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انقالب  1688و همۀ مسائل مربوط به آن:
حقوق مالکیت ،انقالب شکوهمند و ظهور نظام سرمایهداری بریتانیا
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چکیده
نورث 4و وینگست 5در مقالۀ مهم خود ( )1989مطرح میکنند که انقالب شکوهمند  ،1688با وادارکردن پادشاه به
پاسخگوبودن در برابر مجلس ،به حفظ حقوق مالکیت کمک کرد و محرک ظهور سرمایهداری شد .بهصورت مشابهی،
انگلستان قرون وسطی ،حق مالکیت
عجماوغلو 6و جانسون 7و رابینسون )2005 a; 2005 b( 8بعدها نوشتند که در
ِ
برای صاحبان زمین و تجار و صنعتکاران اولیه وجود نداشت و اصالح و احیای حقوق مالکیت ،در قرن هفدهم ،فرایند
توسعۀ مالی و بازرگانی را تسریع کرد .در اینجا چند مسئله وجود دارد .نخست آنکه ،از قرن سیزدهم ،حقوق مالکیت در
انگلستان امنیتی نسبی داشت ،اما مشکل اصلی توسعه امنیت حقوقی نبود ،بلکه طبیعت فئودالی 9آنها بود که «وراثت
انحصاری» 10و «واگذاری اجباری 11مستمر» را شامل میشد .از طرف دیگر ،وقایع  1688هیچ تأثیر مستقیم و آشکاری
بر حقوق مالکیت نداشت .با درنظرگرفتن این انتقادات ،چه تغییراتی موجب تقویت نظام سرمایهداری شد؟ یک احتمال،
اداری پس از  1688بود که با افزایش لزوم جنگ و گسترش نقش جهانی بریتانیا شدت یافت.
وقوع انقالبهای مالی و ِ
نظام مالی جدید ،با هدایت مجلس قدرتمندتر ،اصالحاتی در زمینۀ حقوق مالکیت ارضی ،افزایش مالکیت قابل
وثیقهگذاری و بدهیهای فروشی انجام داد که نتیجۀ آن ،وقوع انقالب صنعتی بود.
واژگان کلیدی :امنیت حقوق مالکیت ،تأمین مالی دولت ،انقالب شکوهمند ،مجلس قدرتمند ،انقالب صنعتی.
Geoffrey M. Hodgson .1؛ برای مطالعۀ مقاله به زبان اصلی ،به آدرس زیر مراجعه کنید ــ م.
Hodgson, G. (2017). 1688 and all that: Property rights, the Glorious Revolution and the rise of British capitalism. Journal of Institutional Economics, 13(1), 79-107.

ّ
 .2عضو هیئت علمی گروه برنامهریزی و توسعۀ اقتصادی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علمه طباطبائی.
 .3دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه عالمه طباطبایی؛ hamednasirri89@gmail.com
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 .10در قانون عرفی انگلیس »Entail« ،یا « »Fee Tailبه شکلی از امنیت حقوقی ،مبتنی بر توافق یا سند ،گفته میشود که براساس آن ،فروش و بهارثرسیدن یک ملک محدود و
از فروش ،تقسیم و یا انتقال آن به اجارهکنندگان ممانعت میشود و بهجای آن ،بهصورت خودکار ،آن را به یک وارث ازپیش تعیینشده منتقل میکنند ــ م.
ً
 .11قانونی که براساس آن یک زمین ،پس از مرگ والد ،به فرزند ارشد و پس از آن ،مستمرا ،به سایر فرزندان به ارث میرسد ــ م.
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مقدمۀ مترجمان
یکی از عناصر تعیینکنندۀ عبور از ابهامات و وقایع
پیشبینیناپذیر ،در مورد مسائل حیاتی و سرنوشتساز،
دستیافتن به ادراکی روشمند با استفاده از الگوی روابط تابعی
است .چراکه ریشۀ اصلی ناکارآمدیها و ناهنجاریها را باید در
خأل معرفتی در عرصههای سرنوشتساز جستجو کرد.
تاآنجاکه به مسئلۀ توسعه و توسعهنیافتگی مربوط میشود،
شاید کمتر متغیری به اندازۀ «حق مالکیت» نظر متفکران و
اندیشهورزان و نظریهپردازان را به خود جلب کرده باشد .مهار
فرصتطلبیها و سواری مجانی امکانپذیری و تسهیل تقسیم کار
عقالیی و بهرهمندی از دستاوردهای معجزهآسای آن پاسخگویی
همگانی دربارۀ پیامدهای خارجی مثبت و منفی اقدامات تضمین
قراردادها امکانپذیری اخذ وام و اعتبار به منظور گسترش اندازۀ
بازار و افزایش انگیزههای ابداع و نوآوری بخشی از کارکردهایی
است که دربارۀ آن کموبیش اتفاق نظر وجود دارد.
فقید توسعه ،از میان نظریهپردازان
نام داگالس نورث ،اقتصاددان ِ
بزرگی که کارهای جدی و ماندگاری در این زمینه انجام دادهاند
و کارهایشان محرک شکلگیری اندیشههای جدید بوده است،
نامی آشناست .او از اولین کسانی است که صورتبندی جامع
و منحصربهفردی از پدیدۀ انقالب صنعتی ،بر محور حقوق
مالکیت ،ارائه کرد و توانست اصالحات بنیادینی در آموزههای
نئوکالسیک توسعه پدید آورد .او نشان داد که برخالف آنچه
نئوکالسیکها مطرح میکنند ،انگیزشها ،که بخش مرکزی
اندیشۀ نئوکالسیک است ،تابعی از ساختار حقوق مالکیت و
قوانین حکومتها هستند (نورث .)90 :1377 ،از دیدگاه نورث،
آزادی اقتصادی ،برخالف تصورات سطحی رایج ،بر فقدان
محدودیتها داللت دارد .درحالیکه بازارهای کارا بر تعریف
تضمین و اجرای مناسب حقوق مالکیت داللت دارند که این
به معنی ایجاد محدودیتهایی است که مشوق رشد بهرهوری
هستند (نورث.)90-89 :1379 ،
از شاهکارهای نورث در این زمینه آن است که نشان داد عنصر
تعیینکننده ،در پیشرفت فناوری ،اصالح رفتارهای مالی دولت
است؛ چیزی که تا آن زمان به ذهن هیچیک از نظریهپردازان بزرگ
تاریخ توسعه نرسیده بود .نورث در صورتبندی خارقالعادۀ خود
محوری
از این مسئله نشان داد که رفتارهای مالی دولت عنصر
ِ
ناامنی حقوق مالکیت است؛ حکومتگران بهمحض آنکه با کسری
ِ
مالی روبهرو میشوند ،وظیفۀ اصلی خود ،یعنی تعریف تضمین و
اجرای کارآمد حقوق مالکیت ،را به روشهای مختلف کنار نهاده
و اقداماتشان علیه امنیت حقوق مالکیت میشود و به داراییهای
شهروندان تعرض میکنند.
داگالس نورث سال  1688میالدی را نقطهعطفی در

بسترسازی برای پیشگامشدن انگلستان در موج اول انقالب
صنعتی میداند؛ زمانی که ،در سایۀ انقالب شکوهمند ،کنار
امتیازات گوناگون سیاسی و اجتماعیای که به نفع مردم از
ساختار قدرت گرفته شد ،ضمانت کافی برای هنجارسازی
رفتارهای مالی دولت نیز به نفع پارلمان فراهم گردید ــ این
مسئلهای است که از سوی بسیاری از نظریهپردازان بزرگ
معاصر نیز تأیید شده است .برای مثال ،عجم اوغلو و رابینسون
( )29 :1390نیز در واکاوی تاریخی خود تصریح نمودهاند که
تغییراتی که پس از انقالب شکوهمند در نهادهای سیاسی پدید
آمد امنیت حقوق مالکیت را بیشتر کرد؛ زیرا هراس مردم از
چپاولهای حکومت پایان یافت.
میتوان ادعا کرد که در صد سال گذشته ،حتی یک نفر هم
نبوده که دربارۀ استمرار توسعهنیافتگی در ایران پژوهشی انجام
داده باشد و بر عنصر ناامنی حقوق مالکیت ،بهمثابۀ یکی از
متغیرهای بسیارتعیینکننده در این زمینه ،تأکید کرده باشد .برای
مثال ،میتوان به گزارش سر پرسی سایکس )97 :1336( 1اشاره
کرد که به صراحت اعالم میکند که در ایران همواره ،با تغییر
حکومتها ،مالکیتها هم تغییر کرده است .به گونهای که پس
از تغییر هر دودمان و سلسلهای ،قتل و غارت و ناامنی کشور را
فراگرفته است.
با وجود تالشهایی که در این زمینه صورت پذیرفته تا امکان
دستیابی به یک فهم روشمند از این ماجرا در ایران فراهم شود،
هیچ تناسبی میان آن ،با گستره و عمق اهمیتی که اندیشهورزان
ایرانی برای آن قائل شدهاند ،نمیتوان پیدا کرد و خأل نظری در این
زمینه همچنان یکی از موانع سترگ غلبه بر معضل توسعهنیافتگی
در کشور ایران است.
مقالۀ حاضر تالشی است برای برجستهکردن ابعاد
اهمیت این موضوع ،که میتواند نیروی محرک تالشهای
روشمند و نظاموار در این زمینه باشد .نویسندۀ این مقاله،
جفری هاجسون ،استاد بریتانیایی دانشگاه هرتفوردشایر 2در
3
رشتۀ مطالعات کسبوکار و سردبیر نشریۀ اقتصاد نهادی
است .او جز تدریس در دانشگاههای مختلفِ ،س َمتهای
متفاوتی هم در سازمانهای مرتبط با توسعۀ اقتصادی برعهده
دارد که از این میان میتوان به دبیری شبکۀ میانرشتهای
تحقیقات نهادی 4اشاره کرد .هاجسون ،بهخاطر نظریهپردازی
در حوزۀ سرمایهداری و نهادگرایی ،موفق به دریافت جوایز و
افتخارات گوناگونی همچون دکترای افتخاری مؤسسۀ اقتصاد
1. Sir Percy Sykes
2. University of Hertfordshire
3. Journal of Institutional Economics
4. World Interdisciplinary Network for Institutional Research
)(WINIR
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آ کادمی علوم روسیه و جایزه شومپیتر ( )2014شده است .بر
اساس پایگاه دادۀ ریپک 1،از میان بیش از  35000اقتصاددان
در سراسر جهان ،او در 6درصد باالیی اقتصاددانان از حیث
تألیف منابع قرار میگیرد .از میان صدها مقاله ،کتاب و پژوهش
علمی که او در زمینۀ توسعه ،بهخصوص از منظر نهادگرایی،
تألیف کرده است ،بیشترین توجه و تمرکز خود را بر مسائل
تاریخی و سیاسی و اهمیت آنها در موضوع توسعه و رشد قرار
داده است .از این جهت ،جفری هاجسون را میتوان یکی از
برجستهترین نهادگرایان جهان دانست.
گفتگوی مکتوب هاجسون با داگالس نورث ،در زمینۀ حقوق
پیشگامی انگلستان در موج اول
مالکیت انقالب شکوهمند و
ِ
انقالب صنعتی ،نشان میدهد که وقتی اهمیت موضوعی در سطح
نظری آشکار شد ،چگونه میتوان از یک موضوع مهم تاریخی ،ولو
آنکه بیش از سیصد سال از عمر آن گذشته باشد ،بهمثابۀ ابزاری
برای عمقبخشیدن به اندیشههای راهگشا استفاده کرد و افقهای
جدیدی را به روی اندیشهورزان و سیاستگذاران گشود.

