسک تناقض  آنها  شدید  امکانگریزی  مثال،  در   برای  که  کسانی  برای  ویژه  به  ایده  این  که  دارد 

شده  تاکسی  سوار  فقیر  نباشد؛  کشورهای  باورکردنی  میاغلب  اند  که اینچنین  تاکس  نُماید  یا   یرانندگان 

مخا  باشند  لیما  اتوبوس  العادکه  فوق  اطم  ایه طرات  تا  شوند  متحمل  زمانکه  کنند  حاصل    نان یرا   یدر 

خود  ،کوتاه  مقصد  را  مسافران  تصادفشیافزا.رسانندمیبه  آسریسک  ناش  بی،  مرگ  سرعت  یو    یهااز 

، به طور همزمان باعث  های کورزوایای بسته و گوشه در    ویراژ کشیدن و  خودروهای متخلف  کننده  ره یخ

 ثروتمندتر شده است. یکشورها یخارج دکنندگان یبازد ترس و گیجی 

دیگر انواع ریسک را به هنجارهای فرهنگی مانند اشتیاق به ظاهر  به دشواری می توان این تفاوت آشکار از  

مسافران نیز برای جابجایی از نقطه الف به  رسد کهبه نظر می  نسبت داد چون  2شدن در هیبت یک گاو نر

پذیرند. یکبار در هنگام مسافرت با اتوبوس در هاییتی با کمال شگفتی های شدیدی را میریسک نقطه ب،  

 
مورگنشترن نام دارد؛ در هر بازی که در این کتاب  -این شکل از تابع مطلوبیت بر اساس احتماالت، تابع مطلوبیت فون نویمان -1

نویمان  کنیم، دستاوردهای بازیگران به صورتمطالعه می مورگنشترن است و ضرورتا به صورت   -دستاوردهای مطلوبیت فون 

 شود.  ارقام پولی مطرح نمی

 که اصطالحی اسپانیایی به معنای نرینه یا حیوان نر است. م.   Machoمعادلی برای  -2
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های  هایی از کودکان و بزرگساالن، اغلب با کمک یک دست یا یک پا، از باال و از کناره ه دیدم که گرو

جاده  میان  از  خشن  صورتی  به  اتوبوس  که  حالی  در  و  بودند  شده  آویزان  و  اتوبوس  کوهستانی  های 

کرد به مسافران درون اتوبوس پوزخند  های خطرناک، راه خود را به سمت مقصد باز می مجاورت صخره 

مخاطره زدند.  یم ثروتمند،  شهروندان کشورهای  نزد  در  که  میآنچه  قلمداد  به حملآمیز  فقط  ونقل شود 

های خود به منظور  بسیاری دیگر از تصمیم به توسعه    رسد که فقرای کشورهای رو به نظر می .محدود نیست

می اتخاذ  طوری  را  درآمد  یا  زمان  احتماذخیره  که  به  کنند  را  کامل  زیان  میل  از وجود  استفاده  آورد: 

حمام سیم آبگرمکن  برای  ارزان  الکتریکی  گوشه 1کشی  برش  در ،  مسکن  ساخت  کار،  محل  ایمنی  های 

 مناطق مستعد سیل و رانش زمین و مواردی از این دست.  

پاسخ این  گریزی آنان سازگار دانست؟ توان چنین رفتارهای پرریسک و عامدانه فقرارا با ریسکچگونه می

ریسکاس پذیرش  با  فقرا  ثروتمندان،  با  مقایسه  در  که  افزایش  ت  به صورت  آنها  احتمالی  نتایج  که  هایی 

بیشتر و   بماند، عایدی  نسبی کوچک  به طور  بر آن که احتمال کل زیان  باشد، مشروط  اندک در درآمد 

د  زیان کمتری خواهند داشت.  بین  اتوبوس یک مسیر  راننده  بگیرید:  نظر  را در  و شهر کوچک مثال زیر 

در   )هزار روپیه(   1تواند با رانندگی به اندازه کافی »سریع و خشمگین«، درآمد ماهانه خود را به اندازه  می

کند.   کار  بیشتر  سفر  یک  خود،  کاری  شیفت  از  روز  هر  در  و  دهد  افزایش  که ماه  کنید  فرض  همچنین 

اد کند، احتمال تصادف منجر به از کار رانندگی با سرعت باالتری که امکان انجام یک سفر اضافی را ایج

احتمال   به  صفر  از  را  راننده  این  𝑝افتادگی  > دهد.   0 افزایش  اندک(  احتمالی  راننده    )البته  چنانچه 

𝑈تصادف کند و از کار بیافتد آنگاه درآمد او به صورت دایمی برابر صفر خواهد بود. با فرض اینکه   =

√𝑌  1)، اگر − p)√𝑌 + 1 > √𝑌  .اگر مقدار  باشد سرعت بیشتر ارزش دارد𝑝   کوچک باشد آنگاه

می نشان  ساده  جبری  عملیات  قبال  یک  در  که  𝑝دهد  < 1

2(𝑌+1)
و   پرسرعت  رانندگی  اتوبوس  راننده   ،

𝑌برای مثال، اگر یک راننده اتوبوس فقیر از درآمدگزیند.  پرخطر را می = برخوردار باشد آنگاه در    9

𝑝صورت برقراری نابرابری  < راننده اتوبوس دیگری که درآمد  ، با سرعت و پرخطر خواهد راند.  1.20

𝑌باالتر   = می  24 قبال  را  در  تنها  𝑝گیرد،  < بی 1.50 و  تند  چیز  ،  چون  کرد  خواهد  رانندگی  پروا 

مخاطره  رفتار  انجام  به خاطر  که  اضافی  درآمدی  و  دارد  دادن  از دست  برای  میزیادی   کند، آمیز کسب 

باشد آنگاه راننده   1.5تا    1.2در نتیجه، اگر احتمال تصادف بین  افزاید.  ا به اندازه کمتری میمطلوبیت او ر

احتیاط می با  پولدارتر  اتوبوس  راننده  اما  با سرعت  فقیرتر  از  اتوبوس  بسیاری  مثل  ایمنی هم  بنابراین  راند. 

 
غیرحرفه  -1 صورت  به  که  دوش  باالی  در  الکتریکی  مدار  یک  وسیله  به  التین،  امریکای  مناطق  از  بسیاری  سیمدر  کشی ای 

 کنند.  یا عامل بیوگی زنان نام دارد، آب حمام را گرم می hacerviudasشود و به درستی می
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 شود.  ش برای ایمنی، بیشتر میکاالها یک کاالی »نرمال« است؛ یعنی هرچه درآمد فرد باالتر رود، تقاضای

 

 های تکرارپذیر های روستایی و بازیتسهیم ریسک در فرهنگ

های به نسبت اندکی را تقبل کنند  های مرزی درآمد ممکن است ریسککه فقرا برای تامین افزایش هرچند 

ریسک  با  کنترل اما  و  بزرگتر  می های  رویارو  بدون  ناپذیری  واقع  در  هستند.  نامطلوب  شدت  به  که  شوند 

از ریسکدرک روش نوع  این  با  فقرا  مقابله  در کشورهایهای  آنها  رفتار  امکان درک  توسعه    ها،  به  رو 

ندارد.   اِی.وی. چیانوف )وجود  (، دانشمند روسی، که مطالعه  1926چندین دهه پیش، پژوهشگرانی مانند 

رسمی اقتصادهای روستایی را شروع کردند با معمای رفتاهاری غیرمعمول در روستاییان روبرو شده و رفتار 

شناس دانشگاه (، انسان 1976جیمز اسکات ).  1روستاییان را غیرعقالیی یا حتی »خوداستثمارگرانه« پنداشتند 

یل در کتاب کالسیک جدید خود با عنوان »اقتصاد اخالقی روستاییان« منطق زیربنایی رفتار روستاییان را  

می کرده تشریح  قلمداد  غیرعقالیی  را  آن  پیشتر  دانشگاهیان،  که  آنچه  یعنی  یک بودند.    کند؛  اسکات 

می تصویر  به  را  اخالقی  به صورت ک اقتصاد  روستایی،  اعضای یک جامعه  بین  رفتار دگرخواهانه  که  شد 

ناپذیر برای حفظ میزان مصرف  منطقی، در بافتار یک محیط کشاورزی نامطمئن جریان دارد. کوشش پایان

  ثروتمندشان و   حامیانهای همبستگی بین روستاییان و  در سطحی باالتر از سطح معیشتی، عامل خلق شبکه 

 مثل و کمک متقابل است.  به د روستاییان، از طریق هنجارهای اجتماعی معاملهبین خو همبستگی

شده در جوامع روستایی، واقعا دگرخواهانه است یا در نتیجه نوعی مثل مشاهده به اما درباره اینکه آیا معامله

انسان رفتار عقالیی و حداکثرساز مطلوبیت شکل می او یعنیگیرد، میان اسکات و همکار  ساموئل   شناس 

گرفت.   در  بحثی  )پاپکین  پاپکین  کتاب  1979بعدها  در  عقالیی» (  اساس   «روستایی  بر  که  آورد  برهان 

قانع نمونه  و  منقول  زیاد  بسیار  شرقی های  در جنوب  روستایی  و حسابگرانه جوامع  زیرکانه  رفتار  از  کننده 

است.  مطلوبیت  حداکثرساز  و  عقالیی  روستاییان،  رفتار  فاف  آسیا،  )مارسل  اقتصاددان    (1992شامپس 

( راوالیون  مارتین  و  کوت  استفان  مباحثه  1993آکسفورد،  دل  جهانی،از  بانک  و  کرنل  دانشگاه  از   )

بینشپیش ترکیبی  دیدگاه  یک  مدل گفته،  کاربرد  کردند.  استخراج  بازی افزا  نظریه  نظریه  های  ویژه  به  ها 

ورای  بازی در  موجود  عقالنیت  کشف  برای  تکرارپذیر  بی های  دگرخواهانه  میان  رفتار  در  مشهود  انتهای 

 .2جوامع روستایی سنتی، افزوده آنان به نتایج مباحثه اسکات و پاپکین بود

 
1-   ( می1926چیانوف  توصیف  را  خوداستثمارگری  نوعی  برای(  روستاییان  که  مصرف،   کند  از  معیشتی  سطوح  به  دستیابی 

 کنند تا تولید خود را به مقادیر بسیار ناچیزی افزایش دهند.  روزهای طوالنی کار می
های رفتار به ظاهر غیرعقالیی سازد: »اقتصاد توسعه سرشار از نمونه( خاطرنشان می42، ص  1989آن گونه که پراناب بارزان )  -2

 پذیری یا الگوهای ترجیحات توضیح داد«.  های توجیهتر حتی از نظر قیدتوان آنها را با رفتارهای عقالیی پیچیده است که می
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های تکرارپذیر به این شرح است: در یک بازی یکباره از کمک متقابل که پس  مایه برهان مبتنی بر بازی بن 

، خودداری از کمک به یک فرد نیازمند در تعاملی نخواهند داشتهمدیگر  با  از انجامش، بازیگران دیگر  

بعد از هر دور کرارپذیر که  در یک بازی تالبته یک مبادله مجزا، با رویکرد خودخواهانه سازگاری دارد.  

شوک  و  دارد  وجود  تعامل  از  دیگری  دور  احتمال  پرتکرارند  تعامل،  فرد،  هر  روی  موثر  و  منفی  های 

نیازمند می رفیق  با یک  با خودخواهی  همبستگی  آیین هم تواند  باشد؛  روستایی   ایه جنس  محیط جوامع  از 

ری روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی، یک سنتی که در آن عدم قطعیت همه جا حضور دارد و تکرارپذی

 هنجار اجتماعی است؛ خصوصیتی عکس روابط متقابل یکباره و اغلب مستقل در جوامع صنعتی.  

 

 پاترون  -وابستهبیمه در روابط 

نوعی از ترتیبات بیمه، مشهود است  نیاز به  کنند،  برای کسانی که در سطحی نزدیک به معیشت زندگی می

یکی از چنین  اند، قراردادهای بیمه مشکالت بسیار زیادی دارند.  همان گونه که اقتصاددانان متوجه شده   اما

می مربوط  اعتماد  بازی  گونه  هر  در  اقدامات  ترتیب  به  حادثمشکالتی  قربانی  یک  چگونه    ای ه شود. 

بگذارد؟ اجرا  به  را  بیمه  ادعای خود درباره  دادن حادثه،  از رخ  بیمه چگناخوشایند، پس  تواند  گر  میونه 

خسارت بیمه  ادعای  طرح  احتمال  افزایش  به  منجر  اقدامات  انجام  یا  دروغین  ادعاهای  طرح  از  را  گذار 

آید: خودروی شما به سرقت  بازدارد؟ حتی در قراردادهای پیچیده جوامع صنعتی نیز این مشکالت پیش می

ب مبلغ  پرداخت  از  خودداری  دنبال  به  بیمه  شرکت  و  زمان رفته  سالمت،  بیمه  دارای  فرد  یک  است.  یمه 

خرند و  افراد بیمه خودرو میخورد.  های سرشار از چربی مینشید و خوراکیزیادی را جلوی تلویزیون می

کشی قدیمی در یک ساختمان در حال تعویض سیم  ایه کنند. صاحبخان پس از آن، پرسرعت رانندگی می 

آتش  بیمه  انجام دارای  وسوسه  است.  به    سوزی  رو  جوامع  در  مجانی،  سواری  بر  مبتنی  اقدامات  نوع  این 

با این وجود، همان طور که اسکات در کتاب به همین شدت است.  نیز  اقتصاد اخالقی روستاییان    توسعه 

 نویسد:  می

 

وجود دارند که اغلب در هنگام بروز بحران    ها و نهادهای بیرون از خانواده گستره وسیعی از شبکه 

خویشاوندان، دوستان، اهالی دهکده،  کنند.  گیر شوک عمل میستایی، به مثابه ضربه در زندگی رو

در دوره یک بیماری یا ناتوانی در    دولت، یک حامی )ارباب قدرتمند( و حتی )اگرچه به ندرت(  

 کنند.  کشت به این خانواده کمک می

 (  27، ص 1976)
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رایجپاترون  -وابستهروابط   از  یکی  شبکه ،  مشاهده ترین  بیمه  کشورهای  های  روستایی  نواحی  در  شده 

ها تقریبا در تمامی جوامع روستایی سنتی وجود دارند. برای نمونه، در تر است. حامیان یا پاتروننیافته توسعه

نام دارند. فرد حامی اغلب به    2سارپانچشوند و در هند  شناخته می  1خاخیکومکزیک، این اشخاص با عنوان  

می خدمات  پیرو  میچندین  و  تمامی رساند  که  شود  تبدیل  هاب  یک  به  ثروت  انباشت  طریق  از  تواند 

بدون معضل   ایه افتند. اما در جوامع سنتی، چگونه چنین بیم های درون شبکه از طریق او به جریان میبیمه 

 شود؟  رفتار مبتنی بر سواری مجانی ارایه می

از بازی    ایه شود؛ این بازی، گون ، بازی بیمه پاترون و پیرو )یا وابسته( به تصویر کشیده می2-5نمودار    در

یک روستایی وابسته درخواست یاری از طرف پاترون را دارد. الف است. در این بازی،    4-2اعتماد نمودار  

پردازند، ترتیبات بیمه غیررسمی عکس جوامع مدرن که افراد قبل از بروز حوادث و بالیا یک حق بیمه می

پس  و  تعویقی  به صورت  اغلب  سنتی  انجام  جوامع  وقوع شوک  از  بعد  کمک  جبران  یعنی  است  آیندی 

 شود.   می

 

 وابسته -. بازی اعتماد پاترون2-5نمودار 

 
 

تواند این نوع از بیمه مشروط به شوک را ارایه دهد و انتظار داشته باشد که  یک پاترون ثروتمند چگونه می

 وابسته، تعهد خود را به انجام خواهد رساند؟  

، بر اساس روش استقرای وارونه به تعادل نش  2-5توجه کنید که در یک بازی یکباره بازی بیمه در نمودار  

انجا)کمک عدم  میندادن،  تعهد(  تغییری  م  چه  آن  تعادل  باشد،  تکرارپذیر  بازی،  این  چنانچه  اما  رسیم. 

 کند؟می

 
1- cacique 
2- sarpanch 
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خودداری از ارایه کمک توان دید که تهدید پاترون بههای تکرارپذیر به راحتی میبر اساس ساختار بازی

سادگی، طول یک برای  تبدیل کند.    2-5تواند همکاری متقابل را به تعادل بازی بیمه نمودار  در آینده می

بین شوک  انتظاری  زمان  مدت  به صورت  را  میدوره  تعریف  منفی  از  کنیم.  های  پاترون  که  کنید  فرض 

کند که در صورت اما تهدید می دهد  طریق کمک به وابسته در آینده، به پایبندی او به تعهدش پاداش می

برای همیشه قطع خوا او را  به  تعهداتش، کمک  به  پایبندی وابسته  گذاری موجب  این شرط هد کرد.  عدم 

6طرف وابسته در صورت ناتوانی در عمل به تعهدش به پاترون، دستاورد   شود کهمی + 𝛿 ×
0

1−𝛿
= 6 

/3یا    3واحدی داشته باشد. برعکس، دستاورد وابسته در صورت جبران کمک پاترون برای همیشه برابر  

(1 − 𝛿)    .بنابراین در قبال هر عامل تنزیل  خواهد بودδ > دهد تا تعهدش به  ، وابسته ترجیح می0.50

مل وابسته و پاترون در در نتیجه، الف( هرچه فرد وابسته، صبورتر باشد، ب( احتمال تعا  پاترون را بپردازد.

بیشتر باشد و پ(  بین شوک   دور بعدی  بین طرفین، کوتاه دوره زمانی  تر باشد، احتمال  های منفی و تعامل 

می بیشتر  تعهداتش  به  وابسته  فرد  جامعپایبندی  در  روی،  این  از  شوک   ایهشود.  کشاورزی  که  های 

بیشت با تعداد دفعات  ر تکرار، موجب پایبندی دهقان وابسته به تعهداتش  متداولند، رابطه متقابل تکرارپذیر 

 سازد تا پیش از عمل به تعهد، بیمه را ارایه دهد.  شود و پاترون را متقاعد می می

 

 پاترون  -کشی در روابط وابستهبهره

مقابله اگرچه   بر  مبتنی  رابطه  فقر،  از  مشابهی  دارای سطح  همسان  افراد  با  مقایسه  پاترون  به در  یک  با  مثل 

ای هنگفت در تواند در قبال هزینه انجامد اما این امنیت افزوده میثروتمندتر به امنیت بیشتر دهقان وابسته می

ر هنگام نیاز، در قبال حمایت پاترون به او  افزون بر این، آنچه که معموال دهقان داختیار دهقان قرار گیرد.  

است.  می انگیخته  بر  را  زیادی  بسیار  مباحثات  کمدهد،  دهقان  پاترون  معموال  یک  با  ثبات،  برای  درآمد 

می معامله  به  دست  مارکسیستپردرآمد  )مانند  پژوهشگران  از  برخی  که  از زند  نوعی  مثابه  به  را  آن  ها( 

میبهره  تفسیر  بهره   هرچندکنند.  کشی  مصادیق  تعیین  یک که  به  بیمه  ارایه  اما  است  دشوار  اغلب  کشی 

سازی پارتو است چون وضعیت هر دو طرف را نسبت به نبود  دهقان وابسته توسط یک پاترون، یک بهینه 

 کند.  این مبادله، حتی به میزان ضعیف، بهتر می

خانوار فقیر که  ثروتمند بود برگردیم.    که یکی فقیر و دیگری  1-5اکنون به مثال دو خانوار هندی نمودار  

زندگی می تحت سرپرستی سوکبیر  ثروتمند  روستای خانوار  همان  در  است  راوی  آن  کند. نام سرپرست 

برای سادگی فرض کنید که حالت طبیعی برای تمامی روستاییان یکسان است. در یک حالت طبیعی خوب 

𝑈کند که مطلوبیت هزار روپیه کسب می   9آمد  اوی دروهوای مساعد برای کشت بذر(، خانواده ر )آب  =

√9 = و    3 بد )سیل(، خانواده درآمدی ندارد  به دنبال دارد. در یک حالت طبیعی  برای آن  واحدی را 
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بود.   با  مطلوبیت آن صفر خواهد  برابر  راوی  انتظاری خانواده  درآمد  مطلوبیت    4.5بنابراین  و  روپیه  هزار 

برابر   آنها  0.5انتظاری  × √0 + 0.5 × √9 = نمودار    1.5 شرح  به  خانواده  است.    1-5واحد  اما 

0.5سوکبیر مطلوبیت   × √16 + 0.5 × √25 =  آورد. واحدی به دست می 4.5

می مراجعه  سوکبیر  به  و  ندارد  دوست  را  ریسک  ارایه راوی  تنها  که  داخل کند  در  اعتبار  و  بیمه  دهنده 

را   خود  اجتماعی  تامین  خدمات  بهای  اما  دارد  شهرت  روستا  ساکنان  به  کمک  در  سوکبیر  روستاست. 

ست تا سقف طلبد: کشت بذرهای او در فصل کاشت یعنی در هنگام کمبود نیروی کار. سوکبیر مایل امی

های نامساعد بپردازد اما انتقال نیروی کار از جانب  هزار روپیه به تامین نیازهای خانواده راوی در زمان   2.3

ای به سوکبیر در حالت طبیعی خوب است  هزار روپیه   6.7های سوکبیر به معنای یک انتقال  راوی به زمین

می باعث  زمانکه  در  راوی  تا خانواده  و  شود  مساعد  )اختالف    2.3نامساعد،  های  روپیه  و    6.7و    9هزار 

به  2.3و    6.7اختالف   انتظاری سوکبیر  ترتیبات، درآمد  این  اختیار داشته باشد. تحت  هزار روپیه    2.2( در 

(. البته راوی  2.3و  4.5( برسد و درآمد انتظاری راوی به همین میزان افت کند )تفاضل 2.3از  9×0.5)تفاضا 

 1.5هزار روپیه، در مقایسه با مطلوبیت انتظاری    2.3پذیرد چون درآمد ثابت  داد را می از روی بی میلی قرار

 ( باالتری  انتظاری  مطلوبیت  او  خانواده  برای  نااطمینانی،  تحت  2.3√واحدی  = ارمغان 1.52 به   )

 آورد.   می

در نیمی .  در چارچوب این قرارداد، عایدی مطلوبیت سوکبیر از عایدی مطلوبیت راوی بسیار بزرگتر است

پردازد اما در نیمی دیگر از زمان آن، خدمات نیروی  هزار روپیه به راوی می  2.3از زمان قرارداد، سوکبیر  

کند. بنابراین درآمد سوکبیر در حالت طبیعی خوب، برابر هزار روپیه را دریافت می  6.7کار راوی معادل  

به  31.7 نامساعد  یا  بد  طبیعی  حالت  در  که  است  روپیه  می  13.7  هزار  افت  روپیه  نتیجه، هزار  در  کند. 

 یابد:  واحد ارتقا می  4.67واحد به  4.5مطلوبیت انتظاری سوکبیر از 

0.5 × √13.7 + 0.5 × √31.7 = 4.67 
شود. کمیابی نسبی افراد ثروتمند در جوامع تر از آن چیزی است که تصور میاین نتیجه نابرابر، بسیار رایج 

پاترونروستایی موجب می  این افراد در معامالت  تا  باشند.  -شود  اهرم قدرتمندی در اختیار داشته  وابسته، 

یاز ناچیزشان به بیمه و قدرت اقتصادی  کنند زیرا نآنها در قبال اعمال خوب خود، جبرانی کافی دریافت می

را تضمین می این دریافتی جبرانی  آنها  نبود  نسبی  پیامد  فقر،  فقر  تعمیق  ثروتمندان و  ثروت  افزایش  کند. 

افزون بر این، منزلت اجتماعی، پرستیژ اجتماعی و عزت نفس فرد وابسته،  یک بازار رقابتی برای بیمه است.  

کارکرد   تردید،  بدون  وابسته،  و  پاترون  بین  رابطه  که  هرچند  هستند.  پاترون  غیراقتصادی  جبرانی  موارد 

از سلسله  نوعی  نادیده گرفته شود،  نباید هرگز  و  تثبیت میمفیدی دارد  امکان  مراتب روستایی را  کند که 

 رک طبقاتی در آن وجود ندارد. تح
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 های همبستگی دهقانی شبکه

بیمه   اقتصادهای روستایی سنتی،  و یک دهقان وابسته  در  پاترون  بین یک  از طریق روابط عمودی  تنها  نه 

 شود. طبق مطالعه اسکات:ای از روابط افقی میان فقر ارایه می بلکه از طریق شبکه 

 

خود، به خویشاوند یا پاترون اتکا کنند، در قبال نیروی کار یا    تا وقتی که روستاییان به جای منابع 

دهند. خویشاوندان و دوستانی که در مواقع تنگنا به او  منابع خود، یک ادعای متقابل را به آنها می

تا در هنگام گرفتاری خودشان، کمک می دارند  انتظار  کنند. در واقع،  کنند  را دریافت  او  کمک 

یک  به  آنها  مقابله دلیل کمک  درباره  اجماعی ضمنی  یاری به دیگر،  و  است  همانند  مثل  آنها  رسانی 

 (.  28، ص 1976گذاری پول در بانک تا زمان بروز نیاز در نزد خودشان است )یک سپرده 

 

به تصویر کشیده شده است. فرض کنید که راوی    3-5در بازی نمودار  شبکه همبستگی دهقانی  این نوع از  

به اسم آشوک دارد.  در روستا یک عموزاد برنج میه  باران را هدیه کند  راوی  کارد و زمانی که طبعیت 

باران، برنج سود می نباریدن  اما در صورت  برعکس، آشوک یک هنرمند است و  شوند.  ها پژمرده میبرد 

های او از بین  کند پس نیاز به آفتاب دارد تا آنها را خشک کند. در صورت بارش باران، سفالسفالگری می

 دوم باشد.  روند. فرض کنید که احتمال هوای بارانی یا آفتابی برابر با یک می

پذیر هستند و  و مثبت طبعیت، آسیب   های منفیهر دو بازیگر در مقابل شوک   فرض کنید که در این بازی، 

هزار روپیه و در حالت    9ساختار درآمد آنها همگن است به طوری که در حالت طبیعی مساعد، هر یک  

نامساعد، هر یک صفر روپیه درآمد دارند )مانند نمودار   بازیگر خوش(.  1-5طبیعی  اقبال  در صورتی که 

4.5√م کند آنگاه دستاورد هر کدام از دو بازیگر برابر  نیمی از درآمد خود را با بازیگر بداقبال تقسی =

بود.    2.12 2.12چون  خواهد  < وابسته(    3 و  پاترون  بازی  )همانند  یکباره  بازی  هر  تعادل نش  است، 

 اقبالی خود، خدعه کنند.  های خوشعدم همکاری است. هر کدام از بازیگران انگیزه دارند تا در زمان

 

 در یک شبکه همبستگی مثل به. مقابله 3-5نمودار 
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تکرارپذیر،   بازی  یک  در  که  کنید  فرض  به  اما  را  ماشه  روی  انگشت  استراتژی  بازیگران  از  یک  هر 

کارگیرد؛ انگشت روی ماشه یعنی از دور بعدی بازی، بازیگری که در دور قبلی از کمک خودداری کرده 

0√0.5آتارکی )است فقط به اندازه مطلوبیت انتظاری در دسترس در چارچوب  + 0.5√9 = ( یا  1.5

داشت.   خواهد  دستاورد  است،  دستیافتنی  شبکه  از  بیرون  از  که  به  آنچه  کمک  از  که  دهقانی  بنابراین 

بازی، دستاورد   برود در دور جاری  بعدی  واحدی کسب می  3خویشاوند خود طفره  هر دور  اما در  کند 

اندازه   به  انتظاری خواهد داشت یعنی  1.5بازی فقط  برابر   مطلوبیت  او در مجموع دورهای بازی  دریافتی 

3 + 𝛿1.5

1−𝛿
بود.     )میخواهد  دوره  هر  همکاری در  دستاورد  با  را  دستاورد  از  میزان  این  2.12توان 

1−𝛿
مقایسه    )

𝛿کرد؛ دستاورد همکاری، در نزد بازیگران صبور با ویژگی   > از همین روی است  .  1، ارجح است0.59

بازی،  بین دورهای  اندازه کافی کوتاه  به  یا زمان  بازیگران،  نزد  که در صورت وجود شکیبایی کافی در 

 تواند ظهور کند.  یک شبکه همبستگی می 

شبکه  چنین  در  عضویت  برای  فقیرتر  افراد  افراد  بین  همبستگی  تقویت  به  فقر  دارند.  بیشتری  انگیزه  ای، 

دهیم؛ فرض کنید که پاترون ثروتمندمان یعنی سوکبیر، را ادامه می   1-5وط به نمودار  مثال مربانجامد.  می

 
توان توجه کرد که استراتژی انگشت روی ماشه، ترین استراتژی برای شرح وضعیت است چون میرچه این استراتژی، ساده اگ -1

زند. یک استراتژی بدیل را در کننده به یک آتارکی دایمی، به او نیز لطمه میفاقد اعتبار است و مجازات با انداختن مجازات

که در آن، بازیگر ناقض همکاری، به بازیگر   tit-for-tatتالفی یا »این به آن در« یا  نظر بگیرید؛ یک قالب مبتنی بر مجازات  

میزیان اجازه  نقض  کننده  دستاورد  بنابراین  بردارد.  خود  برای  را  او  همکاری  ترک  دوره  از  بعد  دوره  تولیدی  درآمد  تا  دهد 

برابر   3همکاری  + 0 × (𝛿) + 2.12 𝛿2 (1 − 𝛿)⁄   نابرابری برقراری  صورت  در  که  𝛿است  < اجازه  0.415  ،

می را  به  همکاری  واقعا  مجازات،  اعمال  زیر  دارد  بیشتری  اعتبار  ماشه،  روی  انگشت  استراتژی  به  نسبت  تالفی  استراتژی  دهد. 

 رساند نه زیان.    تهدیدکننده آن نفع می



 رضا مجیدزاده  : ترجمه  92

سانیل سرپرست یک خانواده ثروتمند همگن است که بخشی از یک شبکه همبستگی مشابه با سانیل باشد.  

25√)   5در حالت مساعد طبیعت، مطلوبیت   16√)   4( و در حالت نامساعد طبیعت، مطلوبیت  = ( را  =

را  ند.  ک کسب می ماشه  انگشت روی  استراتژی  آنها در شبکه همبستگی،  کنید که  برای سازگاری فرض 

ادامه کمک به عضو  و نقض همکاری از جانب شریک به معنای اتمام کل همکاری است.    کنندبازی می

می مواجه  منفی  تکانه  یک  با  دوره  هر  در  که  اندازه شود،  بدبیاری  به  4.53دستاوردی 

1−𝛿
4.53)چون     =

نیازمند، دستاورد  20.5√ به عضو  از کمک  باز زدن  اما سر  5است( خواهد داشت؛  + 𝛿 4.5

1−𝛿
به همراه     را 

، به حدی کوچک 4.53-4.5توجه کنید که تفاوت بین دستاورد همبستگی و دستاورد آتارکی، یعنی  دارد.  

تواند در قبال مقادیر میاست که حتی یک پیمان اکید همبستگی )یعنی استراتژی انگشت روی ماشه( نیز ن

از   کند.  δبرای    0.94کمتر  تضمین  را  همکاری  از  ،  بیشتربودن  برای  الزم  شرط  با  وضعیت  در    0.59این 

پاشد اما ثروت، استقالل  درآمد، سازگار نیست. اگرچه فقر بذر وابستگی متقابل را میشبکه همبستگی کم

 کند.  را تقویت می

 

 های بیمهفروپاشی شبکه

توانند  ای عجیب، هم انباشت و هم کاهش ثروت می به گونه شود؟  سبب فروپاشی یک شبکه می   چه چیزی 

انباشت 1992همان طور که مارسل فاشامپ )مسبب فروپاشی شبکه باشند.   ثروت   انفرادی   ( مشاهده کرد، 

خانواده  شبکه توسط  برای  دارد.ها،  معایبی  و  مزایا  همبستگی،  میزان  های  یک  تا  شبکه  عضو  خانواده  هر 

شود. وقتی یک خانواده به صورت انفرادی به انباشت  مند میمشخصی از انباشت ثروت خانواده دیگر بهره 

می میثروت  منتفع  شبکه  ابتدا  در  دپردازد،  اندخته،  ثروت  این  چون  یک شود  بد،  رخدادهای  برابر  ر 

تدریج، شود تا به کند اما انباشت بیش از حد ثروت توسط یک خانواده باعث می گیر بزرگتر ایجاد می ضربه 

کنند.   پیدا  ناخوشایند  حالتی  معاملهدیگران  از  حاصل  منفعت  هزینه به چنانچه  از  دیگر   بیشتر مثل  آن  های 

ثروتمند از امکان    نباشد آنگاه ممکن است خانواده  این خانواده  به  شبکه بیمه خارج شود. ثروت اندوخته 

های زندگی مقابله کند. گاهی برای  با طوفان ،تواند به صورت مستقلدهد به طوری که میخودبسندگی می

میروابط   اتفاق  چنین  نیز  می دوستانه  تالش  دوستانمان  موفقیت  برای  ما  در  افتد:  است  ممکن  اما  کنیم 

گذاری پنداریم که در رابطه دوستی سرمایهر زیاد آنها، احساس خطر کنیم چون میصورت موفقیت بسیا

 کمتری خواهند کرد.  

می هم  ثروت  دادن  دست  در سطوح  از  شود.  شبکه  داخل  در  همبستگی  کاهش  یا  افزایش  موجب  تواند 

همبستگی و  تواند مسبب  زنند و از این روی، ثروت اندک می ها صدمه بیشتری میتر ثروت، شوک پایین

باعث می فقر  افزایش عمق  البته  فزاینده شود.  متقابل  فقیر شوند که  وابستگی  به حدی  افراد  برخی  تا  شود 
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 شود.  دیگر نتوانند در شبکه مشارکتی داشته باشند و این حالت موجب محرومیت آنها از شبکه می

شبکه  فروپاشی  درک  ببرای  نظریه  در  اغلب  که  هسته  مفهوم  همبستگی،  استفاده ازی های  همکارانه  های 

به این معناست که وقتی گروهی از افراد یک ائتالف همکارانه    1شود، کمک خوبی است. مفهوم هسته می

تواند در میان اعضای خود »ارزش مازاد«، از قبیل مبادله کاالها یا تسهیم ریسک، دهند، ائتالف میشکل می

اگر   کند؛  اصلتولید  گروه  زیرمجموعه  گروه  خود، هیچ  اعضای  از  متفاوتی  چیدمان  ایجاد  با  نتواند  ی 

دیگری   داشته  تخصیص  اعضای گروه  برای  بیشتری  مازاد  تخصیص خاص،  به یک  نسبت  که  دهد  انجام 

 باشد آنگاه آن تخصیص خاص در داخل هسته قرار دارد.   

برای    2ارزش شپلی بازیگر  نظریه بازی همکارانه است. میانگین فوایدی که هر  نیز مفهوم مهم دیگری در 

مائتالف  ایجاد  بر گیرنده خود  است که ی های محتمل و در  این  اصلی  دارد؛ فرض  نام  شپلی  ارزش  کند، 

احتمال تشکیل هر ائتالفی از نظر اندازه آن، یکسان است. بازیگری با ارزش شپلی باال قادر است تا برای هر  

دارد، قدرت چانه  تعلق  به آن  ایجاد  ائتالفی که  بزرگتری  دارد که زنی  انتظار  این روی  از  مازاد    کند و  از 

ائتالف،  باشد.    مخلوق  داشته  بیشتری  چانه سهم  قدرت  کمتر،  شپلی  ارزش  دارای  ضعیف بازیگر  تری  زنی 

افرادی که حضورشان ارزش کنیم: کند. البته در عمل نیز چنین حاالتی را مشاهده میبرای ائتالف ایجاد می

گروه  به  میزیادی  مختلف  میهای  خود  همراهی  قبال  در  فراوانی  بهای  افافزاید،  اما  که خواهند  رادی 

 تری دارند.  آفرینی کمتری دارند، دریافتی پایین اثربخشی و ارزش

شبکه  خانواده اگر  آنگاه  بگیریم  نظر  در  ائتالف  مثابه  به  را  دهقانی  همبستگی  اعضای  های  ثروتمند،  های 

دارند.   به گروه  برای کمک  بیشتری  توانایی  مالی،  بحران  مواقع  برای شبکه هستند چون در  ارزشمندتری 

شرایط  ال شبکه،  در  خود  حضور  ادامه  برای  ثروتمند  خانواده  خود،  شپلی  ارزش  افزایش  با  همراه  بته 

های فقیرتر تحمیل خواهد کرد که در جوامع سنتی، فشار اجتماعی یا حسادت نسبت  دشوارتری به خانواده 

دید کند یا در داخل تواند وجود شبکه را تهنابرابری فزاینده میدهد زیرا  را افزایش می  انباشت ثروتبه  

 
ب  -1 چانه زن  ن یعنوان سومه  مفهوم هسته  )  ن ینخست  ، یراه حل  من 1881بار توسط اجورث  قرارداد مطرح    ی حن( و در چارچوب 

ا از  رو  نیگشت؛  نقاط  مجموعه  هسته،  تخص  یمنحن  ی منظر  )مجموعه  ب  نه یبه  های صی قرارداد  که  است    های نیمنح  نی پرتو( 

به مفهوم هسته توجه داشتند اما   ز ین  مان یقرار گرفته است. گرچه مورگنشترن و فون نو   ه ی اول  ع یتوز  ی برا  گرانیباز  کسانیتیمطلوب 

 ایاست. اجورث مجموعه  ی مجموعه ته  کی هسته همواره    ها یباز  نیجمع صفر تمرکز کردند که در ا  های یباز  ی آنها تنها رو

تخص  ائتالف   های صیاز  نظر  تعر  کیدر    دار یپا  یاز  کامل«  »توافق  عنوان  تحت  را  مجموعهفکردیاقتصاد  به  از   ای .هسته 

نباشد    یصیتخص  چی . چنانچه هستیارتقا ن  اییاز افراد قابل بهساز  رمجموعهیز  کیقیکه از طر  شودیه اطالق مموج  هایصی تخص

به   بنابرا  تیخاص  ی دارا  ص یکند آنگاه آن تخص   جاد یا  یبهتر   ت یوضع  صی تخص   ک یکه نسبت  معنا   ن یهسته است.  به   یهسته 

 م.  هسته است.   تیموجه برخوردار از خاص هایصیتخص   یمجموعه تمام

2- Shapley value 
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 پذیرتر را بیشتر کند.  زنی علیه اعضای آسیب شبکه، قدرت چانه 

می بررسی  را  سن  کهولت  یا  بیماری  فقر،  مانند  کاهش  فاشمپ خصوصیاتی  سبب  این خصوصیات  کند؛ 

انتظاری )ارزش شپلی اندک(، به  های منفی مانند قحطی، در یک شبکه  ویژه در مواقع بروز شوک افزوده 

میهمبست ناراحت گی  جنبه  برای  شود.  شریک،  مقام  در  بیماران،  و  کهنساالن  فقرا،  که  است  این  کننده 

ندارند.   اولیه  دیگران جذابیت  از تخصیص  اولیه دیگر در داخل هسته نیست، تخصیص فرعی  چون شبکه 

 کند. تر را از ائتالف محروم میگیرد که اعضای ضعیفشکل می

برای درک انتزاعی از این مفهوم، تصور کنید که راوی و آشوک توسط یک روستایی دیگر، یعنی قیصر 

قیصر گل افزوده شوند.  آنها  پرورش میبه شبکه همبستگی  زینتی  هر های  طبیعی،  اکنون سه حالت  دهد. 

الی آشوک به  های سفکردن کوزه خشککنیم: گرما، سرما و باران.  سوم را معرفی مییک با احتمال یک 

شوند که هوا سرد باشد )در گرما پژمرده و در هوای  های قیصر زمانی باز میهوای گرم نیازمند است؛ گل 

می پالسیده  برنج بارانی  و  میشوند(؛  رشد  بارانی  هوای  در  راوی  سه  کنند.  های  این  از  کدام  هر  بازدهی 

دو هوای محتمل دیگر، بازدهی برابر صفر است اما در    9پروژه، مشروط به حالت طبیعی مطلوب، برابر با  

δخواهد بود. مطلوبیت هر کدام از این سه نفر برابر با ریشه دوم درآمد و   =  است.    0.9

ماند؟ آری چون هر بازیگر آیا در صورت اتخاذ استراتژی انگشت روی ماشه، شبکه همبستگی پایدار می

اندازه  همکاری به  3√کننده 

1−𝛿
می  17.3= ددریافت  با  کند  برابر  تکرو  بازیگر  بازدهی  که  حالی  9√ر  +

0.33√9

1−𝛿
بیمار است و حتی در صورت بارش  خواهد بود. اکنون فرض کنید     13= یکی از اعضا مثال راوی 

آیا ائتالف این سه نفر در شبکه همبستگی، در داخل هسته باقی شود.  باران، بازدهی برنج برای او صفر می

وقتی آنها رمی اندازه ماند؟ خیر زیرا  به  هر یک  آنگاه  دارند  نگاه  اعضای شبکه  از  عنوان یکی  به  را  اوی 

0.67√3

1−𝛿
4.5√0.67کردن راوی، آشوک و قیصر به اندازه بازدهی خواهند داشت. با محروم   11.6=

1−𝛿
= 14.2 

می  کسب  غمبازدهی  حالتی  در  میکنند.  بهتر  او  بدون  قیصر  و  شرایط آشوک  راوی،  برای  و  انگیز  شود 

 دیگر ائتالف اولیه آن سه نفر در داخل هسته قرار ندارد.  

 

 گذارهای همبستگی در اقتصادهای روبهشبکه

( ظهور  2002میالن و کریس وودراف )جان مک  شود.همبستگی به اقتصادهای روستایی محدود نمی  شبکه 

اقتصادهای روبه   1یخواهآفرینیارزش نهادهای رسمی را شرح داده در  مطالعه    اند.گذار در شرایط ضعف 

 
یعنی    entrepreneurialismمعادل    -1 آن  اصلی  واژه  برای  و  entrepreneurکه  نیست  مناسبی  اصطالح  کارآفرین   ،

 تر است.  آفرینی همراه با ریسک برای آن مناسبمدیریت خالق یا ارزش
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های خدماتی در روسیه، چین، لهستان و ویتنام  آنها با اجرای یک پیمایش از تجار، بازرگانان و دیگر بخش 

آنها شامل  آغازد.  می داده پرسشپیمایش  و دیگر  و روابط  هایی درباره سود  به کسب و کار  های مربوط 

ارزش دیگر  با  سالآنها  در طی  که  کرد  تایید  آنها  پیمایش  نتایج  است.  دولت  و  اولیه گذار  آفرینان  های 

مقیاس های کوچکگذار برای حمایت از فعالیتاقتصادی به یک اقتصاد بازار، حکومت اقتصادهای روبه 

. حقوق قرارداد  ی قانونی حقوق مالکیت، تامین نشدهاضمانت اند.  کارهای ناچیزی انجام داده   وکارکسب

حفاظت از کارآفرینان در برابر کالهبرداران، مجرمان    مبتدی بود و اجرای حقوق قراردادها قابل اتکا نبود.

میالن و وودراف این سوال را پرسیدند  ویژه مکیافته و به طور کلی متخلفان، بسیار اندک بود. به سازمان

 که:

بازار غلبه کنند؟ روابط در  کارآفرینان چگونه می پشتیبان  نهادهای  به  توانند بر کمبودهای مربوط 

بنگاه  بین  است.  جریان  نهادی  کمبودهای  برای  جانشینی  بازی بنگاه ها،  در  کامیابی  برای  های  ها 

انگیز منطق  روی  حل  ه تکرارپذیر  از  قانون  و  دادگاه  که  مواردی  در  دارند.  اتکا  همکاری  های 

نیستند بنگاه  ناتوانند یا قابل اتکا  ها به مشتریان و از نظر  حسابها از نظر پرداخت صورتمناقشات 

ک  آینده کسبتحویل  در  باکیفیت  میاالی  اعتماد  خود  تامین  زنجیره  به  )وکار،  ص  2002کنند   ،

159 .) 

 

( میالن  از 2002مک  یکی  بازارها«  طبیعی  تاریخ  بازار:  دوباره  »ابداع  عنوان  با  خود  عالی  کتاب  در   )

میداستان شرح  را  خود  مطالعه  ویژه  دهه  دهد.  های  اواسط  تحریک  ویتنام  ،  1980در  هدف  در با  رشد 

تولیدی کوچک، مجموعه اقتصادی  کارخانجات  اصالحات  از  بود.ای  کرده  از همانند    را شروع  بسیاری 

از سوسیالیسم،   اجازه  اقتصادهای در حال گذار  از کارآفرینیدولت  داد  قالبی محلی  را  به طور گرایی  اما 

بنگاه  این  تنها چندسال بعد،  از اجرای قراردادهای کسب و کار غافل شد.  از  اساسی  بدون برخورداری  ها 

 نویسد:  میالن میآن گونه که مک حمایت نهادی دولت ویتنام، شروع به رشد کردند.  

ی ویتنامی هاتهدید به عدم دادوستد در آینده، موجب جلوگیری از  بخشی از مناقشات میان بنگاه 

می معاملهشد.  می اعمال  بدهی  پرداخت  عدم  برای  که  بود  مجازاتی  بدهکار،  فرد  با  و  نکردن  شد 

می بنگاه  تالش  آن  طریق  از  بدهی  ها  اگر  شوند.  نقطه  این  به  مناقشات  رسیدن  از  مانع  تا  کردند 

نمی میپرداخت  بنگاه  مدیر  یک  آنگاه  میشد  مذاکره  شکیبایی  »با  که  بازپگفت  گیری سکند. 

 (.   58، ص 2002توان آن را توضیح داد.« )پول، هنری است که به سختی می

 

نقشه  از  پرهیز  برای  دست کارآفرینان  شبکه های  روی  نابهنجار،  رفتارهای  و  و  فروشان  خریداران  از  ای 
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م تکرارپذیر  دادوستدهای  از  بلندی  دنباله  وارد  آنها  با  که  داشتند  اتکا  تامین  زنجیره  شدند.  یفروشندگان 

گردهم  جریان  در  این،  بر  میان  آییافزون  معامالت  به  مربوط  اطالعات  شبکه،  اعضای  بین  اجتماعی  های 

 دهد که:  میالن ادامه میمکشد.بین همه به اشتراک گذاشته می   ،خریداران و فروشندگان

کسب  یک  در  که  چای افرادی  در  را  یکدیگر  روز،  هر  دارند  فعالیت  یکسان  و  ها  خانه وکار 

میخانه قهوه  مالقات  وقتی  کنند.  ها  که  گفت  آلومینیومی  محصوالت  تولیدکننده  یک 

می مشاهده  را  محصوالت  همین  مشتریان  تولیدکنندگان  اتکای  قابلیت  درباره  یکدیگر  با  کند 

دارند. خاصی   کاسب  گفتگو  سایر  همیشه  که  گفت  هم  فوالد  مالقات  یکتولیدکننده  را  کاران 

به  اره مشتریان تبادل اطالعات کنند و این دیدارهای منظم »اخالق کسبکند تا دربمی وکاری را 

بازار کمک میوجود می کارکرد  به  که  کارخانهآورد  به بک  نسبت  مشتری  اگر یک  دار  کند«. 

رسد و فرد فریبکار یا بدهکار را در فهرست سیاه قرار  خدعه کند به گوش دیگر تولیدکنندگان می

 (.    59ص  ،2002دهند )می

 

بیمه است، شبکه   همان گونه که در اقتصادهای روستایی، شبکه همبستگی جانشینی برای نهادهای رسمی 

انگیزش  از  نیز  گذار  حال  در  اقتصادهای  در  بازی کارآفرینان  به  مربوط  مثابه  های  به  تکرارپذیر  های 

فروش و یک خرده   کند. رابطه بین یکجایگزینی برای نهادهای ضامن برای اجرای قراردادها استفاده می

فروش را به  ای از کاالهای عمده فروش، حجم عمده فروش در زنجیره تامین را در نظر بگیرید. خرده عمده 

می  خریداری  اعتباری  وعده صورت  و  صورت می  کند  که  سه دهد  مثال  طی  در  را  خود  روز  حساب 

خرده می است  ممکن  معامله،  سوی  دیگر  در  اطمینانپردازد.  حصول  از  کاالهای    فروش  کیفیت  بابت  از 

تا مدت عمده  و  باشد  ناتوان  از عمده فروش  کاالها  از خرید آن  پس  آنها روشن  ها  واقعی  کیفیت  فروش، 

خرد و شاید از پرداخت مبلغ آنها باز ماند. و  فروش کاالها را به صورت اعتباری میبنابراین، خرده نشود.  

بپردازد آنگاه احتمحتی اگر خرده  اینکه  ال دارد که عمده فروش مبلغ را  نتواند کاالها را بفرستد یا  فروش 

مشاهده   4-5توان این بازی را به مثابه کاربردی از معمای زندانیان در نمودار  کاالهای بنجل ارسال کند. می

 کرد.  

 

 . بازی مبادله بازار 4-5نمودار 

   والدیمیر

   فریبکاری  درستکاری 

 بوریس فریبکاری   0  -2
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 5  0 

3  5  
 درستکاری 

 3  2- 

 

استراتژی مسلط هر دو فرد، یعنی بوریس و والدیمیر، فریبکاری است؛ بدون توجه به  های یکباره،  در بازی 

آید. اما در یک بافتار بازی  همکارانه و خدعه، بهترین واکنش به حساب میاقدام بازیگر دیگر، رفتار غیر 

ه را دنبال  ماشروی فرض کنید که هر دو بازیگر استراتژی انگشت شود.  پذیر میتکرارپذیر، همکاری امکان

هیچ شود و از آن پس  کنند. اگر یک بازیگر به دیگری خدعه کند آنگاه از »دایره اعتماد«بیرون گذاشته می

اگر بوریس استراتژی انگشت روی ماشه را  گیرد.  بازیگری نسبت به او درستکاری و همکاری در پیش نمی

بازدهی   درستکارانه  رفتار  صورت  در  والدیمیر  آنگاه  کند  3انتخاب 

1−𝛿
فریبکارانه     رفتار  صورت  در  و 

5بازدهی   + 𝛿×0

1−𝛿
به دست می   قبال  را  مثال، همکاری در داخل شبکه، در  این  δآورد. در  > ممکن   0

وکار، های قانونی رسمی برای اجبار رفتار درستکارانه در کسب شود. از این روی، حتی در نبود مکانیزممی

 سازد. ای را میسر میصبوری کافی بازیگران، امکان بروز خودجوش چنین رفتار صادقانه 

 

 های شبکه همبستگی در اقتصادهای صنعتیمحدودیت

مطرح   طبیعی  پرسش  یک  اینجا  شبکه میدر  دل  از  طبیعی  صورت  به  همکاری  اگر  همبستگی شود:  های 

توسعهمی اقتصادهای  رسمی  نهادهای  خاطر  به  را  خود  چرا  بیاندازیم؟  روید  زحمت  به  های  شبکه یافته 

به  همبستگی در میان اعضای جامعه کسب قابلیت اتکای آنها  اما  اقتصادی کارکرد دارند  از  نوع  وکار هر 

شود تا  ای نهادهای رسمی قانونی، روی رشد اقتصادی بلندمدت اثری ندارد و موجب می مثابه جایگزینی بر

نسبت اندکی های همبستگی نیازمند تعداد به عملکرد اقتصاد در سطحی کمتر از قوه آن محقق شود. شبکه 

د تکرار به تعدا  کند و عامل تنزیل  از افراد است که در بین آنها، آبروداری به صورت آزادانه گردش می

کند و  افت می  ها پرتکرار نباشد، بنا بر تعریف خود، مقدار  تعامل بین افراد بستگی دارد. اگر تعداد تعامل

می  دشوارتر  تخصص همکاری  باالی  درجه  چون  مشخصه  شود.  یکباره،  تعامل  به  مکرر  نیاز  و  گرایی 

شبکه  نیازمند  آنها  است،  پیشرفته  تعاملاقتصادهای  از  ک ای  هستند  شبکه  ها  یک  مرزهای  از  بیرون  به  ه 

 همبستگی محلی تعمیم یابد.  

( کرنتون  مقاله 1996راشل  در  مریلند  دانشگاه  از  می(  برهان  مشهور  تعداد  ای  افزایش  با  همراه  که  آورد 

معاملهکنندگان، شبکه مشارکت فروپاشی میبه های  به سمت  تعداد مشارکتمثل  افزایش  کنندگان  گروند؛ 

رود،  در یک شبکه باال می  کنندگانبه تدریج که تعداد مشارکتدهد.  نیز همراه با رشد یک اقتصاد رخ می
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ها  دیگر این که وقتی افراد یا بنگاه شود.  خاطر رفتار منحرف، کمتر میآزاردهندگی تهدید به قطع روابط به

های بیشتری از کاالها را داشته باشند آنگاه تعداد بیشتری از بازرگانان وارد سیستم اشتیاق دسترسی به گونه 

شود. در هر دو حالت، تر میهای همبستگی ضعیفمثل و شبکه بهم معاملهشوند و در نتیجه، بیطرفی سیستمی

پایه  بر  فروشندگان  و  خریداران  از  زیادی  تعداد  که  مواردی  غیرشخصی در  میای  مبادله  به  پردازند،  تر 

 های اجرای رسمی منحل شوند.  های همبستگی گرایش دارند تا به نفع بازارها و مکانیزم شبکه 

باال بحث  مکنتیجه  که  است  چیزی  همان  دقیق  طور  به  درحال  اقتصادهای  در  وودراف  و  گذار میالن 

به  مثل در مراحل اولیه توسعه یاری به های همبستگی و معاملهمشاهده کردند. در حالی که شبکه  اما  رسانند 

بازار افزایش  تدریج و همراه با پیشبرد توسعه، فشار برای ظهور نهادهای مربوط به بازارهای رسمی و تنظیم  

تعداد  کسب  یابد.می معمول،  طور  به  اقتصادی،  توسعه  نرمال  فرایند  طی  در  خود  توسعه  با  همراه  وکارها 

از مصرف از عرضه کنندگان را جذب میبیشتری  بیشتری  نیازمند تعداد  و  تامین کنند  کنندگان در زنجیره 

بازار،  اقتصاد  به  گذار  اولیه  مراحل  در  این،  بر  افزون  باالتری  کسب   هستند.  سود  اغلب  جدید  وکارهای 

بنگاه کسب می تعداد  افزایش  از  رقابت است. پس  بیشتر همواره جاذب  اما سود  های رقیب در یک کنند 

از دست رشته  را  معنای خود  تکرارپذیر،  بازی  در  رقابت  پایداری  برای  تهدیدهای ضمنی  به  نیاز  فعالیت، 

 دهد. می

گذار، بسترساز فشار کاران در اقتصادهای روبه ارآفرینان و دیگر کاسبدر چنین بافتاری است که منافع ک 

حفاظت قانونی نیرومند  .  کنیم()موضوعی که در فصل نهم دنبال می  برای ابزار قانونی اجرای قراردادهاست

انگیزه خدغه و  ترشود تا حتی در معامالت یکباره و غیرشخصیاز حقوق مالکیت و قراردادها موجب می

م فرصت بروز  رفتار  از  و  یابد  کاهش  زندانیان  که عمای  همچنان  شود.  جلوگیری  زیادی  حد  تا  نیز  طلبانه 

آبروداری انفرادی و اعتبار به فراتر از دهند،  روابط خود با بازار به مثابه یک کل را توسعه میکارآفرینان  

و شرکت  دوستان  به ساختایابد.ها گسترش میشبکه  مبادالت شخصی  از  غیرشخصیاین گذار  بازار  تر، ر 

زیان  یا  سودآور  نتیجه  با  است.  خواه  اقتصادی  توسعه  کلیدی  مشخصه  بلندمدت ده،  روابط  که  هرچند 

های اجتماعی به  ها از دوش شبکه توانند بعد از گذار هم مهم باقی بمانند اما ابزارهای اصلی اجرای توافقمی

یافته این است که فرد قادر سعههای مهم اقتصادهای تومشخصه شود. بنابراین یکی از  دوش دولت منتقل می

افراد درون شبکه  می با  مبادله  اندازه شرایط  به  از شبکه آشنایان،  بیرون  افرادی  با  مبادله  تا در هنگام  شود 

 آشنایانش، سطح یکسانی از اطمینان به اجرای مبادله داشته باشد.   
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 فصل ششم
 

 ارضی درک نهادهای 
 
 
 

  
 

 . کنندیم  یها بازگربه دور شود، موش  یوقت
 ی میقد مثل

 
 

و کارگران روزمزد    یحضور  ابانیبازار  ،یرانندگان تاکس  ،یفیق  یفروش بستن  انیمتصد  نیوجه اشتراک ب 
پا  ست؟ یچ  یکشاورز  ستیچ انگ  ش یدست کم در هنگام کار،  از    ی کیآنان دشوار است.    یهمگ  زشیو 

بررس  ن یادیبن  لیمسا ا  یمورد  به  که    ن یاقتصاددانان  است  کارگزار  کی صورت  استخد   یکارفرما    ام را 
برا  یافه یتا وظ  کندیم را  اما مساله د  ش یالزم  با    نیا  گریانجام دهد.  منافع کارگزار  دارد  امکان  است که 

انسان ناظر منابع  نشود. هر  نباشد و منطبق  پا  تواند یم  ی منافع کارفرما، سازگار  و    شی شهادت دهد که عدم 
. مساله نظارت دهدیقرار م   یخودپرست  وی تنبل  یطانیش  ی روهایکار، او را در معرض وسوسه ن  ی روین  زشیانگ
 زهی باشد انگ  یاقدامات کارگزار، مخف  یوقت  یعنیاست؛    یمخاطرات اخالق  از  یقطع  یاکار، نمونه   یرویبر ن

 ایی مخاطره اخالق  جهیاقدام کند. در نت  شیمنافع کارفرما، در جهت منافع خو  یدارد تا در عوضکار در راستا
  نکه یمگر ا  کندی نم  یشدستیقرارداد کار، پ  کیشنهادیکارفرما هرگز در پ  ر،کا  ی روین  یدر بازارها  یکژمنش

م  ابدینانیاطم برا  میتنظ  یقرارداد  تواندیکه  که  انگ  یکند  کردن  انگ  یهازه یهمراستا  با    یها زه یکارگزار 
 خودش، بسنده باشد.  

به ارز  نیا  در : دستمزد ثابت،  پردازمیکارگزار و کارفرما م  نی ب  یسه نوع متفاوت از قراردادها  یابیفصل 
در قالب    سک، یر  میو تسه  یمربوط مخاطرات اخالق  ل یحل مسا  یسهم. چگونگ  یاجاره ثابت و قراردادها

  یآنها به نهادها   یدهشکل   وه ی. سپس ششودیم  حیتشر  یصنعت  یاز  کشورها  یاز بازار کار برخ  ییهامثال
 .شودی م لیو تحل ه یتجز کنند،یم ن ییتوسعه را تعروبه  یدر کشورها ییروستا یکه نظم زندگ یارض
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 دستمزد ثابت یقراردادها
د  یوقت شهر  در جنوب  بودم،  ساله  کال  س یویشانزده  کار  نی نخست  ا،یفرنیدر  عنوان    میعظ  یتجربه  به  خود 

بستن  یمتصد مد  نزی راب-نیباسک  یفروش  کردم.  آغاز  ن  کیمن    ر یرا  بازنشسته  نام    یی هوا  ی رویستوان  به 
منصفانه   یانان به گونه  که. هرچند کردیصدا م «ی» مرد بستن ند،یناخوشا  یجک نان بود و پدرم او را با لحن

با ظاهر  گرفتیم  یاشتغال نوجوانان را جد   کننده نی نقش خود در اجتماع به عنوان تام   فه یخشن، وظ  یو 
انجام م  یتیریمد با کمتر  ی. همگدادیخود را  که در   دادیو نان وعده م  میشدیدستمزد استخدام م  نیما 

. به عنوان نوجوان، به کسب درآمد،  شدیسنت اضافه م  ه ماه کار، به دستمزد هر ساعت، پانزدقبال هر شش 
نمونه، سخاوتمندتر به    یما بود. برا  قی مورد از عال  نیاز چند  یکیعالقه، فقط    ن یاما ا  میداشت  یعالقه قطع

از جمله   نز،یراب -نیباسک یبستن ییاز دستور اجرا شیب یزانیبه م یدوستانمان و دادن بستن در نزد دنینظر رس
 ق بود.یعال نیا

باشد که از    یاونس بستن  2.5  ی حاو  مانهیهر پ  د یکرده بود که با  دیبا دقت تاک   یاآموزش حرفه  ینان در ط
فروشگاه را ترک    هاتیمامور  یاجرا  یکه او برا  ن یبود. هم  پونگنگی توپ پ  کیبه اندازه    شتری ما، ب  دید
 چ ی . هشدیبزرگتر از آن بزرگ م  یحت  ایبالس یتوپ ب  کیبه اندازه    ییما به جادو  یهااندازه قاشق   کرد،یم

خصوص، نوجوان همسن  به   ،یبه دست بستن  ی فینان ق  داریخر  د یدوست ندارد که چهره ناام  ی بستن  یمتصد
  آمدند یبه فروشگاه م  ی از حد عاد  شی ب  اریسخاوت ما، دوستانمان به دفعات بس   جهیخود را نگاه کند. در نت

به پناهگاه نوجوانان خ  یبه طور بازمانده از    گریو د  یبستن  وره که فروشگاه   ییغذا  یوعده اصل  کیافراد 
 شد.  لیتبد

بستن مرد  م  یاگرچه  را  خود  تالش  پا  کردیتمام  اما  کند  نظارت  ما  بر  م  شیتا  در  چون    ان یثابت  نبود 
 ک ی کرد،ی به نام »شاخص قاشق ناخالص« که نان به دقت محاسبه م  یاهم داشت. آماره   یگرید  ییهامشغله

پا تقس  ی برا  ش یابزار  از  بود و  بستن  ی دهایخر  م یاو  ناخالیدهایبر رس  ی وان  نان  آمدی به دست م  ص فروش   .
. نوسان شاخص اغلب  چسباندیم  یاتاق پشت  واری د  یو نمودار آن را رو  کردی محاسبه م  یهفتگشاخص را  

رازآلود ا  ی به گونه  با  بود.  تخط  شد یم  یبه دشوار  حالن یباال  به  متهم  م  یافراد  بستن  زانیاز  به    یمجاز  را 
و از    انهیاما مخف  درویم  رونیعصرها از مغازه ب  یضوجود داشت که نان بع  عهیشا  نیکرد. ا  ییدقت شناسا

کام فرمان  تار  ونتیپشت  در  که  ز  نگیپارک   یکیخود  را  ما  بود،  ح  ردیبگ  رنظریپنهان  در    دنی نوش  نیو 
باور  نیبر ا  گرانیکند. د  شیما را پا  یهامانه یاندازه پ  ،ییهوا  یروین  یمی قد  ن یدورب  لهیبه وس  ،یبستن  یسودا

 انی از خدا  یمانند نوع  شه یکه هم  میرا پخش کرده است تا ما فکر کن  یراهبرد  عه یشا  نیابودند که خود نان 
 ناظر بر رفتار ماست.

قراردادها پتانس  ی چون  تقو  یکژمنش  لیدستمزدثابت،  وقت  کنندیم  ت ی را  م  یمعموال  که   شوند یمنعقد 
بتواند کارگزار را به راحت   ایدستمزدثابت به صورت آشکار    یکند. معموال در قراردادها   شیپا  یکارفرما 

 ف، ی در انجام وظا  یستس  ایرصادقانهی( رفتار غکباره ییحت  ایکه در صورت کشف مکرر )  شودیم  دی پنهان ق
  ینوبل، برا  زه یبرنده جا  تز،یگلیو جوزف است  یاز دانشگاه برکل  رویکارگزار، اخراج خواهد شد. کارل شاپ

اند.  دستمزد ثابت را به کار گرفته   یبه اخراج در قراردادها دیتهد  ،یبازار  یدر اقتصادها   ی ارکیدوام ب  نییتب
که   دهد یم  شنهاد یقرارداد دستمزدثابت را پ  کیکننده )کارفرما(  آنها، استخدام   یدستمزد کارا  ه یطبق نظر
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مبنا دستمزد  یبر  تسو  یآن،  دستمزد  از  استخدام   کننده ه یباالتر  به  مبازار  )کارگزار(  در پردازدیشونده   .
خواهد بود. در ضمن، هر دو   انشیکردن از کار گرفته شود به ز یخالاگر مچ کارگزار در حال شانه  جه، ینت

او    یکارکم  توانی اوقات م  ی کارگزار، فقط گاه  ش یکه به علت نقصان پا  دانندینفر کارفرما و کارگزار م
بنگاه   ک ییقرارداد دستمزدثابت به کارگزار، برا  شنهاد یاست که اگر پ  نی آنها ا  ه یظرن  نش ی را کشف کرد. ب

که دستمزد غالب    شودیموجب م  یط یشرا  ن ی. البته چنارزدیم  زین  گرید  یهابنگاه   ی است پس برا  رفهصبه 
تقاضا از دستمزد برابرکننده عرضه و  بازار کار،  ب  ی روین  ی در  ن   شتری کار  به    ی رویباشد و مازاد عرضه  کار 

آ نظریکاریب  یعنید؛یوجود  چارچوب  در  اما  است  رو یشاپ  ی .  شاغالن    کاران یب  ره یذخ  ن یا  تز،یگلیو  نفع  به 
بیکاراست به این ذخیره  افزودن آنها  به  انگیزه کم. تهدید شاغالن  از آنها میان،  به همین  کاری را  گیرد؛ 

( شاپیرو  و  استیگلیتز  نظم1984خاطر  به  ابزار  مثابه  به  تعادلی  »بیکاری  را  خود  مقاله  عنوان  درآوردن  ( 
 کارگران« برگزیدند. 

کم  جلوی  بتواند  طرحی  چنین  اینکه  برای  کمالبته  انتظاری  جریمه  که  است  الزم  بگیرد  را  کاری  کاری 
در گیری ضرب مچکاری )احتمال عدم در مقدار مزد کسرشده( از منافع کمگیری، ضرب)یعنی احتمال مچ

ستمزد ثابت  روشن است که در صورت پایش ضعیف، باید دکاری( بزرگتر باشد.  مطلوبیت یا خوشی کم
بتواند جلوی کم تا  باشد  باال  اندازه بسیار  به  بگیرد؛ شاید  را  با یک کاری  نتواند  باال که کارفرما هرگز  ای 

 قرارداد دستمزدثابت، کارگزار را استخدام کند.  
 

 قراردادهای اجاره ثابت
ردادهای دستمزد ثابت  توان در همه موارد از قراهای تاکسیرانی بودند که دریافتند نمی نخستین بار شرکت

کم  از  جلوگیری  گرفت.  برای  کمک  چالش  کاری  با  قیفی  بستنی  فروش  کارگران  رفتار  طرز  بر  نظارت 
شیوه  این  به  تاکسی  رانندگان  پایش  اما  نیست  مواجه  است.    ،زیادی  ناممکن  کار تقریبا  ماهیت  چون 

ایجاب می تاکسی  آنها در قسمت رانندگان  بزکند که  و در جستجوی مسافر های مختلف شهر گشت  نند 
توان تصور کرد که در صورت دریافت دستمزد ثابت و مستقل از تعداد مسافر جابجاشده، آنها  باشند، می 

کرد.   خواهند  دیگری  کارهای  چه  صرف  را  خود  تاکسی زمان  رانندگان  که  مواردی  در  درنتیجه، 
تاکسی منافع  تملک  برای  آنها )کارگزاران(  به  تاکسیرانی  بنگاه  می  های  ثابت  )بهره(  اجاره  پردازند،  یک 

با یک پیشنهاد قرارداد اجاره ثابت رویارو می برابر حاصل اغلب  بنابراین، درآمد خالص رانندگان،  شوند. 
از هزینه  انعام دریافتی آنها  به شرکت تاکسیرانی خواهد  تفریق کرایه و  اجاره ثابت پرداختی  بنزین و  های 

 بود. 
یاالت متحده به تعدادی از عوامل از قبیل مساحت شهر بستگی دارد اما به طور  های اجاره تاکسی در انرخ

دالر در روز متفاوت است. ساموئل ساینف از شرکت »تاکسی زرد دوستانه« در برکلی  100تا  50کلی، بین 
می روزانه  کالیفرنیا  خود،  تاکسی  اجاره  برای  همکارانش  و  او  که  می   60گوید  عوض، دالر  در  پردازند. 

های  شرکت تاکسیرانی نگهداری از خودرو آنها را به عهده دارد و رانندگان از دفتر مرکزی شرکت پیغام
نیست.  رادیویی دریافت می اندازه دلخواه ساینف  به  آنها  تعداد  البته  فاصله دریافت  کنند؛  )هرچند که در 

ک ایستگاه عمومی مسافران روی  وگفت یا بازی با یکدیگر در نزدیپیغام رادیویی نیز برخی از آنها به گپ
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یابد اما  دالر در هفته نیز کاهش می  250های تاکسیرانی، نرخ اجاره تا  حتی در برخی از شرکتآورند.(  می
ساینف در پاسخ به توانش برای پرداخت  شود.در قبال چنین نرخی، خدماتی مانند پیغام رادیویی ارایه نمی 

می در حدود  اجاره  »معموال  که  می  100گوید  روز  در  بیشتر  یا  کمتر  بهترین  دالر  در  بدهد؛  اجاره  تواند 
 تواند بپردازد«.  دالر هم می 200خصوص وقتی دانشجویان زیادی باشند، حتی روزهای کاری، به 

اجا قرارداد  یک  ثابت،  دستمزد  قرارداد  یک  میعکس  ثابت  برای  ره  زیادی  بسیاری  انگیزه  تواند 
ساعت    16تا    12کوشی فراهم آورد. برای نمونه، رانندگان در منطقه خلیج سانفرانسیسکو اغلب بین  سخت

می کار  روز  اجاره  در  تا  دستمزد   100کنند  از  کمتر  متوسط،  طور  به  گاهی  و  بپردازند  را  روزانه  دالری 
توانند شب را در منزل بگذارنند به  تعداد ساعتی که رانندگان می.  1دارند حداقلی در ایاالت متحده درآمد  

از حدس و گمان آنها درباره مسیرهای پرمسافر، دانش   بستگی دارد که تابعی  انعام دریافتی آنها  و  کرایه 
 آنها درباره شهر و فراستشان در پیمودن مسیرهاست.   

زیست  که  است  توجه  دقابل  لندن  دانشگاه  سختشناسان  که  رانندگان کوشیریافتند  خودانگیخته  های 
شود تا »ماده خاکستری« )مغز( رانندگان بزرگ شود چون آنها ناچارند تا حجم تاکسی شهری موجب می

پیچیده مسیرپیمایی شهری را حل کنند.   بسپارند و مسائل  به خاطر  نقشه شهر را  از جزئیات درباره  زیادی 
یافته  ناحیه های آنها، رانندگان  طبق  بزرگتری دارند؛  افراد هیپوکامپوس  با دیگر  ای در با تجربه در مقایسه 

مهارت به  که  مغز  میجلوی  مربوط  مسیرپیمایی  از .2شودهای  که  لندن  تاکسی  رانندگان  از  کوهن  دیوید 
یافته  این  این بخش از مغزم در حال  ها هیجان شنیدن  بودم که  بود گفت که »هرگز توجه نکرده  زده شده 

 3افتد«.اندازد که برای باقی مغز چه اتفاقی مید است و مرا به این فکر میرش
می حل  را  اخالقی(  )مخاطرات  کژمنشی  معضل  ثابت،  اجاره  قرارداد  که  کارگزاران  هرچند  اما  کند 

میریسک قرار  درآمدی  بزرگ  نوسانات  معرض  در  را  به  دهد.  گریز  آنها  بیافتد  روز  طی  در  اتفاقی  هر 
دهند  دالر بدهکارند. خوشبختانه این نوسانات درآمدی در یک مبنای روزانه رخ می  60شرکت تاکسیرانی  

نشان می را  ثبات  نوسانات یک  این  میانگین  ماه،  یا  هفته  اجاره و در طی یک  قراردادهای  دهد. درنتیجه، 
ه کشاورزان دهقانی غیرجذاب نیست چون درآمد آنها در عوض یک ثابت در نزد رانندگان تاکسی به انداز

های  توانیم انتظار داشته باشیم که در موقعیت مبنای روزانه، بر یک مبنای ساالنه در نوسان است. بنابراین می 
دشوار برای پایشگری کارفرما و عدم نوسان درآمدی شدید در طی یک دوره زمانی بزرگتر، شاهد انعقاد 

 های اجاره ثابت باشیم.  قرارداد
 
 

 قراردادهای سهم
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خواهد چیزی  ، حالتی است که در آن کارفرمایی میکارفرما  -های مساله کارگزارترین نمونه یکی از رایج
نیاز دارد.   به وجود شخص دیگری  برای فروش  اما  بفروشد  یا لوازم  را  باشد،  خواه فروش کفش در میان 

توان در فروش کاالی یک فرد دیگر منفعل رفتار کرد. آرایشی، فضای تجاری یا جاروبرقی، به آسانی می 
تن  نه  نیاز دارد؛ یعنی انجام یک فروش واقعا خوب  انرژی و خالقیت  به حساسیت،  بلکه  به صرف زمان  ها 

مواردی که به طور طبیعی با عالیق شخصی یک نفر دیگر ارتباط دارند. به تبع این ارتباط، فروشندگان به  
انگیزه  با  قراردادهایی  همواره  و  هستند  کارفرما  یک  کارگزار  جوشمثابه  برای  کافی  با های  معامله  دادن 

یک فروشنده معمولی، یک دستمزد ثابت نسبتا اندک و یک پورسانت در قبال  کنند.  یان دریافت میمشتر
می دریافت  فروش  پایش  هر  چه  هر  معمول،  طور  به  کاالست.  نهایی  فروش  قیمت  از  درصدی  که  کند 

پایش    اگرفروشنده دشوارتر باشد آنگاه سهم درصدی پورسانت از کل درآمد فروشنده، باالتر خواهد بود. 
های  شود در حالی که بابت کوشش توسط کارفرما آسانتر باشد آنگاه سهم قسمت دستمزد ثابت بیشتر می

 گیرد. مشتقانه کارگزار برای فروش هم مبلغی در نظر می
خانه  فروشندگان  رویارو  به سرپرستان  دوچندانی  دشواری  با  معمولی،  کارفرمای  یک  با  مقایسه  در  خانه، 

ای معقول  اولین مشکل معمول آنها این است که طوری فروشنده را بیانگیزند تا با مشتریان به گونه هستند.  
اما عکس یک فروشنده کفش یا لوازم آرایشی پشت پیشخوان یک فضای فروشگاهی، آنها  برخورد کند.  

