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  مقدمه و بیان مسأله
همگان قرار گرفته تاکنون، به میزان بسیاري مورد توجه  1970موضوع رشد اقتصادي چین از اواخر دهه 

کنند، توانسته  درصد آن در روستاها زندگی می 70چین با حدود یک و نیم میلیارد نفر جمعیت که حدود . است
شود کـه چـین    در نمودارهاي ذیل مالحظه می. هاي اخیر دست یابد است به دستاوردهاي عظیمی در طول دهه

هاي اخیـر بـه رشـد     ، توانسته است در سال1979از هاي قبل  پس از افت و خیز فراوان رشد اقتصادي در سال
  . سابقه است سال، بیش از چهار برابر افزایش یافته که بی پایداري دست یابد و درآمد سرانه آن در حدود پانزده 

  1960- 2008هاي  تغییرات درآمد سرانه چین در طول سال): 1(نمودار 

  
  2010پایگاه اطالعات بانک جهانی، هاي  محاسبات پژوهشگر با استفاده از داده: منبع

 1960- 2008هاي  تغییرات رشد اقتصادي در طول سال): 2(نمودار 

  
  2010هاي پایگاه اطالعات بانک جهانی،  محاسبات پژهشگر با استفاده از داده: منبع
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خالف باور عمومی، دلیل موفقیت چین، رشد اقتصادي فـراوان آن نیسـت، بلکـه موضـوع مهـم،        البته بر
گاه رشد اقتصـادي چـین    دهه اخیر است، به طوري که در طول این مدت، هیچه ایداري این رشد در حدود سپ

شود، چین در گذشـته نیـز رشـد اقتصـادي بسـیار       طور که در نمودار فوق مالحظه می همان . منفی نشده است
گاه پایدار نبوده  این رشد هیچبیشتري را داشته است و کشورهاي دیگري نیز هستند که رشد بیشتري دارند، اما 

درصـد   29، 2004نیز در سـال   2درصد و کشور چاد 57، 2001در سال  1براي مثال، کشور گینه استوایی. است
عالوه بـر ایـن،   ). 2010پایگاه اطالعات بانک جهانی، (اند، اما این رشد، پایدار نبوده است  رشد اقتصادي داشته

برنامـه  (اسـت   یافتـه  افـزایش  2010در سـال   663/0، به 1980در سال  368/0شاخص توسعه انسانی چین، از 
دهد چین عالوه بر رشد اقتصادي، در زمینـه توسـعه انسـانی نیـز      که نشان می) 149: 2010، 3توسعه ملل متحد

تـر، سـالمت و آمـوزش     موفق عمل کرده است و اکنون تعداد بیشتري از جمعیت این کشور، از زندگی طوالنی
  . ند و به کاالها و خدمات دسترسی بیشتري دارند رداربیشتر برخو

این موفقیت باعث شده است که براي بسیاري، این پرسش مطرح شود که چگونه چین توانسته است بـه  
ال و (داننـد   چنین موفقیتی دست یابد؟ در پاسخ به این پرسش، بسیاري از اندیشمندان، فرهنگ چین را مؤثر می

هـاي   کند کـه ارزش  وي بیان می. ت وزیر سابق سنگاپور نیز به این موضوع اعتقاد داردنخس 5لی). 2000، 4پنگ
هاي غربی متفاوت است و آزادي با مفهوم غربی، با فرهنگ آسیایی کـه در آن بـر اجتمـاع و     با ارزش 6آسیایی

ایـن سـخن   شود، سازگاري ندارد و جالب است که مقامات رسمی چـین نیـز بـه سـرعت از      خانواده تأکید می
هاي سیاسی خشن که منکر  رود که از نظام لی تا آنجا پیش می ).289: 2005، 7اینگلهارت و ولزل(حمایت کردند 

سـن،  (کنـد   شان در تسریع توسعه اقتصادي دفـاع مـی   منکر حقوق سیاسی و مدنی اساسی هستند، به دلیل نقش
. کننـد  راسی بر رشـد اقتصـادي تأکیـد مـی    از اندیشمندان بر تأثیر مثبت دموک در مقابل برخی دیگر). 30: 1382

بـه اعتقـاد آبراهـام    ). 9: 1385زکریا، (توان یونان قدیم دانست  را می) حکومت مردم(خاستگاه واژه دموکراسی 
و شـومپیتر آن را  ) 92: 1379هی وود، (است » حکومت مردم، به وسیله مردم و براي مردم«، دموکراسی 8لینکلن

وش دموکراتیک، این است که ترتیب بنیادي براي اتخاذ تصمیمات سیاسی داده شود ر«: کند این گونه تعریف می
گیري را کسب  آمیز براي به دست آوردن آراي مردم، قدرت تصمیم که در آنها، افراد از طریق یک مبارزه رقابت

ـ در پـژوهش حاضـر، دموکراسـی    ). 97: 1379به نقل از هـی وود،   279: 1976شومپیتر، (» کنند می ی آراء، تجل
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هـا   ، دموکراسـی 1به اعتقاد برو. شود ساز آنها تعریف می هاي مردمی در تصمیمات سرنوشت ها و خواسته اندیشه
: 1999بـرو،  (شوند  دهند و مانع سوءاستفاده از ثروت و موقعیت توسط آنها می نظارت را بر حاکمان افزایش می

رشد فراوانی دارند، مبتنی بر اطالعـاتی انتخـابی و کـامالً     هاي اقتدارگرا، به اعتقاد سن، این ادعا که نظام). 518
هـا   ها عملکـردي متنـاقض دارنـد، وضـع دموکراسـی      در حالی که دیکتاتوري). 173: 1382سن، (محدود است 

کند و معتقد  حتی خود ذکریا که انتقادهایی به دموکراسی دارد، در نهایت، دموکراسی را نفی نمی. تر است باثبات
هـا   در کنگو، به بدترین 2ها دست نیابیم، مانند دیکتاتوري موبوتو سسه سکو ر با دموکراسی به بهتریناست که اگ

و  3اندیشمندانی مانند رودریـک ). 307: 1385زکریا، (و باید به فکر بهبود دموکراسی باشیم  یابیم هم دست نمی
ها رشد فـراوان یـا متوسـطی     که دموکراسی به اعتقاد آنها، در حالی. اند برو نیز درباره این موضوع صحبت کرده

ها عملکردي متناقض دارند، به طوري که برخی از آنها موافق رشد و برخی مخالف آن هستند  دارند، دیکتاتوري
کنند که در حالی که کشورهاي داراي نظم  نورث و همکارانش بر این موضوع تأکید می). 452: 2010، 4کناتسن(

هـاي بیشـتري دارنـد، در مقابـل کشـورهاي داراي نظـم طبیعـی         در تعداد سـال ، رشد را )دموکراسی(نظم عام 
نـورث، والـیس و   (، چنین وضعیتی ندارند و این موضوع، دلیل ثروتمند بـودن دموکراسـی اسـت    )دیکتاتوري(

آنها در تبیین بهتر این موضوع، از بحث تأثیر رقابت و نوآوري بر رشـد اقتصـادي کـه     ).57: 2009، 5وینگست
شود سیاستمداران به فکر تدوین  کنند و معتقدند که رقابت سیاسی باعث می تر مطرح کرده بود، استفاده میشومپی

