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مقدمه مرتجامن

کتاب حاضر حاصل سال ها پژوهش میدانی برای بررسی جزئیات زندگی  بسیار 
پیچیده فقرا و مســائل درهم تنیده با آن مانند ســطح پایین بهداشت و تحصیالت 
در مناطق فقیر نشین کشورهای در حال توسعه است. نویسندگان کتاب، آبهیجیت 
بنِرجی1 هندی و اســتر دوفلو2 فرانســوی، 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 کرده  اند. بنرجی، اســتاد اقتصاد در مؤسسه 
فناوری ماساچوســت )ام.آی.تی( و از مؤسسان آزمایشــگاه اقدام برای مبارزه با 
فقر عبداللطیف جمیل3 )ِجی َپل( اســت که پیش از این در دانشگاه های هاروارد 
و پرینســتون نیز تدریس  کرده است. او به همراه استر دوفلو، دین کارلن،4 مایکل 
کرمر،5 جان لیست6 و ســندهیل مولناتان7 از پیشگامان توسعه آزمون های میدانی8 
شــناخته می شود که روشی مهم در ارزیابی سیاست های توسعه به شمار می رود و 

روحی تازه به تالش ها برای فقرزدائی دمیده  است.
فقــر جدای از مســائل اقتصادی همزمــان چالش های فکــری و اخالقی را 
نیز برمی انگیزد. 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 انســان ها تفاوت چندانی ندارد. او با همین نوع نگرش راه حلی 
نیز برای از میان بردن فقر جهانی ارائه داده  که بر مبنای کمک اخالقی به کســانی 
است که درآمدی کمتر از نیاز خود دارند. سینگر در مقاله کالسیک خود »قحطی، 

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
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فراوانی و اخالق«1 که بیش از چهل ســال از نگارش آن می گذرد، اســتدالل کرد 
زیســتن در فراوانی، در حالی   که دیگران از گرسنگی رنج می برند، از نظر اخالقی 
غیرقابل  دفاع اســت: اگر ما می توانیم بدون فدا کــردن چیزی با اهمیت اخالقی 
یکســان، از چیز بدی جلوگیری کنیم، از نظــر اخالقی موظفیم آن را انجام دهیم. 
ســینگر در کتاب »زندگی ای که می توانی نجات دهی«2 استدالل می کند افرادی که 
در رفاه کشــورهای غربی زندگی می کنند، اخالقًا باید بسیار بیشتر از آنچه در این 
کشــورها به عنوان کمک مرسوم شناخته می شــود، به موارد انسان دوستانه کمک 
کنند. ســینگر نیز می پذیرد 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 

نمی کند این مشکالت عملی نتیجه اصلی او را زیر سؤال ببرد.
پیش فرض ضمنی اســتدالل ســینگر این است که انســان های نیازمند کمک، 
شــناخته شده هستند و تنها کمبود در کمک به آنها است. آمارتیا سن،3 برنده نوبل 
اقتصاد، این پیش فرض را می شکافد و تعریف تازه ای از مفهوم فقر ارائه می دهد. او 
بــرای برآورد میزان فقر، به جای درآمد بر قابلیت های فردی تأکید می کند؛ چیزی که 
آن را فقر به مثابه نابرابری4 می نامد. به نظر او برآورد مجموعه قابلیت ها باید نه بر پایه 
دستاوردهای واقعی بهزیستی5 بلکه طبق مجموعه فرصت های واقعی در امکان دستیابی 

به آزادی صورت گیرد. 
این گونه است که توسعه به مثابه آزادی6 معنا می یابد. اگر آمارتیا سن با طرح مفهوم 
قابلیت کارکرد7 نشان داد که فقر، ناشی از نابرابری در دسترسی به فرصت ها است که 
اجازه رشــد توانایی های کارکردی را به افــراد نمی دهد، بنرجی و دوفلو از این فراتر 
می روند و نشان می دهند که چرا فقرا گاه از فرصت های برابر نیز استفاده نمی کنند )چرا 
فرزندان فقرا گاه حتی با وجود دسترسی به مدارس رایگان، تحصیل نمی کنند( و برای 
افزایش اســتفاده از فرصت ها چه می توان کرد )چگونه می توان نرخ مدرسه روی این 

فرزندان را افزایش داد(.
استر دوفلو، استاد اقتصاد توسعه در ام.آی.تی و از مؤسسان و مدیر آزمایشگاه 

1-  Famine, Affluence, and Morality  2-  The Life You Can Save
3-  Amartya Kumar Sen                    4-  Poverty as Inequality
5-  Actual Well-being Achievements 6-  Development as Freedom
7-  Capability to Function
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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، ســالمت و ارزیابی سیاســت ها متمرکز اســت. دوفلو برنده 
مدال کالرک1 برای بهترین اقتصاددان زیر چهل سال در آمریکا در سال 2010، 
نخســتین دریافت کننده جایزه بین المللی کالو آرمنــگل2 در 2009، دارای عنوان 
بهترین اقتصاددان جوان فرانســه به انتخاب حلقه اقتصاددانان فرانسه3 در 2005 و 
برنده جایزه پژوهشــی الیان بنت4 از سوی انجمن اقتصاد آمریکا در 2002 است. 
او در لیست برترین صد روشنفکر عمومی و متفکر جهانی نشریه فارن پالیسی در 
ســال های 2008، 2010 و 2012 قرار داشت، نشریه تایم او را در 2011 در زمره 
صد فرد تأثیرگذار جهان قرار داد و نشــریه اکونومیســت نیز او را یکی از هشت 

اقتصاددان برتر جوان دنیا می شمارد.
اگر چه این کتاب از ســوی نشریه فایننشــیال تایمز و شرکت گلدمن ساکس 
برنده عنوان بهترین کتاب سال در زمینه کسب وکار در 2011 شد. به دلیل پرداختن 
به پرسش های به ظاهر ســاده زندگی روزمره )مثاًل مطالعه اثر شیوه توزیع پشه بند 
بر کاهش ماالریا به جای بررســی سیاست های ارزی( گاه مورد انتقاد کسانی قرار 
گرفته اســت که این مســائل جزئی و ساده را در شــأن علم اقتصاد نمی دانند و 
نویسندگان کتاب را به پایین آوردن بلندهمتی رشته اقتصاد و به ویژه نادیده گرفتن 

تصویر اصلی بزرگ تر متهم می کنند.
 تصویــر بزرگ تر نشــان می دهد که دهه ها تالش  جدی بــرای بهبود زندگی 
فقرا در کشــورهای در حال توســعه نتایج متفاوت و گاه متناقضی به دنبال داشته 
است. اگرچه برخی کشــورها مانند چین پیشرفت های چشمگیری در کاهش فقر 
داشته اند، بسیاری دیگر نیز در این مسیر ناموفق بوده اند. کاهش میزان فقر می تواند 

John Bates Clark Medal  -1، معتبرترین جایزه اقتصادی پس از نوبل اقتصاد است که دریافت کنندگان آن 
عمومًا در سال های بعد جایزه نوبل را نیز دریافت می کنند.

