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 پیشگفتار

کتابی که پیش رو دارید، حاصل سالیان متمادی تجربه، تحقیق، مطالعه و تدریس درس 

این کتاب به طور خاص، ویژۀ . باشد تاریخ عقاید اقتصادی در دانشگاه پیام نور می

دانشجویان رشتۀ اقتصاد دانشگاه پیام نور طراحی شده است اما برای دانشجویان 

 .های دیگر نیز مفید خواهد بود دورهمند به این مباحث در  عالقه

های علوم انسانی، گر چه  است که بكارگیری شیوۀ آموزش از دور در رشته شایان ذکر 

ممكن است در ابتدای امر، کاری آسان و خالی از اشكال بنظر برسد، اما در دروس 

دهد وضعیت  آن را تشكیل می یكی از دروسرشتۀ اقتصاد که تاریخ عقاید اقتصادی 

از این رو فراهم آوردن متنی که دانشجو خود قادر باشد به یادگیری . دین منوال نیستب

با این وجود مؤلفین کوشیده اند تا سرحد امكان مطالب را . آن بپردازد، جای تأمل دارد

 .با بیانی ساده و شیوا که در خور فهم دانشجویان باشد در دسترس آنان قرار دهند

بر این که تالش شده از منابع اولیۀ تاریخ عقاید  در تألیف این کتاب عالوه

اقتصادی استفاده شود توجه به مباحث جدید فراموش نشده و به فراخور نیاز، مباحث 

 .روز اقتصاد گنجانیده شده است

ده فصل طراحی شده و در نوع خود از نظر پوشش مباحث این کتاب در پانز

هدف اصلی این کتاب آشنایی دانشجویان . تاریخ عقاید اقتصادی، قابل توجه است

مقطع کارشناسی رشته اقتصاد با تاریخ تحوالت اندیشه های اقتصادی از آغاز تاکنون 

در تقسیم بندی فصول کتاب، ضمن حفظ ارتباط مباحث، از کامل بودن . بوده است

ه مطالب غافل نبوده و مطالب مورد نیاز دانشجویان به بهانۀ حجم زیاد کتاب حذف نشد

 .است



 

 

بررسی تاریخ اندیشه های اقتصادی اختصاص  فصل اول کتاب به نقش و اهمیت

عقاید اقتصادی در دوران باستان و قرون وسطی، فصل دوم کتاب را . داده شده است

تفكر مرکانتیلیست ها، اندیشه های اقتصادی فیزیوکرات ها و ظهور . شامل می شود

فصل . و پنجم کتاب را دربر می گیرندمكتب کالسیک به ترتیب فصول سوم، چهارم 

پرداخته ( ناسیونالیسم اقتصادی)ششم کتاب حاضر به تبیین افكار اقتصادی ملی گرایی 

در فصل هشتم، . و مكتب سوسیالیسم در فصل هفتم کتاب مورد بررسی قرار می گیرد

به بحث و بررسی ( مارکسیسم)مكتب تاریخی و در فصل نهم، سوسیالیسم علمی 

مكتب نئوکالسیک یا مارژینالیسم را در فصل دهم و پس از آن . شده است گذاشته

عقاید اقتصادی پس از کینز، عنوان . مكتب کینز را در فصل یازدهم مطرح خواهیم نمود

فصل دوازدهم بوده و نئوکالسیک پولی و برخی جریانهای فكری نوین در قالب فصل 

پایان بخش . نهادگرایی اختصاص داردفصل چهاردهم به مكتب . سیزدهم ارائه شده اند

می باشد که به تشریح برندگان جایزه نوبل اقتصاد از ابتدا  پانزدهمکتاب حاضر فصل 

تاکنون پرداخته و ضمن برشمردن تاریخچه مختصر زندگی ایشان، به ایده های نوین 

 . ارائه شده از سوی آنها در مرزهای دانش اقتصاد اشاره اجمالی نموده است

ن ذکر است که منابع مدون در زمینه تاریخ اندیشه های اقتصادی، منابع شایا

با این وجود، اهتمام بر آن بوده است تا کلیه منابع موجود در . متعدد و متنوعی نیست

این زمینه مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد که فرصت را مغتنم شمرده و از همه 

اید اقتصادی پیشگام بوده اند و تحقیقات و اساتیدی که در زمینه تألیف کتب تاریخ عق

بویژه استاد مطالعات ارزشمند ایشان در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است، 

 .صمیمانه تقدیر و تشكر می نماییمارجمند جناب آقای دکتر فریدون تفضلی، 



 

 

ای است که توالی فصلها از اهمیت زیادی برخوردار است،  طراحی کتاب به گونه

 .های اولیه از مطالعۀ سایر فصول خودداری شود شود قبل از مطالعه فصل توصیه می لذا

در خاتمه از اساتید محترم و صاحبنظران انتظار دارد، نواقص و نارساییهای این 

ها و ارشادات عالمانۀ خویش تذکر داده و مؤلفین را مرهون عنایات و  اثر را با راهنمایی

 .الطاف خویش سازند

 

علی چنگی آشتیانی –هادی غفاری 





 

 

 

 

 فصل اول

  های اقتصادی اندیشه نقش و اهمیت بررسی تاریخ

 هدف کلی
های  گیری اندیشه هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان چگونگی شكل

های اقتصادی و تفكرات  اندیشهگیری  اقتصادی را فرا گیرند و با نقش و اهمیت شكل
 . اصلی مكاتب مختلف اقتصادی آشنا شوند

 
 های رفتاری  هدف

 :دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
 .های اقتصادی را در طول تاریخ بیان کنند اهمیت و نقش مطالعه اندیشه .1

 . اهداف اصلی از مطالعه درس تاریخ عقاید اقتصادی را توضیح دهند .2

 . های اقتصادی را بشناسند ی مختلف بررسی اندیشهها روش .3

 . های اقتصادی را شناسایی کنند های مختلف پیرامون مطالعه تاریخ اندیشه دیدگاه .4

 .  جایگاه درس تاریخ عقاید اقتصادی را در بین سایر دروس رشته اقتصاد دریابند .5
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 مقدمه
تدوین سیر اندیشه حاکم بر علم اقتصاد، بررسی تحوالت مربوط به این اندیشه، مقایسه 
تفكرات مكاتب مختلف اقتصادی و ارزیابی روند تكاملی آن در دستیابی به جایگاه 

 . گشاست معاصر و قضاوت پیرامون تفكرات امروزی، امری کارساز و راه
اقتصادی وسعت بخشیدن به های درسی تاریخ تفكر  یكی از کارکردهای دوره

های معاصر بدون  درک پیشرفت"به قول جان مینارد کینز، . اندیشه دانشجویان است
های  دانشجویان و محققان باید با برداشت. "ها دشوار است آگاهی از نحوه آن پیشرفت

یک . های اقتصاددانان گذشته آشنا شوند ها و اندیشه درست، و نه تحریف شده، با نظریه
دوره درسی تاریخ اندیشه اقتصادی هوشیار کردن دانشجویان نسبت به غنای یک نقش 

 . شود   بندی آن است که همزمان آموزش داده می نظریه فراتر از صورت
تاریخ اندیشه اقتصادی در درک آنچه در جهان معاصر جریان دارد و نیز در گفت 

اگر چه تاریخ علوم . باشد   می های اقتصادی سودمند و شنود هوشمندانه درباره موضوع
شناسی معاصر ضروری نیست، این امر در مورد  طبیعی برای درک فیزیک و زیست

های معاصر آمیخته با میراث گذشته است و  نهادها و اندیشه. اقتصاد مصداق ندارد
ها، ذاتاً در  ی آنها نشیباطالع از نحوه نشأت گرفتن عقاید مختلف و این که فراز و 

بر تفكر عمومی درباره جامعه چه بوده و ها  تأثیر آن عارضی درطور  به وبسط موضوع 
لوحانه میل  برای کسی که به جای دیدگاهی سادهها  این اند، همه چگونه دگرگونی یافته

 (.20: 1364رابینز، )دارد بینشی پیشرفته و موشكافانه داشته باشد حائز اهمیت است 
ل سیر تكاملی تفكرات اقتصادی از ابتدای تاریخ اندیشه اقتصادی در واقع تحلی

اشاره به مقطع تاریخی پیدایش و تدوین یک فكر اقتصادی، . تمدن انسانی تاکنون است
لوازم جامعه شناختی و مبانی فلسفی آن فكر، انسجام علمی و نظری آن، کاربرد عملی 

ی روند یاب و سیاستگزاری آن، ارزیابی صعود و یا افول علمی یا عملی آن و ریشه
بررسی . تكاملی موفقیت یا عدم موفقیت آن در حوزه این درس و این کتاب است

باشد و همچنین مؤثر  تواند   ها می   تاریخ اندیشه اقتصادی در شناخت دقیق نظریه
تواند ابزاری برای مقایسه کارآمدی و ناکارآمدی تفكرات و مكاتب باشد و با توجه  می

ات با الگوهای عملیاتی و کارکردی، خط سیری را ترسیم به تبیین ارتباط فلسفی تفكر
بنابراین، تحلیل . کند که از نوعی انسجام و پیوستگی در فكر و عمل برخوردار باشد
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، معیارها، ها روشها،  درست تاریخ عقاید اقتصادی، به خواننده در مورد مكاتب، نظام
را به ابزار قضاوت و داوری  دهد و وی   می ها و عملكردهای اقتصادی، دید روشن نظریه

 (.30: 1363دادگر، )سازد  علمی مجهز می
مشهور است که علم اقتصاد، در اواخر قرن هجده میالدی مدون شدده اسدت امدا    

. گدردد  های اقتصادی، اندیشه و تفكر اقتصادی به ابتدای تاریخ و تمدن بشری برمی بحث
ه رفتدار ندوع بشدر در امدور معمدولی      در واقع مطالع "آلفرد مارشال"زیرا اقتصاد به قول 

به بیدان دیگدر، بررسدی تداریخ تحدوالت      (. 1:1112مارشال،)کسب و کار روزانه اوست 
نظدران اقتصدادی    اندیشه اقتصادی، در واقع عصاره و چكیده تفكرات مكاتب و صداحب 

در مورد عقاید انسان و رفتدار وی نسدبت بده امدور تولیدد، توزیدع و مصدرف و سدایر         
 . باشد روزمره اقتصادی وی می یها فعالیت

ذخایر فكری بشر و انباشت تجارب ارزشمند وی در زمینه اقتصاد، به وسیله یدک  
. شدود  زیر شاخه علم اقتصاد، یعنی تاریخ عقاید اقتصادی، بده بشدر امدروزی منتقدل مدی     
ای  اصوالً پرداختن به تاریخ به همراه اندیشه در مورد هر علم و هر معرفت، جایگاه ویژه

اقتصداد یدا غیدر    )حتی اگر بخواهیم مبانی و فلسفه هر علم »: به قول آگوست کنت. دارد
، و بده قدول پروفسدور    «را بررسی کنیم، بدون توجده بده تداریخ آن ممكدن نیسدت     ( آن
انتها بین  تاریخ، در واقع یک دیالوگ بی»پرداز معروف،  کار، تاریخ شناس و نظریه.اچ.ای

بدا فدر    . «تاریخ، اقتصاد در حال عمدل اسدت  »رکس، به قول ما. «حال و گذشته است
قبول بخشی از اندیشده مدارکس، بررسدی تداریخ عقایدد اقتصدادی، در واقدع، ارزیدابی         

یعنی در پدس بسدیاری   . باشد ای از زندگی جوامع می های نظری مربوط به گوشه پشتوانه
کارسداز  از تحرکات سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی و فرهنگی، یک اندیشه اقتصدادی  

بده هدر حدال، درک و توضدیح تداریخ عقایدد       . ثیرگذار باشدد أتواند ت به میزان زیادی می
های سیاسدتگزاری فراواندی را بده     ها و توصیه های نظری، درس اقتصادی، افزون بر یافته
 (.27: همان)آموزد  محققان و دولتمردان می

ایدد اقتصدادی   توان اهمیت تدریس درس تاریخ عق از مجموع آنچه ذکر گردید می
 .(1: 1361تفضلی، )را در سایه اهداف زیر جستجو کرد ها  دانشگاه در
شویم و در نتیجده درک   های اقتصادی در بستر تاریخ آشنا می با تحول و تكامل نظریه .1

دسدت    بده  در گذشدته و حدال  هدا   آن و مقایسده هدا     تری از این نظریه تر و مرتبط جامع
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 .آوریم می
کنندده شدرایط اجتمداعی و     ی تاریخ بشری مدنعكس ها دوراندر های اقتصادی  اندیشه .2

ترتیب تاریخ عقاید اقتصادی  ست و بدینها دورانی جوامع در آن ها ساختسیاسی و 
کمدک  هدا   آن به ی اجتماعی و مسائل مبتالها واقعیتها و  به فهم بهتر رابطه بین نظریه

 . شود کند و از این نظر ارتباط بین علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی مشخص می می

ی علمی و پربار علمای اقتصاد و متفكرین سترگ جهان کده در  ها فعالیتبا زندگی و  .3
هدای اقتصدادی بده علدم اقتصداد       طول تاریخ با کشف قوانین علمی و طدرح دکتدرین  

 . شویم   می اند، آشنا خدمت کرده

هدای   ر یک مكتب و نظام فكری مستلزم آگاهی و شناخت کامل زمینده درک فراگی
بروز و ظهور آن نظام و مكتب بوده و بدون این آگاهی ادراک کامدل و جدامعی فدراهم    

ها در بستر تاریخ ضمن تبدین عقایدد و نظریدات     بررسی سیر تحول اندیشه. نخواهد شد
و هدا     ری مكاتدب، سیسدتم  گید  مختلف به واکاوی زوایای پیددا و پنهدان در نحدوه شدكل    

 .انجامد ی اجتماعی و اقتصادی میها نظام

 
 های اقتصادی  ی بررسی اندیشهها روش 1-1

 :قابل تبیین است( دستوری یا هنجاری)اندیشه اقتصادی از دو دیدگاه اثباتی و تجویزی 
که وجود دارد،  گونه در اقتصاد اثباتی، به تبیین و تفسیر واقعیت اقتصادی آن

روابط میان متغیرهای اقتصادی مانند رابطه بین دو متغیر نقدینگی و . شود پرداخته می
 توضیح داده...  کسری بودجه و تورم، قوانین عرضه و تقاضا وهای    تورم و یا بین متغیر

 .شود اقتصاد اثباتی وارد مباحث ارزشی، بایدها و نبایدهای اقتصادی نمی. شود   می
دستوری یا )تصادی، نگاه به اقتصاد از دیدگاه تجویزی دومین نوع بررسی اق

ها و  کنیم و بحث ارزش   می از این دیدگاه به بایدها و نبایدها توجه. است( هنجاری
مثال بحث ضرورت دخالت دولت در اقتصاد و یا عنوان   به .آید   می اخالق به میان

 .صاد دستوری استاز جمله موارد اقت...  ها و پرداخت یارانه و تعدیل قیمت
به دیگر سخن، اندیشه اقتصادی متفكران، به واکنش این دسته از متفكران به 

ها به دو  این واکنش. های خود اشاره دارد های اساسی اقتصادی زمان ها و موضوع چالش
 :صورت زیر انجام پذیرفته است
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از متفكران،  به عبارت دیگر این دسته. تبیین و تحلیل روابط میان متغیرهای اقتصادی .1
 .ی اقتصادی داشتندها واقعیتنگاه اثباتی به 

 .ارایه رویكردی ارزشی و هنجاری به اقتصاد .2

 
 های اقتصادی مطالعه تاریخ اندیشههای مختلف پیرامون  دیدگاه 1-5

توان به دو دسته مخالف و    می های گذشتگان را ها درباره مطالعات اندیشه اساساً دیدگاه
 (:12: 1363، دادگر) موافق تقسیم نمود

 
 دیدگاه مخالفان -1

 :اند های گذشته از دو منظر به مخالفت پرداخته مخالفان بررسی اندیشه
هدای   او معتقدد بدود بایدد تمدامی نظریدات و دیددگاه      : دیدگاه دیوید هیدوم ( الف

گذشتگان را کنار گذاشت زیرا این نظریات تماماً منسوخ شدده و اکندون فاقدد هرگونده     
لذا به جای مطالعه مجدد آنان باید نظریات معاصدر را بررسدی و   . باشند   می ارزش علمی
 . تحقیق نمود
بر اساس این دیدگاه، افراد بدا مطالعده   : دیدگاه عدم لزوم مطالعه تاریخ عقاید( ب

شود، اما زمان، یدک منبدع      می بیشترها  آن تاریخ عقاید بر علم مسلط شده، توانایی تحلیل
بر این اساس، با تكیه بر منطدق تخصدیص بهینده مندابع و     . باشد   می کمیاببسیار مهم و 

وجود موضوعات بسیار مهم در جوامع بشری و ضرورت بررسی آنان در جهت تبیین و 
های بهینه اجتماعی و محدودیت این منبع، بررسی اندیشده گذشدتگان    حل دستیابی به راه

 .شود   می تخصیص غیربهینه منابع محسوب
 
 یدگاه موافقاند -5

نخسدت، برخدی در مقدام    . تدوان در چندد بخدش تبیدین کدرد      دالیل این دیددگاه را مدی  
به اعتقاد . پاسخگویی به دیوید هیوم برآمده، معتقدند او در مفهوم علم اشتباه کرده است

در علدم نیازمندد یدک    کده   درحدالی  هیوم علم مجموعه نظریات در کنار یكددیگر اسدت  
به عبارت دیگر، علم مجموعه نظریات . باشیم   می ایه نظریاتچارچوب جهت تبیین و ار

اساسداً  . شددند  نیست که اگر چنین بود با نقض نظریات، علوم در طول زمان منسوخ می
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های علمی در چارچوب و ساختار فكری خاصی قرار گرفته به تبیدین و توضدیح    دیدگاه
عكداس از  . کندد    می عكاس عملاز این نظر، دانشمند مانند یک . پردازند جهان واقعی می

نظریدات علمدی   . کند یک زاویه از واقعیت عكس گرفته تمام آن واقعیت را منعكس نمی
 گداه نظریدات   هدی  . کنند نیز تحت یک ساختار فكری معین بخشی از واقعیت را بیان می

 بندابراین، بدر خدالف دیددگاه هیدوم آنچده ابطدال       . شوند منفرد و تكی متولد نمیطور   به
گیدرد و نظریدات    علم تحت یک چارچوب نظری شكل می. شود نظریه است نه علم   می

 .پردازند ها به توصیف می در آن قالب
در قرون اخیر این بوده که تحت یدک  ویژه  به در اقتصاد، تمامی سعی اقتصاددانان

 ی اقتصادی بپردازند، که نتیجه آن پدید آمدنها واقعیتساختار ذهنی مشخص به تحلیل 
از ایدن قبیدل الگوهدا، الگوهدای کالسدیكی و      . الگوهای مختلف در اقتصاد امروز اسدت 

توان ادعا کرد که الگوی کالسیک از بین رفته است؟ پاسخ منفدی   آیا می. باشد   می کینزی
 .یابند   می الگوها در طول زمان تكامل. است

ایش مدوارد  نظریات علمدی بدا پیدد   معموالً  دومین نكته حایز اهمیت این است که
آمدده،  وجدود    بده  شوند بلكه این نظریات با تالش در جهت حل مشكل   نمی نقض ابطال
 . پیمایند   می راه تكامل

آراء گذشدتگان و دیددگاه پیشدین ذکدر     عندوان    به آنچهمعموالً  سومین نكته اینكه،
در البددالی . نامحسددوس در دیدددگاه دانشددمندان کنددونی وجددود داردطددور   بدده شددود مددی
 .اند و وجود دارند های گذشتگان رخنه کرده های معاصر، دیدگاه یشهاند

چهارم اینكه هر اندیشمندی در ظرف زمانی و مكانی خاصی زندگی کرده و از 
شرایط محیطی اجتماعی زمان خود متاثر شده است، ولی در بعضی از سطوح، آراء و 

بنابراین، هر متفكری . ندا نظریات اندیشمندان گذشته، ساختار اندیشه او را جهت داده
در عین حال که به زمان و مكان خاصی تعلق دارد ولی از تاریخ، فرهنگ و شرایط 

مثال در جامعه شناسی، هابرماس را عنوان   به .گرفته استتأثیر  محیطی جامعه خود نیز
توان فهمید و یا  نمی...  بدون درک صحیح اندیشه اجتماعی هگل، مارکس، پارسونز و

 . بستگی دارد...  های هگل، فویرباخ و دیشه مارکس به فهم اندیشهدرک ان
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 ی در بین سایر دروس رشته اقتصادجایگاه درس تاریخ عقاید اقتصاد 1-2
در خصوص جایگاه درس تاریخ عقاید اقتصادی در بین دروس رشته علوم اقتصادی 

تر و جامعتر  درک کاملهای اقتصادی پیشینیان به  توان اظهار داشت که بررسی اندیشه می
یک درس عنوان   به های اقتصادی درس تاریخ اندیشه. گردد   می های اقتصادی منجر نظام
مطالعه . باشد ای و بنیادی در سلسله دروس رشته علوم اقتصادی مطرح می پایه
های اندیشمندان گذشته، عالوه بر ترسیم شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی  اندیشه

ها و  های اقتصادی و سیاست با پدیده آنها ندیشمند، به نحوه رویاروییمعاصر هر ا
 . پردازد تدابیری جهت حل مشكالت اقتصادی می

 

 سؤاالت تشریحی فصل اول 
 .های اقتصادی را بیان کنید اهمیت و نقش مطالعه اندیشه .1

 . اهداف اصلی مطالعه تاریخ عقاید اقتصادی را نام برده توضیح دهید .2

 .های اقتصادی را با یكدیگر مقایسه کنید اصلی بررسی اندیشهدو روش  .3

 .های اقتصادی را توضیح دهید های مخالفان و موافقان درباره مطالعه تاریخ اندیشه دیدگاه .4

 جایگاه درس تاریخ عقاید اقتصادی در بین سایر دروس رشته اقتصاد کجاست؟  .5

 

 ای فصل اول سؤاالت چهارگزینه
به شكل امروزی آن در اواخر قرن هجده و پس از آن مدون  هر چند علم اقتصاد. 1

باز ............ های اقتصادی در حوزه تفكرات اندیشه اقتصادی به  شده است اما بحث
 .گردد می
 قرن شانزدهم      ( ب پس از رنسانس( الف
 پیش از رنسانس ( د ابتدای تاریخ و تمدن بشر( ج
 : معموالً اندیشه اقتصادی از دو دیدگاه قابل تجویز است. 2

 تجویزی دستوری ( ب تجویزی -اثباتی( الف
 هنجاری  –دستوری ( د هنجاری-تجویزی( ج
 :پذیرد   های اقتصادی زمان خود به دو صورت زیر انجام می واکنش متفكران به چالش. 3

 تالش در جهت شناسایی مسائل و مشكالت-اقتصادیتبیین و تحلیل روابط بین متغیرهای ( الف
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 تالش در جهت شناسایی مسائل و مشكالت-ها توجه به چگونگی شكل گیری چالش( ب
 ارائه رویكردی ارزشی و هنجاری به اقتصاد -تبیین و تحلیل روابط بین متغیرهای اقتصادی( ج
 جاری به اقتصاد ارائه رویكردی ارزشی و هن-ها توجه به چگونگی شكل گیری چالش( د
های گذشتگان اصوالً دیدگاهی  یک از متفكران زیر در رابطه با مطالعه اندیشه کدام. 4

  مخالف دارد؟
 جان میناردکینز          ( ب آلفردمارشال( الف
 دیویدهیوم( د آگوست کنت( ج
اقتصاد یا غیر )کدام اندیشمند معتقد است حتی اگر بخواهیم مبانی و فلسفه هر علم . 5

 را بررسی کنیم بدون توجه به تاریخ آن ممكن نیست؟ ( آن
 جان مینارد کینز      ( ب دیوید هیوم( الف
 آگوست کنت (د آلفرد مارشال( ج
 . شود   پیموده می........................ راه تكامل نظریات علمی معموالً با . 1

 تالش در جهت حل مشكل موجود ( ب ارائه نظریات جدید( الف
 کننده این نظریات  پیدایش موارد نقض( د بحث و تبادل نظریات( ج
 دانند چیست؟  میترین دلیل آن دسته که مطالعه تاریخ عقاید اقتصادی را الزم ن مهم. 7

 .               نظریات گذشته منسوخ شده است(الف
 .بررسی اندیشه گذشتگان تخصیص غیر بهینه منابع است( ب
 . مطالعه تاریخ عقاید گذشتگان گمراه کننده است( ج
 . اصوالً صحت و سقم این مطالب قابل اعتماد نیست( د
 های گذشتگان کنار گذاشته شود؟ و دیدگاهبه عقیده دیوید هیوم چرا باید تمامی نظریات . 6

 . زیرا این نظریات منسوخ شده و اکنون فاقد هرگونه ارزش علمی است( الف
 .توان نسبت به صحت و سقم مطالب منتسب به دانشمندان اطمینان داشت    زیرا نمی( ب
 . های گذشتگان از دست دادن فرصت است زیرا مطالعه دیدگاه( ج
 . کند   امروزی را برای حل مشكالت موجودشان گمراه می زیرا دانشمندان( د
به تبیین و تفسیر واقعیت اقتصادی، آن گونه که وجود دارد پرداخته .............. در .  1

 .می شود
 اقتصاد دستوری( اقتصاد اثباتی                                          ب( الف
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 اقتصاد تجویزی( د                       اقتصاد هنجاری                   ( ج
تاریخ، اقتصاد در حال عمل "این جمله مربوط به کدام نظریه پرداز است؟ . 10
 "است
 کارل مارکس( آلفرد مارشال                                      ب( الف
 آگوست کنت  ( دیوید هیوم                                           د( ج
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 فصل دوم

 عقاید اقتصادی در دوران باستان و قرون وسطی

 هدف کلی 
دانشجویان با عقاید اقتصادی موجود در هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که 

های اقتصادی جهان اسالم  دوران باستان و قرون وسطی آشنا شوند و نسبت به اندیشه
 .در آن دوران آگاهی یابند

 
 های رفتاری  هدف

 : دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
طور خالصه بیان   بههای اقتصادی در یونان باستان را  گیری اندیشه چگونگی شكل -1

 .کنند

 . های اقتصادی در روم باستان و یونان باستان را برشمرند های فعالیت تفاوت -2
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 . عقاید اقتصادی در روم باستان را بشناسند -3

 . های اقتصادی اسكوالستیک را توضیح دهند اندیشه -4

عقاید اقتصادی جهان اسالم در قرون وسطی را شناخته، آن را با عقاید اقتصادی  -5
 . یگر در آن دوران مقایسه نمایندد

 
 مقدمه

های مدنی،  درخشش تمدن یونان با پیشرفت در زمینه علم، فلسفه، حكومت، آزادی
همچنین شكوفایی تمدن روم نیز با مهارت در معماری و . تجارت و هنر همراه بود

  1در یونان خصوصاً در زمان پریكلس. گذاری به منصه ظهور رسید مهندسی و قانون
گذاری شد  ابعادی از دموکراسی بر پایه مشورت، قانون و عدالت پایه( ق م 421-415)

این . و با مقوله فردگرایی و آزادی که در اوایل تمدن یونان احیا شده بود، ترکیب گردید
از آنجا که به عقیده . کرد   اندیشه نوعی آزادی اقتصادی محدود در جامعه ایجاد می

، کشاورزی بر صنعت و تجارت ترجیح 2یونان، از جمله گزنفون برخی از فالسفه بزرگ
شد، معموالً بین  داشت و نظر به اینكه کار بر روی زمین از سوی خرده مالكان انجام می

 .داران همواره جدال وجود داشت دهقانان و زمین
های اقتصادی  توان زمان معینی برای رونق انواع فعالیت طور دقیق نمی  هر چند به

هایی نظیر استخراج معدن، آهنگری، نجاری،  در یونان باستان تعیین کرد، اما فعالیت
تراشی و ماهیگیری در کنار کشاورزی از رونق قابل قبولی  سازی، سنگ پارچه بافی، چرم
 . اند برخوردار بوده
اند، کارهای بدنی و  ا که اکثریت جامعه در یونان و روم باستان برده بودهاز آنج
توسط ( که در آن زمان عمدتاً کشاورزی بوده است)های تولیدی اقتصادی  فعالیت

، هنر، علم و فلسفه متعلق به 3هایی نظیر تجارت گرفت و فعالیت بردگان صورت می
نگاه اقتصادی حاکم بر یونان و مردم  بنابراین. افراد طبقه متوسط و اشراف بوده است

که فیلسوفان برجسته آن  طوری داری استوار گردیده، به باستان بر معیارهای نظام برده

                                                                                                                                        

1. Pericles  
2. Xenophone 

 . در فرهنگ یونان باستان تجارت به معنای ارزان خریدن و گران فروختن بوده است .3
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دانستند و وجود سلسله  داری را امری طبیعی می برده( نظیر افالطون و ارسطو)دوران 
 .مودندن مراتب طبقه شریف، آزادمردان، بردگان و بیگانگان را موجه قلمداد می

افكار یونانیان باستان در مورد اقتصاد از آن جهت قابل اهمیت است که واژه »
با مفهوم خاص خود در دوران باستان و برای اولین بار مورد استفاده و بررسی  1اقتصاد

 .«(11: 1361تفضلی، )فیلسوفانی چون افالطون و ارسطو قرار گرفت 
تان بازار آزاد کاال وجود داشت اما توان گفت هرچند در یونان باس در مجموع می
داری، بازار آزاد نیروی کار وجود نداشت، با این وجود مباحثی  به دلیل وجود نظام برده

نظیر تقسیم کار و اهمیت آن در جامعه اقتصادی و تمایز میان ارزش استفاده و ارزش 
ترین  مبادله، نقش مطلوبیت و هزینه در تعیین ارزش مبادله و وظایف پول، مهم

موضوعاتی است که در حوزه علم اقتصاد از سوی فالسفه بزرگ یونان باستان 
ها در خصوص  با وجود اینكه هر دو آن. مورد بحث قرار گرفت( 3و ارسطو 2افالطون)

توانست موجب خوشبختی و     مباحثی چون حرمت ربا و اینكه پول و ثروت نمی
آلیست بود،  بر خالف افالطون که ایده سعادت نوع بشر شود، اشتراک نظر داشتند، اما

دانست،  های ارسطو عموماً رئالیستی بود و بر خالف ارسطو که افراد را اصل می اندیشه
 .  داد   افالطون بیشتر سعادت جامعه را منظور نظر قرار می

در روم باستان، در مقایسه با یونان باستان، توجه به تجزیه و تحلیل مسائل 
ده و همانند یونان در روم نیز نكته اساسی در باب مسائل اقتصادی اقتصادی کمتر بو

در روم . توجه به انطباق این مسائل با موازین ارزشی و اجتماعی آن دوران بوده است
های کشاورزی  های اقتصادی به فعالیت نیز همانند یونان بیشترین توجه در فعالیت

باستان در باب مسائل اقتصادی  ای که در روم ترین فالسفه مهم. معطوف بوده است
 .هستند 5و سیسرون 4اند، کاتو مباحثی را مطرح کرده

                                                                                                                                        

بده معندای ثدروت و دارایدی      oeconomicusدر زبان یونانی به معنای تدبیر منزل است و لغدت   ikonomiaلغت  .1
 polisدر زبان انگلیسی به ترتیب از دو واژه  economyو  politicalدو لغت . های بازرگانی است ناشی از فعالیت

« شدهرها  –دولت »به واحدهای سیاسی  polisدر زبان یونانی گرفته شده است و در یونان باستان  oiconomia و
ار های هشتم یا ششم قبل از میالد به دنبال تحول نظدام اشدتراکی پدیدد    این دولت شهرها در سده. شد   می اطالق
 .شدند

2. Plato 
3. Aristotle 
4. Cato  
5. Cicero 
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هایی با یونانیان داشتند  های اقتصادی تفاوت رومیان باستان در زمینه فعالیت
ها بر خالف یونانیان که عالوه بر کشاورزی،  که عمده فعالیت اقتصادی آن طوری به

شد و    اورزی، جنگجویی و کشورگشایی خالصه میصیادی و دریانوردی نیز بود، به کش
هر اندازه که یونانیان هنرمند و متفكر بودند، رومیان مدیر و مدبّر بوده و در امر 

های اقتصادی  ترین نتیجه اندیشه توان گفت مهم در مجموع می. قانونگذاری موفق بودند
که اساس توسعه  رومیان توجه به اصول مالكیت فردی و آزادی در قراردادها بوده

 . گذاری در آینده گردیده است سرمایه
و پایان یافتن عصر جهان باستان، قرون ( میالدی 471)با سقوط امپراطوری روم 

و )به عقیده بسیاری از اقتصاددانان . شود   وسطی در تاریخ عقاید اقتصادی آغاز می
نزدهم میالدی در نظر قرون وسطی، که معموالً از قرن پنجم تا پا( متفكرین سایر علوم

گیرند، دوره هزار ساله تاریكی افكار علمی در اروپا بوده و در علم اقتصاد، عقاید    می
شایسته و درخور توجهی مطرح نشده است، اما باید توجه داشت در این دوران در 
بسیاری از علوم و حتی علم اقتصاد متفكرین بزرگی در دنیای اسالم وجود داشته اند که 

 . دامه اشاره مختصری به نظریات آنان در باب علم اقتصاد خواهیم داشتدر ا
بسیاری، علت اصلی دوره هزار ساله خاموشی افكار علمی در اروپا را سیطره 

دانند، هر چند برخی دیگر،    جانبه عقاید مذهبی کلیسای کاتولیک بر افكار علمی می همه
و « میشنا»نام  ای به ر قالب مجموعهد( ها خاخام)نفوذ عقاید فقهی و حقوقی یهودی 

 .1دانند   تأثیرات فقه رومی را بر اندیشه اقتصادی قرون وسطی مؤثر می
نهضت رنسانس . یابد قرون وسطی با پیدایش رنسانس در تمدن اروپا پایان می

ای در    جانبه شود و تحوالت همه حدوداً از نیمه دوم قرن پانزدهم میالدی آغاز می
های آن گرایش  ترین ویژگی آورد که یكی از مهم وجود می  عی اروپاییان بهزندگی اجتما

 . به شناخت مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی است

 
 

                                                                                                                                        

انتشدارات نشدر ندی     -دکتر فریدون تفصلی  -تاریخ عقاید اقتصادی  (جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به الف .1
تداریخ تحدوالت اندیشده     (جانتشدارات دانشدگاه تهدران     -دکتر باقر قدیری اصلی  -سیر اندیشه اقتصادی  (ب

 انتشارات دانشگاه مفید  -دکتر یداهلل دادگر  -اقتصادی 
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 عقاید اقتصادی در یونان باستان  5-1
هدای قبدل از    اندیشه اقتصادی در یونان باستان از نظر ماهوی با مباحث اقتصادی تمددن 

نظددران آن دوران بیشددتر بدده  فالسددفه و صدداحبهددای آشددكاری ندددارد و  خددود تفدداوت
اگدر بخدواهیم ترتیدب زمدانی     . اندد  هایی در بداب مسدائل اقتصدادی پرداختده     نگاری تک
های اقتصادی مطرح شده در ایدن دوران را حفدظ کندیم بایدد ابتددا بده نظریدات         اندیشه
و ( ق م 427-347)، افالطدون  (ق م 470-311)و بعد سقراط ( ق م 136-551) 1سولون
 . بپردازیم( ق م 364-322)ارسطو 
 

 سولون  5-1-1
زاده بود که پس از اینكده بدا موافقدت و همراهدی ثروتمنددان       سولون یک اشراف

حاکم آتن شد، با تنظیم یک نظام مالیاتی، طرحی ارائه داد که بدر اسداس آن ثروتمنددان    
بیكداری ارادی   سولون به شدت با. مالیات بیشتری بپردازند و فقرا مالیات کمتری بدهند

هدا و مراسدم پدر هزینده را      وی برگدزاری جشدن  . کرد   مخالف بود و آن را جرم تلقی می
کده تدالش    ای گونده  او نظام پولی را در راستای توسعه بازرگانی تغییر داد بده . ممنوع کرد

هدا و   کرد ثروت جامعه به جای صدرف شددن در راه خریدد جهیزیده، برگدزاری جشدن      
ه، با تغییر مقررات گمرکی و صادراتی، در زمینه گسدترش تولیدد و   های پر هزین عزاداری

هر چند سولون متفكر مشهوری چون سدقراط، افالطدون و   . صادرات به کار گرفته شود
سدازی سیاسدت و اقتصداد راه را بدرای گسدترش       ارسطو نبود، ولی خدمات او در همراه

 .های بعد در یونان باز کرد تفكرات اقتصادی در سال
 

 سقراط 5-1-5
های  های سقراط بیشتر پیوند عملی با اخالق دارد و آموزه علیرغم آنكه اندیشه
های اقتصادی  گیری اندیشه شود اما در شكل    ها دیده نمی اقتصادی چندانی در آن

 . افالطون و سپس ارسطو بسیار اثرگذار بوده است

                                                                                                                                        

1. Solon 
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کند، اما هرگز    ها معرفی می ها را رفاه و سعادت آن سقراط هدف زندگی انسان
داند و با تعریفی که از مال ارائه  تمرکز ثروت را وسیله رسیدن به این هدف نمی

داند و بدون اینكه مستقیماً به بیان اصلی از  دهد، مفید بودن را شرط وجود آن می می
در . دهد اصول نظام اقتصادی پرداخته باشد، عدم تمرکز ثروت را مورد توجه قرار می

ها  گیری آن های اقتصادی، دیدگاه و موضع كی از وجوه تمایز میان نظامحال حاضر ی
 .نسبت به مسئله تمرکز ثروت است

هدف سقراط همراهی تفكر و عمل با فضایل اخالقی بود و معتقد بود که توجه 
دیدگاه . به اخالق و حكمت از توجه به منافع شخصی و اقتصادی باالتر است

شود کامالً    ه امروزه از مطلوبیت در اقتصاد مطرح میگرایی سقراط با آنچ مطلوبیت
شود،    متفاوت بوده و به عقیده او مطلوبیت یک عمل، با لذتی که از انجام آن ایجاد می

های مادی  برداری بیشتر از نعمت آید و سعادت،  لذت و مطلوبیت از بهره دست نمی به
ک عمل با میزان سعادت حقیقی آید، بلكه مفید بودن یا مطلوب بودن ی دست نمی  به

 .حاصل از آن ارتباط مستقیم خواهد داشت
 

 های اقتصادی افالطون  اندیشه 5-1-2
در خردسالی پدرش را از دست داد و . افالطون شاگرد سقراط و استاد ارسطو بود

بود که بعداً به  1نام اصلی وی آریستوکلیس. عهده گرفت عمویش سرپرستی او را به
 . افالطون تغییر نام یافت
ای اشتراکی معرفی  خود، مدینه فاضله را جامعه« جمهوری»افالطون در کتاب 

صورت  کند که مرکز ثقل زندگی اجتماعی در آن، عدالت اجتماعی است و ثروت به   می
 . شود   برابر در آن تقسیم می

البته . دالت و باالتر از آن نداردبه عقیده افالطون، دولت هدفی غیر از اجرای ع
تا آنجا که به دایره دولت . در نزد افالطون، مفهوم عدالت با معنای عادی آن تفاوت دارد

شود، تجلی عدالت در تناسب هندسی میان طبقات گوناگون است که    مربوط می
ظام دارد و در نگهداری ن حسب آن هر بخش از بدنه اجتماع، سهم خود را دریافت می بر

 (. 21:  1363غفاری، )کند    عمومی همكاری می

                                                                                                                                        

1. Aristocles 
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که او دلبستگی به پول  طوری افكار اقتصادی افالطون بر پایه اخالق بنا شده بود به
زاده بود  کرد و با وجود اینكه یک اشراف   و ثروت را تقبیح و رباخواری را محكوم می

. ل و ثروت ارزشمندتر استکرد که فضیلت و تقوا از پو اما همواره به مردم توصیه می
استوار است، تشكیل یک حكومت  1افالطون،که بر پایه یک مدینه فاضله« جمهوری»

به عقیده افالطون، این مدینه . اشتراکی است که به کمونیسم امروز هی  شباهتی ندارد
فاضله، یک کشور کوچک است با جمعیتی کنترل شده که برحسب سلسله مراتب 

 : شوند مردم این اجتماع از نظر افالطون به سه دسته تقسیم می .استوار گردیده است
 ( قضات و فرمانروایان)حكمرانان  -1

 ( نظامیان و سربازان)پاسداران  -2

 ( کارگران، صنعتگران و کشاورزان)عوام  -3

گیرندگان جامعه هستند که از بین اشراف و فیلسوفان انتخاب  طبقه اول تصمیم
از نظر افالطون باید دولتمردان از بین حكما انتخاب شوند زیرا دولتمرد . شوند می

انتخاب شده از راه دموکراسی تنها حافظ منافع طبقه خاصی است و به خیر عمومی فكر 
این باور است که برای برقراری عدالت اجتماعی و از این رو، افالطون بر . کند    نمی

 . طور وسیع در اقتصاد دخالت کند  اقتصادی دولت باید به
به عقیده افالطون، این طبقه حق گردآوری ثروت ندارد و باید از اموال اشتراکی 
استفاده کند چرا که ثروت جامعه متعلق به دولت است و اگر این طبقه اقدام به 

 . نماید دیگر فرصت کافی برای اداره امور کشور نخواهد داشت آوری ثروت جمع
طبقه دوم، نگهبانان جامعه هستند و باید مدافع و پشتیبان مدینه فاضله و اهالی آن 

جسمی، فكری و تعهد به مدینه )برای این منظور باید افراد شایسته از هر لحاظ . باشند
 . هت نگهبانی از جامعه قرار گیرندهای خاص ج    انتخاب شوند و تحت آموزه( فاضله

طبقه سوم، که طبقه عوام هستند، وظیفه کار و تولید را بر عهده دارند و در واقع 
 . 2باشند   تولیدکنندگان اصلی ثروت در جامعه می

                                                                                                                                        

1. Ideal state 
آلیستی  افالطون در اواخر عمر خود بدین نكته رسید که این حكومت بیشتر جنبه آرزو داشته و بیش از حد ایده .2

خود را که جنبه های عملی بیشتری داشت تددوین کدرد کده در آن قدوانین و     « نوامیس»است، از این رو، رساله 
 . مقررات بیشتر تابع شرایط اقتصادی و جغرافیایی جامعه بود
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طور هماهنگ کار   در مدینه فاضله افالطون همه این طبقات باید با یكدیگر به
همچنین . ها توسعه دهد   و اخالق را در همه زمینهدولت باید تالش کند معرفت . کنند

ای در امور  دولت باید به توزیع عادالنه ثروت در جامعه اقدام کرده و باید به گونه
های  اقتصادی مداخله نماید که قیمت عادالنه برقرار شده، ربا ریشه کن گردیده، واسطه

 . مبادله حذف یا حداقل شوند و مالكیت اراضی محدود شود
توجهی تدوین  ماهیت و کارکرد پول در آثار افالطون با تفصیل و تحلیل قابل

ای واضح است که شومپیتر، با وجود بدبینی نسبی به افكار  این امر به گونه. شده است
افالطون طرفدار یكی از اولین نظریات ": کند   اقتصادی یونان باستان، چنین تصریح می

عنوان وسیله مبادله منسوب به اوست   پول به ، یعنی مطرح کردن"پولی بوده است
 (.14:  1363دادگر، )

عالوه بر توجه افالطون به حرمت ربا و تقبیح آن، در باب مقوله ارزش نیز وی 
شاید منظور . 1کند ها را تعیین می معتقد است این ارزش واقعی کاالهاست که قیمت آن
 . ده استاز ارزش واقعی در دیدگاه افالطون هزینه تولید بو

به عقیده افالطون، تولید مایحتاج زندگی اساس تشكیل دولت است و تنوع »
در این باب وی . نماید   آورد و تشكیل آن را ایجاب می   وجود می  مشاغل را در جامعه به
تواند تمام مایحتاج خود را تولید کند و هر کس     کس نمی هی  ": چنین گفته است

تر تهیه  تر و مرغوب تر و فراوان کاالها و اشیاء آسان. دهای متعددی دار نیازمندی
شوند؛ اگر هر کس کاری را که برای آن دارای استعداد طبیعی است در موقع مناسب  می

ای است که  این همان عقیده. "انجام دهد و انجام بقیه کارها را به دیگران واگذار کند
آدام اسمیت بسط و تشریح  وسیله  بعداً تحت عنوان اصل تخصص و تقسیم کار به

 . گردید

 
                                                                                                                                        

های اقتصادی در باب نظریده ارزش بددانیم کده امدروزه      د بتوانیم این عقیده افالطون را به نوعی پایه تحلیلشای .1
در آینده در مدورد ایدن   )مثالً بر اساس نظر اقتصاددانان کالسیک . یكی از مباحث بحث برانگیز در اقتصاد است
ارزش هدر کداال در نهایدت تدابعی از     ، در یدک بدازار رقابدت کامدل     (طیف از اقتصاددانان صحبت خواهیم کرد

ایدن  )ها  شود اما نئوکالسیک های تولید آن کاال است، بنابراین ارزش هر کاال در مرحله تولید کاال تعیین می هزینه
شود ارزش    می معتقدند وقتی یک کاال تولید( گروه از اقتصاددانان را نیز در مباحث آینده بیشتر خواهیم شناخت

گویندد ایدن دسدتمزد کدارگران        مدی  ها مثالً کالسیک. شود سط مكانیزم عرضه و تقاضا تعیین میآن در بازار و تو
هدا معتقدندد قیمدت کداالی تولیددی کدارگران اسدت کده          کند ولی نئوکالسدیک    می است که ارزش کاال را معین

 . کند   می دستمزدشان را تعیین
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 های اقتصادی ارسطو  اندیشه 5-1-9
بسیاری از دانشمندان و متفكرین جهان، ارسطو را پیش کسوت تمام عالمان جهان و 

پدر وی پزشک مخصوص فیلیپ مقدونی، . شمارند ترین متفكر جهان باستان می بزرگ
به مدت بیست سال در آکادمی در هجده سالگی به آتن رفت و . پادشاه مقدونیه بود

سال  41م یعنی زمانی که تنها .ق 343در سال . افالطون به تحصیل و تدریس پرداخت
فرزند فیلیپ )داشت از سوی فیلیپ مقدونی، آموزگار مخصوص اسكندر مقدونی 

وی ملقب به معلم اول است، هر چند او اولین کسی نیست که در تاریخ . شد( مقدونی
ه است، اما از آنجا که وی تدریس را با اسلوب مشخص و به روش به تدریس پرداخت

و « دایرۀالمعارف»ترین آثار وی  مهم. نامند   منطقی ارائه کرده است، او را معلم اول می
او برای اولین بار معارف بشری را به دو دسته حكمت نظری و . است« سدیاست»کتاب 

 .    حكمت عملی تقسیم کرد
دار  تاد خود افالطون، که حضور خانواده را در جامعه معنیارسطو، بر خالف اس

دانست و معتقد بود این سعادت افراد است که جامعه را به  دانست، افراد را اصل می می
ارسطو منتقد آنچه بود که امروز تحت عنوان . سوی سعادت رهنمون خواهد نمود

کرد و به شدت ربا را تقبیح  او از نظام پولی انتقاد می. شود شناخته می« داری سرمایه»
دانست بلكه معتقد بود پول  او نه تنها پول را فقط یک وسیله مبادله می. نمود می
تواند به خودی خود مولد باشد و ربایی که در ازای قر  گرفتن آن پرداخت  نمی
او همچنین معتقد بود کسی که تجارت و . شود بر خالف جریان طبیعی اقتصاد است می

حاصل و غیر مولد انجام داده و  تر بفروشد کاری بی خرد تا گران   کند و می   یسوداگری م
کشان نباید حكومت  او همچنین بر این باور بود که زحمت. جهت برده است بهره بی

بهترین حالت این است که  2.کنند و حاکمان نیز نباید به دنبال کسب مال و ثروت باشند
طبقه متوسط کنترل جامعه را برعهده گیرند و به امور فقرا و ثروتمندان بپردازند 

 (.25-27: 1361تفضلی، )

                                                                                                                                        

، فدن و هندر و   (ریاضدی و فیزیدک  )حكمت عملی شامل اخالق و سیاست و حكمت نظری شامل علوم طبیعی  .1
 (. متافیزیک)ماوراءالطبیعه 

 . از این نظر عقاید او به عقاید استادش افالطون نزدیک است .2
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مطلوبیت و هزینه : ارسطو معتقد است ارزش هر کاال به دو عامل بستگی دارد
جنبه اخالقی شومپیتر معتقد است این مسئله احتماالً به دلیل عالقه ارسطو به . تولید

رو ارسطو قیمت عادالنه  این از. باشد   تعیین قیمت و عدم توجه او به جنبه تحلیلی آن می
قیمت عادالنه آن قیمتی است که انسان به همان اندازه که »: کند   گونه تعریف می را این

برخی بر این باورند که این تحلیل ارسطو از . «دهد، چیزی دریافت کند چیزی را می
 . 1شود همان قیمتی است که امروزه در بازار رقابت کامل ایجاد می قیمت

اگر قیمت واقعی بیشتر از قیمت بازاری باشد، به عقیده ارسطو، این قیمت 
 (.30: 1361تفضلی،) 2عادالنه نیست

کند و معتقد است طبقه    ارسطو برای کسب ثروت، تولید و تجارت را توصیه می
ز ارزش باالتری برخوردار است زیرا کشاورزی موجب کشاورز نسبت به صنعتگران ا
وران، دارای  که زندگی صنعتگران و پیشه حالی گردد در سالمت جسمانی بیشتر انسان می

او به حضور بیشتر بخش خصوصی در . های جسمی بیشتری است حرکت کمتر و زیان
ستادش افالطون او همانند ا. نماید کنار دولت برای ساماندهی اقتصاد جامعه تأکید می

داری را همانند افالطون در  بر عدالت اقتصادی تأکید نموده اما در عین حال نظام برده
 . نماید راستای تقویت تولید تأیید می

آیند،  به عقیده ارسطو، هر چند وسایل و ابزار تولید جزء دارایی به حساب می
شخصی، از مالكیت وی ضمن تأیید مالكیت . باشد ولی مالكیت بردگان دارایی نمی

به عقیده او بهترین وضعیت زمانی است که ثروت و دارایی . کند   اشتراکی انتقاد می
ارسطو، همانند استاد . ها جنبه عمومی داشته باشد برداری از آن خصوصی باشد ولی بهره

ها  کنند و هدف آن های اقتصادی فعالیت می خود افالطون، از افرادی که در زمینه
کند و توجه ارسطو به علوم تجربی و  ردن سود و منفعت است جانبداری نمیدست آو  به

 . تر از افالطون است طبیعی بسیار وسیع
نگرش خاص ارسطو به اقتصاد، توجه به خیر و سعادت در زندگی انسان است 

داند   که او نقش واقعی اقتصاد را سوق دادن زندگی انسان به خیر و سعادت می طوری به
. کند نی و تكنیكی اقتصاد را ابزاری برای دستیابی به این اهداف قلمداد میو مسائل ف

                                                                                                                                        

 البته در یک دوره زمانی بلندمدت  .1

 . شوند   می در بازارهای غیر رقابتی ایجاد ها معموالً باید توجه داشت که این گونه تعیین قیمت .2
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دوست تفاوت قائل شده و معتقد است انسان  های خودخواه و خود ارسطو بین انسان
خودخواه کسی است که تا جایی که برایش ممكن است به دنبال کسب پول و ثروت و 

تند که در کارهای خوب از دیگران هایی هس که در مقابل انسان حالی لذت باشد، در
های  اینان انسان. بخشند شان به دیگران می گیرند و از پول و دارایی سبقت می

ارسطو خوددوستی را نوعی خیر و سعادت و . شوند خوددوستی هستند که مذمت نمی
 . داند مطلوب می

یریت کند و معتقد است که مد معرفی می« تدبیر منزل»صورت  ارسطو اقتصاد را به
بنابراین از نظر ارسطو رکن اساسی اقتصاد همان . اقتصادی منزل همان اقتصاد است

 . های خانوار است توجه به نیازمندی

 
 عقاید اقتصادی در روم باستان  5-5

روم باستان در پیشرفت علم اقتصاد در دوران باستان نسبت به یونان باستان نقش 
مسائل اقتصادی پیرامون اهمیت کشاورزی بوده کمتری داشته و بیشترین توجه در زمینه 

های دانشمندان روم باستان افكار و عقاید  توان در نوشته از این رو، به ندرت می. است
حتی اگر عقایدی نیز در خصوص مفاهیم اقتصادی ارائه شده . اقتصادی خاصی یافت
 .ن باستان باشدرسد چیزی جدای از نظریات فالسفه و دانشمندان یونا باشد، به نظر نمی

با توجه به اهمیت کشاورزی و زمین در آن دوره، عقاید اقتصادی رومیان در آن 
دوران ناشی از اعتقاد به کشاورزی و تا حدودی توجه به جنگجویی و کشورگشایی 

ایدئولوژی اقتصادی در روم باستان بیشتر به ارائه بهترین روش کشت، . بوده است
رین روش سرپرستی و نظارت بر فعالیت بردگان مربوط بهترین ابزار کشاورزی و بهت

 . شود   می
داری، حتی اگر بپذیریم این نظام  با توجه به دفاع دانشمندان آن زمان از نظام برده

هایی در علم و فرهنگ شده است اما باید  موجب انجام کارهای عمومی و پیشرفت
جمله اینكه امكان واگذاری از . ها و ایرادات بسیاری نیز داشته است گفت محدودیت

های تولید کشاورزی خیلی  ابزارهای دقیق و ظریف به بردگان وجود نداشته و سازمان
های  در نتیجه بسیاری از زمین. بود ساده و محدود به کشت ابتدایی یک محصول می

های  عالوه بر این، چون بیشتر فعالیت. رفت ماند یا از بین می کشاورزی بالاستفاده می
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شد، این فرهنگ ایجاد شده بود که کار کردن مخصوص  یدی توسط بردگان انجام میتول
این گرایش حتی به زمینه اختراعات . طبقه پایین و اصوالً کار کردن امری نكوهیده است

رو در این دوره رومیان شاهد پیشرفت ناچیزی در  این نیز کشیده شده بود و از
 .تكنولوژی و اقتصاد بودند
کردند و همه امور  نانیان، رومیان در همه امورشان مذهب را سهیم میبر خالف یو

. مهم کشور و عقاید اقتصادی حاکم بر آن زمان روم، با مذهب و خدایان پیوند داشت
هر چند این . 1توجهی برخوردار بود گیری قابل قوانین حاکم بر جامعه نیز از سخت

، ظلم و (ع)سال قبل از میالد مسیح 70تا  10کم رو به افول گرایید و  گیری کم سخت
 . خواری در همه امور حكومت رسوخ کرده بود فساد و رشوه

تجارت و بازرگانی در روم باستان رونق بسیاری داشت و با بسیاری از نقاط 
جهان از جمله کشورهای مختلف آفریقایی، اسپانیا، بریتانیا، بلژیک، یونان، آسیای صغیر 

. مبادالت کاالیی وجود داشت... یران، عربستان، چین، هند وو سوریه، مصر و لبنان، ا
صورت یک ضعف اساسی در  کم به این مبادالت به دلیل اتكا به واردات مواد غذایی کم

گرایی و گرایش شدید به مصرف به کمک  تجمل. اندیشه و عمل اقتصادی روم درآمد
صاد روم باستان را به های غلط دولت وقت در تضعیف پول، دالیلی بود که اقت سیاست

 . سوی سقوط سوق داد
کاتو از فیلسوفان روم باستان هم همانند دانشمندان یونانی ضمن تأکید و تأیید 

وی با فعالیت واحدهای کشاورزی . نمود داری، آن را امری الزم تلقی می نظام برده
 .کرد   کوچک موافق بود و با وجود بردگان آن را سودآور تلقی می

در نظام . داری صورت نگرفته است های کاتو هی  منع اخالقی از برده در نوشته
داری در روم باستان، مالكان بزرگ بر صاحبان واحدهای کوچک مسلط بودند و  برده

کاتو معتقد بود که باید تناسبی بین اندازه زمین تحت نظر مالكان و تعداد صاحبان 
به عقیده کاتو . ی عاید جامعه شودواحدهای کوچک وجود داشته باشد تا بازدهی مطلوب

مدیریت کارآمد کشاورزی، مدیریتی است که اکثر کارگران را از بین بردگان انتخاب 

                                                                                                                                        

 توانستند اصل قدر  و بهدره آن را بپردازندد، بدرده قدر  دهندده         نمی مثالً اگر قر  گیرندگان در زمان مقرر .1
 . شد، در اغلب موارد، اعدام بود   می مجازاتی که برای دزدی و آتش زدن اموال دیگران در نظر گرفته. شدند   می
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کند و در صورتی که بردگان پاسخگو نباشند و به نیروی کار بیشتری نیاز باشد از 
 .کارگران آزاد استفاده شود

انیان باستان بوده، توجه که آزادی فردی و دموکراسی عنصر عقیدتی یون طور همان
این . ترین ابعاد عقیدتی اندیشه رومی آن دوران بوده است به نظم و قانون از برجسته

 .  1شد   توجه به نظم و قانون خود موجب کاهش مفاسد اقتصادی می
. کننده یک نظم عقالنی است از نظر فالسفه رومی آن زمان، طبیعت ایجاد

شمول و  قانون طبیعت بر محور عقل است و جهان»سیسرون در این باره معتقد است 
ها    توان با آن مخالفت کرد و برای تمامی زمانها و مكان که نمی طوری تغییر ناپذیر، به
ناپذیری  توجه به این نوع قوانین موجب انعطاف(. 101:  1363دادگر،)« معتبر است

تصادی نیز بسیار قوانین گردیده و باعث شده تا جدیت قوانین رومی در ابعاد اق
 .گیر باشد چشم

های مختلف به نگارش  یک قرن بعد، سیسرون نیز عقاید خود را در زمینه
عنوان نظامی حاکم بر   داری به او نیز همانند کاتو و یونانیان معتقد بود برده. درآورد

جامعه، همواره پایدار خواهد ماند و دادن غذای کافی به بردگان و کار سنگین بردگان 
 . ازای این غذا با ضوابط عدالت اجتماعی مطابقت دارد در

ادبیات موجود در »گر برجسته اقتصادی، اعتقاد دارد که  شومپیتر، مورخ و تحلیل
تمدن رومی، فاقد تحلیل اقتصادی است، زیرا مردمان آن، خصوصاً طبقه اشراف، اندیشه 

به افكار سیاسی و نظامی در توجه . «کردند   گذرانی تلقی می و امور فلسفی را نوعی وقت
های اقتصادی، جامعه شناختی و فلسفی اهمیتی  روم بسیار جدی بود، اما به پس زمینه

شومپیتر تأثیر جایگاه حقوق رومی را بر تاریخ تحلیل اقتصادی . شد اساسی داده نمی
های دستوری نبوده  حقوق رومی تنها دربردارنده گزاره»کند که  پذیرد و تأکید می می
از جمله . لكه در مواردی به توضیح واقعیات اقتصادی و اجتماعی نیز پرداخته استب

مواردی که در حقوق رومی مورد دقت قرار گرفته، توجه به مالكیت خصوصی و 
حتی تعریف اصطالحاتی نظیر پول، . داری است تجارت آزاد مورد نظر نظام سرمایه
ر ادبیات روم باستان آمده است و این ها د ها و سپرده قیمت، خرید و فروش انواع وام

                                                                                                                                        

 . گردید   می شد برده صاحب مال   می ب اوقات مجازات دزدی اعدام بوده و اگر کسی هنگام دزدی دستگیردر اغل .1
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باره وجود داشته، که اصطالحات و مفروضات آن بیان  دهد نظریاتی در این نشان می
 . «ها مورد توجه بوده است شده و تعریف اولیه آن

ها در جهت تعریف واژه ها و  با این وجود، هرچند شومپیتر اهمیت فعالیت رومی
د؛ اما عقیده دارد که از این کار، نظریه اقتصادی کن اصطالحات اقتصادی را نفی نمی

 . شود استخراج نمی
امپراطوری روم به دلیل ضعف اقتصادی و ناتوانی سیاسی و اجتماعی در برابر 

 . 1پذیر گردید و نهایتاً در هم شكست ها و اسالوها آسیب حمله ژرمن

 
 عقاید اقتصادی در قرون وسطی  5-2

عقاید اقتصادی در قرون وسطی عمدتاً عقاید اقتصادی از قرن پنجم تا پانزدهم میالدی 
الطوایفی در  های ملوک    شود که از سقوط امپراطوری روم و استقرار حكومت   را شامل می

در این دوران طبقه حاکم جامعه عمدتاً اشراف و مالكان . سراسر اروپا آغاز گردید
ترتیب، اقتصاد اروپا در قرون وسطی بر مبنای  بدین. بودند های کشاورزی بزرگ زمین

تر محسوب  داری پیش از خود پیشرفته نظام فئودالی از نظام برده. فئودالیسم شكل گرفت
ها نه مالک زمین خود بودند و نه ابزار کار در اختیار داشتند،  شد، چرا که برده می
نبودند اما قطعه زمینی در اختیار داشته و  که رعایای اربابان با وجود اینكه مالک حالی در

ها  کردند و بخشی از تولیدات خود را به فئودال با چهارپایان و ابزار کشت خود کار می
برای تحصیل ( عمدتاً کاتولیک)در کنار این نظام فئودالیسم، کلیسا . دادند و اشراف می

کرد عقاید خود را  نمود و تالش می های محلی رقابت می قدرت و حاکمیت با حكومت
از این رو، کلیسا برای حل اختالفات و مسائل در روابط اقتصادی . بر جامعه تحمیل کند

مثالً در تقسیم محصول یا تعیین قیمت . کرد شد تالش می که در جامعه ایجاد می
و برای حل اختالفات در این ( نقدی بود که عمدتاً غیر)محصوالت یا مزد کارگران 

این تالش کلیسا بر اساس اصول عرضه و تقاضای بازار نبود، . نمود له میها مداخ زمینه

                                                                                                                                        

سدقوط  « دومولدوس آلوسدتین  »م  و در زمان آخرین امپراطدور آن یعندی   -ق 471امپراطوری روم غربی در سال  .1
توانید به منابع زیر  راطوری روم میهای اقتصادی و اجتماعی سقوط امپ برای اطالعات بیشتر در مورد زمینه. کرد

 : مراجعه کنید
 122-134ص  –یداهلل دادگر  –تاریخ تحوالت اندیشه اقتصادی 

Schumpeter J.A. Capitalism, socialism and democracy, NY, Harper and Row (1950). 
Schumpeter, J,A, ten great economists: from Marx to Keynse, Allen and Unwin (1952). 
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. گردید بلكه بر اساس اصول عدل،  انصاف و اخالقی بود که از سوی کلیسا تعریف می
های مختلفی  ها و مخارجی داشت که باید آن را از محل البته کلیسا در این راه هزینه

 . نمود تأمین می
توان به سه  های اقتصادی قرون وسطی را می ذار بر اندیشهترین عوامل تأثیرگ مهم

 : دسته تقسیم کرد
در « میشنا»ای به نام  ها که در قالب مجموعه های خاخام فقه یهودی یا اندیشه .1

های اقتصادی  در این مجموعه بحث. میالدی مدون گردیده بود 220تا  135های  سال
خرید و فروش، مالكیت منابع، قر   به امور واقعی زندگی اقتصادی انسان از جمله

 . پرداخت دادن و قر  گرفتن و مفاهیم اولیه عرضه و تقاضا در اقتصاد می

های مسیحیت آمیخته شده بود و شاید بتوان آن را  فقه رومی که اصوالً با اندیشه .2
البته باید توجه کرد که این . ترین مبانی تفكر اقتصادی در قرون وسطی نامید اصلی
مثالً . گرایانه داشته است های عمل عمدتاً شامل حقوق اقتصادی بوده و دیدگاهمفاهیم 

شمرد و مبانی تعیین قیمت را بر اساس قدرت  در شرایط خاصی بهره را جایز می
 . نمود زنی تعریف می چانه

های علما و متشرعان مسیحیت به رهبری کلیسای کاتولیک و  عقاید و اندیشه .3
دوران تفكری را بر جامعه اروپا حاکم ساخت که به نام تفكر کارگزاران کلیسا در آن 
شد که ایمان    در این شیوه تفكر چنین گفته می. 1ای نامیده شد   اسكوالستیک یا مدرسه

بر عقل مقدم است و برای دست یافتن به ایمان فهم الزم نیست بلكه ابتدا باید ایمان 
 . بدون ایمان آوردن بیهوده است آورده شود تا فهم حاصل شود و هر تفكر و عملی

 
  عقاید اقتصادی اسكوالستیك 5-2-1
گیری اندیشه اسكوالستیک به امپراطوری روم و وجود تفكرات  های شكل ریشه

توان تفكر  رو می این از. گردد روحانیون یهودی و مسیحی در آن دوران باز می
اسكوالستیک را ترکیبی از تفكر دینی روحانیون یهودی و مسیحی و افكار فلسفی رومی 

عنوان   به( خصوصاً در قرن دوازدهم)های ارسطو  آموزه. و تا حدودی یونانی دانست
 . ترین مرجع فكری تفكرات اسكوالستیک مورد توجه بود عالی

                                                                                                                                        

 . شد   می بود که به زبان التین اسكوال خوانده( school)علت نامگذاری آن نیز به خاطر کلمه مدرسه  .1
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ها در مقابل  ها گرایش هنجاری آن ترین ویژگی عقاید اقتصادی اسكوالستیک مهم
هر چند اشتراکاتی نیز بین اندیشه . ای یا اثباتی علوم اقتصادی امروز است گرایش فرضیه

یكی از نقاط . های اقتصادی جدید وجود دارد ها و اندیشه کاقتصادی اسكوالستی
یكی دیگر از این نقاط مشترک . مشترک توجه به مسائل کمیابی در اقتصاد است

ها به آن عقیده داشته و منظور از آن تعیین  مكانیسم تعیین قیمت است که اسكوالستیک
 . است هایی نظیر انحصار و احتكار قیمت در بازار آزاد بدون دخالت
دانستند که میزان مطلوبیت و  ها قیمت عادالنه را قیمتی می برخی از اسكوالستیک

برخی نظریات اقتصادی مدرن نیز . کند   مفید بودن کاال برای مصرف کننده را تعیین می
یكی . دانند قیمت را با مطلوبیت نهایی کاالی استفاده شده توسط مصرف کننده برابر می

آکویناس ربا را مردود . ها در مورد ربا است صادی اسكوالستیکدیگر از عقاید اقت
شمارد و معتقد است بهره، قیمت گذشتن زمان است و چون عامل زمان به خدا  می

 . 1تعلق دارد بنابراین دریافت بهره مجاز نیست
بنابراین مفاهیمی نظیر بهره، قیمت، عرضه و تقاضا، انحصار، مطلوبیت، 

ها از مواردی هستند که در قرون وسطی و در قالب  یر آنهای دولت و نظا دخالت
 .های اسكوالستیكی آغاز گردیدند و بعدها بسط و گسترش بیشتری یافتند اندیشه

از مشهورترین فیلسوفان اسكوالستیک ( م1225-1274) 2سن توماس آکویناس
وی مباحث اقتصادی را بر اساس منطق ارسطو و اصول مسیحیت مورد بحث . است
بر این . در عقاید وی اصل اخالق و عدالت بر تمامی مسائل حاکم است. دهد ر میقرا

مانند تعیین )و عدالت ( مانند مجاز نبودن ربا)اساس، با در نظر گرفتن اصول اخالقی 
، مباحثی نظیر مالكیت، ثروت، ربا، قیمت، سود و مزد را در (قیمت، سود و مزد عادالنه
های  سیطره اندیشه. ارائه کرده است« اشناسیمسیر خد»کتاب خود تحت عنوان 

که بسیاری او را مرجع اعظم زمان  طوری آکویناس در قرون وسطی بسیار فراگیر بود به
 . دانستند خود می

 

                                                                                                                                        

باید توجه داشت بهره دیرکرد از موارد خاصی بود که در عقاید اسكوالستیک مجاز بود، مثالً خریدار وقتی پول  .1
توانسدت بهدره مددت دیرکدرد را از خریددار       کرد، فروشنده می نمیکاالیی که خریده را در زمان مقرر پرداخت 

توانسدت پدس از    شد اگر معیدوب بدود، خریددار مدی     دریافت کند یا مثالً کاالیی که توسط فروشنده فروخته می
 .بازگرداندن کاال پول خود را به همراه بهره آن برای مدتی که در اختیار فروشنده بود دریافت کند

2. Saint Thomas Aquinas 
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 های اقتصادی جهان اسالم در قرون وسطی  اندیشه 5-2-5
فهم های فكری به منظور  ای از کوشش را به مجموعه« تاریخ تحلیل اقتصادی»اگر 
ها را با  تر آن خواهد بود که این تحلیل های اقتصادی اطالق کنیم، آنگاه شایسته پدیده

معطوف و . ها و نقاط آغازین تأسیس تفكرات اقتصادی پیوند دهیم دورترین سرچشمه
های طرفداران سوداگری پول  های اقتصادی به دوره متمرکز ساختن تحلیل شروع اندیشه

بواقع هدفی ندارد جز سرپوش گذاشتن و پنهان کردن یا اقتصاددانان کالسیک 
گذار که  ای عظیم از دانش بر جای مانده توسط متفكرانی بزرگ و پایه آمیز انباره تعصب

طی سالیانی متمادی در شمار پیشگامان واقعی این دانش، آثاری ثمین و گرانبها از خود 
عنوان   دگان متاخر که بعضاً بهها حتی توسط مشاهیر نویسن های آن باقی گذاشته و آموزه

 .اند، بدون ذکر مأخذ مورد استفاده واقع شده است بنیانگذاران این تعالیم شناخته شده
های هفدهم و هجدهم میالدی  با این وجود چنانچه اجتناب از ذکر مأخذ در سده

 در محافل علمی اروپا مرسوم بوده و در تحقیق و نگارش پرهیز و یا عدم توجه به ذکر
نام صاحبان اولیه عقاید رویه شده باشد، امری طبیعی خواهد بود، در غیر این صورت 

تواند شایسته  ناجوانمردی علمی و یا سرقت عالمانه حداقل انتسابی است که می
ها و بلكه  نویسندگانی باشد که بی محابا خود را صاحبان عقایدی معرفی کردند که سال