 .1معرفی
یکی از مسائل کلیدی برای مورخان اقتصادی ،تبیین نوآوریها،
ترقی در بهرهوری و بهبود در استاندارد متوسط زندگی است که در
قرن نوزدهم در بریتانیا وجود داشت و بعدتر به سایر کشورها نیز
گسترش یافت .در حوالی سالهای پس از  ،1700تولید ناخالص
داخلی (جیدیپی) 2در اروپا رو به صعود رفت و پس از آن ،سیر
صعودی آن تسریع شد .سرانۀ جیدیپی برای اروپای شرقی در
ابر مقدار آن در سال  1700و برای جهان در
سال 20 ،2003بر ِ
سال 11 ،2003برابر سال  1700بود (.)Maddison, 2007
علت این رشد بیسابقۀ تولید و نوآوری چه بود؟ این پرسش،
دغدغۀ بزرگ داگالس نورث بود .در مورد بریتانیا ،نورث و
وینگست ( )1989بر اهمیت تغییرات نهادی ،بهتبع انقالب
شکوهمند  ،1688تأکید داشتند .آنها ادعا میکنند که این واقعه،
موجب افزایش امنیت حقوق مالکیت شد .اما طرح نورث با
انتقادهایی همراه بود .برای مثال ،چنانکه از مستندات مورخان
برمیآید ،انقالب  1688موجب ایجاد تغییر در حقوق مالکیت
ً
نشده است .گرچه انقالب عمال تغییراتی را در موازنۀ بین سلطنت
و مجلس ایجاد کرد ،اما این تغییرات ماحصل تنظیمات قانونی
3
توافقات سیاسی  1689نبودند.
 .1شاخص  RePEcای  ،Research Papers in Economicsشاخصی برای
پژوهشها و پژوهشگران اقتصادی بر اساس تألیفات است ــ م.
2. GDP

 .3از  ،1603انگلستان ،ولز و اسکاتلند تحت نظارت یک سلطنت بودند .در نتیجه،
یورش و قتل ویلیام ،شاهزاده اورانژ ]لقبی برای ویلیام سوم[ ،در  1688بر هر سه کشور
بریتانیای کبیر تاثیرگذار بود؛ اما اسکاتلند در بخشهایی نظام قانونی مجزایی را حتی
پس از قانونی سازیهای پیمان پیوند بریتانیا و اسکاتلند در  ۱۷۰۷که موجب ایجاد
یک مجلس بریتانیایی واحد شد ،نگه داشت ــ م.
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در جریان انقالب  ،1688انگلستان از متحدان بینالمللی
قدیمی خود جدا شد و این مسئله کشور را بهسمت جنگی بزرگ
علیه فرانسه و اسپانیا کشاند که در جنگ جهانی هفتساله
( )1763-1755به اوج خود رسید .این جنگها باعث تحریک
انقالبهای مالی و اداری شدند که سرمنشأ آن توافق 1689
میان پادشاه و مجلس بود .نیاز به حفاظت و نگهداری از
اتوری روبهرشد تجاری ،دولت بریتانیا را مجبور به اصالح
امپر ِ
نظام مالی ،جذب مالیات بیشتر و خرید محصوالت صنعتی و
کشاورزی و خدمات برای نیروی زمینی و ناوگان دریاییاش نمود.
توسعۀ نظام مالی مشوق سرمایهگذاران شد و فرصتهایی برای
استفاده از مالکیت ارضی ،بهعنوان وثیقه برای سرمایهگذاری در
زیرساختهای مالی و صنعتی ،فراهم کرد.
در بخش دوم مباحثات نورث ،به تأثیرات انقالب  1688بر
امنیت حقوق مالکیت پرداخته میشود .چنانکه برخی مورخان
اشاره کردهاند ،این انقالب فینفسه تدافعی و محافظهکارانه بود و
تغییرات کالن ،اما اندکی را بههمراه داشت.
بخش سوم ،تکامل حقوق مالکیت در انگلستان را مدنظر
قرار داده است .حقوق مالکیت ،بهخصوص در زمینۀ امالک،
از قرن سیزدهم از امنیتی نسبی برخوردار بود .یکی از مشکالت
اساسی توسعۀ نظام سرمایهداری ،طبیعت ذاتی فئودالی آن
حقوق بود ،اما سریعترین پیشرفت ،در زمینۀ اصالح مالکیت
ارضی ،در دهۀ  1750آغاز شد؛ زمانیکه استفاده از زمین ،به
عنوان وثیقه برای دریافت وام ،برای اجرای پروژههای دیگر رواج
یافت .البته ،تا دهۀ  ،1760در مورد مسئلۀ حق اختراع ،که در
مجموعۀ حقوق مالکیت قرار میگیرد ،پیشرفت چشمگیری
ً
حاصل نشد .برخی انواع حقوق مالکیت ناامن شدند؛ مثال
قانونی وضع شد که براساس آن ،قدرت حقوقی و قانونیای
4
را که به صورت موروثی به یک خاندان منتقل میشد
و در اوایل  1700رواج داشت ،حذف کردند.
بخش چهارم به بررسی رشد اقتصادی در قرون  17و  18و
تغییرات همزمان در الگوهای شغلی میپردازد .برنامۀ توسعۀ
اقتصادی در حدود  1650ــ یعنی بیش از سیسال قبل از
انقالب  1688ــ شکل گرفت ،اما پیشرفتی نداشت ،تا اینکه
بعدها ،در حدود  1760ــ بیش از  70سال بعد از انقالب
1688ــ سرعت گرفت .بررسی شواهد موجود مبتنی بر رشد
اجتماعی درگیر در صنعت و تجارت نشان میدهد
طبقههای
ِ
که درصد مشارکت آنها در درآمد ملی ،مابین سالهای 1688
تا  ،1759افزایش کمی داشته است .درنتیجه ،گواهی که نشانۀ
5
تغییر بزرگی در موازنۀ قدرت طبقهای به نفع طبقۀ سرمایهداری،
از  1650تا  ،1760وجود ندارد.
4. Heritable Jurisdiction
5. Bourgeoisie
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بخش پنجم به مرور انقالبهای مالی و اداری میپردازد که
از  1689تا دهههای اولیۀ قرن هجدهم ادامه داشت .در مقابل
شاخصهای فوق ،بالفاصله پس از  1689با شواهدی مبنی
بر رشد دخالتهای اداری دولت ،مالیاتبندی افزایش یافته و
بنابراین ،با توسعۀ کالن نهادهای مالی مواجه هستیم .علل این
تغییرات را میتوان ناشی از نیاز شدید به آمادهشدن برای جنگ و
دفاع دید .درعوض ،این انقالبهای مالی و اداری موجب توسعۀ
مبانی نظام سرمایهداری براساس مالکیتهای قابل وثیقهگذاری،
بدهی قابل انتقال ،تجارت جهانی و قدرت دولت شدند.
متفاوت
بخش ششم ،با درنظرگرفتن زنجیرۀ رویدادهای
ِ
مرتبط با انقالب  1688و انقالب صنعتی ،مباحث پیشین را
جمعبندی میکند.

 ،1688 .2موازنۀ قدرت و حقوق مالکیت
از نظر نورث و وینگست ( ،)803 :1989توسعۀ اقتصاد مدرن
بریتانیا وابسته به تأمین امنیت حقوق مالکیت و حذف دولت
مصادرهمحور بود .از این منظر ،انقالب  ،1688به عللی چون
توافقات قانونی  1689میان پادشاهی و مجلس ،که در آن اعالمیۀ
حقوق 1،مجلس را در مسئلۀ قانونگذاری و مالیاتبندی قرار
گرفت ،دورهای حیاتی محسوب میشود.
بنابراین ،کاهش قدرت مستبدانه پادشاهی نهتنها موجب تأمین
آزادیهای اقتصادی بیشتر و حقوق مالکیت شد ،بلکه آزادیها
و حقوق سیاسی را نیز به همراه آورد (North and Weingast,
 .)1989: 816درنتیجه ،تعهد حکومت به ایفای وظایف خود در
مورد توافقات مالی ،بخشی از یک تعهد کالن برای تأمین امنیت
حقوق مالکیت بود (.)ibid
نورث و وینگست ( )ibidبه تعدادی از تغییرات تابعه در نظام
مالی ،شامل تشکیل بانک انگلستان در  ،1694کاهش نرخهای
بهره ،افزایش تجارت در سهام و اوراق بهادار و رشد و توسعۀ
بانکها اشاره میکنند .آنها به این دسته از توسعههای مالی،
بهعنوان مصادیق کالنی برای ادعای خود در مورد تأثیر توافق
 1689در امنیت حقوق مالکیت و بنیانگذاری رشد اقتصادی
قرن هجدهم ،ارجاع میدهند.
همینطور ،عجماوغلو و همکارانش ( )2005a: 393مطرح
میکنند که در قرون وسطی انگلیس با کمبود حقوق مالکیت
برای صاحبان زمین ،تجار و صنعتکاران اولیه 2مواجه بود و
 .1سندی که پس از انقالب شکوهمند ،با جزئیات به شرح خطاها و اشتباهات پادشاه
قبلی (جیمز دوم) پرداخته و به ذکر حقوق رسمی¬ای را که هر شهروند بریتانیایی از آن
برخوردار است میپردازد ــ م.
 .2اصطالح  Proto-industrializationبه دورانی پیش از انقالب صنعتی اشاره دارد
که در آن برخی خانوادههای زمیندار به تولید تقاضامحور روی آوردند .این دوره را نقطه
آغازی بر انقالب صنعتی میدانند ــ م.

برای آنها ،اولین مرحلۀ توسعه در اواخر قرن هفدهم اتفاق
افتاد؛ وقتی که تقویت حقوق مالکیت ،هم برای صاحبان
زمین و هم صاحبان سرمایه ،فرایند توسعۀ مالی و تجاری
را تسریع بخشید .آنها تأکید کردند که توافق  1689قدرت
3
سلطنت را محدود و توسعۀ حقوق مالکیت را تسهیل کرد.
اما مورخان عناصر کلیدی این بحث را نقد کردهاند .محققان برتر،
از وسعت اثر توافق قانونی  1689با تأکید بر طبیعت محافظهکارانۀ
آن کاستهاند .هدف این انقالب اصالح حقوق از پیش تعیینشده بود
و تنظیمات قانونی را پس از آشوبهای جنگ داخلی و استوارتها
نجات داد و بیشتر تدافعی بود تا نوآوران ه �Jones, 1992) Mor
;rill, 1992; Nenner, 1997; Ogilvie and Carus, 2014
;Pincus, 2009; Scott, 1991; Trevor-Roper, 1992
.);Western, 1972
توافق  1689در ظاهر قدرت غیررسمی مجلس را در برابر
سلطنت تقویت کرد ،اما تغییرات کمی در قوانین صورت پذیرفت.
اگرچه پس از انقالب شکوهمند جلسات مجلس با نظم بیشتری
برگزار میشد ،اعالمیۀ حقوق  1689در این مورد مبهم بود و سایر
قوانین نیز برای برگزاری مجلس مداوم ،همانند قرن چهاردهم،
رد شدند ( .)Pincus and Robinson, 2014: 197همچنین،
قانون جدیدی برای تأکید بر اولویت حکومتی قوانین عرفی پس
ً
از انقالب شکوهمند بهوجود نیامد ( .)ibidقانونگذاری ،دقیقا
پس از انقالب شکوهمند ،بهندرت نوآورانه بود و سابقۀ آن در
سالهای  1644 ،1624و  1677و در سایر قوانینی که بهدنبال
بررسی سهلانگاری مجلس در مورد مسائل مالی دولت بود ،قابل
ردیابی است ( .)ibidپینکس و رابینسون ( )201 :2014نقد خود
را اینگونه خالصه میکنند« :درحالیکه نورث و وینگست ،در
مورد تغییرات بنیادین در رفتار سیاسی انگلیس پس از ،1688
بهدرستی استدالل کردهاند ،اما سازوکاری که برای آن مطرح
کردهاند نمیتواند علت آن باشد .علل دگرگونی انقالبی انگلستان
را در جای دیگری باید جست».
بااینحال ،هرچند ممکن است نورث و وینگست ،در مورد
تأثیرات بنیادین  ،1689اغراق کرده باشند ،نظارتهای مهم
جدیدی بر درآمدها و قدرت حاکمیت برای مجلس بهوجود
آمد و مجلس ،بهصورت علنی ،تعهدات حاکمیت را تحت
نظارت خود درآورد ( .)Cox, 2012; 2014قوانین مالی
 1690به امتیازهای مادامالعمر پادشاهی پایان داد و بهجای آن
حقوق محدود را جایگزین نمود ( .)Roberts, 1977قانون
هنگام
شورش در سال  1689سلطنت را مجبور کرد تا ،به
ِ
جنگ ،مجلس را درنظر داشته باشد .درمجموع ،پادشاه بیش از
گذشته به مجلس وابسته شد.
 .3برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاالت  )1993-2000(Olsonو
( Acemoglu and Robinson )2102مراجعه کنید.
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اما اثر این تغییرات قانونی بر حقوق مالکیت مشخص نشده
است .این مسئله معضل بزرگی است که در نظریۀ نورث-
وینگست باقی مانده است .برخی از محققان تأکید کردهاند
که حقوق مالکیت ،بیش از  1688نیز در سال  1600یا حتی
ً
زودتر از آن ،نسبتا دارای امنیت بوده است (Angeles, 2011
Clark, 1996; 2007; McCloskey, 2010; Ogilvie
.);and Carus, 2014; Sussman and Yafeh, 2006
سایر مورخین مطرح میکنند که تأثیر سالهای  1688تا
مالی عمومی و خصوصی،
 ،1689بر امنیت فعالیتهای
ِ
نه مشخص است و نه بالفاصله اتفاق افتاده است .مورفی
( )5 :2009اشاره میکند که تعهدات مالی پس از انقالب
شکوهمند اعتبار چندان بیشتری نسبت به تعهدات گذشته
در دورۀ سلطنت استوارتها 1نداشته است .مورفی ()2013
همچنین عنوان میکند که این سرمایهگذاران مالی بودند که
خواستار تعهدات معتبر پس از  ،1689برای حفاظت از مالکیت
پاییندستان ،شدند و این پیشنهاد از باالدستان نبود.
برخالف نورث و وینگست ،هوپیت )2011( 2و اوگیلوی
و کاروس ( )2014بحث میکنند که مالکیت پس از انقالب
شکوهمند دارای امنیت بیشتر نبود؛ این حقیقت آشکار که مجلس
با نظم بیشتری برگزار میشد ،ریسک قانونگذاری بیشتری را
برای مالکیت شکل داد .هوپیت ( )108 :2011در مورد اشکال
مختلفی از مالکیت مینویسد که پس از  1688ناامنتر شدند:
«قدرتهای قضایی قابل توارث ،دادگاهها و اداراتی بودند که
ً
از طرف پادشاه به افراد اعطا شده و عمال بهعنوان یک مالکیت
شخصی ،قابل توارث و یا ،درصورت تمایل ،قابل فروش بودند».
گرچه قدرت قضایی قابل توارث ،به شکل رشکبرانگیزی منبع
درآمد و اعتبار اجتماعی بود ،در اوایل قرن هجدهم رفتهرفته
کمرنگ شد و از آن دفاتری پر شده از کارمندان حقوقبگیر باقی
ماند .فسخ قانون مالکیت بردگان در سال  ،1833نمونۀ چشمگیر
3
دیگری از ناامنی حقوق است.
ّ
با وجود زنجیرۀ علیت ،توسعۀ صنعتی بریتانیا بعدها سرعت
گرفت .همانطور که کالرک ( )588 :1996مینویسد:
«نهادگرایان با جعل رابطه میان تغییرات نهادی سال  1688و
انقالب صنعتی آغاز شده در  ،1760کاری غیرمعمول انجام
دادهاند» .الن )2009( 4سوال مشابهی را مطرح میکند« :اگر
نتایج انقالب شکوهمند تا این حد برای مالکیت و کسبوکار
حیاتی بود ،پس چرا انگلستان مجبور شد بخش اعظمی از یک
 Stuart .1منظور خانوادۀ سلطنتی است ــ م.
2. Hoppit