Calvó-Armengol International Prize  -2، هر دو سال یک بار به بهترین پژوهشگر جوان در اقتصاد یا سایر 
علوم اجتماعی برای نقش تاثیرگذار در نظریه و فهم سازکارهای تعامل اجتماعی تعلق می گیرد.

3-  Le Monde, Cercle des économistes
Elaine Bennett Research Prize  -4، به اقتصاددان زن زیر چهل سالی داده می شود که نقش تاثیرگذاری 

در یکی از شاخه های اقتصاد داشته است.
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شاخصی خوب برای توسعه پایدار باشد، اما رشد اقتصادی ضرورتًا به کمتر شدن 
نابرابری درآمدی منجر نمی شود. 

٭٭٭
تــا پیش از این کتاب، بحث در مورد کمک جهانی به فقرا عمومًا در دو قطب 
قرار داشت. در سمت چپ طیف، ِجفری ساکس،1 مدیر مؤسسه زمین2 در دانشگاه 
کلمبیــا قرار دارد که اصلی ترین عامل فقیر ماندن فقرا را »دام فقر« می داند. به نظر 
او اگــر کمک هــای جهانی بتواند آنها را از دام فقر بیرون بکشــد، خود می توانند 
مسائل شــان را حل کنند. در سمت راست طیف، ویلیام ایسترلی،3 استاد اقتصاد و 
مدیر مرکز پژوهش های توسعه دانشگاه نیویورک استدالل می کند که مسأله اصلی 
نه دام فقر بلکه خوِد کمک اســت که فرهنگ وابستگی4 ایجاد می کند، فقرا را فقیر 
نگــه می دارد و آنها را از تنها مســیر واقعی به موفقیت، که بازار آزاد اســت، باز 
می دارد. چنان که بنرجی و دوفلو دریافته اند هر دو دیدگاه بیشتر به حدس و گمان 
متکی هســتند تا شواهد دقیق علمی. بســیاری از هدایای خیرخواهانه، کمک های 
کالن جهانی و تالش های بی شــمار با نّیت خیر برای از بین بردن فقر شکســت 
خورده اند، همان طور کــه راه حل های بازارمحور، ماننــد کاهش محدودیت های 

تجارت خارجی، نیز تأثیر محدودی داشته اند.
ســازکار بازار، مانند هر ســازکار تکاملی دیگری، در مسیر خود آنهایی را که 
ضعیف تر تشخیص می دهد در وضعیت رفاهی بد و شانس بقای کمتر رها می کند. 
بنابراین پرسش اساســی این است که چه سیاست هایی را می توان پیشنهاد کرد تا 
با کمترین میزان انحراف از مســیر تخصیص بهینه منابع، وضع این عقب ماندگان 
را به طور قابل قبولی بهبود بخشــد. اقتصاد توســعه پر از پرسش هاي مهم درباره 
داللت هاي این دست سیاست ها در گذشته و اثرات آنها در آینده است كه تا كنون 
عمومًا پاســخ هایي قانع كننده نیافته اند، اما شاید بتوان همه اینها را در این پرسش  
کلیدی خالصه نمود که چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیر هستند؟ پرسشی 
با نتایج بســیار گســترده براي رفاه انســان ها که تنها با پاسخ دادن به آن است که 
می توان تصمیم گرفت چگونه فقر را به بهترین شکل در کشورهای در حال توسعه 

1-  Jeffrey Sachs     2-  The Earth Institute
3-  William Easterly 4-  Dependency Culture
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کاهش داد. با این وجود کمتر مقوله ای در حوزه سیاست عمومی چنین بحث انگیز 
بوده است. نظریات مختلف وزن های متفاوتی به نقش سیاست، جغرافیا، فرهنگ، 

تاریخ و مداخالت بین المللی می دهند. 
در نخســتین تالش ها برای پاسخ به این پرسش، آدام اسمیت در کتاب ثروت 
ملل خود نوشــت »تنها چند چیز مانند صلح، مالیات های ســهل الوصول1 و نظام 
قضایی به نســبت خوب نیاز اســت تا دولتی را از سطح پایین بربریت به باالترین 
درجــه توانگری2 برســاند«. به تازگی کتــاب »پایه های کامیابی: اقتصاد سیاســی 
خوشــه های توسعه«3 نوشته تیموثی بزلی،4 اســتاد اقتصاد و علوم سیاسی مدرسه 
اقتصاد لندن، و تورســتن پرسون،5 استاد اقتصاد مؤسســه بررسی های بین المللی 
اقتصاد در دانشگاه استکهلم، با استفاده از ابزارهای اقتصاد سیاسی مدرن و ترکیب 
نظریه اقتصادی با داده ها، از ایده پایه های کامیابی آدام اســمیت برای تبیین وجود 
خوشــه های توسعه استفاده کرده اســت. بزلی و پرسون برای دستیابی به صلح بر 
دوری جستن از دولت های سرکوبگر و درگیری داخلی تأکید می کنند. در نظر آنها 
مالیات های ســهل الوصول، نه به مالیات های اندک بلکه به نظام مالیاتی با پذیرش 
عمومی گســترده اشاره دارد که مالیات ها را با هزینه ای معقول گردآوری می کند و 
نظام قضایی به نســبت خوب، دارای زیرساخت های حقوقی است که می تواند از 
اجرای قراردادها و حقوق مالکیت مطابق قانون پشــتیبانی کند. آنها نشان می دهند 
کشــورها معمواًل وقتی از هر سه پایه کامیابی بهره می برند که به نهادهای سیاسی 
منسجم شکل داده باشند تا منافع مشترک6 را ترویج  دهند و تامین کاالهای عمومی 
را تضمین  کنند. نبود منافع مشــترک یا نهادهای سیاســی منسجم می تواند وجود 
خوشــه های بسیار متفاوت توسعه را در دولت های آسیب پذیر7 تبیین کند؛ آنها که 

از فقر، خشونت و ظرفیت ضعیف دولتی به تنگ آمده اند. 
کتاب پایه های کامیابی با این مشــاهده مهم شــروع می شود که تقریبًا همه 
تحلیل های اقتصادی وجــود دولتی کارآمد8 را از پیش فرض کرده اند، با اینکه 
این وضــع رضایت بخش تنها در تعداد کمی از کشــورها در دوره هایی کوتاه 

