به نام آنكه جان را فكرت آموخت

1

3

9

6

تقدیم به
وجیـهه که با شکیبایی به متاشا نشسـت جعفر
آزاده و پروای بیامنندش برای فرودستان مهدی

اقتصاد سیاسی

اقتصاد فقیر

سرشناســه :بنرجی ،آبهیجیت وی-1961 ،.م /Banerjee, Abhijit V /.عنوان و نام پدیدآور :اقتصاد فقیر:
بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی /آبهیجیت بنرجی ،استردوفلو؛ مترجمان :جعفر خیرخواهان،
مهدی فیضی/مشخصات نشر :تهران :انتشارات دنیای اقتصاد /1392 ،مشخصات ظاهری 396 :ص :.نمودار/
فروســت :اقتصاد سیاسی /شــابک/978-600-7106-07-5 :وضعیت فهرستنویسی :فیپا /یادداشت:
عنوان اصلی/Poor economics: a radical rethinking of the way to fight global poverty, c2011 :
یادداشــت :کتابنامــه :ص /382-367 .یادداشــت :نمایه/موضوع :کمکهای اقتصادی  --کشــورهای
در حال رشــد /موضوع :فقر --پیشــگیری /شناســه افزوده :دوفلو،اســتر-1972 ،م /.شناســه افزوده:
 /Duflo, Estherشناســه افــزوده :خیرخواهان ،جعفر ،-1347 ،مترجم /شناســه افــزوده :فیضی ،مهدی،
 ،-1359مترجم /ردهبندی کنگره7 1392 :الف9ب /HC59 /7/رد هبندی دیویی/338/90091724 :
شماره کتابشناسی ملی3238506 :

اقتصاد سیاسی

اقتصاد فقیر

بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی

آبهیجیت َب ِنجی؛ اسرت دوفلو
مترجمان جعفر خیرخواهان (عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی مشهد)
مهدی فیضی (عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد)

اقتصــاد /مؤلف :آبهیجیــت بَنِرجی؛ اســتر دوفلــو /مترجمان:جعفــر خیرخواهان،

اقتصاد فقیر /ناشــر :انتشــارات دنیــای
عضــو هیــأت علمــی جهاددانشــگاهی مشــهد /مهــدی فیضی ،عضــو هیــأت علمی گــروه اقتصاد دانشــگاه فردوســی
م فتاحی /ناظــر فنی :انوشــه صادقــیآزاد /نوبت چاپ؛
مشــهد  /طراح جلــ د و يونیفورم :حســن کریــمزاده /صفحــهآراء :مری 
شــمارگان :دوم 1396-؛ 1100نســخه /شــابک /978-7106-07-5 :لیتوگرافــی ،چــاپ و صحافــی :شــادرنگ /تمــام
حقــوق این اثر محفوظ و متعلق به نشــردنیای اقتصا د اســت /نشــانی انتشــارات و فروشــگاه :تهــران ،خیابان شــهی د مطهری،
بین میرزای شــیرازی و سنایی ،شــماره /370تلفن  / 87762740-43 :دورنگار /87762744 :پست الکترونیک/book@den.ir :
پایگاه اینترنتیbook.den.ir :

در اين كتاب مي خوانيد

11
31

مقدمه مترجمان
پیشگفتار نویسندگان

37
47

فصل اول :دوباره بیاندیش ،دوباره
گرفتار شده در فقر؟

57
61
68
75
75
77
81

فصل دوم :یک میلیارد گرسنه؟
آیا بهراستی یک میلیارد انسان گرسنه وجود دارد؟
آیا واقعًا تغذیه فقرا مناسب و بهانداز ه کافی است؟
چرا فقرا این اندازه کم میخورند؟
چه کسی میداند؟
مهمتر از غذا
آیا واقعًا دام فقر تغذیه -محور وجود دارد؟

85
87
94
94
96
97
101
104

فصل سوم :میوههای آسانچین برای سالمت بهتر (جهانی)؟
دام سالمت
چرا از این فناوریها بیشتر استفاده نمیشود؟
معجزههای کماستفادهشده
اشتیاق به سالمت بهتر
پول برای هیچ
آیا دولتها مقصرند؟
درک رفتار سالمتجویی

104
106
109
113
116
118

آیا رایگان به معنای بیارزشبودن است؟
ایمان؟
باورهای ضعیف و ضرورت امید
تصمیمهای سال نو
سقلمهزدن یا متقاعدکردن؟
منظره از دید ما

121
123
127
130
134
136
138
141
141
144
149
155

فصل چهارم :شاگرد اول کالس
جنگهای عرضه -تقاضا
ادعای تقاضامداران
تاریخ شگفتانگیز انتقالهای نقدی مشروط
آیا سیاست آموزشی باال به پایین مؤثر است؟
مدارس خصوصی
برنامه پریثام در مقایسه با مدارس خصوصی
مصیبت انتظارات
منحنی -Sمانند واهی
نظامهای مدارس نخبهگرا
چرا مدارس ناموفق هستند
بازمهندسی آموزش و پرورش

161
164
171
173
177
181
186

فصل پنجم :خانواده بزرگ پاک سودارنو
مشکل خانوادههای بزرگ چیست؟
ی خود را کنترل میکنند؟
آیا فقرا تصمیمهای بارور 
رفتار جنسی ،هماپوشهای مدرسه و مردان سالخورده هوسباز
تصمیم چهکسی؟
فرزندان بهمثابه ابزارهای مالی
خانواده

195
197
205
208
212
218

فصل ششم :مدیران پابرهنه صندوقهای سرمایهگذاری تأمینی
مخاطرههای فقیر بودن
دادوستد تأمینی
به یاری هم شتافتن
شرکتهای بیمه در خدمت فقرا کجا هستند؟
چرا فقرا بیمه نمیخواهند؟

223
226
228
234
237
243
250

فصل هفتم :مردان کابلی و خواجگان هندی :بررسی اقتصادی (نه چندان) ساده وامدادن به فقرا
وامدادن به فقرا
بررسی اقتصادی (نه چندان) ساده وامدادن به فقرا
بینشهای خرد برای برنامهای کالن
آیا اعتبار خرد مؤثر است؟
محدودیتهای اعتبار خرد
بنگاههای بزرگتر چگونه تأمین مالی میشوند؟

255
256
265
269
275
278

فصل هشتم :آجر به آجر پسانداز کردن
چرا فقرا بیشتر پسانداز نمیکنند؟
روانشناسی پساندازها
پسانداز و خویشتنداری
فقر و منطق خویشتنداری
رهائی از دام

283
286
292
292
294
304
307
308

فصل نهم :کارآفرینان ناخواسته
سرمایهداران بدون سرمایه
کسبوکار فقرا
کسبوکارهای بسیار کوچک و غیرسودآور
بازده حاشیهای و بازده میانگین
کارآفرینی بسیار دشوار است
شغلی دستو پا کردن
مشاغل خوب

319
322
329
333
334
338
341

فصل دهم :سیاستها ،عرصه سیاسی
اقتصاد سیاسی
تغییرات حاشیهای
تمرکززدایی و دموکراسی در عمل
قدرتدادن به مردم
پوشاندن شکاف قومی
در مخالفت با اقتصاد سیاسی

357
367
369

ی فراگیر
بهجای نتیجهگیر 
سپاسگزاری
یادداشتها

385
387
389

درباره مؤلفان
ستایش بزرگان اقتصاد از این کتاب
نمایه

مقدمه مرتجامن

1- Abhijit Banerjee
2- Esther Duflo
3- Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab
4- Dean Karlan
5- Michael Kremer 6- John A. List
7- Sendhil Mullainathan
8- Field Experiments
9- Peter Singer

