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�إما زيادة احلوافز الإيجابية من خالل �إيجاد ال�سبل التي
ميكن مكاف�أة املبتكرين بها� ،أو خف�ض احلوافز ال�سلبية
من خالل �إ�ضعاف القوى التي تقمع االبتكار .ورغم كل
ال�صعاب ،بني  1500و� 1700أنتجت �أوروب��ا م�ؤ�س�سة لفعل
كل ذلك.
�أوروب��ا لي�ست الأوىل والوحيدة يف �إن�شاء �سوق للأفكار.
ولكنها كانت الأوىل يف �إن�شاء م�ؤ�س�سة دعمت �سوق الأفكار،
و�شجعت بن�شاط االبتكار الفكري ال��ذي �أدى �إىل النمو
الهائل يف املعرفة املفيدة؛ حيث �إن امل�ؤ�س�سة حتل امل�شكلة
بطريقة ج��دي��دة .كما �أن��ه��ا و�ضعت الأ���س�����س ل�سوق �أك�ثر
كفاءة للأفكار يف �أوروبا و�إىل كل ما ترتب على ذلك.
يف �أوروب����ا ،نظمت «امل����وارد امل�����ش�ترك��ة ال��ف��ك��ري��ة» ب��ع��د ع��ام
 1500م��ن خ�ل�ال امل��ج��ت��م��ع ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود م��ن العلماء
والتي ت�شري �إىل نف�سها على �أنها الدميوقراطية الأدبية
«  .» Republica Literariaوت�����ش��م��ل ه��ذه
املجموعة النخبة الأوروب��ي��ة املثقفة ،و���ص��ف��وة املفكرين
من :العلماء ،والأطباء ،والفال�سفة ،وعلماء الريا�ضيات،
وعلماء الدين ،واملنجمني ،وكتاب ال�صوفية والأكولتي�ست.
وكانت هذه الكوكبة متجان�سة ن�سب ًيا :حيث �إنهم يجيدون
ال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة ،ب��ع��دة ل��غ��ات ،و�أذه��ان��ه��م منفتحة على
الآخ��ري��ن ،كما �أن��ه��م ي�شرتكون يف العقيدة �أو اخللفية
الثقافية� .أول ذكر لهذا امل�صطلح كان يف عام  ،1417ولكن
جاء �إىل جانبها يف الن�صف الأول من القرن ال�ساد�س ع�شر
مع عمل �إيرا�سمو�س و�صديقه خوان لوي�س فيفي�س ،وقد
بلغ ذروت��ه يف ع�صر التنوير .كانت امل�ؤ�س�سة فعالة ،حتى
لو مل تكن م�صممة لتكون بهذه الطريقة ،وكفاءتها ال
يف�سر طول العمر.
كانت جمهورية الآداب ف��وق ك��ل جمتمع وت��ع��رف �أحياناً
ب��ا���س��م «ال��ك��ل��ي��ة اخل��ف��ي��ة» وال��ت��ي ت�����ش��ارك ،وت����وزع ،وت��ق�� ّي��م
املعرفة.
على هذا النحو ،وف��رت نوعاً من «املجتمع» حلل م�شكلة
امل��وارد امل�شرتكة .ح�سب ا�ستطالع جويل ،ف���إن �أع�ضاءها
ال يعرفون بع�ضهم البع�ض جيداً ،وكانت م�ستويات الثقة
منخف�ضة ن�سب ًيا ،ولكن املعلومات متيل �إىل �أن تكون �أقل
يف عالقات املجتمعات القوية .كما � ّأن جلمهورية الآداب
بع�ض القواعد يف ع�صر التنوير ،والتي تت�ضمن:
�أن املعرفة والبيانات مفتوحة وم�شرتكة ،وجميع موارد
املعرفة� ،سواء اجلديد والقدمي ،يجب �أن يفح�ص ويقيم
قبل الن�شر ،وغريها من القواعد.
هناك عدة �أمور تف�سر جناح جمهورية الآداب� .أولها� ،أنها
ك��ان��ت �إىل ح��د كبري م�ستقلة ع��ن غ�يره��ا م��ن امل�ؤ�س�سات
�صحيحا حتى بالن�سبة
ال�سيا�سية �أو الدينية .وكان هذا
ً
لفرن�سا ،حيث تتدخل ال��دول��ة �أك�ثر م��ن �أي مكان �آخ��ر.