1-  Easy tax             2-  Opulence
3-  Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters
4-  Timothy Besley  5-  Torsten Persson 6-  Common Interests
7-  Fragile States    8-  Effective State
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وجود داشته است. سپس پرسشــی مهم را مطرح می کند: اساسًا دولتی کارآمد 
در وهلــه اول چگونه به وجود می آید؟ این پرســش از این رو که پیش شــرط 
رشــد اقتصادی و رهایی از فقر است، در مرکز فهم توسعه اقتصادی قرار دارد 
و بــا این وجود تاکنــون اقتصاددانان کمتر به آن پرداخته اند. بزلی و پرســون 
این پرســش را به سه پرسش جزئی تر شکســته اند: چه نیروهایی ظرفیت  های 
دولت ســاز1 را شــکل می دهند و چرا آنها از کشــوری به کشــور دیگر تغییر 
می کنند؟ چه عواملی خشــونت سیاسی ایجاد می کنند؟ و چه چیزی خوشه بندی 
نهادهای دولتی، خشــونت و درآمــد را تبیین می کند؟ پاســخ ها نیز به همین 
ترتیب سه گانه اســت: نبود سرکوب و خشونت سیاســی داخلی، وجود نظام 
مالیات ســاده و  اجرایــی و نظام قضائی کــه قراردادها را اجرا و بهره کشــی 

خصوصی و عمومی را محدود می کند.
در ادامه تالش ها برای پاســخ به پرسش  کلیدی چرایی کامیابی یا شکســت 
کشــورها، کتاب »چرا ملت ها در می مانند: ریشــه های قدرت، کامیابی و فقر«2 
نوشــته دارون عجم اوغلو،3 اســتاد اقتصاد در ام .آی. تی و جیمز رابینســون،4 
اندیشــمند سیاسی و استاد دانشــگاه هاروارد درواقع درباره تفاوت های عظیم 
درآمدی و شــیوه های زندگی است که کشورهای ثروتمند را از کشورهای فقیر 
جدا می ســازد. عجم اوغلو و رابینسون می کوشــند جزئیات استدالل و شواهد 
خــود را در تایید فرضیه ای ارائه دهند که موفقیت اقتصادی یک ملت را با کیفیت 

نهادهای سیاسی آن تعیین می کند. 
آنها توضیح می دهند که از ســویی چگونه شــهروندان کشــورهای ثروتمند، 
فرادســتان5 کنترل كننده قدرت را سرنگون و جامعه ای با دولت های فراگیر6 ایجاد 
کرده اند که در آن با توزیع گســترده  حقوق سیاســی، دولت در برابر شــهروندان 
پاسخگو و مسئول است و انبوه مردم می توانند از فرصت های اقتصادی بهره برداری 
کنند؛ از ســوی دیگر چرا ملت های اســیر دست فرادستان و دولت های بهره کِش7 

1-  State-building Capacity
2-  Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty

این کتاب با  ترجمه پویا جبل  عاملی و محمدرضا فرهادی پور از ســوی انتشــارات دنیای اقتصاد با عنوان»چرا 
کشورها شکست می خورند: سرچشمه های قدرت، ثروت و فقر« منتشر شده است.

3-  Daron Acemoglu 4-  James Robinson          5-  Elites
6-  Inclusive States  7-  Extractive States
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خودکامه در چرخه معیوب ســرکوب نوآوری های فنی و آزادی فردی و اقتصادی 
درمی مانند. 

٭٭٭
رویکرد نهادی عجم اوغلو-رابینســون و بزلی-پرسون در کنار رویکرد آزمونی 
بنرجی و دوفلو دو رویکرد به نســبت جدید را در اقتصاد توسعه تشکیل می دهند. 
مســأله توســعه نیافتگی و فقر درواقع حاصل هزاران مســأله کوچک تر است که 
راه حل های احتمالی آنها ضرورتًا در یک راســتا نیستند. رویکرد کتاب حاضر نیز 
بر این اســت که از پرسش های 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 می کند؟( فاصله بگیرد و به پرسش های کوچکی 
)مانند چطور با ماالریا یا اسهال بهتر مبارزه کنیم؟ چگونه نرخ مدرسه روی کودکان 

فقیر را افزایش دهیم؟( بپردازد.
شیوه نگاه بنرجی و دوفلو در سراسر این کتاب، توجه به جزئیات، درک روش 
تصمیم گیــری مردم و تمایل به تجربه و آزمایش اســت. بــه این ترتیب آنها بهتر 
 توانستند بینش های اولیه و انگیزه هایی را دریابند که تصمیم های فقرا و زندگی های 
آنها را راهبری می کند؛ اینکه آیا تصمیم های شان، مثاًل در باب تحصیالت یا اندازه 
خانواده، آنها را فقیر می کند و یا چون از بداقبالی فقیر هستند به ناچار تصمیم هایی 
از این دســت می گیرنــد. در نهایت این یافته ها بصیرت هــای جالبی را در مورد 
انگیزه ها در زندگی فقرا به دســت می دهند و نشان می دهد که سیاست های مبارزه 
بــا فقر چه وقت نتیجه می دهد و چه زمانــی نتیجه نمی دهد 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 پاسخ های 
بیش کلی و ایدئولوگ شــده نهفته است. به طور خالصه کتاب حاصل پیوند مبارک 

کنجکاوی با ذهن باز و احترام به شواهد ارزیابی ها است.
پیام کتاب این اســت که یک راه حل طالیی کالن نگر برای مبارزه با فقر وجود 
ندارد و نخســتین قدم به منظور اصالح روش های پیشین، فهم دوباره ماهیت فقر 
اســت. بنابراین بنرجی و دوفلو بدون کالن اندیشــی در مورد سیاست های مبارزه 
با فقر، به شــکل خرد به راه حل های ممکن آن فکر کردند و نشــان دادند وقتی که 
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سیاست های به دقت طراحی شــده، زمینه فرهنگی-اجتماعی خاص زندگی جامعه 
هــدف خود را لحاظ کند، حتی تغییراتی کوچک در ســازکار ارائه کمک جهانی 
می تواند به طور چشــمگیری کارایی آن را متحول سازد. به این ترتیب استدالل ها و 
سیاست های پیشنهادی آنها نه تنها با مجموعه داده ها و شواهد تجربی بلکه با داستان ها 
و روایت های زندگی فقرا همراه شده است. این دیدگاه پایین به باال اعتبار خاصی به 
کتاب می بخشد. خوانندگان کتاب به خوبی درمی یابند برای اینکه دنیا را به مکانی بهتر 

برای زندگی تبدیل کنیم، نیازمند شواهد قوی فراتر از نّیات خیر هستیم. 
موفقیت این کتاب در جلب توجه به دو مســأله اساسی سیاست های کمک  به 
فقرا اســت: نخســت با اینکه بودجه های کمک جهانی به کشورهای فقیر به ده ها 
میلیارد دالر ســرمی زند، همچنــان برای تحلیل نتایج و ارزیابــی کارایی آنها کار 
بسیار کمی صورت گرفته اســت. حتی زمانی هم که این سیاست ها بررسی شده 
اســت، اغلب با روش های تورش داری همراه بوده است و به این ترتیب همچنان 
ســویه علّیت نمی تواند چندان روشــن باشــد. دوم اینکه عمومًا تاکنون به آنچه 
فقرا می گویند و انجام می دهند، توجه کافی نشــده است. رفتاری که ممکن است 
غیرعقالنی به نظر برســد، چه بسا تنها به دلیل ناتوانی ناظر بیرونی در فهم دقیق و 
کامل فرایند تصمیم گیری در شرایط فقر باشد. بنابراین از یک طرف، داده های خرد 
باید هســته تحلیل در سیاست گذاری توسعه باشند و از طرف دیگر، نباید تنها به 
آنها بســنده کرد. باید به فراسوی اعداد نگریست و دغدغه های روزمره فقرا را نیز 
از میان گپ وگفت با آنها دریافت. این کتاب نشان می دهد دلیل شکست بسیاری از 
سیاست های مبارزه با فقر در سال های گذشته، فهم نادرست مسأله بر پایه شواهد 

