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Abstract 

China has undergone a great transformation in the global economic scene. Only as late as 
1978, China was languishing based on the world economic pyramid. Nowadays, it rules the 
roost (excluding the US) just after three decades. Three approaches have been applied to 
explain this astronomical rise including agential, structural, and institutional approaches. 
These approaches give important insights into it for any careful viewer, although each one 
explains only one piece of this great puzzle; in fact, as this paper demonstrates, it is not the 
presence or absence of institutional, structural, and agential contributors, but their 
‘temporality’ or conjuncture that have shaped the destiny and quiddity of China’s economic 
transformation. This paper, while drawing upon all three approaches, employs process 
tracing to show that Chinese transformation has been nourished by timely conjuncture of all 
three factors in the three layers of long-term, middle-term, and short-term time. We also show 
that attentiveness to this missing link, i. e. temporality, especially in development studies, 
can help us, at once, to go beyond linear and teleological time and to grasp the opportunities 
and challenges of transformation in time. 
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  نيچ ياقتصاد زيدر خ يخيو توسعه؛ نقش بزنگاه تار منديزمان

  * ابوالفضل دالوري

   **محمد حيدري

  چكيده
هرم به  ةو از قاعد دهيبه خود د يشگرف يسو دگرگون نيبه ا ١٩٧٠ ةاز ده يدر اقتصاد جهان نيچ گاهيجا

ست؟و چگونه محقق شده يجهش بر اثر چه عوامل نياست كه ا ني. پرسش ااست افتهيرأس آن ارتقاء   ا

 ينييتب كيكه هر  دهستن رپذييشناسائ يو نهاد يكارگزارانه، ساختار كردِيموجود سه رو هايپژوهش در

 حيجهش را توضــ نيا ةديچيپ نيمجزا از جورچ يااما هر كدام فقط قطعه دهند؛يدرخور تأمل به دســت م

ستفاده از روش فرا ني. ادهنديم شان م يندكاويمقاله با ا صادكه آن دهدين را ممكن  نيچ يچه جهش اقت

ـــاخت، تنها وجود عوامل ـــاختار س و  دادهاياز رو يابلكه تقارن مجموعه ،و كارگزارانه نبود ينهاد ،يس

 رخ نيچ يالمللنيو ب يداخل طيمدت در محو كوتاه مدتانيدرازمدت، م يزمان يةروندها بود كه در سه ال

نوزدهم  ةكشور در دو سد نيا يِاپيپ يهابر اثر شكست انينيچ ينيبدر جهان رييتغ ان،يم نينشان دادند. از ا

صت يالديم ستمِيو ب شاو ظهور فر س ييهاشيها و گ صاد و  ستيدر اقت  كي، ١٩٧٠ ةدر ده المللنيب ا

 قيعم اصــالحاتي هنگامبه ياز آن بهره گرفت و با اجرا يخوببه نيچ يرا رقم زد كه رهبر يخيبزنگاه تار

 يآهنگ اقتصادمنسجم و هم ةبرنام كي يو اجرا يو خارج يداخل كالن يهااستيو س هايريگدر جهت

 ،يمندنكه التفات به زما دهدينشان م نيچ ةرا ممكن و محقق ساخت. تأمل در تجرب زيخ نيا ،يتيريو مد

ـــعه ژهيوبه ـــت كه ما را ب تيحائز اهم ثيح نياز ا ،يپژوهدر توس ـــت شيپ ازشياس ها و متوجه فرص

  .كنديم» بستر زمان«در  يدگرگون يهاتيمحدود

  .نيچ ،يجهش اقتصاد ،يرهبر ،يخيبزنگاه تار ،منديزمان :هاواژهكليد
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  مقدمه 
ر كه كشو ني. ارتنديدر ح رياخ ةچهار ده يط نيچ ةكنندرهيخ ياز ناظران از دگرگون ياريبس

 يناخالص داخل ديجهان بود و با تول ياقتصادها نتريماندهاز عقب يكي ١٩٧٠در اواخر دهه 

و  جريماداگاسگار، ن ريجهان، نظ يكنون يكشورها نيرترياز فق اشيدالر ١٣٠حدود  ةسران

از اقتصاد جهان و  يدرصد ١٦از  شيامروزه با سهم ب(Ang, 2016:  5).  بود رتريفق يماالو

 اريسب تيجمع شده و به رغم ليجهان تبد يقدرت اقتصاد نيبه دوم يتسلط بر بازار جهان

پردرآمد و مرفه جهان قرار  يكشورها انيدالر در م ١٠٠٠٠از  شيسرانه ب ديتول آن با يباال

تا  ١٩٨٠تفاق افتاده است. در فاصله ا اديز اريبس يبا سرعت حوالتت نيگرفته است. تمام ا

 نيا نيا زيدرصد و پس از آن تا امروز ن ١٠كشور حدود  نيا يرشد اقتصاد نيانگيم ٢٠١٠

 يوركش چيتاكنون توسط ه ينرخ رشد باال و طوالن نيدرصد بوده است. چن ٦ يباال نيانگيم

كه  يرسشپ .) (WDI= World Bank Collection of Development Indicatorsثبت نشده است

 در زيمقاله ن نياز پژوهشگران را به خود جلب كرده و ا يعيوس فطي توجه هاسال نيدر ا

چگونه ممكن و  نيچ ياست كه: جهش اقتصاد نيآن است ا يبرا يپاسخ يوجوجست

 محقق شد؟

  

  و ضرورت انجام پژوهش يشينهپ

صاد هايدر پژوهش سا زيمتما كرديسه رو ن،يچ يمربوط به جهش اقت شنا ست ييقابل  : ا

 (;Dillon, 2015نگيدنگ شائوپ ژهيوبه ،ياسيكارگزارانه كه نقش رهبران س كردينخست، رو

Shambaugh, 1995)   ي ابتكــار عمــل رهبران محل ايــو.(White, 1998; Zhou, 1996)  و

 كردي. دوم، روندرشمايرا مهم م(Huang, 2008; Nee and Opper, 2012).  ييروستا ننانيكارآفر

 ايو (Whyte, 1995, 1996).  نيدر جامعه چ يشـــاونديخو يكه بر نقش الگوها يســـاختار

س ديتجد سرد انيمتحده و پا االتيا يرگيافول چ ،يالمللنيكار ب ميتق   (Hung, 2009) جنگ 

  رينظ ياقتصاد يروهايو ن ياسيس ينهادهاكه بر نقش  ،ينهاد كردروي سوم. استشده ديتأك

، كه در ١٩٧٨در دسامبر  نيچ ستيحزب كمون يمركز تهيكم ازدهميسوم اجالس » پلونوم«
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 ايو   (Perkins, 1988)تقرار گرف تي) در اولويجنگ طبقات يجا (به ياقتصــاد يآن نوســاز

كرده ديتأك(Huang, 2003)  يخارج يگذارهيسرما ريچشمگ شيو افزا ياقتصاد يبر آزادساز

  . اند

 نيبه ا يخيتار ياز منظر ادشده،ي كرديهر سه رو يدستاوردها رشيمقاله ضمن پذ نيا

 يو روندها را بر جهش اقتصاد دادهايرو يمختصات زمان ريتأث كوشديو م نگرديموضوع م

 ژهيوهب ،يعمل يبستآن، از كار يو ابعاد علم تيعالوه بر اهم ،يبررس نيكند. ا يبررس نيچ

 يامدهايپ و يرشد اقتصاد يو گاه منف نيياست. با توجه به نرخ پا رخوردارب زين ران،يا يبرا

 ها،نهيو فهم زم نيتأمل در تجربه چ ر،ياخ هايدهه يط رانيآن بر جامعه ا ياسيو س ياجتماع

 و يآگاه قيتواند به تعم يآن كشور م ياقتصاد زيدر خ ليدخ يكارها و و ساز رهايمتغ

  كمك كند. رانيدر ا گزارانهاستيس  رتيبص

  