11

مقدمه مترجمان

کتاب حاضر حاصل سالها پژوهش میدانی برای بررسی جزئیات زندگی بسیار
پیچیده فقرا و مســائل درهمتنیده با آن مانند ســطح پایین بهداشت و تحصیالت
در مناطق فقیرنشین کشورهای در حال توسعه است .نویسندگان کتاب ،آبهیجیت
بنِرجی 1هندی و اســتر دوفلو 2فرانســوی ،بیش از پانزده سال از عمر خویش را
صرف بررســی زندگی فقرا در روستاهای هند ،مراکش ،کنیا ،اندونزی و بسیاری
دیگر از کشــورهای درحال توســعه کردهاند .بنرجی ،اســتاد اقتصاد در مؤسسه
فناوری ماساچوســت (ام.آی.تی) و از مؤسسان آزمایشــگاه اقدام برای مبارزه با
فقر عبداللطیف جمیلِ ( 3جی پَل) اســت که پیش از این در دانشگاههای هاروارد
و پرینســتون نیز تدریسکرده است .او به همراه استر دوفلو ،دین کارلن 4،مایکل
8
کرمر 5،جان لیست 6و ســندهیل مولناتان 7از پیشگامان توسعه آزمونهای میدانی
شــناخته میشود که روشی مهم در ارزیابی سیاستهای توسعه به شمار میرود و
روحی تازه به تالشها برای فقرزدائی دمیدهاست.
فقــر جدای از مســائل اقتصادی همزمــان چالشهای فکــری و اخالقی را
نیز برمیانگیزد .پیتر ســینگر 9،فیلســوف اخالق و اســتاد اخالق زیستی دانشگاه
پرینســتون ،معتقد اســت حمایت نکردن از کودکان فقیر در حال مرگ ،به لحاظ
اخالقی با کشــتن انســانها تفاوت چندانی ندارد .او با همین نوع نگرش راهحلی
نیز برای از میان بردن فقر جهانی ارائه داد ه که بر مبنای کمک اخالقی به کســانی
است که درآمدی کمتر از نیاز خود دارند .سینگر در مقاله کالسیک خود «قحطی،
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فراوانی و اخالق» 1که بیش از چهل ســال از نگارش آن میگذرد ،اســتدالل کرد
زیســتن در فراوانی ،در حالی که دیگران از گرسنگی رنج میبرند ،از نظر اخالقی
ل دفاع اســت :اگر ما میتوانیم بدون فدا کــردن چیزی با اهمیت اخالقی
غیرقاب 
یکســان ،از چیز بدی جلوگیری کنیم ،از نظــر اخالقی موظفیم آن را انجام دهیم.
ســینگر در کتاب «زندگیای که میتوانی نجاتدهی» 2استدالل میکند افرادی که
در رفاه کشــورهای غربی زندگی میکنند ،اخالقًا باید بسیار بیشتر از آنچه در این
کشــورها بهعنوان کمک مرسوم شناخته میشــود ،به موارد انساندوستانه کمک
کنند .ســینگر نیز میپذیرد که مشکالتی در مورد اطمینان از رسیدن پول به جایی
که بیشــترین نیاز به آن هست و استفاده کارآمد از آن وجود دارد ،با این حال فکر
نمیکند این مشکالت عملی نتیجه اصلی او را زیر سؤال ببرد.
پیشفرض ضمنی اســتدالل ســینگر این است که انســانهای نیازمند کمک،
شــناخته شده هستند و تنها کمبود در کمک به آنها است .آمارتیا سن 3،برنده نوبل
اقتصاد ،این پیشفرض را میشکافد و تعریف تازهای از مفهوم فقر ارائه میدهد .او
بــرای برآورد میزان فقر ،به جای درآمد بر قابلیتهای فردی تأکید میکند؛ چیزی که
آن را فقر بهمثابه نابرابری 4مینامد .به نظر او برآورد مجموعه قابلیتها باید نه بر پایه
دستاوردهای واقعی بهزیستی 5بلکه طبق مجموعه فرصتهای واقعی در امکان دستیابی
به آزادی صورت گیرد.
این گونه است که توسعه به مثابه آزادی 6معنا مییابد .اگر آمارتیا سن با طرح مفهوم
قابلیت کارکرد 7نشان داد که فقر ،ناشی از نابرابری در دسترسی به فرصتها است که
اجازه رشــد تواناییهای کارکردی را به افــراد نمیدهد ،بنرجی و دوفلو از این فراتر
میروند و نشان میدهند که چرا فقرا گاه از فرصتهای برابر نیز استفاده نمیکنند (چرا
فرزندان فقرا گاه حتی با وجود دسترسی به مدارس رایگان ،تحصیل نمیکنند) و برای
افزایش اســتفاده از فرصتها چه میتوان کرد (چگونه میتوان نرخ مدرسهروی این
فرزندان را افزایش داد).
استر دوفلو ،استاد اقتصاد توسعه در ام.آی.تی و از مؤسسان و مدیر آزمایشگاه
2- The Life You Can Save
4- Poverty as Inequality
6- Development as Freedom

Famine, Affluence, and Morality
Amartya Kumar Sen
Actual Well-being Achievements
Capability to Function

1357-

 ،John Bates Clark Medal -1معتبرترین جایزه اقتصادی پس از نوبل اقتصاد است که دریافتکنندگان آن
عمومًا در سالهای بعد جایزه نوبل را نیز دریافت میکنند.
 ،Calvó-Armengol International Prize -2هر دو سال یکبار به بهترین پژوهشگر جوان در اقتصاد یا سایر
علوم اجتماعی برای نقش تاثیرگذار در نظریه و فهم سازکارهای تعامل اجتماعی تعلق میگیرد.
3- Le Monde, Cercle des économistes

 ،Elaine Bennett Research Prize -4به اقتصاددان زن زیر چهل سالی داده میشود که نقش تاثیرگذاری
در یکی از شاخههای اقتصاد داشته است.
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اقدام برای مبارزه با فقر عبداللطیف جمیل اســت .حوزه پژوهشی او بر مسائل
خرد در کشورهای در حال توسعه شــامل رفتار خانوار ،تحصیالت ،دسترسی
به خدمات مالی ،ســامت و ارزیابی سیاســتها متمرکز اســت .دوفلو برنده
مدال کالرک  1برای بهترین اقتصاددان زیر چهل سال در آمریکا در سال ،2010
نخســتین دریافتکننده جایزه بینالمللی کالو آرمنــگل 2در  ،2009دارای عنوان
بهترین اقتصاددان جوان فرانســه به انتخاب حلقه اقتصاددانان فرانسه 3در  2005و
برنده جایزه پژوهشــی الیان بنت 4از سوی انجمن اقتصاد آمریکا در  2002است.
او در لیست برترین صد روشنفکر عمومی و متفکر جهانی نشریه فارن پالیسی در
ســالهای  2010 ،2008و  2012قرار داشت ،نشریه تایم او را در  2011در زمره
صد فرد تأثیرگذار جهان قرار داد و نشــریه اکونومیســت نیز او را یکی از هشت
اقتصاددان برتر جوان دنیا میشمارد.
اگر چه این کتاب از ســوی نشریه فایننشــیال تایمز و شرکت گلدمن ساکس
برنده عنوان بهترین کتاب سال در زمینه کسبوکار در  2011شد .به دلیل پرداختن
به پرسشهای بهظاهر ســاده زندگی روزمره (مث ً
ال مطالعه اثر شیوه توزیع پشهبند
بر کاهش ماالریا بهجای بررســی سیاستهای ارزی) گاه مورد انتقاد کسانی قرار
گرفته اســت که این مســائل جزئی و ساده را در شــأن علم اقتصاد نمیدانند و
نویسندگان کتاب را به پایین آوردن بلندهمتی رشته اقتصاد و بهویژه نادیده گرفتن
تصویر اصلی بزرگتر متهم میکنند.
ش جدی بــرای بهبود زندگی
تصویــر بزرگتر نشــان میدهد که دههها تال 
فقرا در کشــورهای در حال توســعه نتایج متفاوت و گاه متناقضی به دنبال داشته
است .اگرچه برخی کشــورها مانند چین پیشرفتهای چشمگیری در کاهش فقر
داشتهاند ،بسیاری دیگر نیز در این مسیر ناموفق بودهاند .کاهش میزان فقر میتواند
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شاخصی خوب برای توسعه پایدار باشد ،اما رشد اقتصادی ضرورتًا به کمتر شدن
نابرابری درآمدی منجر نمیشود.
٭٭٭
تــا پیش از این کتاب ،بحث در مورد کمک جهانی به فقرا عمومًا در دو قطب
قرار داشت .در سمت چپ طیف ،جِفری ساکس 1،مدیر مؤسسه زمین 2در دانشگاه
کلمبیــا قرار دارد که اصلیترین عامل فقیر ماندن فقرا را «دام فقر» میداند .به نظر
او اگــر کمکهــای جهانی بتواند آنها را از دام فقر بیرون بکشــد ،خود میتوانند
مسائلشــان را حل کنند .در سمت راست طیف ،ویلیام ایسترلی 3،استاد اقتصاد و
مدیر مرکز پژوهشهای توسعه دانشگاه نیویورک استدالل میکند که مسأله اصلی
نه دام فقر بلکه خودِ کمک اســت که فرهنگ وابستگی 4ایجاد میکند ،فقرا را فقیر
نگــه میدارد و آنها را از تنها مســیر واقعی به موفقیت ،که بازار آزاد اســت ،باز
میدارد .چنانکه بنرجی و دوفلو دریافتهاند هر دو دیدگاه بیشتر به حدس و گمان
متکی هســتند تا شواهد دقیق علمی .بســیاری از هدایای خیرخواهانه ،کمکهای
کالن جهانی و تالشهای بیشــمار با نیّت خیر برای از بین بردن فقر شکســت
خوردهاند ،همانطور کــه راهحلهای بازارمحور ،ماننــد کاهش محدودیتهای
تجارت خارجی ،نیز تأثیر محدودی داشتهاند.
ســازکار بازار ،مانند هر ســازکار تکاملی دیگری ،در مسیر خود آنهایی را که
ضعیفتر تشخیص میدهد در وضعیت رفاهی بد و شانس بقای کمتر رها میکند.
بنابراین پرسش اساســی این است که چه سیاستهایی را میتوان پیشنهاد کرد تا
با کمترین میزان انحراف از مســیر تخصیص بهینه منابع ،وضع این عقبماندگان
را بهطور قابل قبولی بهبود بخشــد .اقتصاد توســعه پر از پرسشهاي مهم درباره
داللتهاي این دست سياستها در گذشته و اثرات آنها در آينده است كه تاكنون
عمومًا پاســخهايي قانعكننده نيافتهاند ،اما شاید بتوان همه اینها را در این پرسش
کلیدی خالصه نمود که چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیر هستند؟ پرسشی
با نتایج بســيار گســترده براي رفاه انســانها که تنها با پاسخ دادن به آن است که
میتوان تصمیم گرفت چگونه فقر را به بهترین شکل در کشورهای در حال توسعه
2- The Earth Institute
4- Dependency Culture