در عمل، شود.  با یک مساله پایش بسیار بزرگ مواجهند که از ماهیت گردشی کارکنان فروش ناشی می
شود  خانه قراردادی پیشنهاد می بهتواند فروشنده را بپاید. در نتیجه، به فروشنده خانه سرپرست هیچ وقت نمی

 گونه دستمزد ثابتی ندارد و کل درآمد آنها شامل سهمی از فروش ناخالص است.   که هیچ 
بنا نهاد که شرکت فولر بروش ای را  خانه اسطوره به ، آلفرد سی. فولر یک بنگاه فروش خانه 1906در سال  

داشت.   متمایزش نام  بهداشتی  و  خانگی  محصوالت  مجموعه  خاطر  به  که  کرد  تاسیس  را  شرکتی  فولر 
مشهور شد و برای محصوالتش، سه قاعده اساسی را پیاده کرد: درست باشد، جدیدترین باشد و هرچه که 

های عامیانه  به چیزی شبیه قهرمان افسانه فولر تبدیل  . شرکت فولر به سرعت جهش کرد.1باشد ضمانت شود 
های  در کارتوندر سفر فولر بروش به یک آیکون عامیانه امریکایی تبدیل گشت.    شده بود و مرد همیشه 

می ظاهر  بروش  فولر  نقش  در  )اردک(  داک  دانلد  دیسنی،  والت  خوک    .2شوداولیه  سه  کارتون  در 
عصبانی شده و سعی کند تا خانه آنها را با فوت خود    کوچولوی دیسنی، گرگ بزرگ بد، پیش از اینکه 
 خراب کند، ظاهری شبیه فروشنده فولر بروش دارد.  

، در یگکننده مو را در بر میشور تا جارو و انواع پماد و تقویت محصوالت فولر بروش که همه چیز از کف
کارخان می در یک  تولید  کانزاس  بند  در گریت  توسط یک ه  این محصوالت  از  زیادی  بخش  البته  شود. 

از زمان شروع به کار شرکت، فروشندگان فقط بر  روند.  خانه فروش می به ارتش واقعی از فروشندگان خانه 
کرده  کار  پورسانت  پایه اساس  دستمزد  هیچ  و  نمی اند  پرداخت  تجرای  در  قرارداد  از  شکل  این  به  شود. 

کرد و  فرنگی برداشت میشان توت نوجوانی فولر در زادگاهش در نوا اسکاتیا ریشه دارد؛ او برای همسایه 

 
1Alfred C. Fuller: The Original Fuller BrushMan: 

companywebsitewww.myfullerbrush.com/history.htm. (Accessed 10/15/2005.) 
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می  پیمانه یک سنت  هر  قبال  برداشت  در  به خاطر  او  فولر   30گرفت.  داشت.  روز شهرت  در یک  پیمانه 
 بعدها نوشت:  

 
خوردم و خیلی  بیشترشان را میچیدم آنگاه  فرنگی را بر اساس یک دستمزد ساعتی می»اگر توت 

دانم که چه چیزی  رفتم که همواره در نظرگاهم بود. من میای میزود برای شنا به رودخانه فریبنده 
زمین  به  هستم،  اسکاتیا  نوا  در  هنوز  است؛  داده  رخ  میبرایم  علف  از  پر  خود  های  از  و  نگرم 

دنیایی که در قبال هیچ، چیزی به من  پرسم که چرا آن دوران اینقدر سخت بود؛ تلخ در برابر  می
 1نداده بود«.

 
آغازند که در بر اساس اعالم کارکنان فروش شرکت فولر بروش، آنها کار خود را با یک قرارداد سهم می

کنند و با افزایش شدید  فروشی آن را دریافت میدرصد قیمت خرده   24تا    20قبال فروش یک محصول،  
 رسد. درصد نیز می 46ا ت 26حجم فروش، این درصد به 

انگیزه  این  نیرومندی دارد. قراردادهایی که  اثر  افراد،  ها را  انگیزه مهم است و روی رفتار و اخالق کاری 
کرد.   خواهند  کفایت  کاری  شخصیت  تغییر  برای  از  انگیزشبشناسند،  متفاوت  انواع  در  مخلوق  های 

ها اغلب مودبند و  پست اغلب گستاخند، پیشخدمت   دهند که چرا ماموران اداره می  قراردادهای کار توضیح 
سلطه صورتی  به  اغلب  هستند.فروشندگان  مودب  باشد    جویانه  شده  تنظیم  درستی  به  که  سهمی  قرارداد 

تواند بیشترین کوشش کارگزار برای فروش محصول را تحریک کند اما معضل کژمنشی را نیز به دنبال  می
میدارد.   قراردادی  ویژه چنین  شانس  به  مرزی،  به صورت  و  کند  تحریک  را  اجباری  فروش  رفتار  تواند 

گول  مشتری  یک  به  محصول  فوری  مشتریان فروش  دیگر  نزد  در  شرکت  تصویر  اما  بیافزاید  را  خورنده 
می خراب  را  میبالقوه  را  دیگر  فروشنده  یک  توسط  آینده  فروش  شانس  آن،  تبع  به  و  ی  براکاهد.  کند 

وبالگ گروه نمونه،  و  اینترنتی  داستان های  از  پر  مباحثه،  فروشندگان های  درباره  ناخوشایند  های 
گردن جاروبرقی فروش  فنون  خاطر  به  که  است  کربی  ندارند.های  محبوبیتی  خود  این    کشانه  از  گلچینی 

 بازگو شده به شرح زیر است:   Yexley.netها که در وبالگ »ذهنیات باب« در داستان
 

زودتر   و  خستگی  درباره  تلویزیون  تماشای  حین  در  و  بودیم  نشسته  کاناپه  روی  همسرم  و  من 
کردیم که سروکله این آقا پیدا شد و زنگ خانه را زد. بلندشدم و درب را باز  خوابیدن صحبت می

با حالتی فکورانه پاسخ دادم که درست   باشید«.  باب  باید  نگاه کرد و گفت »شما  با من  او  کردم؛ 
داند؟ او توضیح داد که برای نشان دادن طرز کار محصولی  ست پرسیدم که از کجا نام من را میا

او گفتم که »ساعت  نزد ما آمده است.   بکنید؟!« او  شب می   9به  این کار را  ادامه داد که  خواهید 
اینکه این آقا یک  گیرد« و خیلی زود می»خیلی وقت نمی روند. به داخل دعوتش کردم. خالصه 

ساعت بعدی را مشغول نمایش احمقانه طرز کار جاروبرقی کربی بود در حالی که همکارش روی  
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با صدای بسته،  نشسته و  او پرسشتلویزیون تماشا می  مبل ما  این یک ساعت  تمام  های  کرد... در 
پس احمقانه  پول  دارید  دوست  »آیا  مانند  طرح  ای  بمانید«  سالم  داریم  دوست  »آیا  و  کنید«  انداز 

سپس پرسید که آیا نمک داریم و من یک نمکدان به او  ای داشتند. کرد که پاسخ بدهی مسخره یم
دادم و او نیمی از آن را وسط فرش ما پاشید و آنها را پراکنده کرد. متاسفم او تمام آنچه را که  

 1روی زمین پخش کرده بود جارو کرد و من تا حدی عصبانی بودم... 
 

پاداش   میچون  پرداخت  آنها  خود  فروش  اساس  بر  فقط  درونیکارگزاران  برای  پیامدهای  شود،  سازی 
انگیزه   منفی رفتارهای غیرمرتبط با فروش،  اکید میخود  بنابراین یک قرارداد سهمی  بین  ای ندارند.  تواند 

مشاهده  ادامه  در  کند.  ایجاد  واگرایی  کارفرما،  منافع  و  کارگزار  پمی  منافع  این  که  رفتار کنیم  در  دیده 
به چشم می نیز  انگیزه کارگران کشاورزی  آنها  برای  کوتاه خورد؛  اما  نیرومند  بهره های  درباره  وری  مدتی 

 های بلندمدت برای بهبود استفاده از زمین هستند. شود که فاقد انگیزشفراهم می
اگرچه قراردادهای  ده کنند؟  چه هنگامی باید انتظار داشته باشیم که کارفرمایان از قراردادهای سهمی استفا

انگیزه  ثابت،  دستمزد  قراردادهای  با  مقایسه  در  میسهمی  ایجاد  کارگزاران  در  نیرومندتری  اما های  کنند 
های درون یک قرارداد اجاره ثابت هستند.  شود، فاقد قوت انگیزه همان طور که در ادامه فصل مشاهده می

کنند و از این جهت در مقایسه با  ار و کارفرما توزیع میهمچنین، قراردادهای سهمی ریسک را بین کارگز
ریسک کارگزاران  برای  ثابت،  اجاره  زمانی قراردادهای  روی،  این  از  دارند.  بیشتری  جذابیت  گریز، 

گریزند و  کنیم که پایش برای کارفرما دشوار است، کارگزاران ریسکقراردادهای سهمی را مشاهده می
شوک معرض  وارد  در  خاص  مشتریان  های  با  رویارویی  مانند  وقایعی  یعنی  هستند؛  خود  درآمد  بر 

 دهد و خارج از کنترل آنهاست.   وری آنها را تحت تاثیر قرار میدهد که بهره مزاج رخ میدمدمی
 

 یافته قرارداد زمین و نیروی کار در کشورهای کمترتوسعه
با فرض این    بین خانوارها توزیع شده است.  کنید که در آن، زمین با برابری کامل  جامعه روستایی را تصور

مقیاسی در کشاورزی وجود نداشته باشد، نیاز بسیار ناچیزی به قراردادهای زمین و کار احساس   که صرفه
آرمانمی حدی  تا  )و  خیالی  روستایی  جامعه  این  خانواده شود.  از  بسیاری  شامل  کشاورز گرایانه(  های 

در عمل، توزیع زمین در کنند.  از آنها روی قطعه زمین خود کار میفرما خواهد بود که هر کدام  خویش
است.  بین کشورهای روبه  نابرابر  به شدت  مناطق،  از  بسیاری  و در  دارد  متفاوتی  الگوهای  به طور توسعه، 

به صورت یک  توزیع زمین  الگوی  است:  کلی، در کشورهای آسیایی،  از کشاورزان،    92.5شکل  درصد 
های کشاورزی نیز از درصد از زمین  70ها زیر کشت قرار دارند؛  درصد از زمین  90.1  مالک زمین هستند و 

های گسترده شود. عکس این وضعیت در نابرابری جریب تشکیل می  5مزارع کوچکی با مساحتی کمتر از  
درصد مزارع است و    68.5شود به طوری که کشت توسط مالکان به اندازه  در امریکای التین مشاهده می

 
1- “Bob’s Brain,” www.Yexley.net/blogs/bob/archive/2004/06/08/KirbySucks.aspx. 

(Accessed 11/26/05.) 
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. در افریقا 1دهد های زراعتی را تشکیل میدرصد کل زمین  10هکتار، کمتر از    5زارعی با سطح کمتر از  م
که حقوق مالکیت خصوصی، به شدت ضعیف تعریف شده است، بخش زیادی از زمین کشاورزی، تحت  

 2کشت است. درصد از زمین توسط مالکان زیر  9.2درصد از مزارع و  5.2مالکیت اشتراکی است و حدود 
بیشتر،  نامتوازن باشد، نزد افراد دارای زمین  هر زمان که در یک اقتصاد کشاورزی، توزیع مالکیت زمین، 

افراد بدون زمین، تقاضا برای زمین را ایجاد می نیروی کار و نزد  به دیگر سخن، کسانی کند.  تقاضا برای 
کنند و ممکن است زمین خود را اجاره ا می که زمین اضافی دارند به سمت استخدام نیروی کار گرایش پید

داده یا بفروشند. افرادی که زمین کمی در اختیار دارند مایلند تا وارد بازار کار شوند، زمینی بخرند یا اجاره 
برابرسازی  کنند. شکل برای  کار(  نیروی  استخدام  و  زمین  یا خرید  )اجاره  بازارها  این  از  کدام  هر  گیری 

در هر آورد.  های کشاورزی، فشاری طبیعی به وجود میداریدر میان سراسر زمین  نسبت زمین/نیروی کار
بازار بهتر باشد آنگاه احتمال   دستیابی به هدف برابرسازی نسبت )زمین یا یک از این بازارها که کارکرد 

 نیروی کار( در آن باالتر خواهد بود. 
نیازم به صورت مداوم  مواردی که خانوارها  بازار فروش زمین در یک شوربختانه در  نقد هستند،  ند وجه 

بازارهای اعتبار بستگی دارد.   به کارکرد مناسب  به میزان زیادی  هایی که در شرایطی خانواده اقتصاد فقیر 
ن، با دشواری زیادی  کنند، برای تامین مالی خرید دارایی بزرگی مانند یک قطعه زمیمعیشتی زندگی میشبه 

د اما چون  هستند.  روبه رویارو  کشورهای  است ر  بدنامی ضعیف  طور  به  اعتبار  بازارهای  کارکرد  توسعه، 
بازار استخدام   بازارهای اجاره زمین و  بازار گرایش دارد تا از طریق  )موضوع تفصیلی فصل بعد( مکانیزم 
دستمزد   قراردادهای  و  زمین  ثابت  اجاره  قراردادهای  بازارها،  این  در  کند.  فعالیت  کشاورزی  کار  نیروی 

در بسیاری از مناطق    3برانه سهمزراعت ی مرکب به نام  ثابت برای نیروی کار، رایج است؛ در کنار اینها نهاد
 جهان ظهور پیدا کرده است.  

  زیرا شود  می  4هاچیانداس های بزرگی به نام  از نظر تاریخی، محصوالت کشاورزی امریکای التین در زمین
دار یا ها، نیروی کار دهقانی فاقد زمین، اغلب توسط زمین توزیع زمین به شدت نابرابر است؛ در این زمین 

های پایش کارگران مشمول صرفه چون  .5شود داری به کار گرفته میپاترون در شرایطی مشابه سیستم برده 
شود )برای نمونه پایش ده نیروی کار در مقایسه با یک نیروی کار، نیازمند تالشی بسیار کمتر از مقیاس می

زمینده  تاریخی،  نظر  از  است(،  دارای  داریبرابر  یا  زمین  بدون  کارگران  از  استفاده گسترده  بزرگ،  های 
 است.   التین را آسان کرده زمین اندک در تولید کشاورزی امریکای 

بسیاری از نهادهای کشاورزی موجود، ریشه در اجاره نیروی کار دارند که یک ترتیبات نهادی کشاورزی  

 
های ( از داده 1992و اوتسوکا و همکاران )  1990های سرشماری کشاورزی جهانی فائو در سال  ( بر اساس داده 2004کامارا )  -1

فائو در سال  سرشماری کشاورزی   های تاریخی در مالکیت زمین در کشورهای . برای شرح ریزتر درباره نابرابری1970جهانی 

 (.  1981امریکای التین، ن.ک. جانوری )

 (.  1992اوتسوکا و همکاران ) -2
3- Sharecopping 
4- Hciendas 

 (.  85-73، صص  1981دو جانوری )  -5
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دهد تا در بخشی از زمین او زندگی فئودالی است و در قالب آن یک پاترون به دهقانان اجازه مینهادی شبه 
کند که اغلب همراه با در عوض، پاترون برای دهقان یک زندگی معیشتی فراهم میوزرع کنند.  و کشت 

اس تنگدستی  مواقع  در  کمک  و  محصول  سهم  پرداخت  نقد،  وجه  اندکی  مبالغ  از ت.  پرداخت  برخی 
پذیرند و یکی از نیروی کار را به عنوان یک نهاد مرتجع کشاورزی نمی  اندیشمندان علوم اجتماعی، اجاره 

داری در قرون هجدهم و نوزدهم است اما در عمل، به  دالیل آن، ظهور اجاره نیروی کار پس از الغای برده 
می برده سختی  از  از  کرد.  توان آن  متمایز  وجوداری  این  )با  الیزابت سادولت  که  همان طور  از  1992د،   )

می خاطرنشان  برکلی  اجاره دانشگاه  دارد  سازد،  مهم  کارکرد  دو  که  است  نهادی  کار،  از  نیروی  :شکلی 
دهد در حالی که همزمان، ریسک نکول را برای  تامین اجتماعی و بیمه را برای نیروی کار دهقانی ارایه می 

نکول،داران میزمین ثابت میعاملی جهت گرایش زمین   کاهد؛ ریسک  اجاره  قراردادهای  به  تواند  داران 
اند حضور نهاد اجاره نیروی کار در مناطقی مانند  ها توانسته باشد. سادولت بر این باور است که این ویژگی

اما در حتی پس از گذشت زمانی طوالنی از استقرار نهاد قراردادهای اجاره ثابت را توضیح دهند.    شیلی،
فرصت  بروز  دهه  نتیجه  و اصالحات کشاورزی  کار  نیروی  برای  فزاینده  امریکای    1970و    1960های  در 

دولت شیلی   1960برای مثال، وقتی در دهه  التین، اجاره نیروی کار به طور کلی رو به افول گذارده است.  
اران یک دستمزد نقدی  دقانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، مالکان مستغالت ملزم شدند تا به اجاره 

 . 1حداقلی بپردازند، اجاره قانونی نیروی کار در این کشور نصف شد 
درصد از ترتیبات   16برانه نیز در امریکای التین، به ویژه در شیلی و کلمبیا رایج است اما فقط  زراعت سهم 

اجاره  میقراردادی  شامل  را  میبرانه در  زراعت سهم .  2شود داری کشاورزی  اعمال  نیز  در افریقا  اما  شود؛ 
دسترسی به زمین از طریق حقوق مالکیت طایفه یا قبیله برای    که  و در صورتی  نسبت محدود یک بافت به 

در نتیجه، رود.کسب دسترسی به زمین بیشتر به کار میتامین نیازهای مصرفی خانوار کافی نباشد، به منظور  
  طور معمول از میان مهاجران هستند.شود چون بهها اشاره مینوان غریبه بر با عدر افریقا اغلب به زارعان سهم 

زمین روی  فشارهای جمعیتی  خاطر  به  آنها  بیشتر  اما  نیستند  زمین   بدون  مهاجران  این  طایفه تمام  ای  های 
 .3اند شان را ترک کرده خود، اجتماع 

باربر  یا حیوانات  اضافی  کار  نیروی  دارای  همسایگی یک خانوار  در  مازاد  زمین  دارای  اگر یک خانوار 
های  یکی از قالب تواند در افریقا اتفاق بیافتد.  برانه نیز میاستقرار داشته باشد، دو نوع دیگر از زراعت سهم 

دوم از کشت حاصل  چهارم تا یکاخت یکنام دارد که به صورت پرد 4تِتِبانی برانه در اتیوپی، زراعت سهم
یک قالب دیگر نیز کار کارگران یا حیوانات متعلق به خانوار بدون زمین به خانوار صاحب زمین است.  از  

های الزم تولید به غیر از نام دارد که در آن خانواده مالک زمین و حیوانات، تمامی نهاده   5هارستی ریبائی 
چهارم از کل محصول فعالیت نیروی  دهد و در قبال آن، سه نیروی کار را به یک قطعه زمین اختصاص می

 
 (.  25-20، صص 9991سانجاک )  -کورنهیل و ملمد -الستاریا -1
 (.  1992اوتسوکا و سایرین ) -2

 (. 36، صص 1999سانجاک ) -کورنهیل و ملمد-الستاریا -3

4- tetebani 
5- haresti riba'e 
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 . 1کنددار را دریافت میکار اجاره 
 85و یک قرارداد انتخابی در میان اکثریت )حدود    تر استبرانه در آسیای جنوب شرقی رایج زراعت سهم 

درصد در   79درصد در اندونزی،    60درصد در بنگالدش،    91رود؛  دار به شمار میدرصد( زارعان اجاره 
و   هند   48فیلیپین  در  ).  2درصد  شبان  شناخته 1987رادوان  از  یکی  به شده (  مربوط  تجربی  مطالعات  ترین 

قطعه زمین متفاوت   7811های قراردادی  برانه را انجام داده و روی مشخصه داری زمین و زراعت سهماجاره 
ها توسط  درصد از قطعات زمین   80.9شبان دریافت که  .  3در هشت روستای متفاوت هند مطالعه کرده است

می کشت  مالکیت  اجاره خود  اکثریت  اما  )شود  غیرمالک  از    17.5داران  باقیمانده(   19.1درصد  درصد 
 ثابت محض است.  درصد شامل قراردادهای اجاره  1.6تحت قراردادهای سهمی هستند و فقط کم دست

انتخاب   334تعداد  (1980پراناب بارزان ) روستا از چهار ایالت شمالی و شرقی هند را به صورت تصادفی 
به زراعت سهمداده کرد و   ارایه کرد: بنگال  برانه  های مربوط  اوتار پرآنها را  بیهار،  اوریسا. غربی،   ادش و 

-50برانه  توان از میان آنها به ارجحیت قرارداد زراعت سهماین پیمایش نتایج جالب توجهی داشت که می
های  بینی تئوری افزون بر این، بارزان دریافت که همانند پیش در بیش از دوسوم مشاهدات اشاره کرد.    50

کنند  های برنج پربازدهی کشت میو گونهتری دارند  بری که رویکرد ریسکی تسهیم ریسک، زارعان سهم 
سهم زارعان  با  مقایسه  در  تا  میمایلند  استفاده  خطرناک  اما  جدید  شیمیایی  مواد  از  که  کنند، بری 

اجاره  ترتیبات  غلبه  به چرایی  ادامه فصل حاضر  در  باشند.  داشته  باالتر  با سهم  زراعت  قراردادهایی  داری 
 پردازیم.  برانه روی رشد اقتصادی مناطق روستایی میت سهم برانه در جنوب آسیا و اثر زراع سهم

 
 داری کشاورزی قراردادهای زمین و مزد در اجاره

، باید در هر قرارداد  کارفرما باید دو شرط را تامین کند. اول-از دید کارفرمایان، هر گونه قرارداد کارگزار
باید کارگزار را برانگیزد تا آن را امضا کند.   یک قید مشارکت تامین شود؛ یعنی قرارداد پیشنهادی کارفرما

چنانچه  به دیگر سخن، قرارداد پیشنهادی باید از بهترین گزینه در دسترس و جایگزین کارگزار، بهتر باشد.  
قراردا بهترین  قرارداد  انتظاری  مطلوبیت  از  پیشنهادی  قرارداد  انتظاری  کارگزار مطلوبیت  جایگزین  د 

باید قرارداد پیشنهای کارفرما پذیرد. دوم، کارگزار( کمتر باشد آنگاه او این قرارداد را نمی )مطلوبیت رزرو
نیز تامین کند. الزم است که شرایط قرارداد، کارگزار را برانگیزد تا در عوض کار  یک قید انگیزشی را 

 ما گام بردارد.    انگارانه یا صرف انرژی در جهت اهدافی دیگر، سرسختانه در جهت منافع کارفرسهل
نمودار   درختی  می  1-6بازی  نشان  را  مزد  قرارداد  مشارکتی یک  و  انگیزشی  این    دهد.قیدهای  بازیگران 

های کارفرما بیشتر از مقداری  دار )کارفرما( و یک زارع )کارگزار(. پهنه زمینبازی عبارتند از یک زمین
کند.   کار  آنها  روی  بتواند  او  خود  که  زمین است  مازاد  دااگر  آنگاه  باشد  نداشته  زمین  فروش  به  میل  ر 

 
 .  38همان، ص  -1
 (.   1992اوتسوکا و سایرین ) -2

بین  -3 تحقیقاتی  موسسه  حمایت  با  مطالعه  )این  بایر  گرمسیری  نواحی  برای  بذر  دوکور، ICRISATالمللی  آئوراپالی،  در   )

 کالمان، کانزارا، کنکهدا، بوریا و رامپورا واقع در ایاالت ماهاراشترا، آندرا پرادش و گجرات هند انجام شده است.   
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انگیزد تا یا به عنوان یک کارفرما وارد بازار کار شود و کارگر استخدام کند یا پیشنهاد  ها او را بر میزمین
اجاره زمین را در بازار اجاره مطرح کند. در هر یک از حاالت، او در جستجوی کارگری است که زارع 

 شود.  دار نامیده میزمین  )کارگزار( زمین اضافی
تواند به  دار میدر ابتدای بازی، زمیندار در حال ارزیابی یک قرارداد دستمزد است.  فرض کنید که زمین 

یا  پیشنهاد  قراردادی  هیچ  چنانچه  نپذیرد.  یا  بپذیرد  را  پیشنهاد  این  زارع  و  کند  پیشنهاد  دستمزدی  زارع 
مطلوب آنها  از  یک  هر  آنگاه  نشود  یعنیپذیرفته  خود  رزرو  U𝑇یت 

̅̅ U𝐿و  ̅̅
̅̅ می  ̅ دریافت  صورکند.را  ت در 

زمین، کاشت، آبیاری، چیدن  سازی  دار و پذیرش زارع، زارع سطح کوشش خود برای آماده پیشنهاد زمین 
انتخاب میعلف نهایت برداشت را  انتخاب دارد: کند.  های هرز و در  او دو  برای سادگی فرض کنید که 

 کوشی و اهمال.  کاری و کژکاری یا سختدرست
 

 کارفرما بر اساس قرارداد دستمزد ثابت برای زارع -. رابطه کارگزار1-6نمودار 

 
 

کاری به زارع  واحد از مطلوبیت زارع برای او هزینه دارد. کم   eبه اندازه  ناخوشایند است و  کوشی  سخت
نشود.  امکان می کاسته  او  مطلوبیت  از  و  استراحت کند  تا خوب  تعیین  دهد  نیز در  بدی  طبیعت  یا  خوبی 

کوی  شرایط برای زارع اثرگذار است اما احتمال مساعدبودن شرایط طبیعی )مثل بارش(، در صورت سخت 
زمان از  بیشتر  بود.  کم  زارع  خواهد  او  سخت کاری  زارع  آنگاه اگر  کند  احتمال   کوشی  ،  درصد  50  به 

 16درصد ثمردهی برداشت محصول به اندازه  50واحد و به احتمال  25ثمردهی برداشت محصول به اندازه 
می  کمشود.  واحد  زارع  ثمردهی  چنانچه  احتمال  کند،  اندازه    25کاری  به  احتمال    20واحد  و  درصد 
اندازه    16ثمردهی   به  بود.    80واحدی  مقدار درصد خواهد  از  استفاده  اما  است  دشواری  کار  که  هرچند 

علف بذرهامناسب  از  حفاظت  آسیب   کش،  برابر  آستانه  در  دست،  این  از  مواردی  و  باران  و  باد  های 
ی دهد و بین کوشش زارع و ثمردهی نهایچرخش طبیعت از شرایط مساعد به شرایط نامساعد را کاهش می

ندارد.   وجود  محض  همبستگی  اگر  بذر،  را  حتی  بذرها  حشرات  که  دارد  امکان  کند  کار  سخت  زارع 
یا علف بزند.  بخورند، مزرعه دچار آفت شود  این مزرعه آسیب  به  هرز مزرعه همسایه،  پایش  های  چون 

زمین کامل کوشش است،  ناممکن  زارع  نمیهای  شدار  از  ناشی  بد  ثمردهی  که  تشخیص دهد  رایط  تواند 
بستنی ن مثال  مانند  درست  زارع؛  تنبلی  یا  است  طبیعی  بستنیامساعد  مالک  که  فصل  اول  فروشی های 
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 تواند بفهمد که آیا مقدار بستنی تصادفی کم شده، یا عامدانه یا در نتیجه هر دو.   نمی
خنثی باشد به  دار ثروتمندتر ریسکزمین  گریز است امااکنون فرض کنید که زارع از نظر درآمدی ریسک

( را نمایندگی wتفاضل ثمردهی بذر از مخارج دستمزد )  Yاست و    Yدار برابر با  طوری که بازدهی زمین
با می برابر  نیز  زارع  بازدهی  𝑤√کند.  − 𝑒  کم در صورت  و  تالش(  eکاری،  است  صفر  )مقدار  با  برابر 
 شود.می

شوید که این بازی در واقع یک نسخه خیالی از بازی  رسی کنید متوجه میرا موشکافانه بر  1-6اگر نمودار  
فرض به  ناقص  اطالعات  مقداری  که  است  است.  اعتماد  شده  افزوده  آن  یک زمین های  تا  دارد  میل  دار 

تر باشد آنگاه در حالت  کوشی جذاب کاری از سخت قرارداد دستمزد به زارع پیشنهاد دهد اما هر وقت کم
𝑤√کاری خواهد داشت چون ی، زارع انگیزه کمیکباره باز > √𝑤 − 𝑒  .نسبت  حتی یک زارع به است

کمسخت انگیزه  دارد چون  کوش  را  بزرگتر می  eکاری  صفر  از  همواره  اما  باشد  کوچک  عددی  تواند 
دار در باشد که نابرابری زیر برقرار شود آنگاه به خاطر کژمنشی، زمین باال اگر دستمزد زارع به حدیاست. 

 دهد:  یک بازی یکباره هرگز قرارداد دستمزد ثابت پیشنهاد نمی 
 

0.2. (25 − w) + 0.8(16 − w) < �̅�𝐿  
 

 البته در صورتی که رابطه نابرابری باال به صورت زیر باشد:   
 

0.2. (25 − w) + 0.8(16 − w) ≥ �̅�𝐿  
 

تعادل نش وجود دارد  می از طریق استقرای معکوس مشاهده کرد که یک  دار یک که در آن زمین توان 
می  پیشنهاد  ثابت  دستمزد  یعنی  قرارداد  زارع،  مشارکت  قید  با  آن  سازگاری  در صورت  و  𝑤√دهد  ≥

�̅�𝑇 وجود این که    شود و باکاری حاکم میاما در انجام یکباره بازی، تعادل نش کمپذیرد.، زارع آن را می
ناتوان می اندازه کافی خوب اگر کسبماند.  یک تعادل نش است در ارضای قید انگیزشی  به  وکار زارع 

کار های بدیل کارگر استخدامی به اندازه کافی بد باشد آنگاه کارفرما به استخدام کارگر کمباشد و گزینه 
با وجود این که احتمال پیشنهاد یک قرارداد  پایان می اما زمین دهد.  دار ترجیح  در این حالت وجود دارد 

کممی عوض  در  زارع  که  از یک کاری، سخت دهد  باقیمانده  سودهای  دریافت  شانس  زیرا  کند  کوشی 
 دهد.  برداشت پربار را افزایش می

حل کرد  توان مساله کژمنشی ذاتی قراردادهای دستمزد ثابت را با تغییر آن به قالب قرارداد اجاره ثابت  می
کاری به طور کامل متوجه خود زارع خواهد  کم  در قرارداد اجاره ثابت، پیامدهای هر گونه (:  2-6نمودار  )

میبود.   استیگلیتز  و  شاپیرو  نظریه  بازی  طبق  یک  بافتار  در  ثابت  دستمزد  قرارداد  پیشنهاد  طریق  از  توان 
های  اما امکان دارد که در دوره شود  تکرارپذیر، مساله کژمنشی را حل کرد. یک قرارداد مزد پیشنهاد می

شود در بعدی تمدید نشود؛ در این صورت هویج فریبنده قراردادهای آینده در مقابل کارگزار آویزان می
 حالی که شالق تهدید به قطع همکاری و عدم تمدید قرارداد هم در پشت سرش قرار دارد. 

کاری روی زمین، به  ز کارگزار در حین کمگیری اپذیری مچ ای فقط در صورت امکان واره اما چنین طرح 
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گیری  احتمال مچ mدار باشد؛ به دیگر سخن،  نشانگر توانایی پایش زمین   mخورد. فرض کنید که  درد می
در آن ترکیب    1-6کار است که به مثابه بخشی از بازی تکرارپذیر از بازی یکباره نمودار  از کارگزار کم

درصد    27باشد آنگاه هر موقع که کارگزار از کار خود بدزدد آنگاه    m=0.27شود. برای نمونه، اگر  می
 رد.  کاری بگیدار مچ او را در حال کمشانس وجود دارد که زمین 

 
 

 کارفرما در شرایط قرارداد دستمزد ثابت برای زارع   -رابطه کارگزار. 2-6نمودار 

 
 

زمین  که  کنید  راهبرد  فرض  نوعی  ماشه دار  روی  هنگام    انگشت  در  را  زارع  مچ  اگر  گیرد:  پیش  در  را 
کاری نگیرد آنگاه قرارداد دستمزد ثابت او را هر دوره )یک فصل کشاورزی( تمدید خواهد کرد اما کم

کم زارع  که  صورتی  کمدر  حین  و  کند  اخراج  کاری  درنگ  بدون  آنگاه  بیافتد  گیر  شد،  کاری  خواهد 
و از آن پس، مطلوبیت رزرو خود    ر استخدام نخواهد شدداهرگز توسط زمین   ، دستمزدی نخواهد گرفت

(�̅�𝑇 را دریافت خواهد کرد )از  . روشن است که زمین 1 اطمینان خاطر  برای  به  دار  وفاداری زارع، چیزی 
دار بهتر است  دار در زیرنظر گرفتن زارع، برای زمین بسته به توانایی زمین دهد.  عنوان پاداش هم به زارع می 

پی به جای  تکرارپذیر، که  بازی  بافتار یک  ثابت در  قرارداد دستمزد  ثابت، یک  اجاره  قرارداد  شنهاد یک 
البته زارع مایل نیست تا اجاره شود.  کاری میسازی کامل پیامدهای کم ؛ این کار سبب درونی پیشنهاد بدهد

ریسک  زارع  ثابت،  اجاره  قرارداد  یک  چون  بپردازد  چشمگیباالیی  ریسک  معرض  در  را  قرار گریز  ری 
زمین می تا  باشد  سخت  باید  چقدر  زارع  پایش  ددهد.  قرارداد  به  را  ثابت  اجاره  قرارداد  ثابت  دار  ستمزد 

 تکرارپذیر ترجیح دهد؟  
که   کنید  �̅�𝑇فرض  = زارع  1.8 برای  تنزیل  عامل   ،=0.9    وe=0.5    .بدترین  باشد زارع،  دیدگاه  از 

کند. در این  پذیرد به این صورت است که برای او مطلوبیت رزرو را تامین می قرارداد اجاره ثابتی که او می
زمین اجاره  قرارداد،  می  rدار  دریافت  زمین خود  از  قسمتی  قبال  در  که  را  به طوری  را    rکند  زیر  معادله 

 
می  -1 رزرو  مطلوبیت  استیگلیتز،  و  شاپیرو  تئوری  و در چارچوب  دوره  برای یک  استخدام  عدم  بلندمدت  ارزش  با  برابر  تواند 

 کاری باشد. خدام با یک دستمزد کارایی باالتر و الزم برای جلوگیری از کمسپس است 
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 کند: تامین می
0.5√25 − 𝑟 + 0.5√16 − 𝑟 = 1.8 

 
برای   باال  معادله  می  rاگر  در  آنگاه  شود  که  حل  قید    r=14.25یابیم  و  زارع  رزرو  مطلوبیت  که  است 

می تامین  را  او  زمین مشارکت  که  مقدار  این  از  باالتری  اجاره  مقدار  هر  زارع کند.  توسط  کند  طلب  دار 
 پذیرفته نخواهد شد.  

و  دار به شرطی مایل است تا دستمزد ثابت پیشنهاد دهد که بتواند مطلوبیت رزرو خود را تامین کند  زمین
ثابت   اجاره  بازدهی  اندازه  به  ثابت، حداقل  باشد.    14.25دستمزد  داشته  به همراه  بازدهی  او  برای  واحدی 

واحد قرار داد و معادله را برای    14.25دار از قرارداد دستمزد ثابت را برابر  توان مطلوبیت انتظاری زمین می
w  :حل کرد 
 

0.5(25 − 𝑤) + 0.5(16 − 𝑤) = 14.25 
→ 𝑤 = 6.25 

 
 دار مایل خواهد بود تا به زارع بپردازد.واحدی، حداکثر میزان دستمزد ثابتی است که زمین  6.25دستمزد 

زمین  شود،  دشوارتر  زارع  پایش  که  تدریج  از  به  سطحی  چه  در  به    mدار  ثابت  دستمزد  تکرار  جای  به 
عوض   در  زارع  آنگاه  باشد  برقرار  زیر  نابرابری  اگر  شد؟  خواهد  متمایل  ثابت  اجاره  قرارداد  اجرای 

 کوشی نشان خواهد داد:  کاری، سختاهمال 
 

(1 − 𝑚)𝑒 + 𝑚(�̅�𝑇 − √𝑤 + 𝑒)(
1

1−𝛿
) ≤ 0 

 
اهمال  زارع  )   کاریک  احتمال  فایده  m -1به    )e   اهمال از  به دست را  احتمال  می  کاری  به  اما  ،  mآورد 

این فایده خالص حاصل از دهد.  کوشی( را از دست میفواید تنزیلی آتی مربوط به دستمزد باالتر )سخت 
بیشتر نمیاهمال  از صفر  برای  کاری  نابرابری زیر صدق کند  نشان می  mشود. حل معادالت  اگر  دهد که 

 آنگاه زارع درستکاری در پیش خواهد گرفت:  

𝑚 ≥
𝑒(1−𝛿)

(√𝑤−𝛿𝑒−�̅�𝑇)
 

 
یابیم که مقدار  در عین رعایت مقدار در این عبارت جبری، در می   𝛿و    �̅�𝑇  ،eبا استفاده از مقادیر فرضی

بار، مچ کم هر پنج مرتبه یک دار قادر باشد تا دست خواهد بود؛ یعنی اگر زمین  0.2برابر با    mبحرانی برای  
دهد اما وقتی توانایی او  کار را بگیرد آنگاه قراردادهای دستمزد تکرارپذیر به زارع پیشنهاد میزارع اهمال 

از   به کمتر  پایش زارع  ثابت در عو   20در  اجاره  افت کند، یک قرارداد  ض یک قرارداد دستمزد درصد 
 کند.   ثابت، وضعیت او را بهتر می
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 داری بلندمدت مدت در برابر اجارهداری کوتاهاجاره
اجاره قراردادهای یکاگرچه   می، سخت ثابتباره  بر  را  موقعیت  در  دیگر کوشی  به  اما مشکوک  انگیزند 

ناکارایی کاستیانواع  و  ناکاراییها  این  از  برخی  هستند.  در ها  طبیعی  طور  به  که  است  کژمنشی  نتیجه  ها 
می رخ  اجاره  اجاره بازارهای  خودروهای  اغلب  گردشگران  نمونه،  برای  با  نُماید.  مقایسه  )در  را  ای 

رانند.  دهند و آنها را با خطرپذیری بیشتری مین( در معرض استهالک بیشتری قرار میخودروهای خودشا
کلید برق اتاق هتل را به آرامی یا    کندمی ای را تعویض  چه کسی مسئوالنه فیلتر هوای یک خودروی اجاره 

ر آینده ندارد و  گذاری زمان و پول، سود کافی دمدت، این نوع سرمایهداران کوتاه دهد؟ نزد اجاره فشار می
توسعه، بازارهای اجاره برای حیوانات بارکش یا بسیار کوچک به به همین دلیل است که در کشورهای رو 

شان را برای  (. مالکان حیوانات بارکش آگاهند که افرادی که حیوانات 1984است یا وجود ندارد )بارذان،  
 عین بارکشی فراوان از آن برخوردارند.  کنند از انگیزه تغذیه ناکافی حیوان در بار اجاره مییک

پیش  مینکات  کار  ثابت  اجاره  قرارداد  یک  تحت  که  زارعی  است.  صادق  هم  زمین  مورد  در  کند  گفته 
بلندمدتی روی زمین  می این کار، عوارض جانبی منفی  استفاده کند و  از حد  بیش  تواند کود شیمیایی را 

امکان دارد  نکند.   دارد؛ یا این که بعد از برداشت، زمین را برای کشت مجدد در فصل آتی به درستی آماده 
خیزی زمین کشاورزی را کمتر از مدت زارع را برانگیزد تا مواد الزم برای حفظ حاصلثابت کوتاه اجاره 

های نیرومندی برای  ثابت هم مانند فروشنده جاروبرقی کِربی، از انگیزه میزان الزم استفاده کند. زارع اجاره 
برخور خود  تکالیف  انجام  جهت  در  حداکثری  انگیزه کوشش  این  است  ممکن  اما  است  منافع  دار  با  ها 

 دار در تضاد باشد.   بلندمدت زمین 
کند. آبجیت بنرجی وری خوب است و شواهد تجربی آن را تایید میداری بلندمدت برای بهره ایده اجاره 

حات ، پال گرتلر در دانشگاه برکلی و میتریش قطاک در مدرسه اقتصاد لندن، آثار اصالMITدر دانشگاه  
هایی درباره حقوق مالکیت است که عملمطالعه کردند. اصالحات بارگا، ابتکار  2002»بارگا« را در سال  

سال   در  هند،  بنگال  ایاالت  بر  حاکم  چپ  جناح  به    1977توسط  اصالحات،  این  تحت  شد.  اعمال 
برداشت را به    درصد از سهم خود از محصول هر   25اگر حداقل  بر ضمانت داده شد که  داران سهماجاره 
شود. برانه از زمین زراعی به یک اجاره دایمی و غیرقابل انتقال تبدیل میدار بدهند آنگاه اجاره سهمزمین

چون این اصالحات تر زمین را تشریح کردند:  داری امن ، دو اثر احتمالی این نوع از اجاره این نویسندگان
کاری، ناممکن شو، نبود اختیار اخراج، انگیزه اهمال دار، حتی به خاطر  شد تا اخراج یک اجاره موجب می

میسخت را  اجاره کوشی  همزمان،  سرمایهکاست.  انگیزه  بلندمدت  و  باثبات  اجاره داری  به  گذاری  را  دار 
می بهره وجود  افزایش  به  و  میآورد  غالب  وری  دوم  اثر  که  باورند  این  بر  همکارانش  و  بنرجی  انجامید. 

( با  2007برد. البته بارذان و مهاراجه )درصد باال می  20دهی کل بذر را به میزان  شود و اصالحات، ثمرمی
داده  به  حدود  اتکا  در  را  بارگا  اصالحات  نتیجه  در  بذر  کل  ثمردهی  افزایش  مزرعه،  سطح  خرد   5های 

 .  1داری است تر نسبت به اثر اصالحات اجاره درصد تخمین زدند که اثری معنادار اما خفیف

 
در   -1 آبیاری  محلی  تاسیسات  و  کشاورزان  به  اعتباری  یارانه  برای  دولت  برنامه  که  دریافتند  مهاراجه  و  بارذان  این،  بر  افزون 

 یزان بسیار بیشتری افزایش داد.  وری کشاورزی را به ممقایسه با اصالحات بارگا، اثربخشی بیشتری داشت و بهره 
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سیستم کودپاشی دهقانی در پاکستان  ( از اقتصاددانان بانک جهانی  2003اکوبی و غزاله منصوری )هنان ج
کردن آن با  کردن فضله حیوانات مزرعه روی زمین و مخلوط کودپاشی زمین، یعنی پخشرا مطالعه کردند.

کم وری زمین را برای دست وار و ناخوشایند است اما فعالیتی است که بهره خاک مزرعه، کاری بدبو، دش
می سه افزایش  برای  سال  را  زمین  بخواهد  کشاورز  که  است  معنادار  وقتی  فقط  کودپاشی  نتیجه،  در  دهد. 

تورش  و  بیرونی  عوامل  از  بسیاری  کنترل  با  منصوری  و  جاکوبی  کند.  کشت  پنهان بلندمدت  های 
خود،  تخمین که  های  اجاره   مستاجراندریافتند  قراردادهای  کشت تحت  به  نسبت  مالک، ثابت،  کاران 

می  انجام  کمتری  مستاجران  برجستهدهند.کودپاشی  میان  در  آنها،  نمونه  در  ناکافی  کودپاشی  نمونه  ترین 
قتی کردند. وپاکستانی بود که در زمان پیمایش آنها، تحت روابط اجاره ثابت و با مدت کوتاه فعالیت می

بیشتر می اجاره  نزد اجاره مدت  باثباتشد آنگاه در  اجاره  از روابط  دار، قرارداد  تر است و شاید شواهدی 
زمین میان  تکرارپذیر  هم بازی  قطعه  که  مستاجرانی  شود.  یافت  ومستاجر  برای  اندازه دار  را  زمین  از  ای 

 اند.   ان استفاده خود مالکان، کود پاشیده تر به میزاند، به میزانی بسیار نزدیککرده  ای بلندتر کشت دوره 
کوتاه  زمین  و  کار  قراردادهای  به  مربوط  کار معضالت  نیروی  از  گسترده  استفاده  توضیح  به  مدت، 

می کمک  سنتی  کشاورزی  اقتصادهای  در  در خانوادگی  خانوادگی  کار  نیروی  شدید  کاربرد  کند. 
توان توضیح  وجود دارد و با دالیل متعددی می  توسعهبه اقتصادهای کشاورزی در همه جای کشورهای رو 

دهند تا به جای افراد دیگر، زمین را به اعضای خانواده اجاره داد که چرا خانوارهای روستایی ترجیح می
کنند.   استخدام  کار خانوادگی  نیروی  یا  تنها  دهند  نه  و  است  بلندمدت  روابط خانوادگی  ماهیت  نخست، 

قلمر درون  تکرارپذیر  بازی  شامل مییک  را  معین  فعالیت  این  وی یک  از  دیگر  وجوه  بیشمار  بلکه  شود 
می  بر  در  نیز  را  بی روابط  فهرست  نتیجه،  در  واکنشگیرد.  می پایان  نامطلوب سبب  پیشگیرانه  تا های  شود 

تواند  خانوادگی میهمچنین دگرخواهی درون کژمنشی در کار کشاورزی در درون خانواده کنترل شود.  
ا بسیاری  انگیزه سختدر  موارد،  کند.  ز  ایجاد  را  نرمال  از حد  باالتر  بچه کوشی  از  دوم،  مراقبت  برای  ها 

زمین، تجهیزات و حیوانات، انگیزه دیگری هم دارند که سهم آنها از ارث والدینشان است. وقتی کارگری  
نزدیک مالک چیزی می یا  از آن پرهیز خواهد کردر آینده دور  نادرست  استفاده  از  د. سوم، گری  شود، 

( بنگاه 1975بکر  که  دانشگاه شیکاگو، مشاهده کرده  از  انگیزه سرمایه(  از  فقط در صورتی  گذاری در ها 
ای کارگران خود برخوردارند که انتظار داشته باشند آنها برای مدتی طوالنی در بنگاه بمانند.  آموزش حرفه

سرمایه نیازمند  کشاورزی  بنگاه  بلندمدت  است،  زمین گذاری  چون سالمت  کارگرانشان  مهارت  در  داران 
ها که ممکن است مهارت را آموخته اما در جاهای دیگری به کار ها بیشتر مایلند تا به جای غریبهخانواده 

 ها را به فرزندان خود بیاموزند.  گیرند، مهارت 
ن، به صورت موقتی داری نیروی کار را که در آن کارگران بدون زمیبینانه، اجاره توان به صورتی خوش می

می  کار  مالک  یک  زمین  توان  در  که  گرفت  نظر  در  دوم  الیه  خانوادگی  روابط  از  نوعی  مثابه  به  کنند، 
دارد.   را  تکرارپذیر  بازی  بافت  در  کژمنشی  قالب  بیشمار  فصلحذف  در  که  کار  پرکاری  نیروی  های 

اجاره  توسط  دارد،  باالیی  بسیار  ارزش  و  کشاورزی  اعتبار  غیرنقدی،  پرداخت  اسکان،  قبال  در  و  دار 
دهد  داران امکان می شود. این ترتیبات به زمین دار مبادله میهای متفاوت بیمه در موارد فوریتی با زمین قالب

هایی که ریسک کاری را به چنگ آورند و ریسک مربوط به محیط تا ارزش باالی نیروی کار در فصل پر
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 دار کاهش یابد.  ذاتی دارند برای اجاره 
 

 برانه زراعت سهم
سهم  مصالحه قراردادهای  نشانگر  هستند بری  ثابت  دستمزد  قرارداد  و  ثابت  اجاره  قرارداد  میان  به    ای  که 

بیشت بیمه  )اما  نیستند  برانگیزاننده  ثابت  اجاره  )اما اندازه  ندارند  بیمه  ثابت  دستمزد  اندازه  به  و  دارند(  ری 
 نشان داده شده است. 3-6برانه در نمودار . بازدهی قرارداد زراعت سهم 1تر از آن هستند( انگیزاننده 

سهم  زراعت  قرارداد  در  ریسک  تسهیم  مزایای  روی  میابتدا  متمرکز  بازگردیم؛ برانه  قبلی  مثال  به  شویم. 
کار را بگیرد. این مقدار توان، درصد اوقات مچ زارع اهمال  20تواند در  دار فقط میفرض کنید که زمین

حالت مرزی بین پیشنهاد قرارداد دستمزد ثابت و قرارداد اجاره ثابت است که هر دو وجه قیدهای انگیزشی 
واحدی را    6.25کوش درآمد انتظاری  تحت قرارداد اجاره ثابت، زارع سخت کند.  و مشارکتی را تامین می

 سازد:  را برایش محقق می  )برابر با مطلوبیت رزرو( واحدی  1.8کند که مطلوبیت انتظاری کسب می
0.5(25 − 14.25) + 0.5(16 − 14.25) = 6.25 

0.5√(25 − 14.25) + 0.5√(16 − 14.25) − 0.5 = 1.8 
شود تا پیشنهاد یک قرارداد اجاره ثابت یا یک قرارداد سهمی چه مقدار سهم پرداختی به زارع موجب می 

را به   0.305مقدار ، θرا با حل معادله زیر برای ( θتوان این سهم )دار، تفاوتی نداشته باشد؟ میدر نزد زمین
 دست آورد: 

0.5(1 − 𝜃)25 + 0.5(1 − 𝜃)16 = 14.25 
𝜃 = 0.305 

ترتیب پرداختی به زمین به  اول،  دار در قالب قرارداد سهمی و قرارداد  دو جمله جبری سمت چپ معادله 
 اجاره ثابت است.   

درصدی زارع از محصول(    30.5، چگونه تحت این قرارداد سهمی )دریافتی  4-6توجه کنید که در نمودار  
از   زارع  انتظاری  مقدار  الی که مطلوبیت زمین یابد در حافزایش می  1.985به    1.8مطلوبیت   14.25دار در 
 ماند:  واحدی بدون تغییر باقی می

0.5√25 × 0.305 + 0.5√16 × 0.305 − 0.5 = 1.985 
واحد افزایش   15.13واحد به  14.25دار از درصد افت کند آنگاه مطلوبیت زمین  26.2چنانچه سهم زارع به 

زنی ماند. تعیین دقیق سهم به قدرت چانه باقی می 1.8یابد در حالی که مطلوبیت زارع از درآمد در سطح می
زمین  یکنسبی  از  محصول  از  سهم  عمل،  در  دارد.  بستگی  زارع  و  یک   دومدار  دو تا  یا  است؛  سوم  سوم 

 واقعیتی که هنوز برای برخی از اقتصاددانان توسعه معماست. 
 

 
به   -1 کارفرما  از  انتقال  یک  معرف  قرارداد  هر  که  است  این  قراردادی  قالب  سه  این  کلی  نمایش  برای  مختصر  روش  یک 

دهد.  را نشان می  Yسهم از محصول    ϴپرداخت ثابت )و شاید منفی درمواردی( است و    F( است که در آن  F+ϴYکارگزار )

و قرارداد سهمی محض به    F<0,ϴ=0، قرارداد اجاره ثابت به صورت    F>0,ϴ=0ستمزد ثابت به صورت  بنابراین قرارداد د

 خواهد بود.   F=0, 0<ϴ<1صورت  
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 کارفرما در حالت قرارداد سهمی برای زارع -مساله کارگزار.  3-6نمودار 

 
 

 برانه در مقایسه با اجاره ثابت. زراعت سهم 4-6نمودار 

 
 

تسهیم ریسک، زراعت سهم منظر  نشان  از  را  ثابت  اجاره  قرارداد  به  نسبت  پارتویی  بهسازی  از  نوعی  برانه 
بین  دهد.  می با قرارداد  افت کند آنگاه    0.305و    0.262اگر مقدار سهم در این مثال، به عددی  در مقایسه 

بهبود وضعیت زمین  امکان  هم  ثابت،  داجاره  به زارع وجود  بدون آسیب  این  دار  امکان عکس  و هم  ارد 
بهتر شود.   اندکی  امکان دارد که وضعیت هر دو  گریز و زارع، هر دو ریسک دار  وقتی زمینحالت و هم 

تقسیم کارآمدتر ریسک   ،بریسهم  این حالت شود. در  برانه بیشتر هم می باشند آنگاه مزایای زراعت سهم
امکان  را  قرارداد  طرف  دو  میبین  سهم   سازد.پذیر  زراعت  پارتویی  برتری  این  ویژگی برانهالبته  یک   ،

می  نیز  قید  ناخوشایند  اجرای  باشد؛  داشته  پشتیبان تواند  زمین   فعالیت  بینش دار.  توسط  در  این  کلیدی  های 
 اند.   برانه مطرح شده سهم ( درباره زراعت 1974مقاله اصلی جوزف استیگلیتز )



 رضا مجیدزاده  : ترجمه  118

او خاطرنشان کرده  از  پیشتر  استیگلیتز و بسیاری دیگر  این  اند، مشکل زراعت سهماما همان طور که  برانه 
( این مشکل 1776نخستین بار آدام اسمیت )کاری نیست.  است که به اندازه قرارداد اجاره ثابت، ضداهمال

انگیزه  درباره  و  کرد  مشاهده  نگهداررا  سهمهای  زراعت  تحت  زمین  در ی  گسترده  صورتی  به  که  برانه 
 هایی ارایه داد:  شد، توصیهفرانسه آن دوران اجرا می

 
به تولید  هرگز در راستای منافع کشت نبوده است تا در بهسازی بیشتر زمین بکوشند و تنها  کاران 

بوده  متعهد  زمین  ارباب  و  اندازه یکسهم خود  به  که  از محصول سهاند  کار  م میدوم  در  و  برد 
 (.  414، ص 1، جلد 1776بهسازی زمین نقشی ندارد )اسمیت، 

 
بندی تئوری اقتصاد کالسیک شهرت یافت،  آلفرد مارشال، اقتصاددان برجسته بریتانیایی که به خاطر فرمول

ضعیفانگیزه  سهم های  زراعت  به  مربوط  در تر  موثر  عوامل  مثابه  به  را  آنها  و  کرد  شناسایی  را  برانه 
 دهد که:   برندگی اقتصادی در نظر گرفت. او تذکر میپس

 
ناچار است تا نیمی از بازدهی هر واحد از سرمایه و نیروی کار خود را که در زمین  کار وقتی کشت

دار بدهد، در کاربست هر واحدی از سرمایه و نیروی کار که کل بازدهی را  برد، به زمین به کار می
کتاب ششم، فصل ، 1890ای نخواهد داشت )برد، انگیزه ا کمتر از دو برابر از سهم کنونی او باال می

 (.   644نهم، ص 
 

𝑒برای هر زارعی با هزینه ضریب تالش    در مثال قبلی، < ضداهمال    ،اجاره ثابتیکباره  قرارداد    ،0.59
θالبته در صورتی که سهم زارع برابر کرد. تامین میو قید انگیزشی را  بود = باشد آنگاه فقط در   0.305

𝑒قبال   < اگر بازی را طوری تغییر دهیم که  انگیزشی را تامین کند.    تواند قید ، قرارداد یکباره می0.59
برانه، در مقایسه با هر دو  فهمیم که زراعت سهم امکان پیوستاری از سطوح کوشش را ایجاد کند آنگاه می

می تالش  از حد  کمتر  به تخصیص  ثابت،  اجاره  قرارداد  یا  مالک  توسط  این  انجامد.  حالت کشت  درک 
دهد تا هزینه نهایی کوشش اضافی یج که زارع میزان کوشش خود را تخصیص مینکته ساده است: به تدر

از   از تالش، کسری  مقدار اضافی  قبال هر  اگر در  برابر شود،  نهایی آن  فایده  آنگاه   θبا  را دریافت کند 
 یابد.  سطح بهینه کوشش او کاهش می 

ارزیابی که زراعت سهم این نتایج  و  است  تجربی  پرسشی  برانه سبب کاهش کوشش زارع در عمل شود، 
ای انجام داد که در آن، آمارهای درونداد و  ( مطالعه تجربی خالقانه 1987آن، یکسان نیست. رادوان شبان )

گونه تفاوت سیستماتیک او برای کنترل هر  برونداد قطعات زمین خانوارهای هندی را تجزیه و تحلیل کرد.  
خانوارهایی را مطالعه کرد که هم مالک زمین بودند و هم بخشی از آن را در به  بَران،  داران و سهم بین زمین 

سهم  قرارداد  بودند.  صورت  داده  اجاره  اجاره برانه  تحت  زمین  بروندادهای  و  دروندادها  مورد  در  او 
تفاسهم مالک،  با زمین تحت کشت  مقایسه  برجسته وت برانه در  یافت:  های  های تحت کشت  در زمین ای 

زمین مالک،   به  سهمنسبت  کشت  تحت  از  های  )بذر(  دروندادها  سطح  سطح   55تا    19برانه،  و  درصد 
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 100های  ( داده 1995ژان ژاک الفونت )  بعد از او   و   (1995)  محمد متوسیدرصد بیشتر بود.    3.6بروندادها  
ال  منطقه  کشاورز  تونخانوار  دادند.  اولجای  ارایه  را  زراعت سهمس  تولید  کارایی  که  دریافتند  برانه،  آنها 

یابد. هر دو مطالعه در کنار مطالعات دیگری مانند بِل همراه با کاهش سهم مستاجر از محصول، کاهش می 
لی در  هایی از نپال، وجود ناکارایی مارشا( با داده 1998هایی از بیهار هند، آچاریا و اکلوند )با داده (  1977)

(،  1993با این وجود، برخی مطالعات دیگر از جمله هایامی و اوتسوکا )کنند.  برانه را تایید می زراعت سهم 
برانه، اثر کاهنده معناداری  ( به این نتیجه رسید که قراردادهای سهم 2005( و برایدو )1982بلیس و استرن )

بهره  نداده روی  نشان  تحقیقوری  در  برایدو  واقع،  در  بین    اند.  مشهود  تفاوت  علت  که  شد  مدعی  خود 
برانه و کشت مالک این است که مالک روی بهترین زمین خود کار های تحت کشت سهموری زمینبهره 
 دهد.  بر اجاره میورتر را به سهمبهره کند و زمین کممی

شود، چرا برانه )هرچند کمتر از قرارداد دستمزد ثابت( موجب مقداری کاهش کوشش میاگر زراعت سهم 
تئوری ریسک،  تسهیم  برهان  از  دارد؟ گذشته  مختلف رواج  در کشورهای  این حد  برای  تا  دیگری  های 

دانشگاه کمبریج ( از  1977دیوید نیوبری )اند.  برانه به کار گرفته شده توضیح چیرگی گسترده زراعت سهم
بازار  یا در  نزول قمیت کاالها(  یا  )از جانب صعود  نااطمینانی  بازار دستمزد،  اگر در  باور است که  این  بر 

آب جانب  )از  نااطمینانی  سهم محصول،  زراعت  آنگاه  باشد  داشته  وجود  میوهوا(  صورتی برانه  به  تواند 
اند که پردازان دیگری برهان آورده تئوریسهیم کند. دار و زارع را تهای دوگانه بین زمینبهینه، این ریسک

کژمنشی گونه  سهم  مختص  هر  میزراعت  جبران  برانه  قرارداد،  طرف  دو  بین  نهاده  هزینه  تسهیم  با  تواند 
زمینشود. آنگاه اگر  باشد  داشته  سهم  محصول،  از  سهم  با  متناسب  نسبتی  به  نهاده،  خرید  هزینه  در  دار 

اگرچه این  (.  1968ارع، بازدهی در سطح کارامد خواهد داشت )آدامز و راسک،  استفاده از نهاده توسط ز
ها بوده است، برای استمرار تئوری درگیر تعدادی چالش از قبیل ماهیت تسهیم هزینه و توانایی پایش نهاده 

 . 1دهد کننده ارایه میبرانه، توضیحی قانعوجود زراعت سهم
( از دانشگاه واشنگتن مطرح شد این است که وجود  1978هاالگان )تئوری دیگری که ابتدا توسط ویلیام  

فرض کنید  کند.  دار را آسان میبندی کارگران توسط زمینگری و قطعهبرانه، استراتژی غربال زراعت سهم 
بهره  بسیار  آنها  از  برخی  که  طوری  باشد  متفاوت  زارعان  توانایی  تاحدی  که  برخی  و  متوسط  برخی  ور، 

باشند بهره  زمین   ور  برای  دهد. اما  تشخیص  را  آنها  تفاوت  بتواند  که  ندارد  امکان  دیگری  فرد  هر  یا  دار 
زمین  که  میهرچند  اما  ندارد  را  زارع  خصوصیت  تشخیص  توانایی  قرارداد،  عقد  هنگام  در  از دار  تواند 

به زارع استفاده کند. یک  2همین قرارداد را بپذیر یا نپذیرقدرت بازاری خود برای پیشنهاد قراردادی از نوع  
تواند فهرستی از قراردادها پیشنهاد دهد به طوری که زارع  دار زیرک در پرتوی چنین سناریویی میزمین

متوسط قرارداد زراعت سهم  بر گزیند، زارع  را  ثابت  اجاره  قرارداد  طبیعی  به طور  انتخاب پرتوان  را  برانه 

 
 (.   1986( و بریورمن و استیگلیتز )7، فصل  1984برای نمونه ن.ک. بارذان ) -1

 
برای    -2 امکان چانه  it-leave-or-it-takeمعادلی  معنا که  مو بدین  یا  موارد  زنی  قرارداد همین  نیست و شروط  بیشتر  ذاکره 

 مکتوب آن است.  
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 ثابت متمایل شود.  توان به سمت قرارداد دستمزد کند و زارع کم
صادقانه  می طور  به  پرتوان  زارع  اگر  کرد.  تشریح  را  قرارداد  خودانتخابی  نوع  قبلی،  مثال  در  توان 

)سخت خوب  محصول  ثمردهی  احتمال  آنگاه  کند  با  25کوشی  برابر  ثمردهی   75(  احتمال  و  درصد 
و    50متوسط به ترتیب برابر با  درصد است. این مقادیر احتمال برای یک زارع    25( برابر با  16محصول بد )

اگر روی آثار خودانتخابی تمرکز کنیم آنگاه درصد است.    75و    25توان برابر با  و برای یک زارع کم  50
دار قادر است تا  دار، زمینتوان فرض کرد که بدون توجه به پایش یا تکرارپذیری قرارداد توسط زمینمی

بودن مقادیر پیشین  الف توجه کنید که در عین مفروض  5-6ودار زارع را به کوشش کامل برانگیزاند. در نم
 گزیند.  سوم، چگونه زارع از میان سه رده قرارداد، خود یکی را بر میدستمزد و اجاره و قرارداد سهمی یک

تا زارعان خود را به چنین سبکی قطعهچرا زمین فقط یک قرارداد  دار  بندی کند؟ اگر زمین دار میل دارد 
اندازه کافی باال پیشنهاد می   دستمزد به  توان را برانگیزاند  کرد تا قید مشارکت زارع کمثابت با دستمزدی 

از قرارداد سهم از مازاد حاصل  با زارع متوسط چشم آنگاه  تا زارع سهمکرد.  پوشی میبرانه  بر مایل است 
بهتر بازدهی  ثابت،  دستمزد  قرارداد  به  نسبت  چون  بپذیرد  را  سهمی  این  قرارداد  در  اما  دارد  او  برای  ی 

به همین منوال، او قراردادی  وری بیشتر او را درو کند.  شود تا فواید افزوده بهره دار قادر میصورت، زمین 
ای به اندازه کافی باال تنظیم شده تا زارع پرتوان را به ترجیح قرارداد  دهد که با اجاره اجاره ثابت پیشنهاد می 

 شود.  ب نشان داده می 5-6بندی حداکثرکننده مازاد در نمودار تژی قطعهسهمی ترغیب کند.این استرا
 

 گری هاالگان مدل غربال -الف 5-6نمودار 
 0.25/ 0.75 0.5/0.5 0.75/ 0.25 احتمال ثمردهی خوب/بد 

 زارع پرتوان   زارع متوسط  توان زارع کم 
 2 2 2 6.25دستمزد ثابت= 

 2 2.09 1.94 0.33سهم=
 2.29 1.8 1.31 14.25ثابت= اجاره 

 
نمودار   با  زمین ب،    5-6در  ثابت  دستمزد  قرارداد  یک  همزمان  طور  به  𝑤دار  = قرارداد 5.35 یک   ،

با   θسهمی  = با    0.265 ثابت  اجاره  قرارداد  𝑟و یک  = می  15.6 زمین پیشنهاد  در دهد.  زیرک  دار 
دهد که در قالب آنها، یک زارع با هر سطح ای از قراردادها ارایه میفهرست قرارداد بهینه خود، مجموعه

انتخابی کم قرارداد  نوع  به  را  قرارداد خود  آشکارا  میتوان توانایی  ترجیح  بعدی  زارع  بنابراین  دهد.  ترین 
ایتبیین هاالگان از سهم  کند که در صورت وجود  ن است که قالبی میانی از قرارداد را نمایندگی میبری 

از زارعان می نوع متفاوت  نوع قرارداد، مازاد زمین چندین  اتخاذ راهبرد خودانتخابی  دار تواند در صورت 
آنگاه کم  nرابیافزاید. چنانچه   باشد  داشته  ثاتوان نوع زارع وجود  قرارداد دستمزد  به سمت  نوع  بت  ترین 

پرتوان می میگراید،  بر  را  ثابت  اجاره  قرارداد  نوع،  گونهترین  و  قراردادهای  دارد  میانی،  یا  متوسط  های 
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 .  1کنندسهمی متفاوتی را انتخاب می 
 

 کنندهدار بهینهگری هاالگان با زمینمدل غربال-ب 5-6نمودار 
 0.25/ 0.75 0.5/0.5 0.75/ 0.25 احتمال ثمردهی خوب/بد 

 زارع پرتوان   زارع متوسط  توان کمزارع  
 1.81 1.81 1.81 5.35دستمزد ثابت= 

 1.95 1.82 1.69 0.265سهم=
 1.96 1.35 0.74 15.6اجاره ثابت= 

 
هیچ  نمیالبته  توضیح  باال  رویکردهای  از  سهمکدام  اغلب  چرا  که  این دهند  تا  صورت    ها  به   50-50حد 

کاری پسماند  ( با مدلی که هزینه ریسک، سرپرستی و نظارت و هر گونه کم2002است. پرادیپ آگاروال )
می حداقل  را  سهم  زارع  گسترده  وجود  می  50-50کند،  توضیح  استفاددهد.  را  با  دنباله او  از  از ه  ای 

گریزی و  ای از سطوح ریسکبری یک قرارداد بهینه برای طیف گسترده دهد که سهم ها نشان می سازیشبیه 
این، آگاروال در می بر  افزون  است.  نظارت  ناحیه سهم هزینه  با  بیشتر سناریوهای همجوار  یابد که تحت 

منحنی  50-50  ،U هزینه این  مجموع  نماینده  قباشکل  در  به ها،  سهم،  متفاوت  پارامترهای  هموار ل  نسبت 
اغلب  است. این سهم  به طور دقیقی بهینه نباشد اغلب به بهینگی بسیار نزدیک    50-50است. حتی اگر سهم  

است نزدیک  بسیار  اقتصادی  انتخاب می  به سهم کارای  این رویبارها  از  کانونی و  نقطه  نماینده  شود زیرا 
های  بر اساس انصاف و مالحظات عادالنه، هزینه   50-50شرط تقسیم  جاذبی است که در صورت ترکیب با 

 کاهد.   زنی را میچانه 
سهم  همچون  نهادهایی  منطق  آنگاه  کنند  کار  درستی  به  اعتبار  بازارهای  و  اگر  کار  نیروی  اجاره  بری، 

می محدودتر  ثابت،  دستمزد  آنگاه قراردادهای  بدهند  و  بگیرند  وام  آزادانه  بتوانند  دهقانان  وقتی  شود: 
به مثابه بدیلی  ای زمین بخرند که به مالک امکان میتوانند قطعه می برای کار روی زمین دیگران،  دهد تا 

اقتصادهای   روی  آن  اثر  اعتبار،  بازارهای  شکست  علل  بعدی،  فصل  در  کند.  کشت  خود  زمین  روی 
 کنیم. توسعه و ابزارهای بالقوه چیرگی بر این معضالت و تدارک دسترسی فقرا به اعتبار را بررسی میبه رو
 
 
 
 
 

 
  1976( و رِید )1979های ریاضی خودانتخابی پویا توسط نیوبری و استیگلیتز )برانه و مدل های مشابهی برای زارعت سهمتبیین  -1

بندی، ن.ک.  از طریق استراتژی قطعه  اند. برای آشنایی با نمایش ریاضی شروط الزم برای حداکثرسازی مازاد( ارایه شده 1977و  

 (.   47، ص 2000سینگ )
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 فصل هفتم
 

 خرد هیاعتبار و مالانداز،  پس
 
 
 

  
 

نه آنقدر خوب که به او    دامایریکه از او پول قرض بگ   د یشناسیاو را م  یاست که به اندازه کاف  ، فردیآشنا
 . دی دهب پول قرض 

 رس یامبروس ب
 

 
بر روی کودکان، آزمایشی   1، والتر میشل از دانشگاه استانفورد، در مورد اثر »پاداش تأخیری« 1960در دهه  

انجام داد. در این آزمایش، کودکان چهار ساله که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار 
ها یک شدند و میشل برای هر کدام از آن گرفتند. کودکان به صورت تک به تک وارد یک اتاق ساده می

نبات را بخورند اما توانند آب گفته شده بود که آنها می نبات در درون بشقاب قرار داده بود. به کودکان آب
 نبات دریافت خواهد کرد. دو عدد آبهر کودکی که صبر کند تا میشل از یک مأموریت بازگردد، 

از کودکان مانند آگوستس گلوپ،آب  برخی  اتاق خارج شد  از  اینکه پژوهشگر  نبات را درون  به محض 
بقیه آنها    .دهان خود گذاشتند نیز سرانجام تسلیم وسوسه  اما  برای چند لحظه صبر کنند  بودند  توانسته  که 

شرکت    2پرتی های مختلف خود حواس نبات شدند. گروه دیگری از کودکان در تمرینمسحورکننده آب 
به  بستن چشمان آنها  نتوانند آب کردند:  اتاق، آواز   نباتطوری که  ببینند، راه رفتن و نشستن در گوشه  را 

نبات دوم را به عنوان پاداش به کودکان  دست زدن بین خودشان. وقتی که میشل برگشت آب   خواندن و
 داد. سپس او صبر کرد تا کودکان بزرگ شوند. 