  پژوهش نظري مباني
هاي كالن اجتماعي، دو رويكرد اصلي رقيب وجود دارد: نخست، در بررسي دگرگوني

نتيجه قوانين محكم  كه روند تحوالت را  (teleological temporality)»گرايانهفرجام«رويكرد 

 الطرفينمحتملدادهاي داند و سرشت و سرنوشت اين تحوالت را نه به رخفراتاريخي مي

ي اعم ِي خاصدهند) بلكه به نيروهاي علّ (كه در اين رويكرد، پوستة تاريخ را تشكيل مي

والت اجتماعي كرد، تحدهد؛ به عبارت ديگر، در اين روينسبت مي از مادي يا غيرمادي

  مشخص و منظمي دارند.  سير و منطق ذاتيخط

مفروض  دو كه بر (experimental temporality)»مندي تجربيزمان« دوم، رويكرد

عّلي  سان بودن تأثيراتشمول بودن قوانين عّلي، يعني همبنيادي استوار است: يكي، جهان

هاي داددادها نسبت به رخسان. ديگري، استقالل عّليِ هريك از توالي رخهاي ناهمزمينه در

ودة ت«معنا كه به اين ؛ »شودتاريخ منجمد مي«تعبيري جا، بهپيش و پس از آن. در اين

 »شودمي تكه تكه پذيرتعويض قالب واحدهاي مصنوعي درتاريخي  نشدة زمالخته
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)95 Sewell, 2005:(. نه اينكه پيوندي تاريخي ميان  ،هستندجدا هم از ها ي اين تكهگوي

   اي از رخدادها وجود داشته باشد. رشته

رسد كه مينظر گونه به، اينيادشده هاي اين دو رويكردبا وجود ادعاها و استدالل 

است. فرايندهاي اجتماعي ابعاد زماني  غيرخطيفرايندهاي حيات اجتماعي آكنده از 

نظم اين، بيرآهنگ تغييرشان نيز متفاوت است و بنابگيرند كه ضربمتمايزي به خود مي

، اللت داردفرايندهاي عّلي د هاي متفاوتآهنگاريخي كه بر ضربت اند. زمانو ترتيب

  دهد.كرد يادشده را بهتر نشان ميهاي دو رويضعف

مقياس زماني به سه اليه يا دوره  را ازحيث هاي اجتماعيدل دگرگونيفرنان برو 

كند. الية بلندمدت (زمان جغرافيائي) تقسيم مي »مدتكوتاه«و » مدتميان«، »بلندمدت«

ر ئي مربوط است. تغييرات اين اليه دبه رابطه جوامع انساني با محيط طبيعي و جغرافيا

سوس است. و نامحبسيار كند » هاي طبيعيحركت يخچال«اي و همچون مقياسي هزاره

مدت (زمان اجتماعي) اما به ساختارها حركت است. الية ميانبي در اين اليه گويا تاريخ

بوط است كه و نهادهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در درون جوامع بشري مر

) مدت (زمان فردياي) است. اليه كوتاهكند (گاه در مقياس سده تغييراتشان محسوس اما

ي هاهاي نسبتا سريعي داللت دارد كه محصول روابط و كنشبر رويدادها و دگرگوني

دهد كه فهم رويدادها و نشان مي وياست.  يا مردمان عادي) افراد (اعم از رهبران

اي از جوامع بشري در گرو در يك جامعه يا مجموعه هاي اجتماعي يا سياسيدگرگوني

هايي است كه در اثر تعامل يا تقابل و سايش ميان ها يا فرصتتوجه به محدوديت

  .  )Broudel, 1996(شود هاي مرتبط با هر سه اليه ايجاد ميدگرگوني

تن تبيين فروكاسكند تا از ها به ما كمك ميالتفات به زمان تاريخي در تبيين دگرگوني

ها به يك عامل خاص و يا عوامل و فرايندهاي گذرا پرهيزكنيم و عوامل و دگرگوني

 زماني كم و بيش طوالنيباشيم كه در طي يك دوره  فرايندهاي متعددي را در نظر داشته

يرها دهد تا متغما اين امكان را ميگذارند. اين التفات همچنين به كنند و تأثير ميعمل مي

كارهاي پيچيده نظير بزنگاه تاريخي، وابستگي به مسير و تقارن را كه براي تحليل  و و ساز
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اند و در نقطة كور رويكردهاي يادشده قرار دارند، مورد هاي تاريخي ضروريدگرگوني

يرد كه گرويكردي را در پيش مي حاضر ترتيب، پژوهشاينتوجه و بررسي قرار دهيم. به

متفاوت است،  سيرهايها و خط آهنگراي ضربان و واحد، بلكه داسنه يك آن زماندر 

هاي متفاوت منديهمين زمان هاي تاريخي را برهمكنشت دگرگونيو سرشت و سرنوش

فرايند يا كنش،  يك فرايند يا كنش نه در ذات خود ديگر، پيامد عبارت زند؛ بهرقم مي

د. به شوا كنش در بطن آن نمودار ميدر گرو آن مختصات زماني است كه فرايند ي ،بلكه

نه فقط به مثابه يك بستر بلكه همچون » زمان«، در رويكرد پژوهش حاضر اين ترتيب

ند زنوشت روند دگرگوني را رقم ميكند و سرشت و سرعمل مي» متغّير مستقل«يك 

  .)٨٣-٨١: ١٣٨٩دالوري، (

هاي زير استوار است. الف) تحوالت مندي در جايگاه يك متغير، بر فرضتلقي زمان

  ،)primum movens(يا علت اوليه )Ragin, 2014(ندرت يك علت واحد كالن اجتماعي به

)Donati, 2010179(. هاي خاصي از عوامل و رخدادها اتفاق دارند بلكه در نتيجة منظومه

  .)Abbot, 1992(افتد مي

كنند بلكه در رابطه ندرت به صورت مستقل و جدا از هم عمل مي ها به) علتب 

  شوند. متقابل با يكديگر اثرگذار مي

       رد گذافرايندها و رخدادها آثار متفاوتي برجاي مي» زمان«ج) يك متّغير، بسته به 

)Mahoney, 2015(يك كنش يا فرايند نه به خوِد آن كنش يا فرايند،  ديگرسخن، پيامد. به

شدن آن با فرايندهاي ديگر بستگي دارد. اين سه فرض به ما زمانبلكه به چگونگي هم

ي هادارتر، علتهاي ريشهكند تا ميدان ديد زماني خود را گسترش دهيم و علتكمك مي

 ببينيم و بررسي آنها متقابلها را در كنار هم و در تأثير دهندهعاجل و نزديك و شتاب

  .)Pierson, 2004(كنيم 

مندي با مفاهيم متعددي سروكار داريم كه از اين ميان سه در نگرش مبتني بر زمان

» مسيربه وابستگي «و  )critical juncture( »بزنگاه تاريخي« ، )Conjuncture( »اقتران«مفهوم 

)Path Dependency ( .از اهميت بيشتري در اين مقاله برخوردارند  
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ها يا فرايندها اطالق دادها، توالياي از رويمجموعه شدن اتفاقيزمانبه هم» اقتران« مفهوم