ثانياً� ،أن املواطنني ا�ستغلوا االنق�سام ال�سيا�سي يف �أوروبا
م��ن ق��ب��ل احل��ك��ام واحل���د م��ن تنظيم ال��دي��ن يف التدخل
�أو ال�سيطرة على خلق امل��ع��رف��ة ،ومت��ك�ين �أع�ضائها من
االن��ت��ق��ال م��ن دول���ة �إىل �أخ����رى ،ول��ع��ب ق��وة واح���دة �ضد
�أخ��رى .كما � ّأن هناك بع�ض املكونات التي لها دور فعال
م���ث���ل ،ال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ش��ر ،ومن����و اخل���دم���ات ال�بري��دي��ة،
وانخفا�ض تكاليف النقل ،والرعاية التناف�سية من قبل
احلكام وامل�ستثمرين وغريها من العوامل.
�أ�صبح �سوق الأفكار مبارزة ملكاف�أة كبار املُفكرين واحل�صول
على ال�سمعة من خالل كتاباتهم العلمية .وكانت ال�سمعة
هي احلافز الرئي�سي الذي حفز املبدعني لتحقيق التقدم
يف املعرفة .ويف �سوق الرعاية ،جند املحاكم واجلامعات
والأك��ادمي��ي��ات تتناف�س فيما بينها جل��ذب �أف�����ض��ل و�أمل��ع
العلماء لرعايتهم .وعلى جانب الطلب :جذب الأذكياء
كان م�س�ألة هاج�س للحكام املحليني والوجهاء للح�صول
على امل��ع��ل��وم��ات وامل�����ش��ورة والن�صائح امل��ف��ي��دة ،وال��درو���س
اخل�صو�صية لأب��ن��ائ��ه��م؛ مم��ا �ساهم يف �ضعف «احل��واف��ز
ال�سلبية».
�أه��م��ي��ة ال��ع��ل��م امل��ف��ت��وح يف ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة للعامل
احلديث �ضخمة .والعلم مفتوح يعني � ّأن املعرفة اجلديدة
�سيتم و�ضعها يف املجال العام ،وبالتايل تكون يف متناول
�أي �شخ�ص ُيريد �أن يبني عليها �أو ي�ستخدمها لأغرا�ض
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا .وب���ح���ل���ول ���س��ن��ة  1700ك���ان���ت اخل��ط��وط
الأ�سا�سية لـ«العلم املفتوح» بالكامل يف مكان ويراعى يف
كل �أنحاء جمهورية الآداب.
ا�ستطاعت �أوروب���ا خلق م�ؤ�س�سة �أوروب��ي��ة موحدة ت�سمح

ل��ل��م��ث��ق��ف�ين ب��ال��ت��م��ت��ع ب��ج��م��ه��ور �أو����س���ع ب��ك��ث�ير مم���ا ك��ان��وا
���س��ي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ي��ه يف ك��ث�ير م���ن الأح���ي���ان م���ن ب��ل��دان��ه��م
ال�����ص��غ�يرة .وم��ن ه��ذا امل��ن��ط��ل��ق ،ك��ان��ت �أوروب����ا �أف�����ض��ل من
جميع العوامل املمكنة بني االنق�سام ال�سيا�سي والتوحيد
الفكري .وعلى الرغم من التنوع والتعددية� ،إال �أ ّنه كانت
ف��ك��ر ًي��ا «م��ت��ك��ام��ل��ة» يف وج���ود ���س��وق �أك�ب�ر �أو �أق���ل م��وح��دة
للأفكار؛ حيث � ّإن املعرفة اجلديدة واالكت�شافات تنت�شر
ب�سرعة على القارة ب�أكملها ،وقد اعتمدت �أفكارا متفوقة
يف نهاية املطاف على نطاق وا�سع.
ويف خامتة كتابه ،ي��رى جويل� ،أ َّن التغيري امل�ؤ�س�سي هو
العن�صر الأه���م ال��ذي يف�سر ال��ث��ورة ال�صناعية ،ولي�ست
حقوق امللكية �أو االنخفا�ض يف تكاليف املعامالت �أو الثورة
املجيدة .حيث � ّإن امل�ؤ�س�سات التي تخ�ضع للرتاكم ون�شر
«العلم النافع» هي احلل لهذه امل�شكلة امل�شرتكة يف املعرفة
وال��ت��ي وف��رت «جمهورية الآداب» يف �أوروب����ا ،وك��ان��ت أ�ه��م
نتائج جمموعة الأف��ك��ار م��ا ُن�سميه بع�صر التنوير .كما
يركز جويل على �أوروب��ا (يف الغالب الغربية) ،وي�ؤكد �أن
هذا اجلزء من العامل هو الأكرث �أهمية ،ف�إ ّنه ال ُيف�سر ملاذا
بد�أ كل �شيء يف بريطانيا العظمى.