نبات دوم بمانند  که توانسته بودند منتظر آب   یکودکانآور بود.  سال دیگر، شگفت های او در چهارده یافته

 
1 Delayed gratification 
2 self-distraction 
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  افتینبات درکه دو آب   یکسب کرده بودند. کودکان   1SATدر آزمون    شتر،ی ب  ازیامت  210  نیانگیطور مبه 
دهند، با همسن و ساالن خود    ق ی تطب  ط یخود را با شرا  توانستند یکه بزرگ شدند بهتر م  یکرده بودند هنگام

ت نبا آب   کیکه    یشدنده بودند. اما کودکان  یترموجود، آنها جوانان موفق   یهااریمع  شتریو با ب  ندیایکنار ب
 یطور کلقرار گرفتند و به   ینظمی در معرض تنش و ب  شتریکه بزرگ شدند ب  یکرده بودند، هنگام  افتیدر
 .افتندیدست  یکمتر  یهات یو روابط خود به موفق  هاتی فعال گریتنها در مدرسه بلکه در دنه 
اقتصاد  کی توسعه  خوب  آب   ی بخش  نخوردن  اقتصاددرباره  توسعه  است.  تصم  ی نبات  های  یم محصول 
حما  ی ریجلوگ  ی برا  یشماریب در  حاضر  حال  مصرف  فعال  تیاز  آ  ییهاتی از  در  که   یبازده   نده یاست 

 تحده،م  االتیمانند ا  یصنعت  یهادر کشور  افتهیتحقق    یو تکنولوژ  هیاز سرانه سرما  سابقهی دارند. سطح ب
قبل بوجود آمده است.  یهانسل  یگذارهیانداز و سرماپس  قیبلکه از طر یبه صورت تصادفاروپا و ژاپن نه 

 یابیکم  که موجب   هستند یسرانه  و تکنولوژ  هیسرما  ی سطح باال   یدارا ی از این دست،  ثروتمند  ی هااقتصاد
 شده است.  یزندگ افزایش سطحسطح دستمزد و   شیزااف ،یو تکنولوژ هیکار به سرما یرو ین ینسب

تشک به  یهاکشور  هیسرما  لیدر  پسرو  سرماتوسعه،  بان  یگذارهیانداز،  موسسات  به  پس   لیتبد  یو  انداز 
از سمت افراد    هیسرما  ریمس  رییباعث تغ  یقو  یمال  ستمیس  کی  .کنندیم  فایرا ا  یاتینقش ح  ،یگذارهیسرما

  نی از سود حاصل از ا یبخش گذاران،هیو سرما شودیمولد م یگذارهیبه سرما لیانداز به افراد مابه پس  لیما
  ند یفرآ  نیدر ا  یدینقش کل.گردانندیکنندگان باز مانداز نرخ بهره به پس   کیرا در قالب    هایگذارهیسرما

بانک  و درا  دارند و  یمال   یهاواسطه   گریها  بین به عهده  بهره پس   تفاضل  استقراضنرخ   ، در کنار انداز و 
 .شودی ها مآن  یکمتر، باعث سودآور ییاجرا یهانه یهز
 

 انداز ها و پسبانک 
وام شگفت  و  استقراض  که  است  سال    کینزد  یرسم  یدهآور  چهارهزار  باستان   قدمتبه  شناسان  دارد. 

کردند که قدمت آن به زمان    دایوام نوشته شده بود پ  ییابتدا  یهاها قراردادآن  یکه بر رو  یسنگ  ییهالوح 
سال    300تا  200باستان حدود    ونانی. در  گردد یمبر   ح یمس  الد یقبل از م  مدر سده هجده   انیبابول  یامپراطور

م  شیپ حت  یهنگام  الد،یاز  و  اعتبار  عنوان    یریگسپرده   یکه  جر  کیبه  از  فرهنگ   یاصل  انیجنبه 
از    ان یتوسط حکومت روم، روم  ونانی شد. پس از فتح    ترافته یتوسعه    یکرد، بانکدار   دا ی ظهور پ  ینیکارآفر

جنبه   یاریبس فرهنگ  یاجتماع  یهااز  نوآور  دیقل ت  انیونانییو  از  و  بانکدار  انیونان ییهای کردند   زی ن  ی در 
در    یپوشچشم پ  150تا    100نشد.  م  شیسال  جنبه   یار یبس  انیروم  الد،یاز  در   ان یونانیی بانکدار  یهااز  را 
 . 2بودند   ده یکار و تجارت خود گنجانوکسب  ی الگو

و استقراض    یدهوام   شرفتهینظام ساده و نسبتاً پ   یریگشکل  یچگونگی،تی آاز دانشگاه ام (  2006)  نیتم  تریپ
اوا اول را مستندساز  لیدر جامعه روم  اول، آن وام   یقرن  براکرده است؛ در روم سده    نیتأم   ی ها معموالً 

چهره   کیسند که توسط    کیبه    نی او همچن.شدندیصرف م  المللن یتجارت ب  یو حت  د یمصرف، تول  یمال

 
 آزمون ورودی دانشگاه در امریکا.  -1

 .  ( مراجه شود1991) لتی( و م1994)سیو یبه د هی اول یو بانکدار یپول ی هاستمیدر مورد س شتریمطالعه ب یبرا -2
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م اشاره  شده  نوشته  کولوما،  نام  به  به    کندیسرشناس  توصشراب   کیکه  هز  هی ساز  بود  فرصت    نه یکرده 
  یانکته   رد؛یدر نظر بگ  یمتماد  انیسال  یشده در ط  یپوشدر تاکستان را در قالب بهره چشم  یگذارهیسرما

اما همزمان با شروع  کند، استادش به او افتخار خواهد کرد.  شاره به آن ا   یمال  یدانشجو  کیکه اگر امروز  
امپراطور  یفروپاش برا  یآرام  تقاضا  اقتصاد آن،  با  افتیکاهش    زی ن  ی بانکدار  یروم و  ب.  نفوذ   شتریاعمال 

  یگناه، تقاضا برا   کیو شناخته شدن ربا به عنوان    یقرون وسط  لیمردم در اوا  ی اقتصاد  یدر زندگ  سایکل
 کرد. دا یبه سرعت کاهش پ ی بانکدار

بانکدار  رسدینظر مبه  در   یها در اواسط قرون وسطاز زمان تجارت طال و نقره توسط صراف  نی نو  ی که 
به   ی هاشهر و  اروپا  تکامل  بزرگ  لندن  مشخص  صراف  افتهیطور  ماست.  که  شدند  متوجه  از   توانند یها 

  یاریکنند. بس   سبک   یامن شهروندان ثروتمند، درآمد اضاف  یهاارزشمند در خزانه   یهاسکه  ره یذخ  قیطر
شکل ی،  بعد  هاینوآوری از   منجربانکدار  یریگبه  امروزی  است  ی  در.1شده  مردم  ابتدا  که    افتندیدر 

  ن یسنگ  یهاتر از حمل سکهآسان  اریبس  کنند،یم  افتیدر  یمحل  یکه از صراف  ییهاسپرده   دیرس  ییجابجا
خودشان را   یها جاقرار گرفت و سکه  یمورد اقبال عموم ایه به طور گسترد  دهایرس ن یاست. ا بیداخل ج

 دادند.  یکاغذ یهابه پول 
تقب نرخ   یهااز سپرده   یها برخو صراف  شودیم  حیدر زمان رنسانس، ربا کمتر  قبال  نزد خود را در  خود 

  توانند یکه م  افتندیدر  رکیز  یهااز صراف  یعالوه، برخ.  به دهندیوام م  رندگانیگبه قرض   ن،یمع  ایه بهر
کس از طر  ره یرا ذخ  یواقع  ی هااز سکه   یرتنها  و  رو  قیکنند  برجسته  طرح  که ضرب   ییهاسکه   ی چاپ 

 انیها در مسکه نیاند(، گردش اها ضرب کرده ها را آنسکه نیا کندیم  انیکه ب ی)به عنوان نشان کردندیم
 ره یبر ذخ  یمبتن  یبانکدار  بیترت  نیدهند. به ا   شیاز آنها درآمد خود را افزا  یستانو بهره   رندگانیگقرض
پریذخا  ی)کسر ظهور  نوآور  دای(  مزا  یدی جد  یکرد.  همه    یادیز  یایکه  البته  آورد.  ارمغان  به  را 
 .کردندیخواست نمخود را در  یهازمان پول  کیگذاران در سپرده 

هنگام مبه   یمشکل  سپرده   د یآیوجود  پول که  همزمان  بخواهند  کنند.    ی هاگذاران  برداشت  را  خود 
ذخ  ی مبتن  ی بانکدار اریذخا  ی)کسر  ره یبر  برا  ن ی(  را  مبانک  ی هراس  بوجود  سپرده   آوردیها  گذاران  که 

پول  بخواهند  برا  یهاهمزمان  بانک  اما  کنند  برداشت  را  تقاضا  ییگوپاسخ  یخود   ر یذخا  ،ینگیدنق   ی به 
که   ن یدرباره ا  عه یپخش شا  یدارد. حت  یروانشناس  شه یر  ک یها  بانک   ییکار اجرااشد. سازونداشته ب  یکاف

  کس چ یو برعکس اگر ه  شودیآن بانک م  ی اندازباعث راه   د،یبرآ  ییاجرا  یهااز پسِ کار   تواندیبانک م
توانا  یبرا  یمنطق  لیدل به  مد  کییی باور  در  اجر  تیریبانک  ا  ییاکار  آنگاه  باشد  افتتاح    نینداشته  بانک 

کار   عهده از    تواند ی که از قبل انتظار رود که م  شود یم  ی اندازبانک راه   ک ییدر صورت   ن ینخواهد شد. بنابرا
 .دیبرآ ریذخا تیریمد

نمودار   در  و  است  محتمل  نتیجه  با چندین  بازی  وضعیت، یک  می  1-7این  سپرده شود؛  تشریح  گذار  دو 
قرن   آلندنی  یعنی  هر کدلچهاردهم  و  دارند  بازی حضور  این  آنها در گلدسدر و چانسی در  از  سمیت  ام 

گذاشته   10بانک،   سپرده  فقط  کرون  بانک  نگاه   40اند.  سکه  ذخیره  صورت  به  را  خود  دارایی  درصد 

 
1- Kidwell, Peterson, and Blackwell (1993). 
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سدر  ی آلوقتدرصد بازدهی دارد. بنابراین   33دهد که ساالنه، درصد باقی را به دیگران وام می  60دارد و می
خواه مشتاق به  کرون به یک وام   12کرون در بانک سپرده بگذارند آنگاه بانک بدون درنگ    20و چانسی  

زمان    تا   که   کندگوساله نر خرج می  یک   دهد و هرفرود نیز پول را برای خریدنگوس هرفورد، وام می نام ا
گلدسمیت   بچراند.  را  آن  سالخی،یکسال  وقت  گ  8رسیدن  در  را  باقی  ذخیره کرون  بانک  اوصندوق 

شود. اگر بانک کرون تبدیل می  16کرون به    12نگوس،  رداختی اکند. پس از یکسال، به واسطه بهره پمی
پایین  اساس  بر  نقطه سربهبخواهد  بهره ساالنه ترین  آنگاه  به سپرده ای که می سر عمل کند  بپردازد تواند  ها 

با   اس  20برابر  قرار  کنیم که  اگر فرض  است.  بانک  درصد  تا  بازنشستگی گلدسمیت(    2ت  موقع  )تا  سال 
سدر و چانسی بتوانند سپرده خود را برای یکسال نگاه دارند آنگاه ارزش حساب و هر دو نفر آل فعالیت کند 

چنانچه آنها بخواهند سپرده خود را برای سال دوم هم حفظ کنند  رسد.  کرون می  12هر کدام از ایشان به  
 یابد.   کرون افزایش می 14.4شان به کب، ارزش حسابآنگاه بر مبنای بهره مر

پول در حساب خود دچار اضطراب شود.    زیپس از وار  یدر مدت کوتاه  یحال ممکن است چانس  ن یبا ا
را که از بانک   یاسکه   12  یبترسد که انگوس حت  نی از ا  ایانگوس شود و    ی هاگاو   ت یاو نگران وضع  دیشا

اسم نده  تیگلد  را پس  بسقرض گرفته  از    ارید که  با  یاسکه  16کمتر  بهره  نرخ  با احتساب    د یاست که 
اش خارج کند و البته که    یخود را از حساب بانک  یهاسرعت پول به   خواهدیاو م  نیپرداخت کند. بنابرا

پول   تواند ینم م  ی هاگاو   دن یاو صرف خر  ی هاچراکه  او  اما  که در    یاسکه   8  تواند یانگوس شده است. 
از از  ره یخزانه ذخ بهتر  تقاضا کند که  در مورد   یاست. آلسدر که کم  زیچدست دادن همه  شده است را 

مگاو دارد  اطالعات  چانس  داند یها  دغدغه  گاو   یکه  مورد  بدر  گاو   موردیها  مورد  در  آلسدر  ها است. 
خود را منحل کند، بانک تالش کند که حساب    ینگران است. اگر چانس  یاما در مورد چانس  ستینگران ن

باق  یبرا  یزیو چ  شودیورشکست م بماندینم  یاو  از   4او گرفتن    یرا.  از  بهتر   ز ی دست دادن همه چسکه 
که بوجود آمد،   یرا از حسابش بردارد. ترس شیهاتا سکه  شودیبه کار مبا شتاب دست   زیاو ن ن یاست. بنابرا

بانک در  ،یباز  نیدر ا  شودیمالحظه م  1-7همه متحمل ضرر شوند. همانطور که در نمودار   شودیباعث م
بازده اول  برا   4  ربراب  یسال  آن   یسکه  اگر  اما  داشت  خواهد  کدام  پاهر  در  کنند  صبر  دوم    انیها  سال 

 خواهد شد. بشان یسکه نص 14.4برابر  یدیعا
 

 بازی امور بانکی .  1-7نمودار 
 چانسی  1سال
 حفظ سپرده  بستن حساب   

 آلسدر 
 بستن حساب 

 4  0 
4  8  

 حفظ سپرده 
 8 

 2ادامه به سال 
0  

 چانسی  2سال
 حفظ سپرده  بستن حساب   
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 آلسدر 
 بستن حساب 

 4.8  0 
4.8  9.6  

 حفظ سپرده 
 9.6  14.4 
0  14.4  

 
م  نیچند را  نش  تعادل  مختلف  گرفت.    یباز  یبرا  توانیحالت  نظر  در  ا  کیبانک  که    نیحالت  است 
م   کیبانک    تیفعال به طول  اول  60  یو چانس  رآلسد  ی و هر دو  انجامدیسال  از    هی درصد سپرده  را  خود 

را در بانک   شانیهاها در سال اول سپرده آن   یاست که هر دو  ن یتعادل نش ا  گری. حالت ددهندیدست م
 یو چانس   رحالت آلسد  ن یکنند. در ا  ینگه داشته اما در طول سال دوم مضطرب شده و حساب خود را خال

با در  رندیگیاز حالت قبل قرار م  یبهتر  طیدر شرا   ه یدرصد سپرده اول   52سکه    4.8تنها    افتیاما همچنان 
سال دوم    انیسپرده خود را تا پا  هانآ   یکه هر دو   دهدیرخ م  یاند. تعادل سوم زمانخود را از دست داده 

 . شودیهر کدام م ب ینص  یدرصد 44 یدیسکه، عا 14.4 افت یحالت با در ن یدر بانک نگه دارند و در ا
برا  اگر بخواهد  فعال  nیبانک  به  ادامه دهد،    تیدوره  برا  nخود  برا   یحالت ممکن  نش    تی فعال  یتعادل 

 ک ی در    ینی و بدب  ی نیبنامطلوب است. خوش  ، یثباتیحالت ب  ن یمتصور شد. واضح است که ا  توانی بانک م
دا بدب  در حال رفت   ماًیاقتصاد  اما قسمت  رفتا  ینیو آمد هستند  نوع  باعث شکل  که خود    شودی م  یرآن 

 . شودیآن م  یباعث فروپاش
نهاد  کیخوشبختانه   ساده  نسبتاً  حل  اجرا  ی برا  ی راه  ا  ییمشکل  دارد.  وجود  زمان   ن یبانک  از  حل  راه 

بانکدار  وحشتناک  ا  یتجربه  در  بزرگ  رکود  آن    االت یدر  در  که  کرد  ظهور  ب   4000متحده    نیبانک 
)معموالً به نام    1933  یقانون بانکدار بی بحران منجر به تصو  نیورشکست شدند. ا  1933تا    1929  یهاسال

گلس م  زین   گال یاست-قانون  که شودیشناخته  شد  درنگ،  (  ب  بدون  شرکت  آن  از  فدرال  مهیبعد    سپرده 
(FDIC  )می حق تنظ  یدالر در ازا  5000حساب سپرده تا سقف    یبرا  یامه یقانون در اصل ب  نیاد. ش  سیتأس 

برا رزرو  فدرال  فعال  ی کننده  بر  رزرو    ه ک   دهدیم  ه ی ارا  یدولت  ی هابانک   ت ینظارت  فدرال  آن  از  قبل  تا 
مستق ا  یمیدخالت  ا  نیدر  نداشت.  موفق  ن یمورد  به  بالفاصله  از   کی.  افتیدست    تی طرح  پس  سال 

  یرا برا   FDICمهیب  یهاتیفعال  کایدولت آمر  1980بانک ورشکست شدند . در سال    9تنها    FDICسیتأس
ازا  100پوشش   به  دالر  داد.  یهزار  گسترش  حساب  به   مه یبهر  شگفت طسپرده  ساز   یزیانگور  وکار در 

را    طیدر اقتصاد کمتر مح  ینی است که بدب  یمعن  ن یشده به ا  مه یحساب ب  کیبانک موثر واقع شد.    ییاجرا
که خود آن    شود یندارند باعث م  ینگران   ی برا  ی لیدل  گران ید  کهن یفرد دانستن ا  ک یی. براکندیهراسناک م
دل نهاد   داشته ن  ینگران  یبرا  یلیفرد هم  ب   ییهاباشند.  ارا  مهیکه  ب  کنندیم  هیسپرده   شتریدر حال حاضر در 

( و  1989) ه یجری(، ن1985)  ا ی(، کلمب1985)از سال   ایدر حال توسعه مانند کن  ی هاو کشور یصنعت یهاکشور
 ی هاها بانک در حال توسعه، دولت   یهاکشور  گریاز د  یاری. در بس1هستند   تی( در حال فعال1990)  لیبرز

فشار  وجود  صورت  در  را  شده  ق  ایو    یاسیس  یهاورشکسته  با  بانک  آن  بودن  نجات   د یبزرگ  ضمانت 

 
1- Mas and Tally (1990). 
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  مه یها ب شود. اگر حساب   یاست که خود ممکن است باعث کژمنش  ن یسپرده ا  مه یب  یاساس  رادیااما    .دهدیم
اگر   نی ها دارند. همچنبانک   یدهوام   یهات یبر فعال  نظارت  یبرا  یکمتر  زه یگذاران انگشده باشند، سپرده 

بانک  بحساب  امن  شبکه  توسط  بانک   مهیها  است  ممکن  شود  فعالمحافظت  وارد   مخاطره پر  یهات ی ها 
برا  زیشوند. راه حل تجو  یدهوام  اطم  ی برا  یمشکل، وضع مقررات دولت  نیا  یشده  از نحوه   نانیحصول 
 ی ده انداز و وام جواب خود را پس داده است. بحران پس   ی موارد به خوب  شتر یهاست که در ببانک  یدهوام 

توسعه    ی باز  هیوجود از منظر نظر  نی. با ا کندیم  ییاستثنا خودنما  کیبه عنوان    1980متحده در دهه    االتیا
بس  کییگذارسپرده   مه یب ا  یقو   ار یمثال  ا  یباز  کیتواندینهاد م  کیموضوع است که    ن یاز  مورد    ن ی)در 

 پارتو  تعادل نش حل کند.  یشکار گوزن( را به نفع برتر
 

 ی دهها و وامبانک 
وام  بازار  برا  کی  در  مال  یاعطا  ی مشکل  معامالت  در  بازار   یوام  دارد.  د  ی اعتبار  یهاوجود   گری مانند 

 ک یی . وقتکندی مسئله را روشن م  نیو قرض دادن پول ا  بیس  کیدنیخر  نی. تفاوت ب کنندیها کار نمبازار
م بازار  به  م  ب یس  کیتا    رودینفر  او  کرم    یهاقسمت   ب،یس  یهای کبود  تواندیبخرد،  و  شده  فاسد 

بب  یهایخوردگ اما تشخ   یخراب کار آسان  بیس  کی ص ی. تشخندیآن را  کار   یوعده تو خال  کیصیاست. 
  تی وعده و در آن مطلوب  کیمعاوضه پول است با    ،یاست. معامله اعتبار  نیا  یو مسئله اصل  ستین  یآسان

 سخت است.  اریوعده بس ت یفیک  صیدارد و تشخ  ی وعده بستگ ت یفیدهنده به ک قرض
ی، مشکل در معامالت اعتبار  نی . اول1سه مشکل متفاوت است   یحداقل دارا  یمعامله اعتبار  ک،یجهیدر نت

ازا  رنده یگقرض  چون است.  کژگزینی   بازپرداخت آن در آ  ی پول را صرفاً در   رد،یگیقرض م  نده یوعده 
)  رندگانیگوام   یبرا انگ   ا یپرمخاطره  ا  یبرا  زه یمتقلب(  به  اشودی م  جادیا  ربازا  نی ورود    رندگان یگوام   ن ی. 

برا است  تما  یممکن  خود  از  باالتر  بهره  نرخ  صورت  لیپرداخت  در  دهند،  ه  ی نشان  است  ممکن   چی که 
کژمنش  ی برا  یقصد مشکل  به  مربوط  دوم  مورد  باشند.  نداشته  آن  است     یبازپرداخت  ممکن  است. 

به عبارت   ایاسب سه پا استفاده کنند    یبر رو   ی شرط بند  ی که قرض گرفتن برا  ییهااز پول   رندگانیگوام 
قابل اتکا محدود تا    نی کنند. اگر قوان  یگذاره یباال سرما  یبازده  لیدر معامالت پر مخاطره اما با پتانس  گرید

ممکن    رندگانیگخود را ندارند محافظت کنند، وام   ی بازپرداخت بده  یی که توانا  یرندگانیگاز وام   یحد
 یممکن است بخش   نی ها همچنکنند. آن   دای پ  زه یباالتر انگ  سکیبا ر  ییها پروژه   دریگذارهیسرما  ی است برا

ا به   نیاز  را  برا  یهایگذارهیسرما  یجاوام  شخص  یمولد،  مشکل   یمصارف  سوم  مورد  کنند.  خرج 
حت پروژه   یاجراست.  در  سرما  یهااگر  وام   یگذارهیخوب  بازهم  از    رندگانیگشود،  است  ممکن 

  ط یها را در شرادهنده وام   ها،یکاست  نی از ا  کیهر  یسرباز بزنند. در معامالت اعتبار  شانیهای دهب یدهبازپس
دهندگان ممکن است در وهله اول وارد وام   ،یذات  یهانقص   نگونهیوجود ا  لیبه دل .دهدیقرار م  ینامساعد

 .  نندیصدمه بب ه یناح ن یاز ا رندگانیگوام  نیبازار نشوند و بنابرا
  زهیبرندگان جا  تزیگلیاسپنس و جوزف است  کلیاساس جورج آکرلوف، ما  یهادگاه ینکات بر اساس د  نیا

 
 (.  1990درباره معضالت مربوط به بازارهای اعتباری ن.ک. هاف و استیگلیتز ) -1
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اقتصاد در   بازار  استخراج شده   2001سال  نوبل  نشان دادند  ب  ییهااست؛ آنها  و  اعتبار  بازار  از   مهیهمچون 
است    یاطالعات  تیمز  یاراطرف معامله، د  کی. اگر همه بدانند که  برندیمشکل اطالعات نامتقارن رنج م

ع خود در معامله  اطالعات به نف  نیاز ا  تواندی( و مداندینم  گریکه طرف د  داندیرا م  ییهازیطرف چ  کی)
به  محروم  طرف  کند،  م   یسادگاستفاده  سرباز  معامله  در  شرکت  نتزندیاز  در  به   ی امعامله  جه، ی.  طور  که 

  نی ا  ، یاعتبار  ی هابازار   نه ی. و در زمدهدی اغلب اصالً رخ نم  ، هر دو طرف سودمند باشد ی برا  تواند ی بالقوه م
 نخواهند شد.   یمال نیبالقوه سودآور، تأم یهااز پروژه  ی اریمعناست که بس نیبد

 لی درآمده  و تبد  ری( به رشته تحر1981)  س یاندرو وا  یبا همکار  تزیگلی که توسط است  یااز مقاله   یدر بخش
پرداخته شده    ی اعتبار  ی درک ما از مشکالت بازارها  زان یمقاالت اقتصاد شده، به م  نیتراز مشهور   یکیبه  

دهندگان و  منافع وام   انیم  یها تضاد اساسدارند، چراکه آن   ید که ارزش بررسهستن  هانش یخود ب   نیاست. ا
شده است که در  ده یکش  ریبه تصو  2-7مقاله در نمودار    ن یا  ی دیکل  نشی . بسازندیرا روشن م  رندگانیگوام 

بازده تابعوام   کیو    رنده یگوام   کییبرا  ی آن  بازده  یدهنده  نرخ  سرما  یاز    یگذار هیناخالص 
 . دهدیدالر وام را نشان م کی، از Rرنده یگقرض

دهنده به ازای هر گیرنده ملزم به پرداخت آن به وامای است که وامدهنده نرخ بهره نشان rدر این نمودارها،  
گذاری امن با گذاری وجود دارد. اولی یک سرمایهشود. فرض کنید دو نوع پروژه سرمایهیک دالر وام می
 R̅گذاری با ریسک است. ارزش انتظاری این پررروژه هررم است. دومی یک سرمایه  R̅مئن  بازده ناخالص مط

دهنررده اصررل ، ما فرض خواهیم کرد کرره وامR=0. اگر pR̂= R̅است و  P<1>0با احتمال  R̂> R̅است اما 
کمتررر  R. هنگررامی کرره 1گیرنده برابر صفر خواهد بودیک دالر پول خود را از دست خواهد داد و سود وام

1+r  شررود و وقترری  گیرندگان به صفر محدود میباشد زیان وامR  گیرنررده مقرردار برراالیی باشررد، وامR-1-r 
 r+1پررروژه برراالتر از    یاگر بازده  م،یموضوع نگاه کن  نیدهندگان به ااگر از منظر وامبدست خواهد آورد.  

برره مقرردار  رنررده یگکه وام یکه در حال  دیا توجه کنباشد، وام دهنده تمام پولش را بازپس خواهد گرفت. ام
 نررهینکههزیممکررن اسررت سررود ببرررد. بررا فرررض ا یشررتریدهنده به مقدار بممکن است ضرر کند، وام  یکمتر
 rدالر وام بدسررت آورد برابررر  کییرر برا توانرردیکرره او م یدهنده صفر باشد، حداکثر سررودوام  یبرا  هیسرما

 خواهد بود.
دهنررده در گیرنررده و واماستیگلیتز و وایس نشان دادند که چگونه اشکال مختلف عملکرد بازدهی برررای وام

شررکل محرردب عملکرررد  7-2های پرمخاطره و امن تضاد منافع ایجاد کند. با توجه به نمررودار انتخاب پروژه 
باشد. در حالی کرره بررازدهی تر  ها جذابهای پرمخاطره برای آنشود پروژه گیرندگان باعث میبازدهی وام

 ΠB= (1 – p) 0+ pهای پرمخاطره برابرو برای پروژه  ΠB= R̅ – 1– rهای امن برابر انتظاری در پروژه 

(R̂ – 1 – r)  .است 
 : های پرمخاطره بیشتر است چراکهدانیم که بازدهی انتظاری پروژه ما می

pR̂ = R̅   و– (1 + r) < – p (1 + r) 

 
جا فرض تر شدن مسئله ما در اینکنند وثیقه منقول ارزشی بین صفر و میزان وام دارد. برای ساده استیگلیتز و وایس فرض می  1

 های در حال توسعه رایج است.ای که در بیشتر کشورای در کار نیست. مسئلهوثیقه کنیم هیچمی
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را عهده دار شررود کرره  ΠL = rهای امن با بازدهی گیرنده پروژه خواهد تا وامدهنده میطور معکوس، وامبه
، pدهندگان با احتمال دهندگان است و در آن وامهای پرمخاطره برای واممتضمن بازدهی باالتری از پروژه 

 است. ΠL = prطوری که کنند، بهرا کسب می rای معادل بهره 
که در بازار اعتباری های مهمی را در بر دارد. اول ایندهند که این نتیجه، داللتاستیگلیتز و وایس نشان می

ای بررا ریسررک برراال تمایررل دارد نرررخ گیرنررده دارای پررروژه وجود خواهد داشت. یک وام  کژگزینیمشکل  
گیرنررده کرره مسر باقی بماند، در حالی که یک وابهرا بپردازد و همچنان در نقطه سر R̂ – 1تر از ای باالبهره 

را بپردازد. ایررن برردین معناسررت  pR̂ – 1ای معادل ای امن را در دست دارد تنها تمایل دارد نرخ بهره پروژه 
دهنرردگان در برراال بررردن نرررخ بهررره در که اگر یک پروژه پرمخاطره به اندازه کافی مخاطره آمیز باشد، وام

مازاد تقاضا برای سرمایه وجود داشته باشد چراکه سطح نرخ تسویه کننده بازار مردد خواهند بود، حتی اگر 
شررود. ایررن دهنرردگان میگیرندگان قابل اعتماد از بازار و در نتیجه کاهش سود واماین امر باعث خروج وام

های در حال توسعه است. بنابراین هرکسرری خصوص در کشوریک توضیح قابل قبول برای کمبود اعتبار به
تواند افزایش یابررد ها نمییج وام بگیرد چراکه نرخ بهره مانند قیمت در دیگر بازارتواند در نرخ بهره رانمی

های اعتباری وجود کند که چرا کژمنشی در بازارها همچنین بیان میو کمبود اعتبار را از بین ببرد. نتایج آن
باشررد کرره می R̃ابررر کاری را در نظر بگیرید که بررازدهی ناخررالص مطمررئن آن برودارد. به عنوان مثال کسب

های پرمخاطره است، بدین معنا که بازدهی انتظاری آن باالتر از بازدهی انتظاری پروژه  R̂و   R̅مقدار آن بین  
هررای پرمخرراطره انتخرراب قرار گیرد، آنگرراه پروژه  R̂ – 1و  R̃ – 1خواهد بود. اگر نرخ بهره بین  pR̂یعنی 

 ته باشند!شوند، حتی اگر بازدهی انتظاری کمتری داشمی
 

 دهنده گیرنده و وامهای وام. استیگلیتز و وایس: انگیزه2-7نمودار 

 
 

شکست    ی هاامد یفکر کردن در مورد علل و پ  ی برا  ی خوب  اریچارچوب بس   س یو وا  تزی گلیکه است  یدرحال
در حال توسعه،   یهاکرد که در کشور  دایپ  یتوان موارد  یم  یسختارائه کردند، در عمل به   یبازار اعتبار

ها  آن   کهنیخاطر اکنند. در درجه اول به   یگذارهیپرمخاطره سرما  یهامنافع خود در پروژه   یفقرا در راستا
در   ی هاکه در کشور   ی هستند، در حال یخنث  سک یر  رندگانیگها و وام ه دهند در مدل خود فرض کردند وام 

ر به  فقرا  توسعه  نت  یزیگر  سکیحال  در  شا  جه،یمعروفند.  عمل  در  ا  ترعیآنچه  که   نیاست  است 
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بخش   ریفق  رندگانیگوام  انحراف  شخ  یبا  مصرف  در جهت  وام  داده   وعده   یگذارهیسرما  یجابه   یص از 
ر افزاوام   سکیشده،  را  ادهندیم  شیدهندگان  مرفتار  گونه ن ی.  که    ی رندگانیگوام   تی مطلوب  تواند یها  را 

مانده )و    یباق  هیمقدار سرما  کهن یدهد، اما احتمال ا  ش یها رجحان دارد را افزاآن   ی مصرف حال حاضر برا
ا  یکاف  ی شده( بتواند بازده  یگذارهیسرما  ی من از بررس  ی. در تجربه شخص  ابدیی کند، کاهش م  جادیرا 

کم   رنده یگوام   کیاز    حیمشاهده صر  کیخرد، من تنها    یمال  نیبرنامه تأم  یبرا  رندگانیگصدها نفر از وام 
که    ابانیدستفروش کنار خ  کیکرده بود:    یگذارهیپرمخاطره سرما  یا درآمد بدست آوردم که در پروژه 

نامت وام  یجانسسهم  مقدار  در  یاز  که  خر  افتیرا  به  را  بود  بود.    دیکرده  داده  اختصاص   ظاهربه چتر 
در شهر  یبرا  یبندشرط باران  هوا  یبارش  تحم  یبا  و  ها چتر  یبرا  یانباردار  یباال   یهانهیهز  لیخشک 

  .اوردیفروشنده به ارمغان ب  یاز درآمد را برا  یلیس توانست یم
شررود تررا امررا صرررف نظررر از ماهیررت رفترراری، مشررکل اطالعررات نامتقررارن در بازارهررای اعتبرراری باعررث می

گری دسررت برره غربررالشررود یررا نرره  ها بازپرداخته میکه آیا وام آندهندگان برای حصول اطمینان از اینوام
کنررد چراکرره نرررخ بهررره در ها را به خود جلب میگذاری بزرگ توجهگونه سرمایهبزنند. در این فرآیند هر

گونرره کنررد. سررود زیرراد ایندهنده میشود و سود قابل توجهی را نصیب وامیک وام بزرگ چندین برابر می
هررای کرروچکتر هسررتند کرره رآیند این متقاضرریان وامکند. در این فگری را توجیه میهای غربالها، هزینهوام

کنررد. گری را توجیرره نمیهای غربالها هزینهگونه وامشوند چراکه سود نسبی کم ایندستِ آخر قربانی می
هررای کننررد، در نتیجرره فقرررا در بازارهررای کررم تقاضررا میجایی که این فقرا هستند کرره واماین از آنبرعالوه 

 ماند.اله باقی میک اعتباری سرشان بی
کرره، گذاری فقرا باید توسط خودشان تأمین مالی شود. بررا وجررود اینهای سرمایهدر نتیجه، بسیاری از پروژه 

این فقرا هستند که حداقل توانایی تأمین مالی را دارند، زیرا طبق تعریف فقرا کسررانی هسررتند کرره اخررتالف 
حال، بدون دسترسرری برره اعتبررار، همچنرران از طریررق این  ها بسیار کم است. باهای زندگی آندرآمد و هزینه

تواند رخ دهد. های زندگی فقرا، انباشت سرمایه میگذاری همین اندک اختالف بین درآمد و هزینهسرمایه
را کسانی که کمترین نیاز به سرمایه را دارند، به راحتی آن  -دهداین یک دام توسعه کالسیک را شکل می

آورنررد. شرربیه آنچرره را بدست میسختی آنانی که بیشترین نیاز به سرمایه را دارند بهآورند و کسبدست می
شوند و فقرا، به عنوان قربانیان مشاهده شد، در غیاب وجود مکانیسم رسمی بیمه، ثروتمندان، ثروتمندتر می

 مانند. اطالعات نامتقارن بازار، فقیر می
 

 شود یحل م یدهوام یاقتصاد ثروتمند، چگونه باز کی در 
 گونهنیا نکهیحل شده است. اول ا  وه یبه دو ش  افتهیتوسعه   یهادر اقتصاد  یاعتبار  یهامعامالت بازار مشکل
 کررایدهنررده اعتبررار در آمردارند. سه سازمان عمررده گزارش  یقابل اعتماد  یها شبکه اطالعات اعتباراقتصاد

را  یمعامالت اعتبررار ونیلیها مصد هب وطیکه اطالعات مر   نیونیو ترنز   نی، اکسپر  کسیوفیوجود دارد، اک 
. شررودیاو ثبت م یدر بازپرداخت وام خود غفلت کند، در نمره اعتبار  رنده یگوام  کی. اگر  کنندیم  نیتدو

کرره  یو دربرراره وامرر  شودیمحتاط م رنده یگوام نیدرباره قرض دادن به ا یکل تا حدود  کیبازار به عنوان  
روش  نی. در اشودیوضع م  یتررانهیگسخت  طی( شراره یوام و غ  زانیم  ،)نرخ بهره   ردیبعد بگ  دفعه  تواندیم
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نسبت به اعمالشان و دادن  رندگانیگدهنده اعتبار با پاسخگو کردن وامگزارش ستمیجامع س تیساوب  کی
دهنرردگان و وام  نیدهنرردگان باعررث پررر کررردن شررکاف اطالعررات نامتقررارن برر اطالعات قابل اعتمرراد برره وام

 .شودیم شرفتهیپ یهادر کشور رندگانیگوام
 سیانررد، تأسرر حررل کرده  قیرر را از طر یدهرر وام یمشررکالت برراز افتررهیتوسررعه  یهاکرره اقتصرراد یروش دومرر 

کرره حقرروق  شررودیاثر اِرناندو دسوتو بحث م هیاست. در کتاب مشهور راز سرما  تیلکحقوق ما  یهاستمیس
 یامرروال  صرراحبیقانون  یفرد با عنرروان  کیکه    یدر بازار است. هنگام  هیباز کردن قدرت سرما  دیکل  تیمالک

خانه بسازد،  کیتواند  یبلکه م ردیبه کار گ  یهدف کاربرد  کیاز اموال خود در    تواندیتنها منه  شود،یم
 ،یرریدارا تیرر طور مشررخص مالکو برره ،یرری. دارانرردازدیکار راه بوکسررب  کیرر ایمزرعه پرورش دهررد و    کی
 ده یرر ناد یهررااز کارکرد یکرر ینیعمل کند. دسوتو معتقد است، ا یاعتبار یهادر بازار قهیعنوان وثبه  تواندیم

انباشررت  یماننررد اهرمرر  هررانیطور خرراص اسررت. ابرره  نیزم  تیو مالک  یطور کلبه  تیگرفته شده حقوق مالک
سوتو وراستا د نیممکن خواهد بود. در ا ریغ  یصورت رشد اقتصاد  نیا  ریو در غ  کنندیم  لیرا تسه  هیسرما

 یعامررل رشررد برراال  نیترررمهم  کررایآمر  هیرر عنوان مثال، سرراکنان اولاست. به  نیزم  تیمالک  یمعتقد به واگذار
در حررال توسررعه، فقرررا  یهاکشررور شررتریحال، در ب نیا اند. باه متحده بود االتیدر ا  خیدر طول تار  یاقتصاد

اقتصاد به  اتیهستند که در ادب کنند،یم  یکه در آن کار و زندگ  ینیزم  یبر رو  تیمعموالً فاقد عنوان مالک
 نیتررراز مهم یکرر یبه فقرا  نیزم تیمالک یکه واگذار کندیمعروف است. دسوتو بحث م  یرسم  ریغ  بخش

در معررامالت   قررهیدر حررال توسررعه اسررت. اسررتفاده از وث  یهادر کشررور  یرشد اقتصرراد  شیافزا  یبرا  طیشرا
. میاکرده  تمرکزآن  ییمشکل اجرا یما رو جانیرا حل کند که در ا یدهوام  یمشکل باز  تواندیم  یاعتبار
کرره در  دیرر الف مشرراهده کن  2-4در نمودار    یدهوام  یاصالح ساده در باز  کیقیرا از طر  نیا  دیتوانیشما م

 30) نرررخ بهررره  شررودیدهنررده برردهکار مدالر برره وام 13و  ردیرر گیدالر وام م 10معادل   رنده یگوام  کیآن  
 کیرنرردهیگوام دیدارد. فرض کن  یدرصد  100  یبازده  یگذارهیکه سرما  میکنیدرصد(. در ادامه فرض م

 یدالر برررا 2معررادل  یانررهیو بانررک هز گررذاردینزد بانک م قهیدالر را به عنوان وث  14به ارزش    نیقطعه زم
 مشاهده کرد. توانیم 3-7را در نمودار  یدهوام یدر باز یبازده رییتغ نی. اشودیمتحمل م قهیتملک وث

 
 دهی پایه . بازی وام3-7نمودار 
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 دهرردی. بانررک وام ممیرسرر یم یدیرر معکوس، )قرض؛ بازپرداخت( به تعادل نش جد  یحال، با روش استقرا
برره تملررک درآوردن  قیرر در بازپرداخررت وام خررود، بانررک از طر رنده یگوام یدر صورت ناتوان  یچراکه حت

است   نیا  3-7وداردر نم  یباز  نیا  ینظر دسوتو، در راستاکند. نقطه  افتیدر  یشتریب  یبازده  تواندیم  قهیوث
دالر کرراهش دهررد کرره   10را برره کمتررر از    رنررده یگوام  قهیارزش وث  تواندیم  نیزم  یرسم  تیکه فقدان مالک

کرره   ییاز آنجررا  نکررهی: اول اآوردیدو مشررکل را بوجررود مرر   نیرر اسررت. ا  یافتیرر وام در  یکمتر از ارزش اصررل
عامررل بازدارنررده در  کیرر عنوان در وهلرره اول برره نیرر دادن دارد، ا از دسررت یبرررا یکمتررر زیرر چ رنررده یگوام

بانررک از  تیوام را بررازپس ندهررد، وضررع  رنده،یگاگر در واقع وام  کهنی. دوم اکندیبازپرداخت وام عمل م
 اریبسرر  یصررنعت یهاکه در کشور تیرابطه، حقوق مالک  نی. در اشودینداده بود بدتر م  یوام  چیکه ه  یحالت

تررر هررا را معتبرکه وعده بازپرداخررت وام  آوردیرا به ارمغان م  تیمنا  یمعامالت اعتبار  یجا افتاده است، برا
 گونررهنی. البترره اگرررددیرهررا م یرشررد اقتصرراد  یهالیپتانس  ،یگذارهیاهرم سرما  قیاز طر  جهیدر نت  کند،یم

کرره  یکسرران یدر حال توسررعه برررا  یهامتوسط و باال در کشور  یهاطبقه  انیدر م  یمعامالت در بخش رسم
است که رشد  نیها روشن شده، مرسوم است. اما نقطه نظر دسوتو اآن  یبرا نیزم  تیو مالک  تیکحقوق مال

 در نطفه خفه خواهد شد. نیبر زم تیباال بدون داشتن مالک یاقتصاد
 

 شود یحل م یدهوام یتوسعه، چگونه بازیروبههادر اقتصاد 
ندارد، حت  یدهگزارش  یرسم  ستمیدر حال توسعه س  یهادر کشور  طور معمول،به  حقوق   یاعتبار وجود 

  یها به راه حل  دیبا  یدهوام   یحل باز  یها براکشور   گونهنینشده است. در ا  فیبه طور کامل تعر  تیمالک
ب  یرسم   ریغ طول  در  شد.  متوسل  ان  ستی و خالقانه  و  زمان  توسعه  اقتصاددانان  گذشته،    یادیز  یرژسال 

ماه  درک  کرده   یررسمیغ  یهابازار   ت یصرف  بساعتبار  م  ی اریاند.  استدالل  اقتصاددانان    د ی شا  کنند،یاز 
در   یهادر کشور  نانیبه سمت کارآفر  هیسرما  تیکردن راز هدا  دایکاهش فقر در جهان پ  دیکل  نیترمهم

 حال توسعه است. 
 هاتیشخصرر گونهنیهسررتند. ا  یرسررم  ریرر غ  یهااعتبار در اقتصرراد  نیتأم  یاتیمنابع ح  یرسم  ریغ  دهندگانوام

 یترسررناک مررزدوران را در ذهررن مررا تررداع  یو چهررره   یرریطال  یهاانسان با دنرردان  کیاز    یریمعموالً تصو
 یهادر اقتصاد  گاندهندوام  نیکه ا  یدرک نقش مهم  م،یکه در ذهن دار  یخشن  ریاز تصو  ی. جداکنندیم
حررائز   اریبسرر   شررود،یم  یاز کجررا ناشرر   رنرردگانیگها بررر واماعمال قدرت آن  نکهیو ا  کنندیم  فایا  یرسم  ریغ

 است. تیاهم
اصلوام   شتر یب  یبرا شغل  وام  دادن  ن آن   یدهندگان،  آن ستیها  معموالً خر.  و  کاال، صاحب   داریها   ا یخانه 

که    یامحله   ایدهندگان در روستا و  چه که به وام هاست. آن آن   یجانب  ت یاغلب فعال  یدهتاجر هستند. وام 
م  کنندیم  یزندگ ز  ی آورجمع  دهد، یقدرت  حرفه  ادیثروت  موجب  مثال    یبه  عنوان  به  خود 

معامله  یشگیپتجارت مال  یدسترس  ا یو    یگرو  منابع  طر  یرسم  یبه  از  مال   یدسترس  قیاست.  منابع   یبه 
 ی رسم  ر یو بازار غ  یبازار رسم  ن یکانال انتقال دهنده اعتبار ب  ک ینقش    توانند یدهندگان موام   نیا  ،یرسم
 کنند.  فایرا ا
 یدر مورد نقش تاجران برنج به عنوان واسطه اعتبررار برررا یقاتیتحق  1997در سال     یفلورو  و دبراج ر  ایمار
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 یدهرر در وام یبرررنج محلرر  دیرر سررب سررود از تولگران با هدف ک معامله نیانجام دادند. ا نیپیلیکشاورزان در ف
 یاطالعات یایروابط و مزا موجبهگران برنج بنشان دادند که چگونه معامله ی. فلورو و رکنندیمشارکت م

برره  یرسررم یانتقررال اعتبررار از بخررش مررال  یمجرررا  تواننرردیانررد، مکه از ائتالف با کشرراورزان بدسررت آورده 
با کشرراورزان  یتعامل تکرار قیدهندگان از طرگران و واممعامله  نیباشند. ا  ینیپیلیو کشاورزان ف  انییروستا

وکار بازپرداخت وام نسرربت ساز یاجرا ازیبا داشتن امت  نیو  همچن  هاآن  یبرا  ابینقش بازار  یفایو ا  یمحل
 هستند. یادیز یایمزا یدهندگان داراوام گریبه د

که در طررول زمرران  رندگانیگدرباره وام یاطالعات تیمز  کیبه    یابیدست  قید از طردارن  لیدهندگان تماوام
در مطالعرره خررود  یطور کرره فلررورو و رکننررد. همرران میتحک  یقدرت خود را در بازار اعتبار  دیآیبوجود م

بالقوه خود که در درمعامالت  انیاز مشتر کنندیم یدهندگان اغلب سعگران برنج و واماند که معاملهآورده 
و  کننرردیمکرررر شررروع م  یشرر یآزما  یهاها ابتدا با وامرا بدست آورند. آن  یاطالعات  کنندیشرکت م  گرید

را   رنرردگانیگبرره وام  یشررنهادیپ  یهرراواع اعتبارمقرردار وام و انرر   ز،یآمتیرر سپس در صورت بازپرداخت موفق
در برداشررت  شررنهادیپ کیرر برنج ابتدا ممکن است بررا  گرلهمعام کی،ی. در مثال فلورو و ردهندیگسترش م

دهنده ممکن است در مرحله به پول خود برسد، وام  تیکشاورز شروع کند. اگر او با موفق  کیمحصول به  
 ب،یرر ترت نیرر ا خانرره کشرراورز بررا او وارد معاملرره شررود. برره  یسرراختن سررقف برررا  ایرر وانیح  کیدیخر  یبعد برا

 یاعتبررار یهرراها  در بازاربد یخوب از بد، بر مشکل بقا  رندگانیگوام  یگربا غربال  توانندیدهندگان موام
 شود. انیب 4-7در نمودار  یدهوام هیاول یبا گسترش باز تواندیم ندیفرآ نی. اندیفائق آ

. "های برردگیرنررده وام"و  "های خرروبگیرنررده وام"وجررود دارد:    گیرنررده در روسررتاد دو نرروع وامفرض کنی
 ها دارای عامل تنزیل کنندهها صبورند. آندهندگان( زیرا آنگیرندگان خوب، خوب هستند )از دید واموام

ها ارزش نسبتاً باالیی برای آینررده قائلنررد و است، بدین معنی است که آن  0.9معادل   δباالیی هستند، یعنی   
 شود.گرفتن و بازپرداخت مشخص میوسیله قرضطور مشخص آینده یک رابطه اعتباری بلند مدت بهبه
 

 دهی پایه . بازی وام4-7نمودار 
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هررا در اختیررار دارنررد. آن  0.5ها صبور نیستند و عامل تنزیلی تنها معررادل  گیرندگان بد، بد هستند زیرا آنوام

کنند، در حالی که نرخ تنزیل طور نسبی بیشتر به منافع حال حاضر فرار سرمایه قرض گرفته شده توجه میبه
گان از معامالت قبلرری اطالعرراتی را در مررورد دهندهاست. هر چند وامهای رفتار خود آنباال در آینده پیامد

گیرنده ها را در مقابل یک وامتوانند مطمئن باشند که طبیعت، آنها نمیگیرندگان دارند، اما آنکیفیت وام
سررازی نظریرره معمرروالً در مدل  4-7هررا  در نمررودار  چینگیرنررده  بررد. )خطخوب قرار داده است یا یک وام

دانررد آیررا او در یررک گررره حضررور رود، این واقعیت که بازیکن نمیکار میعات بهها برای فقدان اطالبازی
 های دیگر.(دارد یا در گره 

است و فرض کنید در صررورت بازپرداخررت   10دهی در تمام حاالت برابر  در نظر داشته باشید که نتیجه وام
دهد و در صورت عدم بازپرداخت، با دهنده با دادن وام در آینده به او پاداش میگیرنده، واموام توسط وام

گیرنررده بررد وام طور ناخواسررته برره یررک وامدهنده بررهکند. فرض کنید وامندادن وام در آینده، او را تنبیه می
را دریافررت  7/0.5 =14 =(δ – 1)/7گیرنده بد در صورت بازپرداخت وام، بازده تنزیل شررده بدهد. وام

+20بازدهی معادل   کند و در صورت عدم بازپرداخت وام،می
𝛿.0

1−𝛿
گیرنده بدست آورد. در نتیجه وام  20=

گیرنده خوب در صورت کند. بر عکس آن، وامدهد ولی دیگر وامی دریافت نمیبد، وام خود را پس نمی
کند و در صررورت دریافت می 7/0.1 = 70 = (δ-1)/7ای معادل بازپرداخت وام خود، بازده تنزیل شده 

+20عدم بازپرداخت، بازدهی معررادل  
𝛿.0

1−𝛿
گیرنررده خرروب، نسرربت برره کنررد. بنررایراین وامیافررت میدر 20=

 کند. گیرنده بد این کار را نمیکند اما وامبازپرداخت وام خود اقدام می
ها اطالعات بیشتری درباره مشررتریان محلرری نسرربت برره دیگررر دهندگان این است که آناولین مزیت این وام

گیرنرردگان خرروب )در وام اولیرره( وارد هررا بررا وامکه آندهندگان دارند. داشتن این اطالعات احتمال اینوام
 Pکننررد. کررار می 4-7ها در قسمت باالیی بررازی نمررودار دهد، بدین معنی که آنمعامله شوند را افزایش می

گیرنده بد در وام اولیرره که با یک واماحتمال این  P-1گیرنده خوب و  دهنده با واماحتمال این است که وام
 باید:  داشته باشد دهیدهنده از این معامله انتظار سودکه وامود. برای اینوارد معامله ش

3p + (-10) (1-p)>0   یاp>0.77 . 
امررا بعررد از اعطررای وام، توانررد ایررن آسررتانه اعتمرراد را افررزایش دهررد. معامالت قبلی با یک مشتری بالقوه می

و کدام بد است، بسیار ارزشمند هستند.   گیرنده خوبکه کدام واماطالعات اضافی بدست آمده درباره این
دهنررده تحمیررل برره وام  10ای معررادل  گیرنررده بررد هزینررهای هررم هسررتند، هررر وام)همچنین اطالعات پر هزینه

گیرنررده بررد، برردون درنررگ از کند و وامگیرنده خوب همچنان وام دریافت میجایی که وامکند.( از آنمی
کن است ابتدا با مزیت اطالعاتی اندک شروع کنررد، امررا پررس از دهنده ممشود، یک وامپرتفوی حذف می

کند و نرخ باالیی از بازپرداخت را به نمایش بگررذارد. رقابررت تواند پرتفوی خود را کامل  گذشت زمان می
طور شناسررند و بررههررا مشررتریان را نمیهررا قابررل شناسررایی اسررت: آندهندگان بیرونی از موضع ضعف آنوام

 ها نسبت به مشتریان است.شوند که ناشی از جهل آنضرری میفرض متحمل پیش
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اسررت  "1های اعتباریجزیره "شود تشکیل های اعتباری غیر رسمی مشاهده میدر نتیجه، چیزی که در بازار
که چگونه این دهند. اجازه دهید راجع به ایندهندگان تنها به گروه خاصی از مشتریان وام میکه در آن وام

دهنرردگان در یررک منطقرره افتد کمی بیشتر تأمل کنیم: فرض کنید که تعداد انگشت شماری از واماتفاق می
دهررد و گیرنده خوب میوام را به یک وام  pداند که با احتمال  دهنده میوجود دارند. همانند قبل، یک وام

 واحد وام اولیه برابر است با:  10دهد. کسب سود از گیرنده بد میآن را به یک وام p-1با احتمال 
10rp – 10(1-p) 

-r = (1سر در اولین وام نرخ بهره بایررد بهنرخ بهره است. بنابراین برای قرار گرفتن در نقطه سر rکه در آن 

p) / p گیرنده خوب است. مف حسابش یک واداند طردهنده میباشد. اگرچه بعد از بازپرداخت وام، وام
داند این جزء گیرنده خوب است، و میدهنده فهمیده است که او یک وامداند که وامگیرنده میبعالوه، وام

گیرنررده شود. نتیجه گذراندن این امتحان ایررن اسررت کرره واماطالعات بسیار ارزشمند برای وی محسوب می
دهنده صفر است، که هزینه سرمایه برای وامند. بنابراین با فرض ایندفعه بعد تقاضای تخفیف نرخ بهره را ک 

دهنده نرخ بهره را مذاکره خواهد کرد. وام p/(p-1)گیرنده برای نرخ بهره وام بعدی بین مقدار صفر و وام
خواهد مشتری ارزشمند خود را از دست دهد و همچنررین نسبت به وام قبلی افزایش نخواهد داد زیرا او نمی

سر کاهش دهد. کیفیت این قرارداد بررین ایررن دو مقرردار حرردی، بسررتگی برره بهتواند نرخ را از مقدار سرنمی
جاسررت، هنگررامی کرره یررک دهندگان دارد. نکته مهم در اینگیرنده خوب نسبت به وامزنی وامقدرت چانه

اعتبررار نرردارد و ای برررای رد درخواسررت وی برررای گیرنررده خرروب را کشررف کنررد، انگیررزه دهنررده، واموام
جررا گیرنده نیز دوست ندارد در جستجوی وام به جای دیگری مراجعرره کنررد کرره خرروب بررودن او در آنوام

 خورند. هنوز به اثبات نرسیده )و با نرخ بهره باالتری مواجه شود(. این دو به یکدیگر گره می
 میمطالعرره علرر  نیدارد. در ا یخوانهم( در پاکستان 1990)  میبا مطالعه عرفان عل  یدهنوع انحصار در وام  نیا

کرره همچنرران پررس از معررامالت   یتکرررار  انیدهنرردگان از مشررتروام  یاز پورتفو  یادیکه نسبت ز  ابدییدرم
دهندگان که وام  ده یپد  نیاز ا  یدا. )جشودیم  لیاند، تشکمانده   یدهندگان وفادار باقنسبت به وام  شمار،یب

داد در صررورت رخ  نیبمانند و بنابرا  یباق  یارنده یگهر وام  یاعتبار برا  نیعنوان تنها منبع تأمدوست دارند به
اگر  ،یطیشرا نی.( در چنمانندیم  یحل مشکل باق  انیمدع  نیعنوان اولها بهآن  ،یدهدر وام  یهرگونه مشکل

موضرروع   نیرر وام محرردود باشررد، ا  انیدارند نسبت به متقاض  یسدستر  یکه به منابع رسم  یدهندگانتعداد وام
 .دهدیدهندگان را در موضع قدرت قرار موام
  نی و از ا  سازندی قراردادها مرتبط م  گریرا با د  ی اعتبار  یهادهندگان اغلب قرارداد است که وام   ن یا  تیواقع
و    ه ی( تجز1984دهند. پراناب بارذان ) شیرا افزا  رندگانیگاز وام   یافتیخود و مازاد در  ی قدرت بازار  قیطر
کرده است. به عنوان مثال،   یگردآور   همبه مرتبط    ی اعتبار  یهاو عواقب قرارداد  ییعقال  ه یاز توج  یلیتحل

با    کیبه    یکارفرما ممکن است قرارداد  کی ارتباط  نوع    کیانجام    یبرا  نیدستمزد مع  کی کارمند در 
دهنده و  عنوان وام نقش دوگانه به   یفایموجب ادهد. به   شنهادیخ بهره مشخص پوام با نر  کیکار به همراه  
فرآ طر  یدهوام   ندیکارفرما،  کژمنش  یدگیقرسیاز  اعتبار  یبه  معامالت  آسان وام   یبرا  ،یدر  تر دهندگان 

 
1Credit islands  
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م  شودیم وام   یاجرا  یبرا  توانندیچراکه  وام،  تهد  رنده یگبازپرداخت  نما  د یرا  اخراج  موارد  ندیبه  در   .
به  وام-کارفرما  کیگر،ید است  ممکن  روز  کیدهنده  پکارگر  برا  شیافزا  شنهادیمزد  جبران    یدستمزد 

ب  یزندگیهانه یهز فصل  دهد.    ی کاریدر  کاهش  را  او  دستمزد  کار  اوج  فصل  در  عوض  در  و  بدهد  او  به 
د و  مدل   گرانیباردان  در  که چگونه  دادند  مبه   یقراردادها  نیا  ینظر  یهانشان  مرتبط    ی برا   توانندیهم 

بوام  مازاد  قرارداده   یشتریدهندگان  به  به   یجداگانه   یهانسبت  باشند.  داشته  وام  و  با    ب یترت  ن یا  دستمزد 
-همچنان کارمند  تواند ی دهنده مبه صورت پرداخت دستمزد کمتر، وام  م یمستق ریطور غنرخ بهره به  شیافزا
ز  رنده یگوام  مبلغ  که  کند  متقاعد  بگ  یادیرا  ا  ردیوام  ق  کهن یبدون  باشد  دهد.    مت یمجبور  کاهش  را  آن 

خر  نیهمبه  پ  کاال  دارانیصورت،  ارائه  مبنبه   دادقرار  کیشنهادی با  کشاورزان  به  مرتبط    ارانه یکیبر    یهم 
 . رندیها بگحداکثر مازاد وام را از آن  توانندیمحصوالتشان، م یبرا  ترن ییپا مت یق نهیبه هز یاعتبار

 کنررد،یکار مشررروع برره مررهیب یمتوقف و چرره زمرران یقرارداد اعتبار یچه زمان کهنیا صیاوقات تشخ  یگاه
در مررورد روابررط   شررگامیپ  یامطالعرره  1994در سررال    لییرر از دانشررگاه     یادر  سررتوفریدشوار اسررت. کر  اریبس

هررا که از خانوار  ییتا  400مطالعه او متوجه شد، در نمونه    نیانجام داده است. در ا  هیجریدر شمال ن  یاعتبار
 مررهیاعتبار و ب باتیاز ترت یرسم ریغ بیترک  کیخالص وجود ندارد، بلکه    یاعتبار  یهاکرده، قرارداد  هیته

اتفاقات  گریو د هایماریمانند ب یمنف  یهاشده از شوک  یآوربا دقت جمع  یهانمونه یوجود دارد. با بررس
بررر  یاعتبررار یهرراقرارداد طیکه شرا افتیدر یو ،یاعتبار  یهاادها در طول مدت قراردخانوار  یناگوار برا

تنها هنگام . او مشاهده کرد که نهشودیم  میتنظ  یمنف  یهاشوک  نیا  یاساس نحوه جبران و بازپرداخت برا
شرروک  کیرر بلکه هنگررام بررروز   ابد،ییاو کاهش م  یبرا  یاقساط پرداخت  رنده یگوام  یبرا  یبروز شوک منف

باعررث  ییبه نحو کارا ییهاقرارداد  نیچن  می. تنظابدییم  شیافزا  زین  یو  یافتیاقساط در  دهنده وام  یبرا  یمنف
 .شودیم رندگانیگدهندگان و واموام سکیرفاه و کاهش ر شیافزا

 
 اندازگردش اعتبار و تجمیع پس

شرروند برررای اقتصرراددانان موضرروع های بومی در جوامع سنتی که باعررث تحرررک اعتبررار مینهادانواع دیگر  
انررداز از نرروع گررردش اعتبررار و تجمیررع پس  باشند. یکی از مشررهورترین ایررن نهادهرراجذابی برای مطالعه می

(ROSCA  است. روسکاها ظاهراً به )قررا، هررای برره ظرراهر نررامرتبط آفریطور خودجوش در فرهنگیا روسکا
اند. به عنوان مثال در آسیا، آمریکای التین و حتی در میان جوامع قومی متعدد در ایاالت متحده تکامل یافته

نام تانتینس، در بولیوی؛ پاساناکس، در هند؛ چیت فاندز، در کره؛ کای و در چین؛ هویی شررناخته سنگال به
 شوند. روسکاها همه جا هستند.می

طور ماهانه )یررا هفتگرری( کنند که بهکند: یک گروه از افراد با هم توافق میار میاین ترتیبات به نحو ذیل ک 
بررار برگررذار   nفرد تشکیل شده است    nالشرکه خود پرداخت کنند. یک روسکا که از  عنوان سهممبلغی به

از اعضا ها را دریافت کند. معموالً، هر یک  شود تا تمامی پولشود. در هر جلسه نوبت یکی از اعضا میمی
نتها اقتصررادی و بلکرره اجتمرراعی نیررز توانند در یک دوره روسکا برنده شوند. ایررن ترتیبررات نررهتنها یکبار می

شود معموالً بخشی از این مبلغ را صرف خرید غذا و نوشیدنی برای افراد حاضررر . کسی که برنده میهستند
گرررفتن یکرری از اعضررا بررا پررول بهانرره  کند. مهم نیست که چه کسی برنده می شود، دوشدر گردهمایی می
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( دو مکانیزم 1993خوبی برای راه انداختن یک مهمانی است. تیموتی بسلی، استفان کاوت و گلن الوری )
شود را مورد تجزیه و تحلیررل قرررار گیری برای تعیین فردی که پول را در هر دوره برنده میمختلف تصمیم

دفی است به این صورت کرره نررام هررر شررخص را روی یررک تکرره اند. مورد اول انتخاب به صورت تصاه داد
خصوص کسی که نامش اولین شانس )بهاندازند. برنده خوشها را درون یک کاله میکاغذ نوشته و کاغذ

های گررزاف خررود آوری شررده برررای تررأمین مررالی برخرری از هزینررههای جمعتواند از پولآید( مینفر در می
آالت جدید یا دیگر تجهیررزات گذاری مانند ماشینتوانند برای سرمایهپول می  استفاده کند. همچنین از این

های شخصی مانند هزینه سررالگرد یررا عروسرری کننررد. نقطرره های کوچک و یا صرف هزینهکاروبرای کسب
جا که البته ماهیت انتخاب تصادفی است این اسررت کرره: هنگررامی کرره زمرران ضعف انتخاب تصادفی در این

رسد ممکن است با زمانی که بیشررترین اشررتیاق را برررای برنررده شرردن داشررته یک شخص فرا میبرنده شدن  
 است، مطابقت نداشته باشد. 

مزا  روسکا  گرید  نهیگز صورت  ا  ده یبه  در  پ  ده،یمزا  نیاست.  اعضا  دوره  هر  به    یهاشنهاد یدر  را  خود 
هم   هاشنهاد ی. پشودیها را برنده مرا بدهد، پول   شنهادیپ  نیشتریکه ب  یکس کنند،یبسته اعالم م ایصورت باز  

  نی ا  ده یمزا  ت یاعضا. مز  گریبه د  ترپرداخت باال  ق یالشرکه باالتر باشد و هم از طردر قالب سهم   توانند یم
  کنند یاستدالل م  ی کاوت و الور  ،یآن دارد. بسل   یرا برا  لیتما  نیشتری که ب  بردیم  یاست که پول را کس

داشته باشد اما   یشتریب  یایمزاتواندیم  ده یبردن پول دارند، مزا  یبرا  یهمگن  تیکه اعضا سطح مطلوب  یزمان
که   تیواقع نیاست. ا یبهتر نهیگز یدارند، انتخاب تصادف  یکمتر یگروه درجه همگن یکه اعضا یهنگام

  ان یدر م  یمشکل همگننکته است    نی کنند نشان دهنده ا  یاستفاده م   یانتخاب تصادف  نهیاز گز  روسکاشتریب
 کنندگان وجود دارد.شرکت

را    از ین  نیشتری بدهند که ب  یاست که پول را در هر دوره به کس  ن یا  روسکانامرسوم در    باًیآخر و تقر  مورد
  نی. در چنیرسم  ر یدارد تا اعتبار غ  یرسم  ریغ  ی هامه یب  ه یشب  یعملکرد  شتریب  روسکاگونهن یداشته باشد. ا

م  ،یباتیترت هم جمع  دور  تصم  شوند یاعضا همه  آرا  اتفاق  به  برا  رندیگیم  م یو  کس  ی که    ی ناگوار   ی چه 
 .دهندیم یدارد و پول را به و  شیدر پ یمانند عروس یواقعه خاص یچه کس ایآمده و  شیپ یخاص

شرررکت کررردن در   یبرررا  یازه یانگ  یاند در دوره بعدقبل برنده شده   یهاکه در دوره   یکسان  رسدینظر مبه
ها معموالً افراد درون گررروه روابررط روسکاچراکه در    دهدیرخ نم  یاتفاق  نیندارند. اما در عمل چن  روسکا

کرره در  یقررو یاجتمرراع بررطروا نیرر هررم هسررتند. ا یمیصم  یهادوست  ایدارند و    یشاوندیخو  کینزد  اریبس
کرره تنهررا  سررتندین ییهرراها اتفاقروسررکاکرره  یی. از آنجاردیگیفرار را از افراد م  زه یرد انگها وجود داروسکا

 تیرر بواسررطه ماه  یکژمنش  دهند،یدارند رخ م  کیکه افراد روابط نزد  یو به کرات در جوامع  فتندیب  بارکی
خرد در مهار انسررجام  هیمال لین موضوع را با آزمودن پتانسی. ما اردیگیمدام تحت نظر قرار م  یتکرار  یباز

 کرد. میخواه یفقرا به اعتبار در مناطق در حال توسعه جهان بررس یدسترس یبرا یاجتماع
 

 مالیه خرد
نتیجه  2006است. در سال   سابقه بوده انگیز و بیرشد مالیه خرد به عنوان یک جنبش در توسعه ملی شگفت

های کوچررک دریافررت کردنررد و ر سرار دنیا وامنهاد د  3133خانوار از    113261390این تالش این شد که  
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ترررین افررراد در کشورشرران هررا وقترری برررای اولررین بررار وام دریافررت کردنررد، جررز فقیرنفررر از آن 81949036
حتی اینترنت هم به این جنبش اضافه شد و باعث شد چه کسانی که به فکر سود خود هسررتند و چرره 1بودند.

هایی همچررون سایتطور مستقیم از طریق وبدوستانه هستند، بتوانند بههای انساندنبال کمککسانی که به
Kiva.org  اجمرراع نظررری   های در حال توسعه وام بدهنررد. ایررن پدیررده ناشرری از یررکبه کارآفرینان کشور
دهررد ه است که دارای چرخه غیرانتفاعی بوده و در سیاست نیز نفوذ کرررده اسررت کرره نشرران مینیرومند بود
 های بازار است.عنوان یک ابزار کلیدی برای مقابله با فقر جهانی و توانمندسازی نیرومالیه خرد به

یاستمداران قرار دارند مجررذوب بخشی از این اجماع، سیاسی است. آن کسانی که در سمت راست طیف س
کنررد بتواننررد از طریررق پرررورش روحیرره کررارآفرینی و خررود شوند چراکه  به مردم کمررک میمالیه خرد می

تواننررد بررا خودکفررایی و برردون نیرراز برره اتکایی، روی پای خود ایسررتاده و خررود را برراال بکشررند و مسررلماً می
انررد مجررذوب ماهیررت انی که به سمت چپ تکیرره داده های دولتی این کار را انجام دهند. سیاستمدارکمک

مردمی بودن مالیه خرد و توانمندسازی بانوان و همچنین توانایی آن در ارتقای فرهنگ بومی از طریق تأمین 
بررراین، در مقایسرره بررا شرروند. عالوه گران و دیگررر تولیدکننرردگان کاالهررای محلرری، میمررالی صررنعت

کار دارد. همرره افررراد والیه خرد تمایل به خنثی بودن در محرریط کسرربها در مقیاس بزرگ، مگذاریسرمایه
 مالیه خرد را دوست دارند.