زماني شود و در غياب اين همرفته موجد آثار و پيامدهاي خاصي مي هم شود كه رويمي

  يافتند. چه بسا فرصت وقوع نمي

به موقعيتي اشاره دارد كه در آن، براي برهة نسبتاً كوتاهي از » ريخيبزنگاه تا«مفهوم 

 شود و امكان عمل موثر از سوي كنشگران افرايشفشار ساختار بر كنش سياسي كاسته مي

  ). Capoccia and Kelemen, 2007(يابد مي

ا يدنبال وقوع رويدادها به اين وضعيت اشاره دارد كه به» وابستگي به مسير«مفهوم 

ها آنهاي نهادي و روندهاي دگرگونيآرايش ،گرانانجام اقداماتي خاص از سوي كنش

ها حتي در شوند كه تغيير آنگيرند و ساختارمند ميچنان در مسيري خاص قرار مي

  .)Pierson, 2004: 135; Mahoney, 2001:6(شود هاي تاريخي، بسيار دشوار ميبزنگاه

گونه خالصه و ) را اين١مدل تحليل پژوهش (شكل  توانبر اساس مطالب باال مي

هاي بزرگ در روند تحوالت اجتماعي گرچه از متغيرهاي ها و جهشتنظيم كرد: چرخش

مدت شوند اما اين متغيرها در بستر زمان و در سه مقياس درازمدت، ميانمتعددي ناشي مي

ي ا يكديگر تقارن و تالقنمايانند و در قالب مختصات زماني خاصي بمدت رخ ميو كوتاه

هاي بزرگ در تحوالت اجتماعي را ممكن و محقق ها و جهشكنند و چرخشپيدا مي

 سازند.مي

 
 

  

  

  

  

  مدل تحليل پژوهش .١ شكل

  بزنگاه

 تاريخي

 ها وچرخش

 هايجهش

بزرگ در 

روند تحوالت 

 اجتماعي

تحوالت                                                درازمدت

ر گسست در جهان بيني و تغيي

بنيادهاي فكري و فرهنگي

تحوالت                     ميان مدت

 گسست در ساختارها و ظهور

فرصت هاي ساختاري

تحوالت    كوتاه مدت

ري گسست در الگوي رهب

راو ظهور نخبگان تحول گ
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مختصات زماني تحوالت چين را در هر سه مقياس مورد در ادامه مقاله بر اساس مدل باال 

در خيز اقتصادي چين  ١٩٧٠دهه  كنيم و سرانجام، به نقش بزنگاه تاريخياشاره بررسي مي

ها زمينه وجويجا بايد يادآوري كنيم كه اين مقاله صرفاً بر جستپردازيم. اين نكته را همينمي

ركز خواهد بود، و هدف آن اين نيست كه چين متم» توسعه اقتصادي«و عوامل دخيل در 

دهاي پيام اكه اوًال مناقشات فراواني بر سرچين را به عنوان الگوي توسعه معرفي كند، چر

ين ا عه چين وجود دارد كه البته موضوعمحيطي توسالمللي و زيستاجتماعي، سياسي، بين

اين كشور  قانون اساسي ٥١ است. مثًال اصل بسته نيست. ثانيًا چين يك نظام سياسي مقاله

هاي خويش نبايد مندي از حقوق و آزاديشهروندان جمهوري خلق چين در بهره«گويد: مي

 ها حفظ انحصار قدرتآن ترينع است اما مهمجام» منافع«اين ». منافع دولت را تضعيف كنند

رفًا چين ص كمونيست چين است. بنابراين، حقوق مندرج در قانون اساسيدر قبضه حزب 

اً ها صرفاين حقوق و آزادي و در نتيجه يك توهم بزرگ است چراكه» حقوقي بر روي كاغذ«

  آن است. تابع اراده حزب كمونيست چين و رهبران

 
 پژوهش روش

هاي اجتماعي از يكديگر ر تحليل روند دگرگونيرا د راهبرد) سه Hay, 2002كالين هاي (

كه در آن  )in Syndrome-Cognitive Locked( زمانياست: نخست، تحليل همتفكيك كرده

عد زمان هيچ نقشي ندارد و پديدة مورد نظر نه در طول زمان بلكه شود، بتاريخ متوقف مي

كه در  )Comparative statics( سنجيشود. دوم، تحليل ايستايياي معين بررسي ميدر لحظه

شود. آن با هم مقايسه مي تحوليدة مورد بررسي در مقاطع گوناگون آن، صورت و ساختار پد

مندي آن چيز چنداني فرايند دگرگوني، و ماهيت و آهنگ و زمان رد نيز دربارة خوداين راهب

فرايند «قبلي، بر  راهبردكه، برخالف دو  )Diachronic( دهد. سوم، تحليل درزمانيدست نميبه

اي برداري در لحظهنند عكسزماني ماهم راهبردكند. اگر تأكيد مي» دگرگوني در بستر زمان

اني درزم راهبردهاي مختلف است، برداري در زمانسنجي مانند عكسمعين و راهبرد ايستايي

  كند. تلقي كرد كه حركت پديدة موردنظر را دنبال مي برداريتوان مانند فيلمرا مي
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ين گيريم. در ادرزماني را با استفاده از روش فرايندكاوي به كار مي راهبرددر اين پژوهش، 

كنش پيچيدة فرايندهاي روش، با توجه به توالي و تراكم رويدادها، چگونگي ظهور و برهم

ايجادكنندة دگرگوني در طول زمان، واكاوي و چگونگي تأثير عوامل مختلف در تكوين  علّي

  شود. يا تغيير پديده موردنظر شناسايي مي

 
  پژوهش هاييافته
  دگرگوني در چين معاصرهاي تاريخي و زمان

شود. تا پيش از آن گرچه اين كشور ) آغاز مي١٨٤٢-١٨٣٩تاريخ جديد چين با جنگ ترياك (

ترين اقتصادها و از لحاظ علم و صنعت به شدت از غرب عقب بود؛ اما هنوز يكي از بزرگ

 هاي سنتي جهان بود. حاكمان اين كشور همچنان سرزمين خود را مركز عالم تصورحكومت

خواندند؛ اما از اواخر سده هجدهم كه گروهي مي» بربر«كردند و مردمان ديگر كشورها را مي

از  هاي آتشينها) نخست با بارهاي ترياك و سپس با سالحاز همين بربرها (بريتانيايي

د. طرز دردناكي عيان شمحور بهبيني چينخاصيتي جهانهاي امپراتوري گذشتند، بيدروازه

هاي غربي (و سپس ژاپن) به همراه تضعيف و درپي چين در مقابل قدرتيهاي پشكست

ز ادر اين كشور آغ» سده حقارت«وم به وابسته شدن اقتصاد اين كشور به غرب، دوره موس

ميالدي نخست يك جنبش دموكراتيك ملي  ٢٠). با وجود اين در آغاز سده (Platt, 2018شد 

پايان داد و در اواسط اين سده يك انقالب كمونيستي به ترتيبات كهن سياسي در اين كشور 

هدف خود را پايان بخشيدن به سده حقارت و بازگرداندن عزت و عظمت چين اعالم كرد 

و در پايان اين سده اين كشور با خيز بلند اقتصادي دوباره به يكي از بزرگترين اقتصادهاي 

و  مدتاليه تاريخي بلندمدت، ميان جهان تبديل شد. در ادامه مقاله تحوالت چين را در سه

  .شودداده ميخيز را نشان  و و چند و چون اين افت شودمدت بررسي ميكوتاه
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  هاي بلندمدت در چين زمان جغرافيائي و دگرگوني

 (,Piersonشوندجامعه بسيار كند دگرگون ميهاي فرهنگيِ بنيادين يك ها و نگرشبينيجهان

از اعتبار  آسانيهائي هستند كه بههاي اجتماعي سكهنگرش«شومپيتر تعبير جوزف ). به2004

هاي ). براي فهم نگرشSchumpeter, 2010:12» (مانندها، پابرجا ميبسا قرنافتند و چهنمي

 كرد را بررسيآن »محيط كالن روحي و رواني«اي، بايد بيني هر جامعهفرهنگي يا جهان

Jervis, 1976:13) توان در سه مولفه زير خالصه بيني چيني تا اوايل سدة نوزدهم را مي). جهان

 مدار بودن انديشه. اي بودن زمانْ؛ گذشتهكرد: مركز جهان بودن چين، چرخه

بيني نظر است كه در جهانبر اين  .)Fairbank, 1968جان فيربنك ( مثابه مركز جهان:چين به