سست و نامعتبر بوده است. 
فقرا تقریبًا مجموعه ترجیحات و توانایی های یکسانی مانند سایر انسان ها دارند، 
اما تصمیم گیری بر پایه اطالعات و منابع کم و با کمترین شــانس و فرصتی برای 
خطا، زندگی آنها را دشــوارتر و پیچیده تر کرده است. آنها اغلب باید تصمیم های 
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 جنبه های گوناگون زندگی خود، 
مانند دسترســی به آب ســالم، بر دوش می کشند در حالی  که این مسائل برای ما، 
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ساکنان کشورهای توسعه یافته، حل شده  هستند چرا که عمومًا دولت این امکانات 
را به ســادگی برای بسیاری از ما فراهم کرده اســت، بی آنکه لحظه ای به آنها فکر 
کرده باشیم. بنرجی و دوفلو می کوشند سیاست هایی طراحی کنند که می تواند تأثیر 
واقعی روی بهبود زندگی فقرا داشــته باشــد و راه حل هایی عملی و کارآمد برای 
رفع مسائل آنها بیابند، ضمن اینکه کاستی راه حل های موجود را نیز آشکار  سازند. 
مثاًل بررســی های آنها نشــان می دهد که وام دهی خرد1 چندان از جنس معجزه ای 
نیست که طرفداران آن ادعا می کردند و کمتر از آنچه پیش از این اندیشیده می شد 
روشــی انقالبی برای کارآفرینی و مبارزه با فقر است. همچنین نویسندگان کتاب 
به این نتیجه رسیدند که فقرا اغلب به این دلیل  ساده به کسب وکارهای خرد روی 
می آورند که چاره دیگری ندارند، نه به این دلیل که اســتعداد، مهارت یا اشــتیاق 

خاصی برای کارآفرینی دارند.
٭٭٭

بنرجــی و دوفلــو در پژوهش های خود بــرای مطالعه كارایي سیاســت هاي 
مداخله گرایانه در گســتره ای از مســائل بهداشــتی، آموزشی و کشــاورزی )از 
بیماری های مقاربتی جنسی تا غیبت معلمان از مدرسه و استفاده ناکافی از کود( با 
تحلیل دقیق مجموعه ای از شواهد قوی از روش سنجش های کنترلی تصادفی  شده2 
استفاده کرده اند. اقتصاد توسعه با استفاده از این دست سنجش ها در سال های اخیر 
تولدی دیگر یافته، بســیاری از توانمندترین اقتصاددانان را به خود جلب کرده و 
بستری برای آزمون نظریه های بنیادین اقتصاد و منبعی برای توسعه ایده های مهیج 

جدید شده است. 
اساســًا آزمون، یکی از بنیادی ترین روش ها برای به دست آوردن تبیین عّلی از 
فرضیه ای 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 نگه داشتن سایر متغیرها و اندازه گیری اثر آن بر متغیر وابسته. 
به طور کلی سنجش های کنترلی تصادفی شده، اثربخشی سیاست ها را مانند ارزیابی 
اثر داروها در بنگاه های داروســازی بررســی می کنند: یک نمونه به لحاظ آماری 

1-  Micro-Credit 2-  Randomized Controlled Trials (RCTs)
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تصادفی انتخاب شــده معمواًل به دو گروه، شاهد و آزمایش، تقسیم می شود که از 
همه نظر با هم یکسان هســتند اما تنها گروه آزمایش درمان مورد نظر را دریافت 
می کند. به این ترتیب می توان با کنترل ســایر عوامل احتمالی مؤثر، تغییر معنادار 
متغیر وابســته را در مقایسه با گروه شاهد تنها به اثر عّلی متغیر مستقل نسبت داد. 
چون آزمایش شــوندگان به صورت تصادفی انتخاب و به هر گروه تخصیص داده 
شــده اند و هر دو گروه مورد مشــاهده قرار می گیرند، مواردی مانند اثر هاوثورن1 
)بهبود کوتاه مدت در کارکرد به دلیل مشــاهده کارکرد فرد دیگر( عماًل تأثیری در 
نتیجه آزمایش نمی گذارند، که این خنثی  شدن خود از مزایای سنجش تصادفی شده 
است. بنابراین با وجود اینکه انســان ها به تغییرات محیطی به شکل های متفاوتی 
واکنش نشــان می دهند، می توان همواره مطمئن بود که تغییر رفتار مشاهده شــده 

صرفًا مربوط به عامل مورد نظر است.
اگرچه رویكرد آزمونی در دهه اخیر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته 
و به حل پرســش هاي مهمي در اقتصاد و به ویــژه موضوعات اقتصاد خرد كمك 
کرده اســت، اما همچنان نمی تواند به بســیاري از پرسش هاي مهم اقتصاد توسعه 
پاســخ دهد. همچنین این روش معمواًل دارای هزینه های باال )مثاًل به دلیل نیاز به 
دادن مشوق های مالی به آزمون شوندگان( و دوره زمانی داده ها یا تعداد مشاهدات 
محدودتر است. به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی تعیین روشی برای اندازه گیری 
پیامدهای یک آزمون به صورت عینی کاری دشــوار اســت. به این ترتیب همواره 
باید توجه داشــت که چه وقت و با چه شــرایطی نتایج آزمون در موقعیتی بسیار 

کنترل شده، برای موقعیتی در دنیای واقعی نیز اعتبار2 و روایی3 دارد. 
در اقتصاد کالن نمي توانیم )مثاًل براي اندازه گیري اثر میانگین سیاست هاي پولي 
و مالي یا اثر تغییر مالیات بر شركت ها(، متغیرهای اقتصادی را در آزمایشگاه بار ها 
و بار ها تحت شرایطي متفاوت باال و پایین کنیم. تنها یك اقتصاد کالن تحقق یافته 
وجود دارد كه مي توانیم از آن براي پاســخ به پرســش هاي مهم استفاده کنیم که 
این مســأله از دقت یافته هاي سیاست گذارانه مي كاهد. افزون بر آن چون داده های 
کالن تاریخي اند نه آزمایشــگاهي، نمي توان روابط میان دسته اي از متغیر ها را در 

1-  Hawthorne Effect 2-  Reliability 3-  Validity
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حالتي مجزا از بقیه اقتصاد بررســي كــرد و همزمان تمام متغیر هاي دیگر را ثابت 
نگاه داشت. بنابراین تنها راه دستیابي به داده هاي تازه این است كه منتظر بمانیم تا 
شاید زمان به طور طبیعی این داده ها را در اختیار  بگذارد. رخداد هایي مانند بحران 
مالی که در 2007 شروع شد مي توانند مانند آزمون کار كنند، مدل ها را به جا هایي 
برانند كه هنگام ساخت شان پیش بیني نمي شد و به این ترتیب توانایي آنها را براي 
پیش بیني بیازمایند، اما این قبیل رویداد ها اندك هستند و دیر به دیر اتفاق مي افتند.