كما �أنه لي�س من الوا�ضح على الإطالق �أن منو العلم يف
الفرتة « 1700-1500ال��ث��ورة العلمية» �أدى مبا�شرة �إىل
ال��ت��غ�ير ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر .رمب���ا كل
ذل��ك العلم ال يهم ال��ث��ورة .ولكن ه��ذا ي���أخ��ذ وجهة نظر
�ضيقة جدًا يف العلوم لكونها تلعب دورا متزايدا يف تاريخ
الت�صنيع يف �أوروبا .
ك��م��ا ي��ت�����س��اءل ج���وي���ل :ه���ل مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ه��ن��اك ث���ورة
�صناعية دون ثقافة النمو؟ ويجيب ب�أ ّنه قد تكون هناك
ث��ورة �صناعية يف �أوروب��ا ب��دون جمهورية الآداب وجدول
الأع��م��ال امل��ت��غ�يرة م��ن ال��ع��ل��م ،ول��ك��ن ك��ان ميكن �أن تكون
مل���دة ق�����ص�يرة و���س��رع��ان م��ا ت��ن��ه��ار ب��ع��د ع���ام � 1815أو �أي
تطور تكنولوجي �آخ���ر� .إن �أم���واج االخ�تراع��ات والتقدم
التكنولوجي قد وقعت من قبل يف �أوروبا ،وقبل يف العامل
الإ�سالمي وال�صني .ولكن هذه املرة كان الأمر خمتلفا.
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ثقافة النمو� :أ�صول االقت�صاد احلديث  ..جلويل موكر
حممد ال�ساملي *

ما العوامل التي �أ�سهمت يف الثورة ال�صناعية؟ قدَّ م خرباء االقت�صاد وامل�ؤرخون �أجوبة ُمتلفة ،من بينها دور الطاقة الرخي�صة والأجور املرتفعة يف حتفيز
االبتكار التكنولوجي؛ وا�ستخراج املوارد اال�ستعمارية ،وغريها .ولكن ،ن�ش�أ توافق يف الآراء يف ال�سنوات الأخرية �أن «جودة امل�ؤ�س�سات» هي العامل املركزي يف تف�سري
الأداء االقت�صادي .فكثري من منظري التطور االقت�صادي من �أمثال رودريك ،و�أ�سيموغلو وغريهم يرون �أنّ القانون والنظام ،وحقوق امللكية ،والنظام اخلا�ص يف
�إنفاذ العقود ،واحلكم الفعال وتوفري اخلدمات وال�سلع العامة هي من بني الآليات التي �ساهمت يف التطور االقت�صادي.

وم��ع ذل��ك ،ف��ال��ث��ورة ال�صناعية الأوروب��ي��ة ك��ان��ت يف ذروة
التقدم التكنولوجي مما �أدى �إىل منو وازده��ار يف القارة
الأوروبية ،ولي�س فقط يف كفاءة ال�سوق وتنوعه .فالعامل
امل�ؤ�س�سي مبعناه «ال�����ض��ي��ق» مثل ال��ت��ج��ارة والتخ�ص�ص،
و�سيادة القانون واالقت�صاد امل��دين ،وج��ودة احلكومة ال
ميكن �أن يف�سر لنا ال�صورة الكاملة من النمو احلديث.
ف�����إذا ا���س��ت��ن��د ال��ن��م��و ق��ب��ل ع���ام  1750ب�شكل �أ���س��ا���س��ي على
النمو ال�سميثني  ،»”smithian growthومن
ثم ب�شكل متزايد على االبتكار �أو «العلم النافع »،فما هي
الديناميكية؟.