 .3با این حال بردهداران بریتانیایی غرامت دریافت کردند .بخش اعظمی از این سرمایه
در دهۀ  ،1840برای توسعۀ خطوط ریلی سرمایهگذاری شد.
4. Allen
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قرن را برای امواج خروشان نوآوری و بهرهوری انقالب صنعتی،
5
صبر کند؟».
این مناقشه ،هم در وقایع و هم در تجزیهوتحلیل ،محل بحث
است .تاریخ اقتصاد به استفاده و تفسیر دادۀ تجربی وابسته است؛
اما سؤاالتی که مورخان اقتصادی میپرسند و انواع تفاسیری که
از دادهها صورت میگیرند ،به شکلی حیاتی وابسته به قضاوت
آگاهانه بر مبنای نظریات اقتصادی و اجتماعی هستند .بسیاری از
مباحث صورتگرفته در مورد نتایج اقتصادی انقالب شکوهمند
ِ
توسط اندیشهای ناقص در مورد حقوق مالکیت و نهادهای پولی
و مالی رهنمون شدهاند که ،در برابر پیوستگی مطالب در مورد
مالکیت قابل وثیقهگذاری و وام ،ضعیف است .هدف در اینجا
نمایانکردن مسیر معقولی بر اساس فهمی غنیتر از مالکیت
است؛ درحالیکه بر جنبههای مدنظر قرار دادهنشدۀ تأمین مالی
ّ
تأکید میگردد .وقتی مسئلۀ رابط بین مالکیت و تأمین مالی بهتر
شناخته شوند ،راهحل جدیدی برای معمای  1688ظاهر میگردد.
این مقاله ،اهمیت حقوق مالکیت در توسعه اقتصادی را به
چالش نمیکشد ،بلکه بر مفهوم عمیقتر قانونی آنها و طبیعت
چندوجهیشان تمرکز دارد .چون اندیشۀ حقوق مالکیت در
بسیاری از اقتصادهای نهادی توسعه نیافته است و اغلب ،جزئیات
و تغییرات مهم ،در مورد این مبحث نادیده گرفته میشود
(;Cole, 2015 Cole and Grossman, 2002; 2015b
2015c; Heinsohn and Steiger, 2013; Hodgson,

.);2014; 2015a; DeSoto, 2000; Steiger, 2008
حقوق مالکیت در انگلستان ،خیلی پیش از  ،1688به همان
شکل وجود داشت و دارای امنیتی نسبی بود .رفتهرفته شکل آن
تغییر کرد و موجب افزایش فرصتها ،برای استفاده از زمین و
سایر داراییها ،بهعنوان وثیقۀ تأمین مالی در سرمایهگذاریهای
ً
کسبوکار شد .این امر لزوما اهمیت سیاسی ـ اقتصادی انقالب
شکوهمند را از بین نمی َب َرد ،اما موجب تغییر تأکیدهای تحلیلی
میشود و ایجاد روابط قویتری میان رشد استفاده از داراییها به
عنوان وثیقه و توسعۀ نهادهای مالی ،بهخصوص در انقالب مالی
اوایل  1700میگردد .توسعههای مرتبط با مالکیت و تأمین مالی
به سادگی به هم مربوط میشوند .نورث و وینگست ادعا میکنند
که تأمین امنیت حقوق مالکیت که پیامد انقالب  1688بود ،رشد
افزایش تأمین بودجه را در پی داشت که همین امر موجب استفادۀ
بیشتر از حقوق مالکیت ،بهعنوان وثیقه برای قرضکردن ،و تأمین
مالی سرمایهگذاریها شد.
دنبال
پی جنگ بزرگی که در  1688و به ِ
نیاز به تأمین مالی ،در ِ
انقالب شکوهمند و متحدین خارجی جدید انگلستان شکل
 .5این نواقص مشخص در زمانبندی و ذات تعابیر نهادی موجب شد مکــکالسکی
( )2010; 2016بر نقش ایدههای آغاز حرکت برای رشد اقتصادی بریتانیا از اواخر قرن
هجدهم تأکید نماید.
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گرفت ،منجر به تأسیس بانکی در سال  1694در انگستان
شد .این زنجیرهای از رویدادهای نهادی بود که با درنظرداشتن
نقش حیاتی دولت در جمعآوری مالیات ،تأمین اوراق قرضه
و وامها ،حمایت از بانکهای خصوصی و آخرین مرجع
وامدهنده 1،موجب توسعۀ یک نظام مالی مدرن در بریتانیا شد.
بنابراین مهم است که طبیعت یک نظام مالی مدرن را درک کنیم
(Carruthers, 1996; Keynes, 1930; Mitchell Innes,
;1914; Moore, 1988; Wray, 2012; Hodgson, 2015a
.(Ingham, 2004; 2008
متأسفانه دادۀ پردازششدۀ اندکی از آن دوره وجود دارد تا
داراییهای وثیقهگذاری شده ،حجم وامها و سرمایهگذاریها و
رشد بازار بدهی را مشخص کند .در مقابل ،مراحل کلیدی قانونی
برای تغییرات حقوق مالکیت و تأمین مالی ،شناختهشد ه هستند.
با وجود این ،بحث اصلی این مبحث ،باید در قالب یک فرضیه
برای تأییدات تجربی بعدی تدوین شود.

 .3زمانبندی بد :تکامل حقوق مالکیت در انگلستان
آیا حقوق مالکیت در قرون وسطی دارای امنیت بود؟ همۀ
کشورهای اروپایی در این مورد مشابه هم نیستند ،اما نباید
ً
مدرن انگلستان را در
قانونی نسبتا
توسعههای صورتگرفتۀ
ِ
ِ
قیاس با سایر کشورهای اروپایی نادیده بگیریم .عجماوغلو و
همکارانش ( )2005a: 394به نقل از ویچ )1986( 2اظهار
میکنند که پادشاهان قرون وسطی نواقص مالی زیادی داشتند.
خود ویچ ( )31 :1986مینویسد « :در اروپای قرون وسطی،
مصادرۀ اموال و عدم بازپرداخت دیون رایج بود» .بر همین مبنا،
عجماوغلو و همکارانش استنباط کردهاند که چنین ناامنیهایی
در انگلستان نیز به وفور یافت میشد .اما ویچ تنها چهار مثال
انگستان دورۀ قرون
از مصادرۀ اموال و عدم بازپرداخت دیون در
ِ
ادوارد اول،
وسطی آورده است .به طور خاص ،او نوشته است که
ِ
یهودیان را بیرون انداخته و اموال آنان را مصادره کرد و ادوارد
اول ،دوم و سوم همگی از پرداخت دیون ایتالیا سر باز زدند .این
وقایع مابین سالهای  1290تا  1340اتفاق افتاده و تعداد کمی از
مالکان انگلیسی را نشانه گرفتهاند.
چندین مورد مصادره ،پس از قرون وسطی اتفاق افتاد .هنری
هشتم زمینهای راهبان مذهبی را در بازۀ زمانی سالهای  1536تا
 1541به تصرف خود درآورد؛ در  1638چارلز اول دویستهزار
پوند سکه و شمش از ضرابخانه لندن برای تأمین مالی جنگ
علیه اسکاتلند برداشت کرد و چارلز دوم از پرداخت دیون خود

(:1989

در  1672سر باز زد .همانطور که نورث و وینگست
 )819-820اشاره میکنند ،از  1604تا  ،1628جیمز اول و
چارلز اول تعدادی وام اجباری را از وامدهندگان انگلیسی بهزور
صاحب زمینی مرتکب خیانت میشد یا
گرفتند .همچنین ،اگر
ِ
در جنگهای داخلی طرف اشتباهی را انتخاب میکرد ،بهاحتمال
زیاد مجبور میشد زمینهای خود را ،بهعنوان جریمه ،غرامت
دهد .در غیر این صورت ،گاهی پادشاهان انگلستان اموال را
توقیف کرده و قراردادها را نادیده میگرفتند ،اما در مقایسه با
اروپا ،این وقایع کمتر اتفاق میافتاد.
در قرون دوازده و سیزده ،نظام قانونی جدیدی در انگلستان و در
برخی قسمتهای اروپای شمالی ،تحتتأثیر قانون مصوب جدید
کلیسا و کشف قوانین رومی ژوستینین 3،توسعه یافت (Berman,
 .)1983; 2003به تبع آن ،از قرن سیزدهم در انگلستان ،با وجود
نظام مالکیت ،قرارداد و قوانین جنایی مصوب طوالنیمدت و
حقوق مالکیت برای ثروتمندان مقرر شد.
البته ،دسترسی به نظام قضایی برای فقرا بسیار محدود بود و
متعدد
فساد و ناکارآمدی در نظام قانونی وجود داشت .نامههای
ِ
بهدستآمده از خانوادۀ پستن 4ــ که از زمینداران اصیلی در
نورفولک 5،در قرن پانزدهم بودند ــ پیچیدگیهای ماللآور و
فساد قوانین را در مالکیت زمین بهخوبی نشان میدهد (Castor,
 .)2006اما مسئلۀ اصلی آنان ،تهدید مصادره از جانب سلطنت
نبود .تمرکز اصلی نورث و سایرین در امنیت حقوق مالکیت بر
وقایعی است که خیلی زود و خیلی دیر اتفاق میافتند .در قرن
ً
سیزدهم ،حقوق مالکیت در انگلستان برای افراد کمی نسبتا امن
بود ،اما برای اکثریت ،حتی در دورۀ انقالب صنعتی ،ناامن بود.
بهعالوه ،این نگاه معمول ،تفاوت میان انواع مختلف حقوق
مالکیت ،شامل تفاوتهای میان حقوق قابل استفاده ،حقوق قابل
فروش ،حقوق قابل توارث و حقوق قابل وثیقهگذاری را نادیده
میگیرد (.)Honore, 1961
پیش از انقالب صنعتی ،زمین مهمترین ثروت بهشمار میآمد.
بزرگترین مانع برای توسعۀ بازرگانی ،نه امنیت حقوق مالکیت،
که طبیعت فئودالی حقوق ارضی بود .سالها پس از افول نگاه
فئودالیستی سنتی در انگلستان ،حقوق مستحکم و صحیح
تنظیمشده ،اغلب تعهداتی را برای زمینداری طرح میکرد که
استفاده از زمین برای سرمایهگذاری را محدود کرده و مانع رشد
بازارها ،تأمین مالی و سرمایهداری میشد.
6
درحالیکه زمینداری ،که شامل لغو قانون تصدی نظامی
3. Justinian Roman law
4. Paston

 .1اصطالح  Last Resortبه نهادهایی اطالق میشود که به بانکها و مؤسسات مالی
در شرایط بحرانی وام داده و به خروج آنها از بحران کمک میکنند ــ م.
2. Veitch