1- Jeffrey Sachs
3- William Easterly

Easy tax
2- Opulence
Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters
Timothy Besley
5- Torsten Persson
6- Common Interests
Fragile States
8- Effective State
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کاهش داد .با این وجود کمتر مقولهای در حوزه سیاست عمومی چنین بحثانگیز
بوده است .نظریات مختلف وزنهای متفاوتی به نقش سیاست ،جغرافیا ،فرهنگ،
تاریخ و مداخالت بینالمللی میدهند.
در نخســتین تالشها برای پاسخ به این پرسش ،آدام اسمیت در کتاب ثروت
ملل خود نوشــت «تنها چند چیز مانند صلح ،مالیاتهای ســهلالوصول 1و نظام
قضایی بهنســبت خوب نیاز اســت تا دولتی را از سطح پایین بربریت به باالترین
درجــه توانگری 2برســاند» .بهتازگی کتــاب «پایههای کامیابی :اقتصاد سیاســی
خوشــههای توسعه» 3نوشته تیموثی بزلی 4،اســتاد اقتصاد و علوم سیاسی مدرسه
اقتصاد لندن ،و تورســتن پرسون 5،استاد اقتصاد مؤسســه بررسیهای بینالمللی
اقتصاد در دانشگاه استکهلم ،با استفاده از ابزارهای اقتصاد سیاسی مدرن و ترکیب
نظریه اقتصادی با دادهها ،از ایده پایههای کامیابی آدام اســمیت برای تبیین وجود
خوشــههای توسعه استفاده کرده اســت .بزلی و پرسون برای دستیابی به صلح بر
دوری جستن از دولتهای سرکوبگر و درگیری داخلی تأکید میکنند .در نظر آنها
مالیاتهای ســهلالوصول ،نه به مالیاتهای اندک بلکه به نظام مالیاتی با پذیرش
عمومی گســترده اشاره دارد که مالیاتها را با هزینهای معقول گردآوری میکند و
نظام قضایی بهنســبت خوب ،دارای زیرساختهای حقوقی است که میتواند از
اجرای قراردادها و حقوق مالکیت مطابق قانون پشــتیبانی کند .آنها نشان میدهند
کشــورها معموالً وقتی از هر سه پایه کامیابی بهره میبرند که به نهادهای سیاسی
منسجم شکل داده باشند تا منافع مشترک 6را ترویجدهند و تامین کاالهای عمومی
را تضمینکنند .نبود منافع مشــترک یا نهادهای سیاســی منسجم میتواند وجود
خوشــههای بسیار متفاوت توسعه را در دولتهای آسیبپذیر 7تبیین کند؛ آنها که
از فقر ،خشونت و ظرفیت ضعیف دولتی به تنگ آمدهاند.
کتاب پایههای کامیابی با این مشــاهده مهم شــروع میشود که تقریبًا همه
تحلیلهای اقتصادی وجــود دولتی کارآمد  8را از پیش فرض کردهاند ،با اینکه
این وضــع رضایتبخش تنها در تعداد کمی از کشــورها در دورههایی کوتاه
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وجود داشته است .سپس پرسشــی مهم را مطرح میکند :اساسًا دولتی کارآمد
در وهلــه اول چگونه بهوجود میآید؟ این پرســش از این رو که پیششــرط
رشــد اقتصادی و رهایی از فقر است ،در مرکز فهم توسعه اقتصادی قرار دارد
و بــا این وجود تاکنــون اقتصاددانان کمتر به آن پرداختهاند .بزلی و پرســون
این پرســش را به سه پرسش جزئیتر شکســتهاند :چه نیروهایی ظرفیتهای
دولتســاز  1را شــکل میدهند و چرا آنها از کشــوری به کشــور دیگر تغییر
میکنند؟ چه عواملی خشــونت سیاسی ایجاد میکنند؟ و چهچیزی خوشهبندی
نهادهای دولتی ،خشــونت و درآمــد را تبیین میکند؟ پاســخها نیز به همین
ترتیب سهگانه اســت :نبود سرکوب و خشونت سیاســی داخلی ،وجود نظام
مالیات ســاده واجرایــی و نظام قضائی کــه قراردادها را اجرا و بهرهکشــی
خصوصی و عمومی را محدود میکند.
در ادامه تالشها برای پاســخ به پرسش کلیدی چرایی کامیابی یا شکســت
2
کشــورها ،کتاب «چرا ملتها در میمانند :ریشــههای قدرت ،کامیابی و فقر»
4
نوشــته دارون عجماوغلو 3 ،اســتاد اقتصاد در ام.آی.تی و جیمز رابینســون،
اندیشــمند سیاسی و استاد دانشــگاه هاروارد درواقع درباره تفاوتهای عظیم
درآمدی و شــیوههای زندگی است که کشورهای ثروتمند را از کشورهای فقیر
جدا میســازد .عجماوغلو و رابینسون میکوشــند جزئیات استدالل و شواهد
خــود را در تایید فرضیهای ارائه دهند که موفقیت اقتصادی یک ملت را با کیفیت
نهادهای سیاسی آن تعیین میکند.
آنها توضیح میدهند که از ســویی چگونه شــهروندان کشــورهای ثروتمند،
فرادســتان 5کنترلكننده قدرت را سرنگون و جامعهای با دولتهای فراگیر 6ایجاد
کردهاند که در آن با توزیع گســترد ه حقوق سیاســی ،دولت در برابر شــهروندان
پاسخگو و مسئول است و انبوه مردم میتوانند از فرصتهای اقتصادی بهرهبرداری
7
کنند؛ از ســوی دیگر چرا ملتهای اســیر دست فرادستان و دولتهای بهره ِ
کش
1- State-building Capacity
2- Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty

ل عاملی و محمدرضا فرهادیپور از ســوی انتشــارات دنیای اقتصاد با عنوان«چرا
این کتاب با ترجمه پویا جب 
کشورها شکست میخورند :سرچشمههای قدرت ،ثروت و فقر» منتشر شده است.
5- Elites