ه��ن��اك ط��ري��ق��ة واح�����دة ل��ت��ن��اول ال��ق�����ض��ي��ة وه����ي :م���ا ن��وع
امل���ؤ���س�����س��ة ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا دور �أ���س��ا���س��ي يف حت��ق��ي��ق ارت��ف��اع
االب��ت��ك��ارات ال��ف��ك��ري��ة وال��ت��ي �أدت يف ال��ن��ه��اي��ة �إىل ال��ث��ورة
ال�صناعية؟ ي�أتي جويل موكر �أ�ستاذ العلوم والآداب يف
جامعة ن���ورث وي�����س�ترن يف كتابه «ث��ق��اف��ة ال��ن��م��و� :أ���ص��ول
االق��ت�����ص��اد احل����دي����ث» ل��ي��ت��ن��اول ه����ذا ال��ل��غ��ز يف ال��ت��اري��خ
االقت�صادي امل�ؤ�س�سي اجلديد .يعترب جويل �أحد رواد علم
التاريخ االقت�صادي ،ورئي�س حترير مو�سوعة �أك�سفورد
للتاريخ االق��ت�����ص��ادي ،كما ل��ه م���ؤل��ف��ات ع���دة ،و�إ���س��ه��ام��ات
كبرية يف ق�ضايا التطور االقت�صادي.
حلل ه��ذه امل�س�ألة ،نحن بحاجة للتعامل مع «الثقافة».
�أي جزء من الثقافة؟ ففي املقام الأول يجب التعامل مع
املُعتقدات حول البيئة املادية وعالقات الب�شر به .وعندما
نتحدث عن «الثقافة» يجب الأخذ يف االعتبار ب�أ ّنها �أقلية
�صغرية مثل النخبة املثقفة ،ولي�س ثقافة �شعبية :مثل
القراءة والكتابة ،واالنفتاح؛ حيث � ّإن التطور يف العلوم
والتكنولوجيا يكون مدعو ًما من قبل عدد قليل جداً من
النا�س� ،أو �أقلية �صغرية داخل فئة من املُثقفني.
ي�أتي جويل ل�شرح من��وذج �سوق الأف��ك��ار وت��ط��وره يف تلك
الفرتة وذل��ك عرب طرح تف�سري افرتا�ضي ،حيث يحاول
املبتكرون واملبدعون يف املجال الفكري �إقناع «امل�شرتين»
بقبول الأفكار والنتائج اجلديدة اخلا�صة بهم .وعندما
يفعلون ذلك فهم «يكت�سبون �سمعة» ،على الرغم من �أ َّن



هذه لي�ست واردة يف حقيقية «ال�سوق» .ولكن ميكننا طرح
بع�ض ال��ت�����س��ا�ؤالت مثل املناف�سة ،وال��ع��وائ��ق ،والتكاليف،
وال���ك���ف���اءة وغ�ي�ره���ا ،ح��ي��ث �إ ّن����ه ي�����ش��ب��ه �إىل ح���د ك��ب�ير �أي
���س��وق .ك��م��ا � ّأن ه���ذا ال�����س��وق ،وب��ط��ب��ي��ع��ة احل���ال ،ق���د يكون
مليئاً بالف�شل» واحلوافز ال�سيئة؛ لكون الأفكار اجلديدة
غال ًبا ما حتط من قيمة ر�أ�س املال الب�شري من العقيدة
ال��ق��ائ��م��ة ،وب��ال��ت��ايل ���س��ي��ت��م م��ق��اوم��ة االب��ت��ك��ار ال��ف��ك��ري،
وا�ضطهاده با�سم «الردة» �أو «البدعة �أحيا ًنا ،وهي حوافز
�سلبية قوية ،كما � ّأن �ضعف احلوافز الإيجابية ي�ؤثر �سلباً
على الإنتاج املنتظم للمعارف».
ي��رى الكاتب �أن ع��دم ف�شل ال��ن��م��وذج يف �أوروب���ا �سببه � ّأن
النخبة املثقفة يف �أوروب��ا بني عامي  ،1700-1500قامت
بتطوير ثقافة وب��ن��اء جمموعة م��ن امل�ؤ�س�سات التي هي
منا�سبة للإبداع الفكري وتراكم املعارف املفيدة �أكرث من
ذي قبل؛ حيث ا�ستطاعت �أوروبا �إيجاد حلول �أف�ضل لهذه
ال�صعوبات مقارنة باملجتمعات الأخرى مثل ال�صني.