بـه اعتقـاد آنهـا، حـل     . ها باشند، زیرا حفظ مناصب آنها به این موضوع بستگی دارد حل براي بحران بهترین راه
). 63: 2009نورث و همکاران، (کراتیک است ها، دلیل پایداري رشد در کشورهاي دمو حل ها با بهترین راه بحران

معتقد هستند که گرچه چین در ظاهر، کشوري ) 2003(و نورث ) 2010( 6از اندیشمندان، مانند باردهان گروهی
غیردموکراتیک است، ولی در سطح محلی، دموکراسی وجود دارد و این موضوع، دلیل اصلی توسـعه اقتصـادي   

  . چین است
شود به این پرسش  نظرهاي فوق، براي درك دلیل توسعه چین، در ادامه تالش می با توجه به اختالف

شود که دلیل اصلی رشد اقتصادي و توسعه انسانی چین چه بوده است و براي پاسخ به پرسش داده  پاسخ
راحل عواملی مانند در م. شود که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است اي از دالیل بیان می مذکور، مجموعه

تر  المللی و مهم هاي جمعیتی، جنگ تجاري، عدم رعایت حقوق مالکیت در سطح بین اولیه توسعه بودن، مزیت
  .گیرد از همه اصالحات نهادي، از جمله دالیلی هستند که در ادامه مورد بحث قرار می

 
1 Barro  
2 Mobutu Sese Seko 
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  مراحل اولیه رشد )1
که این کشور در مراحل اولیه رشد  یکی از موضوعاتی که باید درباره چین مورد توجه قرار داد، این است

در حقیقت، درآمد سرانه چین با وجود رشد شتابانی که داشته است، همچنان بسیار کم است . اقتصادي قرار دارد
دالر بوده  39905دالر رسیده است، در حالی که در همین سال، درآمد سرانه نروژ،  2206، به 2009و در سال 

گوید، کشورهاي با درآمد کم، تمایل به رشد  طور که برو می همان ). 2010نی، پایگاه اطالعات بانک جها(است 
این وضعیت، به خوبی در ). 3: 1996برو، (بیشتري دارند، هر چند تداوم آن در کشورهاي مذکور کم است 

کشورهاي تازه کمونیستی سابق نیز قابل مالحظه است و کشورهایی که که در سطوح پایین درآمدي قرار 
، البته تدوام رشد، )2010پایگاه اطالعات بانک جهانی، (اند  هاي اخیر به رشد خوبی دست یافته اند، در سال تهداش

  . موضوع دیگري است که از این لحاظ، چین بسیار خوب عمل کرده است
  جنگ تجاري، عدم رعایت حقوق مالکیت، مزیت جمعیتی )2

ات مورد بحث در بین کشورها بوده و چین در دنیاي کنونی، کاهش ارزش پول ملی، یکی از موضوع
تضعیف ارزش پول ملی، به معنی افزایش قیمت ارز خارجی نسبت به . ها است همواره یکی از متهمان این جدل

پول ملی است که موجب افزایش قیمت نسبی کاالهاي وارداتی و کاهش قیمت نسبی کاالهاي صادراتی  
ر نتیجه اجراي این سیاست، قیمت کاالهاي خارجی در کشور د). 897: 1378درونبوش و فیشر، (شود  می

صادرات نیز با قیمت کمتر انجام . یابد و از این رو، تمایل مردم براي خرید آنها کاهش خواهد یافت افزایش می
کند،  شود و در نتیجه، گرایش مردم سایر کشورها براي خرید کاالي کشوري که سیاست مذکور را اجرا می می

چین همواره متهم بوده است که با پیگیري سیاست مذکور، مانع از واردات کاال به کشور . یابد میافزایش 
  .دهد شود و صادرات خود را افزایش می می

هاي سایر  برداري و عدم رعایت حقوق مالکیت، به بنگاه کپیعالوه بر این، چین همواره متهم است که با 
کند، به طوري که  عمل می  جمعیت بسیار زیاد چین، به عنوان یک مزیتدر نهایت اینکه، . زند کشورها آسیب می

هاي بزرگ، به  دستمزد بسیار کم کارگران و بازار گسترده مصرف، موجب شده است که بسیاري از شرکت
گذاري در این کشور و استفاده از مزایاي آن گرایش داشته باشند و این موضوع به رشد اقتصادي چین  سرمایه
اما موارد مذکور، دلیل اصلی رشد اقتصادي چین نیست، زیرا بسیاري از آنها در زمان . مک کرده استبسیار ک

از این رو، ظاهراً براي درك بهتر . سقوط شدید رشد اقتصادي و پیدایش قحطی در چین نیز وجود داشته است
  .شود این پدیده، باید به موضوعات دیگري توجه کرد که در ادامه بیان می
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  ادها و توسعهنه )3
اندیشمندان نسل اول توسعه، . هاي اخیر، دچار تحول فراوانی شده است تبیین دالیل توسعه در سال

مدل رشد . انستندد گذاري فیزیکی و افزایش ظرفیت تولید را عامل پیشرفت جوامع در حال توسعه می سرمایه
هایی  ، همگی مدل4رودن–بزرگ روزنشتاین، فشار 3، مراحل رشد روستو2، مدل دوبخشی لوئیس1دومار–هارود

ها  گذاري اما هنگامی که نتایج مطلوبی از سرمایه. گذاري فیزیکی مورد توجه خاص بود بودند که در آنها سرمایه
تر پرداختند و مباحثی را درباره  به دست نیامد، نسل دوم اندیشمندان توسعه، در این زمینه به بررسی دقیق

ها در  پردازانه، موضوع بنگاه آنها ضمن فاصله گرفتن از الگوهاي کالن و خیال. کردند مطرح 5انسانی سرمایه 
اما با ). 19- 17: 2000، 6میر(قرار دادند   هاي فردي، بهداشت و آموزش را مورد توجه ویژه سطح خرد، توانایی

تی، کشورهاي در حال التحصیالن دانشگاهی و نیز بهبود وضعیت بهداش وجود رشد آمار افراد باسواد و فارغ
 7سرمایه اجتماعیدر جستجوي چرایی این موضوع، نهادها و . توسعه همچنان با مشکالت فراوانی روبرو هستند

گرفت، توجه به نهادها،  هاي قبلی مورد غفلت قرار می در واقع، آنچه در نظریه. مورد توجه قرار گرفت 7اجتماعی
همان  ،بحث سرمایه اجتماعی ،میربه اعتقاد ) 4: 1995، 8الحق محبوب(هاي انسانی بود  ها و مهارت نهادها، بنگاه

اهمیت نهادها  ).41: 2000 میر،( رهنگ است که اکنون مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته استفبحث نهادها و 
هاي علوم انسانی، مانند اقتصاد،  هاي اخیر، اصطالح نهاد در بسیاري از شاخه در سالموجب شده است که 

اکنون بسیاري از ). 1: 2006، 9هاجسون( علوم سیاسی، فلسفه و جغرافیا مورد توجه قرار گیردشناسی،  جامعه
، )2001(11اغلو، جانسون و رابینسون ، آسم)2006(10، گریف)2005، 1990(اندیشمندان، از جمله نورث 

به نهادها تا گسترش توجه . کنند براي تبیین دالیل رشد و توسعه کشورها، به نهادها توجه می )2008(12شرلی
بحث گذاري مانند بانک جهانی نیز به  سیاست نهادهاي ،عالوه بر مراکز علمیحدي است که در حال حاضر، 