 (.7: 1365صادق و غزالی، )شده بود  ها ساخته ها قبل از حیات آن قرن
های  های اقتصادی به استثنای مواردی اندک که به جنبه نگاران اندیشه تاریخ

تحلیلی تفكر اقتصادی در عهد یونان باستان مختصراً اشاره داشته اند، اغلب سعی 
بت البته این نس. نسبت دهند 16و  17های    کنند تاریخ تولد دانش اقتصاد را به سده می

« در اروپا»در حالی درست است که گفته شود تولد دانش اقتصاد طی سالهای مزبور 
ها تولد  ای که به اعتبار آن های اولیه صورت گرفت؛ چرا که در حقیقت بسیاری از آموزه

این علم در غرب شهرت گرفت در آثار نویسندگانی که قبل از این دوره در دنیای 
فصیل به موضوعاتی از آن قبیل پرداخته بودند وجود زیستند و به دقت و ت اسالم می

داشت و با تأخیری چند صد ساله مورد دریافت و استفاده دانشمندان غرب قرار گرفت، 
های دنیای غرب با تاخیری بعضاً چند ساله مورد دریافت  گونه که امروزه نوآوری همان

فناوری ارتباطات مدرن این  گیرد البته به مدد و استفاده اندیشمندان جهان سوم قرار می
 (.6: 1365صادق و غزالی، )باشد  تر شدن نیز می فاصله زمانی در حال کوتاه
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گذاری، پول، بهره، سازمان  ها، قیمت مباحث اقتصادی فراوانی از قبیل قیمت
از جمله مسائلی .... گذاری و  ها، قانون اقتصادی، حقوق مالكیت، دستمزدها، مالیات

قدمتی بسیار کهن نزد علمای مسلمان بوده و بسیاری از این مباحث هستند که دارای 
 ها قرار گرفته است هایی درخور تحسین مورد توجه و تجزیه و تحلیل آن با دقت
 . (45: 1170دووی ، )

طور  ها به های اقتصادی آن گرچه تحلیل میزان تأثیرگذاری افكار و اندیشه
ها در طرح  یژه در دنیای غرب و پیشتازی آنو های آینده به ها و نسل مشخص بر سلسله

بسیاری از مباحث که امروزه در دنیای علم اقتصاد حائز اهمیت فراوان است مستقیماً 
مورد هدف نبوده است لیكن مطالعه این آراء و نقاط تمرکز اندیشمندان مسلمان طی 

حث محوری این دهد تا چه اندازه مبا ها قبل از تولد علم اقتصاد در غرب نشان می قرن
 .علم در دنیای اسالم قدمت داشته و مورد توجه قرارگرفته است
گذاری بسیاری از آراء و  نوآوری و سهم علمای مسلمان در طرح و تأسیس و پایه

شده و نیز در  های فكری محسوب می عقاید که در عهد خود نقاط آغازین این حرکت
د استفاده قرار گرفته در حالی است که تر از قبل، مور آثار متاخرین به مراتب گسترده

عنوان ماخذ اولیده در آثار متاخرین مطرح نشده   ها به های علمی و آثار آن شخصیت
 . است

شدود کده    با کنكاش در نظریات اقتصادی خواجه نصیرالدین طوسدی معلدوم مدی   
 چگونه ششصد سال قبل از آدام اسمیت اسكاتلندی، در جهان اسالم و در ایدران تجزیده  

های علمی اقتصادی وجود داشته است و مطالعه آثار و نظریدات اقتصدادی وی    و تحلیل
برای اساتید و دانشجویان رشته اقتصاد این فایده را دارد که به خود آیند و ببینند چگونه 

همچندین  . اندد  گذشتگان ما نوآوری و پیشگامی در طرح نظریات اساسی اقتصداد داشدته  
های علمیه و طالب علوم دینی نیز این فایدده را در   سین حوزهمطالعه این آثار برای مدر

بر دارد که دریابند چگونه گذشتگان ما در متن دین و اخالق، نظریات اقتصادی نداب را  
 .اند عرضه داشته -باشد که خود جزئی از دین می –

های اقتصادی آمدده   به همین ترتیب برخالف آنچه در کتب تاریخ عقاید و اندیشه
اند باید گفت ابدن خلددون تونسدی پددر      ام اسمیت را پدر علم اقتصاد معرفی کردهکه آد

زیرا او بود که برای نخستین بار اهم مسایل اقتصادی را بده تجزیده و   . علم اقتصاد است
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او نیز همانند اسمیت مباحث اقتصادی را بصورتی علمدی مطدرح   . تحلیل علمی در آورد
ی را که بیانگر اقتصاد زمان خود وی بدوده اسدت   های اقتصاد ساخت و کوشید تا تئوری

ها روش عینی و تجربدی را انتخداب کدرد و     گونه تئوری او نیز در طرح این. عنوان نماید
گونه که اسمیت علل ثروت و تولید  گرایی نیز اجتناب نمود و همان المقدور از ذهن حتی

ه از سیسدتمی از علدل و   خلدون نیز تحلیلی تداریخی و بدا اسدتفاد    کند، ابن را تحلیل می
تدری از تولیدد ثدروت و یدا بدالعكس عوامدل        های اصدلی و کامدل   کننده معالیل که تعیین

 (.10: همان)دهد  دست می طور مبسوط و دقیق به باشد را به انحطاط و فقر اقتصادی می
ای کوتاه و سریع بین دو سلسله از علمای اقتصاد در دنیای غدرب   در یک مقایسه

شود که نخستین سلسله از صداحبان عقایدد اقتصدادی     مسلمان مالحظه میو بین علمای 
گیدرد و حتدی قبدل از اقتصداددانان      که در ادبیات اقتصادی غرب مورد توجده قدرار مدی   

رایزنددان کشددورداری و "عنددوان  هددا بودنددد، گروهددی تحددت کالسددیک و مرکانتیلیسددت
معاصر با آخرین سلسله از که این گروه ( قرن هفدهم میالدی)نام گرفتند  "نویسان جزوه

خلدون و قبدل از شداه    پس از ابن)و ابن خلدون ... ا نویسندگان مسلمان از قبیل شاه ولی
 .گیرند قرار می...( ا ولی

مسلمان تا دوره مزبور که شاید صدها که بلكه هزاران اثر گرانسنگ توسط علمای 
ول، مبادله، قیمت، بازار، کنترل ها، پ های اندازه دولت، مخارج دولتی، درآمد دولت در زمینه

هدای ارزی   و نظارت بر قیمت، مالیه عمومی، نیازهای اساسی، اشتغال، امنیت ملی، سیاست
نگداهی   خلدون نیم طوسی و ابن الملک و صدها زمینه دیگر، که کافی است فقط به آثار نظام

است که اولدین نسدل    صورت گیرد، تالیف و انتشار یافته بود، و دقیقاً در پایان دوره مزبور
از نویسددندگان اقتصدداد یعنددی جددزوه نویسددان و رایزنددان کشددورداری و پددس از آن       

 .کنند   ها و سپس اقتصاددانان کالسیک تولد پیدا می مرکانتیلیست
« دانش خزانه»یا « دانش دولت»عنوان   شود که اقتصاد به به این ترتیب، مالحظه می

از چهارصد سال در دنیای غرب و اروپا گرچه حداکثر بیش «اصول کشورداری»یا 
قدمت ندارد لیكن این ادبیات تحت عناوین بسیاری همچون مالیه دولت، خزانه، دخل 

در آثار ... و خرج دولت، نظام بازار و قیمت و پول، تقسیم کار، سود، دستمزد عادالنه و
است و از  ها بسط پیدا کرده   متفكرین مسلمان، بالغ برشش قرن سبقت نسبت به غربی

روست که باید بپذیریم بواقع عنوان پیشتازی و بنیانگذاری این دانش شایسته پیشگامان  ینا
های هدفمند  ها وتالش تری است که طی سالیان متمادی کوشش وپیشكسوتان متقدم
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 (.12: همان)گرانقدری را انجام دادند و نخستین ادبیات این علم را ساماندهی کردند 
 
 های اقتصادی در جهان اسالم های متمایز تجزیه و تحلیل جهت 5-2-5-1

اندازهای گوناگون و توسط نویسندگانی مختلف و در  موضوعات اقتصادی از چشم
های زمانی خاص، در طول تاریخ  های متنوع و همچنین با توجه به ضرورت قالب رشته

ها را  شاید بتوان پنج جهت متمایز از تجزیه و تحلیل. اسالم مورد توجه قرار گرفته است
 : در این خصوص معرفی نمود

احث مربوط به مسائل اقتصادی در رشته تفسیر که تبیینی است از قرآن اول؛ مب
عنوان جزء الزم قانون قرآنی   آیات قرآنی مربوط به اقتصاد توسط مفسرین به. کریم

تعدادی از کتب ارزنده تفسیری که در دسترس . زندگی بشری توضیح داده شده است
عنوان   به. باشد ا مسائل اقتصادی میشود که در ارتباط ب هایی را شامل می باشد بحث می

های اقتصادی در جهت رفاه  تشویق فعالیت»و « ممنوعیت ربا»هایی در مورد  نمونه بحث
 . از این دسته هستند... و« ها انسان

های  جنبه. «فقه»دوم؛ مباحث مربوط به موضوعات اقتصادی طرح شده در رشته 
رعی توسط فقهای بزرگ اسالمی و شرعی مسائل اقتصادی در کنار سایر موضوعات ش

عنوان نمونه، جوانب شرعی   به. در کتب فقهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
 .به صورتی دقیق در این رشته مورد توجه واقع شده است« مشارکت»و « مضاربه»

های بزرگ اسالمی با هدف تكامل اخالقی، موضوعات اقتصادی  سوم؛ شخصیت
اند که این نوع تحلیل متفاوت از  قی اسالم مورد بحث قرار دادهرا در ضمن نظام اخال
باشد، از این حیث که تحلیل فقهی، وجوه شرعی و حدود آن را بیان  تحلیل فقهی می

که تحلیل اخالقی، بر روح حقیقی اسالم که بر حدود شرعی حاکم است  کند درحالی   می
. سازد رین رفتار اقتصادی رهنمون میت تأکید دارد، روحی که انسان را به سوی پسندیده

تحت این عنوان ( مجددین)گران اسالمی  های علماء، صوفیان، فالسفه و اصالح تالش
 . گیرد قرار می

چهارم؛ تعدادی از کتب اقتصادی سودمند توسط محققین بزرگ اسالمی که در 
ازهای زمانه اند، در پاسخ به نی عین حال مناصب حكومتی مهمی را نیز در اختیار داشته

گیرند  آثاری که تحت این مجموعه قرار می. خود به رشته تحریر درآمده است
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مالیه عمومی، درآمدهای عمومی شامل مالیات بر زمین، مخارج : موضوعاتی از قبیل
 .را در بردارند... عمومی و

هایی عینی از اقتصادهای  پنجم اینكه برخی از محققین و فالسفه اسالمی تحلیل
خلدون و ابن تیمیه حتی تأثیر عرضه و  ابن: عنوان نمونه  به. ود بیان داشته اندزمان خ

باشد مورد تجزیه و  های اقتصاد خرد می ای از تحلیل ها را که مسئله تقاضا بر قیمت
 .اند تحلیل قرار داده
 :گیرند ها از موضوعات اقتصادی تحت سه مقوله قرار می گونه تحلیل این

 ایده آل اقتصادی  های هنجارها و ارزش .1
 وجوه شرعی و حدود موضوعات اقتصادی  .2

 . های تاریخی کاربردها و تحلیل .3

کند که آثار نویسندگان  تاریخ تفكرات اقتصادی متعارف این نكته را تایید می
ها پیش توسط محققین مسلمان صورت  ها قرن غربی زمانی پدید آمد که این تحلیل

ها و  برخی از نهادها، روش»کند،  گیری می نتیجهکه یودووی   طوری همان. گرفته بود
ها  مفاهیمی که قبالً در منابع شرعی اسالمی اواخر سده هشت تكامل یافته بود تا قرن

 (. 211:  1170دووی ، )« بعد هنوز در اروپا پدید نیامده بود
دهد که در اندیشه اقتصادی اسالم همدواره ندوعی    ها به خوبی نشان می این نوشته

در واقدع  . تگی وجود داشته و وجوه مختلفی در این اندیشده نمایدانگر بدوده اسدت    پیوس
بینی اسالمی دارد و همین حقیقت است کده از   اندیشه اقتصادی در اسالم ریشه در جهان

های افراطی جلوگیری کرده و آن را در ارتباط کامل بدا   افتادن این اندیشه در دام اندیشه
ویژگدی دومدی کده در    . معنوی اسدالم قدرار داده اسدت    های اجتماعی، سیاسی و اندیشه

عدالت »ها بر  باشد، تأکید فراوان آن اندیشه اقتصادی تمامی اندیشمندان اسالمی فوق می
است، البته ایدن بددان معندا نیسدت کده توسدعه و رشدد اقتصدادی جدایی در          « اجتماعی
یازهای مدردم از سدوی   های آنان نداشته باشد بلكه تأکید فراوان بر بحث ارضاء ن اندیشه

نكتده دیگدر آنسدت کده همدواره از دیدد ایدن        . باشد   دولت با هدف افزایش در تولید می
تر از میزان و اندازه آن بوده اسدت و     اندیشمندان، روش رسیدن به عدالت اجتماعی مهم

 .دانستند ها، عدالت اجتماعی را شرط الزم توسعه می بسیاری از آن
اقتصاد اسالمی فقدان هرگونه تضاد اسدالمی در زمینده    مشخصه دیگر، در اندیشه
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باشد، این اندیشمندان به شدت نگران فقر اقشار ضعیف جامعه بوده و    می« مصالح عامه»
نمودندد ولدی آندان هرگدز در      را تشویق به جبران اشتباهات خود می« رهبران اجتماعی»

 .کردند بینی نمی را را پیشچارچوب نظم اجتماعی اسالمی تضاد منافع بین اغنیاء و فق
در ادامه باید اذعان داشت که اندیشه اقتصاد اسالمی در گذشته اغلب، طبیعت 

ای که در طول دو قرن گذشته رایج  مطالعات سیاسی را داشته و تحلیل اقتصادی به گونه
آنان در حقیقت همواره دیدگاهی جامع از . بوده در طول این دوره متداول نبوده است

های منطقی درصدد بودند تا در سایه  اند و با روش ت تحت بررسی داشتهموضوعا
ها آن شد که  نتیجه این تالش. هایی برای این موضوعات بیابند حل تعالیم شریعت، راه
ای برای بررسی موضوعاتی مانند مطلوبیت، مصالح عامه، عدالت  مجال گسترده

اسالمی در انجام این کار، اغلب همچنین اندیشمندان . اجتماعی و آزادی، فراهم گشت
های اقتصادی بودند، لذا در حال  با توصیف شرایط موجود درصدد رسیدن به تحلیل

توانند مباحثی مانند قیمت، پول، توسعه و رشد  حاضر نویسندگان فعلی به راحتی می
 های این اندیشمندان الملل و غیره را در میان نوشته اقتصادی، وضع مالیات، تجارت بین

 .بیابند

 
 های اقتصادی متفكرین مسلمان نقش و اهمیت بررسی اندیشه 5-2-5-5

های  ها قبل از مغرب زمین در عرصه این ادعا که مشرق زمین بویژه جهان اسالم قرن
ها و بنیادهای  پایه. انكار است قابل اند، حقیقتی غیر مختلف علمی و فناوری پیشتاز بوده

گذاری شد گر چه آگاهانه یا ناآگاهانه   اندیشمندان مسلمان پایهبسیاری از علوم توسط 
 .گردد ها تحت نام دیگران عرضه می های ارزشمند آن ها در میان نیست و ایده نامی از آن

های علمی، دانشمندان مسلمان  در حوزه علم اقتصاد نیز همانند سایر عرصه
های اقتصادی از  رائه تجزیه و تحلیلها قبل از دکتر کنه، آدام اسمیت و دیگران به ا قرن

صورت پراکنده و  عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان که به. اند زوایای مختلف پرداخته
خورد میراث ارزشمند وگرانبهایی است که  غیر منسجم در آثار علمی ایشان به چشم می

دان عمل و های تئوریک و نظری و هم در می ها را هم در عرصه توانایی و توانمندی آن
 . رساند کاربرد به اثبات می

خوشبختانه با وقوع انقالب شكوهمند اسالمی در ایران، حرکتی به سمت 
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های علمی  های متفكران مسلمان در همه زمینه کاوی نظریات و اندیشه بازخوانی و ژرف
اگرچه این حرکت در خالل سه دهه بعد از انقالب . از جمله علم اقتصاد شكل گرفت

های متعددی همراه بوده لیكن این اقدام شایسته، ثمرات مفید و  ز و نشیببا فرا
 . ارزشمندی در تبیین و شناسایی نقطه نظرهای متفكران مسلمان را به همراه داشته است

تواند مانع خودباختگی  خیز، از لحاظ نظری می این خیزش علمی میمون و برکت
حل  پردازان غربی، و از لحاظ علمی، راه نظریههویتی جوامع اسالمی در برابر  و بی

پردازد  ها باشد، زیرا هر نظریه هرچند به مطالعه واقعیات عصر خویش می مشكالت آن
دهد، به خاطر وجوه مشترک بین جوامع و  حل ارائه می و برای معضالت آن جامعه راه

ای در سایر  نهتواند به گو دهد، می صورت عام ارائه می های خود را به این که بحث
خلیلی تیر )جوامع و اعصار استفاده شود و اثر مستقیمی بر زندگی معاصران داشته باشد 

 (.21: 1360تاشی، 
پرداز، چیزی جز  نظریات من یا اندیشمندان نظریه "آنتونی گیدنز معتقد است 

های  نظریات جدید همگی از اندیشه. ها نیست بازسازی نظریات گذشتگان و تحلیل آن
به نظر او مطالعه . "اند شته استفاده کرده و با یک ساختار جدید فكری ارائه شدهگذ

یوسفی، )باشد    سازی می تاریخ یک سرگرمی فكری نیسدت بلكه بحث ابزار اندیشه
1361  :211.) 

های متفكران قدیم  افكار و نوشته ": دارد نیز اذعان می( 1356)مایكل فاستر 
شه بشری هستند که نه تنها نسبت به تمدن خود ما بیگانه نماینده سنت واحدی از اندی
هنگامی که آثار اینگونه . ها و اسالف همین تمدن هستند نیستند، بلكه به واقع سرچشمه
شویم که در طرز  هایی می کنیم، به واقع مشغول بررسی اندیشه نویسندگان را مطالعه می
اند، باز  هایی که پیدا کرده ونیاند و با همه تغییرات و دگرگ تفكر خود ما حل شده
 (. 12:  1356فاستر، )"پذیرند محسوس و شناخت

های کاخ رفیع علم  توانیم ثابت نمائیم در ساختن پایه ها می با بررسی این اندیشه
به نظر می رسد . اند و دانش و تمدن بشری، همه اقوام و ملل، به اندازه خود، سهم داشته

د، مانند رودخانه عظیمی است که از به هم پیوستن علوم بشری در سیر تاریخی خو
رود و نژاد،  نهرهای کوچكی بوجود آمده است و همچنان در افق زمان به پیش می

 . شناسد جنسیت، قومیت و مذهب نمی
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 سؤاالت تشریحی فصل دوم 
طور خالصه بیان   های اقتصادی در یونان باستان را به گیری اندیشه چگونگی شكل .1

 . کنید

های اقتصادی در یونان  هایی با فعالیت های اقتصادی در روم باستان چه تفاوت یتفعال .2
 باستان داشت؟ 

 . طور خالصه شرح دهید  های اقتصادی افالطون را به اندیشه .3

 . عقاید اقتصادی ارسطو را برشمرده، توضیح دهید .4

 . طور خالصه بیان کنید  های اقتصادی در روم باستان را به اندیشه .5

 رین منابع تأمین مخارج کلیسا در قرون وسطی چه بود ؟ ت عمده .1

 . های اقتصادی قرون وسطی را نام ببرید مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اندیشه .7

 .اندیشه اقتصادی اسكوالستیک را توضیح دهید .6

کننده موضوعات اقتصادی در طول تاریخ اسالم، توسط نویسندگان  پنج عامل متمایز .1
 .مختلف را بیان کنید

نظر مایكل فاستر را در خصوص بررسی افكار و نوشته های متفكران قدیم را شرح .10
 .دهید

 
 ای فصل دوم  سؤاالت چهارگزینه

 ترین فعالیت اقتصادی در یونان و روم باستان کدام مورد است؟  مهم .1

 کشاورزی ( ب صنعت( الف
 صیادی و دریانوردی( د تجارت( ج
 است؟  نادرستکدام گزینه در مورد یونان باستان  .2

 .           بازار آزاد کاال وجود داشت( الف
 . بازار آزاد نیروی کار وجود داشت( ب
 .  دادند به صیادی و دریانوردی اهمیت می( ج
 . های تولیدی اقتصادی عمدتاً کشاورزی بود فعالیت( د
نظیر ............ واژه اقتصاد با مفهوم خاص خود برای اولین بار توسط دانشمندان  .3

 . مورد استفاده قرار گرفت............. و .............. 
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 کاتو و سیسرون  -رومی(ب افالطون و ارسطو -رومی( الف
 کاتو و سیسرون  –یونانی ( د افالطون و ارسطو –یونانی (ج
تواند از دالیل اصلی خاموشی هزارساله افكار علمی  ر نمییک از دالیل زی کدام .4

 . اقتصادی در اروپا باشد

 سیطره همه جانبه نظرات مذهبی کلیسای کاتولیک به افكار علمی ( الف
 نفوذ عقاید فقهی و حقوقی یهود ( ب
 های اقتصادی قرون وسطی  تأثیرات فقه رومی بر اندیشه( ج
 ئل علمی در آن دوران عدم وجود تمایل به شناخت مسا( د
 چیست؟ « میشنا»ای به نام  منظور از مجموعه .5

 عقاید اقتصادی موجود در قرون وسطی               ( الف
 عقاید اقتصادی رومیان در قالب اصول مالكیت فردی ( ب
 اصول و قواعد فقه رومی ( ج
 های یهودی عقاید فقهی و حقوقی خاخام( د
شود  کدام اندیشمند معتقد است مطلوبیت یک عمل با لذتی که از انجام آن ایجاد می .1
 . آید بلكه با میزان سعادت حقیقی حاصل از آن ارتباط مستقیم دارد دست نمی به

 سولون( ب سیسرون( الف
 بقراط( د سقراط( ج
 یست؟ کند نوشته ک ای اشتراکی معرفی می که مدینه فاضله را جامعه« جمهوری»کتاب  .7

 ارسطو(ب افالطون( الف
 سولون(د سقراط( ج
گیرندگان و حكمای جامعه باید از بین کدام دسته انتخاب  به عقیده افالطون تصمیم .6

 شوند؟ 

 نظامیان و سربازان ( ب اشراف و فیلسوفان( الف
 تجار و صنعتگران ( د کارگران و کشاورزان ( ج
به عقیده افالطون این طبقه حق گردآوری ثروت ندارد و باید از اموال اشتراکی  .1

 . استفاده کنند

 حكمرانان و فرمانروایان ( ب بردگان و کارگران( الف
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 صنعتگران و کشاورزان ( د نظامیان( ج
 
 . به عقیده افالطون تولیدکنندگان اصلی ثروت در جامعه چه کسانی هستند .10

 قضات ( ب مانروایانحكمرانان و فر( الف
 نظامیان ( د صنعتگران و کشاورزان( ج
 . ارسطو معتقد است ارزش هر کاال به دو عامل بستگی دارد .11

 کیفیت و هزینه تولید   (ب مطلوبیت و هزینه تولید( الف
 مطلوبیت و تعداد تولید کنندگان ( د کیفیت و تعداد تولیدکنندگان( ج
 . کند   می.................. مالكیت شخصی، مالكیت اشتراکی ............... ارسطو ضمن  .12

 را تأیید  –انتقاد از   (ب را هم تأیید –تأیید ( الف
 را هم انتقاد –انتقاد از   (د را انتقاد –تأیید ( ج
  .شود   مربوط می............... ایدئولوژی اقتصادی در روم باستان بیشتر به .13

 توجه به صنایع مختلف به خصوص صنایع نظامی  (الف
 های سایر ملل     کشورگشایی و کسب ثروت از راه تسلط بر ثروت( ب
 داری  اداره امور شخصی توسط خانوارها و دامپروری و گله( ج
 توجه به بخش کشاورزی و ارائه بهترین روش کشت و ابزار کشاورزی ( د
 داری چگونه بوده است؟  باستان در خصوص بردهعقاید دانشمندان روم و یونان  .14

 . اند داری را نفی کرده اکثریت دانشمندان روم و یونان باستان آن دوران برده( الف
 . دانشمندان رومی آن را نفی ولی یونانیان بر آن تأکید داشتند (ب
 . کردند ولی رومیان بر آن تأکید داشتند دانشمندان یونانی آن را نفی می( ج
کردند و آن را مطابق عدالت  دانشمندان رومی هم مانند یونانیان بر آن تأکید می( د

 . دانستند اجتماعی می
شمول و  قانون طبیعت بر محور عقل است و جهان» : این گفته متعلق به کیست .15

ها  ها و مكان توان با آن مخالفت کرد و برای تمامی زمان که نمی طوری ناپذیر، به تغییر
 . «تمعتبر اس

 سیسرون ( ب کاتو( الف
 ارسطو( د افالطون( ج
 های زیر توجه و تأکید بیشتری داشتند؟  رومیان باستان بر کدامیک از اندیشه .11
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 شناختی         اقتصادی و جامعه( ب سیاسی و نظامی( الف
 اقتصادی و نظامی ( د فلسفی و سیاسی( ج
 . شكل گرفت................ اقتصاد اروپا در قرون وسطی بر مبنای  .17

 مارکسیسم( ب مانیتاریسم( الف
 کاپیتالیسم  (د فئودالیسم (ج
 : شود که   در روش تفكر اسكوالستیک چنین گفته می .16

 ایمان بر عقل مقدم است( ب عقل بر ایمان مقدم است( الف
 قانون مقدم استعقل بر ( د قانون بر عقل مقدم است( ج
............. های فكری     توان آموزه ترین مرجع فكری تفكرات اسكوالستیک را می عالی .11

 . دانست

 افالطون( ب کاتو( الف
 سیسرون  (د ارسطو( ج
 . وی از مشهورترین فیلسوفان اسكوالستیک قرن سیزدهم است .20

 شومپیتر( ب آکویناس( الف
 سیسرون ( د کاتو( ج
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 فصل سوم

 (سوداگران)ها  تفكر اقتصادی مرکانتیلیست

 هدف کلی 
هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با عقاید اقتصادی 

 .و تفكرات سوداگران در زمینه اقتصاد آشنا شوندها  مرکانتیلیست

 
 های رفتاری هدف

 : دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
 .گیری مكتب مرکانتیلیست را بیان کنند پیشینه و چگونگی شكل .1

 .را توضیح دهندزوال تفكر سوداگری های پیدایش و علل  زمینه .2

 .ها را بیان کنند مرکانتیلیستمنابع اصلی ثروت از دیدگاه  .3
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 مقدمه 
بر عقاید اقتصادی تسلط  1741تا  1500های  در فاصله سال 1تفكر مكتب مرکانتیلیسم 

نام مرکانتیلیسم یا سوداگران بعدها خصوصاً توسط آدام اسمیت به این طرز . داشت
اقتصادی برای یک کند که بهترین سیاست    می این نام در حقیقت بیان. تفكر اطالق شد

کند ثروت بیشتری جمع    می کشور همان بهترین روش برای یک تاجر است که تالش
 .کند و محصول خود را به قیمت باالتر بفروشد

شود و نوعی اقتصاد  در ابتدای رنسانس، اندیشه فئودالی آرام آرام کنار گذاشته می
دارد پا به عرصه ظهور کید تأ داری که بر بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی سرمایه
این اندیشه که همان اندیشه سوداگرایان اولیه است علیرغم اینكه از مبنای . گذارد می

مبنای اصلی این . بودگذار  تأثیر بر اقتصاد آن روزگار ،تئوریک قدرتمندی برخوردار نبود
منظور تفكر انباشت هر چه بیشتر فلزات قیمتی، خصوصاً طال و نقره است و برای این 

از این . شود تجویز می 2دخالت دولت در اقتصاد خصوصاً در امر صادرات و واردات
هایی مثل  نمودند و فعالیت رو، آنان مبادله را عامل افزایش ثدروت برای کشور تلقی می

 . نامیدند های غیر مولد می کشاورزی و صنعت را فعالیت
ی با یكدیگر اتفاق نظر هر چند سوداگران در مورد بسیاری از مسائل اقتصاد

 : بندی کرد زیر دستهصورت  به توان عقیده عمومی آنان را کلی می طور  به ، اما3نداشتند
تاکید بر موازنه نسبت -2 ؛طال ، نقره و فلزات قیمتی به عنوان منبع اصلی ثروت-1

 .دخالت دولت در اقتصاد-3 ؛ وبازرگانی

 
 منبع اصلی ثروت عنوان   به طال، نقره و فلزات قیمتی 2-1

عامل ترین  مهم عنوان  به آوری طال، نقره و فلزات گرانبها را از آنجا که سوداگران جمع
دانستند، هر راهی را که بتواند  برای افزایش قدرت اقتصادی و ثروتمند شدن کشور می

 . کردند آوری طال و نقره و فلزات قیمتی بیانجامد تجویز می به جمع

                                                                                                                                        

1. Merchantilism 
 . غالباً این دخالت به صورت کنترل شدید صادرات و تشویق وسیع واردات فلزات قیمتی بوده است .2

بندی های مختلفی مثل سوداگران اولیه و ثانویده   کنند و به دسته رو برخی سوداگران را از یكدیگر جدا می از این .3
 . کنند و نظایر آن تقسیم می
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آوری فلزات گرانبها در بسیاری از کشورهای اروپایی  این زراندوزی و جمع
کن و فیلیپ دوم موانع  شد، مثالً در اسپانیا و پرتغال در زمان سلطنت شارل توصیه می

بسیاری برای خروج فلزات گرانبها وضع گردید و از سوی دیگر با ناوهای دولتی 
های جدید به این کشدورها حمل  مینهای دریایی، طال و نقره را از سرز کاروان
 . کردند می

ثروت »متفكر معروف انگلیسی در کتاب خود با نام  1نادر انگلستان، توماس م
ترین روش دولتمندی را تجارت خارجی معرفی  ساده« انگلیسی از راه تجارت خارجی

های خارجی و  وی که اولین متفكری است که متوجه تفاوت موازنه پرداخت. کند می
کند که اگر در روابط تجاری با خارج  موازنه بازرگانی خارجی شده است، بیان می

کشور ارزش کل صادرات بیشتر از ارزش کل واردات باشد، هر چند برای واردات 
مقادیری طال و فلز قیمتی به خارج صادر شود، چون اضافه صادرات برای کشور وجود 

 . اشكالی ندارد ،دارد
هایی وجود  د و فروش طال و نقره در آن دوران بود تفاوتدر هلند که مرکز خری

شد دارای سیاست فلزی  بانک آمستردام که اولین بازار پولی اروپا محسوب می: داشت
بر خالف تفكرات مرکانتیلیستی در اسپانیا و فرانسه، سیاست پولی بانک . متفاوتی بود

جالب توجه این . ار بودآمستردام بر اساس آزادی ورود و خروج فلزات قیمتی استو
های خود را  است که با وجود چنین آزادی، صاحبان سرمایه خارجی مایل بودند سپرده

 ،توان گفت در هلند، و به خصوص بانک آمستردام میرو  این از .به این بانک منتقل کنند
اعمال سیاست زراندوزی از طریق عملیات بانكی و توسعه تجارت آزاد خصوصاً از 

 . و نقل دریایی شكل گرفت طریق حمل
اقتصاددانان فرانسوی . سوداگری و زراندوزی در فرانسه به شكل دیگری بود

توان طال و نقره  تولید و صدور کاالهای کشاورزی و صنعتی میوسیله   به معتقد بودند
ژان باتیست . شد بیشتری انباشت، هر چند توسعه صنایع بر کشاورزی ترجیح داده می

میالدی و در زمان  1111نظران اقتصادی فرانسه است و در سال  صاحب ،که از2کلبر 
حكومت لویی چهاردهم وزیر دارایی گردید، عقایدی داشت که به نهضت کلبرتیسم 
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وی معتقد بود باید از واردات کاالهای صنعتی حقوق گمرکی باالیی . معروف است
او همچنین . عاف باشندگرفته شود و واردات فلزات قیمتی از پرداخت حقوق گمرکی م

معتقد بود باید صنایع خصوصاً صنایع نوزاد مورد کمک و مساعدت دولت قرار گیرند و 
 . رانی توسعه یابند ها و بنادر بزرگ کشتی شاهراه ،برای تسلط بر بازارهای خارجی

 
 تاکید بر موازنه مثبت بازرگانی  -2-5

سوداگران معتقد بودند که هر کشوری باید برای بدست آوردن ثروت بیشتر 
تالش نماید تا موازنه بازرگانی خود با سایر کشورها را مثبت نماید، به عبارت دیگر 
باید تالش نماید تا صادرات بیشتری به سایر کشورها در مقایسه با وارداتش از 

 و ارز و فلزات قیمتی بیشتری انباشت کشورهای دیگر داشته باشد، تا بدین وسیله طال
تر شدن قدرت اقتصادی و در نهایت برتری کشور نسبت  نماید و این امر موجب اضافه
 . به سایر کشورها خواهد شد

بدین ترتیب سوداگران بر این عقیده بودند که تشكیل یک دولت مرکزی مقتدر 
از این رو در کنار . نماید ترمحقق تر و راحت تواند رسیدن به اهداف فوق را سریع می

با این وجود . نمودند سیاست موازنه مثبت بازرگانی یک حكومت قوی را توصیه می
همه طرفداران و متفكران این مكتب بر سر تشكیل یک دولت قدرتمند اتفاق نظر 

های دیگری را برای برقراری یک موازنه مثبت بازرگانی  حل نداشتند و برخی راه
 . دنمودن پیشنهاد می

به عنوان مثال در اسپانیا و پرتقال سیاست حكومت وقت این بود که باید هر چه 
های طال و نقره را اندوخت و نباید اجازه خروج فلزات گرانبها را از کشور  بیشتر شمش
ها و هر وسیله ممكن  ها این بود که با کشتی حتی توصیه و تالش حكومت. صادر کرد

های  های تحت استعمار و سرزمین ا به خصوص سرزمینفلزات گرانبها از سایر کشوره
یا بلیونیسم   این گروه شمش طلبان. تازه کشف شده به داخل کشور آورده شود

 . شدند که طرفدار ذخیره شمش طال و فلزات قیمتی بودند خوانده می
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شد ولی شكل آن  هر چند در انگلستان هم تا حدودی این نوع سیاست اعمال می
در انگلستان دولت از تجار  سپانیا و پرتقال اندکی تفاوت داشت،با کشورهای ا

کنند را  خواست که در معامالت خود با خارج کشور بیش از طالیی که خارج می می
 . وارد نمایند

متفكر و اقتصاددان انگلیسی   نكته حائز اهمیت در این زمینه نظر توماس مان
و موازنه پرداختها بیان کرد که لزومی او با درک تفاوت بین موازنه بازرگانی . است

ندارد که حتماً موازنه بازرگانی بین انگلستان و سایر کشورها مثبت باشد، بلكه باید 
هایی  به عقیده مان باید به ارزش کل دارایی. تالش نمود که موازنه پرداختها مثبت شود

قیمتی و کاالهای  که عالوه بر طال و فلزات. گیرد توجه کرد که مورد مبادله قرار می
مدت و مبادالت پولی و ورود و خروج ارزها  های بلندمدت و کوتاه مورد مبادله، سرمایه
کند که آنچه اهمیت دارد مثبت  در حقیقت توماس مان بیان می. شود را هم شامل می

شدن تراز مجموع ارزش کل کاالها و خدمات مورد مبادله دو کشور است و رابطه بین 
. دات یک یا چند کاالی خاص مثل طال و نقره اهمیت چندانی نداردصادرات و وار

کند که حتی ممكن است صادرات طال بهتر از واردات آن باشد و  توماس مان تاکید می
به این شكل که کشور با صادر کردن طال بتواند . برای کشور نفع بیشتری داشته باشد

ادراتی بتواند صادرات ارزشمندتری ارز بدست آورد و به وسیله آن با تولید کاالهای ص
واحد ارز به دست  yکند و  واحد طال صادر می xداشته باشد و در واقع مثالً اگر 

ارزش   y2خود کاالهایی تولید و صادر کند که مثالً  yآورد بتواند با سرمایه  می
 . واحد طال تبدیل کندx2صادراتی را به 

توان مزایای حاصل از تجارت را حداکثر نمود که  بنابراین به نظر مان زمانی می
 . کاالهای صادراتی را تا حد امكان با قیمت باالتری به فروش رساند

ها به مكتب سوداگری در انگلستان و  توان گفت نگاه حكومت در مجموع می
رتری اقتصادی و در هلند تا حدودی با اسپانیا و پرتقال تفاوت داشت و هر چند ب

نهایت سیاسی در اسپانیا و پرتقال به وسیله گردآوری طال و نقره و فلزات گرانبها 
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شد اما در انگلستان و هلند توجه به توسعه حمل و نقل دریایی و  توجیه می
 .های پولی و مالی نیز در کنار ذخیره طال و نقره و فلزات گرانبها مورد تاکید بود سیاست

توان آن  یاست سوداگری مبتنی بر توسعه صنعتی بود و به نوعی میدر فرانسه س
چرا که سیاست فرانسه کسب ثروت از طریق توسعه . را مرکانتیلیسم صنعتی خواند

دو   کلبرتیسم و تجربیات پولی جان ال. صنعتی به خصوص تولید کاالهای تجملی بود
که وزیر دارایی در   کلبرژان باپتیست . نمونه از تجربیات سوداگری در فرانسه است

که صنایع اعتقاد داشت دولت لویی چهاردهم و از اقتصاددانان مشهور فرانسه نیز بود 
فرانسه باید مورد حمایت قرار گیرد و خروج کاالهای صنعتی مورد حمایت دولت باشد 
 . و برای ممانعت از ورود کاالهای صنعتی خارجی عوار  گمرکی سنگین وضع شود

اجازه تاسیس یک بانک به نام  1711زمان لویی چهاردهم و در سال جان ال در 
هر چند انتشار . سال از دولت فرانسه دریافت نمود 20بانک عمومی را برای مدت 

اوراق تجاری این بانک به دلیل تنزیل کم آن از سوی بانک در فرانسه با استقبال زیادی 
خلع ید از صاحبان سهام اولیه و های دولت، به خصوص  مواجه شد اما به دلیل دخالت

تغییر ماهیت بانک از یک بانک خصوصی به یک بانک عمومی سلطنتی، عدم اعتماد 
 .عمومی در نهایت ورشكستگی این بانک را به دنبال داشت

 

 دخالت دولت در اقتصاد  2-2
ها برای تحقق شعارها و عقاید خود وجود یک دولت نیرومند مرکزی را  مرکانتیلیست
دانستند، زیرا دخالت دولت در بازرگانی، حمایت دولت از صنایع و  کامالً موجه می

برقراری قوانین صادرات و واردات به منظور تحصیل هر چه بیشتر طال، نقره و فلزات 
در عقاید رو  این از .پذیر نبود گرانبها بدون وجود یک دولت قدرتمند و مسلط امكان

شد که بیشترین دخالت را در اقتصاد  فق تلقی میمرکانتیلیستی، دولتی خوب و مو
 ،هر چند با ظهور سوداگرایان ثانویه که تفكرات نزدیک به کالسیک داشتند. نمود می
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بسیاری از عقاید اولیه سوداگری نظیر دخالت دولت مورد نقد و تجدید نظر قرار 
 .  گرفت
سوداگری را به ترتیب پردازان مكتب  کلی اگر بخواهیم برخی از نظریه طور به

 1کرتین ، مون(1571-1141)ن ام  توانیم از سوداگران اولیه به توماس زمان نام ببریم، می
که ها  آن اشاره کرده و از متاخرین( 1111-1163)کلبر   باتیست  و ژان( 1121-1575)

تحوالت و اصالحاتی را در اندیشه سوداگری ایجاد کردند و آن را به عقاید کالسیكی 
-1704) 3الک  ، جان(1123-1167) 2پتی  پیوند زدند به صاحبنظرانی چون ویلیام

 ال ، جان(1160-1733) 5کانتیلون  ، ریچارد(1171-1733) 4ماندویل  ، برناند(1123
. (162: 1363دادگر، ) اشاره کرد( 1712-1760) 7و جیمز استوارت(  1721-1171) 1

 . 6نمایند یبرالیسم کالسیک نیز معرفی میهر چند برخی، اینان را جزء سردمداران ل
در طول قرن هجدهم نظریات سوداگرایان در عمل مشكالت زیادی ایجاد کرد و 

یكی از دالیل این مشكالت . به تدریج صحت نظریات آنان مورد تردید قرار گرفت
های  توجه بیش از حد آنان به موازنه مثبت بازرگانی بود که علت بروز بسیاری از جنگ

مدت  مضافاً اینكه بر اساس نظریات جدید در آن زمان، هر چند در کوتاه. ن زمان بودآ
مدت به دلیل  باشد، اما در بلند( یا منفی)ممكن است کشوری دارای موازنه مثبت 

 . 1المللی این وضعیت به تعادل خواهد انجامید شرایط تجارت آزاد بین
نشینی و جمع شدن تعداد  هربه عبارت دیگر، شاید بتوان گفت توسعه سریع ش

عقاید و افكارشان باعث گردید تا نقدهای  تبادلبیشتری از افراد جامعه در یک محل و 
مضافاً اینكه افزایش ثروت و . جدی بر اصول اساسی مكتب سوداگری صورت بگیرد

های جمع شده  سهولت بیشتر مسافرت در دنیای جدید موجب حرکت تدریجی سرمایه
ای از  و باز شدن افق افكار و همچنین رشد و نمو علوم گردید و این خود مجموعه
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 دکتر فریدون تفضلی  –به تاریخ عقاید اقتصادی  رجوع کنید .6

 .  متفكر انگلیسی در قرن هجدهم است« دیوید هیوم»این نظریه منتسب به   .1
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کردند و از جمله این  ریزی کرد که به شدت افكار قدیم را نقد می جدید را پایه افكار
 .  نقدها عدم امكان وجود موازنه مثبت بلند مدت برای یک کشور بود

آمد، بازار سیاه وجود   به سوداگران اندیشه هایمشكل دیگری که در نتیجه اجرای 
کرد،  ایجاد میها    دی که برای دولتبرای قاچاق ارز و طال بود که به دلیل مشكالت زیا

آوری طال و فلزات  تردیدهایی را مبنی بر صحت طرز تفكر حاکم یعنی تفكر جمع
 . نمود گرانبها مطرح می

کننده سوداگران  در نهایت، با پیدایش انقالب صنعتی در اروپا، مقررات محدود
ابت و آزادی در کسب آمد که اصول رقوجود   به های جدیدی کنار گذاشته شد و اندیشه
ترتیب همراه با افول نظریات مرکانتیلیستی، مكتب  کرد و بدین و کار را توجیه می

های فراوان در حوزه اقتصاد بود پا به  و آزادی« قانون طبیعی»ها که مبتنی بر  فیزیوکرات
 .عرصه ظهور گذاشت

 
 تشریحی فصل سوم  سؤاالت

 .ها را توضیح دهید تهای پیدایش مكتب مرکانتیلیس علل و زمینه .1

 .ها را توضیح دهید منبع اصلی ثروت و نوع نگاه اقتصادی مكتب مرکانتیلیست .2

 ها در مورد نقش و اهمیت دولت در اقتصاد چگونه است؟  عقیده مرکانتیلیست .3

 .های افول مكتب سوداگران را نام ببرید علل و زمینه .4

 .شرح دهیددخالت دولت در اقتصاد از دیدگاه مكتب سوداگران را  .5

 

 ای فصل سوم  چهارگزینه سؤاالت
  است؟ای    تفكر مكتب مرکانتیلیسم مربوط به چه دوره .1

 ابتدای قرن شانزدهم تا اواسط قرن هجدهم ( الف
 ابتدای قرن پانزدهم تا اواسط قرن هفدهم  (ب
 اواسط قرن شانزدهم تا ابتدای قرن هجدهم   (ج
 اواسط قرن پانزدهم تا ابتدای قرن هفدهم   (د
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مبنای اصلی این تفكر انباشت هر چه بیشتر فلزات قیمتی، خصوصاً طال و نقره است  .2
و برای این منظور دخالت دولت در اقتصاد خصوصاً در امر صادرات و واردات 

 . شود   می تجویز

 سوداگران  (ب ها فیزیوکرات (الف
 ها  کینزین( د ها  کالسیک( ج
 . دانستند های غیرمولد می را فعالیت............... های  ها فعالیت تیسمرکانتیل .3

 بازرگانی و تجارت  (ب صادرات و واردات( الف
 کشاورزی و صنعت ( د انباشت طال و نقره و فلزات قیمتی( ج
عامل برای افزایش قدرت اقتصادی و ترین  مهم (ها مرکانتیلیست)به عقیده سوداگران  .4

 ثروتمند شدن کشور کدام گزینه است؟ 

 کشاورزی             ( ب آوری طال و نقره جمع(الف
 صادرات و واردات ( د تجارت( ج
  ها بهترین دولت چه دولتی است؟ به عقیده مرکانتیلیست .5

 . دولتی که بیشترین کشورگشایی و حمالت نظامی را داشته باشد(الف
 . دولتی که بیشترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد( ب
 . امنیت داخلی خود کندتأمین  دولتی که بیشترین تالش را در جهت صلح با همسایگان و( ج
 .دولتی که کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد (د
  خرین دانست؟أتوان جزء مت کدامیک از اندیشمندان مرکانتیلیست زیر را می .1

 مون کرتین( ب مان توماس (الف
 ویلیام پتی ( د ژان باتیست کلبر( ج
 ؟باشد    نمی کدام گزینه از ایرادات و مشكالت اصلی مكتب مرکانتیلیست .7

 ایجاد شدن بازار سیاه برای قاچاق طال ( الف
 توجه بیش از حد این مكتب به موازنه مثبت بازرگانی  (ب
 یک دولت نیرومند مرکزی وجود   به اعتقاد (ج
 .جا به منشاء ثروت که همان طال و نقره و فلزات قیمتی است توجه و اعتقاد بی( د
 بلیونیسم چه کسانی بودند؟.  6
 طرفداران تجارت بیشتر با خارج         (الف
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 طرفداران تشكیل یک حكومت مرکزی مقتدر (ب 
 طرفداران ذخیره شمش طال و فلزات قیمتی     (ج
 طرفداران برقراری یک موازنه مثبت بازرگانی (د  
 در کدام کشور سیاست سوداگری مبتنی بر توسعه صنعتی بود؟.  1
 انگلستان (اسپانیا                 د (پرتقال             ج (فرانسه              ب (الف
 جه شد؟چرا  انتشار اوراق تجاری بانک عمومی فرانسه با استقبال زیادی موا.  10
 به دلیل تغییر ماهیت بانک از یک بانک خصوصی به یک بانک عمومی سلطنتی (الف
 به دلیل خلع ید از صاحبان سهام اولیه بانک (ب
 به دلیل حمایتهای دولت از بانک و ایجاد اعتماد عمومی به آن( ج
 به دلیل پایین بودن نرخ تنزیل اوراق تجاری(د



 

 

 

 

 فصل چهارم

 (طبیعیون)ها  اندیشه اقتصادی فیزیوکرات

 هدف کلی
ها  هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با عقاید اقتصادی فیزیوکرات

 . و علل پیدایش و دالیل افول این مكتب اقتصادی آشنا شوند

 
 های رفتاری  هدف

 : دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
 . ها را توضیح دهند گیری مكتب فیزیوکرات علل و چگونگی شكل .1

 . های پیدایش و دالیل اصلی افول مكتب اقتصادی طبیعیون را بیان کنند زمینه .2

ها را  زیوکراتهای اقتصادی فی تابلو اقتصادی فرانسوا کنه و نقش آن در بیان دیدگاه .3
 .   توضیح دهند
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 مقدمه
در حوزه تفكرات اقتصادی، خصوصاً در اروپا، اوضاع  1771تا  1741های بین  در سال

شده و آثار شروع رو  روبه خاصی حاکم بود، چرا که مكتب سوداگرایی تقریباً با زوال
ولوژیک که های تكن پیشرفت. ویژه در اروپا آشكار گردیده بود داری به تفكرات سرمایه

جانبه در حال وقوع بود، موجب افزایش تولید و  در قالب یک انقالب صنعتی همه
 .اشتغال خصوصاً در بخش صنعت گردید

، و آغاز 3های ساخت موتور اتومبیل ، آغاز زمینه2زنی ، دستگاه پنبه1ماشین بخار
صنعتی کافی های فنی و  ، که از ایتالیا شروع شد، زمینه4های الكتریكی ساخت دستگاه

بسیار تأثیر  شروع این دوره. برای یک تغییر بزرگ و وقوع انقالب صنعتی را فراهم کرد
عمیقی بر تاریخ عقاید اقتصادی گذاشت و نوعی مبنای فلسفی برای حمله اقتصاددانان 

ترتیب مكتب فیزیوکراسی در فرانسه  بدین. های مرکانتیلیستی را فراهم نمود به اندیشه
که به کنفوسیوس اروپا مشهور بود مفهوم مطالعه ( 1114-1774) 5انسوا کنهفر. آغاز شد

مطالعه اقتصادی را با نهضت فلسفی آن زمان در مورد اعتقاد به سازمان طبیعی جهان، 
در واقع او مبنای تفكر اقتصادی را تغییر داده و عمالً آغازگر یک . در یک راستا قرار داد

  .ها یا طبیعیون شناخته شد یزیوکراتتفكر جدید اقتصادی گردید که به نام ف
فیزیوکراسی در لغت به معنای قدرت طبیعت است و از دو واژه یونانی 

از آنجا که . به معنای قدرت تشكیل شده است« 7کراتوس»به معنای طبیعت و « 1فیزیس»
کردند، بر این  که طبیعیون، اقتصاد را جزئی از نظام طبیعی و قوانین طبیعی قلمداد می

ای از قوانین تغییر ناپذیر طبیعی وابسته است و لذا  ودند که، اقتصاد هم به مجموعهباور ب
قدرت قوانین طبیعی به همان اندازه که در فیزیک قوی و معتبر است، در اقتصاد هم 

دانستند  از این رو طبیعیون نظام طبیعت را یک نظام مطلق می. دارای اعتبار و نافذ است
قوانین حاکم بر اقتصاد هم مطلق است، در حالی که امروزه نه  و بر این باور بودند که

                                                                                                                                        

 م  1715سال  .1
 م 1716سال  .2

 م  1711سال  .3
 م  1771سال  .4

5. Francois Quesnay  
6
 Physis 

7
 Kratos  
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توان مطلق دانست بلكه دانشمندان به مطلق بودن بسیاری از  تنها قوانین اقتصادی را نمی
بدین ترتیب به باور طبیعیون قوانین . قوانین موجود در علوم دیگر هم اعتقادی ندارند
رای جامعه، اقتصاد و در نهایت رفاه بشری طبیعی بهترین قوانین موجود و قابل تصور ب

بر اساس استدالل طبیعیون وقتی یک انسان به طور طبیعی در راستای منافع . است
تواند به همین  ها است می کند، جامعه هم که شامل همه انسان شخصی خود حرکت می

ی طبیعیون حتی به نظر خود رنگ اعتقادی و مذهب. شكل به منافع حداکثری دست یابد
. کردند که نظام طبیعت تصادفی نیست و مولود اراده الهی است دادند و بیان می می

بنابراین انسان چه در . بنابراین بهترین و مفیدترین قوانین برای رستگاری بشر است
ها باید فقط به دنبال شناخت این قوانین و اجرای آنها باشد  اقتصاد و چه در سایر زمینه

 . و نه تغییر آن
به این . است ماهیت اصالت فرد دیگر از جوانب استدالل طبیعیون مبتنی بریكی 

معنا که وقتی یک فرد در جامعه کامالً آزاد باشد و بتواند آزادانه منافع خود را حداکثر 
با توجه به اصل تمنا و تمتع بیشتر و جستجوی منافع زیادتر که جزئی از طبیعت ، کند

بنابراین . اقتصادی او به این اساس شكل خواهد گرفتانسان است، پایه و اساس رفتار 
دولت باید افراد جامعه را کامالً آزاد بگذارد و اجازه آزادی کسب و کار بدهد تا به 

کنه مهمترین طرفداران مكتب  عالوه بر فرانسوا. دنبال حداکثر کردن منافع خود باشند
 .دانست «2و دوپو دنمور« 1رابرت تورگو»توان  فیزیوکراسی را می

 
 (طبیعیون)پیدایش مكتب فیزیوکراسی  9-1

، این مكتب در اواخر قرن سوداگرانپس از دو قرن استیالی اندیشه های  
 سوداگریاندیشه های  اجرایبه دلیل . هجدهم میالدی در اروپا مخالفان جدی پیدا کرد

به  دیگر،از سوی . های کشاورزی فدای فعالیتهای صنعتی شده بود فعالیت ،در اروپا
های صنعتی با مشكالت فراوانی  دلیل مقررات دست و پا گیر صنعتی و تجاری، فعالیت

                                                                                                                                        

1
 Robert Jacquea Torgot 

2
 Dupon de Nemours 
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پایین نگه داشتن دستوری قیمت کاالهای کشاورزی، عالوه بر افزایش زمین . مواجه بود
بخش نیروی کار از  جابجاییهای بایر، موجب فرار کشاورزان از روستا به شهر و 

 . ه بودصنعتی شدبخش کشاورزی به 
. پردازان به مخالفت با عقاید مرکانتالیستی پرداختند به تدریج روشنفكران و نظریه

اولین اثر علمی خود در حوزه  1751در راس این متفكران فرانسوا کنه بود که در سال 
و به خصوص کتاب « ها دانه»و « دار کشاورزان اجاره»اقتصاد را با ارائه مقاالتی با عنوان 

 . به رشته تحریر در آورد« تابلو اقتصادی»با عنوان معروف خود 
ها، سقوط تفكرات سوداگرایی در فرانسه  های پیدایش اندیشه فیزیوکرات یكی از زمینه

های وسیع دولت  های سنتی فئودالیسم و ناکارآمدی ناشی از دخالت وجود اندیشه. بود
بر اساس تفكر . ها فراهم کرد در اقتصاد فرانسه، زمینه را برای ظهور اندیشه فیزیوکرات

کننده  ها، جوامع انسانی تحت سیطره و هدایت قوانینی مشابه قوانین هدایت فیزیوکرات
بنابراین حقوق و وظایف و ابعاد کلی زندگی هم طبق آن . جهان فیزیكی قرار دارند

که  این بودها  انسان مثالً در بعد اقتصادی، حق طبیعی و اساسی. یافت قوانین سامان می
توانست جهت  از ثمره کار خود بهره ببرند و دولت در چارچوب قوانین طبیعی تنها می

حفظ آزادی قراردادها و حمایت از جان و مال شهروندان کمترین دخالت ممكن را 
 . داشته باشد

ها، بخش مولد جامعه، بخش کشاورزی و تا حدودی بخش  به عقیده فیزیوکرات
. های صنعت و خدمات نقش خنثی دارند د بخشمعتقد بودنها  آن .معدن است
تواند مازاد تولید داشته باشد و به همین  ها اعتقاد داشتند بخش کشاورزی می فیزیوکرات

 .خاطر معتقد بودند مالیات باید تنها از صاحبان محصوالت کشاورزی گرفته شود
 . (214: 1363دادگر،)
 

 اصالح نظام مالیاتی -9-5
و بر  مالیاتی به خصوص در فرانسه برای مدتی بحث مهمی بودالبته اصالح نظام 

اساس سنت قدیم فرانسه روحانیون از پرداخت مالیات معاف بودند و این طبقه کشاورز 
طبیعیون بر این باور بودند که باید یک نظام . نمود بود که باید مالیات پرداخت می
اقشار جامعه باید به نسبت  های گوناگون شود و همه مالیاتی واحد جایگزین مالیات
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به . مالیات پرداخت نمایند ،در کشاورزی دارند« محصول ویژه»سهمی که از تولید 
تواند ساالنه مازادی اضافه بر هزینه تولید در کشاورزی  عقیده آنها چون زمین می

 . گیرد لذا به این محصول ویژه مالیات تعلق می ،ایجاد کند( محصول ویژه)
تقد بودند که اگر مالیات به کشاورز تحمیل شود موجب کاهش فیزیوکراتها مع

بنابراین مالک زمین است که . توانایی تامین مالی برای محصول سال بعد خواهد شد
 . باید بار مالیات را تحمل کند و نه کشاورز

به عقیده فیزیوکراتها، تكلیف دولت قانون گذاری نیست، بلكه قانون شناسی 
اید مقرراتی وضع کند که از مبانی نظام طبیعی تجاوز و یا یكی از قانون گذار نب. است

. آنها را نقض کند، بلكه باید کوشش خود را در راه تفسیر نظام طبیعت به راه اندازد
دانست، زیرا اگر چه آنها طرفدار تقلیل « آنارشیسم»ها را پیشگامان  نباید فیزیوکرات

ردی سیاسی را نیز درکشور به حد اعلی الزم قوانین مدنی بودند ولی وجود اقتدار و نب
. تا آنجا که آرزوی آنها با آرزوی آزادیخواهان امروز تفاوت کلی دارد. شمردند می

آنها . طبیعیون نه خواهان آزادی مطلق و نه طالب روش سیاسی پارلمان انگلستان بودند
آید با هر  می هایشان بر از آزادیخواهی سیاسی سخت نفرت داشتند و چنانكه از گفته

حكومت مطلوب . نوع تعرضی نسبت به امتیازات طبقه اشراف و دولت مخالف بودند
آنها سلطنت موروثی مقتدر و مرکزی بود که در داخل کشور منحصر و قادر مطلق و از 

حال باید دید که چگونه فیزیوکراتها آزادی . لحاظ سیاست خارجی بدون معار  باشد
آنها . اند اند و به تضاد این دو نكته توجه نكرده یاسی توام کردهاقتصادی را با استبداد س

کردند و بین حكومت مطلق و مستبد  لفظ استبداد را به معنی عادی آن استعمال نمی
است که باید به همه « نظام طبیعی»استبداد فیزیوکراسی حكومت مطلق . نهادند فرق می

استبداد نظام طبیعی از . پذیرفته شود تحمیل گردد و باید از طرف هر فرد دارای شعوری
یابد و برای او  نظر این مكتب در شخص واحدی که رییس قوه حاکمه است تجسم می

از طریق قوه حاکمه باید به « نظام طبیعی»ای جز اجرای قوانین وجود ندارد و  وظیفه
 (.76:  1361تفضلی، ) اجرا در آید و در جامعه ساری و جاری گردد

 
 
 



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

99 

 تابلو اقتصادی فرانسوا کنه  9-2
مفهوم یكپارچگی در نظام اقتصادی « تابلو اقتصادی»فرانسوا کنه در کتاب خود تحت عنوان 

را به شكل گردش خون در بدن تشریح نمود و بدین ترتیب تبیین سازمان اقتصادی و 
برای  تنها راه سازگار« آزادی اقتصادی»توجیه شد و « قانون طبیعی»عملكرد آن از طریق 

 (. 45: 1116کنه، )های اقتصادی معرفی گردید  دستیابی به نظم طبیعی پدیده
لویی پانزدهم که نسبت به دکتر کنه نظر مساعدی داشت اولین نسخه اثر معروف 

 . کنه را که همان کتاب تابلو اقتصادی بود، با دستگاه چاپ دستی به چاپ رساند
اقتصادی مطرح  تابلوو تحلیل  کنه در این کتاب فرو  زیر را برای تجزیه

 .(74: 1361تفضلی،)کند  می
 . استالمللی   بین آل که مبتنی بر رقابت آزاد و فاقد تجارت یک اقتصاد ایده .1

آزادی مالكیت در زمین و دریافت اجاره توسط مالكان از زارعانی که با کار  .2
 . دهند برداری قرار می خویش زمین را مورد بهره

انداز  گردش واقعی ثروت باید طوری انجام شود که هر سال مقدار پس .3
 . ای مساوی شود باقیمانده با هزینه استهالک کاالهای سرمایه

. باشد تجزیه و تحلیل این تابلو محدود به بخش کشاورزی در اقتصاد می
 که نقطه عطف این تجزیه و تحلیل است در بخش کشاورزی تولید« محصول ویژه»
 :شود محصول تولیدی توسط بخش کشاورزی به دو قسمت تقسیم می. ودش   می

برای طبقه کشاورز باقی « محصول ویژه» صورت  به بخشی از محصول که .1
 . ماند می

نظیر اجاره زمین و )بخشی از محصول که کشاورز برای خرید مایحتاج خود  .2
 . کند به طبقات دیگر منتقل می...( آالت کشاورزی و ابزار

به طبقه مالک اجاره  xدهد کشاورز معادل  نشان می 1-4که نمودار  طور همان
همان  x+yکند که این  بابت خرید به طبقه صنعتگر پرداخت می yدهد و معادل  می

کشاورز  ،x+yعالوه بر مقدار )تولید محصول اضافی است که کشاورز داشته است 
 (. دارد شود برای مایحتاج خود نگاه می مقداری محصول که محصول ویژه نامیده می

دریافتی از طبقه کشاورز را بابت خرید کاالهای  xطبقه مالک بخشی از 
گرداند و بخشی را نیز بابت خرید سایر مایحتاج در اختیار  کشاورزی به او باز می
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بابت فروش کاالهای مورد نیاز کشاورز، از  yدل صنعتگر نیز معا. دهد   صنعتگر قرار می
که از مالک گرفته بود جهت  xکند که کل این مبلغ را به اضافه بخشی از    او دریافت می

این فرآیند مانند جریان خون در . گرداند خرید محصول تولیدی کشاورز به او باز می
 .یابد بدن انسان همچنان ادامه می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (67: 1116کنه، ) تابلو اقتصادی فرانسوا کنه 1-9نمودار 
 ها  دولت و نقش آن در نظر فیزیوکرات 9-9

رفتار فردی مخالف ها با هر نوع قانونگذاری و محدودسازی  هر چند فیزیوکرات
ها، وجود  به عقیده آن. نیستها  آن اند، اما این به معنای نفی وجود دولت از سوی بوده

دولت نه تنها بیهوده نیست بلكه نظم و کنترل هرج و مرج تنها با وجود دولت ممكن 
ای که ایشان به آن معتقد بودند این است که دولت مجاز به قانونگذاری  اما نكته. است
بلكه او تنها باید قانون شناس باشد و برای برقراری نظام طبیعت که قانون اصلی  نیست

دولت نباید در امور افراد دخالت کند ها  آن به عقیده. تالش کند ،در این مكتب است
وجود آزادی کامل موجب . کنار بزندها  آن بلكه موظف است موانع را از سر راه
بدین . آن حاصل خواهد شدوسیله   به ام افرادبرقراری قوانین طبیعی شده و سود تم

 كشاورز مالك

 xدريافت اجاره معادل 

 جهت فروش كاالي كشاورزيxدريافت بخشي از 

 xدريافت بخشي از 

 صنعتگر
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دانستند،  توان گفت طبیعیون، که زمین کشاورزی را منشا تولید ثروت می ترتیب می
نظریه مداخله دولت در امور اقتصادی را که مورد نظر سوداگرایان بود به نظریه عدم 

 (.75: 1361تفضلی،)مداخله دولت در امور اقتصادی تغییر دادند 
 
 ها  افول اندیشه فیزیوکرات 9-9
فرد، مطلق  به های تولیدی غیر کشاورزی، اصرار بر نوعی مالیات منحصر توجهی به بخش کم

از جمله نقاط ضعف تفكر  ،نمودن قانون طبیعی و دفاع افراطی از آزادی اقتصادی
عالوه بر اینها مدل کنه که منافع بسیار زیادی داشت خالی از . آید ها به حساب می فیزیوکرات

بر ها  آن بیش از حدتأکید  به عالوه. داد اشكال نبود و همه واقعیات اقتصادی را پوشش نمی
هایی  امانیمالكیت خصوصی و اصرار بر دخالت بسیار کم دولت در اقتصاد موجب نابس

 .های محروم بود توزیع ناعادالنه درآمد و ثروت و به زیان تودهها  آنترین  مهم گردید که
گیری نظریات یكی از مشهورترین  ها در واقع با اوج افول اندیشه فیزیوکرات

او پسر یكی از مامورین . همراه بود( 1727-1761)تورگو  ها یعنی رابرت فیزیوکرات
نسه بود که تحصیالت خود را در پاریس در رشته الهیات به پایان عالی رتبه دولت فرا
وی در آنجا . شد 1از سوی لویی شانزدهم مامور شهرستان لیمژ 1711رساند و در سال 

کشت شبدر و سیب زمینی را شروع کرد و برای استفاده از مواد طبیعی محلی، صنعت 
او را به پاریس احضار  اقدامات وی موجب شد حكومت. سازی را تاسیس نمود چینی

او حقوق کسانی را که کار . کند و سمت وزارت دارایی را به وی تفویض نماید
در عین حال حقوق . های دولتی را به شدت کاهش داد کردند قطع کرد و کمک نمی

نظریات تورگو در عمل با مشكالت مختلفی مواجه شد و . گمرکی غالت را لغو نمود
خواهند مردم را وادار به  نع زیادی بر سر راه کسانی که میاین مشكالت نشان داد موا

وی  1771از این رو، لویی شانزدهم در سال . اطاعت از قوانین طبیعی کنند وجود دارد
های اسمیت و انتشار کتاب ثروت ملل در  را از سمت خود برکنار کرد و با ظهور اندیشه

 (.46: 1347پیرنیا، ) م گردیدگرایان اعال های طبیعت همان سال پایان عمر اندیشه
 
 

                                                                                                                                        

1. Limoges 
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 تشریحی فصل چهارم  سؤاالت
 .ها را توضیح دهید خاستگاه و چگونگی پیدایش مكتب فیزیوکرات .1

مبانی اصلی اندیشه اقتصادی فیزیوکراسی را بیان کرده و بگویید منبع اصلی ثروت از  .2
 ها چیست؟  دید فیزیوکرات

 .دهیدتابلو اقتصادی فرانسوا کنه چیست؟ توضیح  .3

 ها چیست؟ جایگاه دولت و نقش آن در اندیشه اقتصادی فیزیوکرات .4

 .علل افول اندیشه فیزیوکرات ها را شرح دهید .5
 

 ای فصل چهارم  چهارگزینه سؤاالت
آغاز شد و بعد به نقاط مختلف گسترش ................ مكتب فیزیوکراسی ابتدا در  .1

 . یافت

 آلمان (ب انگلستان( الف
 آمریكا (د فرانسه( ج
وی مبنای تفكر اقتصادی را تغییر داد و عمالً آغازگر یک تفكر جدید اقتصادی  .2

 . ها یا طبیعیون شناخته شد گردید که به نام فیزیوکرات

 آدام اسمیت( ب فرانسوا کنه( الف
 دوپو دنمور ( د رابرت تورگو( ج
 توان از طرفداران مكتب فیزیوکراسی دانست؟  یک از اندیشمندان زیر را نمی کدام .3

 فرانسوا کنه( ب رابرت تورگو( الف
 دوپو دنمور(د رابرت مالتوس(ج
  ها بخش مولد جامعه کدام بخش است؟ به عقیده فیزیوکرات .4

 خدمات( ب صنعت( الف
 تجارت خارجی( د کشاورزی (ج
های خنثی هستند و  بخش............... و ............. .های  ها معتقدند بخش فیزیوکرات .5

 . تولید ندارند در نقش چندانی

 کشاورزی و صنعت ( ب کشاورزی و معدن(الف
 خدمات و صنعت  (د خدمات و معدن  (ج
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مفهوم یكپارچگی در نظام « تابلو اقتصادی»فرانسوا کنه در کتاب خود تحت عنوان  .1
 . تشریح نمود........... اقتصادی را به شكل 

 جریان آب در روی کره زمین ( ب فصول مختلف در طبیعت( الف
 حرکت سیارگان دور خورشید( د جریان خون در بدن انسان  (ج
............... آل مبتنی بر  یک اقتصاد ایده ،اقتصادی کنهبا توجه به فرو  کتاب تابلو  .7

 . است

 الملل  رقابت غیرآزاد و فاقد تجارت بین( ب رقابت آزاد و تجارت بین الملل( الف
 رقابت غیرآزاد و تجارت بین الملل ( د رقابت آزاد و فاقد تجارت بین الملل( ج
در بخش کشاورزی « محصول ویژه» منظور از ،با توجه به تابلو اقتصادی فرانسوا کنه .6

  چیست؟

 . ماند   می بخشی از محصول که برای کشاورز باقی  (الف
 . فروشد بخشی از محصول که کشاورز برای خرید مایحتاج خود می(ب
 . کند بخشی از محصول که کشاورز بابت اجاره زمین به مالک پرداخت می( ج
 . آن نباشد و از بین برودبخشی از محصول که کشاورز قادر به برداشت  (د
  ؟نیستها درست  کدام گزینه در مورد فیزیوکرات .1

 . دانستند ها کشاورزی را بخش مولد جهت کسب ثروت می آن (الف
 . با هر نوع قانونگذاری و محدودسازی رفتار فردی مخالف بودندها  آن (ب
 . تواند اداره شود وجود دولت ضرورت نداشته و جامعه بدون دولت هم میها  آن به عقیده( ج
 . تواند موجب برقراری قوانین طبیعی شود وجود آزادی کامل می( د
گیری نظریات کدامیک از اندیشمندان زیر  ها را با اوج های فیزیوکرات افول اندیشه .10

  توان همراه دانست؟ می

 رابرت تورگو (ب فرانسوا کنه( الف
 دوپو دنمور(د دیوید ریكاردو (ج

 



 

 

 

 

 

 فصل پنجم 

 ظهور مكتب کالسیك 

 هدف کلی 
هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با نحوه تفكرات مكتب کالسیک 

 . آن بر تفكرات معاصر و نقاط ضعف و قوت آن آشنا شوندتأثیرات  و نقش و
 

 های رفتاری  هدف
  :دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود

عقاید هر یک را به  ،های مختلف بندی اقتصاددانان مكتب کالسیک به دسته با تقسیم .1
 . تفكیک بیان کنند