4- James Robinson
7- Extractive States

3- Daron Acemoglu
6- Inclusive States
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خودکامه در چرخه معیوب ســرکوب نوآوریهای فنی و آزادی فردی و اقتصادی
درمیمانند.
٭٭٭
رویکرد نهادی عجماوغلو-رابینســون و بزلی-پرسون در کنار رویکرد آزمونی
بنرجی و دوفلو دو رویکرد بهنســبت جدید را در اقتصاد توسعه تشکیل میدهند.
مســأله توســعهنیافتگی و فقر درواقع حاصل هزاران مســأله کوچکتر است که
راهحلهای احتمالی آنها ضرورتًا در یک راســتا نیستند .رویکرد کتاب حاضر نیز
بر این اســت که از پرسشهای بزرگ در اقتصاد توسعه در دو سوی قطب (مانند
اینکه چقدر باید به بازار آزاد در کمک به فقرا باور داشته باشیم؟ و آیا اساسًا کمک
جهانی نقشــی در این زمینه ایفا میکند؟) فاصله بگیرد و به پرسشهای کوچکی
(مانند چطور با ماالریا یا اسهال بهتر مبارزه کنیم؟ چگونه نرخ مدرسهروی کودکان
فقیر را افزایش دهیم؟) بپردازد.
شیوه نگاه بنرجی و دوفلو در سراسر این کتاب ،توجه به جزئیات ،درک روش
تصمیمگیــری مردم و تمایل به تجربه و آزمایش اســت .بــه این ترتیب آنها بهتر
توانستند بینشهای اولیه و انگیزههایی را دریابند که تصمیمهای فقرا و زندگیهای
آنها را راهبری میکند؛ اینکه آیا تصمیمهایشان ،مثالً در باب تحصیالت یا اندازه
خانواده ،آنها را فقیر میکند و یا چون از بداقبالی فقیر هستند بهناچار تصمیمهایی
از این دســت میگیرنــد .در نهایت این یافتهها بصیرتهــای جالبی را در مورد
انگیزهها در زندگی فقرا بهدســت میدهند و نشان میدهد که سیاستهای مبارزه
بــا فقر چهوقت نتیجه میدهد و چهزمانــی نتیجه نمیدهد و چرا .قوه اقناع کتاب
از ســویی در خواست نویسندگان آن برای شــنیدن صدای فقرا و فهم چگونگی
تطابق آنها با شرایط و از سوی دیگر تمایل نداشتن برای بسنده کردن به پاسخهای
بیشکلی و ایدئولوگشــده نهفته است .بهطور خالصه کتاب حاصل پیوند مبارک
کنجکاوی با ذهن باز و احترام به شواهد ارزیابیها است.
پیام کتاب این اســت که یک راهحل طالیی کالننگر برای مبارزه با فقر وجود
ندارد و نخســتین قدم به منظور اصالح روشهای پیشین ،فهم دوباره ماهیت فقر
اســت .بنابراین بنرجی و دوفلو بدون کالناندیشــی در مورد سیاستهای مبارزه
با فقر ،بهشــکل خرد به راهحلهای ممکن آن فکر کردند و نشــان دادند وقتیکه
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سیاستهای بهدقت طراحیشــده ،زمینه فرهنگی-اجتماعی خاص زندگی جامعه
هــدف خود را لحاظ کند ،حتی تغییراتی کوچک در ســازکار ارائه کمک جهانی
میتواند بهطور چشــمگیری کارایی آن را متحول سازد .به این ترتیب استداللها و
سیاستهای پیشنهادی آنها نه تنها با مجموعه دادهها و شواهد تجربی بلکه با داستانها
و روایتهای زندگی فقرا همراه شده است .این دیدگاه پایین به باال اعتبار خاصی به
کتاب میبخشد .خوانندگان کتاب بهخوبی درمییابند برای اینکه دنیا را به مکانی بهتر
برای زندگی تبدیل کنیم ،نیازمند شواهد قوی فراتر از نیّات خیر هستیم.
ک به
موفقیت این کتاب در جلب توجه به دو مســأله اساسی سیاستهای کم 
فقرا اســت :نخســت با اینکه بودجههای کمک جهانی به کشورهای فقیر به دهها
میلیارد دالر ســرمیزند ،همچنــان برای تحلیل نتایج و ارزیابــی کارایی آنها کار
بسیار کمی صورت گرفته اســت .حتی زمانی هم که این سیاستها بررسی شده
اســت ،اغلب با روشهای تورشداری همراه بوده است و بهاین ترتیب همچنان
ســویه علیّت نمیتواند چندان روشــن باشــد .دوم اینکه عمومًا تاکنون به آنچه
فقرا میگویند و انجام میدهند ،توجه کافی نشــده است .رفتاری که ممکن است
غیرعقالنی به نظر برســد ،چهبسا تنها به دلیل ناتوانی ناظر بیرونی در فهم دقیق و
کامل فرایند تصمیمگیری در شرایط فقر باشد .بنابراین از یک طرف ،دادههای خرد
باید هســته تحلیل در سیاستگذاری توسعه باشند و از طرف دیگر ،نباید تنها به
آنها بســنده کرد .باید به فراسوی اعداد نگریست و دغدغههای روزمره فقرا را نیز
از میان گپوگفت با آنها دریافت .این کتاب نشان میدهد دلیل شکست بسیاری از
سیاستهای مبارزه با فقر در سالهای گذشته ،فهم نادرست مسأله بر پایه شواهد
سست و نامعتبر بوده است.
فقرا تقریبًا مجموعه ترجیحات و تواناییهای یکسانی مانند سایر انسانها دارند،
اما تصمیمگیری بر پایه اطالعات و منابع کم و با کمترین شــانس و فرصتی برای
خطا ،زندگی آنها را دشــوارتر و پیچیدهتر کرده است .آنها اغلب باید تصمیمهای
دشــواری (مانند اینکه آیا برای خرید داروی گران درمان مادر خود باید تنها گاو
خود را بفروشــم یا این مســأله را به سرنوشــت واگذارم؟) آن هم در شرایط با
اســترس باال بگیرند .فقرا مسئولیت زیادی برای جنبههای گوناگون زندگی خود،
مانند دسترســی به آب ســالم ،بر دوش میکشند در حالیکه این مسائل برای ما،