5. Norfolk

 .6قانونی که طی آن زمینداران موظف به پرداخت مبلغی سالیانه بهجای خدمت نظامی
بودند ــ م.
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توسط چارلز دوم (که در اغلب موارد لزوم پرداخت اجاره توسط
کشاورزان مستأجر را برای خدمت وظیفه حذف میکرد) بود،
موضوع مهمی برای قانونگذاری بود ،زمین به عنوان منبع و
نماد بزرگ قدرت خانوادههایی که مالک بودند باقی ماند .بهطور
خاص ،محدودیتهایی ،مشهور به وراثت انحصاری ،در زمینۀ
مالکیتهای ارضی وجود داشت .بسیاری از این قوانین تضمینی،
ِ
بر اولویت فرزند ،ارشد بهعوان وارث زمین ،تأکید داشتند .این
محدودیت ،حقوقی برای مالک زندۀ ملک ،حقی تقویتشده
برای وراث آیندۀ او به وجود میآورد ،اما حتی وقتی که دادگاهها
حقوق وراثت را در سال  1614محدود کردند ،به شکلی گسترده
و داوطلبانه این حقوق با واگذاری مؤکد جایگزین شد که تاثیر
مشابهی داشت و تا قرن نوزدهم باقی ماند (;Allen, 2012
.)English and Saville, 1983; North et al., 2009: 89
وراثتهای انحصاری و واگذاریهای مؤکد موارد استفاده از زمین
را محدود میکردند.
« ...مالکان به ندرت میتوانستند به فروش ،معاوضه و
گروگذاری امالک تحت نظارت خود اقدام کنند .مالکان
نمیتوانستند امالک را جایگزین کنند ،حتی اگر این مسئله را
مدنظر قرار میدادند که این جایگزینی با هدف بهبود صورت
گرفته و مناسبات قانونی را به مخاطره نمیاندازد ...معاملهکردن
و پیش بردن قراردادها بر سر زمینهای توافقی ،هزینهبر ،دارای
عدم قطعیت و ناامن بود»Bogart and Richardson,( .
.)2011:245
نیاز به قوانین بیشتری ،برای حذف قوانین وراثت انحصاری
و واگذاری مؤکد ،وجود داشت ،اما به شکلی لجوجانه در
مقابل این مسئله مقاومت نشان داده شد و علت اصلی آن،
حمایت نجیبزادگان مرفه بود .مالکان بر فروش یا گروگذاری
زمینهایی که برای نسلها در خانوادۀ آنها بود ،تمایلی نشان
نمیدادند .از دست دادن زمین ،به معنای از دست دادن
شئون ،اثرگذاریها ،مناصب و مزایا بود 1.چنین زمینهایی به
استفادۀ عمومی روستاییان اختصاص داده شده بود .تخمین
زده میشود که در ابتدای قرن هجدهم ،در حدود یکچهارم
زمینهای قابل کشت بهصورت مشاع در اختیار روستاییان بود
که حقوقی شامل چراگاهها ،منابع آب یا چوب را به اشتراک
میگذاشتند (.)Bogart and Richardson, 2011: 247
این زمینهای ُمشاع قابل فروش یا گروگذاری نبودند .چنین
 .1محدودیتهای فئودالی بر دارایی ارضی از پیش از  1789در فرانسه هم وجود
داشت ،اما فرانسه از منظر حیاتی دیگری با انگلستان تفاوت داشت .بوروکراسی دولتی
عظیمی توسط پادشاه قدرتمند به وجود آمده بود؛ کمبود بازرسیها و توازنهای سیاسی
کافی .برخالف انگلستان و هلند در قرن هجدهم ،هیچ بازار سرمایۀ توسعهیافتهای برای
ارائۀ اوراق قرضۀ دولتی وجود نداشت .در عوض ،فرانسه برای جذب منابع مالی ،از
یک سیستم پیچیده و طاقتفرسای مالیاتی ،بانکهای خصوصی و مراکز نزولخواری
استفاده میکرد (.)Carruthers, 1996: 23
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محدودیتهای در قابلیت فروش امالک مهم بودند .چراکه
توسعۀ کشاورزی در انگلستان را ،که میتوانست موجب تولید
صنعت در حال رشد شود ،به تعویق انداخت.
نیروی کار برای
ِ
بهعالوه ،مشاعات ،وراثت انحصاری امالک و واگذاریهای
ً
مؤکد ،شدیدا مانع استفاده از زمین به عنوان وثیقۀ وام شد که
میتوانست در سرمایهگذارهای بازرگانی ،صنعتی و زیرساختی
مورد استفاده قرار گیرد.
توان بالقوۀ نقش دارایی بهعنوان وثیقه در بسیاری از اقتصادهای
حقوق مالکیت نادیده گرفته شده است (Alchian, 1965
ً
 .);Barzel, 1989اقتصادهایی که معموال بر اهمیت غیررسمی
حقوقی یک عنوان قانونی که
مسئلۀ نظارت ،بیشتر از اهمیت
ِ
توسط یک منبع قضایی صاحب اعتبار شده است ،متمرکز
هستند (;Arrunada, 2016; Cole and Grossman, 2002
 .)Hodgson, 2015a; 2015b; 2015cنورث (;17 :1981
ْ
 )361 :1994تأکید میکند که دولت تعیینکنندۀ ساختار حقوق
مالکیت است و ابعاد حقوق مالکیت با شروط قانونی تعریف
میشوند ،اما او جنبههای کلیدی مالکیتهای قانونی را بهعنوان
یک وثیقۀ بالقوه مورد کاوش قرار نداده است.
موانع تجاریشدن زمین و استفاده از آن به عنوان وثیقه،
علیرغم تنشهای سیاسی قرون پانزدهم و شانزدهم و هفدهم،
سریع و ساده از بین نرفت .از این موانع با منافع شخصی قدرتمند
و مستحکمی دفاع میشد .مجلس اقدامات متعددی برای حذف
آنها انجام داد که تا قرن نوزدهم ادامه یافت .هرگونه حصارکشی
سرکشی مأموران دولت و نقشهبرداران،
در زمینهای مشاع منجر به
ِ
برگزاری جلسات در روستا و داوری قضایی موارد منازعه میگردید.
حصارچینی در انگلشتان به قرن سیزدهم بازمیگردد ،اما این مسئله
با اقدامات ضد حصارکشی سالهای  1489و  1516مورد اعتراض
قرار گرفت .حصارکشی پس از آن چنان افزایش یافت که گاهی
موجب تحریک شورشهای بخش روستایی میشد .برخی از این
حصارکشیها به شکلی مستبدانه انجام میشد ،برخی داوطلبانه و
برخی هم با اعمال نفوذ اقدامات مجلس .البته ،فقط از اقدامات
مجلس در این زمینه دادههای معتبر در دست است 2.اقدامات
ارضی موجب حذف واگذاریهای اجباری شد و از مجوز قانونی
برای توسعۀ زیرساختها ،شامل بهبود جادهها و رودخانهها و
ساخت کانالها (و بعدها خطوط راهآهن) استفاده گردید .اقدامات
ارضی ،مجوز قانونی و حصارکشی ،که همگی از زیرساخت
مشترکی برخوردار بودند ،موجب از میان برداشته شدن موانع
 .2برای بحث این مقاله ،الزامی بر ارزیابی این مسئله وجود ندارد که آیا حصارچینیها
موجب بهبود یا عدم بهبود بهرهوری کشاورزی شدند یا نه .این مسئله موضوع برخی
بررسیهای تجربی و مباحثات بوده است ( .)Turner, 1986اوستروم ( )1990نشان
داد که مناسبات اجتماعی در بسیاری از شرایط مختلف زنده ماند .نکتۀ مهمتر در این
بحث این است که حصارکشیها موجب شد زمینها قابل فروش شوند و از آنها به
عنوان وثیقه استفاده شود.

هجلس دلگزهٖإ تزإ تسط فؼال٘تّإ لاًًَٖ ضذ؛ اها اس ه٘اى تزداضتي لَاً٘ي ٍراثت اًحصارٕ ٍ ٍاگذارٕ اجثارٕ ٍ
حصارکطٖ سه٘يّإ هطاع ،تا هخالفت ضذٗذ طثمات پاٗ٘يتز ٍ تاالتز جاهؼِ رٍتِرٍ ضذ .تَافمات  1689اگزچِ هوکي است
تِ ٍضغ چٌ٘ي لاًَىگذارّٕاٖٗ کوک کزدُ تاضذ ،اها ًوٖتَاًذ ػلت تزاًگ٘ختِضذى هزدم تزإ تزٍٗج آى ٍ غلثٔ هٌافغ

2
 1688و همۀ مسائل مربوط به آن
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انقالب دّذ.
ضخصٖ هحافظِکاراًِ تز ٍضغ هَجَد را تَض٘ح

نمودار  :1اقدامات مجلس برای ساماندهی مجدد به حقوق مالکیت ارضی ،سالهای  1700تا 1830
)
Bogart
and
Richardson,
2011: 250
سالیانه (
تزإ از داده
ضؼ٘فٖاستفاده
عمودی ،با
مقدار ٍتجمعی
هَارد 5ساله،
جولِمتحرک
میانگین
حك منبع:
صٌؼتٖ هحسَب هٖضَد .اها ثثت حك
ًَآٍرٕ
سزػت
ضاخص
احتساباست
حمَقباهالک٘ت
اختزاع اس

اختزاع در اًگلستاى تس٘ار پزّشٌِٗ تَد ٍ تٌاتزاٗي ،تؼذاد سٗادٕ اس ًَآٍرّٕا ثثت ًطذُ تَدًذ .حك اختزاع ،ضاخص درستٖ

استفاده از زمین و منابع شدند .رویههای تصویب این اقدامات در گزارش میکند ،قانونگذاری مالکیت ارضی ،مابین 1750
تزإ تخو٘ي ًَآٍرّٕا ً٘ستٍ ،لٖ تزخالف ًَآٍرّٕإ ثثتًطذُ ،حك اختزاع ،دستِکن اس اٗي هٌظز کِ ًَػٖ هالک٘ت لاتل
اوایل قرن هجدهم عمومی شد و در قرن نوزدهم ،با اندکی اصالح تا  ،1830نهتنها موجب توزیع مجدد برخی حقوق مالکیت
فزٍش ٍ ٍث٘مِگذارٕ است ،حائش اّو٘ت است .لذا ،تا حواٗت خاًذاى سلطٌتٖ ،رفتِرفتِ اس لزى ّفذّن ،حمَق اختزاع
روستاییانتِبا
شد ،بلکه حقوق دیگری را هم که بسیاری از
عملیاتی گردید (.)Bogart and Richardson, 2011: 248
ٓ
دٍر
در
تزٗتاً٘ا
اختزاع
ثثت
ًظام
ٍ
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ودر سال ،تا
اند.).نمودار  ،1روندهای کلیدی را نشان میدهد .همچنین را دربرگرفت.
کرده
;1984
بوگارت و ریچاردسون ( )270 :2011مطرح میکنند که
پیشرفت اندکی در قانونگذاریهایی وجود دارد که در فاصلۀ
سالهای  1688و  1700بهوجود آمد که ازآنجاکه در مقایسه اعالمیۀ حقوق سال  1689و بهتبع آن ،برگزاری منظمتر جلسات
با روند صعودی پس از  1750میتوان از آن چشمپوشی مجلس دلگرمیای برای بسط فعالیتهای قانونی شد؛ اما از
ّز  1جزٗة ( )Acreتمزٗثا هؼادل تا  4هتز هزتغ است« .م».
تْثَدو
اجباری
کرد ،از دادهها حذف شده است ( Pincus and Robinson,میان برداشتن قوانین وراثت انحصاری و واگذاری
 2پٌ٘کس ٍ راتٌ٘سَى ( ٍ )2014: 203تَگارت ( )2011اضارُ هٖکٌٌذ کِ آثار الذاهات اخت٘ار لاًًَٖ پس اس  1688هَجة جزٗاىساسٕ تزإ سزهاِٗگذارٕ در
هماٗسِنتاتر
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گزدٗذ؛کهاهاازدادُاین
روشنی
نتیجۀ
.)2014
: 203
سٍدٌّگام ،در
مشاع،اٗيبا تغ٘٘ز رٍِٗ
هٖکٌذ کِ
هطخص
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1730
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امی پیش رفت و سپس بهسبب اقدامات حصارکشی و نمیتواند علت برانگیختهشدن مردم برای ترویج آن و غلبۀ
ب پهآر
Anne
مجوز قانونی ،رشد چشمگیری داشت .افول قوانین وراثت منافع شخصی محافظهکارانه بر وضع موجود را توضیح دهد.
انحصاری و واگذاری اجباری روندی آرام و پیوسته داشت که  10حق اختراع ازجمله موارد حقوق مالکیت است و شاخص
ضعیفی برای سرعت نوآوری صنعتی محسوب میشود .اما
تا قرن نوزدهم ادامه داشت.
درمجموع ،رهاسازی زمین از طریق آثار مشترک اقدامات ثبت حق اختراع در انگلستان بسیار پرهزینه بود و بنابراین،
ارضی و حصارکشی ،برای فروش یا وثیقهگذاری ،فرایندی بود که تعداد زیادی از نوآوریها ثبت نشده بودند .حق اختراع،
در انقالب صنعتی پس از  1760بهخوبی گسترش یافت .درواقع ،شاخص درستی برای تخمین نوآوریها نیست ،ولی برخالف
دستکم از این منظر که
حذف عناصر فئودالیستی از قانون مالکیت فرایندی طوالنی بود نوآوریهای ثبتنشده ،حق اختراع،
ِ
نوعی مالکیت قابل فروش و وثیقهگذاری است ،حائز اهمیت
که پیش از  1688آغاز شد و سالها پس از آن ادامه یافت.
سب بسیاری از این تغییرات ،گروههای ذینفع محلی و نیز است .لذا ،با حمایت خاندان سلطنتی ،رفتهرفته از قرن هفدهم،
ِ
خود مجلس بود .بسیاری از مالکان یا استفادهکنندگان دارایی حقوق اختراع به شکل مالکیت معنوی مخترعین و تولیدکنندگان
غرامت دریافت کردند .آنطور که هوپیت ( )100 :2011انقالب صنعتی درآمد ( )MacLeod, 2002و نظام ثبت
1