اگر انجام سنجش های کنترلی، به ویژه در پرسش های اصلی در علوم اجتماعی 
و طبیعی، بســیار دشــوار و حتی گاه ناممکن باشد، پژوهشــگران به آزمون های 
طبیعی1 یا به بیانی شبه-آزمونی2 روی می آورند. از آنجا که در این آزمون ها امکان 
کنترل شــرایط محیط کمتر و همچنین دســت پژوهشــگر در تخصیص تصادفی 
آزمون شوندگان بسته است، متغیرهای ناشناخته را نه می توان اندازه گیری کرد و نه 
می توان ثابت نگه داشــت و بنابراین معمواًل مقداری همبستگی نیز میان متغیرهای 
تبیینی3 در داده های گردآوری شــده وجود دارد کــه از اعتبار آزمون  های طبیعی 
نسبت به آزمون  های کنترل شده می کاهد. متخصصان اقتصاد خرد گاه از این لحاظ 
شــرایط بهتري دارند، چرا که مي توانند رفتار هاي مختلف را در میان شــركت ها، 
بازار ها و افراد در محیط آزمایشــگاهی یــا در محیط میدانی، آزمون  كنند. معمواًل 
در صورتی آزمون در محیط آزمایشــگاهی انجام می شــود که الزم باشد داده ها به 
صورت تعاملی با محیط رایانه ای تحلیل شوند یا نیاز به کنترل با دقتی بیشتر روی 
متغیر مســتقل باشــد. وقتی به این ترتیب اثر اصلی به دست آمد، سنجش فرضیه 

معمواًل در محیط میدانی و با افراد حقیقی صورت می گیرد. 
٭٭٭

شکل دهی و انتخاب برترین سیاست ها در اقتصاد توسعه جدید در حقیقت 
حاصــل فروتنی درباره میزان آگاهی و دانش مــا و همچنین خوش بینی درباره 
توانایی ما برای یادگیری اســت. ســنجش های کنترلی  تصادفی شــده به فهم 
دالیــل فقر و راه حل هــای آن کمک می کنند. اینکه چرا فقرا، با وجود داشــتن 
خواســته ها و توانایی هایی مشــابه با هر کس دیگری از سایر طبقات درآمدی، 

1-  Natural Experiments 2-  Quasi-Experimental 3-  Explanatory Variables
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زندگــی به کلــی متفاوتی دارند؛ چرا آنهــا گاه برای اینکه پس انــداز کنند، به 
دریافت وام نیاز دارند؛ چرا بچه های آنها به مدرســه می روند ولی اغلب چیزی 
نمی آموزند؛ چرا از خدمات رایگان بهداشــتی استفاده نمی کنند اما به داروهایی 
پول می دهند که نیاز چندانی به آنها ندارند؛ چرا کســب و کارهای بســیاری را 
شــروع می کنند اما عمومًا در هیچ یک از آنها رشــدی نمی کنند و چرا با وجود 

فقر تعداد زیادی بچه می آورند.
بنابراین سیاســتی که تصور می کند فقرا همواره کار درست را انجام می دهند، 
بی نتیجه خواهد بود. در مشاهده از نزدیک روشن می شود که رفتار فقرا رازآمیزی 
خاصی ندارد، بلکه آنها نیز در برابر الگوهای روان شناســی بسیار مشابهی همانند 
ســایر افراد قرار دارند. به نظر می رسد که ما انسان ها اساسًا در آزادانه و بی درنگ 
تصمیم گرفتن چندان خوب نیستیم و شواهد کمی وجود دارد که در غیاب اجبار 
یا دست کم فشار، همیشــه کار معقول را انجام دهیم. تصمیم های زیادی است که 
امروز فکر می کنیم دوســت داریم انجام دهیم و به آن پایبند باشیم، اما وقتی زمان 
پایبندی می رســد دیگر نمی خواهیم آن را انجام دهیم. این کتاب نشان می دهد که 
اشتیاق برای خوشحالی آنی، اغلب رفتارهای غیرعقالنی، به ویژه به تعویق انداختن 
تصمیم هــا، را به وجود می آورد. به بیان دیگر یک ناســازگاری زمانی میان »ما«ی 
در زمــان تصمیم گیری و »ما«ی در هنگام عمل وجود دارد که این فاصله، موجب 

دلواپسی دائمی ما می شود. 
همچنیــن اگر من احســاس کنم تمام چیزهایی که آرزوی شــان را داشــته ام 
هیچ وقــت تحقق نخواهند یافت، چرا باید خود را از اســتفاده از مواهب کوچک 
زندگی نیز بــاز دارم؟ بخش بزرگی از دلیل آنکه چرا به نظر می رســد فقرا گویی 
بدترین تصمیم هــا را می گیرند )مثاًل با آنکه درآمد کافی برای غذا خوردن ندارند 
تلویزیون، گوشــی های تلفن همراه و سایر کاالهای به نسبت لوکس می خرند و با 
وجود فقر، هزینه های گزافی برای مراســم عروسی یا عزای خود صرف می کنند(، 
می تواند به  این دلیل  باشد که آنها درواقع با به زحمت انداختن خود برای پس انداز 
کردن و استفاده درست از پول، شانس خود را برای رسیدن به جایی بسیار متفاوت 
بســیار کم می بینند و بنابراین دلیلی نمی بینند که بــه همین لذت های کوچک نیز 
دل خوش نباشند. همانند سایرین، آنها نیز با نیاز اولیه بشر برای یک زندگی دلپذیر 
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برانگیخته می شوند و خرید این قبیل کاالها زندگی بی روح و تکراری آنها را کمی 
کمتر مالل آور می کند. 