اقتصاددانان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بخش جذاب مالیه خرد برای اقتصادانان در این است که چگونه 
دهی فررائق ه شده در بازی وامهای اجتماعی در جوامع سنتی را برآن دارد تا بر مشکالت اشارتواند گروه می

ها گرررامین بانررک در اند. یکی از آنآیند. در این رابطه به طور مشخص دو موسسه مورد مطالعه قرار گرفته
التحصیل از دانشگاه وندربیلت و برنده جایزه صلح نوبررل سررال بنگالدش است که توسط محمد یونس فارق

گیرنررده و میلیررون وام 2ارای یررک پورتفرروی برریش از ، تأسیس شده است. این بانک در حال حاضر د2006
دار موسساتی است که در جنبش مالیه دهند. گرامین بانک پرچمدرصد آن را بانوان تشکیل می  90بیش از  

 خرد فعال هستند. 
هررای گرررامین بانررک را در دومین موسسه مشهور بانکوسررول بولیرروی اسررت کرره قررادر برروده برخرری از روش

اکنون بیش از یک میلیارد دالر سرمایه را بین کارآفرینرران کررم درآمررد در رار کند و همآمریکای التین تک
توزیع کرده است. شهرت بانکوسررول نشررأت گرفترره از ایررن واقعیررت اسررت کرره اولررین موسسرره 2منطقه الپاز

سررهام آن   1997تخصصی در زمینه مالیه خرد است که در اختیار بخش خصوصی است و در واقررع از سررال  
کند، توانررایی ای که در زمینه مالیه خرد فعالیت میداران تقسیم شده است. راز موفقیت هر موسسهسهام  بین

هررای کوچررک بسرریار کررم اسررت. دهی با حداقل هزینه است، زیرا حاشرریه سررود در وامآن در حل بازی وام
انررد چرره چیررزی هررا فهمیده اند چراکه آنگرامین بانک و بانکوسولو به نرخ باالیی از بازپرداخت دست یافته

شود. چندین ابزار بسیار مهم برای موسسات مالیه خرد وجررود دارد کرره نرررخ برراالی ها میباعث موفقیت آن
ها بسیاری از موسسات مالیرره خرررد قررادر کند. از طریق اجرای این ابزارها تضمین میبازپرداخت را برای آن

های کوچک به فقرا، درصد وام 95افت نمایند. حتی بیش از خواهند بود تا نرخ باالیی از بازپرداخت را دری

 
1www.microcreditsummit.org.  
2 La Paz 
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 شوند.   بازپرداخت می
دهنرردگان روسررتایی از طور کرره قرربالً هررم اشرراره شررد، وامهای پویا اسررت.هماناولین ابزار استفاده از مشوق

در   های پویا به صورت وارد کردن مشتریان در بازی تکراری وام، برای رسیدگی به مشکل کژمنشیمشوق
خصوص زمانی خوب است که یک موسسه مالیه خرد دارای کنند. این کار بهمعامالت اعتباری استفاده می

گیرندگان دسترسی محدودی به منابع مالی جایگزین داشته باشند. قدرت انحصاری در آن منطقه باشد و وام
های خررود را های پویا جررذابیتوقهایی برای تأمین اعتبار ظهور یابند، مشبا این حال، هنگامی که جایگزین

 ریزد.هم میها بهو انضباط بازپرداخت دهند و نظماز دست می

هررا مسررئول پورتفرروی اسررت. آن  1های تشویقی برای مررأموران اعتبرراریابزار دوم، استفاده خالقانه از قرارداد
گیرنررده وام 300الی  100ات ها معموالً به امورگیرندگان خود در منطقه جغرافیایی مشخص هستند و آنوام

هررا مسررئول توزیررع ها ماننررد روزنامرره فررروش سررنتی آمریکاسررت. آنکنند. ساختار انگیزشی آنرسیدگی می
کردنررد و بررا افررزایش تعررداد ای مشخص بودند و همچنین برررای روزنامرره تبلیررغ هررم میروزنامه در محدوده 
مررالی خرررد دسررتمزد مررأموران اعتبرراری را بررر  کردند. موسساتکار خود را شکوفا میومشتریان خود کسب

گیرند و براسرراس ها پایه حقوق نسبتاً کمی میکنند، به این صورت که آنها پرداخت میاساس عملکرد آن
هررایی تحررت کننررد و مجمرروع تمررام داراییگیرنرردگانی کرره برره لیسررت پورتفرروی خررود اضررافه میتعداد وام

هررای تشررویقی کنند. ساختار درسررت قراردادا، پورسانت دریافت میهمدیریتشان و البته نرخ بازپرداخت وام
هنگام به تر کردن )اما نه خیلی بزرگ( پورتفوی خود و رسیدگی بهباعث اقوا مأموران اعتباری برای بزرگ

شود. ماهیت دقیق این قراردادهای اعتباری این است که: اگرچه پرداخررت پرراداش مشکالت بازپرداخت می
خت و میزان باالی دارایی در پرتفوی باعث ایجاد انگیزه برای مأموران اعتباری و کسررب سررود برای بازپردا

شود، اما این موضرروع ممکررن اسررت برره قیمررت عرردم ارائرره خرردمات برررای بیشتر برای موسسات اعتباری می
ترین افررراد خواهند به فقیرفقیرترن افراد تمام شود. ساختار انگیزشی برای مأموران اعتباری موسسات که می

 2وام بدهند بسیار دشوار است.
هررایی دهی گروهرری اسررت. موسسررات گروه سومین ابزاری که در جیب موسسات مالیه خرد وجود دارد وام

دهند. یک مقدار وام مشخص کنند شکل مینفره که اعضای آن را خود افراد انتخاب می 8تا   3معموالً بین  
مسئول بازپرداخت دیگر اعضای گروه نیز هست و به نوعی یک شود، اما هر شخص  به هر شخص اعطا می
دهرری انفرررای دهی گروهی را بر وامهای مختلف مطرح شده، مزایای وامگیرد. نظریهزنجیره مالی شکل می

طور کامررل جرردا از هررم نیسررتند و هررر کرردام بخشرری از داسررتان را توضرریح ها بررهدهند. این نظریهتوضیح می
 دهند. می

دهی در مقیاس اقتصادی است. هرچند که ایده چندان جذابی نیست و ممکن است تنها توجه وام  مورد اول،
تعداد کمی از اقتصاددانان را جلب کند اما با این حال ممکن است مهررم باشررد. اسررتدالل سرراده آن برره ایررن 

 
1 Credit officers 

 ,Aubertتتوانید به مطالعاموران اعتباری با آن درگیر هستند میبرای مطاله بیشتر درباره این مشکل و مشکالت دیگر که مأ  2

Janvry  وSadoulet  مراجعه کنید.  2004در سال 



                141ا                                                                                                                        ه بازیاز دید نظریه وسعه ت

 

را جررذب   گیرنررده منفررردکشد که یک مأمور اعتباری بتواند یک وامزمان طول می  Xصورت است: مقدار  
برد. بر اساس تجربه من در آمریکای مرکررزی، زمان می  X8گیرنده مطمئناً کمتر از  کند اما جذب هشت وام

 300گیرندگان گروهرری گیرنده منفرد را مدیریت کند اما در مورد واموام 150تواند یک مأمور اعتباری می
سررت و صرررف زمرران اداری کمتررر، برره جررا زمرران بسرریار ارزشررمند اتوانررد مرردیریت کنررد. در ایننفررر را می

 گیرندگان فقیر بدهند.های کوچک بیشتری به وامدهد تا وامدهندگان غیر انتفاعی اجازه میوام
های جذاب در این زمینه، بر روی تأثیر مثبت وام گروهی بر نرخ باالی بازپرداخت آن، تمرکز بیشتر تئوری

خوبی اند که خود انتخابی اعضررایی کرره بررهکرده   ( بیان1999ها مانند مایتریش گتک )اند. برخی از آنکرده 
شررود. تفسرریر هررای وام گروهرری میشناسند باعث نرخ باالی بازپرداخررت در بسرریاری از طرحیکدیگر را می

کننررد: اگررر مررن های بیمه خودرو است که به افراد متأهل پیشررنهاد تخفیررف میگتک بیشتر شبیه منطق بنگاه 
م، یک زن ممکن است تمایل کمتری برای ازدواج با من داشته باشد؛ این واقعیررت کرره پروایی باشانسان بی

پروا باشم )حداقل برای یررک زن(. در زمینرره توانم خیلی بیام بدین معنی است که من نمیمن ازدواج کرده 
پذیر، افرررادی بررا گیری یررک گررروه مسررئولیترود این است کرره در شررکلوام گروهی چیزی که انتظار می

پیوندند، اما یک گررروه شوند و اجازه دارند که به گروه دیگری با ریسک پایین بهریسک پایین جستجو می
زنررد. گیرنرردگان بررا ریسررک برراال میگیرندگان با ریسک پایین همواره دسررت رد برره سررینه واممشتمل از وام

رمخاطره تشکیل یک گروه بدهند، گیرندگان پتوانند با دیگر و وامطور بالقوه میگیرندگان پرمخاطره بهوام
گیرنرردگان پرمخرراطره گیرنده پرمخاطره نیز تمایلی برای پررذیرش مسررئولیت وام دیگررر واماما حتی یک وام

پررروا نرردارد و بررالعکس.( از ایررن رو، ایررن پروا تمایلی برای ازدواج با یررک مرررد بیندارد. )حتی یک زن بی
طور مشترک مسررئول بازپرداخررت وام یکرردیگر اند که بهداده   واقعیت که گروهی از مردم به یکدیگر وعده 

دهد که این گروه از افرادی با ریسررک پررایین تشررکیل شررده اسررت. دهنده میباشند، این یک سیگنال به وام
دهد که چگونه این فرآیند تطبیق به موسسات تأمین مررالی خرررد اجررازه گتک سپس در مقاله خود نشان می

 اعتباری کارآمدتری را به مشتریانش پیشنهاد دهند.های دهد تا قراردادمی
( و 1990انررد. جرروزف اسررتیگلیتز )گروهی بعد از تشکیل گروه تمرکز کرده   ها بر منافع وامدسته دوم نظریه

اند که منافع وام گروهی در درجه اول وابسته به نظارت بر دیگر اعضای گروه است. دیگران استدالل کرده 
هررا بر اسررت، آنهررا بسرریار هزینررهگیرندگان از سرررمایه برررای بانکت بر نوع استفاده وامجایی که نظاراز آن

کند تا کار یکدیگر را نظارت کنند تا بتواننررد کنند که وام گروهی، اعضای گروه را تشویق میاستدالل می
ام گروهی نرخ و که کنندرشید و رابرت تاونسند ادعا میض گروه را پایین بیاورند. منصوره فرریسک پیش

کند. وقتی یکرری از های مینیاتوری خود بیمه شدگی را تقویت میدهد زیرا شبکهبازپرداخت را افزایش می
تواننررد شود و دیگر اعضررا میشود، بازپرداخت وام برای وی سخت میاعضا با یک شوک منفی مواجه می

ه تیمرروتی، بسررلی و اسررتفان کرراوت برای پرداخت میزان کسری او اقدام کنند. هنرروز هررم دیگررران، از جملرر 
های اجتماعی، انگیزه توانند از طریق تحریمطور بالقوه اعضا میکنند در جوامع سنتی به( استدالل می1995)

 الزم برای بازپرداخت برای اعضا بوجود آورند.
ترری وام دهنررد، وقام، نشرران میانجررام داده   2001هایی کرره مررن در مررورد وام گروهرری در سررال  برخی از کار

هررای کنررد کرره از ترکیررب رابطرره بررازی تکررراری بررین موسسررات مالیرره خرررد و گروه گروهی خوب کار می
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جررایی کرره عوامررل گیرندگان وجررود دارد، بهررره گیرررد. از آنگیرنده و بافت اجتماعی که در جامعه واموام
هررای اعضررا، تحریم  بسیاری بر نحوه کارکرد برنامرره وام گروهرری تررأثیر دارنررد )انتخرراب گررروه، نظررارت بررر

هررای وام گروهرری های نظریرره بازیبیمرره شرردگی، بررازی تکررراری و غیررره.(، مرردل-اجتماعی، پتانسیل خود
توانند بسیار پیچیده شوند. با این وجود، یک طرح ساده و خام از این ایده که یک نوع ترکیبی از بررازی می

 به نمایش درآمده است. 5-7اعتماد و شکل تغییر یافته بازی معمای زندانیان در نمودار 
گررردد. دهنررده برمیگیرنده دوم، برره موسسرره وامگیرنده اول و وامترتیب توسط وامهای این بازی بهبازدهی

جا بر مشکالت ذاترری آمیز باشد، بنابراین در اینها موفقیتگذاریسازی فرض کنید، تمام سرمایهبرای ساده 
را مهیررا  10کنیم وام دهنرردگان وامرری معررادل ننررد قبررل، فرررض مرریکنیم. همااجرای قرارداد وام تمرکررز مرری

آمیز بررا هررایی موفقیررتگیرنررده وجررود دارد کرره مجرردداً پروژه بار یک گروه متشررکل از دو وامکنند، اینمی
برره هررر  10با مسئولیت مشترک برای بازپرداخت دو وام به ارزش  درصد دردست دارند. گروه   100بازدهی  

واحررد هسررتند.  26برای هر وام، یا به طور کلی مسررئول پرداخررت   3ای معادل  ی بهره اضافهکدام از اعضا به  
کنررد امررا واحد دریافررت می 20اگر یکی از اعضا شخصاً عدم بازپرداخت را انتخاب کند، او بازدهی معادل 

(. اگررر شود )و شاید از دیگررر افررراد جامعررهاز دیگر عضو گروه می  s-متحمل خشم تحریم اجتماعی معادل  
است و او باید   عضو دیگر گروه تصمیم به بازپرداخت بگیرد در این صورت گیرِ یک شریک فراری افتاده 

 آورد.بدست می -6وام کل گروه را بازپرداخت کند و نهایتاً بازدهی معادل 
 

 دهی گروهی. بازی وام5-7نمودار 

 
 

این منطقی است که اعضای گروه نسبت به بازپرداخت دیگر اعضا نیز اقدام کنند، زیرا برای تداوم دریافت 
وام از موسسات مالیه خرد بدان نیازمنداند و کل بدهی گروه بایررد پرداخررت شررود، نرره فقررط کسررری از آن. 

ز طرررف دیگررر اعضررا ترررد و زند، معمرروالً اوقتی یکی از اعضای گروه عمداً از بازپرداخت بدهی سرباز می
هررای افررراد شود تا دریافت وام برای گروه همچنان تداوم داشته باشررد و وامشخص دیگری جایگزین او می

دهی در وام گروهی نیز همانند وام انفرررادی گروه تمام و کمال بازپرداخت شود. طبیعت تکراری بازی وام
م و یا قصور در بازپرداخت را در نظر بگیرید کرره های یک عضو برای بازپرداخت وامهم است. حال انگیزه 

نبررات( و دوم خشررم گیرنررده )خررودداری از خرروردن آببه دو عامل بستگی دارد: اول صبر و شررکیبایی وام
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 بالقوه دیگر اعضای گروه نسبت به عدم بازپرداخت توسط وی.
نزیررل شررده عرردم پرداخررت ، بزرگتررر از ارزش ت (δ – 1)/7اگر نرخ تنزیل شده بازدهی برای بازپرداخررت 

+ s – 20یعنی
𝛿.0

1−𝛿
گیرنده اقدام به بازپرداخررت خواهررد کرررد. بنررابراین سررطح برراال و باشد، یک گروه وام 

، و یا ترکیبی از ایررن دو باعررث القررای δ، یا سطح باال و کافی از صبر و شکیبایی sکافی از تحریم اجتماعی 
 شود.افراد برای بازپرداخت می

کل از افررراد بسرریار صرربور اسررت، حترری اگررر یکرری از اعضررای گررروه نتوانررد برردهی یررک گررروه کرره متشرر 
خررود را پرداخررت کنررد، دیگررر اعضررا نسرربت بازپرداخررت وام او اقرردام خواهنررد کرررد. پرداخررت برردهی 

هررد همچنرران در آینررده وام دریافررت دشررود، امررا برره وی اجررازه میمی -6عضررو دیگررر منررتج برره بررازدهی 

+ 6-ه کررل کنررد و بررازدهی تنزیررل یافترر 
𝛿7

1−𝛿
واحرردی  20. اگررر ایررن مقرردار بزرگتررر از بررازدهی شررودمی 

حاصررل از پیوسررتن برره گروهرری باشررد کرره عضررو آن از بازپرداخررت وام خررود طفررره رفترره،  برردهی کررل 
گروه پرداخت خواهررد شررد. شرراید برره ایررن دلیررل باشررد کرره موسسررات فعررال در زمینرره مالیرره خرررد حسرراب 

. رهبررران قدرتمنررد برره پرراداش کننرردگیرنررده دارای مرردیریت قرروی برراز میهررای وامگروه ای روی ویررژه 
در کوترراه مرردت وزن بیشررتری  "فرررار"بلنررد مرردت ادامرره همکرراری بررا موسسررات، نسرربت برره دسررتاورد 

دهنررد و سررهل انگرراری اعضررای متخلررف گررروه را برره منظررور حفررظ دسترسرری خررود برره اعتبررار مرری
پررذیر را جررایگزین فرررد سررهل کنررد فررردی شایسررته و مسررئولیتعی مرریپوشررانند. سررپس رهبررر گررروه سرر می

عنوان مثررال شخصرری بررا عامررل تنزیررل برراالتر(. براسرراس آنچرره مررن در آمریکررای التررین انگررار کنررد )برره
گیرنررده از طریررق نظررارت مررداوم توسررط هررای وامام، بهترررین راه برررای نظررارت بررر گروه مشرراهده کرررده 

انررد، اخررراج و افرررادی کرره در بازپرداخررت وام غفلررت کرده  .گیررردخررود اعضررای گررروه صررورت می
شررروند. بنررابراین وام گروهررری خطرررر کژمنشررری در تر برره گرررروه اضرررافه میافرررادی برررا ریسرررک پرررایین

دهررد: اول، موسسررات مالیرره خرررد برره معررامالت اعتبرراری را از طریررق انجررام بررازی تکررراری کرراهش می
دهنررد. دوم، در آینررده را می م خررود کننررد، نویررد وامهررایی کرره برره موقررع اقرردام برره بازپرداخررت واگروه 

واقعیررت پنهرران در زمینرره بررازی تکررراری در معررامالت اعتبرراری فعررل و انفعرراالت اجتمرراعی اسررت کرره در 
تنها ممکررن اسررت متحمررل هزینرره ؛ متخلفرران نررهگیررردجوامررع کوچررک بررا روابررط نزدیررک صررورت مرری

 از بازپرداخت وام را نیز بپردازند. های اجتماعی فرار مادی شوند، بلکه باید هزینه
هررای تجربرری نسرربتاً کمرری تررر اسررت؟ متأسررفانه، کارها در عمررل از همرره مهمکرردام یررک از ایررن نظریرره

هررای بررالقوه وام گروهرری انجررام شررده اسررت. بررا ایررن حررال، برخرری برررای آزمررودن اهمیررت نسرربی و مزیت
ار روابررط اجتمرراعی برررای بازپرداخررت از شررواهد تجربرری وجررود دارنررد کرره توانررایی وام گروهرری در مهرر 

( از بانرررک اینترررر امرررریکن دولوپمنرررت، دریافرررت کررره 1995کننرررد. مرررارک ونرررر )وام را تأییرررد می
گیرنررده کاسررتاریکایی هررای وامگیرنرردگان تررأثیر مثبترری روی بازپرداخررت وام بررر گروه گری وامغربررال

واتمرراالیی، مررن دریررافتم کرره نظررارتی گیرنررده گهررای وامدارد. بررا انجررام مطالعررات تجربرری بررر روی گروه 
گونرره شررود تررأثیر مثبترری روی بازپرداخررت وام دارد ولرری اینکرره توسررط دیگررر اعضررای گررروه انجررام می

تواننررد هررم باعررث هررا هررم میتوانررد برره دو صررورت تأثیرگررذار باشررد: آنها اجتمرراعی نزدیررک میپیونررد
جرراد رودر وایسرری بررین اعضررا در اعمررال تواننررد باعررث ایایجرراد فشررار برررای بازپرداخررت شرروند و هررم می
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 فشار به یکدیگر شوند.
ر )2005هرررایی کررره اخیرررراً توسرررط خررراویر جرررین )کار ر و وایررردیک 2007(، آلسررراندرا کسرررِ ( و کسرررِ

اند. در ( انجررام شررده، سررعی در یررافتن پاسررخی در  عرصرره اقتصرراد تجربرری برره ایررن سرروال داشررته2008)
شرربیه سررازی شررده در چررارچوب یررک  "بررازی مالیرره خرررد"ر این پررژوهش، مشررتریان بررالقوه اعتبررار خرررد د

های هررای همچررون انسررجام اجتمرراعی، اعتمرراد و مشرروقآزمررایش کنترلرری برررای جداسررازی تررأثیر متغیر
تر، ترریم تحقیقرراتی مررا هررای تحقیقرراتی جدیرردکننررد. در پروژه پویررا بررر بازپرداخررت وام، ایفررای نقررش می

سررازی شررده، در پررنج کشررور درحررال توسررعه هنررد،  از دانشررگاه سررن فرانسیسررکو یررک آزمررایش شرربیه
هررای آزمایشررگاهی تررأثیر هررر وسرریله انجررام آزمونکنیا، گواتمرراال، ارمنسررتان و فیلیپررین انجررام دادنررد. مررا به

هررای همگنرری قررومی و مررذهبی، اعتمرراد شخصرری، نظررارت و خررود انتخررابی اعضررای گررروه کرردام از متغیر
گیری کررردیم. مشرراهدات دیگررری گیرنررده را انرردازه امهررای وبررر اجرررای بازپرداخررت وام توسررط گروه 

دهنررد اعتمرراد، همگررن بررودن اعضررا تر نیز برره مطالعررات تجربرری اضررافه شررده کرره نشرران میاز جوامع بزرگ
 های گروهی دارند.های پویا تأثیر مثبتی در بازپرداخت وامو مشوق

جتمرراعی را برره جوامررع سررنتی هسررتند انسررجام ا فراتررر از وام گروهرری، دیگررر انررواع نهادهررا در تررالش
هررایی کرره تحررت هررای روسررتایی ماننررد آنبیاورنررد تررا فقرررا نیررز برره اعتبررار دسترسرری داشررته باشررند. بانک

های انرردازعضررو هسررتند و اقرردام برره انباشررت پس 50-20کرره شررامل  FINCAالمللرری نظررارت موسسرره بین
اسررت؛ هرچقرردر مقرردار  انرردازکننررد. مقرردار وام بررر اسرراس مقرردار پسدهرری میاعضررا و سررپس وام

هرررای یابرررد. در ایرررن روش بانکانرررداز اعضرررا بیشرررتر باشرررد، مقررردار وام دریرررافتی نیرررز افرررزایش میپس
های داخلرری های مررردم نهرراد بلکرره از سرررمایهتنها بررا اسررتفاده از منررابع مررالی دولترری و سررازمانروسررتایی نرره

 کنند.اعضا نیز استفاده می
هررا مزایررایی را برررای کننررد امررا آنهررای روسررتایی عمررل میبانکهررای اعتبرراری اغلررب برره شرریوه تعاونی

گیرنررد کرره شررامل بازاریررابی کاالهررا و دسترسرری کررم هزینرره برره مررواد اولیرره ماننررد اعضررا نیررز در نظررر می
هررا در نهایررت بررین اعضررا توزیررع شررود. سررود )یررا ضرررر( تحقررق یافترره در ایررن تعاونیکررود و بررذر می

هررای محلرری برره منظررور محافظررت از های مررردم نهرراد و دولتزمانهررا اغلررب توسررط سرراشررود. تعاونیمی
دهنرردگان و خریررداران کاالهررا شررکل دهقانرران روسررتایی در برابررر قرردرت بررازار و اسررتثمار بررالقوه وام

هررا، سرراختار انگیزشرری اسررت کرره در بحررث معمررای زنرردانیان در فصررل گیرنررد. مشررکل رایررج تعاونیمی
شررنود و می "سررواری مجررانی"انگیزشرری در نهایررت منجررر برره  هایگونرره سرراختاردوم اشرراره شررد. این

 کشند.ها را به چالش میرهبری تعاونی
اگرچه محققان براین باورند که تأثیر مالیه خرد ناچیز است، اما اجماع عمومی براین است که ایررن تررأثیرات 

آید. یک مشکل نظر میتر از آن است که بهمثبت هستند. بدست آوردن اندازه دقیق این اثرات بسیار سخت
کنند و کسانی که چنررین وامرری های کوچک برای مدتی دریافت میاساسی در مقایسه ساده کسانی که وام

هررا را شوند که آنگیرندگان در گیر یک فرآیند دوگانه خود انتخابی میکنند وجود دارد. وامدریافت نمی
کار خررود وتنها برای گرفتن وام بررا هرردف رشررد کسرربها نهکند. آنگیرند متمایز میاز کسانی که وام نمی

هررا برررای دریافررت وام نیررز برررای نتمایل دارند )البته همه افراد چنین مطلوبیتی ندارند(، بلکرره درخواسررت آ
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های مختلف گیری شاخصها تمایل دارند با اندازه موسسات مالیه خرد نیز به اثبات رسیده است. بنابراین آن
و نشان دادن پیشرفت نسبی خود، حتی بدون دریافت وام، خود را نسبت به عامه مردم در  رفاه در طول زمان

گیرندگان ممکن است در یک زمان خاص کرره یررک فرصررت نشان دهند. بعالوه وام  "برنده "یک موقعیت  
از اثررر های کوچک نمایند. بنابراین جدا کردن اثر قرضه ها قرار دارد اقدام گرفتن وامسودآور در مقابل آن
کند. تمامی این عوامل تخمین آورند، کار محاسبه را سخت میها با خود به ارمغان میمثبتی که این فرصت

 کشند.دقیق اثر مالیه خرد را به چالش می
های ابزاری برای تخمررین، پیرراده های متنوعی برای کنترل این مسائل وجود دارند: استفاده از متغیراستراتژی

میدانی و استفاده از یک برنامه دقیق برای شناسایی افرررادی کرره وضررعیتی مشررابه افرررادی سازی یک مطالعه  
( به 1998شوند. مقاله خندکر )ها فاقد شرایط دریافت وام محسوب میکنند، اما آندارند که وام دیافت می

های ه اثرررات قرضررهنام مبارزه با فقر بوسیله مالیه خرد مشهرترین مطالعه تجربی انجام شده در زمینرره محاسررب
یابررد کرره های علمرری نیررز در ایررن مقالرره اسررتفاده شررده اسررت. او در میکوچک است و از جدیدترین روش

های های سازمانی مانند تولید و درآمد دارد. همانطور که بر متغیرهای مشارکت اثر معنا داری بر متغیربرنامه
خصوص زمررانی کرره ار، تأثیرگذار بوده است، بهرفاه مانند تحصیل کودکان، تغذیه کودکان و مصرف خانو

تاکررا افررزایش  18شررد، تاکررا وامرری کرره داده می 100ها به ازای هر وام به بانوان نیز داده شد، مصرف خانوار
انجررام داد، او توانسررت بررا اضررافه کررردن یررک دوره دیگررر،   2003یافت. در مطالعه بعدی وی کرره در سررال  

کرررد. کند. او فهمید اثر مصرررف کمتررر از آن چیررزی اسررت کرره او فکررر میها را نیز آزمون  اختالف خانوار
 یابد.تاکا افزایش می 8تاکا وام، مصرف تنها  100تقریباً به ازای هر 

 
 های کمتر توسعه یافته های اعتبار در کشورتحوالت آینده بازار 

حال افزایش اسررت، رقابررت های در حال توسعه جهان در طور که تعداد موسسات مالیه خرد در کشورهمان
کنندگان اسررت، جایی که رقابت در بازار همیشه برره نفررع مصرررفها نیز در حال افزایش است. از آنبین آن

گیرندگان تمررام شررود. مررن برره همررراه انتظار داریم رقابت بین موسسات تأمین اعتبار نیز در نهایت به نفع وام
اسررتدالل کررردیم، ممکررن اسررت  2005سن دیگو در سررال  کریگ مک اینتاش از دانشگاه کالیفرنیا واقع در

 چنین اتفاقی رخ ندهد.
گیرندگان به بهترررین شررکل توسررط روش بحث ما در مورد نحوه پیاده کردن نظم و انضباط در امورات وام 

eBay    .قابل درک استeBay    تأسیس شد و از آن زمان تا کنون توانسته محیطی را فررراهم   1995در سال
هررا کنند برای دیگر افراد حکم گنج را دارند برره آنهای خود را که فکر میراد بتوانند خنزل پنزلآورد تا اف

تقلب کررردن   خرید و فروش شد، برای خریداران انگیزه   eBayکه کاالها در حراج آنالین  بفروشند. همین
خواهنررد دن کرراال میآید؛ بدین صورت که قیمت کاال را نپردازند و فروشندگان بررا تحویررل نرردابوجود می

دارد هررا را صررادق نگرره مرریکالِه خریداران را بردارند، حال ظاهراً یا در معنای واقعی کلمه. اما آنچه که آن
دهند. بخرراطره وجررود فرصررت مسررلم تقلررب، این است که پس از انجام معامله، طرفین به یکدیگر امتیار می

هررا کننررد. آنیازاتشرران هماننررد جررواهری مراقبررت میدهنررد از امتکاربرانی که معررامالت تکررراری انجررام می
ها به معامله بپردازنررد و شود تا دیگران در این بازار با خیال آسوده با آندانند که این امتیاز باال باعث میمی
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داند کرره وقترری یررک فروشررنده در عنوان مثال، یک خریدار میاین یک مزیت بزرگ در این بازار است. به
هررای درصد امتیاز مثبت جمع کرده، با تقلب کردن در یک معاملرره چیز  99که انجام داده و    ایمعامله  1000

هررای خریررد و وجررود نداشررت و بازار eBayافتد اگر تنها یک دهد. اما چه اتفاقی میزیادی را از دست می
وارد کرررد و خلررف وعررده می  eBayفروش آنالین دیگری هم بودند؟ یک فروشنده فریبکار به راحتی در  

نقش یک نقطرره کررانونی برررای معررامالت اعتبرراری ایفررا  eBayشد. این واقعیت که بازار آنالین دیگری می
 شود تا خطرات ناشی از کژمنشی کاهش یابد.کند باعث میمی

در بازار کاالهای دست دوم، بسیاری از موسسات مالیه خرد در بازارهررای نیمرره   eBayمشابه انحصار طلبی  
گیرنرردگان در مقابررل کننررد. بنررابراین بسرریاری از وامصورت انحصارگران محلی فعالیت می  رسمی اعتبار به

هررا از صرررفه بوسرریله تنهررا منبررع مررالی آنهای مقرون بهشوند چون در این صورت وامکژمنشی، وسوسه نمی
 یابررد، قرردرتدهنرردگان در یررک ناحیرره افررزایش میشررود. امررا زمررانی کرره تعررداد وامدسترسشرران خررارج می

روی ماشه در بازی تکرارپذیر( جهت گیرندگان )از طریق استراتژی انگشتدهندگان در اقوا کردن واموام
گیرنرردگان بررا دهد چراکه در بسیاری از نقرراط جهرران، وامیابد. این اتفاق رخ میبازپرداخت وام کاهش می

پیتر را پس دهررد، وقترری کرره های اعتباری مواجه هستند. چرا باید یک شخص پول  انواع متفاوتی از فرصت
تواند همیشه از پاول پررول قرررض بگیرررد؟ یکرری از نتررایج گسررترش قریررب برره اتفرراق موسسررات مررالی در می

های آمریکا مرکزی این است که کارآفرینرران برره هایی همچون بنگالدش، شرق آفریقا و بیشتر کشورمکان
دهنررد ایررن مسررائل باعررث بررروز که نشرران می ایمیابند. ما اسنادی بدست آورده منابع مالی جدیدی دست می

یابررد، نرررخ دهنرردگان افررزایش میهرررج و مرررج در ایررن نررواحی شررده اسررت. یعنرری هنگررامی کرره تعررداد وام
بازپرداخت وام کاهش می یابد. چنین مناطقی در دوران گذار توسعه بازار اعتباری قرار دارنررد. در بسرریاری 

دهندگان در حال تبدیل شرردن برره روابررط شخصرری گان با وامگیرنداز موارد روابط شخصی سازی شده وام
شرروند، دهرری خرررد میهای مردم نهاد وارد وامسازی شده با موسسات تأمین مالی خرد است. اگرچه سازمان

گیرندگانی را که دهی با یک موسسه تأمین مالی خرد، وامی واماما همچنان یک رابطه شخصی سازی شده 
طور معکوس، حداکثر منفعررت دهد. بهاند را در وضعیت استثمار یا تشویق قرار میوام کافی دریافت نکرده 

دهنرردگان بتواننررد اطالعررات مربرروط برره رفتررار دهررد کرره وامگیرندگان زمررانی رخ میگونه واماقتصادی این
گیرندگان را میان خودشان به اشتراک بگذارند. ایررن یررک ویژگرری کلیرردی اسررت کرره چگونرره روابررط وام

کنند: روابط اعتبرراری از یررک حالررت شخصرری سررازی ی در طول فرآیند توسعه اقتصادی پیشرفت میاعتبار
بندی اعتباری تعبیه شده است، شوند. پاسخگویی به رفتار اعتباری در رتبهتر تبدیل میشده به روابط عمومی

یرنرردگان رقابررت گکار وامودهندگان با در نظر گرفتن سررطح ریسررک، بررر سررر کسرربطوری که انبوه وامبه
هاییدرکشرررررورهایی برررررا موسسرررررات ترررررأمین مرررررالی فعرررررال کننرررررد. بررررره ترررررازگی چنینسیستممی

های اطالعات اعتباری وقتی مانندبنگالدش،بولیوی،السالوادور،گواتماال ونیکاراگوئه،اجراشدهاست. سیستم
بیرررون رانرردن گری بررا  شرروند، چنرردین اثررر جالررب دارنررد. اثررر غربررالهای در حال توسعه اجرا میدر کشور

دهد. بعررالوه، هنگررامی ی اعتباری بد، مشکل بقای بدها را کاهش میگیرندگان با ریسک باال و با سابقهوام
شررود بررا کنررد، باعررث میها در بازپرداخت وام را رصد میگیرندگان متوجه شوند کل بازار رفتار آنکه وام

یابد. اثررر سرروم ایررن اسررت کرره وقترری اهش میهای خود را بازپرداخت نموده و کژمنشی ک دقت بیشتری وام
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تررر را هررای بزرگها اجازه دسترسرری برره وامکنند به آنگیرندگان پیدا میدهندگان اعتماد بیشتری به واموام
 دهد.فرض را افزایش میدهند که این موضوع دو اثر اول را خنثی کرده و مشکالت پیشمی

ما با طراحی یک آزمایش میدانی درباره سیستم اطالعاتی   2007در مطالعه مک اینتاش و وایدیک در سال  
طور تصررادفی از سیسررتم گیرنرردگان بررهموسسات تأمین مالی خرد در گواتماال که در آن تنهررا برخرری از وام

گری به تنهایی از طریررق پیرراده لجدید باخبر شده بودند، شواهد و قراینی از این سه اثر یافتیم. حتی اثر غربا
دهد. این یک پیامد مهم برررای درصد کاهش می  2فرض را حدود    اطالعات، مشکالت پیش  سازی سیستم

کنند، در نتیجه با مشکالت پیش فرررض دهندگان برای داشتن اطالعات با هم رقابت میفقرا دارد: وقتی وام
 گیرد. ها قرار میهای بهتر با دسترسی بیشتر در اختیار کم درآمدکمتر، وام
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 هشتم فصل 
 

 یادگیری اجتماعی و اقتباس تکنولوژی
 
 
 

  
 .ریاترین تملق استتقلید، بی

 ماهاتما گاندی 
 

 
انجام داد.  1968در سال   بدیع  فیلیپ زیمباردو یک آزمایش  نام  به  با  ، یک روانشناس اجتماعی  زیمباردو 

خرید    1959کمک یکی از دانشجویان لیسانس خود از دانشگاه نیویورک، یک خودروی دست دوم مدل  
د برداشت.  را  آن  پالک  و  زد  باال  را  ماشین  کاپوت  کرد؛  رها  برونکس  خیابان  در  را  آن  نزدیکی و  ر 

 خوابگاه دانشگاه استانفورد در پالو آلتو کالیفرنیا نیز آزمایش مشابهی انجام شد.  
زیمباردو و دانشجویش از داخل یک ساختمان مشرف به خیابان و از پشت پنجره، به طور مداوم، خودروی  

را می آنچه که در  متروک  بعدی مشاهده کردند، موجب حیرتشان شد. در عرض ده   64پاییدند.  ساعت 
ره متشکل از پدر، نسبت ناخوشایند خود روبرو شد: یک خانواده سه نفدقیقه، خودرو با نخستین مهاجمان به

پسر   و  آنها.    8مادر  دیده ساله  به صورت یک  مادر  رفتار میدر حالی که  پسر  بان  پدرش   8کرد،  و  ساله 
برداشتند.   را  رادیاتور  و  برفباطری  رادیو،  آنتن  هواکش،  سمج  رهگذری  لَختی،  از  نوار  پاکپس  کن، 

ساعت، تخریب    9از جا کند. پس از حدود  ها و سایر قطعات و لوازم خودرو را  استیل دور خودرو، قالپاق 
آینه  نوجوان خندان  دو  و چراغ خودرو شروع شد:  به شیشه جلو  را  آنها  و  آورده  در  را  های  های خودرو 

خاطره  با  کوچک  کودکان  از  گروهی  کوبیدند.  ماشین  فیلم  جلوی  از  مگسای  جای  ،  هاارباب  هیچ  به 
شیشه  نکردند،  رحم  الخودرو  و  شکستند  را  آن  بریدند.ستیک های  را  آن  پایان  های  فقط    64در  ساعت، 

مدل  سایه خودروی  از  بی  1959ای  اسکلت  یک  بود؛  مانده  بهمباقی  فلز  از  قربانی  پیچیده  مصرف   23و 
شد. همه غارتگران، لباس خوبی به تن داشتند و سفیدپوستانی بودند که به تعبیر   حادثه سرقت و خرابکاری 

پذیر خواستار نظم و قانون بیشتر، اشتباه گرفته  با شهروندان بالغ و مسئولیت   زیمباردو »تحت شرایط دیگری
 (.   1969شدند« )زیمباردو، می

خودروی آزمایش استانفورد نیز از یک فاصله مناسب به دقت پایش شد و در ابتدا، توجه اندکی به خود  
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»نشانه  که  داد  تذکر  زیمباردو  کرد.  راه جلب  در )برداشتن    1انداز«های  که  کاپوت(  باالزدن  و  پالک 
با گذشت یک هفته،  کند، در پالو آلتو کافی نبود.  نیویورک برای آغاز سرقت و رفتار مخرب کفایت می

در این  خودرو بدون آسیب باقی ماند و حتی موقع بارش باران، یک فرد مهربان، کاپوت آن را پایین داد.  
هنگام، زمیباردو و دانشجویش تصمیم گرفتند تا خود در بروز رفتار مخرب، پیشقدم شوند و وقایع پیرو آن  
را مشاهده کنند. پس از این که یکی از دانشجویان او با یک پتک به پهلوی خودرو ضربه زد، دانشجوی  

در پیوست.  تهاجمی  رفتار  این  به  سرعت  به  بود  نزدیکی  آن  در  که  دانشجویان    دیگری  کوتاهی،  زمان 
 نویسد: رهگذر یکی پس از دیگری درخواست کردند تا پتک را به دست گیرند. آن گونه که زمیباردو می 

به ضربه  فرد شروع  این که یک  دادن  به محض  و  این کار  از  او  بازداشتن  پتک کرد،  با  زدن 
مله کردند. یک دانشجو  در نهایت، همه آنها همزمان ح پتک به فرد مشتاق دیگر، دشوار بود.  

کوبی کرد؛ دو دانشجوی دیگر درب آن را از لوال در  روی سقف خورد جست و شروع به لگد
تمام    آخرین نفرآوردند و دانشجوی دیگری به روی کاپوت و موتور چکش زد در حالی که  

شکست.  شیشه  را  خودرو  شیشه  های  و  فلز  خردشدن  احساس  که  دادند  گزارش  آنها  بعدها 
ها و  روی آنها محرک و خوشایند بود. شاهدان این رفتار که برای افزایش شدت ضربه توسط نی

می هیاهو  آنها  کامل شکنندگی  صورت  به  را  خودرو  و  پیوستند  آنها  به  نهایت  در  کردند، 
  (. 292-290، صص  1969واژگون کردند و طرف دیگر آن را کوفتند )زیمباردو، 

 
کنند، ند که وقتی افراد پیرامون، شروع به رفتار خشن )زورگویانه( می دانروانشناسان اجتماعی به خوبی می

هرچند که برای شناخت سازوکار دقیق این پدیده   یابد.ش مییمیل انسان برای پیوستن به رفتار خشن، افزا
پنجره شکسته«  »تئوری  این،  بر  نیاز است اما درستی آن، بدون چون و چراست.  افزون  بیشتری  به کاوش 

های کوچک )مانند فرار از پرداخت کرایه یا  های کاملی برای مبارزه با جرم، تادیب بزه ای استراتژی راهنم
بزرگتر شده است از جرایم  بازدارنده  نظم  نوعی  برقراری  تنها در زمینه 2ترسیم گرافیتی( و  . رفتار مقلدانه 

 خورد. ه چشم می های زندگی اجتماعی بکند بلکه در بیشمار موقعیت خشونت بروز پیدا نمی
یژه آنچه  دهد که چگونه مُد، به (، نویسنده تقدیرشده کتاب »نقطه اوج« توضیح می2000مالکوم گلدوِل )

. گلدول 3یابدرسد با پویایی مشابهی، در فرهنگ مردم ظهور کرده و گسترش میوخوب به نظر میجالب
به تدریج   ،4هوش پاپیز   کالسیک  هایجیر براقکفش   ، چگونه فروش1990دهد که در اوایل دهه  شرح می

به   دهه،  چند  طی  که   65000در  شد  نگران  درستی  به  شرکت  مدیریت  بود.  کرده  افت  سال  در  جفت 
بدنامی شده کفش اندکی  برای چاره های آنها دچار  ایده دورانداختن کفش  اند  و  ارزیابی  جویی در حال 

ام بود.  چرم  کفش  فروش  روی  اتکا  و  کفش جیر  برای  شوم  لحظه  همین  در  درست  که ا  بود  جیر  های 

 
1- Releaser cues 

2-  ( کلینگ  و  ویلسون  ن.ک.  شکسته،  پنجره  تئوری  با  بیشتر  آشنایی  فرمول 1982برای  برای  ابزاری  تئوری  این  بندی (. 

 بود.   1990های ضدجرم در شهر نیویورک دهه  تاکتیک

 ( نقل کرد. 2000( داستان مد را در نیویورکر و کتاب مشهور خود )چاپ سال 1997گلدول )  - 3
4- Hush Puppies 



 رضا مجیدزاده  : ترجمه  150

های مد روز منطقه سوهوی منهتن شروع شد.  ها در پای مشتریان کلوبهایی از مشاهده این کفشگزارش
دوم دوک و  های اجناس دسته ناگهان قفسه فروشگاه .  همه به آن گرایش یافتندود  ،راحت ب جیر  کفش  چون

ی جیر کالسیک خالی شد. کفش جیر از یک کفش مبتذل به یک کفش  هاکلمبیا در نیویورک، از کفش
 وخوب بود. های جیر جالب شیک تبدیل شد. کفش

خود را در   سرعت فضای فروشگاه کند که به گلدول داستان طراح مدی به نام جویل فیتزپاتریک را نقل می
خرده لس دایره  یک  به  فروشگاآنجلس  بام  در  و  داد  تغییر  جیر  کفش  بزرگ فروشی  کفش  یک  ه، 

ها را بچیند و فروشگاه را رنگ بزند،  اما حتی پیش از آن که فیتزپاتریک قفسه وپنج فوتی قرار داد.  بیست 
که خواهد. همینشود و از او یک جفت کفش جیر میوی هرمن وارد فروشگاه میکمدین مردمی یعنی پی

هزار 430ر آن شدند. فروش این کفش به  آتش جاذبه کفش جیر به سرعت شعله کشید، هزاران نفر خواستا
 افزایش یافت.   1996هزار جفت در سال  1600و  1995جفت در سال 

نفر از مشتریان باشگاه در منهتن(،    20گلدول دالیل افزایش گرایش به کفش جیر را در نوآوران )حدود  
پی  )مانند  اولیه  هرمن(،  مُنطقبان  زیوی  حساسیت  روندها  به  )که  اولیه  نشانه اکثریت  و  دارند  از  ادی  را  ها 

های خود را  دهند اما نشانه گیرند( و اکثریت آخر )که خرید انبوه را انجام میمنطبقان اولیه مانند هرمن می
می اولیه  اکثریت  به گیرند(.  از  است.  دشوار  رفتاری،  چنین  گسترش  شروع  چگونگی  شرح  عالوه، البته 

توانند آن را  ها به سختی میوخوب، فرایندی است که بنگاه دهد که گسترش چیز جالبگلدول توضیح می 
 در جهت منافع خود دستکاری کنند.   

رت و تخریب شد در دهد؟ چرا خودروی قدیمی برونکس، غاچه چیزی این الگوهای رفتار را توضیح می 
های زیمباردو و دانشجویانش، سالم باقی ماند؟  حالی که خودروی واقع در پالو آلتو، تا زمان شروع ضربه 

ای  جمع یا گلهبه موضوع رفتار تابع  پوچ شبه، از یک موضوع مربوط به رفتارچطور شد که کفش جیر، یک
شد؟ همتبدیل  رفتار  کلی،  طور  انتخاب تایابه  روی  ان  دارد؟های  تاثیری  چه  فصل   فراد  پرسش خاص  اما 

انتخاب  های بیشمار افراد حاضر این است که درک بهتر از رفتار مقلدانه، چگونه بر روی روش فهم ما از 
  گذارد؟ ها روی فقر یا ثروت اثر میدرباره تکنولوژی و اثر این انتخاب 

پرسش این  با  اجتماعی  روانشناسان  که  دارند  هرچند  آشنایی  به  ها  اقتصاددانان،  فنی  ابزارهای  برای  اما 
کنند که فاعالن بر اساس یک اقتصاددانان فرض میاند. به طور سنتی،  دستمایه تحلیلی جدیدی تبدیل شده 

تصمیم  انفرادی،  باثبات  ترجیحات  بر  مبتنی  درونی  بهینه محاسبه  میهای  تحت  ای  ترجیحات،  این  گیرند؛ 
به خاطر انعکاس رفتار واقعی و    ،رواج تکیه بر این چارچوبن نیست.های دیگراتاثیر ترجیحات و انتخاب 

انسان میعملی  سبب  بلکه  نیست  مد ها  ریاضی  تحلیل  تا  انجام  ل شود  بیشتری  آسانی  با  خرد  اقتصاد  های 
فرض  پذیرد. بیچنین  اغلب  از  هایی  بسیاری  اما  هستن  برصاحب ضرر  به    نظران  وابستگی  که  باورند  این 

به   اقتصاد  علم  تا  است  موجب شده  انفرادی  شودعقالنیت  تبدیل  اجتماعی  وجه  بدون  . خوشبختانه  علمی 
اقتصاددانان  از  جدیدی  فزا  نسل  طور  شده   یانده یبه  خدشه اند  مشتاق  جنبه تابدون  کردن  اکید  دار  های 

به علم  یجتماعشناختی، وجه اروش این کار و کاربرد آن  .  برگردانند  خود  را  به مرور  بیشتر فصل حاضر 
 برای توسعه اقتصادی اختصاص دارد. 
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 برخی از تعاریف و اصطالحات
چالش از  برای  یکی  دانشگاهی  ادبیات  که  است  این  فناوری  اقتباس  روی  گروهی  رفتار  اثر  مطالعه  های 

می استفاده  زیادی  بسیار  اصطالحات  از  ساده،  بسیار  پدیده  یک  آثار کند.  توصیف  اجتماعی،  یادگیری 
هم اثر  تابع تایاهمجواری،  رفتار  مقلدانه،  رفتار  تعاریف ن،  با  اصطالحاتی  اطالعاتی  آبشارهای  و  جمع 

می  جدا  یکدیگر  از  را  آنها  دقیق،  تعریف  که  هستند  میکند.  مشخص  این  تالش  از  برخی  برای  تا  کنم 
دقیق  تعاریف  اجتماعیاصطالحات،  یادگیری  دهم.  ارایه  توسط    1تری  بیشتر  که  است  کلی  اصطالح 

میاندیشمندان   کار  به  دیگران  رفتار  روی  از  تقلید  توصیف  برای  و  اجتماعی  رفتار علوم  با  و  رود 
معناست؛ البته یادگیری اجتماعی به یک فرایند اشاره دارد در حالی که رفتار مقلدانه، روی نتیجه  هم2مقلدانه 

است.   امتمرکز  برای  بیشتر  اما  دارد  اجتماعی  یادگیری  به  نزدیک  معنایی  همجوری  رفتار آثار  به  شاره 
آثار همجواری روی اثر دهد.  ای رخ میای دارد که در یک فضای جغرافیایی یا همجواری منطقه مقلدانه 

درباره اثر رفتاری    ،عوامل محیطی بر رفتار و گرایش رفتار برای بازتولید خود نیز تاکید دارد. آثار همتایان
جمع، نتیجه پرتکرار رفتار تابع یک فضای یکسان است.    اشخاص مشابه فرد در مقایسه با افراد مغایر با او در

 کیی در مورد سودمندآبشار اطالعاتی ناشی شود؛ آبشار اطالعاتی  تواند از  های باالست که میتمامی پدیده 
 .    است گرانیبر اقدامات د یمبتن  میتصم  کیبه نفع  یفناور ایرفتار 

می بر  را  افراد  چیزی  کنند؟  چه  تقلید  را  دیگران  رفتار  تا  رفتار انگیزد  روی  از  فرد  یک  تقلید  واقع  در 
بندی کرد. پیتون یانگ ای طبقه های گسترده ه توان این دالیل را به گرو دیگران، دالیل بسیاری دارد و می 

پیروی  (  1کند:  سه رده گسترده تقسیم میهای رفتار مقلدانه را به  ( از دانشگاه جانز هاپکینز، انگیزه 2001)
ابزاری و  2محض،   اتفاق می 3( پیروی  افراد  ( پیروی اطالعاتی. پیروی محض وقتی  فقط به خاطر افتد که 

هیچ کس دوست ندارد اولین کسی باشد که در   کنند.مشابهت به افراد دیگر، رفتاری خاصی را تقلید می
یگران حوله حمام بپوشند آنگاه هیچ کس دوست نخواهد داشت  پوشد اما چنانچه داستخر حوله حمام می

می اثر  فرد  تصمیم  روی  هم  دیگری  مهم  عوامل  که  هرچند  باشد؛  متفاوت  فرد  تنها  پیروی  که  گذارند. 
افتد که در هنگام مطابقت رفتاری، رفتار هماهنگ موجب تقویت فواید متقابل و  ابزاری هنگامی اتفاق می

المللی همواره به زبان  های دانشگاهی بین همایشی افراد پیرو شود. برای نمونه،  عواید محسوس برای تمام
ومرج برج بابل در این جلسات، جلوگیری  هایی مشابه هرج ومرجشوند که از بروز هرجانگلیسی برگزار می

یت درباره دهد که افراد با عدم قطعپیروی اطالعاتی از مجرای فرایند یادگیری و در زمانی رخ میکند.  می
تماشای فیلم، یک نمونه ساده در این مورد است. افراد اغلب منتظر های جدید رویارو باشند. پاداش انتخاب

گیرند که فیلم را  مانند تا دیگران به تماشای یک فیلم بروند و سپس بر اساس واکنش آنها، تصمیم میمی
اکنون رده  بررسی کرده وتماشا کنند.  به نوبت  اقتباس رفتار و    های یونگ را  بر روی  از آنها  اثر هر یک 

 دهم. فناوری را شرح می
 

 محض  انطباق

 
1- Social learning 
2- Imitative behavior  
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سوار اسب باید شد یا دوچرخه؟ آیا در هنگام ازدواج غذا را باید با دست خورد، یا با چوب یا با چنگال؟
در بیشتر مواقع،  دختران، جهیزیه پیشنهاد دهیم؟ واکسن کودکان را بزنیم؟ کنترل زادوولد را انجام دهیم؟  

چرایی میل افراد به مطابقت رفتار، شان مطابقت دهند.  خواهند رفتار خود را با رفتار شبکه اجتماعیافراد می
های روانشناسان اجتماعی است. اما در صورتی که بپنداریم بقای فردی ما به درک  ر پژوهش موضوع بیشت

پیدا   معنا  پیروانه  رفتار  آنگاه  از گروه  تا فردی خارج  دارد  بستگی  از گروه«  »بخشی  مثابه  به  ما  از  دیگران 
 کند. می

پ را  آن  دیگران  که  باشد  این  افراد  نزد  در  رفتاری  پذیرش  دلیل  تنها  مختلف ذیرفته وقتی  موارد  آنگاه  اند 
کند. در بیشتر مردان مایایی نسل جدید گواتماال، پوشش جین و پیراهن مشاهده پیروی محض بروز پیدا می 

کنند. در اکثر شود در حالی که زنان همچنان از پوشش سنتی دارای الگوهای رنگی براق، استفاده میمی
زمانی حس خودآگادهکده  مردان  روستایی،  در های  زنان  اما  بپوشند  سنتی  لباس  که  داشت  خواهند  هی 

دختربچه  گوش  تولد،  از  بعد  چندهفته  دارند.  را  حس  این  عکس  عکس  حالتی  بر  را  گواتماالیی  های 
بندند. چرا؟ چون کاری است که در همتایان آنها در امریکای شمالی، سوراخ کرده و به آن گوشواره می

ان به دیگر مهمانان آنجا با مهربانی هنگام ترک رستورافراد در  ،  ای دیگرنمونه عنوان  به    .1آنجا رواج دارد 
ببرید« در حالی که گفتن چنین جملهمی »از غذا خوب لذت  ایاالت متحده موجب رنجش  گویند  ای در 

. بنابراین پیروی محض بدین معناست که در یک گروه اجتماعی خاص، یک روش  شودخاطر سایرین می
 کار یا رفتار وجود دارد.  مشخص انجام 

سازمان بگیرید.  نظر  در  را  جدید  فناوری  یک  مثابه  به  پرتابل  گاز  اجاق  مردم پذیرش  و  دولتی  نهاد  های 
جنگلمی معضالت  با  مقابله  برای  تا  کشورهای  کوشند  روستایی  نواحی  بیشتر  در  را  گاز  اجاق  زدایی، 

افزون بر این، دود ناشی از کاهد.  ی به هیزم را مییافته ترویج دهند چون وابستگی جمعیت محلکمترتوسعه
شود و از این روی، ترویج های ریوی میسوز موجب بروز آمفیزم و سایر بیماری های ذغالی و هیزم اجاق
نیز دارد.  اجاق به  های گازی مزایای بهداشتی چشمگیری  اجاق با وجود مزایای متعدد اجاق گازی نسبت 

تا    چوبی   افراد  است  آن خودداری  ممکن  پذیرش  از  همسایگان خود،  توسط  اجاق گازی  پذیرش  زمان 
 کنند. افراد اندکی هستند که مایلند چیزهای جدید و عجیب را تجربه کنند.  

 
 . بازی پذیرش فناوری1-8نمودار 

 
1- Solo es como se hace aqui =This is just how it’s done here.  
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. 1برای درک سرعت پذیرش فناوری در فضای جغرافیایی، یعنی آثار همجواری، چارچوب زیر راهگاشت 
ها به پیروی از رفتار همسایگان خود، بازدهی استفاده از چوب یا  بر اساس میل خانواده   فقط  کنید کهفرض  

می کار  به  را  خاص  فناوری  آن  که  باشد  همسایگان  از  کسری  از  فزاینده  و  خطی  تابعی  برند.  گاز، 
ن یک خانواده از گاز واحد است )یعنی وقتی تمامی همسایگا  3حداکثر بازدهی استفاده از گاز برابر با  البته 

واحد است )یعنی وقتی تمامی همسایگان یک خانواده از   2استفاده کنند( اما حداکثر بازدهی چوب برابر با  
انتخاب یک فناوری در شرایطی که هیچ یک از همسایگان از آن  چوب استفاده کنند(.   کمترین بازدهی 

 (.  1-8صفر است )نمودار  استفاده نکنند، برای هر دو فناوری چوب و گاز، برابر با
باال   همسایگان  مجموعه  کنید  یکشبکه  فرض  بعدی    6×6در  از    و  فرضیدو  زندگی   36متشکل  خانوار 

)نمودارهای  می نزدیکترین  ب(.  2-8الف و  2-8کنند  با  این شبکه همجواری فرضی، هر خانوادر فقط  در 
با و  دارد  ارتباط  جنوب  و  شمال  غرب،  شرق،  در  خود  همسایه  )مثال    خانوار  قطری  مجاور  خانوارهای 

های یک همسایه شمال غربی خود( مرتبط نیست. بنابراین فقط خانوارهای مجاور متوالی را به مثابه همسایه 
نظر می منفرد در  به خانوار  اساس، همه خانوارها،  این  بر  از  گیریم.  لبه شبکه،  از خانوارهای ساکن در  غیر 

خانوارهای   برخوردارند؛  همسایه  گوشه  چهار  در  ساکن  خانوارهای  و  همسایه  سه  شبکه،  لبه  در  ساکن 
 )دولبه(، دو همسایه دارند.  

 
 پذیرش اجاق گازی  1الف. سناریوی  2-8نمودار 

 
 است.  ( اقتباس شده 1993( و بلوم ) 2001مدل از مطالعه یانگ ) -1
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 .1ب. پذیرش اجاق گازی: تعادل نش 2-8نمودار 

 
 

اند تا  تعدادی از خانوارهای این شبکه همجواری را قانع کرده نهاد  اکنون فرض کنید که یک سازمان مردم
کنند.   استفاده  اجاق گازی  نشان می2-8نمودار  از  که  الف  )خانه   8دهد  اجاق خانوار  از  های خاکستری( 

استفاده می توجه    اجاق چوبی  های سیاه( همچنان  خانوار دیگر )خانه   28کنند در حالی که  گازی  دارند. 
-عیت، یک تعادل نش نیست. این امکان را در نظر بگیرید: خانوار ساکن در ردیف دومکنید که این وض

کنند که  آورد چون نیمی از همسایگان آن از گاز استفاده میستون سوم، به استفاده از اجاق گازی روی می
-م برای خانوارهای ساکن ردیف سودرصد )نقطه حیاتی پذیرش فناوری جدید( است.  40رقمی بزرگتر از  

اتفاق می-ستون ششم و ردیف ششم-ستون دوم، ردیف پنجم البته خانوار کاربر افتد.  ستون چهارم همین 
گردد. این رخداد  باز می  اجاق چوبی  الف به استفاده از  2-8ستون پنجم نمودار  -گاز ساکن در ردیف اول

  اجاق چوبی باره از  ستون ششم( نیز دو -شود تا خانوار ساکن در گوشه شمالی شبکه )ردیف اولسبب می
ب قابل مشاهده است؛ حالتی که دو ناحیه  2-8یک تعادل نش از این حالت اولیه، در نمودار  استفاده کند.  

 کنند.   مجزای کوچک محاط در میان کاربران اجاق چوبی، از اجاق گازی استفاده می
  

 پذیرش اجاق گازی   1پ. سناریوی  2-8نمودار 
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 پذیرش اجاق گازی   1ت. سناریوی  2-8نمودار 

 
 

کند تا به جای چوب، گاز را به  خانوار را قانع می  36خانوار از    14نهاد باال  پ، سازمان مردم2-8در نمودار  
نمودار   فناوری جدید در  پیشین معرفی  نمونه  برند. همانند  تعادل نش نیست.  2-8کار  نیز  این حالت  الف، 

اثر   طریق  از  آن  ترویج   تا  است  شده  معرفی  خانوارها  از  کافی  تعداد  میان  در  میان  گاز  در  همجواری 
بگیرید:   نظر  در  را  امکان  یک  نیز  اینجا  در  شود.  شروع  چوبی  اجاق  در کاربران  ساکن  خانوارهای  تمام 

کنند چون تمام همسایگان آنها از اجاق گازی به جای چوب از اجاق گازی استفاده می  6و ستون    1ستون  
از چوب به گاز گرایش    5و ستون    2ن  به همین شکل، تمامی خانوارهای ساکن در ستوکنند.  استفاده می

کم نیمی از همسایگان آنها کاربر گاز هستند )دوباره رقمی باالتر از سطح حیاتی کنند زیرا دستپیدا می 
تواند موجب شود تا نواحی پ مشاهده کرد که چگونه حالت اولیه می2-8توان در نمودار  می درصد(.    40

باشند.   چوبی  اجاق  کاربر  همچنان  خانوارها  از  ستون  مجزایی  و  اول  ردیف  در  ساکن  خانوار  واقع،  در 
باز می اجاق چوبی  به  اجاق گازی  از  و ستون سوم،  همانند خانوار ساکن در ردیف ششم  د. گردچهارم، 

ماند، بلوکی از خانوارهای کاربر اجاق چوبی در ستون سوم و چهارم است.  ت باقی می2-8آنچه در نمودار 
در تعادل نش استقراریافته، کمتر از  دهند؟ چون  مانده ادامه میچرا این بلوک به استفاده از تکنولوژی عقب

استفاده می  40 از گاز  این خانوارها  از همسایگان  تکنولوژی  آنهکنند.  درصد  اندازه کافی در معرض  به  ا 
کند.   ایجاد  آنها  در  را  پز  و  پخت  روش  تغییر  به  شوق  تا  نیستند  نیز  جدید  وضعیت  این  که  کنید  توجه 
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نمودار  )همچو یک2-8ن  نشانگر  اجاق ب(،  به  گرایش  با  خانوارها  این  است چون  پست  پارتوی  دستاورد 
 گیرند.  گازی در وضعیت بهتری قرار می

وجود   نشان بلوک درک  خود  از  پست  پارتوی  رفتارهای  دایم،  طور  به  که  جغرافیایی  فضای  در  هایی 
کمکمی از خصوصیات  محله دهند  یعنی  است؛  مدلی  چنین  زاغه کننده  و  فرهنگی ها  رفتارهای  که  هایی 

می به چشم  آنها  در  رفتارهای  انتخابخورد.فقرا  تحصیل،  ادامه  برابر  در  ترک تحصیل  نظیر  مشابهی  های 
جنسی نوجوانان در برابر پرهیز از این کار، گرایش یا عدم گرایش به مواد مخدر و مواردی از این دست را  

ای  در نواحی جغرافیایی به صورت خوشه های رفتاری، خواه مثبت خواه منفی،  این انتخاب در نظر بگیرید.  
توان عنصری از عقالنیت موجود در ورای  با فرض اثرگذاری قدرتمند آثار همجواری می1.شودتکثیر می

رسد چون دورهای شوم و  رفتارهای مخرب را کشف کرد که در ظاهر غیرعقالئی و خودمخرب به نظر می
های متفاوتی بزند آنگاه وضعیت هر  چنانچه هر فرد دیگری دست به انتخابکند.  دایمی فقر را تقویت می

شود )در یک تله رفتاری گرفتار می  های هر فرد دیگر، جامعه درفرد بهتر خواهد شد اما با وجود انتخاب
 کند(.   کنیم که هویت نیز در این پدیده نقش ایفا میفصل یازدهم مشاهده می

به    خواهند اولین فردی باشند کهبرای مثال، تعداد اندکی از زنان کشورهای مسلمانی همچون بنگالدش می
کارانه از متن قرآن برای داوری درباره استقراض زنان اما برداشتی محافظه کند.  وام خرد دسترسی پیدا می

کند  های کارآفرینانه آنها به طور کلی(، آن را نقض دستورات قرآنی و تخطی از نقشی تعیین می )و فعالیت 
تعیین شده است.   برای زنان در جامعه  از  که توسط خداوند  بر اساس چنین  ائمه جماعات محلیبسیاری   ،

وام  از  که  زنانی  نخستین  با  استفاده برداشتی،  خرد  داشته کرده   های  خشن  برخوردی  که  2اند اند،  هرچند   .
اند. وقتی در یک دهکده، تعداد بسیاری  ای از امنیت دست یافته ارقام، حاکی از این است که زنان به حاشیه 

 روی از آنها برای دیگر زنان آسانتر خواهد بود.   یل شوند آنگاه دنباله گیرندگان خرد تبداز زنان به وام 
نسخه  اثر  را  کار  این  آکسفورد،  دانشگاه  از  کولیه  پاول  و  بوان  کرده دیوید  عنوان  اقتباس برداری  در  اند؛ 

باال، به ویژه در میان زنان کشورهای رو فعالیت بازدهی  اثر  به های جدید و دارای  این  نقش حیاتی توسعه، 
نسخه .  3دارد انتخاب اثر  و هم در سطح  تمایل برداری، هم در سطح کشورها  یعنی  است؛  فعال  های فردی 

افراد جدید   تعداد  و  فعالیت  این  به  افراد مشغول  تعداد  هر دو جنبه  به  فعالیت جدید  به پذیرش یک  افراد 
پ  درباره  تجربی  تحقیق  بر  مبتنی  شواهد  دارد.  بستگی  آن  به  افریقا گرونده  در  زنان  توسط  فناوری  ذیرش 

 .  4دهد که اثر تعداد افراد جدید، به طور معناداری نیرومندتر استنشان می
نسخه  زنان در گروه برداری، توضیح می اثر  بانک گرامین،  )اغلب  دهد که چرا در  بزرگ  زن در   40های 

بانک   در  انفرادی،  صورت  به  نه  و  زمان(  می  ]حساب[یک  طوفانی ثبت  سواحل  سربازان  همانند  کنند. 

 
غیرقانونی،   -1 فعالیت  اختالل،  الکل،  و  موادمخدر  سومصرف  همجواری  آثار  که  عالی  پیمایشی  تحقیق  یک  با  آشنایی  برای 

 (.  2002راولی ) -جرایم خشن و فعالیت جنسی نوجوانان را شرح داده است ن.ک. سیمپسون، مارنوف و گانون

 (.  2006برای نمونه ن.ک. واگنر ) -2
 (.  1990( و بوان، کولیه و گانینگ )9881ن.ک. کولیه )  -3

 (.  1988کولیه ) -4
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ک گرامین، پس  نرماندی، زندگی به مثابه بخشی از یک گروه بزرگ و پرتالطم، آسانتر است. در مورد بان
تری از متن  های خرد، ائمه جماعت محلی، تفسیرهای آزادانه از درخواست تعداد انبوهی از زنان برای وام 

 .  1قرآن استخراج کردند
 

 ی انطباق ابزار
افراد نه به خاطر احساس راحتی بیشتر در پیروی از رفتار دیگران، بلکه به خاطر  انطباق ابزاری،  در حالت 

پذیرش پول به مثابه یک واسطه مبادله  کنند. منفعت اقتصادی ملموس این پیروی، رفتار دیگران را تقلید می
دهد. تهاتر نخستین  ( ارایه می 1998ای از این دست است که پیتن یونگ )های باستانی، نمونه توسط تمدن 

اما ناسازگاری اقتصادی بود  از مبادله  ناکاراییشکل  تا شکل ها و  افراد را واداشت  از  های آن،  های بدوی 
بپذیرند.   بز در کنار کاالهای خالقانه پول را  از پوست، دانه، بذر و  تری مانند دم زرافه و جمجمه  استفاده 

 . 2دارکوب نیز رایج بود 
های جهان از  د نخستین ضرب سکه در دوران بین هزاره اول و دوم پیش از میالد، در بسیاری از بخش شواه 

در حدود   اما  است.  شده  یافته  چین  و  خاورمیانه  اروپا،  در   650جمله  رسمی سکه  میالد، ضرب  از  پیش 
از ها تقلید شد.  ها و سپس رومی)مکانی در داخل ترکیه امروزی( شروع و به سرعت توسط یونانی  3لیدیا 

به  رومی،نقره و طال به واسطه  -آن پس در جهان یونانی های استاندارد مبادله تبدیل گشتند. پذیرش سکه 
آسان  مزیت  پول،  اولیه  با شکل  مقایسه  در  مبادله،  واسطه  به  مثابه  را  بازارها  توسعه  و  اقتصادی  مبادله  کرد 

 ها نیز آسایش خاطر یافتند.  ارکوبها و د دنبال داشت؛ نیازی به اشاره نیست که زرافه
را در نظر بگیرید. فرض کنید تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان انواع متفاوتی از    3-8بازی نمودار  

کاالها وجود دارد که در یک بازار مرکزی واقع در فرتیل کرسنت سده پنجم پیش از میالد، یکدیگر را  
سنتی مبادله بوده است اما به تدریج، سکه نیز در نواحی اطراف    فرض کنید که بز، وسیلهکنند.مالقات می
به  پذیرفته می  با یک وسیله مبادله منفرد و  باید آماده باشند تا  شود. هر دو گروه خریداران و فروشندگان 

در ای دارای آن نوع واسطه مبادله، در بازار معامله کنند یا از آن خارج شوند. امید یافتن خریدار و فروشنده 
مشخص است که استفاده از بز به عنوان پول از هر گونه پول دیگر بهتر است اما در مقایسه با    3-8نمودار  

از همین سفر با   ،، سفر به بازار یا بیرون بازار با یک گله بز]شودکه در مشت جا می[های نقره کوچک سکه
ناخوشایندتر است. پر از نقره،  به    یک پاکت  به عنوان واسطه مبادله، نسبت  بنابراین، هماهنگی روی سکه 

مث همانند  دارد.  پارتویی  برتری  بز،  روی  پخت اهماهنگی  فناوری  دربار  پیشین  نمودار  ل  بازی  ، 3-8پز، 
 دل نش با برتری پارتویی است.  نماینده یک بازی هماهنگی است که در آن )سکه، سکه( یک تعا

 
 . بازی هماهنگی پول3-8نمودار 

  پول فروشنده 

 
 (.  2005کیسِی ) -1

 (.  1973( و لیکثیم ) 1965دالتون ) -2

3- Lydia 
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 سکه بز
0  3  

 سکه
 پول خریدار 

 0  3 
1  0  

 بز
 1  0 

 
بپذیرند،هر خریدار ترجیح می دهد  تا هنگامی که مقدار بحرانی )کسری از( فروشندگان، فناوری سکه را 

از فروشندگان، سکه را بپذیرند آنگاه هر   pاگر کسر  که همچنان از بز به عنوان وسیله مبادله استفاده کند.  
 زیر، سکه را به بز ترجیح دهد:  دهد تا فقط در صورت برقراری نابرابری خریداری به طور اکید ترجیح می

3𝑝 > 1(1 − 𝑝). 𝑝 یا >
1

4
 

از  بازدهی  نچو بیش  اگر  یعنی  کرد؛  خواهند  عمل  منوال  همین  به  نیز  فروشندگان  است،  متقارن  ها 
استفاده مییک بز  نکنند آنها همچنان از  از سکه استفاده  این وضعیت، یک مساله  چهارم خریداران  کنند. 

د که دیگری  هماهنگی است. فقط در صورتی که هر دو گروه خریداران و فروشندگان اطمینان داشته باشن 
دهند که به فناوری سکه روی بیاروند، در کند آنگاه ترجیح میمثل میبه در استفاده از وسیله مبادله، معامله 

نتیجه مثال باال این است: حتی در دهند. تر بزها ادامه میغیر این صورت، همچنان به استفاده از فناوری پست 
دو تعادل نش وجود خواهد داشت و ادامه استفاده از  صورت معرفی و گسترش دسترسی به فناوری جدید،  

 به عنوان یک حالت محتمل باقی خواهد ماند.  ]به عنوان وسیله مبادله [تر پارتویی بز فناوری پست 
تعادل  از  یکی  سمت  به  را  بازی  عاملی  چه  باشد،  دسترس  در  فناوری  دو  هر  میاگر  هدایت  کند؟  ها 

میفرض تغییر  اندکی  را  بازی  این  بازار های  یک  کرسنت،  فرتیل  مناطق  از  یکی  در  که  طوری  به  دهیم 
شود و هیچ کدام از خریداران و فروشندگان، درباره تعداد بازیگران دارای بز یا سکه، به  جدید ایجاد می

همچنین، بازی مبادله بین آنها تکرارپذیر است؛ یعنی در یک دوره زمانی بلند،  عنوان پول، باوری ندارند.  
به پیش بازار می  بارها  بدون  بازیگر،  از روند. چنانچه هر  اول، یکی  آنگاه در دور  بازی شود  وارد  داوری 

گیرد که واسطه  کند و سپس بر مبنای مبادالت گذشته، یاد میها را به صورت تصادفی انتخاب میاستراتژی
 مبادله ارجح چیست.  

ری افراد در روابط متقابل تکرارپذیر، بر پایه  های رایج برای اندیشیدن به این شیوه یادگییکی از چارچوب
، این  1951، استاد ریاضی دانشگاه برکلی، در سال  2استوار است؛ جولیا رابینسون   1مفهوم »بازی ساختگی« 

داد. توسعه  را  بازیگر  مفهوم  هر  که  بود  این  رابینسون  خود،   ایده  بازی  سابقه  اساس  فرکانس  توزیع    بر 
را   بازی  بعدی  مرحله  در  واکنش  بهترین  تجربه خود،  مطابق  و  بررسی  را  دیگر  بازیگران  متناظر  اقدامات 

در مثال کنونی، اگر در دورهای پیشین بازی، خریدار با فروشندگانی رویارو شده باشد که  کند.  انتخاب می 
از یک او  چهارم موارد، درخواست سکه کرده کمتر  بهینه  بازار خواهد  اند، واکنش  به  بز  به صورت بردن 

 
1- Fictitious Play 
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فروشنده  اگر  درخواست  بود.  موارد، سکه  چهارم  از یک  بیش  در  که  باشد  شده  مواجه  خریدارانی  با  ای 
 اند، باید با خود سکه به بازار ببرد.   کرده 

فناوری پویایی میان  از  فناوری  یکی  سمت  به  حرکت  شرح های  به  ساختگی  بازی  منظر  از  موجود  های 
شود. اگر برای مثال، کسر خریداران کاربر است. این حرکت از مسیرهای گوناگونی انجام می   4-8نمودار  

یک از  یکسکه  از  سکه  کاربر  فروشندگاه  کسر  اما  بزرگتر  پویاییچهارم  آنگاه  باشد  کمتر  های  چهارم 
رقی طی  شکند که به صورت بالقوه به سمت ربع شمالشرقی نمودار حرکت میسیستم یا به سمت جنوب 

می جنوب مسیر  ربع  سمت  به  یا  سکه(،  )تعادل  میکنند  مسیر  طی  بز غربی  تعادل  استقرار  به  که  کنند 
یکمی از  سکه  کاربر  خریداران  کسر  چنانچه  از انجامد.  سکه  کاربر  فروشندگان  کسر  اما  کمتر  چهارم 

پتانسیل طی مسیر به    کند وغرب حرکت میهای سیستم به سمت شمال چهارم بیشتر باشد آگاه پویایی یک
که در نهایت سیستم به سمت تعادل کاربرد بز یا تعادل کاربرد سکه  اینها را دارد.  سمت هر یک از تعادل

 های دور اول است.   حرکت کند، تا حدی به شرایط اولیه بستگی دارد که مبتنی بر تجربه بازی
ربع شمال  ربع ناحیه  نواحی مجاور در  همانند  نمودار  و جنوب ی شمالهاشرقی  به  غربی  را  شرقی که مسیر 

می هدایت  ناحیه  آن  هستند.  سمت  )سکه، سکه(  تعادل  جاذب  تعداد  کنند، حوضچه  اگر  که  کنید  توجه 
یک از  سکه  کاربر  فروشندگان  و  پویاییخریداران  آنگاه  شود  بیشتر  سمت  چهارم،  به  قطعی  طور  به  ها 

رتیب، ناحیه واقع در گوشه جنوب غربی و نواحی مجاور شوند. به همین تاستفاده محض از سکه همگرا می
هدایت می آن  به  را  مسیر  که  از حوضچه  آن  بز(  )بز،  تعادل  است.  بز(  )بز،  تعادل  کنند، حوضچه جاذب 

با سکه، جذابیت کمتری   به عنوان پول، در مقایسه  بز  از  استفاده  برخوردار است چون  جاذب کوچکتری 
 دارد.    