چين فرزند آسمان است؛ بنابراين  د و چون امپراتوربو» زير آسمان همه چيز« سنتي چين

 فرهنگي نخبگان هاست. آداب و رسومكم حقيقي آنها و حاواسطة ميان آسمان و همة انسان

ون ر پيرامشوند و همة مردمي كه دچيني هنجارهايي جهاني و معيار تمدن راستين محسوب مي

كه نبرها، پس از ايروند. همة برشمار ميبهكنند، بربر زندگي مي» ميانه پادشاهي«چين يا همان 

و  چيني متمدن شوند رسم و توانند با اتخاذ راهند، ميتمدن چين قرار گرفت در معرض نفوذ

  گزاري چين قرار گيرند. تحت نظام خراج

پذير بينييك الگوي ثابت و پيش بيني چيني، زمان تابعدر جهان اي بودن زمان:چرخه

ابدي بين دو قطب يا حركت دوراني در درون يك مدار بسته؛ حركت از  است، يعني نوسانِ 

يك قطب به قطب ديگر و بازگشت دوباره به همان قطب؛ بنابراين، نه آغازي در كار است و 

ها نظم جامعه ثابت است و تاريخ قرار نيست از نظر ترتيب، از ديد چينيايننه انجامي. به

مند. اين درحالي بود غيير از پيش معين است نه جهتزماني در جهت هدِف خاصي باشد؛ ت

بود » فرايندي«و تحوالت از نوع » خطي«ها زمان از نوع كه در همان دوران در فهم ژاپني

)Lauer, 1973 .(  

گر، ديعبارتزمان است؛ بهدر انديشة چيني، حقيقت بي محور بودن انديشه:گذشته

بار براي هميشه] كشف شده است و حال فقط بايد در حقيقت چيزي است كه قبًال [يك
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ها زوال را نه ناشي از ساية سنگين گذشته ). بنابراين، چينيBaggini, 2018حفظ آن كوشيد (

  دانستند.ورسم گذشته ميبر حال و آينده، بلكه ناشي از انحراف از راه

 ها به مسير نگرشي خاصيها باعث وابستگي چينيسدهها در طول تركيب اين ويژگي

چه كه در غرب، خصوصاً از سده هجدهم، سر بلند كرده بود تفاوت اساسي شده بود كه با آن

دودماني، توزيع نسبتًا برابر قدرت و بدوِن مركز مسلط داشت. اروپاي سنتي با سياست بين

ده المللي تغيير كرسطح داخلي و هم بين شد، اما از از آن پس، سياق قدرت هم درشناخته مي

سازي، بندي جديدي پيدا كرده بود كه شامل صنعتيدهي امور، صورتو شيوه سامان

نيز معادِل  مدرنبندي يابي به اين صورتسازي عقالني و ايدة ترقي بود. دستدولت

تر از همه، هاي گستردة سياسي و اقتصادي و فرهنگي و، البته مهمازسرگذراندن دگرگوني

الملل ميالدي روابط بين ١٩). از اوايل سده Buzan and Lawson, 2015دگرگونيِ نگرشي بود (

  رد. پيرامون حركت كبرابري قدرت و تحكيم ساختار مركز ـ نيز تغييركرد و به سوي نا

ها به آن وابسته شده بودند، اينك در مواجهه با غرب به قيدي نگرش خاصي كه چيني

-Cognitive Locked( »شدگي شناختيقفل«ها را دچار سندرم ر بدل شده بود و آنوپاگيدست

in Syndrome( ت شد: نخسمي هاكرده بود. اين وضعيت به دو صورت مانع ابتكار عمل چيني

دانستند؛ شأن خود مي ها را دونآوردهاي آناده از دستها و استفكه هنوز آموختن از غربياين

رو، ). ازاينKissinger, 2010ها را مخدوش كرده بود (بيني آنديد و حس واقعكه، افق دوم اين

ه تعويق ها را بجاي تدبير و تأمل، با تأخير و تعلل فقط آندر مواجهه با پيشامدها و مسائل به

ن، اند و بنابرايانداختند با اين تصور كه مشكالت جديد از جنس همان مشكالت قديميمي

خودي اوضاع برطرف خواهند شد. به اين ترتيب، اوضاع چرخش خودبهبا گذشت زمان و 

  شد.تر ميروز وخيمعمالً روزبه

افزايش شديد (سه برابر شدن) جمعيت چين در طي  هاي گسست و بازانديشي:لحظه 

 رويه از زمين و آباي از مشكالت شامل: تنگناي منابع، استفادة بيرنجيره ١٩نيمه اول سدة 

سالي، و سرانجام، بروز مشكالت عديدة ايش طبيعت؛ افزايش سيل و خشكو خاك، فرس

هاي گستردة داخلي را به همراه آورد. ها و مهاجرتجايياقتصادي و معيشتي و نيز جابه
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در چين رخ داد واكنشي به اين مسائل و  ١٩اي كه در نيمه دوم سده هاي گستردهشورش

 ه هدفپديد آمد ك» تايپينگ«نام هيافته بوي سازمانها يك نيرمشكالت بود. از دل اين شورش

ها كنترل چندين استان مهم را از دست امپراتوري خارج آن تجديد بناي چين بود. تايپينگ

شان را كردند و كم مانده بود كه پيروز شوند، اما در يك تقارن ناميمون، مداخلة بريتانيا بخت

جي از بيرون و شورش و قيام و جنگ داخلي به باخت بدل كرد. در مجموع، فشارهاي خار

را براي آن رقم زد. سدة حقارت باعث استهالك » سدة حقارت«از درون، چين را مچاله كرد و 

  شد.  ١٩١١قدرت و اعتبار امپراتوري و نهايتاً سرنگوني آن در سال 

ذاشت: گجاي اش، دو اثر مثبت نيز بر جامعه چين بهالبته، سدة حقارت با همة آثار منفي

ها ها را شكست. براي مثال، چينيهاي فرهنگي بنيادين چينينخست اين كه طلسم نگرش

هاي متعددي وجود دارند و نه هاي پاياني سدة نوزدهم بود كه فهميدند تمدنتنها در سال«

ترتيب، ضربة شديدي بر پيكر باور تاريخي چينيان اين). بهPaine, 2003,:336فقط تمدن چيني (

ر هاي بعدي چيني را دشد و نسل آنان باعث قطع وابستگي به مسير نگرشي آمد كه فرود

شين؛ يعني خود مركز هاي پياي قرار داد كه در آن جايي براي مفاهيم و نگرشچارچوب تازه

يرفته دريافتند كه تا وقتها رفتهوجود نداشت. آن مداراي، انديشة گذشتهچرخه پنداري، زمان

هاي مفاهيم و نگرش» راستيخواب پروكتخت«هاي خارجي را بر ابطه با قدرتكه بخواهند ر

 داشته باشند.  ايد اميدي به خالصي از وضع موجوددرماندة خود بخوابانند، نب

هاي جديد بود. اثر دوم سدة حقارت كه نتيجة بالفصل اثر نخست بود، توسعه نگرش

، با مفاهيم جديدي آشنا شد. ١٩١١ال جامعة چين پس از سرنگوني نهاد امپراتوري در س

 داروينيسم (تكامل اجتماعي) ازجملة و دموكراسي سوسياليسم، ليبراليسم، ناسيوناليسم،

ها آشنا شدند. مفاهيم و ها در نيمة نخست سدة بيستم با آنمفاهيمي بودند كه چيني

بودند كه از اين دوره چنان متنوع شدند، آنهايي كه در اين دوره از غرب وارد چين ميانديشه

ها هم نديشهبرند. اين مفاهيم و انام مي .)Dikotter, 2008: 2» (هاجمهوري پارادوكس«با عنوان 