)2- Randomized Controlled Trials (RCTs

1- Micro-Credit
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ساکنان کشورهای توسعهیافته ،حلشده هستند چرا که عمومًا دولت این امکانات
را بهســادگی برای بسیاری از ما فراهم کرده اســت ،بیآنکه لحظهای به آنها فکر
کرده باشیم .بنرجی و دوفلو میکوشند سیاستهایی طراحی کنند که میتواند تأثیر
واقعی روی بهبود زندگی فقرا داشــته باشــد و راهحلهایی عملی و کارآمد برای
رفع مسائل آنها بیابند ،ضمن اینکه کاستی راهحلهای موجود را نیز آشکارسازند.
مثالً بررســیهای آنها نشــان میدهد که وامدهی خرد 1چندان از جنس معجزهای
نیست که طرفداران آن ادعا میکردند و کمتر از آنچه پیش از این اندیشیده میشد
روشــی انقالبی برای کارآفرینی و مبارزه با فقر است .همچنین نویسندگان کتاب
به این نتیجه رسیدند که فقرا اغلب به این دلیلساده به کسبوکارهای خرد روی
میآورند که چاره دیگری ندارند ،نه به این دلیل که اســتعداد ،مهارت یا اشــتیاق
خاصی برای کارآفرینی دارند.
٭٭٭
بنرجــی و دوفلــو در پژوهشهای خود بــرای مطالعه كارايي سياســتهاي
مداخلهگرايانه در گســترهای از مســائل بهداشــتی ،آموزشی و کشــاورزی (از
بیماریهای مقاربتی جنسی تا غیبت معلمان از مدرسه و استفاده ناکافی از کود) با
2
تحلیل دقیق مجموعهای از شواهد قوی از روش سنجشهای کنترلی تصادفیشده
استفاده کردهاند .اقتصاد توسعه با استفاده از این دست سنجشها در سالهای اخیر
تولدی دیگر یافته ،بســیاری از توانمندترین اقتصاددانان را به خود جلب کرده و
بستری برای آزمون نظریههای بنیادین اقتصاد و منبعی برای توسعه ایدههای مهیج
جدید شده است.
اساســا آزمون ،یکی از بنیادیترین روشها برای بهدست آوردن تبیین علّی از
فرضیهای نظری (تأثیر معنادار متغیر مســتقل بر متغیر وابســته) در علوم طبیعی یا
اجتماعی اســت .بنابراین اســاس یک آزمون عبارت است از اعمال تغییر در یک
متغیر مستقل با ثابت نگهداشتن سایر متغیرها و اندازهگیری اثر آن بر متغیر وابسته.
بهطور کلی سنجشهای کنترلی تصادفیشده ،اثربخشی سیاستها را مانند ارزیابی
اثر داروها در بنگاههای داروســازی بررســی میکنند :یک نمونه بهلحاظ آماری
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تصادفی انتخابشــده معموالً به دو گروه ،شاهد و آزمایش ،تقسیم میشود که از
همه نظر با هم یکسان هســتند اما تنها گروه آزمایش درمان مورد نظر را دریافت
میکند .به این ترتیب میتوان با کنترل ســایر عوامل احتمالی مؤثر ،تغییر معنادار
متغیر وابســته را در مقایسه با گروه شاهد تنها به اثر علّی متغیر مستقل نسبت داد.
چون آزمایششــوندگان بهصورت تصادفی انتخاب و به هر گروه تخصیص داده
1
شــدهاند و هر دو گروه مورد مشــاهده قرار میگیرند ،مواردی مانند اثر هاوثورن
(بهبود کوتاهمدت در کارکرد به دلیل مشــاهده کارکرد فرد دیگر) عم ً
ال تأثیری در
نتیجه آزمایش نمیگذارند ،که این خنثیشدن خود از مزایای سنجش تصادفیشده
است .بنابراین با وجود اینکه انســانها به تغییرات محیطی به شکلهای متفاوتی
واکنش نشــان میدهند ،میتوان همواره مطمئن بود که تغییر رفتار مشاهدهشــده
صرفًا مربوط به عامل مورد نظر است.
اگرچه رويكرد آزمونی در دهه اخیر بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته
و به حل پرســشهاي مهمي در اقتصاد و بهویــژه موضوعات اقتصاد خرد كمك
کرده اســت ،اما همچنان نمیتواند به بســياري از پرسشهاي مهم اقتصاد توسعه
پاســخ دهد .همچنین این روش معموالً دارای هزینههای باال (مث ً
ال بهدلیل نیاز به
دادن مشوقهای مالی به آزمونشوندگان) و دوره زمانی دادهها یا تعداد مشاهدات
محدودتر است .بهویژه در علوم انسانی و اجتماعی تعیین روشی برای اندازهگیری
پیامدهای یک آزمون بهصورت عینی کاری دشــوار اســت .به این ترتیب همواره
باید توجه داشــت که چهوقت و با چه شــرایطی نتایج آزمون در موقعیتی بسیار
کنترلشده ،برای موقعیتی در دنیای واقعی نیز اعتبار 2و روایی 3دارد.
در اقتصاد کالن نميتوانيم (مث ً
ال براي اندازهگيري اثر میانگین سياستهاي پولي
و مالي يا اثر تغيير ماليات بر شركتها) ،متغیرهای اقتصادی را در آزمايشگاه بارها
و بارها تحت شرايطي متفاوت باال و پایین کنیم .تنها يك اقتصاد کالن تحققيافته
وجود دارد كه ميتوانيم از آن براي پاســخ به پرســشهاي مهم استفاده کنیم که
اين مســأله از دقت يافتههاي سیاستگذارانه ميكاهد .افزون بر آن چون دادههای
کالن تاريخياند نه آزمايشــگاهي ،نميتوان روابط ميان دستهاي از متغيرها را در
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حالتي مجزا از بقيه اقتصاد بررســي كــرد و همزمان تمام متغيرهاي ديگر را ثابت
نگاه داشت .بنابراین تنها راه دستيابي به دادههاي تازه اين است كه منتظر بمانیم تا
شاید زمان بهطور طبیعی اين دادهها را در اختيا ر بگذارد .رخدادهایي مانند بحران
مالی که در  2007شروع شد ميتوانند مانند آزمون کار كنند ،مدلها را به جاهايي
برانند كه هنگام ساختشان پيشبيني نميشد و به اين ترتيب توانايي آنها را براي
پيشبيني بیازمایند ،اما اين قبيل رويدادها اندك هستند و ديربهدير اتفاق ميافتند.
اگر انجام سنجشهای کنترلی ،بهویژه در پرسشهای اصلی در علوم اجتماعی
و طبیعی ،بســیار دشــوار و حتی گاه ناممکن باشد ،پژوهشــگران به آزمونهای
طبیعی 1یا به بیانی شبه-آزمونی 2روی میآورند .از آنجا که در این آزمونها امکان
کنترل شــرایط محیط کمتر و همچنین دســت پژوهشــگر در تخصیص تصادفی
آزمونشوندگان بسته است ،متغیرهای ناشناخته را نه میتوان اندازهگیری کرد و نه
میتوان ثابت نگه داشــت و بنابراین معموالً مقداری همبستگی نیز میان متغیرهای
تبیینی 3در دادههای گردآوری شــده وجود دارد کــه از اعتبار آزمونهای طبیعی
نسبت به آزمونهای کنترلشده میکاهد .متخصصان اقتصاد خرد گاه از اين لحاظ
شــرايط بهتري دارند ،چرا که ميتوانند رفتارهاي مختلف را در ميان شــركتها،
بازارها و افراد در محیط آزمایشــگاهی یــا در محیط میدانی ،آزمو ن كنند .معموالً
در صورتی آزمون در محیط آزمایشــگاهی انجام میشــود که الزم باشد دادهها به
صورت تعاملی با محیط رایانهای تحلیل شوند یا نیاز به کنترل با دقتی بیشتر روی
متغیر مســتقل باشــد .وقتی به این ترتیب اثر اصلی بهدست آمد ،سنجش فرضیه
معموالً در محیط میدانی و با افراد حقیقی صورت میگیرد.
٭٭٭
شکلدهی و انتخاب برترین سیاستها در اقتصاد توسعه جدید در حقیقت
حاصــل فروتنی درباره میزان آگاهی و دانش مــا و همچنین خوشبینی درباره
توانایی ما برای یادگیری اســت .ســنجشهای کنترلی تصادفی شــده به فهم
دالیــل فقر و راهحلهــای آن کمک میکنند .اینکه چرا فقرا ،با وجود داشــتن
خواســتهها و تواناییهایی مشــابه با هر کس دیگری از سایر طبقات درآمدی،