 
 بازی هماهنگی پول  . پویایی4-8نمودار 

 
 

که  فناوری جدیدی  می های  آسان  را  بازار  صنعتیمبادله  اقتصادهای  گروه  دو  هر  در  در  و  کنند،  شده 
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یافته به رو استقرار  نمونه،  توسعه  برای  نه اند.  گذشته  میچندان در  کسی  اگر  خودروی  دور،  تا  خواست 
های محلی بود. تعداد  تبلیغ آن، استفاده از تبلیغات روزنامه دومی را بفروشد یا بخرد، بهترین ابزار برای  دسته

اند اما روزنامه، هرگز های محلی، خرید و فروش شده دوم از طریق روزنامه بسیار زیادی از خودروهای دسته 
بندی شده دو  ظرفیت یک آگهی طبقه  دوم نبوده است.آلی برای خرید یا فروش خودروی دسته واسطه ایده 

سه یک خطی،  یا  در  اگر  است.  محدود  خاص،  خودروی  یک  درباره  الزم  اطالعات  کلیه  انتقال  برای 
پورشه  روزنامه را    1968مدل    912های محلی در جستجوی یک خودروی  ندارید که آن  اطمینان  باشید، 

دست  خودروهای  فروش  و  خرید  بازار  گسترش  به  اینترنتی  فناوری  پذیرش  یافت.  کمک خواهید  دوم 
 ت.  زیادی کرده اس

شده روزنامه،  بندی های اینترنتی خودرو این است که در مقایسه با تبلیغات طبقه نخستین دلیل برتری آگهی
آگهی اینترنتی از فضای کافی برای توصیف کامل خودرو برخوردار است  دهد.  اطالعات بیشتری ارایه می 

شود.  ها، سایر معایب خودرو و تصاویری از خودرو میرشدگی و تورفتگیکه شامل توضیح مربوط به غُ
های محلی(  های پرتیراژ امروزی نیز شامل چندصد فهرست )مقداری کمتر از روزنامه افزون بر این، روزنامه 

دسته  سایت  برای خودروهای  یعنی  آنالین،  سایت  بزرگترین  اما  هستند  آتالنتا داللدوم  صدها 1خودکار   ،
دارد.هزا فهرست  سایت   ر  سایر  و  خودکار  دالل  سایت  مشابه،  در  اینترنتی  با  های  یافتن خودرویی  شانس 

توانند در بازار افراد می ها نیز وجود دارد.  یافته، حتی در حد رنگ و صندلی امکانات خاص و رفاهی بهبود 
ردازند. بازار آنالین، در آنالین، به صورت محلی )در یک ناحیه پستی معین( یا در سطح ملی به جستجو بپ

جنبه  بسیاری  از  محلی،  روزنامه  با  و شگفت مقایسه  است  برتر  فناوری  در سالها یک  که  نیست  های  آور 
)به عنوان واسطه    دوم، روزنامه محلی را به نفع بازار آنالین اخیر، خریداران و فروشندگان خودروهای دسته 

 اند.  ه دوم(، کنار گذارشتارجح مبادله خودروی دسته 
اگر دادن است.  البته این گذار به فناوری جدید خرید خودرو، یکباره رخ نداد و در واقع، هنوز در حال رخ

شرقی است و به  ، پویایی بازی هماهنگی، در جایی نزدیک ربع شمال4-8به مثال پول بازگردیم، در نمودار  
. اما چنانچه خریداری انتظار داشته  ( در حال حرکت است]سکه، سکه[شرقی )گوشه  آرامی به سمت شمال 

باشد که فروشندگان، خودروهای خود را در روزنامه تبلیغ کنند آنگاه احتمال دارد که جستجو در روزنامه  
اینترنتی، در روزنامه  اگر فروشنده را برگزیند.   بیشتر خریداران، به جای جستجوی  باور باشد که  ای بر این 
می دا جستجو  احتمال  آنگاه  روزنامه  کنند  در  را  خود  خودروی  که  که رد  است  جایی  چون  کند  تبلیغ 

وجود فناوری برتر آنالین، یک ضرورت است  تواند خودرو را به فروش رساند. همانند فناوری سکه،  می
اما برای پذیرش آن، کافی نیست. افراد حاضر در یک طرف مبادله باید مطمئن باشند که افراد حاضر در 

 پذیرند.  فناوری را میطرف دیگر نیز این 
تعادل )روزنامه، روزنامه( نیز مانند تعادل )بز، بز( یک تعادل نش است. پس چگونه شد که بازار خودروی  

دوم امریکایی، از تعادل روزنامه به سمت تعادل آنالین حرکت کرد؟ سه عامل روی حرکت به سمت  دسته
( برتری 2طر گسترش بازار؛ ( بازدهی برتر برای خریداران و فروشندگان به خا1فناوری جدید اثر گذاشتند: 
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روزنامه  متعارف  تبلیغ  به  نسبت  نالین  و  تبلیغات  خریداران  بین  اطالعاتی  شکاف  کردن  پر  در  ای 
و   دالل 3فروشندگان؛  سایت  توسط  که  ساالنه  گسترده  و  بزرگ  پویش  یک  در (  و  شد  شروع  خودکار 

 ننده داشت. میلیون بی 135، برنامه تبلیغاتی آن در تلویزیون، 2000ژانویه سال 
این  از برای  بحرانی  کسر  باید  شویم  رها  روزنامه(  )روزنامه،  یا  بز(  )بز،  مانند  پارتویی  نابهینه  تعادل  از  که 

، آستانه  4-8بازیگران، همگی به صورت یکباره، انتظارات خود از بازی را تغییر دهند. همانند بازی نمودار  
یمی روزنامه نسبت به فناوری آنالین جدید است. در نتیجه،  تر از نسبت فناوری قدپایین )روزنامه، روزنامه(  

دالل  و  سایت  خریداران  از  کافی  تعداد  تا  شد  خواهد  موجب  آن  تبلیغاتی  حمله  که  بست  شرط  خودکار 
در   . و سیستم به سمت تعادل جدید حرکت کند  فروشندگان به سمت پذیرش فناوری آنالین، همگرا شوند 

 شود:  ارایه می 2000ژانویه  22طبوعات در های ماینجا گلچینی از گزارش
برنامه سوپرباول، یک  خودکار در کنوانسیون فروشندگان ملی خودرو اعالم کرد که  سایت دالل 

می آغاز  را  ملی  برندسازی  و  تبلیغاتی  پویش  که  است  چندمیلیون دالری  گفته  رخداد  طبق  کند. 
خودکار به  برای تبدیل سایت دالل ه،  یکسالخودکار این پویش  چیپ پری، مدیر عامل سایت دالل 

،  شده به منظور خرید و فروش هوشمند خودروی دسته دومشده و مرکزی شناختهیک برند تصدیق 
شده  نمایش   طراحی  دیجیتالی،  برتر  فناوری  آثار  از  استفاده  اساس  بر  که  در  است  را  تجاری  های 

بینندگان سایت دالل  میاختیار  قرار  می خودکار  آنها  و  واکنش تهد  با سرعت،  و  وانند  باال  پذیری 
استفاده کنند.   این سایت  از  انتخاب  استفاده آسان  به  این سایت روی دسترسی مشتریان  به عالوه، 

دسته  یافتن  خودروهای  در  آنها  به  و کمک  توانمندسازی  برای  و  دارد  تاکید  موجود  منابع  و  دوم 
  یک خودروی کامل در مکان درست، طراحی شده است.  

 
فروشندگان خصوصی تعداد  ،  1997خودکار جواب داد و از زمان تاسیس آن در سال  استراتژی سایت دالل 

دالل سایت  فهرست  در  سال  موجود  تا  داشتند،  حضور  سایت  در  همزمان  که  اندازه   2007خودکار  به 
به    250000 تعداد دالالن  بود در حالی که  بود.    40000نفر رشد کرده  فنفر رسیده  های  هرستتعداد کل 

به   بود  3همزمان  کرده  رشد  مورد  ضمن،    .1میلیون  روزنامه در  تبلیغات  بخش  در حجم  شد.  کوچکتر  ها 
کالنشهر بود، گزارش داد که در طی یکسال،   32های  ، نایت ریدر که مالک روزنامه 2005آگوست سال  
طبقه  اندازه  بندی تبلیغات  به  کرده   7.1شده  افت  سال  .  2اند درصد  از  ،  2000از  حاصل  تبلیغات درآمد 

روزنامه بندی طبقه  از  برخی  که  جایی  تا  است؛  یافته  کاهش  یکنواخت  به صورت  روزنامه  شده  قبیل  از  ها 
امید این  3گویونیون تریبون سان دیه  تبلیغات به  انتشار رایگان  به  نگه دارند، شروع  که خوانندگان خود را 

نظر می4اندکرده  به  بیهوده  این حرکت  مصرف  رسد:.  توسط  آنالین  فناوری  اوج، پذیرش  نقطه  از  کننده 

 
 trader.com.Auto: 2007/ 8/5اطالعات سایت در تاریخ   -1

2- David Washburn, "Union-Tribune to Offer Free Cassifed Advertisements to 

Readers,"San Diego Union Tribune, August 25, 2005.  
3- San Diego Union Tribune 
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 عبور کرده است.   
ویژه هنگام استفاده گذارد و پذیرش و اشاعه فناوری، به گاهی عوامل سیاسی بر روی انطباق ابزاری اثر می
های جدید نیازمند به یک زیرساخت  بسیاری از فناوریاز فناوری، نیازمند ایجاد زیرساخت عمومی است.  

بدون وجود اینترنت، منزلت کامپیوتر تا سطح یک پشتیبان نیاز دارد که اغلب یک کاالی عمومی است.  
آید. بدون وجود جاده، اسب نسبت به ماشین برتری دارد. ابزار پردازش کلمات و ماشین حساب، پایین می

یا   ماهواره،  ثابت،  تباطریبدون وجود خطوط  اسباب ،  به  تبدیل میلفن  نگهداری    نصب هزینه  شود.  بازی 
را   هزینه  این  کسی  چه  که  است  این  سوال  همیشه  و  باالست  اغلب  فناوری،  یک  پشتیبان  زیرساخت 

 فقط کاربران فناوری یا همه افراد؟   پردازد:می
حمل فناوری  یک  مثابه  به  خودرو  بگیرید.پذیرش  نظر  در  را  بزرگراه هرچندونقل  زیرساخت  سبب  که  ها 
  که چه کسی باید هزینه الزم برایگیری درباره اینتصمیم شد،  افزایش ارزش اقتصادی مالکیت خودرو می

در بیشتر کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، را بپردازد، در جوامع مختلف، یکسان نبوده است.  این زیرساخت
لکان خودرو باید از طریق مالیات بنزین، این هزینه را تقبل کنند و به  فرانسه و آلمان، پاسخ این بود که ما

بپردازند.   را  آن  استفاده  مارس  1-8جدول  میزان  در  جایگاه  بنزین  قیمت  می  2005،  نشان  یعنی را  دهد؛ 
به  زمانی که مصرف بنزین  در آن  دالر برای هر گالن بودند.    2.2کنندگان امریکایی نگران افزایش قیمت 

دالر بود؛ بریتانیا نیز برای حفظ نگهداری از زیرساخت    5.5قیمت بنزین در اکثر نقاط اروپا برابر با    زمان،
 رساند. دالر برای هر گالن می 5.79کرد که قیمت آن را به ها، مالیاتی بر بنزین وضع میبزرگراه 

 
 

 . آمار خودرو در کشورهای منتخب1-8جدول 

 کشور 
سرانه موتور سیکلت  

 الف (1000)
سرانه کیلومتر  

 الفجاده
قیمت دالری هر گالن 

 ببنزین
 3.12 11.02 88 برزیل 
   0.12 3.09 94 ونزوئال 
 5.79 6.45 400 بریتانیا 
 5.54 13 494 فرانسه 
 5.57 7.64 405 آلمان
 2.1 1.81 87 روسیه
 4.24 7.56 469 ژاپن
 2.01 0.45 5 چین

 0.38 1.43 30 نیجریه 
ایاالت  
 متحده 

758 22.29 2.2 
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 2005مارس  CNNب. پیمایش 
 

، 2005وقت در ایاالت متحده، ارزانترین قیمت بنزین مشاهده نشده است. در مارس  ، هیچ 1-8طبق جدول  
 0.12ها را طوری ثابت کرد که بنزین در قیمت پایه  در کشور سرشار از نفت ونزوئال، دولت چاوز قیمت 

رهای دیگری نظیر روسیه  دالر بود. کشو  0.38دالر برای هر گالن، در دسترس بود. در نیجریه، قیمت برابر  
می وضع  بنزین  بر  کمتری  مالیات  چین،  نزدیکو  متحده  ایاالت  قیمت  سطح  به  را  قیمت  که  تر کردند 

 کرد.  می
مقدار بیشتر برای سرانه وسایل نقلیه موتوری و کیلومتر راه سرانه در ایاالت متحده که از سایر کشورهای  

بنز مورد  دو  هر  از  ترکیبی  است،  بیشتر  به جدول  اقتصاد  یک  و  ارزیان  توسعهین  منعکس  شدت  را  یافته 
ونقل در ایاالت متحده، نتیجه بنزین ارزان  اما پذیرش گسترده خودرو به مثابه فناوری اصلی حمل سازد.  می

های چندگانه در پذیرش فناوری،  کند تا چگونگی ایجاد تعادلبازی زیر به ما کمک میاست یا علت آن؟ 
پویایی  وسیله  تعادلهبه  کنیم؛  درک  را  سیاسی  اقتصاد  سرانه  ای  و  بنزین  بر  سنگین  مالیات  به شکل  هایی 

 کمتر خودرو یا مالیات سبک بر بنزین و سرانه بیشتر خودرو.  
جزیره  کشور  یک  تصور  خودرو،  سرانه  و  بنزین  بر  مالیات  اثر  چگونگی  مشاهده  راه  با  آسانترین    5ای 

بازاری مشابه ایاالت متحده یا اروپا دارد.   این پنج شهروند  شهروند است که اقتصاد سیاسی دمکراتیک و 
ایتن. هر یک از آنها در صورت مالکیت خود رو، فایده متفاوتی عبارتند از آلیس، باب، سیندی، دوف و 

می حملکنند.  کسب  پشتیبان  که  جاده  زیرساخت  برای  الزم  با  هزینه  برابر  باشد،  خودرو    است.  Cونقل 
بین هر  می به طور مساوی  این هزینه را  تقسیم کرد )و فرض    5توان  بر درآمد  از طریق مالیات  شهروند و 

ما از طریق  را  یا آن  است(،  برابر  نفر  پنج  هر  فقط  کرد که درآمد  به طوری که  تامین کرد  بنزین  بر  لیات 
فایده خصوصی که آلیس از مالکیت خودرو دریافت  برای استفاده از جاده پول بپردازند. ،دارندگان خودرو

، به طوری که حتی اگر کند )آسایش و خوشایندی رانندگی، منهای قیمت خودرو(، از صفر کمتر استمی
وند که هزینه جاده را به طور برابر بپردازند، او عدم مالکیت خودرو  همه شهروندان به همان اندازه متعهد ش

انتخاب می به حدی برای او صرفه  کند.  را  به رانندگی دارد. در واقع، رانندگی  نیاز  ایتن  در طرف دیگر، 
است چون ایتن نارگیل و دیگر محصوالت جزیره را    Cاقتصادی دارد که فایده آن در نزد ایتن، بزرگتر از  

0باب، سیندی و دوف در میانه وضعیت ایتن و آلیس قرار دارند. در نزد ایشان، کند.  می  حمل < 𝐵 < 𝐶

2
  

فا یعنی  از صاست؛  مالکیت یک خودرو،  از  ر فیده خصوصی  اما  است.  Cنصف    بزرگتر  چنانچه  کوچکتر 
کدام یک خودرو  هریک از آنها ناگزیر از پرداخت هزینه جاده از طریق مالیات بر درآمد باشد آنگاه هر  

آنگاه می شود  تامین  بنزین  مالیات  طریق  از  و  بوده  خودرو  مالک  دو  عهده  به  جاده  هزینه  اگر  اما  خرند 
باب، برای  نمی  مالکیت خودرو،  دوف  و  زیرساخت  سیندی  مالی  تامین  درباره  شهروند  پنج  تمامی  ارزد. 

 .  جاده از طریق مالیات بر درآمد یا مالیات بنزین، رای خواهند داد
تعادل اقتصادسیاسی، در دو گام صورت میکشف  بازی  این  نخست مشاهده های مختلف  پذیرد. در گام 

می می رای  درآمد،  بر  مالیات  به  دارد  خودرو  خرید  به  تصمیم  کس  هر  که  به  کنیم  که  کس  هر  و  دهد 
این دو تصمیم یکسان می این صورت،  بدهد، خودرو خواهد خرید و در  بر درآمد رای  شود. هر مالیات 
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دهد چون در صورت اعمال مالیات شهروندی که بخواهد مالک خودرو شود، به مالیات بر درآمد رای می
پردازد. در حالی که در صورت اعمال مالیات بنزین، می  Cپنجم  بر درآمد، مالک خودرو تنها به اندازه یک

خودرو نخواهد خرید. افزون بر پردازد زیر آلیس هرگز  می  Cچهارم  کم به اندازه یکمالک خودرو دست
دهد چون در نزد  هر شهروندی که تصمیم به خرید خودرو نداشته باشد به مالیات بر درآمد رای نمیاین،  

با یک  برابر  بر درآمد،  بنزین،    Cپنجم  یک شهروند بدون خودرو، هزینه مالیات  بر  اما تحت مالیات  است 
 پردازند. ای نمیشهروندان فاقد خودرو، هزینه 

تعادل  انتخاب توسط شهروندان است.  گام دوم، مشاهده  انجام  توجه کنید که های نش متفاوت در هنگام 
شامل سه بازیگر )باب، سیندی و دوف( است زیرا پیشتر مشاهده شد  دهی فقط  بازی تصمیم خودرو/رای 

به مالیات بنزین رای میلیس مالک خودرو نخواهد شد و صرف که آ انتخاب دیگران،  ایتن  نظر از  دهد و 
صرف و  خواهد شد  می مالک خودرو  رای  درآمد  بر  مالیات  به  دیگران،  انتخاب  از  احتساب نظر  با  دهد. 
زدهی هر کدام  ، سیندی و دوف را در نظر بگیرید؛ بابا حضور باب  5-8تمامی این مالحظات، بازی نمودار 

استراتژی از  معینی  ترکیبات  است.  مشخص  این جدول  در  بازیگر  سه  به از  نیستند  ها،  نش  تعادل  وضوح، 
برای نمونه، اگر باب و سیندی استراتژی خرید  کند.  کم یک شهروند، رویه دیگری انتخاب می چون دست

مالیات  و  مالیخودرو  و  نخریدن خودرو  اما دوف  کنند  بازی  را  بر بردرآمد  مالیات  برگزیند،  را  بنزین  ات 
در این صورت، دوف    کند.به مالیات بنزین غلبه می )با احتساب رای آلیس و ایتن(    2به    3درآمد با نسبت  

می خودرو می رای  درآمد  بر  مالیات  به  و  یا  خرد  او  فایده  بر   Bدهد چون  مالیت  و  است  بزرگتر  از صفر 
او باید بدون توجه به اقدام دیگر بازیگران و  شود.ه محسوب میرفتحسابدرآمد، به طور اساسی، هزینه به 

منفی  بازدهیحتی در صورت  )بودن  −𝐵اش 
𝐶

5
بخرد.   استثنای آلیس یک  (، خودرو  به  تعادل نش، همه  در 

به مالیات بر درآمد رای می در ترکیب استراتژی دیگری که تعادل نش نیست، دو  دهند.  خودرو دارند و 
کنند در حالی که  سوم از بازیگران میانی، مثل باب و سیندی، نخریدن خودرو و مالیات بنزین را انتخاب می

این  نمی دوف  حالچنین  این  در  میت،  کند.  بنزین  مالیات  و  خودرو  نخریدن  سمت  به  چون  دوف  گرود 
(𝐵 − 𝐶

2
 است.   0>( 
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بازی زمانی استقرار می یا خودرو را به عنوان  دو تعادل نش  بازیگر میانی به طور یکسان،  یابند که هر سه 

ه مالیات بر درآمد )برای تامین مالی زیرساخت( رای بدهند یا خودرو را  ونقل خود بپذیرند و ب فناوری حمل
کند. در پذیرش یک فناوری جدید، برتری پارتویی را تضمین نمینپذیرفته و به مالیات بر بنزین رای بدهند.

می نش  تعادل  دو  که  مقایسه  تعادل  دانیم  از  بهتر  ایتن  برای  و  بدتر  آلیس،  برای  خودرو  پذیرفتن  تعادل 
است.   ارزش  اما  نپذیرفتن خودرو  از  اطالع  بازیگران،    Bبدون  از  هر یک  نزد  بازیگران  در  منظر  از  حتی 

پنجم از یک  Bکدام یک از این دو تعادل نش به دیگری برتری دارد. اگر مقدار  توان گفت که  میانی نمی
C    تعادل نپذیرفتن خودرو از تعادل پذیرفتن خودرو، بدتر   برای چهارپنجم از بازیگران،  باشد آنگاه بزرگتر

از سهم آنها از هزینه جاده، کمتر   البتهاست. از بازیگران میانی، ارزش یک خودرو  چنانچه برای هر یک 
ر از آلیس مالک امکان دارد تعادلی که در آن هر کس غی  ( آنگاه Cپنجم  کوچکتر از یک   Bباشد )یعنی  

از   بازیگران،  بر درآمد رای بدهد، برای چهارپنجم  به مالیات  نپذیرفتن خودرو بدتر خودرو شود و  تعادل 
 باشد.  

اگر احتمال پیامدهای خارجی منفی آلودگی مربوط به رانندگی خودرو را لحاظ کنیم آنگاه تعادل مالیات 
بر بنزین  بازیگر( در  5نفر از    4پذیرش خودرو )برای  -بردرآمد با تعادل مالیات  نپذیرفتن خودرو    -مقایسه 

از    4)برای   پست  5نفر  پارتویی،  دیدگاه  از  بود.  بازیگر(  خواهد  خرید تر  با  شهروند  هر  که  کنید  فرض 
می ایجاد  آلودگی  اندازه  خودرو،  به  که  سرریز   Eکند  جمعیت  روی  هزینه  این  اما  دارد  اجتماعی  هزینه 

شود به طوری که هزینه آلودگی ایجادشده توسط هر شهروند در طی رانندگی همان شهروند، برابر با  می
است؛ در این صورت، هر بازیگر میانی، درصد اقدام دو بازیگر میانی دیگر به خرید خودرو و    Eپنجم  یک

خرید    -درآمدبراما تعادل نش حاصل به صورت مالیات کند.  گزینه را انتخاب میمالیات بر درآمد، همین  
𝐵خودرو که در آن بازیگران، بازدهی برابر با  − 1

5
𝐶 − 4

5
𝐸   آورند، برای همه بازیگران، از  را به دست می

نخریدن  میمالیات   -خودروتعادل  بدتر  نیز  ایتن  وضعیت  حتی  بود.  خواهد  بدتر  اگر  بربنزین،  فایده شود. 
ا برای  رانندگی  از  از    یتن حاصل  بیشتر  اندکی  تعادل    Cفقط  در  زیر،  شرط  برقراری  صورت  در  باشد، 

 پذیرفتن خودرو، وضعیت او بدتر خواهد شد:  

𝐵 −
1

5
𝐶 −

4

5
𝐸 < 𝐵 یا0 < 𝐸 

اندک  مالکیت  تعادل  و  است  نزدیک  امریکایی  تجربه  به  پرشمار خودرو، آشکارا  مالکیت  به  تعادل  شمار 
تجربه کشورهایی مانند بریتانیا که در آن، سرانه مالکیت خودرو، به اندازه نصف ایاالت متحده است. چه  

یک عامل اثرگذار، ظهور توان فکر کرد اما  دهد؟ به هر پاسخی میچیزی این نتایج متفاوت را توضیح می
انبوه خودرو در ایاالت متحده در طی سال  بیستم بود.  فناوری تولید  اولیه قرن  اواخر دهه  در واقع،  های  تا 

هزینه  . خط تولید و مونتاژ کم1شددرصد از تمام خودروهای جهان در ایاالت متحده تولید می  86،  1920
قیمت  فورد،  به  هنری  و  پایین آورد  را  پذیرش خودرها  امریکاییترویج  انبوه  توسط  در و  ها کمک کرد؛ 

این کشور مستقر شد  Bنتیجه، ارزش   بریتانیا، .  افزایش یافت و تعادل مالکیت پرشمار خودرو در  البته در 

 
 (.  131، ص 2004کوشار ) -1
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ای به تولید بودند  خودروسازان اولیه مانند موریس، رووِر و آستین طرفدار رویکرد هنرمندانه و ظرافتمندانه 
. 1شد کاران ماهر و برای تامین ترجیحات و سالیق افراد ساخته میلب آن، خودرو توسط صنعتکه در قا

متحده،  ایاالت  با  مقایسه  در  را  خودرو  مالکیت  خصوصی  فایده  تولید،  باالتر  هزینه  و  قیمت  بریتانیا،  در 
 بندی خودرو تحت تاثیر قرار گرفت.  های مالیات کاهش داد که به موجب آن، سیاست

 
 طباق اطالعاتیان

با دوستانش،نگرم که  ام آلی میماهه 18به دختر   ساکن پایین  دوقلوهایی همسن با او    یعنی   در اتاق نشیمن 
میکوچه بازی  می کند.،  اقتصاددانان  مشاهده  حتی  با  چون  توانند  بیآموزند  زیادی  چیزهای  نوپا  کودکان 

سازد. به طور نرمال، هیچ رفتار آنها از روی عادت نیست و درباره غرایز ذاتی، نکات زیادی را آشکار می 
اسباب از  پر  سبد  یک  از  بیشتر  بی چیزی  را  آلی  نمیبازی،  ترجیح حوصله  او  قاعده،  یک  عنوان  به  کند. 

بازی  هایی غیر از جعبه اسباباز سرسره سر بخورد، اشیا را بشکند و با جعبه  دهد تا از مبلمان باال برود،می
همین  اما  کند.  اسباببازی  دوقلوها یک  از  یکی  بر میکه  سبد  از  بی بازی  آلی  توجه  آن  دارد،  به  درنگ 

میاسباب جلب  اسباب بازی  دوقلوها  اسباب شود.  دیگر  جستجوی  به  و  گذاشته  زمین  را  ها  بازیبازی 
گذارد. داند و کنار میکند اما آن را جالب نمیبازی را برداشته و ارزیابی میپردازند. آلی همان اسباب می

 شود که دوقلوها مشغول بازی با آن هستند.  بازی دیگری جلب میتوجه او به اسباب 
به اندازه رسد که او مشغول انطباق محض باشد؛ هنوز  نظر نمیدختر من در حال انجام چه کاری است؟ به 

کافی خودآگاه نیست تا سازگارکردن خود نگران باشد. احتمال دارد که بعدها انطباق محض را انجام دهد.  
اگر به دنبال انطباق محض بود، به شدت با آخرین لباس مراسم هالووین خود مخالفت کرده بود. افزون بر 

نیز منعکس نمی ابزاری را  انطباق  اندااین، رفتار او  به  نیست تا  سازد؛  با دوستانش  زه کافی بزرگ  بخواهد 
رسد که آلی برد. در عوض، به نظر می هایی کند که هر چه بیشتر در آنها درگیر شود لذت بیشتری می بازی

نوعی  گیرد که چه چیزی برای بازی از دوستانش راهنمایی می او در   انطباق اطالعاتی کردن جالب است. 
افزار جدید کامپیوتری، شبکه جدید  ام پرسش از همکاران درباره نرم وارد شده است که بزرگترها در هنگ

 دهند.  کاره، انجام میهای همراه همهتلویزیونی، یا گوشی
شود؟ بیشتر روانشناسان و  واقع اعتقاد داریم که همراه با افزایش سن، این نوع رفتار به تدریج محو میآیا به 
بسجامعه و  ندارند  اعتقادی  چنین  کرده شناسان  آنها  با  موافقت  به  شروع  اقتصاددانان  از  پذیش  یاری  اند. 

بینم که مشغول  فناوری در نزد بزرگساالن، همانند رفتار بازی در نزد کودکان نوپاست. دوست خود را می
رسد که آن را دوست دارد. بسیاری از دوستان دیگر بری خود است و به نظر میتنظیم گوشی جدید بلک

بری داشته باشند، یعنی نسبت به قیمتش، ارزش دارد و من هم کنند. اگر همه آنها بلک ا مینیز همین کار ر
 باید یکی از آنها را خریداری کنم.  

های انطباق اطالعاتی افزا، شروع به درک پویایی های اقتصادی ساده اما بصیرتاقتصاددانان، بر اساس مدل 

 
 .  132همان، ص  -1
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ادامه متن، ایده اصلی پست این مطالعات را بر اساس اثر   .1ندایا یادگیری اجتماعی در پذیرش فناوری کرده 
از یک   دهد. یک اقتصاد روستایی را در نظر بگیرید که ( توضیح می1998بیکچندانی، هیرشلیفر و ولش )

می استفاده  بذر  سنتی  است.  گونه  با صفر  برابر  نیازهای مصرفی(  تمامی  تامین  از  )پس  آن  بازدهی  و  کند 
کنند نه پسرفت. یک بذر جدید و دارای پتانسیل ایی در نوع استفاده از بذر، نه پیشرفت میخانوارهای روست

تواند خوب یا بد باشد؛ اگر بذر جدید میشود.  بازدهی باال به یک خانوار ساکن در این روستا پیشنهاد می
بازدهی   کاربر،  خانوار  هر  برای  آنگاه  باشد  با  1خوب  بد  اگر  اما  داشت  خواهد  بازدهی  واحدی   -1شد 

واحدی. هر کشاورز، پیش از دریافت هر گونه اطالعات خصوصی درباره بذر جدید، بر این باور است که  
احتمال یک است.  به  بذر خوب  این  بذر دوم،  متوالی، هر کشاورز یک سیگنال خصوصی درباره  به طور 

می دریافت  پایین جدید  یا  باالبودن  درباره  که  وکند  است  آن  کیفیت  عملکرد    بودن  با  دریافتی،  سیگنال 
دارد.   مثبت  همبستگی  جدید،  بذر  دیگر،  واقعی  عبارت  به  به  کشاورز  آنگاه  باشد  خوب  جدید  بذر  اگر 

درصد، یک سیگنال باال دریافت خواهد کرد؛ یعنی چنانچه کشاورز سیگنال باال دریافت کند    50احتمال  
این  احتمال  با  آنگاه  برابر  باشد،  بذر خوب  این   pکه  احتمال  پایین،  بذر  و در صورت دریافت سیگنال  که 

 .  2( است p-1خوب باشد، برابر با )
الف  اگر جدید  کشاورز  بذر  خواهد  یدرباره  را  بذر  آن  کشاورز  آنگاه  کند  دریافت  باالیی  سیگنال   ،

𝑝پذیرفت زیرا بازدهی برابر با   > 1) یا 0.5 − 𝑝) + 1𝑝 > را انتظار دارد که از بازدهی صفر بذر    0
است.   بیشتر  کنید که کشاورز ب میسنتی،  انتخاب کشاورز  فرض  یگنال  اما س  را مشاهده کند   الف تواند 

نمی را مشاهده  )یا هر کشاورز دیگر(  الف  توسط کشاورز  الف کند.  خصوصی دریافتی  چنانچه کشاورز 
بندد. بذر را بپذیرد و کشاورز ب سیگنال باالیی دریافت کند آنگاه کشاورز ب نیز بذر جدید را به کار می

می ناو  الف  که  معناست  بدین  الف،  کشاورز  توسط  جدید  بذر  پذیرش  که  را  داند  باال  سیگنال  یک  یز 
بود.   کرده  میدریافت  دریافت  را  خود  خصوصی  باالی  سیگنال  ب  کشاورز  که  واقعیت  فقط  این  کند، 

داند  می  دریافت کند،را  سازد. اگر کشاورز ب سیگنال پایین  بودن بذر جدید را برجسته میاحتمال خوب
که یک سیگنال باال و یک سیگنال پایین ارسال شده است و از این روی، پذیرفتن یا نپذیرفتن بذر برای او  

 یکسان خواهد بود؛ ممکن است یک سکه به باال پرتاب کند و بر اساس نتیجه، بذر با بپذیرد یا نپذیرد.  
کشاور دو  هر  که  کند  مشاهده  او  اگر  است.  پ  کشاورز  نوبت  بذر  اکنون  پذیرش  حال  در  ب  و  الف  ز 

بذر را می به نوع سیگنال دریافتی،  او بدون توجه  توجه کنید که حتی در صورت دریافت  پذیرد.  هستند، 
داند که کشاورز الف سیگنال باالیی پذیرد چون میسیگنال پایین توسط کشاورز پ، او باز هم بذر را می

 
( و ژائو  1996(؛ گیل )1993(؛ الیسون و فاندنبرگ )1992دانی، هیرشلیفر و ولش )(؛ بیکچن 1992برای نمونه ن.ک. بنرجی )  -1

(2005  .) 

 Y1، دو رخداد احتمال وقوع داشته باشند:  Xیعنی نتایج بر اساس قواعد بیزین قابل تایید است. فرض کنید که با وجود واقعه    -2

 برابر با عبارت زیر باشد:     Xبه شرط  Y1احتمال وقوع   p(Y1|X). بر اساس قاعده بیزین، Y2یا 

p(Y1|X) =pY1.p(X|Y1)/ [p (Y1. p(X|Y1) +pY2.p(X|Y2)] 
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سیگن ب  زیاد، کشاورز  احتمال  به  و  کرده  پایین.  دریافت  سیگنال  تا  کرده  دریافت  باال  اگر ال  نتیجه،  در 
شود. در کشاورزان الف و ب اقدام یکسانی در پیش بگیرند آنگاه آبشار اطالعاتی با کشاورز پ شروع می

می کنار  را  خود  خصوصی  اطالعات  پ  حالت،  متوالی این  اقدامات  به  فقط  را  خود  تصمیم  و  گذارد 
می متکی  ب  و  الف  سیگنال  .  کندکشاورزان  به  توجه  بدون  آخر،  الی  و  ج  و  ث  ت،  کشاورزان  سپس 

گیرند. اگر کشاورز الف سیگنال پایینی دریافت کند و  خصوصی خود، به پذیرش بذر جدید، تصمیم می
مشابهی   داستان  آنگاه  نپذیرد  را  بذر جدید  تصادفی،  انتخاب  یا  خود  پایین  سیگنال  اساس  بر  ب  کشاورز 

 دهد.   می درباره نپذیرفتن بذر رخ
فناوری مربوط می پذیرش  به موضوع  برخوردارند که  از دو خصوصیت جالب  اطالعاتی  شود. آبشارهای 

کند.  طور کامل امکان دارد که یک آبشار اطالعاتی دریافت کرد که در مسیر نادرست حرکت میاول، به 
ن پذیرفته  خوب،  فناوری  بدشانسی،  فقط  یا  معیوب  اطالعات  خاطر  به  است  و  شود.  ممکن  بیکچندانی 

یک واقع خوب است. احتمال  اند. فرض کنید که بذر جدید، به را بررسی کرده   p=0.51سایرین، احتمال  
با حاصل  است  برابر  پذیرش  اینآبشار  احتمال  دریافت  جمع  باالر  و ب، سیگنال  الف  کشاورز  دو  هر  که 

باال دریافت کند   الف یک سیگنال  اینکه کشاورز  پایین دریافت  کنند و احتمال  در حالی که ب سیگنال 
 کند: انتخاب می پذیرفتن را صورت تصادفیکرده و به 

0.2601 +0.12495=0.38505 
جمع دریافت سیگنال  واقع خوب است( برابر است با حاصل )وقتی که بذر به پذیرش احتمال یک آبشار عدم 

ین توسط الف و دریافت سیگنال باال  پایین توسط هر دو کشاورز الف و ب با احتمال دریافت سیگنال پای 
 توسط ب در عین انتخاب تصادفی نپذیرفتن بذر توسط ب:   

0.2401 + 12495 = 36505 
با وجود ارزش زیربنایی خوب بذر جدید، احتمال یک آبشار نادرست، اندکی کمتر از یک آبشار بنابراین، 

افزایش تدریجی دقت سیگنال،   با  البته همراه  نادرست رو به کاهش  pدرست است.  ، احتمال یک آبشار 
 گذارد. می

ترتیب سیگنال این است که  اهمیت دارد.  دومین خصوصیت جالب آبشار اطالعات  نیز  فرض کنید که ها 
یک آبشار در نتیجه،  کنند.کشاورزان الف و ب سیگنال باال و کشاورزان پ و ت سیگنال پایین دریافت می

به وجود می  برای پذیرش بذر  از پ شروع می اطالعاتی  و ب، سیگنال    اگر کشاورزان الف شود.  آید که 
کند.  پایین و کشاورزان پ و ت سیگنال باال دریافت کنند، آنگاه پ یک آبشار عدم پذیرش را شروع می

است برابر  الگو  دو  هر  احتمال  می  اگرچه  منتهی  متضاد  مسیر  دو  به  موضوع چگونگی شوند.  اما  بنابراین، 
 رسد. ده »زمانبندی« میسودمندی بذر در صورت نپذیرفتن عده زیادی از افراد، به پاسخ سا

اگر اجازه دهیم تا برخی از بازیگران، در مقایسه با دیگر بازیگران، به اطالعات بهتری درباره فناوری جدید  
می آنگاه  باشند  داشته  داد.  دسترسی  تغییر  اندکی  را  پایه  بازی  بذر توان  درباره  پ  کشاورز  کنید  فرض 

 0.55احتمال مربوط به پ برابر با  کند.  زیگران دریافت میتر از سیگنال دیگر باجدید، یک سیگنال واضح 
با   برابر  بازیگران  بازیگر عالوه، همه میبه  است.  0.51اما احتمال دیگر  از احتمال هر  دانند که احتمال پ 

باال   سیگنال  پ  کشاورز  اما  پایین  سیگنال  ب  و  الف  کشاورزان  کنیم  فرض  اکنون  است.  بزرگتر  دیگر 
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پذیرد چون در صورتی که کشاورز پ فقط  کند. عکس حالت پیشین، کشاورز پ بذر را میدریافت می
=( خود  خصوصی  این 0.55سیگنال  احتمال  دهد،  قرار  مدنظر  را  هم، (  کنار  در  ب  و  الف  کشاورز  که 

انجام دهند   این   ]0.38505(/0.38505+  0.36505=)0.5133[انتخاب درست را  تن از احتمال  به  هایی که پ 
است.   کمتر  دهد،  انجام  را  به  انتخاب درست  توجه  بدون  توسط پ،  بذر  پذیرش  مشاهده  با  کشاورز ت 

پذیرد. حتی اگر کشاورز ت سیگنال پایینی دریافت کند، احتمال انتخاب درست  سیگنال خود، بذر را می
انتخاب درست توسط کشاورز پ ک  از احتمال  الف، ب و ت در کنار هم،  متر خواهد  توسط کشاورزان 

 بود:  
0.55> 0.5233( =0.36505 ×0.49 +0.38505 ×0.51( /)0.38505 ×0.51 ) 

از رهبری را   تعریف روشنی  باال،  اقدامات یمرگینتیجه میاز نکات  اقدامات فرد روی  اثرگذاری قدرت   :
با سیگنال خصوصی دیگران. فرد  اقدامات  مبتنی دیگران، حتی در صورت تضاد  این زمینه، رهبری  بر    در 

  تر یک فرد از حقیقت، در مقایسه با درک دیگران و دانش مشترک درباره این مزیت فرد است.درک دقیق 
 تر باشد.   مثال ما نشان داد که الزم نیست که برای اثرگذاری روی جمع، یک رهبر از دیگران زبده 

ناوری جدید را انتخاب کنند  ( به بازیگران امکان داد تا زمان تصمیم درباره پذیرش ف2005هووآ ژائو )ژین
( iCهزینه متفاوتی برای پذیرش )   iو از این روی، بازی پایه را تغییر داد. در چارچوب کار ژائو هر کشاورز  

کند. برای سادگی، او بر این فرض است که تصمیم به پذیرش، یک تصمیم دایمی است. هر یک تقبل می
دیگر   پذیرش  هزینه  درباره  کشاورزان  به  از  را  دیگران  اقدامات  اما  دارد  ناقصی  اطالعات  کشاورزان، 

می مشاهده  آشکار،  پذیرفته صورت  را  فناوری  او  از  پیش  که  کسانی  جانب  از  کشاورز  هر  اند،  کند. 
𝑉کند. چنانچه کشاورزی فناوری را بپذیرد بازدهی برابر با  ی ناقص اما مفیدی دریافت میهاسیگنال

1−𝛿
−

𝐶𝑖 ورد؛ آرا به دست میV   معرف ارزش انتظاری فناوری جدید بر مبنای اطالعات حاصل از تجربه دیگران
را    Vبنابراین کشاورز انتظار دارد که با استفاده از این فناوری، ارزش  عامل تنزیل است.    δدرباره فناوری و  

مقایسه با دیگر   دهد تا دررفته پذیرش، کسب کند. انتظار به کشاورز امکان میحسابپس از کسر هزینه به 
عقب   بالقوه،  فایده  دارای  فناوری  این  از  استفاده  در  اما  کند  گردآوری  بیشتری  اطالعات  پذیرندگان، 

افتد. ماند بسیاری چیزهای دیگر، داشتن فناوری جدید در حال حاضر از داشتن آن در زمانی دیرتر بهتر می
هزینه پیش  ، کشاورزان کمVم درباره مقدار  است. نکته مهم در مدل ژائو این است که حتی در صورت ابها

می را  فناوری  همه  پذیرندگان پذیرند.  از  فناوری،  شکست  صورت  در  زیرا  است  پذیرفتنی  گزاره  این 
هایی از سود باال مشاهده کنند، بیشتر شوند. اگر کشاورزان دیگر سیگنال هزینه، زیان کمتری متحمل میکم

کنند تا جایی که یا همه کشاورزان،  . دیگران نیز از آنها پیروی میشوندبه سمت پذیرش فناوری مایل می
اند یا وقتی که بیشتر پذیرندگان، ارسال سیگنال درباره خطای خود در پذیرش فناوری و  فناوری را پذیرفته 

 1اند.پشیمانی از پذیرش آن را شروع کرده 

 
بین مدل ژائو و یک مطالعه تجربی درباره پذیرش بذر جدیدی از بذر آفتابگردان در شمال موزامبیک، تضاد جالبی وجود   -1

( رسول  عمران  و  باندیرا  اوریانا  رابطه  2006دارد.  یک  کشاورزان،  شبکه  یک  در  پذیرندگان  تعداد  و  پذیرش  احتمال  بین   )

رود اما افزایش  ذیرش بذر جدید، همراه با پذیرش بیشتر در شبکه، باالتر میوارونه( کشف کردند. احتمال پ  Uغیرخطی )شکل  
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 تحقیق تجربی

ها مقایسه کرد؟ این کار های برخی از این تئوری بینیتوان تجربه عملی پذیرش فناوری را با پیش میچگونه 
اقتصاد  این زمینه توسط زوی گیریلیچز )سنجبه عهده  انجام گرفته  1957هاست و نخستین کار جدی در   )
ارد(، مطالعه مقدماتی ، در هارو1999در دانشگاه شیکاگو )و بعدها تا زمان مرگش در سال  است. گریلیچز  

 ، یکخود  یبه خود   ی،بیترک  درباره پذیرش یک بذر ترکیبی توسط کشاورزان امریکایی را انجام داد. بذر
 یدر منطقه خاص  ی از ذرت با ثمردهی باالست کهد یبریه  یهاپرورش گونه   ی برا  یبلکه روش  ستیابداع ن

م است تا برای هر منطقه مجزا، هیبرید انفرادی  در نتیجه، الز  هستند.  یمار یاز نظر پرمحصول و مقاوم به ب
آب  نوع  با  که  شود  تولید  منطقه  آن  روی،  مناسب  این  از  باشد؛  سازگار  منطقه  آن  خاص  خاک  و  وهوا 

شوند.  کشاورزان مناطق مختلف نه تنها با موضوع پذیرش بلکه با موضوع در دسترس بودن نیز رویارو می
او در د مناسب در مطالعه  هیبرد  بود آنگاه میاگر  میانگین، حدود  سترس  به طور  را   20توانست ثمردهی 

درصد افزایش دهد اما افزایش واقعی ثمردهی در بین مناطق، به میزان چشمگیری تفاوت داشت. گیریلیچز 
منحنی   یک  قالب  در  را  کشاورزان  توسط  هیبرد  بذر  پذیرش  کرد:   Sالگوی  برازش  )لجستیکی(  شکل 

می شروع  آهستگی  به  بذر  اضافه پذیرش  با  سپس  اوج شود  بذر،  کاربران  به  همجوار  کشاورزان  شدن 
گیرد و در نهایت به خاطر تاخیر آخرین پذیرندگان و پیش از همگرایی به سمت نقطه تعادلی باالتر، از می

منطقه    132ها و  سوم از ایاالتی پذیرش، در یکشود. او دریافت که این الگوشتاب پذیرش آن کاسته می
تحت مطالعه بذر سازگار بوده است. افزون بر این، آهنگ پذیرش فناوری، با فایده آن نیز همبستگی دارد: 
در مناطقی که بین سود بذر هیبرد و بذر سنتی، تفاوت بیشتری وجود داشت، سرعت پذیرش بذر هیبرید،  

 تندتر بود.  
کنند با  مطالعات تجربی که سازوکار اساسی پذیرش فناوری یا رفتار مقلدانه را کشف می از بسیاری جهات،

میچالش رویارو  بزرگی  چالش های  این  مهمترین  از  یکی  بازتاب« شوند.  »معضل  توسط    1ها،  که  است 
شمال  دانشگاه  از  مانسکی  شدچارلز  معرفی  و  کشف  همگی 2غربی،  که  بگیرید  نظر  در  را  دوست  سه   .

کس  که در یک محله فقیر سکونت دارند که هیچ رخه دارند اما خودرو ندارند. آیا آنها به خاطر این دوچ
شوند چون  آیا آنها به جای خودرو، دوچرخه سوار میتوان مالی خرید خودرو را ندارد، دوست هستند؟  

یا هر کدام  شود؟و مینبود فرصت اقتصادی در محله فقیرنشین آنها مانع از تهیه پول کافی برای خرید خودر
 خواهد رفتار دوستانش را تقلید کند؟  شود زیرا میاز آنها دوچرخه سوار می

نامد که در می  3های اجتماعی را اثر همبستگی ( اولین توضیح برای تقلید رفتاری در شبکه 1995مانسکی )
شوند  های مشابهی رویارو می قالب آن، افراد عضو گروه مایلند تا به صورت مشابه رفتار کنند چون با محیط 

 
عقب انگیزه  شبکه،  در  پذیرندگان  ایجاد تعداد  را  پیشین  پذیرندگان  انباشته  دانش  از  یادگیری  و  پذیرش  به  تصمیم  انداختن 

 کند.   می

1- reflection problem 
 (.  195، 1993مانسکی ) -2

3- correlated effect 
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دومین توضیح، کنند.  یا بر اساس شخصیت خود، حضور در داخل یک شبکه اجتماعی معین را انتخاب می 
های است که در قالب آن، میل به یک نوع معین از رفتار، با توجه به مشخصه   1ای از یک اثر بافتاری نمونه 
چیزی است که مانسکی ای از آن سومین توضیح، نمونه شود.  ای یک شبکه اجتماعی، متفاوت می زمینهپس

نامد و در قالب آن، میل یک فرد به انجام نوع خاصی از رفتار، به غلبه آن رفتار در گروه، می  2اثر دورنزا
نیست. البته ممکن است اثر  واقعی  بستگی دارد. دو اثر اول، شامل تقلید )در اکیدترین معنای کلمه واقعی(  

اطالعاتی باشد. در مطالعات تجربی، تعیین  ابزاری یا انطباق  سوم یا دروزنا، ناشی از انطباق محض، انطباق  
شود، سبب شده تا بیش از یک دانشمند علوم اجتماعی، سر خود  که کدام یک از این آثار، عملیاتی میاین

ادعا می مانسکی  بکوبد.  دیوار  به  ویژه را  به  تحقیقات علوم اجتماعی،  از مشهورترین  برخی  کند که حتی 
 .    3اند العات تجربی خود، چند اثر را با یکدیگر اشتباه گرفته شناسی، در تفسیر نتایج مطجامعه

شبکه  نقش  که  توسعه  اقتصاد  درباره  جدید  تجربی  مطالعه  سه  اجمالی  انطباق مرور  در  را  اجتماعی  های 
دهد. هر یک از این مطالعات گیری این فصل را تشکیل میکند، بخش نتیجه رفتاری و فناوری بررسی می

نظرنه  از  یا    تنها  همبسته  درونزا،  اثر  بین  تمایز  در  پژوهشگران  انتخابی  روش  نظر  از  بلکه  موضوعات 
هستندبافتاری،خارق تعیینالعاده  درونزای  آثار  قلمروی  در  )انطباق ؛حتی  اجتماعی  یادگیری  کننده 

 شود.  اطالعاتی( که از انطباق محض یا انطباق ابزاری متمایز می
( اودری  کریستوفر  و  کانلی  مطالعه  2004تیم  را  غنا  در  آناناس  کشاورزان  میان  در  اجتماعی  یادگیری   )

کود گیاه آناناس را در نزدیکی شهرهای انساوام و آبوری غنا مطالعه  آنها  کاربرد بهینه  خصوص  به کردند.  
کردند. در طول مدت پیمایش آنها، آناناس یک محصول صادراتی جدید در منطقه بود. در نتیجه، بسیاری  

کشا میاز  بیآورزان  را  کشت  درست  فنون  تا  روی  کوشیدند  متمرکز  مطالعه  برای  روی،  این  از  و  موزند 
کانلی و اودری درباره موضوع گفتگوی کشاورزان با  یادگیری اجتماعی، زمان و مکان مناسبی فراهم بود.  

گو را به  یکدیگر درباره کشت آناناس، اطالعات مفصلی گرد آوردند. آنها هر جفت کشاورز مشغول گفت
بندی کردند. این کار به آنها کمک کرد تا چگونگی وقوع تقلید رفتاری  رده   4عنوان »همسایگان اطالعاتی«

ثمردهی مزارع کشاورزی اغلب به صورت فضایی و البته موقتی با یکدیگر همبسته  را شناسایی کنند چون  
خطی باشند. کانلی و  ها به عوض نمایش یادگیری اجتماعی، مشکوک به هم شود تا داده است و موجب می 

یک فصل اودری برای تفکیک یادگیری از دیگر انواع رفتار مقلدانه، یک بعد زمانی استفاده کردند چون  
برد تا یک کشاورز از نتایج ثمردهی بذر یک همسایه اطالعاتی کاربر کود جدید،  ل زراعی زمان میکام

 یاد بگیرد.  
ویژه ای یافتند. به کانلی و اودری درباره یادگیری اجتماعی در میان کشاورزان آناناس، شواهد متقاعدکننده 

که   نتیجه رسیدند   این  به  کاربر  آنها  اطالعاتی  همسایگان  از  اگر  کمتر  به سودی  کود،  از  مشابهی  مقدار 
مقدار سود انتظاری خود دست یابند آنگاه احتمال زیادی دارد که کشاورز همجوار اطالعاتی آنها مقدار 

 
1- contextual effect 
2- endogenous effect 
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4- informational neighbors 
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انتظاری توسط کشاورزان  مصرف کود خود را بکاهد.   از میزان  در صورت عکس و تجربه سودی باالتر 
اده از کود خود را به اندازه مقدار مصرفی همسایگان موفقش  همجوار اطالعاتی، کشاورز مزبور میزان استف

می تازتنظیم  کشاورزان  که  دریافتند  آنها  این،  بر  افزون  کشاورزان  ه کند.  از  بیش  مقداری  به  آناناس  کار 
کار کار بیشتر به کشاورزان کهنه عالوه، کشاورزان تازه کار به همسایگانی اطالعاتی خود اتکا دارند. به کهنه 

تازه کا میات تا کشاورزان  بنابراین، کنند  یادگیری،    کار دیگر.  قبل درباره رهبری و  تشریح ریاضی  همانند 
 نتایج مطالعه آنها اهمیت یادگیری اجتماعی و رهبری را در رفتار اقتصادی منعکس ساخت.   

دار، کرم  ها کرم قالب ترین آنرایج برند.  های )کرم( روده رنج می درصد از افراد جهان از انگل  25بالغ بر  
شود  های خفیف انگلی اغلب توسط میزان کشف نمیگرد، کرم شالقی و شیستوزومیازیس است. عفونت 

تواند باعث درد شکم، کمبود آهن، لکنت زبان )برای سنین پایین( و کاهش وزن های شدید می اما عفونت 
زدایی را در مدارس (  یک برنامه انگل 2003مایکل کرمر و ادوارد میگوئل ).  1)در مقایسه با همساالن( شود 

می پیاده  تصادفی  طور  به  شبکه کنیا  اثر  تا  انگل، کنند  درمان  داروهای  پذیرش  روی  بر  را  اجتماعی  های 
در این برنامه، یک پیمایش برای هر دو گروه کودکان و والدین اجرا شد تا اطالعات مربوط  مطالعه کنند.  

شبکه  به به  شود:  گردآوری  آنها  اجتماعی  داشتند،  های  گفتگو  آنها  با  بیشتر  که  فردی  پنج  خصوص، 
می معاشرت  بیشتر  آنها  با  که  ک خویشاوندانی  بهداشتی  مسائل  درباره  آنها  با  که  افرادی  و  ودکان  کردند 

 کردند. صحبت می
جریان که  رسیدند  نتیجه  این  به  اودری  و  کانلی  مانند  نیز  اجتماعی، آنها  شبکه  یک  درون  اطالعات  های 

گیرند.  آنها  گذارد و افراد از روی تجربیات بد دیگران درباره درمان، یاد میهای فردی اثر میروی انتخاب 
والدین خود، طریق  از  که  کودکانی  که  سابقه    دریافتند  دارای  کودکان  دیگر  با  ارتباط  معرض  در  بیشتر 

مصرف داروی ضدانگل هستند، در مقایسه با کودکانی که کمتر در معرض ارتباط با کودکان دارای سابقه  
بوده  انگل  دهند.  درمان  تن  درمان  به  که  دارد  احتمال  کمتر  بین  به اند،  اجتماعی  پیوند  گونه  هر  خصوص 

شود  کودکی که در مراحل اولیه برنامه، دارو دریافت کرده است موجب می  والدین یک کودک و والدین 
هر گونه پیوند مشابه    درصد کاهش یابد.   3.1تا احتمال دریافت دارو توسط کودک آن والدین، به اندازه  

ند بین  ای قابل انتظار،پیوبه عنوان نتیجه   کاهد.درصد می  2.8بین نوجوانان، احتمال دریافت دارو را به اندازه  
کودکان کوچک، از نظر آماری معنادار نبود. ماهیت تصدفی مطالعه آنها به مجزا کردن انطباق اطالعاتی از 

 دیگر انواع رفتار مقلدانه کمک کرد. 
می  نسبت  واقعیت  این  به  را  حاصل  نتایج  میگوئل  و  درمان  کرمر  دارو،  دریافت  از  پس  که چندماه  دهند 

کند اما مانع از ابتالی مجدد  زدایی آن را درمان میشود چون داروی انگل دوباره برای کودکان تکرار می
اند:  که بسیاری از بیماران، عوارض جانبی معمول مربوط به درمان انگل را گزارش داده ضمن این شود.  نمی

ندارد که در هنگام دفع کرم درد شکم،   به گفتن  نیازی  البته  استفراغ و  از مقعدهای فلج اسهال و  نیز   شده 
می حس  ترس  و  نتیجه،  شود.  شوک  میدر  دریافت  دارو  که  افرادی  از  شبکه  کنند  بسیاری  مجرای  از 

گونه که کرمر و میگوئل های شخصی درمان از منافع آن بیشتر است. آن آموزند که هزینه اجتماعی خود می
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زدایی، چرخه  شود اما داروهای انگل نویسند، هرچند که منفعت افراد از مقدار مورد انتظارشان کمتر می می
افراد نیست بلکه به جامعه بزرگتر انتقال را به تاخیر می بیشترین منفعت درمان برای  اندازد و از این روی، 

 تعلق دارد.   
مصرف داروی ضدبارداری در بنگالدش را   روی  بر  ( آثار همسایگی2006کیوان منشی و ژاک میاوکس )

است؛ یعنی   1970های آنها مربوط به زمان بروز تحوالت در بنگالدش در اواخر دهه  داده اند.  بررسی کرده 
ریزی  های برنامه ترین طرحاصطالح فشرده المللی تحقیقات بیماری اسهال، یکی از به هنگامی که مرکز بین 

برنامه شامل هر دو گروه مسلمان و هندو بودند  کننده  های دریافت بیشتر دهکده د. خانواده را به اجرا در آور
برنامه، هم داروی رایگان ضدبارداری و هم  از کل نمونه را تشکیل می  درصد  80و مسلمانان،   دادند. این 

 هزار خانوار مشمول برنامه ارایه کرد.   144ویزیت پزشکی رایگان را توسط کارکنان بهداشت، به 
با وجود نمایش به وجود انگیزه الزم برای استفاده از کنترل جمعیت و با وجود عدم موضع آشکار قرآن یا 

دهکده  در  ضدبارداری  داروی  پذیرش  بارداری،  از  پیشگیری  علیه  هندوها  مقدس  کُند  متون  آهنگی  ها 
لب برنامه، روند رشد  پذیرش داروی رو به افزایش گذاشت اما با توجه به تالش بسیار فشرده در قاداشت.  

درصد و در   44، مصرف داروی ضدبارداری در میان خانوارهای هندو حدود  1983آن آهسته بود. در سال  
مسلمان حدود   بود.    38میان خانوارهای  بعد،  درصد  سال  و    68ده  هندوها  از   62درصد  مسلمانان  درصد 
تر مصرف را حفظ  ر مسلمان، نرخ آهسته کارتکردند اما خانوارهای محافظه داروی ضدبارداری استفاده می

 کرده بودند.  
های ضدبارداری در روستاهای انفرادی  اما بارزترین نتیجه مطالعه منشی و میاوکس، الگوی استفاده از قرص

قرص از  استفاده  آنها،  تحلیل  و  تجزیه  طبق  گروه است.  در  ضدبارداری  به  های  روستا،  یک  مذهبی  های 
بود.   به گسترش مصرف داروی  میزان زیادی متفاوت  انفرادی، نسبت  ضدبارداری توسط زنان به صورت 

هم زنان  به مذهب دیگر  می شدت  شان،  نشان  در   دادندواکنش  مصرف  گسترش  به  نسبت  وضوح،  به  اما 
افزون بر این، وقتی منشی و میاوکس نمونه خود از زنان را بر   . حساسیتی نداشتندهای مذهبی دیگر،  گروه 

مشخصه دیگر  گروه اساس  آموزش  و  سن  مانند  فردی  دبندی  های  گروه کردند،  بین  که  ها،  ریافتند 
بی زنان  نمونه،  برای  دارد؛  وجود  نه اثرگذاری چشمگیری  بی سواد  زنان  دیگر  تاثیر  بودند  تنها تحت  سواد 

پذیرفتند و برعکس. آنها نتیجه گرفتند که ریشه این الگوهای پذیرش بلکه از جانب زنان باسواد نیز تاثیر می
جوان متاهل را فقط به معاشرت اجتماعی در میان زنان و زنانی از است که زنان    1پوردا داروی ضدبارداری،  

کند. از این روی، آنها نتایج را به مثابه اشتیاق به انطباق اجتماعی در میان  می  گروه مذهبی مشابه، محدود
 زنان عضو یک گروه مذهبی محلی، تفسیر کردند.  

با کانلی و اودری و تحقیق  نماید که منشی و میطور میبه عنوان یک نکته جالب، این  اوکس، در مقایسه 
هرچد که سطح بهینه کود برای هر کدام از اند.  کرمر و میگوئل، نوع متفاوتی از اثر درونزا را کشف کرده 

اثر درمان انگل آناناس و  اثر داروی ضدبارداری در نمونه  کشاورزان  اما  بودند  نامعلومی  زدایی، متغیرهای 
ها، محل تردید نیست؛ پذیرش اجتماعی داروی ضدبارداری است که به عنوان  منشی و میاوکس از دهکده 

 
1- purda 
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بی پرسش  باقی مییک  را  ماند.  جواب  اطالعاتی  انطباق  انگل،  و  آناناس  متمرکز روی  مطالعات  بنابراین، 
سازد اما مطالعه منشی و میاوکس روی داروی ضدبارداری، از وجود رفتار مقلدانه مبتنی بر میل آشکار می

 دارد. ه انطباق محض، پرده بر می ب
 

 کند؟ ضمیمه: آیا فناوری همیشه وضعیت ما را بهتر می 
لزومی ندارد که همواره چنین باشد؛    اما   توان به راحتی پذیرش فناوری جدید را به پیشرفت ارتباط داد.می

باشیم.   نداشته  تردیدی  جدید،  فناوری  کارایی  درباره  وقتی  کنید:  حتی  تصور  را  افراطی  نمونه  اولین 
دارو فناوری به  مربوط  جدید  توان های  برای  های  بیسبال،  بازیگران  آیا  است.  ورزشکاران  دسترس  در  افزا 

به   نسبت  استروئیدها  پیدا میمثال، در صورت مصرف  بهتری  بازیگران، شرایط  البته که خیر. دیگر  کنند؟ 
کند که دیگر ورزشکاران از مصرف آن خودداری کنند.  کنندگان کمک میاستروئید فقط وقتی به خدعه 

قدر احتمال  اگر همه بازیگران از استروئیدها استفاده کند آنگاه در مسابقات خانگی و شرایط میزبانی، همان 
شرایط عدم استفاده از دارو. اما اگر مصرف استروئید برای برد در مسابقه میزبانی ضروری برد هست که در  

نوسان  شود تا بهتر؛ چون استروئید سبب بروز سرطان، ریزش مو، باشد آنگاه وضعیت کل بازیگران بدتر می
می  وخوخلق جنسی  ناتوانی  به شود.  و  کسی،  هر  برای  منفی  جانبی  عوارض  ورزشکاراین  ان،  خصوص 

 ناخوشایند است.  
اما آیا  فناوری داروهای توان  های  های جدیدی که در محلدر پشت فناوریافزا یک نمونه افراطی است. 

در طی دو    ؟ای برخوردارندهای زیربنایی وجود دارد که از تفاوت ریشهاند، بازیشده   کار صنعتی پذیرفته
های جدید  ای از فناوری یا، در معرض آرایه غیرمنتظره سفید در هر جای دنیا چند دهه گذشته، کارگران یقه 

هایی که زندگی روزمره اند؛ فناوری رسان ثابت و پست الکترونیکی بوده ارتباطی از قبیل گوشی همراه، پیام 
کرده  دگرگون  شدت  به  را  کار  محل  و  خانه  در  فناوری اند.  ما  چنین  پذیرش  ابتدا  در  در باید  را  هایی 

، تحلیل کنیم. چنانچه فناوری جدید، کاراتر باشد آنگاه 1-8گی، مشابه بازی نمودار  چارچوب بازی هماهن
می بهتر  را  خود  وضعیت  دیگران،  با  همراه  فناوری،  انتخاب  با  فردی  از هر  استفاده  در  نکته  این  کند. 

 کننده صادق است.   هایی در سطح مصرففناوری
گوشی همراه و  دهد.  اما بررسی بازی فناوری ارتباطی در سطح محل کار، نوع متفاوتی از بازی را نشان می 

می  موجب  الکترونیکی  فناوری پست  این  باشند.  خود  کارفرمایان  دسترس  در  بیشتر  کارکنان،  تا  ها  شود 
سازد کاربرد فناوری را قادر میها را فراهم کرده و کارکنان ماهر در  تر اطالعات و ایده امکان انتقال سریع

وری به افزایش  رود که افزایش بهره کار بهتر و بیشتری انجام دهند. انتظار میتا در یک دوره معین زمانی،
فناوری  چنین  به  کمابیش  افراد  همه  که  است  این  واقعیت  اما  بیانجامد؛  کارکنان  مزایای  و  هایی حقوق 

 دسترسی دارند.   
ترفیع که  کنید  بنگاه هافرض  درونی  رقابتی  روش  از  بیشتر  استفاده  شامل  رتبه ها،  پیشنهادی  های  بندی 

( روزن  شروین  و  الزییر  با  1981ادوین  رقابت  در  افراد  اغلب  که  است  این  روزن  و  الزییر  ایده  باشد.   )
می پیدا  ترفیع  بیشتر  درآمد  و  بهتر  شغل  به  بهره همکاران خود،  دستمزد،  افزایش  و  ترقی  برای  وری کنند. 

بهره  بلکه  نیست  مهم  شما  دارد.  خود  اهمیت  همکارانتان  با  مقایسه  در  شما  است  وری  ممکن  نیز  اینجا  در 
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گوشی همراه و پست الکترونیکی سبب شود تا دوستان نزدیک به دشمنانی بیزار از هم تبدیل شوند. گوشی 
ها و تعطیالتتبدیل رها، آخرهفته کارکنان چاپلوس را به بردگان تلفنی کارفرمایان در طی عصهمراه نه تنها  

میمی تشویق  را  کارکنان  بلکه  و  کند  سختی  به  خود،  همتای  همکاران  از  ماندن  جلوتر  برای  تا  کنند 
به صورتی خنده  که  دارد  کارکنانی وجود  از  فراوانی  شواهد  کنند.  کار  رانندگی، پیوستگی  در حال  دار، 

های  ا خانواده و حتی در حال استراحت در اتاقاصالح صورت، صرف یک وعده غذایی همراه دوستان ی
هستند.   خود  کار  انجام  مشغول  عمومی،  بهره استراحت  »عواید  چنین  فرصت  از  فردی  هر   1وری«چون 

عقب  معنای  به  آن،  کامل  تا ظرفیت  فناوری جدید  پذیرش  در  است، شکست  مسابقه  برخوردار  در  ماندن 
پدیده رتبه  است.  ببندی  یک  نوع،  این  از  زندانیان ای  معمای  از  شوم  نوع  یک  بلکه  نیست  هماهنگی  ازی 

 است.  
به حل  که  است  مکان  و  زمان  هر  در  کار  برای  نبودن  دسترس  در  برای  کارکنان  ناتوانی جمعی  قضا،  از 

می کمک  کارفرمایان،  کار  محل  ارتقای  مسابقات  در  زندانیان  و  کند.  معمای  کار  بین  طبیعی  مانع  این 
مهمی،   طرق  به  بهره فراغت،  برای  که  است  »کالنتر«  همان  تولید  مشابه  روی  )یا  مشاع  منابع  از  برداری 

می تعیین  محدودیت  کارتل(،  یک  در  شود. انفرادی  محقق  بازیگران  برای  پارتویی  برتر  نتیجه  تا  کند 
تی فناوری با  را  »کالنتر  فراغت،  و  بین کار  طبیعی  موانع  این  با شکستن  مانند گوشی همراه،  ارتباطی  ر های 

 اند.   سفید تزریق کرده اند« و سوخت معمای زندانیان را به تردمیل کارکنان یقه زده 
فهرست   از  انبوهی  به  نامه  ارسال  امکان  است.  صادق  نیز  الکترونیکی  پست  درباره  زندانیان  معمای 

می تبدیل  ارتباطی  واسطه  یک  به  را  الکترونیکی  پست  به گیرندگان،  که  آکند  در  نامه  »ارسال  به  واقع  ن 
نامه شرف دارد«. دوستی که مدیر یک شاخه از محصوالت شرکت هیولت پاکارد است به من    -دریافت 

میمی دریافت  کاری  ایمیل  دویست  معمول،  طور  به  روزانه  که  ایمیل گوید  این  از  بسیاری  ها،  کند. 
با این وجود، اند.  در این شاخه، ارسال شده گیرنده    هایی هستند که به عنوان یادآور و برای چندینآشغال

ای برای فرستنده ندارد اما رود که آنها خوانده شود. افزودن گیرنده اضافی به یک ایمیل، هزینه انتظار می
دارد.   برای گیرنده هزینه )زمانی(  او راحت  خواندن آن،  با  فرد دیگری که  از  ایمیل  با دریافت  هر کسی 

پیدا م بهتری  این یک کند اما هیچ کس نمیی است، وضعیت  برسد.  به نظر  افتاده  یا از کار  نامولد  خواهد 
 استراتژی مسلط برای ارسال ایمیل است. 

چنانچه پذیرش فناوری ارتباطات در محل کار، نشانگر معمای زندانیان برای کارکنان باشد، مزایای چنین  
است  نوآوری  ممکن  کجاست؟  در  باال   دستمزدهایی  کارکنان  کمیابی اسمی  که  حدی  تا  فقط  اما  رود؛   

خصوص هزینه مسکن(  اگر هزینه زندگی )به   وجود دارد. ماهر در کاربرد فناوری جدید،  عرضه نیروی کار
رانت   بیشتر  بود.  خواهد  کم  واقعی،  دستمزد  افزایش  میزان  آنگاه  کند  رشد  دستمزد،  افزایش  نتیجه  در 

شود؛ مانند  کششی دارند جمع میسته به تولید که عرضه بیهای وابهایی، در داراییحاصل از چنین نوآوری 
بنگاه  بیشتر تحقق یافته است و قیمت مستغالت محلی نزدیک سهام عادی  هایی که عواید فناوری در آنها 

بنگاه  داراییها.  این  این  ارزش،  افزایش  از  پیش  که  افرادی  نتیجه،  بادآورده در  ثروت  به  بخرند،  را  ای  ها 

 
1- Productivity gains 
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 اند.  اهانه نبوده بلکه برنده فناوری جدید شده رسند که آگمی
کاری به نفع  کند اما واقعیت این است که اندکی کمکاری خاطر اقتصاددان را آزرده میطور معمول، کمبه 

الکترونیکی و دیگر قالب الکترونیکی مبادله مانند دستگاه فاکس و فضای مشترک  همه است. پست  های 
ها، حتی در یک روز، باشند. پیش از  ه تر پروژ توانند متقاضی انجام و اتمام سریعها میکاری اینترنتی، بنگاه 

اند؛  توانست مدعی شود که اسناد با پست ارسال شده کرد و میتر کار میچنین فناوری، بنگاه کمی آهسته 
ابهام درباره زمان دریافت مرسوالت وجود داشت. فناوری دارای  هایی که محیط کاری  مزیتی که هنگام 

کنند، موجب افزایش رفاه زا تبدیل میکننده خستگی را به یک محیط استرسگاه و رفعبه های گاه شوخی
یقه شوند.  نمی کارکنان  از  برخی  روبهبرای  کشورهای  به  که  می سفیدی  مراجعه  غیرمنطقی توسعه  کنند، 

 تر آنها رشک بورزند.  نیست که به زندگی ساده 
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 9فصل 
 

 
 و فساد یحکمران ت، یحقوق مالک

 
 

  . داردیرا دوست م  قیاست اما اوزان دق زاریب  ق یردقیغ یهااسیخداوند از مق
 المثلضرب

 
 
 گری کدیبا  یرقابت و همکار  لیاست که افراد به طور همزمان از پتانس  نی ا  یانسان  ن یادیبن  یاز معماها  یکی

  ن ی ا  ن یشده است و تنش ب  نه یپرهز  یدو شاخه معما که سبب بروز خطاها ن یدر درک ا  یبرخوردارند. ناتوان
از حد بر   ش یب  دیبه تاک   ی ن ناتوانینمونه، ا  ی است. برا  یکل رفتار اجتماع  ی اصل  ی ربنایمتضاد، ز  یهازه یانگ
 یبه مثابه برونداد جنبه رقابت   یرفاه اجتماع  شیجوامع بازار محور و درک نادرست درباره افزا  یرقابت  ت یماه

به تازگشودیبازار م به درک اهم  ی.  بازار محور باجنبه رقابت   کسانیتیاقتصاددانان   ی جنبه همکارانه جوامع 
نا قآمده   لیآنها  ابزارها  ینهاد  یدهایاند.  خودخواهانه،  رفتار  بر  امکان    یفرد  ید آزا  یحاکم  که  هستند 

   .  سازندیمنافع خودخواهانه را فراهم م بیتعق
باز قواعد  د  ینهادها  را  جامعه  راهنماکنندی م  کتهی در  خطوط  مثابه  به  آنها  انسان    ی برا  یی.  متقابل  روابط 

نوبل،   زه ی(، برنده جا1990. داگالس نورث )کنندیانسان را محدود م  یحال، آزاد   ن یکارکرد دارند و در ع
انساها«   اننهادها را به عنو  ،یو عملکرد اقتصاد  ی نهاد  راتییدر کتاب نهادها، تغ »چارچوب روابط متقابل 

قابل   ،یورزش  یهارا با قواعد حاکم بر رقابت   یرقابت  ی اقتصاد  تی. او قواعد حاکم بر فعالکندیم  فیتعر
ا داندیم  سهیمقا از  کدام  هر  در  باز  ها،ت یفعال  نی.  پ  ک ی،یقواعد  و  باثبات    جادیا  ریپذینیبش یساختار 

برخ  ،ییکایامر  وتبال ورزش خشن مانند ف  کیدر    ی. حتکندیم باور  )به  ساده( از    ار یبس  ،یمجموعه ساده 
دق هدا  یباز  ق،یقواعد  پکندیم  ت یرا  کابرد  و  باز  ریپذی نیبشی. ساختار  برا  یقواعد،  و    یرا  بهتر  همگان 
هرج و مرج   کیبه    ،یگریهر ورزش د  ایییکایقواعد روشن، فوتبال امر  م ی. اما بدون تنظکندیتر ممنصفانه 

بافتار  شودیم  لیتبد  منطقیب بازار  کی . در    آورند ی به وجود م  یچارچوب همکار  کینهادها    ، یاقتصاد 
 وجود داشته باشد.     یمنیبه صورت ا  تواندیم یکه در آن رقابت اقتصاد 

چن  یناتوان بزرگتر  یکیعامل    ،یچارچوب  ن یدر درک  ب  یاقتصاد   استیس  یهاشکست   نیاز  قرن   ستمی در 
اتحاد    یاقتصاد بازار. پس از فروپاش  کی مراحل گذار آن به    نیدر اول   هی به روس  هی اول  یاستیس  هی است: توص

به    ه یو روس  دند ش  لیالمنافع تشک مستقل مشترک  ی، کشورها1991سابق در هشتم دسامبر    یشورو   ریجماه
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  یاصالحات اقتصاد  ی پالن خود برا  نی لتسیسیگشت. البته در اکتبر همان سال، بور  ل یکشور مستقل تبد  کی
آورد که   به اجرا در  یدرمانشوک   استیس  کی، لهستان  1990سال    لیداده بود.  در اوا   هی را به پارلمان ارا

و   ی کشاورز  ی کاالها  د یتول   کیکرد. پالن لهستان در تحر  یآزادساز  ر،یو فراگ درنگیرا به طور ب  هامتیق
موفق بود.   یجیبه صورت تدر  یاقتصاد بازار کیبه    یستیالیاقتصاد سوس کیکشور از    ن یو گذار ا  یمصرف
سر  ع یوس  یسازیطرح خصوص  کیبه شکل    ن یلتسیپالن   آزادساز  عیو  با  مدل    مت یق  یهمراه  اساس  بر 

روس اقتصاد  تا  بود  از    ه یلهستان  سرعت  به  برنامه   ک یرا  مبتن  کیبه    یمرکز  یز یراقتصائ  بر   یاقتصاد 
پالن    ل یتبد  یخصوص  تیمالک ب  ن یلتسیکند.  ب  گ یبه  شد.  مشهور  هدا  گ یبنگ  با  نخست    تی بنگ 

شب نابود    کیدر    یستیالیسوس  یزیر برنامه   ستمیسبه اجرا درآمد.    1992  هیدر دوم ژانو  داریگا  گوریریوز
   شد.