هايي براي دگرگوني وضع موجود نشان دادند. خارج گشودند و هم راه اي رو به جهانپنجره

يخ را متحول ساخت. ها از زمان و تاراز اين ميان خصوصًا ايدة تكامل اجتماعي، درك چيني
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اي كه از گذشته عنوان نقطهتكاملي بود، لحظة حال بهدر اين درك تازه، كه از نوع خطي ـ 

  ). Lee, 2000اي درخشان مي رود، تلقي شد (سوي آيندهشود و بهجدا مي

قارت، ناشي از سدة ح تازه و با در نظرگرفتن ناگواري نخبگان چيني در پرتو اين نگرش

گرايان ملي برآمدند.» مرد بيمار آسيا«در صدد نفي سلطة بيگانگان و دميدن روحي تازه در كالبد 

ودند كه هاي نيمة دوم اين سده هر دو در پي آن بنيمة نخست سدة بيستم و كمونيست

ي كنند سو با جهان جديد را جايگزين نهادهاي سنتجديد و هم نهادهاي سياسي و اجتماعي

  مند تبديل كنند. نند چين را دوباره به كشوري ثروتمند و قدرتتا در پرتو آن بتوا

نظامي چين در جريان دو جنگ جهاني  گرايان به علل مختلف از جمله اشغالملي

نگ دوم ها پس از جنتوانستند نظم سياسي چندان پايداري برقرار كنند. در عوض، كمونيست

سعة ايدة ترقي و تو«مبتني بر  توانستند يك نظم اجتماعي جديد ودبا سازماندهي آهنين خ

). مائو زدونگ با تأسيس جمهوري خلق چين Lauer, 1973را تأسيس كنند (» مرحله به مرحله

را گذاشت و به سدة تحقير پايان » چين جديد«، كشور را متحد كرد و بناي ١٩٤٩در سال 

  داد. 

يك ساختار  ١٩٥٠دهة حزب كمونيست، در  يغاتيسازماني و تبل مائو با نظم و انضباط

پا كرد كه بر سراسر كشور تسلط يافت. او بازسازي چين را از آغاز يكپارچه بر راني مليحكم

با اقتباس از الگوي شوروي (برنامه ريزي متمركز و تأكيد بر صنايع سنگين) شروع  ١٩٥٠دهه 

 هاي ايدئولوژيكان دهه، بلندپروازيكرد و نسبتا خوب پيش رفت. باوجوداين، از اواخر هم

چه را در ابتداي متجلي شد آن» انقالب فرهنگي«و » جهش بزرگ«هايي چون كه در برنامه

وسعه ت يري نپاييد كه با به حاشيه راندن اقتصاد، چين دوباره از ريلكار رشته بود، پنبه كرد و د

  خارج شد.

  

  معاصرهاي ميان مدت در چين زمان اجتماعي و دگرگوني

هاي متمركز براي حل ريزي، مداخلة دولت (با درجات متفاوت) و برنامه١٩٧٠تا ميانه دهة 

از  گردانيمسائل اقتصادي و اجتماعي باور غالب در كشورهاي مختلف بود. از آن پس، روي
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ه ريزي متمركز رو بهاي كنترلِي دولتي آغاز شد. اميدها و باورها به كارامدي برنامهسياست

 ,Eggertssonگرفت ( هاي غيرمتمركز و بازارمحور فزونيحلزمان محبوبيت راهل نهاد و همافو

به يك جنبش جهاني فراگير بدل شد.  ن ترتيب، چرخش به سمت بازار آزاد). به اي45 :2004

فروكش كردن جنگ سرد، ركود مشهود در اقتصادهاي دستوري كه فاقد نوآوري و 

تشديد رقابت در درون اقتصاد جهاني )، Priestland, 2009( بودندآفريني شده تحول

ود المللي، كمبداري براي به چنگ آوردن بازارهاي صادراتي، تقسيم كار جديد بينسرمايه

 آور قيمت زمين در كشورهاي تازهو افزايش سرسام هاي كارگريي كار، افزايش مناقشهنيرو

گذاران آوردن سياست كنگ همگي سبب روينظير كرة جنوبي، تايوان و هنگ ايشده صنعتي

 يابيبازار د،يتول يسپاربرونشد كه نتيجة آن، گسترش  برالينولبه الگوي  هاو تكنوكرات

  بود. افتهيكمتر توسعه يبه كشورها عيو انتقال صنا يالمللنيب يفرع يقراردادها ،يجهان

اي ميان كشوره» اريهمك«بر ترتيب، قواعد بازي نظام جهاني كه تا پيش از اين اين به 

» رقابت«ها با كشورهاي سوسياليستي، ازجمله چين، استوار بود، به آن» تقابل« داري وسرمايه

ميان اين دو بلوك بدل شد. تغيير قواعد بازي، اين امكان را فراهم كرد تا كشورهاي » تعامل«و 

 و پيوستن آن به اقتصاد جهاني، به چين بنگرند »تهديد«، و نه »فرصت«ديدة  داري بهسرمايه

 شماري بيگذارهيسرما يهاارزان، بازار بالقوه و فرصت كاريروينداري را نويدبخش سرمايه

  تلقي كنند. 

هاي مهمي نيز در داخل چين رخ داد. هاي جهاني، دگرگونيهمزمان با اين دگرگوني

هايي چون استقالل، بر ايدهعالوه ١٩٧٠ين (مائوئيسم) تا اواسط دهه ايدئولوژي حاكم بر چ

و ايجاد يك جامعة بدون طبقه، » امپرياليسم جهاني«گرايي و تقابل با خودكفايي، درون

ويژه در دو ترين كشور دنيا استوار بود. اين ايدئولوژي بهبرآرزوي تبديل چين به پيشرفته

و  سياسيبرنامه جهش بزرگ و انقالب فرهنگي به شكست انجاميد؛ چرا كه شور و شعار 

ملگرايانه در حوزه هاي هاي سنجيده و اقدامات عريزيايدئولوژيك را جايگزين برنامه

اي داخلي هامان و سياستبي بود. نزديك به دو دهه بسيج سياسي اقتصادي كرده اجتماعي و

هاي انقالبي حاصلي جز ركود اقتصادي، كمبود مواد غذايي، كاهش زمين و خارجي
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ماندگي نظام دانشگاهي و ركود علم و جمعيت، سپاه بيكاران، عقبكشت، افزايش قابل

). Walder, 1982مرج و تداوم و تعميق فقر در برنداشت (وفناوري، فقر، آشوب و هرج

شكست اين دو برنامه، مائوئيسم را با بحران عميقي مواجه ساخت. شور و شوق انقالبي و 

  ردگي و بيگانگي سياسي داد.ايدئولوژيك فروكش كرد و جاي خود را به سرخو

  

  مدت در چينزمان فردي و تحوالت كوتاه

ايدئولوژيك در سطح نظام هاي سياسي ـ زمان با ظهور بحرانهم ١٩٧٠در نيمة دوم دهة 

جائي مهم هالملل، يك جابگرايي نئوليبراليستي در سطح نظام بينداخلي چين و تسلط جهاني

، ١٩٧٦تا سپتامبر  ١٩٧٥چين اتفاق افتاد. از دسامبر  نيز در سطح رهبران و نخبگان سياسي

يعني كمتر از يك سال، سه تن از رهبران ارشد چين از دنيا رفتند: كانگ شنگ، رئيس پليس 

و خود مائو. هر يك از اين رهبران، به نحوي در  تگاه مائو، چو دي، مؤسس ارتش سرخدس

  اشتند. طراحي و ايجاد و حمايت از وضع موجود نقشي اساسي د

ه چهارنفره (به پس از مرگ مائو، سه گروه مترصد دست يافتن به قدرت بودند. گرو

، گروه هُوا گوفنگ و حلقة دنگ شائوپينگ. گروه چهارنفره اعتقاد داشتند رهبري بيوه مائو)