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زندگــی بهکلــی متفاوتی دارند؛ چرا آنهــا گاه برای اینکه پسانــداز کنند ،به
دریافت وام نیاز دارند؛ چرا بچههای آنها به مدرســه میروند ولی اغلب چیزی
نمیآموزند؛ چرا از خدمات رایگان بهداشــتی استفاده نمیکنند اما به داروهایی
پول میدهند که نیاز چندانی به آنها ندارند؛ چرا کســبوکارهای بســیاری را
شــروع میکنند اما عمومًا در هیچیک از آنها رشــدی نمیکنند و چرا با وجود
فقر تعداد زیادی بچه میآورند.
بنابراین سیاســتی که تصور میکند فقرا همواره کار درست را انجام میدهند،
بینتیجه خواهد بود .در مشاهده از نزدیک روشن میشود که رفتار فقرا رازآمیزی
خاصی ندارد ،بلکه آنها نیز در برابر الگوهای روانشناســی بسیار مشابهی همانند
ســایر افراد قرار دارند .به نظر میرسد که ما انسانها اساسًا در آزادانه و بیدرنگ
تصمیم گرفتن چندان خوب نیستیم و شواهد کمی وجود دارد که در غیاب اجبار
یا دستکم فشار ،همیشــه کار معقول را انجام دهیم .تصمیمهای زیادی است که
امروز فکر میکنیم دوســت داریم انجام دهیم و به آن پایبند باشیم ،اما وقتی زمان
پایبندی میرســد دیگر نمیخواهیم آن را انجام دهیم .این کتاب نشان میدهد که
اشتیاق برای خوشحالی آنی ،اغلب رفتارهای غیرعقالنی ،بهویژه به تعویق انداختن
تصمیمهــا ،را بهوجود میآورد .به بیان دیگر یک ناســازگاری زمانی میان «ما»ی
در زمــان تصمیمگیری و «ما»ی در هنگام عمل وجود دارد که این فاصله ،موجب
دلواپسی دائمی ما میشود.
همچنیــن اگر من احســاس کنم تمام چیزهایی که آرزویشــان را داشــتهام
هیچوقــت تحقق نخواهند یافت ،چرا باید خود را از اســتفاده از مواهب کوچک
زندگی نیز بــازدارم؟ بخش بزرگی از دلیل آنکه چرا بهنظر میرســد فقرا گویی
بدترین تصمیمهــا را میگیرند (مثالً با آنکه درآمد کافی برای غذا خوردن ندارند
تلویزیون ،گوشــیهای تلفن همراه و سایر کاالهای بهنسبت لوکس میخرند و با
وجود فقر ،هزینههای گزافی برای مراســم عروسی یا عزای خود صرف میکنند)،
میتواند به این دلیل باشد که آنها درواقع با بهزحمت انداختن خود برای پسانداز
کردن و استفاده درست از پول ،شانس خود را برای رسیدن به جایی بسیار متفاوت
بســیار کم میبینند و بنابراین دلیلی نمیبینند که بــه همین لذتهای کوچک نیز
دلخوش نباشند .همانند سایرین ،آنها نیز با نیاز اولیه بشر برای یک زندگی دلپذیر
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برانگیخته میشوند و خرید این قبیل کاالها زندگی بیروح و تکراری آنها را کمی
کمتر ماللآور میکند.
این تمایالت و وسوســهها بخشــی از طبیعت بشر اســت اما برای فقیرترین
مردمــان چنین کوتهبینی به تــداوم فقر میانجامد .انتظــارات در باب اینکه افراد
1
برای انجام چه کاری توانا یا ناتوان هســتند اغلب به پیشگوییهای خودمتحقق
تبدیل میشــود که میتوانــد پیامدهای دردناکی مث ً
ال بــرای کارآمدی برنامههای
سالمت یا مدرسهروی فرزندان داشته باشــد .بنرجی و دوفلو راهحلهایی (مانند
ایجاد حســابهای پسانداز ویژه که افراد پیش از رسیدن موجودی آن به مبلغی
مشــخص ،نمیتوانند پولی از آن برداشــت کنند) برای این رفتارهای غیرعقالنی
کوتاهمدت ارائه میدهند که بالقوه کارآمد هستند.
ت و استفاده از مواهبی زندگیبخش مانند پشهبند یا قرصهای
اگر فقرا به دریاف 
کلرزای آب یا مدرسهســازی یا پادآبستنی که به رایگان یا یارانهای در اختیار آنها
قرار میگیرد ،تمایلی ندارند ،شــاید حتی به این دلیل است که آنها مانند طراحان
این برنامهها ،باور یکسانی به مفید بودن استفاده از آنها ندارند .در این صورت راه
ترغیب آنها به استفاده ،نه الزامًا کاهش قیمت این خدمات که آگاهسازی ساده آنها
است .به این ترتیب یکی از درسهای کلیدی بنرجی و دوفلو از پژوهشهای خود
ن است که فقرا اغلب به اطالعاتی مهم دسترسی ندارند و به چیزهایی باور دارند
ای 
که حقیقــت ندارد .محدودیتهایی مانند عقاید خرافی و کمبود اطالعات مطمئن
آنها را از گرفتن تصمیمات درست باز میدارد.
نویســندگان در کتاب نمونههای بســیاری را میآورند کــه چگونه تنها با در
اختیار قرار دادن اطالعات ســادهای میتوان تفاوتــی معنادار در زندگی این افراد
ایجاد کرد .از دیگر نتایج اساســی کتاب این اســت که با دادن کمی انگیزه به فقرا
میتوان تصمیمگیری درســت را برای آنها آسانترکرد و زندگی آنها را بهشدت
بهبود بخشید .همچنین دالیل خوبی وجود دارد که برخی بازارها برای فقرا وجود
ندارد یا آنها با قیمتهای باالیی در آن بازارها روبهرو هستند که دولتها میتوانند
با شرکتهای خصوصی مانند اعتبار خرد و بیمه سالمت به ایجاد این نوع بازارها
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کمک کنند .ســرانجام تغییر انتظارات جامعه در مورد اینکه آنچه مردم میتوانند و
نمیتوانند انجام دهند ،به فهم بهتر رفتارهای فقرا کمک میکند.
کتاب «بیــش از نّیتهای خیر :چگونه رویکردی جدید در اقتصاد به حل فقر
جهانی کمک میکند» 1،نیز میکوشد چهرهای انسانی به مسأله فقر بدهد .نویسندگان
این کتاب ،دین کارلن 2استاد اقتصاد دانشگاه ییل ،رئیس مرکز آی.پی.اِی 3و همکار
پژوهشی آزمایشگاه ِجی-پَل در ام.آی.تی ،و ژاکوب اپل 4پژوهشگر میدانی مرکز
آی.پی.اِی ،فقرا را نه افراد بســیار عقالنی که برای همه تصمیمهای خود هزینه-
فایده میکنند ،بلکه افرادی مانند ســایر طبقات اجتماعی میبینند که خواســته یا
ناخواسته در وضع ویژهای قرار گرفتهاند .کارلن و اپل در این کتاب برای ارزیابی
برنامههای مبارزه با فقر در کشورهای در حال توسعه ،یافتههای اقتصاد رفتاری 5را
با آزمونهای میدانی و پژوهشهای آکادمیک را با روایتهای ژورنالیستی ترکیب
میکنند .آنها کتاب خود را بهعنوان روشی جدید برای فهم سیاست مؤثر در کاهش
فقر توصیف میکنند و خوانندگان را با خود به روســتاهای آفریقا ،هند ،آمریکای
جنوبی و فیلیپین میبرند .کارلن و اپل نیز اســتدالل میکنند که تغییراتی کوچک
در بانکداری ،بیمه و مراقبت ســامت که گاه غیرعقالنی رفتار کردن انســانها را
درنظر میگیرد ،میتوانند رفاه فقرا را بهطور معناداری افزایش دهد .آنها باور دارند
فهم آنچه در فقرزدائی مؤثر اســت در یک پرسش ساده خالصه میشود« :چگونه
زندگی افراد با بودن یا نبودن سیاستی خاص تغییر میکند؟»
آنهــا در نتیجهگیریهای خــود از ابزارهای اقتصادی ،نگاه روانشناســانه و
بررسیهای تجربی برای بحث درباره مسائل فقر جهانی استفاده کردهاند .چنانکه
کارلن توصیف میکند ،کار آنها شامل «حملهای دو شاخه» 6به مسأله یافتن بهترین
پاسخها به فقر است :استفاده از روشهای ارزیابی دقیق برای آزمودن راهحلهای
فقرزدائی و فهم مسائل و تفسیر نتایج با کمک ابزار اقتصاد رفتاری .کتاب بهخوبی
تبیین میکند که چگونه وقتی جامعه تصمیمهای درســتتر را در دســترستر از
ت گذاشته باشد ،میتوان افراد را به گرفتن تصمیماتی بهتر تشویق
تصمیمات نادرس 