چهار برابر شدند.    هامت ی، ق1992  هیشد. در ژانو  لیبزرگ تبد  یگرفتار  کیبنگ به سرعت به    نگیالبته ب
  ی هافعال نگهداشتن بنگاه  ی برا هی: روسشودی معضل به اقتصاد کالن مربوط م نی از ا یآشکار است که بخش

پول کرد در حال  واروانه ید  یبا سرعت  ، یدولت انتشار  به  م  ع یااعتبار صن  که یشروع  را  . افزودیدر حال مرگ 
نزد مصرف نقد  نتمازاد وجوه  ب  یستیالیاقتصاد سوس  دیشد  یجهکمبودهایکنندگان که  سبب    درنگی بود، 

را    هامت یبودند که همانند تجربه لهستان، رقابت، بستر کاهش ق  دواریام  استگذارانیشد. س  هامتیق  شیافزا
در   ژه یبه و  د،یجد  نانهیکارآفر  تیبه رقابت تن دادند و فعال  رکمت  هیروس  ی دولت  یهاکند. اگرچه بنگاه   جادیا

صنا وزرا  ابیکم  ،یدیتول   عیبخش  که  هرچند  اقتصاد  هیروس  یاقتصاد  ی بود.  مشاوران  آنها(    یغرب  ی)و 
ا  است یس  یرو اما بر  تقاضا    ،یسازی باور بودند که پس از خصوص  ن یاقتصاد کالن انگشت گذاشته بودند 
  دا ی پ  یامکان اثرگذار  ،یخصوص  یهاو بنگاه   شودیم  جادیاقتصاد بازار ا  یسامانده  بامتناظر    ینهادها  یبرا

قکنندیم واقع،  در  قرارداد  هامت ی.  حقوق  خلق  اما  بود  شده  مالک  ، یآزاد   ،ی مدن  یهادادگاه   ت،یحقوق 
سا  نیقوان و  تراست  برا  ینهادها   ریضد  باز  ت یتثب  یالزم  نخست  یقواعد  در  بازار،  اقتصاد   احل مر  نیدر 

است جوزف  و  هاف  کارال  که  گونه  همان  البته  شدند.  فراموش  خاطرنشان  2004)  تزیگلیاصالحات،   )
تا    خت یها را برانگمالکان بنگاه   ه،یدر روس  یسازی ومند، خصوصرین  ینهاد  رساختیز  ابیدر غ  سازند،یم

افزا بنگاه   شیدر عوض  سالم،   ی ک اقتصاد بازاری یبه جا  ن،ی کنند. بنابرا  یته  ییها، آنها را از داراارزش 
منافع   ی در همه سطوح بود که رو  یجو و گنگسترنوع از اقتصاد دزدساالر، رانت   ک یشاهد ظهور    هیروس

       .  دادی طلب قرار مفرصت گارشیال اصالحات را در چنگال چند
  تی دوران شروع اصالحات، فعال  یدر ط  هیحاکم بر روس  طیشرا  رینظ  ،یرسم  یدر صورت ضعف نهادها

نوع  یاقتصاد شبکه   یبه  بنگاه   یهااز  م  یهااعتماد  محدود  پنجم  فصل  مبادالت  شودیمشروح  و    کباره ی. 
ر  نامیب بزرگتر،  بازار  در  نشان  نت  سکیو  در  دارند.  همراه  اقتصاد  جه،ی به  محدود    یمواردبه    یمبادالت 

شده است؛   تی شبکه بسته از وابستگان و رفقا تثب کیدر  ریتعامل تکرارپذ  قیهستند که در آنها اعتماد از طر
   !   شتریب  یرشد اقتصاد ی برا یتیمحدود

  
 یو مبادله اقتصاد  نانیاطم ،یقانون ینهادها

اجزا  نان،یاطم نگهدارنده  کنار    ی چسب  در  بازار  ب  گریکدیاقتصاد  اقتصاد  شتریاست.  بدون    ، یمبادالت 
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پا نم  یبند یوجود  انجام  به  کامل  طور  به  رو،  در  رو  و  همزمان  صورت  به  وعده،  اطمرسندیبه  به    نانی. 
قب  ی قرارداد  یهاوعده  از  مقابل  صورت   لیطرف  دارا  یمشخص  تیفیک   ایحساب  پرداخت    ی برا   ،ییاز 

هر دو طرف به شدت   ی که برا  یامبادله   یحت  ،ینانیاطم  ن یافراد به مبادله ضرورت دارند. بدون چن  زشیانگ
   .ردیپذیسومند است، انجام نم

مالک  یی نهادها حقوق  قرارداد،  حقوق  دادگاه   ت یمانند  تضم  ، یمدن  ی هاو  به    قرارداد  ن یطرف  ی بندیپا  ن یبا 
اطم  شانیهاوعده  مبادله،  م  نان یدر  به وجود  نهادهاآورندیرا  که  هرچند  ز  ی.  در  بازار    ی ربنایفعال  اقتصاد 

  یها کارکرد دارند به طور وعده  یاهقرار دارند اما به مثابه ضمانت  نهیزمخاموش و در پس  یاغلب به صورت
در صورت   نکه یاز ا  یبرسد. اما آگاه  جهیبه نت  یدر دادگاه مدن  یمبادالت اقتصاد  شتریتا ب  ست ین  یازیکه ن
کند،    ن ییتع  یمبادله را در دادگاه مدن  جه ینت  تواندیم  گریدر عمل به تعهداتش، طرف د  ن یاز طرف  یکییناتوان
 .  سازدیفراهم م رامبادله  ی برا ییربنایز نانیاطم

به طور نرمال    ، یمبادله در دادگاه مدن  افتنیان یپا  رومند،ین   ی در صورت وجود نهادها  ها،ی باز  هیزبان نظر  به
از دو طرف به    ک یپنهان هر    د یحال، تهد  نی. با اافتدی در عمل اتفاق نم  یعنیتعادل است«؛    ری»خارج از مس

 ستم یهرچه س نیا. بنابرکندیم  تیتقو اوعده، تعادل نش همکارانه ر  یاجرا  یبه دادگاه برا  یگریکشاندن د
 از یدر عمل مورد ن  یتعداد مجازات کمتر  اد،یدر محازات متخلفان بهتر عمل کند آنگاه به احتمال ز  یقضائ

بر حذر داشته و    یرا از کژرفتار  بکارانیها و فرکنندگان، شارالتان کارا خدعه   یقانون  ی خواهد بود: نهادها
   .کندی م لیو معقول تبد  خوبی آنها را به شهروندان یحت

نمودار   در  مطرح  بگ  1-9مثال  نظر  در  بوردیریرا  والد  سی.  اجرا  ریمیو  حال  و    کی  یدر  هستند  مبادله 
از   یکی  یرا کاله بگذارند. در صورت کالهبردار  گریکدیسر    ا یباشند    بندیقرارداد پا  ط یبه شرا  توانند یم

د  ن،یطرف قانون  ه یعل  تواند یم  گریطرف  اقدام  ا  یاو  در  س  x  ریمتغ  ،ی باز  نیکند.  مجازات  قدرت   ستمیبه 
باشد آنگاه مجازات   ادیز  xآن در گرفتن خسارت از کالهبردار. اگر اندازه    یی توانا  یعنی  شود؛یمربوط م

  نه یهز  یعنیارتباط دارد؛    یقانون  ستمی س  ییبه کارا  y  ریدر مقابل شکست توافق است. متغ  یبازدارنده معتبر
حقوق  یریگیپ  یبرا  یشاک  مقدار  یپرونده  اگر   .y    باشد و    یحقوق  ستمیس  یعنیکوچک  کاراست 

نمودار   ی باز  کباره یباشد آنگاه انجام    y>5  ا ی  x<2. اگر  شودیآسان م  کردن کالهبردار در دادگاه،محکوم
بازتعادل نش منحصربه  کی،  9-1 و مبادله شکست    کنندیم  یکالهبردار  گریفرد دارد که در آن، هر دو 

  ،یباز  کباره یباشد آنگاه در انجام    5  ی مساو  ایکوچکتر    yو    2با    یمساو  ایبزرگتر    x. اما چنانچه  خوردیم
   .ابدییم و مبادله تحقق  بندند یتعادل نش وجود دارد که در آن، هر دو طرف به قرارداد پا کی

.  ستین  یکاف  ی او از کالهبردار  یبازدار  یطرف خطاکار، برا  ه ینشود آنگاه مجازات عل  ن یتام  xاگر شرط  
شرط   ا  ن یتام  yچنانچه  از  نظر  صرف  آنگاه  عل  ن ینشود  مجازات  شد  هیکه  نباشد،    ا یباشد    د یکالهبردار 

با هم   yو    x  شرطکه    یاما در صورت.  ستین  یمعتبر  دی تهد  نده،یطرف متضرر در آ  یاحتمال اقدام حقوق
از    یکیدر    ،یباز  کباره یدر انجام    یبازدارنده معتبر است و حت  کی  یبه اقدام قانون  د یشود آنگاه تهد  نیتام

 . 1مانند یم بندیبه قرارداد پا  یهر دو طرف در عوض کالهبردار ، ینش باز  یهاتعادل

 
ق   یبندیشود آنگاه تعادل نش پا  3کوچکتر از    yکارامد باشد که    یبه حد  یقضائ  ستمیاگر س  -  1   گانه یرارداد،  هر دو طرف به 
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 ی قانون  یمبادله بازار در چارچوب نهادها  ی. باز1-9نمودار 

  
 

مبادله    یقلمرو  شوند، یم  یبه شبکه محل  ی اقتصاد  ی هات یفعال  د یمانع از تحد  یرسم  ی روش، نهادها  ن یدر ا
    .کنندیم جاد یمهم را ا یانیبن ،یتوسعه اقتصاد  یو برا  گسترانندی در اقتصاد را م

 
 گذاری خصوصی داخلی سرمایه

برکل1985)  امسون یلیو  وری اول دانشگاه  اقتصاددان  نهادها  ،ی(،  کتاب  نقش    ،یدارهیسرما  ی اقتصاد  یدر 
و    هازه یانگ   یریپذشکل   وه ی . او شدهدیکرد مبادله در اقتصاد بازار را شرح مدر آسان   یدارهیسرما  ی نهادها

ب  یبه کارگزار  وطمرب  لیرا مشاهده کرد: مسا  یاصل  ده یاز جانب دو پد  یاقتصاد  یهاییکارا   نی )قرارداد 
( و  شودیاستخدام م  فه یانجام آن وظ  یکارگزار که برا  کیاست و    فهیوظ   کیکارفرما که خواستار انجام  

مالک  لیمسا به حقوق  به چندتیمربوط  او  مالک  نی.  از حقوق  بر    تی جنبه  به    ییدارا  ک یناظر  اشاره کرد: 
 (.  28، ص1985 امسون،یلی)و  ییحق انتفاع از دارا و  ییحق انتقال دارا ،ییحق استفاده از دارا ژه یو

از پژوهشگران مانند    یاریدارد اما بس  ت یاهم یتوسعه اقتصاد  ی برا  تیحقوق مالک  گفتهشیسه کارکرد پ  هر
اول و  )  وری سانفورد گراسمن  رو1986هارت  کارکرد سوم    ی(  تاک   یعنی نقش  مال  از  انتفاع    دیحق کسب 

 
باز ا  یتعادل نش  بر  افزون  باز  یوقت   ن،یاست.  به صورت  گریهر دو  ا   تیمعتبر، شکا  یبتوانند   نیبه دادگاه را مطرح کنند آنگاه 

اعتبار افزوده    یبهساز  کی  گران،یباز  یهایاستراتژ  شود؛یم  لیکامل تبد  یربازیز  گانهی تعادل نش، به استاندارد باالتر تعادل نش  

. شرح کندیتعادل نش را محقق م  کی  م،یپس از هر گره منفرد تصم  ی درخت باز  یباق  ی عنی  ،یربازیدارد که در آن، در هر ز

 . وستی در پ یلیتفص
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ابهام در مرزها  دهند ی اند. آنها نشان مداشته  انگ   ی اه مجموع  ت،یحقوق مالک  یکه در هنگام    جادیا  هازه یاز 
عل  شودیم رانت    هیکه  اقتصاد  ایخلق  م  یمازاد  افراد در مورد دعاوکندیعمل  اگر حقوق  بر عکس،    ی. 

)سود   روانیز  ایپسماند  بر  مالک  ییدارا  ی(  مح  نیتضم  شان،ت ی تحت  آنگاه  وجود    ی اقتصاد  طیشود  به 
    .   رندیگیمجازات، پاداش م وض در ع نانه،یکارآفر یریپذسکیو ر ت یکه در آن، خالق دیآیم

 
 یگذاره ی و سرما تیحقوق مالک ی. باز2-9نمودار 

  
 

  ی رو  یگذارهیسرما  سکیکه درباره تقبل ر  دیرا تصور کن  ین یمشاهده گراسمن و هارت، کارآفر  نهیدر زم
تصم  کی تصم2-9)نمودار    ردیگیم  میواحد  اگر  سرما  می(.  عدم  به  دستاورد   یگذارهیاو  آنگاه    یباشد 

شکست    p-1  احتمال با    ا ی  شودی موفق م  pپروژه با احتمال    ، یگذارهینخواهد داشت. اما در صورت سرما
به اندازه   نیو دستاورد کارآفر  رودیاز دست م   هیشکست بخورد آنگاه سرما  یگذارهی. اگر سرماخوردیم
کسب    یدرصد  100  یبازده ،یواحد کیموفق شود، در قبال دستاورد   ی گذارهی. چنانچه سرماشودیم  -1
 کند.   یاقامه دعو ،یبازده نیاز ا cقادر است تا درباره کسر  2 گریاما باز کندیم

الف(    تواندیم   2  گری: بازکنمیچند احتمال وجود دارد که پنج مورد آنها را فهرست م  ست؟یک   2  گریباز
از نظر اجتماع  کی  ا ی  هیهمسا  کی بازده  cکسر    ی رو  یدوست باشد که    نی ا  ا یحق دارد    نیکارآفر  یاز 

اندازه    یب( دزد  1.کندیگونه حس م به  تا  پ( مجرمان    د،سرقت کن  نیاز سود کارآفر  cکه قادر است 
گروه   افتهیسازمان کارآفر  ی زورمند   یهاو  از  حفاظت  قبال  در  دارا  cکسر    یرو  ن،یکه  سود  حق    یاز 

را در قالب    cکارفرما، مبلغ    ی الزم برا  ی خدمات مجوز قانون  ه ی ارا  ی که در ازا  یت( مقامات دولت  شوند،یم
در حت   ای  کنند،یم  افتیرشوه  مبلغ    یث(  که  دولت  عن   cخود  به  کارآفر  اتیمال  وانرا  از  سود    نیقانون 

   .  ستاندیم
( را  p)  یمتفاوت  یگذارهیسرما  یهاپروژه   سک،یدر سطوح متفاوت ر  تواندیم  گذارهیکه سرما  نیبا فرض ا

انتخاب م  یگذارهیسرما  یفقط در صورت  نیآنگاه کارآفر  ردیبه عهده بگ  نابرابر  کندیرا  برقرار    ریز  یکه 
   باشد:  

 
 (. 2006به مثابه مسبب دام فقر، ن.ک. هاف و سِن ) یشاوندی خو  ستم یدرباره س یعال یبه عنوان منبع - 1
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p>1/(2-c) 
 

باز  آشکار سهم  چنانچه  که  با    cمقدار    یعنیدوم    گری است  استقرا  1برابر  اساس  بر  آنگاه  وارونه    یباشد 
ه  دید  توانیم نم  یگذارهیسرما  چ یکه  قدر  شودی انجام  هر   .c  نزد صفر  تمام    کتریبه  آنگاه  شود 

 c زانیهر چه م ،یرو  نیانجام خواهند گرفت. از ا  0.5بزرگتر از    تیاحتمال موفق یدارا  یهایگذارهیسرما
 شماری محصول تعداد ب  ،یرشد اقتصاد  ندیکمتر خواهد بود. چون فرا  یگذارهیسرما  زانیباالتر باشد آنگاه م

ا جار  یگذراهیسرما  مات یتصم  ن یاز  منابع  که  است  مصرف(  برا  ی )نه  آ  ی ثمرده  ی را  کار   نده یدر  به 
  . ردیگیرا م یتوسعه اقتصاد یجلو نان،یکارآفر زشیضدانگ رد،یگیم

مورد   ابد؟یی ارتباط م تیاز موارد محتمل الف تا ث، چگونه با طبقات متفاوت ابهام در حقوق مالک کیهر 
 یاز جوامع سنت  یاریکه در بس   شودیمربوط م   یمثل در اقتصاد اخالقبهمعامله  یاجتماع  ی الف به هنجارها
فرد  جیرا  5موضوع فصل   م  یاست.  موفق  بکشد؛    شاوندانشیخو  تی بار مسئول  دیبا  شودیکه  به دوش  را 

 ی سخاوت   ن ی. هرچند که چنگرید  یهات ی مسئول  ای  ور،ربهره یخواه انتقال درآمد باشد، خواه استخدام اقوام غ
جنبه  بداقبال،  اقوام  از  دسته  آن  قبال  بس  یستودن  یادر  خوفرهنگ  یاریاز  انتظار  اما  و    شاوندانیهاست 

از   یارا فرو نشاند. مورد ب، نشانه   نیکارآفر  زه یانگ  تواند یم  یابیاز هر کام  یشگیهم  شدنم یدوستان در سه
به   قایو افر نی الت یکایدر امر ترشیاست که ب فیدولت ضع کی ی متداول برا یابانیخ میکنترل جرا یدشوار

م نخوردیچشم  بن  فیدولت ضع  کیوصف    زی. مورد پ  منابع  بر سر  اقتدار در    نیادیاست که  و  قدرت 
سازمان با  حالت  یریدرگ  ییایماف  یرقانونیغ  یهاجامعه  روس  یدارد؛  در  بس  هیکه  کشورها   یاریو    یاز 

  .خوردی به چشم م یستیالیشاسوسیپ
به   ت  رانت   رومندین  یبوروکراس  کیمورد  و  فاسد  ماما  مربوط  نت  شودیخوار  اغلب  اقتصاد   کی  جه یکه 

ب  یدارا ن  ش یمقررات  در کشورها  از یاز حد  رانت   ییاست.  آن،  که در گذشته  هند  به سبک   ییجومانند 
ا  لیتبد  یدولت  یحقوق بوروکراسکارمندان کم   یزندگ  نده ینما  ث حالت مصداق دارد. مورد    ن یشده بود 

  ی هاجو که نرخشدت مداخله اما به  رفاسدیاحتماال غ رومند، یحکومت ن کی  یعنیاز پ است؛  یحالت افراط
 . ردیگی را م ی توسعه و رشد اقتصاد  یآن، جلو یاضاف یاتیمال

سابق    یشورو   یاز فروپاش  یمسکو با بوستون گلوب در فاصله کوتاه  یهااز دکه   یکیمالک    شا،یم  مصاحبه
اقتصاد روس تصاحب سود توسط گنگسترها را    یعن یاز مورد پ    ی مثال  ست،یبه دوران پساکمون  ه یو گذار 

ن  دیگویم  شایم  .دهدینشان م  « از عمده تا سه  کیحداقل    ازیکه  را  و فهرست    خرمیم   وشفرروزه خود 
در    خود  یکاالها  یتمام م  کیرا  بازد  سمینویبرگه  در صورت  مال  دی تا  بازرس  نشان   یاتیسرزده  را  آن 

ام.  و نفروخته   ده ینخر  ی زیهرگز چ  نکهیا  ییگو  کنمی دهم. اما پس از فروش تمام اجناسم، برگه را پاره م
هم دوباره  ط  ن یسپس  را  صورتکنمیم   یروال  در  فقط  اما  مال  ی ...  برابر   ات یحاضرم  در  دولت  که  بدهم 

  از من محافظت کند.« افتهی سازمان میجرا
داران ناچارند تا به صورت منظم به آنها »اجرت اشاره دارد که دکه   یروس  ی ایبه ماف  افتهیسازمان  میالبته جرا

. شودیآن به شکل کاال پرداخت م  شتریدرصد از سود که ب  10تا    5محافظت« بپردازند؛ معموال در حدود  
داران را  دهد و عکس دولت، آنها دکه یم  هیاز خدمات را ارا  یابسته   یروس  یایکه ماف  ندیگویداران مدکه
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داران، گنستگرها اغلب بهتر از دولت، از دکه   ی. بر اساس مشاهدات برخکنندیدر برابر سرقت، محافظت م
و    ند ینشیچند روز درون دکه م  ی برا  ایماف  ی از اعضا  یکیکه    دیآیم  شی ها هستند. بارها پمراقب سود دکه 

اجرت محافظت، چقدر پول    یبداند که هنگام گردآور  ا یتا ماف  داردیبرم  ادداشت یبا عجله از تمام مبادالت  
قانون،   یاجرا یدارد و اغلب از اهرم الزم برا یکمتر یمنابع انسان هیروس یاتیمال سیطلب کند. برعکس، پل

ن مستی برخوردار  ا  یاریس ب  د یگویم  شا ی.  که    ن یبر  روس  ک یباورند  مستعار   تبارییایآس  یگنگستر  نام  به 
باور را    ن یا  زین  گرید  یحال، برخ  ن یبا ا کند؛یمسکو را کنترل م  یهادکه  ییایکل ماف  یی به تنها  ک«ینامایچ» 

   شده است.   میتقس ییایها به صورت جغرافکه کنترل دکه ندیگویرد کرده و م
  ی اد یرا به طور بن  ی اقتصاد یهازه یخشن، انگ  انه یجودولت در رفتار رانت  ا یتبهکار    ی هاسازمان  ییخود توانا

انسان به دو روش   یهااشاره کرد، »کوشش  ستمیقرن ب   لیپارتو در اوا  لفردوی. همان گونه که ودهدیم  رییتغ
تول است:  کاالها  ایکاالها،    لیتبد  ای  دیمتفاوت  مدرسه    کلیما  1.«گرانید  ید یتول   یتصاحب  از  پورتر 

نشود آنگاه درک افراد درباره   فیتعر  یبه درست  ت یکه اگر حقوق مالک  آوردیهاروارد، برهان م  یبازرگان
 : کندیم رییتغ نیمع ی اقتصاد ط یمح کیدر  یروش درست و راهبرد برنده اقتصاد 

محور  یباورها»  نقش  رونق،  اساس  درباره  خصوص  یغالب  و    یرفتار  اتیدارند.  افراد 
اقتصادسازمان رفتار  و  تاث  یها  شدت  به  برد  روش  از  آنها  درک  جانب  از    ر یآنها، 

رونق و    یوابستگ  رشیموفق، پذ  ی توسعه اقتصاد  کننده تیباور تقو   نیتریاساس  دی.شاردیپذیم
بهره   ییشکوفا ک   یوربه  تا  مقمن  نترلباشد  نظام  ایدولت،    یهامساعدت   اس، یابع،    ؛ یقدرت 
 ییو انحصارجو  ییجورانت  ،ییباورها  ن یجامعه خوب است. بدون چن  ی برا  یوربهره   میپارادا

تبد مسلط  رفتار  بس  شودی م  لیبه  در  رنج  عامل  هم  هنوز  کشورها  ی اریکه  توسعه  روبه   یاز 
    (.21، ص 2000پورتر،  کلی)ما« است

 
فرض   مال  کیبا  اندازه   یاتینرخ  مقدار    یکافبه  به  باز  cباال  پ2-9نمودار    یدر  موارد  تا   گفتهش ی،  »الف« 

مالک  یدارا  طیمح  کیاز    یری»ث«، تصو م   فیضع  تیحقوق  اقتصاد  دهندینشان  راهبرد  برنده در   یکه 
 ساالرانه است.   وان ید ییجورانت ایبه سمت انفعال، سرقت،  ینیبه کارآفر شیحالت از گرا رییآن، تغ

ستاده،   ینهاده و هم در بازارها  یحقوق هم در بازارها  نی: اتیحقوق مالک  تیدر باب اهم  یگریتذکر د
  نان یبه کارآفر  ت، یحقوق مالک  م،یاستاده مشاهده کرده   یطور که در بازارها. همان کنندیرا خلق م  هازه یانگ

سرما بازده  گذاران، هیو  تصاحب  مالکت  یهایی دارا  یحق  م  ت یحت  اعطا  سوتو  یرا  دو  هرناندو  کند. 
ن  یبازارها  یبرا  ت،یکه حقوق مالک  کندیخاطرنشان م  زی( ن2000) اعتبار   نیاست و در تام  یاتیح  زینهاده 

توسعه  که شکست جهان روبه   کندیادعا م  ه«یرا دارد. او در کتاب »راز سرما  تیاهم  نیشتریکسب و کار، ب
تام مالک  نیدر  غ   ینیزم  تی حقوق  صورت  مالک  یررسمیبه  بزرگتر  تیدر  توسعه    گانهیمانع    نیفقراست، 
جهان    یمستغالت تحت تملک فقرا  ن یدر جهان سوم است. طبق محاسبات دو سوتو ارزش کل ا  یاقتصاد

دالر   ون یلیتر  9.3دست کم برابر با    ستند،ین  یکه ثبت رسم  سمیالیدر حال گذار از سوس  ی سوم و کشورها
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نت  1است. م  جه،یدر  مالک  کننده ت یتثب  یهااستیکه س  کندی او استدالل  به و  تیحقوق   ژه ی در جهان سوم، 
   باشد. ی بسترساز رشد اقتصاد ط یشرا نیاز مهمتر یکی  د یبا ن،یحقوق مربوط به اسناد زم

متعدد، مهار قدرت   ی هاتا به روش  دهدیبه فقر اجازه م تی حقوق مالک  ت یباور است که تثب  ن یدو سوتو بر ا
تقو   یهاییدارا جهت  در  را  اقتصاد  تیخود  گ   یتوسعه  دست  مالکرندی به  حقوق   لی پتانس  ن،یزم  تی. 

م  ییدارا  یاقتصاد آزاد  م  کندیرا  اجازه  افراد  به  زم  دهدیو  از  استفاده  با  وث  نیتا  عنوان  به  وام    قه،یخود 
فراتر از   یزیتا به مسکن خود به عنوان چ  دهدیاجازه م  ریبه اشخاص فق  ییدارا  ی . امکان گروگذاررندیبگ

  قه یکند. وث  جادیا  یدیجد  یهارانت   تواندیقلمداد کنند که م  ییو آن را دارا  ستهیپناهگاه صرف نگر  کی
ها افراد نسبت به انتخاب   یو باشد: وقتبه افراد، پاسخگ  نسبت تا افراد نسبت به جامعه و جامعه   کندیکمک م

ر توق  ی اقتصاد  یهاسکیو  قوه  هستند  م  فیپاسخگو  وجود  به  آنها  مالکدیآیمال  حقوق  چون  و    ت،ی . 
افراد   کند،یم  ی گردآور  کپارچهیمتمرکز به صورت    یدولت  ستمیس  کی شده را در  خرج  ییاطالعات دارا

 ت،ی. در نهاستندین  یمتک   یمحل  ای  یبه روابط شخص   گریوام، د  کی  نیتام  ای  دخو  ییمحافظت از دارا  یبرا
م تذکر  سوتو  مالک  دهدی دو  حقوق  م  ت یکه  محفاظت  مبادالت  بکندیاز  مالک  مه ی.  از    ی کی  ت، یسند 

 هاییکه دارا  یبه طور  آوردیرا به وجود م  تی مالک  تی بوده است که امن  ت یحقوق مالک  یمحصوالت فرع
   . ندیآیمازاد، تحت کنترل در م یهارانت  دیتول ی امن، برا  یصورت ه و ب  یبه راحت

 
 و حقوق قرارداد  تیحقوق مالک ،یخارج یگذارهی سرما

در روبه   یکشورها  در و  سرماحالتوسعه  که  کم  هیگذار  سرما  ابیاغلب  باعث    یخارج  یگذارهیاست، 
در جذب   یتوسعه سعروبه   ی کشورها  شتر یخاطر، رهبران ب   ن ی. به همشودیم  ی رشد اقتصاد   یاساس  ت یتقو

مبهم    نیقوان   از  ترعیسر  تواند ینم  یزیچ  چیکه ه  ست ین  یدیوجود، ترد  نی دارند. با ا  یخارج  یگذارهیسرما
مالک حقوق  به  قراردادها    ت یمربوط  س  کینبود    ا یو   ، ین ی قوان  ن یچن  ی اجرا  ی برا  یمحور  یاسیاراده 

فرار  یخارج  گذارانهیسرما قوان   یرا  مبهم  مجموعه  امضا  نیبدهد.  به  بازرگان  یمربوط  در   یقراردادها 
  یهر قرارداد اقتصاد   د یبا  ه، ی روس  نیاز قوان   1990دست است. طبق نسخه اواخر دهه    ن یاز ا  یانمونه   ه،یروس

به    یخارج برسد تا معتبر   ران یتوسط مد  ،یبنگاه روس   کیمربوط  امضا  به  ارشد و معاونان هر دو شرکت 
سرما هم  اما  شود.  شرکت  یخارج  گذارانهیقلمداد  هم  نافذبودن    یروس  یهاو    نیا   ینیگزیجا  ا یدرباره 

  2. ددارن دیترد ه، یروس دتری جد نیقانون توسط قوان 
از   شتر یب  یزانیرا به م  یخارج  گذارانهیسرما  ت، یوجود دارد که ضعف حقوق مالک  ل یطور معمول دو دل  به 

تاث  یداخل  گذارانهیسرما م  ریتحت  محل  :دهدیقرار  طر  آموزندیم  یشهروندان  از  و    یقبل  اتیتجرب  ق یتا 
  ن، ی . افزون بر استندیدارا ن   را  تیمز  نیا  یانطباق دهند اما افراد خارج  یقانون   ط یشبکه روابط، خود را با مح

کارخانه است و   کیساخت  لیاز قب ی ثابت هنگفت یهانه یبه تقبل هز لیمتما   یخارج میمستق یگذارهیسرما

 
دالر؛   اردیلیم  74دالر؛ پرو،    اردی لیم  5.7  ،یت یشرح است: هائ   نیاز کشورها به ا  یبدون سند در برخ  یهانیارقام مربوط به زم  -  1

 دالر. اردی ل یم 240دالر؛ و مصر،  اردیل یم 133 ن، یپیل یف 

 (. 1997) وانوا یا - 2



               185ا                                                                                                                        ه بازیاز دید نظریه وسعه ت

 

 ، یخارج   گذارانهیو مقررات، روشن نباشند، سرما  ن ی. چنانچه قوانردیپذیرا م  ی شتریب  سکیر  ، یرو  ن یاز ا
 متحمل خواهند شد.   یشتریب انیز

که موجب   زبانیضابطه توسط دولت م کیاعمال  یترسو باشد. حت  تواندیم یخارج گذارهیسرما جه،ینت در
  تواند یم  شودیو قرارداد م  تیاز تعهد دولت به حفاظت از حقوق مالک  ی خارج  گذاره یسرما  نانیسلب اطم

تغ سرما  یمیعظ  راتییبه  اانجامدیب  یخارج  یگذارهیدر  سرما  ن ی.  در   ، یخارج  م یمستق  یگذارهیحالت 
اتفاق   یکیزیف  یهاییانواع دارا  گرید  یحت  ا ی)  یدی تول  هایهدر کارخان  یگذارهیسرما بازار سهام  ثابت( و 

 .   افتدیم
سال    25  در س  2003اکتبر  روس  یوقت  یعنی  ،یبر یدر  شخص  یماموران  جت  سوخت   یبه  حال    یریگدر 

روس  ییاجرا  ریمد  ،یخوردورکوفسک  لییخایم نمونه   ل،یاو  وکوسی  یشرکت  بردند،  حالت    یاهجوم  از 
خوردورکوفسک  گفته شیپ شد.  مال  یمشاهده  تقلب  و  فرار  اتهام  دستگ  ،یاتیبه  درنگ   1شد.  ریبدون 

باز  یریدستگ  نیا  یخارج  گذارانهیسرما مثابه  به    ه، ی وقت روس  جمهورسیرئ  ن، یپوت  ریمیقدرت والد  یرا 
ال برابر  نهادها  یدارهیسرما  یگارشیدر  برابر  در  و  اخص  طور  تفس   یبه  اعم،  طور  به  آزاد  بازار   ریحافظ 
 1998سال    ی مال  سقوطاز زمان    هیدر بازار سهام روس  روزه کیسقوط    ن یدتری اقدام، شد  ن یا  جه یکردند. نت

واحد افت    960معادل    یزیدالر از ارزش بازار در کمتر از هفت ساعت معامله و چ  اردیلیم  14.5بود؛ افت  
به    رمنتظره یغ  د یتهد  کی، شامل  2004در سال    ه،ی دولت روس  ی اقدامات بعد  2شاخص داو جونز.   ن یانگیدر م
 ره یدر جز  ی دالر  ارد یلیم  12مشترک   مخاطره   یگذارهیسرما  ک یدر    لیاگزان موب   ی گرفتن مجوز حفارپس

     3بود.  کیفیپاس کیاما سرشار از نفت نزد زده خ ی یهادر آب  نیساخال
 

 ی خارج یگذارهی سرما ی. باز3-9نمودار 

 
 

که  یدولت مرکز  کیاست:    یخارج  گذاران هیسرما  یهای نگران  نیتراز بزرگ یکینمونه، نشانگر    ن یواپس
ها به چشم در داده   یبه راحت  ییهاینگران نی. چنستیکار نو کسب   یقانون  یقراردادها  ی به اجرا  لیما  ایقادر  

 
استخراج   یراقاوان، »مَته زمخت: اثبات دشوار  تا یارن در هوستون و آنوالن در مسکو، سوزان و  ینی و جِ  تیال. وا  یگوریگر  -  1

ژورنال،    تیبا مسکو در خطر افتاد«، وال استر  لیغرب؛ رقص شلخته اگزان موب   ینفت  یها غول   یبرا  هیروس  ینفت  میعظ  نیادیاز م

   .A1، صفحه 2004  لیآور 27

 . AO1، صفحه 2003اکتبر  28واشنگتن پست،  زر،یبکر و سوزان گل تریپ - 2

   .AO1، صفحه 2003اکتبر  28واشنگتن پست،  زر،یبکر و سوزان گل تریپ - 3
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سال  خوردیم تا  ا2004:  د  ن ی،  و  روس  گر یاقدام  دولت  تا   یخارج  گذارانهیسرما  ه، یاقدامات  واداشت  را 
از   هیفرار سرما  زانیم  د،یترد  نیشود و ا  دیوکار دچار تردکسب   یقراردادها  یبه اجرا  هیدرباره تعهد روس

ب  هیروس برابر کرد؛ از    ش یرا   2004.1دالر در سال    اردیلیم  9.4به    2003دالر در سال    اردیلیم  1.9از چهار 
سرما  انیز  لیپتانس سا  یخارج  گذارانهیهنگفت  توج  نیا  ،ی دیترد  نیچن  هیدر  را  آنها  واکنش  از    ه ی نوع 

وعده کندیم اعتبار  برا  یها.  طر  یاجرا  یدولت  از  ستون    یرسم  یقانون  یهازم یمکان  قیقراردادها  اغلب 
   2:مفهوم اختصاص دارد ن یا  حیشربه ت 3-9نمودار  ی هستند. باز یخارج یگذارهیسرما یمحور
باز از  3-9نمودار    گریدو  عبارتند  نفت  کیو    یبنگاه محل  کی،  با    یخارج  یشرکت  قرارداد    گریکدیکه 

 7معادل با    یبا درآمد نفت  ینفت  دانیم  کیتا    لندیما  یخارج  ینفت  یو شرکت  ی. هر دو شرکت محلبندندیم
توسعه دهند. هز را  ا  یهانه یواحد  به  مربوط  هز  نیشتری ب  ،ینفت  یهاگودال دکل  جادیثابت  را    هانه یقسمت 

 ک ی   جهیواحد است. در نت  2استخراج نفت برابر با    ریمتغ  یهانهیواحد است.هز  3و برابر با    دهدیم  لیتشک
با  شودیم  جاد یا  یواحد   2سود   باز  نیب   دیکه  محل  میتقس  گریدو  امت  کی  یشود. شرکت    f  هی اول  ازیحق 
را    شنهادیپ  نیا  تواندیم  یاست؛ شرکت نفت  واحد  2صفر و    نیکه ب   دهدیم  شنهادیپ  یاز شرکت نفت  یواحد

نپذ  ای  ردیبپذ صورت  در  اما  کند  رد  را  اگر   رفتن،یآن  بود.  خواهد  صفر  با  برابر  دو شرکت  هر  دستاورد 
.  دی ثابت استخراج نفت )حفر دکل( را به دوش خواهد کش  یهانه یرا قبول کند، بار هز  شنهادیپ  یشرکت نفت

محل  نیهمچن پا  به   تواندیم  یشرکت  صورت   ایباشد    بندیقرارداد  به  که  کند  مذاکره  دوباره  آن،  درباره 
کار   تواندیم  یگام دوم، شرکت نفت  نی. در ادهدیم  شیافزا  rرا به مقدار    ینفت  شرکت  ازیبالقوه، حق امت

 که عرصه را ترک کند. نی ا ایخود را ادامه داده و نفت را استخراج کند 
استقرا  توانیم به   ی با  از پذ  یراحتوارونه  نفت  رشیمشاهده کرد که پس  شرکت    ، یقرارداد توسط شرکت 

انگ  یمحل کن  زه یاز  فرض  بود.  خواهد  برخوردار  مجدد  نفت  د یمذاکره  شرکت  نزد  دستاورد    ، یکه  دو  هر 
اثربخش،   یقانون ی. در نبود نهادهادهدی به استخراج نفت ادامه م یصورت شرکت نفت  نیباشد؛ در ا کسانی

نفت  یحداکثرساز  یبرا  یشرکت محل برابر    rدارد تا    زه یانگ  ،یخارج   یدرآمد خود از شرکت    واحد   5را 
تواند آن را  شود که شرکت نفتی دیگر نمیرفته محسوب میحساببه   چون حفر چاه یک هزینهقرار دهد.  

کند که همانند بازدهی ترک  واحدی را کسب می  -3بازیابی کند، به استخراج نفت ادامه داده و بازدهی  
     واحدی است.  5پروژه توسط شرکت نفتی و دستیابی بنگاه محلی به بازدهی 

چون شرکت نفتی احمق نیست،  آمیزی، در رفتار بنگاه محلی است.  طور تناقضریشه واقعی این معضل، به 
پیش  قبل  از  را  سناریو  میکل  نفتی، بینی  شرکت  قرارداد،  اجرای  به  معتبر  تعهد  غیاب  در  بنابراین،  کند. 

بنگاه محلی را نمی اولیه  ب به   3پذیرد. پیشنهاد  تعهد خود  ترتیب، دولت  ه اجرای حقوق مالکیت و نقش این 
روبه  کشورهای  در  سرمایه(  ارزشمند  )منبع  خارجی  سرمایه  جذب  در  قرارداد  حقوق  و  اجرای  توسعه 

 
1 - “Oil Booms, but Investors Flee Russia,”Christian Science Monitor, April 12, 2005, p. 1. 

 ام.  کلی، آموختهاین بازی را از رابرت پاول، استاد علوم سیاسی دانشگاه بر - 2

، هیچ پیشنهاد معتبری نداشته باشد، تعادل نشی که در آن، شرکت نفتی rتواند برای حفظ قرارداد  که دولت میبا فرض این  -  3

 (.  218پذیرد، یک تعادل نش زیربازی کامل است. )نک زیرنویس شماره پیشنهاد اولیه بنگاه محلی را نمی
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گیرد. حقوق مالکیت، حقوق قرارداد و سیستم دادگاه، در کنار یکدیگر، چارچوبی  گذار را نادیده میروبه 
     برای رشد اقتصادی هستند.  

 
 ظهور حقوق مالکیت

گذار، قوانین مکتوبی برای حقوق مالکیت و قوانین تجاری وجود  ه در بسیاری از اقتصادهای درحالاگرچ
حتی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور (.  1994دارد اما بخش زیادی از این قوانین، قابل اجرا نیست )شلیفر،  

سال   در  خبری  کنفرانس  یک  در  حم  2005روسیه،  وجود  قوانین  وجود  با  که  کرد  حقوق تاکید  از  ایت 
مالکیت، »هر کسی که یک بنگاه جدید )در روسیه( ثبت کند باید برای تشویق، یک مدال دریافت کند«. 

پول برای اجرای حقوق مالکیت  های بیبدون تردید، بخشی از این معضل به منابع محدود در اختیار دولت 
کنندگان ها و مصرفمربوط به رفتار بنگاه شود. اما نیاز به تغییر هنجارهای اجتماعی  و قراردادها مربوط می

است.   دیگری  معضل  تقریبی،  نیز  طور  نگیرد،  به  قرار  جمعیت  عموم  موافقت  مورد  قانون  یک  هیچ اگر 
صورت، چگونه حقوق مالکیت    آن قانون، کفایت نخواهد کرد. در این از منابع دولت برای اجرای    یسطح

 کند؟  به مثابه یک سنگ بنای بنیادین رفتار اقتصادی، ظهور می 
یکقانون مالکیت،  حقوق  درباره  امکان گذاری  نیست.  شبه  مجموعه پذیر  از  مالکیت  حقوق  از  قوانین  ای 

بار می به  برهان را  از گذر زمان در جامعه ظهور کرده ای طوالنی  آیند که در طی دوره معاهدات  این  اند. 
( در کتاب نظریه  1998،  1994اند؛ از قبیل کن بینمور )ارایه داده   تکاملیهای  پردازان بازی بسیاری از نظریه 

( یانگ  پیتون  اجتماعی،  قرارداد  و  رابرت 1998بازی  و  اجتماعی  ساخت  و  فردی  استراتژی  کتاب  در   )
 ه در کتاب اقتصاد حقوق، همکاری و رفاه، استدالل اصلی را مطرح کرده است.  ( ک 2004، 1986ساجن )

کند که در آن، »هر انسانی  ساجن برهان خود را با فرض یک حالت طبیعی هابزی شروع می
نفع شخصی خود هستند.   دنبال  به  افراد  است« چون  انسانی دیگر  توماس  علیه  اصلی  ادعای 

طبی که چنین حالت  بود  این  منجر خواهد  هابز  زورگویانه  ستیز  دایمی  استقرار حالت  به  عی 
 شد:  

نمی که  کنند  پیدا  چیز  به یک  میل  انسان  دو  چنانچه  بنابراین،  لذت  و  آن  از  همزمان  توانند 
به هدف خود که در اصل حفاظت    دنیو در راه رسشوند؛  ببرند به دشمن یکدیگر تبدیل می

   دارند.  گریکدی ریتسخ ای ی در نابود ی، سعکسب لذت اوقات تنها  یاز خودشان است و گاه
 (.  1986(، نقل از ساجن )13، فصل 1651)هابز، 

  
کند که عکس نظر هابز، حتی در یک حالت طبیعی هابزی که در آن افراد به صورتی ساجن استدالل می 

منافع خود عمل می قواعد  خشن، در جهت  تعریف روشن  سازمانکنند،  از جمله  اجتماعی،  رفتار  از  یافته 
می  ظهور  خودجوش  صورتی  به  مالکیت،  اتفاق حقوق  نقش«  »تشخیص  فرایند  طریق  از  ظهور  این  یابند. 

می می تشخیص  متقابل،  صورت  به  بازیگران  آن،  شروع  در  که  نقش  افتد  یک  در  بازیگر  یک  که  دهند 
خواهد داشت و از طریق طرح ادعا برای منابعی که بازیگر مدعی را  معین، درباره منبعی معین، ادعای سهم  

-2کبوتر نمودار    -کنند. همانند نمونه بازی بازکشد، از ادعای خود دفاع میها به چالش می در دیگر نقش
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بازیگر3 یک  چالش    ،  به  دیگری  بازیگر  ادعای  با  است  آن  دارنده  و  کرده  تصاحب  را  زمینی  قطعه  که 
می چالش شود  کشیده  بازیگر  اگر  و  کرد  بازی  را  باز  استراتژی  دارنده  »اگر  معاهده  که  طوری  کننده به 

شود که در آن، حقوق مالکیت به صورت کبوتر بازی کرد آنگاه یک تعادل نش کارای پارتو حاکم می
ا در تواند در مسیر عکس قبلی نیز جریان داشته باشد امبازی میکند.  یک معاهده، در این بازی ظهور می

مقایسه با مبارزه برای تصاحب زمین دیگری، احتمال    مبارزه دفاعی برای زمینی که پیشتر تصاحب شده در
خردمندانه  پرخاشگرانه،  رفتار  بروز  زمین،  بیشتر  دارنده  نقش  در  بازیگران  اگر  که  کنید  توجه  است.  تر 

استرا چالش همواره  و  باشند  داشته  باز  کن  کنندگانتژی  بازی  کبوتر  نقش  از ندر  جدیدی  شکل  آنگاه  د 
  1کند.ه صورت خودجوش ظهور پیدا میحقوق مالکیت ب

به شکل همین هنجاری  کدبندی چنین  دوانید،  ریشه  در جامعه  زمین  بر دعاوی  اجتماعی حاکم  میثاق  که 
و به هر صورت، نسبت ساده در فرایند ظهور حقوق مالکیت است. چون هر کس از قبل  یک گام به قانون،  

پایبند است.   میثاق اجتماعی  اتحاد به  نوظهور و عضو سابق  اقتصادهای  اغلب  پایبندی و ظهور، در  این  اما 
مصداق   سابق،  شوروی  قالب   نداردجماهیر  سالچون  برای  زمین،  مالکیت  خصوصی  متمادی،  های  های 

این واقعیت، چرایی ر پیدا کند. ی ظهووجود نداشت تا میثاق اجتماعی حاکم بر حقوق مالکیت، فرصتی برا 
   دهد. شکست قوانین مکتوب حقوق مالکیت را بدون توجه به میزان وضوح یا اکیدبودن آنها، توضیح می

عام  حالت  یک  در  میساجن  بررسی  تقسیم«  »بازی  قالب  در  را  مالکیت  حقوق  تکامل  بازی  تر،  در  کند؛ 
پذیر را به ترتیب  شان از یک منبع تقسیم تقسیم، بازیگران در دو نقش الف و ب، ادعای خود درباره سهم

ن باشد آنگاه هر کدام  اگر جمع ادعای دو بازیگر برابر با یک یا عددی کمتر از آچنانچه  کنند.  مطرح می
به آنها  یابند.  به سهم مورد ادعای خود دست می باشد آنگاه سهمی  از یک  بزرگتر  ادعای آنها  اگر جمع 

فکر کرد که اعضای    2-9ای از بازی نمودار  شده توان به این بازی به مثابه کاربرد نسخه ساده میرسد.  نمی
کارآفرین را در نقش الف و شبکه  مازاد کارآفرین هستند.  از    cجوی جامعه قادر به ادعا درباره سهم  رانت 

سازمان جرم  گسترده،  رانت خانوادگی  دیگر  یا  کنید.  جویییافته  تصور  ب  نقش  در  را  بالقوه  ساجن  های 
، به ترتیب از جانب  cو  c-1های استراتژی با ادعاهای دهد که تنها طبقه نتایج تعادلی پایدار، جفت شرح می

   کنند. که هر مقدار بین صفر تا یک را اختیار می الف و ب هستند 
برای ب در نظر گرفته    cنکات باال دال بر این است که اگر در میثاق گذشته، سهم معینی از مازاد برابر با  

 c-1شده باشد و الف انتظار پایبندی ب به این میثاق را داشته باشد آنگاه بهترین واکنش الف، طرح ادعای  
که حتی شود و نکته مهمتر این ، تعادل حفظ میcتوجه کنید که بدون توجه به بزرگی مقدار  خواهد بود.  

این حالت نیز نمونه دیگری است    گذارد.تعیین سهمی متفاوت در قوانین رسمی نیز روی این تعادل اثر نمی
آورد تا حقوق مالکیت  در می  گذار، اصالحاتی را به اجراتوسعه یا درحال که در آن دولت یک کشور روبه 

 
توسعه که حقوق بهسازد که حتی در نواحی دورافتاده کشورهای روسوتو را به ذهن متبادر میاین نکته، مشاهده هرناند دو    -  1

بر  مبتنی  نواحی  این  مالکیت در  تثبیت حقوق  تثبیت شده است.  بالفعل غیررسمی  مالکیت  ندارد، حقوق  مالکیت رسمی وجود 

سگ مال»صدای  محدوده  غیررسمی  مرزهای  از  افرادی  وقتی  که  طوری  به  سگهاست«  کنند،  تخطی  خانواده  یک  ها  کیت 

 کنند.  واق میواق
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های اجتماعی با قانون مکتوب هماهنگ نشود آنگاه را تسهیل کند اما اگر انتظارات بازیگران درباره میثاق
 گذارد.  چنین اصالحاتی، اثر اندکی بر جای می

کند  های مربوط به حقوق مالکیت و قراردادها در برخی مناطق جهان ظهور می شود که میثاق اما چگونه می
آنها قدرت  اجراکننده  نهادهای  اندازه  به  فقط  قرارداد  مالکیت و  مناطق دیگری خیر؟ چون حقوق  اما در 

کنند  شود که چرا این نهادها در برخی از کشورها تا این حد نیرومند ظهور میدارند، این سوال مطرح می
هستند؟   ضعیف  این حد  تا  دیگری،  کشورهای  در  دان اما  از  انگرمن  کنت  استنلی  بعدها  و  روچستر  شگاه 

( از نخستین افرادی بودند که کوشیدند تا به این سوال پاسخ گویند. آنها بر این باروند  1994سوکولوف )
تفاوت بین جامعه امریکای شمالی )ایاالت متحده و کانادا( و بیشتر جوامع امریکای التین، در   که خاستگاه 

های بومی در امریکای شمالی تراکم امریکاییمار، ریشه دارد. های بومی در طی دوره استعتمرکز امریکایی
تری طلبانه شد و از این روی، بذر یک جامعه مساوات کار میاندک بود که باعث کمیابی کارگران کشت

پاشید که پیرامون نهادهای خواهان مبادله در میان ساکنان )در عوض استثمار نیروی کار ارزان( ساخته  را  
کاری کاربر را تقویت کرد. های بومی، کشاورزی و معدن کای التین، تراکم باالی امریکاییشد. در امری

ای ظهور کرد که در آن، تعداد اندکی فرادست اروپایی قادر بودند تا بیشتر ثروت در چنین بافتاری، جامعه
می نتیجه،  در  و  دارند  نگاه  خود  نزد  را  سیاسی  قدرت  تثبیت  و  را  نهادهایی  این  توانستند  که  کنند 

 های همسو با منافع آنها را، به طور دایمی، حفظ کند.  نابرابری 
و جیمز رابینسون از دانشگاه هاروارد،  MITاوغلو و سیمون جانسون از دانشگاه  دارون عجم  ،2001در سال  

تفاوت ردپای  که  دادند  شرح  سوکولوف،  و  انگرمن  اثر  از  پیروی  مستعمرات  با  بین  نهادی  کیفیت  های 
دنباله  طریق  از  تاریخیپیشین،  وقایع  از  می  ،ای  استعمار  اولیه  دوره  در   رسد.به  که  است  این  آنها  تئوری 

متر بود، آنها نهادهایی پیاده کردند که بنیان رشد اقتصادی بلندمدت ها ک ومیر اروپاییمستعمراتی که مرگ
ها باال بود، استعمارگران نهادهایی را پیاده کردند  ومیر اروپاییرا به وجود آورد. در مناطقی که نرخ مرگ

مبادله.   تا  بود  استخراج  مدافع  مرگکه  نرخ  این،  بر  کیفافزون  با  اولیه،  اروپایی  استعمارگران  یت  ومیر 
اقتصادی جاری مرتبط نیست آنگاه  با عملکرد  اما در رویکردهای دیگر،  نهادهای مدرن، همبستگی دارد 

مرگ می نرخ  از  استفاده  با  را  توان  اقتصادی  توسعه  روی  بر  نهادها  اثر  ابزاری،  متغیر  یک  مثابه  به  ومیر 
 شناسایی کرد.  

داده عجم همکارانش  و  نرخ مرگاوغلو  استعمارگراهای  کردند: سربازان، ومیر  بررسی  را  اولیه  اروپایی  ن 
ها و ملوانان مستقر در مستعمرات در فاصله بین قرون هفدهم و نوزدهم. در کشورهایی که این نرخ اسقف
ومیر پایین بود، استعمارگران اروپایی نهادهایی وارد کردند که مساعد توسعه مبادله بازاری بود. این  مرگ

 1000در    8.5ومیر استعمارگران اولیه اندک بود، یعنی نیوزیلند )آن، نرخ مرگ  هایی که در اتفاق در زمین 
(، شیلی 17.7(، مالزی )16.1(، کانادا )15.5(، افریقای جنوبی )15(، ایاالت متحده )14.9کنگ )نفر(، هنگ

   ( رخ داد. 78.1( و کاستاریکا )68.9)
بخش  دیگر  بیماریدر  جدید،  جهان  زرهای  تب  مانند  اقامات هایی  از  را  استعمارگران  اغلب  ماالریا  و  د 
شد و در نتیجه، نیروی کار اروپایی نسبت به نیروی کار بومی، کرد یا موجب مرگ آنها میطوالنی منع می

بود.  کمیاب میتر  برهان  بیماری آنها  این  وجود  که  وا  آورند  را  استعمارگران  غیرمستقیم،  صورت  به  ها، 
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استخراج بلندمدت مواد معدنی و فلزات گرانبها را تثبیت کنند و با استفاده از داشت تا نهادهای مساعد  می
توسعه دهند.   را  نقدشدنی  بومی، کشت محصوالت کشاورزی  دارای  نیروی کار  الگو در کشورهای  این 

باالی مرگ )نرخ  ویتنام  استعمارگران ظهور کرد؛  )  1000در    140ومیر  نیکاراگوئه  آنگوال  163.3نفر(،   ،)
 (.  668( و ساحل عاج )536(، ماداگاسکار ) 483(، گینه )283)

های معینی از  کند اما جنبه اوغلو، جانسون و رابینسون، در ظاهر، فرضیه آنها را تایید مینتایج تجربی عجم 
با این وجود، آنها بر اساس نتایج خود، بهبود درآمد سرانه را به عنوان    1شناسی آنها محل سوال است. روش

پیش بهتر،  نهادها  از  برخورداری  مینتیجه  می بینی  تخمین  آنها  نمونه،  برای  کیفیت  کنند:  بهبود  که  زنند 
ریه  داخلی سرانه نیجبرابری تولیدناخالص نهادی نیجریه به سطح شیلی، در زمانی بلندمدت، به افزایش هفت 

   2انگیز از یک متغیر منفرد روی درآمد سرانه.انجامد؛ اثری حیرت می
 

 فساد 
مثابه  به  به معضل اصلی محافظ حقوق مالکیت ظهور می   اگرچه دولت  اوقات، خود دولت  اما گاهی  کند 

می  دوره شود.  تبدیل  مدل برای  در  اقتصاددانان  طوالنی،  هستار  ای  یک  بیشتر  را  دولت  خود،  نظری  های 
نظر میخوش این نیت در  عین  اقتصاددان در  افرادی سودجو و  گرفتند.  به صورت  اقتصادی  فاعالن  به  که 

قلمداد    ،نگریستند، دولت و فاعالن آن را به مثابه وزرای درخدمت مردمکننده سود و مطلوبیت میحداکثر
هرچند که ممکن است   کنند.کردند که با خوشحالی و منفعالنه، مالیات را به کاالهای عمومی تبدیل میمی

)محافظهلیبرال  اقتصادی  دولت  های  و  باال  مالیات  علیه  دیگری(  هر کس  از  کرده کارتر  استدالل  بزرگ، 
های فعاالن اقتصادی بخش  بار مالیات باال بر انگیزه باشند اما چنین هشدارهایی اغلب بر اساس اثرات زیان 

 های مطرح در درون خود دولت باشد.   که متوجه انگیزه خصوصی، داده شده است تا این 
تواند  باشد، مقدار کمی فساد حتی می اند که وقتی دولت وجود داشته  اندیشمندان دیگری بر این باور بوده 

( لِف  ناتانیل  نمونه،  برای  باشد.  که  1964خوب  داد  شرح  کلمبیا  دانشگاه  از  مقررات   تواندمی  فساد( 
تاخیرهای اختیاری    گرفتار  اجازه دهد تا  نانیبه کارآفر  بیترت  نیو بد  بزندناکارآمد و دشوار دولت را دور  

 
ومیر استعمارگران ساکن به مثابه یک متغیر ابزاری، روی قوت همبستگی آن با کیفیت نهادی مدرن اعتبار کاربرد نرخ مرگ  -  1

سرانه مدرن، اتکا دارد. یکی از تردیدها درباره چنین فرضی    GDPتوضیح دیگر در  های غیرقابلو نبود همبستگی آن با تفاوت

استعمارگراناین است که نرخ مرگ برای در دوره   ومیر  و ثبت شده است.  افتاده  اتفاق  اولیه  استعمارگران  از ورود  های دیرتر 

ومیر اولین استعمارگران به عنوان یک ابزار شناسایی را مورد تردید قرار داد مرگ  ( استفاده از نرخ4، ص2005نمونه، باردان )

روی ساختارهای نهادی اقتصادی و اجتماعی مستعمره    چون »تردید وجود دارد که این رویکرد، نیروهای تاریخی اصلی را که

نیافتگی به نهادهای بد  محور برای انتساب توسعهشدت اروپاییاند، به حساب آورده باشد. ... رویکردی نادرست و بهاثرگذار بوده 

اروپایی تحمیل شده استعماری که توسط  نهادهای خوب در کها  احتمال تحمل  اگر  این،  بر  باالتر اند«. عالوه  پررونق  شورهای 

 تواند تورش ایجاد کند.    رود، میومیر استعمارگر، وقتی به عنوان متغیر ابزاری به کار میمرگ است آنگاه نرخ
) عجم  -  2 رابینسون  و  ریشه2006اوغلو  کتاب  در  سیستم(  ظهور  عدم  یا  ظهور  دمکراسی،  و  دیکتاتوری  اقتصادی  های های 

 اند.   ای تشریح کرده تلف جهان را به صورت گسترده دمکراتیک دولت در مناطق مخ 
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در نظریه لف،   زده را چرب کنند.زنگ  یبوروکراس  کی  یهاچرخ  باید،  صورت  نیا  ریدر غ  نشوند چون
به همین منوال، ساموئل   1شود.رشوه به مثابه حقوق تشویقی با انگیزش باال برای مقامات دولتی قلمداد می

ی  ( از دانشکده علوم سیاسی هاروارد بر این باور بود که »تنها چیز بدتر از یک جامعه دارا 1968هانتینگتون )
بیش  و  غیرمنعطف  غیرصادق،  صادق، بوروکراسی  بوروکراسی  دارای  جامعه  یک  متمرکز،  ازحد 

    2ازحد متمرکز است«.غیرمنعطف و بیش 
های  خصوص در نمونه کننده چرخ اقتصاد، به صورت شهودی جذاب است و به تلقی از فساد به عنوان روان 

گرفته از این  های انجام د. با این وجود، بیشتر پژوهش های مهمی از حقیقت را آشکار کنتواند جنبه مجزا می
اکثر اوقات، در    منصفه،   ئتیه،  1960اند. اگرچه در دهه  زمان، تصویر بسیار کمرنگی از فساد را نشان داده 

اقتصاد  ی راهبردهامشغول  هنوز   بودتوسعه  به به که    ی  هماهنگ  تیریمد  شدت   ،متمرکز   کیبوروکرات  ی و 
    خود را صادر کند. رمطلوبیمنصفه وقت داشته است تا حکم غ ئتیه ،از آن زمان  رایز وابسته بودند

، در کننده وارداتهای توسعه تحت هدایت دولت و موانع تجاری که کشورهای جایگزین تجربه استراتژی
 ،]سود[کنندگان زیرک  ناسازگاری نگاه به فعاالن اقتصادی به مثابه حداکثر  وضع کردند،  میانه سده بیستم

به مثابه دگرخواهان خوش آنه کروگر نیت را نشان داد.  در عین احتساب همزمان کارگزاران بوروکراسی 
واردات در   یو فساد مربوط به صدور مجوزها   ییجوو عواقب رانت   زانیاز م  ،( در یک مقاله بدیع1974)

برداشت  هیهند و ترک  ا  و نشان داد که   پرده  این دو    یمقامات دولت  طی دریافتی توسهارانت   ن یارزش  در 
کروگر بر این باور بود که    به محاسبه کرد.  یناخالص داخل  د یدرصد از تول   15و    7برابر با    ب یبه ترتکشور،  

شود تا آوری از بخش خصوصی، موجب می های باال و شوک فرصت مقامات دولتی برای اخذ چنین رانت 
جویی بوروکراتیک، نیروی کار و منابع از خلق رانت مبتنی بر مدیریت خالق و کارآفرینی به سمت رانت 

وقف شده و یک دام توسعه فسادمحور را ایجاد  تغییر جهت دهد و به موجب آن، فعالیت مولد در اقتصاد مت
 کند. 

( باگواتی  اصطالح 1982جاگدیش  کروگر،  اثر  از  پیروی  به  و    DUP  فعالیت   (  مستقیم  )سودجویی 
ابداع کرد.    3غیرمولد(  انتقال مازاد مربوط  به فعالیت   DUP  فعالیت را  به  اشاره دارد که فقط  اقتصادی  های 

مازادیمی آن،  نتیجه  در  و  نمی   شود  به خلق  مازاد  انتقال  طریق  شود؛  از  و  دولتی  مقامات  توسط  خصوص 
های فاسد، توجه بیشتری را به وجود و پیامدهای فساد در کشورهای  های توصیفی از دولتگزارشرشوه.  

)کمترتوسعه کلیتگارد  رابرت  نمونه،  برای  کرد.  جلب  گرمسیری« (1990یافته  »کنگسترهای  کتاب  در 
از  داستان قالبهایی  آن،  در  که  کرد  نقل  را  استوایی  با  گینه  فاسد،  و  غارتی  بوروکراسی  یک  های 
   های دولتی، فعاالن اقتصادی را گرفتار کرده است. طعمه

چقدر است؟ مشهورترین مطالعه تجربی درباره آثار فساد، توسط پائولو    اثر فساد بر روی توسعه اقتصادی، 
( بین 1995مائورو  صندوق  از  دانش (  و  پول  است.  المللی  گرفته  انجام  هاروارد،  دانشگاه  دکتری  آموخته 

 
 (.  1964لف ) - 1

 (.  140، ص 2005(، به نقل از باردان )1968هانتینگتون ) - 2

3 - Directly Unproductive Profit-seeking; dupe 
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داده  از  که  بود  اثری  اولین  مائورو  منتشره  مطالعه  این    Business Internationalهای  کرد؛  استفاده 
داده  گزارشمجموعه  اساس  بر  و  است  شده  شناخته  امروز  فساد، ها  کشور،  هفتاد  در  خود  همکاران  های 

اندازه می را  قضائی  سیستم  کارایی  و  قرمز  از خط  مائورو سالگیرد.  عبور  را    1983تا    1980های  مطالعه 
   دهد. پوشش می 

انجام  تحقیقات  تحلیلاما  با هدف  شده   گرفته  مواجه  معضل  با یک  اقتصادی،  متغیرهای  بر روی  فساد  اثر 
نیز می اقتصادی  اما توسعه  اقتصادی را متوقف کند  تواند فساد را متوقف است: ممکن است فساد، توسعه 

اوغلو و همکارانش نبود که نهادهای خوب، رونق به بار این معضل، از جنس معضل پیش روی عجم کند.  
تواند از سمت هر دو  افتد. به لحاظ نظری، در هر دو مورد، علیت می نیز اتفاق می  آورند اما عکس آن می

مائورو برای رفع این مشکل، برای همه  های بنیادی هر دام توسعه.  متغیر وجود داشته باشد؛ یکی از مشخصه 
ور مستقیم، با  زبانی« استفاده کرد که با فساد همبستگی دارد اما به ط -بندی قومیکشورها از شاخص »تقسیم 

زبانی به عنوان یک متغیر ابزاری و   -بندی قومیبنابراین شاخص تقسیم   1متغیرهای اقتصادی ارتباطی ندارد. 
شود.  زبانی ارتباط دارد، به کار گرفته می  -بندی قومیای از فساد که فقط با تقسیم به منظور تدارک سنجه 

استفاده کرد. مائورو دریافت    GDPگذاری و رشد  هسپس مائورو آن را برای تفکیک اثر فساد روی سرمای
خصوص، چنانچه یک اثر منفی چشمگیری دارد. به  GDPگذاری و رشد که فساد روی هر دو متغیر سرمایه

مانند   کشوری  متوسط  فساد  سطح  به  را  خود  فساد  سطح  تا  بخواهد  بنگالدش  مانند  فاسد  بسیار  کشور 
آن    GDPدرصد رشد کرده و نرخ رشد ساالنه    5گذاری بنگالدش به اندازه  اروگوئه بکاهد، نرخ سرمایه

 ع، فساد اهمیت دارد.  درصد خواهد بود. در واق 0.5نیز بیش از 
  

 هاها و انگیزهحکمرانی، بوروکرات
بر روی عملکرد مقامات عمومی اثرگذارند. اگر از چارچوب مساله    ،ای از روابطنسبت پیچیده به   مجموعه
کارفرمای فصل ششم نگاه کنیم، در یک فضای سیاسی دمکراتیک، مردم )به عنوان کارفرمایان -کارگزار

کنند تا حقوق را ایجاد و حفاظت کند، مالیات را وضع کنید  ارگزار( را انتخاب میمشترک( یک دولت )ک 
کاالهای  دهد.    و  ارایه  را  میعمومی  تغییر  کارفرما  یک  به  را  خود  نقش  حاال  )که  مقاماتی دولت  دهد(، 

می منصوب  را  کارگزاران )کارگزاران(  نیز  مقامات  این  خود  و  بگیرند  عهده  به  را  وظایف  این  تا    کند 
می استخدام  را  دستکنند.  دیگری  کارگزار،  نقش  در  عمومی  مقامات  نتیجه،  از در  دورتر  گام  دو  کم 

ت  بنابراین جای شگفتی نیس خواهند.  ای را از آنها میکارفرمای اصلی )مردم( هستند که انجام کارهای ویژه 
تری نسبت به فساد  مالیم که معضل کژمنشی بروز پیدا کند. بینش لف، هانتینگتون و سایرینی که دیدگاه  

 
که دو فرد که به صورت تصادفی از داخل جمعیت یک کشور، سنجد  زبانی، این احتمال را می  -بندی قومیشاخص تقسیم  -  1

شده  قومیانتخاب  گروهی  یک  به  تقسیم  -اند  شاخص  مثبت  ارتباط  دقیق  علت  باشند.  نداشته  تعلق  یکسان  قومیزبانی   -بندی 

که   دارد  احتمال  اما  نیست  قطعی  فساد،  با  حامیسیستمزبانی  درونی  گروه   -های  داخل  در  قومی  پیرو  انتصاب[های  های مانند 

قومی-قومی از گروه  از آن  بیشتری  ارشد که بخش  از مدیران  ایجاد کرده  ]زبانی خود آنهاست  -زبانی برخی  را  ارتباط  این   ،

 باشد.   
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نامه(،   یک  تحویل  )مانند  صادقانه  کاری  انجام  برای  حتی  عمومی،  مقامات  به  رشوه  که  است  این  دارند 
زند؛ چون در این  ه را دور میدهد که یک سیستم دچار ضعف انگیزمکانیزم انگیزشی مستقیمی را نشان می

با کارگزار خودش و کارگزاری بعدی با کارگزار   سیستم در روابط کارفرما با کارگزار و روابط کارگزار
    1اند که دیگر موضوعیتی ندارند. تر شده ها آنقدر کوچک و کوچکها و انگیزه خودش ... مشوق

اند. آنها  ( درباره اثر انواع متفاوت فساد بر روی اقتصاد، بحث کرده 1993آندری شالیفر و روبرت ویشنی )
نوع متفاوت فساد،   »فساد بدون دزدی« که در آن، مقامات فاسد، برای  تمایز قایل میبین دو  الف(  شوند: 

و بهای    گیرند، رشوه میکه مقرر شده تا ارایه کنند  ارایه هر نوع خدمتی )صدور مجوز، بازرسی یا تعمیر(
می دولت  حساب  به  را  خدمت  رشوه قانونی  فاسد  مقامات  آن،  در  که  دزدی«  همراه  »فساد  ب(  و  ریزند 

اما هیچ پولی به دولت نمیمی  در مورد دومی، هزینه واقعی ارایه خدمت برای مقام عمومی،دهند.  گیرند 
     تواند از قیمت رسمی کمتر باشد. حتی می

بیشتر است؛ مانند   با دزدی  بروز فساد همراه  باشد آنگاه احتمال  تنظیم رفتار فردی  اگر شغل مقام رسمی، 
پلی توسط  سرعت  جریمه  برگه  رشوه صدور  میس.  سختی  به  و  فراوانند  دست،  این  از  را  هایی  آنها  توان 

گیرد تا برگ جریمه را صادر ای کمتر از میزان جریمه میمتوقف کرد. زیرا وقتی یک افسر پلیس، رشوه 
منفعت مشترک هر دو طرف رشوه  و رشوه نکند،  این، هیچ    ،گیرنده دهند  بر  افزون  است.  تبادل رشوه  در 

   ای برای گزارش رشوه ندارند. انگیزه یک از دو طرف، 
ارایه  بدیعی  اثر  ویشنی  و  ارایه  کرده   شالیفر  رسمی  مقامات  رفتار  درباره  تفکر  برای  چارچوبی  زیرا  اند 

آنداده  اساس  بر  که  که   ،اند  روی خدماتی  بر  سود،  کارگزاران حداکثرکننده  قامت  در  مقامات رسمی، 
اگر مقام فاسد، روی این خدمت، قدرت انحصاری داشته  مسئول ارایه آنها به عموم هستند، کنترل دارند.  

می که  افرادی  از  کمتر  قیمت  درخواست  با  تا  بود  خواهد  قادر  آنگاه  رشوه باشد  پرداخت  به  مایل  داند 
که میکمتری   افرادی  از  بیشتر  قیمت  دریافت  و  هستند، یک هستند  بیشتری  پرداخت رشوه  به  مایل  داند 

مقام فاسد با استفاده از ویژگی موقعیت خود، قادر رویکرد تبعیض قیمتی در پیش بگیرد. در این صورت،  
به    های مخلوق فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و متقاضی این خدمت خاصخواهد بود تا تمام رانت  را 

اندازه  به  نتواند تبعیض قیمتی را پیاده کند آنگاه رشوه دریافتی خود را  چنگ آورد. اگر این مقام رسمی 
 کند. مبالغی همانند اضافه بهای درخواستی یک انحصارگر متعارف، تعیین می

شالیفر و ویشنی پیامدهای منفی وجود رقابت در یک صنعت خصوصی خاص در عین عدم وجود رقابت  
ارایه ب کرده ین  خاطرنشان  را  دولتی  رقابتی اند.  دهندگان خدمات  صنعت  یک  در  را  دزدی  با  همراه  فساد 

چون در رقابت کامل، سودهای اقتصادی بلندمدت، برابر   در نظر بگیرید  و اثر آن روی سرعت فساد، کامل
ها  بنابراین بنگاه شود.  یبا صفر است، هر بنگاهی که از پرداخت رشوه ناتوان باشد، از کسب و کار خارج م

شوند تا فقط برای بقا در تردمیل رقابتی صنعت، رشوه بپردازند؛ در نتیجه، فساد همانند یک غده ناچار می
کند چون فشار رقابتی، جا معضل کژگزینی بروز پیدا میدر این کند.  سرطانی در سراسر صنعت سرایت می

 
ترین مقام )یعنی سرباز برسد(، م تا به دست پایینیادآور داستان همان حقوق و دستمزدی است که از باالترین مقا  این تحلیل،  -  1

 شود. م.  رود و کوچکتر میمانند گلوله برف، آب می
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راند. معضل کژمنشی نیز وجود دارد: ق، از بازار به بیرون میهای غیرصادهای صادق را، به نفع بنگاه بنگاه 
 گروند.  صداقت میهایی که در شرایط مرزی قرار دارند از صداقت به عدم بنگاه 

فساد زمانی رخ می بنگاه بدترین سناریوی  دنباله دهد که  نیازمند  از خدمات دولتی هستند که توسط  ها  ای 
برای نمونه، کارآفرینی   .(1993)شالیفر و ویشنی،    شودگر ارایه میهای انحصارای از بوروکراتمجموعه

که قصد برپایی یک رستوران را دارد باید مجوزهای ساخت، پروانه کسب و تایید بازر دولتی بهداشت را  
کند که بهای قانونی هر یک از این مجوزها را،  شود که وقتی او فکر می کسب کند. مشکل وقتی حادتر می

، 2005پراناب باردان )گردند.  پرداخت کرده است، مقامات فاسد برای دریافت پول بیشتر باز می  به درستی،
اصلی    143ص   مقاله  می1997و  اشاره  نورییِگا  مانوئل  ژنرال  مثال  به  نیمه (  حالتی  با  که  فریاد  کند  جدی 

نمی  که  میبرآورد  فقط  بلکه  خرید  را  او  کرد.توان  اجاره  را  او  بوروکرات   توان  که  متعددی  های  موانع 
می سیری افراد  راه  سر  بر  نه ناپذیر،  بوروکراتگذارند،  خود  برای  بلکه  خصوصی  بخش  برای  نیز تنها  ها 

ها  اثرات مخربی دارد؛ چون ممکن است که به نوعی برداشت بیش از حد از منابع مشاع، توسط بوروکرات 
آفرینان  کنند، رانت آفرینان پر میجیب خود را با پول رانت   جویان که وجود تعداد زیادی از رانت  بیانجامد. 