سیک و نظریات او در رابطه با تولید اولین اقتصاددان کالعنوان   به عقاید آدام اسمیت .2
 . و نظریه ارزش مبادله و نظریه توزیع ثروت وی را توضیح دهند
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 . لیبرالیسم اقتصادی اسمیت و نقش دولت در اقتصاد را بیان کنند .3

 . نظریات کالسیكی ژان باتیست سه و قانون وی را توضیح دهند .4

 . نظریات توماس رابرت مالتوس در رابطه با موضوع جمعیت را بیان کنند .5

 . نقش دیوید ریكاردو در پیشبرد نظریات کالسیک را تشریح کنند .1

  .نظریه ارزش کار و بهره مالكانه ریكاردو را توضیح دهند .7

 . عقاید جان استوارت میل را در رابطه با مسائل اقتصادی بیان کنند .6

 
 مقدمه 
از اقتصاددانان، آغاز دوره مكتب کالسیک را مصادف با سال انتشار کتاب معروف بسیاری 
 .دانند میالدی می 1771و در سال « ثروت ملل»یعنی ( 1723-1710) 1آدام اسمیت

معمواًل علمای کالسدیک را بده دو دسدته علمدای اقتصدادی خوشدبین و علمدای        
اقتصداددانان خوشدبین عبارتندد از آدام    تدرین   مهدم  کنندد کده   اقتصادی بدبین تقسیم مدی 
 ، و از(1601-1650) 3، فردریددک باسددتیا (1717-1632) 2سدده اسددمیت، ژان باتیسددت 

 ،(1711-1634) 4تدوان بده تومداس رابدرت مدالتوس      اقتصاددانان بدبین نیز میترین  مهم
ان اقتصداددان . اشاره کدرد ( 1601-1673) 1و جان استوارت میل( 1772-1632) 5دیوید ریكاردو

جامعه را به سدمت رفداه    ،خوشبین معتقد بودند که توجه به اصالت فرد و آزادی طبیعی اقتصاد
اقتصاددانان بدبین بر این بداور بودندد کده در صدورت      ،کند و در مقابل و خوشبختی هدایت می

ایدن نظدام آیندده روشدنی      ،داری ثابت بودن شیوه فنی تولید و فشار جمعیدت در نظدام سدرمایه   
  .اشت، رکود، بیكاری و کاهش تولید و فقر در انتظار جامعه خواهد بودنخواهد د

دان کالسیک خوشبین عقیده داشت که گدردش   اولین اقتصادعنوان   به آدام اسمیت
ای عمدل   بده گونده  « دسدت ندامرئی  »طبیعی اقتصاد در یک سیستم آزاد طبیعی از طریدق  

شود و رفداه حدداکثر بدرای     ایجاد میکند که همواره حداکثر منافع عمومی در جامعه  می
یک اقتصاددان کالسیک بددبین  عنوان   به از طرفی رابرت مالتوس. گردد جامعه فراهم می

از طریق نظریه جمعیت و دیوید ریكاردو از طریق نظریه توزیع ثروت، مسائل اقتصادی 
کده جدان    این در حالی اسدت . اند داری را مورد بحث و نقد قرار داده و اجتماعی سرمایه

                                                                                                                                        

1. Adam Smith 
2. Jean Baptiste Say 
3. Fredric Bastiat  
4. Thomas Robert Malthos  
5. David Ricardo 
6. John Stewart Mill 
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هدای مدالتوس و ریكداردو پیشدنهادهایی بده منظدور ایجداد         استوارت میل با قبول نظریه
ابتدا عقاید  ،در ادامه بحث. داری ارائه کرده است اصالحات اقتصادی و اجتماعی سرمایه

کندیم و در ادامده نظریدات     اقتصادی مربدوط بده اقتصداددانان خوشدبین را بررسدی مدی      
 . دهیم رد توجه قرار میاقتصاددانان بدبین را مو

 
 آدام اسمیت 9-1

اثر او کتابی بود که در سال ترین  مهم .در اسكاتلند متولد شد 1723آدام اسمیت در سال 
 . انتشار یافت 1با نام ثروت ملل 1771

ها و  های اقتصادی از فلسفه فیزیوکرات اسمیت در زمینه جریان طبیعی فعالیت
 ،به نظر آدام اسمیت. فرانسوا کنه الهام گرفت الخصوص مفسر اصالت فرد دکتر علی

در این شرایط محرک اصلی  .کندتأمین  اقتصاد باید آزاد باشد تا بتواند رفاه عمومی را
بر اساس این انگیزه، هر فرد در جامعه . فعالیت اقتصادی هر فرد منافع شخصی اوست

بدون آنكه متوجه باشد که کند که سرمایه خود را به بهترین وجه به کار اندازد،  سعی می
بنابراین در یک اقتصاد آزاد، جستجوی منافع . عمل او برای جامعه نیز مفید است

تأمین  کند و در نتیجه رفاه جامعه شخصی با مصلحت و منافع عمومی مطابقت پیدا می
 (. 61:  1361تفضلی، )شود    می

ه خاصی به توج« احساسات یا عواطف اخالقی»کتاب اول آدام اسمیت یعنی 
منتشر شد  1751این کتاب که در سال . ویژگی خیرخواهانه و نوع دوستانه انسان دارد

اما در کتاب دوم خود یعنی ثروت . های اخالقی و فیلسوفانه توجه دارد بیشتر به جنبه
 .ملل مسائل اقتصادی زندگی بشر مورد توجه قرار گرفته است
دهد که  ورد توجه قرار میاسمیت در کتاب ثروت ملل سه اصل کلی را م

 : عبارتند از
 تقسیم کار  .1

 آزادی رسیدن به منافع شخصی  .2

 توجه به منافع عمومی در تدوین سیاست اقتصادی  .3

                                                                                                                                        

 : است« تحقیق درباره ماهیت و علل ثروتمندی ملل»نام کامل این کتاب . 1
"Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"  
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اند که هر  این اصول در نظریات تولید، ارزش مبادله و توزیع ثروت ارائه شده
 . کنیم یک را جداگانه بررسی می

 نظریه تولید 9-1-1
وری  کند که تقسیم کار موجب افزایش بهره ثروت ملل تشریح می آدام اسمیت در کتاب

با . دهد نیروی کار شده و استمرار یک کار مشخص، مهارت نیروی کار را افزایش می
توجه به اینكه به نظر وی تمایل جامعه برای خرید و فروش و وجود انگیزه نفع 

وری است، در  ن بهرهشخصی برای بهبود وضع اقتصادی افراد، دلیلی برای باال رفت
. شود صورت نبود رکود و تداوم تولید امكان تولید بیشتر با هزینه کمتر فراهم می

ها که تنها منبع ثروت را زمین کشاورزی یا  توان گفت بر خالف فیزیوکرات می
توان »دانستند، آدام اسمیت  ها که طال و فلزات قیمتی را منبع ثروت می مرکانتیلیست

هرچند توجه . داند عوامل تولید میترین  مهم یكی ازعنوان   به را« ارتولیدی نیروی ک
اسمیت به نیروی کار است اما سرمایه و زمین را نیز جزء منابع تولید ثروت به شمار 

به نظر اسمیت باالترین سطح بهبود و مقدار تولید با توجه به تقسیم کار ایجاد  1.آورد می
کند اگر بدون تقسیم کار هر کارگر  ه سوزن تولید میای ک شود مثالً در یک کارخانه می

 کند دهد تعداد اندکی سوزن تولید می  تمام مراحل مختلف تولید را به تنهایی انجام
اگر هر مرحله تولید توسط افراد مشخصی انجام شود و هر شخص کار که  حالی در

بنابراین . خواهد شدتعداد بیشتری سوزن تولید  ،ای را در یک مرحله انجام دهد جداگانه
را به ها  آن شود که اسمیت منافع خاصی ایجاد می ،توان گفت در نتیجه تقسیم کار می

 :کند شرح زیر ارائه می
 . شود   می دهد دارای مهارت بیشتری هر کارگر در کاری که انجام می ،با تقسیم کار .1

نیازی به انتقال کارگر از یک کار به کار  ،با کسب مهارت کارگران در حرفه خود .2

                                                                                                                                        

ترین عامل است که اسمیت برای ایجاد ثدروت اقتصدادی    برخی بر این باورند که قدرت تولیدی نیروی کار مهم. 1
کتداب  به نقل از  61تاریخ عقاید اقتصادی، دکتر فریدون تفضلی، انتشارات نشر نی، صفحه )کند  به آن اشاره می
ترین عامل تولید ثروت به عقیده اسمیت سرمایه و افزایش آن اسدت   ای بر این باورند که مهم و عده( ثروت ملل

دلیل این امدر ایدن اسدت    (. 10صفحه  -انتشارات دانشگاه تهران -سیر اندیشه اقتصادی دکتر باقر قدیری اصلی)
داندد در ادامده و در بیدان     و تنها منبدع ثدروت مدی   که اسمیت بعد از آنكه در کتاب اول خود کار را عامل تعیین 

البته باید توجه داشت که اسمیت بده  . کند ترین وسیله افزایش ثروت معرفی می نظریه ارزش خود سرمایه را مهم
نقش آموزش و اهمیت آن نیز آگاه بوده و اشاراتی داشته است؛ لدذا شداید بتدوان نتیجده گرفدت کده وی در آن       

های  البته نویسندگان مذکور در کتاب. تمل بر سرمایه انسانی و فیزیكی در نظر داشته استروزگار سرمایه را مش
  .اند خود به این موضوع اشاره کرده
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شود و برای مهارت پیدا  جویی بیشتر می در زمان صرفه ،بنابراین .دیگر وجود ندارد
 . رود کردن کارگران مختلف زمان بیشتری هدر نمی

 . یابد تولید افزایش یافته و سطح زندگی در نتیجه آن بهبود می ،با مهارت بیشتر .3

کند که اگر کارگران  کند و بیان می تقسیم کار نیز اشاره می البته اسمیت به معایب
باید با اجرای  ،در نتیجه تخصصی شدن زیاد مراحل تولید دچار رکود فكری شوند

 . های متنوع فكری این مشكل را برطرف کرد برنامه
 
 نظریه ارزش مبادله 9-1-5

 :شود که عبارتند از میاسمیت در نظریات خود برای کاال و خدمات دو نوع ارزش قایل 
، منظور از ارزش مصرفی آن چیزی است که «ای ارزش مبادله»و « ارزش مصرفی»

ای همان قیمتی است  اما ارزش مبادله  شناسند، امروزه به نام نفع شخصی یا مطلوبیت می
از نظر اسمیت این دو نوع ارزش . شود که امروزه برای کاالها در نظر گرفته می

مثال کاالیی مثل آب که ارزش مصرفی عنوان   به ارتباط منطقی داشته باشندتوانند  نمی
 .ای چندانی ندارد باالیی دارد و برای زندگی بشر بسیار مهم است، ارزش مبادله

کاالیی مثل الماس که ارزش مصرفی باالیی ندارد و نقش کلیدی در حیات که  حالی در
به عقیده اسمیت کمیابی عامل اصلی . تای باالیی اس بشر ندارد دارای ارزش مبادله

تعیین ارزش مبادله کاالهاست و چون آب در طبیعت فراوان است علیرغم اهمیتش 
رفت و سؤال  هر چند بعدها این نظر اسمیت به شدت زیر. ای کمتری دارد ارزش مبادله

که میزان کاری را  ،اسمیت عالوه بر موضوع کمیابی. این تحلیل اسمیت را غلط دانستند
وی . داند   میمؤثر  ای برای تولید یک کاال صورت گرفته است در تعیین ارزش مبادله

محصول و « قیمت بازاری»کند، یكی  همچنین دو نوع قیمت را برای کاالها معرفی می
ها متوجه  علت این است که اسمیت در ضمن مطالعه قیمت. آن« قیمت طبیعی»دیگری 
ری در ماهیت آن رخ نداده همواره دارای یک شود که یک کاالی خاص که تغیی می

. ارزش حقیقی آن کاال ثابت بوده و تغییر نكرده استکه  حالی در قیمت ثابت نیست
بنابراین به این نتیجه رسید که دلیل این تغییر قیمت یک کاالی خاص هزینه تولید آن 

یا بازاری را بنابراین او قیمت جاری . کند   می تفاوت ،های مختلف است که در زمان
داند که پیوسته در حال تغییر است و در نتیجه عرضه و تقاضای بازار تعیین  قیمتی می
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شود و قیمت طبیعی نوعی قیمت  تعادلی است که از راه حذف آزادانه نوسانات  می
 . شود   می بازار و رسیدن به یک وضعیت با ثبات ایجاد

مشهور   «دست نامرئی»بعدها به  اسمیت بر این باور است که مكانیسم خودکار که
به این ترتیب که وقتی . کند های بازاری و طبیعی را به یكدیگر نزدیک می شد، قیمت

کنند  قیمت بازاری از قیمت طبیعی باالتر است تولیدکنندگان محصول بیشتری تولید می
دهد و به قیمت  قیمت بازاری آن را کاهش می ،و افزایش عرضه محصول تولیدی

کند و زمانی که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت طبیعی آن  نزدیک می طبیعی
کنند و کاهش عرضه موجب باال رفتن  کنندگان محصول کمتری را تولید می است، تولید

 . شود قیمت بازاری و نزدیک شدن آن به قیمت طبیعی می
 

 نظریه توزیع ثروت 9-1-2
. شود بین کارگر و کارفرما تقسیم میبه عقیده اسمیت منافع حاصل از فروش محصول 

اما به . گیرد توان گفت همه منافع در اختیار کارفرمایان یا کارگران قرار می به عبارتی نمی
ها  آن آن گونه که حقها  آن عقیده آدام اسمیت به دلیل رقابت بین کارگران دستمزد

کند که برای  ی میای بررس شود، در واقع اسمیت اقتصاد را در مرحله است پرداخت نمی
صورت  به بنابراین ارزش پولی باید .شود تولید از نیروی کار، زمین و سرمایه استفاده می

 . دستمزد به نیروی کار، سود سرمایه و اجاره زمین تقسیم شود

 
 دستمزد  9-1-9

در مورد دستمزد او معتقد است بین کارگر و کارفرما در چانه زدن برای تعیین آن 
گوید کارفرمایان همواره برای اینكه دستمزد باال نرود  او می. وجود نداردقدرت مساوی 

تری برای  کارگران هم اتحادهای ضعیفکه  حالی در دهند، یک اتحاد نامرئی تشكیل می
تری  آوردن شغل دستمزدهای پاییندست  به باال بردن دستمزد دارند و هم گاهی برای

 . کنند پیشنهاد می
در چانه زدن دستمزد قدرت باالتری معموالً  چه کارفرمایانوی معتقد است اگر 

دارند اما تعیین یک دستمزد حداقل برای امرار معاش کارگران فقیر ضرورت دارد هر 
ای رو به رشد باشد، تولید و اشتغال با سرعت بیشتر رشد کند و رشد  چند اگر جامعه
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باالتر از نرخ دستمزد طبیعی تواند در سطحی  جمعیت کارگران باال رود نرخ دستمزد می
 . که همان نرخ دستمزد حداقل معیشت است قرار گیرد

 سود 9-1-9
در مورد سود، اسمیت معتقد است که صاحبان سرمایه که زیان مربوط به ریسک 

کنند باید انتظار سودی را نیز داشته باشند تا ضمن جبران  گذاری را قبول می سرمایه
اسمیت معتقد است سود سرمایه در . آورنددست  به نیزریسک مذکور مقداری مازاد 

تواند موجب  افزایش سرمایه میکه  طوری به رابطه معكوس با سطح دستمزد قرار دارد
تواند به دلیل افزایش رقابت  از آنجا که کاهش نرخ سود می. پایین آوردن نرخ سود شود

کنندگان  تالش تولید بین بازرگانان برای کسب سود باشد، این افزایش رقابت موجب
شود و این خود    می برای به خدمت گرفتن نیروی کار مخصوصاً نیروی کار متخصص

باید اشاره کنیم که اسمیت بین سود و بهره تفاوت . تواند به رشد دستمزدها بیانجامد می
 . داند وی بهره را بخشی از سود ناخالص میکه  طوری به چندانی قائل نیست

 

  نظریه رشد اقتصادی  9-1-6
. آدام اسمیت برای نظریه رشد اقتصادی خود فر  هایی را در نظر گرفته است

 : عبارتند از مهمترین این فرو  .مدل فقط در قالب این فر  ها قابل تحلیل است
آزادی تجارت در داخل و اشتغال کامل،  عدم دخالت دولت، کامل، رقابتوجود شرایط 
این که محصول سال  اد تک محصولی در بخش کشاورزی ووجود شرایط اقتصخارج، 

اسمیت مدل خود را در دو وضعیت  .دهد قبل سرمایه اولیه سال جاری را تشكیل می
یكی در حالتی که محصول سال قبل صرف تولید دوره جاری می شود و دیگری در 
ن حالتی که تمام محصول سال قبل صرف تولید نمی شود و بخشی از آن صرف کارگرا

 . ارائه می کند ،می شود غیر مولّد
 : متغیرهایی که در این مدل به کار رفته اند عبارتند از

Yt  = مقدار محصول در دوره جاری 
Yt-1  = مقدار محصول در دوره قبل 
Wt  = دستمزد کارگر بر حسب محصول ذرت در دوره جاری 

P  =بازده یا تولید متوسط کارگر که ثابت فر  می شود . 
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 . تعداد کارگری که با محصول سال قبل می توان استخدام کرد=  

G = 
       

    
 نرخ رشد اقتصادی 

 ،اگر فر  کنیم که فقط یک نوع کارگر وجود دارد و آن هم کارگر مولد است
لذا تمام محصوالت . یعنی شرایط اشتغال کامل حاکم است و هی  نیرویی بیكار نیست

محصول . صرف استخدم نیروی کار برای دوره جاری می شود به دست آمده دوره قبل
کارگر به دست می آید  دوره جاری از تعداد کارگران استخدام شده ضرب در بازده هر

 : یعنی

(1)                                                          
    

  
   

مراحل ریاضی زیر را ( 1)برای به دست آوردن نرخ رشد اقتصادی از رابطه 
 : دهیم انجام می

 :را کسر می کنیم 1عدد ( 1)از دو طرف رابطه 

(2                                            )  

    
   

 

  
   

 :مخرج مشترک می گیریم( 2)از طرف چپ رابطه 

(3  )                                                   

    
 

 

  
   

 :نرخ رشد اقتصادی است یعنی( 3)سمت چپ رابطه 

 (4   )                                                     
 

  
   

نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیم با بازدهی نیروی ( 4)رابطه 
از  .تفسیر رابطه فوق بسیار ساده است. داردکار و رابطه معكوس با دستمزد نیروی کار 

 Pبا  Gدر صورت قرار گرفته و عالمت آن مثبت است بنابراین  Pنظر ریاضی چون 
نیز چون در مخرج قرار گرفته و عالمت آن مثبت است، بنابراین  W. رابطه مستقیم دارد

G  باW از نظر اقتصادی چون . رابطه معكوس داردP و هرچه  بازدهی نیروی کار است
بازدهی نیروی کار افزایش یابد با فر  ثابت بودن دستمزد، رشد اقتصادی افزایش می 

کارفرما تعداد  ،اگر بازدهی نیروی کار ثابت باشد با کاهش دستمزد Wدر مورد . یابد
کارگر بیشتری استخدام می کند و این امر موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید می 

ا نسبت آنها ثابت بماند نرخ رشد اقتصادی ثابت خواهد یW و Pمتغیر  اگر هر دو. شود
 . ماند
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 : اکنون اگر فر  کنیم که در اقتصاد دو نوع کارگر وجود دارد
نیروهایی هستند که در بخش کشاورزی اشتغال به کار دارند و در : مولّدکارگران 

 . تولید ذرت مشارکت دارند

بخش های دیگر اشتغال به کار دارند و نیروهایی هستند که در : کارگران غیرمولّد
، وکالت، پرستاری و سایر مشاغل در تولید محصوالت غیرکشاورزی مثل معلمی

 . ماتی اشتغال دارند ولی در تولید محصول ذرت مشارکتی ندارندخد

فر  می شود که بخشی از محصول ذرت دوره قبل توسط نیروهای غیرتولیدی 
بخش باقیمانده محصول . دوره جاری نقشی ندارد مصرف می شود و در انباشت سرمایه
درصد از محصول  αبرای سادگی فر  می شود  .صرف تولید دوره جاری می شود
. درصد برای نیروهای غیرمولد صرف می شود α-1دوره قبل برای نیروهای مولد و 

واضح است که تعداد کارگرانی که در این وضعیت استخدام می شوند از تعداد کارگران 
متغیرهای مدل در این وضعیت مشابه . است α>0<1وضعیت اول کمتر است زیرا 

وضعیت اول است فقط تعداد کارگرانی که می توانند در بخش تولید ذرت استخدام 
 : شوند به صورت زیر به دست می آید

(5 )                                                                   α    

  
 

 :تولید در دوره جاری برابر است بامیزان 

(1                                                       )   
α    

  
    

 : برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی عملیات ریاضی زیر را انجام می دهیم
 : کنیم تقسیم می Yt-1را بر ( 1)طرفین 

(7)                                                               

    
 

  

  
 

 : کنیم را کم می 1عدد ( 7)از طرفین 

(6      )                                          

    
   

  

  
   

 : گیریم مخرج مشترک می( 6)از طرف چپ 

(1   )                                                    

    
 

  

  
   

 : دهد یعنی نرخ رشد اقتصادی را نشان می( 1)طرف چپ 

(10       )                                                  
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نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی با بازده نیروی کار رابطه مستقیم ( 10)رابطه 
و اقتصادی تفسیر ریاضی . و با دستمزد نیروی کار در دوره جاری رابطه معكوس دارد

( 10)در معادله ( α)در این وضعیت پارامتر جدیدی . است 1آن مشابه وضعیت 
هر چقدر سهم کارگران  .رابطه مستقیم دارد αنرخ رشد اقتصادی با . مشاهده می شود

 :1371، قره باغیان)تولیدی از محصول ملی بیشتر باشد رشد اقتصادی افزایش می یابد 
47.) 

 

 اجاره 9-1-7
ای که درآمد مالک زمین است برعكس دستمزد و سود  اجاره زمین یا بهره مالكانهنرخ 

 ،به عقیده اسمیت. هاست خود معلول تغییر قیمت ،هستندمؤثر  ها که در تعیین قیمت
کرده است چرا که از دوران ملوک الطوایفی که سرمایه تأیید  تاریخ نیز این نظر را

برابر افزایش یافت، او  4تا  3بهره مالكانه  ،16شد تا قرن  صرف امور کشاورزی می
معتقد است این افزایش قیمت بهره مالكانه به دلیل افزایش تقاضا و سپس قیمت کاالیی 

داند  اسمیت بهره مالكانه را مازادی می. بوده است که روی زمین معینی تولید شده است
 ماند باقی می( سود)که پس از پرداخت سهم کارگران و برداشت سهم کارفرمایان 

 . (61: 1375اسمیت، )

 
 لیبرالیسم اقتصادی اسمیت و نقش دولت در اقتصاد 9-1-8

ای امور  آدام اسمیت طرفدار آزادی مطلق اقتصاد نبوده و مداخالت دولت را در پاره
 : به شرح زیر را برمی شمرداو برای عدم دخالت دولت در اقتصاد دالیل . داند مجاز می
نیاورده بنابراین اصوالً ولخرج دست   به کند که خود   می خرج دولت درآمدی را .1
 . قائل شدخرج کردن دولت  محدودیتی برای بنابراین باید. خواهد بود

های دولت فاقد نفع شخصی هستند بنابراین انگیزه زیادی برای  مدیران کارگاه .2
 . مدیریت کردن مخارج خود نخواهند داشت

های  های کارگاه ناظران خوب و دقیقی برای فعالیتتوانند  نمیمعموالً  ها دولت .3
 . کنند در پیشرفت و بهبود وضع تولید موفق عمل نمیرو  این از تولیدی باشند
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ترتیب به عقیده اسمیت دخالت دولت باید کامالً محدود و منحصر به  بدین
یک عنوان   به آدام اسمیت. اموری باشد که نتوان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد

اقتصاددان خوشبین مكتب کالسیک معتقد است اگر دولت در اقتصاد دخالت نكند سیر 
عمل کرده، در اقتصاد تعادل عمومی ایجاد « دست نامرئی»طبیعی اقتصاد همانند یک 

چرا که در این . شود کند و در این شرایط برای جامعه حداکثر رفاه عمومی ایجاد می می
گذاری جدید بهبود وضع تولید  شود و سرمایه   می گذاری اندازها سرمایه سیستم همه پس

های تولید خواهد  و ارتقاء شیوه فنی را به دنبال خواهد داشت و نتیجه آن کاهش هزینه
انداز و مجدداً افزایش  بود و این خود به افزایش سود و متعاقب آن افزایش پس

 .گذاری خواهد انجامید سرمایه
گیری کرد که فرایند رشد و توسعه اقتصادی در  نتیجه توان بدین شكل بنابراین می

کند کامال منظم و خودافزا است و شرایط الزم  نظام کالسیكی که اسمیت معرفی می
ترتیب  بدین. برای تحقق این حالت همانا وجود رقابت آزاد و عدم دخالت دولت است

 : کند که عبارتند از اسمیت تنها سه وظیفه کلی برای دولت معرفی می
 قدرت نظامی به این منظور تأمین  دفاع از کشور در مقابل تهدیدهای خارجی و .1

 محوری  ایجاد نظم و امنیت داخلی و برقراری عدالت و قانون .2

تولید کاالها و خدماتی که امكان تولید آن توسط بخش خصوصی نباشد و  .3
 .جتماعی و فواید عمومی برای جامعهفراهم نمودن خدمات ا

 
 دخالت دولتحیطه  -9-1-4

اسمیت پس از انتقاد از عقاید هواداران مداخله دولت در امور اقتصادی و از 
اگر دولتی بخواهد از : کند  جمله سوداگران، نظر خود را در این زمینه چنین بیان می

طریق وضع مزایای استثنایی ، سرمایه های افراد جامعه را بیش از میزانی که در صورت 
دم مداخله حاصل میشد ، به بخش خاصی از فعالیتهای صنعتی تحقق آزادی کامل و ع

جلب کند ، یا اگر از طریق ایجاد موانع مختلف جریان سرمایه را از حال طبیعی و 
چنین سیاستی نه . عادی خود خارج سازد ، در هر دو صورت نقض غر  کرده است 
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لكه باعث کاهش تنها در پیشرفت و ترقی و ازدیاد ثروت جامعه مؤثر نخواهد بود، ب
 .ارزش محصوالت زمین و حاصل کار افراد اجتماع خواهد شد

است،  1«لسه فر»اسمیت با قوت بیشتری نسبت به فیزیوکراتها طرفدار و مدافع 
زیرا اسمیت این اصل را صورت عام میدهد، بدون اینكه کشاورزی را دارای مقامی 

عام بودن تئوری عدم مداخله دولت به آن قوت خاص می . واالتر از صنعت بداند 
اسمیت مخالف سرسخت کلیه اشكال دخالت دولت در امور صنعت و تجارت “. بخشد
ات تجارت داخلی ، در بازرگانی خارجی وی معتقد است در کلیه رشته ها و شعب. است

، در رابطه بین صنعت و کشاورزی نظم واقعی بطور طبیعی و خودکار حاصل میشود و 
 .مداخله منجر به کاهش منافع و مزایا برای همه اجتماع می شود

در نظر اسمیت، اداره دولت از درد ناچاری است ، بنابراین مداخله آن باید کامالً 
او برای دولت . به اموری باشد که عمل فردی در آن غیر ممكن استمحدود و منحصر 

 :فقط سه خدمت قائل است 
حمایت از اهالی و اموال جامعه در مقابل دشمنان خارجی که الزمه آن وجود “

 .ارتش نیرومند و قوای نظامی است 
دفاع از منافع اهالی در مقابل همشهری های دیگر که اختالف طبقاتی در درآمد  
برای انجام این . ثروت و افزایش این تفاوت ، هزینه چنین وظیفه ای را بیشتر میكند  و

 .مهم ، نیروهای انتظامی داخلی ، پلیس ، محاکم ، دادگستری و غیره الزم میشوند
المنفعه  باالخره دولت موظف به ایجاد موسسات و خدمات عمومی و عام 
سومین و آخرین وظیفه دولت : ی نویسدچنین م« ثروت ملل»اسمیت در کتاب . باشد می

بر پا کردن و نگهداری مؤسسات و خدمات عمومی است ، که با وجود این که در 
باالترین درجات اهمیت برای جامعه قرار دارند ، ولی بخاطر طبیعت خاص آنها، منافع 

ذاری ن را برای سرمایه گ حاصل از استفاده این کاالها و خدمات نمیتواند هزینه ایجاد آ
                                                                                                                                        

1
  . Laissez-Faire 

واژه ای فرانسوی است که در لغت به معنی اجازه دهید برود و به لحاظ اقتصادی، استعاره ای از اقتصاد 

رویکرد فکری لیبرالیسم کالسیک و اقتصاد آزاد است که طبق آن دولت نباید در واقع بیانی از . آزاد است

در امور اقتصادی و تعامالت اقتصادی افراد و بخش خصوصی مداخله نماید و با وضع مقررات، تعرفه 

 .در این تعامالت ایجاد اختالل نماید... ها، یارانه ها و 
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در نتیجه انتظار نخواهد رفت که فردی یا گروهی از افراد . فردی یا گروهی جبران کند 
 .، داوطلب ایجاد و نگهداری این کاالها و خدمات گردند

وی . برای اسمیت عدم مداخله دولت یک اصل کلی است ، نه یک قاعده مطلق 
ند که صفت حاکم و هی  دو صفتی چنان تعار  یكدیگر نیست“در حالیكه معتقد است 

دولت ها همیشه و بدون استثناء بزرگترین مبذرها و ولخرج های “و ” صفت تاجر
جامعه هستند، چون نخست دولت پولی را خرج میكند که دیگران بدست آورده اند و 

بعالوه . هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران ولخرجترا ز پول خود می باشد 
و مؤسسات تولیدی دور است که بتواند دقت و مراقبت  دولت بیش از آن از کارگاهها

ولی در عین حال او به هی  وجه در عقیده و . الزم را برای حسن اداره آنها بعمل آورد
میتوان “. مسلكی متعصب نیست و فراموش نمی کند که هر قاعده استثناهایی دارد
ی داند، بدین صورتی قابل توجه از کلیه مواردی که وی دخالت دولت را مشروع م

تثبیت نرخ قانونی بهره پول ، اداره پست ، تعلیمات اجباری ابتدایی ، : ترتیب ارائه داد
امتحان دولتی برای قبول شدن در هر یک از مشاغل آزاد و یا هر شغلی که مربوط به 

لیره ای ، حمایت تجارت  5وثوق و اعتماد مردم است ، تثبیت اسكناس های حداقل 
 .از ایجاد انحصارهای دائمی و غیره خارجی، جلوگیری

   آدام اسمیت بحث قابل توجهی نیز در لزوم ارائه آموزش متوسطه و عالی
از دیدگاه او این . بوسیله دولت را مطرح می کند  (بخصوص آموزش متوسطه)

ضرورت بخاطر کیفیت تدریس بوده و اشاره ای ضمنی به پیامدهای خارجی آموزش 
با عنوان یا با محتوی نظریه پیامدهای خارجی آموزش در نوشته ولی چیزی . نیز دارد 

های او یافت نمیشود و هی  وقت بطور صریح مساله پیامدهای خارجی را مطرح نمی 
آنچه که از کیفیت آموزش و لزوم دخالت دولت در این زمینه مورد نظر او بوده ، . کند 

دو شعار . سسات میباشداهمیت ایجاد عامل کار ماهر و متخصص از طریق این مؤ
آزادی عمل و آزادی عبور فیزیوکراتها توسط آدام اسمیت جلوه ای دیگر به خود می 
گیرد و دالئلی که وی را وادار به طرفداری از لیبرالیسم اقتصادی و اعتقاد به عدم 

 : کند، از این قرار است  مداخله دولت در امور اقتصادی می
ومی این بود که دولتها فاسد و ناالیق و اسراف در زمان آدام اسمیت تفكر عم -1
 . لذا هر چه دولت کمتر در بازار و اقتصادیات مداخله کند بهتر است. کار هستند 
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اعتقاد به ماوراء الطبیعه یا دست نامرئی و داروینیسم اجتماعی ، دو نظریه  -2
را برای بشر  مذهبی بود که طرفداران آنها معتقد بودند خداوند مكانیسم جالب بازار
 .مقدر ساخته که بطور خودکار و بدون نیاز به هیچگونه دخالت کار میكند

آزادی اقتصادی موجبات کارآیی هر چه بیشتر اقتصاد و اشتغال کامل را  -3
 .فراهم خواهد کرد

مراقبت دولت در امور کارگاه تولیدی یک مراقبت سطحی و یک نظارت  د 4 
که صاحبان کارگاههای تولیدی در پیشرفت و بهبودی دقت و مراقبت الزمی . کلی است

 .وضع تولید می کنند از طرف دولت اعمال نمیشود 
رسیدگی و دلسوزی بدون واسطه که کارفرمایان در امر تولید میكنند از طرف  -5

 .شود ایادی دولت که مستقیماً در اداره کارگاه تولیدی ذینفع نیستند اعمال نمی
ن بطور مختصر اشاره گردید ، بر خالف نظر بسیاری از چنانكه در صفحات پیشی

مفسرین و منتقدین ، اسمیت قائل به رعایت آزادی مطلق در امور اقتصادی و عدم 
دخالت مطلق دولت نبود بلكه عقاید خود را در موارد مهمی تعدیل کرده است که 

تحقق اصول آزادی نخست، تدابیری که به منظور : میتوان آنها را به قرار زیر بیان داشت
چنانكه پیداست منظور این است که دولت باید بوسیله یک رشته تدابیر : ضروری است

در این . مختلف جریان طبیعی و مفید فعالیت آزاد اقتصادی را تأمین و تضمین نماید 
راستا اسمیت با وضع حقوق گمرکی بر کاالهای وارداتی موافق است تا بدین وسیله 

ع  و عادالنه میان این کاالها و محصوالت ملی که مشمول مالیاتهای شرایط رقابت مشرو
درباره شرکتها و مؤسسات بزرگی که با قبول خطرات و . مختلف هستند فراهم آید 

مشقات به داد و ستد بازرگانی با کشورهای دوردست می پرداختند، وی عقیده داشت 
برخالف بعضی از  او. که اعطای انحصارات موقت باعث تشویق آنها میشود 

فیزیوکراتها، مانند تورگو، با حفاظت حقوق صنعتی و عالئم و مشخصات تجاری 
بمنظور تضمین کیفیت کاالها موافق بوده ، این تدبیر را در حقیقت عاملی برای جبران 

پیرامون تعیین . لغو مقررات خاص صنفی در زمینه نوع و جنس محصوالت می دانست 
به لزوم دخالت دولت و نرخ گذاری در مواردی که عرضه   قیمت کاالها نیز اسمیت

محصوالت د رانحصار صنف یا مؤسسه خاصی است قائل بود چرا که در این موارد 
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بهترین وسیله و عامل حفظ وحراست حقوق مصرف کنندگان که رقابت آزاد باشد 
 .عقولوجود ندارد و مداخله دولت به منظور جبران این نقیصه امری است طبیعی و م
ارائه : دوم، تدابیری که به منظور بهبود جریان آزاد امور اقتصادی ضروری است 

. و توصیه اتخاذ چنین تدابیری ، غیر منطقی و ناهماهنگ با عقاید قبلی اسمیت نیست 
چرا که به عقیده او در کشوری که مدتهای مدید مداخله دولت در امور اقتصادی رایج 

اصول طبیعی آزادی صناعت و تجارت ممكن است متضمن  بوده ، بازگشت ناگهانی به
از . خطراتی باشد که وظیفه دولت اجتناب و جلوگیری از بروز و پیدایش آنهاست 

این عقیده را نباید مباین اصول افكار . طرف دیگر اسمیت طرفدار تعیین نرخ بهره بود 
ممنوع و غیر مجاز بود و  چرا که در زمان بیان این نظر اصوالً تنزیل پول. او تلقی کرد 

پیشنهاد اسمیت گشایشی و پیشرفتی به نسبت محدودیت های گذشته محسوب می 
 .شد

آمیختگی : سوم، تدابیری که به پیروی از افكار سواداگران پیشنهاد شده است
افكار ناشی از اعتقاد به اصول اقتصاد رفاه و آراء الهام یافته از مبانی اقتصاد قدرت در 

او با وجودی که معتقد به چشم پوشی از  . ت ، جای نهایت تعجب است آثار اسمی
سیاست اندوختن زر و سیم و لزوم جریان پول نقره وطال و موافق گسترش کاربرد 

روی و بی  اسكناس بعنوان وسیله پرداخت بود ، در عین حال عقیده داشت که زیاده
گرانبها از کشور شود و احتیاطی در انتشار اسكناس ممكن است موجب خروج فلزات 

دولت را در مواقع ضرورت ونیاز مانند جنگ با مشكالت و خطرات مختلف مواجه 
 این نظر بدون تردید نمایشگر تأثیر شدید سوداگران بر افكار اسمیت است. کند
 .(42:1363ری، غفا)

 

  1ژان باتیست سه 9-5

است که در شهر لیون از اقتصاددانان معروف فرانسوی ( 1717-1632)ژان باتیست سه 
ای درباره  رساله»تحت عنوان  1603اش را در سال  متولد شد و کتاب مهم اقتصادی

د اسمیت را گسترش داده و ترویج در این کتاب او عقای .منتشر ساخت« اقتصاد سیاسی

                                                                                                                                        

1. Jean Baptiste Say 
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نموده است و بیشتر شهرت سه به خاطر قانون مشهور اوست که به نام قانون سه 
به « آورد میوجود   به تقاضای خود راای    هر عرضه»اساس این قانون  بر. شود   می شناخته

های تولید  این ترتیب که تولید کاالها و خدمات باعث ایجاد درآمد برای عوامل و نهاده
ها و به نوعی کارگران و  شود و این خود موجب بهبود وضع این عوامل و نهاده می

آورد که این امر خود  افزایش قدرت خرید را به دنبال میها  آن کارفرمایان شده و برای
های مختلف اقتصاد  منشاء ایجاد تقاضای جدید برای محصوالت گوناگون در بخش

نتیجه پذیرفتن این قانون این است که هی  نوع رکود دائمی و موقتی در . گردد می
 . اقتصاد ایجاد نخواهد شد

گیرند این است که تحت شرایط  نون میها از این قا تری که کالسیک نتیجه مهم
ها، نظام اقتصادی در بلندمدت همواره در سطح اشتغال کامل و  پذیری قیمت انعطاف

 (.  257:  1363دادگر، )دارای وضعیت تعادلی خواهد بود
توان گفت او اولین  توان مروج افكار اسمیت دانست، بلكه می سه را می

ولید، توزیع و مصرف را در اقتصاد مورد مطالعه اقتصاددانی است که مباحث سه گانه ت
دار، مالک و کارگر بیشتر از همه  به نظر وی کارفرما در مقایسه با سرمایه. قرار داده است

او معتقد است لیاقت و درایت کارفرما است که . در تولید و توزیع ثروت نقش دارد
ک سرمایه یا زمین ممكن است در یک رشته صنعت، ثروت سرشاری ایجاد کند نه مال

 .یا امثال اینها
به عقیده وی در شرایط رقابت آزاد و عدم دخالت دولت، تعادل در یک نظام 

بنابراین . داری توسط عرضه و تقاضا برقرار شده و نیازی به دخالت دولت نیست سرمایه
باید توجه داشت که . به عقیده وی دولت وظایف اقتصادی چندانی نخواهد داشت

برای یک اقتصاد کشاورزی تحلیل شده است و در جوامع صنعتی و عقاید سه 
های شدید رونق و رکود اقتصادی مشكالت زیادی برای  داری قرن نوزدهم دوره سرمایه

ها به این نتیجه رسیدند که برای کنترل  دولتکه  طوری به داری ایجاد کرد نظام سرمایه
بهبود شرایط اجتماعی باید در اقتصاد و رسیدن به یک آهنگ رشد سریع اقتصادی و 

 . امور اقتصادی دخالت کنند
تعادل عرضه و تقاضا به خودی خود و بدون احتیاج  از دیدگاه ژان باتیست سه

او نیز مانند آدام اسمیت به محاسن آزادی . به مداخله دولت حاصل و تأمین میشود
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اصالحی می دانست ابتكار در زندگی اقتصادی قائل بود و دولت را کارفرمای صنعتی ن
که باید هر چه بیشتر از هزینه های دستگاه خود بكاهد تا وصول مالیات تحمیل زیاده 

  .از حدی بر مولدین ثروت نباشد
لیبرال بوده و مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی می “ سه“علیرغم اینكه 

بی پیش میرود و باشد و چنین استدالل میكند که در این بهترین دنیاها ، همه چیز به خو
لذا دخالت دولت معنی ندارد ، بلكه گناه اصلی به گردن دولتهایی است که این 

زیان : زنند، ولی با این حال وی استثنائاتی نیز قائل شده است  هماهنگی را بر هم می
ممكن . مداخله دولت در تجارت بیشتر از صنعت و در صنعت بیش از کشاورزی است 

اخله دولت به منظور تشویق تولید بعضی از محصوالت است در بعضی موارد مد
فعالیتهای کشاورزی در سالهای اول سود . کشاورزی چون غالت ضروری و مفید باشد 

بعالوه آزادی مطلق ابتكار، . چندانی در بر ندارد و وظیفه دولت رفع این مشكل است
دولت باید در چنین همواره بهترین وجوه بكار انداختن سرمایه ها را تأمین نمیكند و 
عقاید سه در اینجا . مواردی در مقام تصحیح و تعدیل قضاوتهای اقتصادی افراد بر آید 

بطور وضوح ، با آراء اسمیت متفاوت و واقع بینانه تر است ،که باید آنرا حاصل و نتیجه 
 .تماس نزدیک او با زندگی و کارهای اقتصادی دانست 

در فرانسه و انگلستان پی در پی و با شتاب اختراعات ماشینی که در زمان سه 
گردید، ولی سه همواره و  صورت می گرفت ، غالباً باعث تحریک و عصیان کارگران می

در آغاز امر او هنوز موافق بود که . کرد بدون خستگی مزایا و محاسن آن را تأیید می
ود به بخشهایی دولت به خاطر تعدیل نتایج بد موقت ماشین ها ، استعمال آنها را محد

بكند که کارگران آن کمتر است و کارگران را  میتوان در رشته های دیگر از فعالیتهای 
اقتصادی به کار واداشت، ولی بعدها تغییر عقیده داد و چنین اقدامی را از طرف دولت 
نقض حق اختراع دانست و فقط قبول کرد که به منظور مشغول داشتن کارگران بیكار 

 اشین ، دولت تأسیسات و ساختمان های عام المنفعه احداث نمایدشده به سبب م
 .(45:1363غفاری، )
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 مكانیسم نرخ بهره و قانون سه 9-5-1
 aرابطه بین سرمایه گذاری، پس انداز و نرخ بهره در مدل کالسیک در قسمت 

دو نیروی سرمایه گذاری و پس انداز، نرخ بهره . نمودار زیر نشان داده شده است
حقیقی را تعیین می کند و تغییرات در نرخ بهره به عنوان یک نیروی متعادل کننده عمل 

 1-5با رجوع به نمودار . می کند که برابری بین تقاضا و عرضه وجوه را حفظ می کند
نرخ بهره برای فرآیند برقراری تعادل کالسیكی چقدر  می توان دید که انعطاف پذیری

نظریه کالسیک تعیین نرخ بهره نشان داده شده ، 1-5نمودار  aدر قسمت . اهمیت دارد
است که نرخ بهره روی محور عمودی و جریان پس انداز و سرمایه گذاری بر روی 

حقیقی بر روی تولید ، 1-5نمودار  bدر قسمت . محور افقی اندازه گیری شده است
روی محور افقی اندازه گیری می ( C + I)محور عمودی و تقاضای کل برای کاالها 

، Yeبرای خرید  E0نشان می دهد که مخارج کل  1-5نمودار  bقسمت . شود

برابر هستند، هر 45°ضروری است از آنجایی که تولید و تقاضا در همه نقاط روی خط 
این  bدر قسمت A نقطه . ف قانون سه سازگارندبا تعبیر ضعی Cو  Bنقطه ای مانند 

 . مطابق با تعادل اشتغال کامل در بازار کار است ،نمودار
اهمیت انعطاف پذیری نرخ بهره در این مدل را می توان با طرح این سؤال 
متوجه شد که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر خانوارها به طور ناگهانی تصمیم به پس انداز 

با انتقال تابع پس ، 1-5نمودار  aبگیرند؟ این موضوع در قسمت ( ترمصرف کم)بیشتر 
مازاد اولیه عرضه وجوه منجر به کاهش نرخ . نشان داده شده است S1به  S0انداز از 
برابر با مخارج مصرفی است،  E0 – I0از آنجایی که . خواهد شد r1به  r0بهره از 

دقیقا کاهش در مخارج (  I1 – I0)واضح است که افزایش در مخارج سرمایه گذاری 
 E0مخارج کل در . است ΔC-مصرفی را جبران می کند که در نمودار مذکور برابر با 
 . باقی خواهد ماند، هرچند ترکیب آن تغییر کرده است
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 مكانیسم نرخ بهره و قانون سه 1-5نمودار 

 
 توماس رابرت مالتوس  9-2

از دانشمندان مشهور بدبین اقتصاد کالسیک است که ( 1711-1634) 1رابرت مالتوس
ای بود که هشت فرزند  در انگلستان به دنیا آمد، او دومین فرزند خانواده 1711در سال 

داشت و به همین دلیل بر اساس رسم معمول آن زمان به حوزه رهبانیت فرستاده و 
 ل بود و بیشتر عمر خود را درهر چند او مدت کوتاهی به این کار مشغو. کشیش شد
سالگی در دانشگاه  16وی در . شد گذراند ولی اغلب کشیش خوانده میها  دانشگاه

التحصیل شد، زمینه تحصیل او عمدتاً ریاضیات  فارغ 1766کمبریج وارد شد و در سال 
لباس کشیشی به تن کرد و  1711سال بعد وارد کلیسای انگلستان شد و در سال . بود

 . کشیش بخش ولسبی در لینكلن شایر منصوب شدعنوان   به 1603 در سال

                                                                                                                                        

1. Thomas Robert Malthos  
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ای  مقاله»: ای در مورد جمعیت و تحت عنوان اولین اثر انتشار یافته مالتوس مقاله
در این مقاله مالتوس دو اصل . بود  «1آن در ارتقاء جامعهتأثیر  در باب اصل جمعیت و

 :گیرد بت شده زیر را در نظر میثا
 .برای ادامه حیات به غذا نیازمند است انسان: اوالً
خواهش میان زن ومرد و میل هر یک به جنس مخالف امری غریزی و : ثانیاً
 . ثابت است

مواد غذایی بر این اساس او معتقد است رشد جمعیت با سرعت بیشتری از رشد 
شد به عقیده وی ر. یابد و این افزایش جمعیت، فقر را به دنبال خواهد داشت ادامه می
 مواد غذایی به صورتافزایش که  حالی در یک تصاعد هندسی استصورت  به جمعیت

بنابراین افزایش عرضه مواد غذایی به دلیل محدودیت عرضه . یک تصاعد حسابی است
زمین حاصل خیز وعدم امكان پیشرفت سریع تكنولوژی متناسب با رشد جمعیت 

 . پذیر نیست امكان
تواند همگام با رشد جمعیت افزایش یابد و شكافی  یبنابراین رشد مواد غذایی نم

 . مشهور است« شكاف مالتوس»شود که امروزه به  بین این دو ایجاد می
 ترتیب مالتوس فقر جامعه را معلول انسان و غریزه تولید نسل وی  بدین

شد  داند و افزایش جمعیتی را که تا آن زمان از عوامل رشد اقتصادی معرفی می می
بنابراین وی عدم تعادل بین افزایش جمعیت . کند ای برای فالکت بشر معرفی می وسیله

باید توجه کرد که مطالعات . داند و افزایش مواد غذایی را از دالیل مهم فقر در جهان می
ت در آمریكای شمالی و نتیجه آن بود که وی را به چنین مالتوس در مورد رشد جمعی
چرا که او به این نتیجه رسید که جمعیت این قاره در بیست و . اظهار نظری تشویق کرد
وی این مطالعه را به کل جهان تعمیم داد و به این نتیجه . شود پنج سال دو برابر می

وی افزایش آن قرار نگیرد رسید که جمعیت جهان در صورتی که مانع خاصی در پیش ر
پیشنهاد او برای . شود اضافه می... برابر و  32سال دو برابر و پس از صد سال  25در 

رهایی از این وضعیت کنترل تولید مثل است، تا جایی که بتواند با افزایش تولید مواد 
 . غذایی متناسب شود

                                                                                                                                        

1. Thomas Robert Malthos , "An essay on the principle of population" in an essay on the principle of 
population and a summary view of the principle of population,ed. anthony flew (Baltimore : penguin 
books,Inc. 1970) 
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 موانع ،س و شهوتمنظور جلوگیری از قحطی باید در مقابل هو به نظر مالتوس به
آورد و جلوگیری از هوای نفس راهی است که ضرر آن کمتر است و انسان وجود   به

ناگزیر است به خاطر سعادت جامعه، خود را از برخی لذات محروم کند و در نتیجه 
ترین راه چاره  خرج کم( سد کردن هوای نفس هر چند که امر شاقی است)فشار اخالقی 

است به منظور جلوگیری از قحطی سدی در برابر تولید نسل است و هر انسان موظف 
خود بسازد و تا زمانی که مطمئن نباشد که وسایل معیشت و تربیت فرزندان خود 

باره مالتوس با ژان ژاک روسو که گفته است  این در. اقدام به زاد و ولد نكند فراهم است،
هم عقیده « در شدن نداردتواند وظایف پدری خود را انجام دهد حق پ کسی که نمی»

 (. 117:  1314قدیری اصلی، )است 
برای جلوگیری از سیر افزایش جمعیت، راهی بهتر  بنظر توماس رابرت مالتوس

از فشار اخالقی نیست و ایجاد موانع دیگر خاصه اگر از طرف دولت باشد چاره درد 
خالف بود و تدابیری مالتوس باهرگونه مداخله دولتی در امور اجتماعی م“. نخواهد بود 

بنظر وی . چون قانون دستگیری از بینوایان و ایجاد سازمانهای خیریه را محكوم میكرد 
مداخله دولت نه تنها دردی را دوا نمیكند بلكه بر تعداد فقرا و مستمندان می افزاید، 
مورد زیرا از طرفی به اعتبار اینكه نان دهنده ای بفكر آنهاست و آنها را هنگام بینوایی 

حمایت خود قرار میدهد ، بدون آنكه به عاقبت کار بیندیشند بر همنوعان خود می 
افزایند و بر تعداد مساکین افزوده می کنند و از طرف دیگر چون کمک و مساعده 
توسط مردم و از طریق دولت انجام میشود قهراً هزینه های مردمی که مساعدت می 

تن قیمت ها میشود و در نتیجه آنها را به سطح کنند افزایش می یابد و باعث باال رف
 .بینوائی تنزل میدهد 

پس مالتوس با کمک و مداخله دولت مخالف بود و عقیده داشت کسی که نتواند 
قوت خود را فراهم کند نباید دست تكدی بسوی دیگران دراز کندو چون در جهان 

 .ست باید از بین برود سهمی ندارد و سفره ای برای او در این جهان گسترده نشده ا
دکترین های اقتصادی و جمعیتی لیبرالیسم کالسیک ، طبیعتاً سبب پیدایش 
معتقداتی سیاسی گشت که بنابر آن دولت یا حكومت مصیبتی است که تنها هنگامی 

رفتار بسیاری از . قابل تحمل است که یگانه وسیله احتراز از مصیبت عظیم تری باشد 
د ، بوالهوس و ظالم اروپا و همچنین رفتار پارلمان انگلیس که پادشاهان فاسد ، مستب
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آشكارا نماینده مردم نبود و اغلب مستبدانه عمل میكرد ،پایه اصلی تنفر لیبرالهای 
اما اعترا  دکترین لیبرالیسم متوجه حكومت خاصی نبود ، . کالسیک از حكومت بود

: س پاین هنگامی که می نویسدتوما. بلكه اعتراضی بود به همه حكومت ها بطور کلی 
جامعه در هر وضعی که باشد نعمتی است ، اما حكومت ، حتی در بهترین شرایط ، “

چیزی جز مصیبتی الزامی نیست و رد بدترین شرایط چیزی غیر قابل تحمل است، در 
 .(41:1363 غفاری،) سازد حقیقت احساسات لیبرالهای کالسیک را منعكس می

پیشرفت علم و تأثیر  اصلی قانون مالتوس عدم توجه به رسد اشكال به نظر می
هر چند مشكل رشد . تكنولوژی بر کنترل رشد جمعیت و رشد عرضه مواد غذایی است

جمعیت امروزه در برخی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته وجود دارد، ولی 
دک دارند، از رشد جمعیتی ندارند یا رشدی بسیار انمعموالً  کشورهای توسعه یافته

میزان تولید   طرفی با تحقیقاتی که روی انواع پر محصول تولیدات کشاورزی شده،
آمار و ارقام موجود نیز نظر . گیری داشته است محصوالت در واحد سطح رشد چشم

کند و در واقع رشد جمعیت کشورها هر چند زیاد بوده است اما  نمیتأیید  مالتوس را
د غذایی هم رشدی سریع داشته است مثالً در همان منطقه ازدیاد ثروت و تولید موا

متوسط ثروت هر نفر  1650آمریكای شمالی که موضوع تحقیق مالتوس بود در سال 
این رقم به  2005و در سال  1470این رقم به  1110دالر بوده است و در سال  306
 13به  1650میلیون در سال  23جمعیت از که  حالی در .1دالر رسیده است 41610

بنابراین  2.رسیده است 2000میلیون نفر در سال  261و  1110میلیون نفر در سال 
ثروت بیش از آن که  حالی در برابر شده است 12سال حدود  150جمعیت در طول 
 . افزایش داشته است

بیان کرد که معرف  2-5در شكل  GGاین نظریه را می توان به وسیله خط 
( ΔN/N)یا متوسط درآمد هر کارگر و نرخ رشد جمعیت ( W)رابطه بین نرخ دستمزد 

. به ترتیب جمعیت و افزایش مطلق آن را نشان می دهند ΔN  و Nبه طوری که . است
 Oنرخ دستمزد که بر حسب فاصله بین . قطع می کند   محور افقی را در  GGخط 
که به اندازه گیری می شود، به عنوان نرخ دستمزد معیشتی تعریف می شود    و 

                                                                                                                                        

  http://amar.sci.org.ir پایگاه اطالعات نشریات مرکز آمار ایران           –برگرفته از کارگاه مرکز آمار ایران . 1
 همان . 2
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سختی برای معیشت کارگر و خانواده او کفایت می کند و بنابراین متوسط اندازه 
 . خانواده و جمعیت کل را ثابت نگه می دارد

 

 نظریه جمعیت مالتوس  2-5نمودار 

نشان دهنده این رابطه است که هر افزایشی در نرخ   GGشیب رو به باالی خط 
ناشی از افزایش در تقاضای نیروی کار یا کاهش درعرضه نیروی )   دستمزدِ باالتر از 

رشد نهایی نیروی کار که از رشد مثبت . به نرخ مثبت رشد جمعیت منجر می شود( کار
جمعیت ناشی می شود، نهایتاً هر تقاضای اضافی نیروی کار را مسدود می کند و به این 

 . گرداند باز می   وسیله نرخ دستمزد را به سطح 
از طرف دیگر، از آنجا که تداوم رشد جمعیت و نیروی کار باعث ایجاد عرضه 
نیروی کار اضافی می شود، نرخ دستمزد به زیر سطح معیشتی کشیده می شود، به 
طوری که جمعیت به وسیله عامل کنترل مالتوسی کاهش می یابد تا آن که تعادل عرضه 

بنابراین، در مدل . اره تجدید شودتقاضای نیروی کار در نرخ دستمزد معیشتی دوب –
 . اتفاق نمی افتد   مالتوس هرگز واگرایی پایدار نرخ دستمزد از 
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در سطح گسترده حتی توسط مخالفانش مانند دیوید مالتوس  مدل جمعیت
البته پیش بینی مالتوس در آزمون تاریخ بعدی خود مصداق . ریكاردو پذیرفته شده است

ی عموماً مشاهده شده گذار جمعیت شناختی، هر دو نرخ در واقع، مطابق الگو. نیافت
کاهش یافتند که متناسب با دوره  3زاد و ولد و نرخ طبیعیِ رشد جمعیت در مرحله 
این همراهیِ کُندی رشد جمعیت با . افزایش مداوم نرخ دستمزد واقعی بوده است

طور که  آن Wو  ΔN/Nافزایش مداوم نرخ دستمزد نشان دهنده آن است که رابطه 
نشان می دهد صعود خطی ندارد، بلكه همان طور که خط نقطه چین در  GGخط 
زولی شیب ن Hبه یک آستانه معین به سمت  ننشان می دهد، بعد از رسید 2-5شكل 
 (.11: 1360هایامی، . )می یابد

های مالتوس در آمریكای شمالی و خصوصاً در ایاالت متحده  بینی هر چند پیش
است ولی امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان شرایط و درست نبوده 

های او را دارند و رشد جمعیت این کشورها از رشد تولید  بینی های تحقق پیش زمینه
این کشورها به شدت با مشكلی مثل فقر و گرسنگی . ثروت و غذا پیشی گرفته است

 .مواجه هستند

 
 دیوید ریكاردو 9-9

او . یک خانواده یهودی به دنیا آمد دردر شهر لندن و ( 1772-1623) 1دیوید ریكاردو
سومین فرزند یک خانواده یهودی بود که دوازده سال قبل از تولد ریكاردو از هلند به 

 . انگلستان مهاجرت کرده بودند
سالگی او را به مباحث  27آدام اسمیت در سن « ثروت ملل» مطالعه کتاب
اما آنچه موجب . مقاالتی در باب مسایل اقتصادی چاپ کردمند نمود و  اقتصادی عالقه

 1617وی بود که در سال   «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»شهرت وی شد انتشار کتاب 
های  های متمادی در دانشگاه و درباره اصول علم اقتصاد و مالیات نوشت و سال

نابغه علم اقتصاد عنوان   به ترتیب بسیاری از هوادارانش او را بدین. انگلستان تدریس شد
ریكاردو در این کتاب با بحث در مورد . و بنیانگذار علم اقتصاد سیاسی معرفی کردند

                                                                                                                                        

1. David Ricardo 
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بیان « کارگران»و « صاحبان سرمایه»، «مالكان»توزیع محصول و درآمد زمین به سه طبقه 
وی بر خالف . اهرم کنترل در نظام اقتصادی استترین  مهم کند که توزیع درآمد می

اسمیت که به برقراری تعادل و توزیع مناسب درآمدها بدون دخالت دولت خوشبین بود 
 ،تواند در یک نظام سرمایه داری بهبود پیدا کند کرد وضع اقتصادی همواره می و فكر می

 : معتقد است که
خیز، فشار جمعیت سرانجام مردم  های حاصل به علت محدود بودن عرضه زمین»

های مرغوب  های نامرغوب را زیر کشت ببرند و از زمین زمینکند که  را مجبور می
برداری بیشتری نمایند و پیشرفت تكنولوژی قادر نیست از این امر جلوگیری  بهره
 (.5:  1161به نقل از ریكاردو،  123:  1361تفضلی، ) «نماید

تئوری »یا « بهره مالكانه ریكاردو»این موضوع در واقع محور اصلی نظریه 
 .است« رانت

 
 نظریه بهره مالكانه ریكاردو 9-9-1

 : تحلیل ریكاردو در این زمینه به فرو  زیر استوار است
قانون سه به جامعه حاکم است، به عبارتی کمبود تقاضای کل در جامعه  (الف
 .وجود ندارد
داران به  سرمایه در گردش اقتصاد، همان دستمزدهایی است که توسط سرمایه (ب

 . شود و سرمایه ثابتی وجود ندارد کارگران پیش پرداخت می
ریكاردو نظریه جمعیت مالتوس و . دستمزدها در سطح معیشت هستند (ج

ه پیوسته بطور   به مفاهیم ضمنی آن را پذیرفت و با این فر  که دستمزدهای بازار
 .به تحلیل پرداخت ،شود سطح طبیعی برگردانده می

شود فقط کاالهای کشاورزی  دستمزد پرداخته میها  آن کاالهایی که برای تولید (د
 . هستند
تكنولوژی تولید از  ،های مختلف اقتصاد به جز بخش کشاورزی در بخش (هد

 . کنند پیش تعیین شده هستند و تغییر نمی
بخش مولد جامعه بخش کشاورزی است که در آن بر مبنای این فرو  تنها 

بنابراین مازاد محصول را . هستند« غله»ها همان کاال یعنی  و نهاده( محصول)ستانده 
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های نسبی،  فیزیكی و بدون نیاز به استفاده از قیمتصورت  به توان مستقیماً می
صورت  به ان آن راتو نامند که می می« مدل غله ریكاردویی»این مدل را . گیری کرد اندازه

 : زیر نمایش داد
R=(y-wl)/wl = [ (y/l)-w)/w] = (n – w)/w 

تعداد کارگران  lدستمزد بر حسب غله برای هر کارگر است،  wکه در آن 
بنابراین کل  .محصول کشاورزی تولید شده است yاستخدام شده در زراعت غله است، 

 y-wlو کل محصول تولیدی خالص  wlسرمایه به کار گرفته در کشاورزی برابر با 
هم بهره مالكانه  R(. y/l)وری نیروی کار در تولید محصول است  نیز بهره n. خواهد بود

، آید میدست   به یا میزان سودی که از تقسیم خالص محصول به کل سود به کار گرفته
زان بهره توان گفت می   می R=(n-w)/w یعنی بنابراین با توجه به رابطه اخیر .باشد می

  :مالكانه به دو عامل بستگی دارد
میزان دستمزد واقعی یا به عبارت دیگر مقدار غله مورد نیاز ساالنه برای  .1

 معیشت کارگر 

 ( n=y/l)وری نیروی کار مورد استفاده در زراعت غله  بهره .2

وری نسبت مستقیم و با  توان گفت بهره مالكانه با تغییرات بهره می
 (.111:  1367واگی و گروئن، )نسبت عكس دارد دستمزدهای واقعی 

  :این نظریه از چند وجه حائز اهمیت است
خواران زمانی به  دهد که نفع مالک در زیان کارگران است و رانت نشان می -اوالً

ها  رسند که کارگران با کار بیشتر و دستمزد کمتر به کشت زمین درآمد بیشتری می
 . بپردازند
یه ریكاردو در این است که اگر بهره مالكانه بدون کار و اهمیت نظر -ثانیاً
بنابراین کار از نظر وی مبنا و پایه  .این درآمد نامشروع است ،آیددست  به کوشش

توان گفت کار منبع حقیقی مالكیت است و درآمد ناشی از مالكیت  ارزش است و می
 . آید درآمدی نامشروع است میدست  به زمین که بدون کار

ریكاردو با ارائه نظر خود، حس بدبینی را به جامعه و آینده زندگی بشریت  –اًثالث
زیرا بیان او دشواری معیشت و گرانی زندگی را که نتیجه منطقی نظریه رانت . القا نمود

هر چند او به اندازه مالتوس به آینده بدبین نیست ولی . دهد است به جامعه انتقال می
 . ابل مشاهده استحس بدبینانه در نظریه او ق
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 نظریه ارزش کار ریكاردو 9-9-5
به نظر ریكاردو ارزش یک کاال عبارتست از مقدار کار الزم برای تهیه آن کاال و این 
تعریف همان تعریفی است که آدام اسمیت در جوامع ابتدایی داشته است که امروزه نیز 

 . توان گفت این تعریف تا حدودی صحیح است می
این باور که ارزش کاال تابع میزان کاری است که برای تولید آن انجام برای اثبات 

: نماید به این شكل که شده است، ریكاردو پیشنهاد مطالعه تغییرات قیمت کاالها را می
کننده ارزش کاال  اگر میزان کاری که برای تولید یک کاال صورت گرفته عامل تعیین

 . ارزش کاال را اضافه کند و برعكس بنابراین باید افزایش مقدار کار، ،باشد
ریكاردو معتقد است وقتی قیمت یک کاال برابر با مقدار معینی پول باشد که 

ممكن است قیمت کاال در نتیجه تغییر ارزش پول  ،ارزش آن پیوسته در نوسان باشد
. اشدتواند مبین مقدار کار انجام شده برای تولید این کاال ب تغییر کند و این تغییرات نمی

خود به مقدار کار الزم برای تولید فلزی که  ،گوید ارزش پول هم همچنین ریكاردو می
کننده یک  بیان xبنابراین قیمت کاالی فرضی  .شود بستگی دارد با آن سكه ضرب می

 . نسبت است
و هزینه کار  Cxرا  xو هزینه کار جهت تولید کاالی  Pxرا  xاگر قیمت کاالی 

زیر صورت  به توانیم رابطه باال را نامگذاری کنیم می Cmجهت تولید واحد پول را 
 . بنویسیم
 
 

 
 

نقره نباشد و طال و صورت  به شود این است که اگر پول موضوعی که مطرح می
 آیا در این بحث خللی وارد خواهد شد؟ ،اصطالحاً پول کاغذی یا الكترونیكی باشد
قابل تبدیل به  و حتی غیر... کاغذی، الكترونیكی و  ،پاسخ این است که اگر پول

طال باشد قانون مورد بحث صحیح است چرا که ارزش پول با تغییر حجم پول تغییر 
تواند  می( طال مثالً)توان با ارزش مقدار فلزی که  ها را می کند و چون ارزش پول می

 xمقدار کار الزم برای تولید کاالی 

 مقدار کار الزم برای تولید واحد پول
 xقیمت کاالی = 

Cm 

Cx 

 

Px= 
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یزان برابری آن با فلز جانشین آن شود برابر دانست، در نتیجه با تغییر ارزش پول، م
 . تغییر کرده و خللی به بحث فوق وارد نخواهد کرد
های قیمت وجود نداشت، امكان تحقیق  در زمان ریكاردو از آنجا که شاخص

، 1114های جهانی و از سال  تئوری وی نیز در عمل فراهم نبود، اما با آغاز دوران جنگ
د که اثر تغییرات نسبت ارزش کاالها گردی مطرح ها به یكدیگر آنچنان بحث تبدیل پول

ها به کلی توسط عوامل دیگر کنترل ارزش پول  به ارزش فلزات گرانبها در نوسان قیمت
منسوخ شد و تئوری ارزش ریكاردو که از اکتشافات بزرگ علم اقتصاد دوران وی بود 

 . توسط اقتصاددانان مردود شناخته شد
ارزش کاال به  »نمود تا نشان دهد ریكاردو در بحث ارزش کار تالش بسیاری 

ای که برای تولید  میزان سرمایهتأثیر  اما اگر« محتوای کار نهفته در تولید آن بستگی دارد
رسیم که نظریه ارزش ریكاردو با  به این نتیجه می ،هر کاال به کار رفته را محاسبه کنیم

در هر دوره  ،رود کار می چرا که وقتی برای تولید کاال سرمایه به. واقعیت تطبیق ندارد
و با توجه به اینكه سود   (هزینه استهالک سرمایه)شود  بخشی از سرمایه وارد کاال می

بنابراین متناسب با ( نه سرمایه مستهلک شده)متناسب با سرمایه به کار گرفته شده است 
 . باشد نمی ،دهد کار قبلی منتقل شده که قسمتی از ارزش کاال را تشكیل می

اش گرفته شد نپذیرفت و عقیده داشت که هی   ردو اشكاالتی را که به نظریهریكا
ممكن است قانونی مبین . صد با واقعیت وفق دهد در الزامی ندارد که یک قانون صد

حقیقت باشد و در عین حال با برخی از حاالت واقعیت مطابقت نداشته باشد و قوانین 
تواند  حقایق امور است و از این لحاظ نمیاقتصادی از نظر ریكاردو مربوط به کلیات 

 (. 111: 1314قدیری اصلی، )های اقتصادی باشد  مبین همه پدیده
 

 نظریه توزیع درآمد ریكاردو  9-9-2
ریكاردو مهم ترین مسئله اقتصاد را توزیع می داند و معتقد است عوامل تولید به ترتیب 

 سرمایه .3کار،  نیروی .2زمین،  .1: عبارتند از( کمیابی)اولویت 
تعلق می گیرد و ( به عنوان اجاره)بنابراین محصول تولید شده ابتدا به زمین دار 

و مابقی تولید . پس از آن دستمزد کارگر در سطح حداقل معیشت پرداخت می شود
 . سهم سرمایه دار می شود
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اجاره زمین . ریكاردو اجاره، دستمزد و سود را به این صورت تعریف می کند
ی واحد نیروی کار برابر است با تفاوت بین محصول نهایی و محصول متوسط و کل برا

اجاره برابر است با اختالف محصول نهایی و محصول متوسط ضرب در تعداد نیروی 
دستمزد در سطح حداقل معیشت تعیین می شود کل . کاری که روی زمین کار می کنند

در تعداد نیروی کاری که روی  دستمزد برابر است با دستمزد حداقل معیشت ضرب
تفاوت بین محصول نهایی و دستمزد حداقل معیشت سهم سود را . زمین کار می کنند

کل سود برابر است با حاصل ضرب این . به ازاء هر واحد نیروی کار نشان می دهد
این مدل نیز به صورت . تفاوت در تعداد نیروی کاری که روی زمین کار می کنند

 .(2-5نمودار )ده است هندسی ارائه ش
 : نمادهای به کار رفته در این مدل عبارتند از

AP  تولید متوسط نیروی کار؛MP  ،تولید نهایی نیروی کارOW  دستمزد در
 سطح حداقل معیشت 
 :1وضعیت 
نیروی کار برای کار کردن روی زمین استخدام می  OMبه اندازه  3-5در نمودار 

محصول کل، سهم زمین داران، سهم سرمایه داران و سهم کارگران به صورت . شوند
 . زیر محاسبه می شود

  OQRM=(OQ)*(OM)                       کل محصول برابر است با         

 PQRT=(QP)*(OM)                      سهم زمین داران برابر است با        

 WPTL=(PW)*(OM)                     سهم سرمایه داران برابر است با     

  OWLM=(OW)*(OM)                   سهم کارگران برابر است با          

 :2وضعیت 
همان طور که در مدل تولید ریكاردو مشاهده کردیم در اثر افزایش جمعیت 

برای ذرت افزایش می یابد و زمین های نامرغوب هم زیر کشت قرار می گیرند  تقاضا
-5لذا تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد ولی دستمزد تغییری نمی کند در نمودار 

 : افزایش می یابد در این وضعیت ONبه  OMتعداد نیروی کار از  3
 OABN=(OA)*(ON)                              کل محصول برابر است با  

 OWSN=(OW)*(ON)     دستمزد کل پرداختی به کارگران برابر است با  
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 WABS=(AW)*(ON) اختی به زمین داران برابر است با       اجاره پرد

 سهم سرمایه داران برابر است با                              صفر 

 
 توزیع محصول بین عوامل تولید بر حسب محصول 3-5نمودار 

 
مالحظه می شود که سهم اجاره به ازاء واحد کار و سهم کل اجاره افزایش می 

چون دستمزد ثابت است افزایش اجاره موجب کاهش سود سرمایه داران می شود . یابد
 : در این وضعیت سهم سود برابر است با
 سهم سود= تولید کل  -(سهم دستمزد+ سهم اجاره )

 : تولید کل می شود بنابراین= سهم دستمزد + چون سهم اجاره 
 سهم سود= تولید کل  –تولید کل = صفر 
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 وضعیت رکودی در اثر کاهش سود 4-5نمودار 
چون سهم سود صفر می شود لذا انباشت سرمایه متوقف می شود و اقتصاد وارد 

شود چون بر اساس قانون بازدهی بازدهی نزولی زمین نیز آغاز می . رکود می گردد
افزایش ( در اینجا زمین)نزولی ریكاردو اگر بقیه عوامل ثابت باشند و تنها یک عامل 

 . یابد بازدهی نهایی آن نزولی خواهد شد
و محور عمودی تولید منهای ( نیروی کار)محور افقی جمعیت  4-5در نمودار 

به اضافه دستمزداز تفاوت تولید و به عالوه سود . اجاره و دستمزد را نشان می دهد
را نشان ( سود به اضافه دستمزد)تولید کل منهای اجاره  OPاجاره به دست آمده است 

به دلیل قانون بازدهی نهایی . تولید کل منهای اجاره تابعی از جمعیت است. می دهد
 . نزولی این تابع به سمت چپ قوس دارد

OW  که نیمساز زاویه قائمه بین دو محور است نشان دهنده حداقل دستمزد و
با محور افقی سطح دستمزدها را در  OWفاصله عمودی . قیمت های ثابت است

 . سطوح مختلف جمعیت نشان می دهد
سطح سود را نشان می دهد تا زمانی که سود مثبت  OPو  OWفاصله عمودی 

د و نیروی کار بیشتری استخدام می شود از نقطه است سرمایه گذاری افزایش می یاب
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P2 د روند نزولی پیدا می کند تا نقطه .سS با افزایش جمعیت . که سود صفر می شود
سهم دستمزدها از تولید افزایش و سهم سود کاهش می یابد با صفر شدن سهم سود 

 . انباشت سرمایه متوقف می شودو اقتصاد وارد رکود می شود
 

P1W1>P2W2>P3W3 
N1W1<N2W2<NW3 
به نطر ریكاردو چون کارگران دستمزدی در سطح حداقل معیشت دریافت می 
کنند لذا پس انداز و سپس سرمایه گذاری توسط دو طبقه زمین دار و سرمایه دار 

پس انداز به دو عامل . صورت می گیرد که مازاد بر مصرف از تولید ملی سهم می برند
این دو طبقه توانایی پس . توانایی برای پس انداز.2پس انداز، اراده برای .1: بستگی دارد

انداز دارند فقط اگر تمایل به پس انداز داشته باشند، پس انداز افزایش می یابد ولی 
چون سهم زمین . طبقه کارگر  حتی اگر تمایل هم داشته باشد توانایی پس انداز را ندارد

. لی سهم سرمایه دارن دائماً کاهش می یابدداران از تولید دائم در حال افزایش است و
انداز خود را افزایش و سرمایه داران پس انداز خود را کاهش می  لذا زمین دارن پس

ریكاردو معتقد است سرمایه گذاری به امید سود صورت می گیرد او سود را به . دهند
ه و سود برابر با تفاوت کل محصول با مجموع اجار": این صورت تعریف می کند

  ".دستمزدهای پرداختی است و نرخ سود برابر با نسبت کل سود به تولید کل است
رشد اقتصادی تابع انباشت سرمایه است و انباشت سرمایه تابع نرخ سود است 

نرخ رشد اقتصادی تا . بنابراین نرخ رشد اقتصادی تحت تاثیر نرخ سود قرار می گیرد
طبق نظریه ریكاردو سود . خ سود مثبت باشدزمانی مثبت و در حال افزایش است که نر

نزولی بودن نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری می . مرتباً در حال کاهش است
 .(14:  1363، دادگر) شودو شرایط رکودی را برای اقتصاد فراهم می آورد

 
 ریكاردوالمللی   بین نظریه بازرگانی 9-9-9

وی . این نظر ریكاردو با تجزیه و تحلیل وی از ارزش مبادله و توزیع ثروت ارتباط دارد
المللی آزاد، مواد غذایی ارزان  معتقد است با حرکت انگلستان در جهت بازرگانی بین
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قیمت وارد کشور شده و عاملی در جهت کاهش حمایت مداوم از صنایع کشاورزی 
 . خواهد شد

ه نظریه تساوی، دستمزد و سود با یكدیگر رابطه معكوس از آنجا که با توجه ب
دارند، گسترش بازرگانی به این شكل و حمایت کمتر از صنایع کشاورزی موجب 

 . دهد کاهش دستمزد در این بخش شده و سود ایجاد شده در این بخش را افزایش می
ی دلیل ریكاردو این است که چون اکثر کاالهای قابل تولید در بخش کشاورز

 ،هستند( کاالهایی که نیاز به نیروی کار برای تولید شدن دارند)کاالهای دستمزدی 
با آزادی بازرگانی و  .مورد است بنابراین اعمال سیاست حمایت وسیع از این کاالها بی

شود، بیش  تجارت در این بخش منافعی که از ورود این کاالها به داخل کشور ایجاد می
 . شود ود سایر کاالها ایجاد میاز منافعی است که از ور

دارد زیرا به نظر  ریكاردو توجه کمتری به حمایت از کاالهای صنعتی معطوف می
او هرگاه قیمت کاالهای صنعتی نسبت به سطح طبیعی آن افزایش یابد و منجر به منافع 

ها موجب خواهد شد تا این منافع از  ورود سرمایه به داخل این فعالیت ،موقتی گردد
از نظر ریكاردو تنها حمایت از . ن برود و قیمت به سطح طبیعی خود تنزل یابدبی

زیرا چنین حمایتی . تواند اثر دائمی بر سود داشته باشد کاالهای کشاورزی است که می
طور   به شود تا هزینه واقعی حداقل دستمزد معیشتی افزایش یافته و سود موجب می

 (. 136:  1361تفضلی، )دائمی کاهش یابد 

 

 1جان استوارت میل 9-9

-1631) 2پدرش جیمز میل. در لندن متولد شد( 1601-1673)میل ستوارت جان ا

نیز از اقتصاددانان مشهور بود که به جای فرستادن فرزندش به مدرسه، خود ( 1773
ای استوارت میل را آخرین اقتصاددان مكتب  عده. تربیت فرزندش را بر عهده گرفت

ای نیز بر این باورند که او در اواخر عمر به سوسیالیزم گرایش  دانند و عده کالسیک می
در مورد زندگی و تفكرات . یک اقتصاددان سوسیالیزم دانست توان او را داشته و می

                                                                                                                                        

1. John Stuart Mill 
2. James Mill 
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استوارت میل شاید بتوان گفت او نه همانند ریكاردو و مالتوس بدبین بود و نه همانند 
 . توان اقتصاددانی بینابین دانست برخی دیگر خوشبین و به عبارتی او را می

نی استوارت میل برخی معتقدند در مورد ویژگی تعالیم دوران کودکی و نوجوا
دکتر قدیری . مبالغه شده است، در حالیكه برخی دیگر آنها را مبتنی بر واقعیت می دانند

 : نویسد باره چنین می اصلی در کتاب سیر اندیشه اقتصادی در این
در . تعالیمی که استوارت میل در کودکی یافت از حیطه قدرت انسانی خارج بود»

ا آغاز کرد، در ده سالگی یک دوره تاریخ و ادبیات سه سالگی آموختن زبان یونانی ر
یونان را دیده، در سیزده سالگی علوم و فلسفه را آموخته و تاریخ رم را به رشته تحریر 

های اقتصادی عصر خود را به کمال فرا  در آورده بود، در چهارده سالگی همه دانستنی
همه کس عجب  ،اروپاگرفته بود و به قول مرحوم فروغی در کتاب سیر حكمت در 

قدیری اصلی، )«دارد که چگونه قوای بدنی و دماغی او تاب این همه فشار را آورد
1314  :100 .) 