از این رو، ظاهراً براي تبیین دالیل توسعه چین  .)369: 2006، 13جیمسون(دهند  مینشان  اي ویژهتوجه  نهادها
  .نیز باید نهادها را مورد توجه قرار داد
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تاکنون تعاریف زیادي درباره نهادها بیان . ادامه بحث، الزم است که تعریفی از نهادها بیان شودقبل از 
کینگستون و (شده است، اما تعریفی که مورد قبول اکثر اندیشمندان قرار گرفته است، تعریف نورث است 

اع شده انسانی هستند که نهادها قراردادهاي ابد« :نویسد نورث در تعریف نهادها می). 154: 2009، 1کابالرو
و ) قانون اساسی قوانین، قواعد،، مثال براي(قوانین رسمی  نهادها .کنند می مند نظامهاي متقابل انسانی را  کنش

و خصوصیات ) 2تحمیل شده رفتارد خو قوانین بر عرف، هاي رفتاري، ارزش، مثال براي(غیررسمی  عدقوا
پردازد و  می ها به بیان تفاوت میان نهادها و سازمان ثنورسپس ). 360: 1994، نورث(» هستند اجرایی آنها
، نورث؛ 361: 1994 نورث،(ها بازیکنان خواهند بود  سازمان ،قی کنیملنهادها را قواعد بازي ت اگرکه  معتقد است

1995 :23( .  
آن، بسیاري از همان طور که در تعریف نورث درباره نهادها مشخص است، وي و به پیروي از 

). 154: 2009کینگستون و کابالرو، (کنند  رسمی تقسیم می اندیشمندان، نهادها را به دو گروه رسمی و غیر
نهادهاي . کنند که تأثیر نهادهاي غیررسمی در فرایند توسعه، بسیار مهم است بسیاري از اندیشمندان تأکید می

همچنین تغییر در نهادهاي غیررسمی، ). 25: 1995نورث، (گذارند  مذکور، بر عملکرد نهادهاي رسمی تأثیر می
: 2005شرلی، (است که در نهادهاي رسمی پدید آمده است  هایی عامل مهم و مؤثر در ماندگاري دگرگونی

توانند به سرعت قوانین رسمی را تغییر دهند، تغییر در نهادهاي غیررسمی  در حالی که سیاستمداران می). 615
در واقع، باید گفت که باورهاي مردم، تأثیر مهمی در توسعه یک ). 25: 1995نورث، (شود  می بسیار کند انجام

  .شود ولی این تغییرات بسیار کند انجام می. کشور دارند و تغییر در آنها، بسیار مهم است
ع پردازیم که آیا رشد اقتصادي سری با توجه به موضوعات فوق، در ادامه به بررسی صحت این فرضیه می

و توسعه کشور چین نیز حاصل تحول در نهادهاي آن کشور، در طول سه دهه اخیر بوده است؟ بدین منظور، 
  .گیرد اصالحات نهادي در چین مورد بررسی قرار می

  
  نگاهی به اصالحات نهادي در چین

از . براي درك تحوالت نهادي در چین الزم است به بررسی تحوالت تاریخی عمده آن کشور بپردازیم
که سال مرگ  1978، در کشور به قدرت رسید، تا سال 3که حزب کمونیست چین به رهبري مائو 1949سال 

در حوزه فرهنگی و سیاسی، در سال . هاي افراطی در دستور کار قرار گرفت اي از سیاست مائو است، مجموعه
، انقالب فرهنگی انجام شد که در اصل، برخورد با نسل جدید مدیران اداري چین بود و حاصل آن، 1960

جهش "در حوزه اقتصادي نیز دولت چین برنامه ) 76: 1375پلینو و آلتون، (تصفیه بسیاري از مدیران جوان بود 
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در قالب طرح مذکور، دولت بیست میلیون نفر از . را اجرا کرد تا اقتصاد کشور را متحول کند 1"بزرگ به جلو
جوانان ساکن در شهرها را مجبور کرد که به روستاها بروند و ضمن کمک به توسعه صنعتی و کشاورزي که در 

اما ). 909: 1382بولییت، (کت کنند غالب طرح مذکور، در حال انجام بود، در دوره آموزش کمونیستی نیز شر
در فرایند انقالب فرهنگی، بسیاري از مدیران تصفیه شدند، تولید ناخالص . بار بود هاي مذکور، فاجعه نتایج طرح

ترین قحطی در تاریخ چین  درصد کاهش یافت و جهش بزرگ اقتصادي، به پیدایش بزرگ 25ملی، بیش از 
  ).909: 1382بولییت، (انجامید 

، اجراي 1978در اواخر سال . اي از اصالحات در چین آغاز شد ، دوره1976مرگ مائو در سال با 
طور رسمی آغاز شد و بدین ترتیب، چین به  ، به 2اصالحات و اتخاذ سیاست درهاي باز از سوي دنگ چیاپینگ

حاصل تحوالت ). 163: 2007، 3مهاپاترا، روزل و گودهیو(لحاظ توسعه، به دوره تاریخی خاصی وارد شد 
اما چرا اصالحات مذکور، . برابري درآمد سرانه و بهبود شاخص توسعه انسانی است 4مذکور، افزایش بیش از 

موفق بود، در حالی که مائو نتوانست به طور موفقی اصالحات را انجام دهد؟ براي مثال، اصالحات صنعتی که 
توسعه صنعتی در دستور کار قرار گرفت و ارزش  در زمان مائو،. در این دوران آغاز شد، بسیار موفق است

تولیدات صنعتی، به ده درصد تولید ناخالص ملی رسید، ولی این توسعه صنعتی موفق نبود و پس از مدتی، 
در مقابل با آغاز انجام اصالحات جدید، سهم ). 3: 2007، 4هو(بسیاري از واحدهاي صنعتی تعطیل شدند 

تغییر  1997درصد در سال  7/27، به 1978درصد در سال  10داخلی، از  صنعت روستایی در تولید ناخالص
صنعت روستایی عالوه بر تأثیر مهمی که . یافت و صنعت روستایی، به پویاترین بخش در اقتصاد چین تبدیل شد

گاه قوي جامعه روستایی محسوب شده و به میزان  در توسعه صنعتی و اقتصادي چین داشته، بنیان و تکیه
  ).356-355: 2000الو پنگ، (ري به رشد درآمد و توسعه اجتماعی روستاییان کمک کرده است بسیا

در فرهنگ عمومی چین، ارزش . دانند برخی از پژوهشگران، فرهنگ عمومی چین را دلیل این موفقیت می
ري نظم اجتماعی تأکید بر روابط هماهنگ میان افراد و هماهنگی، ثبات و پایدا: ها و هنجارهاي ذیل وجود دارد

، خیرخواهی، صداقت و وفاداري، احترام به خانواده، تالش و )55: 2007هو، (مبتنی بر روابط میان افراد 
، )80-75: 1374متوسلی، (پشتکار، سازش و هماهنگی در بین مردم و عینیت یافتن اصل تفاهم و توافق 

تر، فداکاري اعضا براي خانواده و قدرت  بزرگوفاداراي اعضا به ویژه به سازمان، تعهد به شبکه خویشاوندي 
هاي غیردولتی در حال  روابط خویشاوندي بر رفتار اعضا و اقتدار باثبات که انگیزه کار و مزیت پیوند با بنگاه