(.  405، ص  1994کوچ کنند )شالیفر و ویشنی،  دارد که خلق رانت را متوقف یا به جایی دیگر  را بر آن می
های افریقا که نهادهای الزم برای کنترل فساد، ضعیف هستند  از نظر مصادیق تاریخی، در بسیاری از بخش 

افتاده است.  و بخش و در روسیه   اتفاق  های مربوط به نمودارهای  بازیهای دیگری از شوروی سابق، این 
رانت   3-9و    9-2 تمامی  دیگران  اگر  بگیرید؛  نظر  در  یک را  باید  چرا  آنگاه  بردارند  خود  برای  را  ها 

بکشد؟   دوش  به  را  آنها  خلق  بار  این کارآفرین،  فعادر  روی  فساد  منفی  اثر  شدیدترین  که  لیت  جاست 
 دهد.   اقتصادی، مطابق با آنچه مطالعات تجربی مانند مائورو افشا کردند، خود را نشان می

های متمرکزتر از فساد، پایداری بیشتری دارند. رهبران فاسدی همچون  رسد که قالببد یا خوب، به نظر می
ای برای  ی سابق، انگیزه خانواده سوهارتو در اندونزی، فردیناند مارکوس در فیلیپین یا حتی حکومت شورو 

تخم  مرغ  نداشتهکشتن  خود  آنها  اند.  طالی  عوض،  با در  محدود  تبانی  نوعی  روی  بر  فساد،  درباره 
از رشوه  توافقی  پافشاری دارند که در قالب آن، سطح مورد  خواری توسط بازوهای متفاوت بوروکراسی 

 بوروکراسی، مورد پذیرش است.   
افزایند اما شالیفر و ویشنی تذکر هرچند که رقابت اقتصادی و انحصار بوروکراتیک، سرعت فساد را می

می می فساد  کاهش سرعت  به  بوروکراسی،  درون  رقابت  که  گونه خدمت  دهند  هر  تدارک  اگر  انجامد. 
باشد آنگاه رشوه  بین مقامات دولتی  به صورت رقابتی در  اگر وجود داشته  معینی،  باشد، به ندرت ای هم 

دست اگر  نمونه،  برای  بود.  خواهد  اندک  آن،  مقدار  یا  شده  که ردوبدل  باشند  دولتی  مقام  دو  کم 
سازان، کمترین مقدار رشوه را به  سازان برای تهیه مجوز برق، به آنها مراجعه کنند آنگاه ساختمانساختمان

تر از دیگری را پیشنهاد دهد و این  ای پایینه پردازند. چون هر یک از مقامات انگیزه دارد تا رشومقامات می
این حالت، برای ساختار نهادی  رساند.  فرایند رقابتی، رشوه مربوط به تعادل نش بازی را به سطح صفر می

های مهمی دارد: استقرار چندین دفتر برای یک مجموز و چندین مقام در هر دفتر یک بوروکراسی، داللت
             زه و عمق فساد را به میزان چشمگیری بکاهد.  تواند هر دو مولفه اندامی

گزاران، تمرکززدایی دولتی را به مثابه ابزاری برای کنترل  های اخیر، بانک جهانی و دیگر سیاستدر سال
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داشتن مقامات در قبال  برای پاسخگو نگه   تندوتیزاند. حتی در دمکراسی، انتخابات یک  فساد، تشویق کرده 
است. و    اقداماتشان  استانی  سطح  به  پایتخت  سطح  از  را  دولت  کارکردهای  بیشتر  تمرکززدایی،  فرایند 

می  بازتوزیع  ابزاری  کندمحلی،  است   که  کمتر  تیزی  سیاست   با  شهروند،  بین  بوروکراسی، و  و  مدار 
مستقیم میپاسخگویی  ایجاد  را  روی  سیاست  کند.تری  بر  آنها  بالقوه  مثبت  اثر  و  تمرکززدایی  های 

اند  به عنوان علت اصلی رشد اقتصادی دو کشور چین و هند شناسایی شده های اقتصادی و سیاسی،  انگیزه 
   (.  2005)باردان، 

تواند دارای آثار منفی و مثبت باشد.  سازد که تمرکززدایی می( خاطرنشان می114، ص  2005البته باردان )
تواند پاسخگویی بهتر بین دولت و شهروندان را تقویت کند چون  تمرکززدایی از دستگاه بوروکراسی می

دهندگان محلی نیز به  رای مقامات دولتی محلی درباره موضوعات محلی، اطالعات بهتری دارند و نسبت به  
توانند بیشتر در معرض  میهای غیرمتمرکز و و کارگزاران آنها نیز  اما دولت طور مستقیم، پاسخگو هستند.  

از   (2006b) باردان و دیلیپ مهاراجه  1آلودگی، توسط فرادستان محلی باشند؛ در شکل رشوه یا جانبداری. 
گیری اعتبار و ممیزی رکززدایی بوروکراتیک بر روی هدف دانشگاه بوستون، برای آزمون تجربی اثرات تم

رسد که  نظر نمیهای آنها از نمونه، به بر اساس یافته ای را انجام دادند.  بنگال، مطالعه  2دهداری   80به فقرای  
ابزارهای سنجش قدرت  تغییر  به  بسته  و  منجر شود  فرادستان محلی  توسط  منابع  به تصاحب  تمرکززدایی 

فقرا، هدف  منابع  سیاسی  که تخصیص  دریافتند  آنها  کند. شوربختانه،  تغییر  فقرا  )در   ای دهکده میان گیری 
های  و دهکده   های دارای سطح باالتر از نابرابریای(، به سمت دهکده دهکده ون درمقابل برنامه تخصیص  

از اعضای کاست بیشتری  پاییندارای اعضای  دهند که چون  آنها تذکر می.  ، تورش داشتهای )طبقات( 
دهکده چپ  دولت  جانبدار  زمان،  آن  در  بنگال  دهکده گرای  بود،  متوسط  درآمد  دارای  بسیار های  های 

   های بسیار فقیر، بهای آن را پرداختند.  و دهکده   ثروتمند
مهاراجه  و  آنگاه   ( 2006b)  باردان  شود  تامین  شرط  سه  اگر  که  گرفتند  نتیجه  دیگری  مرتبط  مطالعه  در 

مساوات  که  شود  پیاده  نواحی  در  الف(  بود:  خواهد  کارگرتر  ریسک طلبانه تمرکززدایی  و  هستند  تر 
تامین منابع دهکده بر اساس )مانند نمونه موفق روستاهای چینی(؛ ب(  رسد  تصاحب فرادستان به حداقل می

فرمولی باشد که درباره نیازهای فقرا ساختارمند شده است تا بر اساس تصمیم سیاسی؛ و پ( دولت به جای  
های کاربرد را ارزیابی کند که امکان دریافت سطوح باالتری از  های مالی میان دولتی، اجرای هزینه کمک

ارایه باخو بین  در  پاسخگویی  و  فراهم میرد  را  کاربران خدمات  و  طور خالصه،  سازد.  دهنده خدمات  به 
های هر دو گروه آورد اما اگر با تمرکز بر انگیزه اسفندیار فساد بوروکراتیک را در نمی  تمرکززدایی، چشم

رانی متمرکز، مزایایی متمایز تواند نسبت به حکمدهندگان خدمات به اجرا درآید آنگاه میکاربران و ارایه 
 نشان دهد.  

  بوده است.رهیافت دیگری برای مقابله با آن،    ،های فردی مقامات دولتیدر سطح انگیزه   فسادوفصل  حل
منجر  آنها  کمتر  فساد  به  دولتی  مقامات  برای  باالتر  دستمزد  که  دارد  وجود  عمومی  توافق  نمونه،  برای 
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اند تا بر کنگ، عامدانه دستمزد مقامات دولتی را باال برده برخی از کشورها نظیر سنگاپور و هنگ   1شود.می
کارایی   دستمزد  نظریه  کالن[پایه  اقتصاد  ضدانگیزه ]در  فسا،  برای  دورنمایای  باالتر،  دستمزد  باشد:    د 

از پیشنهاد دستمزد  به همراه دارددستگیری و اخراج یک مقام رسمی را    غیرجذابی  با  البته چالش همراه   .
امنیت شغلی که اغلب در مشاغل بخش عمومی وجود دارد، ممکن   کارایی به مقامات عمومی این است که 

ت نیز ضرورت قاین در کنار دستمزد بسیار باال، القای صدابنابر است اخراج مقامات فاسد را نیز سخت کند.
  ، افزون بر این، عصبانیت از فساد دولتی اغلب در موارد بحرانی کاهش مخارج دولت(.  2005دارد )باردان،  

اما دهد. یعنی اگر دولت بد تلقی شود، دولت کوچکتر از دولت بزرگتر، بهتر خواهد بود.  خود را نشان می
حرکت برای کاهش بودجه دولت، به سادگی، به معنای کاهش حقوق برای کارکنان کنونی بخش عمومی 

   زند. است که در عوض کاهش فساد، به فساد بیشتر دامن می 
یم به مقامات عمومی در قراردادهای آنها، مانند پاداش به دستگیری متخلفان آلودگی، های مستقارایه انگیزه 

مواد مخدر، بهداشت یا قوانین کار و سایر قوانین و مقررات نیز رویکرد دیگری برای مقابله با فساد است.  
نمودار   فساد  قالب  1-2بازی  به  فساد/  ،  نمودار  بازی  است    ،4-9قانومندی  شده  داده  از تعمیم  برخی  و 

انگیزه  درباره  مهم  بر موضوعات  در  را  خصوصی  بخش  در  آنها  تعامل  طرفین  و  عمومی  مقامات  های 
    2گیرد. می
 

 سازساختمان  -. بازی فساد بازرس9-4نمودار 

 
 
 

، 2005و زلزله کشمیر در هشتم اکتبر    1999با الهام از زلزله کوچلی در هفدهم آگوست    4-9بازی نمودار  
هزار نفر در هند  90هزار نفر و در جریان زلزله کشمیر،  14طراحی شده است؛ در جریان زلزله ترکیه، حدود  

فساد بازرسان ناظر بر تخطی از مقررات   های هر دو زلزله،بسیاری از کشته   مقصر  و پاکستان، کشته شدند. 

 
 (.  2001برای نمونه ن.ک. فان ریجکگم و ودر ) - 1

 ( است.  1995( و مهاراجه و پنگ )1974نوعی از قبیل بکر و استیگلر )های مطالعات متاین بازی، تلفیقی از ایده  - 2
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های واقعی فساد  یی است که هزینه هاپس از وقوع چنین تراژدی   1های قبل از زلزله بود. ساختمانی، در سال
     شود. آشکار می

معادل  ساختمان حقوقی  بازرس،  که  کنید  فرض  هستند.  بازی  این  بازیگران  بازرس،  و  و  می  wساز  گیرد 
تواند به مقررات ساختمانی پایبند باشد و برای نمونه  ساز میساختمانساز است.  مسئول پاییدن کار ساختمان

دیواره  اجرای  برای  قانونی،  و  الزم  میلگرد  مقدار  از  استفاده  این با  یا  کند  اقدام  بتونی،  عوض  های  در  که 
با صرفه  و  استفاده کرده  ماده دیگری  یا  بازدهی  میلگرد، چوب  پول خود،  به دست آورد.    xجویی  در را 

پاییدن ساختمانصو قانون ساختمان، ساختمانرت  از  بازرس  تخطی  و  بازر  توسط  باید جریمهساز  ای  ساز 
بپردازد.  fبرابر   قبال دریافت رشوه بازرس می  را  اما اگر bای معادل  تواند در  نادیده بگیرد  ، کل پروژه را 
در کنار این چماق، به  هد داد.  را از دست خوا   w، دستمزد  cافشا شود آنگاه با احتمال  گرفتن بازرس  رشوه 

ساز را در هنگام تخطی از مقررات ساختمانی بگیرد  شود: اگر بازرس مچ ساختمانبازرس هویج نیز داده می
  کند. به خود بازرس تعلق پیدا می   fآنگاه بخشی از جریمه 

ساز از  که جریمه به حد کافی باال هست که ساختمانیا این است    f>xفرض را داشت که  توان این پیش می
 b<xتوان فرض کرد که  منوال، میهمینبه انگیزه پایبندی به قانون تحت نظارت بازرس، برخوردار باشد.  

   ای بزرگتر از منفعت حاصل از کاربرد مواد نامرغوب، بپردازد. ساز معنا ندارد که رشوه چون برای ساختمان 
بینش   b/cو    w  روابط بین  در نزد  باشد آنگاه    w>b/cهای متعددی دارد. اگر  در بازی فساد/قانونمندی، 

قانونمندی    -شود و تنها تعادل نش بازی به صورت پاییدنه یک استراتژی مسلط تبدیل میپاییدن ببازرس،  
لور احتمال  و  پایین  رشوه،  مقدار  باال،  دستمزد  اگر  است.  معقول  حالت،  این  بود.  در خواهد  بازرس  فتن 

ساختمان پاییدن  به  اقدام  بازرس  آنگاه  باشد  باال  رشوه،  گرفتن  میهنگام  ساختمانساز  که  به  کند  را  ساز 
 دارد.  پرهیز از جریمه وا می

گرفتن تخلف، استراتژی مسلط بازرس خواهد بود  است، نادیده   w<(b-ϴf)/cدر حالت افراطی دیگر که  
جا، دستمزد به حدی پایین است که حتی در در این شود. تخلف، یگانه تعادل نش بازی می -گرفتنو نادیده 

ساختمان تخلف  مشوق  هنگام  ساختمان  ϴساز،  پاییدن  به  را  بازرس  نیز  قرارداد  در  بر  واحدی  ساز 
گیری از های ضعیف برای مچ دن کافی خود بازرس، دستمزد بسیار اندک او یا مشوقعدم پاییانگیزد.  نمی

 کند. ساز، زمینه فساد را ایجاد میساختمان
در این حالت میانی، هیچ است.    b/c>w>(b-ϴf)/cدر نهایت، حالت میانی جالبی وجود دارد که در آن  

بازر اگر  ندارد.  وجود  محض،  استراتژی  بر  مبتنی  نش  ساختمانتعادل  آنگاه س  کند  رصد  را  ساز 
ساز، بازرس تخلف را نادیده ساز از قانون پیروی خواهد کرد. اما در صورت قانونمندی ساختمانساختمان

با این حال، وقتی  تری دارد.ساز پایبند به قانون ساختمان، انگیزه ضعیفگیرد چون برای پاییدن ساختمانمی
خواهد تا تخلف کند. چون فقط یک سازنده متخلف ز میسا ه ساختمانبازرس تخلف را نادیده بگیرد آنگا 

بازرس می که  آنگاه ساختماناست  کند  را رصد  او  تن میخواهد  قانون  به  دوباره  این  ساز  پویش  و  دهد 

 
1  - “Poverty, Code Issues Contribute to Extensive Earthquake Damage in 

Turkey,”Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research, MCEER Archives, 

August 19, 1999. 
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در این حالت میانی، یک تعادل  کند.  ای است که در یک مسیر دوار، دم خود را دنبال میبازی، مانند گربه 
شود که در آن، بازرس در بخشی از زمان، اقدام به پاییدن  بر استراتژی مختلط بر بازی حاکم مینش مبتنی  

ساختمانمی و  است.کند  پایبند  قانون  به  زمان،  از  بخشی  در  نیز  زمانی به   1ساز  نش  تعادل  این  خصوص، 
می ساختمانحاکم  پاییدن  احتمال  که  با  شود  برابر  بازرس،  توسط  پایبندی    x/fIp=ساز  احتمال  و 

با  ساختمان برابر  ساختمانی  قوانین  به  دومی   باشد.  fϴb)/-f+wcϴ=(Bpساز  احتمال  که  کنید  توجه 
در این تعادل نش استراتژی مختلط،  ست.  ا  wc<bهمواره بین صفر و یک قرار دارد چون در حالت میانی،  

پاییدن خوب  اندازه    -نتیجه  به  مقادیر    Ip×Bpپایبندی  جایگزینی  طریق  )از  یا  کسر Bpو    Ipمرتبه   )
2fϴb)/-f+wcϴx( دهد.  از زمان رخ می    

بازرس داد تا  توان به  دهد که میهای جالبی را ارایه میهای مختلف، بینشکسر باال، درباره اثرات مشوق
افزایش دهد. می  نتیجه مطلوب را  انگیزه احتمال تحقق  باالتر،  این کسر مشاهده کرد که دستمزد  توان در 

قوی  که  پاداش  را  زمانی  وقوع  احتمال  که  هستند  خوبی  کارهای  همگی  بازرس،  خود  بر  نظارت  و  تری 
می رعایت  می قانون  باال  ندارد،  وجود  فسادی  و  اشود  بنابراین،  رشوه برد.  ساختمانندازه  که  مایل ای  ساز 

شود. اما بر خالف  می  شده او از تخلف است، کوچکاست تا به بازرس بپردازد و تابعی از مزایای درک 
توان به  ، یعنی جریمه متخلف، همواره چیز خوبی نیست. بر اساس مشاهده صرف کسر نمیfشهود، افزایش 

بزرگتر باشد، افزایش جریمه،    ϴ/(b-wc)2از    fدهد که اگر یاین نتیجه رسید اما محاسبه مقدماتی نشان م
پاییدن وقوع  احتمال  به  -اثر معکوس کاهش  دارد.  دنبال  به  را  علیه  پایبندی  افزایش جریمه  طور شهودی، 

      تر و از این روی، فساد بیشتری را القا کند.    تواند گزینه رشوه را جذاب متخلفان می
 

 حضور و عدم دولتکارکنان 
ارایه کاالها و    ،حکمرانی خوب بلکه  است  رفتار شهروندان  تنظیم  و  مالکیت  تثبیت حقوق  مستلزم  تنها  نه 

مساله انگیزش عمومی کارکنان دولت، با مساله  شود.  خدمات عمومی حیاتی به شهروندان را نیز شامل می
م دولتی  کارمندان  مورد  در  دارد.  ارتباط  نیز  دولتی  مقامات  عمومی، فساد  بهداشت  بخش  و  معلمان  انند 

 مشکلی از جنس پشتکار و زحمت وجود ندارد.  
«. بر اساس این  حاضر گفته استبار گفت که »هشتاد درصد از عمر خود را فقط  یک   ،وودی آلن کمدین

در  کشورهای  دولتی  کارمندان  سایرین  حالسنجه،  و  چاودری  نازمول  ندارند.  خوبی  وضعیت  توسعه، 
بر اساس کنترل 2006) بهداشت شش کشور در حال  35ای در محل کار  های لحظه (  هزار معلم و کارمند 

داده  قاره،  سه  از  داده توسعه  ارایه  را  کار  محل  در  غیبت  درباره  مهم  مطالعه  یک  داده   2اند. های  های  طبق 
ه با همتایان خود در بخش  یافته، در مقایسرسد که کارمندان دولتی کشورهای کمترتوسعهآنان، به نظر می

یافته، حضور در کار را به طرز خصوصی کشورهای خود و در مقایسه با کارمندان دولتی کشورهای توسعه
درصد از کارمندان بهداشت    35درصد از معلمان و    19های آنها،  دانند. بر مبنای داده چشمگیری دشوار می 

 
 شود.  شرحی فنی از حل تعادل نش مبتنی بر استراتژی مختلط، ارایه میدر پیوست کتاب،  - 1

 (.  2006این کشورها شامل بنگالدش، اکوادور، هند، اندونزی، پرو و اوگاندا هستند. ن.ک. چاودری و سایرین ) - 2
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د باشند،  حاضر  خود  کار  سر  در  بوده  قرار  که  لحظهاولیه  کنترل  هنگام  کالس ر  در  پژوهشگران  های  ای 
درصدی در بزرگترین کشور نمونه،   40و    25های غیبت  این آمار، نرخاند.  ها، غایب بوده درس و کلینیک

نیز شامل می را  هند  نرخیعنی  که چنین  دادند  تذکر  آنها  این،  بر  افزون  کاری،  شود.  در محل  غیبت  های 
اندازه   به  معلمان  گزارش  5  تا   4برای  معمول  نرخ  که برابر  حالی  در  است  پیشرفته  کشورهای  در  شده 

برابر بیشتر از نرخ غیبت در میان    4های غیبت از محل کار در میان کارکنان بخش بهداشت هندوستان،  نرخ
 های هندی بود.   کارگران کارخانه

همکارانش   و  نرخ چاودری  این  بر  موثر  عوامل  تا  غیبت  کوشیدند  باالی  کنند.  های  پیدا  را  کار  محل  از 
به  کارکنان  از  اندکی  تعداد  وجود  به  فقط  مساله  که  کردند  خاطرنشان  آنها  مربوط  نخست،  شلخته  نسبت 

نرخنمی آنها  برعکس،  بخش  شود.  کارکنان  از  بزرگی  اکثریت  میان  در  را  کار  از محل  غیب  باالی  های 
نمونه، مشاهده کردند. دوم، آنها دریافتن خصوص در میان به  از محل کار،  د که غیبتعمومی کشورهای 

منطقه  سرانه  درآمد  با  دولتی،  مدارس  به معلمان  معلمان،  حقوق  با  اما  دارد  نیرومندی  ارتباط  شدت ای، 
به بی است.  به  ارتباط  نسبت  باالتر،  و جایگاه  بیشتر  قدرت  دارای  معلمان  که  داد  نشان  آنها  شواهد  عالوه، 

دا بیشتری  غیبت  معلمان،  باتجربه رند:  دیگر  معلمان  باسوادتر،  معلمان  ارشد،  معلمان  معلمان مردان،  و  تر 
سوم، هر دو گروه معلمان و کارکنان بهداشت که در منطقه زادگاه خود مشغول به کارند، کمتر تر.  مسن

کم، کند یا دست رسانی در زادگاه فرد، حضور در کار را بهتر میرسد که خدمتنظر میشوند. به غایب می
 آورد.  برای پاسخگویی او، چارچوب نیرومندتری به وجود می

غایب  پیامدهای  به  کار،  محل  در  غیبت  از  زیادی  میزان  چنین  دلیل  که  داشتند  اظهار  مربوط  آنها  بودن 
ندارد.  می عواقبی  هیچ  کار  از محل  غیبت  موارد،  بیشتر  در  نرخ شود:  با وجود  هندوستان،  در  نمونه  برای 

نمونه گزارش  25غیبت   فقط یک  توانستند  پژوهشگران  معلمان،  میان  در  به    شده درصدی  معلم  اخراج  از 
همان  واقع،  در  کنند.  پیدا  را  مکرر  غیبت  عمومی دلیل  بخش  کارکنان  این  درباره  پژوهشگران  که  گونه 

اند، »راز پیش روی اقتصاددانان، این نیست که چرا غیبت از کار این قدر باالست بلکه این  صحبت کرده 
 شود«. است که چرا یک فرد، در محل کار حاضر می

)ایستر دوفل هانا  رما  از دانشگاه  2005و و   )MIT    وNYU  با  با کمک یک سازمان مردم مقابله  برای  نهاد، 
مدغیبت  در  معلمان  را    ارسگرایی  انگیزشی خالقانه  ابزار  هندوستان، یک  راجاستان  از  اودایپور  روستایی 

کردند. کم  1آزمایش  و  کوهستانی  ناحیه  یک  اودایپور،  روستایی  درمنطقه  که  است  پاییدن    جمعیت  آن، 
برابر با    2003در نتیجه، غیبت معلمان مدرسه دولتی در طی دوره مطالعه پایه در سال  معلمان دشوار است.  

بود.    43 مینکته درصد  دامن  مدرسه،  در  معلمان  غیبت  تراژدی  ابعاد  بر  که  بیشتر ای  که  است  این  زند 
»تک معلمی  معلمی« هستند.  مدارس، مدارس  اگر  آنگاه کودکان یعنی  پیدا کند  نتواند در مدرسه حضور 

 ه برگردند.   ناچارند تا بدون کسب آموزش در آن روز، به خان
دوربین  مساله،  این  برای حل  معلمان  آنها  بین  در  که    60هایی  حالی  در  کردند  توزیع  مدرسه    60مدرسه 

دوربین  نکردند.  دریافت  دوربینی  کنترل،  گروه  عنوان  به  ویژدیگر،  به  غیرقابل ها  زمان  و  تاریخ  گی 

 
 (.  2006( و بنرجی و دوفلو )2005ن.ک. دوفلو و هانا )  - 1
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دستکاری تجهیز شدند به طوری که هر تصویر آنها، تاریخ و زمان گرفتن عکس را در گوشه سمت راست  
داد. به معلمان گروه آزمایشی آموزش داده شد تا در شروع و پایان روز کاری، با  و پایین تصویر، نشان می

ها چاپ آموزان آنها که از دوربین لمان و دانشهای معآموزان خود، عکس بگیرند. بر اساس عکس دانش 
کردند. در قبال  روپیه دریافت می  1000روز از یک ماه،    21شد، معلمان این گروه، در صورت حضور در  

شد و در صورت هر روز غیبت در کمتر روپیه به پاداش آنها اضافه می 50روز نیز،  21هر یک روز بیشتر از 
ا  21از   مقدار یکسانی  آنها کسر میروز،  پاداش  معلمان هشدار  ز  به  کنترل شصت مدرسه،  شد. در گروه 

 شوند.   معمول داده شد که در صورت عملکرد ضعیف، اخراج می
 18کننده بود. نرخ غیبت معلمان در مدارس مجهز به دوربین، به  خیره اثر سیستم خودپایشگری با دوربین،

  ، در سطح باالیود؛ نرخ غیبت در مدارس گروه کنترلدرصد افت کرد که نیمی از نرخ مدارس کنترل ب
سوم بیشتر از مدارس باقی ماند. تعداد روزهای آموزش کودکان در مدارس گروه آزمایش، یکدرصد   36

ها، توزیع حضور معلمان را نیز تحت تاثیر های مربوط به ثبت دوربین این، مشوقبرگروه کنترل بود. عالوه 
ها( از بین رفت و  سخت غیبت )حضور در کالس به میزانی کمتر از نیمی از زمان  قرار داد: در عمل، هسته 

به میزان چشمگیری افزایش یافت.   همچنین، تعداد معلمان دارای سابقه حضور کامل یا نزدیک به کامل، 
این سیستم است که توسط پژوهشگران گزارش شد: فقط   به هزینه  پایانی مربوط  ازای هر    6نکته  به  دالر 

درصد افزایش در تعداد روزهایی که کودک در یک سال،    30دک در هر سال، برای خرید بیش از  کو
 کند.    آموزش دریافت می

ای که ( این نتایج را با یک آزمایش میدانی تصادفی متفاوت مقایسه کردند؛ مطالعه2006دوفلو و بنرجی )
( چن  دانیل  و  کرمر  مایکل  وسیله  به  معلمان،  غیبت  کاهش  شیکاگو  2001برای  و  هاروارد  دانشگاه  از   )

در این آزمایش، وظیفه پاییدن حضور معلمان در مهدکودک، به سرپرستان یک منطقه  طراحی شده بود.  
اگر معلمی، دارای یک سابقه خوب در حضور در مهدکودک بود آنگاه در پایان  غربی کنیا محول شد.  

می تعلق  دوچرخه  یک  او  به  این دوره،  غیر  در  نیازهای  گرفت.  دیگر  صرف  را  پول  سرپرست  صورت، 
کرمر و چن شف کردند که در تمامی مدارسی که این سیستم به اجرا در آمد، سرپرست  کرد.  مدرسه می

به  معلمان،  حضور  ارزایبی  معیارهای  میدر  آسان  حدی  به  را  آنها  و  کرده  عمل  نرم  در نسبت  که  گیرد 
کنند.نهایت،   دریافت  را  دوچرخه  معلمان  مدارس اما    همه  در  را  معلمان  حضور  پژوهشگران  وقتی 

 دهنده و مدارس کنترل، مقایسه کردند، ارقام حضور در کالس از نظر آماری یکسان بود.  جایزه 
دوفلو و بنرجی نتیجه گرفتند که حذف عنصر داوری ذهنی انسانی از طرح پایشگری، عاملی حیاتی است.  

سرپرستان که  دارد  امکان  نمونه  مالقات   مقابله از    برای  آنها  با  روز  هر  باشند چون  داشته  اکراه  معلمان  با 
؛ زیر با خانوارها به میزان  جیح دهنددارند و یک رابطه کاری مثبت با معلمان را به رابطه مثبت با خانوارها تر

تواند برای جلوگیری  استفاده از دوربین به مثابه یک مکانیزم پاسخگویی مستقیم می  .کنندکمتری تعامل می
در   بیشتر  شخصی،  داوری  که  حالی  در  کند  ایجاد  را  الزم  عینیت  شخصی،  داوری  از  ناشی  معضالت  از 

 قرار دارد.   معرض اتهام جانبداری 
بیماریانگیزه   اگرچه روی  بر  که  است  اجتماعی  هنجارهای  نهایت،  در  اما  دارد  اهمیت  درست  های  های 

جا یک در این گذارد.  از مکل کار، یکی از نیرومندترین اثرات را بر جای می  اجتماعی مانند فساد و غیبت 
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با تعادل  ، فساد و/یا غیبت از  کنیم که در یک تعادل آنهای چندگانه را به طور آشکار، مشاهده میبازی 
به  تعداد  و  است  نادر  کار،  میمحل  مجازات  و  شناسایی  بارها  متخلفان،  از  اندک  تعادل  شوند.  نسبت  اما 

می تخطی  استانداردها  از  دولتی  کارکنان  از  زیادی  تعداد  آن،  در  که  دارد  وجود  چون  دیگری  و  کنند 
م دشوار  را  متخلفان  مجازات  است،  دشوار  افراد،  همه  انتظارات یمجازات  اول،  فصل  مثال  همانند  کند. 

قفلمی به  تعادلشدگی  توانند  همین چنین  بیانجامند:  شود، هایی  تبدیل  انتظاری  رفتار  به  انحرافی  رفتار  که 
کنند و  دهند. کارآفرینان به سرعت، رشوه پیشنهاد میتطبیق می   دیگران رفتار خود را متناسب با این انتظار،

رشوه   پیشنهاد  بوروکراتانتظار  میدر  وجود  به  آنگاه آید.  ها  شود  حاضر  کالس  در  ندرت  به  معلم  اگر 
فرستند و وقتی تعداد اندکی از کودکان در مدرسه حاضر باشند، چرا والدین فرزندان خود را به مدرسه نمی

 بر شود، احتماالکه در یک بافت معین، کدام تعادل حاکم میباید معلم، در کالس، حضور پیدا کند؟ این 
اند؛ مواردی که وقایع  اوغلو و رابینسون توصیف کرده شود که عجماساس نوعی فرایند تاریخی تعیین می

جا عوامل اقتصادی،  عیب و نقص گذشته، خط سیر جامعه را در مسیر اشتباهی قرار دهد. در این ظاهر بی به 
ند تا سرمایه اجتماعی مشخصه هر  کنسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، در طی زمان، با یکدیگر کار می

جامعه را خلق کنند؛ مفهومی که اثر آن بر روی توسعه اقتصادی، در فصل یازدهم، با عمق بیشتری تشریح 
   شود. می
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 ستیز، زورگویی و توسعه 

 
 
 

یکدیگر تجزیه شود، فرو های دشمن  و عیسی با آگاهی از افکار آنان گفت که »هر امپراطوری که به گروه 
 های متخاصم تبدیل شود پایدار نخواهد ماند«پاشد و هر خانواده و شهری که به گروه می

  12:25انجیل متی، 
 

 

کانی  پزشک1جوزف  یک  به  سپس  و  بود  کشیش  پیشتر  نیست؛  گوئریال  جنبش  معمولی  رهبر  یک   ،-

عهده گرفت. جنبش گوئریال، یک   ( را بهLRAارتش مقاومت خداوند )  ی جادوگر تبدیل شد که رهبر

جنبش شورشی است که در نواحی جنگلی شمال اوگاندا و جنوب سودان استقرار دارد و به عنوان یکی از 

جنبشبیرحم میترین  شناخته  جهان  انقالبی  حکومت  های  سرنگونی  را  خود  هدف  مقاومت  ارتش  شود. 

الم کرده است. جنبه طنزآمیز ماجرا این است که اوگاندا و جایگزینی آن با حکومتی مبتنی بر ده فرمان اع

نمی مقاومت  ارتش  اندازه خود  به  یا جنبش شورشی  شیوه عمل هیچ گروه  کند.  نقض  را  فرمان  ده  تواند 

های روستایی، غارت ملزومات و خوراک،  ارتش مقاومت به صورت یورش ناگهانی شبانه به منازل خانواده 

می خود بوده است. تعداد قربانیان  اهای نظبرای افزایش نیرو   ،ودن پسرانتجاوز به زنان و دختران جوان و رب 

آور است. طبق آمار سازمان ملل متحد، در طی دو دهه از زمان تاسیس این ارتش  شگفت   ، ارتش مقاومت

میلیون نفر را از    2اند و بیش از  هزار پسر را ربوده 20، اعضای ارتش مقاومت بالغ بر  1980در اواسط دهه  

دارند تا اعضای خانواده خود را کشته  آنها بعد از ربودن پسران آنها را وا می   2اند. های خود آواره کرده ه خان

یا زخمی کنند و به خاطر شرم دیگر امیدی به بازگشت به خانواده خود نداشته باشند. سپس ارتش مقاومت  

 
1- Joseph Kony 

، ص 2006ژوئن    8وجه دادگاه جهانی، آزمایش شقاوت ارتش اوگاندایی تایید شد«، مجله وال استریت،  جس بروین، »قابل ت  -2

1  . 
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را آنها  و  داده  شستشو  را  پسران  این  مغز  خود،  مذهبی  شبه  دکترین  سربازان    با  عنوان  به  خود  ارتش  در 

به کار می الهی معرفی میگوئریال  پیامبر  به عنوان یک  را  کانی  این دکترین جوزف  برای  گیرد.  کند که 

اوگاندایی  میتمامی  همراه  به  آزادی  و  رونق  صلح،  جنبش  ها  مابین  چیزی  به  را  مقاومت  ارتش  و  آورد 

 کند.  گوئریال و یک مکتب دینی تبدیل می

های خالفکار و دالل مواد مخدر بود اما چیلدرز یک مبلغ مذهبی عادی نیست. پیشتر، او عضو گروه سام  

شده توسط ارتش مقاومت است. چیلدرز باور ندارد که کانی یک ماموریت جدیدش، نجات پسران ربوده 

افریقای مرکزی    ها، ارتش مقاومت را غده سرطانیپیامبر الهی باشد. در عوض، او همانند بیشتر اوگاندایی 

مبلغان مذهبی، یک می بیشتر  اما عکس  دارد  او یک کتاب مقدس همراه  مبلغان مذهبی،  بیشتر  مثل  داند. 

نیمه  میتفنگ  حمل  هم  آزادی خودکار  ارتش  عضو  سفیدپوست  فرمانده  تنها  چیلدرز  خلق  کند.  بخش 

( دغدغهSPLAسودان  افراد  سایر  و  روحانی  پیشوایان  از  مسلحی  است؛ گروه  توسعه  (  برنامه  درباره  مند 

خواند و  دعا می   SPLAآوران  کودکان ارتش مقاومت. پیش از هر جنگ، چیلدرز همراه با دیگر جنگ

ران سرباز ارتش مقاومت را به  7شود که اسلحه خود را فقط برای دفاع شخصی استفاده کند و پمتعهد می

باز گرداند. چیلدرز برای پسرانی که امکان بخانه  ازگشت به خانه را ندارند یک پرورشگاه ساخته  هایشان 

می ارایه  آنها  به  را  آموزش  و  پناه  خوراک،  که  رهبران  است  نگران    LRAدهد.  چیلدرز  سام  بابت  از 

 .   1دادن پسران سرباز آنها موفق عمل کرده است اند چون او به تنهایی در فراریشده 

حتم،   طور  نامانوس   LRAبه  بسیار  گروهی  عنوان  گروه به  میانگین  سطح  از  شناخته  تر  شوروشی  های 

بیمی با  یک صفت،  در  سودان،  جنوب  و  اوگاندا  شمال  در  آن  ستیز  اما  جنگ شود  جهان  شتر  دیگر  های 

. به تدریج که در طی چند دهه اخیر، جنگ 2امروزی، وجه اشتراک مهمی دارد: یک جنگ داخلی است

انگیزی رو به افزایش دارد. در آغاز افتد، جنگ درون کشورها به طرز غمبین کشورها به ندرت اتفاق می

. نبود  3ها داخلی شدند رن بیست و یکم، بیشتر جنگ المللی بودند اما با شروع قها بین قرن بیستم، بیشتر جنگ 

توسعه کمتر  کشورهای  در  داخلی  جنگ  دست تقریبی  فرعی  محصول  دوم،  جهانی  جنگ  از  پیش  یافته، 

گرانه در های استعماری در سرکوب حرکت آشوبپیشه استعمار است. چون در اغلب اوقات، قدرت ستم

استقالمستعمرات خود کارامد عمل می با کسب  از آن زمان، همراه  بود.  ل کشورها و  کردند، صلح رایج 

 
 (.  25-22، صص  2006اسلیوا ) -1

جنگ  -2 رسمی،  طور  میبه  تعریف  نظامی  ستیزهای  به شکل  داخلی  حکومت های  ارتش  متمایز،  نظامی  گروه  یک  که  شود 

درصد تلفات برای هر یک از   5ها با حداقل  نفر در این جنگ  1000شدن بیش از  کشد و نتیجه آن، کشتهمرکزی را به چالش می 

 (.  2003طرفین است )بانک جهانی،  
 (.  2006های داخلی مدرن، ن.ک. کالیواس و همکاران )(. برای مروری عالی درباره علل جنگ93، ص 0320بانک جهانی ) -3
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کرده  ایجاد  را  شرایطی  ضعیف،  حکومتی  نهادهای  استعمارگر،  کشورهای  نظامیان  طور  خروج  به  که  اند 

المللی دیرپاترند. در های بین های داخلی از جنگانجامد. شوربختانه، جنگمکرر به وقوع جنگ داخلی می

جنگ یک  متوسط،  طور  به  که  میبین   حالی  طول  ماه  شش  فقط  مدرن  کشدالمللی  داخلی  جنگ  یک   ،

 .       1انجامدحدود هفت سال به طول می 

 

 آثار جنگ داخلی 

کند. از بسیاری جهات، ( جنگ داخلی را به مثابه »توسعه در مسیر عکس« توصیف می 2003بانک جهانی )

این توصیف به صورت لفظی واقعیت دارد. همان طور که در ابتدای فصل یک اشاره شد، وقتی اقتصادها  

فزاینده شر به کسب سطوح  می وع  توسعه  کنند  آموزش  و  فناوری  از سرمایه،  همه  ای  داخلی  یابند. جنگ 

 کند.   اینها را ویران می 

های  یکی از روش   .بردمی   بین  از   شماریبی  هایروش   به   را   کشور  یک  فیزیکی  های سرمایه  داخلی،  جنگ

است؛ یعنی افزایش مخارج نظامی   2وض کره در ع  اسلحه تخریب سرمایه فیزیکی، اختصاص منابع دولتی به  

وسنگین کردنی هستند. اما در هنگام شروع  ها درگیر چنین سبک نسبت به مخارج غیرنظامی. همه حکومت

درصد افزایش    5درصد به    2.8جنگ داخلی، سهم اختصاصی بودجه یک کشور فقیر به مخارج نظامی از  

آثار مخر3یابدمی درباره  از صحبت  پیشتر  بسیار  برای  . حتی  تخصیصی  مبالغ  افزایش چشمگیر  ب جنگ، 

ونقل، خرید اسلحه و فشنگ )و پرداخت به افراد برای شلیک با آنها( موجب عدم تخصیص مبالغ به حمل

 شود.   های عمومی مفید می زیرساخت مخابرات و سایر سرمایه

می خصوصی  سرمایه  فرار  سبب  کشورها  در  داخلی  سرمایه  جنگ  انباشت  میزان  که  میشود  کاهد.  را 

بین سرمایه بیگذاران  و  هستند  ترسو  می المللی  را  آنها  یا حتی ثباتی جنگ  آغاز جنگ،  موقع  در  ترساند. 

شان( سبد سرمایه خود  کردن اموالالمللی اغلب )برای خارجگذاران بین هنگام پخش شایعه جنگ، سرمایه

می تبدیل  نقد  وجه  به  سرمایهرا  جریان  و  مستقیم  کنند  میگذاری  کاهش  نیز  امکان  خارجی  چون  یابد 

که جنبش شورشی   1994نقدکردن آن دشوارتر است. حتی در کشور باثباتی مانند مکزیک، در طی سال  

( ظهور کرد، تحت هدایت معاون مرموزش یعنی مارکوس چنین اتفاقاتی رخ EZLNچیاپاس کوچک )

غیرمنتظره بود در طی تنها شش هفته، به افت  ثباتی های خارجی به وجه نقد که حاصل بی داد. تبدیل سرمایه

 
 (.  78، ص 2003بانک جهانی ) -1

اشاره به مثال معروف تخصیص منابع برای تولید کره )رفاه( یا توپ )جنگ( و ترکیبات ممکن آنها بر روی منحنی امکانات   -2

 االیی در اقتصاد خرد. م.  تولید فرضی در یک جهان دو ک

 .  14همان، ص  -3
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دالر برای هر دالر(    6.26پزو برای هر دالر به    3.46ارزش پزو به نیمی از ارزش پیشین آن در برابر دالر )از  

های خود را به بیرون از کشور  گذاران داخلی نیز سرمایهثباتی، احتمال دارد که سرمایهانجامید. در زمان بی

( در یافتند که پیش از یک جنگ داخلی معمولی، شهروندان یک 2004کولیه، هوفلر و پاتیلو ) انتقال دهند. 

میانگین،   طور  به  دارایی   9کشور،  به  را  خود  ثروت  از  تبدیل درصد  کشور  مرزهای  از  بیرون  در  هایی 

به  می میانگین  این  داخلی،  جنگ  یک  پایان  تا  می  20کنند.  افزایش  اسدرصد  این  بر  دال  و  که  یابد  ت 

. افزون بر این، برای جذب و حفظ  1اندهای خصوصی به خارج از کشور انتقال یافته دهم از کل دارایی یک

به نرخ سرمایه نیاز گذاران و دارندگان اوراق قرضه در یک محیط پر از ریسک جنگ،  های بهره باالتری 

 شود.    در اقتصاد میهای مولد بالقوه گذاران به دیگر فرصت توجهی سرمایهاست که موجب بی 

توان در طی جنگ داخلی تخریب ناگهانی، سومین مسبب زیان سرمایه در جریان جنگ داخلی است. نمی

دارایی همه  داراییاز  این  و  کرد  حفاظت  را  و خصوصی  عمومی  آسان  های  هدفی  محافظت،  بدون  های 

عا زندگی  جریان  در  سکته  ایجاد  دنبال  به  که  است  نظامی  نیروهای  طی برای  در  مثال،  برای  هستند.  دی 

درصد از اندوخته سرمایه غیرقابل  40طلب در حدود ، نظامیان جنگ1980جنگ داخلی موزامبیک در دهه 

ونقل که به خاطر ارزآوری حاصل از صادرات محصوالت . زیرساخت حمل2جابجایی را تخریب کردند

شد  تخریب  کامل  طور  به  داشت  فراوانی  اهمیت  در  3کشاورزی  )توسط  .  نپال FMLNالسالوادور  در   ،)

نظامی   جنش  )توسط  کلمبیا  در  مائوئیست(،  شورشیان  سریFARC)توسط  در  ببرهای  (،  )توسط  النکا 

های مشابهی توسط  ها و غارت بخش تامیل ایلم( و در عراق )توسط جنش القاعده و داعش( تخریبآزادی 

 ها شد.   نیروهای نظامی باعث تخریب زیرساخت

شده است اما ترین کار، سنجش مبارزان کشتههای انسانی جنگ، مهمترین زیان آن است. آسانینه البته هز

دهد. در آغاز شده در جریان جنگ را نشان میهای کشته این آمار، فقط کسر بسیار کوچکی از کل انسان

بیستم، سربازان در حدود   و شهروندان در حدود    90قرن  معلوالن جنگی    10درصد  از  تشکیل درصد  را 

شد؛  می معکوس  آمار  این  بیستم  قرن  پایان  در  اما  و    10دادند  سربازان  شهروندان   90درصد  . 4درصد 

های  های جنگی هم، بیماری، جراحت و زیان فرصت اند که حتی پس از پایان خشونت تحقیقات نشان داده 

دوران جنگ داخلی، نرخ . در طی 5اقتصادی موجب ادامه رشد نرخ مرگ و میر در میان جمعیت شده است
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تا   متوسط  به طور  نوزادان  میر  و  افزایش می  13مرگ  اما پس گذشت  درصد  توقف   5یابد  از زمان  سال 

 .   1مانددرصد باالتر از سطح نرمال باقی می 11ها نیز درگیری

نیز    انگیز تلفات جنگ، آثار جنگ داخلی روی هر دو گروه سربازان و شهروندان های غم گذشته از هزینه 

می تخریب  را  انسانی  سرمایه  وجوه  سایر  و  بهداشت  فرصت آموزش،  سایر  و  آموزش  جنگ  های  کند. 

کند. جنگ مسبب بروز معضالت شناختی و  وکار برای سرابازان را به طور مستقیم تخریب می توسعه کسب

امعه اثر مخربی روانشناختی در توسعه کودکان نیز هست و روی توانایی یادگیری آنها و کارکردشان در ج

ندرت می به  هستند  نواحی دچار جنگ، کودکانی که در سن مدرسه  توانند در مدرسه شرکت  دارد. در 

.  2های جنگی پناه بگیرند وضعیت بهتری دارندگاه ها یا سکونت کنند. کودکانی که ناگزیرند تا در پناهگاه 

می باال  جنگ  زمان  در  بیماری  شیوع  آباحتمال  زیرساخت  علت    رود چون  است.  شده  تخریب  برق  و 

منابع دولتی الزم   باعث کاهش  بلکه جنگ  نیست  از جنگ  ناشی  به زوال  فقط شرایط رو  بیماری،  شیوع 

 .      3شودبرای نگهداری سطح کافی از سیستم بهداشت عمومی می

قواعد    معقول است که گفته شود آسیب به نهادها و سرمایه اجتماعی، تخریب ناشی از جنگ است. نهادها

کنند. نهادهای بناکننده حقوق منابع و  های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را خلق میبازی حاکم بر فعالیت

میترسیم قرار  فشار  تحت  داخلی  جنگ  هنگام  در  جامعه  قواعد  به  کننده  اختصاصی  منابع  سطح  گیرند. 

می  افت  حقوق،  بیاجرای  میکند،  گسترش  اجتماعیقانونی  هنجارهای  و  دمدمی   یابد  صورت  به  رفتار 

فعالیت سیاسی، نقض می دارد که  اشاره  اعتماد درون یک جامعه  به  اجتماعی  به طور کلی، سرمایه  شود. 

می آسان  را  اجتماعی  و  بین  اقتصادی  از  را  اعتماد  داخلی  جنگ  یازدهم(.  فصل  در  بیشتر  )توضیح  کند 

ای صادقانه رفتار کنند رو به  هم، با یکدیگر به گونه برد. در مواقع دشواری، انتظار این که افراد بیگانه به  می

می در کاهش  که  کسانی  سوی  از  دارند  فراوانی  اجتماعی  پیوندهای  که  افرادی  این،  بر  افزون  گذارد. 

شوند تا برای حفظ  جستجوی قدرت هستند به عنوان یک تهدید قلمداد شده و در نتیجه، آن افراد ناچار می

 و روند.  شان در الک خود فرایمنی

نمونه زیر، یکی از موارد سقوط سرمایه اجتماعی در نتیجه جنگ داخلی است: در جریان یکی از مطالعات 

اوایل دهه    1990میدانی خود به عنوان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، روی جنگ داخلی گواتماال در 

نام نزدیکترین همس نیز نمیمتمرکز شدم. وقتی دیدم افراد ساکن یک دهکده روستایی،  دانند،  ایه خود را 

مایانشگفت  داخلی،  جنگ  طی  در  که  کردم  تحلیل  صورت  این  به  را  ماجرا  شدم.  روستایی، زده  های 
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نمی شبکه  چون  کردند  ترک  را  اجتماعی  روابط  جوخه  های  دشمنان  از  یکی  با  که  شوند  متهم  خواستند 

فقط به خانواده خود و چند دوست اندک،  شد دوستی دارند. افراد یاد گرفتند که بعدی که وارد دهکده می

 های دیگران تردید داشتند.         اعتماد کنند زیرا درباره انگیزه 

 

 علت بروز جنگ داخلی چیست؟

کارفرما تحلیل کرد. اگر یکی -توان همانند فساد، جنگ داخلی را نیز به مثابه یک چارچوب کارگزارمی

به شهروندانش  که  است  این  اهداف جامعه  کنند،  صورتی صلح   از  مبادله شرکت  و  تولید  فرایند  در  آمیز 

رخنه  همچون  میفساد  مشارکت  سیستم  در  شهروندان  است:  بررسی  قابل  انگیزشی  قید  در  اما ای  کنند 

دست انگیزه  از  غیرمتناسبی  تعداد  سیستم،  میهای  القا  را  دیگران  تولیدی  مازاد  به  برعکس،  اندازی  کند. 

رخنه  مانند  داخلی  ریشه اجنگ  می ی  انتخاب  جامعه،  از  زیرگروهی  است:  مشارکت  قید  در  که ای  کنند 

هرگز مشارکتی نداشته باشند و در جستجوی جداکردن خود یا واژگونی نهادهای اعمال قدرت در جامعه  

 هستند.   

داخلی، های قطع تعلق افراد از سیستم به این صورت و شروع جنگ  دانان درباره علتاقتصاددانان و سیاست 

دهند که  هایی نسبت میدانان اغلب علت جنگ داخلی را به نارضایتیهای یکسانی ندارند. سیاستدیدگاه 

. در 1شود محرک افراد در اعمال خشونت است و به طور معمول، توسط یک رهبر کاریزماتیک هدایت می

طمع،   در  را  داخلی  جنگ  بروز  علت  ردپای  اقتصاددانان  دیگر،  هزینه سوی  و  جنگ فواید  پولی  های 

)2اند جسته  هوفلر  آنکه  و  کولیه  پل  تطبیقی 2004.  جایگاه  تعیین  دنبال  به  که  دادند  انجام  تجربی  مطالعه   )

 است.    1999تا  1960های های مختلف جهان بی سال جنگ داخلی در قسمت  79نارضایتی و طمع در بروز 

نارضایتی،   برای  که  دریافتند  هوفلر  و  دارد. کولیه  وجود  فراوان  شواهدی  طمع،  برای  و  اندک  شواهدی 

جنبش   یک  مالی  تامین  ابزار  داخلی،  جنگ  احتمال  افزایش  اصلی  عامل  که  دریافتند  آنها  نخست، 

پول جدایی و  خام  کاالهای  صادرات  از  حاصل  درآمد  است.  مهاجر طلب  طرف جمعیت  از  ارسالی  های 

اند. درآمد حاصل از صادرات کاالهایی های شورشی بوده وه خارج از کشور، دو منبع اصلی تامین مالی گر

بر دولت مرکزی را   پیروزی  پاداش  نفت، هم دلیل تصاحب مسند حکومت مرکزی و هم  الماس و  مانند 

می  دستمزدهای  توضیح  و  پسران  برای  دبیرستانی  تحصیالت  که  دریافتند  هوفلر  و  کولیه  همچنین،  دهد. 

برد و در نتیجه، با وقوع جنگ داخلی، رابطه منفی دارد. بنابراین، به  باال میباالتر، هزینه فرصت جنگیدن را  

هزینه نظر می و  رسد که  دارد. کولیه  تطابق  اقتصادی  از محاسبات  نوعی  با  های جنگ شورشیان گوئریال، 
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وع جنگ های نارضایتی سیاسی، عواملی را یافتند که روی نارضایتی موثرند اما با وقهوفلر در ارزیابی سنجه 

 داخلی، ارتباط اندکی دارند: نابرابری، حقوق سیاسی، تفرقه مذهبی و حتی تفرقه قومی. 

اند، کرده   ای وجود دارد. بیشتر کشورهایی که جنگ داخلی را تجربه بین فقر و جنگ داخلی، رابطه پیچیده 

جنگ داخلی به نابرابری  ثباتی ناشی از  فقیر بودند. اما آیا درآمد اندک، مسبب جنگ داخلی است، یا  بی 

تواند مسبب بروز هر دو پدیده باشد. انجامد؟ افزون بر این، عامل سومی مانند حکمرانی بد میدرآمدی می

های  ها از میان پدیده ومعلول( برای تعیین علت 2004ادوارد میگویل، شانکار ساتیاناث و ارنست سرجنتی )

آنها در تحلیل خود بارش باران را به مثابه متغیری ابزاری برای    ای را دنبال کردند.باال، استراتژی مبتکرانه 

نیمه  افریقای  در  داخلی  جنگ  روی  اقتصادی ضعیف  شرایط  اثرگذاری  گستره  کار شناسایی  به  صحرایی 

محصول   روی  باران،  بارش  که  بود  واقعیت  این  اساس  بر  روابط،  شناسایی  برای  آنها  استراتژی  گرفتند. 

صحرایی که برای محصول کشاورزی خود به شدت به بارش باران اتکا د افریقای نیمه اقتصادی مناطقی مانن

گذارد. البته بین بارش باران و ستیزهای داخلی، هیچ رابطه مستقیمی نیست.  دارند، به صورتی اساسی اثر می

ای از جنگ لفه آنها با تعیین تغییرپذیری شرایط اقتصادی که فقط معلول بارش باران هستند، توانستند تا مو

می متاثر  باران  بارش  از  تنها  که  مولفه داخلی  دیگر  از  را  اثرگذاری  شد  چگونگی  سپس  و  کرده  جدا  ها 

محور شرایط اقتصادی بر روی احتمال بروز جنگ داخلی را تعیین کردند. نتیجه بررسی آنها  تغییرات بارش 

دوم، افزایش نگ داخلی را بیش از یک درصدی رشد اقتصادی ساالنه، احتمال بروز ج  5نشان داد که افت  

عالوه، آنها دریافتند که نتایج مطالعه در هر دو گروه کشورهای فقیر و ثروتمند و هر دو گروه دهد. به می

با مطالعه کولیه و   آنها  نتایج  بزرگ،  مقیاس  منطقه، صادق است. در  و دمکراتیک  کشورهای دیکتاتوری 

 های کلیدی جنگ داخلی( سازگاری داشت.   ابه مسبب هوفلر )یعنی متغیرهای اقتصادی به مث

دهد که های مذهبی و قومی در گرفته است نشان می های داخلی بین گروه این واقعیت که بسیاری از جنگ

های درون کشورها، منبع جنگ داخلی است. با این حال، پژوهشگران نتوانسته بودند تا بین تجزیه  ناهمگنی

های درون یک کشور( و بروز جنگ داخلی در یک کشور، رابطه  بندی بی گروه مذهبی وقومی )تعداد تقری

( نشان دادند که به نظر 2005کوئرول )  -. البته خوزه مونتالوو و مارتا رینال1تجربی روشنی را شناسایی کنند 

 2گیرسد تجزیه یا چندپارگی مذهبی و قومی به جنگ داخلی ارتباطی داشته باشد اما در ظاهر، قطبیدنمی

 با جنگ داخلی ارتباط دارد.  

و   مونتالوو  اما  باشد  فنی  معناشناسانه  ایهام  یک  تجزیه،  و  قطبیدگی  اصطالح  دو  بین  تفاوت  است  ممکن 

بسیار مهم است. وقتی شمار گروه   -رینال تفاوت  این  نشان دادند که  یا مذهبی دارای  کوئرول  های قومی 
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اما قطبیدگی وقتی به حداکثر می ه به حداکثر مییابد، تجزیتعداد برابر از اعضا، افزایش می رسد که رسد 

هر یک از دو گروه قومی یا مذهبی بزرگ، نیمی از جمعیت را در خود داشته باشند. آنها یک نمونه ارایه  

اند که تشکیل شده   2درصد آن از قومیت بَنتوید   48و    1درصد آن از قومیت مَندی   47کنند: سیرالئون که  می

زب یک  تجزیه  هر  یک  تا  است  شدید  قطبیدگی  یک  از  حاکی  ساختار  این  دارند؛  را  خود  مخصوص  ان 

به طوری که   است  برخوردار  قومی مشابهی  قطبیدگی  از  نیز  از جمعیت آن را    55قومی. گواتماال  درصد 

د  دهد. گواتماال قطبیدگی مذهبی شدیدی نیز دارد؛ حدو ها تشکیل میدرصد از آن را مایان  42ها و  التین 

کاتولیک  55 را  آن  از جمعیت  و  درصد  پروتستان   45ها  را  آن  از جمعیت  تشکیل درصد  اِوَنجلیک  های 

درصد مسلمان( و بوسنی و هرزگوین   50درصد مسیحی و    45دهد. در کشورهای دیگری مانند نیجریه )می

طی دوره نمونه  خورد. در  درصد مسلمان( نیز قطبیدگی مذهبی باالیی به چشم می  50درصد مسیحی و    50)

از سال   آنها  قطبیدگی مذهبی را  1995تا    1960مطالعاتی  میزان  باالترین  از ده کشوری که  ، هفت کشور 

داشتند، گرفتار جنگ داخلی بودند در حالی که فقط سه کشور از ده کشور دارای بیشترین درجه تجزیه 

ان داد که در تمامی کشورهای نمونه  )تفرقه( مذهبی، دچار جنگ داخلی بودند. نتایج اقتصادسنجی آنها نش

و در کل دوره مطالعه، هر دو مورد قطبیدگی مذهبی و قومیتی )اما بدون تجزیه قومی یا مذهبی(، با افزایش  

 احتمال جنگ داخلی، همبستگی معناداری دارند.  

پذیرند، ان میهای یک تضاد خاص هر چه که باشد، تضاد به میزانی بیش از آنچه که بیشتر اقتصاددانانگیزه 

رویکرد  تبلور یک  به  بیستم،  قرن  اوایل  بریتانیایی  برجسته  اقتصاددان  مارشال،  آلفرد  دارد.  اقتصادی  جنبه 

های رقیب« توسط اقتصاددانان و در قالب یک چارچوب نهادی  متعارف مطالعه »تخصیص منابع به خواسته 

عمومی کاالی  تدارک  یا  بازار،  بافتار  در  مبادله  مانند  این    روشن  اتخاذ  کرد.  کمک  دولت،  جانب  از 

بیشتر کشورهای روبه رویکرد به تحلیل مرتب و منظم می اما وقتی همانند  توسعه، حکومت ضعیف انجامد 

باشد آنگاه به جای دیگر عوامل، تهاجم و دفاع نقش محوری در تخصیص منابع را ایفا خواهد کرد. همان 

 نویسد: گونه که جک هیرشالیفر می

، آنگه را که من جنبه تاریک این  تصدیق نیروی خودخواهیاصلی مارشالی با    خط فکری

می  سیاست...  نیرو  و  جنگ  جرم،  است:  گرفته  نادیده  کامل  طور  به  می نامم،  با  شما  تواند 

این کار معمول   بسیار خوب.  کنند؛  تولید  افراد، کاال  با دیگر  متقابال سودمند  مبادله  هدف 

تواند کاالها را از دیگرانی که  برای ثروتمندشدن هست: می   مارشال است. اما روش دیگری

خواهید و روی  مصادره، سرقت و تصاحب آنچه که میاند سرقت کنید.  آنها را تولید کرده 

 
1- Mande 
2- Bantoid 
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 آنچه که دارید؛ این هم فعالیت اقتصادی است.   جداکردن دیگر سکه، دفاع، حفاظت و 

   (.9، ص 2001هیرشالیفر )

  

تضاد درک  و  تحلیل  )به برای  متعارف  اقتصاد  تحلیلی  ابزارهای  مناسب  ،  مارشال(،  تحلیلی  ابزار  خصوص 

تحلیلینیست.   ابزارهای  از  جدیدی  مجموعه  اقتصاددان  اختیار  اما  بین    در  تضاد  درک  برای  که  دارند 

افراد، بینش گروه  اساسی ارایه میها و  اوایل دهه  دهد.  های  ابزارها که در  شناسان وام  از زیست   1980این 

 شوند.  اند، با عنوان نظریه بازی تکاملی شناخته می گرفته شده 

  

 خشونت: مبانی 

اوایل دهه   تکاملی در  بازی  اسم1980نظریه  مینارد  توسط جان  رفتار جانوران، ،  تغییرات  برای مطالعه  یت 

گسترده  طیف  مطالعه  برای  اجتماعی  علوم  اندیشمندان  توسط  منظم،  طور  به  اکنون  و  یافت  از  توسعه  ای 

می کار  به  جمله  رود؛  موضوعات  داخلی.از  جنگ  و  اجتماعی  هنجارهای  نهادی،  اکنون    ساختارهای 

فردی )غیاب گروهی و بین م تا چگونگی ظهور تضاد بین دهابزارهای پایه نظریه بازی تکاملی را شرح می

کارکرد( را، به مثابه یک هنجار نه یک استثنا، تبیین کنم. این چارچوب، درک  ساختارهای نهادی راست 

روبه  جهان  در  امروزی  تضادهای  از  بسیاری  میبروز  آسان  را  یافتن  توسعه  برای  این،   بر  افزون  کند. 

   دهد. هایی ارایه می تضادها نیز بینش های احتمالی حل این  جواب

ها  خرس  های آبنوس،ماهی   گذشته از این که نظریه بازی تکاملی در ابتدا برای مطالعه رفتار جانورانی مانند

در   تکاملی، یک تفاوت مهم وجود دارد؛   بین نظریه بازی کالسیک و نظریه بازی   توسعه یافت،  حشراتو  

کنند اما در بازی تکاملی، مجموعه  نظریه بازی کالسیک، بازیگران به صورتی فعال، استراتژی انتخاب می

در نظریه بازی تکاملی، بازیگران کند.  ها )ژنوتایپ(، رفتار بازیگر )یا فنوتایپ( را تعیین می ای از ژن پیچیده 

شود اما رازش تولیدمثل، نشان داده میبه مثابه بدهند. بازدهی در بازی تکاملی  کنند فقط انجام میفکر نمی

   این مفهوم، به آسانی به مفهوم اقتصادی استاندارد رفاه، ترجمه شده است.   

کند که در درک تضاد موثر است. این  ، نخستین مفهوم از نظریه بازی تکاملی را نمایندگی میغلبه ریسک

( رینهارت سلتن  و  هارسنی  میان    ( در 1988مفهوم توسط جان  از  انتخاب  برای یک روش  هنگام جستجو 

پردازی بازی، برنده جایزه نوبل شدند.  چند تعادل نش موجود در یک بازی منفرد، معرفی شد؛ هر دو نظریه 

، تعادل الف در مقایسه با تعادل ب، شودمنحرف می  مدنظر  اگر در مقابل رفتار بازیگر دیگری که از تعادل

بیشتری نشان دهد آن تعادل نش جزئی  گاه گفته میمقاومت  تعادل نش جزئی ب،   الفشود که  به  نسبت 
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کنند، آستانه مقاومت باالتری  که ب را بازی می  1کنندگانی«یعنی الف در مقابل »جهش   غلبه ریسک دارد. 

نمی را  ب  سمت  به  حرکت  اجازه  و  مقاومت  دارد  آستانه  ب  حالت،  این  عکس  در  که  حالی  در  دهد 

 را بدهد یا زمان کمتری مقاومت کند.  امکان دارد که اجازه حرکت به سمت الف تری دارد و  پایین

در هر بازی دو نفری هماهنگی )که بازدهی بین بازیگران، یکسان است(، وقتی هر بازیگر باور داشته باشد  

زدهی دهد و باالترین بامحور رخ میهای بازیگر دیگر مشابه او خواهد بود، استراتژی ریسک که استراتژی 

که کدام استراتژی توسط بازیگر شرایط ناآگاهی درباره اینفرض زیربنایی این است که تحت    2را دارد.

دنبال می غلبه  دیگر  این  اندازه، محتمل فرض کند. تحت  به یک  را  استراتژی  هر  بازیگر،  باید یک  شود، 

 دهد.  محور، باالترین بازدهی انتظاری را به بازیگر میناآگاهی، استراتژی ریسک

ن1-10نمودار   را  گوزن  شکار  بازی  یک  می،  ریسکشان  بین  تنش  که  پاداشدهد  و  همکاری  ها  های 

می منعکس  را  میسازد.  اجتماعی  انتخاب  را  منفعالنه  یا  پرخاشگرانه  رفتاری  بازی،  این  کنند.  بازیگران 

یعنی   بازیگر،  نزد هر دو  کنید که  بازیگر دوممشاهده  اول و  انفعالبازیگر  تعادل  تعادل  -،  به  نسبت  انفعال 

برت-پرخاش دارد.پرخاش،  پارتویی  هزینه    ری  تحمل  از  یکدیگر،  به  نسبت  مالیم  رفتار  با  بازیگر  دو  هر 

پیدا می اگر  خشونت، نجات  ناآگاهی، پرخاش ارجح است:  اما تحت شرایط  اول کند.  باور داشته    بازیگر 

برابر با   برابر، پرخاشگر یا منفعل خواهد بود آنگاه بازدهی پرخاش برای او یبا احتمال بازیگر دومیباشد که 

با    6 برابر  او  برای  انفعال  بازدهی  انفعال  4و  بود.  خواهد  صورت   ، واحد  در  چون  دارد  همراه  به  ریسک 

   دهد. رویارویی با پرخاش بازیگر مقابل، بازدهی پایینی را به دست می

نمودار  بازی بازی  مانند  می 1-10های شکار گوزنی  نشان  تعادل صلح ،  که یک  مقایسه  دهد  در  با  محور، 

احتمال بازی استراتژی غیرتعادلی جهش توسط    mاگر  محور، شکنندگی بیشتری دارد.  یک تعادل خشونت 

انفعال تعادل  آنگاه  باشد  اعضای گروه رقیب،  از  پرخاش جهش-یکی  مقابل  فقط زمانی در   ،کننده انفعال 

 کند که نابرابری زیر برقرار باشد:  مقاومت می

5𝑚 + 7(1 − 𝑚) ≤ 8(1 − 𝑚) → 𝑚 ≤ 1/6 
      

انفعال جهش -دهد که تعادل پرخاشمحاسبات مشابهی نشان می  کننده مقاوم  پرخاش فقط زمانی نسبت به 

 خواهد بود که نابرابری زیر برقرار باشد:  

  
5(1 − 𝑚) + 7𝑚 ≤ 8𝑚 → 𝑚 ≤ 5/6 

 

 
1 - mutants 

 (.  67، ص 1998تر، ن.ک. یانگ )برای تعریف عام - 2



 رضا مجیدزاده  : ترجمه  212

باال  پرخاش  نتایج  تعادل  برای  را  باالتری  می-آستانه  نشان  وپرخاش  تعادل    دهد  که  است  این  بر  دال 

   انفعال، غلبه ریسک دارد.  -نسبت به تعادل انفعال ،رخاشپ -پرخاش

 

 بازیگر اول و بازیگر دومغلبه ریسک/تضاد بازی . 1-10نمودار 

 
             

باال و بازدهی یک همکاری  بازدهی پرخاش،  نتیجه مالقات یک پرخاشگر، به طور کلی، وقتی  کننده در 
بیشتر می نباشد آنگاه احتمال استقرار یک تعادل تضاد  باال  نیز  شود. پایین باشد و بازدهی خاص همکاری 

ندرت کارشان  دهد که چرا طرفین تجاری به ( بر این باور است که این نکات، توضیح می 2001هیرشالیفر )
با یکدیگر کشیده می بین مرد و مرد، به جنگ  با خشونت  مقایسه  و مرد در  بین زن  و چرا خشونت  شود 

   بسیار نادر است. در چنین روابطی، بازدهی حاصل از همکاری باالست. 
ب معرف    ESS، یک جواب بنیادین دیگر در نظریه بازی تکاملی است. هر  ESSاثبات تکاملی یا  استراتژی 

هر های انحرافی مبتنی بر رفتار متفاوت، مقاومت دارد.  جهش  کسر کوچکی از  تعادلی است که نسبت به
  خواهد بود که دو شرط برقرار باشد:  ESSشود، در صورتی یک  رفتار الف که در یک جمعیت بازی می

(  2یافته ب در برابر الف، از بازدهی انجام الف در مقابل خود الف، باالتر نباشد و  ( بازدهی رفتار جهش 1
در مواردی که بازدهی بازی ب در برابر الف، با بازدهی بازی الف در برابر الف، برابر باشد، باید بازدهی  

بازی بازی بازدهی  از  الف در مقابل ب،کردن ب در مقابل ب،  باشد.  پایین  کردن  تعادل    ESSهر  تر  یک 
باشد آنگاه هیچ بازیگر انفرادی    ESSالف، یک    -نش نیز هست چون با توجه به مثال قبل، اگر رفتار الف

 تواند با انحراف از آن، سود ببرد. نمی
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 کبوتر   -شاهین قالب کلی بازی. 2-10نمودار 

  
  

بزرگی   بگیرید که  جمعیت  نظر  را در  افراد  بازی از  منبع کمیاب در یک  به یک  مشتاق دسترسی  همگی 
نمودار    -شاهین بازی، در  این  قالب کلی  داده می  2-10کبوتر هستند؛  یا یک شود.  نشان  زمین، خوراک 

نمونه  جذاب،  است.  جفت  کمیاب  منبع  یک  از  پیشهایی  رفتار  یک  با  فردی  )که ریزیبرنامه هر  شده 
شود تا بازی  دو فرد به صورت تصادفی از میان جمعیت انتخاب میشود.  فنوتایپ نام دارد(، وارد بازی می

به این روش، بازی بر اساس های دیگری به صورت تصادفی بازی میکنند. در دور بعدی، جفت  کنند و 
   شود. ها تکرار میانتخاب تصادفی جفت 

رفتاری پرخاشگرانه    شاهینآید؛  ر، به دست میدر مقابل کبوت  شاهین  است که با بازی  Vارزش منبع برابر با  
بارزه احتمال برد مشوند.  بازی کنند آنگاه درگیر می  شاهیناگر هر دو بازیگر، در قامت  و تهاجمی دارد.  

یابد اما هر کدام از بازیگران، هزینه  دست می  Vتوسط هر یک از دو بازیگر، برابر است و برنده به ارزش  
)به  یکدرگیری  میCدوم  اندازه  متحمل  را  آنگاه    v>cاگر    1شود. (  مسلط شاهینبازی  باشد  استراتژی   ،

تنها تعادل نش  شود؛  کبوتر نیست بلکه معمای زندانیان می   -شاهینخواهد بود و در واقع، بازی دیگر بازی  
باشد آنگاه بازی از جنس   V<C>0اگر شود. توسط هر یک از بازیگران مشخص می شاهین با بازی    ESSو 

شود که یک بازیگر دو تعادل زمانی حاکم میکبوتر کالسیک است و سه تعادل نش دارد.    -شاهینبازی  
کند و منبع را به چنگ آورد اما بازیگر دیگر در قامت کبوتر بازی کند و منبع را  بازی می   شاهین در قامت  

نیاورد.   اتفاق نمیبه دست  با  افتد؛  در هر دو تعادل نش، درگیری  در تعادل  شود.  یرویارو م  شاهینکبوتر 
می بازی  مختلط  استراتژی  یک  که  سوم  احتمال  نش  با  بازیگران  از  کدام  هر  قامت    p*=V/Cشود،  در 

 کند. ، بازی می شاهین
  شکل نگرفته   2یا نقش  1درباره بازی بازیگران در قالب نقش  عرفیحالتی را در نظر بگیرد که در آن، هیچ 

 
نسخه   -  1 از  برخی  بازدر  بازی  می  -های  فرض  یککبوتر  احتمال  با  )بازنده(،  بازیگر  یک  فقط  که  هزینه  شود  متحمل  دوم، 

 شود.  می Cدرگیری برابر با  
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که نوع نقش آنها را    رانه تعامل کنند؛ آنها فاقد هویتی هستند یعنی بازیگران باید به صورت کورکواست.  
های تصادفی با یکدیگر به تدریج که بازیگران همگن درون جمعیت بزرگ، به صورت جفت   تعیین کند.