دانست که در سال  1بهترین کتاب او را شاید بتوان کتاب اصول اقتصاد سیاسی
نكته جالب در زندگی او این است که وی در چهارده  .به رشته تحریر درآورد 1646

سالگی به فرانسه سفر کرد و مدتی را در منزل ژان باتیست سه، اقتصاددان مشهور 
 (.27: 1364قنادان،)فرانسوی زندگی کرد 

بنابراین شاید بتوان گفت بخشی از تفكرات وی برگرفته از تعلیمات و نظریات 
 همچنین شاید بتوان گفت بیشترین. اتیست سه استپدرش و اقتصاددانانی چون ژان ب

 . شناسی گرفته است را وی از عقاید آگوست کنت بنیانگذار علم جامعهتأثیر 
در هر صورت کتاب اصول اقتصاد سیاسی میل با موفقیت زیادی همراه بود و در 

های انگلیسی  ها کتاب درسی دانشگاه زمان حیات وی هفت بار چاپ شد و تا مدت
این کتاب شامل پنج بخش است که در بخش اول تحت عنوان تولید، نویسنده . بود زبان

ها  آن وری بر تولید و بهرهمؤثر  بعد از تعاریفی برای کار، زمین و سرمایه به عوامل
پردازد، در بخش دوم کتاب تحت عنوان توزیع، میل ماهیت مالكیت خصوصی  می

شود همچنین نقش رقابت و اَشكال تولید  میتوزیع ها  آن طبقاتی را که محصول در میان
در بخش سوم او به . کند بر توزیع معرفی میمؤثر  عواملعنوان   به و تصرف زمین را

                                                                                                                                        

1. John Stuart Mill, Principles of Political Economy . ed.w.j, Ashley (London,Longmans , Green, and company ,Inc, 1929) 
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در ادامه . موضوع مبادله پرداخته است که در ابتدا نظریه ارزش را مورد توجه قرار داد
و توزیع و پیشرفت بر تولید تأثیر  کتاب و در دو بخش به ترتیب موضوعاتی مثل
 . حكومت و مالیه عمومی مورد بحث قرار گرفته است

های روشنفكرانه بود که در دوران زندگی او مسیر  نظریات میل بازتاب دیدگاه
وی به پذیرش بدون قید و شرط نظریات اقتصادی . زندگی علمی وی را تعیین کرد

قاید آگوست کنت را ریكاردو راغب نبود و از نظریات آدام اسمیت الهام گرفته بود و ع
های اجتماعی  تر فعالیت های اقتصادی بشر باید در چارچوب وسیع مبنی بر اینكه فعالیت

های فرانسه و  افكار سوسیالیستتأثیر  وی همچنین تحت. قبول کرده بود ،بررسی شود
بوده چرا که بعدها  1افكار همسرش هاریت تیلورتأثیر  شاید با شدت بیشتری تحت

، فایده (1611)، حكومت نمونه(1651) های درباره آزادی وشتن کتابمدعی شد در ن
و نیز فصل نهایی کتاب چهارم خود، با ( 1611)و فرمانبرداری زنان( 1613)باوری 
 . عقاید همسرش بوده استتأثیر  گویا تحت« درباره آینده محتمل طبقه کارگر»عنوان 

چرا که . استوارت میل را نفی نمایدتواند تنوع تفكرات اقتصادی  ها نمی البته این
های  شناسی علوم اقتصادی و با اعتقاد به اینكه استخراج فرضیه وی در چارچوب روش

روح    بی کند، فلسفه لیبرالیسم خشک و اقتصادی همواره روش واحدی را دنبال نمی
 هایی چون ریكاردو و مالتوس را مطرود دانست و مبانی تفكر اقتصادی را بر کالسیک

پایه ترکیب مناسب نظریه سیاست اقتصادی بر اساس فلسفه لیبرالیسم اقتصادی همراه با 
 . اصالحات اجتماعی قرار داد

توان گفت او تحلیل ریكاردو در مورد ارزش و توزیع  در مورد استوارت میل می
گونه ارتباط و تناسبی میان نوسانات عرضه و  را متحول ساخت و بیان کرد که هی 

شود که  ها وجود ندارد و قیمت در سطحی معین می تغییرات سطح قیمت تقاضا و
وی همچنین عقاید مالتوس و ریكاردو را در رابطه با . عرضه و تقاضا برابر شوند

کنند  دستمزد نقد نمود و بیان کرد که حداقل دستمزدی که ریكاردو و مالتوس بیان می
کارگران و مقدار وجوهی که برای قطعی نبوده و دستمزد قطعی به رابطه بین تعداد 

به عقیده وی  ،به عبارت دیگر. بستگی دارد ،شود پرداخت دستمزد به کارگران عرضه می
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 –های کارگری  مثل در طبقه کارگر و قدرت اتحادیه دستمزد قطعی تابع میزان تولید
 . کارفرمایی است

ی کار باال به عقیده میل در جامعه ای رو به پیشرفت، به خصوص اگر بهره ور
 موادبه عالوه . باشد، انباشت سرمایه سریع خواهد بود و دستمزدها ترقی خواهند نمود
بودجه های  غذایی که در اثر پیشرفت در معر  قیمت های باالتر قرار می گیرد، در

کارگر اهمیت کمتری می یابد، و انگیزه دیگری برای باال رفتن دستمزدهای واقعی 
مضافاً اگر رشد جمعیت محدود شود، حتی رشد دستمزدهای واقعی . آورد فراهم می
 . یابد تری می دامنه گسترده

 عامل انباشت تقاضا در این مدل با تاثیر میزان سود بر آن، که به گفته میل تمایل
کند که در آن  نهایتاً، میزان سود به سطحی سقوط می. شود به تنزل دارد محدود می

. شود گذاریِ جانشین پذیرفته می شود، و فقط سرمایه انباشت بیشتر دچار ناسودمندی می
کند و  افتادگی خود را به کندی جبران می رشد جمعیت در این مرحله عقب

پیشرفت فنی و دیگر . افتند فرو می مزدهای واقعی به سطح پیشین معیشتی دست
توان به  های مخالف سقوط میزان سود ممكن است زمانی را که تا آن موقع می گرایش

به تاخیر ( نامد که جان استوارت میل آن را حالت سكون می)انباشت خالص صفر رسید 
 . تواند تا مدت نامعلومی ادامه دهد بیندازد اما نمی

. کند لزومی ندارد که حالت سكون حالت مالل و تنگدستی باشد میل استدالل می
محدود ( و بنابراین تاکید بر کنترل زاد و ولد و مهاجرت در سیستم او)اگر جمعیت 

به عالوه، امكانات . ماند شود، در این صورت سطوح دستمزد واقعی نسبتاً باال باقی می
های بیشتری را برای تحصیل  حالت سكون فرصتیابد و در  اوقات فراغت افزایش می

توان به عنوان  بنابراین، حالت سكون را می. آورد و بهبود وضعیت اخالقی فراهم می
 . حالت خوشبختی در نظر گرفت

« آینده متحمل طبقات کارگر»به عالوه، این هسته اصلیِ فصل یاد شده درباره 
ت از آن طریق سرنوشت کارگران های دیگری هم وجود دارد که ممكن اس راه  است،

این امور برخاسته از امكاناتی . بهبود یابد و چه بسا از اختالفات طبقاتی کاسته شود
دارای  برای تجدید سازمانِ اجتماعی تولید مانند تمهیدات تقسیم سود است که سرمایه

نی از نوع های تجاری تعاو تر، از بنگاه سازد و در صنعت یا، از آن مهم تر می را انسانی
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. رساند ند، به کارگران بهره بیشتری می انگیز در حیطه تولید العاده هیجان اوئنی، که فوق
های گوناگون سازمان تعاونی و تمهیدات تقسیم سود  بحث تفصیلی میل در مورد شكل
دهد که او در این تدابیر برای بهبود اوضاع طبقه کارگر  در انگلستان و فرانسه نشان می

بخش آخرِ فصل به تمجید از رقابت به عنوان ویژگی ضروری بهبود . دی بودچه قدر ج
این رقابت نه تنها موثرترین سیستم کنترل کیفیت . وضعیت طبقه کارگر اختصاص دارد

کند که جمعیت  کند، بلكه دستمزدهای باالتر از زمانی را تضمین می بر تولید را تامین می
 . شود به نحوی مناسب محدود می

 

 نرخ نزولی سود 9-9-1
وری نزولی کشاورزیِ ریكاردو  میل میزان نزولی سود را تا حدی بر حسب بهره

انداز میزان دستمزد در  دهد، اما با توجه به موضعش در خصوص چشم توضیح می
درازمدت که پیشتر بحث شد، استفاده او از ضروریاتِ سازوکار ریكاردو باید تعدیل 

ن توضیحی دیگر بر میزان نزولی سود، بر سازوکار رقابت بنابراین، میل به عنوا. شود
های  یا بر تحلیل تاثیرات انباشت سرمایه بر فرصت)مالتوس  –های اسمیت  سرمایه

 . کند اتكا می( گذاری سودآور سرمایه

 
 نزولی سود میزان نرخ 5-5نمودار 
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ای که در طول زمان  گرایش سودها به سقوط را به منزله سرمایه 5-5 نمودار
های گوناگونِ  گذاری با نرخ امكانات محدود سرمایه. دهد شود، نشان می انباشت می

با افزایش سرمایه، . دهد گذاری را نشان می سود، شیب نزولیِ منحنی سودآوریِ سرمایه
گیرد تا به میزان  استفاده قرار میگذاری به ترتیبِ سودآوری مورد  های سرمایه فرصت

وقتی در این میزان سود، . معین سودی برسد که انگیزه برای انباشت بیشتر را از بین ببرد
به هر حال، چند . رسد میزان انباشت به صفر سقوط کند، جامعه به حالت سكون می

مثبت دیگر کننده وجود دارد که تنزّل میزان سود به نرخی را که انباشتِ  گرایش تعدیل
از  اتالف سرمایه( 1: )شمارد میل عوامل زیر را برمی. اندازد پایدار نیست، به تعویق می

آهن  های شكوفایی مانند رونق راه نادرست، به خصوص در دورهگذاری  طریق سرمایه
گذاری را باال  وری عمومی سرمایه پیشرفت فنی و نوآوری که بهره( 2)؛ 1640در دهه 
توقف ( 3)؛ (به سوی باال و سمت راست 4-5یی منحنی در شكل جا جابه)برد  می
های دستمزد از طریق وارد کردن مواد خام و مواد غذایی  ای و هزینه های حاشیه هزینه

آخرین مورد در . گذاری خارجی صدور سرمایه برای سرمایه( 4)ارزان از خارج؛ و 
مخارج وامدهی در روسیه، در  بریتانیا از سده نوزدهم به بعد، که سرمایه این کشور در
های بریتانیایی کانادا و استرالیا به کار  آمریكای التین، در ایاالت متحده، و در سرزمین

میل بر این نظر بود که عوامل یاد شده با هم . ای با اهمیت فزاینده بود گرفته شد، پدیده
داقلی که انباشت انداخت، به ح به میزان قابل توجهی تنزل میزان سود را به تعویق می

با این همه، او معتقد بود که دیر یا زود، وضعیت رشد و انباشت . شد مثبت متوقف می
      (.276: 1367گروئن،  و واگی. )شود رسد و حالت سكون آغاز می صفر فرا می

های تقاضا به  بندی واکنش وی همچنین در کتاب اقتصاد سیاسی خود با طبقه
نرخ نزولی سود و همچنین تحلیل تقاضای متقابل در مورد  تغییرات قیمت و برخورد با

های پیچیده در مورد نظریه و سیاست پولی در نوسانات  و بخشالمللی   بین های ارزش
 . های بزرگی در بینش اقتصادی زمان خود ایجاد کرد تجاری، نوآوری

 
 تشریحی فصل پنجم  سؤاالت
توضیح ها  آن در مورد و برده علمای اقتصادی کالسیک خوشبین و بدبین را نام .1
 . دهید
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 . رفاه عمومی توضیح دهیدتأمین  عقاید آدام اسمیت و نقش دست نامرئی را در .2

 . نظریه تولید آدام اسمیت را تشریح کنید .3

 . را بیان کنید« ای ارزش مبادله»و « ارزش مصرفی»منظور آدام اسمیت از  .4

 . نظریه توزیع ثروت آدام اسمیت را تشریح کنید .5

  نظور از لیبرالیسم اقتصادی آدام اسمیت چیست؟م .1

 . دالیل آدام اسمیت برای عدم دخالت دولت در اقتصاد را بیان کنید .7

 . قانون سه را به اختصار توضیح دهید .6

 . نظریه جمعیت مالتوس را توضیح دهید .1

  منظور از نظریه بهره مالكانه یا نظریه رانت ریكاردو چیست؟ .10

 
 ای فصل پنجم  چهارگزینه سؤاالت

 توان جزء اقتصاددانان کالسیک خوشبین دانست؟  یک از اقتصاددانان زیر را می کدام .1

 ژان باتیست سه ( ب توماس رابرت مالتوس(الف
 جان استوارت میل ( د دیوید ریكاردو( ج
 دانان زیر از علمای اقتصادی کالسیک بدبین هستند؟  یک از اقتصاد کدام .2

 فردریک باستیا –ژان باتیست سه   (ب فردریک باستیا –دیوید ریكاردو  (الف
 جان استوارت میل -ژان باتیست  سه(د جان استوارت میل –دیوید ریكاردو  (ج
به « دست نامرئی»عقیده داشت که .............. اولین اقتصاددان عنوان   به آدام اسمیت .3

 . شود   می منافع عمومی در جامعه ایجاد............. کند که همواره    می عملای    گونه

 حداقل  -کالسیک بدبین( ب حداقل-کالسیک خوشبین (الف
 حداکثر  -کالسیک بدبین( د حداکثر -کالسیک خوشبین( ج
 .داند   می ................آدام اسمیت عامل تولید ثروت را  .4

 طال و فلزات قیمتی   (ب زمین کشاورزی( الف
 تولید نیروی کار ( د تجارت( ج
 به عقیده آدام اسمیت وقتی قیمت بازاری از قیمت طبیعی باالتر است .5

 . کنند   می تولیدکنندگان محصول بیشتری تولید(الف
 .کنند   می تولیدکنندگان محصول کمتری تولید( ب
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 . خرند خریداران محصول بیشتری می( ج
 .خرند خریداران محصول کمتری می( د
 ............. . آدام اسمیت معتقد است قدرت چانه زنی ،تعیین دستمزد در مورد .1

 . کارفرمایان از کارگران بیشتر است( الف
 . کارفرمایان و کارگران برابر است  (ب
 . کارفرمایان از کارگران کمتر است( ج
 . کارفرمایان و کارگران صفر است( د
 ............. . اسمیت معتقد است افزایش سرمایه  .7

 . شود موجب کاهش یافتن نرخ سود و دستمزد می( الف
 . شود موجب افزایش یافتن نرخ سود و دستمزد می  (ب
 . شود موجب کاهش یافتن نرخ سود و افزایش دستمزد می( ج
 .شود موجب افزایش یافتن نرخ سود و کاهش دستمزد می ( د
 اسمیت برای محدود کردن مخارج دولت چیست؟ دلیل آدام  .6

 .نیاورده، بنابراین اصوالً ولخرج خواهد بوددست  به کند که خود دولت درآمدی را خرج می (الف
 . مخارجش محدود شود باید دولت درآمد چندانی ندارد بنابراین(ب
 . شود باید مخارج دولت محدود شود تا عملكرد دست نامرئی مطلوب (ج
 .زیرا باید آن را برای تولید در آینده ذخیره کرد مخارج دولت محدود شودباید (د
چه نامیده « آورد میوجود   به ای تقاضای خود را هر عرضه»شود  اینكه گفته می .1

 شود؟  می

 قانون سه   (ب قانون دست نامرئی( الف
 قانون ارزش کار ( د شكاف مالتوس( ج
توزیع و مصرف را  گانه تولید، اولین اقتصاددانی است که مباحث سه کدام اقتصاددان .10

 . در اقتصاد مورد مطالعه قرار داده است

 ژان باتیست سه           ( ب آدام اسمیت( الف
 دیوید ریكاردو  (د رابرت مالتوس( ج
 .  شود ایجاد می......... و ........ شكافی است که بین « شكاف مالتوس»منظور از  .11

 نرخ تورم و نرخ بیكاری         ( الف
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 نرخ تورم و نرخ رشد جمعیت( ب
 نرخ رشد تولید مواد غذایی و نرخ بیكاری      (ج
 نرخ رشد تولید مواد عذایی و نرخ رشد جمعیت( د
 پیشنهاد مالتوس برای رهایی از فقر ناشی از کمبود غذا چیست؟  .12

 کنترل تولید مثل ( ب افزایش تولید( الف
 استفاده از بذر اصالح شده   (د جرت دسته جمعی فقرامها (ج
 . است................ تأثیر  اشكال اصلی قانون مالتوس عدم توجه به .13

 استفاده از اقالم پر محصول کشاورزی  ( الف
 معیشت پر زاد و ولد( ب
 پیشرفت علم بر کنترل جمعیت و عرضه مواد غذایی   (ج
 ها بر اوضاع اقتصادی جامعه  تصمیمات دولت( د
فشار جمعیت  ،شود به علت محدود بودن عرضه زمین حاصلخیز اینكه گفته می .14

های نامرغوب کرده و پیشرفت تكنولوژی نیز قادر  مردم را مجبور به استفاده از زمین
 به جلوگیری از آن نیست محور اصلی کدام نظریه است؟

 نظریه ارزش کار ریكاردو   (ب مالتوسنظریه جمعیت ( الف
 نظریه ارزش مبادله اسمیت ( د نظریه رانت ریكاردو( ج
 به نظر ریكاردو ارزش یک کاال عبارتست از  .15

 مقدار کار الزم برای تهیه آن        ( الف
 . قیمتی که خریدار حاضر است برای دریافت آن بپردازد  (ب
 . بفروشد قیمتی که فروشنده مایل است کاال را( ج
 . کار رفته است ارزش سرمایه که برای تولید آن به( د
 یک از دانشمندان زیر است؟  المللی متعلق به کدام نظریه بازرگانی بین .11

 جان استوارت میل   (ب رابرت مالتوس (الف
 نیكالس کالدور ( د دیوید ریكاردو( ج
دانند و برخی نیز بر این باورند  ای او را آخرین اقتصاددان مكتب کالسیک می عده .17

 . که او در اواخر عمر به سوسیالیزم گرایش داشته است

 رابرت مالتوس (ب ژان باتیست سه( الف
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 دیوید ریكاردو  (د جان استوارت میل( ج
انگذار علم عقاید آگوست کنت بنیتأثیر  نظریات این اقتصاددان تا حدودی تحت .16

 . شناسی بوده است جامعه

 آدام اسمیت  ( ب رابرت مالتوس( الف
 جان استوارت میل ( د ژان باتیست سه( ج
تحلیل ریكاردو در مورد ارزش و توزیع را متحول ساخت و بیان  کدام اقتصاددان .11

کرد که هی  گونه ارتباط و تناسبی میان نوسانات عرضه و تقاضا و تغییرات سطح 
 . وجود نداردها  قیمت

 جان مینارد کینز   (ب آدام اسمیت( الف
 رابرت مالتوس ( د جان استوارت میل (ج
با نقد عقاید مالتوس و ریكاردو در رابطه با دستمزد بیان کرد که  کدام نظریه پرداز .20

 . کنند قطعی نیست بیان میها  آن حداقل دستمزدی که

 هاریت تیلور ( ب ژان باتیست سه( الف
 جان استوارت میل        ( د کنتآگوست ( ج
 

 

 



 

 

 

 

 

 فصل ششم

  (ناسیونالیسم اقتصادی)گرایی  افكار اقتصادی ملی

 هدف کلی
گرایی  هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با تفكرات اقتصادی ملی

 . و چگونگی نگاه این طرز تفكر به مسائل اقتصادی آشنا شوند( ناسیونالیسم اقتصادی)

 
 های رفتاری  هدف

 : دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
 . رین اقتصاد ملی بشناسندعقاید فردریک لیست را در مورد ملت و دکت .1

 . مراحل پیشرفت و توسعه را از نظر فردریک لیست توضیح دهند .2

 . نظر فردریک لیست را در رابطه با حمایت از صنایع داخلی تشریح کنند .3
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 مقدمه 
با گذر از نیمه اول قرن نوزدهم میالدی، بتدریج اصالحات و انتقاداتی نسبت به عقاید 

جوانب مختلف اندیشه اسمیت توسط برخی . ک رخ نمودآدام اسمیت و مكتب کالسی
نظران حتی از سوی شاگردان و پیروان وی مورد نقد واقع شد و اضافات،  صاحب

اصل آزادی مبادالت که کمتر مورد تعر  و . اصالحات و تغییراتی را شاهد بود
مسلم  یک اصلعنوان   به کنكاش قرار داشت و تقریباً توسط اقتصادشناسان همه کشورها

ه فردریک لیست مورد گرا به ویژ ناپذیر شناخته شده بود، بوسیله اقتصاددانان ملی و تغییر
 . قرار گرفت تهاجم

. ها طرفدار مبادله آزاد و گردش آزاد محصوالت میان ملل جهان بودند کالسیک
استعداد بیشتری دارد ها  آن بایست در تولید کاالهایی که در ساختنمی هر کشوری 
را آزادانه در مقابل اشیاء ساخت دیگران مبادله کند و در این ها  آن یابد وتخصص 
هر یک از طرفین مبادله به حقوق خود خواهد رسید و اقتصاد  ،المللی کار تقسیم بین
این تمجید از نظام .  (41:  1351الژوژی، )مند خواهد شد  کلی از آن بهرهطور   به جهانی

ان کامالً منطبق بود لیكن پس از مدتی در آلمان و آمریكا در مبادله آزاد با منافع انگلست
 . هایی رخ نمود مكتب کالسیک واکنش« جهان وطنی»برابر 

، وجود عقایدی است که (ناسیونالیسم اقتصادی)گرایی  منظور از اندیشه ملی
 گرایانه و در مواردی روابط اقتصادی دغدغه اقتصاد ملی و داخلی دارند و به اقتصاد فرد

دارند  گرایان منافع ملی را بر منافع فردی مقدم می ملی. ها بدبین هستند با خارجی
 (. 301:  1363دادگر، )

مثال، عنوان   به .کنند گرایان قدرت ملی را صرفاً به امور مادی محدود نمی ملی
عنوان   به گرای آلمانی است و از او ترین اقتصاددانان ملی فردریک لیست که از معروف

گرایانه مكتب  شود، نگرش مادی گرایی نام برده می از بنیانگذاران مكتب ملی یكی
به نظر وی، زندگی بسیار فراتر از . کرد کالسیک را نقص جدی این مكتب تلقی می

قدرت مولد یک . ها است ارزش مبادله و ارزش مصرف است، که شعار اصلی کالسیک
و تنها یک رابطه مادی و فنی  ملت، شامل فرهنگ، مذهب و عناصر مهم دیگری است

 .نیست
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 گرایی و سیاست حمایتی در آلمان ملی 6-1
 فردریك لیست 6-1-1

ترین منتقدان مكتب کالسیک  یكی از نخستین و جدی( 1761-1641)فردریک لیست 
نمایند، لیكن  یكی از بنیانگذاران مكتب تاریخی قلمداد میعنوان   به اگر چه او را. است

گرایی و اقتصاد ملی، عقاید او را در این بخش مورد  وسیع وی بر ملیتأکید  به جهت
مكتب عنوان   به عمده نظرات او در مخالفت مكتب کالسیک. دهیم بررسی قرار می

های تولیدی در داخل کشور، تبیین مراحل  شمول، ارائه سیستم حمایتی از بنیان جهان
یک واحد طبیعی در دو عنوان   هب بر ملتتأکید  گانه پیشرفت و توسعه جوامع و پنج

نظام ملی اقتصاد »و ( 1637)« نظام طبیعی اقتصاد سیاسی»کتاب وی تحت عنوان 
 . مطرح گردیده است( 1641)« سیاسی

المللی  او نخستین کسی است که به اهمیت نقش قدرت ملی در تقسیم کار بین
به درستی او را پیشگام توانند  پی برده و هواداران امروزین مكتب وابستگی اقتصادی می

 (.105:  1375بالگ،)این امر به حساب آورند 
 
 ملت و دکترین اقتصاد ملی از نظر لیست 6-1-5

. به نظر لیست، اشتباه اساسی دکترین کالسیک، عدم توجه آن به واقعیت ملت است
ا ه همه ملت. واحدهایی طبیعی هستند که نباید نادیده انگاشته شوند ها،  حال آنكه ملت

ای  همه به درجه و از نظر قدرت تولید، قابلیت و شایستگی طبیعی و فنی یكسان نیستند
 . تواند همه را درخور آید همچنین یک نوع سیاست نمی. اند مساوی از توسعه نائل نشده

با « ملت عادی»هدفی که باید مورد توجه همه کشورها قرار گیرد، تشكیل یک 
ملت عادی ملتی است که در آن کشاورزی، صنعت و تجارت به . اقتصاد جامع است

 (. 46:  1351الژوژی، )شكلی هماهنگ توسعه یافته است
ایی ه ملت. نائل آیند« ملت عادی»توانند به ایجاد  ها نمی به نظر لیست همه ملت

خیر و برکت دارند،  که دارای منابع زیرزمینی اندک بوده و یا آب و هوای نامناسب و بی
 . تر بوده و امكان تشكیل ملت عادی را ندارند ها محروم نسبت به سایر ملت
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 مراحل پیشرفت و توسعه از نظر لیست 6-1-2
شرایط و نظر فردریک لیست، تاریخ حاکی از آن است که کشورهایی که دارای  به

امكانات مساعد پیشرفت و توسعه بوده اند، در فرآیند توسعه و تحول خویش، مراحل 
 :ند ا پنجگانه زیر را طی نموده

که در آن مرحله اعضاء جامعه با چیدن میوه درختان و شكار : «مرحله توحش» .1
 . کنند   می حیوانات سد جوع

از طریق دامداری و در این مرحله از تمدن، افراد جامعه : «مرحله شبانی» .2
 . کنند میتأمین  پرورش حیوانات، معیشت خود را

برداری قرار گرفته  در این مرحله از تمدن، زمین مورد بهره  :«مرحله کشاورزی» .3
 . کنند میتأمین  و افراد جامعه از طریق کشت و زرع معیشت خود را

ای است که در آن کشاورزی همگام با  مرحله  :«مرحله کشاورزی و صنعتی» .4
 . یابد های صنعتی توسعه می فعالیت

اقتصاد »در این مرحله که تحت عنوان : «مرحله کشاورزی، صنعتی و بازرگانی» .5
های  های کشاورزی و صنعتی، جامعه از فعالیت شود، عالوه بر فعالیت نامیده می« جامع

 . جارت و بازرگانی نیز برخوردار استقابل توجه ت

 
 سیستم حمایت از صنایع داخلی در دیدگاه لیست 6-1-9

به نظر لیست، سیستم مبادله آزاد برای دستیابی به سه مرحله اول تمدن کافی است ولی 
برای اینكه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسیم، یعنی اینكه از کشاورزی و صنعت 

و نهایتاً به مرحله اقتصاد جامع نائل آییم که در برگیرنده  هر دو برخوردار شویم
باشد، وجود یک سیستم حمایتی الزم و    می های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی فعالیت

 . ضروری است
اند، باید صنایع  به عقیده وی، کشورها تا زمانی که به مرحله اقتصاد جامع نرسیده

به نظر وی به محض . مایت دولت قرار دهندرا مورد ح« صنایع نوپا»خویش به ویژه 
اینكه کشور از لحاظ اقتصادی قوی و قادر به رقابت گشت، برگشت به نظام آزادی 
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است و دیگر نیازی به حمایت از المللی   بین مبادله الزمه توسعه تجارت و مبادالت
 1.صنایع وجود ندارد

شود، سیاست حمایتی لیست، یک سیاست موقتی و محدود    می چنانچه مالحظه
است و این سیاست فقط در دوره صنعتی شدن کشور قابل استفاده است و برای 

آلی  به نظر وی آزادی تجارت در جهان فكر ایده. کاالهای کشاورزی قابل اجرا نیست
ا وضع تعرفه به نظر او، هر کشور باید ب. است که تنها در آینده دور قابل دسترسی است

های تولیدی خود  گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کاالهای خارجی به تقویت بنیان
 (. 104:  1375بالگ، )بپردازد 

را به کار نبرد، اما بحث صنعت نوپا به « صنعت نوپا»گاه اصطالح  لیست هی 
اخص کشاورزی را طور   به روشنی همان موضوعی بود که وی در ذهن داشت، زیرا او

 (. 11: همان )های حمایتی مستثنی ساخت  ام بحثاز تم
ها با پیروی از عقاید لیست متوجه شدند که در شرایط آزاد تجارت  آلمانی

بنابراین . تواند پیشرفت کند المللی، آلمان در رقابت با صنایع مجرب انگلستان نمی بین
که با طبق نظر لیست گروهی از صاحبان صنایع آلمان از دولت درخواست نمودند 

وسیله  های گمرکی از ورود ارزان کاالهای انگلیسی جلوگیری کرده و بدین ایجاد تعرفه
 (. 111:  1361تفضلی، )صنایع داخلی را مورد حمایت قرار دهند 

 
 وظایف و حیطه دخالت دولت از نظر لیست 6-1-9

 لیست، برای حضور دولت در اقتصاد اهمیت زیادی قائل است و موفقیت هر کشور در
: 1363دادگر،)سازد  های اقتصادی دولت مرتبط می امور اقتصادی را به اعمال سیاست

313 .) 
گیرد و ثروت هر کشور را  او قدرت اقتصادی نامحدود برای دولت در نظر می

 (. 17:  1375بالگ، )داند  های اقتصادی دولت می منحصراً وابسته به سیاست

معتقد بود نیروها و عوامل تولید یک کشور جنبه های گوناگون  فردریک لیست
بعضی ، ارمغان رایگان طبیعت ، بعضی دیگر ساخته فكر و هنر و نیروی بازوی . دارند 

تنها یک سازمان سیاسی و . انسان و گروهی ناشی از امكانات پولی ومالی است 
                                                                                                                                        

1. List, Friedrich, National System of Political Economy (New York: Longmans, Green, 1904).  
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هترین صورت بكار اندازد اجتماعی مناسب خواهد توانست این عوامل و نیروها را به ب
 .و از حاصل کار و فعالیت ملی به نحو مطلوب حمایت نماید 

هر تالشی برای جدا نگاه داشتن اقتصاد از سیاست “: لیست  چنین می گوید 
وی معتقد . ” سرابی بیش نیست و خیال باطل است« لسه فر»اشتباه است و دکترین 

ی پیدا کند ، لزوم دخالت قوه مقننه و هر قدر اقتصاد یک ملت توسعه بیشتر“است که 
و این وظیفه . مقامات اداری در همه امور جنبه واضحتر و روشنتری به خود می گیرد

سیاستمدار نیست که هی  کاری انجام ندهد بلكه یک سیاستمدار می داند و باید بداند 
داده و  که چگونه میتوان قدرتهای تولیدی یک ملت را مشخص نموده و آنها را افزایش

 .”حمایت نمود
زندگی اقتصادی جهان ، سراپا مبارزه و رقابت میان “فردریک لیست معتقد است 

ملتهای تهی دست وناتوان باید به هر قیمت هست در مقام جبران ضعف . کشورها است
برای نیل به این هدف و بنیان گذاری یک اقتصاد . خود برآیند تا با دیگران برابر شوند 

نقش و وظیفه ای بس مهم بعهده دارد و باید با اتخاذ سیاستی مناسب  جامع ، دولت
موجبات وصول به سر منزل مقصود و احراز مقامی شایسته در بازرگانی بین المللی 

از نظر لیست دولت نه تنها برای تنظیم و اجرای سیاست حمایتی . رافراهم آورد
دخالت کند ودر محدوده مسئولیت دارد ، بلكه موظف است که در توسعه اقتصادی 

برای اجرای این برنامه عوامل زیر . برنامه ای جامع انقالب صنعتی را رهبری نماید 
 :  اهمیت دارد 
تعلیم و تربیت  -2هماهنگی رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعت ،  -1
گسترش  -4رفاه اجتماعی از طریق باال بردن سطح بهداشت و فرهنگ ،  -3مناسب ، 
 .ایجاد شبكه مطلوب حمل و نقل -1تأمین نظم و امنیت ،  -5گی ، سطح زند

در کتاب تاریخ عقاید اقتصادی نوشته شارل ژید وشارل ریست پیرامون نظر 
لیست معتقد بود بدانسان که دولت عهده دار حفظ : لیست درباره دولت آمده است 

را وحدت سیاسی کشور است به همان کیفیت موظف است وحدت اقتصادی آن 
پاسداری کند و برای اجرای این وظیفه باید منافع محلی را تابع منافع عمومی ملت قرار 
بدهد و آزادی مبادالت را در داخله کشور حفظ کند و شبكه راههای آهن و راهها و 
ترعه ها را بر طبق برنامه مملكتی تنظیم نماید و بانک مرکزی که وظیفه آن نشر پول 
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نین اقتصادی و بازرگانی یكسان برای تمام کشور مقرر بدارد است را تأسیس کند و قوا
 .و غیره

از نظر آدام اسمیت سیاست اقتصادی نباید بصورت دخالت دولت در امور 
اقتصادی مردم اجرا شود بلكه باید با توجه به وجود شرایط رقابت کامل در نظام 

سیاست  ،اد اسمیتبنابراین در اقتص. سرمایه داری، رفاه عمومی را در نظر بگیرد
در مقایسه با این نظر، لیست معتقد است . اقتصادی فرمولی مانند اقتصاد دستوری ندارد

که آلمان، گذشته ای پر از دخالت در امور اقتصادی مردم داشته است لذا شرایط 
اجتماعی و نژادی ملت آلمان ایجاب می کند که سیاست اقتصادی از طریق اقتصاد 

 (.52: 1363 غفاری،) دستوری اعمال گردد
 

 گرایی و سیاست حمایتی در امریكا  ملی 6-5
گرای آمریكایی است که به  یكی از اقتصاددانان ملی( 1757-1604)الكساندر همیلتون 

خاطر طرفداری از وضع تعرفه بر واردات، به مخالفت با بحث آزادی تجارت آدام 
اسمیت پرداخت و معتقد بود که دولت باید با وضع تعرفه از صنایع داخلی حمایت 

ارت آزاد آدام اسمیت جنبه دائمی و کلی ندارد که هم منافع تج عنوان کردتوان  می. کند
 1363دادگر، )گرایی شدید همیلتون در همه احوال قابل دفاع نیست و هم حمایت

:301 .) 
گرایی است که  نظران اقتصاد ملی از دیگر صاحب( 1761-1641)دانیل ریموند 

رار ای ق مورد توجه ویژه( 1620منتشر شده در سال )اش «اندیشه اقتصادی»کتاب 
کوشی  سخت -که از عقاید کالسیكی است -او در مقابل توجه به خست. گرفت

دهد و  قرار میتأکید  کارگران و در عین حال افزایش مصرف و گسترش رفاه را مورد
آن را در راستای تقویت نیروی کار و گسترش درآمد آن و در نهایت باال بردن قدرت 

د همیلتون معتقد به حمایت از صنایع داخلی ریموند مانن. نمود اقتصاد ملی قلمداد می
بود و آن را در راستای حفظ استاندارد سطح زندگی داخلی و باال بردن قدرت اقتصاد 

 (. 310: همان )دانست ملی در مقابل اقتصاد دیگر کشورها می
او از . یكی از اولین اقتصاددانان امریكایی است( 1713-1671)هنری چارلز کری 

گردد  ی دائمی و نه زودگذر که کشاورزی و صنعت هر دو را شامل میگرای یک حمایت
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به نظر او مبادله آزاد جز وسیله برتری انگلستان چیز . کند طرفداری و ستایش می
های  دهد تا مواد اولیه و دانه این سیاست به انگلستان فرصت می. دیگری نیست

خود را به بهایی بسیار  خوراکی را به قیمت ارزان خریداری کند و محصوالت صنعتی
دارد  بر عكس، امریكا را در وضع اقتصادی یک مستعمره نگاه می. گران بفروشد

به . تنها حمایت دولت استقالل کشور را به کمال خواهد رسانید(. 51:  1351الژوژی، )
 . دهد تا تمام نیروهای بشری مورد استفاده قرار گیرند عالوه تنها اقتصاد جامع امكان می

ای محصوالت کشاورزی از قبیل پنبه، گندم یا  تصاص یک کشور به تولید پارهاخ
آل  به نظر او اقتصاد جامع همیشه ایده. کند برکت می تنباکو، خاک آن کشور را فقیر و بی

های  ملت. کند او ملل ایستا و ملل پویا را از یكدیگر تفكیک می ،از سوی دیگر. است
ای در  تند که نیروهای اقتصادی عظیم و قابل توسعهپویا، از جمله امریكا، مللی هس

ملل ایستا آنهایی هستند که توسعه و پیشرفتشان پایان یافته و به مرحله . اختیار دارند
ملل پویا دارای سطح زندگی باالترند ولی تنها در سایه کمک . اند های منفی رسیده بازده

باشند وگرنه زیر فشار شرایط توانند امیدوار  و حمایت دولت به دوام وضع خود می
:  1371و قدیری اصلی،  52:  1351الژوژی، )گیرند  زندگی نامساعد دیگران قرار می

231 .) 
برخالف سیاست حمایتی فردریک لیست که یک سیاست حمایتی موقت و 
محدود بود، دکترین اقتصادی امریكا مبتنی بر یک سیاست حمایتی دائمی در هر دو 

 .   عت بودبخش کشاورزی و صن

توان اذعان داشت که افكار لیست و پیروان او، بعد از یک  طور خالصه می به
های شایان  دوره پیروزی موقت سیستم آزادی مبادله، در اواخر قرن نوزدهم موفقیت

 . آورددست  به توجهی

 
 تشریحی فصل ششم سؤاالت

  نظر فردریک لیست در مورد ملت و دکترین اقتصاد ملی چیست؟ .1

 . گانه پیشرفت و توسعه را از دیدگاه فردریک لیست بیان کنید مراحل پنج .2

 . نظر فردریک لیست را در ارتباط با حمایت از صنایع داخلی توضیح دهید .3

 . عقاید فردریک لیست را در رابطه با وظایف و حیطه دخالت دولت در اقتصاد بیان کنید .4
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 .فردی توضیح دهیدمنافع ملی و منافع نظر ملی گرایان را در باره  .5

 
 ای فصل ششم چهارگزینه سؤاالت

وجود عقایدی است که دغدغه اقتصاد ملی و داخلی دارند و به ............... منظور از  .1
 . ها بدبین هستند اقتصاد فردگرایانه و در مواردی روابط اقتصادی با خارجی

 اقتصاد کالسیک ( ب ناسیونالیسم اقتصادی( الف
 عقاید اسكوالستیک ( د اقتصاد کینزی( ج
یكی از عنوان   به گرای آلمانی است و از وی ترین اقتصاددانان ملی او از معروف .2

 . برند گرایی نام می بنیانگذاران مكتب ملی

 دانیل ریموند  (ب الكساندر همیلتون( الف
 هنری چارلز کری ( د فردریک لیست  (ج
 . است............... به عقیده فردریک لیست اشتباه اساسی دکترین کالسیک  .3

 اعتقاد بیش از حد به دخالت دولت در اقتصاد ( الف
 زیاد بر آزادی هر چه بیشتر در اقتصاد تأکید  (ب
 عدم توجه به واقعیت ملت ( ج
 عدم توجه به نفس دولت ( د
  پیشرفت و توسعه چیست؟ به عقیده فردریک لیست اولین مرحله از مراحل .4

 مرحله کشاورزی          (ب مرحله توحش( الف
 مرحله بازرگانی  ( د مرحله شبانی (ج
اند باید صنایع  نرسیده..............  فردریک لیست معتقد است کشورها تا زمانی که به .5

 . خویش به ویژه صنایع نوپا را مورد حمایت قرار دهند

 ه کشاورزی مرحل  (ب مرحله شبانی( الف
 مرحله کشاورزی، صنعتی و بازرگانی( د مرحله کشاورزی و صنعتی( ج
های حمایتی مستثنی  را از تمام بخش........... اخص بخش طور   به فردریک لیست .1

 . ساخت

 بازرگانی  (ب صنعت (الف
 خدماتی ( د کشاورزی  (ج
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 را مورد کوشی نیروی کار و در عین حال افزایش مصرف و گسترش رفاه او سخت .7
داد و به حمایت از صنایع داخلی در راستای حفظ استاندارد زندگی  قرار میتأکید 
 . معتقد بود

 هنری چارلز کری ( ب فردریک لیست( الف
 دانیل ریموند ( د الكساندر همیلتون( ج
یک از اقتصاددانان زیر صورت  ها به ملل ایستا و پویا توسط کدام بندی ملت تقسیم .6

  گرفته است؟

 فردریک لیست( ب هنری چارلز کری( الف
 دانیل ریموند( د الكساندر همیلتون( ج
او نخستین کسی است که به اهمیت نقش قدرت ملی در تقسیم کار بین المللی پی . 1

 .برده است
 هنری چارلز کری( فردریک لیست                            ب( الف
 دانیل ریموند( د       الكساندر همیلتون                      (ج
وی یكی از اقتصاددانان ملی گرای آمریكایی است که به خاطر طرفداری از وضع . 10

 .تعرفه بر واردات به مخالفت با بحث آزادی تجارت آدام اسمیت پرداخت
 هنری چارلز کری( فردریک لیست                             ب( الف
 دانیل ریموند( د                الكساندر همیلتون              (ج
 



 

 

 

 

 فصل هفتم 

 مكتب سوسیالیسم 

 هدف کلی 
گیری مكتب  چگونگی شكل ازهدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان 

و ضمن فرا گرفتن اصول اساسی حاکم  آگاهی یافتههای پیدایش آن  سوسیالیسم و زمینه
با عقاید اقتصادی شكل گرفته این مكتب و نقاط ضعف و قوت  ،بر این طرز تفكر

 . تغییرات آن در طول زمان آشنا شوند

 
 های رفتاری  هدف

  :خواهند بوددانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر 
آمدن مكتب سوسیالیسم را وجود   به ها و دالیل اصلی گیری و زمینه چگونگی شكل .1

 . بشناسند

 .اصول اساسی حاکم بر تفكرات سوسیالیستی را بیان کنند .2
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را ها  آن آلیست را از سایرین باز شناخته و عقاید های ایده تنظریات سوسیالیس .3
 . برشمرند

 . تخیلی را تشریح کنند ماقتصاد سوسیالیسعقاید سن سیمون در رابطه با  .4

نظریات سیسموندی را در زمینه نقش دولت در اقتصاد و نحوه مدیریت اقتصاد  .5
 . سوسیالیستی بیان کنند

های انگلیس به  ترین سوسیالیست های سوسیالیستی رابرت آون که از بزرگ اندیشه .1
 . دنرود را بشناس شمار می

 های او در این رابطه و توصیه معقاید مكتب سوسیالیسنقش شارل فوریه در پیشبرد  .7
 . بیان کنند را

نظریات رودبرتوس و نقش او در روشن نمودن اصول و نتایج حاصل از تفكرات  .6
 . سوسیالیستی را بیان کنند

های  ترین سوسیالیست یكی از برجستهعنوان   به های اقتصادی لویی بالن را اندیشه .1
 . فرانسه توضیح دهند

 .گرا را در رابطه با مسائل اقتصادی بیان کنند های آنارشیسم د سوسیالیستعقای .10

 . های نخستین بر مارکسیسم را تشریح نمایند های سوسیالیست آثار اندیشه .11

 
 مقدمه

زیرا در . حق این است که بحث از روزگار باستان آغاز گردد ،در بررسی سوسیالیسم
هایی از فكر سوسیالیسم برخورد  افكار پیشینیان است که ما برای نخستین بار با نشانه

توان با  در نظریات افالطون و بسیاری از متفكران می ،در یونان باستان. کنیم می
هایی  ها و قیام بسیاری از نهضت هایی که رنگ سوسیالیسم دارد آشنا شد و حتی اندیشه
توان یافت که  های بیدادگر وقت بوده است را می واژگون ساختن سازمانها  آن که هدف

 . مایه سوسیالیستی داشته است
گردد  آغاز می 1600های حدود سال  مطالعه ما درباره بررسی سوسیالیسم از سال

ز صورت رویایی و تخیلی با گذشت زمان ا زیرا از این تاریخ است که سوسیالیسم
ای از  شود و سرانجام بر نیمه های بزرگ مبدل می گردد و به پیكارها و نهضت خارج می

افكار سوسیالیستی روزگار دیرین بیشتر به رویا و آرزو . گردد گستر می جهان عمالً سایه
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 شبیه بود و توسل به افكار سوسیالیستی در واقع برای آن دسته متفكرانی که از وضع
 .بردند و خواهان عدالتی همگانی بودند، یک پناهگاه ذهنی بود زمان رنج می

های  نظمی ها و بی عدالتی از همان ابتدای قرن نوزدهم فریادهایی شدید علیه بی
توان سوسیالیسم را فریاد فقرا  اجتماعی که اقتصاد آزاد به بار آورده بود برخاست که می

 .ودها قلمداد نم عدالتی علیه این بی
باب شد با وجود این هی   11عنوان و اصطالح سوسیالیسم در اوایل قرن 

ی مورد قبول همگان از سوسیالیسم و اقتصاد نظری سوسیالیستی، تا به حال لمتعریف ع
ها و مسیرهای متعدد  گیری بیان نشده است و این ابهام ارتباط مستقیم به تنوع جهت

 وحدت نظر بینکه  حالی در -شمارند  مینظری کسانی دارد که خود را سوسیالیست 
های متعدد سوسیالیستی و  گیری ها و جهت در میان این جهت -وجود نداردها  آن

های مارکس البته نقش  مكاتب مربوط به سوسیالیسم، مكتب مارکسیسم و اندیشه
تئوری اقتصاد سوسیالیستی  عنوان کردبا وجود این باید  .کنند تری را بازی می مهم

پردازان قبل از مارکس  از یک طرف نظریه زیراهمیشه با مكتب مارکسیسم یكی نیست 
 ،اند و از طرف دیگر مقاالت و تحقیقات بسیار مهمی در زمینه سوسیالیسم عرضه کرده
های سوسیالیستی  بعد از مارکس مبانی متعدد و مستقلی برای رویش و زایش تئوری

 . و تكامل یافته است ایجاد شده
ره آورد مكتب کالسیک، از نظر اقتصادی و اجتماعی پاسخگوی مشكالت و 

های موجود نبود؛ مشكل فقر و بیكاری حل نشده بود، اقتصاد خودکار لسفری،  دشواری
تضمینی برای حمایت از مقررات  . با واقعیات جامعه پس از انقالب صنعتی سازگار نبود

روز به روز فقر . ی کارگری و حقوق کار و قراردادها وجود نداشتها مربوط به اتحادیه
این . شد شدند و به ویژه نارضایتی اقشار کارگر، افزوده می تر و فقرا بیشتر می گسترده
 1620تا  1606های  بین سال. کرد های اعترا  و شورش را فراهم می ها زمینه نارضایتی

های  دولت. دی به وقوع پیوستهای کارگری زیا در فرانسه و انگلیس شورش
های یاد شده به شدت برخورد کردند و در این ارتباط  کشورهای غربی، با شورش

اما . از این رو، در ظاهر شورش سرکوب گردید. های زیادی ریخته شد خون
های سیاسی بیشتر و  با آگاهی 1630و  1620های  های کارگری مجدداً در دهه حرکت
ها در انگلستان بین  ها و شورش این حرکت. تری ادامه یافت رفتههای پیش دهی با سازمان
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 1646به اوج خود رسید و در فرانسه منجر به انقالب سال  1643و  1642های  سال
. های سوسیالیستی را فراهم نمود های اولیه تدوین نظریه حوادث پیش گفته زمینه. گردید

های  ستی در نتیجه فشارها و نابسامانیبه بیان دیگر، شاید بتوان گفت که عقاید سوسیالی
عنوان   به داری ایجاد شده پس از انقالب صنعتی و کارکرد یک سویه اقتصاد سرمایه

:  1363دادگر، )های اجتماعی و اقتصادی پیچیده شد  ای برای درمان بیماری نسخه
311 .) 

در این فصل، پس از تبیین اصول سوسیالیسم، به ترتیب با سوسیالیسم تخیلی، 
 . سوسیالیسم دولتی و نهایتا سوسیالیسم آنارشیسم گرا آشنا خواهیم شد

 

 اصول سوسیالیسم  7-1
 های سوسیالیستی با یكدیگر اختالفاتی سخت فاحش دارند ولی ها و فرقه گرچه دسته

توان مشاهده کرد که همه گفتگوها  کلی در نظریات سوسیالیستی سه اصل را میطور   به
 : چرخد در اطراف این سه اصل می

ها همگی اصل آزادی کسب و کار و  سوسیالیست .ه اصل آزادی کسب و کارتخطئ -1
کنند و  هماهنگی منافع طبقات مختلف را که مقبول مكتب کالسیک است تخطئه می

دانند بلكه آن را  اعث تعادل اقتصادی و رفاه معاش همگانی نمیاین اصل را نه تنها ب
 . انگارند های اجتماعی می منشا همه شقاوت

های همگانی  ها قائل به مالكیت جمعی و فعالیت سوسیالیست .ت جمعیمالكی -2
تواند  هستند و معتقدند مالكیت جمعی و کار و فعالیت همگانی عاملی است که می

در مورد چگونگی مالكیت جمعی . بهتر مردم فراهم سازدشرایط را برای زندگی 
دولت وسیله   به ها گوناگون است، گروهی مالكیت عمومی را نظریات سوسیالیست
پذیر  های محلی و گروهی هم موسسات تعاونی امكان مرکزی، گروهی دولت

 .دانند می
همه مردم  ها تماماً به استعداد کمال جویی سوسیالیست .استعداد و قابلیت انسان -3

ها  آن خوشبین هستند و معتقدند اگر شرایط یكسان برای افراد فراهم گردد استعداد
 . گر خواهد شد با تمام شكوه و قابلیتش جلوه
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  (تخیلی)آلیست  سوسیالیسم ایده 7-5
آلیست یا سوسیالیسم مبتنی بر مدینه فاضله تقریباً از  عقاید مربوط به سوسیالیسم ایده

بنیانگذاران عنوان   به 3و رابرت آون 2، شارل فوریه1گردید و سن سیمون آغاز 1600سال 
این در شرایطی مطرح شد که وضعیت نیروی کار وخیم بود و آثار . آن معروف هستند

آلیست نظام  های ایده سوسیالیست .تحمیل شده بودها  آن نامتناسب انقالب صنعتی بر
ها  این سوسیالیست. کردند عقالنی قلمداد می راقتصاد مبتنی بر بازار را غیرعادالنه و غی
کردند و به تضاد و مبارزات طبقاتی عقیده  نوعی صلح و برادری جهانی را تبلیغ می

 (. 311:  1363دادگر، )نداشتند
 
 سن سیمون  7-5-1

وی . شناس برجسته و یک تئوریسین اقتصادی است هانری دوسن سیمون یک جامعه
حمله اساسی . ای در خصوص استثمار، عدم تعادل و مالكیت دارد نظریات ارزنده

حمله سن سیمون . باشد سیمون به مالكیت است که به نظر او از بقایای فئودالیته می سن
منبع استثمار انسان توسط انسان و منبع به مالكیت به این لحاظ است که مالكیت را 

داند که یک دسته از مردم از حاصل کار دیگران  ای می عواید ناحق و یک نوع حق بیمه
 (. 121:  1314قدیری اصلی ، )برداشت کنند

دهد  به نظر سن سیمون مالكیت ریشه نوعی انحصار است که به مالک اجازه می
به نفع خود ( اعم از کارگر یا کارفرما)تولیدکنندگان گونه کوشش از درآمد  بدون هی 
سن سیمون در اصل، مخالف مالكیت نبود ولی آن را وسیله استثمار . برداشت کند

ها به آن عقیده داشتند،  به نظر وی، مالكیت یک حق طبیعی، که فیزیوکرات. دانست می
تواند تابع  ی مینیست بلكه یک واقعیت اجتماعی است که مثل سایر واقعیات اجتماع

 .قانون پیشرفت باشد
وی معتقد به لغو حق وراثت است زیرا به نظر او با فراهم کردن امكانات مساوی 

. تواند به عدالت اجتماعی نائل آید برابری برای همه افراد، جامعه بهتر میتأمین  و
هر آن بوده مساواتی از آغاز والدت است که در آن صورت   مساواتی که سیمون طالب

                                                                                                                                        

1. Henri de Saint Simon  
2. Charles Fourier 
3. Robert Owen  



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

116 

کس با امكانات مساوی به تالش خواهد پرداخت و بر حسب تالش و استعداد خود از 
 (. 130: همان )مند خواهد شد  امكانات جامعه بهره

از نظر سن سیمون اقتصاد آزاد و لیبرالیسم قادر نیست خوشبختی و سعادت 
ا تغییر دهد قدرتی که سازمان جامعه ر ،برای رسیدن به این مقصود. کندتأمین  جامعه را

آورد محققاً دولت نیست زیرا مداخالت وجود   به الزم است و قدرتی که آن تغییر را
پس باید قدرت انجام آن را به استعدادها . دولت به جای آنكه مفید باشد مضر است

. سپرد( اعم از تجار و صنعتگران)کنندگان  ها و به تولید یعنی به دانشمندان، به تكنسین
ر طبقه حاکم از زبدگان تشكیل خواهد شد و کارفرمایانی در اداره اقتصاد به عبارت دیگ

جامعه مشارکت خواهند داشت که لیاقت اداره آن را داشته و از صفات حمیده و اخالق 
 (.131: همان )نیكو برخوردار شده باشند 

. نام دارد« مسیحیت نوین»تر کتابی است که  در بین کتب سن سیمون، از همه مهم
سیمون عقیده داشت که بشر در نظام اجتماعی جدید احتیاج به یک مرجع روحانی سن 

نظام جدید، که در اثر از بین رفتن . الطوایفی گردد دارد که جانشین کلیسا در نظام ملوک
از بین رفتن نظام قدیم . ی و صنعتی باشدلمنظام قدیم میسر گردیده، باید یک نظام ع

دیگری بهتر از نظام فردی که همراه با هرج و مرج است، کافی نیست، بلكه باید نظام 
 جنگ باید پایان یابد و اروپا متحد و دارای یک پارلمان باشد که. جانشین آن شود

آن افراد عاقل و عادل که فكرشان به نور علم روشن شده، بر مردم اروپا وسیله   به
شود که  صل نتیجه میکلیه اصول اخالقی از این ا« مسیحیت نوین»در . حكومت کنند

 . کلیه افراد باید خود را برادر یكدیگر بدانند
کند که صنایع در ملكیت دولت  چنین سازمانی به نظر سن سیمون ایجاب می

قرار گیرد ولی نسبت به اشیاء مورد مصرف، مالكیت خصوصی مانعی ندارد، هر کس 
مسئله دقیق تعیین مزد، . دهد دریافت دارد باید درآمدی متناسب با خدماتی که انجام می

بیكار ماندن اشخاص اعم از غنی . به کفایت و نظر مامورین دولت واگذار گردیده است
 . و فقیر باید به کلی ممنوع باشد

بین بود و آن  سن سیمون به آینده اقتصاد و پیشرفت صنعتی مربوط به آن خوش
. کرد نولوژی تلقی میرا در گرو تالش مدیران، صنعتگران و دانشمندان و پیشرفت تك

ای مبتنی بر شایسته ساالری و در عین حال مبتنی  اساساً سوسیالیسم مورد نظر او جامعه
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صورت  به به نظر وی تكامل و توسعه. گردید بر رعایت اصول سلسله مراتب ترسیم می
وی به موفقیت نوعی اقتصاد تعاونی . پذیر است بینی یک فرآیند دائمی در آینده پیش

تأکید  او از بیكاری به شدت متنفر بود و نوعی مذهب کار و صنعت را مورد. یشداند می
خودکار طور   به ها را که منافع فردی او همچنین این فر  کلیدی کالسیک. داد قرار می

توجه سن سیمون به صنعت باعث شد که . کرد یابد، رد می بر منافع اجتماعی تطابق می
وی اصوالً . و ساخت محصوالت صنعتی ایفا نمایند پیروان او نقش زیادی در اختراع

جالب است که وی از صنعت یک . دانست هدف اصلی اندیشه را توسعه صنعت می
چه تئوریک و چه )معنای عام در نظر داشت و آن هر نوع محصول یا فعالیت مفید

ت او به گسترش تولید، تمرکزگرایی و مكانیزه کردن تولیدا. شد را شامل می( عملیاتی
 . عقیده داشت

سن سیمون برای اداره امور اقتصادی و اجتماعی از یک پارلمان صنعتی بحث 
اتاق : این سه اتاق عبارتند از. کند که از سه اتاق گوناگون تشكیل شده است می

اتاق دانشمندان که . ریزند هنرمندان و مهندسان که طرح و برنامه کارهای عمومی را می
اتاق رهبران . کنند قرار داده و بر آموزش و پرورش نظارت میها را مورد آزمایش  طرح

. دهند ها را به مورد اجرا گذاشته و بودجه کارها را مورد کنترل قرار می صنایع که طرح
ای  ای است که در آن اقتصاد جنبه برنامه نظریه سن سیمون به شرح یاد شده اولین نظریه

 . شود گروهی روشنفكر اداره میوسیله   به دارد و
مداخله دولت در امور اقتصادی بودند، ولی این  طرفدارسن سیمون و پیروان او 

مداخله را تا جائی تجویز می کردند که تشكیالت حكومتی موجب اختناق آزادی و 
تنها حسن دولت در این است که “: نویسد سن سیمون می. سلب حقوق عامه نگردد

مردم دانا و روشن بین . گردد ج و مرج میمانع بروز بدترین مفاسد اجتماعی یعنی هر
باید اختیارات حكومت را به حداقل ممكن یعنی آنچه برای برقراری نظم و امنیت الزم 

تر، سیمون هوادار و  به عبارت روشن. و ضروری است، تقلیل دهند و محدود سازند
را  خواست حكومت و تسلط مردم بر مردم او می. خواهان اداره بوده است نه حكومت

به حكومت و تسلط مردم بر اشیاء تبدیل کند و سیاست را به صورت علم تولید 
 .اجتماعی درآورد
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در نظر سن سیمون، حكومت رسمی مانند نمای بناست، عمل و اثر آن تماماً 
بدین ترتیب، شغل و . تواند فاقد آن باشد و بهتر زندگی کند جامعه می. سطحی است

معه صنعتی صرفاً  باید حمایت مردم فعال و مولد وظیفه دولت و حكومت در یک جا
. ثمر و غیر مولد بیكاران و حفظ امنیت و آزادی برای تولید ثروت باشد در برابر عمل بی

تا این جا نظام صنعتی سن سیمون تفاوت نمایانی با نظام آزادی پیروان اسمیت و ژان 
وی می . یابد ن تغییر میباتیست سه ندارد ولی از این جا به بعد لحن کالم سن سیمو

در نظام اجتماعی قدیم، موضوع اصلی مقررات، دادن اختیارات زیاد به “: گوید 
در نظام  …حكومت و استوار ساختن حاکمیت طبقات عالی بر طبقات پایین بود 

جدید برعكس، موضوع اصلی مقررات، ترتیب صریح و ترکیب عاقالنه کارهایی خواهد 
عه اجرا باشد تا جسماً و اخالقاً وضع زندگی همه افراد را بهتر بود که باید از طرف جام

چنین است مقام حكومت جدید که در آن صالحیت و تكلیف جانشین قدرت و . کند
شود که  گردد، و تنها بر مصالحی اجرا می اختیار ، و رهبری جانشین فرمانروایی می

رند، تنها مسائلی که در مورد مورد توافق عمومی است، و در آن همگان نیاز به توافق دا
جمعی به عمل آید، باالخره تنها مسائلی که سیاست در  آنها باید تبادل نظر و اقدام دسته

 .مورد آنها قابل اعمال است، یعنی امور مربوط به زندگی و رفاه عمومی
سن سیمون، برای آنكه تصویر روشنی از ترتیب اجرای فكر خود نشان بدهد، 

که اختیارات قوه مجریه به مجلسی واگذار شود، منحصراً مرکب از کند  پیشنهاد می
وظیفه این مجلس قبول یا رد طرحهایی . داران و کشاورزان نمایندگان بازرگانان، کارخانه

خواهد بود که از طرف دو مجلس دیگر، مرکب از دانشمندان و مهندسان و هنرمندان 
 . عه ثروت عمومی کشور استمورد مطالعه قرار گرفته و مربوط به ترتیب توس

انگلس معتقد بود که سن سیمون طرفدار محو دولت و از بین رفتن آن است و 
هنگامی که تولید کنندگان اعم از »: جست  به این کالم سن سیمون تمسک می

. «صنعتگران و کارگردان اداره صنایع را به دست گرفتند، دولت از میان خواهد رفت
یمون گذر از حكومت سیاسی به اداره اشیاء و هدایت عملیات بنابه گفته انگلس، سن س

 .”تولیدی یعنی انحالل دولت را پیشنهاد کرده بوده است
درست است که به نظر سن سیمون، جامعه صنعتی به جای آن که حكومت کرده 
شود نیاز دارد که اداره گردد، اما این نظر به هی  وجه به معنی اضمحالل دولت و 
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ریزی اقتصادی به جای  یک اداره عملیات تولیدی یعنی یک شورای برنامهجانشین شدن 
تر و  پسندتر، پدرمآب تر، عامه منظور او تنها اصالح دولت است تا آنرا عقالنی. آن نیست