به نقل از ال و  1996و  1995وایت، (اند  هاي اخیر بوده کنند و محرك توسعه در دهه رشد چین را فراهم می
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اما ظاهراً تببیین این موضوع با تأکید بر عامل فرهنگ کامل نیست، زیرا این فرهنگ در زمان ). 357: 2000پنگ، 
اي از عوامل، موجب شده بود که با وجود روحیه همکاري،  در واقع، مجموعه. مائو نیز وجود داشته است

از . ئو مالحظه کنیمهاي اقتصادي ما هاي فرهنگی چین، شکست سختی را در سیاست فداکاري و سایر ویژگی
 .این رو، براي یافتن پاسخ، باید تغییرات دیگري را مورد توجه قرار داد

مورد توجه قرار داد، در بخش کشاورزي انجام  1979بخش مهمی از اصالحاتی که دنگ چیاپینگ از سال 
ها  بار دیگر به خانوادههایی که در زمان مائو اشتراکی شده بودند،  در نتیجه انجام اصالحات مذکور، زمین. شد

درصد از روستاییان، مقدار مشخصی زمین از طرف  9/97، به  1984به طوري که تا سال . بازگردانده شد
، 1979دوباره از سال ) عمدتاً بازار عوامل تولید و محصوالت(همچنین بازارهاي روستایی . ها واگذار شد تعاونی

کشاورزان چینی تشویق شدند ). 3-2: 2007به نقل از هو،  1985، 1984، 1گوجیا تانججیو(به تدریج احیا شدند 
متعهد  آنها ،قرارداد بر اساس این. کنندهاي کشاورزي را اجاره  ها، بخشی از زمین با تعاونی که با عقد قرارداد

زاري که هر قیمتی و در هر با اب آن را بقیهو  کنندها واگذار  شدند که بخشی از محصوالت خود را به تعاونی می
از درصد  97، بیش از 1983تا اواخر سال مذکور شروع اجراي سیاست زمان از . تمایل دارند، به فروش برسانند

در این شیوه، انتخاب نوع محصول، قیمت و نحوه . کردند منعقد کار  و  ها قرارداد کشت با تعاونی ،خانوارها
 هاي آبیاري،  ایجاد شبکهمانند ها به انجام اموري  کشاورزان گذاشته شد و وظایف تعاونی فروش آن بر عهده

گذاري  سرمایه کشاورزان را به ،اجراي این سیاست. آالت و سرمایه براي کشاورزان محدود شد تأمین ماشین
بخش خصوصی  سهم ،1985و  1978هاي  تا جایی که در فاصله سال. بیشتر در فعالیت کشاورزي تشویق کرد

افزایش یافت و سهم کشاورزي در تولید  درصد 23درصد به بیش از  4/5از  ،هاي کشاورزي گذاري در سرمایه
با اجراي این سیاست، . درصد رسید 6/37به  1986سال  درصد بود، در 30نزدیک به  ،1978ملی که در سال 

قراردادها از طرق «). 1390رشد، ( درصد افزایش یافت 30 در مدت شش ماه،تولید محصوالت کشاورزي 
قرارداد، بر روي زمین تقریباً  شدند و از این رو، کشاورزان انگیزه داشتند تحت این نسبتاً معتبري پشتیبانی می

  ). 1388میالن، (» کنند که گویی زمین متعلق به خودشان است طور کار  همان

یافته در  شده است، مناطق کمتر توسعهانجام  2000- 1994هاي  بر اساس نتایج پژوهشی که در سال
تر، به توسعه بیشتري دست یابند و  چندین ایالت چین، تمایل دارند که با دستیابی به میزان رشد سریع

هاي پژوهش، نظام حقوق مالکیت ایمن، به میزان بسیاري در  طبق یافته. هاي خود را جبران کنند ماندگی عقب
، 349: 2002، 2چن(وري در فرایند توسعه روستایی چین مؤثر بوده است  هاي کشاورزان و بهره رشد انگیزه

360.(  
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اصالحات مهم دیگري که در چین انجام شد، رشد فرایندهاي دموکراتیک در سطح اجتماعات محلی و 
ریزي مرکزي به تدریج کنار گذاشته شد و در  نظام برنامه. واگذاري امور اجرایی روستاها به روستاییان بود

گیري درباره همه امور  کردند و تصمیم اها شوراهایی ایجاد شد که روستاییان، اعضاي آنها را انتخاب میروست
اي  این اصالحات تا زمان کنونی نیز ادامه یافته است، به گونه). 3- 5: 2002هو، (داخلی روستا به آنها محول شد 

نوامبر  14که در (خود ] اساسنامه[اسی کمیته مرکزي حزب کمونیست چین، در جدیدترین نسخه قانون اس«که 
حزب کمونیست چین، مردم را به تالش براي پیوند اداره کشور از «، بیان کرده است که )تصویب شد 2002

به نقل از کمیته مرکزي حزب  42: 2007هو، (» دهد طریق قانون و نیز اداره کشور از طریق اخالقیات سوق می
هاي محلی، نه تنها قواعد را از باال به پایین  با اختیار دادن به حکومتچین در عمل  ).2002کمونیست چین، 

ها،  هاي محلی اختیار داده است و این کار موجب شده است خواسته تحمیل نکرده است، بلکه به حکومت
در واقع، هنجارهاي محلی، قواعد عمل . هاي اجتماعات جلوه کند هاي مردمی، در تصمیم ها و مشارکت انگیزش

   .شوند ها در بخش محلی با مشکالتی در اجرا روبرو نمی از این رو، این گونه تصمیم. دهند شکل می را
گیري نهادهاي غیررسمی نیز   گیري و گسترش دموکراسی محلی، بر شکل کردن زمینه براي شکل فراهم 

که  1روستایی اعتماد : اند از برخی از نهادهاي غیررسمی مهم در مناطق روستایی چین عبارت. استمؤثر بوده 
کنند؛   و تداوم فعالیت آنها را در مناطق روستایی چین تسهیل می 2گردشی انداز و اعتبار هاي پس ایجاد انجمن

را  1مؤسسات تجاري شهر و روستاکه تحرك و جابجایی روستاییان از روستا به شهر و توسعه  3اجتماع گانسکی
 

1 Village trust :و یکپارچه باشند،  آید که روستاییان به خوبی با یکدیگر متحد اعتماد روستایی، یک نوع نهاد روستامحور است که در شرایطی پدید می
هـو،  (کنند  انداز گردشی را ایجاد می هاي اعتبار و پس هایی خودجوش مانند انجمن در این وضعیت، آنها به یکدیگر اعتماد دارند و با همکاري هم، تشکل

2007 :28-29.( 
2 Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) :منظور رفع نیاز روستاییان  به خدمات ها که به طور خودجوش به  ن انجمنای

بر  ROSCAs. شوند، در سراسر دنیا از تانتینز در روستاهاي کامرون، تا هوي در تایپه، و تاندا و پوال در مکزیک و شیلی وجود دارند اعتباري تشکیل می
 طور به کنند یم توافق که شود تشکیل می افراد ازی گروه ازآنها . دارندي ا ساده ساختارگیرند و  اساس شناخت غیررسمی میان دوستان و آشنایان شکل می