4
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اختراع بریتانیا در دورۀ سلطنت ملکه آن( 1در فاصلۀ سالهای
 1702تا  )1714ساماندهی شد و در دسترس قرار گرفت .اما
تعداد اختراعات ثبتشده در سال ،تا حدود سال  1760که
ناگهان شتاب فزایندهای گرفت ،افزایش چشمگیری پیدا نکرد
(.)Sullivan, 1989; Dutton, 1984
مبحث برگرفته از نورث ،در مورد تأمین
برای جمعبندی،
ِ
امنیت حقوق مالکیت معنوی ،چهار ایراد اساسی دارد :تاریخی؛
تحلیلی؛ انگیزشی ،توزیعی .از لحاظ تاریخی ،حقوق مالکیت
ً
غالبا در انگلستان قرن سیزدهم با اندک موارد سرباززدن از
پرداخت دیون و مصادرۀ اموال توسط سالطین قرون وسطی ،فقط
برای طبقۀ نجیب زادگان امن بودند .ضمن آنکه برخی از انواع
حقوق مالکیت با افزایش قدرت مجلس ،امنیت کمتری پیدا
کردند؛ مانند حذف اجباری قانون وراثت انحصاری.
از جنبۀ تحلیلی ،یکی از مشکالت کالن حقوق مالکیت
ناامنی آنها ،بلکه
قدیمی برای توانمندسازی نظام سرمایهداری ،نه
ِ
طبیعت درهمتنیدۀ فئودالی آنها بود .بهصورت مشخص ،حق
ِ
ْ
مالکیت به وارث بر امالک پدرش مانع از فروش چنین امالکی و
ِ
استفاده از آن برای وثیقۀ وام میشد .درواقع میتوان گفت مشکل
2
زیادی این حقوق بود.
از کمبود حقوق مالکیت نبود ،بلکه
ِ
از نظر انگیزشی ،اثر منافع شخصی بر حفاظت از طبیعت
فئودالی حقوق مالکیت ارضی نادیده گرفته میشد .طبقه
نجیبزادگان از ثروت و قدرت عظیمی بهرهمند بودند .بسیاری
از نجبا و اصیلزادگان صاحب زمین ،در برابر اصالحات
حقوق مالکیت ارضی ،شامل حذف قوانین وراثت انحصاری
و واگذاری اجباری ،مقاومت میکردند .این منافع شخصی،
بالفاصله پس از وقایع سالهای  1688تا  ،1689از میان
برداشته نشد .برای فراهمآوردن انگیزههای تجاریسازی زمین
برای تقویت فرهنگ پولسازی ،عالوهبر مسائل ذاتی حقوق
مالکیت ارضی ،تغییرات کالن نهادی الزم بود .این تغییرات تا
پس از حدود سال  1689اتفاق نیفتاد.
از زاویۀ مسائل توزیعی ،شکوفایی کامل سرمایهداری نیازمند
گسترش حقوق قانونی و الزماالجرا ،از دامنۀ محدود نجیبزادگان
ً
گرفته تا بخش بزرگتر جامعه بود .چنین گسترشی غالبا با اصالح
حقوق موجود صاحبان بود و به همین دلیل از جانب آنها با
مقاومت روبهرو میشد .مثالهای قرن نوزدهمی پایانبخشیدن
1. Anne

 .2انبوه دعاوی مالکیت ،نسخه فئودالی مشکل «منافع غیرمشترک» در مسئله حقوق
در هم پیچیده در نظام سرمایهداری مدرن است ( [ .)Heller, 2008این مسئله که به
تراژدی منافع غیرمشترک ،معروف است ،یک منبع (مانند منبع اطالعات دانشمندان)
صاحب چندین مالک است که اجازه دسترسی و استفاده از آن را به دیگران نمیدهند.
در نقطه مقابل این مشکل ،مسئله تراژدی منافع مشترک قرار دارد که برعکس ،یک منبع
دارای صاحبان بسیار زیادی است که تصمیم احتمالی آنها بر استفاده بیش از حد از
منبع ،موجب نابودی آن میگردد].

85

به حقوق مالکیت برای عدهای از افراد به نفع بخش بزرگتری از
مردم ،شامل لغو قانون بردهداری و حذف حقوق خودکار تسلط
شوهر بر اموال همسرش به واسطۀ ازدواج است (Hoppit, 2011
 .);Hodgson, 2015a: 120-122برخی گزارشهای متمرکز
بر نقش امنیت حقوق مالکیت اینطور نشان میدهند که وقتی
این حقوق در جای خود قرار بگیرند ،نهادها به شکل کالن آمادۀ
حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی خواهند شد .درحالیکه
این درست نیست .حداقل در مورد انگلستان ،مشکل عمده از
اصالح قوانین بهخوبی تثبیتشده و امن حقوق مالکیت بود و نه
تثبیت آنها .بهعالوه ،شواهد نشان میدهند که تغییرات بزرگتر
در طبیعت حقوق مالکیت پس از سال  1750به وقوع پیوستند.
 .4رشد اقتصادی و توازن قدرت طبقهای
تغییر موازنه قدرت میان پادشاهی و مجلس و افزایش تعداد
مجالس اگرچه ممکن است باعث افزایش احتمال توسعۀ نهادی
تجارت بوده باشد ،اما نمیتواند ظهور و قدرتگرفتن منافع
شخصیای که میتوانست موجب تحمیل و عملیساختن این
تغییرات شود را توضیح دهد .مسئلۀ حیاتی ،رشد طبقه سرمایهدار
درگیر در کسبوکار و تولید و اصیلزادگان صاحب زمین با
ب و قدرت فئودالیشان
تفکرات تجاری بود که بیش از آنکه بر کس 
3
متمرکز باشند ،بر تجارت و کسب سود تمرکز داشتند .منافع
این گروهها حامی اصالحات مالی ،اداری و مالکیتی بود که به
توسعۀ تجارت و کسبوکار کمک نمود .از چه زمانی این طبقات
اجتماعی وزن اقتصادی و اثربخشی بالقوۀ خود را عملی کردند؟
موضوع بحث عجماوغلو و همکارانش ( )2015bدر این مورد
است که بخشی از توسعه اقتصادی در بریتانیا و سایر نقاط دنیا
توسط ظهور تجارت آتالنتیک 4از قرن شانزدهم تسریع یافت .این
مسئله موجب تقویت قدرت سیاسی طبقۀ سرمایهدار و تسریع
فرایند انباشتی 5اصالحات نهادی شد .مباحث قدیمیتر همین
7
خط فکری ،در میان پژوهشهای کیپوال )1965( 6و براودل
( )1984یافت میشود .این پژوهشها نقاط بازخورد مثبت و
ّ
روندهای علی انباشتی و درنتیجه قدرتگرفتن طبقۀ سرمایهدار را
تحلیل میکنند.
درگیرشدن بریتانیا در تجارت جهانی به شکلی گستردهای
در نیمۀ دوم قرن هفدهم افزایش یافت .مابین سالهای 1640
 .3مارکس ( )1976: 875-876عنوان میکند که افزایش دستمزد کارگران نقطه
شروعی بر سرمایهداری بود .وی معتقد است این توسعه از قرن شانزدهم رواج یافته
است .در حقیقت ،مسئلۀ دستمزد کارگران در انگلستان از قرن پانزدهم برجسته بود
(.)Hodgson, 2015a
4. Atlantic

ّ
 .5منظور از فرایند انباشتی آن است که تغییر در یک نهاد ،بهصورت علی ،تغییر در
سایر نهادها را در پی دارد ــ م.

6. Cipolla
7. Braudel
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انقالب  1688و همۀ مسائل مربوط به آن
جدول  -1زمینداران در مقابل تجار و تولیدکنندگان :درصد خانوار و سهم از درآمد ملی مابین سالهای  1688تا 1803
منبع :دادههای انگلستان و ولز در پژوهش لیندرت و ویلیامسون ()340-393 :1982

تجار و تولیدکنندگان

زمینداران

بازرگانان ،کاسبان ،تولیدکنندگان ،خانهسازان و معدنگران

لردها ،شوالیهها و نجیبزادگان

تاریخ پیمایش

درصد خانوار

درصد از درآمد ملی

درصد خانوار

درصد از درآمد ملی

1688

1.4

16.2

27.7

37.6

1759

1.2

17.6

36.8

38.5

1803-1801

1.2

13.9

34.0

45.5

ً
تا  ،1700میزان صادرات انگلستان تقریبا دوبرابر شد .در سال
 ،1688بریتانیا بزرگترین ناوگان دریایی تجاری اروپا را در اختیار
ُ
داشت که حجم مبادالت خود را از  2میلیون تن در  1660به 3/4
میلیون تن در  1686افزایش داد ( .)O’Gorman, 1997تجارت
1
َبرده توسعه یافت و تعداد بردگان منتقلشده از آفریقا ،به کارائیب
و آمریکای شمالی ،از  243300نفر در سالهای  1676تا 1700
به  380900نفر در سالهای  1701تا  ،1725به  490500نفر
در سالهای  1726تا  1750و به  859100نفر در سالهای 1751
تا  1775رسید ()Eltis, 2001: 43؛ اما همۀ این گسترشها پیش
از  1688اتفاق افتادند.
بهخاطر جنگهای داخلی و سایر مناقشات ،سرانۀ تولید
ناخالص ملی انگلستان در نیمۀ اول قرن هفدهم ،رشد کندی
داشت ،اما با پایان جنگ داخلی از سال  ،1649رشد اقتصادی
چشمگیری داشت .دادههای محاسبهشده توسط برادبری 2و
همکارانش ( )2015:199نشان میدهد که سرانۀ تولید ناخالص
ملی از  1650تا  ،1700با نرخ متوسط  0/74درصد در هر سال،
رشد داشت .پس از  ،1760رشد سرانۀ تولید ناخالص ملی
افزایش یافت؛ از  1760تا  1780به میزان  0/85درصد ،از 1780
تا  1801به میزان  1/46درصد و از  1801تا  1830به میزان 1/64
درصد در هر سال بود.
این اعداد نشان میدهند که سریعترین میزان رشد ،نه درست
پس از سال  3،1688بلکه در حدود  1760آغاز شد.
باید ظهور طبقۀ سرمایهگذاران ،بازرگانان ،تولیدکنندگان و
کشاورزان تجاری را درنظر داشت .لیندرت 4و ویلیامسون:1982( 5

 )401-393از تصحیح و گزارش دادههای منتشرشده در سه
مورد از پیمایشهای پیشگام ــ شاه گریگوری 6در  ،1688جوزف
ماسی 7در  1759و پاتریک کولقوهن 8در سالهای  1801تا 1803
ً
ــ شواهدی بهدست آوردند که نشان میدهد تغییرات نسبتا مهم
مشاغل و طبقات اجتماعی در قرون هفدهم و هجدهم رخ داد.
جدول  ،1سهم خانوادهها در دو گروه مهم از طبقههای
اقتصادی -اجتماعی و مشارکت آنها در درآمد ملی را از 1688
ُ
تا  1803نمایش میدهد .گروه زمینداران شامل لردها ،اشراف و
اصیلزادگان میشوند .شواهد نشان میدهد که حضور اجتماعی
آنها و سهمشان از درآمد ،در این دوره ،تغییر زیادی نکرده است،
جز آنکه سهم درآمدشان در بازه  1759تا  1803با اندکی نزول
مواجه بوده است .ممکن است تصور کنیم تأثیرات سیاسی-
9
اقتصادی بر درآمد زمینداران تا مدتها پس از  1688برقرار بود.
گروه دوم گزارش شامل طبقههای درگیر در بازرگانی،
تجارت ،تولید ،ساختوساز و معدن و شامل صاحبکاران،
کارمندان و صاحبان مشاغل آزاد مرتبط با این فعالیتها هستند
که وزن اجتماعی و درآمدهای بخشهای صنعتی و بازرگانی را
نشان میدهد.
بر اساس این دادهها ،تا سال  1688بالغ بر یک چهارم
خانوادهها مشغول بازرگانی و صنعت بوده و بیش از یکسوم
درآمد ملی را تأمین کردهاند .جدول  1مشخص میکند که این
طبقۀ در حال توسعۀ اجتماعی خیلی پیش از سال  1688رو به
رشد بودهاند .سرمایهدارها تا پیش از  1688بخش پررنگی از
اقتصاد بودند ،اگرچه با قدرت و اثربخشی کمتری نسبت به نجبا.
به همین ترتیب ،از  1688تا  ،1759تعداد خانوادههای درگیر در

1. Caribbean
2. Broadberry

6. Gregory

 .3سایر مجموعه دادهها اگرچه تفاوت اندکی را به تصویر میکشند ،اما هیچ تسریع
رشد مشخصی را پس از  1689نشان نمیدهند .اوگیلوی و کاروس ( )2014شواهد
رشد در بریتانیا را در قرون هفدهم و هجدهم بررسی کردهاند.