این تمایالت و وسوســه ها بخشــی از طبیعت بشر اســت اما برای فقیر ترین  
مردمــان چنین کوته بینی به تــداوم فقر می انجامد. انتظــارات در باب اینکه افراد 
برای انجام چه کاری توانا یا ناتوان هســتند اغلب به پیش گویی های خودمتحقق1 
تبدیل می شــود که می توانــد پیامدهای دردناکی مثاًل بــرای کارآمدی برنامه های 
سالمت یا مدرسه روی فرزندان داشته باشــد. بنرجی و دوفلو راه حل هایی )مانند 
ایجاد حســاب های پس انداز ویژه که افراد پیش از رسیدن موجودی آن به مبلغی 
مشــخص، نمی توانند پولی از آن برداشــت کنند( برای این رفتارهای غیرعقالنی 

کوتاه مدت ارائه می دهند که بالقوه کارآمد هستند. 
اگر فقرا به دریافت  و استفاده از مواهبی زندگی بخش مانند پشه بند یا قرص های 
کلرزای آب یا مدرسه ســازی یا پادآبستنی که به رایگان یا یارانه ای در اختیار آنها 
قرار می گیرد، تمایلی ندارند، شــاید حتی به این دلیل است که آنها مانند طراحان 
این برنامه ها، باور یکسانی به مفید بودن استفاده از آنها ندارند. در این صورت راه 
ترغیب آنها به استفاده، نه الزامًا کاهش قیمت این خدمات که آگاه سازی ساده آنها 
است. به این ترتیب یکی از درس  های کلیدی بنرجی و دوفلو از پژوهش های خود 
این  است که فقرا اغلب به اطالعاتی مهم دسترسی ندارند و به چیزهایی باور دارند 
که حقیقــت ندارد. محدودیت هایی مانند عقاید خرافی و کمبود اطالعات مطمئن 

آنها را از گرفتن تصمیمات درست باز می دارد. 
نویســندگان در کتاب نمونه های بســیاری را می آورند کــه چگونه تنها با در 
اختیار قرار دادن اطالعات ســاده ای می توان تفاوتــی معنادار در زندگی این افراد 
ایجاد کرد. از دیگر نتایج اساســی کتاب این اســت که با دادن کمی انگیزه به فقرا 
می توان تصمیم گیری درســت را برای آنها آسان تر  کرد و زندگی آنها را به شدت 
بهبود بخشید. همچنین دالیل خوبی وجود دارد که برخی بازارها برای فقرا وجود 
ندارد یا آنها با قیمت های باالیی در آن بازارها روبه رو هستند که دولت ها می توانند 
با شرکت های خصوصی مانند اعتبار خرد و بیمه سالمت به ایجاد این نوع بازارها 

1-  Self-fulfilling Prophecies
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کمک کنند. ســرانجام تغییر انتظارات جامعه در مورد اینکه آنچه مردم می توانند و 
نمی توانند انجام دهند، به فهم بهتر رفتارهای فقرا کمک می کند.

کتاب »بیــش از نّیت های خیر: چگونه رویکردی جدید در اقتصاد به حل فقر 
جهانی کمک می کند«،1 نیز می کوشد چهره ای انسانی به مسأله فقر بدهد. نویسندگان 
این کتاب، دین کارلن2 استاد اقتصاد دانشگاه ییل، رئیس مرکز آی.پی.اِی3 و همکار 
پژوهشی آزمایشگاه ِجی-َپل در ام.آی.تی، و ژاکوب اپل4 پژوهشگر میدانی مرکز 
آی.پی.ِای، فقرا را نه افراد بســیار عقالنی که برای همه تصمیم های خود هزینه-
فایده می کنند، بلکه افرادی مانند ســایر طبقات اجتماعی می بینند که خواســته یا 
ناخواسته در وضع ویژه ای قرار گرفته اند. کارلن و اپل در این کتاب برای ارزیابی 
برنامه های مبارزه با فقر در کشورهای در حال توسعه، یافته های اقتصاد رفتاری5 را 
با آزمون های میدانی و پژوهش های آکادمیک را با روایت های ژورنالیستی ترکیب 
می کنند. آنها کتاب خود را به عنوان روشی جدید برای فهم سیاست مؤثر در کاهش 
فقر توصیف می کنند و خوانندگان را با خود به روســتاهای آفریقا، هند، آمریکای 
جنوبی و فیلیپین می برند. کارلن و اپل نیز اســتدالل می کنند که تغییراتی کوچک 
در بانکداری، بیمه و مراقبت ســالمت که گاه غیرعقالنی رفتار کردن انســان ها را 
درنظر می گیرد، می توانند رفاه فقرا را به طور معناداری افزایش دهد. آنها باور دارند 
فهم آنچه در فقرزدائی مؤثر اســت در یک پرسش ساده خالصه می شود: »چگونه 

زندگی افراد با بودن یا نبودن سیاستی خاص تغییر می کند؟«
آنهــا در نتیجه گیری های خــود از ابزارهای اقتصادی، نگاه روان شناســانه و 
بررسی های تجربی برای بحث درباره مسائل فقر جهانی استفاده کرده اند. چنان که 
کارلن توصیف می کند، کار آنها شامل »حمله ای دو شاخه«6 به مسأله یافتن بهترین 
پاسخ ها به فقر است: استفاده از روش های ارزیابی دقیق برای آزمودن راه حل های 
فقرزدائی و فهم مسائل و تفسیر نتایج با کمک ابزار اقتصاد رفتاری. کتاب به خوبی 
تبیین می کند که چگونه وقتی جامعه تصمیم های درســت تر را در دســترس تر از 
تصمیمات نادرست  گذاشته باشد، می توان افراد را به گرفتن تصمیماتی بهتر تشویق 

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    5-  Behavioral Economics     6-  Two-pronged Attack
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کرد. بنابراین یافته های کتاِب »بیش از نّیت های خیر« نه تنها برای ارزیابی اثربخشی 
کمک خارجی به کشــورهای فقیر بلکه برای بررســی سیاست های اجتماعی نیز 

به کار می رود. 
سیاســت گذاران بــرای زمانی دراز کارهای بســیار زیادی را در کشــورهای 
بســیار فقیر انجام داده اند که حتی در صورت امکان ارزیابی، عمومًا نتایج چندان 
راضی کننده ای نداشــته اند؛ شــاید بتوان با این رویکرد جدید در اقتصاد توســعه 
دســت کم برای زمانی کوتاه به سیاســت هایی پرداخت که نه تنها ادعای اثربخشی 
بیشتری دارند، بلکه تأثیرات آنها قابل اندازی گیری دقیق نیز است. چه بسا این نگاه 
انسانی تر پایین به باال بهتر بتواند مسائلی را حل کند که رویکرد باال به پایین تاکنون 
در آنها درمانده اســت؛ مسائلی که در نهایت به رنج ها و ماللت های انسان گوشت 

و پوست دار می پردازد.
٭٭٭

حتی اگر بــدون توجه به اینکه بــازار رقابتی خود مهمتریــن نهاد اقتصادی 
اســت، مسأله توســعه نیافتگی  به نهادها فرو  کاسته می  شــود، باید بتوان بر مبنای 
نظریه های اقتصادی و با اســتفاده از ابزارهای اقتصــادی توضیح داد که چرا این 
نهادها نتوانســته اند پا بگیرند یا درســت کار کنند. در غیر این صورت این دست 
انتقادها در  پشت واژه هایي كّلي، زیبا و فاقد معني مشخص و دقیق، به گالیه هایي 
سبك ســرانه از سختي و خشــونت زبان ریاضي و ادعاهاي انساني در بومي كردن 
اقتصاد فروكاســته می شــود؛ ادعاهایي كه به دلیل همین ویژگي ها نیز تن به تیزي 
نقد نمي دهند و در فضاي شهودي و انتزاعی، فارغ بال، ترك تازي مي كنند، بي آنكه 
دغدغه اي جدي براي پاسخ گویي به پرسش های مشخصي )چگونه، چقدر و كجا( 
بر مبنای نظریه های اقتصادی داشــته باشند كه به كار سیاست گذاران برای تحلیل و 