سن سیمون به تفصیل تمام . سازگارتر با منافع و توقعات جامعه صنعتی گرداند
های کمرشكن  هزینه: کند  ه را توصیف مینابسامانیها و مظاهر خالف عقل و منطق جامع

ای  عالقه ها، بی گیری غلط، عدم تعادل میان درآمدها و هزینه فایده حكومت، مالیات و بی
اعتمادی  و حتی بیزاری دیوان ساالری و دستگاه حكومتی نسبت به منافع ملی، بی
های  گذاری صاحبان صنایع ثروتمند نسبت به این دستگاه و خودداری آنها از سرمایه

. مفید، ترس و وحشت مردم از حكومت و کینه آنها نسبت به دیوان ساالری و غیره
یابد، تفاوت میان واقعیت حكومت  و آن  علتی که سن سیمون برای تمام دردها می

به نظر وی، در یک جامعه صنعتی شكل دولت نیز باید . چیزی است که باید باشد
به . و فحص باشد، نه بر ترس و بیم و ستمگریصنعتی عقالنی مبتنی برحساب و بحث 

. یک سخن، دولت باید فن ساالرانه و دموکراتیک باشد نه دیوان ساالرانه و استبدادی
چگونه می توان این اصالح را انجام داد؟ باید طبقه فئودالهای جدید مرکب از 

را ندارند، گیران را که شایستگی اداره کارهای دولت  دانان، نظامیان و مستمری حقوق
به دیگر سخن، . بیرون راند و صاحبان صنایع عمده را به اداره دارائی عمومی گماشت

داران، بانكداران و بازرگانان عمده  باید وظیفه حكومت را به کارفرمایان بزرگ، کارخانه
ای  اینان کارهای دولت را به شیوه. واگذاشت، چون آنها طبیعتاً بهترین اداره کنندگانند

های  ها را به کمترین حد پایین خواهند آورد، خرج ی اداره خواهند کرد، هزینهعقالن
ها را  گذاری سرمایه. فایده مخصوصاً مخارج نظامی و دیوانساالری را خواهند کاست بی

خواهند افزود، برای همگان کار فراهم خواهند کرد، صلح و رضایت اجتماعی را برقرار 
این آن . جامعه رفاه و فن ساالرانه را خواهند آفرید کوتاه سخن این که. خواهند ساخت

، به نتیجه اینكه. نامید چیزی است که سن سیمون گذاشتن اداره به جای حكومت می
تواند از بین برود، او همیشه وجود خواهد داشت، منتهی  نظر سن سیمون، دولت نمی

 . بیافتد، طبیعت آن دگرگون خواهد گشت …که به دست صنعتگران و  هنگامی
به طور خالصه، حكومت اقتصادی به جای حكومت سیاسی، اداره  بنابر این،

اشیاء به جای حكومت بر اشخاص، سازمان اجتماعی به صورت کارگاه تولیدی و ملت 
ها آبادانی و رفاه برای عموم به  مبدل به اجتماع عظیم تولید ثروت، و هدف از این
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ای هستند که به  اینها مفاهیم تازه. المنفعه واقعی کارهای مسالمت آمیز و عاموسیله 
وسیله آنها سن سیمون از جمع آزادی طلبان اقتصادی که تا کنون سالک طریق آنها به 

بعدها پیروان مسلک . گردد ها نزدیک می شود و به سوسیالیست رسید جدا می نظر می
نامد  لس آنها را مهمترین دریافت سن سیمون میمارکس، از این مفهوم که فردریک انگ

پرودون نیز این نظریه را پذیرفته، جذب شدن کامل حكومت و . استفاده می کنند
 . کند مستحیل گردیدن آن را در سازمان اقتصادی، هدف نهایی معرفی می

از نظر سن سیمون، لیبرالیسم قادر نیست خوشبختی و سعادت جامعه را تأمین 
رسیدن به این مقصود، قدرتی که سازمان جامعه را تغییر دهد الزم است و برای . کند

قدرتی که آن تغییر را به وجود آورد محققاً دولت نیست، زیرا مداخالت دولت به جای 
پس باید قدرت انجام آن را به استعدادها یعنی به . آن که مفید باشد مضر است

به . سپرد( اعم از تجار و صنعتگران) ها و به تولید کنندگان دانشمندان، به تكنسین
عبارت دیگر طبقه حاکمه از زبدگان تشكیل خواهد شد و کارفرمایانی در اداره اقتصاد 
جامعه مشارکت خواهند داشت که لیاقت اداره آن را داشته و از صفات حمیده و اخالق 

 .نیكو برخوردار شده باشند
به نظر آنان، . او را دنبال کردند بعد از سن سیمون، پیروان او عقاید سوسیالیستی

تنها وارث اشخاص باید دولت باشد و تمام وسایل و ابزار کار در تصرف او درآید تا 
تصوری . آنها را برحسب مقتضیات مصالح اجتماعی در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهد
دار همه  که آنها از دولت دارند، سازمانی شبیه به یک بانک بزرگ مرکزی است که امانت

های  ها و دارای شعب فراوان باشد و بتواند دورافتاده ترین نقاط را با سرمایه سرمایه
الزم و ابزار مناسب مجهز و بارور سازد و برای اداره امور آنها مدیران الیق و شایسته 
 .انتخاب کند و آنان را به نسبت ارزش و حاصل کارشان پاداش بدهد

 .(102:1363غفاری،)
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 سیسموندی  7-5-5

ترین  مهم ،اقتصاددان و مورخ معروف سوئیسی( 1773-1642) 1سیمون دو سیسموندی
نظریات خود را که در قالب انتقادات و اعتراضات او به مكتب کالسیک است در کتاب 

 . تدوین نمود 1611در سال « اصول جدید علم اقتصاد»خود تحت عنوان 
ها، هدف  بود زیرا از نظر کالسیک اولین اعترا  او به هدف اقتصاد کالسیک

اقتصاد ثروت است و سیسموندی عقیده داشت که ثروت امری مادی و غیرانسانی 
به نظر او اگر تهیه ثروت متضمن و موجب خوشبختی و بهزیستی جامعه انسانی . است
آل خواهد بود که بهزیستی  افزایش تولید وقتی ایده. ای بر آن مترتب نیست فایده ،نباشد
 کند، حال آنكه طریق تهیه ثروت نه تنها ممكن است با طریقتأمین  رگران را نیزکا

بهزیستی یكی نباشد بلكه حتی در جهت مخالف آن نیز قرار گیرد، زیرا تأمین 
اند  های تجملی تولیدکنندگان و کارفرمایان که در تعقیب سود بیشترند دارای نیازمندی

وانگهی تعقیب سود . ضروری توده مردم متفاوتندها با حوائج اولیه و  که آن نیازمندی
شود که موجب  گاهی باعث اقدام به عملیاتی از قبیل از بین بردن تولیدات اضافی می

بهزیستی افراد جامعه تأمین  هاست حال آنكه این نوع اعمال از نظر باال رفتن قیمت
ستی و رفاه هدف اقتصاد باید بهزی(. 124: 1314قدیری اصلی،)زشت و ناپسند است 

جامعه باشد نه ثروت و از این بابت به نظر سیسموندی اقتصاد کالسیک راه غلط 
 . پیموده است

ها در خیال وقوع  به نظر سیسموندی، اشتباه اساسی ریكاردو و همه کالسیک
سیسموندی به این طرز تفكر اعترا  کرده و  .خودبخود و طبیعی تعادل دائمی است

آید، زیرا  نمیوجود   به ها اً و به خودی خود بین تولید و نیازمندیگوید که تعادل الزام می
 .اعتباری این خیال است ها دلیل بر بی وقوع بحران

خوف سیسموندی از بحران، در حقیقت فزونی دائمی تولید نسبت به مصرف 
دلیل استثمار و . باشد است که ناشی از استثمار دائمی کارگران توسط کارفرمایان می

 اً عدم تعادل از نظر سیسموندی این است که کارگران در مقابل کاری که انجام نتیجت
کنند و در نتیجه قادر نیستند کاالیی که خود تهیه  دهند معادل آن مزد دریافت نمی می

                                                                                                                                        

1. Simon de Sismondi  
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داران و دارندگان درآمدهای در سطح باال که دارای  در عو  سرمایه. اند بخرند کرده
های مادی خود را برآورده کنند و در  ند همه خواهشتوان قدرت خرید کافی هستند می

 اقدام به تولید کاالهای باب طبعها  آن های نتیجه کارفرمایان به منظور ارضاء نیازمندی
یابد و چون  کنند و کم کم محصوالت در جهت تولید کاالهای تجملی سوق می میها  آن

تقلیل و گاهی متوقف ها  آن دکاالهای ضروری مورد نیاز زندگی زیاد خریدار ندارد تولی
 (. 125: همان )شود  و نتیجتاً موجب بیكاری کارگران می

توان پیش کسوت کارل مارکس دانست، چرا که او نه تنها طبقه  سیسموندی را می
دانست، بلكه طبقه کارگر و مالكین را  ای می کارگر را محكومان نظام تولید کارخانه

 . دید می( اصطالحی که اول بار سیسموندی به کار برد)« مبارزه طبقاتی»درگیر 
اند این است که اگر کارگر آزادانه  رفتهایرادی که به تئوری استثمار سیسموندی گ

شود؟ جوابی که  کند چگونه کارگر حاضر به قبول استثمار می قرارداد کار امضاء می
دهد این است که آزادی حقوق، آزادی عمل یا آزادی استفاده از آن را  سیسموندی می
نه قرارداد زیرا درست است که کارگر در رژیم قراردادهای آزاد، آزادا. کند تضمین نمی

کند ولی در قبول یا رد آن آزادی عمل ندارد چرا که دو  کار را با کارفرما امضاء می
کارفرما در تعقیب سود بیشتر که  حالی در :طرف قرارداد در شرایط مساوی قرار ندارند

است، کارگر در تالش معاش است و حیات او و خانواده او به مزد کار او وابسته است 
شود به مراتب بیشتر از فشار  اری که در عقد قرارداد به کارگر تحمیل میو در نتیجه فش
 . به کارفرماست

گردد و ماشینیسم  به عالوه بر اثر توسعه ماشینیسم، رقابت بین کارگران تشدید می
 وجود   به آساست و با اضافه تولیدی که برای طبقه کارگر یک رقیب غول

انگهی رقابت بین کارفرمایان باعث تنزل گردد، و آورد موجب وقوع بحران می می
گردد و سطح مزدها باز هم پایین آمده و موجب تشدید وضع وخیم  دستمزدها می
 (. 121:همان)شود کارگران می

زندگانی کارگران و مستمندان روز به روز دشوارتر و امكان مالكیت وسایل تولید 
داران از درآمد و رفاه  و سرمایهشود و در مقابل آن کارفرمایان  تر می برای آنان مشكل

در . بیشتر برخوردار خواهند بود و به مقدار بیشتر و زیادتر ثروت اندوخته خواهند کرد
. خواهند آمدوجود   به این صورت نارضایتی افزایش یافته و طبقات اجتماعی مخالف هم
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قیب منافع توان این وضع نامطلوب را که تع آید این است که آیا می سئوالی که پیش می
که سیسموندی ای    راه چاره  بهبود بخشید؟ ،آورده استوجود   به شخصی و آزادی مبادله

های سوسیالیسم به شمار  کارانه است ولی از پایه کند هر چند که محافظه ارائه می
آورده، وجود   به های اجتماعی که سیستم آزادی مبادله عدالتی به نظر وی بی. رود می

به منظور اصالح وضع اجتماعی و تغییر جریان نامطلوب اقتصاد  دخالت دولت را
ها در  روی اولین دخالت دولت باید در جهت محدود کردن زیاده. سازد ضروری می

 . های نامطلوب آن باشد تولید به منظور تصحیح جهت
های کوچک و  برای این کار سیسموندی در آرزوی رژیمی است که در آن کارگاه

توانند نقش اساسی ایفا کنند و زندگی شهری قادر نباشد زندگی مستقل صنعتی ب
که  ،سیسموندی مخالف پیشرفت سریع صنعت. روستاها را تحت سلطه خود درآورد
توجه بیشتر او به صنایع دستی، به . بوده است ،کارخانجات بزرگ موجب آنند

ید بین کارگر و های کشاورزی که در امر تول برداری های کوچک و مستقل و بهره کارگاه
 . ه استکند، بود ایجاد وحدت می( کننده تولید)کارفرما 

 او طرفدار وضع قوانین اجتماعی به نفع کارگر و مداخله دولت در امور 
های بیكاری و  های اجتماعی و وضع مقررات مربوط به زمان و شرایط کار و بیمه بیمه

 . بیماری و پیری بود
رفع استثمار کارگران و حل مشكل کمبود سیسموندی به دخالت دولت برای 

هایی داشته و بر اندیشه  سیسموندی با ریكاردو و مالتوس مالقات. نمود تقاضا تكیه می
شاید به همین خاطر است که وی و مالتوس از  .فراوانی گذاشته استتأثیر  مالتوس

گسیخته  داری لجام سرمایهاو . برند عامل رکود نام میعنوان   به ناکافی بودن تقاضای کل
« سه»وی همچنین به قانون . دانست را عامل بیكاری و فقر و ظلم به طبقه کارگر می

به نظر . دانست کرد و حصول به اشتغال کامل از راه اقتصاد آزاد را مردود می حمله می
ای رود، ولی به خاطر نبود تقاض با وجودی که تولید در فرآیند اقتصاد آزاد باال می ،وی

خواهد آمد و الزم است برای نجات جامعه از فقر و رکود، دولت وجود   به کافی، رکود
 کند که دولت باید حامی و حافظ سیسموندی تصریح می. در اقتصاد دخالت کند

 (. 325:  1363دادگر، )باشد، نه حافظ بازار و کسب و کار ها  انسان
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ام اسمیت بود، اولین سیسموندی با اینكه در جوانی از پیروان متعصب آد
اقتصاددانی است که حمالت سخت خود را بر ضد نظریات اقتصادی کالسیک آغاز 

سیسموندی گرچه تا آخر عمر یک نفر سوسیالیست به معنا و مفهوم امروزی آن  .کرد
 . نبود ولی راه را برای ظهور عقاید سوسیالیستی هموار کرد
امتیاز عمده او این . نگرد ن میسیسموندی از دیدگاه جدیدی برای اقتصاد جها

است که بعضی از امور و حقایق را که مراجع حاکمه دانش اقتصاد در تغافل از آنها 
حتی آنانكه  -ورزیدند فاش و برمال ساخته و آن روی مدالی را که دیگران   اصرار می

تند و داش می  پوشیده –اند مانند مالتوس و ریكاردو  نامشان را جزء بدبینان ثبت کرده
 . آوردند، به جهانیان نشان داده است فقط طرف براق و درخشان آن را در نظر می

از این دیدگاه جدید، چون جریان آزاد منافع  خصوصی غالباً متناقض با منافع 
عمومی است، دیگر برای برکناری دولت از امور اقتصادی که آن همه موضوع وعظ و 

برعكس، مصالح اجتماعی اقتضا . ماند ی نمیاندرز مكتب آدام اسمیت است جهتی باق
دارد که دولت ذی نظر باشد و بر فعالیت و تشبثات افراد مردم حدودی وضع کند و 

بنابراین سیسموندی را باید سرسلسله مداخله . های آنها را اصالح نماید سوء استفاده
و باری و  بند به نظر او، عمل دولت باید نخست متوجه آن باشد که بی. طلبان دانست

لجام گسیختگی تولید را متوقف سازد و از افزایش اختراعات و تغییرات تند و سریع 
 .جلوگیری نماید

سیسموندی با دعوت دولت به مداخله، واکنشی علیه آزادی طلبی مطلق 
شود  وسیعتر می 11اقتصادیون آغاز می کند، واکنشی که همواره والینقطع در طول قرن 

های دولتی  های اصحاب کرسی و سویالیست ود را در سوسیالیستترین مبین خ و قاطع
سیسموندی اولین کسی است که در فرانسه تقاضای وضع قوانین کارگری . می یابد
خواهد که دولت مقام و مداخله مؤثری در اداره و هدایت امور اقتصادی  کند و می می

تر  تصادی روز به روز صریحپس از او، عدم امكان برکناری دولت از امور اق. داشته باشد
شود، منتهی سیسموندی در این مورد فقط در مقام بیان آرزو بوده، بدون  تر می و مسلم

 . آن که نقشه و ترتیبی برای آن معلوم بدارد
از دیدگاه سیسموندی، مالكیت یک حق طبیعی نیست، بلكه نوعی انحصار است 

با . ها و مشكالتی باشد ب دشواریاند که ممكن است موج که انسانها وضع و خلق کرده



 مكتب سوسیالیسم

 

159 

مالكیت، . ابداً. این حال نباید تصور کرد که حق مالكیت را باید معدوم و منسوخ کرد
بهترین وسیله تشویق و ترغیب افراد بشر به کار و کوشش و فعالیت است و از این 

ز نتیجه غائی و غیرقابل اجتناب این طر. لحاظ فوائد اجتماعی غیرقابل تردیدی دارد
فكر، هواداری از مداخله دولت در امور اجتماعی به منظور تنظیم حقوق و وظایف 

 .های ممكن و یا محتمل در این زمینه است ناشی از مالكیت و جلوگیری از سوء استفاده
های انسانی، در  به عقیده سیسموندی، دولت باید برای حفظ و حمایت ارزش

قوانین اجتماعی به نفع کارگر و مداخله  وی طرفدار وضع. امور اجتماعی مداخله کند
های اجتماعی ووضع مقررات مربوط به زمان و شرایط کار و  دولت در امور بیمه

 .های بیكاری و بیماری و پیری بود بیمه
های اقتصادی، مجموعه کارهایی که دولت  ژوزف الژوژی در کتاب مكتب

دولت باید دخالت کند تا  :کند  مسئول آن است را از زبان سیسموندی چنین نقل می
اند بگیرد، دولت وظیفه دارد آثار رقابت  احتیاطی رها شده جلو نیروهایی را که از سر بی

را هر چه بیشتر کم کند، دولت باید از طبقه کارگر حمایت کند و اجازه ندهد زنان و 
اید، کودکان در کارخانجات کار کنند، دولت باید تعطیل و استراحت هفتگی را تأمین نم

( بیماری، حادثه، نقص عضو و بیكاری)ای و شغلی  کارگران را در برابر خطرات حرفه
دولت باید میان مالكیت و کار اتحاد برقرار کند، به این ترتیب که به تولید . بیمه کند

کارل مارکس . وران کوچک و بازرگانان جزء کمک برساند کنندگان کوچک ، پیشه
 .دارد سیسموندی رهبر سوسیالیسم خرده بورژوازی است یبعدها تحقیرآمیزانه اعالم م

 .(104:1363غفاری،)
 

 رابرت آون  7-5-2
( 1771-1656)انگلیس در قرن نوزدهم، رابرت آون های  ترین سوسیالیست یكی از بزرگ

وی ثروت و سرمایه خود را در راستای اجرای عقاید سوسیالیستی خویش به کار  .است
هدف . هایی همراه بود اما با شكست مواجه شد مدت با موفقیت برد و اگر چه در کوتاه

آون عمدتاً در جهت از بین بردن سود کارفرمایان بود و تجربیات او را در این مورد 
های فرانسه  بر خالف سوسیالیست. های تعاونی قرار داد توان پایه و اساس جنبش می

از بودند، رابرت آون در درجه پرد مخصوصاً سن سیمون و فوریه که تئوریسین و نظریه
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ترین مردان بازرگانی و اقتصاد عصر  او یكی از موفق. اول یک عملگرا و کارگزار بود
طلب  های اصالح خود در انگلستان بود و در عین حال یكی از موثرترین سوسیالیست

خواست کمتر از  هر چند آون می. شد دموکرات زمان خود در آن کشور محسوب می
مؤثر  پردازی و بیشتر از طریق تجربه اصالحات اجتماعی آگاهانه، ی و نظریهطریق تئور

باشد با وجود این، او یک مفهوم و اندیشه کلی برای نظام اقتصادی و اجتماعی خود 
 (: 107:  1374ایسینگ، ) طراحی کرد که وجوه عمده آن از این قرار است

های مسكونی  ای از مجتمع شبكهزمینه اصلی نظام اجتماعی جدید مورد نظر او  -1
مالكیت خصوصی بر وسایل و ابزارهای ها  آن پذیر است که در کارگری و مهاجر

بندی طبقات اجتماعی بر اساس نقش اجتماعی  تولید وجود ندارد و به جای درجه
بندی طبقاتی مبتنی بر سن و سال برای همه نوع فعالیت، بدون در  افراد، یک درجه
 . شود های فردی و استعدادهای شخصی، برقرار می نظر گرفتن گرایش

اشتراکی، به طور   به مرکزی طراحی وطور   به ها در داخل یک اجتماع، همه فعالیت -2
متمرکز طور   به توزیع کاالها نیز با در نظر گرفتن سلسله مراتب سنی. آید اجرا در می
پول، امری زاید و  در چنین سیستمی، مكانیسم بازار مثل تجارت و. گیرد انجام می
 . فایده خواهد بود بی

 برای هر اجتماع، خودتامینی و خودکفایی در حد اعال، در نظر گرفته شده است -3
همچنین بین . هی  اجتماعی به اجتماع دیگر مربوط و وابسته نیستکه  طوری به

های رقابت از طرف آون  های رقابتی وجود ندارد زیرا مكانیسم مكانیسم ،اجتماعات
کار بوده و به هدر دادن  کننده و اسراف عاملی تلفصورت  به ا دید او فقطو ب

ریزی و اداری فوق  نهادهای برنامه ،از طرف دیگر. شود سرمایه و کار را سبب می
ای و مرکزی وجود ندارد، بلكه آون بیشتر نوعی مبادله دوطرفه بین اجتماعات  منطقه

 . گیرد را در نظر می« ارزش کار»بر اساس 

از آنجا که نظام اجتماعی سوسیالیستی به نظر او به تدریج کامل خواهد شد، طبیعی  -4
 . گونه مخالف متكی بر دلیل منطقی، وجود نداشته باشد است که علیه آن هی 

های نمونه ساخت،  آون ساعات کار را تقلیل و مزدها را افزایش داد، خانه
از  ده سال را به مدرسه فرستاد،آموزش مجانی برقرار کرد، کلیه کودکان کمتر از 

طور   به استخدام آنان در کارخانه خودداری کرد، کودکان بیش از ده سال را در کارخانه
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های ارزان  کارآموز به کار واداشت، برای تهیه غذای کافی و لباس مناسب به قیمت
ح فروشگاهی دایر کرد، جریمه برای محصوالت ضایع شده را از بین برد، وسایل تفری

 .برای کارگران و وجوهی برای بیمه آنان فراهم نمود
جالبی بهبود طور   به آون از نتیجه کار خود خیلی خوشحال بود زیرا وضع شهر
ای منظم، تمیز و مطبوع  یافته بود و فقر و مر  و ناامیدی دیگر وجود نداشت و جامعه

ی دیدن این معجزه اشخاص مهم و معروف از اطراف و اکناف جهان برا. ایجاد شده بود
توان با ایجاد   این فكر قرار داشت که زندگی بشر را میتأثیر  آون بسیار تحت. آمدند می

 . کرد میتأیید  تجربه شخصی وی نیز این عقیده را. محیط بهتر بهبود بخشید
بود، از برافتادن « های تعاونی دهكده»وقتی آون در امریكا مشغول سامان دادن 

کرد که  هایی را تبلیغ می کرد و به جای آن انتشار بلیت لزی حمایت مینظام پولی پایه ف
بر حسب واحد کار تعریف شده بود و در مقابل میزان کار انجام شده به کارکنان تعلق 

بالگ، )این فدكر آون بعددها پایه و اساس نظریه ارزش کار را تشكیل داد . گرفت می
1375  :14 .) 

های کارگری داشته  سوسیالیسم و تعاون و اتحادیه درخشانی در جنبشتأثیر  آون
شد در  آون منتشر میوسیله   به واژه سوسیالیسم برای اولین بار در مجله تعاون که. است
 . به کار برده شد و منظور از آن، پیروان نهضت تعاون بود 1627سال 

امل داری لیبرال، به جامعه بیش از دولت به عنوان ع آون بر طیق سنت سرمایه
آون یک قرن قبل از کینز به نقش قاطع اشتغال کامل در .ایجاد تحولی مهم، توجه داشت
دید، با این  وی به روشنی ابعاد انسانی بیكاری را نیز می. حفظ جامعه متمدن پی برد

خواست که اقدام به رفع بیكاری کند، بلكه خواستار آن بود که دولت  حال از دولت نمی
خوبی برقرار کند تا افراد را به مهارتهایی مجهز نماید که به کمک نظام آموزشی کامالً 

وی معتقد است، طبیعت بشری تغییرپذیر . آن بتوانند در بازار آزاد، کار به دست آورند
تر ساختن انسانها، آن دولتی است که  تر و صمیمی است و بهترین دولت برای عاقل

 .باشدبهترین نظام آموزشی ملی را در اختیار داشته 
های تعاونی تولید و  فرمولی که وی از لحاظ اقتصادی پیشنهاد کرد، ایجاد شرکت

به عقیده آون، با ایجاد شرکتهای تعاونی تولید و مصرف، دیگر احتیاجی به . مصرف بود
، وی نهضت ایجاد 1630در سال . توسل به وسایل سیاسی و دولتی نخواهد بود
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واند و نظر او از استعمال این کلمه حل مسائل های تعاونی را سوسیالیسم می خ شرکت
اجتماعی با تغییر سازمان اجتماع است تا فقر از جامعه طرد گردد بدون آنكه از دولت 

 .درخواستی شود
در همان هنگامی که انقالب صنعتی هنوز کودکی نوپا بود، رابرت آون برای 

نظور خنثی کردن نتایج جلوگیری از خطر سرنگون شدن انقالب هشدار داده بود و به م
اشاره  1667مخرب آن، اقداماتی را از طرف دولت درخواست کرده بودوی در سال 

ها در سراسر هر کشور در ساکنان آن خوی  کرده بود که گسترش عمومی کارخانه
سازد و از آنجا که این خوی بر اصلی یكسره مغایر با خوشبختی  جدیدی پدیدار می

ها را ایجاد  آمیزترین و پایدارترین فتنه است، مصیبتفردی و عمومی شكل گرفته 
. اثر گردد انگیزی آن از راه هدایت و دخالت قانونی دولت بی خواهد کرد، مگر اینكه فتنه

 .(105:1363غفاری،)
 

 شارل فوریه 7-5-9
در فرانسه عقیده داشت که با مشارکت و ( 1772-1637) همزمان با آون، شارل فوریه

توان دست به اصالحاتی زد که متضمن رفاه و خوشبختی  جامعه میهمكاری افراد 
اعتنایی کارگران  به نظر وی، انجام کارهای یكنواخت موجب دلسردی و بی. جامعه باشد

ای که وی  چاره. شود به زندگی شده و نهایتاً باعث ناراحتی و نارضایتی مردم می
 شرایطی( های اقتصادی عی جمعیتنو)نماید این است که با تشكیل فالنستر  پیشنهاد می

آید که کارگران با رغبت و عالقه کار کنند و بر اثر تشكیل اتحادیه یا شرکت وجود   به
انگیز باشد و همه در نهایت عشق و عالقه کار کنند و  تعاونی، کار برای همه دل

 (. 137: 1314قدیری اصلی،)کاالهای مورد نیاز خود را تهیه نمایند
رقابت عامل فساد و موجب انهدام رقابت است زیرا از یک طرف  به نظر فوریه،

کند، و از طرف دیگر موجب از  بین تولیدکننده، مصرف کننده و کارگر ایجاد نفاق می
پس تشكیل . آورد میوجود   به گردد و شرایط انحصاری بین بردن ضعفا توسط اقویا می
عات کار روزانه تقلیل خواهد یافت در این فالنسترها، سا. فالنستر چاره درد خواهد بود

افزایش خواهد یافت ها  آن کنندگان تعویض خواهد شد و بازدهی و مشاغل بین شرکت
  :آید بین عوامل تولید به شرح زیر تقسیم خواهد شد میدست   به و سودی که
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به استعدادها تعلق  12/3متعلق به سرمایه و  12/4متعلق به کارگران،  12/5
به پیروی از عقاید فوریه چندین فالنستر تشكیل شد ولی همگی با . خواهد یافت

 . شكست مواجه شدند
هر چند که فالنسترهای ایجاد شده با شكست مواجه شد ولی نظر به اینكه فوریه 

دست  -2سود را از بین ببرند،  -1: شكیل فالنسترخواستند با ت و پیروان او می
کارگران را مالک وسایل تولید  -3های بین تولید و مصرف را قطع کنند،  واسطه

 1314قدیری اصلی،)کسوتان نهضت تعاونی دانست را از پیشها  آن توان گردانند، می
:136 .) 

به شرح زیر  طرح فوریه درباره استقرار نظام اجتماعی و اقتصادی سوسیالیستی
 : است
 را فالنستر ها  آن های تولید و مسكن قرار دارند که او در مرکز طرح او تعاونی -1

 . نامد می

به . ها، بیشتر در امر کشاورزی خواهد بود تا در صنعت مرکز ثقل کار در این تعاونی -2
نظر وی انسان باید در ارتباط دائم با طبیعت باقی بماند و از خطر مكانیكی شدن و 

 . جانبه و وسیع تكنیک و ماشین در امان بماند های ناشی از کاربرد همه زیان

های  او آگاهانه تفاوت. برابری و مساوات است دشمن ،انسان به حكم غریزه و ذاتاً -3
اجتماعی در مورد شرایط کار و زندگی را به متابعت و بر اساس تفاوت بین 

 . پذیرد استعدادهای هر عضو تعاونی تولید یا مصرف می

وسیله   به گیرد که حداکثر آن در داخل هر قسمت از یک تعاون، تقسیم سود انجام می -4
بندی و توزیع بر  شود و این تقسیم ریاست تعاونی تعیین میکننده و  ارگان رهبری

 . گیرد اساس سودمندی اجتماعی قسمت یاد شده، انجام می

فوریه، بازرگانی را نوعی سرطان برای اقتصاد برشمرده و آن را عامل اتالف منابع 
أمین ت آل و طبیعی، مصرف تنها به ابزاری برای از نظر فوریه، در جامعه ایده. دانست می

ها طبق توانایی و عالقه نیروی کار تقسیم  شغل. شود نیازهای اساسی خالصه می
فوریه همچنین در امور اقتصادی از تساوی کامل . رود شوند و استثمار از بین می می

 (.324:  1363دادگر، )کرد  حقوق زن و مرد دفاع می
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 سوسیالیسم دولتی   7-2
هایی از اقتصاد را  داری، بخش زمانی که دولت، حتی در کشورهای با چارچوب سرمایه
جویانه، در تملک خود بگیرد و  به منظور ارائه خدمات اجتماعی و نه با نیت منفعت

لویی رود برتوس، . شود مطرح می« سوسیالیسم دولتی»اداره نماید، در مورد آن، اندیشه 
اند  کرده ددانی هستند که در قالب سوسیالیسم دولتی فكر میبالن و فردیناند السال اقتصا

 (. 311:  1363دادگر،)

 
 رودبرتوس  7-2-1

اقتصاددان آلمانی و از متفكران معاصر پرودون ( 1605-1675)یوهان کارل رودبرتوس 
وی یک . به رشته تحریر درآورد 1642را در سال « اوضاع اقتصادی ما»وی کتاب . است

نماید از طریق  وی ادعا می. داری است کار و رومانتیک نسبت به سرمایه منتقد محافظه
های مربوط به توزیع درآمد را تقلیل داد اگر  عدالتی توان بی های سوسیالیستی می راه حل

حل وی، برای عادالنه ساختن توزیع درآمد، گرفتن مالیات  راه. نشود تماماً حذف نمود
ودبرتوس همچنین با استفاده از نظریه ارزش ر. گذاری از سوی دولت است و قیمت

. کار، عقیده داشت که هر نوع درآمد غیر از دستمزد، استثمار نسبت به حق کارگر است
نظران تاریخ  برخی صاحب. وی عقیده داشت که مالكیت باید در دست دولت باشد
تی از او بر افكار سوسیالیستأثیر  عقاید اقتصادی عقیده دارند که نقش رودبرتوس و

 .ها به جز مارکس بیشتر بوده است سایر سوسیالیست
رودبرتوس با قدرت منطقش، با نظام علمی دادن به افكارش، با معارف اقتصادی 

ای بخشید که تا زمان  خود، به عقاید و آراء ایشان جلوه کسوتان تر از پیش بسیار وسیع
نامید، برای  اگنر وی را میکه و این ریكاردوی مكتب سوسیالیسم، چنان. وی فاقد آن بود

های اسمیت و  عقاید پیشینیان خود همان خدمت را انجام داد که ریكاردو برای نظریه
مالتوس کرده بود، یعنی همانند شیشه ذره بین اصول و نتایج آن عقاید را روشن و 

 . نمایان ساخت
 پیكره»اصول عقاید رودبرتوس مبتنی بر این اندیشه است که جامعه خود یک 

همین واقعیت بزرگ است که تمام افراد را با . حاصل از تقسیم کار است« حیاتی
دهد و توده افراد بر هم ریخته را به یک جامعه  ناپذیر به هم پیوند می همبستگی اجتناب
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ای که انبساط آن به مرزهای ملی متوقف  جامعه. کند المنافع حقیقی مبدل می مشترک
شناسد، که آن نیز خود در شرف جهانی شدن  نمی شود و حدودی جز تقسیم کار نمی
از آن روز که هر فرد آدمی بدین نحو جزء جامعه اقتصادی قرار گیرد، دیگر . است

بهزیستی و کمالش تنها مربوط به خود وی و محیط طبیعیش نیست، بلكه مربوط به 
ه همه تولیدکنندگان و مشروط به حسن اجرای بعضی از مشاغل است که اساساً جنب

 : این مشاغل از نظر رودبرتوس عبارتند ازترین  مهم .اجتماعی دارند
 ها  تطبیق تولید با نیازمندی -1

 نگهداری تولید در سطح منابع موجود  -2

 کنندگان تقسیم عادالنه محصول بین تولید-3
کشورها این نیک بختی و یا : کند رودبرتوس پیرامون دولت چنین اظهار نظر می 

این بدبختی را ندارند که اعمال حیاتی آنها خود به خود و برحسب ضرورتی طبیعی 
آنان سازمانهای تاریخی هستند که باید به خویشتن سامان بدهند و قوانین . انجام پذیرد

به عبارت دیگر اعمال این سازمانها به خودی . رکنندخود و وسائل اجرایی آنها را برقرا
شود، بلكه دولتها باید آنها را به اختیار خود تنظیم کنند، پاسداری نمایند  خود اجرا نمی
به همین جهت رودبرتوس پیشنهاد می کرد که به جای آزادی طبیعی، . و رشد بدهند

کارنامه اش چیزی جز کوشش  ای از ارشاد به وسیله دولت اختیار گردد، و تمام  طریقه
 . برای اثبات ضرورت این طریقه نبود

رودبرتوس منشاء و سرچشمه ستمگری و احجاف در حق کارگران را در دو چیز 
توان بدون ایجاد مفسده از  و چون مالكیت را نمی. مالكیت و آزادی معامالت: دید  می

مالكیت را فعالً “: بین برد، پس باید الاقل در حذف آزادی معامالت کوشش کنیم
توانیم فوراً   از این راه هر چند نمی. محفوظ بداریم ولی آزادی معامالت را زایل سازیم

درآمدغیرحاصل از کار را از بین ببریم، الاقل بزرگترین عیب آن یعنی کاهش سهم 
کنیم و بالنتیجه فقر مزمن و بحرانهای اقتصادی  نسبی کار را در کل محصول اصالح می

به این ترتیب که دولت . این کار  از همین امروز عملی است. از بین خواهند رفت با هم
ارزش مجموع محصول اجتماعی را برمبنای کار ارزیابی کند و سهمی از این ارزش را 
که باید عاید کارگران گردد معلوم بدارد و به میزان این مبلغ به کارفرمایان، هر یک به 

های کارمزد توزیع کند و کارفرمایان مكلف باشند که هم  نسبت عده کارگرانشان، برگه
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ارز آنها قسمتی از کاالهای تولیدی خود را به فروشگاههای عمومی تحویل بدهند 
ها که به  وباالخره کارگران هم مایحتاج خود را از فروشگاههای مذکور با همان برگه

حصول اجتماعی براساس ارزیابی م. شود خریداری کنند عنوان مزد به آنها پرداخته می
ارزش کار هر چند وقت یكبار باید تجدید شود و برای آنكه سهم مربوط به مزد از 

های کارمزد را به  محصول اجتماعی همواره ثابت بماند، دولت باید مقدار مطلق برگه
 . دهدنسبت ترقی و توسعه تولید افزایش مرور به 

امحدود دولت، به قدرت حكومت که ای را به اختیار ن العاده طرح وی اعتماد فوق
تابع   بتواند اموری را که تا کنون آدمی با رشک تمام، حریم استقالل خویش می دانسته

اعتنایی وی را نسبت به آزادی فردی به  اراده خود قرار بدهد و در عین حال کمال بی
 . سازد عنوان شالوده کوشش اقتصادی روشن می
اعتنایی نسبت به آزادی  ول می یابد، این بیبه تدریج که افكار رودبرتوس تح
گردد وبرعكس اعتماد و وثوقش به قدرت مرکزی  فردی به عناد پیوسته متزاید مبدل می

ای راجع به سازمان  شود و در آخرین تألیفات تاریخی خود انگاره روبروز کاملتر می
وی . ار دهددهد تا آنرا مایه تجویز قر جامعه به صورت یک موجود حیاتی ترتیب می

گوید همانطور که در مراتب وجود، عالیترین موجودات آنها هستند که دارای  می
باشند، به همان نحو در تاریخ به  متنوعترین و در عین حال مناسبترین جهازات می
روند، دولت را گسترش و کارایی  نسبتی که از حالت اجتماعی نازلتر به حالت باالتر می

ای به درجه  از درجه  دولت سامان یافته. گردد و ژرفا، عظیمتر می بیشتر، و عملش را پهنا
دیگر تحول، تنها نماینده درهم پیچیدگی بیشتر امور نیست که در آن مشاغل خاص 

شود، بلكه مظهر هماهنگی  بیش از پیش به مراجع و سازمانهای مخصوص مرتبط می
روز متنوعتر، در تابعیت پیوسته نمایانتری است که در آن سازمانهای اجتماعی روزب

 .(105:1363غفاری،) .گیرند همواره متزایدی نسبت به یک قدرت مرکزی قرار می
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 لوئی بالن 7-2-5
های برجسته فرانسه بود اولین کسی  که یكی از سوسیالیست( 1611-1662) 1لوئی بالن

های ملی که در حقیقت همان  است که دخالت دولت را به منظور تشكیل کارگاه
گذار سوسیالیسم دولتی  پایهعنوان   به وی. های تعاونی تولید هستند خواستار شد شرکت

 . شود شناخته می
نوشت به انتقادات « سازمان کار»تحت عنوان  1631 لوئی بالن در کتابی که در سال

به عقیده او، انقالب کبیر فرانسه ناقص بوده و . شدید از سازمان اجتماعی عصر خود پرداخت
که  حالی در باید تكمیل شود زیرا انقالب، آزادی را بدون مالكیت به مردم اعدطاء کرده اسدت

 (.131: 1314اصلی،قدیری ) ثمر است مادی بیتأمین  آزادی بدون
راه چاره به نظر لوئی بالن در مداخله دولت است، دولت باید با فراهم کردن 

به نظر او، هم مالكیت و هم . وسایل کار، کارگران را از فقر و استیصال رهایی دهد
داند  رقابت هر دو قابل سرزنش است و مخصوصاً رقابت را علت اصلی فقر ملت می

کند که به منظور تقلیل هزینه تولید، از یک طرف از مزد  وادار میزیرا رقابت کارفرما را 
کارگران بكاهد و از طرف دیگر ماشین را جانشین کارگر سازد و به منظور فروش 

آورده موجبات وجود   به واحد بیشتر، تولید را افزایش دهد و شرایط تولید اضافی را
های کوچک شده، رقابت کم  رخانهاین وضع باعث از بین رفتن کا. بحران را فراهم کند

رقابت قابل »جمله معروف  .آورد   وجود می  به کم رقابت را از بین برده شرایط انحصار
 (. همان) از لوئی بالن است« رقابت است

های  های ملی را که در حقیقت همان شرکت وی به جای رقابت، تاسیس کارگاه
ها متعلق به دولت خواهد بود و  ن کارگاهسرمایه ای. نماید تعاونی تولیدند، پیشنهاد می

مقررات کار از طرف دولت تنظیم خواهد شد و سود حاصله به ترتیب زیر قابل تقسیم 
ها به  سهم کارگران در منافع کارگاهعنوان   به ها یک قسمت از سود کارگاه  :خواهد بود

بیمه بیكاری و جبران تصادفات جانی به عنوان   به یک قسمت. مزدها اضافه خواهد شد
کنار گذاشته خواهد شد و قسمت آخر به خرید ابزار کار اعضاء جدید اختصاص 

                                                                                                                                        

1. Louis Blanc 
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هایی تاسیس و توسط مخالفان لوئی بالن به  کارگاه ،به شرحی که گذشت. خواهد یافت
 (. 131: 1314قدیری اصلی،)معر  تجربه گذاشته شدند و با شكست مواجه گردیدند

شد ولی آثار عمیقی در رو  روبه های ملی با شكست که تجربه کارگاه هر چند
های  از تلفیق طرح. های تعاونی تولید به جای گذاشت افكار طرفداران شرکت

پیشنهادی، دکترینی ارائه گردید که بدون آنكه سوسیالیستی باشد و یا به اصل مالكیت 
های تعاونی تولید و  تسعی شده است که از طریق ایجاد شرک ،خصوصی حمله شود
 .داری و واسطه بین تولیدکننده و مصرف کننده از بین برود مصرف، سود سرمایه

شعار معروف . بالن معتقد نبود که کلیه افراد بشر از لحاظ استعداد مساوی هستند
به وی « از هر کس به اندازه توانایی او و به هر کس به اندازه احتیاج او»ها  سوسیالیست
مفهوم این شعار نه تساوی در شغل و نه تساوی در توزیع ثروت است، . تمنسوب اس

هدف این نقشه آن است که . باشد های افراد بشر متفاوت می زیرا استعدادها و نیازمندی
 .موجبات تكامل جامعه را فراهم سازد

شاید نخستین فرد  ها و یكی از اولین سوسیالیست لوئی بالنرسد  به نظر می  
قبل از او، آون و . کند برای اجرای اصالحات اجتماعی به دولت تكیه می آنهاست که

. شوند های اشتراکی به دولت متوسل نمی فوریه برای تأسیس فاالنسترها و مهاجرنشین
کند که برای  به نظر آنها، ابتكار خصوصی افراد کافی است، ولی لوئی بالن توصیه می

یی از کارگران ماهر و متخصص تشكیل ها های مختلف صنعت، شرکت تولید در رشته
ها را باید دولت که نیروی متشكل  های الزم برای تأسیس این شرکت سرمایه. گردد

اگر دولت وسیله و ابزار کار ما نباشد، مانع و مزاحم : گوید وی می. جامعه است بپردازد
ه افتاد، همین که دستگاه برا. اما مداخله دولت فقط برای یک لحظه است. ما خواهد شد

تنها کار دولت اینست که شرکت را در یک شیب . به خودی خود پیش خواهد رفت
دهد، پس از آن، شرکت به حكم قانون طبیعت خود به خود سراشیبی را  قرار می
 . پیماید می

، به انتقاد سازمان «سازمان کار»ترین قسمت کتاب لوئی بالن تحت عنوان  جالب
ناقص و  1761به عقیده وی، انقالب بزرگ “. است اجتماعی عصر او اختصاص یافته

ناتمام ماند، چرا که به اعالم اصل آزادی اکتفا کرد، بدون آنكه وسایل تحقق و تأمین 
واقعی آن را فراهم سازد، آزادی هنگامی واقعیت خواهد داشت که بر مالكیت استوار 
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. ای اجتماعی خواهد بوده باشد وگرنه حاصل آن تسلط توانا بر ناتوان و تشدید نابرابری
دانست که بایستی وسایل کار را  لوئی بالن، چاره این مشكل را در مداخله دولت می

گفت  او می. برای کارگران فراهم و ایشان را از بندهای فقر و تهی دستی رها سازد
پس دولت باید به صورت بانكدار . دهند مؤسسات اعتباری فقط به توانگران وام می

کارگران درآید و آزادی واقعی آنها را که بر مالكیت استوار خواهد بود  دستان و تهی
 .تأمین کند

برای حفظ و صیانت آزادی، وی معتقد به لزوم و ضرورت مداخله دولت در 
های  نیز عقیده داشت که دولت باید در رشته. امور اقتصادی و حذف رقابت آزاد بود
و بهترین صنعتگران و کارگران را در آن گرد مهم صنایع، کارگاههای اجتماعی بنیان نهد 

 . آورد
باوری نهفته  در مراجعه و توسل به دولت از جانب لوئی بالن، یک نوع خوش

است، زیرا امر از دو حال خارج نیست، یا طرحی که کمک به اجرای آن را از دولت 
جامعه  ای واقعاً انقالبی است، که در این صورت دولت نماینده می خواهند، برنامه

موجود باید کامالً نابینا باشد تا با دست خود وسیله نابودی آن را فراهم کند، و یا طرح 
خطر است، در این صورت همان نفس کمک  مذکور برای نظام اجتماعی موجود بی

 . ستا دولت دلیل ناچیز بودن آن
ا پرسد آیا مداخله دولت ب لوئی بالن متوجه ایراد دیگری می شود و از خود می

آزادی مغایرت ندارد؟ جواب می دهد آری مغایرت دارد، در صورتی که آزادی را به 
معنی حق مجردی که به موجب قانون اساسی به هر فرد اعطاء شده است بگیریم، ولی 

این آزادی عبارتست از اقتدار و اختیاری که به هر فرد داده شده تا . آزادی این نیست
انون، استعدادهای خود را به کار اندازد و آنها را رشد در تحت سلطه عدالت و در پناه ق

در جمیع . انگیز نیست آزادی قانونی بدون آزادی عملی چیزی جز ستمگری نفرت. دهد
موارد که انسان محروم از تعلیم و تربیت و فاقد ابزار کار در برابر افراد ثروتمندتر و 

بنابراین تا زمانی . و و نابود استداناتر از خود محكوم به فرمانبرداری است، آزادی مح
که در جامعه یک طبقه زیردست و صغیر وجود دارد، مداخله دولت الزم و ضروری 

 .(115:1363غفاری،). است
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 فردیناند السال 7-2-2
اصول نظریه اجتماعی برای سوسیالیسم دولتی را رودبرتوس فراهم آورد ولی این 

. مربوط به مداخله دولت شور و هیجان بخشیدبود که به عقاید ( 1625-1614)1السال
از لحاظ علمی السال . را بنیان نهاد« اتحادیه عمومی کارگران آلمان» 1613وی در سال 
به . نظری سوسیالیست است که اصول عقایدش با مارکس اختالف زیاد ندارد صاحب

شود،  نظر وی تمام تحول تاریخ در محدودیت تدریجی حق مالكیت خالصه می
ولی السال . دودیتی که باید در مدت یک یا دو قرن به نابودی مطلق آن منتهی گرددمح

وی تمام تالش خویش را در دو امر . قبل از هر چیز مرد عمل و تشنه نتایج عملی بود
یكی حق رای برای : سیاسی و دیگری اقتصادی بودها  آن نمود که یكی از متمرکز می

برای جلب . ونی تولید با کمک مالی دولتهای تعا عموم و دیگری تاسیس شرکت
وسیله   به استثمار کارگران»پشتیبانی طبقات نسبت به این اصالحات، دیگر به شعار 

قانون »جست، بلكه فقط اصطالح  که مایه وحشت کارفرمایان بود استناد نمی« مالكان
آن قانون مزد وسیله   به کرد که خود وی ترتیب داده بود و را عنوان می« روئین دستمزد

 . نمود متنازل به حداقل ضروری معاش ریكاردو را مجسم می
به دولت به عنوان تنها راه تكامل منطقی شخصیت و آزادی می  فردیناند السال
گرفته تا  …سیمون، پرودون وی برخالف سنت سوسیالیسم، از گادوین، سن. نگریست

د، تنها راه نجات را در مارکس و لنین که همگی با دولت در ستیز و دشمنی بودن
 . دانست مداخله شدید دولت می

عدالتیهای  تواند بی ای که می بالقوه  با گذشت سالها، وی بیشتر به دولت به عنوان وسیله
. نسبت به کارگران را از میان بردارد و آرمانهای سوسیالیسم را محقق سازد، توجه نمود

او دولت بورژوازی را مورد حمله قرار داد، اما نه مانند مارکس که ایرادش قدرتمندی “
او در . داد بلكه السال ضعف و بیهودگی آن را مورد نكوهش قرار می و ظلم آن باشد،
. خویش به تحقیر کسانی که آنها را دولت شبگرد نامیده پرداخت 1612سخنرانی سال 

این هدف صرفاً و مطلقاً . کند بدین ترتیب طبقه متوسط هدف اخالقی دولت را درک می
چرا که این . ن نظریه دولت شبگرد استای. آزادی فردی و مالكیت آنها را تأمین می کند
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فقط جلوگیری از دزدان  کند که وظایفش تصور، دولت را به منزله قراولی قلمداد می
کمی بعد او در جمع کارگران مطلبی ایراد کرد که  (.114: 1363دادگر، ) ”شب است
لت به دو“: داد  هایی بود که مارکس هرگز تصور آن را به ذهن راه نمی ترین واژه منفی

چرا که دولت از شما تشكیل . شما طبقات محتاج تعلق دارد نه به ما مردم مرفه
 . گردد می

( باصطالح خودش)وی مفهوم جامعه بورژوازی از دولت را، در مقابل مفهوم حقیقی 
به عقیده کارفرمایان و : گوید  دهد و می آن، یعنی مفهوم طبقه کارگری قرار می

این پندار . ی جز حفظ آزادی و مالكیت افراد نباید باشدداران دولت را هدف سرمایه
بود اگر همه ما یكسان دانا،  یكسان توانا، یكسان تربیت یافته و  صحیح و کافی می
چون چنین برابری وجود ندارد، فرود آوردن مقام دولت به وظیفه . یكسان توانگر بودیم

ولی در واقع، . مار توانگر بكنیمپاسبان شبگرد بدان معنی است که ناتوان را تسلیم استث
تاریخ بشریت چیزی جز پیكاری ممتد برای تحصیل . هدف از دولت غیر از این است

درماندگی، فقر، جهل و ناتوانی که : آزادی در برابر طبیعت و ستمگرهایی از هر قبیل 
 برای وی اتحاد و. در این پیكار، فرد منفرد عاجز است. آدمی را محصور ساخته، نیست

آورد و بنابراین هدف آن تحقق  این اتحاد را دولت به وجود می. همبستگی الزم است
بخشیدن به مقدارت انسانی یعنی به تمام آن فرهنگی است که آدمی فریبنده آن است و 

 . یا به عبارت دیگر پرورش و رشد دادن انسان است به سوی آزادی
انون، که او مطالعات بسیار فشرده و نظر السال نسبت به دولت، در نظرات او نسبت به ق
او قانون را به سیاق طرفداران هگل . مستندی در آن زمینه انجام داده بود، منعكس است

در واقع، مهمترین جنبه “. تعریف کرده و آن را بیان خودآگاهی ملی دانسته است
استین پذیرش دولت از طرف السال آنست که او شاید در ابتدا عمالً خود را به اصول ر

پس آنچه در طریق سوسیالیسم از . وطن پرستی و وفاداری به دولت متعهد می سازد
و از همین راه، از راه . السال تازگی داشت تنها مراجعه وی به مداخله دولت بود

بود که افكار را تحت تأثیر قرار « بگذارید بشود»اعترا  پرتوانش علیه شعار جاویدان 
انگیزی خود را به همین لباس جلوه  ی داشت که آشوبخود وی نیز دوست م. می داد
من به شما می گویم مسأله اصلی “: زد در ضمن گفتارش برای کارگران فریاد می. بدهد

ایم همین مسأله مداخله  که در گرو همه این مبارزات است و به خاطر آن مصمم شده
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. ر آن خواهد بوددولت است و پیكاری را که به زودی آغاز خواهیم کرد تماماً بر س
 .(113:1363غفاری،)
 

 گرا سوسیالیسم آرناشیسم 7-9
کلی یک ترتیبات طور   به گرا مبتنی بر این تفكر بود که دولت سوسیالیسم آرناشیسم

عنوان   به توان از پرودون و باکونین می. ظالمانه است و تماماً باید برچیده شود
تفكر، نظم و قانون در جامعه، توسط خود بر اساس این . بنیانگذاران این تفكر نام برد

گردد و برای تحقق آن دولت مستقلی  داوطلب تدوین و اعمال میهای     مردم و انجمن
ها، طبیعت بشری تا زمانی که توسط دولت و  طبق عقیده آنارشیست. الزم نیست

طبق عقیده آنها، مالكیت . نهادهای مربوط به آن آلوده نشده، پاک و خوب است
( های تعاونی شكل گرفته توسط انجمن)جمعی  ی باید خود را به مالكیت دستهخصوص
 (. 320:  1363دادگر، ) یل نمایدبدت

 
 پرودون  7-9-1
ترین و مشهورترین  از بزرگ  توان می  را  (1601-1614) 1پرودون  ژوزف پیر

در او اولین سوسیالیستی است که . های فرانسه در قرن نوزدهم دانست سوسیالیست
هر چند که بعضی او را به جهت . برابر اقتصاد متعارف آن زمان به بحث جدی پرداخت
خوانند، ولی او با سوسیالیسم بدون  برخوردهای عقیدتی با مارکس، سوسیالیست نمی

آزادی مخالف بود و نه تنها از این بابت مخالف سوسیالیسم بود بلكه با هر سیستمی که 
او از اینكه انتقادات شدیدی به مالكیت کرده . عداوت داشتآزادی را فدای برابری کند 

: 1314قدیری اصلی،)سوسیالیست است  ،بخش بود و آثار او برای آزادی کارگران الهام
132     .) 

به شدت دلباخته عدالت و آزادی است، در راه یافتن یک سیستم که  حالی در او
کند و یک سیستم سیاسی که  میتأمین  اقتصادی که برابری خدمات مبادله شده را

های سوسیالیستی که  او به فرمول. پردازد نماید به جستجو می حقوق فرد را تضمین می
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ها با آزادی  تا آن وقت پیشنهاد شده بود اعتقادی ندارد چه به نظر وی این فرمول
 موهوم و ناتوان در حل مسائل  اخالق، او نه به دموکراسی بی. کارگران مغایرت دارند

اجتماعی اعتقاد دارد و نه به یک دولت متمرکز که به عقیده وی وسیله استثمار و انقیاد 
 . ملت است

پرودون در ابتدا مخالف مالكیت خصوصی بود و اعتقاد داشت مالكیت منشأ همه 
او با اولین کتاب خود . دهند هایی است که جامعه را رنج می عدالتی ها و بی نابرابری

که در آن مالكیت خصوصی را سخت محكوم « ت چیست؟ دزدیمالكی»تحت عنوان 
دارد که  دهد و اظهار می اما پس از مدتی وی تغییر عقیده می. رسد کند، به شهرت می می

خواهی یک  آزادی. مالكیت خصوصی بهترین محافظ فرد در برابر دولت است
الیسم در و دفاع او از مالكیت شخصی مسلماً با اصول سوسی( پرودون) سوسیالیست
 . دانند ای او را سوسیالیست نمی است که عدهرو  این از .باشد تناقض می

های  کند چه به نظر او تعاونی پرودون از عدم وجود آقا باالسر برای افراد دفاع می
شود که دولت  تولید، جوامع کاالیی و دولتی کردن واحدهای تولید به همان نحو رد می

های فردی را محدود  گونه نهادها، آزادی نظر او تمام اینو دموکراسی سیاسی، زیرا به 
به نظر پرودون، به جای مالكیت . شوند کنند و سرانجام به نابرابری اجتماعی ختم می می

شود و نوعی دزدی اسدت، باید  خصوصی که از طریق کار شخصدی حاصل نمی
« ارزش –کار»مالكیدت جهانی برای هر کارگر برقرار شود که محصول آن بر اسداس 

 (.101:  1374ایسینگ،)بدون به کار بردن پول، توزیع گردد
این . های کارگری قرار گیرد ها در اختیار انجمن به نظر وی باید اموال و دارایی

گیرند که بسیار نزدیک به هزینه  ای برای محصوالت در نظر می ها قیمت عادالنه انجمن
علی )مطلق صورت  به زیع مساوی درآمدوی همچنین معتقد به تو. استها  آن تولید

 (. 327:  1363 دادگر،) بود( ها و امثال آن رغم عدم تساوی در استعدادها، مهارت
کلی با طور   به چنین استنباط کنیم که پرودون« مالكیت یعنی دزدی»اگر از عبارت 

نامد،  مالكیتی را که پرودون دزدی می. ایم نفس مالكیت مخالف است تصور باطلی کرده
دهد مالک بدون تحمل رنج با بهره مالكانه  آن مالكیت بزرگی است که اجازه می

های زراعی و حاصل زحمت تولیدکنندگان، درآمدی تحصیل نماید و با آن گذران  زمین
 . کند



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

190 

های کوچک نسبت به  های بزرگ، با مالكیت با مالكیتپرودون در عین مخالفت 
از نظر پرودون . خانه مسكونی، زمین، اثاثه و اسباب و محصول کار کارگر موافق است

ها  های کارگری قرار گیرد و جامعه این اتحادیه صنایع بزرگ بایستی در تصاحب اتحادیه
له نزدیک به هزینه تولید در را تحت کنترل قرار دهد تا کاالهای تولید شده با قیمت عاد

کلی در زمینه صنعت، پرودون با صنایع ماشینی طور   به .دسترس خریداران قرار گیرد
بزرگ مخالف است و چنین تاسیساتی را با منافع کوچک کارگرانی که در این 

گوید درآمد  در بیان اشتراک درآمد، پرودون می. داند کنند مغایر می موسسات کار می
 . با وجود تفاوت در استعداد و قدرت و حاصل کار بایستی مساوی باشد افراد حتی

ها، در ابتدا دشمن سرسخت مالكیت خصوصی بود  پرودون همانند سوسیالیست
پرودون با آن که عموماً . ها، با وجود دولت نیز مخالف می باشد و برخالف سوسیالیست

دم بر هر چیز طرفدار مسلک به عنوان سوسیالیست شناخته شده است، ولی در واقع مق
ایراد و اعترا  او به آزادی طلبی اقتصادی از این جهت است که . اصالت فرد است

دولت با قدرت انحصاری . نتوانسته است آزادی و برابری را برای همه افراد تامین کند
وی در مرحله . ترین خطر برای اجتماعات جدید است و مطلقش، به نظر او، اساسی

را نوشت و با تجدید نظر در عقاید گذشته « نظریه جدید مالكیت»کتاب آخر عمر، 
مالكیت بزرگترین نیروی انقالبی موجود، در برابر “: خویش به این نتیجه رسید که
ترین ترتیب و  دولت هر چند، با عاقالنه“: و نیز می نویسد. قدرت مطلقه دولت است

ترین نیات باشد، باز  ترین و خالص کترین قوانین تشكیل شده و دارای پا آزاد منشانه
قدرت عظیم و سهمناکی است که اگر وزنه متقابلی نداشته باشد، ممكن است همه چیز 

تواند باشد؟ از کجا  این وزنه متقابل چه چیز می. را در پیرامون خود خرد و نابود کند
هی  چیز را  توان قدرتی پیدا کرد که بتواند با قدرت وحشتناک دولت برابری نماید ؟ می
 .”توان یافت، جز مالكیت را نمی

پیماید و به مخالفت با هر شكلی  پرودون در احترام به اصالت فرد، راه افراط می
وی به یک دولت متمرکز عقیده نداشت و دولت . خیزد از دولت و حكومت برمی

تا هنگامی که “: گوید  وی می. متمرکز را آلت استثمار و سرکوبی ملت می دانست
باشد و پس  رای حفظ نظام الزم میزورگویان و زورشنوان وجود دارند، وجود دولت ب
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از آن که دولت با سرکوب کردن همه به مبارزه زورگو و زورشنو پایان داد، وجودش 
  .گردد فایده می بی

پرودون خطرات مداخله دولت را در امور پول و بانک و اعتبار دریافت و به 
ید، مشكالت اگر بانک متعلق به مردم را در اختیار دولت بگذار“: روشنی بیان کرد 

مقامات جدید به وجود خواهد آمد، . های سابق اضافه خواهد شد ای بر دشواری تازه
حقوق سنگین و غیرمعقول پرداخت خواهد شد، ولخرجی رواج خواهد یافت و سوء 

وی در جای دیگر .گری به صورت اساس فعالیت مؤسسه درخواهد آمد استفاده و طفیلی
دولت مانع قانونی سخن گفتن مردم و “: گوید  در تخطئه دولت چنین می

دولت آن وجود ساختگی، . های قانونی در افكار و خالقیت ایشان است محدودیت
هر کسی دستهایش را بر من  …بدون تدبیر و بدون محبت و بدون اخالق است  
 .گذارد تا بر من حكومت راند، غاصب و مستبد است

: دارد  خیزد و اظهار می پرودون با هر نوع حكومت به مخالفت برمی     
وی با تأکید بر روش اخالقی، و با هر گونه اقدامی در . «حكومتها تازیانه خدا هستند»

های  پرودون از آنارشیست. ورزد های فردی به شدت مخالفت می جهت تحدیدآزادی
آمیز به برانداختن حكومت  تمسالمت جو است و معتقد است که باید از طرق مسالم

 . رسید
پرودون نظام اجتماعی بدون دولت و حكومت را کاملترین سازمان اجتماعی      
داند و بیش از همه بر طرح  شناسد و حكومت هر فرد را بر فرد دیگر ستم می بشر می

، به نظر او. «هر دولتی مستبد است»: پرودون اعالم داشت. ورزد تعاون متقابل تأکید می
دولت وسیله اعمال زور طبقه حاکم است و پرودون مقاومت در مقابل آن را بر بندگی 

هر کس که دست خود را به روی من دراز کند تا بر من حكومت کند “: داد  ترجیح می
از نظر او، تا روابط مالكیت . من او را دشمن خود اعالم می کنم. غاصب و ظالم است

. وری اعالم نشود، عدالتی وجود نخواهد داشتبرچیده نشود و وجود دولت غیرضر
تحت حكومت بودن یعنی مواظبت شدن، تفتیش شدن، زیر نظر “: وی معتقد است 

بودن، هدایت شدن، مورد قانونگذاری قرار گرفتن، تحت نظارت بودن، محدود گشتن، 
شستشوی مغزی دیدن، مورد تعلیم قرار گرفتن، کنترل شدن، ارزیابی شدن، امتحان 

هایی که نه  ، سانسور شدن و تحت فرمان قرار گرفتن، و همه اینها به وسیله مخلوقشدن
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تحت حكومت بودن یعنی هر حرکت، فعالیت و  …حق، نه خرد و نه فضیلت دارند  
عملی مورد توجه باشد، ثبت گردد، در شمارشی وارد شود، مالیاتش داده شود، مهر 

ت برسد، دارای پروانه باشد، مجوز داشته گذاری شود، ارزیابی شود، به ثب شود، قیمت
باشد، توصیه گردد، تحریم شود، بازداشته شود، اصالح شود، تهذیب گردد، تصحیح 

تحت حكومت بودن یعنی باج دادن، آموزش گرفتن، فدیه دادن، استثمار  …گردد 
شدن، در انحصار قرار گرفتن، اخاذی شدن، تحت فشار قرار گرفتن، حیران شدن، 

با این همه، در صورت بروز . ن، و همه اینها به نام رفاه عامه و خیر عمومیغارت شد
شود، تحقیر  شود، مجازات می نخستین نشان مقاومت یا اعترا ، شخص سرکوب می

شود،  شنود، کتک می خورد، خفه می شود، دشنام می شود، تعقیب می شود، آزار می می
این  …شود   اعتبار می شود، بی سخره میشود، م رود، تیر می خورد، تبعید می زندان می

ای شخصیت انسانی چگونه در  …حكومت است، این عدالت است، این اخالق است  
 .(107:1363غفاری،). ”ای طول شصت قرن این ذلت را تحمل کرده

 

 باکونین 7-9-5
 .باشد   می گرا یكی از پیروان سوسیالیسم آنارشیسم( 1614-1671)میخائیل باکونین      

وی همانند پرودون بر آن نیست که در جامعه نظم و انتظام از بین رفته، هرج و مرج 
های  حاکم گردد بلكه معتقد است که در جامعه بایستی نظمی که مبتنی بر تشكیل گروه

 . آیدوجود   به اند، خودمختاری که به دلخواه گرد هم آمده
سیسات أها و ت ن دولتآدمی بالقوه دارای طبیعت خوبی است و ای ،از نظر وی

وی معتقد است مالكیت خصوصی بایستی . گردند دولتی هستند که باعث فساد افراد می
. های تعاونی جانشین آن گردد گروهوسیله   به از بین برده شود و مالكیت جمعی سرمایه
 های اجتماعی و تعاونی، کار تولید و تجارت را او اعتقاد دارد که بایستی سازمان

ها با همكاری با تولیدکنندگان و کنترل تجارت و صنعت و  یرند و این سازمانگدست  به
 . دار شوند حتی کارهای فرهنگی و هنری، امور اقتصادی جامعه را عهده

کنندگان ممكن است به  ها و از جمله باکونین، همكاری مصرف از نظر آنارشیست
زی، بهداشت و تهیه در زمینه خانه سازی، کشاورها  آن همكاری و تشریک مساعی

ای که طبق نظریات آنارشیستی تشكیل گردد، تفاهم  در جامعه. خوراک منتهی گردد
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. دهد تشكیل می را در آن جامعه متقابل، همكاری و آزادی کامل، اساس روابط اجتماعی
در این جامعه ابتكار خصوصی بایستی مورد تشویق قرار گیرد و هرگونه تمایلی به 

 . و اتحاد برای این منظور بایستی مورد کنترل و نظارت قرار گیرد ایجاد قدرت مرکزی
ها تفاوت دارد ولی  ها و روش سایر فرقه ها گرچه با هدف راه و روش آنارشیست
های سوسیالیستی  آلی نظیر سایر جوامعی است که سایر فرقه یک جامعه آنارشیستی ایده
 . پرورانند در خیال خویش می

حیثیت انسانی من  000آزادی من و یا به عبارت دیگر “: گوید باکونین می      
عبارت از این است که از هی  انسان دیگری اطاعت نكنم و کردارم تنها منطبق بر  000

جامعه نمی تواند بر فرد هی  “به نظر ژان گراو . ”معتقدات شخصی خودم باشد
ی محیطی است که در میان آن محدودیتی وارد کند جز آنچه ناشی از شرایط طبیع

 . زندگی می کند
این ستایشگری از آزادی فردی در نزد هواداران مسلک بی حكومتی        

زیرا به نظر آنان هر . سیاسی منطبق بر بیزاری و نفرت آنها از هر نوع حاکمیت است 
سقوط  آمریت که انسانی بر انسان دیگر اعمال می کند استثمار انسان به وسیله انسان و

 . انسانیت در انسان است 
کینه . دولت حاکمیتی است که همه حاکمیت ها را در خود خالصه می کند

با مداخله اش در همه . مخصوص هواداران نظام بی حكومتی علیه او متمرکز می شود
روابط انسانی، با قوانینش که اعمال افراد جامعه را تنظیم می کند، با مأمورانش که آنها 

ورد اجرا می گذارند، با نیروی نظامیش که آنها را تحمیل می نماید، با را به م
دادگاههایش که آنها را تفسیر می کنند، با کشیشانش که احترام آنها را موعظه می نمایند 

دولت عامل اصلی استثمار و اجحاف . و استادانش که آنها را تشریح و تجویز می کنند
باکونین می . گرایان خصم بزرگ دولت است به همین جهت در نظر بی حكومت. است
گورستان وسیعی . دولت خالصه انكارات آزادیهای فردی همه افراد جامعه است“: گوید

نفی آشكار . است که در آن همه مظاهر حیات فردی قربانی و فانی  و مدفون می شوند
دنمایی و با کونین همانند باستیا دولت را نماینده زور، نماینده خو. ”انسانیت است

زیرا هدف . خودشیفتگی زور تعریف می کند و به همین جهت آن را زیانكار  میداند
 . انسانیت، آزادی است و دولت انكار مداوم آزادی است
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به نظر باکونین، حكومت عامل ضروری اجحاف، در عین حال عامل         
ازد و در قدم هرچه را به آن نزدیک شود فاسد می س. اجتناب ناپذیر فساد هم هست
بهترین انسانها، هوشمندترین آنها، جوانمردترین آنها، العالج . اول نمایندگان خودش را

انسان برخوردار از مزیت خواه سیاسی و خواه اقتصادی . در این حرفه فاسد می گردند 
 .(13:1363غفاری،). شخصی است که عقالً و اخالقاً فاسد است 

 

 سوسیالیستهای نخستین بر مارکسیسم های     اندیشهتأثیر  7-9
هددا بددا عنددوان انتقددادآمیز   هددای قبددل از مددارکس، از طددرف مارکسیسددت  سوسیالیسددت

به نظر آنان جریان حقیقی از این قدرار  که  حالی در شوند معرفی می« سوسیالیست تخیلی»
داری و تحوالت مالزم بدا آن در یدک    است که در هم شكستن و انهدام ضروری سرمایه

عیندی امكدان   طدور    بده  اقتصدادی  –های اجتماعی  سوسیالیستی بر اساس قانونمندی نظام
هدای ارزشدی    های اولیه به حكم برداشت حال این که سوسیالیست. توضیح و تبیین دارد

ذهن گرایانه خود، الگوهای فكری جامعده آرمدانی و کمدال مطلدوب خدود را طراحدی       
انگلدس  . دادندد  سیستم نقد شده خود قرار میرا در برابر ها  آن ها کردند و مارکسیست می
هددای  ناشددی از برداشددت  «بخددش هددای سددكرآور و لددذت  پددردازی خیددال»: گویددد مددی