7. Joseph Massie

4. Lindert
5. Williamson

8. Patrick Colquhoun

ً
 .9پیش از اقدام اصالحی سال  ،1832امتیاز انتخابات مجلس صرفا به صاحبان زمین مرد
محدود میشدــ حدود  400هزار مرد به طور تخمینی (در حدود  10درصد از جمعیت
مردان بزرگسال) در انگلستان و ولز (.)Phillips and Wetherell, 1995; 413
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بازرگانی و صنعت افزایش یافت ،اما سهم آنها در درآمد ملی
رشد کمی داشت .این سهم پس از سال  1759افزایش پیدا کرد.
این پیمایشهای اجتماعی نشان میدهد که اگرچه طبقه
سرمایهداری هنگام انقالب  1688در اقتصاد نقش داشتند ،اما
حضور اقتصادی آنها رشد چندانی تا  70سال بعد از آن نداشت؛
اما پس از آن اهمیت آنها افزایش یافت .همچنین دادهها مشخص
میکنند که تغییرات اجتماعی قاطعانهای در دهۀ  1750و پس
از آن به وقوع پیوسته است .اگر امنیت حقوق مالکیت پیش از
 ،1688یک مسئلۀ بزرگ برای بازرگانی و صنعت محسوب
میشد که توسط توافقات سیاسی سال  1689با بهبود روبهرو
گردیده است ،پس باید شاهد افزایش سهم اقتصاد ،از بازرگانی
ً
و صنعت ،در سالهای دقیقا پس از انقالب میبودیم .دادههای
این پیمایشهای اجتماعی با چنین فرضی مطابقت ندارد .عالوهبر
این ،اگر عدم امنیت حقوق مالکیت ،مانع بزرگی بر سر راه رشد
اقتصادی ،پیش از انقالب شکوهمند بوده است ،پس چگونه
میتوان وزن قابلتوجه رشد و اهمیت اقتصادی بازرگانی و صنعت
را پیش از  1688توضیح داد؟
با توجه به این مسئله ،خواننده میتواند استنباط کند که
شواهد ،ادعای نورث و سایرین را در مورد نتایج اقتصادی
انقالب شکوهمند رد میکنند؛ اما چنین استنباطی اغراقآمیز
است .ادامۀ این مقاله نشان میدهد که چگونه انقالب ،1688
جرقۀ مجموعهای از رویدادهای زمینهساز برای رشد ،پس از سال
 ،1760را زده است.
برای این منظور ،مروز رویدادهای مابین دهۀ  1690تا 1750
ضروری مینماید .باید زنجیرهای از روابط علت و معلولی را
دار سربرآورده پیش از  1688را به
شناسایی کرد که طبقۀ سرمایه ِ
تغییرات متعدد بعدی در حدود دهه  1750وصل میکند .این
تغییرات شامل تسریع قابلتوجه رشد اقتصادی ،افزایش سرعت
اصالحات در حقوق مالکیت ارضی و رشد سرعت در نوآوری
ی میتواند  1688را به
بود .چنین زنجیرهای از روابط علت و معلول 
انقالب صنعتی آغاز شده در حدود  1760متصل نماید.
 .5انقالبهای مالی و اداری
ً
هلند در قرن هفدهم ،یک نظام نسبتا پیچیدۀ تأمین مالی دولتی
ً
و خصوصی بهوجود آورد .دولت توانست روش تأمین نسبتا
پایداری را برای منابع مالی ،از طریق مالیات ،بر اساس اینکه
چه چیزی را میتواند قرض بگیرد ،بهدست آورد .هلند طیفی
از دستگاههای نهادی برای سرمایهگذاری در تجارت ،صنعت و
زیرساختها را بسط داد .در این میان ،دولت اوراق قرضۀ عمومی
را در سطوح ملی ،استانی و کالنشهرها منتشر میکرد و در میان
شرکتهای تجاری عمومی همچون «کمپانی هند شرقی هلندی»
به اشتراک میگذارد .بازارهای مالی ،شامل بازار بورس آمستردام،
سرمایهگذاری را تسهیل میکردند .بازارهای سهام اجازه میدادند
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تا سهامداران کوچک هم وارد بنگاههای بازرگانی و تولیدی بشوند.
حدود نیمی از کشتیهای اقیانوسپیمای جهان در قرن هفدهم
از ِآن هلند بود .این کشور کوچک بر بازارهای بینالمللی سرمایه
غالب شده بود تا اینکه بحرانهای سیاسی متوالی موجب سقوط
جمهوری هلند در سال  1795شد(Israel, 1989 de Vrie and
.);van der Woude, 1997
انفجار درخواست برای سهام افزایش داشت .حتی پیش از
شکلگیری بانک انگلستان ( .)Murphy, 2009با تأمین مالی
بازرگانان لندن ،بانک انگلستان وامهایی را با  8درصد بهره به
خزانۀ سلطنتی تخصیص داد که بازپرداخت آن از طریق مالیات
و حقوق گمرکی ترتیب داده شده بود .این قروض سلطنتی برای
بانک انگلستان در حکم دارایی مالی بود که پشتوانۀ آن امانتداری
پادشاهبود .این داراییها مبنایی برای وامهای انبوه بعدیای شد که
بانک تخصیص میداد .دولت در حجم زیاد قرض میگرفت و
لزادگان ،تولیدکنندگان و بازرگانان را به
فزادگان ،اصی 
منافع اشرا 
هم پیوند میزد.
اطالعات بازار بیش از گذشته در دسترس بود؛ تا سال ،1698
اطالعات قیمت سهام مرتب در لندن منتشر میشد (Morgan
 .)and Thomas, 1962همچنین پس از  ،1688موجی از
شکلگیری شرکتهای سهامی به راه افتاد .تا سال  ،1695صد
ً
شرکت جدید با سرمایۀ مجموعا  4.5میلیون پوند تشکیل شد
( .)Kindleberger, 1984: 196در پی تشکیل بانک انگلستان،
چندین بانک دیگر نیز تأسیس شدند که تعدادشان در دهۀ ،1720
به حدود  25تا میرسید و تا 1770به  50تا رسید .پس از ،1750
تعداد بسیار زیادی از بانکها در استانها ظاهر شدند (North
.)and Weingast, 1989: 826
پژوهش کوئین )613 :2001( 1در مورد حسابهای یک
بانکدار لندنی نشان میدهد که چگونه از  1680تا ،1705
سازوکارهای وامهای خصوصی توسط انقالبهای دوگانه در
نظام قدرت نهادی انگلستان و تأمین مالی عمومی تغییر شکل
داد .بانکدارها و مشتریانشان شروع به استفاده از ابزارهای مالی
بهبودیافتۀ دولت برای تسهیل وامدهی کردند.
2
در  ،1690اقتصاددان آیندهنگر ،نیکوالس باربن به تأسیس
بانک ارضی ملی 3کمک کرد که وظیفهاش رهنگذاری مبتنیبر
زمین بود .تا سال  ،1696بانک ارضی آنقدر موفق بود که بانک
انگلستان را تهدید کرد .البته ،برخالف نظر مجلس و خزانهداری،
این طرح در نهایت از میان برداشته شد .کالفام)1966 :33-34( 4
علت این شکست را وضعیت توسعهنیافتۀ بازارهای پول و اوراق
1. Quinn
2. Nicholas Barbon
3. National Land Bank
4. Clapham

88

انقالب  1688و همۀ مسائل مربوط به آن

قرضه در آن زمان معرفی میکند .چندین دهه طول کشید تا نهادی
مالی تأسیس گردد که توسط آن بتوان زمینهای دردسترس را به
سهولت به رهن گذاشت .عالوهبر این ،همانطور که در بخش 3
نشان داده شد ،امکان وثیقهگذاری چنین زمینهایی در آن زمان
وجود نداشت .تغییرات بعدی در وضعیت مالکیت زمین الزامی،
اما ظهور آن تا دهۀ  1750کند بود.
بخش زیادی از نیروی محرکۀ دولت که باعث میشد
در توسعه نظام مالی بریتانیا در قرن هجدهم بهشدت
دخالت کند ،نیاز به تأمین مالی برای جنگهای خارجی
بود (Bowen, 1995: 5; Carruthers, 1996; Mann,
 .)1986: 485-486انگلستان به دلیل متحدان و دشمنان
جدید بینالمللی ،در یک دورۀ طوالنی جنگ افتاد که کشور
را به اصالح مناسبات مالی و اداریاش واداشت .پس از
ُ
جنگ نه ساله (سالهای  1688تا  ،)1697بهسرعت جنگ
ِ
جانشینی اسپانیا آغاز شد (سالهای  1701تا  .)1713براندازی
استوارتها در انقالب  1688به شورشهای جکوبایت
در سالهای  1715و  1745انجامید .جنگهای اتحاد چهارگانه
( 1718تا  ،)1720جنگ انگلیس -اسپانیا (سالهای 1727
تا  ،)1729جنگ جانشینی اتریش (مابین  1740و  )1748و
جنگ جهانی هفتساله  1756و  1763نیز بود .بریتانیا در 45
دستکم
سال از  76سال ( 1688تا  )1763بهصورت پیدرپیِ ،
با یک قدرت برتر جهان درگیر جنگ بود.
مسائل مالی و تأمین بودجه برای جنگ به شکل معناداری به
یکدیگر رابطه دارند .همانطور که کاروترز ( )1996: 8اشاره
کرده است ،در سال  ،1672اگرچه معامالتی بر سر سهام
وجود داشت ،هیچ بازار سهام ساماندهیشدهای وجود نداشت
و انگلستان دارای دولت ملی ضعیف و قدرت نظامی درجه دو
بود .تنها  40سال بعد ،در  ،1712سهام بسیاری از شرکتهای
سهامی به شکلی فعال و بسیار سازماندهیشده در بازار سرمایۀ
لندن ظهور کرد .از این گذشته ،بریتانیای کبیر تبدیل به یکی از
بزرگترین قدرتهای نظامی اروپا شد و با موفقیت جلو گسترش
ابر ادعای نورث و وینگست ( )1989در
فرانسه را گرفت .در بر ِ
سیاسی  1689دولت را باثباتتر کرد ،پینکس
مورد اینکه توافقات
ِ
و رابینسون ( )2014: 199مینویسند« :بسیار دور از این تفکر
که به دولت قابلیت پیشبینی بیشتری ببخشد ،با شواهد اثبات
میشود که انقالب  1688یکی از دورههای بهشدت قطبیشده و
ناپایدار تاریخ انگلستان و بریتانیا است» .مرثیۀ جنگ و طغیان از
سال  1688تا  1763بر این حقیقت صحه میگذارد.
البته جنگهای زیادی پیش از سال  1688اتفاق افتاده بود.
برای مثال ،در سالهای پس از بازگردانی پادشاه ،جنگهای دوم
( 1665تا  )1667و سوم ( 1672تا  )1674میان انگلیس و هلند
ً
اتفاق افتاد؛ اما سلطنت معموال مشکالتی برای تأمین بودجۀ این