 به که کنند یم توافق نفر 20 مثالً. شود می داده گروه اعضاي ازی یک به ،دوره هر در ،پول این و بریزند مشترك "صندوق" یک در را خود هاي پول ،منظم
 اقساطي آور جمعي برا گروهاعضاي  ماهیانه، فواصل در. شود می جمع دالر 300 ماهانه که يطور به بگذارند، صندوق در دالر 15 کدام هر ،ماه ستیب مدت

 بنابراین، .کنند پول دریافت دوباره توانند ینم نکند، افتیدر دالر 300 عضو هر کهی زمان تای قبل هاي کننده دریافت ،ندیآ یم گردهم ،افراد به آن اعطاي و
ROSCAs که ندکن میتبدیل  تري بزرگ هاي هیسرما به را مقادیر کم آن و دنگیر می آنها از ،شود می خانوار وارد که را مازادي منابع ازی کم ت،یموفق با 

رویه  دارد، مشخص انییپا و آغاز ،ROSCA عمر طول. دارد ییایمزا ،روش این یسادگ. گیرد قرار استفاده مورد عمده هاي خرید براي دتتوان می
یک فرد به فرد  از ماًیمستق ولزیرا پ ،ستین نقد وجوه نگهداري و انباشتنیازي به  ،ROSCA در همچنین .است شفاف و ساده کامالً ،آن حسابداري

   ). 60-57: 2005آرمندراز دي آگیون و مورداچ، (. یابد میدیگر انتقال 
3 Guanxi Community : هاي  به اعتقاد هو، همانند گروه). 55: 2007هو، (است میان افراد ) خونی، جغرافیایی و کاري(گانسکی به معنی ارتباط

و  خویشاوندي در غنا، اجتماعات گانسکی نیز کارکردهاي اجتماعی و اقتصادي بسیاري در چین دارند و در واقع، پلی بین عقاید کنفوسیوسی سنتی
هایی از خویشاوندي در جامعه سنتی  فاً بر اساس کالن یا چرخهشوند که صر آنها گروهی از مردم محلی را شامل می. ها هستند زندگی واقعی معاصر چینی

عامل اخالق در این نوع نظام، از عوامل . اند، بلکه پیرو اصول متفاوت مانند قواعد رفتاري، قومیت، مذهب، قلمرو و زبان خاصی نیز هستند تشکیل نشده
براي مثال، هو در ). 32: 2007هو، (ي اجتماعی، از روابط موروثی بیشتر اهمیت دارند تر است، یعنی پیوندها ارثی و ژنتیکی، مانند روابط خونی بسیار مهم
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که به بهبود تدبیر امور روستایی در سطح محلی  2روستا با شرکت یکپارچگینظام تلفیق و کند؛ و  تسهیل می
دموکراسی محلی در روستاها که به موجب آن به روستاییان، اجازه داده شد که بر  گیري با شکل. کند کمک می

گیري کنند، اداره این نوع نهادها به صورت خودگردان  حلی تصمیماساس هنجارهاي محلی، درباره مسائل م
گرچه اشکال خاص ساختارهاي خودگردان در بین نهادهاي مذکور، کامالً از یکدیگر متفاوت هستند . درآمد

ها و اخالقیات  ، ریشه تداوم نهادهاي فوق در چین، فرهنگ، آداب و رسوم، سنت3به اعتقاد و). 28: 2007هو، (
هاي ارتباطی  و برخی از کارکردهاي شبکه. نیز نهاد غیررسمی دیگري است 4هاي ارتباطی زارعان شبکه .است

گیري شبکه هدفمند و کارکردي و  زارعان را برقراري ارتباطات و پیوند بین خانوارها، ایجاد روابط باثبات، شکل
اجتماعات، متفاوت است، نوع سازوکارهاي  از آنجایی که قواعد). 121: 2003و، (داند  شبکه معامله متقابل می

اصل این است که هدف دموکراسی، یعنی مشارکت مردم، به . دموکراسی در اجتماعات نیز متفاوت خواهد بود
هاي اجتماعی شکل  خوبی، با تأمل و تدبیر تحقق یابد تا ساختار انگیزشی براي انجام تحوالت مبتنی بر ارزش

هاي ذهنی مردم سازگار است و از  ها و زمینه باید بهتر عمل کند، زیرا با ارزشپس منطقاً چنین نظامی . گیرد
اگر . شوند ها در اجرا با مشکل مواجه نمی دانند، پس تصمیم ها شریک می آنجایی که آنها خود را در تصمیم

 
آنها در عین حال که پیوندهاي بسیار خود را با روستاي بومی حفظ کردند، . پژوهش خود دریافت که دو کارآفرین از یک روستا به شهر مهاجرت کردند

هایی در شهر، از روستاي خود، نیروي کار استخدام کردند و بدین ترتیب،  آنها بعد از تأسیس کارخانه. هاي جدید را نیز در شهر ایجاد کردند برخی شبکه
دو کارآفرین مذکور، به دلیل وجود پیوندهاي اجتماعی، به تدریج با استفاده از نیروي کار . در طول بیست سال، کسب و کار خود را رونق و توسعه دادند

عالوه بر این، از فواید استفاده از نیروي کار در روستا که بیشتر از . ر شهر، پلی را بین روستاي بومی و شهر ایجاد کردندهایشان د روستایی در کارخانه
کارآفرینان روستایی چینی، با پیوند ). 35- 34: 2007هو، (تر از نیروي کار شهري بود  هاي آن بود، بهره بردند، زیرا نیروي کار روستایی، ارزان هزینه
 ).285: 2007هو، (هاي جدید بین جامعه روستایی و شهري هستند  روستا و توسعه مؤسسات تجاري شهر و روستا، در جستجوي فرصت-رت شهرمهاج

1 Town and Village Enterprise (TVE) 
2 Integrating Village With Company (IVWC)  : یک ساختار تدبیر امور جدید در مناطق روستایی چین است که با همکاري مردم تشکیل

هاي  در واقع بیانگر یک رابطه قراردادي بلندمدت میان شرکت و روستا در همه جنبه IVWC. شود شده است و از طریق روستا و شرکت اجرا می
ایجاد این نوع ساختار جدید، این است که تمهیدات خانوادگی را ایجاد کند تا بر نگرش هدف کارآفرین از . اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است

کنند و کارفرما صرفاً مسئول توسعه شرکت خود نیست، بلکه  آنها در مشاغل خانوادگی خود کار می. کارکنان شرکت درباره کار در شرکت تأثیر بگذارد
و فرهنگی است و بنگاه را به یک نهاد  ساختار مذکور، ترکیبی از عوامل اجتماعی . ه بر عهده داردهاي اجتماعی را براي توسعه دهکد بیشتر مسئولیت

دهد و با اشکال مختلف هماهنگی، روستا را  همچنین کارآفرین کنترل خود را فراتر از شرکت گسترش می. کند اجتماعی بسیار پرنفوذ در منطقه تبدیل می
، نتیجه طبیعی اصالحات نهادي است که کارآفرین در یک محیط نهادي و بستر بومی فرهنگی در سطح IVWC در واقع. نیز تحت نظارت خود دارد

هو، (داده است  هاي مبادله و نیز ایجاد نظم مطلوب و تمهیدات کارا در جامعۀ محلی انجام  خرد، به منظور ارتقاي کارایی اقتصادي از طریق کاهش هزینه
2007 :35  -38 .(  