   کند. کبوتر ظهور می -بازی باز  ESSکنند، استراتژی مختلط به مثابه تنها بازی می
بازیگر  حالت،  این  در  کنند.  بازی  را  کبوتر  بازیگران  تمامی  کنید  فرض  باال:  نکته  چرایی  شرح 

کسر  کننده جهش در  که  گرایش    pای  اندکی  زمان،  می  شاهین از  عمل  کبوترها  از  بهتر  کند.  دارد، 
  ت.کبوتر بزرگتر اس   V/2کند که از بازدهی  را دریافت می  pV+(1-p)V/2، بازدهی  شاهینکننده  جهش

تواند  می شاهین  خورد. در میان کبوترها، یک  بودن، شکست میESS  از   ( 1استراتژی کبوتر در تامین شرط )
   به هدف خود برسد. 

از زمان،   p-1بازیگری که در کسر  به همین ترتیب، اگر تمامی بازیگران در قامت شاهین بازی کنند آنگاه  
  2/(V-C)به بازدهی برابر با    کند از یک شاهین محض، بهتر خواهد بود زیرا شاهین محضکبوتر بازی می

کند که را کسب می  2/(V-C)(p-1)رسد در حالی که بازیگری با خصوصیات کبوتر بیشتر، بازدهی  می
قبلی کمتر است.   بازدهی  از مقدار منفی  )مقدار منفی آن  نتیجه، شرط  تامین  ESSاز    ( 1در  بودگی دوباره 

غیرفنی زیست نشد.   توضیح  دارای خصوصیت کبوتر یک  بازیگر  این است که  برای چنین حالتی  شناسی 
با دیگر شاهین  بازیگر پرخاشجوی شاهین،  اندازه  به  بر نمیها، درگیر نمیبیشتر،  از  شود، جراحت  دارد و 

 بد.   یااین روی، به سطح برازش تولیدمثل باالتری، دست می
شود، تعداد دقیق  گونه که در پیوست نشان داده میهماناست.    ESSیک    p*=V/Cالبته استراتژی مختلط  

p*  ( به همراه دارد که شرط  بازدهی  تامین می ESS(  1بازی در قامت شاهین در زمان،  با  کند.  بودگی را 
یافتگی که در برابر شود؛ استراتژی جهش کسب می  *Ɛ+pیافتگی  کار بازدهی برابر با استراتژی جهش این

اندک  شود. به عبارت دیگر،  بازی می  Ɛو بدون توجه به عالمت مثبت یا منفی    *pهر استراتژی موجود  
شود باید  برابری تامین می ( با 1کند. چون شرط )کننده، تفاوتی ایجاد نمیگرایش کبوتری یا شاهینی جهش 

( می2شرط  اتفاق  این  که  شود  تامین  نیز  جهشافتد.  (  استراتژی  بازی    +*Ɛpیافته  وقتی  خود  مقابل  در 
بازی  می با  مقایسه  در  مقابل    *pکند،  می  +*Ɛpدر  پیدا  بدتری  جمعیت    بنابراینکند.  وضعیت  یک  در 

که   تعداد  همگن  اندک،  به  بسیار  یا  زیاد،  میبسیار  فرصت  کنند،مبارزه  با مبارز  مقابله  به  قادر  طلب، 
   خواهد بود.  کنندگانجهش

کبوتر، به مثابه یک   -همانند تعادل غلبه ریسک در بازی شکار گوزن، ستیز در جهان آنارشی بازی شاهین
ی کنند. رفتار را کنترل و راهنمایکند؛ یک استراتژی بهینه در غیاب نهادهایی که  واقعیت زندگی ظهور می

کبوتر، با تعادل غلبه ریسک در بازی  -مربوط به شاهین  ESSمنجر به بروز ستیز بیشتر در  عوامل  در واقع،  
کبوتر، مبارزه کند،    -مربوط به بازی شاهین  ESSکه بازیگر در  احتمال این شکار گوزن، قابل مقایسه است.  

   ، ارتباط منفی دارد.   C، ارتباط مثبت و با هزینه مبارزه، یا Vبا غنایم جنگی، یا 
یا جفت   زمین، خوراک  مانند  کمیاب،  منابع  بر روی  مالکیت  درباره حقوق  که  تضاد  بازی  در یک  البته 

مشاهده خواهیم   های معینی قابل تشخیص است.تقارنم طور معمول، عد در رابطه با نقش بازیگران، بهاست،  
یابد که ستیز را  توسعه می  هاییعرفکرد که همراه با تصدیق تدریجی عدم تقارن درباره نقش بازیگران،  

می تعادلعقیم  و  میگذارد  مستقر  را  آن،  هایی  در  که  قامت  کند  در  بازی  به  نقش  یک  در  بازیگر  یک 
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هایی تقارنعدم برای نمونه، ستیز بر سر زمین را در نظر بگیرید.  ا خواهد کرد.  شاهین یا کبوتر، گرایش پید 
زمین را بهسازی کرده باشد در حالی که   یک بازیگرامکان دارد  کند که در آن، برای نمونه،  بروز پیدا می

است.   نکرده  هیچ کاری روی زمین  باشد که بازیگر دیگری  بابت  این  از  است  تقارن ممکن  دومین عدم 
  اما دور از زمین رقیب مدعی باشد.  ،طور مستقیم، در مجاورت زمین یک بازیگرقطعه مشخصی از زمین، به 

ارد و بازیگر دیگر از زمین اندکی برخوردار است اما به زمین های زیادی دسوم، یک بازیگر از قبل، زمین 
 ،تر توسط یک بازیگرگونه رفتار شاهین   ، انجام هاتقارنبیشتری نیاز دارد. ممکن است هر یک از این عدم 

    ا برانگیزد.رتر در نزد بازیگر رقیب در عین تقویت رفتار کبوترگونه 
عدم  »دمشهودترین  نقش  سر  بر  اغلب  »چالش تقارن  و  میارنده«  اتفاق  )ساجن،  کننده«  وقتی (.  1986افتد 

داند که بازی در قامت شاهین، احتمال نوعی از مبارزه را باال  شود میکننده با یک دارنده رویارو میچالش
ترین فاسق نیز قبل وجدان آیا بی قاپد؟ را از بشقاب او می   یخوراک شخص دیگر  ،یک نفر چند باربرد.  می

کند که آنان که رهبر هر جنبش نظامی درک میشود؟  از رابطه با همسر مردی دیگری، از خود متنفر نمی
کرده   نسل اشغال  را  زمین  نسل،  زمین در  آن  مقاومت،  بدون  نمی اند،  ترک  را  عمومی ها  تصدیق  کنند. 
شرطی الزم برای  و شاید بعد از آن، به قانون رسمی، پیش  عرفتکامل تدریجی آنها به شکل  ها،  تقارنعدم 

است.   شده  توجه  آن  به  واقعی،  میزان  از  کمتر  که  است  جامعه  حقوق سبککارکرد  و  ازدواج  رفتار، 
نسخه  می مالکیت،  تجویز  رفتار  برای  را  پیش هایی  و  گرفته  را  ستیز  جلوی  که  برای نیازکند  هارمونی   ی 

   . اجتماعی و غنای اقتصادی است
نمودار   عدم 2-10بازی  این  نقشتقارن،  مثابه  به  را  نقش  1ها  می  2و  نقشدهد.  نشان  زمین،  مثال  را    1در 

نقشچالش و  دارنده فرض می  2کننده  پیشتر آن را  کنیم؛ چالشرا  دارنده  است که  کننده خواهان زمینی 
ا را به مثابه گروهی از افراد یا توان آنهجا، منظور از بازیگر، فرد است اما میدر اینتصاحب کرده است.  

از زمان در قامت شاهین    V/Cکننده و دارنده، در  حتی یک کشور در نظر گرفت. اگر هر دو طرف چالش 
از زمان در قامت کبوتر بازی کنند آنگاه استراتژی مختلط هر دو بازیگر، یک تعادل نش    (V/C)-1و در  

نیست پایدار  اما  تغییر   ؛ است  موجب  ب،  یا  الف  نقش  در  بازیگران،  جمعیت  در  جزئی  تغییر  هرگونه 
بازیگران می دالیلیشود.  استراتژی  به  اگر  عدم البته  از  کدام  هر  )یا  تملک  باتقارن،  باال(،  را  های  زیگران 

از   )بیش  دهد  قرار  شاهین  نقش  در  بازی  بازیگر   V/Cمستعد  برای  استراتژی  بهترین  آنگاه  زمان(  در  بار 
      کننده، بازی در قامت کبوتر است. چالش

پویایمی بررسی  با  بازی شاهینتوان  تکاملی  نامتق  -ی  نوع  کبوتر  این  تکامل  را    از عرفارن،  کاهش ستیز 
های تکاملی، مفهوم کلیدی دیگری در نظریه بازی تکاملی است که با پویایی یاییمطالعه پومشاهده کرد.  

تکاملی، فرض می پویایی  دارد. در  بازی ساختگی فصل هشتم، مشابهت  بر  بازیگرانی که  حاکم  شود که 
به  به دست میبازدهی  باالتری  در جمعیت  نسبت  باالتر،  برازش«  »سطح  واسطه  به  و  شده  کامیاب  آورند، 

میتکثی به ر  بازدهی  دارای  بازیگران  سهم  که  حالی  در  کاهش  شوند  به  رو  جمعیت  در  کمتر،  نسبت 
نشان    3-10کننده در نمودار  های نامتقارن دارنده و چالش گذارد. پویایی بازی ستیز زمین بر اساس نقش می

 داده شده است.  
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 کننده های دارنده/ چالش پویایی.  3-10نمودار 

 
 
 

برای زمینی که آن  کنند و مایلند تا  کسری از دارندگان باشد که در قامت شاهین بازی می  xفرض کنید که  
اختیار دارند، مبارزه کنند در حالی که   بازی می  x-1را در  ترتیب، فرض  در قامت کبوتر  به همین  کنند. 

که   از چالش  yکنید  بازی میکسری  شاهین  قامت  در  که  باشد  وکنندگان  تصاحب    کنند  برای  تا  مایلند 
کنند و مایل به دیپلماسی هستند. در کبوتر بازی می  y-1خواهند، مبارزه کنند در حالی که  زمینی که می

 هنگامی که نابرابری زیر برقرار باشد:    شود تا برازش دارندگان، افزایش یابد؟چه صورتی، مبارزه موجب می 

𝑦
𝑉 − 𝐶

2
+ (1 − 𝑦)𝑉 > 𝑦(0) + (1 − 𝑦)

𝑉

2
 

  
کسر   اگر  که  معناست  بدین  باال  چالش  yنابرابری  بازدهی از  آنگاه  کنند  بازی  شاهین  کنونی،  کنندگان 

بود.  باالتر خواهد  کبوتر،  قامت  در  او  بازدهی  از  شاهین،  قامت  در  بازی  از  نیست که شگفت   دارنده  آور 
چالش  شاهین وقتی  قبال  کنندگان  در  نابربه   y<V/Cگونه،  این  باشند،  اندک  باشد.  نسبت  برقرار  در ابری 
اگر   تکاملی   y<V/Cنتیجه،  پویایی  به  شاهین،  نقش  در  دارندگان  بازی  برای  باالتر  بازدهی  آنگاه  باشد 

میمی افزایش  دارندگان،  جمعیت  میان  در  شاهین،  نقش  در  بازی  آن،  در  که  با  یابد.  انجامد  پویایی  این 
نمودار  پیکان ناحیه راست  به  امتداد محور عمودی )چالش   V/Cدر زیر خط    3-10هایی که  کننده( و در 

نشان داده شده است.  حرکت می پیکان کنند،  این خط،  باالی  به سمت چپ حرکت میدر  کنند چون  ها 
   باشد آنگاه بازی در نقش کبوتر، برای دارنده، بازدهی باالتری به همراه دارد.   y>V/Cوقتی 

برازندگی  افزایش  به  شاهین،  قامت  در  بازی  آنگاه  باشد  برقرار  زیر  نابرابری  وقتی  منوال،  همین  به 
 انجامد:  کننده میچالش

𝑥
𝑉 − 𝐶

2
+ (1 − 𝑥)𝑉 > 𝑥(0) + (1 − 𝑥)

𝑉

2
 

  
باشد آنگاه   x>V/Cباشد. با این وجود، اگر    x<V/Cافتد که  فقط زمانی این اتفاق میهمانند مورد دارنده،  
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می منجر  باالتری  بازدهی  حصول  به  پیکان کبوتر  بنابراین،  نمودار  شود.  به  3-10های  را  تکاملی  پویایی   ،
 د.   کننو به سمت راست و پایین آن، هدایت می V/Cسمت باال و چپ خط افقی  

»اگر دارنده بودی شاهین و    عرف، از دو تعادل »از نظر پویایی باثبات« برخوردار است:  3-10بازی نمودار  
کننده بودی شاهین  »اگر دارنده بودی کبوتر و اگر چالش   عرفکننده بودی کبوتر بازی کن« و  اگر چالش 

اولی    عرفجاذب« برای  ربع جنوب شرقی و نواحی نزدیک به شمال و غرب، یک »حوضچه  بازی کن«.  
و نواحی نزدیک به شرق و جنوب، یک حوضچه جاذب برای   3-10کند. ربع شمال غربی نمودار ایجاد می

می  عرف ایجاد  این حوضچه کند.  دومی  درون  که  دارند،  از حاالتی  قرار  به های جاذب  به  جمعیت  ناچار 
می  عرفسمت   مورچه مربوطه، حرکت  مانند  میکند؛  فرو  حمام  وان  حفره  درون  به  که  دو  رود.  ای  هر 

کنندگان، از جانب استراتژی  هستند. هر کسری از جهش  ESSتعادل از نظر پویایی باثبات این بازی، یک  
نقش مخالف، دفع می بازیگران در  این  تعادلی  به سمت  بدین هاعرفشود. حرکت  است؛  که معن، سالم  ا 

 دهد.  شناختن نقش، ستیز را کاهش میرسمیتافزایش به 
»اگر دارنده  تعادل  اگر چالش توجه کنید که  به کننده ای، شاهین و  بازی کن«  ضرورت در تمام  ای، کبوتر 

کنند. برای نمونه، افرادی را در نظر بگیرد که در یک پمپ آب عمومی یا یک ها ظهور پیدا نمیموقعیت
اگر فرد در جایگاه ممکن است عرفی ظهور کرده باشد که    اند.عمومی به صف ایستاده   سرویس بهداشتی

ویژه در مثال سرویس  دارنده، کار خود را بسیار طول دهد آنگاه باید نوبت به فرد بعدی در صف برسد. به 
چالش  تبدیلبهداشتی،  مستعد  نامعمولی،  طور  به  هستند.  کنندگان،  شاهین  به  که بنابراین،  شدن  حالی  در 

امکان دارد در یک نمونه، »زمان تملک« بازی در قامت شاهین توسط یک دارنده را تحکیم کند، ممکن  
چالش  توسط  شاهین  قامت  در  بازی  دیگری،  نمونه  در  کند.  است  تقویت  را  زیادی  کننده  بسیار  احتمال 

به  بازی کن« ظهور کند که    ای، شاهین کننده ای، کبوتر و اگر چالش وجود دارد که یک عرف »اگر دارنده 
وفصل مناقشات بر سر منابع، موثر است. وقتی تسهیم منابع، کارآمدترین گزینه باشد و  همان اندازه، در حل

   هایی، بیشتر خواهد بود. وقتی انصاف، در یک جمعیت حاکم باشد آنگاه احتمال بروز چنین عرف
عرف طرفین،  که  دارد  وجود  زمانی  ستیز  بروز  بشناسندهاحتمال  رسمیت  به  را  متفاوتی  که   ؛ ای  وقتی  یا 

باشند.عرف چندگانه  تفاسیر  مشمول  مشترک،  نمونه    های  دو  اشاره   شده شناخته به  ستیزهایی  چنین  از 
   کنم. می

به  در ستیز بدنام بین هند و پاکستان بر سر ناحیه کشمیر، هند به عرف تقدم در تملک، متوسل می شود و 
امضاشده در سال وزیر شیخ عبدله اشاره دارد که پس از  بین مهاراجه هری سینگ و نخست   1948  توافق 

این معامله مکروه، در ازای کمک پایان استعمار بریتانیا، منطقه جامو و کشمیر را به هندوستان واگذاشت.  
متوس  خودمختاری  عرف  به  پاکستان  مقابل،  در  شد.  عقد  پاکستانی  متجاوز  قبایل  با  مقابله  برای  ل نظامی 

بارها، جمعیت کشمیر خواهان همه می و  بارها  که  تابعیت کشمیر شده شود  قطعی  تعیین  درباره  اند؛ پرسی 
سال  همه  در  غیررسمی  پیمان  یک  در  هند  که  بود.  1951پرسی  کرده  موافقت  آن  با  اکثریت  ،  وجود  با 

 پرسی، پیوستن به پاکستان باشد.  مسلمان ساکن در این ایالت، احتمال دارد که نتیجه همه 
ای، توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه را فلج به طرزی افسانه به همین شکل، ستیز بین اسرائیل و فلسطین،  

است.   میکرده  نظر  به  وجود،  این  دابا  »اگر  عرف  طرف،  دو  هر  که  اگر رنده رسد  و  شاهین  ای، 
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ماند این است که اند. اما سوال محوری که باقی میای، کبوتر بازی کن« را به رسمیت شناخته کننده چالش
می اختصاص  خود  به  را  دارنده  مشروع  جایگاه  طرف،  اسرائیلیکدام  از  بسیاری  نقش    ردپایها،  دهد. 

اما ادعای  (.  15:7دهند )تورات  ابراهیم، ارجاع میمشروع خود به مثابه مالک را به میثاق خداوند با حضرت  
پایه تملک گسترده زمین در دوران جدیدترفلسطینی بر  به عنوان مالک،  نقششان  استوار ها درباره  است؛   ، 

از جنگ جهانی دوم.  قرن به فلسطین، پس  پراکنده یهود  بازگشت جماعت  از  اوقات، ها پیش  البته گاهی 
ب را  رفتار خشن خود  توجیه مییک طرف  یا عرفی دیگر  به یک عرف  توسل  تفاوت ا  اما حتی  های  کند 

 انجامد.   صادقانه در درک نقش، به ستیز می 
 

 بندی ستیزرده
می به  پدید  پرخاش،  به  پرخاشگرانه  واکنش  از  ستیز  معمول،  از  آید.  طور  پرخاش  از  نوع  دو  بین  تا  مایلم 

از   به پرخاش  بازیگر دوم و در واکنش  باز سوی  انتقام.  و  تمایز قایل شوم: مقاومت  اول،  بازیگر  ی  جانب 
چالش   4-10نمودار   یک  بگیرید؛  نظر  در  میرا  رفتار  پرخاشگرانه  می کننده  دارنده  و  بازی  کند  با  تواند 

تواند  کننده پرخاشگر باشد آنگاه دارنده میاگر چالش پرخاشگرانه یا با بازی منفعالنه، واکنش نشان دهد.  
استفاده می  با رفتاری از اصطالح پرخاشگر و منفعل  یا منفعالنه، واکنش نشان دهد.  با  پرخاشگرانه  تا  کنم 

 شاهین و کبوتر، اشتباه نشوند؛ هرچند که مفاهیم یکسانی هستند.    2×2مفاهیم متداول بازی 
به ارکننده پرخاشگر و دارنده، منفعالنه رفتار کنند آنگاه چالشچنانچه چالش  از   Vزش  کننده، چیزی  را 

می برنده  چالشدارنده  پرخاشگری  صورت  در  که  کرد  خواهم  فرض  میشود.  دارنده  با کننده،  تواند 
   کننده، با قاطعیت برنده شود.    به چالش  1Cبه خود و  2Cکننده، با تقبل هزینه مقاومت در برابر چالش 

 
 الف. بازی مقاومت4-10نمودار 

 
 

 ب. پویایی بازی مقاومت  4-10نمودار 
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آنگاه خشونت از جانب دارنده، به معنای سنتی آن، معقول است. بنابراین استقرای وارونه    باشد   V2C>اگر  

با  کننده را بر میدهد که تهدید معتبر پرخاشگری از جانب دارنده در گره دوم، چالش نشان می انگیزد تا 
بازی کند. 01C<فرض   بازی، منفعالنه  اول  این است    ، در گره  مشخصه ویژه واکنش پرخاشگرانه دارنده 

نامم. مقاومت، به  آید. این نوع از خشونت را مقاومت میکه خشونت به مثابه یک هدف عملی به کار می
دیگران،  خشونت  مقابل  در  و  است  بازیگر  نفع  به  است؛  درک  قابل  راحتی  به  خشونت،  از  شکلی  مثابه 

    تواند همدلی افراد دیگری را نیز به همراه داشته باشد.می  رود وبازدارنده معتبری به شمار می
ب نشان داده شده است. فرض کنید  4-10در نمودار  الف،  4-10های تکاملی بازی مقاومت نمودار  پویایی

چالش  yو    xکه   و  دارندگان  از  میکسری  بازی  پرخاشگرانه  که  باشد  فرض  کنند.  کنندگان  ، V2C>با 
-10در هر حالتی از نمودار  بازدهی دارنده پرخاشگر همواره از بازدهی دارنده منفعل، باالتر است. یعنی  

رود؛ همان گونه که با حرکت  شود، کسری از دارندگان که مقاومت کنند، رو به افزایش می  x<1ب که  4
کنندگان که از چالش   yکسر  ب، قابل مشاهده است. البته  4-10های تکاملی در نمودار  راست پویاییبه چپ

کنند، کوچک باشد.  از دارندگانی که مقاومت می  xیابد که کسر  پرخاشگرند، فقط در صورتی افزایش می
 گذارد که نابرابری زیر برقرار باشد:  فقط هنگامی رو به افزایش می yخصوص به 

x)V>0-)+(11C-x(  
)1x<V/(V+C 

هزینه انتظاری شروع ستیز، به شدت باالست. تعادل نش  کاهنده است چون    yباشد،    1x>V/(V+C(اگر   
چالش دارنده کننده »اگر  اگر  باش؛  منفعل  نوسان  ای،  هر  یعنی  پویاست.  ثبات  دارای  باش«  پرخاشگر  ای، 

پویایی باز میکوچک، سرانجام  تعادلی  نقطه  به سمت  را  تعادل،  ها  این  هر   ESSگرداند.  نیز هست چون 
جهش  کهکننده دارنده  از  ک   ای  مواقع،  100متر  چالش   درصد  هر  یا  کند  بازی  کننده پرخاشگر 

در برابر استراتژی تعادل حاکم   منفعل بازی کند، فوری  درصد موارد،  100در کمتر از    ای که کننده جهش
 کند. بازیگر دیگر، نسبت به همان نقش اولیه خود، وضعیت بدتری پیدا می
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می نکته  دو  »مقاومت«  اگر  درباره  اول،  گفت:  تغییر   V2C>توان  را  تعادل  مسیر  مقاومت،  آنگاه  باشد 
چالش می می دهد؛  اتفاق  مقاومت  وجود،  این  با  کند.  هرگز چالش  نباید  این  کننده  دلیل  یک  چرا؟  افتد. 

بازدهیاست که چالش  است.  کننده درباره  نادرست  داوری  است چالش ها دچار  )هزینه    2Cنده  کنممکن 
یا مقدار  برنده  از میزان واقعی آن،  بیش  ب  Vشدن دارنده( را  از میزان واقعی آن،  اگر را کمتر  رآورد کند. 

نظامی میلیون شبه   2هزار نظامی و  1100ها برای پیروزی در جنگ،  ُکنگدانست که ویت ایاالت متحده می
 شد؟  ، وارد جنگ با ویتنام می1دارند 
به  دوم،   است.  مقاومت  واژه خنثی  اخالقی یک  نظر  از  قضاوتی که درباره مشروعیت عمل خودی خود، 

می میمقاومت  ناشی  حقوقی  از  چالش کنیم  یا  دارنده  برای  خاص،  بافت  یک  در  که  قایل شود  کننده، 
اقدام سام چیلدرز و  می مورد   SPLAشویم.  این  است. در  مقاومتی خشن  افریقای مرکزی، یک عمل  در 

چالش  که  بود  خواهند  موافق  افراد  بیشتر  میکننده ویژه،  را  دیگری  فرزند  که  حقوق  ای  و    فرزندرباید، 
می نقض  زورگویانه  را  آن  مقاومت    کند.والدین  که  است  ممکن  از    SPLAبنابراین،  نمایندگی  به  که 

ای مشروع ارزیابی شود. اما قضاوت درباره کند، به طور گسترده )دارندگان( اقدام می های قربانیان  خانواده 
می  نمونه،  برای  نیست.  راحتی  این  به  دیگر،  موارد  از  ساندنیست بسیاری  گروه  دو  هر  اقدامات  و  توان  ها 

دهه   نیکاراگوئه  در  ساندنیست   1980کونتراها  آورد؛  حساب  به  مقاومت  از  شکلی  مقابلرا  در  رژیم   ها 
هر دو  ها.  مارکسیستی ساندنیست کردند و کونتراها در برابر دیکتاتوری شبه دیکتاتوری سوموزا مقاومت می

پایمال حقوق  احقاق  ادعای  با  نظامی  چالش جنش  یک  توسط  کسب  شده  دنبال  به  دیگر(،  )گروه  کننده 
شد تا با  ها تالش میر خطابه دمشروعیت بودند. در نتیجه، در این کشمکش، خطابه نقش مهمی را ایفا کرد.  

بسیج افکار عمومی به نفع ادعای گروه، خشونت گروه مدعی، به عنوان مقاومت مشروع، نشان داده شود.  
 خواه قلمداد شود.   امکان دارد که تروریست از دیدگاه یک فرد، از دیدگاه فرد دیگری، مبارز آزادی

به  در این بازی، خشونت چالش د.  الف را در نظر بگیری5-10در مقابل، بازی نمودار   خسارتی بروز  کننده 
کننده روی سر مردم بیگناه، بمب بیاندازد  برای مثال، ممکن است چالش انجامد که قابل جبران نیست.  می

چالش  اگر  دهد.  کشتن  به  را  دارنده  گروه  از  افرادی  چنین  که  که  کنیم  فرض  باید  باشد  عقالیی  کننده 
اما افرادی که در نتیجه اعمال خشونت، کشته  کننده به همراه دارد.  را برای چالش  Vاقدامی، بازدهی مثبت  

شوند، دیگر زنده نخواهند شد. عکس حالت قبلی، پرخاش از جانب دارنده، چاره اقدام خشن نیست.  می
تحقق  فقط زیان  دارنده،  از جانب  اندازه  واکنش مشابه  به  را  دارنده  اما چنمی  -2C-Vیافته  V-انچه  افزاید. 

<01C   ،دارنده جانب  از  اضافی  خسارت  تحمل  وجود  با  آنگاه  دهد  نشان  واکنش  دارنده  و  باشد 
خشونتچالش اقدام  شروع  از  می کننده  پشیمانی  این  واقع،  در  شد.  خواهد  پشیمان  خود،  هدف  بار  تواند 

شود. من  ل منفی نامیده میمثبهمثل خشن، گاهی معاملهبه دارنده باشد. در ادبیات موضوع، این نوع از معامله
    نامم. آن را انتقام می

 
شدگان ویتنام شمالی ، به آمار رسمی دولت ویتنام از کشته2006کنفرانس خبری آژانس مطبوعاتی فرانسه در چهارم آوریل    -  1

شدگان در جریان نام پرداخت. طبق اعالم دولت ویتنام، ویتنام شمالی، برای پرهیز از تحقیر جمعیت، ارقام کشتهدر طی جنگ ویت

 جنگ را از روی عمد، جعل کرد.   
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  الف. بازی انتقام5-10نمودار 

 
           

ای که این اصطالح  اندازه راحتی توضیح داد. به توان انتقام را از دیدگاه نظریه بازی، به ومت، نمیعکس مقا
به کار می نظریه بازی به صورت مشترک  اقتصاد و  نیست.  در  استقرای  رود، عقالنی  بر اساس  برای مثال، 

که دارنده شود، همین الف مشاهده می5-10گونه که در نمودار  وارونه، انتقام یک تعادل نش نیست. همان 
با این وجود، در چنین مواردی دارنده به  ها را به فراموشی بسپارد.  قربانی خشونت یکباره شود باید گذشته 

افتد که خود فرد لب انتقام طرف دوم نام دارد و وقتی اتفاق میدهد که اغطور معمول، عملی را انجام می
  گیرد. دیده، اجرای عدالت را به عهده میصدمه 

کند.  هم تجربه زیسته بیشتر افراد و هم تجربه آزمایشگاهی با عنوان بازی اولتیماتوم، نکات باال را تایید می
( را  fکند و کسری از آن ) واحد دریافت می  100زه  بازیگر الف، مجموع پولی به اندادر بازی اولتیماتوم،  

-1)100کند. اگر ب این تخصیص را بپذیرد آنگاه بازیگران، به ترتیب، به اندازه  به بازیگر ب پیشنهاد می

f)    100وf  در صورت نپذیرفتن پیشنهاد الف توسط ب آنگاه به هیچ کدام از بازیگران کنند.  دریافت می
نمی اختصاص  کسر    یابد.مبلغی  هر  باید  ب  عقالیی  بازیگر  هر  بر   fاگرچه  اما  بپذیرد  را  صفر  از  بزرگتر 

رد   احتمال  آزمایشگاهی،  شواهد  یک   fاساس  تا  بین صفر  رقمی  ب،  جانب  نپذیرفتن  از  است.    f>0دوم 
بازیگران نقش الف انتظار دارند که در واکنش  شود. افزون بر این،  توسط ب، شکلی از انتقام محسوب می

ترین پیشنهاد از جانب بازیگران در نقش الف، در نتیجه، رایج پیشنهاد اندک، انتقام اتفاق بیافتد و    به یک
   دوم مبلغ بوده است )گوث و تیتز(. پیشنهاد یک

    
 ب. پویایی بازی انتقام5-10نمودار 
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(  2C/1Cباشد که نسبت )کننده، نسبت به هزینه آن برای دارنده، طوری بزرگ  اگر هزینه تحمیلی بر چالش 
ستیز و  گیرنده، لذت بیشتری خواهد داشت.  انتقام شود و در نزد  باال رود آنگاه احتمال بروز انتقام بیشتر می

اسرائیلی بین  نیجریه، صربکشمکش  مسیحیان  و  مسلمانان  فلسطینیان،  و  شیعه ها  کوزوو،  اهالی  و  و  ها  ها 
و  سنی عراق  بالد های  و  کریپ  دارودسته  نمونه   1درگیری  از  امریکایی،  شهرهای  انتقام  در  انفرادی  های 

با وجود آگاهی از گرانه یک رقیب،  وجود حس انتقام در نزد انسان، طبیعی است؛ حتی اقدام پرخاش هستند. 
 آورد.  وجود می ای از انتقام را به تخیالت نوآورانه مضرات آن، 

انتقام، نشان داده شده است.  ب، پویایی5-10در نمودار   به  در این بازی، پویایی هایی تکاملی  های تکاملی 
کننده پرخاشگر و  تعادل نش مبتنی بر استقرای وارونه است که یک چالش روند. اولی  می  مکانسمت دو  

دارد.   منفعل  دارنده  چالش   وقتییک  یک  پرخاشگر، بازدهی  دارنده  یک  بازدهی  از  پرخاشگر،  کننده 
 افزایش خواهد یافت؛ یعنی:، yکنندگان پرخاشگر،کسر چالش  بزرگتر شود آنگاه 

X (V- C1) + (1- x) V>0    یا     x<V/C1 

کنندگان  کوچک است، چالش  xهنگامی که  شود.  گفته، کوچک میشود آنگاه کسر پیش  x>1V/Cاگر  
دارند چون   بهتری  به پرخاشگر وضعیت  آنها  انتقام مواجه میاقدامات  با  این  ندرت  شود. حوضچه جاذب 

 غربی فضای مستطیل سمت راست آن، قرار دارد. و ناحیه شمال  x=1V/Cتعادل، در فضای سمت چپ خط 
پویایی و در سمت  دومین مکان جذب  افقی  امتداد محور  است که در  باثبات  ازنظرپویایی  ناحیه  ها، یک 

این مکان،  ب به صورت برجسته نشان داده شده است(.  5-10قرار دارد )و در نمودار    x=1V/Cراست خط  
 x=1V/Cشرقی فضای مستطیل سمت راست خط  ای از حاالت در ناحیه جنوب حوضچه جاذب مجموعه 

تعادل،   این  در  انتقام است.  دارندگان  از  بزرگی  دلیل( جمعیت  هر  )به  جلوی  اگر  باشد،  داشته  وجود  جو 
ناحیه ازنظرپوبایی باثبات و واقع در امتداد خط برجسته، یک گیرد.  کنندگان را میجانب چالشپرخاش از  

 
1 - Crip and Blood 
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را می  دارندگان  بازدهی  دارد که  اتکا  انتقام،  تهدید غیرعقالیی  اگرچه روی  است؛  این  کاهد.  تعادل نش 
کنند  تار مییافته که پرخاشگرانه رفکنندگان جهشیک تهاجم بزرگ از سوی چالش   نیست.  ESSتعادل،  

که   معناست  میبدین  بیشتر  پرخاشگر،  دارندگان  بازدهی  از  منفعل،  دارندگان  شرایطشود.  بازدهی    این 
تعادل گوشه شمالمی به سمت  برجسته،  تعادل خط  از  را  تعادل واقع در غربی حرکت دهد.  تواند سیستم 

؛ یعنی یک حرکت  x=1V/Cترین نقطه در  استثنای چپ از نظر پویایی باثبات است )به امتداد خط برجسته   
 ها به سمت عقب باز گردد(.  شود تا پویایی کوچک به سمت بیرون از تعادل، موجب می

از جانب   اما  است  کمبود  دچار  تکاملی،  بازی  نظریه  معیارهای  از  برخی  از جانب  انتقام«  »تعادل  بنابراین، 
( در زندگی روزمره، 1افزون بر این، تعادل انتقام، تعادل جذابی است زیرا  شود.  یگری تایید می معیارهای د

( تعادل با نوعی 2شناسند و  عنوان یک تهدید معتبر میکنندگان بالقوه در بسیاری از موارد انتقام را به چالش
می شناخته  به بازدارندگی  بازدهی  دارندگان،  برای  که  رشود  باالیی  مینسبت  ثمر  بهدهد.  ا  توجه  همه    با 

کند  چرا در ستیزهای انسانی، رغبت به انتقام چنین نقش مهمی ایفا میشود که  این سوال مطرح می،  نکات
    . شودغیرعقالیی محسوب می لحاظ نظریدر حای که خود این اقدام به 
که   است  این  توضیح  دست  یک  به  پنهانی  منفعت  خشونت،  قبال  از  افراد  و  می برخی  این  آورند  انتقام، 

فراهم سازد.   را  هستند کهفرصت  اجتماعی مدعی  افراد، گرایش  3حدود    روانشناسان  از کل  های  درصد 
حتی در همین سطح .  1کنندآزاری دارند و از اعمال خشونت به دیگر افراد، بازدهی مثبتی دریافت میروان 

شگفت )به  زیاد(  طور  توضیح   3آوری  دومین  استثناست.  بلکه  نیست  هنجار  سادیسم،  خوشبختانه  درصد، 
توان انتقام را  میتواند این باشد که انتقام به مثابه عالمتی برای بر حذر داشتن از حمالت آتی، عمل کند. می

تکرارپذیر،   بازی  یک  بافت  در  که  گرفت  نظر  در  استراتژی  تالفییک  دشمن جویشهرت  یک  علیه  ی 
افتد اما در عمل، انتقام اغلب  هرچند که در بسیاری از موارد این راهبرد کارگر میکند.  دیرین را ایجاد می

سوم، همچنین امکان  های تکرارپذیر.  فقط در بازی دهد؛ نه در واکنش به یک اقدام تهاجمی منفرد، رخ می 
بی  حمالت  از   ،پروادارد  که  باشد  انسان  نزد  در  عدالت  یا  انصاف  برای  درونی  خواست  نوعی  نتیجه  در 

 رود.  عقالنیت انفرادی، فراتر می
مثابه یک »مکانیزم برازش«، در سطح ترین توضیح باشد این است که انتقام به رسد محتملنظر میاماآنچه به 

خاطر شود تا »به تی اجتماعی خواسته میبه دیگر سخن، گاهی از ما به عنوان موجوداکند.  گروه عمل می
انفرادی،  نظر  از  کنیم«.  را حذف  یکی  به گروه،  باشد، وقتی  در حوزه حیوانات،   نفع گروه  فداکارانه  رفتار 

فرستند تا وظیفه خطیر کسب  های کوچکی را پیشاپیش می، گروه های گوپینمونه  گله برای    رواج دارد.
به  را  بالقوه  شکارچیان  از  برسانند.  ااطالع  وظیفه،  گاهی  نجام  انجام  هنگام  در  پیشاهنگی  تیم  یک  اوقات 

عسل با   ی زنبورها یوقت(. 1995)پول،  دهندشود اما بازماندگان آنها خطر را به کل گله اطالع می گرفتار می
و غده   ماندیم  یخاردار زنبور در بدن قربان  شین  زنند،یم  ش یو به آن ن  شوند یموجود مهاجم مواجه م  کی

قربان بدن  وارد  را  م  یبرا  یکار  کند؛یم  ی سم  عسل  زنبور  خود  اما  ملکه.  و  کندو  از    ردیمی حفاظت 
ص  1978/2004  لسون، ی)و مور152،  جالب   ترمس یبگلو   ای  ،ییقایافر  انه ی(.  نمونه  است    یترسولفورس، 

 
 (.  7-4، صص 1988کلوی )( و مجید و مک2002ن.ک. پینکر ) - 1
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سربازها رو  ی )همان(.  هنگام  در  به   ییارویآنها  مهاجمان،  انتحار   یواقع  یمعنابا  بمب  به  را  خود    یکلمه، 
زرد کشنده مجهزند، شجاعانه خود   عیپر از ما میسرباز که به غدد عظ یهاانه ی. مورکنندیم لیتبد یاتورینیم

و   کنندیغدد خود و خود را منفجر م شوندیها محاصره متوسط مورچه  ی. وقتاندازندیدشمنان م  ان یرا به م
اما   کنندی ترک م  یپاداش در جهان بعد   افتیدر  یجهان را برا  نی. آنها اپاشدیم  ی کشنده به هر جهت  عیما
 پر از تلفات دشمنانشان است.   زینبرد ن دانیم
ز  شناسانستیز سوپرارگان  انگانیمور  یکلن  ان، یماه  ستگاه یاز  مثابه  به  کندو  درون  کنندیم  اد ی  سم،یو   .

از ژن مشترک با    ییکه درصد باال  یهنگام   ژه یدارند تا )به و  یآمادگ  یانفراد   یهاسم یارگان  سم،یسوپرارگان
(. به  150-149، صص  1999  ن،یگروه بزرگتر، فدا کنند )دوگاتک  تیامن  یدارند( خود را برا  گرید  یاعضا

از   یاز گروه  شتری ب  کنندیخود را فدا م  ،یتنوعدوس  یبرا  یاز افراد که از لحاظ رفتار  یگروه  ب،یترت  نیا
دارند.    یدر دفع چالشگران، رفتار تهاجم  پردازند،یخود به مبارزه م  یانفراد  یبازده  یافراد که فقط بر مبنا

 باشد.   ی مقاومت در سطح گروه انگرینما  تواندیم سازدیم ی انفرادکه انتقام را در سطح  یساختار بازده
انتقام   ینیکه شامل تعداد مع  ییهاتی الف، جمع5-10نمودار    یازی  در  گری هستند، نسبت به د  رندگانیگاز 

باالتر  یجوانتقام   یدارا  یهاتیجمع برازش  سطح  از  ا  یکمتر،  بر  افزون   ی فرسودگ  ن،یبرخوردارند. 
گروه   یاعضا  گرید  ترامبه واسطه پاداش و اح  رود،یبرازش آنها به شمار م  یبرا  ید یکه تهد  انیجوانتقام 

که    یمثل مرد خوب  شود؛یدارند، جبران م  یشبکه اجتماع  کیعدالت در    یاجرا  یینسبن به آنها که توانا
را که از هنجار انتقام    یمنوال ممکن است گروه کسان  نیهم. بهرسدیو به وصال دختر م  کشدیمرد بد را م

تول  کنندیم  زیپره را گرفتار نقص در  منبع، محروم کند  ای  کی از    کنند،یم  دمثلی و گروه  نوع  در    1. چند 
های فاقد نهاهای عدالت، شاید هنجار تاریخی و »ژن انتقام« در تامین امنیت و بقای گروه اجتماعی، محیط

   نقش مهمی را ایفا کند.  
( فیشباخر  اورس  و  فِهر  ارنست  برنهارد،  هلن  نام  به  سوئیسی  انتقام  2006اقتصاددانان  وجود  احراز  برای   )

در مناطق کوهستانی غربی پاپوا گینه نو، دست به انجام یک   بومی  ای قبیلهشخص ثالث در میان دو گروه  
زدند.   ان آزمایش  گروه قبایل  در  که  بودند  آنها  آزمایش  سوژه  وولیمبکا  و  نفری، گلیکا  سه  بازی  های 

بازیگران به انجام یک »بازی دیکتاتور« پرداختند که در آن، بازیگر الف )دیکتاتور( مبلغ  بندی شدند.  گروه 
د که چه کسری از کرسپس بازیگر الف تعیین می کرد.  نی حدود دستمزد یک روز، دریافت میکینا، یع  10

مبلغ )از صفر تا   یابد.10این  به بازیگر ب تخصیص  به او    (  بودند،    5بازیگر پ که پژوهشگران  کینا داده 
برای مجازات الف سرمایه یا دو کینا  به ب، مبلغ صفر، یک  از مشاهده سهم تخصیصی الف  گذاری  پس 

 
( به تفصیل شرح داده شده است. بر اساس نتایج  2004،  1999ار سینگ ) این تئوری در مقاالت جذاب دان فریدمدن و نیرویک - 1

( کوهن  دان  و  نیسبت  ریچارد  نظیر  گروه 1996تحقیقاتی  در  را  افتخار«  »فرهنگ  که  کرده (  توصیف  اجتماعی  بههای  نظر  اند، 

برخیمی در  گروه گروه رسد  با  مقایسه  در  برجستهها،  نقش  دارای  انتقام  دیگر،  است.  های  میان تری  در  آزمایش  آخرین 

دانشجویان مذکر دانشگاه میشیگان انجام گرفت که در شمال یا جنوب کشور زندگی کرده بودند. در این آزمون، یک غریبه به  

نسبت از این به  داد. در مقایسه با اهالی شمالی، کهشد و همزمان او را مورد توهین و فحاشی قرار میور میها حملهیکی از سوژه 

 ، متاثر نشدند، دانشجویان جنوبی، ناراحتی بیشتری نشان دادند و با رفتار پرخاشگرانه خود، رفتار مهاجم را تالفی کردند.   حمله
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سرمایهمی الف  مجازات  برای  پ  بازیگر  که  کینا  هر  قبال  در  است.  ب  طرفدار  ظاهر  در  و  گذاری کند 
باقیمانده سکه می از  از او پس گرفته میهکند، سه سکه  قبیله شود.  ای الف  به  از اگر ب و پ  ای متفاوت 

 شد.   تر میقبیله الف تعلق داشتند، مجازات، سخت
ها، واسطه برقراری عدالت شوند، نیاز به انتقام را  وجود نهادهایی که به طور موثری بتوانند بین افراد و گروه 

 تواند، به صورت طبیعی، همچنان وجود داشته باشد. دهد؛ اگر چه چنین احساساتی میآشکارا کاهش می
می تکثیر  انتقام،  به  اقدام  ندارند،  حضور  نهادهایی  چنین  که  جوامعی  در  می این شود.  اما  که طور  نماید 

شود بر همین اساس است. توجه کنید  توسعه، مشاهده میتوضیح بیشتر خشونتی که در کشورهای درحال
خش انتقام  به  اقدام  چگونه  علیه  که  مسیحیان  دیگری،  و  مسیحیان  علیه  مسلمانان  )یکی،  زیر  موارد  در  ن 

   شود: مسلمانان( از درک عدم امنیت شدید گروه، ناشی می
 

قتل در  انتقامنیجریه:  به  های  مرگبار  تلفات  می  30جویانه،  مسلمانانرسد.  نفر  که جمعیت  ی 
و نیروهای   ها را سوزاندندحمله کردند و خانه  چرخاندند به مسیحیان کوچه کانوسالح را باالی سر خود می 

کردند تا این خشونت دو روزه را که انتقام قتل عام صدها مسلمان در هفته گذشته  امنیتی نیجریه تالش می
که در   ییجا  یعنینفر در کانو کشته شدند؛    30کم  کرد که دست  دییتا  س یپل  .در شهر یلوا بود، پایان دهند

نفر که ب پادگان   یحیمس  ت ی اقل  شترشان یهنگام حمله گروه مسلمان، هزاران  ارتش و مراکز   ی هابودند، در 
         (.        2004مه  13 مزیآنجلس تاپناه گرفتند )لس  س،یپل
 

لجبازانه، صلح آسیبکوزوو: درگیری قومی  که  شکند.  پذیر کوزوو را میهای  گونه  همان 
می منطقه  آن  مدانند،  کل  خشونت  سبب  و  شودیخشونت  فوتبال  مست  هواداران  صربستان،  خود  در   .

»ترور  یدر تالف  دادندیانتقام سر م  ادیکه فر  یگرانید  کردند؛   کیبه دو مسجد شل  «یآلبان  یهاست یاقدام 
  ت یمانده بود. جمع  سالمیدر جنگ بوسن  ،ییآساطور معجزه از مساجد در قرن هفدهم ساخته شده و به   یکی

صرب کوزوو به    1000دونالدز را خرد کند. حدود  مک  یشعبه محل  کی  یجلو  یهاتا پنجره   ردحرکت ک
انتقال    یهاگاه یپا کوزوو،  داخل  در  د  2600و    افته یناتو  خانه   گریصرب  )تا  شانیهااز  شدند   می رانده 
       (.     2004مارس  29 نترنشنال، یا

 
در روح و جامعه«، گناه را،   یدر کتاب »درباره گناه: شر افراط  یاز دانشگاه برکل  ترزیمانند تد پ  یمتکلمان

 حی و اضطراب، توض  یاز نگران  یناش  یهابه وسوسه   یآن، به مثابه واکنش  یهاشکل  نیدر آشکارتر  ژه یوبه 
)پداده  ص1994  ترز،یاند  دسته 40،  کشتار  نمونه  از  او  سال    یال  یما  یجمع(.  م  1968در    کند؛ یاستفاده 

 450به قتل عام    لیبا کمال م  شود،یشناخته م   یکه با عنوان شرکت چارل  ییکایامر  یهای آیاز ج  یواحد
ها، ها و مادربزرگنان، کودکان و پدربزرگ ز  ت یبا اکثر  ، یجنوب  تنام یو  ی اهل دهکده کوآنگ نگا  500تا  

شده توسط سربازان  تجربه   یاضطراب و ناامن  ، یرا در نگران  ام قتل ع  نیا   ی ردپا  گران یو د  ترز یاقدام کرد. پ
 یروش  ،یتنامیکشتن هر و  دهد،یم  حی توض  ترزیطور که پ. آن افتندی  تنام،یآشوب جنگ و  یدر ط  ییکایامر
غ   یبرا د  میرمستقیانتقام  وحشت  روش  شدنده یاز  و  خودشان  مقتول  نوع  ی برا  یجسد  بر   یاعمال  کنترل 
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تهدهرج شرا  جانشان  دکننده یومرج  حد  یمشابه  طیبود.  عام  قتل  عراق  24)کشتن    ثهیموجب  (  یشهروند 
شدن  که به کشته   یاشد؛ پس از انفجار بمب کنار جاده   2005نوامبر سال    19در    ییکایتوسط تفنگداران امر

 . دیانجام گریچند نفر د ت یدار و مجروحتفنگ کی
در بستر عدم    ی دیعمل از سر ناام  کی به عنوان    ز یرا ن  یآشکار در بستن بمب انتحار  ت یعقالنعدم   توانیم

بمبگذار  دی شد  ت یامن کرد.  درگ  کیبه    ی انتحار  ی گروه، درک  در  افتخار  بارز    انه یخاورم  یهای رینشان 
ب   ان ینظامشبه   ی از سو  ی رحمله انتحا  148، تعداد  2006تا    2001شده است. از سال    ل یتبد  کم،یوست یقرن 
بمب    بست، یکه به بدن خود م  یابا مواد منفجره   یموارد، فرد  شتریانجام شد؛ در ب  هایلیاسرائ  هیعل  ینیفلسط

م م  تیجمع  انیرا در  ط.  1کرد یمنفجر  به 2005جنگ عراق در سال    یدر  ماهانه  متوسط،  ،  حمله   75طود 
افراد  یانتحار بودند    یتوسط  بسته  بمب  خود  به  که  گرفت  سمت    یحاو  یخودرو  ایانجام  به  را  بمب 

هدا خود،  عنوان  .  2کردندی م  تیاهداف  به  انتقام،  و  مقاومت  چارچوب  در  اقداماتی  چنین  است  ممکن 
م هدف  یک  به  دستیابی  برای  تالفیابزاری  مجازات  یک  عنوان  به  یا  بیافتد.  شخص  اتفاق  هر  جویانه،  در 

           ای قطعی از »یکی برای همه« است. گذاری انتحاری نشانهصورت، بمب 
گذاران انتخاری اغلب به دیوانگی، طردشدگی ناشی پیچیدگی درک این مساله برای ما این است که بمب 

شوند اما شواهد تحقیقاتی به عکس این موارد اشاره دارد: لوحی متهم میساده تحرکی و  از فقر شدید، کم
انتحاری شرکتبمب  پیشتر در حمالت  انتحاری خاورمیانه و دیگرانی که  اند، مانند خلبانان  کرده   گذاران 

به  اغلب در کرده طور معمول تحصیل کامیکازای ژاپن در جنگ دوم جهانی،  از همتایان خود هستند و   تر 
   .3اند و شواهدی دال بر اختالالت روانی آنها وجود نداردفقر مطلق زندگی نکرده 

این  انتحاری، اقدامی است که در درک یک دارنده )یا مالک(  نماید که بمبطور میدر عوض،  گذاری 
حل  برای  عدالت  وجود  عدم  الف(  پایه  بر  درکی  دارد؛  چالش ریشه  تهاجم  ب(  وفصل  و  عدم  کننده 

شود. برای یک دشمن ضعیف در برابر یک دشمن نیرومندتر، ثابت میهای متعارف مبارزه،  روشاثربخشی  
حمالت انتحاری توسط اعضای انفرادی یک گروه ضعیف علیه یک گروه نیرومندتر، یک مکانیزم رفتاری  

به  در  بازنگری  به  نیرومندتر  اجبار گروه  برای  که  است  ک کشیدن گروه ضعیف چالشعمده  ظهور  رده تر، 
حمله انتحاری، نشانگر تسلیم کامل افراد به سوپرمکانیزم گروه بزرگتر نیز هست که (.  2003است )عطران،  

گیرد. وعده افتخار به خانواده یک فرد و پاداش به صورتی موثر، غرایز انسانی را در جهت انتقام به کار می
طور خالصه، بسیاری از افراد حمله  ند. بهک زندگی پسامرگ، تمایل افراد به انجام چنین کاری را بیشتر می

گیرند اما درک این کار، به مثابه شکلی از مکانیزم بقای  انتحاری را به مثابه رفتاری غیرعقالیی در نظر می
            گروهی در بافت ناامنی شدید گروه، سودمند است. 
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 ستیز قومی
، یعنی کند. دیدگاه نخستهای ستیز قومی اشاره میپیرامون خاستگاه ( به دو دیدگاه  2005پراناب باردان )

مردم  از  بسیاری  جامعهدیدگاه  و  ساختار شناسان  قیدهای  قالب  در  را  انسان  رفتار  تا  مایلند  که  شناسانی 
بگیرند   نظر  است که   اجتماعی در  بین گروه   این  دیرینه دشمنی  به ها،  ندارد. دیدگاه   ای  قدمت دوران که 

های قومی است و  ای از نفع و محاسبه، زیربنای تعصب در رقابتتعامل گروهی با درجهدوم این است که  
انعطاف تا حدی  این دیدگاه، پذیرند.  مرزهای گروه،  پایه  بر  هستند.  اقتصاددانان طرفدار دیدگاه دوم  البته 

طور  این دیدگاه، به های قومی است.  ، ریشه بسیاری از درگیری جنگ طبقاتی و نزاع اقتصادی بر سر منابع
یافته با  طبیعی، قطع،  منابع  از  غنی  کشورهای  در  داخلی  جنگ  بروز  باالی  احتمال  بر  مبتنی  تجربی  های 

   . (2004)کولیر و هوفلر،  سازگاری دارد
دانشگاه دوک، یک نظریه را در ، فرانچسکو کازلی از مدرسه اقتصاد لندن و ویلبور کلمن از  2005در سال  

این است که هر جامعه پایه نظریه آنها  ارایه دادند.  از مجموعهاین راستا  از داراییای  از  های ثروت ای  زا، 
بنگاه  یا  طبیعی  منابع  است.قبیل  برخوردار  دولتی سودآور،  به ائتالف  های  برای  سیاسی،  آوردن  چنگهای 

هایی این است که  کوشند. چالش چنین ائتالف زی دیگر شهروندان میساها برای خود و محروم این دارایی 
ها  خواهند تا با کسب مناصب دولتی، در این ائتالف سازی دیگران، دشوار است چون سایرین نیز می محروم

اعضای ائتالف برای جلوگیری از  های دیگری، به عضویت گروه خودی در بیایند.  روشنفوذ کنند و یا به 
چون  کنند که ائتالف بر اساس هویت قومی شکل گرفته است.  تضعیف سهم سیاسی ائتالف، استدالل می

قبل از  قومیت،  تصدیق  سست   ،امکان  و  ائتالف  درون  به  رخنه  از  دیگران  منع  دارد  آنوجود  به  ،  کردن 
می انجام  گروه   پذیرد.آسانی  بین  آنها،  مدل  بزردر  روش های  دو  هر  با  پیروزی  برای  که  قومی  گ 

گروه  و  دارند  اختیار  در  بیشتری  منابع  زور،  یا  و  کمتری دمکراتیک  ابزار  از  که  کوچکتری  قومی  های 
کشمکش کرد،  خواهند  کسب  منابع  از  بیشتری  سهم  قدرت،  کسب  صورت  در  اما  روی    برخوردارند 

انگیزه   با گروه اکثریت حاکم را ترجیح دهد،آمیز  حتی اگر گروه اقلیت، یک همزمیستی مسالمت  دهد.می
 آورد.  تر گروه اقلیت برای حکمرانی، نیاز به سرکوب قومی توسط گروه اکثریت را به وجود میقوی

خصوصیات  از  برخی  که  کرد  ارایه  را  مدلی  استانفورد،  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  وینگست،  بری 
پوشش میپیش را  اینگفته  تفدهد و در  با  داده میجا  بیشتری، شرح  وینگست  صیل  دارای دو  شود. مدل 

های جایگزین از بین  کنند؛ یعنی گروه پذیری دوسویه« را بازی میگروه قومی است که یک »بازی آسیب
ها بزرگ است اما کند که هر کدام از گروه او فرض میکنند.  های اعتماد و سرکوب، انتخاب میاستراتژی

به  جامعه،  بر  تسلط  قطبیدگی   برای  روی  بر  کوئیرل  رینال  و  مونتالوو  تاکید  نیست؛  بزرگ  کافی  اندازه 
به خاطر آورید.   به مثابه یک عامل زیربنایی ستیز را  اهمیت همکاری متقابل میان  قومیتی  بازی، روی  این 

  قدرت را در دست دارد و  1ها در یک جامعه نامتجانس موزاییکی، تاکید دارد. در حال حاضر، گروه گروه 
می انجام  را  تصمیماولین حرکت  که  گروه  دهد  مزایای  گرفتن  درباره  گروه  است.    2گیری  بازی    1اگر 

آنگاه گروه   انجام دهد  را  معامله  2اعتماد  یا میبه فرصت  را خواهد داشت  را سرکوب   1تواند گروه  مثل 
آورد  را به دست می   Rها سرکوب را انتخاب کند، منفعت بلندمدت  چنانچه گروهی برای همه دوره کند.  

ثمردهی همکاری، در همه  خواهد بود.    Mدر حالی که بازدهی بلندمدت گروه قربانی، برابر با مقدار کمتر  
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با  دوره  برابر  های پیاپی، همکاری کنند آنگاه همکاری آنها برای  است. اگر هر دو گروه، برای بازی   Cها 
     یابد. همیشه ادامه می

 
 قومی وینگست  . بازی ستیز6-10نمودار 

 
  

کند که ها بیشتر به دیدگاه آنها درباره گروه دیگر، بستگی دارد. وینگست فرض میچگونگی رفتار گروه 
میگروه  نیک ها  رفتاری  ذاتی،  صورت  به  بازی،  توانند  شروع  در  بگیرند.  پیش  در  بدخواهانه  یا  خواهانه 

ها این  گروه (. تفاوت بین  کند )که در نمودار بازی نشان داده نشده است طبعیت، نوع گروه را انتخاب می
 دهد؛ یعنی در نزد چنین گروهی نابرابری زیر برقرار است:  خواه، اعتماد را ترجیح میاست که گروه نیک

𝐶/(1 − 𝛿) ≥ 𝑅 
 

 داند؛ یعنی نابرابری زیر برقرار است:  اما گروه بدخواه، سرکوب گروه دیگر را ارجح می
𝐶/(1 − 𝛿) < 𝑅 

 
  pکند. هر گروه بر این باور است که گروه دیگر، با احتمال  ل را نمایندگی میعامل تنزی  𝛿در روابط باال،  

ها  طور اساسی، باور هر گروه درباره گروه دیگر، تعامل گروه ( بدخواه است. به p-1خواه و با احتمال ) نیک
 کند: کند. وینگست سه سناریو را بررسی میرا هدایت می 

خواهی گروه دیگر، اطمینان قطعی دارد  ها درباره نیک کدام از گروه   افتد که هروقتی اتفاق می  1سناریوی  
(p=1  ،در این سناریو .)  هم اعتماد    2کند چون این باور را نیز دارد که گروه  اعتماد می  2به گروه    1گروه

 خواهد کرد و برعکس. تعادل نش این سناریو، همکاری بلندمدت است؛ یک سناریوی شاد.  
، قطعیت دارد 2درباره رویارویی خود با رفتار تهاجمی گروه    1ورت است که گروه  به این ص  2سناریوی  

(p=0  .)  با وجود ماهیت بدخواهانه گروه    1هرچند که گروه اطمینان دارد که  اعتماد است ما  به  ، 2مایل 
گروه   باشد،  برقرار  زیر  نابرابری  آنکه  بر  مشروط  نیست.  ممکن  از   1همکاری  جلوگیری  برای  باید 

 شدن خود، سرکوب را بازی کند: قربانی
𝑅 > 𝐶 + 𝛿𝑀 
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ها درباره نوع گروه دیگر، با عدم قطعیت مواجه است. کمبود اعتماد ، هر کدام از گروه 3در قالب سناریوی 
اما بی نیست. فرض کنید گروه  وجود دارد  نیک 1اعتمادی، کامل  باشد که گروه  ،  باور  این  بر  اما   2خواه 

 کند:  اعتماد را بازی می 1خواه است. در صورت تامین نابرابری زیر، گروه نیک   pفقط به احتمال  
𝐶 + 𝑝𝛿𝐶 (1 − 𝛿)⁄ + (1 − 𝑝)𝛿𝑀 ≥ 𝑅 

 
بحرانی    *pاگر   گروه    pمقدار  توسط  اعتماد  بازی  برای  که  صورت   1باشد  در  آنگاه  کند  کفایت 

شدن، باال بودن بازدهی ناشی از همکاری و باال نبودن عواید ناشی از سرکوب، شدیدنبودن پیامدهای قربانی
p*   در قبال مقادیری از    1متری خواهد داشت. گروه  ای، مقدار ک آستانهp    که بزرگتر یا مساویp*    ،باشد

خواه است اما بدون  نیک   1کمتر باشد، گروه    *pکه از    pاعتماد را بازی خواهد کرد. در قبال مقادیری از  
گروه   واقعی  نوع  به  بازی  2توجه  را  سرکوب  قربانیکند.  می،  بازدهی  باشد  اگر  زیاد  و  بیرحمانه  بودن، 

گیرد. در این صورت، حتی اگر اعتماد به  ای، حالت تراژیکی به خود می، به طرز ویژه 3آنگاه، سناریوی  
 کند.  در نخستین حرکت خود، سرکوب را اجرا می 1ازهم گروه نسبت باال باشد، ببه  2گروه 

گروه  میان  در  خشونت  گسترش  باالی  سرعت  چرایی  توضیح  به  وینگست،  کمک تئوری  قومی،  های 
که  کند.  می کنید  حاشیه   pفرض  طور  به  از  فقط  به   *pای  درگیری  و  باشد  بین  باالتر  کوچکی  نسبت 

بودن گروه دیگر را اندکی افزایش دهد. حتی یک اره بدخواه ها روی دهد که درک یگ گروه دربقومیت
ها که  کشتار نژادی رواندایی   ها را به لبه خشونت و سرکوب بکشاند.تواند گروه ظاهر کوچک میبه    هواقع

جوالی   تا  آوریل  از  آن،  حدود  1994در  میانه 800،  هوتوی  و  توتسی  افراطی، هزار  هوتوهای  توسط  رو 
در یوگوسالوی سابق، دو نمونه واضح از   1991ها در ژوئن  ها و کروات بین صرب  عام شدند و جنگقتل

است.   انفجاری  خشونت  نوع  درگیری این  این  از  پیش  چندماه  طی  در  نمونه،  دو  هر  نتیجه  در  در  ها، 
  های تبلیغاتی علیهاعتمادی رشد کرد. در مورد رواندا، پخش برنامه هایی رادیویی، بیسوگیری قومی برنامه 

بیتوتسی  بذر  دولتی،  تلویزیون  و  رادیو  توسط  اسلوبودان  ها  یوگوسالوی،  مورد  در  پاشید.  را  اعتمادی 
های قومی ها نسبت به دیگر گروه جمهور، یک سخنرانی داشت که در آن، برتری صربمیلوشویچ، رئیس 

ورشدن  ز شعله (. در هر دو مورد، پیش ا177، ص  1998را در یوگوسالوی جدید، اعالم کرد )وینگست،  
         آتش جنگ، صلح نسبی غالب شده بود.  

تئوری  قومی،  در خشونت  ناگهانی  خشم  بروز  توضیح  شده برای  ارایه  نیز  دیگری  جالب  پراناب های  اند. 
( را که در فصل هشتم معرفی 1992(، مدل آبشار اطالعاتی بیکچندانی، هیرشالیفر و ولش )2005باردان )

ق توضیح خشونت  برای  میشد،  کار  به  می بندد.  ومی  قومیت خاص  یک  علیه  کنشگر  چند  تواند  اظهاات 
توده  متعاقب  میرفتار  عمل  ناقص  اطالعات  تحت  که  را  جمعیتی  یک های  کدام،  هر  کند.  تعیین  کنند، 

اند. کنند؛ فقط به این خاطر که بسیاری از افراد دیگر هم باور کرده شایعه درباره گروه دیگری را باور می
تواند  هایی از جانب یک گروه قومی رقیب میآبشار اطالعاتی بد، شایعات نادرست درباره تهدید   در یک

 یک خشونت گروهی خودجوش را علیه آنها بر انگیزد. 
( مدلی را ارایه داد که در آن دو گروه قومی رقیب که به صورت تصادفی با یکدیگر 2007کاشیک باسو )

تواند به صورت درونی، از نظر بدخواهی ذاتی هر یک دهند که میهایی را شکل میتعامل دارند، جمعیت 
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رتبه دیگر،  گروه  به  نسبت  اعضا  شود.  از  فبندی  توسط  تهاجمی  رفتار  مدل،  این  از  در  اندکی  تعداد  قط 
مینژاد گروه  یک  درون  افراطی  همراه پرستان  به  را  دیگر  گروه  در  آنها  همتایان  تهاجمی  واکنش  تواند 

می باشد؛ چون  قربانیداشته  از  گروه خواهند  از  کدام  هر  اعضای  کنند. چون  اجتناب  نمیشدن،  توانند  ها 
به   میزان بدخواهی پنهان و متفاوت اعضای گروه دیگر نسبت به  طور متعاقب،  خودشان را تشخیص دهند، 

میانه  به خود میاعضای  تهاجمی  نیز ژست  هر دو گروه  ایجاد روتر  اثر دومینویی  گیرند که سرانجام یک 
گیرند. نتیجه تراژیک مدل  شود که در نتیجه آن، هر دو گروه رفتار تهاجمی را نسبت به هم در پیش میمی

می که  باسو  مواردی  در  حتی  همکارانه،  تواند  نتایج  و  است  کوچک  گروه،  هر  نژادپرستان  واقعی  کسر 
   را توضیح دهد.   خشونت  ریسک دارد،کارایی پارتویی و غلبه 

 
 اعتمادسازی 

توان نهادهایی ساخت  روابط بین قومی، در سطح فردی ریشه دارد اما می  در  هرچند که ژرفترین تغییرات
گروه  بین  بیآفرینند.  که  اعتماد  ویژها  بنیادین  نقش  حقوق  تضمین  چیست؟  اعتماد  این  تثبیت  در  نهادها  ه 

این  گروه  از  یکی  نیستند  برخوردار  سیاسی،  برتر  قدرت  از  اکثریت،  در  یا خواه  اقلیت  در  که خواه  هایی 
نشستن در های عراق این است که با عقب های کلیدی است. یک نگرانی عقالئی گروهی مانند سنی نقش 

)ب شیعه،  اکثریت  میه مقابل  دست  از  را  اقتصادی  قدرت  کشور(  نفت  ذخایر  کردن  رها  و  خاطر  دهند 
موقعیت به  از دسترسی  دولت،  کارکردهای  دیگر  و  سیاسی  قدرت  عمومی،  خدمات  بوروکراتیک،  های 

 دهند.  جمله امنیت داخلی را از دست می 
مستقیم کنترل دایمی بر وفصل موضوع حقوق منابع، تقسیم  ( برای حل 1984برخی متفکران مانند لیژفارت )

میان گروه  در  را  منابع  استانروی  یا  داده هاها  پیشنهاد  قومی،  پایه مالحظات  بر  و  ،  دایمی  تقسیم  اند. یک 
که   الماس(  معادن  یا  ماهیان  زیستگاه  نفتی،  میادین  )مانند  طبیعی  منابع  از  سیاسی معتبر  هوس  فرمان  تحت 

   در قدرت سیاسی یک گروه قومی را بکاهد. تواند نگرانی درباره زیان بالقوه نیست می
فرایند   این  درباره  کردن  فکر  برای  نیویورک،   دانشگاه  از  برامز  استیفن  از جمله  بازی،  نظریه  کارشناسان 

روشبه  منصفانه«،  تقسیم  »مکانیزم  کرده اصطالح  ارایه  را  هیچ   2ناپذیر تقسیم رشک.  1اند هایی  آن،  در  که 
مساله مشهور  دهد، یک چنین مکانیزمی است. یک از طرفین، تخصیص منابع دیگری به خود را ترجیح نمی

قطعه   انتخاب  برای  را  دیگری  و  کیک  تقسیم  برای  را  کودکان  از  یکی  والدین  آن  در  که  کیک  تقسیم 
پارتو را  ناپذیر و هحلی رشککنند، مکانیزمی است که هم راه دلخواهش، تعیین می تعادل نش کارای  م 

حتی در صورت عدم تجانس منابع، مثل وقتی که چیپس و آجیل )بخوانید میدان نفتی و  سازد.  محقق می
  افتد.  های مختلف کیک قرار دارند، این مکانیزم کارگر میمعدن الماس( در قسمت 

تقسیم  وجود  صورت  میدر  همکاری  مقدس،  مکان  مورد  مانند  مکانیزم   تواندناپذیری،  مانند  با  هایی 
داشتن  به جای نگه   های زیر تقویت شود: فرض کنید که در مسیر مذاکرات صلح، روشن شود کهمکانیزم

 
 (.  1999( و سو )2001یلگور )(، برامز و ک1996نک. برامز و تیلور ) - 1
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المقدس در آن قرار دارد، حداقل چیزی که اسرائیل برای کمک به توسعه خارج از کشور)به  زمینی که بیت 
ضمانت  دسترسی  حرم( عالوه حق  به  ملل  سازمان  طرف  از  برابر  می  شده  حداقل    𝑋1پذیرد  که  حالی  در 

𝑋1فرض کنید  است.    𝑋2مورد نظر فلسطینیان برابر   > 𝑋2    زمین  1باشد و تقسیمی را در نظر بگیرید که )
از کمک   Xالمقدس، مقدار  ( در کنار دسترسی به بیت 2المقدس به اسرائیل داده شود و  محل استقرار بیت 

) توسعه شود  اعطا  فلسطین  به  𝑋1ای،  ≥ 𝑋 ≥ 𝑋2  .) راه یک  تقسیم،  و رشک این  پارتو  بهینه  ناپذیر حل 
باشد می »رشک1تواند  دیدگاه  بنابراین  حداقلی.  صلح ناپذیری«،  استقرار  برای  کافی(  )نه  الزم  شرط  ترین 

   است. 
توسعه  کشورهای  گروه  دو  درحال هر  و  تنش یافته  به حل  کمک  برای  سیاست توسعه  از  قومی،  های  های 

تر، امتیازات استخدام دولتی و  های قومی محروماند؛ سیاستی که به اقلیت ترجیحی نژادمحور استفاده کرده 
ها که از ها یا اقلیت ت های گذشته نسبت به قومیعدالتی دهد. سیاست جبران بیمجوز تحصیل دانشگاهی می

سیاست مشهورترین  شده،  اجرا  وجود  متحده  ایاالت  در  کندی،  تازگی، زمان  به  اما  است.  ترجیحی  های 
افریقای جنوبی اجرا شده است.  چنین سیاست برزیل، هند، مالزی و  ایده اصلی هایی در کشورهایی مانند 

های دارای امتیاز های گذشته و مزایای گروه توازن این است که ترجیحات موقتی هستند و برای اصالح عدم 
شبکه  و  مدرسه  گرفته  در  نظر  در  اقتصادی،  اگر میهای  حتی  یا  باشد  گسترده  علنی،  تبعیض  اگر  شوند. 

گسترده نباشد اما فرایندهای مهمی هستند که در تحرک صعودی اقتصادی نقش دارند و استخدام ترجیحی 
   ت اقتصادی را تقویت کنند. توانند دسترسی به فرصیا مجوزها می

 
 . وتوی گروهی در بازی ستیز قومی 7-10نمودار 

 
 

های  های اقلیت بزرگ، سومین مکانیزم اعتمادسازی در تنش ایجاد قدرت آشکار یا پنهان وتو برای گروه 
به شمار می میقومی  باز  وینگست  مدل  به  اکنون  کنیم. چه چیزی  رود.  بررسی  را  رویکرد  این  تا  گردیم 

 
بیت  -  1 خود  اصلی  موضوع  مساله،  این  در  بیتالبته  زمین  دادن  روی،  این  از  و  است  راه المقدس  اسرائیل،  به  حل  المقدس 
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گروه   تهاجمی  رفتار  سناریوی    1عامل  گروه    3و    2در  است.  اصلی  محرک  نگرانی،  سبک   1بود؟  به 
مزایای آن را از چنگش در آورد. مبنای این نگرانی،   2کند چون نگران است که گروه  بدخواهانه رفتار می

بری به اعتماد داشته  تعهد معت  2در تعهد به اعتبار در حرکت دوم از بازی است. اگر گروه    2ناتوانی گروه  
دهد که در عوض سرکوب، اعتماد بازی کند. بنابراین به مکانیزمی نیاز است  ترجیح می  1باشد آنگاه گروه  

امکان دهد تا به صورتی معتبر، وعده بدهد که در هنگام کسب قدرت، دست به سرکوب   2که به گروه  
 است.    7-10به شرح نمودار   دهد کهنزند. وینگست یک مکانیزم وتوی دوجانبه پیشنهاد می

برای استاده آشکار از دولت برای سرکوب   2آزاد است تا با آگاهی از امکان وتوی کوشش گروه    1گروه  
اکثریت،   و  اقلیت  گروه  منافع  با  تو،  قدرت  که  کنید  توجه  کند.  اعتماد  قدرت،  کسب  هنگام  در  آن، 

وه به اجرای قدرت وتو، گروه اکثریت از ، در صورت امکان هر دو گر3سازگاری دارد. تحت سناریوی  
اقلیت، خالص میعدم  از جانب گروه  و  علیه خود  انفجاری  به خشونت  منجر  نهادینه قطعیت  سازی  شود. 

ها از اقدامات همسو با منافع خود، هر دو گروه را در قدرت وتوی متقابل، در عین مقیدکردن سیاسی گروه 
یک مزیت قدرت وتو برای گروه اقلیت این است که یک کند.  شدن و خشونت، حفاظت میبرابر قربانی

زدن وتو را بلوکه و آن  قید خوداجراست: خود قدرت وتو باید قادر باشد تا هر تالش پیشنهادی برای بازپس
 را به یک تعهد معتبر تبدیل کند.  

 
 
 
 
  