 است؛ اما اين دنبال كردن راه مائو، آن هم با شدت و حدت بيشترتنها راه نجات كشور كه 

دست گرفتن قدرت بودند، توسط گروه هُوا كه گويا در تدارك كودتايي براي بهگروه هنگامي

ا گوفنگ ومسدود شد. هُ  بازتوليد نهاديترتيب يكي از مسيرهاي گوفنگ، ناكام ماندند و بدين

 تري از مائوئيسمانقالب فرهنگي را گرفت و خواهان قرائت ماليم اي ضربگرچه تا اندازه

 گيري خود را ذيل دو اصلكه دست به تغييرات بنيادي بزند. او جهتبود، اما رهبري نبود 

اعالم كرد: هر سياستي كه مائو وضع كرده است بايد قاطعانه از آن حمايت كنيم؛ هر دستوري 

). البته معناي ضمني Meisner 1996: 69كه مائو داده است بايد مصممانه از آن اطاعت كنيم (

ري بود كه عمًال در دوره تقريبا چهارساله زمامداري او بر كاگيري، نوعي محافظهاين جهت

سياست داخلي و خارجي چين حاكم بود. اما در همين دوره، جنگ قدرتي ميان هُوا گوفنگ 

  به پيروزي دنگ منجر شد. ١٩٨٠و دنگ شيائوپينگ در جريان بود كه سرانجام در 
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  هايافته تحليل
 بزنگاه تاريخي و جهش اقتصادي چين 

نين مدت و همچمدت و كوتاهدر مباحث پيشين روند تحوالت چين در سه اليه بلندمدت، ميان

چگونگي فراهم شدن بزنگاه تاريخي ناشي از تقارن زماني رويدادها در اين سه اليه در ميانه 

جهش  و ينهاد يدگرگونبر  يخيبزنگاه تار نياتشريح شد. در ادامه مقاله، تأثير  ١٩٧٠دهه 

  خواهد شد.نشان داده  نيچاقتصادي 

، هم بستر جهاني و هم بستر داخلي چين ١٩٧٠در دهة  در ساختارها و نهادها: گسست

حزب كمونيست، خصوصًا مائو،  براين، با مرگ رهبران قديميدچار گسست شد. افزون

 سويي اثرات اين سه گسستزماني و همگر نيز رخ داد. مسئلة درخور توجه همگسست كنش

بزنگاهي تاريخي و فرصتي استثنايي را براي چين رقم زد. دگرگوني نهادي به چيزي  بود كه

به  ديكنند، دگرگوني نهاطوركه نونهادگرايان تأكيد مينياز دارد. همان يخيبزنگاه تاربيش از 

). به عبارتي، بستر Buthe, 2016: 46(خواه هم نياز دارد ي رهبران تحولعامليت، يعن

 ها در گروشدن اين فرصتزان محققدهد؛ اما ميگران قرار مياختيار كنش هايي را درفرصت

). در بزنگاه تاريخي، اين رهبرانند Hay, 2002: 165گران است (كنش هاي خودرفتار و قابليت

وسمت كنند و تحوالت را بهجديدي خلق مي» قواعد بازي«يابند و ها را درميكه فرصت

  دهندسوي مورد نظر خود سوق مي

    

  آفريني رهبري سياسينقش

 ١٩١٦اي هآفريني ديويد لويد جرج در سياست بريتانيا در فاصله ساللين با اشاره به نقشمك 

بينند. چنين رهبراني ها را ميشوند كه دوردستگاه رهبراني پيدا مي«گويد: ، مي١٩٤٥تا 

. چنين رهبراني (McLean, 2003: 231)» بينند.هايي را ببينند كه ديگران نميتوانند فرصتمي

يابند كه پنجرة فرصت باز شده است؛ با استفاده از قدرت تخيل و كارگشايي موقع درميبه

سازي و آهنگ كنند و مقبوليت و فرهمندي الزم براي فعالها را همتوانند تالشخود مي
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 ينگ در زمرة چنين رهبرانيكردن نيروهاي مؤثر در مسير تحول را نيز دارند. دنگ شائوپهمراه 

ها به شرح زير اين ويژگي ترينمهمساز را داشت. هاي يك رهبر دورانبود. او همة ويژگي

  بود: 

در  ١٩٢٠اراده و ورزيده بود كه از دهه  : دنگ رهبري كاركشته، بابرخورداري از كاريزما

ع دليل موضالبته او به جريان جنگ داخلي و مبارزه علية ژاپن، امتحان خود را پس داده بود.

هاي انقالب اخراجي« ائو، سه بار تصفيه شده بود و جزوهاي مانتقادي نسبت به برخي سياست

كه به قدرت بازگشت توانست با اصالح نسبي  ١٩٧٠رفت. در دهة به شمار مي» فرهنگي

ر نگي، دسرخوردة دوران انقالب فره رب انقالب فرهنگي را بگيرد. مردماي ضامور تا اندازه

كردند. احساس امنيت و اميدواري مي ١٩٧٥ساية همين اصالحات نسبي در برهة كوتاه سال 

هاي انقالب در اعتراض به ويراني» منآنتيان«كه صدها هزار نفر در ميدان  ١٩٧٦در سال 

نوعي همسو و همدل با مردم بود. براي همين هم مردم ضمن فرهنگي تجمع كردند، دنگ به

). همه اين Pantsov, 2015ات از دنگ حمايت كردند و خواهان بازگشت او شدند (اين تظاهر

  گيري به دنگ بخشيده بود. سوابق كاريزماي چشم

، چشم »يشجيانگ«: شش سال تبعيد به ناحية مسئله و يافتن راه چاره توانايي شناخت

ه گ ديده بود كهاي جهش بزرگ و انقالب فرهنگي باز كرده بود. دنروي مصيبتدنگ را به

روستاييان بر اثر برنامة جهش بزرگ و انقالب فرهنگي به چه فالكتي افتاده بودند. برخالف 

مربوط به  هاي دروغينران، خود را با گزارشديگر مقامات كه براي خوشايند رهب

 دن درماندگي روستاييان، اين پرسشدستاوردهاي انقالب سرگرم كرده بودند، دنگ با دي

ز خود پرسيده بود: اين چه سوسياليسمي است كه خانوادة كارگر چيني، بعد از اساسي را ا

). بنابراين، برخالف مثالً جناح Deng, 2005: 181بيست سال، توان تهية يك راديو را ندارد (

كار  دانستند، دنگ چارةاي كه مائو تعيين كرده بود، مجاز ميهُوا گوفنگ كه تغيير را در دايره

  دانست. هاي مائوئيسم ميذاشتن چارچوبرا در كنار گ

برخالف گروه چهارنفره و جناح ُهوا  سازي:برخورداري از قوة تخيل و هنر موقعيت

ي از مائوئيسم بودند، دنگ شائوپينگ خواهان فهم و تفسير» مكتبي«گوفنگ كه خواهان قرائتي 
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» درست«كشور بايد فهم  براي ادارة» هر نسلي«از آن بود. دنگ بر اين باور بود كه » مقتضي«

هوشمندانه هم از نفي مرجعيت  دهاي مائو داشته باشد. او با اين ترفناز انديشه» جامعي«و 

رايط جديد انطباق با ش را براي تفسير مائوئيسم به منظوركرد و هم ابتكار عمل مائو پرهيز مي

عني به حقيقت است. ي گرفت. از نظر او عمل، و نه ايدئولوژي، تنها معيار رسيدنبه دست مي

» اللاستق«هاي مائو نخست بايد از راه عمل معلوم شود. در تفسير دنگ، ديگر درستِي آموزه

ا معناي مخالفت كوركورانه ببه» خودكفايي«روي جهان؛ معناي حصاركشي و بستن درها بهبه

ريكا) با آمويژه هرچيز خارجي؛ و تالش براي برقراري روابط اقتصادي با ديگر كشورها (به