3 Wu 
4 Farmer communication networks (FCN) :توانند از یکدیگر  منظور هر نوع تعامل اجتماعی کشاورزانی است که با هم شریک هستند و می

تري از زندگی سوق  هاي ارتباطی زاراعان، آنها را به سبک انسان دوستانه در تقابل با رقابت انحصاري یا استقالل کامل از یکدیگر، شبکه. سود ببرند
این ) 1: شود از هاي شبکه مذکور در ذیل بیان می برخی از ویژگی. شود دهد که وابستگی متقابل، کمک دوطرفه، همکاري و معامله متقابل را شامل می می

و تحقق  هاي تولید در مقیاس خرد به منظور غلبه بر محدودیت) 2کنند؛  شبکه را خود زارعان و بدون فشار یا مداخله خارجی، کنترل و مدیریت می
یک سازمان غیررسمی ) 3شود؛  ها مشاهده می اهدافی که فراتر از ظرفیت و توانایی خانوارها به طور انفرادي هستند، گرایش به همکاري در این شبکه

و اداري را به منظور اي، امکان شکستن مرزهاي جغرافیایی  ها با برقراري پیوندهاي منطقه این شبکه) 4است که از نهادهاي بسیار رسمی متمایز است؛ 
هاي سازمانی  هایی را براي مشارکت افراد بیرونی در کنار کانال هاي مذکور فرصت به جاي نظامی بسته، شبکه) 5کنند؛  اشاعه فناوري و اطالعات فراهم می

 ).134و  121: 2003و، (براي روستاییان، پدیده جدیدي نیست و هزاران سال قدمت دارد  FCN. کنند رسمی فراهم می
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بود، یا اگر ها  و کانونی خاص، منشاء این گونه تصمیم کردند گیري می سیاستمداران به طور متمرکز، تصمیم
  . یافت شد، مسلماً این نتایج تحقق نمی ریزي می روش دموکراسی غربی پایه

ها و  ها و هنجارهاي چین، با توسعه سازگار هستند و چین در فرایند توسعه خود، بر ارزش ارزش 
هاي تجربی  پژوهشدر ... «: گوید طور که استروم، برنده جایزه نوبل می همان. هنجارهاي مذکور اتکاء کرده است

. بوم شناختی تأکید شده است –پیشین، بر اهمیت ایجاد قواعد نهادي متناسب با وضعیت مشخص اجتماعی 
: 2009، 2استروم(» ...مؤثر نیستند 1"یک نسخه، براي همه مناسب است"] مبتنی بر این دیدگاه که[هاي  سیاست

در چین به هر اجتماع و . اي خاص خود را داردها و هنجاره ها، ارزش هر اجتماعی، قواعد، ویژگی). 409
، )1994(به تعبیر ویلیامسون . و هنجارهاي خود، اختیاراتی داده شده است ها تشکلی، متناسب با قواعد، ارزش

براي . ها و هنجارها به جاي قوانین رسمی مورد توجه بوده است در واگذاري اختیارات به مردم، توجه به ارزش
ها و هنجارهاي  شود، باید با ارزش به خوبی اجرا شود، قوانین و مقرراتی که از باال اعمال میاینکه یک برنامه 

هاي سیاسی و اقتصادي  در اکثر کشورهاي جهان سوم، دولت خود به اجراي امور در حوزه. مردم هماهنگ باشد
هاي آنها مرتبط و هماهنگ  هاي اجتماعات و ارزش هاي ذهنی اقشار جامعه، رویه پردازد و قوانین با سازه می

  .نیست
هاي مولد و  برداري از زمین، تأثیر مهمی در رشد انگیزه براي فعالیت سازي در استفاده و بهره خصوصی

برداري، در واقع محترم دانستن حقوق قراردادها  انعقاد قرارداد و واگذاري حق بهره. توسعه چین داشته است
کند و احترام به قراردادها، در حقیقت، نوعی  افراد طرف قرارداد تضمین میبرداري را براي  بهرهاست که مالکیت 

گیري دموکراسی محلی، تأثیر بسیار  همچنین واگذاري  امور به روستاییان و شکل. تثبیت دموکراسی است
مور گیري درباره ا اعطاي اجازه به مردم محلی براي تصمیم. فراوانی بر رشد و توسعه اقتصادي چین داشته است

گیري دموکراسی محلی شد، موجب افزایش مشارکت روستاییان در فرایندهاي  محلی که موجب شکل
عالوه بر این، انتخاب رهبران روستایی توسط خود . گیري شده و مشروعیت دولت را افزایش داده است تصمیم

 3لت با تشویق خودگردانیشود و در نهایت، دو روستاییان و نظارت آنها بر افراد منتخب، موجب کاهش فساد می
پردازد،  روستایی و اعطاي استقالل بیشتر به آنها، حداقل تا حدي مجدداً به ترمیم نهادهاي سیاسی بنیادي می

دهد  ش را براي رسوخ در مناطق روستایی افزایش میا بخشد، و توان و ظرفیت تدبیر امور محلی را بهبود می
  ). 1440: 1997، 4وانگ(
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  الت فوقتحلیلی از تحو
هاي فرهنگی، مانند فداکاري و پشتکار  داري از خصیصه دهد که براي بهره بررسی تحوالت فوق نشان می

دانیم  زیرا همان طور که می. هاي مناسب نیز نیاز است اي از سیاست که در فرهنگ چین وجود دارد، به مجموعه
نیز وجود داشته است، اما اصالحات در آن تغیر فرهنگی، فرایندي بلندمدت است و این فرهنگ در زمان مائو 

ظاهراً عامل مهم توسعه چین در اصالحات دوران بعد از مرگ مائو، مشارکت . زمان دچار شکست شدیدي شد
در  .، یعنی سازوکاري است که مشارکت عمومی جامعه را در تعیین سرنوشت خود تأمین و تضمین کرد1کامل

اگر . ار مهم است، در شیوه جدید همکاري گسترده مردمی به کار گرفته شداین میان، عامل فرهنگ که یقیناً بسی
ساز آنها بدانیم، براي مردم  سرنوشت هاي هاي مردمی در تصمیم ها و خواسته دموکراسی را تجلی آراء، اندیشه

ترین  در پایین ایجاد انگیزه. شد ها در تحقق دموکراسی برداشته میلیارد نفر جمعیت، یقیناً اولین گام 5/1چین با 
گیري درباره امور جمعی توسط خود مناطق، موجب شد ثمره مشارکت و تالش آنها در سطح  سطوح و تصمیم

محترم دانستن حقوق قراردادها،  برداري از زمین، بهره واگذاري حق. فردي و جمعی به سرعت چشیده شود
فعالیت گردید و به ملموس بودن نتایج براي گیري به مناطق و روستاها، موجب رشد انگیزه  اعطاي حق تصمیم

هاي مذکور، استقبال کرده و پذیرش این تغییرات و گسترش مشارکت  مردم از دگرگونی ظاهراً. آنها انجامید
هاي پیشین نشان  هاي پژوهش زیرا همان طور که بیان شد، یافته. مردم، تأثیر مهمی در توسعه چین داشته است

مردم براي تالش و فعالیت اقتصادي افزایش یافته است،   هاي یادشده، انگیزه گونیداده است که بعد از دگر
در واقع این تغییرات، موجب تطابق . تالشی که به لحاظ کمی و کیفی، فراتر از دستاوردهاي جهانی است