درگیریها داشت .آنچه در  1689تغییر کرد ،توافقات کاربردی
ً
ً
میان سلطنت و مجلس بود که نهایتا در وقایع مشترک ،خصوصا
هنگام سروکار داشتن با دشمنان خارجی ،آنها را در کنار هم نگه
داشت .اگرچه کجخلقیهای میان آنان در آن دوران سخت ،در
مباحث داخلی کم نبود ،انقالب  1689درخواستهای هر دو
طرف شاه و عوام را بر سر نیازهای زمان جنگ ،تأمین کرد .نورث
و وینگست ( )1989در مورد اهمیت انقالب شکوهمند درست
برداشت کردهاند ،اما عللی که آنها برای این اهمیت درنظر
گرفتهاند اشتباه است .این انقالب در کوتاهمدت تأثیر کمی بر
امنیت حقوق مالکیت داشت.
به شکلی تصادفی یا طراحی شده ،برخی از معیارها به شکل
غیرمستقیم ،احتمال وجود مجلس منضبط را به خصوص در
زمینۀ جنگ ،افزایش داد .اعالمیۀ حقوق  1689این مسئله را
الزامی کرد که تشکیل ارتش دائمی در دوران صلح ،بدون رضایت
مجلس ممنوع باشد .در همان سال قانون شورش ،برای کنترل
نیروهای اسکاتلندی طغیانگر که به شاه جیمز سوم وفادار مانده
بودند ،تصویب شد .این قانون به پادشاه اجازه داد تا ارتشی دائمی
را در جنگ یا صلح به مدت یک سال –و نه بیشتر -تشکیل دهد.
با این حال ،اگر کشور در حالت آمادهباش جنگی باقی میماند،
مجلس موظف بود جلسات خود را سالیانه برگزار و قانون شورش
را تجدید نماید ( .)Winthrop, 1920: 19-20قانون شورش
جدیدی در هر سال تا سال  1879مصوب میشد .عالوهبر این،
توافقات مالی  1690تأمینهای مالی سلطنتی را که پیش از این
مادامالعمر اعطا میشدند ،دارای محدودیت زمانی کرد(  (�Rob
 .)erts, 1977این مسئله نیز موجب تقویت وابستگی پادشاهی
به مجلس منضبط شد.
مجلس قادر شد افسار مالی پادشاه را کوتاهتر کند تا بتواند
قروض دولت و ادارۀ خود را کنترل نماید (;Cox, 2012
 .)2016نیازهای نظامی و مالی هم به مجلس کمک کردند
تا سلطنت را تحت کنترل خود دربیاورند .دولت به تحریک
فعالیتهای شرکتی بینالمللی خود ادامه داد .پادشاه گروهی
از اعتباردهندگان را در شرکتها ،همچون «کمپانی هند شرقی
جدید» (« ،)1698کمپانی هند شرقی متحده» ( )1708و شرکت
دریای جنوب ( )1708ساماندهی کرد .حباب «دریای جنوب»
در سال  1720ورشکستگی شدیدی بهبار آورد ،اما نظام مالی در
شکل کلی خود ،بازیابی گردید .این دوره با گسترش امپراتوری
بریتانیا مواجه بود .پیش از  ،1688انگلستان مستعمرات بزرگی در
آمریکای شمالی ،کارائیب و آفریقای غربی داشت .تا سال ،1763
بریتانیا محدودههای بزرگی در هند و شمال آفریقا را تصرف کرد که
موجب برپایی یک پایگاه مدیترانهای استراتژیک در جبلالطارق
شد .رشد بردهداری بخش دیگری از افزایش فعالیتهای تجاری
بریتانیا از دهه  1960تا دهه  1760بود .به شکلی وسیعتر ،همانطور
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اًتقبلایش
مرزها ،افز
قبثلخارج از
بریتانیا با
تجارت
 .)Hill,به افراد
است» (
بزرگترین
ًMathias,ت٘جِ
هٖ (کزدًذ .در
فزٍش ٗب
ثذّٖ را
ًْبدّبٖٗ ثَدو کِ
1961:ظَْر
230هذرى،
ثبًکٖ
کشور ًظبم
صنعتتَسعِ
اسبسٖ در
هسئلٔ
دریافت مالیات  .)1983: 428نمودار  ،3درآمد مجموع مالیات را بهعنوان بخشی
و
پیشروی
حال
در
جنگ
ماشین
ادارۀ
ای
ر
ب
بیشتری
ِ
ِ
برای تأمین بودجه نیاز بود .نیازهای جنگ ،فشارهای آمیختۀ از درآمد ملی در سالهای  1670تا  1810نمایش میدهد .رشد
بازرگانی داخلی و جهانی ،نیروهای عظیمی بودند که پشتسر قابلتوجهی از  1680تا  1690اتفاق افتاد و سپس تا  1700ادامه
توسعه و اصالح نهادهای مالی و نظام اداری دولت قرار داشتند یافت .درنتیجه ،با فشار جنگ و به عنوان پیامدی از توافقات
( .)O’Brien, 2011انقالب شکوهمند و تناقضات بینالمللی  ،1689دولت توانست درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و سهم
تابعه ،موجب تغییر حالتهای بزرگ در دستگاه دولت ،شامل مالیات از درآمد ملی به بیش از دو برابر رسید .از قضا واضحترین
اقدام اتحاد با اسکاتلند در سال  1707شدند .همانطور که و سریعترین اثر  1688،نه بر رشد رقابت آزاد ،که در گسترش قابل
روزویر )1991 :4( 1اشاره میکند ،همراهکردن تغییرات مالی و تأمل بوروکراسی و مالیاتبندی دولت بود.
انقالب مالی یک فرایند طوالنی بود که دهههای متمادی به
سیاسی ،پس از  1688یک «انقالب اداری یا دست کم ،رشدی
ضربتی در قدرت و بهرهوری دولت بود که خود را نهتنها در جنگ طول انجامید و با چندین مرحله قانونگذاری ،شامل تغییر قوانین
مربوط به بهره و فروش بدهی و توسعۀ ساختارهای سازمانی و
که در وظایف حساس دوران صلح نمایان کرد».
نمودار  ،2رشد تعداد کارمندان تمام وقت درگیر در بروکراسی روابط تجاری جدید مواجه شد .استفادۀ زیاد از بدهی منجر به
1810گردید (همانطور که حباب
اندازه،تا رشد
ثبات ،و
حاصل از عدم
درآهدست و
اداره ُپ
غیرمستقیم،
اداری ،شامل گمرک ،مالیات
همان1670
به هلی،
درآهد
هالیات از
هجوَع
ًوَدار  -3سْن
1
3
2
Temin
)2005
تمینرا و ووث
بود) و
نمایان
1720
در سال
( 1690تا،2011دریای
رشدی 3قاب).لتوجه
دهد
نمایش می
داری را
هالحظِ (کٌید
)576
صفحِ
،2012
کاکس (
جنوب) ٍ
صفحِ 428
ّوچٌیيازاٍبرایي
که ،صفحِ
1988
اٍبرایي (
دادُّای
خزانههٌبغ:
2
Voth
کبّص که
مقادیری
ثخصیدهد
نشان م
اند که
دٍلتاهمثبعجکرده
ثَدجِا فر
شواهدی ر
هٖ ــ
رٍٕشد
ٌّگبهٖرابر
بیش از دو ب
ثخصاسی
اندازهّبٕبوروکر
دٍلتــ ثززمانی
1720
 3تأح٘زدهه
ٗبثذ؛ سٗزا
خصَصٖ
سزهبِٗگذارٕ
ضَد
دّذ کِ کسزٕ
خصَصٖ
کبّصکهفعبل٘ت
فعبل٘ت
دولت در زمان جنگ قرض میگرفت ،سبب ایجاد اثر
نمایان می
در ر
کند.اًتطبر اٍراق قزضِ پساًذاسّبٕ هزدم را جذة هٖکٌذ.
دٍلت ثب
اٗيا صَرت
4
Negotiability
مدیریت دولت ،پایگاه مالی قدرتمندی بنیان نهاد و
ً
رشد درآمدهای مالیاتی ،خصوصا در زمینه تأمین مالی،
71

1. Roseveare

2. Temin
3. Voth

ٗکپبرچگٖ ضجکِّبٕ خصَصٖ اعتجبر پَلٖ ثبسرگبًٖ تجبرٕ ثب ارس عوَهٖ –ٗعٌٖ پَل دٍلت -تَسعِ ٗبفت .اس ًظز اٌٗگن
( ٍ )2008: 74سبٗزٗيً ،مغٔ ح٘بتٖ اٗي ًظبمً ،مص ثذّٖ ثَدً« :ظبم سزهبِٗدارٕ در اٗي ٍٗژگٖ کِ ٗک سبسٍکبر اجتوبعٖ
دارد کِ ثٍِس٘لٔ آى رٍاثظ ٍامگ٘زًذٍُ -امدٌّذُ ثِ ضکلٖ عبدٕ جزٗبى پَلٖ دارد ،هوتبس است».

ثذّٖ بهراآنلبثل فزٍش ٗب اًتمبلپذٗز 2هٖکزدًذ .درًت٘جِ
همۀثَد
ًْبدّبٖٗ
هسئلٔ
کِ مربوط
مسائل
ظَْر 1688و
 90اسبسٖ در تَسعِ ًظبم ثبًکٖ هذرى،انقالب

ًوَدار  -2کارهٌداى اداری توام ٍقت دٍلت هالی 1690 ،تا 1783
هٌبغ :دادُّای بریَر ( ،1988( )Brewerصفحِ )66

نمودار  -3سهم مجموع درآمد حاصل از مالیات از درآمد ملی 1670 ،تا 1810
ًوَدار  -3سْن هجوَع درآهد حاصل از هالیات از درآهد هلی 1670 ،تا 1810
منبع :دادههای اوبراین ( .)1988 :3همچنین اوبراین ( )2011 :428و کاکس ( )2012 :576را مالحظه کنید
هٌبغ :دادُّای اٍبرایي ( ،1988صفحِ ّ .)3وچٌیي اٍبرایي ( ،2011صفحِ  ٍ )428کاکس ( ،2012صفحِ  )576را هالحظِ کٌید

هطکالتسهوی
ٗ);Baker,کٖاما اساشتباهات
1983
لبًًَٖ اثررا (
درمجموع،
شد .ولی
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 Berman,فزاّن
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بانکی مدرن ،موجب افزایش امکان وامگیری و سرمایهگذاری بدهی منجر شد تا صاحبان کسبوکار ،مجلس را برای قانونگذاری
تأٗ٘ذ هٖضذ .لزاردادّب هعوَالً تضو٘يّبٕ لبًًَٖ را ثزإ تجبدل خذهبت ٍ کبال در لجبل پَل ،دخ٘ل هٖکزدًذ .در عَض ،تجبدل
قدرتمندانه تحت فشار قرار دهند .این مسئله که موجب افزایش
گردید .شکوفۀ این تغییرات نهادی در انقالب صنعتی میوه داد.
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پول دولت -توسعه یافت .از نظر اینگم ( )Ibid :74و سایرین ،نقطۀ تصویب نمود که امروزه با عنوان «برات» شناخته میشود و برای
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4
نیز باید از طریق نظام قانونی شناسایی و تأیید میشد .قراردادها که اول بار دریافت که بدهی ،یک کاالی قابل فروش است».
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Negotiability
میکرد و اصالتا بهعنوان یک قرارداد صحیح در قانون شناخته نوظهور سرمایهداری به این ترتیب موجب تقویت توسعۀ اقتصادی
5
William
نمیشد :فروش بدهی توسط تصدیق قانونی انتقال اوراق قرضه در مقیاس انبوه شد.
تأمین مالی سرمایهداری شامل بافت پیچیدهای از تعهدات
به خریدار آن تحریم نبود .بخش اعظمی از تغییرات قانونی برای
71
قراردادی است .بانکهای تجاری از قرن چهاردهم با
عملیکردن این مسئله الزم بود.
در قرن هفدهم ،شکایتهای حقوقی تجاری ،از دادگاههای
3. William
قانونی بازرگانی به دادگاههای قانونی عمومی نقل مکان کردند
 .1تأثیر فعالیت دولت بر کاهش فعالیتهای بخش خصوصی هنگامی روی میدهد که
کسری بودجه دولت باعث شود سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش یابد؛ زیرا در این
صورت دولت با انتشار اوراق قرضه پساندازهای مردم را جذب میکند.
2. Negotiability