وي�ؤكد الكاتب ب��� ّأن احل��ل الأوروب���ي ك��ان هو الأم��ث��ل؛ لأن
النموذج عمل ب�شكل جيد مبا فيه الكفاية لإنتاج ثقافة
النخبة ،وال��ت��ي ميكن �أن نطلق عليها «امل�ستنرية» .وما
ح��دث بالفعل ه��و �أن احل��واف��ز على ح��د ���س��واء الإيجابية
وال�سلبية يف ع��ام  1700كانت حت�سناً كبريا مقارنة بعام
.1500
ملعرفة ال�سبب ،ير�سم الكاتب �إط��ارا عري�ضا للغاية حول
كيفية �إقناع املثقفني بع�ضهم البع�ض ،وهو ما يحدث يف
�سوق الأف��ك��ار .عندما تظهر عنا�صر جديدة يف القائمة،
ميكن للنا�س �أن تختار ب�ين البديل اجل��دي��د واملتغريات
املتناف�سة ،وهو هذا ما ي�سمى بالتطور الثقايف القائم على
االختيار .كما �أن داخل كل جمتمع �أفكارا ،هناك تناف�س
على القبول؛ لأن بع�ض الأفكار ي�صبح «ثابتا» يف ال�سكان،
وبع�ضها ي�صبح منقر�ضا ،وبع�ضها يتعاي�ش مع املناف�سني.
ي���أت��ي ال��ك��ات��ب ل��ي�����ش��رح م��ف��ه��وم ال��ت��ح��ي��ز ،ك��ي��ف � ّأن ال��ن��ا���س
ي��غ�يرون ر�أي��ه��م ح��ول الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ن��ع��رف ،ومل���اذا وكيف
يفعلونه؛ ف�آلية التحيز تقوم على الإق��ن��اع� ،أو ال�سلطة،

�أو التقليد� ،أو االن�سياق� ،أو الت�أطري� ،أو انخفا�ض خطر
عقوبة الزندقة.
فبني «املتغريات الثقافية» اجلديدة التي و�ضعت نف�سها
بني عامي  1500و 1700كانت الربوت�ستانتية ،ومركزية
ال�����ش��م�����س ،وال���ط���ب ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ،وال���ت�������ش���ري���ح ،وال������دورة
الدموية ،والريا�ضيات الالمتناهية يف ال�صغر ،و�إمكانية
ال���ف���راغ ،وال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��دي��ك��ارت��ي��ة و�أك�ث�ر م��ن ذل���ك بكثري.
ولكن �أهمها :ع�صر �إنتاج الأفكار التي ميكن �أن نقرنها
«بالتنوير» .كانت هناك ثالثة عنا�صر رئي�سية مرتبطة
بالتنوير:
 الإميان بالإمكانية والرغبة يف التقدم الب�شري. االعتقاد (البيكونية) ب�أن «العلم النافع» من املفرت�ضف��ع�لا ا���س��ت��خ��دام��ه ،وتطبيقه ع��ل��ى الإن���ت���اج ،ال���ذي و�ضع
�أج��ن��دة جديدة للبحث العلمي ،وي�ستفاد منه يف حتقيق
التقدم «التنوير ال�صناعي».
 االعتقاد بتفوق «احلديثني» على «ال��ق��دم��اء» ،وفقداناالحرتام الأعمى لل�شريعة الكال�سيكية.
كما �أن �سوق الأفكار �أنتج العديد من «التوازن يف الأفكار»
ال��ت��ي ت���ؤث��ر يف حم��ت��وى ال��ت��ح��ي��ز ،م��ث��ل :قيمة «الفل�سفة
التجريبية» يف جمال البحث العلمي ،والإقناع بالنتائج
التجريبية ،و�أهمية الريا�ضيات ،و�أهمية جمع احلقائق
والبيانات وت�صنيفها وتنظيمها يف �أ�شكال ت�سهل البحث
عن «االطراد التجريبي» ،واال�ستقامة الدينية للبحث يف
الفل�سفة الطبيعية.
ه��ذه التغريات الثقافية �أع��دت �أوروب���ا لتنفيذ الربنامج
التجريبي لبيكون ،والتي �أدت �إىل الثورة ال�صناعية.
وك��ان��ت ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة اجل���دي���دة رائ����دة يف �أوائ�����ل ال��ق��رن
ال��ث��ام��ن ع�شر يف بريطانيا وال��ق��ارة الأوروب���ي���ة الغربية
وكانت مالزمة للثورة ال�صناعية.
ي��رى ج��وي��ل� ،أ َّن���ه لكي تنجح الأ����س���واق ،وتعمل بفعالية،
ف���إ ّن��ه��ا حت��ت��اج �أ���س��ا���س��اً ل��ن��وع م��ن امل���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي حت��دد
احلوافز التي تدفع للم�شاركني و�ضبط قواعد ال�سوق.
وكما لوحظ ،ف� ّإن هذه احلوافز ،كانت ت�أتي على نوعني،