که کند  به درستی بیان می 2سن. شود و از این رو، با موفقیت همراه است نهادهاي رسمی و غیررسمی می
شود و  هاي مردم مورد هدف، انجام شود با شکست مواجه می اصالحاتی که بدون توجه به نهادها و نیز خواسته

توجهی مائو  ظاهراً بی). 1971-1973 :2005سن، (توجه به این موضوعات، الزمه انجام هر اصالح موفقی است 
  .به این موضوعات و توجه جانشینان وي، دلیل تحوالت چین است

هاي  ته تغییرات رسمی در قوانین و در واقع این نوع از دموکراسی و حقوق مالکیت، کمتر با شاخصالب
باردهان نیز درباره این موضوع صحبت . معمول در این زمینه هماهنگ است، اما براي چین مفید بوده است

رج از آن کشور سابقه کند که کمتر در خا هایی پیروي می کند و معتقد است که چین در مجموع از سیاست می
هایی  اي، موجب پراکندگی قدرت، استقالل و خودمختاري بیشتر شده و انگیزه تمرکززدایی اقتصادي منطقه .دارد

به ). 5- 4 :2010باردهان، (را در مردم محلی ایجاد کرده که دستیابی به توسعه محلی گسترده را میسر کرده است 
هاي محلی را به آنها واگذار  دولت 3استقالل داخلی _ماً از روي عمدنه لزو_ اعتقاد نورث، دولت مرکزي چین 
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. رسد، تقویت شده است هاي خارج از کشور می اي که از چینی کرده است و این خودمختاري، با سرمایه
العاده از هر دو هستند،  نه بنگاه هستند و نه تعاونی، آنها ترکیبی خارق) TVE(روستا  - مؤسسات تجاري شهر

ترکیبی که خودمختاري فراوانی دارد و به این دلیل، رؤساي بخش کمونیست محلی، حقوق مالکیت امن را ولی 
اي از  اي غیررسمی، مجموعه طور رسمی بلکه به شیوه نتیجه، ظهور نظام اقتصادي بود که نه به. کنند فراهم می

). 19: 2003نورث، (جهان پدید آورد نهادها و قواعد بازي را ایجاد کرد که بیشترین رشد اقتصادي را در کل 
شود که اگر قرار بود اداره مسائل و مشکالت مردمی، همگی به سطوح باالي مملکتی منتقل شود و  تصور 
ظاهراً در چین، . داد براي رفع مشکالت، از نظامی کامالً متمرکز هدایت گردد، چه اتفاقی رخ می ها تصمیم

شود و نه در کشورهاي  و غیرمتمرکز که نه در نظام کمونیستی مشاهده می ترکیبی از اداره امور به طور متمرکز
گذاري کند که پس از سه دهه،  غربی وجود دارد، توانسته است نظامی از تولید و توسعه صادرات را پایه

ن ترین سنگرهاي رقیب را در کشورهاي پیشرفته کنار زند و امروزه نفوذ روزافزون خود را به عنوان دومی بزرگ
   .قدرت اقتصادي بعد از امریکا نشان دهد

اي،  چین در مسیري مثبت و سازنده، با اتخاذ سیاست توسعه غیرمتمرکز و واگذاري استقالل منطقه
اما در عین حال، به منظور حفظ و تداوم . ها و رشد ابتکارات محلی را تقویت و تشویق کرده است انگیزه

محدود و الزام به اینکه از طریق رقابت در عملکرد اقتصادي  ابتکارات محلی در درون یک سري قیدهاي
مشی ارتقاء و  اي، ابتکارات مذکور در خدمت تحقق اهداف ملی باشند، کنترل مرکزي از طریق اتخاذ خط منطقه

  ).143: 2010باردهان، (، از باال تداوم یافته است 2دهی به مقامات محلی و نظام پاداش 1ترفیع رتبه
ایمن بودن حقوق مالکیت و تحقق دموکراسی محلی، اثر فراوانی بر رشد اقتصادي چین داشته شک،  بی

دهد که  چین در زمان مائو نیز رشد  همان طور که بیان شد، نگاهی به نمودار رشد اقتصادي چین نشان می. است
هاي اخیر بیان شده است  نظریهدر . گاه پایدار نبوده است اقتصادي فراوانی را داشته، ولی این رشد اقتصادي، هیچ

نورث و همکارانش بر این موضوع تأکید . که حقوق مالکیت و دموکراسی، تأثیر مهمی در پایداري رشد دارند
هاي بیشتري، رشد را  در تعداد سال) دموکراسی(آنها معتقدند در حالی که کشورهاي داراي نظم عام . کنند می

چنین حالتی ندارند و این موضوع، دلیل ) دیکتاتوري(اي نظم طبیعی کنند، در مقابل کشورهاي دار تجربه می
درك شرایط توسعه همزمان نهادهاي سیاسی و «: نویسند این زمینه می آنها در . ثروتمند بودن دموکراسی است

. مانند کند که چرا کشورهاي فقیر، فقیر می اقتصادي در دو نوع نظم اجتماعی، به تبیین این موضوع کمک می
آید که کشورها قادرند در بلندمدت از رشد مثبت در درآمد سرانه حمایت  شد اقتصادي هنگامی پدید میر

کشورهاي فقیر، به دلیل رشد بسیار کندتر، فقیر نیستند، آنها فقیر هستند، زیرا رشد درآمد منفی را در .... کنند
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تفاوت بین .... اند ي مذکور مشاهده کردهها تر درآمد را در سال و کاهش سریع  هاي بیشتري داشته تعداد سال
عملکرد اقتصادي جوامع با دسترسی محدود و با دسترسی فراوان، توانایی متفاوت دو نوع نظم اجتماعی مذکور 

 »شود ها را شامل می هاي ناگهانی تا شوك تغییري که طیف وسیعی از دگرگونی. دهد را براي تغییر نشان می
آنها در تبیین بهتر این موضوع، از بحث تأثیر رقابت و نوآوري بر رشد اقتصادي  ).57: 2009نورث و همکاران، (

. است 1پذیر خصوصیت نهایی نظم عام، کارایی تطبیق«به اعتقاد آنها، . کمک گرفتند که شومپیتر مطرح کرده است
پذیري  بیقنظم عام، وسایل تط. شود هاي فراوانی روبرو می هاي طبیعی، نظم عام با شوك مانند دولت

در این جوامع، به دلیل دسترسی باز، در . کند هایی فراهم می پذیرتري را براي مواجه با چنین چالش انعطاف
شود که با  منصبانی می رقابت سیاسی، موجب پیدایش صاحب. شود هایی تولید می مواجه با مسایل غامض، ایده

شکست در انجام چنین امور : ها دارند ادن سیاستد اي قوي براي تطبیق  اي معطوف به مشکالت، انگیزه شیوه
نظام سیاسی تخریب، خالقیت شومپیتري را نیز ماندگار . شود اي، موجب از دست رفتن قدرت می پرمخاطره

هاي خالق براي حل مشکالت دشواري که به اعتقاد  حل در نتیجه، مخالفان سیاسی، براي ابداع راه. کند می
  .اي قوي دارند د، انگیزهمنصبان، بدون حل هستن صاحب