1- More Than Good Intentions: How a New Economics is Helping to Solve Global Poverty
2- Dean Karlan
)3- Innovations for Poverty Action (IPA
4- Jacob Appel
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6- Two-pronged Attack
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کرد .بنابراین یافتههای ِ
کتاب «بیش از نیّتهای خیر» نه تنها برای ارزیابی اثربخشی
کمک خارجی به کشــورهای فقیر بلکه برای بررســی سیاستهای اجتماعی نیز
بهکار میرود.
سیاســتگذاران بــرای زمانی دراز کارهای بســیار زیادی را در کشــورهای
بســیار فقیر انجام دادهاند که حتی در صورت امکان ارزیابی ،عمومًا نتایج چندان
راضیکنندهای نداشــتهاند؛ شــاید بتوان با این رویکرد جدید در اقتصاد توســعه
دســتکم برای زمانی کوتاه به سیاســتهایی پرداخت که نهتنها ادعای اثربخشی
بیشتری دارند ،بلکه تأثیرات آنها قابلاندازیگیری دقیق نیز است .چهبسا این نگاه
انسانیتر پایین به باال بهتر بتواند مسائلی را حل کند که رویکرد باال به پایین تاکنون
در آنها درمانده اســت؛ مسائلی که در نهایت به رنجها و ماللتهای انسان گوشت
و پوستدار میپردازد.
٭٭٭
حتی اگر بــدون توجه به اینکه بــازار رقابتی خود مهمتریــن نهاد اقتصادی
ی به نهادها فروکاسته میشــود ،باید بتوان بر مبنای
اســت ،مسأله توســعهنیافتگ 
نظریههای اقتصادی و با اســتفاده از ابزارهای اقتصــادی توضیح داد که چرا این
نهادها نتوانســتهاند پا بگیرند یا درســت کار کنند .در غیر این صورت این دست
انتقادها درپشت واژههايي كلّي ،زيبا و فاقد معني مشخص و دقيق ،به گاليههايي
سبكســرانه از سختي و خشــونت زبان رياضي و ادعاهاي انساني در بوميكردن
اقتصاد فروكاســته میشــود؛ ادعاهايي كه بهدليل همين ويژگيها نيز تن به تيزي
نقد نميدهند و در فضاي شهودي و انتزاعی ،فارغبال ،تركتازي ميكنند ،بيآنكه
دغدغهاي جدي براي پاسخگويي به پرسشهای مشخصي (چگونه ،چقدر و كجا)
بر مبنای نظریههای اقتصادی داشــته باشند كه بهكار سیاستگذاران برای تحليل و
برنامهريزي اقتصادي یک کشور ميآيد.
در نــگاه جریان اصلی اقتصاد ،فهم چگونگی کارکرد ســازکار بازار ،بهعنوان
یک نظم خودانگیخته به درک تکامل و ساختار سایر نهادهای اجتماعی نیز کمک
میکنــد ،بیآنکه همه پیچیدگیهای تعامالت انگیزشــی اجتماعی را به اصطالح
مبهم نهادها فرو نهد .در حالیکه توصیف کالمی از نهادها ،ضرورتًا به یافتن درکی
تحلیلی از نیروهای شکلدهنده یک نهاد و فهم رابطه متقابل بین ساختار نهادی و
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کارکرد اقتصادی کمکی نمیکند .رد کردن روششناســي تجويزي در اقتصاد و از
جمله رهيافت ابطالگرايي 1الزامًا به پذيرش روششناسي توصيفي منجر نميشود؛
روششناســيای كه با تاكيد بر اهميت زبان و خطابــه و نگاه كيفي به پديدههاي
اجتماعي ،جريان عمده انديشه اقتصاد توسعه را در ایران شكل ميدهد.
سیاستگذاری توسعه چیزی فراتر از کنار هم قراردادن مجموعهای از فروض
برونزا ،اگرچه شــهودی ،و تعدادی ادعای ابطالناپذیر ،اگرچه چشــمگیر ،برای
بهدست دادن نتایجی از پیش مشــخص (مانند انسان کلید توسعه است) میباشد
که بهسادگی از صورتبندی مسأله بهدست میآیند .مادامیکه شرایط ابطال فرضیه
مشخص نشده باشد ،قدرت توضیحدهندگی آن اساسًا نامشخص ،امکان ارزیابی آن
ناممکن و توان راهبردی آن هیچ اســت .اقتصاد توسعه مرسوم در ایران بيش از آنكه
واجد مجموع ه تعريفشــدهاي از اصول و نظريات منسجم و روششناسي مشخص
علمي باشد ،گزارههایی چنان کلی و البته درست را در باب توسعه بیان میکند که از فرط
کلیت ابطالناپذیر مینماید و سیاستهایی که از فرط درست بودن هیچکس مخالف آن
نیست و به هیچ کاری نمیآید و از اینرو نمیتواند دردهای توسعهنیافتگی ما را
که در جزئیات تعامالت انسانی پراکنده است ،درمان کند.
از همان زمان که عباس میرزا ،نایبالســلطنه  19ســاله ،در بهار ســال 1805
میــادی در اردوگاه خود در اردبیل خطاب به فرســتاده دولت فرانســه از علت
ترقیات آنها و ضعف همیشــگی ما میپرسید ،تالش برای درک وضع کنونی این
ممالک اروپایی و ناشــناختگی غرب ،فهم علل ضعف و واپسماندگی کشــور و
چیرگی بر اضطراب و دغدغه تلخ احســاس جاماندگی از قافله تمدن از ســوی
روشــنفکران و برخی دولتمردان آغاز شــد .پس از آن بهخصوص در صدســاله
بعد از انقالب مشــروطه در باب چرایی عقبماندگی و چگونگی توســعهیافتگی
پرسشهای بسیاری به شــکلهای مختلف و از رویکردهای متفاوت مطرح شده
و گاه پاســخهایی ناهمگون نیز ،از نظریه جامعه کمآب و پراکنده و امتناع اندیشه
گرفته تا نظریه استبداد شرقی و استعمار کشورهای صنعتی ،یافته است.
متأسفانه آنچه تاکنون به عنوان اقتصاد بومیشده در ایران به مسأله توسعهنیافتگی