ای  ها بده شدرایط اقتصدادی و توسدعه نیافتده      های اولیه به گمان مارکسیست سوسیالیست
اندد و بده     شود که هنوز رسدالت انقالبدی طبقده کدارگر را درنیافتده      مربوط و مشروط می

اند لذا این نوع سوسیالیسم تخیلی از همان آغاز به غیر واقعی بدودن   میت آن پی نبردهاه
 . پردازی مشخص شده و در نتیجه محكوم به شكست بوده است و خیال

ها برای سوسیالیسم تخیلی، این  های اعمال شده مارکسیست با وجود محدودیت
های آنان در مبحث  سوسیالیسم بر مارکسیسم پس از خود به ویژه بر برداشت

 . عظیم و انكارناپذیری داشته استتأثیر  ماتریالیسم تاریخی
های معتبری استخراج کرد  توان فرضیه های سوسیالیسم اولیه، البته نمی از تئوری
بتوان ساختارهای اقتصادی و فرآیندهای تحوالت کنونی را توضیح ها  آن که به استناد

های  های عملی و اقدامات الزم در زمینه سیاست هبتوان برنامها  آن داد یا بر اساس
با وجود این، اهمیت این . اقتصادی برای حل مسائل حاد امروز، ارائه کرد

بر مكاتب سوسیالیستی پس از ها  آنمؤثر  ها در نفوذ معنوی و فكری سوسیالیست
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از این لحاظ، شناخت سوسیالیسم ماقبل مارکسیسم یا . خودشان روشن است
ها و نهادهای  های اولیه که تاکنون برای فهم و شدناخت ایدئولوژی سوسیالیست
 . اند، ضرورت دارد اجتماعی عصر حاضر سهم بزرگی بر عهده داشته –اقتصادی 

 
 تشریحی فصل هفتم سؤاالت
 . سیالیستی را بیان کنیداصول مشترک حاکم بر تفكرات سو .1

 . را با سایرین مقایسه کنید  (آلیسم ایده)های تخیلی  تعقاید سوسیالیس .2

آلیست را  یكی از برترین علمای اقتصاد سوسیالیست ایدهعنوان   به سیمون نظریات سن .3
 . بیان کنید

خالصه توضیح طور   به آلیستی سیسموندی را در اقتصاد عقاید سوسیالیستی ایده .4
 . دهید

 . های اقتصادی رابرت آون را در رابطه با مكتب سوسیالیست بیان کنید اندیشه .5

 . های سوسیالیستی وی را تشریح کنید نظریات شارل فوریه و اصول حاکم بر اندیشه .1

نظریات رودبرتوس در رابطه با اقتصاد سوسیالیست و اصول عقاید وی را در این  .7
 . رابطه توضیح دهید

یكی از برجسته ترین اقتصاددانان سوسیالیست تشریح عنوان   به عقاید لویی بالن را .6
 .کنید

  گرا چیست؟ منظور از سوسیالیسم آنارشیسم .1

 . های نخستین بر مارکسیسم را توضیح دهید های سوسیالیست ثیر اندیشهأت .10

 
 ای فصل هفتم چهارگزینه سؤاالت
  ؟آید نمیها به حساب  اصول مشترک سوسیالیستعنوان   به یک از اصول زیر کدام .1

 وجود مالكیت جمعی   (ب پذیرش آزادی کسب و کار( الف
 عدم پذیرش آزادی کسب و کار   (د قابلیت انسان و اعتقاد به استعداد( ج
  کدام جمله در مورد مكتب سوسیالیسم درست است؟ .2

 . در مورد چگونگی مالكیت جمعی نظرات یكسانی دارندها  آن همه( الف
 . های سوسیالیستی با یكدیگر اختالفات چندانی ندارند ها و فرقه دسته( ب
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 . ها تماماً به استعداد کمال جویی همه مردم خوشبین هستند سوسیالیست( ج
 . بول دارندها اصل آزادی کسب و کار و هماهنگی منافع طبقات مختلف را ق همه سوسیالیست( د
  آلیست بدانیم؟ های ایده تجزو سوسیالیس توانیم نمییک از دانشمندان زیر را  کدام .3

 لویی بالن  (ب شارل فوریه (الف
 رابرت آون   (د سن سیمون  (ج
 یک از اقتصاددانان زیر طرفدار لغو حق وراثت بود؟  کدام .4

 سیسموندی  (ب سن سیمون  (الف
 رودبرتوس  (د شارل فوریه  (ج
های زیر جزو سه اتاق مورد نظر سن سیمون برای اداره امور  یک از گزینه کدام .5

  ؟نیست اقتصادی و اجتماعی یک پارلمان صنعتی

 دانشمندان ( ب هنرمندان و مهندسان( الف
 روحانیون و رهبران مذهبی   (د رهبران صنایع( ج
  به عقیده سیسموندی اولین دخالت دولت باید در چه جهتی باشد؟ .1

 در اختیار گرفتن مالكیت منابع تولید( فال
 کارگیری کارگران در کارخانجات  تالش برای به( ب
 های نامطلوب آن ها درتولید به جهت تصحیح جهت روی محدود کردن زیاده( ج
 های اجتماعی وضع قوانین مناسب به نفع کارگر و مداخله دولت در امور بیمه( د
 گزینه صحیح است؟در رابطه با نظریات سیسموندی کدام  .7

او مخالف پیشرفت صنایع دستی و موافق رشد سریع صنایع و کارخانجات ( الف
 . بزرگ بود

وی معتقد بود که کارگران و کارفرمایان در تنظیم قراردادهای کار در شرایط ( ب
 . مساوی قرار دارند

های  او طرفدار وضع قوانین اجتماعی به نفع کارگر و مداخله دولت در امر بیمه( ج
 . اجتماعی و بیكاری بود

او معتقد بود که دولت باید حامی و حافظ بازار کسب و کار باشد نه حافظ ( د
 . ها انسان
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گرا و  پرداز بودند او یک عمل ها که تئوریسین و نظریه بر خالف بسیاری از سوسیالیست .6
 . کارگزار بود

 شارل فوریه  (ب سن سیمون (الف
 سیسموندی ( د رابرت آون( ج
یک از دانشمندان زیر  متعلق به کدام( های اقتصادی نوعی جمعیت)پیشنهاد تشكیل فالنستر  .1

 است؟

 شارل فوریه (ب  سن سیمون (الف
 سیسموندی(د رابرت آون (ج
های برجسته فرانسه است اولین کسی است که دخالت دولت را  او که یكی از سوسیالیست .10

 . های تعاونی تولید هستند خواستار شد های ملی که همان شرکت به منظور تشكیل کارگاه

 سن سیمون (ب شارل فوریه (الف
 لویی بالن (د رودبرتوس  (ج
  کدام گزینه در مورد لویی بالن صحیح نیست؟ .11

 . ی معتقد است انقالب کبیر فرانسه به مردم آزادی بدون مالكیت اعطا کرده استو (الف
 . شود او معتقد است شرایط رقابتی کم کم از بین خواهد رفت و به انحصار تبدیل می (ب
 .ها و استعدادهای افراد بشر یكسان است او معتقد بود نیازمندی (ج
 . داد های ملی را پیشنهاد می تاسیس کارگاه ،وی به جای رقابت( د
  السال کدام جمله صحیح است؟یناند در مورد فرد .12

 . نوشت« سازمان کار»کتابی را تحت عنوان  1631او در سال ( الف
 . را بنیان نهاد« اتحادیه عمومی کارگران آلمان» 1613وی در سال ( ب
 . به رشته تحریر درآورد 1642را در سال « اوضاع اقتصادی»وی کتاب( ج
 . تشكیل فالنسترها را پیشنهاد داد ،وی برای مبارزه با رقابت( د
کلی یک ترتیبات ظالمانه است و به کلی باید برچیده شود از عقاید کدام طور   به اینكه دولت .13

  گروه است؟

 الیسم تخیلی سوسی( ب سوسیالیسم آنارشیسم گرا( الف
 های اولیه  سوسیالیست( د سوسیالیسم دولتی( ج
  در رابطه با ژوزف پرودون کدام جمله صحیح است؟ .14
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 . تشكیل فالنسترها را پیشنهاد داد ،وی برای مبارزه با رقابت (الف
انتقادات شدیدی از سازمان اجتماعی عصر   «سازمان کار»او در کتاب خود تحت عنوان  (ب

 . خود نمود
 . نام دارد« مسیحیت نوین » کتاب او ترین  مهم (ج
مالكیت خصوصی را « مالكیت چیست؟ دزدی»وی با اولین کتاب خود تحت عنوان ( د

 . کند   می محكوم
  گرا بدانیم ؟ های آنارشیسم توانیم جزء سوسیالیست یک از دانشمندان زیر را می کدام .15

 لویی بالن (ب رودبرتوس (الف
 میخائیل باکوئین (د فردیناند السال (ج
های آنان در مبحث  ویژه بر برداشت بر مارکسیسم پس از خود به.................. های  اندیشه .11

 . عظیم و انكارناپذیری داشته استتأثیر  ماتریالیسم تاریخی

 سوسیالیسم تخیلی  ( ب سوسیالیسم آنارشیسم گرا (الف
 سوسیالیسم لیبرال ( د سوسیالیسم دولتی( ج
 .کرده اند فكر می« سوسیالیسم دولتی  » این دو اقتصاد دان در قالب . 17

 سیسموندی –سن سیمون  (فردیناند السال         ب -لویی بالن( الف
 پرودون –رود بردوس  (شارل فوریه            د –رابرت آون  (ج
 باشد؟ کدام گزینه از بنیان گذاران سوسیالیسم آنارشیسم گرا می. 16
 سن سیمون            (بردوس                          ب رود( الف
 باکونین( رابرت آون                               د (ج
به جای مالكیت خصوصی باید مالكیت جهانی برای هر کارگر بر ............... به نظر . 11
 .قرار شود
 سن سیمون (پرودون                                ب( الف
  باکونین( رابرت آون                               د( ج
در عین حال عامل  و حكومت عامل ضروری اجحافبه نظر کدام اندیشمند، . 20

 .اجتناب ناپذیر فساد هم هست
 سن سیمون( پرودون                                ب( الف
  باکونین( رابرت آون                               د( ج



 

 

 

 

 فصل هشتم 

 مكتب تاریخی

 هدف کلی
های اقتصادی مكتب  هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با اندیشه

ها و  از مسائل اقتصادی و توصیهها  آن تاریخی آلمان و وجه مشخصه و نحوه تحلیل
 . در رابطه با مشكالت اقتصادی آشنا شوندها  آن تجویزهای

 
 های رفتاری  هدف

 :دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
 . اصول اساسی که مكتب تاریخی آلمان بر آن استوار بود را بیان کنند .1

را بیان کنند و اقتصاددانان طرفدار این ( قدیم)نظریات و عقاید مكتب تاریخی متقدم  .2
 . عقاید را برشمرند

های اقتصادی مكتب تاریخی متاخر و مكتب تاریخی متقدم را با یكدیگر  اندیشه .3
 . مقایسه کنند
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های موجود در  را بیان کرده و تفاوت( جوان)عقاید طرفداران مكتب تاریخی متاخر .4
 . ریات مربوط به طرفداران این مكتب را توضیح دهندنظ

طرفدار مكتب تاریخی متاخر را از مكتب تاریخی متقدم عنوان   به انتقادات اشمولر .5
 . بیان کنند

 . نظریات ورنرسومبارت را در مورد مكتب تاریخی جدید تشریح کنند .1

ب تاریخی را دهی نظریات مكت های او در شكل های ماکس وبر و نقش اندیشه اندیشه .7
 .   توضیح دهند

 
 مقدمه

مكتب تاریخی آلمان اندیشه خاصی است که در تمام نیمه دوم قرن نوزدهم افكار 
به عقیده طرفداران مكتب تاریخی، . نظران آلمان را به خود معطوف کرده است صاحب

پنداشتند، نسبی است زیرا چون  ها، عمومی و جهانی می قوانین اقتصادی را که کالسیک
شرایط اقتصادی و اجتماعی در حال تغییر و تحول است، در نتیجه نظامات و قواعد 

نیز در حال تغییر و تحول خواهند بود و محال است که بتوان نظریه ها  آن مربوط به
ثابتی ارائه نمود که سیاست اقتصادی ناشی از آن برای همه اعصار و همه اجتماعات 

 (.120:  1314قدیری اصلی، ) بدون قید زمان و مكان صادق باشد
های  وجه مشخصه مكتب تاریخی علم اقتصاد، رابطه این علم با تاریخ و آگاهی

تاریخی است بدین شرح که به نظر نمایندگان این مكتب، هر عصر و دوره زمانی باید 
بدیهی است مكتب تاریخی سرانجام ضرورت . با معیارهای خاص خود سنجیده شود

 .را مطرح و آشكار ساختآور  نوعی نسبیت شک
مبدأ این آگاهی جهانی و این نگرش تازه به دنیا، از این تصور و برداشت 

طور   به رودخانه عظیمی آن همصورت  به خیزد که تمام حوادث متحول تاریخی، برمی
ابدی جریان دارند و هر پدیده و هر حادثه یكباره و منحصر به فرد در هر عصر، از 

 .شود خورد و خود به تنهایی و به یكباره ایجاد نمی وند میعصر دیگری به آن پی
مكتب تاریخی علم اقتصاد حدفاصل میان سوسیالیسم و لیبرالیسم کالسیک بود 

ترتیب که توانست توفیق تفسیر و تعبیر حتی خود سیستم اقتصادی لیبرالیسم  بدین
 . کالسیک را به منزله یک حادثه تاریخی، بیابد
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های اقتصادی را در  مكتب تاریخی، عالم اقتصاد باید فعالیتنظر طرفداران  به
شوند مطالعه کند و روش تحقیق استقرایی و استنتاجی  ها انجام می محیطی که آن فعالیت

منظم واقعیات را مورد مشاهده قرار دهد تا طور   به را جانشین روش تحقیق قیاسی سازد و
دهد و برای انجام این کار دست   به نسانیهای ا بتواند تصویر صحیح و کاملی از فعالیت
 (. 121:  1314قدیری اصلی،) تنها وسیله تحقیق همان روش تاریخی است

ها چگونه بوده  تواند پاسخ دهد که تحول و وقوع پدیده تنها تاریخ است که می
محقق و عالم اجتماعی باید ها  آن به نظر. تواند باشد است و در حال حاضر چگونه می

آوری  تحقیق و مطالعه نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ادوار مختلف و با جمعبا 
های نظامات اقتصادی را که الزاماً جنبه تاریخی دارد ریخته و  پایه ،مصالح الزم تاریخی
 . برای جوامع دیگر خودداری کندها  آن از عمومیت دادن

ی تحقیق در ها روشبنیانگذاران مكتب تاریخی معتقد بودند که توضیح اهداف و 
ها باشد و همه حقایق اقتصادی کامالً نسبی هستند و  اقتصاد باید مقدم بر تبیین آموزه

همچنین بر این باور بودند که ها  آن .تنها در مقتضیات خاص تاریخی و ملی معتبرند
رحمانه از عقاید گذشتگان دنبال شود و توسعه اقتصادی  علم اقتصاد باید با انتقاد بی

ای شبیه تكامل بیولوژیک است که دوره کودکی، جوانی،  ی مراحل تكاملی ویژهدارا
 (.53:  1375بالگ، ) میانسالی و پیری دارد

توان به شرح زیر خالصه  استوار بود، میها  آن اصولی را که مكتب تاریخی بر
 (: 111-116:  1361تفضلی، )نمود 
دی مكتب کالسیک در آلمان اقتصاددانان این مكتب معتقد بودند که اصول اقتصا -1

فرو  خاص، آداب و رسوم اجتماعی و شرایط تاریخی کشورها را نادیده گرفته و 

روش قیاس یا روش کل به ) لذا دست به تعمیم اصول اقتصادی کلی و عمومی

اقتصاددانان تاریخی معتقد بودند که روش فوق بایستی به که  حالی در .زند می( جزء

 . متحول شود( یا روش استقراء)روش جزء به کل

اقتصاددانان مكتب تاریخی از یک طرف به مطالعه اقتصاد از نظر تاریخی اهمیت  -2

های اقتصادی و اجتماعی را  دادند و از طرف دیگر معتقد بودند که پدیده می

را به این نتیجه رسانید که علم ها  آن این دو مطلب. کرد توان از یكدیگر جدا نمی

مستقل قابل مطالعه نیست و باید همراه با علوم اجتماعی دیگر مورد طور   به اقتصاد
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های ایستا و غیر تاریخی روش استدالل قیاسی  این مكتب جنبه. بررسی قرار گیرد

این . کند طرفداری می دهد و از روش استقراء ها را مورد انتقاد قرار می کالسیک

های تاریخی نگاه کرد و  اقتصاددانان معتقدند بهتر است مستقیماً به واقعیت

این . هایی را در جهت رفع مشكالت موجود در جهان واقعی طرح نمود سیاست

 . شیوه تفكر، متدولوژی یا روش شناسی تاریخی است

از نظر اقتصاددانان . برد روش تكاملی را به کار می ،مكتب تاریخی در مطالعه جامعه -3

معنی که  باشد، بدین می« فلسفه تكامل داروین»پیرو این مكتب، تكامل جامعه همانند 

در زمان معین بنیاد اجتماعی آن ظاهر . جامعه همیشه در حال تغییر و تحول است

پس . رود یابد و در مرحله نهایی از بین می شود، در زمان دیگر توسعه و رشد می می

لزوماً  ،ای اقتصادی که در زمان معین برای یک کشور مورد استفاده استه نظریه

 . تواند در زمان دیگر برای کشور دیگر مناسب باشد نمی

« طلب اصالح»اساساً  ،کارانه اقتصاددانان پیرو مكتب تاریخی به واسطه روحیه محافظه -4

با اینكه یكی  علمی دارد، یعنی -علم اقتصاد وظایف ارزشیها  آن باشند، از نظر می

های اقتصادی است، ولی این  از وظایف علم اقتصاد ایجاد انگیزه به منظور فعالیت

 . ها باید طوری تنظیم گردد که بر اساس آن تولید ملی عادالنه توزیع شود فعالیت

کردند، در مباحث خود  اقتصاددانان تاریخی از آنجا که از روش تاریخی استفاده می -5

 . توصیفی تعبیر کردندطور   به گرفتند و لذا علم اقتصاد را هام میعمدتاً از تاریخ ال

اقتصاددانان پیرو مكتب تاریخی عالوه بر برخورد توصیفی با علم اقتصاد، توسعه  -1

 .کنند بندی می را به مراحل مختلف تقسیمها  آن تاریخی کشورها و رشد اقتصادی

مطالعه منطق هر پدیده اجتماعی ها معتقدند که بر اساس روش تاریخی عالوه بر  آن

دهند، مورد  قرار میتأثیر  باید تمامی عواملی که ماهیت اقتصادی آن پدیده را تحت

ی تاریخی در خصوص تفكیک ها روشترین  یكی از معروف .بررسی قرار گیرد

، اقتصاددان (1111-2003)1مراحل رشد اقتصادی بررسی والت ویتمن روستو

یک اقتصاددان تاریخی معاصر، تحول اقتصادی عنوان   هب معروف امریكایی است که

                                                                                                                                        

1. Walt Whtman Rostow 
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اجتماعی کشورهای جهان را بر اساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج  –

 . کند مرحله تفكیک می

های آرام و شدید نسبت به  گیری اقتصاددانان مكتب تاریخی را بر اساس موضع

تقسیم ( متاخر)و جدید ( متقدم)اقتصاد کالسیک، به دو دسته مكتب تاریخی قدیم 

نگرش مكمل اقتصاد صورت  به کرد نگرش تاریخی مكتب قدیم تالش می. کنند می

کالسیک مطرح شود، ولی نگرش جدید به دنبال جایگزینی نگرش تاریخی به جای 

 .نگرش سنتی و کالسیک بود

 

 مكتب تاریخی متقدم 8-1
 ویلهلم روشر  8-1-1

شود  گذار مكتب تاریخی متقدم شناخته می پایهعنوان   به (1617-1614) 1ویلهلم روشر
اسمیت و : گفت کرد و می که خود او پیوندهای خود را با لیبرالیسم کالسیک حفظ می
هدف و قصد اصلی روشر . مالتوس آخرین نمایندگان شیوه تحقیق تاریخی هستند

ن زندگی اقتصادی عبارت بود از اینكه علم قوانین توسعه اقتصادی را در کنار قوانی
طور   به مردمان و اقوام، پیدا کند و هر چند او کوشیده بود که مراحل زندگی اقوام را

کامل و واقعی مورد توجه قرار دهد، با وجود این روش کل مفاهیم و دستگاه 
از  علم اقتصاد را او بر این اساس که. قانونمندانه علم اقتصاد کالسیک را پذیرفت

العاده خود با مقدار زیادی  نظیر و فوق را با دانش و معرفت بی آنها فرا گرفت،  کالسیک
ایسینگ، ) مالحظات تاریخی و نكات جالب و استثنائات بسیار، سرشار و بارور کرد

1374  :144 .) 
این . شود داده های اقتصادی با مشكالت زمان تطبیق روشر پیشنهاد کرد که نظریه

های اقتصادی و موقعیت تاریخی آن زمان توافقی  کرد که بین نظریه میفكر ایجاب 
 . گرددبرقرار 

که آیا روش تاریخی باید کامالً جانشین روش سؤال  روشر در پاسخ به این
روش تاریخی باید مكمل روش قیاسی : داشت ها شود یا خیر؟ اظهار می قیاسی کالسیک

                                                                                                                                        

1. Wilhelm Friedrich Roscher  
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قابل  ها غیر از نظر وی اگر نظریات کالسیک. کرد وی از روش ریكاردو انتقاد می. گردد
اند، به سبب آن است که ریكاردو و پیروان وی معتقد بودند که قوانین اقتصادی،  قبول
باشند، حال آنكه شرایط و نهادهای اجتماعی پیوسته و  شمول و غیرقابل تغییر می جهان

 (. 205:  1361تفضلی، ) مدام در حال تغییرند
رئوس »كتب تاریخی را با کتابی کاربردی تحت عنوان م 1643روشر در سال 

 .بنیان گذاشت« ر اساس روش تاریخیگفتارهایی در اقتصاد سیاسی ب
روشر تحقیقاتی بنیانی در تاریخ اقتصاد به عمل آورد که در کتاب با ارزش و 

این کتاب در . منعكس است« تاریخ اقتصاد سیاسی در آلمان»عنوان  خواندنی او تحت
 . به چاپ رسید 1674سال 

 روشر مانند لیست به تجزیه و تحلیل تاریخی تحول اقتصادی ملل عالقه مند
مراحلی مانند مراحل ) به نظر وی هر ملت در مسیر تحول خود از سه مرحله. باشد   می

گذرد و هر مرحله ناشی  می (تكامل بیولوژیک شامل کودکی، جوانی، میانسالی و پیری
 های اقتصادی در فعالیت( کار و سرمایه زمین،) ز عوامل تولیداز تسلط و تفوق یكی ا

 .باشد   می
ای در اقتصاد  عمدهتأثیر  داد، روشر در عمل در مقایسه با آنچه وعده آن را می

ها و  نداشت و کارهای او محدود است به انتقاد از اقتصاد متعارف زمان خود که با مثال
گاه  اصطالح توسعه تاریخی همراه است و هی های فراوان درباره قانون به  نمونه

 (. 53:  1375بالگ، ) نتوانست آن را به روشنی بیان نماید
 
 برونو هیلد براند 8-1-5

تر از روشر، به ایجاد شكاف بین  تر و افراطی قاطع( 1612-1676) 1برونو هیلد براند
این دو مكتب ها و مكتب تاریخی دست زد و به طرح تفاوت نظر بین  تئوری کالسیک

اند از واقعیات ویژه هر قوم در هر لحظه از  ها کوشیده به نظر او کالسیک. پرداخت
ها و نتایج معتبر عمومی بگیرند و نوعی اقتصاد جهانی یا  توسعه و تكاملشان، داوری

علم اقتصاد عالم بشریت ایجاد کنند که با فهم و برداشت روشنگرانه عصر تطبیق 
آلمان را  1646ها، هیلد براند کوشید روح انقالب بورژوازی  برعكس کالسیک. کرد می
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ی جدیدی به جای تئوری که خود او به آن تعلق داشت، بپذیرد و بر اساس آن تئور
بر حسب داوری و ارزیابی ماکس وبر، هیلد براند تنها کسی بود . ها ارائه دهد کالسیک
از کتاب اصلی او تحت . واقعاً به کار پرداخت« یی معتبر تاریخی امروزها روش»که با 
فقط جلد اول آن به چاپ رسید و این جلد هم « اقتصاد عمومی حال و آینده»عنوان 

 .های رایج اقتصادی آن موقع را در بر دارد بیشتر انتقاد تئوری
قوانینی طبیعی که در تمام جوامع کاربرد داشته باشد، عقیده وجود   به هیلد براند

 ها حمله شت و به ادعای هماهنگی بین منافع شخصی و اجتماعی مد نظر کالسیکندا
داند که فرد را هدف و محور اصلی  ها را این می هیلد براند، یک اشتباه کالسیک. کرد   می

 (. 216:  1363دادگر، ) تلقی کرده، به امور اخالقی و اجتماعی توجه ندارند
ل توسعه اقتصادی که آموزه مشترک آموزه توسعه مرحله به مرحله یا مراح
آید، برای هیلد براند در راستای یک  تقریباً همه نمایندگان مكتب تاریخی به حساب می

گرفت، بدین معنی که او سه مرحله اقتصاد طبیعی،  شكل می« ترکیب و تغییر»فرآیند 
و بندی ا در این مرحله .کند اقتصاد پولی و اقتصاد اعتباری را از هم تفكیک می

 ی تاریخ اقتصادی را بررسی کند، بیشتر از آن ها روشخواهد فقط در درجه اول  نمی
 (. 145:  1374ایسینگ،) گر سازد می کوشد یک مسئله اجتماعی را جلوه

 
 کارل کنیس  8-1-2

یک صورت  به (1621-1616) 1نگرش تاریخی برای اولین بار با شاهكار کارل کنیس
اقتصاد »کتاب او تحت عنوان  1653در سال . مطرح شدسیستم به هم پیوسته منظمی 
« قوانین توسعه» کنیس برداشت خود را از. منتشر شد« سیاسی از دیدگاه روش تاریخی

 «ای قوانین مقایسه»اقتصادها مطرح کرد و دریافت که در مطالعه و تحلیل توسعه فقط 
ن ترتیب از لحاظ تاریخ به ای. «قوانین ارتباط مطلق علیت توسعه»آیند نه  میدست   به

ناپذیر روش تحقیق تاریخی باز شد که به گفته  فكری و معنوی راه برای کاربرد سازش
در مكتب تاریخی متاخر آن را به کار بردند و رهبر بالمنازع آن گوستاو اشمولر  ،واگنر
 (. 145:  1374ایسینگ، )است 
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د قوانین طبیعی ور گردید و وجو کارل کنیس به شدت به مكتب کالسیک حمله
برای رفتار بشر، و حتی وجود چنین قوانینی را برای تكامل تاریخی بشر، مورد تردید 

های اقتصادی، فقط مربوط به یک سلسله مقتضیات  وی معتقد بود که نظریه. قرار داد
موجود بوده و متضمن عقایدی که در زمان معین راجع به آن مقتضیات بیان شده، 

 (. 111:تا   بی ساول،) جه جنبه توصیف دنیای طبیعت را نداردباشد و به هی  و می
های عقیدتی زیاد در میان اقتصاددانان مكتب  شود که با وجود شباهت مالحظه می
مثال، با وجودی عنوان   به .های متفاوتی دارند در عین حال دیدگاهها  آن تاریخی قدیم،

تكمیل نظریه اقتصادی مبادرت نمود، توان با روش استقراء به  که روشر عقیده دارد، می
قوانین تاریخی استخراج  ،توان برای تكامل اقتصادی هیلدبراند عقیده دارد که اصوالً می

به هر حال . شود کرد، ولی کنیس حتی تدوین قوانین تكامل اقتصادی را نیز منكر می
د روش اقتصاددانان مكتب تاریخی قدیم در تالش بودند اقتصاد سیاسی را از کاربر

های آماری کافی نوعی محدودیت جدی  اما یافتن داده. قیاس به روش استقراء بكشانند
 (. 211:  1363: دادگر) بودها  آن برای
 

 ها انتقادات عمده مكتب تاریخی قدیم به اصول و مبانی کالسیك 8-1-9
اصوال هی  قانون اقتصادی وجود ندارد که اعتبار  نگی؛ههما اصل به انتقاد ( 1

نظریه جهانگیر و الیتغیر اقتصادی، که در هر زمان و مكان . عمومی داشته و مطلق باشد
با این حال، نباید تصور کرد که نقش و اهمیت اقتصاددانان  .صادق باشد، وجود ندارد
 . ناچیز و غیر قابل توجه است

خودخواهی و منافع شخصی، تنها انگیزه  هی؛خودخوا اصل به انتقاد   ( 2
جا  های خویش، همیشه و همه رفتارهای انسان نیست و تصور اینكه انسان در فعالیت

همین دلیل مكتب تاریخی،  به .بند سود شخصی و خودکامی است، نادرست است پای
ان دارد ، در اقتصاد، تأکید فراو...دوستی و  بر عناصر اخالقی مثل از خود گذشتگی، نوع

. شناسند عنوان کاریكاتوری ناقص از انسان می ها را به و انسان اقتصادی کالسیک
طور محسوس تحت تأثیر  نظران این مكتب به عبارت دیگر باید گفت که صاحب به

 . اند عقاید مذهبی واقع شده
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نقش دولت در اقتصاد؛ مكتب تاریخی آلمان از نقش دولت در اقتصاد به ( 3
صورت  داند؛ که افراد به ای برای تحقق منظورهای اقتصادی می و وسیله"ننگهبا"عنوان 
 . عهده گیرند توانند آن را به خواهند یا نمی آزاد نمی
معتقدند که کسی که ثروت  ناشمادّی در مورد نیروی مولّد؛ ای انتقاد به بینش( 4

د بودن از نظر کند از خود ثروت مهمتر است و اشكال اساسی را مفهوم مولّ را تولید می
 . دندان ها می کالسیک
های  جای اینكه از بررسی ها به ها؛ کالسیک انتقاد به روش قیاس کالسیک( 5

ها و وقایع  ، پدیده(روش استقراء) تجربی و عینی در موارد جزئی، به نتیجه کلی برسند
البته لویی بدن معتقد است که . دهند اجتماعی و اقتصادی را با قواعد کلّی توضیح می

ها  چه کالسیک ها همواره صحیح نیست؛ زیرا آن انتقاد مكتب تاریخی از مكتب کالسیک
کامال  ای موارد به راه خطا برده فرضیات اساسی استدالل ایشان است؛ که را در پاره

 . ها به شیوه قیاس نظری و غیر منطبق با واقعیات بوده است نه توسل آن
 
 مكتب تاریخی متأخر 8-5

اقتصاددانان مكتب تاریخی متأخر به ویژه اشمولر، مكتب تاریخی قدیم را از دو دیدگاه 
نخست اینكه از نظر مكتب تاریخی (: 201:  1361تفضلی، ) دهند مورد انتقاد قرار می

های  در تحلیلکه  حالی در روش تاریخی تنها روش تحلیل اقتصادی است ،قدیم
دوم اگر بخواهیم روش تاریخی را . گیری نمود اقتصادی باید از نظریات دیگر نیز بهره

آوریم، به زمان نسبتاً زیاد نیاز دست   به در عمل مورد استفاده قرار دهیم و نتایج مطلوب
های تاریخی به  ن مكتب تاریخی قدیم در کاربرد دادهبه نظر اشمولر اقتصاددانا. داریم

اند حال آنكه برای رسیدن به  عامل زمان را در نظر نگرفته ،منظور مطالعات اقتصادی
اقتصاددانان در درجه اول به مطالعات عمیق تاریخی و در درجه  ،«اقتصاد ملی»تحلیل 

 . دوم به وقت کافی نیاز دارند
آلمان به ارزش نگرش تاریخی در ( جوان)تأخر اقتصاددانان مكتب تاریخی م

مسائل اقتصادی معتقد بودند ولی در عین حال از ارائه قوانین جامعی برای تحوالت 
به عالوه، آنان بیش از . کردند تاریخی امتناع نموده و به طرح موارد خاص اکتفا می
ودند و در سال آمیز اجتماعی معتقد ب اقتصاددانان تاریخی متقدم به اصالحات مسالمت
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تشكیل « اتحادیه سیاست اجتماعی»برای بیان افكار سیاسی خود انجمنی به نام  1672
 .ندداد

اشمولر و پیروانش مطالعات تاریخی جالبی انجام دادند، اما هی    به عقیده رابینز،
ای که بتواند در مقابل تحلیل منطقی و تاریخی  نظریه مهمی و هی  قانون برجسته توسعه

 (.341:  1364رابینز، )تد، پدید نیاوردند بایس
 

 اشمولر گوستاو 8-5-1
های  اقتصاددان معروف آلمانی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه( 1636-1117) 1اشمولر

 1120های  افكار وی در توسعه اقتصادی آلمان در دهه. هال، استراسبورگ و برلین بود
 . فراوانی داشته استتأثیر  1130و 

های اقتصادی، اشمولر رئیس و رهبر مكتب  تاریخ عقاید و اندیشهاز لحاظ 
پس از آنكه علم اقتصاد تاریخی »: به گفته والتر هاوزن. شود تاریخی جدید شناخته می

قدم بزرگی برداشت و خود سیستم اقتصادی لیبرالیسم را به منزله یک محصول تاریخی، 
تب بر آن قرار گرفت که یک سازمان تفسیر و تعبیر کرد، وظیفه نیروهای جوان این مك

فكری جدیدی طراحی کنند و طرحی نو در اندازند و در اینجا بود که بزودی نشان داده 
رسند و به همین  تاریخی برای طراحی جدید کافی به نظر نمی-شد که نظریات اقتصادی

بایستی تحقیقات کافی  جهت اشمولر و طرفداران او این شعار را سر دادند که می
ای خاص انجام شود، قبل از آنكه بتوان قوانین توسعه زندگی اقتصادی  موردی و زمینه

ابتدا  ،به عبارت دیگر .«را که فقط در طرح کلی قابل رویت و مشاهده است، مطرح کرد
 1374ایسینگ،) سپس به طرح قوانین دست زد به تحقیقات موردی پرداخت و باید
:147.) 

قعی تاریخی و توصیفی، بسیار مهمتر از آوری مواد وا به نظر وی جمع
در مطالعه یک پدیده « ثبات سایر چیزها»فر   او پیش. پردازی قیاسی است نظریه

های اقتصادی را  داد و عقیده داشت که نباید پدیده اقتصادی را مورد اعترا  قرار می
یک مخالف وی اصوالً با اقتصاد مبتنی بر قیاس کالس. جدا از هم مورد مطالعه قرار داد

 (. 300:  1363دادگر، )بود 
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نظریه اصلی گوستاو اشمولر این بود که شناخت مناسبات اقتصادی را پس از 
اشمولر بر پایه این اعتقاد در . توان دریافت شناخت واقعیات تاریخی حیات اقتصادی می

واقعیات تاریخی و سیاسی عصر خود با کار تاریخی و سنگین و شدید خویش نفوذ 
 .در حوادث عصر خود فعاالنه شرکت نمود و به عمل پرداخت کرد و

روانشناسی مفتاح همه علوم معنوی و انسانی و از جمله علم   به نظر اشمولر،
شویم که نقاط  به نظر وی به کمک روانشناسی موفق می. دهد اقتصاد را تشكیل می
این مكاتب  ها را مرتكب نشویم زیرا هر دو ها و همچنین سوسیالیست ضعف کالسیک

کنند و مبدأ  از یک دولت و نظام حقوقی در یک جامعه اقتصادی کامالً مجرد آغاز می
کشانیدن علوم کمكی به قلمرو اقتصاد نظیر تاریخ، روانشناسی و . کارشان یكی است

شود  به نظر اشمولر، به هی  وجه باعث کاستن اهمیت و مرتبه علم اقتصاد نمی  حقوق،
کارگیری این نوع علوم کمكی در حل مشكالت اقتصادی، از  ا بهو نباید تصور کرد ب

 .شود   می اهمیت علم اقتصاد کاسته
اشمولر از نظر سیاست اقتصادی طرفدار اصالحات اجتماعی و دخالت دولت 

واقع شود، مؤثر  اگر قرار باشد که اصالحات اجتماعی. برای رسیدن به این هدف است
 .مردم در مورد مسائل اقتصادی الهام گرفته شودهای ارزشی  الزم است از قضاوت

برای نیل به این . زمینه اصالحات اجتماعی مسئله توزیع عادالنه درآمد استترین  مهم
سیاست »نبوده بلكه یک   «سیاست انقالبی»هدف، سیاست اقتصادی اشمولر یک 

است دولت اشمولر به تغییرات اساسی و فوری عقیده ندارد، لذا معتقد . است« تدریجی
را در « سیاست اعتدال»نظر کند و به جای آن  باید از دخالت شدید و مستقیم صرف

پیش گیرد و با دوراندیشی کامل مردم را چنان هدایت نماید که موجب بهبود اوضاع و 
 (. 207:  1361تفضلی، ) احوال اقتصادی و اجتماعی گردد

 
 ورنر سومبارت 8-5-5

جمله شاگردان اشمولر بود و کتاب وی تحت عنوان  از( 1613-1141)1ورنر سومبارت
دهد  این کتاب نشان می. عمیق اشمولر بر وی داللت داردتأثیر  بر« داری جدید سرمایه»

که سومبارت در ابتدا از مكتب سوسیالیسم و مخصوصاً آثار و افكار مارکس مایه گرفته 
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سوسیالیسم »کتاب آخرین چاپ . اشمولر واقع شده استتأثیر  ولی بعدها تحت
های او نوشته شده،  مارکس و اندیشهتأثیر  سومبارت که در ابتدا بسیار تحت« پرولتاریایی
 .است سممنتشر شد که در آخر آن شدیداً ضد مارکسی 1124در سال 

تأثیر  از نظر اخالقی به شدت تحتکه  حالی در سومبارت»:  به گفته ادگار سالین
 را به منزله گهواره و بستر اصلی کار خود  گرایی سوسیالیسم بود و تاریخ

افتد و خصوصیات هر عصر و هر  دانست، در این معنا که حوادث یک بار اتفاق می می
دارند، ابتدا به کاری دست زد که هم طرفداران متقدم و  نوع حادثه را در خود نگه می

ت کرده بودند قدیمی مكتب تاریخی و هم نمایندگان جوان و متأخر آن، از آن کار غفل
یعنی به مصالح و مواد تاریخی، هم از لحاظ تئوری نفوذ کرد و هم از لحاظ ترکیب 

 (. 150:  1374ایسینگ، )ها  آن منظم و متبلور و ظاهری
های نظام  های سومبارت سعی بر این است که ریشه در مجموعه کتاب

 ری داده،دا او توضیحات فراوانی برای ظهور سرمایه. داری کشف شود سرمایه
ای غیرقابل اجتناب به نظر  آنچه روزی معمایی تاریخی شده بود، پدیدهکه  طوری به
آمد که حتی اگر برخی از شرایط ایجاد آن موجود نبود، باز هم به هر حال اتفاق  می
 . افتاد می

داری قسمتی از تاریخ فرهنگی آن را  از نظر سومبارت، زندگی اقتصادی سرمایه
از آنجا که تغییرات ناشی از فرهنگ کاپیتالیسم قادر است زندگی دهد و  تشكیل می

نظامی اقتصادی، یک سیستم عنوان   به داری قرار دهد، سرمایهتأثیر  اقتصادی آن را تحت
 کوشد تا با تخصیص منابع و عوامل تولید کمیاب تاریخی است که در زمان معین می

قوانین این سیستم همراه با تغییر در . کند  های مادی خود را ارضاء خواستهترین  مهم
. زمان و مكان باید تغییر کند تا کارایی اقتصادی منابع در جریان تولید محفوظ بماند

 داری اقتصادی،  ترتیب، سومبارت مایل است که در تحلیل خود از سرمایه بدین
از این نظر علم اقتصاد مطالعه تاریخ . کیب نمایدداری را با تاریخ اقتصادی آن تر سرمایه

 (. 214:  1361تفضلی، ) اقتصادی است
را محرک اصلی توسعه ( اخالق پروتستانی)علیرغم نظریه وبر که کالوینیسم 

( اخالق یهودی)« جودئیسم»داند، سومبارت معتقد است که  داری می اقتصادی سرمایه
محرک اصلی « اخالق یهود»اعتقاد دارد که  سومبارت. نقش مزبور را بازی کرده است



 مكتب تاریخی

 

161 

یهودیان از نظر تاریخی نقش اساسی را در . باشد داری می توسعه اقتصادی سرمایه
از نقطه نظر تعقیب منافع مادی، تقویت رقابت اقتصادی و « داری روحیه سرمایه»تشویق 
 داری نیز در به نظر وی، شكل سرمایه. اند ترین روش تولید بازی کرده صرفه انتخاب با

 (.215: 1361تفضلی،) الهام گرفته است« اخالق یهود»تكامل خود از  مراحل پیدایش و
سومبارت طرفدار دخالت وسیع دولت در امور اقتصادی بود و از اندیشه فردیناند 

طبق مبانی فكری السال، . کرد ، متفكر سیاسی آلمانی دفاع می(1625-1614)السال
سومبارت نیز . و حرکت به سوی تعالی و پیشرفت استهدف دولت، تكامل انسانی 

داری مانند  کند که قوانین سرمایه همانند دیگر متفكران مكتب تاریخی آلمان تصریح می
ها  آن زنند، بلكه تمامی قوانین اقتصادی، نه جهان شمول هستند و نه حرف آخر را می

 (. 1151سومبارت، ) داری اعتبار دارند تنها برای نظام سرمایه
 
 ماکس وبر  8-5-2

شناس مشهوری است تا آنجا که وی را یكی از  جامعه( 1614-1120) 1ماکس وبر
لیكن وی در ( 130:  1375بالگ، ) نمایند شناسی جدید قلمداد می بنیانگذاران جامعه

این دانشمند معروف . نگار اقتصادی شهیری نیز هست حال اقتصاددان و تاریخ عین
 .تكامل متدلوژی اقتصاد و سایر علوم اجتماعی داشته است آلمانی نقش زیادی در
کوشد تا علل توفیق  می« داری اخالق پروتستانی و روحیه سرمایه»وبر در کتاب 

اقتصادی جوامع پروتستان را، به رغم اینكه در این مذهب کسب مال و دارایی مذموم دانسته 
های فنی و  ی به جای آنكه به پیشرفتدار در این کتاب، مكرراً ظهور سرمایه. شده، نشان دهد

تغییر روابط بین طبقات اجتماعی نسبت داده شود، به عوامل عقیدتی مثل اصول اخالقی ناشی 
 (. 131: همان) نسبت داده شده است 17و  11گرایی در قرون  از پروتستان

ماکس وبر در کشف قوانین عمومی از طریق اسلوب تاریخی، بهتر از اشمولر و 
یک عالم اقتصاد شروع عنوان   به اگر چه وی زندگی خود را. ت موفقیت یافته استسومبار
. شود به علت وسعت دایره مطالعاتش، در زمره علمای اجتماع شناخته میمعموالً  کرده، ولی

 .وی کسی است که علم اقتصاد را روی اساس اجتماعی وسیع آن قرار داده است
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را ایجاد « داری روحیه سرمایه»و « اخالق پروتستانی»به نظر وبر، تعالیم کالوین، 
. برای پیشرفت اقتصادی آماده سازد 17نموده و توانسته است بشر را در قرن 

 داری را ناشی از اشاعه کالوینیسم  ترتیب، ماکس وبر توسعه اقتصاد سرمایه بدین
ها وجود دارد محیطی  که در روحیه پروتستان روی داند، زیرا انضباط فكری و میانه می

گذاری ایجاد نموده و از سوی دیگر اعتقاد به کوشش و  عقالیی و سالم برای سرمایه
هر فرد پروتستان است محرک موثری برای فعالیت « رسالت کاری»فعالیت که ناشی از 
 .رود یداری و کشاندن آن به مرحله امپراطوری صنعتی به شمار م اقتصادی سرمایه

باشد، محرک اصلی  که همان تعالیم کالوین می« اخالق پروتستانی»خالصه، طور   به
 1(.211:  1361تفضلی، ) داری بوده است توسعه اقتصادی سرمایه

 
 اخالق پروتستانی

باره ی اخالق پروتستان  همه مدیون مطالعات وی در شهرت ماکس وبر بیش از
مطرح کرد که پویایی شیوه ی تولید سرمایه  تزی را وبر. روح سرمایه داری است و

یک  آنان را در خویشتن داری برگرفته از دین مرتبط ساخته و و با ویژگی کار داری را
پژوهش های بی  تحقیقات و به تبع آن بحث و و می داد یكدیگر قرار حالت تبادلی با
را نوعی  وبر خویشتن داری .هنوز نیز نشانی از پایان آن نیست و شد شماری آغاز

خصیصه  وی این ویژگی را به طور خاص، ریاضت خواند که متوجه عمل وکنش است،
 .(51:1363 ،استونز) ی اعضای فرقه پروتستان دانست

شیوه ی اندیشه ی سرمایه داری مشوق جهت گیری منحصر به  ،به عقیده ی وبر
ی سنت  باشیوه "مثال این شیوه ی اندیشه، .فردی نسبت به فعالیت اقتصادی است

شیوه  نیز با و کردن تنها برای گذران زندگی خرسند بودند، گرایان اقتصادی که به کار
اندیشه ی کسانی که تنها انگیزه شان آزمندی یا میل به نمایش خود نمایانه ی ثروت 

 .(61:1376، کیویستو) قرار داشتتقابل آشكار  در، بود
را مهیای پرورش رژیم سرمایه وبر اعتقاد دارد که آنچه محیط اجتماعی اروپا 

بدین نحو که  .همان طرز تفكر ناشی از مذهب پروتستان است ،داری کرده است
پروتستان ها به عكس کاتولیک ها که زهد وتقوی را در رهبانیت وترک دنیا می 
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 نفس انسان می دیدند و حراست خود انسان و حمایت و تقوی را در دانستند، زهد و
نتیجه  در جلب لذات خودداری می کردند و افراط در از تجمل و ،بر اثر همین اعتقاد

 (.131:1365، نراقی) به کار انداختن سرمایه برای ایشان فراهم آمد ذخیره و امكان
نتیجه پروتستانتیسم ریاضت جویانه این بود که زندگی مذهبی دیگر چیزی جدا 

در قرون وسطی، . بوداز جهان روزمره نبود و در چارچوب همین جهان قرار گرفته 
ریاضت جویی مسیحی از جهان روزانه کناره گرفته و در دیرهای مسیحی عزلت گزیده 

. اکنون این ریاضت جویی وارد بازار شده و درهای دیر را پشت سرش بست ؛ امابود
 (.213:  1361همیلتون )

 
 والت ویتمن روستو 8-5-9

اقتصاددان امریكایی، استاد دانشگاه ماساچوست، نویسنده والت ویتمن روستو 
 توان می را روستو. مراحل رشد اقتصادی استآنها کتاب ترین  آثار برجسته که معروف

 توسعه اقتصادی نظران صاحب بین در نظر صاحب برانگیزترین جنجال و ترین پرآوازه

 و بحث مورد دیگر ای توسعه آراء همۀ از بیش نظر صاحب این ای توسعه آراء. دخوان
 به نسبت واکنش از نظر صرف این، که است گرفته قرار مخالف و های موافق جدل

 تأثیرگذاری قابلیت و اهمیت بازگوی تواند می او، مشاغل دولتی و روستو سیاسی نقش

 جامعۀ از گذار دربارۀ او نظر روستو، ای توسعه آراء بخش ترین مهم .باشد او آراء

 .که در زیر به آن اشاره می شود است صنعتی جامعۀ به سنتی
 

 مراحل رشد اقتصادی روستو

نویسد که برای  می  روستو در کتاب خود با عنوان مراحل رشد اقتصادی
و رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی پنج مرحله الزم « دایره شوم فقر»شكستن 
حاضر در یكی از مراحل به نظر روستو، هر یک از کشورهای جهان در حال . است

اند و یا اینكه از یک مرحله به مرحله دیگر در حال حرکت  پنجگانه زیر قرار گرفته
 (. 201: 1361تفضلی، )هستند 
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مانده است  این مرحله از نظر اقتصادی بسیار عقب  .مرحله اول، جامعه سنتی
قسمت مهم منابع در بخش . باشد به طوری که میزان تولید سرانه محدود و ناچیز می

گیرد و اصوالً هی  نوع اثری از یک اقتصاد  کشاورزی در جریان فعالیت تولید قرار می
بوده و بر اساس  سازمان اداری جامعه توسعه نیافته. صنعتی در جامعه وجود ندارد

داران  قدرت در دست زمین. دهد عملكرد نظام کشاورزی وظایف محوله را انجام می
 . فئودالی است( اریستوکراسی)اشراف و تحت کنترل نوعی اشرافیت 

دومین مرحله رشد    .اقتصادی( خیز)مرحله دوم، مرحله ماقبل جهش 
جهش »الزم برای مرحله گیرد که در آنها شرایط  اقتصادی جوامعی را در بر می

از آنجا که حرکت . یابد شود و گسترش می که مرحله بعد است، آماده می« اقتصادی
ای که بتواند از کاربرد علوم و فنون جدید در تولید  دادن یک جامعه سنتی به مرحله

استفاده نماید، به زمان زیادی نیاز دارد، روستو معتقد است که مرحله ماقبل جهش 
باید قبل از رسیدن به مرحله جهش  ناپذیر بوده و شرایط آن می تناباقتصادی اج

 . شود اقتصادی ایجاد می
مرحله ماقبل جهش اقتصادی در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم برای 
اولین بار در جهان در کشورهای اروپای غربی ظاهر گردید، زیرا کشورهای اروپایی 

انگلستان به خاطر وضعیت . تولید به کار گرفتند جوامعی بودند که علوم جدید را در
خاص جغرافیایی و تجاری و همچنین سیستم اجتماعی و سیاسی خود نخستین 

از خصوصیات این مرحله تغییر در ارزشهای . کشوری بود که به این مرحله پا گذاشت
ناصر داران و احتماالً ع اجتماعی و پیدایش حكومت متمرکز ملی است که با منافع زمین

کند و از لحاظ اقتصادی طبقه جدیدی در اقتصاد به نام طبقه  استعمارطلب مبارزه می
گذاری های  آید که با ایجاد موسسات بانكی دست به سرمایه سوداگر به وجود می

 .زند مختلف می
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در این مرحله، رشد اقتصادی حالت   .اقتصادی( خیز)مرحله سوم، جهش 
و چون موانع توسعه اقتصادی از میان برداشته شده گیرد  عادی و مداوم به خود می

کند از درون اقتصاد  است، شرایطی که اقتصاد را برای یک جهش اقتصادی آماده می
 : این شرایط عبارتند از. خیزد برمی

انداز از درآمد ملی از پنج درصد به ده درصد یا بیشتر افزایش  میزان پس. الف
 . لیدی نیز باید به همان اندازه افزایش یابدگذاری های تو میزان سرمایه. یابد

محرک اصلی برای تحقق بخشیدن به مرحله جهش اقتصادی عالوه بر . ب
برداری از آن در صنعت و  گذاری در صنایع زیربنایی، پیشرفت تكنولوژی و بهره سرمایه

 . کشاورزی است
د در بخش خصوصی توسعه یک یا چند صنعت تولیدی مهم که منجر به رش. ج

 . سریع اقتصادی شود، الزم است
برای آنكه رشد اقتصادی و فعالیت عاملین اقتصادی به طور مستمر ادامه یابد، . د

 . کند سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می
گذاری داخلی را فراهم  های مالی تامین سرمایه ناگفته نماند که شرط آخر، زمینه

انگلستان و ژاپن مرحله جهش اقتصادی را بدون استفاده از بعضی ممالک مانند . کند می
اند، ولی بعضی دیگر مانند آمریكای شمالی، اتحاد  های خارجی گذرانیده سرمایه

های خارجی نیز استفاده  شوروی سابق و کانادا برای مرحله جهش اقتصادی از سرمایه
و ونزوئال و زئیر از  میالدی 1114کشورهایی مانند آرژانتین پیش از سال . اند کرده
 . اند های خارجی در مرحله ماقبل جهش اقتصادی برخوردار بوده سرمایه

بعد از مرحله جهش اقتصادی، یک دوره   .مرحله چهارم، بلوغ اقتصادی
آید که طی آن اقتصاد رو به رشد در تمام  طوالنی و مداوم پیشرفت اقتصادی پدید می

در این . شود با فعالیت های جدید تولیدی آشنا میهای فنی  ها و از جمله زمینه زمینه
گذاری  باید به طور مداوم سرمایه مرحله، حدود ده تا بیست درصد از درآمد ملی می

در این . شود تا همواره درصد رشد تولید ساالنه از درصد رشد جمعیت بیشتر شود
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ای جدید در بر اثر گسترش تكنیک ه. یابد مرحله، اقتصاد از جهات مختلف توسعه می
اقتصاد، صنایع مختلف و جدید توسعه پیدا کرده و با جلوگیری از واردات کاالهای 

بلوغ اقتصادی از نظر روستو حدود . پردازند مصرفی به تولید کاالهای جانشین آنها می
در مرحله بلوغ است که . شود چهل سال پس از پایان مرحله جهش اقتصادی حاصل می

حله جهش اقتصادی به چند صنعت معین محدود بود، از لحاظ سیستم تولیدی که در مر
تواند از صنایع پیچیده  رسد که اقتصاد کشور می ای می پیشرفت فنی و بازرگانی به درجه
برداری نماید، انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریكای شمالی  پتروشیمی و الكترونیک بهره

 . در اواخر قرن نوزدهم از این مرحله گذشتند
در این مرحله، اقتصاد به موازات افزایش تقاضا و   .حله پنجم، مصرف انبوهمر

آمریكای . کند نیاز به رفاه بیشتر به تولید کاالهای مصرفی بادوام مانند اتومبیل توجه می
شمالی در قرن بیستم وارد این مرحله شده است و کشورهای اروپای غربی، ژاپن و 

 . رند که به این مرحله نزدیک شونداتحاد جماهیر شوروی سابق تالش دا
مرحله رشد )این نكته شایان تذکر است که جوامعی که از مرحله بلوغ اقتصادی 

شوند، معموالً با دو  گذرند و به مرحله مصرف انبوه نزدیک می می( کامل اقتصادی
یكی افزایش قابل مالحظه درآمد سرانه و دیگری : گردند رو می تحول اقتصادی روبه

 (.200: 1361، تفضلی)نشین  ریع جمعیت شهرنشین نسبت به جمعیت روستارشد س
 

 تشریحی فصل هشتم  سؤاالت
 . اصولی که مكتب تاریخی بر آن استوار است را تشریح کنید .1

 . عقاید ویلهلم روشر را در رابطه با عقاید مكتب تاریخی بیان کنید .2

 . یک اقتصاددان مكتب تاریخی متقدم توضیح دهیدعنوان   به نظریات برونوهیلدبراند را .3

 . س را در رابطه با مكتب تاریخی متقدم بیان کنیدکنی عقاید کارل .4

  های مكتب تاریخی جدید و قدیم در چیست؟ تفاوت .5

 . انتقادات اشمولر از مكتب تاریخی قدیم را بیان کنید .1

 . هیدنظریات گوستاو اشمولر را در مورد مكتب تاریخی جوان توضیح د .7
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 . یكی از طرفداران مكتب تاریخی بیان کنیدعنوان   به نظریات ورنر سومبارت را .6

 . نظریات ماکس وبر را در رابطه با مكتب تاریخی تشریح کنید .1

 .مراحل رشد اقتصادی از نظر روستو را شرح دهید. 10

 
 ای فصل هشتم  گزینه چهار سؤاالت

 .بود......... و ........ دو تفكر توان گفت مكتب تاریخی آلمان حدفاصل بین  می .1

 لیبرالیسم کالسیک-سوسیالیست (ب کینزین-سوسیالیست (الف
 لیبرالیسم کالسیک -سوداگری (د کینزین-سوداگری (ج
 اقتصاددانان مكتب تاریخی معتقدند نحوه تحلیل مسائل اقتصادی باید به روش .2

 . باشد............... 

 کل به جزء( ب جزء به جزء (الف
 جزء به کل ( د کل به کل (ج
« فلسفه تكامل داروین»تكامل جامعه همانند  ،از نظر طرفداران این مكتب اقتصادی .3

 . باشد می

 کینزی( ب کالسیک( الف
 تاریخی  (د سوسیالیست( ج
شود که پیوندهای خود  گذار مكتب تاریخی متقدم شناخته می پایهعنوان   به کدام گزینه .4

 . کرد   می حفظرا با لیبرالیسم کالسیک 

 گوستاو اشمولر       ( ب ویلهلم روشر (الف
 ماکس وبر (د ورنر سومبارت (ج
او از طرفداران افراطی مكتب تاریخی متقدم است که اقتصاد را به سه مرحله طبیعی،  .5

 . کند پولی و اعتباری تفكیک می

 هیلدبراند برونو (ب ویلهلم روشر (الف
 اشمولر  گوستاو (د کنیسکارل  (ج
رئیس و رهبر مكتب تاریخی عنوان   به های اقتصادی، وی از نظر تاریخ عقاید و اندیشه .1

 .شود شناخته می( متأخر) جدید

 ویلهلم روشر (ب اشمولر گوستاو (الف
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 هیلدبراند نووبر (د سومبارت ورنر (ج

محرک اصلی « اخالق یهود»یک از اقتصاددانان مكتب تاریخی معتقدند که  کدام .7
 داری است؟  د سرمایهتوسعه اقتصا

 نیس  ککارل  (ب هیلد براند نووبر( الف
 ورنر سومبارت ( د اشمولر گوستاو( ج
  در رابطه با ورنر سومبارت کدام گزینه نادرست است؟ .6

تأثیر  وی نتیجه« داری جدید سرمایه»او از جمله شاگردان اشمولر بود و کتاب  (الف
 . عمیق اشمولر بر وی بود

 .مكتب سوسیالیسم مایه گرفته استوی ابتدا از ( ب
تمایلی به ترکیب آن با تاریخ  ،داری اقتصادی تحلیل خود از سرمایه درسومبارت  (ج

 . اقتصادی ندارد
 .سومبارت طرفدار دخالت وسیع دولت در امور اقتصادی بود( د
متعلق به کدامیک از اندیشمندان « اخالق پروتستانی و روحیه سرمایه داری»کتاب  .1

  است؟زیر 

 هیلدبراند نووبر( ب نیسککارل  (الف
 ماکس وبر (د کارل مارکس (ج
یک از دانشمندان زیر در کشف قوانین عمومی از طریق اسلوب تاریخی  کدام .10

 اند؟ عمل کردهتر    موفق

 ماکس وبر        (ب کارل مارکس (الف
 ورنر سومبارت (د اشمولر گوستاو (ج
 . داند می............. داری را ناشی از اشاعه  ماکس وبر توسعه اقتصادی سرمایه .11

 کاپیتالیسم (ب جودئیسم (الف
 سوسیالیسم  (د کالوینیسم (ج
 .این مكتب حد فاصل میان مكتب سوسیالیسم و مكتب لیبرالیسم است. 12

 مكتب کالسیک (مكتب تاریخی                          ب( الف
 یستمكتب مرکانتیل (مكتب کینزی                              د( ج
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این دانشمند آلمانی نقش زیادی در تكامل متدولوژی اقتصاد و سایر علوم اجتماعی . 13
 .داشته است
 گوستاو اشمولر  (کارل مارکس                                   ب( الف
 ماکس وبر (د            ورنر سومبارت                         (ج
شناخت مناسب اقتصادی را پس از شناخت واقعیات »این بود که ..................نظریه اصلی. 14

 .«توان دریافت تاریخی حیات اقتصادی می
 گوستاو اشمولر  (کارل مارکس                                   ب( الف
 ماکس وبر (د           ورنر سومبارت                          (ج
در این مرحله، اقتصاد به موازات افزایش تقاضا و نیاز به رفاه بیشتر به به نظر روستو، . 15

 کند تولید کاالهای مصرفی بادوام مانند اتومبیل توجه می
 جامعه سنتی ( مصرف انبوه                                   ب( الف
 بلوغ اقتصادی( د                    خیز یا جهش                ( ج
 .مراحل رشد اقتصادی از نظر روستو چند مرحله را شامل می شود. 11

 چهار مرحله ( دو مرحله                                   ب( الف
 پنج مرحله( سه مرحله                                    د( ج
انداز از درآمد ملی از  میزان پسدر این مرحله از مراحل رشد اقتصادی از نظر روستو، . 17

 .پنج درصد به ده درصد یا بیشتر افزایش یابد
 جامعه سنتی ( مصرف انبوه                                   ب( الف
 بلوغ اقتصادی( خیز یا جهش                                    د( ج
اعتقاد دارد که آنچه محیط اجتماعی اروپا را مهیای پرورش رژیم دام اندیشمند ک. 16

 .همان طرز تفكر ناشی از مذهب پروتستان است ،سرمایه داری کرده است
 گوستاو اشمولر ( کارل مارکس                                   ب( الف
 ماکس وبر (ورنر سومبارت                                    د( ج
آوری مواد واقعی تاریخی و توصیفی، بسیار مهمتر از  به نظر کدام اندیشمند جمع. 11
 .پردازی قیاسی است نظریه

 گوستاو اشمولر ( کارل مارکس                                   ب( الف
 ماکس وبر( ورنر سومبارت                                    د( ج
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 صاحب بین در نظر صاحب برانگیزترین جنجال و ترین پرآوازه وانت می راوی . 20

 .خواند توسعه اقتصادی نظران
 گوستاو اشمولر ( کارل مارکس                                   ب( الف
 روستو( ریكاردو                                            د( ج

 



 

 

 

 

 فصل نهم

 (مارکسیسم)سوسیالیسم علمی 

 هدف کلی
هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با عقاید اقتصادی مكتب 

های نظری آن آشنا شوند  گیری و جنبه و چگونگی شكل( مارکسیسم)سوسیالیسم علمی 
و راهكارهای اقتصادی طرفداران این مكتب را برای حل مسائل و مشكالت اقتصادی 

 . بشناسند

 
 های رفتاری  هدف

  :مطالعه این فصل قادر خواهند بوددانشجویان پس از 
 . رابطه بین سوسیالیسم و مارکسیسم را دریابند .1

 . آن بر مكتب مارکسیسم را بیان کنندتأثیر  فلسفه کالسیک آلمان و .2

نقش فلسفه دیالكتیک هگل را بر مبانی فلسفی نظریات اقتصادی مارکسیسم و  .3
 . گیری آن دریابند چگونگی شكل

 . طه با ماتریالیسم تاریخی توضیح دهندعقیده مارکس را در راب .4
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 . عقاید کارل مارکس را در رابطه با مبارزات طبقاتی بیان کنند .5

چهار نظام اقتصادی که به عقیده مارکس تمدن اروپا پشت سر گذاشته است را  .1
 . شناخته و توضیح دهند

 .نظر مارکس را در رابطه با تراکم سرمایه بیان کنند .7

 . نظریات انگلس را در رابطه با علم اقتصاد بشناسند .6

 . توضیح دهند معقاید و اقدامات والدیمیر لنین را در رابطه با سوسیالیس .1

مرحله انحصاری عنوان   به های اساسی که لنین در تعریف خود از امپریالیسم خصلت .10
 . کند را تشریح کنند داری بیان می نظام سرمایه

های آن را با نظر  رابطه با مكتب سوسیالیسم شناخته و تفاوت نظریات استالین را در .11
 .    توضیح دهند مسایر طرفداران مكتب سوسیالیس

 
 مقدمه

شناس، مورخ و  فیلسوف، جامعه 1سوسیالیسم اصطالحاً علمی را کارل مارکس
همكاری  2اگرچه او با فردریک انگلس. گذاری کرده است اقتصاددان شهیر آلمانی پایه

انگلس بود، اما در بیشتر مسائل تأثیر  ای عمیق تحت شک به گونه داشت و بی نزدیک
 . مربوط به اقتصاد سیاسی نقش رهبری با او بود

در یک جامعه »: کند مارکس یک جامعه سوسیالیستی را چنین توصیف می
در این جامعه مالكیت . سوسیالیستی، شیوه تولید بر مبنای مالكیت جمعی استوار است

گیرد، بدین معنی که  رود و توزیع بر مبنای کار انجام می و استثمار از بین میشخصی 
وظیفه هر فرد در جامعه سوسیالیستی این است که کار کند و در برابر کار خود ارزشی 

از نظر مارکس تكامل . مادی متناسب با کمیت و کیفیت کار خود دریافت دارد
داری از جمله پول و  ای که همه مظاهر سرمایه معهدر چنین جا. گردد سوسیالیسم، کمونیسم می
که شعار سوسیالیسم است به  "هر کس به اندازه کارش"رود، اصل  دولت و مالیات از بین می

 (.212:  1361 ،تفضلی) «گردد تبدیل می "به هر کس به اندازه نیازش"اصل 

                                                                                                                                        

1. Karl Marx  
2. Friedrich Engels 
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ماتریالیسم تاریخی قرار ای از تاریخ به نام  مارکس تحلیل خود را بر مبنای نظریه
عمده توسط زیربنای طور   به او معتقد بود که اغلب نهادهای اجتماعی و سیاسی، .داد

در طول زمان، بین نیروهای تولید و . یابند  اقتصادی جامعه، یعنی شیوه تولید، شكل می
ند عنصر در روترین  مهم ها، حل این تعار . آید میوجود   به هایی روابط تولید تعار 

 . تكامل تاریخی جامعه است
یا نظام )آثار اقتصادی مارکس در جهت شناخت تعار  بین نظام طبقاتی 

. داری است ی تولیدی و مبادله کاالیی سرمایهها روشداری و  سرمایه( مالكیت خصوصی
داری و برقراری  ها، سرانجام موجب واژگونی سرمایه او عقیده داشت که این تعار 

 .سوسیالیستی بدون طبقه خواهد شدجامعه 

 
 کارل مارکس 4-1

یعنی یک سال  1616بنیانگذار سوسیالیسم علمی در سال ( 1616-1663)کارل مارکس 
ریكاردو در تروز، یكی از شهرهای جنوب   «اصول اقتصاد سیاسی»بعد از پیدایش کتاب 

در لندن، در همان سالی که جان مینارد کینز  1663غربی آلمان تولد یافت و در سال 
 . متولد شد، وفات یافت
و از خانواده متعصب و  یهودیالی مبرز دادگستری و با وجودی که پدرش از وک

به مسیحیت گروید و چند  1617روحانی بود به خاطر موقعیت اجتماعی خود در سال 
 . (117: 1314قدیری اصلی، ) سال بعد تمام اعضای خانواده خود را مسیحی نمود

جه دکترای سالگی به دریافت در چهار و در سن بیست 1641مارکس در سال 
نخستین کار علمی عنوان   به رساله دکتری مارکس. فلسفه از دانشگاه جنیا نائل گردید

وی اولین مرحله تبلور فكری او را برای ایجاد یک مسلک جدید برای طبقه کارگر 
فلسفه تأثیر  تحت 1دانشجوی هگلعنوان   به مارکس در دانشگاه برلین. دهد نشان می
کلی تحوالت طور   به ها و هگل معتقد بود که دگرگونی. گرفتتیک او قرار كدیال

بوده است و هر قدر بشر بتواند خود را ها  انسان تاریخی بشر ناشی از برخورد عقاید

                                                                                                                                        

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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تری در جهت تكامل خود بر  بهتر بشناسد و به معنویت خود بهتر پی ببرد، قدم بزرگ
 (. 151: 1361تفضلی،) دارد می

به فرانسه  ،ای که او سردبیرش بود دلیل توقیف روزنامهبه  1643مارکس در سال 
به دنبال مقاالتی که علیه دولت آلمان نوشت به درخواست آن  1645گریخت، در سال 

او پس از اخراج از پاریس به بروکسل پناه برد و در آنجا با  .دولت از فرانسه اخراج شد
ایدئولوژی »، (1645)  «سخانواده مقد»های  دوست دیرینه خود فردریک انگلس کتاب

مارکس در سال . آوردند را به رشته تحریر در(  1647)« فلسفه فقر»و ( 1641)« آلمان
را به « بیانیه یا مانفیست حزب کمونیست»به تقاضای اتحادیه جوانان کمونیست،  1646

بینی جدید، ماتریالیسم تاریخی،  این کتاب شامل اصول جهان. کمک انگلس تدوین نمود
مارکس عالوه بر کارهای . طبقاتی و بیان نقش تاریخی طبقه کارگر است تضادیه نظر
و  1646سال  های جست و در انقالب های انقالبی نیز عمالً شرکت می در جریان ،نظری
پس از تبعید از آلمان به  1651وی در سال . گیری داشت آلمان حضور چشم 1641

بیست )ارکس در لندن همه وقت خود را م. لندن رفت و تا پایان عمر در آنجا زیست
جلد اول این کتاب در زمان حیاتش در سال . کرد« سرمایه»صرف نوشتن کتاب ( سال
انتشار یافت و دو جلد دیگر که پایان نیافته بود توسط انگلس به پایان رسید و  1617

  1.منتشر شد 1614و  1665های  بعد از مرگ او در سال

 
 مبانی مارکسیسم 4-5

های مارکس بر اساس چهار پایه زیر  برخی را اعتقاد بر این است که افكار و اندیشه
 : استوار است

 فلسفه کالسیک آلمان .1

 اقتصاد کالسیک انگلستان  .2

 های تخیلی  های سوسیالیست اندیشه .3

 اکتشافات علمی قرن هجدهم  .4

 

                                                                                                                                        

1. Marx, Karl, Capital, trans. Samuel Moore, Edward Aveling and Ernest Utermann, 3 Vola., (Chicago: 
Kerr, 1906-1909). 
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 فلسفه کالسیك آلمان 4-5-1
فیخته، شلینگ، هگل و فویرباخ است در این فلسفه که شامل نظریات فلسفی کانت، 

اواخر قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم به پیشرفت بسیار بزرگی نائل شد و همین 
 .دهد فلسفه است که یكی از مبانی مارکسیسم را تشكیل می