برنامه ریزي اقتصادي یک کشور مي آید. 
در نــگاه جریان اصلی اقتصاد، فهم چگونگی کار کرد ســازکار بازار، به عنوان 
یک نظم خودانگیخته به درک تکامل و ساختار سایر نهادهای اجتماعی نیز کمک 
می کنــد، بی آنکه همه پیچیدگی های تعامالت انگیزشــی اجتماعی را به اصطالح 
مبهم نهادها فرو نهد. در حالی که توصیف کالمی از نهادها، ضرورتًا به یافتن درکی 
تحلیلی از نیروهای شکل دهنده یک نهاد و فهم رابطه متقابل بین ساختار نهادی و 
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کارکرد اقتصادی کمکی نمی کند. رد کردن روش شناســي تجویزي در اقتصاد و از 
جمله رهیافت ابطال گرایي1 الزامًا به پذیرش روش شناسي توصیفي منجر نمي شود؛ 
روش شناســي  ای كه با تاكید بر اهمیت زبان و خطابــه و نگاه كیفي به پدیده هاي 

اجتماعي، جریان عمده  اندیشه  اقتصاد توسعه را در ایران شكل مي دهد. 
سیاست گذاری توسعه چیزی فراتر از کنار هم قراردادن مجموعه ای از فروض 
برون زا، اگرچه شــهودی، و تعدادی ادعای ابطال ناپذیر، اگرچه چشــمگیر، برای 
به دست دادن نتایجی از پیش مشــخص )مانند انسان کلید توسعه است( می باشد 
که به سادگی از صورت بندی مسأله به دست می آیند. مادامی که شرایط ابطال فرضیه 
مشخص نشده باشد، قدرت توضیح دهندگی آن اساسًا نامشخص، امکان ارزیابی آن 
ناممکن و توان راهبردی آن هیچ اســت. اقتصاد توسعه مرسوم در ایران بیش از آن كه 
واجد مجموعه  تعریف شــده اي از اصول و نظریات منسجم و روش شناسي مشخص 
علمي باشد، گزاره هایی چنان کلی و البته درست را در باب توسعه بیان می کند که از فرط 
کلیت ابطال ناپذیر می نماید و سیاست هایی که از فرط درست بودن هیچ کس مخالف آن 
نیست و به هیچ کاری نمی آید و از این رو نمی تواند دردهای توسعه نیافتگی ما را 

که در جزئیات تعامالت انسانی پراکنده است، درمان کند. 
از همان زمان که عباس میرزا، نایب الســلطنه 19 ســاله، در بهار ســال 1805 
میــالدی در اردوگاه خود در اردبیل خطاب به فرســتاده دولت فرانســه از علت 
ترقیات آنها و ضعف همیشــگی ما می پرسید، تالش برای درک وضع کنونی این 
ممالک اروپایی و ناشــناختگی غرب، فهم علل ضعف و واپس ماندگی کشــور و 
چیرگی بر اضطراب و دغدغه تلخ احســاس جاماندگی از قافله تمدن از ســوی 
روشــنفکران و برخی دولتمردان آغاز شــد. پس از آن به خصوص در صدســاله 
بعد از انقالب مشــروطه در باب چرایی عقب ماندگی و چگونگی توســعه یافتگی 
پرسش های بسیاری به شــکل های مختلف و از رویکردهای متفاوت مطرح شده 
و گاه پاســخ هایی ناهمگون نیز، از نظریه جامعه کم آب و پراکنده و امتناع اندیشه 

گرفته تا نظریه استبداد شرقی و استعمار کشورهای صنعتی، یافته است. 
متأسفانه آنچه تاکنون به عنوان اقتصاد بومی شده در ایران به مسأله توسعه نیافتگی 

1-  Falsification
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پرداخته، نسخه ای بسیار فلســفی، کلی گویانه، روایی و با توصیف کیفی از دانش 
عمومی توسعه و نه لزومًا اقتصاد توسعه است که کمترین شباهتی به ادبیات جدید 
این حوزه در دهه های اخیر بر مبنای نظریه های 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 به طورکلی در مورد علم اقتصاد در ایران شکل گرفته تا سال ها 
نفس نســل جدید اقتصادخوانده ها را خواهد گرفت. در كشوری كه هنوز بسیاری 
از سیاست پیشــگان و برنامه ریزان اقتصــادی آن، دل باخته  الگوهای نهادگرایی در 
بدترین شكل فهم ناشده  آن و نظریه های مارکسیسم در عقب مانده ترین قرائت های 
آن هســتند و پایه ای ترین اصول علم اقتصاد محل تردیدهای فیلســوف مابانه اند، 
تــالش برای بهبود وضعیت جامعه، جدالی نابرابر در دو ســطح اســت: دفاع از 
ابتدایی تریــن اصول عقالنیــت اقتصادی و تالش برای بهره گیری از اندیشــه ها، 
تجربیــات و روش های مدرن اقتصاد برای سیاســت گذاری در اقتصاد بیماری كه 

بیش  از همیشه به هوای تازه نیاز دارد. 
تاکنون عمومًا رویه بر این بود که تنها انسان شناسان به قبایل و مناطق دورافتاده 
آفریقــا می رفتند و با مــردم محلی دم خور بودند، در حالی کــه اقتصاددانان روی 
صندلی های راحتی خود می نشستند و نظریات بنیادین طراحی می کردند. بنرجی و 
دوفلو اما به منظور فهم بهتر طبیعت فقر، به جای بحث های انتزاعی بی پایان، شــیوه 
انسان شناسانه را برگزیدند، دست ها و لباس ها را خاکی کردند، پا به میدان گذاشتند، 
به گوشه کنار روستاها و زاغه نشین های دورافتاده سر زدند، به خانه های فقرا رفتند 
و با آنها در مورد زندگی و دالیل و انگیزه های تصمیم های شان صحبت کردند. آنها 
با به چالش کشــیدن دانش های دریافت شده بر پایه استدالل های فرضی1 و به جای 
انتظار کشــیدن برای آماده شــدن و رســیدن داده ها، خود با طراحی آزمون هایی 
در میــدان، داده های خرد را جمــع کردند و به این ترتیــب زمینه های تازه ای را 
برای همکاری های میان رشــته ای با ســایر حوزه های علوم اجتماعی به خصوص 

روان شناسی و انسان شناسی به وجود آوردند.
نســل جدید پژوهشــگران اقتصاد در ایران باید به دنبال این باشند که چطور 