1- Falsification

1- Hypothetical Arguments
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پرداخته ،نسخهای بسیار فلســفی ،کلیگویانه ،روایی و با توصیف کیفی از دانش
عمومی توسعه و نه لزومًا اقتصاد توسعه است که کمترین شباهتی به ادبیات جدید
این حوزه در دهههای اخیر بر مبنای نظریههای خرد ،که قسمتی از آن نیز در این
کتاب منعکس شــده است ،ندارد .پاک کردن تصویر نامرتبطی که نه تنها در مورد
اقتصاد توســعه که بهطورکلی در مورد علم اقتصاد در ایران شکل گرفته تا سالها
نفس نســل جدید اقتصادخواندهها را خواهد گرفت .در كشوری كه هنوز بسیاری
از سیاستپیشــگان و برنامهریزان اقتصــادی آن ،دلباخته الگوهای نهادگرایی در
بدترین شكل فهمناشد ه آن و نظریههای مارکسیسم در عقبماندهترین قرائتهای
آن هســتند و پایهایترین اصول علم اقتصاد محل تردیدهای فیلســوفمابانهاند،
تــاش برای بهبود وضعیت جامعه ،جدالی نابرابر در دو ســطح اســت :دفاع از
ابتداییتریــن اصول عقالنیــت اقتصادی و تالش برای بهرهگیری از اندیشــهها،
تجربیــات و روشهای مدرن اقتصاد برای سیاســتگذاری در اقتصاد بیماری كه
ش از همیشه به هوای تازه نیاز دارد.
بی 
تاکنون عمومًا رویه بر این بود که تنها انسانشناسان به قبایل و مناطق دورافتاده
آفریقــا میرفتند و با مــردم محلی دمخور بودند ،در حالیکــه اقتصاددانان روی
صندلیهای راحتی خود مینشستند و نظریات بنیادین طراحی میکردند .بنرجی و
دوفلو اما بهمنظور فهم بهتر طبیعت فقر ،بهجای بحثهای انتزاعی بیپایان ،شــیوه
انسانشناسانه را برگزیدند ،دستها و لباسها را خاکی کردند ،پا به میدان گذاشتند،
به گوشهکنار روستاها و زاغهنشینهای دورافتاده سر زدند ،به خانههای فقرا رفتند
و با آنها در مورد زندگی و دالیل و انگیزههای تصمیمهایشان صحبت کردند .آنها
با به چالش کشــیدن دانشهای دریافتشده بر پایه استداللهای فرضی 1و بهجای
انتظار کشــیدن برای آماده شــدن و رســیدن دادهها ،خود با طراحی آزمونهایی
در میــدان ،دادههای خرد را جمــع کردند و به این ترتیــب زمینههای تازهای را
برای همکاریهای میان رشــتهای با ســایر حوزههای علوم اجتماعی بهخصوص
روانشناسی و انسانشناسی بهوجود آوردند.
نســل جدید پژوهشــگران اقتصاد در ایران باید به دنبال این باشند که چطور
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میتوان برای بررســی دقیق دالیل توسعهنیافتگی کشور ،به جای بازتکرار مدلها
و الگوهای مرســوم ،فرضیههای تازهای را آزمــود ،نظریههای جدیدی ایجاد کرد
و بر ادبیات جهانی توســعه افزود .این اتفاق در پژوهشهایی در کشــورهایی با
اقتصادهای مشــابه ما مانند اندونزی افتاده است و در ایران نیز دور از دسترس به
نظر نمیرســد؛ کشوری که بهقدری پیچیدگیهای نهادی و ساختاری جالب دارد
و پر از مســائل کارنشده و دستنخورده است که بررسی آنها میتواند بینشهای
تازهای را در شــناخت رفتار افراد و کارآمدی سیاســتها در کشورهای در حال
توسعه ایجاد کند.
در ایران نیز میتوان بهجای متوقف شــدن روی موضوعات دستمالیشــده
مانند ســرمایه اجتماعی و حتی بهجای موضوعاتی کلــی مانند یافتن خط فقر و
شاخصهای آن یا برآورد ميزان و اندازهگيري شدت فقر در ايران ،با رویکرد کاربردی
این کتاب به مســائل ایران نــگاه کرد ،به متن جامعه در مناطــق دورافتاده رفت و با
کشاورزان و مددجویان زیر پوشش کمیته امداد یا بهزیستی نشست ،از زندگی و مسائل
کسبوکارهای کوچکشــان جویا شد ،موضوعات ناب را شناسایی و دادههای مهم
خرد آن را گردآوری کرد و به این ترتیب با دادههای دســت اول به نوشــتن مقاالت
جدید و قابل ارائه در ســطح جهانی دست زد .این بهترین شیوهای است که میتوان
ب آمده را برای کشوری بومی کرد که ادعا میشود شرایط حاکم
علم اقتصاد از غر 
بر آن چنان متفاوت از کشورهای توسعه یافته است که مدلها و الگوهای آنان به
کار اصالح سیاستها و برنامهریزی اقتصادی آن نمیآید.
٭٭٭
مخاطبین این کتاب نهتنها دانشجویان و دانشآموختگان رشتههای اقتصاد توسعه،
روانشناسی ،جامعهشناســی و انسانشناسی بلکه همچنین همه افرادی هستند که
دغدغه بهبود وضع اجتماعی فقرا را دارند و از کمبودها و قابلیتهای محققنشده
آنان رنج میبرند .کســانی که تنها به نیّت خوب در انجام عمل خیرخواهانه بسنده
نمیکنند و تأثیرگذاری و معناداری کوشششــان در بهبــود زندگی دیگران برای
آنها مهم اســت .این کتاب که تا اندازهای با ســالها تدریس در ام.آی.تی و سایر
دانشگاهها رشد کرد ،در بهار  2011برای تدریس در دو درس چالشهایی برای فقر

1- Challenges for World Poverty
2- Foundations of Development Policies
3- http://www.pooreconomics.com/
4- http://mit-ocw.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=4090
5- Poor Economics
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جهانی 1،درسی مقدماتی برای دانشجویانی بدون پیشزمینهای در اقتصاد و درس
بنیادهای سیاستهای توســعه 2برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی و کارشناسی
ارشد در ام.آی.تی ارائه شده است .اسالیدها ،تکالیف درسی و فایلهای تصویری
ایــن دروس در تارنمای کتاب 3قرار دارد که میتوان بهعنوان مواد تکمیلی مطالب
کتاب از آنها استفاده کرد .این کتاب را همچنین میتوان برای تدریس رویکردهای
جدید در اقتصاد توســعه در ایران نیز مورد استفاده قرار داد ،با این امید که بتواند
دریچههای تازهای برای نگاه به مســائل توســعه در ایــران مانند نابرابری ،توزیع
درآمد و سیاســتهای حمایتی برای دهکهای پایین درآمدی بگشــاید .مطالب
یکی از دورههای درسی مرتبط با مطالب این کتاب برای دوره کارشناسی با عنوان
«استفاده از علوم تجربی در آزمون :زمینههای تجارب اقتصادی» در تارنمای پروژه
مشترک دورههای آزاد رایانهای دانشگاه شــهید بهشتی و ام.آی.تی 4قرار دارد که
میتواند یاریگر تدریس این کتاب بهعنوان یک متن درسی دانشگاهی باشد.
مترجمان به جد بســیار کوشش کردهاند تا ضمن وفاداری به متن اصلی ،متنی
پیراســته و روان را به خوانندگان فارسیزبان ارائه کنند و به اینمنظور ،گاه حتی
بهطوری وسواسگونه ،متن برگرداندهشده بارها و بارها بازخوانی و ویرایش شده
اســت .با این وجود مسئولیت تمامی ایرادها و کاســتیهای احتمالی با مترجمان
اســت و باعث خرســندی خواهد بود که خوانندگان دقیق و نکتهسنج ،آنها را به
مترجمــان یادآوری کنند تا در چاپهای بعدی مــورد توجه قرار گیرند .بهمنظور
اطمینان از درک درســت مفاهیم و اصطالحات ترجمهشده ،که گاه معادل فارسی
مناســبی نیز نداشــتهاند ،معادل انگلیســی برخی واژهها و اصطالحات بهصورت
پانویس در هر صفحه آمده است.
5
الزم به توجه است که عنوان اصلی کتاب« ،اقتصاد فقیر» ،ایهامی ضمنی دارد.
از سویی ،شــاید به کنایه ،به ضعف رشــته اقتصاد در تمامی دهههای گذشته در
برخوردی کارا با مسأله توسعهنیافتگی بهطور کلی و فقر بهطور ویژه اشاره دارد و
از سوی دیگر از رویکردی تازه در این حوزه سخن میگوید که بر مبنای زیرعنوان
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آن 1به یک بازاندیشــی بنیادین در مورد فهم اقتصاد فقرا و ماهیت پدیده فقر منجر
میشود .در ترجمه این کتاب کوشیدهایم ،تا جایی که به انتقال مفهوم ضربه نزند،
از واژههای کامالً فارســی استفاده شود .در ادبیات اقتصاد معموالً معادل «تجربی»
برای  Empiricalاســتفاده شده اســت بنابراین برای جلوگیری از تداخل معانی،
واژه «آزمــون» را برای  Experimentبرگزیدیم .به این ترتیب Field Experiment
به «آزمــون میدانی» Lab Experiment ،یــا  Laboratory Experimentبه «آزمون
آزمایشگاهی» Randomized Controlled Trial ،به «سنجش کنترلی تصادفیشده»
و ســرانجام  Experimental Economicsبه «اقتصاد آزمونی» برگردانده میشوند.
همچنین در این کتاب برای گروهی که متغیر مورد نظر در آن تغییر داده میشــود،
« ،Treatment Groupگروه آزمایش» و برای گروه دیگر« ،Control Group ،گروه
س هر صفحه نیز از آن
شاهد» را پیشنهاد کردهایم تمام توضیحات فارسی در پانوی 
مترجمان است.
در پایــان وظیفه خود میدانیم از خانم منصــوره واثق برای همکاری اولیه در
ترجمه سه فصل کتاب تشکر کنیم .آقای رضا امیرزاده ویراستاری کتاب را برعهده
داشــت و بر روانی و خوانایی متن افزود .دوســتان خوبمان آزاده عطاری ،شیوا
تقوی ،حمیدرضا تبرائی ،علی ســرزعیم ،محمدرضــا فرهادیپور و علی مزیکی
نکاتی ارزشمند را در باب این مقدمه یادآوری کردند که از آنان بسیار سپاسگزاریم.
آقایان احمد میدری و مسعود زارع با خواندن فصولی از نسخه اولیه ترجمه کتاب،
نظرات مفیدی ارائه دادند که در نســخه پایانی در نظر گرفته شــد .در پایان الزم
میدانیم از همکاری و صبوری مدیر محترم انتشارات دنیای اقتصاد ،آقای محمود
صدری ،تشکر ویژه نماییم.
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