اهمیت فلسفه کالسیک آلمان در مقوله مورد بحث این است که فلسفه آلمان در 
ید و به ویژه هگل کوشش کرد که مقوالت فلسفی را بر این دوره به شیوه دیالكتیک رس
البته به این نكته باید توجه کرد که پیش از هگل . این مبنا تجزیه و تحلیل کند

بخصوص از دوره رنسانس به بعد به شیوه دیالكتیک توجه شده بود، ولی این توجه 
صورت  به و آن راهگل دیالكتیک را توسعه داد . پراکنده بود و شكل منظمی نگرفته بود

در اینجا الزم است به این . آورد های فلسفی و علمی در ای برای بررسی شیوه ،منظم
موضوع توجه شود که چگونگی وضع اقتصادی و اجتماعی آلمان در قرن هجدهم در 

در این قرن نظام ارباب رعیتی  .است تكوین شیوه دیالكتیک کمک فراوان کرده
های  داری رو به تباهی بود و تمام مفاهیم و سنت ر سرمایهدر آلمان در براب( فئودالی)

در این شرایط که مظاهر متضاد با . روستایی نیز در حال تزلزل و از میان برخاستن بود
کردند و همه چیز در حال دگرگونی بود، خواه ناخواه اندیشه  یكدیگر برخورد می

فیلسوفان آلمانی بخصوص  ،یانم این در. دیالكتیک نیز در فكر فیلسوفان زنده شده بود
های اجتماعی و  ها و پیشرفت قوانین حاکم بر این دگرگونی ندهگل کوشش داشت

 .دنهمچنین امكان بوجود آوردن یک زندگی خردمندانه اجتماعی را دریاب
 
 اقتصاد کالسیك انگلستان  4-5-5

در مورد مارکس و انگلس از اقتصاد کالسیک انگلستان و نظریات اسمیت و ریكاردو 
البته . کننده قیمت کاال، نظریه ارزش کار و نظریه استثمار را استنتاج کردند عوامل تعیین

نه اسمیت و نه ریكاردو هی  یک از بیان نظریه ارزش کار قصدی جز تجزیه و تحلیل 
ولی مارکس . خواستند از این نظریه به نظریه استثمار برسند قیمت کاال نداشتند و نمی

کار مكتب کالسیک انگلستان را گرفت و با بسط و توسعه آن، نظریه نظریه ارزش 
 . ارزش اضافی و نظریه استثمار را بیان کرد
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که اسمیت و ریكاردو برای نخستین بار در اقتصاد عرضه داشتند  مهمیعقیده 

های پیشین اظهار  اسمیت و ریكاردو بر خالف اقتصاددان. درباره ثروت بودها  آن نظریه

داری، ثروت حقیقی کاالهایی است که مشتمل بر کار  که در یک جامعه سرمایهداشتند 

و محصوالت کشاورزی به ( اندیشیدند ها می آن طور که مرکانتیلیست)باشد و پول 

ها  مرکانتیلیست. گردد منبع ثروت محسوب نمی( ها معتقد بودند که فیزیوکرات)تنهایی

قیمت خرید و فروش در بازارهای  معتقد بودند که فروش کاالها و اختالف بین

کشاورزی و )ها افزایش محصوالت طبیعی  خارجی منبع ثروت است و فیزیوکرات

ولی علمای اقتصاد کالسیک ثابت کردند که نه . دانستند را منبع ثروت می( دامپروری

کلی طور   به بلكه ثروت ،آمدن و افزایش ثروت است، نه تجارتوجود   به طبیعت باعث

 . آید   وجود می  به کاربر اثر 

بر اساس . ریه ارزش را بیان کردندریكاردو در تحلیل قیمت کاالها نظ اسمیت و

بوسیله عرضه و تقاضا، مقدار پول در   این نظریه، ارزش و در نتیجه قیمت کاالها،

آید، بلكه مقدار کار مفید جمعی که در تولید  نمیوجود    به سودمند بودن کاالگردش و 

 . آورنده ارزش آنهاستوجود   به شود   می مصرف کاالها

این نظریه به ظاهر ساده متضمن نكته مهمی درباره نقش اساسی نیروی کار و 

از  و بر اساس این نظریه، کار تنها منبع ثروت. هاست طبقه کارگر در ایجاد تمام ثروت

ان ربوده طبقه کارگر است و ثروت دیگران چیزی نیست مگر ارزشی که از کارگر آنِ

داری  شاید عجیب به نظر آید که اسمیت و ریكاردو که هر دو مدافع سرمایه. شده است

بر ضد رژیم   گیری از آن، ای بیان داشتند که اندیشمندان بعدی با نتیجه بودند، نظریه

پدر کمونیسم عنوان   به جهت نیست که برخی ریكاردو  را بی. داری برخاستند سرمایه

ین حقیقت را باید در نظر گرفت که در زمان اسمیت و ریكاردو، تضاد ولی ا. دانند می

 . داران کامالً مشخص و آشكار نشده بود بین کارگران و سرمایه

 

 ( آلیست ایده)سوسیالیسم تخیلی  4-5-2

 ل هفتمدر فص. است( آلیست ایده)های مارکسیسم، سوسیالیسم تخیلی  یكی دیگر از پایه

مارکس عقاید . های رهبران سوسیالیسم تخیلی اشاره نمودیم به عقاید و اندیشه
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آلیست را مطالعه نمود و اظهار داشت بر خالف پندارهای این  های ایده سوسیالیست

دانند، سوسیالیسم قابل  ها که سوسیالیسم را آرزویی بیش نمی دسته از سوسیالیست

گفت جبر  مارکس می. سازد سرانجام عملی می تحقق است و مبارزه طبقاتی این آرزو را

داری جای خود را  شود که سرمایه تاریخ و وجود قوانین ماتریالیسم تاریخی سبب می

 . به سوسیالیسم بدهد

 

 اکتشافات علمی  4-5-9

های  در قرن هیجدهم در رشته. چهارمین مبنای مارکسیسم، اکتشافات علمی است

ها بر  ن داد در جهان طبیعت، ظهور و بروز پدیدهمختلف علمی اکتشافاتی شد که نشا

های طبیعی  مبنای ضابطه و نظام خاصی است و قانون علت و معلول بر همه پدیده

های  پدیده ، عقیده داشت که ظهوراز این اکتشافات لهاممارکس با ا. کند حكومت می

نیست بلكه همه تحوالت اجتماعی زاییده وجود قوانین  تصادفیاجتماعی نیز اتفاقی و 

درست مانند قوانین طبیعی است و با ها  آن اجتماعی خاصی است که چگونگی عمل

 . در راه تحقق سوسیالیسم استفاده کردها  آن توان از کشف این قوانین اجتماعی می

 
 ماتریالیسم دیالكتیك 4-2

مارکس، فلسفه هگل در . باشد فه هگل میفلس ،مبنای فلسفی نظریه اقتصادی مارکس
قالب تفكر دیالكتیک که مربوط به تضاد بین آراء و عقاید است را اختیار کرده و آن را 

ارکان فلسفه هگل ترین  مهم یكی از. در مورد تحول و تكامل اجتماعی به کار برده است
نامیده است، « دمنطق تضا»یا « دیالكتیک»آن است که تغییرات به طریقی که وی آن را 

سفید در مقابل . شود و در مقابل هر چیز مثبت، یک چیز منفی وجود دارد عملی می
صورت  به های فكری، طور افكار و عقاید و نظام همین. سیاه و خوب در مقابل بد است

و طرف منفی را « تز»هگل طرف مثبت را . های متعار  و متضاد وجود دارند زوج
آید که هگل آن را  میوجود   به تضاد بین این دو، مفهوم جدیدیاز . نامد می« آنتی تز»
در مرحله بعد متضاد خود را ایجاد خواهد ( سنتز)این پدیده جدید . نامیده است« سنتز»
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کرد و از تضاد آن دو سنتز دیگری نتیجه خواهد شد و این روند تكاملی ادامه خواهد 
 . یافت

اجتماعی به کار برد و به همین جهت مارکس این منطق را برای تشریح تحوالت 
 . به نام ماتریالیسم دیالكتیک معروف شد

دیالكتیک یک لغت یونانی است و در اصل به روش و هنری که در رفع یک 
ای بود  در این مفهوم، دیالكتیک آن شیوه. گردید اطالق می ،شد اختالف به کار برده می

ح و باطل، برای کشف حقیقت به کار که در یک قضیه مورد اختالف یا رد و قبول صحی
شود تفاوت  این مفهوم قدیمی با مفهومی که امروزه از دیالكتیک مستفاد می. شد برده می
شود که جهان را پیوسته  به روشی گفته می ،در شناخت حقیقت ،امروزه دیالكتیک. دارد

یا وجود مطلق و پاصورت  به از نظر دیالكتیک هی  چیز. در حال حرکت و تحول بداند
دیالكتیک منبع حرکت و تكامل را ناشی از برخورد عوامل متضاد ذاتی خود . ندارد

 نو را با پدیده دیالكتیک در تحلیل حرکت و تكامل، تضاد. داند پدیده و موضوع می
در مسائل . کند کهنه بیان می پدیده نو را بر پدیده ناپذیر کهنه و پیروزی اجتناب پدیده
های  نیروهای اجتماعی نو و مبارزه نیروهای نو بر ضد نظاموجود   به دیالكتیک ،اجتماعی

 (.323، بی تا وحیدی،) اجتماعی کهنه پایبند است

 
 ماتریالیسم تاریخی  4-9

برداشتی تاریخی که ماتریالیسم بر داری را  مارکس بررسی خود از جامعه سرمایه
توجه به انبوه انگارها، قوانین، کوشید که با  او می. تاریخی نامیده شده است پایه نهاد

اعتقادات مذهبی، رسوم و اصول اخالقی و نهادهای اقتصادی و اجتماعی که در تمامی 
های اجتماعی وجود دارد، رابطه علت و معلولی پیچیده بین این همه تجلیات  نظام

مارکس عقیده داشت که یک چنین . های اجتماعی را ساده سازد نظام گوناگون
دهد تا توجه خود را به روابطی که در تعیین جهت کلی  به او امكان میسازی  ساده

 . تغییرات و تحوالت نظام اجتماعی نقش اساسی دارند، معطوف دارد
ای از روابط  های فكری در کالف پیچیده اگر چه کلیه نهادهای اجتماعی و سنت

به نوبه خود از  گذارد، و هر یک بر دیگری اثر می)علت و معلولی به هم بستگی دارند 
ترین  مهم ، او عقیده داشت که شالوده اقتصادی، یا شیوه تولید،(شود دیگری متاثر می
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به . کننده نهادهای اجتماعی دیگر و همچنین افكار اجتماعی و مذهبی است عامل تعیین
. نیروهای تولید و روابط تولیدی است شیوه تولید شامل دو عنصرنظر مارکس، 
های تولیدی نیروی کار،  مل ابزار، کارخانه، وسایل، دانش و مهارتنیروهای تولید شا

روابط تولیدی روابط اجتماعی میان افراد، . منابع طبیعی و سطح عمومی تكنولوژی است
این روابط، مالكیت وسایل . بخصوص رابطه هر یک از طبقات مردم با ابزار تولید است

مارکس تمامی . شود یدی را شامل میهای تول تولیدی و چگونگی توزیع ثمرات فعالیت
اخالقیات، قوانین،   یا شیوه تولید را شالوده یا زیربنا نامید و مذاهب،  نظام اقتصادی،

 (. 55:  1356 هانت،) رسوم اخالقی و نهادهای اجتماعی را روبنا خواند
متقابل تأثیر  اگر چه شیوه تولید و روبنا، هر دو چون علت و معلول بر یكدیگر

بنابراین رابطه علت و . ای است که روبنا بر آن استوار است شالودهتولید دارند، شیوه 
رود، از رابطه علت و معلولی  معلولی که از شالوده اقتصادی به طرف روبنا پیش می

اشتباهی بزرگ است اگر بگوییم مارکس . تر است معكوس آن بسیار نیرومندتر و مهم
های روبنا را معین  جنبه  ناپذیری همه کامل و انعطافطور  به ادی،معتقد بود شالوده اقتص

عاملی است که نه تنها در ترین  مهم کرد که شیوه تولید میتأکید  او بر این نكته. سازد می
مؤثر  تعیین روبنای اجتماعی کنونی، بلكه همچنین در تعیین جهت تحوالت اجتماعی

 . است
 هایی ین نیروهای تولید و روابط تولید تعار به عقیده مارکس، در طول تاریخ، ب

عنصر در روند تكامل تاریخی جامعه ترین  مهم ها، حل این تعار . آید میوجود   به
 . است

 
 مبارزه طبقاتی 4-9

کرد، منظور او ساخت طبقاتی جامعه بود  هنگامی که مارکس به روابط تولید اشاره می
برای مارکس، ستیزهای میان طبقات اجتماعی، . جنبه شیوه تولید استترین  مهم که

 تاریخ کلیه جوامعی که تاکنون وجود »نیروی محرک تاریخ است، او اعالم داشت 
لید و اهمیت شیوه تو(. 13:  1171مارکس، )« اند، تاریخ مبارزات طبقاتی است داشته

 : قرار است ستیزهای طبقاتی ناشی از آن، به تعبیر مارکس از این
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شوند که  ها در جریان تولید اجتماعی، در روابط معینی وارد می انسان»
این روابط تولیدی با مرحله معینی از . ناپذیر و مستقل از خواست آنهاست اجتناب

مجموعه این روابط تولیدی بوجود . مطابقت داردها  آن تكامل نیروی مادی تولیدی
ای واقعی که روبنای حقوقی و سیاسی بر آن  ایهپ)آورنده ساخت اقتصادی جامعه است 

شیوه تولید در (. یابد گردد و اشكال معین آگاهی اجتماعی با آن مطابقت می استوار می
های اجتماعی، سیاسی و معنوی  کننده خصوصیات عمومی پویش زندگی مادی، تعیین

است، ها  آن کننده شرایط وجودی نیست که تعیینها  انسان این آگاهی. زندگی است
در مرحله خاصی . کند را تعیین میها  آن بلكه برعكس، شرایط اجتماعی است که آگاهی

از تكامل نیروهای مادی تولید در جامعه، این نیروها با روابط موجود تولیدی، یا به 
این . کند تعبیر حقوقی آن، با روابط مالكیتی که قبالً در آن جایی داشتند، برخورد پیدا می

 های مناسبی برای تكامل نیروهای تولیدی بودند، حال مانع تكامل قبالً قالب روابط که
با تغییر شالوده . شود و در این زمان است که انقالب اجتماعی آغاز می. گردند میها  آن

در بررسی این . شود   می اقتصادی، تمامی روبنای عظیم کم و بیش با سرعت دگرگون
ونی مادی در شرایط اقتصادی تولید، که با دقت علوم ها باید همیشه بین دگرگ دگرگونی

به طور )طبیعی قابل تعیین است، و اشكال حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری یا فلسفی 
انسان از این برخورد آگاهی حاصل ها  آنوسیله   به که( خالصه اشكال ایدئولوژیكی

 (.همان) «ل شدزند، تمایز قائ کندو برای از میان بردن آن دست به مبارزه می می
مارکس چهار نظام اقتصادی یا شیوه تولید جداگانه که تمدن اروپا پشت سر 

( 4)فئودالی، ( 3)داری،  برده( 2)اشتراکی ابتدایی، ( 1): مشخص کرد را گذاشته است
 .داری سرمایه

اند که نیروهای  های اقتصادی دارای شیوه تولید معینی بوده هر یک از این نظام
. گرفته  است ین ساخت طبقاتی، یا روابط تولیدی خاصی، را در بر میتولید و همچن

شود، لیكن  افزایش تقاضا برای تولید، به ناگزیر، سبب تغییراتی در نیروهای تولید می
های سختی در راه بقاء آن  روابط تولیدی، یا وضع طبقاتی، پا بر جا مانده و تالش

هایی میان نیروهای تولید در حال  و تناقض ها بنابراین، برخوردها، تنش. گیرد صورت می
شدت و اهمیت این . شود پدیدار می( و منافع خود)تحول و روابط اجتماعی ثابت 

های اجتماعی نظام  ای از دگرگونی یابد تا مجموعه ها افزایش می تناقضبرخوردها و 
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ل برای الاق)قدیم را در هم کوبد و نظام جدیدی را بنیان نهد که روابط طبقاتی آن 
 .با نیروهای تولید تحول یافته هماهنگ باشد( مدتی

 آید، تناقضی که در هر شیوه بین نیروهای تولید و روابط تولیدی بوجود می
ای که ابزار تولید را در اختیار  مبارزه بین طبقه. شود مبارزه طبقاتی ظاهر میصورت  به

تری که تحت  قه بسیار وسیعآورد و طب میدست  به دارد و بیشتر منافع و امتیازات را
های اقتصادی پیش از  در همه نظام. دوش کشی آن طبقه است، برپا می تسلط و بهره
داری، این مبارزه طبقاتی، نظامی را برانداخته تا نظام دیگری را که بر پایه  سرمایه
از ترتیب، آغ کشی طبقه حاکم جدید از انبوه مردم بوده است، بنیان نهد و این، بدین بهره

داری آخرین شیوه  لیكن به نظر مارکس، سرمایه. مبارزه طبقاتی جدیدی بوده است
دار که به  طبقه سرمایه. تولیدی است که بر پایه وجود مبارزات طبقاتی استوار است

سبب مالكیت ابزار تولید بر مسند قدرت است، توسط پرولتاریا، یا طبقه کارگر، واژگون 
اشتراکی در مالكیت همه طور   به ی که در آن ابزار تولیدا شود و جامعه بدون طبقه می
 . آید میوجود   به است،

 
 قانون تراکم سرمایه  4-6

او بیشتر برای . آورد که صاحب سرمایه است میدست   به دار از آن جهت سود سرمایه
برد که آن نیز  میکار  به ، سرمایه خود راافزایش سرمایه و لذا، افزایش سود در آینده

 1این فرآیند انباشت سرمایه... گیرد و  مورد استفاده قرار می ،برای افزایش بیشتر سرمایه
 . آورد میوجود   به شود، و سود، سرمایه بیشتری را سرمایه باعث ایجاد سود می: است

                                                                                                                                        

مارکس معتقد است که فرایند تراکم سرمایه همراه با پیشرفت فنی در شیوه ی تولید منجر به بحران .  1
یكی میل نزولی به سود که : است این بحران نتیجه دو عامل. اقتصادی در نظام سرمایه داری می شود

دیر یا زود تراکم سرمایه را به طور معكوس تحت تأثیر قرار می دهد و دیگری تولید مازادی که به 
تراکم سرمایه پس از شروع، به صورت یک  .علت عدم کفایت تقاضای کل تولید، به وجود می آید

، تمرکز ظاهر شده و تولید به وسیله ی به علت افزایش تكاثری ثروت. در می آید« فرآیند خود افزا»
را برای ظهور « سرمایه داری بالغ»این وضعیت، . تعداد معدودی از تولید کنندگان کنترل می گردد

 .انحصارات آماده می کند
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این فرآیند انباشت سرمایه از کی و چگونه آغاز شد؟ بسیاری از اقتصاددانان و 
، (1710-1614) 1بخصوص اقتصاددان انگلیسی، ناسا سینیورهای کالسیک و  لیبرال

استدالل ها  آن .اند داران بود، داده را به ترتیبی که به نفع سرمایهسؤال  جواب این
آورده دست   به انداز مختصری دار با سختی، پشتكار و امساک، پس کردند که سرمایه می

داران قرن  را که بسیاری از سرمایه که به واسطه آن توانسته است به آرامی آنچنان ثروتی
کارگران به جای اینكه به کار سخت و . آورده بودند، انباشت کنددست  به نوزدهم

 . اند امساک بپردازند درآمد خود را با ولخرجی بر باد داده
. کند داری را به نادانی کامل در مورد تاریخ متهم می مارکس مدافعان نظام سرمایه
دهد، فرآیند انباشت ابتدایی  ای از نوگرائیش را نشان می او در عبارت معروفی که نمونه
 : کند های نخستین است، تشریح می سرمایه را که پدیدآورنده ثروت

کند که گناه  همان نقشی را بازی می انباشت ابتدایی در اقتصاد سیاسی تقریباً»
. گیر نسل بشر شد آدم سیب را خورد، و از آن وقت گناه دامن. نخستین در الهیات

آید،  حكایتی از گذشته میصورت  به فر  بر این است که هنگامی که این موضوع
های خیلی دور، دوگونه مردم بودند، یكی  در زمان. گردد اصل و منشاء آن نیز بیان می
فرومایگان تنبل که هستی   جو و دیگر، تر از همه، صرفه برگزیدگان باهوش، کوشا و مهم

سان گروه اول ثروت  و بدین... دادند آن هم با هرزگی و عیاشی بر باد می خود را، 
از زمان این . انباشت و گروه دوم جز گوشت و پوست خود چیزی برای فروش نیافت

مردم آغاز گشت، اکثریتی که علیرغم زحمات خود، گناه نخستین بود که فقر اکثریت 
از همان زمان بود که ثروت عده . تاکنون چیزی جز خود برای فروش نداشته است

. اند هاست از کار کردن دست کشیده مدتکه  حالی در معدودی دائماً رو به افزایش نهاد
به ... شنویم ت میای را هر روز در دفاع از مالكی های کسل کننده کودکانه چنین داستان

 آید، عنوان کردن ادعایی در حد فكر نوزادان، محض اینكه موضوع مالكیت به میان می
و در تمام مراحل تكامل صادق است، بدل به  ها دوراناصلی که در تمام عنوان   به

سازی،  اندازی، برده آشكار است که در واقعیت تاریخ، دست. شود ای مقدس می وظیفه
انباشت ابتدایی از هر ... کالمی خالصه، زور، نقش عمده داشته است دزدی، قتل و به

 (. 714:  1171مارکس، ) «پردازی راهی بوده است مگر راهی درخور قصه

                                                                                                                                        

1. Nassau Senior 
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تورم   خانمان شدن جمعیت کشاورز فئودالی، مارکس، نهضت حصارکشی و بی
و مدفون ها، انحصارهای تجاری، مستعمرات، قلع و قمع، به بردگی گرفتن  عظیم قیمت

و تبدیل   اندازی به هند شرقی و غارت آن، کردن مردم بومی در معادنشان، آغاز دست
پوستان را اشكال عمده انباشت ابتدایی  آفریقا به شكارگاهی برای صید سوداگرانه سیاه

 (. 751: همان ) شمارد می
شتر، آوردن سرمایه بی دست پس از ایجاد این انباشت اولیه سرمایه، تالش برای به

دار و همچنین  مقام و اهمیت اجتماعی سرمایه. داری شد نیروی محرکه نظام سرمایه
او از . ای بود که در اختیار داشت قدرت اقتصادی و سیاسی او، وابسته به مقدار سرمایه

کرد که  نظام ایجاب می. توانست آرام گیرد هر سو با رقابتی شدید مواجه بود و نمی
آورد تا از رقیبان خود پیشی دست   به اشت کند و قدرت بیشتریدار سرمایه انب سرمایه

. آوردند اش را به چنگ می دادند و سرمایه گیرد، وگرنه رقیبان او را در تنگنا قرار می
تنها با انباشتن ابزار . کردند ی تولیدی جدیدتر و بهتری را ابداع میها روشرقیبان دائماً 
ترتیب مارکس عقیده  بدین. مقابله کردها  آن شد با میجدیدتر و بهتر بود که ای    سرمایه
 :داشت که
لیكن آنچه برای . عاشق ثروت، به خاطر ثروت است و دار فردی خسیس سرمایه»

دار نتیجه مكانیسمی اجتماعی  فرد خسیس فقط عادتی عجیب است، در مورد سرمایه
 به عالوه، برای تكامل تولید . آید های آن به شمار می است که او تنها یكی از چرخ

دی معینی، پیوسته داری، الزم است مقدار سرمایه به کار گرفته شده در کار تولی سرمایه
داران قوانین ذاتی  شود که هر یک از سرمایه رو به افزایش باشد و رقابت باعث می

دار را  این وضع سرمایه. قوانین اجباری برونی احساس کنندعنوان   به داری را، سرمایه
کند که سرمایه خود را دائماً افزایش دهد تا بتواند آن را حفظ کند و افزایش  مجبور می
 (. 512: همان )« میسر نیست مگر از راه انباشت روزافزونآن 

 .شود در نظریه مارکس،  سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشكیل می
ای است که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد و  سرمایه(: v)سرمایه متغیر ( الف

 .مولد ارزش اضافی است
شود، زیرا در  رای تولید به کار گرفته میبقیه سرمایه است که ب(: c)سرمایه ثابت ( ب

آورد و عیناً معادل همان مقدار  مراحل مختلف تولید ارزش جدیدی به وجود نمی
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کند؛ مانند  دهد در کاال ایجاد ارزش می ارزشی که در طول مراحل تولید از دست می
ای که معادل  ایهشود و یا ماشین آاَلت و کاالهای سرم مواد اولیه که عیناً به کاال منتقل می
واحد کاال، از ارزش آنها کاسته شده و دقیقاً معادل  1میزان استهالک آَنها برای تولید 
بندی در این است که سرمایه ثابت  اهمیت این تقسیم. یابد همان میزان به کاال انتقال می

ده وجه مولد ارزش اضافی نیست و به همین دلیل، سرمایه عقیم یا مرده نیز نامی به هی 
 )متغیر سرمایه نسبت سرمایه ثابت به . شده است

 
. نام داردترکیب ارگانیک سرمایه ( 

بنابراین هرچه ترکیب ارگانیک سرمایه بزرگتر باشد نرخ سود کمتر است زیرا تنها 
از نسبت ارزش (   )نرخ ارزش اضافی . مولد ارزش اضافی است( v)سرمایه متغیر 

 .شود میاضافی به سرمایه متغیر تشكیل 

  = 
 

 
 

 .نسبت ارزش اضافی به مجموع سرمایه ثابت و متغیر استبرابر نرخ سود 

  = 
 

     
 

 .متغیر و ارزش اضافی است ، سرمایهای برابر با مجموع سرمایه ثابت ارزش مبادله
W= c + v + m 

 
 نظریه جریان کاال 4-7

جریان ساده کاال حاکم داری  های اقتصادی قبل از سرمایه مارکس معتقد است در نظام
هدف از فروش کاال رفع نیاز بوده و تولید کاال، یا برای مصرف شخصی یا . بوده است

 .شده است به منظور مبادله و کسب پول و تهیه کاالهای مورد نیاز انجام می
 بنابراین جریان 

 کاال ←پول  ←کاال 
تولید، کسب سود است نه داری هدف از  اما در نظام اقتصاد سرمایه. حاکم بوده است

پردازد و با فروش آن  گذاری به تولید کاال می به این معنی که کارفرما با سرمایه. رفع نیاز
 های قبلی داری بر عكس نظام جریان کاالی سرمایه. آورد پول به دست می

 پول ←کاال  ←پول 
است با این تفاوت که پول به دست آمده معادل مبلغ ارزش اضافی از پول 

 .دهد سود کارفرما را تشكیل می ،گذاری شده بیشتر است که این ارزش اضافی رمایهس
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 .مبنای فكری این نظام همان تفكیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطوست
 
 گرایش به کاهش نرخ سود نظریه 4-8

ر د. داری دائماً رو به کاهش است بر اساس این نظریه نرخ سود در نظام اقتصاد سرمایه
کند به خاطر رقابت، سرمایه ثابت را  این نظام پیشرفت تكنیک کارفرمایان را مجبور می

به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی . جایگزین سرمایه متغیر کنند
در نتیجه ارزش اضافی و سود هم که تابع آن است کاهش . یابد است دائماً کاهش می

کند از طریق افزایش نرخ ارزش اضافی، از کاهش نرخ سود  کارفرما کوشش می. یابد می
مثال زیر ارتباط . شود اما با این کار فقط موفق به کاهش سرعت آن می. جلوگیری کند

تغییر ارگانیک سرمایه و کاهش نرخ سود را به رغم افزایش نرخ ارزش اضافی نشان می 
 .دهد

 

(1)  
 

 
 = 

  

  
 ,      =  100 ,   m = 40 ,     = 

 

   
=

  

   
 

 

(2) 
 

 
 = 

  

   
       = %100 ,   m = 20 ,    = 
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(  =%150 ,     = 
  

   
) 

   
 

 
 = 

  

   
      = %100 ,  m = 10 ,    = 
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 (  =%200 ,     = 
  

   
) 

 

   5/1شود در مرحله اول که ترکیب ارگانیک سرمایه برابر  چنانكه مشاهده می
 

 
 = 

  

  
) )

  است، نرخ سود 

   
، 4در مرحله دوم با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به . باشد می 

 150یابد اما کارفرما با افزایش نرخ ارزش اضافی به  درصد کاهش می 20نرخ سود به 
 30کند و آن را در حد  درصد جلوگیری  20کاهش نرخ سود به از  شود درصد موفق می
در مرحله سوم نیز با جایگزینی بیشتر سرمایه ثابت به جای سرمایه . دارد درصد نگه 
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درصد کاهش  10، نرخ سود قاعدتاً باید به 1متغیر و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به 
یابد و نرخ  درصد افزایش می 200ا به یابد اما مجدداً نرخ ارزش اضافی به وسیله کارفرم

شود، به جای  به این ترتیب افزایش ارزش اضافی سبب می. رسد درصد می 20سود به 
درصد در  10درصد در مرحله دوم و  20درصد در مرحله اول به  40اینكه نرخ سود از 

درصد و در  30مرحله سوم برسد، با سرعت کمتری کاهش یافته در مرحله دوم به 
 .درصد برسد 20له سوم به مرح
 

 نرخ متوسط سود
یكی توجیه نظریه : گیرد مارکس از ارائه نظریه نرخ متوسط سود دو هدف را پی می

های مختلف  های متفاوت سود در رشته تمایل به کاهش نرخ سود، با این بیان که نرخ
ای  مبادلههدف دیگر توضیح منطبق نبودن ارزش . شود تولید به نرخ متوسط تبدیل می
 .(24: 1175بوس، ) کار است -واقعی کاال در بازار با نظریه ارزش 

آید که سطح سودهای  طبق این نظریه، در نتیجه رقابت، نرخ سود متوسطی به وجود می
مارکس این موضوع را با کمک دو . سازد مختلف کارفرمایان را با یكدیگر برابر می

 .دهد جدول توضیح می
تر توضیح داده  تر و روشن ین همین مطلب را در جدولی خالصهاز آنجا که نیكی ت

 .شود است، برای جلوگیری از اطاله مطلب با اصالحی مختصر از این جدول استفاده می
با این توضیح که در جدول مارکس عالوه بر ترکیب سرمایه ثابت و متغیر، در یک 

ه معین به کار رفته، توجه ستون به مقدار سرمایه ثابت که در تولید کاال در یک مرحل
شده است، اما در جدول نیكی تین ارقام تشكیل دهنده ترکیب سرمایه عیناً با ارزش 

 .(75: 1367نیكی تین، ) دهند اضافی مجموعاً ارزش کاال را تشكیل می
چون ارزش کاال برابر با مجموع سرمایه ثابت و سرمایه متغیر و ارزش اضافی است 

(W = C + V + m) است 5و  2حاصل جمع ستون  7راین ستون بناب. 
 
 
 

 برابری مجموع ارزش ها با مجموع قیمت ها و حاکمیت نرخ متوسط سود
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1 2 3 4 5 1 7 6 1 10 

 C+ V صنعتی رشته
 

 
    m    W 

D   
نرخ 
متوسط 
 سود

قیمت 
 کاال

انحراف 
قیمت 
کاال از 
 ارزش

  70+30 سازی چرم
 

  
 100 30 30% 130 20 120 10- 

 0 120 20 120 %20 20 100 4 60+20 نساجی
 +10 120 20 110 %10 10 100 1 10+10 مهندسی
 0 310  310  10   240+10 مجموع
 

در جدول فوق، صنعت چرم سازی که ترکیب ارگانیک سرمایه کوچكتری دارد، به دلیل 
اضافی سهم باالتر سرمایه متغیر از کل سرمایه نسبت به دو صنعت دیگر دارای ارزش 

برعكس صنعت مهندسی با ترکیب ارگانیک . بیشتر و در نتیجه نرخ سود باالتر است
. درصد برخوردار است 10و نرخ سود  10فقط از ارزش اضافی  1سرمایه معادل 

درصد و ارزش  10درصد و  20درصد و  30بنابراین نرخ سود در سه صنعت به ترتیب 
 .باشد می 110و  120، 130آنها 

شود که سرمایه از صنعت مهندسی  سازی موجب می نرخ سود در صنعت چرم باال بودن
سازی و ثابت  در نتیجه افزایش تولید و عرضه در صنعت چرم. به آن صنعت انتقال یابد

تر از ارزش  ماندن تقاضا، قیمت کاالی این صنعت کاهش پیدا کرده و با ده واحد پایین
با . الی صنایع مهندسی نتیجه معكوس دارداین روند در قیمت کا. رسد آن به فروش می

کاهش تولید در این صنعت و ثابت بودن تقاضا، قیمت کاالی مهندسی افزایش یافته و 
جایی سرمایه،  در نتیجه به دنبال جابه. رسد واحد بیشتر از ارزش آن به فروش می 10

با ها حاکم خواهد شد که همان نرخ سود  در کلیه صنعت (`DP) نرخ متوسط سود
 .است( صنعت نساجی)ترکیب ارگانیک متوسط سرمایه 

در . به عبارت دیگر در بعضی صنایع مانند نساجی قیمت کاال برابر با ارزش آن است
تر از  سازی با ترکیب ارگانیک پایین سرمایه قیمت کاال پایین بعضی از صنایع مانند چرم

ارگانیک مانند صنایع  ارزش آن است و در بعضی از صنایع با ترکیب باالی سرمایه
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ها  ها با مجموع قیمت مهندسی قیمت کاال باالتر از ارزش آن است اما مجموع ارزش
 .با هم برابر است( 1و  7مجموع ستون )

 .می توان بیان نمودبه شكل زیر  با فرمولیهمین مطلب را 
                                                                `P= سود 

C + V + 
   

      
 بهای کاال=      ) 

اگر بخواهیم قیمت کاال را بر اساس این فرمول در مورد هر یک از صنایع جدول 
 : سازی خواهیم داشت مذکور به دست بیاوریم، به عنوان مثال برای صنایع چرم

120( =10 )⅓ +100 = 10  
     

   
 بهای کاال=  70+ 30+ 

 :توان نتیجه گرفت چنین میدر مورد نظریه نرخ متوسط سود 
هاست ولی بعضی از کاالها با  ها برابر با مجموع قیمت این استدالل که مجموع ارزش

شوند، نه تنها کوچكترین کمكی به  قیمت بیشتر یا کمتر نسبت به ارزششان مبادله می
که کند، بلكه خود، نفی کننده این نظریه است  تعیین نسبت مبادله دو کاال با یكدیگر نمی

دو کاالی معین فقط به نسبت مقدار کاری که برای تولید آنها به طور متوسط الزم است 
 .شوند با یكدیگر مبادله می

بازگشت به قانون عرضه و تقاضاست که  ،بزرگترین اشكال نظریه نرخ متوسط سود
ای کاال  مارکس قسمت عمده جلد اول سرمایه را به نفی تأثیر آن در ارزش مبادله

 .داده است اختصاص

گندم  1کار در مورد نسبت مبادله یک بوشل –اگر استدالل مارکس را در نظریه ارزش 
مقدار آهن به خاطر بیاوریم که پس از نفی سایر عوامل تنها مقدار کار متوسط الزم   xو

برای تولید کاالها را به عنوان تنها عامل تعیین کننده نسبت مبادله میان آنها معرفی 
رسیم که نیمی از عمر و آثار مارکس به اثبات نظریاتش و رد  این نتیجه می کند، به می

نظریات مخالف اختصاص دارد و نیمی دیگر به توضیح و توجیه اینكه چرا نظریات او 
با واقعیت انطباق نداشته است و در نهایت هم به همان نظریاتی روی آورده است که 

 .ابتدا در رد آنها کوشیده بود

                                                                                                                                        

 
 .واحد اندازه گیری است.  
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 نظریه ارزش کار، ارزش اضافی و نظریه استثمار 4-4
مارکس مانند آدام اسمیت و دیوید ریكاردو و اغلب اقتصاددانان کالسیک پیش از خود، 

. شود ای کاال توسط مقدار کار الزم برای تولید آن معین می معتقد بود که ارزش مبادله
او توجه داشت که . شود ده میخوان« نظریه ارزش کار»عنوان   به نظریه او اغلب ،بنابراین

کارگران از لحاظ توانایی، مهارت و انگیزه کار با هم تفاوت دارند، اما معتقد بود که یک 
ترتیب، کل  بدین. توان به جای چند کارگر غیرماهر به حساب آورد کارگر ماهر را می
 . توان به عامل مشترکی تبدیل ساخت زمان کار را می

ای    که زمان کاری که صرف تولید کاالی بیهوده مارکس همچنین توجه داشت
ای برابر با  ، باعث ایجاد کاالیی با ارزش مبادله(کاالیی که برای آن تقاضا نیست)شود  می

داران به کسب  تمایل سرمایه  لیكن،. زمان کاری که در آن تجسم یافته است نخواهد شد
داب، ) د که مورد تقاضا نیستندبیشترین مقدار سود، مانع از تولید کاالهایی خواهد ش

1173 :16) . 
 دست کم ،کنند که تقاضای موجود در بازار داران تنها کاالهایی را تولید می سرمایه

تقاضای بازار نه تنها معلوم کننده نوع کاالهایی . کند را میسر میها  آن هزینه تولیدتأمین 
نیز ها  آن نسبی تولید کننده مقادیر است که باید تولید شود، بلكه همچنین مشخص

 .باشد می
دار،  مارکس با تشریح چگونگی خرید وسایل تولید و نیروی کار توسط سرمایه

سپس، هنگامی که کارگران فرآیند تولید را به پایان . کند بحث خود را شروع می
ترتیب مقدار پولی  بدین. فروشد دار کاالها را در مقابل پول بیشتر می رسانند، سرمایه می
این تفاوت را . آورد، از مقداری که با آن شروع کرده بیشتر است میدست   به سرانجام که

 .دار دانست مارکس ارزش اضافی خواند و آن را منبع سود سرمایه
را ( کار  نیروی)دار یک کاال  گیرد که سرمایه ارزش اضافی از آنجا سرچشمه می

از آنجا . فروشد را می( د ساخته استآنچه کارگر در فرآیند تولی)خرد و کاالیی دیگر  می
که ارزش نیروی کار، کمتر از ارزش کاالیی است که با نیروی کار تولید شده است، 

ارزش نیروی کار مانند کلیه کاالهای دیگر، توسط . شود فروش این کاال سبب سود می
زش این بدان معنی است که ار. شود زمان کار الزم برای ابقاء و احیاء آن تعیین می

نیروی کار برابر است با ارزش وسایل معیشت الزم برای ابقاء کارگر در حداقل سطح 
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واقعیت این است که (. 171:  1171مارکس، ) زندگی که توسط جامعه تعیین شده است
متوسط مدت هر روز کار، بیشتر از زمانی است که کارگر برای ایجاد ارزشی برابر با 

دهد تا آنچه را  دار فرصت می دارد و این به سرمایهمزدی در سطح حداقل معاش، الزم 
مارکس این فرآیند را استثمار  .بیش از این حداقل معاش تولید شده است، تصاحب کند

اگر کارگر هشت ساعت کار کند اما تنها شش . دار از کارگر خواند کشی سرمایه یا بهره
صورت چون دو  ساعت آن را صرف تولید ارزش کاالی مزدی خود نماید، در این

 . کشی قرار گرفته است دار کار کرده، مورد استثمار و بهره ساعت اضافی برای سرمایه

 
 توزیع درآمد 4-10

ای به چگونگی توزیع  ها در الگوی خود جایگاه برجسته مارکس نیز همانند کالسیک
های حاکم بر توزیع درآمد در شرحی که  هر آینه قانون. دهد درآمد اختصاص می
ای  کننده اهمیت تعیین  کند،   می داری ارائه های شیوه تولید سرمایه مارکس از پویش

در طرح تحلیلی مارکس به دو طبقه اجتماعی بسنده شده است و بر خالف . یابد می
دار، مالک و کارگر کشیده نشده  نویسندگان کالسیک خط مرزی میان سه طبقه سرمایه

جدا کردن کسانی است که حق شناخته شده قانونی آنچه از نظر او اهمیت دارد . است
گونه تمایز میان  بدین. در مالكیت وسایل تولید دارند از کسانی که چنین حقی ندارند

شد، تقریباً محو  که در سنت کالسیک چنان اهمیتی بدان داده می  کشاورزی و صنعت،
 . گردد می

ره نحوه تغییرات نسبی گیری مهم کالسیک را دربا مارکس دو نتیجه ،با این همه
در هر دو مكتب کالسیک و . های درآمد در خالل تغییرات اقتصادی پذیرفته است سهم

مارکسیسم، دستمزد واقعی باید به برابری با سطح معیشت متداول میل نماید و نرخ 
اما جواب مارکس به مسئله از آن جهت متمایز . سود نیز باید سیر نزولی داشته باشد

 . نماید ای دیگر تشریح می گونگی این دو پدیده را به گونهاست که او چ
های مالتوس  تغییرات دستمزد واقعی نزد اقتصاددانان کالسیک بر پیش فر 

از . مارکس به متالشی کردن شیوه استدالل مالتوس برخاست. درباره جمعیت استوار بود
نگی عملكرد شیوه دیدگاه او ریشه دائمی شدن دستمزد در حد معیشت را باید در چگو

به عقیده وی، فرآیند بیكاری تكنولوژیک، که خود نتیجه . داری جست تولید سرمایه
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اندوزی است، باعث افزایش دائم در شمار ارتش ذخیره بیكاران  ناپذیر سرمایه اجتناب
وجود همین اضافه جمعیتی که خود مخلوق سرمایه است جواب کافی برای . گردد می

 . ستمزدهای واقعی به حداقل معیشت استمسئله وابسته شدن د
در خصوص گرایش نزولی سود دراز مدت، نویسندگان کالسیک بر این باور 
 بودند که شرایط تولید کشاورزی به افزایش قیمت کاالهای معیشتی و بهره زمین 

آمد که مزد پولی  بنابراین برای حفظ دستمزدها در سطح معیشت الزم می. انجامد می
داران ناگزیر باید به نرخ بازده  به این سبب سرمایه. کارگران پرداخت شودبیشتری به 

 .ای خودشان قناعت ورزند کمتری در ازای مخارج سرمایه
زیرا او مفهوم . واضح است که این روال استدالل برای مارکس منتفی بود
های قابل مالحظه  کالسیک بهره زمین را از تحلیل خود حذف کرده و وجود تفاوت

توانست در  یان شرایط تولید صنعتی و کشاورزی را منكر شده بود، بنابراین دیگر نمیم
ید به جای این، تحلیل خود وتوضیح نحوه تغییر سود به افزایش هزینه خوراک توسل ج

گانه یعنی نرخ ارزش اضافی یا نرخ  های سه را بر مبنای تغییراتی که باید در نسبت
رخ دهد، ارائه ( P`/C+V)و نرخ سود ( V/C)ک سرمایه ، ترکیب ارگانی(P`/V)استثمار 
بخش عمده الگوی مارکس از پیش بر این مبنا شكل گرفته بود که الزام . کند می

اندوزی موجب خواهد شد تا مخارج مربوط به تشكیل سرمایه  داران به سرمایه سرمایه
یه مارکس درباره اگر قض. تر از مبالغ سرمایه متغیر صرف شده افزایش یابد ثابت سریع

ایجاد بیكاری تكنولوژیک به سبب انباشت سرمایه درست باشد، این هم لزوماً درست 
 . است که ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش خواهد یافت

داری مانع از آن  به عقیده مارکس کنش درونی نظام سرمایه ،از سوی دیگر
موقت زیرا هر طور   به شود که نرخ استقرار یافته ارزش اضافی کاهش یابد مگر می

افزایش صورت  به کننده گرایش صعودی که در مزدها پدید آید با واکنشی خنثی
اما برای افزایش نرخ ارزش . آالت کارگاه مواجه خواهد گشت گذاری در ماشین سرمایه

با کاهش مقدار کار الزم برای تولید کاالهای معیشتی، امكان . اضافی مانعی وجود ندارد
با این همه چنین . این هست که زمان کار اضافی افزایش و زمان کار الزم کاهش یابد

 . نرخ استثمار را در واقع ثابت انگاشته است نماید که مارکس می
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اگر فر  ثابت بودن نرخ ارزش اضافی با فر  افزایندگی ترکیب ارگانیک 
اگر . باید کاهش یابد( P`/C+V)شود که نرخ سود  سرمایه همراه گردد، نتیجه این می

P`  وV  مساوی باشند وC تر از  سریعP`  وV  افزایش یابد، مخرج این کسر(C+V )
بدین گونه مارکس به استنباطی همانند . یابد تر از صورت آن افزایش می سریع

 . رسد اقتصاددانان کالسیک درباره نحوه تغییرات درازمدت نرخ سود می

 
 فردریك انگلس 4-11

رهبر دیگر کمونیسم و همكار نزدیک مارکس و  ، (1620-1615) فردریک انگلس
های  در آلمان متولد شد و از همان آغاز جوانی به نهضت ،بنیانگذار فلسفه مارکسیسم

انگلس نیز مانند مارکس در آغاز جوانی وارد جرگه پیروان جوان هگل . انقالبی پیوست
انگلس بعدها برای تحصیل بازرگانی به انگلستان رفت و در آنجا بود که افكار وی . شد

داری از نزدیک درباره طبقه  در یک کشور کامالً پیشرفته سرمایه وی. دگرگونی یافت
« نقد علم اقتصاد»دو کتاب صورت  به کارگر به بررسی پرداخت و نتیجه بررسی وی

های  مارکس کتاب. منتشر شد( 1645)« شرایط طبقه کارگر در انگلیس»و ( 1644)
 انگلس از طبقه کارگر نه ،ها در این کتاب. آثاری درخشان ستودعنوان   به انگلس را

ای که  طبقهعنوان   به ای که کارش تحمل کار و رنج است و بلكه تنها طبقهعنوان   به
انگلس پس از اینكه کامالً . تواند برای آزادی خود مبارزه کند، سخن گفت می

سوسیالیست شد انگلستان را ترک گفت و به پاریس رفت و در آنجا بود که با مارکس 
وشش مداوم مارکس و انگلس شد این مالقات سرآغاز دوستی عمیق و ک. مالقات کرد
ایدئولوژی »و « خانواده مقدس»های  بود که کتاب( 1644-41)ها  سال و در همین
ها  آن ها نقد فلسفه هگل، فویرباخ و پیروان هدف اساسی این کتاب. نوشته شد« آلمان
از این به بعد زندگی انگلس و کارهای علمی او همانند و همپای مارکس است، . بود
  انقالب و ضدانقالب در»و « جنگ دهقانی در آلمان»اینكه انگلس دو کتاب به نام جز 
یار و یاور طبقه کارگران عنوان   به طبقه دهقان آلمان راها  آن را انتشار داد که در« آلمان

به « سرمایه»در انگلستان، انگلس باز هم در نوشتن بقیه کتاب . انقالبی معرفی کرد
را با « سرمایه»گذشت، جلد دوم و سوم کتاب مارکس در مارکس کمک کرد و چون
بود، « سرمایه»هنگامی که مارکس غرق در نوشتن کتاب . دقت تمام تدوین و منتشر کرد
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ماتریالیسم دیالكتیک و ماتریالیسم ها  آن های دیگری نوشت و در انگلس مستقالً کتاب
، «ن فلسفه کالسیک آلمانپایا»، «لودویک فویرباخ»های  کتاب. تاریخی را توسعه داد

های دیگر در این دوره نوشته  و کتاب« مالكیت و دولت منشأ خانواده،»، «آنتی دورینگ»
 . شد

 
 والدیمیر لنین 4-15

رهبر سیاسی انقالب روسیه در سال ( 1670-1124) 1والدیمیر ایلی  اولیانوف لنین
. میالدی، تئوریسین معروف و بنیانگذار نظریه اقتصادی سوسیالیسم جدید است 1117

و نتایج   «لنینیسم»که  طوری به مارکسیسم در چارچوب افكار لنین دچار تحوالتی گشت
 . ایفا کرده است ای در تكمیل عقاید اقتصادی مكتب کمونیسم ناشی از آن، نقش سازنده

زیر نفوذ پلخانف که در آن موقع نماینده  ،لنین پس از گرویدن به مكتب مارکس
قرار گرفت و پس از انجام تحصیالت خود در  ،اصلی مكتب مارکسیسم در روسیه بود

وی پس از تبعید به سیبری . به اقدامات انقالبی مشغول شد 1613رشته حقوق از سال 
« داری در روسیه توسعه اقتصادی سرمایه»خود را تحت عنوان نخستین اثر ( 11-1611)

طی دومین کنگره حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه،  1103در سال . نوشت
اکثریت )  ناپذیر لنین موجب انشعاب حزب به دو گروه بلشویک رفتار انقالبی و آشتی

 (. 177:  1361تفضلی، ) شد( اقلیت) و منشویک( هواداران لنین
گذار آن بود و تا حدودی با عقاید مارکس مباینت  ترین تحوالتی که لنین پایه مهم

توان در سه حوزه زیر خالصه  داشت و در برخی زوایا مكمل نظرات مارکس بود را می
 (: 176-164: همان ) نمود
 
 

 جغرافیای انقالب و نظریه امپریالیسم 4-15-1
هنگ در جهان، سوسیالیسم ابتدا در لنین معتقد است که به علت قانون توسعه ناهما

داری در مراحل اولیه  های توسعه سرمایه ای که با تضاد و کنش کشورهای عقب مانده

                                                                                                                                        

1. Vladimir Ilych Lenin 



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

149 

این قانون در افكار لنین، . کنند، ظهور خواهد کرد صنعتی شده دست و پنجه نرم می
 ع بایدانتقال این جوامع از فئودالیسم به کاپیتالیسم در واق. مارکسیسم را وارونه کرد

به سوسیالیسم درآید و بنابراین ( توسعه نیافته)انتقال انقالبی از کاپیتالیسم صورت  به
 .قانون توسعه ناهماهنگ با قانون توسعه هماهنگ باید ترکیب شود

ایجاد استعمار و امپریالیسم در وسیله   به نظریه لنین این بود که کاپیتالیسم
اندازد و  داری به تعویق می انقالب را در کشورهای سرمایه ،کشورهای عقب مانده

 ای که تحت سلطه استعمار قرار  بنابراین سوسیالیسم ابتدا در کشورهای عقب مانده
مرحله عنوان   به لنین در تعریف خود از امپریالیسم. گیرند، ظهور خواهد کرد می

 (: 1131لنین،) قائل استداری، پنج خصلت اساسی به شرح ذیل  انحصاری نظام سرمایه
 . آید میوجود   به یابد که انحصارات   می تراکم تولید و سرمایه به آن اندازه توسعه .1
 سرمایه بانكی با سرمایه صنعتی ترکیب شده و اولیگارشی مالی بر اساس سرمایه مالی .2
 . آید   وجود می  به
 . ال متمایز استبا صدور کاکه  طوری به کند صدور سرمایه اهمیت زیادی پیدا می .3
کند، تشكیل  المللی که جهان را میان خود تقسیم می داری بین انحصارات سرمایه .4

 . شود می
 .شود   می جهان توسط نیروهای سرمایه دار بزرگ کاملای    تقسیم بندی منطقه .5

 

 استراتژی انقالب 4-15-5
 .همراه داشت لنین تغییر شكل دیگری نیز بهوسیله   به اولین تغییر شكل مكتب مارکس

 ،آثار مارکس و انگلس هر چند که انقالبی بود، اساساً جنبه اقتصادی داشتکه  حالی در
از نظر لنین . آورده لنین گذشته از تئوری در مورد امپریالیسم، اساساً زمینه سیاسی دارد

باید برای آن تدارک دید و  بلكه گیرد، هی  چیز انقالب به خودی خود صورت نمی
داری با توجه  مارکس و انگلس معتقد هستند که کارگران در سرمایه. ریزی کرد برنامه

های ذهنی سوسیالیستی و  شوند، آگاهی به اینكه با تضادهای عینی و ذهنی رو به رو می
 داری را از بین برده و کنند و سرمایه کارگری را در خود توسعه داده و انقالب می

چه باید »لنین در کتاب خود تحت عنوان . نمایند سوسیالیسم را به جای آن مستقر می
را محكوم « روی دنباله»میالدی منتشر گردید، اندیشه نادرست  1102که در سال « کرد؟
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و تمایل طبیعی آن به « طلب اصالح»کرد زیرا معتقد بود جنبش کارگری خود به خود 
لنین معتقد بود که هرگاه کارگران در . گری استهای صنفی و کار تقویت اتحادیه

های ذهنی سوسیالیستی و  آگاهی»داری به حال خود باقی بمانند، به جای اینكه  سرمایه
الزم را پیدا کرده و انقالب نمایند، به دنبال ترفیع منافع مادی خود رفته و « کارگری

های صنفی و کارگری  برای بهتر کردن شرایط کار و افزایش حقوق خود در اتحادیه
 . های الزم را مبذول خواهند داشت اجتماع کرده و تالش

ورزد و معتقد است که وظیفه اساسی  میتأکید  بنابراین، لنین بر تشكیل حزب
اش  لنین که دومین آورده« نظریه انقالب». باشد رهبری انقالب و تدارک آن می  حزب،

 . ورزد میتأکید  بری انقالببه مكتب مارکس است بر اهمیت تشكیل حزب و ره
 

 نظریه اقتصادی سوسیالیسم 4-15-2
 ،داری در فرآیند ماتریالیسم تاریخی مارکس معتقد بود که تنها وظیفه نظام سرمایه

داری با ایجاد تضاد  بعد از آنكه جامعه صنعتی شد، سرمایه .صنعتی کردن جامعه است
مارکس اعتقاد داشت که یكی  .کند طبقاتی شرایط را برای انقالب سوسیالیستی آماده می

از . صنعتی شده باشد ،از شرایط پیدایش سوسیالیسم این است که جامعه در حد اعالء
دیكتاتوری »می که در آن این لحاظ، در نظام سوسیالیستی یا به قول مارکس نظا

کامل طور   به گونه تنگنای اقتصادی از نظر اینكه جامعه فرماست، هی  حكم« پرولتاریا
گونه که مالحظه گردید،  در مقابل، نظریه لنین، همان. صنعتی نشده است، وجود ندارد

 های توسعه ای که با تضاد و کنش مانده این بود که سوسیالیسم ابتدا در کشورهای عقب
کشورهای )کنند  داری وابسته در مراحل اولیه صنعتی شدن دست و پنجه نرم می سرمایه
بنابراین، یكی از وظایف اساسی نظام سوسیالیستی بعد . ، ظهور خواهد کرد(زیر سلطه

انقالبی که توسط حزب رهبری )از آنكه چنین نظامی از طریق انقالب مورد نظر لنین 
ه با صنعتی کردن جامعه تنگناهای اقتصادی را برطرف استقرار یافت، این است ک( شود
 1117که در سال « دولت و انقالب»لنین خطوط اصلی این پیشنهاد را در کتاب . کند

 . منتشر نمود، مورد بررسی قرار داد
لنین معتقد است در شرایطی که کل اقتصاد در سطح پایین توسعه صنعتی و 

ضربتی از طریق بر عهده گرفتن طور   به یالیسم راتوان سوس داری قرار دارد، نمی سرمایه
دولت سوسیالیستی و از طریق سلب وسیله   به دستگاه صنعتی شدیداً متمرکز شده و
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بایستی بخش  داران بزرگ به سامان رسانید، بلكه می مالكیت تعداد کمی از سرمایه
رد و با کمک داری تولیدات را بیشتر توسعه داد و به روند گسترش آن کمک ک سرمایه

کردن به آن از یک طرف از طریق هدایت دولتی انحصارات و از طرف دیگر از طریق 
شوراهای کارگری، منافع طبقه کارگر را صیانت و وسیله   به داران نظارت بر سرمایه

سیستم سیاستی وسیله   به داری ضمانت کرد و برای اینكه سیستم اقتصاد سرمایه
داری انحصارگر را در جهت منافع و  توان سرمایه   می شود،سوسیالیستی اداره و هدایت 

تدریجی به یک طور   به مصالح تمام خلق، به کار انداخت و آن را در دراز مدت و
 . سیستم اقتصاد سوسیالیستی تغییر شكل داد

 
 ژوزف استالین 4-12

بعد از فوت لنین به قدرت ( 1671-1153) 1ژوزف ویسادیونوی  جوگاشویلی استالین
استالینیسم با تكیه بر مالكیت . رسید و تا بعد از جنگ جهانی دوم حكومت کرد
و با سه برنامه ( سانترالیسم دولتی)اشتراکی وسایل تولید و نظام برنامه ریزی متمرکز 

از  ای و با اجتناب گذاری در کاالهای سرمایه بر سرمایهتأکید  پنج ساله و با
ها  گذاری در کاالهای مصرفی موجب شد که اقتصاد شوروی در بعضی از زمینه سرمایه

. اولین اقدام استالین اشتراکی کردن کشاورزی بود. ای بنماید پیشرفت قابل مالحظه
های اشتراکی موظف به کشت تولیدی  کشاورزان با ارائه نیروی کار جمعی روی زمین

میزان تولید، باال ولی منابع الزم معموالً  .شد عیین میبودند که میزان آن توسط دولت ت
کشاورزان بایستی کاالهای خود را با قیمت دولتی به . برای رسیدن به آن محدود بود

 ها  آن های باالتری به فروختند و سپس دولت همین کاالها را با قیمت دولت می
مازاد اقتصادی الزم را  هدف استالین این بود که با فشار بر طبقه کشاورز. فروخت می
آورد و کشور را سریعاً صنعتی دست  به توسعه اقتصادیهای     مالی برنامهتأمین  برای
هر چند که استالین تا حدودی به این هدف رسید ولی بهای سنگینی برای آن . کند

پرداخت کرد چرا که کشاورزان تمایل داشتند که کاالهای خود را یا خود مصرف کنند 
قادر به تولید معموالً  های متعارف بفروشند و چون کشاورزان بازار آزاد با قیمت و یا در

                                                                                                                                        

1. Joseph visadivonovich Stalin 
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را ها  آن کردند و استالین کل سهمیه تعیین شده توسط دولت نبودند، غالباً مقاومت می
 . کرد سرسختانه سرکوب و یا اعدام می

در  ای را استالین حرکت جدیدی را در سیر اندیشه دولت آغاز کرد و افق تازه
وی علیرغم اندیشه مارکس، انگلس و لنین که . برابر تئوری سوسیالیستی دولت گشود

عملكرد وی در . پیروان محو تدریجی دولت بودند، از مدافعان تئوری تقویت دولت بود
خالل مدتی که رهبری کشور را در دست داشت به خوبی بیانگر ایجاد یک چرخش 

عنوان   به مطابق فرضیه استالین، دولت. ت استتفكر از زوال دولت به سوی تقویت دول
 رفته به هر  آلت و ابزار اصلی ساختمان کمونیسم، الزم و ضروری است که رفته

های کالسیک سوسیالیسم، وظیفه سازمان  در تمام فرضیه. وسیله ممكن تقویت گردد
و توده مردم کنندگان مستقیم  بایست تدریجاً به تولید دادن اقتصاد و فرهنگ و تربیت، می

رفته حكومت بر اشخاص تبدیل به اداره کردن اشیاء شود، ولی در  محول گردد تا رفته
صریح، نه تنها وظیفه دفاع در مقابل بیگانه، بلكه ساختمان طور   به فرضیه نوین استالین

کمونیسم و سازمان دادن اقتصاد و فرهنگ و تربیت نیز از وظایف مختصه دولت معین 
 . شده است
های اقتصادی  از مرگ لنین، حكومت استالین با تصفیه حزبی و اجرای برنامه پس

. و سپس به سبب بروز جنگ دوم جهانی، به تحكیم قدرت روزافزون دولت پرداخت
ترین  کرد، عظیم دیری نگذشت که استالین به کمک همان آیینی که دولت را نفی می

اتوری حزب اسماً مارکسیست، قدرت های دولتی را بر پا داشت و به یاری دیكت دستگاه
 . دائمی حاکم ساختطور   به خود را بر خالف اصول مارکسیسم،

 
 ارزیابی انتقادی نظرات مارکس 4-19

مخالفان . مخالفان سرسخت نیز دارد ،مارکسیسم به همان اندازه که پیروان معتقد دارد
مارکس تمام نظریات او را مورد تحلیل قرار داده و انتقادهای شدیدی از عقاید وی 

مارکس و مكتب مارکسیسم وارد شده بدین  که به نظرات یانتقاداتترین  مهم .کنند می
و باربر،  151-156:  1314و قدیری اصلی،  350-354: تا    بی وحیدی،) شرح است
1370  :164-175:) 
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 مارکسیسم در عمل  4-19-1
 .نظریات مارکس عمالً تحقق نیافته است این است کهمخالفان مارکس یكی از انتقادات 

 گیرد داری را فرا می کشورهای سرمایه ،های کارگری مارکس معتقد بود که انقالب
های سوسیالیستی در کشورهایی روی داده که دارای شرایط اقتصادی  انقالبکه  حالی در

هایی  داری غرب شاهد بروز چنین انقالب اند و کشورهای سرمایه نیمه فئودالی بوده
 . نبودند

 
 ماتریالیسم تاریخی  4-19-5

داند و معتقد است در دل  مارکس دگرگونی جوامع را تابع قوانین ماتریالیسم تاریخی می
هر سیستم اقتصادی ضد آن نهفته است که چیرگی ضد، نظام اقتصادی کهن را از بین 

به نظر مارکس همین قانون است که نظام . سازد برده و نظام نوینی را جانشین آن می
داری را نیز به سوسیالیسم تبدیل  داری رسانده و سرمایه اشتراکی نخستین را به سرمایه

بایست پس از استقرار  یند اگر این قانون درست باشد میگو مخالفان مارکس می. کند می
داری بر اثر  آمده و همانگونه که سرمایهوجود   به سوسیالیسم، در دل این نظام ضدش نیز

سوسیالیسم نیز با همان مكانیسم از میان برخاسته و نظام نوینی  ،رود ضدش از بین می
 . جانشین آن گردد

 
 داری  تغییر مبانی سرمایه 4-19-2

داری تغییر کند به ناچار  که اگر مبانی اقتصاد سرمایه انتقاد می کنندمخالفان مارکس 
داری  ها در جوامع سرمایه مثالً اگر دولت. گردد روبنا و همچنین مسائل آن دگرگون می

رفاه داران را بگیرند و  در کارهای اقتصادی دخالت کرده و جلوی سودجویی سرمایه
رود و لذا  های جامعه از بین می بسیاری از نابسامانی ،کنندتأمین  کارگران را

 . های مارکس محقق نخواهد شد بینی پیش
 

 نقش نهادها  4-19-9
در مورد عوامل اصلی تحوالت اقتصادی، مارکس عامل اصلی را تولید و زندگی 

دی در یک جامعه انسانی، گویند جز زندگی اقتصا مخالفان مارکس می. داند اقتصادی می
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دانشمندان علوم . باشند میمؤثر  عوامل دیگری هست که در سرنوشت آدمی کامالً
گروهی به عوامل روانی . کنند هر یک از دیدگاه خود این عوامل را بررسی می ،مختلف

و گروهی به عوامل فرهنگی و مذهبی و سیاسی معتقدند و گروهی نیز با دالیل تاریخی 
در بین مكاتب مختلف اقتصادی . دانند میمؤثر  ها را در تحوالت تاریخی نقش شخصیت

داند و  ت اقتصادی را نهادهای اجتماعی مییک مكتب به نام مكتب نهادی پایه تحوال
گوید در مسائل اقتصادی و اجتماعی همین نهادهاست که سیمای یک کشور را از  می

 . سازد دیگر کشورها دگرگون می
 
 های اقتصادی  بحران 4-19-9

. داند های اقتصادی، مارکس علت آن را تنزل دستمزد کارگران می در مورد بحران
های اقتصادی باید همیشگی  گویند اگر این نظر درست باشد بحران میمخالفان وی 

داری، ادواری  های اقتصادی در جامعه سرمایه های بحران باشد حال آنكه یكی از ویژگی
های اقتصادی  فعالیت. ها ادواری است بحران ،داری در جامعه سرمایه. هاست بودن بحران

ها صورت جبری  رکود و این نوسان گاهی در اوج رونق است و گاهی در کسادی و
خیزد و این درست خالف  داشته و از دل کسادی، رونق و از دل رونق، کسادی بر می

 . انگارد ها را همیشگی می نظریه مارکس است که بحران
 
 قانون تمرکز سرمایه 4-19-6

قانون تمرکز سرمایه در کشاورزی تحقق نیافته است و  ،بینی مارکس بر خالف پیش
شاید اشتباه مارکس در این زمینه . ورزی تحت مالكیت متمرکز صورت نگرفته استکشا

ها را دال بر  مارکس بسط و توسعه این شرکت. های سهامی باشد مربوط به شرکت
بر اثر تشكیل و توسعه . دانست حال آنكه درست عكس این است ها می تمرکز سرمایه
نده شده و صاحبان درآمدهای اندک و ها هر چه بیشتر پراک های سهامی، سرمایه شرکت
توانند در تملک واحدهای بسیار بزرگ صنعتی و اقتصادی  اندازهای ناچیز می پس

 .شریک و سهیم گردند
  
 



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

500 

 فقر فزاینده 4-19-7
 ،شود روز فقیرتر می به روز( طبقه کارگر)تئوری فقر فزاینده که بر اساس آن پرولتاریا 

صورت تحقق نگرفته است و در کشورهای صنعتی نه تنها وضع کارگران بدتر نشده 
 . بهبود کلی یافته است 11بلكه نسبت به قرن 

 
 وجود طبقه متوسط 4-19-8

وجود و توسعه طبقه متوسط، توسعه وظایف دولت و استخدام قسمت مهمی از 
به دو طبقه کارگر و  بندی جامعه کارمند، اساس تقسیمصورت  به جمعیت فعال جامعه

بسا ممكن است مبارزه طبقاتی بین کارگران مرفه  دار را سست کرده است و چه سرمایه
و کارگرانی که از درآمد کمتر برخوردارند در گیرد و حتی اشتراک منافع بین کارگر و 

 . آیدوجود   به کننده کارفرما علیه طبقه مصرف
 
 ارزش کار  4-19-4

داند و به همین دلیل سود کارفرما را ارزشی که از  متبلور میمارکس سرمایه را کار 
گویند شكی نیست که کار کارگر  مخالفان مارکس می .انگارد کارگر ربوده شده است می

کلی در جریان کار و کسب در طور   به در تولید سهم مهمی دارد ولی در تولید کاال و
طر و ابداع و ابتكار در توسعه داری نقش کارفرما از جهت قبول خ یک جامعه سرمایه

توان این عوامل را از دیدگاه ارزش کار و با  کار وی اهمیت شایانی دارد و هرگز نمی
برد پاداش قبول خطر  دار اگر سود می معیار کار ساده یک کارگر سنجید، بنابراین سرمایه

ند در گوی در همین زمینه مخالفان مارکس می. گیرد و ابداع و ابتكار خودش را می
اجتماعی نیز نقش کارفرما قابل توجه است حال آنكه مارکس فقط -تحوالت اقتصادی

مخالفان مارکس . انگارد کار کارگران و طبقه زحمتكش را عامل دگرگونی تاریخی می
همچنین به نظریه وی درباره احتساب کارهای مختلف با معیار کار کارگر ساده خرده 

خوبی کار پیچیده و فنی یک متخصص و یک دانشمند را توان به  گویند نمی گرفته و می
 ،آید چه نظریه مارکس به ظاهر درست می با کار یک کارگر محاسبه کرد و از این جهت گر

 . شود و شاید دربرخی موارد اصالً عملی نباشد میرو  روبه های بسیار درعمل با دشواری
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 تشریحی فصل نهم  سؤاالت
  ای بین سوسیالیسم و مارکسیسم وجود دارد؟ رابطهاز نظر کارل مارکس چه  .1

 . گیری آن را توضیح دهید فلسفه کالسیک آلمان و چگونگی شكل .2

گیری نظریات اقتصادی مارکس را   شكل در( آلیست ایده)نقش سوسیالیسم تخیلی  .3
 .توضیح دهید

 بود؟مؤثر  های مارکس گیری عقاید و اندیشه اکتشافات علمی، چگونه بر شكل .4

مبنای فلسفی نظریه اقتصادی مارکس همان فلسفه دیالكتیک »شود  اینكه گفته می .5
 . را توضیح دهید« باشد هگل می

 .نظر کارل مارکس را در رابطه با ماتریالیسم تاریخی بیان کنید .1

  منظور از مبارزه طبقاتی چیست؟ .7

تمدن اروپا ای را که به عقیده مارکس  های تولید جداگانه های اقتصادی یا شیوه نظام .6
 . توضیح دهید و پشت سر گذاشته نام برده

  منظور مارکس از قانون تراکم سرمایه چیست؟ .1

 . او بر عقاید سوسیالیست توضیح دهیدتأثیر  در مورد والدیمیر لنین و نقش و .10

 
 ای فصل نهم  چهارگزینه سؤاالت

 در چیست؟  س رابطه بین سوسیالیسم و کمونیسماز نظر مارک .1

 .         ای وجود ندارد رابطه (الف
 . است کمونیسمسوسیالیسم همان   (ب
 .             تكامل یافته است کمونیسمسوسیالیسم همان  (ج
             .               همان سوسیالیسم تكامل یافته است کمونیسم( د
فلسفه دیالكتیک تأثیر  یک دانشجو، به شدت تحتعنوان   به مارکس در دانشگاه برلین .2

 . قرار گرفت.............. 

 هگل (ب انگلس (الف
 باخ فویر (د کانت (ج
 نیست؟های زیر استوار  یک از گزینه های مارکس بر کدام گیری اندیشه شكل .3

 فلسفه کالسیک آلمان             (الف
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 اقتصاد کالسیک انگلستان ( ب
 های تخیلی      های سوسیالیست اندیشه( ج
 ها تیلیستها و مرکان عقاید فیزیوکرات( د
معتقد است که جبر تاریخ و وجود قوانین ماتریالیسم تاریخی سبب  کدام نظریه پرداز .4

  داری جای خود را به سوسیالیسم بدهد؟ شود که سرمایه می

 نو هیلدبراندوبر( ب نیسککارل ( الف
 ماکس وبر  ( د کارل مارکس( ج
فلسفی نظریات اقتصادی مارکس بود در واقع همان فلسفه دیالكتیک هگل که مبنای  .5

 .است.................... 