1-  Hypothetical Arguments
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می توان برای بررســی دقیق دالیل توسعه نیافتگی کشور، به جای بازتکرار مدل ها 
و الگوهای مرســوم، فرضیه های تازه ای را آزمــود، نظریه های جدیدی ایجاد کرد 
و بر ادبیات جهانی توســعه افزود. این اتفاق در پژوهش هایی در کشــورهایی با 
اقتصادهای مشــابه ما مانند اندونزی افتاده است و در ایران نیز دور از دسترس به 
نظر نمی رســد؛ کشوری که به قدری پیچیدگی های نهادی و ساختاری جالب دارد 
و پر از مســائل کارنشده و دست نخورده است که بررسی آنها می تواند بینش های 
تازه ای را در شــناخت رفتار افراد و کارآمدی سیاســت ها در کشورهای در حال 

توسعه ایجاد کند.
در ایران نیز می توان به جای متوقف شــدن روی موضوعات دست مالی شــده 
مانند ســرمایه اجتماعی و حتی به جای موضوعاتی کلــی مانند یافتن خط فقر و 
شاخص های آن یا برآورد میزان و اندازه  گیري شدت فقر در ایران، 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 
کسب وکارهای کوچک شــان جویا شد، موضوعات ناب را شناسایی و داده های مهم 
خرد آن را گرد آوری کرد و به این ترتیب با داده های دســت اول به نوشــتن مقاالت 
جدید و قابل ارائه در ســطح جهانی دست زد. این بهترین شیوه ای است که می توان 
علم اقتصاد از غرب  آمده را برای کشوری بومی کرد که ادعا می شود شرایط حاکم 
بر آن چنان متفاوت از کشورهای توسعه یافته است که مدل ها و الگوهای آنان به 

کار اصالح سیاست ها و برنامه ریزی اقتصادی آن نمی آید.
٭٭٭

مخاطبین این کتاب نه تنها دانشجویان و دانش آموختگان رشته های اقتصاد توسعه، 
روان شناسی، جامعه شناســی و انسان شناسی بلکه همچنین همه افرادی هستند که 
دغدغه بهبود وضع اجتماعی فقرا را دارند و از کمبودها و قابلیت های محقق نشده 
آنان رنج می برند. کســانی که تنها به نّیت خوب در انجام عمل خیرخواهانه بسنده 
نمی کنند و تأثیرگذاری و معناداری کوشش شــان در بهبــود زندگی دیگران برای  
آنها مهم اســت. این کتاب که تا اندازه ای با ســال ها تدریس در ام.آی.تی و سایر 
دانشگاه ها رشد کرد، در بهار 2011 برای تدریس در دو درس چالش هایی برای فقر 
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جهانی،1 درسی مقدماتی برای دانشجویانی بدون پیش زمینه ای در اقتصاد و درس 
بنیادهای سیاست های توســعه2 برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی و کارشناسی 
ارشد در ام.آی.تی ارائه شده است. اسالیدها، تکالیف درسی و فایل های تصویری 
ایــن دروس در تارنمای کتاب3 قرار دارد که می توان به عنوان مواد تکمیلی مطالب 
کتاب از آنها استفاده کرد. این کتاب را همچنین می توان برای تدریس رویکردهای 
جدید در اقتصاد توســعه در ایران نیز مورد استفاده قرار داد، با این امید که بتواند 
دریچه های تازه ای برای نگاه به مســائل توســعه در ایــران مانند نابرابری، توزیع 
درآمد و سیاســت های حمایتی برای دهک های پایین درآمدی بگشــاید. مطالب 
یکی از دوره های درسی مرتبط با مطالب این کتاب برای دوره کارشناسی با عنوان 
»استفاده از علوم تجربی در آزمون: زمینه های تجارب اقتصادی« در تارنمای پروژه 
مشترک دوره های آزاد رایانه ای دانشگاه شــهید بهشتی و ام.آی.تی4 قرار دارد که 

می تواند یاریگر تدریس این کتاب به عنوان یک متن درسی دانشگاهی باشد.
مترجمان به جد بســیار کوشش کرده اند تا ضمن وفاداری به متن اصلی، متنی 
پیراســته و روان را به خوانندگان فارسی زبان ارائه کنند و به این  منظور، گاه حتی 
به طوری وسواس گونه، متن برگردانده شده بارها و بارها بازخوانی و ویرایش شده 
اســت. با این وجود مسئولیت تمامی ایرادها و کاســتی های احتمالی با مترجمان 
اســت و باعث خرســندی خواهد بود که خوانندگان دقیق و نکته سنج، آنها را به 
مترجمــان یادآوری کنند تا در چاپ های بعدی مــورد توجه قرار گیرند. به منظور 
اطمینان از درک درســت مفاهیم و اصطالحات ترجمه شده، که گاه معادل فارسی 
مناســبی نیز نداشــته اند، معادل انگلیســی برخی واژه ها و اصطالحات به صورت 

پانویس در هر صفحه آمده است.
الزم به توجه است که عنوان اصلی کتاب،5 »اقتصاد فقیر«، ایهامی ضمنی دارد. 
از سویی، شــاید به کنایه، به ضعف رشــته اقتصاد در تمامی دهه های گذشته در 
برخوردی کارا با مسأله توسعه نیافتگی به طور کلی و فقر به طور ویژه اشاره دارد و 
از سوی دیگر از رویکردی تازه در این حوزه سخن می گوید که بر مبنای زیرعنوان 

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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آن1 به یک بازاندیشــی بنیادین در مورد فهم اقتصاد فقرا و ماهیت پدیده فقر منجر 
می  شود. در ترجمه این کتاب کوشیده ایم، تا جایی که به انتقال مفهوم ضربه نزند، 
از واژه های کاماًل فارســی استفاده شود. در ادبیات اقتصاد معمواًل معادل »تجربی« 
برای Empirical اســتفاده شده اســت بنابراین برای جلوگیری از تداخل معانی، 
  Field Experiment برگزیدیم. به این ترتیب Experiment واژه »آزمــون« را برای
به »آزمــون میدانی«، Lab Experiment  یــا Laboratory Experiment به »آزمون 
آزمایشگاهی«، Randomized Controlled Trial به »سنجش کنترلی تصادفی شده« 
و ســرانجام Experimental Economics  به »اقتصاد آزمونی« برگردانده می شوند. 
همچنین در این کتاب برای گروهی که متغیر مورد نظر در آن تغییر داده می شــود، 
Treatment Group، »گروه آزمایش« و برای گروه دیگر، Control Group، »گروه 

شاهد« را پیشنهاد کرده ایم تمام توضیحات فارسی در پانویس  هر صفحه نیز از آن 
مترجمان است.

در پایــان وظیفه خود می دانیم 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 خوب مان آزاده عطاری، شیوا 
تقوی، حمیدرضا تبرائی، علی ســرزعیم، محمدرضــا فرهادی پور و علی مزیکی 
نکاتی ارزشمند را در باب این مقدمه یادآوری کردند که از آنان بسیار سپاس گزاریم. 
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 
می دانیم از همکاری و صبوری مدیر محترم انتشارات دنیای اقتصاد، آقای محمود 

صدری، تشکر ویژه نماییم.
جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی
مشهد، خرداد 1392
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