  ). Xiaoping, 1996: 72, 99شد (تلقي نمي» خيانت به كشور«

را  رقيب از روابطاي بيدنگ در طول ساليان شبكه دهي:سازي و سازمانتوانائي شبكه

در درون حزب كمونيست، دولت و ارتش براي خود دست و پا كرده بود. او با توجه به اين 

 لبطاصالحگرا و عمل هم را در اين سه نهاد به همفكرانپشتوانه، پس از مرگ مائو، مناصب م

هاي قدرت موازي ايجاد كوتاهي كه قدرت در دست هُوا بود، پايگاه خود سپرد. دنگ تا مدت

وزيري شد و آنگاه كه در گيري از نخستمجبور به كناره ١٩٨٠كرد. پس از آنكه هُوا در سال 

اشته شد، دنگ رهبري حزب و كادرهاي ارشد از كميتة مركزي حزب نيز كنار گذ ١٩٨٢سال 

ر طلبانه را بر ستر و كساني با ذهنيت اصالحجا كرد و افراد جوانطور كامل جابهرا تقريبًا به

  ).Acemoglu and Robinson, 2012: 425كار آورد (

د قواع«دنگ پس از قبضة قدرت توانست در عرصة داخلي،  موقع از فرصت: استفادة به

الملل هم از قواعد جديدي كه پيشتر خلق شده بود، جديدي خلق كند و در عرصة بين» بازي

 دنگ تحوالتي در چين به وجود آورد كه» اصالحات و درهاي باز«نهايت بهره را ببرد. برنامة 

كنند: انقالبي بدون هيجانات و ) ياد ميHarding, 1987(» انقالب دوم چين«با نام  از آن

» گراييعمل«شعارهاي انقالبي. درواقع، دنگ هم در سياست داخلي و هم سياست خارجي 

شان را بر هايكه رهبران با قبضه كردن قدرت، سياسترا پيشه كرد. دنگ دريافته بود مادامي

حال، از  عين ها را تحريف و دركنند، و واقعيتنشده استوار ميهاي اثباتخيال خام و فرض
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افتن اندازند، دست يكنند و گناه مشكالت را گردن ديگران ميپذيري شانه خالي ميمسئوليت

  پذير نيست.به توسعه امكان

  

  هاي اقتصادي هاي سياستي و جهشچرخش

كه تنش ميان چين و شوروي  ١٩٧٠در اوايل دهة  سياست درهاي باز در روابط خارجي:

گرفته بود، مائو نيكسون را به چين دعوت كرد و با توجيهات امنيتي و ژئوپليتيكي بناي باال 

گيري از آن سابقه؛ اما با توجيهات اقتصادي در وگو را با آمريكا گذاشت. دنگ با بهرهگفت

به آمريكا سفر كرد  ١٩٧٩). او در سال Kissinger, 1999صدد برقراري رابطه با آمريكا برآمد (

هر كه «خواند، به مشاورانش گوشزد كرد: چه درس كليدي سدة بيستم ميمين سفر آنو در ه

). Westad, 2017:556» (ها دربيفتد بازنده استها كار كند َبرنده است، و هر كه با آنبا آمريكايي

البته دنگ در ديدار با رهبران كشورهاي آفريقايي و آسيايي معموًال، در ظاهر، از تداوم سياست 

سخن  »امپرياليسم آمريكا«زد اما ديگر از مفاهيمي نظير بر وحدت جهان سوم دم ميئو مبنيما

و صدور  جاي سياست خارجي انقالبياين به آن معني بود كه چين از اين پس، به .گفتنمي

هاي نظامي و انقالب، بر توسعة اقتصادي داخلي متمركز خواهد شد و ديگر از مساعدت

  ).Brazinsky, 2017:335- 337ها خبري نخواهد بود (كشورها و نهضتاقتصادي به ديگر 

رو شد. از نظر گرايانة رهبران جديد چين با استقبال رهبران آمريكا روبهرويكرد عمل

 ي در برابر تهديداتراهبردها چنين رويكردي در وهلة نخست چين را به شريكي آمريكائي

م پذيرتري از سوسياليسه چين را با گونة انعطافكرد و در وهله بعد جامعشوروي تبديل مي

اي ليبرال تحول پيدا كند. بنابراين، مروز زمان به جامعهرفت بهداد كه احتمال ميپيوند مي

ا در تر، در مقايسه با ديگر كشورها رهاي پايينهاي مطلوبي، نظير تعرفهاياالت متحد سياست

روي كاالهاي چيني باز كرد، دست به يش را بهقبال چين در پيش گرفت. اياالت متحد درها

هاي كالن در اين كشور زد، به آموزش دانشجويان بااستعداد چيني كمك كرد گذاريسرمايه

  و به اين ترتيب، توسعة اقتصادي چين را تسهيل كرد.
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چين درست زماني درهايش را گشود كه اقتصادهاي غربي با ركود و كشورهاي 

بازاري  هاين ترتيب، چين بكردند. به ميوپنجه نرم بود نيروي كار دستشده با كمصنعتيتازه

  گذاران و كارآفرينان جهان تبديل شد. وسيع براي سرمايه

گرايِي را پيشه كرد. او : دنگ در عرصة داخلي نيز عملاصالحات اقتصادي و اجتماعي

گري، زة طبقاتي و روحية انقالبيها و مبارجاي بسيج تودهاعالم كرد كه ما بايد بياموزيم كه به

ه ما به شمار زيادي از افراد پيشگام نياز داريم ك«اقتصاد را با ابزارهاي اقتصادي مديريت كنيم. 

هاي جديدي خلق كنند. هاي جديدي كشف و ايدهراه جرئت انديشيدن داشته باشند،

كنيم و خود را به پاي ماندگي رها توانيم كشور را از دام فقر و عقبصورت، نميدرغيراين

ترين اصالحات اقتصادي دنگ ). مهمXiaoping, 1996: 110» (كشورهاي پيشرفته برسانيم

 شيائوپينگ شامل موارد زير بود: 

 هايپيش از اصالحات دنگ، توليد كشاورزي در قالب كمون الف) بخش كشاورزي:

ولين شد. ادهقانان توزيع ميصورت برابر ميان شد و درآمد حاصل از آن بهروستايي انجام مي

داد هر  ها اجازهها كرد و به آنهاي روستايي را جايگزين كموناقدام دنگ اين بود كه خانواده

به فروش برسانند. اين » بازارهاي خصوصي«خواهند بكارند و مازادِ آن را در محصولي كه مي

پنج سال در سراسر چين  ) طيShirk, 1993: 38» (يت خانوارمسئولنظام «الگو، با عنوان 

گسترش پيدا كرد. در همان دوره ميانگين درآمد كشاورزان بيش از دو برابر شد و ميزان توليد 

  ).Zweig, 1997: 75ميليون تن رسيد ( ٤٠٧سابقة كل غالت به سطح بي

نظام مسئوليت خانوار عالوه بر افزايش بازدهي بخش  هاي روستايي:ب) توسعه بنگاه

هاي غيركشاورزي نيز كرد تا از وقِت آزاد خود در فعاليتانان را ترغيب ميكشاورزي، دهق

ايش گرفت موجب افزهاي روستايي صورت ميها كه در قالب بنگاهسود ببرند. اين فعاليت

شد  ١٩٨٥به دوازده ميليون در سال  ١٩٧٨ونيم ميليون در سال ها از يكتعداد اين بنگاه

)Huang, 2010: 5ها كه محصوالت مختلفي از قبيل دكمه، زيپ، زنبيل و كفش ه). اين بنگا

ها خانوار را از زير داري خرِد روستايي را رواج دادند و ميليونكردند، نوعي سرمايهتوليد مي
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خط فقر بيرون كشيدند. موفقيت اين برنامه چنان بود كه برخي اقتصاددانان نام آن را 

 ) گذاشتند. Lao, Qian, and Roland, 2000» (اصالحات بدون بازنده«

 رغيبهاي دنگ شيائوپينگ تترين اولويتيكي از مهم ج) تأسيس مناطق ويژة اقتصادي:

مستقيم در چين بود. هدف اين بود كه تكنولوژي و  گذاريهاي خارجي به سرمايهشركت

هاي خارجي به چين وارد شود. نخست، چهار منطقه ويژة اقتصادي مديريت پيشرفته شركت

ه يابي اين مناطق طوري بود كدونگ و فوجيان افتتاح شد. مكانهاي ساحلي گوانگدر استان

. )Harding, 1987: 165كنگ، ماكائو و تايوان قرار داشتند ( ي در مجاورت هنگراهبردازنظر 

چهارده منطقة ويژة اقتصادي ديگر نيز ايجاد شد. مختصات زماني اين كار بسيار  ١٩٨٤تا سال 

اده د بود زيرا در همان دوره، تحولي اساسي در بسياري از اقتصادهاي شرق آسيا رخمناسب 

كنگ، تايوان و ديگر نواحي شرق آسيا در حال افزايش بود. ميانگين سطح تحصيالت در هنگ

بود. اين وضعيت باعث شد تا در اين كشورها از شمار كارگراني كه حاضر به تن دادن به كار 

دنگ  زمان، سياست درهاي بازه شود. همشدت كاستها بودند، بههپُرمشقت در كارخان

ر خود هاي كاربها در كشورهاي مزبور را بر آن داشت تا فعاليتشيائوپينگ صاحبان كارخانه

وفور رزان بهكه نيروي كار اتأسيسِ چين منتقل كنند؛ يعني جاييرا به مناطق ويژة اقتصاديِ تازه

ترتيب، مناطق  اين). بهNaughton, 2007: 416صرفه بود (بهنيز مقرون شد و اجارة زمينپيدا مي

  توسعة چين بدل شدند. راهبردويژة اقتصادي به بخش مهمي از 

ترين اقدامات دنگ، دميدن روح رقابت در يكي از مهم رقابتي كردن مديريت كشور: د)

چيني مبتني بر معيارهاي كرد مقامات و مديران اركان حكومت بود. پيش از آن، سنجشِ عمل

هاي كرد مقامات و مديران را شاخصسياسي و عقيدتي بود. اما دنگ، معيار سنجش عمل

گذاري خارجي قرار رشد و توسعه نظير رشدِ توليد ناخالص ملي، صادرات، و جذب سرمايه

صادي اقت داد تا به رشداي قوي به مقامات استاني و محلي ). اين موضوع انگيزهCai, 2015داد (

وپا حال در حكومت مركزي براي خود نام و ناني دستحوزة خود شتاب بخشند و درعين

يك انقالب مديريتي بود كه به يكي از موتورهاي رشد » قواعد بازي«كنند. چنين تغييري در 



 ٥٥   )ابوالفضل دالوري و محمد حيدري(  ين چ ياقتصاد يزدر خ يخيو توسعه؛ نقش بزنگاه تار يمندزمان

 راه، فرودگاه، پاركاقتصادي چين بدل شد و مقامات محلي را وارد رقابت براي احداث بزرگ

  ها كرد.اوري و و ديگر زيرساختعلم و فن

اي از رويدادها و فرايندها در نيمة نخست كه همزماني مجموعهگونهخالصه اينكه، همان

سال دچار توقف  ١٥٠سده نوزدهم اقتران ناميموني را ايجاد كرد كه توسعه چين را بيش از 

ديگري اقتران ميموني را كرد در اواخر سدة بيستم، همزماني رويدادها و فرايندهاي و واگشت

رقم زد كه به جهش بزرگ اقتصادي اين كشور منجر شد. در اثر اين جهش و در طول سه 

درصد مردم چين زير خط  ٩٠، ١٩٧٨در اين كشور كامالً وارونه شد. در سال » هرم فقر«دهه، 

گرفتند درصد مردم در باالي خط فقر قرار ٩٩، ٢٠١٤فقر شديد بودند؛ اما در سال 

(Chinadaily, 2018/08/11) .  

  

  گيرينتيجه
ها و عوامل دخيل در جهش اقتصادي چين طي چهار جوي زمينهورو در جستمقالة پيش

و نشان داد كه اين جهش،  كشور متمركز شد مندي تحوالت در ايندهة اخير بر نقش زمان

ه الية الِت در ستحو ني تقارننتيجة استفادة بهينة رهبران چين از يك بزنگاه تاريخي؛ يع

هاي فرهنگِي بود: دگرگوني نگرش ١٩٧٠مدت در اواسط دهة مدت و كوتاهدرازمدت، ميان

 هاي نظام جهاني و نظام داخلي چينبنيادين در سطح بلندمدت (زمان جغرافيائي)، دگرگوني

مدت (زمان فردي). جايي رهبران در سطح كوتاهو جابه مدت (زمان اجتماعي)در سطح ميان

اي، انديشة چرخه ها شامل زمانبيني سنتي چينيهاندود يك سده طول كشيد تا جح

شة يخطي، اند بيني جديدي حاوي زمانرا به جهانپنداري جاي خود مركزمحور و چينگذشته

جديد داد. اين تحوالت درازمدت، با تحوالتي همزمان شد  ملتـ  مدار و نظام دولتآينده

ميالدي در نظام جهاني رخ داد و شامل فروكش  ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي ويژه در طي دههكه به

ردن به آوهاي مبتني بر مداخلة دولت و رويگرداني از سياستكردن جنگ سرد، روي

يافته وسعهت سپاري و انتقال صنايع به كشورهاي كمترآزاد و برون هاي مبتني بر بازارسياست
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جائي رهبران و گسست در ايدئولوژي حاكم بر بهبا جا ١٩٧٠بود. سرانجام در نيمة دوم دهة 

  چين، يعني مائوئيسم، بزنگاه تاريخي مناسبي براي چين رقم خورد.

از  ايهاي اين بزنگاه استفاده كرد و براساس مجموعهخوبي از فرصترهبري جديد به

ي روبه روي اين كشور گشود. او درهاي چين راها و اقدامات دقيق، مسير جديدي را بهبرنامه

جهان گشود و همزمان در داخل نيز دست به اصالحات عميقي زد. دنگ، رهبري عملگرا و 

، »تبديل«كار  و ساز بود. او با استفاده از سازدوران هاي مهم يك رهبرخوردار از ويژگيبر

ها را براي اهداف و مقاصد ديگري؛ يعني مائويسم را از نو تفسير كرد و آن »بازيقواعد «

روح  ترتيب، دنگ با بازتفسير مائوئيسم و دميدناين اقتصادي چين به كار گرفت. به توسعة

، كشوري فعال، بازمانده به داري در جسم چين آن را از كشوري منزوي، بسته و عقبسرمايه

  كم از نظر اقتصادي، بدل كرد. و پيشرفته، دست

بستبر كار هاي تاريخي، افزونمندي در تحليل روند دگرگونيسخن آخر اينكه رويكرد زمان

تواند رهبران و سياستمداران هاي عملي نيز هست. اين رويكرد، ميبستهاي نظري، داراي كا

، بلكه »چه چيزي«فقط كشورها را متوجه اين مسئلة اساسي كند كه در فرايند دگرگوني، نه

از آورد رهبران بيشدست ديگر،عبارت  تر است. بهبسا مهمنيز اهميت دارد و چه» چه زماني«

دهند آن را انجام » چه زمان«كه ايندهند بستگي داشته باشد، بهانجام مي» چهآن«كه به اين

رات كرد، وقتي دنيا تغييزد ميدنگ شيائوپينگ بارها گوش بستگي دارد. همانطور كه خود

ها را شود كه بايد آنمي بهايي پديدارهاي گرانها فرصتآن گذراند، بر اثرمهمي را از سر مي

خواب فرو ميشما به  گاه بختقاپند و آنقاپيد. اگر شما فرصت را نقاپيد، ديگران آن را مي

  رود.
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