هاي نامطلوب  هاي جدید و کنار گذاشتن ایده هاي طبیعی، در تولید ایده بنابراین، وجود نظم عام در دولت
اي موجب توانایی بسیار زیاد آن براي  پذیر نظم عام، تا اندازه کارایی تطبیق. در حل مشکالت جدید، مؤثر است

این است که در ) هاي طبیعی مانند دولت(فقیر ماندن کشورهاي فقیر  دلیل. شود دستیابی به رشد بلندمدت می
نورث و همکاران، (» ها ایستادگی کنند توانند در برابر شوك مقایسه با کشورهاي با دسترسی باز، بسیار کمتر می

در یک هایی است که  به اعتقاد هایک، مهم سازوکار. را بیان کرد 2توان نظر هایک در نهایت، می). 63: 2009
به نقل از ، 1960هایک، (شود  فرایند دموکراتیک وجود دارد و ارزش دموکراسی، در بلندمدت مشخص می

  ). 2008، 3پاپایونیایوس و سیورونیوس
خالف آراي مخالفان دموکراسی، مجموعه اصالحاتی که بعد از مرگ مائو  در مجموع، باید گفت که بر 

گردیده، موجب شده است که حقوق مالکیت، محترم دانسته شود و دموکراسی محلی پدید آید که عامل  آغاز
نکته مهم این است که بر خالف بسیاري از کشورهاي جهان . هاي اخیر بوده است اصلی توسعه چین در سال

ورد توجه قرار گرفته سوم که در آنها شرکت در انتخابات، معادل با دموکراسی است، در چین مشارکت مردم م
چین از رویه معمول و متعارف غرب در اجراي . هاي اخیر فراهم کرده است که بستري مناسب براي پیشرفت

ها، اعطاي  دادن مردم در تصمیم  دموکراسی استفاده نکرده، بلکه تحقق اهداف دموکراسی را با مشارکت
هاي بومی آن جامعه مورد توجه قرار  به خصلتهاي محلی و بر اساس توجه  خودمختاري و اختیار به حکومت
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کند  تاکنون به این موضوع کمتر توجه شده است، اما تأملی ژرف و دقیق در این زمینه، مشخص می. داده است
چین بسیاري از . هاي فراوانی را در عملکرد اقتصادي ایجاد کرده است که توجه به دموکراسی محلی، دگرگونی

هاي سیاسی، اقتصادي، صنعتی و فنی، به طور متمرکز در سطوح باالي  ا در بخشاموري را که برخی کشوره
دهند، به خود مردم واگذار کرده و از این طریق، دولت مرکزي فراغت و فرصت الزم را به  مملکتی انجام می

  . دست آورده تا زمان و امکانات خود را به تدبیر امور کالن مملکتی و نه امور جزئی محلی تخصیص دهد
  

  گیري نتیجه
هاي  یافته. همان طور که مالحظه شد، چین در طول سه دهه اخیر، رشد اقتصادي فراوانی را داشته است

دهند که در فرهنگ چین، همکاري و از خودگذشتگی براي دستیابی به اهداف جمعی  پژوهش حاضر نشان می
برداري از آنها، به  اقتصادي کافی نیستند و براي بهرهوجود دارد، اما موارد مذکور، به تنهایی براي تحقق توسعه 

دلیل این ادعا نیز این است که تحول فرهنگی، فرایندي . هاي مناسب نیز نیاز است اي از سیاست مجموعه
مدت است و این فرهنگ در زمان مائو نیز وجود داشته است ولی اصالحات اقتصادي، در آن زمان دچار  طوالنی

هاي مناسب از سوي جانشینان مائو، یعنی اعطاي قدرت  س از اجراي سیاستپ. شکست شدیدي شد
گیري  کردن بستر مناسب براي شکل  ، تضمین حقوق مالکیت، فراهم)6: 1379دوراشنگ، (گیري به مردم  تصمیم

هاي  چین برنامه. برداري از فرهنگ به منظور تحقق توسعه در چین فراهم شد دموکراسی محلی، زمینه بهره
عالوه بر این، چین بستر الزم را براي . اي را با توجه به خصوصیات فرهنگی خود تدوین کرده است سعهتو

ها و  شبکه«. اند هاي مذکور، تأثیر مهمی در توسعه چین داشته هاي محلی فراهم کرده است و تشکل ایجاد تشکل
ها و هنجارهاي اجتماع خاص  رزشهاي غیررسمی محلی نیز پیوندي قوي با عوامل فرهنگی دارند و با ا تشکل

ها و فرهنگ محلی یا اجتماعی  هاي محلی، نمایانگر ارزش در واقع، تشکل). 25: 2007هو، (» متناسب هستند
  . خاص هستند

گیرد که سازوکارهاي اجرایی و اداري  فرهنگ زمانی در خدمت توسعه اقتصادي کشور قرار می
کاري که بعد از مائو انجام شد، در حقیقت همین امر بود و دلیل . دگیري کالن کشور، با آن انطباق یاب تصمیم

هاي  در واقع، ارزش. هاي برگرفته از فرهنگ خود بوده است موفقیت چین، هماهنگ کردن توسعه با ارزش
به وجود آورده و دلیل موفقیت چین  1ها تداوم یافته، وابستگی به مسیر خودانگیخته و درونی فرهنگی که سال
چین هنوز بر اساس سنت و عناصر «. هاي مذکور سازگار کرده است این بوده که توسعه خود را با ارزش

در واقع، در آنجا هنوز اجراي یک راهبرد ترکیبی تداوم دارد که در آن تلفیق و . شود فرهنگی غالب اداره می
در چین دولت فقط هادي ). 42: 2007هو، (» توجه قرار گرفته استپیوند نهادهاي رسمی و غیررسمی مورد 

از . کنند هاي محلی، بستر مناسب فراهم می است و قواعد رسمی، هدایت کالن را بر عهده دارند و براي تشکل
هاي چند هزارساله بها داده شده و آنها در جهت اقتصاد مدرن کشور سوق داده  آنجایی که در چین، به سنت
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. را در طول چندین سال داشته باشد% 10نزدیک به ) دو رقمی(د، این کشور توانسته است نرخ رشد ان شده
سال گذشته، بیشتر نتیجه تأثیر مثبت سنت است تا نتیجه  25اي در چین، در طول  موفقیت اصالحات توسعه...«

ها، رفع مسائل و  گیري ز تصمیمدر چین با عدم تمرک). 278: 2007هو، (» ...آمیز نهادهاي رسمی تغییرات موفقیت
مشکالت در سطح منطقه و مهمتر از همه، محترم دانستن حقوق مالکیت افراد، انگیزه الزم را براي مشارکت 

  . ها را سرعت بخشیدند فراگیر مردمی به وجود آوردند و چشیدن طعم شیرینی حاصل از تالش
وسعه انسانی در چین، باید گفت عواملی مانند هاي ت به طور کلی، در تبیین رشد اقتصادي و بهبود شاخص

هاي جمعیتی، جنگ تجاري، عدم رعایت حقوق مالکیت در  در مراحل اولیه توسعه بودن، برخورداري از مزیت
تر از همه اصالحات نهادي که موجب شده است حقوق مالکیت رعایت شود و نوعی  المللی و مهم سطح بین

  .هاي توسعه است لی رشد شتابان و بهبود شاخصدموکراسی محلی پدید آید، عامل اص
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