 .4مکلئود ( )1858: 476-477اصطالح «قانون گریشام» یا ""Gresham’s Law
[که طبق آن پول بد (یا ارزان ،مانند نقره) پول خوب (یا گران ،مانند طال) را از جریان
خارج میکند؛ زیرا مردم پول بد را خرج میکنند و پول خوب را نگه میدارند [را ابداع
کرد .میشل اینس ( )1914: 9او را مؤلف نظریه حکومتی پول میداند ]که اعتبار پول را
از سمت ناشر آن و نه روابط میان مبادله گران ،قلمداد میکند] .شومپیتر ()1954: 718
او را با مارکس ( )xraMدر مورد پیشرفت نظاممند نظریه اعتباری پول مقایسه مینماید.
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نگهداشتن تنها کسری از سپردۀ خود در قالب طال یا وجه نقد،
با رشد فزایندهای عملیاتی شدند« .بانکداری ذخیرۀ کسری»
ً
از آنجاکه تأمین پول را در مقیاسی بیش از صرفا سپردهها
گسترش میدهد ،اثری انباشتی بر خلق پول توسط بانکهای
بازرگانی دارد .مالک هرگونه وامی که توسط داراییهای جاری
یا اظهارنامه تأمین میگردد ،یک شخص ثالث است .خریدار
بدهی ،حقی را بر یک دارایی دریافت میکند که از همان دارایی
میتوان به عنوان وثیقۀ وام استفاده نمود (Veblen, 1904:
پول اعتباری از خودش اعتبار میگیرد:
 .)113, 149درنتیجهِ ،
پول بانک تجاری از یک سرچشمۀ داخلی خلق میگردد
( .);Moore, 1988 Wray, 2012انگار که در تناقض با
قوانین محافظهکارانۀ فیزیک ،بانک میتواند پول بیشتری از
«هیچ» خلق کند (.)Schumpeter, 1934: 73
اما چنین چیزی به زیرساختی قانونی برای الزماالجرابودن نیاز
دارد .یک نظام ذخیرۀ کسری که توسط بخش دولتی و خصوصی
تضمین میگردد و اطمینان کافی دارد که بدهی برگشتپذیر
خواهد بود .در بریتانیا ،هنگامیکه نهادهای قانونی حامی دارایی
قابل وثیقهگذاری ،پول اعتباری و فروش بدهی شکل گرفتند،
جنبش جدیدی بهوجود آمد.
بحث به شکل خالصه این است .تکامل نظام مالی در نیمۀ
اول قرن هجدهم ،اجرای پروژههای صنعتی و زیرساختی بیشتر
و بیشتری را بر اساس اعطای وامهای کالن تسهیل نمود .این
ّ
پروژهها موجب راهافتادن روند دیگری از سلسله علی انباشتی
و بازخورد مثبت گردید که در دهۀ  1750قابل مشاهده بودند.
هنگامی که سودآوری سرمایهگذاریهای با مقیاس کالن به
چشم آمد ،صاحبان زمین سرمایهدار و سایر سرمایهگذاران
در سرمایهگذاریهای خطرپذیر بعدی درگیر شدند .رشد
فرصتهای سودآوری ،تعهدات خانوادگی طوالنیمدت و
عاطفی آنها را از بین برد .این مسئله سبب حذف قوانین واگذاری
اجباری و وراثت انحصاری شد که درنتیجه زمین قابلیت استفاده
بهعنوان وثیقۀ وام را پیدا نمود که اصالحات کالن سرمایهداری در
حقوق مالکیت ارضی را پیش از انقالب صنعتی به دنبال داشت.
درنتیجه ،تغییرات نهادی در قرن هجدهم ،سهم دارایی قابل
استفاده بهعنوان وثیقه را ،که موجب خلق فرصت برای وامهای
فزاینده شدند ،افزایش داد .رشد انگیزهها و فرصتهای وامگیری
در کنار توسعه پس از تنظیمات  1694در نظام پولی بدهیمحور
مبتنیبر اوراق قابل انتقال ،بازار بدهی را بزرگ نموده و سفتهبازی و
سرمایهگذاری را رونق بخشید .یک نظام مدرن مالی توسعه یافت
1

 .1بانکداری ذخیره کسری ( )Fractional Reserve Bankingنظامی است که
در آن «ذخیرۀ» بانک تنها «کسری» از تمامی حسابهای مشتریان است .در این
سیستم بیشتر واریزیها به بانک ،به بیرون قرض داده میشوند و تنها کسری
از آنها برای جبران موجودی حسابهای مشتریان نگهداری میشود ــ م.
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که بر پایۀ دارایی قابل وثیقهگذاری ،بدهی قابل انتقال ،تجارت
جهانی و قدرت دولت استوار بود.

نتیجهگیری :از تجدیدنظر تا بازسازی
انقالب شکوهمند هیچ قانونی در زمینۀ دارایی به وجود نیاورد
و احکام معدودی را برای نقش مجلس ایجاد نمود .امنیت حقوق
مالکیت را افزایش نداد و منجر به افزایش بالفاصلۀ سرعت رشد
اقتصادی یا رشد در وزن اقتصادی سرمایهداری نگردید؛ اما دو
تأثیر اساسی داشت.
اول اینکه ،آنگونه که در طبیعت و سرعت قانونگذاریهای
پس از  1689مشهود است ،تغییری در توازن غیررسمی قدرت
میان سلطنت و مجلس رقم خورد .همانطور که نورث و دیگران
تأکید میکنند ،این قدرت متقابل موجب ایجاد موانع مهمی
بر سر راه قدرتهای پادشاهی شد .با این حال ،این تغییر برای
بهوقوع پیوستن اصالحات مرتبط با دارایی و تأمین مالی با هدف
حمایت از ظهور اقتصاد سرمایهداری ناکافی بود .قدرت و
انگیزش یک طبقأ سرمایهدار ،بهمنظور غلبه بر منافع شخصی ،در
حقوق مالکیت نیمهفئودالی موجود نیاز بود .این واقعه تا مدتها
پس از سال  1688اتفاق نیفتاد.
دوم ،انقالب  1688به تغییراتی بزرگ در متحدین خارجی
جهت داد و تعدادی از جنگهای بزرگ ،از جمله جنگ هفت ساله
 1755تا  1763را رقم زد .با توجه به نقش تسهیلگر غیررسمی
مجلس ،منازعات بینالمللی ،دولت بریتانیا را وادار به اصالحات
و جذب سرمایه برای تأمین مالی جنگ نمود .انقالبهای مالی و
اداری ابتدای قرن هجدهم اولین برآمدهای  1688هستند .لذا این
نیازهای مالی و نظامی ،بود که عزم الزم را برای تغییرات  1688تا
 1750فراهم آورد ،نه ظهور طبقۀ سرمایهدار.
اما تغییرات نهادی ،به شکل مشخص در حیطۀ قانون و سیاست،
با تقاضاهای مرتبط با تولید صنعتی جنگ ترکیب شد و سرانجام
رشدی در وزن و تأثیر طبقههای بازرگانی و صنعتی که از گسترش
تجارت و امپراطوری بریتانیا منتفع میشدند را رقم زد .این نتایج
اجتماعی -اقتصادی از  1760قابل تشخیص بودند .وقتی جهش
صنعتی پس از  1760سرعت یافت ،فشار اصالحات حقوق
مالکیت ارضی را افزایش داد تا بتوان از زمین بهعنوان وثیقه برای
سرمایهگذاریهای صنعتی و بازرگانی استفاده نمود .فرصتهای
پولی جدید بر مقاومت صاحبان زمین محافظهکار علیه
اصالحات ،غلبه کرد .درحالیکه بسیاری از سرمایهگذاریهای
صنعتی خود حاصل عایدیهای موجود بودند ،چنین منابعی
ً
بعضا ناکافی یا غیرقابل اتکا محسوب میشدند .برخی بنگاهها
سهام منتشر کردند .سایر تأمینهای مالی برای سرمایهگذاریهای
خطرپذیر صنعتی ،از میان بستگان ،دوستان ،واسطهها یا بانکها
جذب میشد که در مواردی نیاز به زمین یا سایر انواع وثیقه برای
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انقالب  1688و همۀ مسائل مربوط به آن
(Crouzet, 1990; Heaton,

1937; King and Timmins, 2001: 114-120; Mathias,

.)1983: 130-136
اشتون )1995 :26( 1هنگامی که از مرحله اول انقالب
مینویسد ،نتیجه میگیرد« :درست است که تأمین مالی شخصی
از ویژگیهای برجستۀ این دوره محسوب میشود ،اما اشتباه است
که آن را جهانی یا بازار سرمایه را محدود به آن درنظر بگیریم».
همانطور که ماتیاس ( )1983 :135تأکید میکند« :در انگلستان
قرن هجدهم ،امالک موروثی بهترین نمونه داراییهای دارای
امنیت محسوب میشدند و بازار رهن و وام یکی از بهرهورترین
بخشهای ساماندهیشدۀ بازار سرمایه بهشمار میآمد».
ً
مثال مؤسسه بولتون و وات– 2تأسیس شده در  1755و مشهور
به خاطر تولید موتورهای بخار -زمین و سایر داراییهای خود را
بهعنوان ضمانت در رهن گذاشتند تا وامهایی برای بنگاه نوظهور
خود بگیرد ُ(رل ،1930 ،3صفحات .)107-105
شبیه به این مورد ،آن زمان ،گاهی از رهن هم در کنار انتشار
سهام ،برای کمک به تأمین مالی ساخت کانال آب استفاده میشد
4
(.)Ward, 1974: 35, 116
گزارش حاضر ،رشد تأمین مالی را در مرکز توجه برای
توصیف ظهور نظام سرمایهداری قرار میدهد .نه بنیان نهادن
حقوق مالکیت دارای امنیت (نورث) و نه ظهور طبقه اجتماعی
سرمایهداری که کارگران دستمزد بگیر استخدام کنند (مارکس)
ً
دقیقا دوره  1688تا  1750را توصیف نمیکنند .اگرچه حقوق
مالکیت امن ،تجارت و کارگران دستمزدی را میتوان بهعنوان
ویژگیهای الزامی سرمایهداری معرفی کرد ،برای تعریف نظام
سرمایهداری ،ناکافی هستند .در هستۀ سرمایهداری –آنگونه که
در قرن هجدهم ظهور کرد -مجموعهای از نهادهای مالی بر
پایۀ داراییهای قابل وثیقهگذاری و خلق اعتبار وجود دارند .این
ً
نهادها در نظام مالی معموال توسط دولت مستحکم میگردند
(.)Hodgson, 2015a; Ingham, 2008
آنطور که شومپیتر ( )1939: 223اشاره میکند« :سرمایهداری
آن شکلی از اقتصاد مالکیت خصوصی است که به شکل عمده...
1. Ashton
2. Boulton and Watt
3. Roll

 .4گزارشی جامعتر از وسعت استفاده از وثیقه برای تأمین مالی پروژههای اواخر قرن
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ،موضوع پژوهش دیگری در آینده باید باشد .توجه چندانی
به این موضوع نشده است ،چراکه شناخت اهمیت وثیقهپذیری ناکافی بوده و همچنین
اختالفنظر زیادی در میان اقتصاددانها در مورد مفهوم «سرمایه» ،بهعنوان چیزهایی
مثل ماشینآالت ،و «سرمایه» بهعنوان ابزار تأمین مالی وجود دارد .سرمایه میتواند
وسیلهای برای خرید ماشینآالت باشد یا از ارزش همان ماشینآالت به عنوان سرمایه،
میتوان بهعنوان وثیقه برای جذب وامهای بعدی استفاده کرد(;Hodgson, 2014
)2015a; 2015b; Veblen, 1908

بر خلق اعتبار داللت دارد» .پول بر مبنای وثیقه قرض گرفته
میشود .با این حال این جنبه از دارایی در بسیاری از مباحث
اقتصاد حقوق مالکیت نادیده گرفته شده که جای آن بر مفهوم
نظارت بر مالکیت تمرکز دارند .شومپیتر ( ) 1954: 78بر اهمیت
ضمایم مالی تولید و تجارت در سرمایهداری تاکید میکند؛
بنابراین توسعه در قانون و عمل در مورد اوراق قابل انتقال و ایجاد
سپردههای «خلق شده» احتماال بهترین شاخصی است که برای
تاریخنگاری ظهور نظام سرمایهداری در دست داریم.
این مقاله توسعههای کلیدی نهادهای مالی در دهههای آغازین
قرن هجدهم را جایابی کرده است .چنین تغییرات نهادی با
عملکردهای مالی و اداری دولت همراه شد و حلقآۀ مفقوده میان
انقالب شکوهمند  ،1688ظهور نهادهای مالی سرمایهداری و
آغاز انقالب صنعتی حدود سال  1760را نمایان نمود.
اگر چنین تجزیه و تحلیلی در توسعۀ نظام سرمایهداری،
کشورهایی به جز بریتانیا را نیز شامل شود ،آنگاه میتوان پیشنهاد
داد که ساختار مدیریت دولت که میتواند بر یک نظام مالی مدرن
و استفادۀ امن از داراییهای خصوصی بهعنوان وثیقه ،قوام ببخشد،
پیشنیاز مهمی برای رشد سریع اقتصادی است .درنتیجه تأکید بر
«امنیت حقوق مالکیت» برای توسعه کشورها کافی نیست .باید
طبیعت دارایی و روابطش با تأمین مالی و سیاست بهتر درک شود.
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