 منطق تضاد         ( ب سوسیالیسم تخیلی (الف
 ماتریالیسم تخیلی  ( د تفكر مرکانتیلیستی (ج
 . شود اطالق می................... دیالكتیک در لغت یونانی است و در اصل به  .1

 راه و روش مبارزه با دشمن ( ب فروش و هنر رفع یک اختال( الف
 چگونگی ایجاد دشمن و راه مقابله با آن  ( د روش و شیوه ایجاد اختالف( ج
 ................. شود که  دیالكتیک در شناخت حقیقت به روشی گفته می امروزه .7

 .شود کار برده می به برای مبارزه با فساد( الف
 .شود برده میکار  بهبرای برقراری صلح و امنیت  (ب
 .خیزد برمی داری مبارزه با نظام سرمایه به( ج
 .جهان را پیوسته در حال تحول بداند( د 
 . به عقیده مارکس شیوه تولید شامل این دو عنصر است .6

 نیروی تولید و روابط تولیدی ( ب نیروی کار و سرمایه( الف
 روابط تولید و سرمایه ( د نیروی کار و تكنولوژی تولید  (ج
عاملی که در تعیین روبنای اجتماعی کنونی و تعیین ترین  مهم به عقیده کارل مارکس .1

  کدام است؟ باشد میمؤثر  جهت تحوالت اجتماعی

 نیروهای تولید      ( ب شیوه تولید( الف
 سرمایه الزم برای تولید  (د مدیریت تولید( ج
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ای که تمدن اروپا پشت  از نظر مارکس چهار نظام اقتصادی یا شیوه تولید جداگانه .10
 سر گذاشته است کدام است؟ 

 داری، فئودالی، سوسیالیسم اشتراکی، برده( الف
 داری داری، فئودالی، سرمایه اشتراکی، برده (ب
 داری، فئودالی، سوسیالیسم  اشتراکی، سرمایه (ج
 داری فئودالی، سرمایهاشتراکی، سوسیالیسم،  (د
متعلق به کدامیک از « شرایط طبقه کارگر در انگلیس»و « نقد علم اقتصاد»دو کتاب  .11

  متفكرین زیر است؟

 فردریک انگلس      (ب کارل مارکس (الف
 ژوزف استالین (د والدیمیر لنین (ج
  نوشته کیست؟« سرمایه»کتاب مشهور  .12

 ماکس وبر (ب کارل مارکس (الف
 نیس ککارل  (د لنین والدیمیر (ج
رهبر سیاسی انقالب روسیه و تئوریسین معروف و بنیانگذار نظریه اقتصادی  .13

  سوسیالیسم جدید کیست؟

 فردریک انگلس     (ب کارل مارکس (الف
 والدیمیر لنین (د ژوزف استالین (ج
 یک از طرفداران مكتب سوسیالیست است؟  متعلق به کدام« نظریه انقالب» .14

 ژوزف استالین  ( ب لنین والدیمیر( الف
 فردریک انگلس  (د کارل مارکس (ج
توان مدافع تئوری تقویت دولت    می یک از طرفداران مكتب سوسیالیسم را کدام .15

  دانست؟

 ژوزف استالین       (ب کارل مارکس (الف
 فردریک انگلس   (د والدیمیر لنین (ج
 .داند می... ..........مارکس دگرگونی جوامع را تابع قوانین . 11
 توسعه ناهماهنگ جهانی( طبیعی                               ب( الف
 تولید ثروت مرکانتیلیست ها( ماتریالیسم تاریخی                    د( ج
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داری کدام جریان کاال  های اقتصادی قبل از سرمایه مارکس معتقد است در نظام. 17

 حاکم بوده است؟
 جریان پیچیده کاال( کاال                               بجریان ساده ( الف
 جریان کاالهای ابتدایی( جریان ساده و پیچیده کاال                       د( ج
 .داند در مورد عوامل اصلی تحوالت اقتصادی، مارکس عامل اصلی را چه می. 16
 کارگر طبقه( تضاد اقتصادی                               ب( الف
 امپریالیسم( تولید و زندگی اقتصادی                       د( ج
داری در فرآیند ماتریالیسم تاریخی،  وی معتقد بود که تنها وظیفه نظام سرمایه. 11

 .صنعتی کردن جامعه است
 ژوزف استالین      ( ب کارل مارکس( الف
 فردریک انگلس  ( د والدیمیر لنین( ج
 دهد؟ ست که یكی از مبانی مارکسیسم را تشكیل میکدام فلسفه ا. 20

 فلسفه کالسیک روسیه      ( ب فلسفه کالسیک آلمان( الف
 فلسفه نئوکالسیک روسیه  ( د فلسفه نئوکالسیک آلمان( ج



 

 

 

 

 فصل دهم

 (مارژینالیسم)مكتب نئوکالسیك 

 هدف کلی
گیری و بسط  هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با نحوه شكل

 . عقاید اقتصادی مكتب نئوکالسیک آشنا شوند

 
 های رفتاری هدف

 : دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
 .بشناسندها را  کالسیکنئوآراء و عقاید اصلی مكتب  .1

یكی از اولین اقتصاددانان نئوکالسیک تشریح عنوان   به لئون والراس راهای  اندیشه .2
 . کنند

 . یک اقتصاددان نئوکالسیک بشناسندعنوان   به عقاید اقتصادی ویلیام جونز را .3

گرایی  های کارل منگر را در رابطه با تفكرات نئوکالسیک و انقالب نهایی نظریه .4
 . توضیح دهند
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های او را با سایر  های اندیشه و تفاوت مارشال را دریابداقتصادی آلفرد  های اندیشه .5
 . علمای اقتصاد نئوکالسیک بیان کنند

 . توضیح دهندتصادی فرانسیس اجورث را های اق اندیشه .1

تفكرات اقتصادی آرتور پیگو را با نظر سایر متفكرین اقتصاد نئوکالسیک مقایسه  .7
 . کنند

 
 مقدمه 

استانلی جونز . مهم در اقتصاد به رشته تحریر در آمدسه کتاب  1670در نیمه اول دهه 
کارل منگر در . را به رشته تحریر در آورد« نظریه اقتصاد سیاسی»کتاب  1671در سال 
کتاب  1674را منتشر ساخت و لئون والراس در سال « اصول علم اقتصاد»همان سال 

و منابع علمی برای ها  ها در واقع زمینه این نوشته. را نوشت« عناصر اقتصاد محض»
جالب است که سه . نام گرفت« گرایی انقالب نهایی»شدند که بعداً  تحولی شمرده می

های متفاوت ارائه  نوشته مذکور، در سه کشور متفاوت و توسط سه اقتصاددان با دیدگاه
( مارژینالیسم)گرایی  آوری در مقوله نهایی تعجبطور   به شده بودند که در عین حال

 . دندمشترک بو
های تفكری نسبتاً جدید در اقتصاد ریخته شد و سایه  ها، پایه با نگارش این کتاب

های اقتصادی سنگینی  های نئوکالسیک هنوز هم بر اندیشه انواع مكتبصورت  به آن
 پیگو، ،جونز، منگر، الراسدر تكامل اندیشه نئوکالسیک، مارشال، اجورث، و. کند می

 . اند ویكسل و پارتو نقش پیشتازی داشته
. «وکالسیکمكتب نئ»اول . گذاری شده است این تفكر جدید به دو صورت نام

 ها رسیدند و به نوعی عقاید نهایتاً به نتایج لیبرال کالسیکها  آن این نام به دلیل اینكه
داده ها  آن است بهها  شان زاییده افكار کالسیک را احیاء کردند و در واقع نظریهها  آن

اصل ها  آن چون در مرکز توجه. «گرایی مكتب نهایی»یا « مكتب نهائیون»دوم . شده است
مكتبی است که  و و کاربرد آن در علوم اقتصادی قرار دارد« مطلوبیت نهایی»

رود، نام  های مختلف اقتصادی بدین مضمون به کار می هایش در مورد پدیده استدالل
از این رو، افكار این اقتصاددانان در تاریخ عقاید . ا گرفته استر« مكتب نهائیون»

 (.211:  1361تفضلی، ) گذاری شده است نام« انقالب نهائیون»اقتصادی 
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 ( یا نهایی گرایان ها مارژینالیست)ها  ترین آراء و عقاید نئوکالسیك مهم 10-1
خالصه در موارد زیر طور   به توان ها را می های نئوکالسیک ترین آراء و اندیشه مهم
 (: 10:  1364گرجی، )بندی نمود  دسته

 تمرکز بر روی حدها .1

شود متمرکز  این مكتب توجه خود را به نقطه تغییر وقتی که تصمیمات گرفته می
اصل  نهایی گرایان. نماید به عبارت دیگر، بر روی حدها خود را متمرکز می. نماید می

ام تئوری به تم ،در تئوری رانت خود توسعه داده است نهایی یا حدی را که ریكاردو
 .اند اقتصاد گسترش داده

 
 کید بر اقتصاد خردأت .5

به جای . باشند فرد و واحدهای تولیدی مرکز و کانون توجه نهائیون می ،در این مكتب
به تصمیمات فردی، شرایط  نهایی گرایانتوسعه اقتصاد در سطح کل، و یا اقتصاد کالن، 

چیزهایی از ، و ها، محصول واحدهای تولیدی خاصکاال از صیک نوع خابازار برای 
 .این قبیل توجه دارند

 
 استفاده از تجریدها، روش قیاسی .2

 تجریدی که و ها روش تاریخی را رد کرده، در مقابل روش تحلیلی مارژینالیست
روش تاریخی توجه به . پذیرند ال شده را میها دنب ریكاردو و دیگر کالسیکوسیله   به

توان صرفاً متكی به قوانین  های اقتصادی نمی این مسأله دارد که در تجزیه و تحلیل
ها بود و باید شرایط زمان و مكان و مسائل سیاسی،  نئوکالسیک –ها  خشک کالسیک

 .تصادی را مورد توجه قرار داداجتماعی و فرهنگی مربوط به مسائل اق
 
 تاکید بر شرایط رقابت کامل  .9

نرمال تجزیه و تحلیل خود را بر اساس فر  رقابت کامل قرار طور   به ها مارژینالیست
البته این شرایط برای دنیایی است که واحدهای تولیدی کوچک، خریداران . اند داده

های یكنواخت وجود داشته و  گوناگون، فروشندگان زیاد، کاالهای همگن، قیمت
هی  فرد یا واحد تولیدی دارای قدرت اقتصادی . ه تبلیغاتی وجود نداشته باشدگون هی 

در این اقتصاد . تواند باشد های بازار نمی کافی جهت اثرگذاری محسوس بر روی قیمت
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هر فرد از چنان عملكرد کوچكی نسبت به کل بازار برخوردار خواهد بود که حضور و 
 .شدیا غیاب آن را کسی متوجه نخواهد 

 
 تئوری قیمت نشأت گرفته از تقاضا .9

ها به  های اولیه، تقاضا نیروی اولیه و اصلی در مشخص کردن قیمت برای مارژینالیست
عنوان   به (عرضه)در مقابل، اقتصاددانان کالسیک بر هزینه تولید . آید حساب می
اولیه  های شود که مارژینالیست لذا مالحظه می. داشتندتأکید  کننده ارزش مبادله مشخص

بر روی تقاضا، به حذف کامل نقش عرضه تأکید  ها بوده و با مخالف نظر کالسیک
البته آلفرد مارشال نقش عرضه و تقاضا هر دو را در مشخص کردن . اعتقاد داشتند

دخالت داده چیزی که امروزه اقتصاد نئوکالسیک نام گرفته  ،ارزش کاال و یا قیمت
 . است
 
 کید بر مطلوبیت ذهنی أت .6

ها، تقاضا به مطلوبیت نهایی که یک موضوع ذهنی بوده و  از نقطه نظر مارژینالیست
، 11اقتصاددانان نئوکالسیک قرن . باشد، بستگی خواهد داشت ای روانشناسی می پدیده

از جمله والراس، در این تالش بودند که با روش تقلید از حرکت نیوتنی، مدل اقتصاد 
یک مكانیک »درصدد تهیه ها  آن ،نز اشاره داشتهمچنانكه جو. را تنظیم نمایند

بینی نماید چگونه افراد با  ای بود که پیش ساختن تئوریها  آن هدف. بودند« مطلوبیت
روی از منافع شخصی خود رفتار خود را در بازارها تنظیم نموده و در نتیجه منتج  دنباله

 . به دستاورد بهینه در اقتصاد خواهند گشت
تصاد نئوکالسیک در واقع دنیای مكانیكی مشخص و معینی مفهوم محوری اق

باشد، جایی که در آن افراد شبیه و قابل مقایسه با ذرات نیوتنی بوده که آزادانه بر  می
متقابل گذاشته تا اینكه بازارها بین خریداران و فروشندگان شفاف تأثیر  روی همدیگر

ده و در نتیجه سیستم به سمت تعادل گشته و همزمان مطلوبیت نهایی تمام افراد برابر ش
 . تمایل داشته و به حرکت در خواهد آمد
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 حرکت به سمت تعادل  .7

ها بر این باورند که نیروهای اقتصاد عموماً به سمت تعادل تمایل داشته، که  مارژینالیست
هر . خواهد آمدوجود   به عملكرد نیروهای مخالفوسیله   به در حقیقت ایجاد تعادل

ادل مجدداً به های جدید به سمت تع جایی گردد، حرکت هاختالالتی باعث جاب وقت که
 .وقوع خواهد پیوست

 
 ای  ترکیب زمین با کاالهای سرمایه .8

های خود با هم جمع کرده  ای را در تجزیه و تحلیل ها زمین و منابع سرمایه مارژینالیست
مكتب امریكا . نمایند می  اراییهای منابع د دهبازعنوان   به و صحبت از بهره، رانت و سود

بندی  یک عامل تولید مستقل بدین جمععنوان   به با شروع کارهای همیلتون درباره زمین
مستقل نگاه کنیم، خود یک نوع خاص از صورت  به رسید که به جای آنكه زمین را

اگر زمین در کنار سایر عوامل فقط یک نوع خاص از سرمایه . آید سرمایه به حساب می
شود، در نتیجه تئوری سرمایه برای تجزیه و تحلیل کافی بوده و لذا نباید  محسوب می
این تئوری . های اقتصادی در نظر گرفت ای برای زمین در تجزیه و تحلیل رفتار جداگانه
توان  کننده دیدگاه جامعی است که بر این اعتقاد است که سرمایه را می منعكس

تواند بدون توجه به اینكه از  هدف افزایش سرمایه میجایگزین زمین نمود و در نتیجه 
 . نظر مقداری چه اتفاقی بر روی زمین خواهد افتاد تحقق یابد

 
 رفتار اقتصادی عقالیی .4

کنند که مردم در ایجاد و برقراری توازن بین آسایش و رنج،  ها فر  می مارژینالیست
در توازن و تعادل بین نیازهای های نهایی کاالهای مختلف، و  گیری مطلوبیت در اندازه

 . نمایند عقالیی عمل می ،حال در مقابل نیازهای آینده
 

 حداقل دخالت دولت .10

ها مطرح شده  کالسیکوسیله   به ها از حداقل دخالت دولت در اقتصاد که مارژینالیست
موارد، در بسیاری از . نمایند بهترین سیاست قلمداد میعنوان   به بود دفاع کرده و آن را

گونه دخالتی در قوانین  یابی به حداکثر منافع اجتماعی مورد نظر باشد، هی  اگر دست
 .طبیعی اقتصاد نباید انجام گیرد
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 ها ترین اندیشمندان مكتب نئوکالسیك مهم 10-5
 لئون والراس  10-5-1

در شهر اورو در ایالت نورماندی فرانسه  1634در سال ( 1634-1110) 1لئون والراس
او فرزند یک اقتصاددان به نام آگوست والراس بود و مبانی اولیه مربوط به . متولد شد

. از پدر آموخت ،حداکثر کردن مطلوبیت را که کلید ورود به مسائل اقتصادی بود
د شده اقتصاد سیاسی در دانشگاه برای تصدی کرسی تازه ایجا 1670والراس در سال 

های او در  غالب اندیشه. سال در آن باقی ماند 20لوزان انتخاب شد، شغلی که مدت 
های مختلف منتشر شد، جمع  که در سال« عناصر اقتصاد محض»نشرهای مكرر کتاب 

 . است گردیده
منتشر گردید، در زمان  1671جونز که در سال « نظریه اقتصاد سیاسی»کتاب 

کارل « اصول علم اقتصاد»کتاب . شد نتشار با اقبال عمومی مواجه نشد، البته خوانده میا
وسیعی طور   به به چاپ رسید هم مورد توجه قرار گرفت و هم 1671منگر که در سال 
که در « عناصر اقتصاد محض»اما کتاب دو جلدی والراس تحت عنوان . خوانده شد
های او برای این که کتاب را  غم همه تالشمنتشر شد، به ر 1677تا  1644دوره 

این امر تا حدودی به آن خاطر بود که والراس . بشناساند، اصوالً مورد توجه واقع نشد
خواست اولین مدل چند متغیره را  او می. کاری فراتر از منگر و جونز به عهده گرفته بود

این، والراس در استفاده  افزون بر. برای تعادل عمومی در تمامی بازارها پیدا و حل کند
از ریاضیات بسیار فراتر از جونز رفت و همین امر کافی بود که خوانندگان کتاب او را 

 (. 121:  1375بالگ، ) تا حد زیادی کاهش دهد
تجزیه و تحلیل جامع والراس از تعادل عمومی مبتنی است بر فرآیندی تدریجی 

کار را با یک خریدار و یک فروشنده و دو او . گردد قدم عملی می به که به تدریج و قدم
کنند و سپس مسأله را به چند کاال و  پایاپای معامله میصورت  به کند که کاال آغاز می

ای،  تر کرده و به بازار کاالهای سرمایه دهد و بعد بحث را وسیع چند نفر تعمیم می
والراس در . کشاند  میانداز و تشكیل سرمایه و باالخره استفاده از پول و اعتبار  پس

تجزیه و تحلیل پایاپای دو کاال، همان شیوه تخصیص مورد استفاده جونز را به کار 

                                                                                                                                        

1. Leon Walras 
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گیرد که به موجب آن در شرایط تعادل، نسبت مطلوبیت نهایی هر دو کاال برای  می
لیكن، والراس بر خالف جونز، از . هاست خریدار و فروشنده مساوی نسبت قیمت آن

روش او . کند تا تابع تقاضای نزولی برای کاالها را استخراج کند ده میهمین شیوه استفا
شود، این است که توابع فرضی عرضه و تقاضا  در همه مواردی که چند کاال مبادله می

را با فر  این که رقابت کامل وجود دارد و عوامل تولید قابلیت تحرک کامل دارند و 
کند و سپس وجود تعادل عمومی را  تنظیم می  ها کامالً قابل انعطاف هستند، نیز قیمت

برای این دسته از معادالت همزمان با شمارش تعداد معادالت و مجهوالت اثبات 
 . کند می
 نظریه تعادل عمومی والراس  10-5-1-1

تحلیل مقدماتی والراس از تعیین قیمت بازار نقطه آغاز نظریه تعادل عمومی او 
گذارد و  گیری در اختیار می اسی تحلیل را با نمونههای اس ها ویژگی این بحث. است

 .کشد بعضی از اصول اساسی آن را به تصویر می
را در اختیار دارند و   Aبازاری را فر  کنید که در آن بعضی از مردم کاالی 

. A مقداری Bخواهند و دارندگان  می Bمقداری  Aدارندگان . را Bدیگران کاالی 
 Bشود، یعنی یكی از دارندگان  پیشنهاد قیمت از آخرین نرخ روز گذشته شروع می

این پیشنهاد قیمت . بدهد Aواحد از  mرا در مقابل  Bواحد از  nکند که  پیشنهاد می
به  Vb و   Vaکند که در آن  بندی می را صورت mVa = nVbمعادله مبادله، یعنی 

 . شوند های نسبی مبادله تعریف می شهای ارزش مبادله یا ارز عنوان نسبت
 : از این رو

   
  
  

 
 

 
 

 

  

 

 . دهد ماهیت غیرپولی اقتصاد را در این مرحله نشان می
ها در مبادله با نسبت معكوس مقادیر  های ارزش ا نسبتها، ی قیمت»بنابراین 
و قیمت هر کاال عكس قیمت کاالی دوم بر حسب کاالی اول « مبادله شده برابرند

 . است
، تقاضای موثر و Obو  Dbو  A، تقاضای موثر و عرضه Oa و Daفر  کنیم 

و         های خاص خود را داشته باشند، یعنی  قیمت   Bعرضه 
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ای اساسی  ها رابطه بین مقادیر عرضه شده، مقادیر تقاضا شده و قیمت.       
 : شود که نتیجه می عرضه و تعریف تقاضااز تعریف . وجود دارد

                                                 
عرضه کند، تقاضای موثر  Paرا به قیمت  A  ،Oaبه همین ترتیب، وقتی مالک 

بیان کرد، در حالی که به طور مشابه             توان به صورت  را می Bاو برای 
         . 

و         ها مستقل هستند، فرضاً  فقط دو مورد از این معادله
ت نشأ          ها و از رابطه قیمت، یعنی  دو معادله دیگر از آن.        

 .گیرند می
فر  کنید که مقادیر عرضه شده با مقادیر تقاضا شده تعیین شود، زیرا هی  کس 

این عبارت ساده قانون بازارها تحت شرایط )تواند بدون عرضه همزمان تقاضا کند  نمی
تقاضا خواهند شد، به طوری که  pbو  paبه قیمت های  Da و   Db(. پایاپای است

 .          و            
تواند برابر یک، بزرگتر یا کوچكتر از آن  می aباشد که  Da=aOaفر  کنید 

برابر است،  Bبه تقاضای موثر برای  Bبا نسبت عرضه موثر  aالبته در این قضیه . باشد
 . a=Ob/Dbیعنی 

باشد و بازار تهاتری شود، از آن به بعد  Ob=Dbو  a=1 ،Oa=Daوقتی که 
 a>1اگر مثالً . برابرند Bو  Aمقادیر عرضه شده و تقاضا شده  pb و paقیمت های 
به علت تقاضای  paدر این صورت، . است Ob>Dbو  Da>Oaباشد، بنابراین 

نزل ت B ،pbترقی خواهد کرد، در حالی که با توجه به عرضه اضافه  Aبرای    اضافه
باعث کاهش  pbشود؛ تنزل  می Daو کاهش  Oaباعث افزایش  paترقی . خواهد کرد

Ob  و باال رفتنDb یابد تا آن که  این فرایند آن قدر ادامه می. شود میDa=Oa  و
Db=Ob(a=1) والراس نشان داد که وقتی . ی شودو بازار پایاپاa<1 یا a>1   ،باشد

رابر با عرضه اضافه کاالی دیگر است، عبارتی که از تقاضای اضافه برای یكی از کاالها ب
 .(303: 1367واگی و گروئن وگن، . )نون والراس خوانده شدآن زمان به بعد قا

                                                                                                                                        

1
 Excess demand 
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 قضیه حداکثر مطلوبیت کاالها  10-5-1-5
را ( ندرت)والراس بعد از تحلیل تعادل قیمت در دو بازار کاال، موضوع مطلوبیت 

کنند  های متعادل که بازار را پایاپای می مجدداً وارد تحلیل کرد تا نشان دهد قیمت
 . کنند حداکثر مطلوبیت را نیز برای مالكان خود، یعنی طرفین مبادله، تضمین می

توجه داشته باشید که محورها . ده شده استنشان داتابع مطلوبیت در شكل زیر 
همچنین توجه کنید که بر این زمینه که . معكوس شده است( مارشالی)از طریق معمولی 
 . ماند مطلوبیت محدود باقی می ،توان در قیمت صفر ارضا کرد ها را می تمام خواسته

یعنی  شود، به عنوان تابعی از مقدار موجود تعریف می( مطلوبیت کل)مطلوبیت 
 .         برگرفته از تابع مطلوبیت است، یعنی  بیت موثر ؛ مطلو      

کنند مطلوبیت خود را باال  دهد که طرفین یک مبادله سعی می والراس نشان می
ها برابر  های آن دهد که نسبت مطلوبیت دو کاال با نسبت قیمت این زمانی رخ می. ببرند

تا رسیدن به این برابری، یک طرف مبادله در فروش کاالیش .  rapb = parbباشد، یعنی 
که مطلوبیت آن کمتر از قیمت آن ضرب در مطلوبیت کاالی دیگر است و خرید کاالیی 
که مطلوبیتش بیشتر از قیمت ضرب در مطلوبیت کاالی دیگر است، مزیتی مشاهده 

 , ra=pa.rb/pbشود که  تعادل و حداکثر مطلوبیت زمانی تضمین می. کند می

rb=pb.ra/pa باشد . 
والراس تحلیل را ابتدا به موضوع سه کاال گسترش داد که از طریق معامله به سود 

توان یافت که بازار  هایی را می شود و قیمت همان وضعیت کلی تثبیت می( آربیتراژ)
کندکه  والراس به جای تجسم یک بازار منفرد، فر  می. شود برای کاالها پایاپای می

یک   :تعداد بازار وجود دارد nتعداد کاال،  nدر وضعیت . بازارهای متعدد وجود دارند
، Aدر مقابل  Bشود؛ یكی جایی که  داد و ستد می B ،C ،... Nدر مقابل  Aبازار که 

C  ...N یكی جایی که . شود داد و ستد میC  در مقابلA،B،...N شود و  معامله می
های تقاضا اکنون  تابع. شود داد و ستد می... ، A،B،Cدر مقابل  Nام جایی که nبازار 

ها هستند،  های همه قیددمت های ساده قیمتی منفرد نیستند، بلكه مجموعه تابع دیگر تابع
و ... ؛                     ؛                      یعنی 
، آن طور که در موضوع ها مشتق شوند توانند به سادگی از آن های عرضه دیگر نمی تابع
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حل مسئله تعادل عمومی با حل سیستم معادالت به صورتی که در پی . ساده دو کاال بود
 . شود آید، دریافت می می

 
 

 والراسی تابع مطلوبیت 1-10نمودار 
عقاید والراس در زمینه اقتصاد کاربردی و سیاسی، بسیاری از مفسرین را بر آن 

علت آن است که والراس هوادار تملیک اراضی . بخوانندداشت که او را سوسیالیست 
ولی باید دانست که هدف والراس، از میان بردن حقوق . دولت بودوسیله   به مزروعی

انحصاری مالكین اراضی بود تا رقابت آزاد و واقعی در این زمینه برقرار شود؛ به عالوه 
ی از مصادره، دولت باید والراس عقیده داشت که گذشته از جبران کامل خسارات ناش

ها  آن سالیانه مبلغی معادل درآمد قبلی و یا احتمالی اراضی مربوطه به مالكین پیشین
که والراس به این تعبیر نادرست از عقاید خود کمک موثری  عنوان کردباید . بپردازد

خوانده است، حال آنكه همه  کرده است؛ چرا که مكتب خود را سوسیالیسم علمی می
همیشه هوادار آزادی ابتكار اقتصادی، و جز در مورد یاد شده، مخالف مداخله جا و 

 (. 331: 1352بدن، ) دولت در امور اقتصادی بوده است
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 ویلیام جونز  10-5-5
وی در سال . در لیورپول انگلستان متولد شد( 1635-1662) 1ویلیام استانلی جونز

استاد  1611در سال . فوق لیسانس خود را گرفت 1612لیسانس و در سال  1610
در دانشگاه لندن  1671کرسی منطق، فلسفه اخالق و اقتصاد سیاسی شد و در سال 

 . مشغول تدریس اقتصاد سیاسی گردید
کشف مفهوم مطلوبیت نهایی . ت نهایی استجونز یكی از کاشفان نظریه مطلوبی

 1611در سال  صورت گرفت و سپس 1612گزارش کوچكی در سال  باتوسط جونز 
در سال « نظریه اقتصاد سیاسی» در نهایت جونز این مفهوم را با انتشار کتاب. منتشر شد
این کتاب اگرچه تنها نیمی از مباحث اقتصاد خرد را مطرح . شرح و بسط داد 1671
کننده را بحث کرده و به نظریه بنگاه نپرداخته  یعنی تنها نظریه رفتار مصرف)اخته س
، ولی همراه با رساالت منتشر شده کارل منگر و والراس، دوره جدیدی در (است
 . خواند« گرایی انقالب نهایی»آید که باید آن را دوره  پردازی در اقتصاد به حساب می نظریه

نظریه »اقبال امروزین به جونز مبتنی است بر انتشار اثر مشهورش، تحت عنوان  
. بنا نهد( مطلوبیت)های اقتصاد را بر اصل فایده  که سعی کرد شالوده« اقتصاد سیاسی

که « شرح مختصر نظریه ریاضیات عمومی اقتصاد سیاسی»کتاب دیگر وی تحت عنوان 
جونز در این دو . و کوشش داللت کامل داردبه چاپ رسید بر این سعی  1612در سال 

عنوان حساب لذت و رنج برخورد کند و بكوشد چیزی را   کتاب سعی دارد با اقتصاد به
 . کرد، حل کند عنوان مسأله عمده در اقتصاد توصیف می  که به

، مجموعه مقاالتی در مورد مسائل سیاست اقتصادی تحت 1662جونز در سال 
منتشر کرد که در آن آزادی تجارت را محكوم و از مداخله « کار دولت و نیروی»عنوان 
 . اندیشانه دولت در امور دفاع کرده بود مصلحت

 مصرف کننده خاطر رضایت میزان 10-5-5-1
مصرف کننده را با نموداری به تصویر می کشد که در  خاطر رضایت میزانجونز 

بر روی محور عمودی و مقدار مصرف کاال روی محور افقی  خاطر رضایت میزانآن، 
اندازه گیری می شود و آن را ابتدا با مستطیل هایی نشان می دهد که هر کدام با مقدار 

                                                                                                                                        

1. William Stanley Jevons 
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کاالی مورد بحث انطباق دارند، و سپس نمودار دیگری رسم می کند که در  از اندکی
میزان  و در نتیجه می توانآن فر  می کند مقدار کاال به طور مداوم تغییر می کند 

را روی محور عمودی اندازه گیری ( آخرین واحد کاال)رضایت خاطر هر مقدار از کاال 
در واقع به ازای هر مقدار از کاال و میزان رضایت خاطر مربوطه، یک نقطه روی . کرد

بیانگر میزان رضایت ( خطوط عمودی)عر  نقاط نمودار ایجاد می شود به طوری که 
 خاطر رضایت میزان، نمودارها، با مصرف بیشتر از کاالبر اساس این  .قاط استخاطر ن

 .مصرف کننده کاهش می یابد

 
 مصرف کننده خاطر رضایت میزان 2-10نمودار 
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 نظریه ریاضی ارزش  10-5-5-5

. شود نیمه اول نظریه اقتصاد سیاسی جِوُنز به تشریح اصل مطلوبیت مربوط می
به کار برده شده ( یا هزینه)این شیوه در مورد نظریه تخصیص، مبادله و تحلیل کار 

ی دقیق و مبتنی بر ریاضیات ممقدمه جِوُنز استدالل کرده که علم اقتصاد علدر . است
آمار است که بسیاری از متغیرهای اقتصادی را است و این که فقط نارسایی های علم 

گیری  حتی احساسات فردی به طور غیرمستقیم قابل اندازه. کند گیری می غیر قابل اندازه
توان بر حسب قیمتی برآورد کرد که باید برای نیل به لذت معینی  ها را می است، زیرا آن
قرار است از کاالی معینی اما جِوُنز متوجه این موضوع است که کل لذتی که . پرداخت

گیری نیست، و با توجه به این که لذات برای اشخاص  حاصل شود هرگز قابل اندازه
 . کند مختلف غیرقابل مقایسه است، اظهار نظر یاد شده را تعدیل می

 
 نظریه کار 10-5-5-2

های تمام شده از اسمیت نقل قول  جِوُنز برای مرتبط ساختن زحمت کار بر هزینه
میزان بیشتری از زحمت را  ،زحمت دردناکی که ما برای دفع کردن درد»  د، یعنیکن می

حاصل از محصول کار در طول زمان، و دردِ ( مطلوبیت)توصیف لذت « .مکنی تحمل می
محور افقی . ناشی از زحمت کارِ الزم برای تولید این جریان از محصول، دشوار نیست

و )مثبت  نهایی گیرد؛ محور عمودی مطلوبیت میمقادیر زمان کار و محصول را اندازه 
محصولِ در حال رشد از ( و نزولیِ)مثبت نهایی ربع باال مطلوبیت . سنجد را می( منفی

( عدم مطلوبیت)یش دهد؛ ربع پایین دردِ در حال افزا زمان افزایش یافته کار را نشان می
که طی آن، طبق آن چه در )دهد  کار بعد از مقدار معینی از زمانِ کار شده را نشان می

رسد که مطلوبیت  لذت ناشی از کار، زمانی به حداکثر می(. نمودار آمده، خوشایند است
، که به این وسیله (UE=ED)شوند  نهایی محصول و عدم مطلوبیت نهایی کار برابر می
 (.OE)شود  میزان بهینه زمانی که کار شده است، تعیین می

نسبت مبادله کاالها در درازمدت با »ه را بسط داد که جِوُنز از همین جا این گزار
او از . «شود شده تولید است، منطبق می وری، که معكوس نسبت هزینه تمام نسبت بهره

کاالها در هر بازاری به نسبت مقادیر تولید شده به وسیله همان »این گزاره نشان داد که 
معین، نظریه مطلوبیت ارزش به طوری که، تحت شرایط « شوند مقدار کار مبادله می
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، او تعدادی سپس. های مبادله کار محض هماهنگ کرد توان با نظریه نسبت جِوُنز را می
نشان داد و سعی کرد خستگی را بر حسب تالش  به تولید راهای دیگرِ مربوط  از گزاره

 . گیری کند عضالنی اندازه

 
 تخصیص کار 3-10شكل

نظریه کارِ جِوُنز تلویحاً نشان داد که پاداش برای کار، با قیمتی که باید برای 
محصولی ( ارزش)کار در عمل پرداخت شود، عبارت از مطلوبیت « زحمت دردناکِ»

 . است که حاصل کار است
 

 کارل منگر  10-5-2
که در آن زمان )در گالیسیا در جنوب لهستان  1640در سال ( 1640-1121) 1کارل منگر

از دانشگاه  1617وی در سال . متولد شد( مجارستان بود-بخشی از امپراتوری اتریش
شغل  را که انتشار داد، « اصول علم اقتصاد»کتاب . خارکوف دکترای حقوق گرفت

در همین دانشگاه به  1671ر سال تدریس در دانشگاه وین به او پیشنهاد شد و سپس د
مسائل اقتصادی و جامعه » با انتشار کتاب  1671وی در سال . درجه استادی رسید

ای  ریخت که حمله ها روشآب سردی بر آتش مباحثات مربوط به اختالف « شناسی

                                                                                                                                        

1. Carl Menger 
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وقتی اشمولر به انتقادات او پاسخ نوشت، منگر . علیه مكتب تاریخی جوان آلمان بود
اشتباهات »ای تحت عنوان  خود را دوچندان کرد و در جزوه کوبندهشدت حمله 
منتشر شد، انتقادات را تیزتر  1664که در سال « گرایی در اقتصاد سیاسی آلمان تاریخی
این کتاب اختالف میان دو طرف را دامن زد و شكاف میان مكتب اقتصادی آلمان . کرد

 . ده استو اتریش را چنان عمیق کرد که تاکنون باقی مان
منتشر شد، یعنی درست در همان  1671منگر در سال « اصول علم اقتصاد»کتاب 
سه سال بعد، یعنی در . جونز انتشار یافته است« نظریه اقتصاد سیاسی»سالی که کتاب 

این سه  ،والراس از چاپ بیرون آمدتألیف  «عناصر اقتصاد محض »، کتاب 1674سال 
 تولید را رد کرده و اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی را نفر نظریه ارزش بر مبنای هزینه

دیگر این سه   ،1100در حدود سال . وش جدیدی در اقتصاد مطرح کردندرعنوان   به
لیكن، این . تثبیت شده بودند« گرایی انقالب نهایی»گذاران  پایهعنوان   به اقتصاددان

اند، کامالً  مزمان انتشار دادههطور   به منگر و والراس آثار خود را  حقیقت که جونز،
تصادفی است، چرا که هی  یک از دیگری خبر نداشت و اصوالً هر کدام از مطالعه 

 . اند متون متفاوتی الهام گرفته
منگر به نظریه ارزش اختصاص داده شده و « اصول علم اقتصاد»نیمه اول کتاب 

او تحلیل   «اقتصاد سیاسینظریه »به ویژه در سه فصل اول آن نظر جونز بر اساس کتاب 
منگر بر خالف جونز، بحث خود را بر مبنای حداکثر کردن لذات قرار نداده، . شده است

های ریاضی  بلكه بر مبنای رفع نیازهای نظری گذاشته و از استفاده از نمودار و فرمول
گذاری کاالهای  گذاری کاالهای تولیدی و ارزش او میان ارزش. خودداری کرده است

شود و معتقد است که تنها تفاوت میان این دو این است که  فی فرقی قائل نمیمصر
منگر قویاً به این نكته که کاالهای . کند غیرمستقیم مرتفع میطور   به اولی نیازها را

داشت و ساختار تولید را مراحل تأکید  تولیدی و مصرفی مكمل هم هستند،
اعتقاد داشت که نیازهای بشر متفاوتند و منگر . دید کننده کاالها و خدمات می تكمیل

شود و به تدریج به  تالش برای رفع نیازها ابتدا از رفع نیازهای حیاتی شروع می
جدول مشهوری که . رسد تا کالً تمامی نیازها مرتفع شوند تر می نیازهای کم اهمیت

طلوبیت قابل داللت بر این امر دارد که م  منگر برای نشان دادن این مسأله تنظیم کرده،
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 گیری میسر است و تنها دهد که چگونه این اندازه گیری است ولی نشان نمی اندازه
 . ضمنی اشاره دارد که مطلوبیت نهایی نزولی استطور   به

کند، یعنی  بیان می« زیان»منگر سپس ارزش کاالهای تولیدی را بر حسب اصل 
. توانست تولید شود فی که میای مصربستگی دارد به کاالهها  آن معتقد است که ارزش

لذا بر این اساس، ارزش کاالهای مصرفی توسط ارزش کاالهای تولیدی مورد استفاده 
شود، بلكه برعكس، ارزش کاالهای تولیدی بر اساس ارزش  معین نمیها  آن در تولید

 . 1گردد کنند، تعیین می کاالهای مصرفی که تولید می

 
 آلفرد مارشال 10-5-9
از کالج  1615در سال . در لندن متولد شد 1642در سال ( 1642-1124) 2مارشالآلفرد 

از همان سال به . سنت جان در کمبریج لیسانس ریاضی با درجه ممتاز اخذ نمود
مدیر عنوان   به سال 5به مدت  1677از سال . تدریس ریاضی در همان کالج مشغول شد

ل کار گردید و سپس به کمبریج برگشت و استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بریستون مشغو
در کمبریج باقی ماند و در این سال شاگرد  1106و تا زمان بازنشستگی در سال 
 . برجسته او پیگو جایش را گرفت

وی ریاضیدان . چهره مسلط اقتصاد انگلستان بود 1130تا  1610مارشال از دهه 
عالی بود و در واقع قدرت درک ریاضی او بسیار بیش از اقتصاددانان ریاضیدانی مثل 

های خود را پانویس  لیكن، همواره بخش ریاضی نوشته. جونز و والراس بوده است
 . د بازرگانان کتاب را بخوانندداد و امیدوار بود که این کار باعث شو می

در همه عمر که  حالی در های بزرگی به نظریه تعادل ایستا کرد، مارشال کمک
قیمت از . پروراند آرزوی یک مدل تعادل پویا را که خود نتوانست تنظیم کند، در سر می

گوید هر دو تیغه قیچی برای  او می. شود نظر او همواره توسط عرضه و تقاضا تعیین می

                                                                                                                                        

 
منظور این است که مبنای ارزشی کاالهای مصرفی را هزینه تولید آن نمی دانستند بلکه ارزش مصرف .  

 .کاالها را تعیین کننده بهای آن ها می دانستند

2. Alfred Marshall  
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با این وجود تالش زیادی کرده تا نشان دهد که این مطلب توسط . بریدن الزمند
 . اقتصاددانان کالسیک پیش از او درک نشده است

مارشال عمیقاً به مالكیت خصوصی و نقش بازار معتقد بود، ولی هم اوست که 
آورد،  میبهترین استدالالت را علیه این که بازار آزاد بیشترین رفاه اقتصادی را فراهم 

های صنفی و حتی سوسیالیسم  گردآوری کرده و همواره گرایش مبهمی به سوی اتحادیه
 . نشان داده است

 1610، که در سال «اصول علم اقتصاد»مارشال عالوه بر کتاب معروف خود، 
پول، »و « صنعت و تجارت»، «اقتصاد صنعت»های  منتشر شد، چند کتاب دیگر به نام

 علم اقتصاد را نیز منتشر کرد اما هی  یک به اندازه کتاب اصول «اعتبار و بازرگانی
 . شهرت پیدا نكرد

 
 استخراج منحنی عرضه مارشالی 10-5-9-1

این . د بنا نهادخو( یا ستانده)در نظریه تولید   ها را بر منحنی عرضه شال بنیانمار
ها  و تغییرات کمی آن بحث نقش عوامل تولید، زمین، کار، سرمایه و سازمان و نیز رشد

قوانین بازده را مطرح کرد که در آن در زمینه بهره وری، . وری را نشان داد در بهره
های صعودی با  برداری از زمین و بازده های نزولی با بهره حداقل از لحاظ تاریخی بازده

 . بود مرتبطسازماندهی برتر و بنگاه اقتصادیِ بزرگ در بخش صنعت 
های تمام شده عوامل  مجموع هزینه ،قیمتِ عرضه کاالمارشال از  منظور

مارشال در مورد  منظوراز این رو، . کنند گوناگونی است که به تولید آن کمک می
ای  های سرمایه های کارِ زحمت شخصی و هزینه های واقعی تولید بر اساس هزینه هزینه

توان بر حسب اصطالحات پولیِ هزینه تولید معنایی  امساک و انتظار را فقط می
مارشال هشدار داد که ماهیت و نوع این مخارج تولیدی مستقل از . بینانه بخشید واقع

ها تحت تاثیر مدت زمانی هستند که تحقیق در  به عالوه آن. ستمقیاس ستانده نی
خصوص عرضه به آن اشاره دارد، تعدادی از عوامل تولید رشد کندی دارند و مضمحل 

 .گذارد شوند و این موضوع بر تحلیل اثر می می
ین کننده برای رفع ا های ساده بر مبنای برخی فر  ،4-10 با عنایت به نمودار

رضه مدت ارزش تخمینی خدمات ع نی کوتاهگونه منحال نشان داد که چمشكالت، مارش
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با . توان برای بنگاه اقتصادی مشخص و سطح ستانده معین ایجاد کرد شده را می
کاال روی محور « عرضه شده»گیری قیمت عرضه روی محور عمودی و مقدار  اندازه

ل مورد نیاز به منظور های عرضه عوام ، قیمتOMافقی، برای هر مقدار محصول، فرضاً 
 OMنشان داد که کل قیمت عرضه برای مقدار  pتوان با نقطه  تولید آن مقدار را می

 : گونه است توضیح خود مارشال این. است
پارچه  OMمخارج تولید بنگاه نمونه خود را، موقعی که مقدار  ما فر  کنید که

و سرمایه در گردش که قیمت عرضه پشم  Mpl( یک: )شود، در نظر بگیریم تولید می
ها  ها، دستگاه فرسایش و استهالک ساختمان p1p2 (دو)شود،  در ساخت آن مصرف می

 P3P4( چهار)بهره و بیمه تمام سرمایه،  P2P3( سه)و دیگر سرمایه ثابت منطبق با آن، 
عایدات ناخالص  p4p( پنج)کنند، و  که در کارخانه کار می مزد افرادی مجموع دست
به این . گیرند و هدایت کار را به عهده می می کنند خطر قبولکه  افرادیمدیریت و نیز 

ها  کند، هر یک از آن حرکت می p1 ،p2 ،p3 ،p4به طرف  Oاز  Mترتیب، موقعی که 
ترسیم شده است، به  pکنند و منحنی نهاییِ عرضه که به وسیله  را ترسیم می ای منحنی

با این عنوان که بر حسب تلفیق منحنی تقاضا برای عوامل گوناگون تولید این ترتیب 
 . پارچه به دست آمده است، نشان داده خواهد شد

اجزای تشكیل دهنده قیمت . به ماهیت تعادل جزئی این تحلیل باید توجه کرد
بنابراین، فر  بر این است که مقادیر الزم از . عرضه یک کاال معین فر  شده است

این فرضی معقول برای فرد تولیدکننده است، . هایشان معلوم است این عوامل و قیمت
وری که تصمیمات مربوط به ستانده نتواند به ویژه اگر واحد تولیدی کوچک باشد، به ط

اما اگر کاالی تولید شده به . ای معنادار بر بازارهای داده و قیمت اثر بگذارد به گونه
 ،(کاال)  داشته باشد، تغییرات در ستاندهمقدار زیادی داده نسبتاً کمیاب برای تولید نیاز 

عرضه مورد نظر دیگر های  قیمت آن را باال خواهد برد، به طوری که فر  قیمت
 . ها پایدار باشد تواند برای داده نمی

نشان داده زیر مارشال همچنین هشدار داد که منحنی عرضه صعودی که در شكل 
های تمام شده بیش از آن نسبتی باال  که هزینه دارد، به این فر  تلویحی بستگی هشد
های نزولی عمل  وضعیت بازده ، یعنی بنگاه دریابد میکه ستانده افزایش  روند می
های صعودیِ به مقیاس در صنعت وجود دارد منحنی عرضه  اما جایی که بازده. دکن می
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های عرضه ممكن است یكی در  منحنی سایر، شودممكن است با افزایش ستانده نزولی 
های تمام شده بستگی  میان صعودی یا نزولی باشند که به تاثیر مقیاس تولید بر هزینه

 . (317: 1367واگی و گروئن وگن، ) ددار

 
 ساختار مارشالی منحنی عرضه 4-10شكل 

های اصیلی که مارشال به پیشبرد علم اقتصاد کرده و همه را  از میان همه کمک      
تحلیل تعادل : توان این موارد را متمایز کرد های گذشته نامیده، می متواضعانه دانش زمان

مدت و بلندمدت، حساسیت قیمت در مقابل تغییرات  جزئی، تمیز تفاوت میان کوتاه
کننده، تحلیل شرایط تعادل با ثبات، تمایز میان  و مصرف کننده تقاضا، مفهوم مازاد تولید

های داخلی و خارجی ناشی  ، تمیز تفاوت میان صرفهصعودیو  نزولیصنایع با هزینه 
کند زیرا رفاه  از مقیاس تولید، انتقاد به اینكه رقابت کامل رفاه اجتماعی را حداکثر نمی

مالی از جمله اخذ مالیات از صنایعی های  توان از طریق اعمال سیاست کل را همواره می
... و های کاهش یابنده دارند،  که هزینه فزاینده دارند و کمک مالی به صنایعی که هزینه

 . اند بعضی از این مفاهیم اکنون جزء الینفک کتب درسی علم اقتصاد شده .باال برد
تند و کردند که منابع عرضه در اقتصاد ثابت هس جونز، منگر و والراس فر  می

ولی مارشال این حقیقت را از یاد . توزیع این منابع میان مصارف مختلف است ،مشكل
توانند رشد کنند و لذا رشد جمعیت و انباشت سرمایه،  نبرد که در طی زمان، منابع می

 ، مسائل واقعی اقتصاد به حساب اشاره ای نشودهای فنی  پیشرفتبه حتی اگر 
 .آیند می
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 اجورثفرانسیس  10-5-9
از  1615در ایرلند متولد و در سال  1645در سال ( 1645-1121) 1فرانسیس اجورث

در کالج کینگز لندن به درجه  1665در سال . دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل گردید
به استادی کرسی اقتصاد سیاسی دانشگاه آکسفورد دست  1611استادی رسید و در سال 

 . یافت
او نخستین کسی است . علم اقتصاد قابل مالحظه استکمک اجورث به پیشبرد 

 که قانون بازده نزولی را بر حسب کاهش تولید نهایی یک عامل تولید بیان داشت،
قبل از او دیگران همواره این قانون را بر حسب کاهش تولید متوسط عامل که  حالی در

ی را تعریف او نخستین کسی است که تابع مطلوبیت عموم. کردند تولید تعریف می
کرد، که مطابق آن مطلوبیت یک کاال فقط به مقدار مصرف آن توسط شخص بستگی 
وسیله  ندارد، بلكه وابسته به مصرف دیگر کاالها توسط شخص نیز هست و بدین

بالگ، ) مكمل بودن کاالها رابه متن نظریه مطلوبیت آورد موضوع جایگزینی و
1375 :4.) 

ترکیبات )تفاوتی را معرفی  های بی نحنیاو همچنین اولین کسی است که م
 اما. کرد (دهد که برای شخص مطلوبیت یكسانی دارند مختلف دو کاال را نشان می

ای  خدمت اجورث به علم اقتصاد، ارائه نظریه هسته مرکزی در اقتصاد مبادلهترین  مهم
بادله کنند خواهند م تعدادی بازرگان را در نظر بگیرید که کاالهایی دارند که می. است

توانند به تنهایی وارد مبادله شوند یا با  میها  آن .بدون این که بازاری وجود داشته باشد
دیگران ائتالف کنند تا وضع بهتری پیدا کنند و خالصه هرگونه توافقی میسر است، فقط 

دهد که هرگاه تعداد  اجورث نشان می. هر بازرگان باید نتیجه نهایی مبادله را بپذیرد
اشی از اتفاق آراء بازرگانان خیلی زیاد شود، هسته مرکزی توزیع نهایی کاالها ن

ها در شرایط  بازرگانان روی شرایط مبادله است، به همان ترتیبی که در نظام قیمت
این نظریه از نظر طرفداران نظریه بازیها در اثبات وجود . شود رقابت کامل مشاهده می

 . تعادل عمومی به روش والراس اهمیت فراوانی دارد

                                                                                                                                        

1. Francis Ysidro Edgeworth  
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که استفاده از اخالق  «روحیات ریاضی»کتاب  1661اجورث در سال 
 1667وی در سال . آورد گرایی در زندگی اقتصادی است را به رشته تحریر در مطلوبیت

اجورث . نمودتألیف  گیری مطلوبیت درباره اندازه« متریک»عنوان  کتاب کوچكی تحت
مقاالتی راجع به »در سه مجلد تحت عنوان  1125مجموعه مقاالت خود را در سال 

 .منتشر کرد« اقتصاد سیاسی
 

 جعبه اجورث 10-5-9-1
برای تجزیه و تحلیل منافع بالقوه ناشی از مبادله، از دیاگرامی استفاده اجورث   
این . وجود دارند Yو  Xدو کاالی مصرفی . کند که به جعبه اجورث مشهور است می

به عالوه فقط دو فرد در اجتماع . کاالها در میزان ثابتی به طور مطلق موجود هستند
هستند اما نسبت موجودی  Y  و Xای از  آنان در آغاز مالک موجودی. B و A. هستند

کردیم که موجودی خود را تعیین  به آن اندازه نیست که اگر هر کدامشان را مجاز می
به  Aاین مسئله به طور هندسی از طریق ایجاد یک مبداء برای . نمودند کنند چنان می

مالک آنهاست در طول محور عمودی  Aو قرار دادن مقادیر دو کاالیی که فرد  OAنام 
نگه  Aکه توسط  Xمقدار   OAبنابراین از مبداء . و محور افقی نشان داده شده است

روی محور عمودی طراحی Y (YA )روی محور افقی و مقدار   (XA)شود  داشته می
ساخته  Aو در کنار نمودار فرد  OBبا مبداء  Bنمودار مشابهی برای فرد . شده است
 . اند نشان داده شدهو نمودار اصلی در قسمت الف این د .شده است
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 ساختن دیاگرام جعبه اجورث 5-10نمودار 

 
چرخانده می  درجه به سمت چپ به نحوی 160ه به انداز Bحال نمودار فرد 

نشان داده ( ب)که به طور واقعی رو به پایین وارونه شود آن طور که در قسمت  شود
هم تشكیل  دار بهدو نمو متصل شدنسپس دیاگرام جعبه اجورث به وسیله  ؛شده است

 Yشود در حالی که طول محور  می XA+XBعبارت از جمع  Xطول محور . شود می
دهند که  ای را تشكیل می دو نمودار جعبه .گردد می YA+YBعبارت است از جمع 

نمودار  .های مربوط به هر دو فرد است دارای طول و ارتفاع معادل با جمع موجودی
 . دهد جعبه اجورث را توضیح میزیر 

باشد  می Bو  Aرا که در تملک  Yو  Xکل موجودی از زیر  در نمودار Dنقطه 
ها  از آنجا که جمع. کند شروع می Yواحد از  YAو  Xاز  XAبا  Aکند فرد  بیان می

 Yواحد از  YB=Y-YAو  Xواحد از   XB=X-XAباید ابتدا  Bثابت هستند فرد 
 .داشته باشد

هر اندازه از یک . کند را توصیف می Y و Xتوزیع  ای در جعبه اجورث هر نقطه
 OAبه  Dهر قدر نقطه . است Bنیست در تملک فرد  Aکاال که در اختیار فرد 
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به ما  OBبه سمت  Dحرکت  .باشد بیشتر می Bمتعلق به فرد  Y  و X. تر باشد نزدیک
 . از کل موجودی سهم بیشتری دارد A که فرد نشان می دهد

 

 
 دیاگرام جعبه اجورث 1-10نمودار 

 
تجزیه و تحلیل شده زیر مسئله مبادله به وسیله دیاگرام جعبه اجورث در نمودار 

دهد و ما  اکنون ابعاد این دیاگرام جعبه اصلی، پراکندگی غذاها را نشان می. است
 Y و Xترکیبات  IAمنحنی . ایم را نیز به آن افزوده B  و Aتفاوتی افراد  های بی منحنی

طبق معمول . دهد کند نشان می میزان مطلوبیت یكسانی ارائه می Aرا که به شخص 
IIA  دهنده سطح مطلوبیت باالتری از نشانIA است .IIIA  برIIA  رجحان دارد و به

 . شود اضافه می Bبا حرکت به سوی مبداء  Aبه طور کلی بهزیستی  .همین ترتیب
برخوردار  Aنیز از رضایت بیشتری با حرکت به سمت مبداء  Bدر مقابل 

 . ه شده استنشان داد Dفر  کنید که موجودی اولیه به وسیله نقطه . شود می
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 تعادل عمومی مبادله 7-10نمودا

 
A  دارایXA  واحد ازX  وYA  واحد ازY به نحو مشابه فرد . باشد میB  به

را روی  Aموجودی اولیه، فرد . باشد می Y و Xواحد از  YBو  XBترتیب دارای 
، نرخ Dدر نقطه . دهد قرار می IBرا روی منحنی  Bو فرد  IIAتفاوتی  منحنی بی

داده شده است نسبتاً باال نشان  'TTکه بوسیله شیب  Aفرد  Yبرای  Xنهایی جانشینی 
به منظور بدست آوردن یک واحد  Yواحد از  3تمایل به گذشت از  Aفرد . است

 .دارای نرخ نهایی جانشینی کمتری است Bدر همین نقطه فرد  .دارد Xاضافی از 
به عبارتی دیگر می توان اظهار  .نشان داده شده است 'SSهمانطور که به وسیله شیب 

به عنوان مثال . نسبتاً باالتری دارد Xبرای  Yنرخ نهایی جانشینی  B فرد داشت که
برای بدست آوردن یک  Xواحد  4نظر کردن از  مایل به صرف Bممكن است فرد 

 . باشد  Yواحد از 
 ،ی تجارت با هم آزاد باشندموقعیتی این چنین همواره در صورتی که گروهها برا

دهد و در عو   می Bرا به  Yمقداری  Aفرد  ،Dنقطه  در. منجر به مبادله خواهد شد
X اگر فرد . رسند دقیقاً قابل تعیین نیست دادوستدی که دو فرد به آن می. گیرد میB 
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به نقطه  IIAدر طول  Aموجب حرکت  می تواند ،تری باشد مذاکره کننده با مهارت
P2 د و تمامی منافع تجارت نصیب شوB که از . شود میIB  بهIIB ممكن . پرد می

 IIIBبه  IIBببرد و بدین وسیله رضایت خود را از  P3معامله را به نقطه  Aاست فرد 
بسیار  Dبا شروع از نقطه . باقی بماند IBدر  Bافزایش دهد و سطح مطلوبیت فرد 

 P4ای مثل  شاید در نقطه P3و  P2ای بین  احتمال دارد که مبادله نهایی منجر به نقطه
دهنده سطوح مطلوبیت باالتری برای هر کدام  تفاوتی نشان های بی گردد که در آن منحنی

باشند و بنابراین هر دو از طریق مبادله وضع بهتری پیدا  بوده و بر هم مماس می
کننده نقطه دقیق  ها و موجودی اولیه آنهاست که تعیین ارت در چانه زدناما مه. اند کرده

هر فرد وضع بهتری پیدا کرده است بدون اینكه  P3و  P2بین نقاط . تعادل است
موجب گردد دیگری وضع بدتری پیدا کند و یا اینكه هر دو از طریق ارتقاء به 

 . اند تفاوتی باالتر وضع بهتری پیدا کرده های بی منحنی
برای هر دو  Yبرای  Xدر جعبه اجورث مبادله تا زمانی که نرخ نهایی جانشینی 

اگر دو نرخ نهایی از هم متفاوت باشند یک یا . یابد کننده یكسان گردد استمرار می مبادله
توانند از مبادله منتفع شوند و احتیاج نیست که هی  کدام از آنها متضرر  هر دو گروه می

. افتد اتفاق میفوق  در نمودار P1 ،P2 ،P3 ،P4ه فقط در نقاطی مثل تعادل مبادل. شوند
شود که عبارت از  منحنی قرارداد در مبادله نامیده می 'CCمكان هندسی این نقاط یعنی 

و یک منحنی  Aتفاوتی از  ای است که تمامی نقاط تماس بین یک منحنی بی منحنی
 .(314: 1360حانی، حسن، سب. )کند را به هم مرتبط می Bتفاوتی از  بی

 

 آرتور پیگو 10-5-6
وی در سال . در جنوب انگلستان متولد شد 1677در سال ( 1677-1151) 1آرتور پیگو
تدریس اقتصاد در دانشگاه کمبریج را شروع کرد و بدون وقفه تا جنگ جهانی  1106

سخنرانی برجسته شناخته شد و عنوان   به در ابتدا پیگو. دوم به این کار مشغول بود
در اشاعه اقتصاد « هر چه بخواهید آلفرد مارشال گفته است»اصرار او به دانشجویان که 

 . ای ایفا کرد های بین دو جنگ نقش عمده مارشالی در سال

                                                                                                                                        

1. Arthur Cecil Pigou  
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 به چاپ رسید، مفهوم 1120که در سال « اقتصاد رفاه»  پیگو در کتاب اصلی خود،
 اد را که توسط مارشال مطرح شده بود شرح و بسط داد وعوامل خارجی بر اقتصتأثیر 
بدین معنی است که عوامل خارجی، تأثیر  .نظریه مداخله دولت مطرح ساختصورت  به
دیگر شود، و در  های املعامل اقتصادی باعث سود یا زیان ععمل غیرارادی یک  اگر

نتیجه، هزینه یا سود خصوصی یک فعالیت اقتصادی با هزینه یا سود اجتماعی آن 
مداخله  ،او معتقد بود که نارسایی عملكرد بازار در این موارد. خواهد داشتتفاوت 

یا پرداخت کمک مالی برای پر کردن شكاف میان سود یا   دولت را به شكل اخذ مالیات،
 . سازد عمومی الزامی می زیان بخش خصوصی و

پیگو در واقع بیان همان اقتصاد رفاه قدیمی است به این « اقتصاد رفاه»کتاب 
مفهوم که پیگو مقایسه مطلوبیت میان افراد را به مثابه یک کار علمی، کامالً درست 

گرفت که هرگونه افزایش درآمد ملی که باعث نشود درآمد  لذا، نتیجه می. دانست می
 (. 34: 1375بالگ، ) ر به افراد غنی منتقل گردد، نوعی بهبود رفاه اقتصادی استافراد فقی

بسیاری از آثار پیگو حاوی نكاتی است که بعدها در علم اقتصاد و به خصوص 
مفهوم « بیكاری»پیگو در کتاب  ،برای نمونه. نظریه پولی مورد توجه قرار گرفت

سال بعد به او رشک برده است و نیز  23را مطرح کرده که کینز « ضریب بودجه متعادل»
اثر موازنه »نوشت، مفهوم « ارزش پول»تحت عنوان  1117که در سال ای    در مقاله
پول، بهره »را مطرح کرد که اقتصاددان دیگری به نام پاتینكین در کتاب مشهور « واقعی
 . کرد، به نام خود شرح و بسط داده استتألیف  1151که در سال « ها و قیمت

 
 تشریحی فصل دهم سؤاالت

 . ها را بیان کنید ترین آراء و عقاید نئوکالسیک مهم .1

 . به طور خالصه عقاید لئون والراس را بیان کنید .2

 . خالصه بیان کنیدطور   به یک اقتصاددان نئوکالسیکعنوان   به عقاید ویلیام جونز را .3

 . های اقتصادی کارل منگر را توضیح دهید اندیشه .4

های سایر  های او را با اندیشه های آلفرد مارشال را بیان کنید و تفاوت اندیشه نظریه .5
 . اقتصاددانان نئوکالسیک توضیح دهید
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 ای فصل دهم گزینه چهار سؤاالت
معمول تجزیه و تحلیل خود را بر اساس فرو  چه بازاری طور   به ها مارژینالیست .1

 اند؟  قرار داده

 انحصار کامل              (ب رقابت کامل (الف
 انحصار چندجانبه ( د رقابت انحصاری (ج
 کرد؟ لئون والراس از چه نوع دخالتی توسط دولت در اقتصاد حمایت می .2

 تعیین دستمزد برای کارگران                 ( الف
 حمایت از تولیدات داخلی ( ب
 تملک اراضی مزروعی توسط دولت         ( ج
 تملک کارخانجات بزرگ و صنایع مادر ( د
مجموعده مقداالتی در مدورد مسدائل اقتصدادی تحدت        1662در سال  کدام اقتصاددان .3

منتشدر کدرد کده در آن آزادی تجدارت را محكدوم و از      « دولت و نیروی کدار »عنوان 
 . اندیشانه دولت در امور دفاع کرد مداخله مصلحت

 ویلیام جونز ( ب لئون والراس( الف
 آلفرد مارشال  (د کارل منگر (ج
شود  به عقیده وی ارزش کاالهای مصرفی توسط ارزش کاالهای تولیدی معین نمی .4

به ها  آن بلكه ارزش کاالهای تولیدی بر اساس ارزش کاالهای مصرفی که در تولید
 . شود روند تعیین می کار می

 لئون والراس ( ب آلفرد مارشال( الف
 گر کارل من( د ویلیام جونز( ج
توانند رشد کنند و  میدر طی زمان منابع یک از دانشمندان زیر،  برطبق عقاید کدام .5

  عرضه منابع در اقتصاد ثابت نیست؟

 آلفرد مارشال ( ب کارل منگر( الف
 ویلیام جونز ( د لئون والراس( ج
  ترین خدمت اجورث به علم اقتصاد کدام گزینه است؟ مهم .1

 نزولی ارائه نظریه قانون بازدهی( الف
 ارائه نظریه تابع مطلوبیت عمومی ( ب
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 تفاوتی    بی های    ارائه نظریه منحنی( ج
 ای  ارائه نظریه هسته مرکزی در اقتصاد مبادله( د
 23پرداخته است که کینز « ضریب بودجه متعادل»او در کتاب بیكاری خود به مفهوم  .7

 .سال بعد از او در این زمینه به او رشک برده است

 فرانسیس اجورث ( ب آرتور پیگو( الف
 لئون والراس ( د آلفرد مارشال( ج

 
 .کنند او معتقد بود که منابع عرضه در اقتصاد ثابت نیستند و در طول زمان رشد می. 6

 منگر (جونز                                ب (الف
 مارشال (والراس                                 د (ج

به چاپ رساند که 1120را در سال « اقتصاد رفاه» مشهور خود تحت عنوانوی کتاب . 1
شرح و بسط  ،در آن تاثیر عوامل خارجی در اقتصاد را که توسط مارشال مطرح شده بود

 .داد
 پیگو( د              والراس (ج           منگر (ب           جونز  (الف 
که در همه عمر آرزوی  حالی ا کرد، درهای بزرگی به نظریه تعادل ایست وی کمک. 10

 .پروراند یک مدل تعادل پویا را که خود نتوانست تنظیم کند، در سر می
 فرانسیس اجورث ( ب آرتور پیگو( الف
 لئون والراس ( د آلفرد مارشال( ج



 

 

 

 

 یازدهمفصل 

 مكتب کینزی

 هدف کلی 
تأثیر  های کینز و هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با اندیشه

های اقتصادی موجود و  های وی بر تفكرات اقتصادی و انتقادات او از نظام اندیشه
 . راهكارهایش برای حل مشكالت اقتصادی زمان وی آشنا شوند

 
 های رفتاری  هدف

 : دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
 . را بیان کنند کینزی گیری و فرو  اصلی مكتب چگونگی شكل .1

ها و اختالف نظریات مكتب کینزی را با سایر مكاتب خصوصاً مكتب  تفاوت .2
 . نئوکالسیک بیان کنند

ورد تحلیل برخی عقاید مهم مكتب کینزی را بشناسند و در رابطه با مسائل اقتصادی م .3
 . قرار دهند

ها را برای حل بحران اقتصادی شناخته با راهكارهای  راهكارهای پیشنهادی کینزین .4
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 . ها مقایسه کنند مكاتب دیگر از جمله کالسیک

 .را بشناسند 1130راهكار کینز برای حل مشكل بحران بزرگ در دهه  .5

 
 مقدمه

پدرش جان نویل کینز از استادان . در لندن به دنیا آمد( 1663-1141) 1جان مینارد کینز
کینز در کالج راتون و سپس در کینگز کالج . دانشگاه کمبریج در رشته اقتصاد بود

او در . کمبریج تحصیل نمود و در این کالج در رشته ریاضیات به درجه ممتاز رسید
در این . فعال بود 2دوره کارشناسی در چندین انجمن دانشجویی از جمله انجمن مباحثه

. مور برخورد داشت.ای.راسل و جی نجمن با بزرگانی چون مک تگرت، برتراندا
با وزارت امور  1107آغاز شد و در سال  1105مندی کینز به رشته اقتصاد از سال  عالقه

هند همكاری نمود که اولین کتابش در زمینه اقتصاد نتیجه این همكاری بود که به نام 
او مدتی شاگرد آلفرد مارشال . انتشار یافت 1113در سال « 3پول رایج هندی و مالیه»

با شروع جنگ جهانی . بود و به دعوت وی به کار تدریس اقتصاد در کمبریج پرداخت
کننده در  شرکتعنوان   به او به وزارت دارایی انگلستان رفت و نهایتاً 1117اول در سال 

عنوان   به ذاکراتماز عضویت در این  1121مذاکرات صلح انتخاب گردید و در سال 
آثار »مشاور اقتصادی نمایندگان انگلیس استعفا کرد و کتابی را در این رابطه با نام 

وی در این کتاب دالیل مخالفت خود را با شرایط سنگین  .نوشت« 4اقتصادی صلح
های  در ادامه نیز با انتشار کتاب. غراماتی که متفقین بر آلمان تحمیل نمودند، توضیح داد

رفرم »و « 1آثار اقتصادی سیاست چرچیل»و « 5کتاب احتماالت» های به نامدیگری 
نخست وزیر مشهور انگلستان و   انتقادات تندی را علیه وینستون چرچیل،« 7پولی
نظام اقتصاد  ،به بعد 1121خصوصاً از سال  ،در زمان کینز. های او ارائه داد سیاست
ار داشت که با بحران بزرگ اقتصادی و داری در دوران رکود و بحران بزرگ قر سرمایه

( 1145)آغاز شد و تا پس از جنگ جهانی دوم  1121استریت در سال  سقوط وال
مشكل ایجاد شده در آن دوره بیكاری بسیار باال در کشورهای ترین  مهم .خاتمه نیافت

کینز درصدد حل مشكل برآمد و  ،در چنین شرایطی. غربی خصوصا ً انگلستان بود

                                                                                                                                        

1. John Maynard Keynes 
2. Discussion Society 
3. Indian Currency and Finance  
4. Economic Consequences of the Peace  
5. A Treatise on Probability  
6. Economic Consequences of W.Churchill  
7. A Tract on Monetary Reform 
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. ی ارائه داد که به حل مشكالت هر چند برای دوره محدود کمک شایانی نمودنظریات
رساله »ها  آنترین  مهم آورد که در این دوران کینز چندین کتاب به رشته تحریر در

و  1130در سال « 2گذاری انداز و سرمایه پول و رابطه آن با پس»، 1130در سال « 1پولی
بود  1131در سال « 3ومی اشتغال، بهره و پولتئوری عم»ترین کتاب وی کتاب  معروف

یک اقتصاددان انقالبی و عنوان   به که وی را به نهایت شهرت جهانی رساند و وی را
از آنجا که نظریات کینز که در این کتاب ارائه شده . نوآور در علم اقتصاد معرفی کرد

از رکود و بحران بزرگ اقتصادی رهانید،  ،خصوصاً جهان غرب را ،بود جهان را
نظریات وی که به انقالب کینزی مشهور است پایه اقتصادی مكتبی شد که به نام مكتب 

 . شود   می شناخته 4کینزی
اول عقاید کینز واکنشی است در . انقالب کینزی از چهار نظر قابل بررسی است

اقتصاددانان نئوکالسیک مبنی بر اینكه  ابتدا کینز به ایمان قطعی. برابر عقاید نئوکالسیک
آید،  میدست   به مكانیسم خودکار رقابت کاملوسیله   به تعادل اقتصادی در تمام بازارها
دوم کینز نظریه جدیدی برای هر . داند ها را منسوخ می حمله کرده و فرو  نئوکالسیک

ها به ویژه  کالسیکرغم نظریات نئو سوم علی. دهد بازار بر اساس فرو  جدید ارائه می
اقتصادی دارد، کینز تحلیل خود را بر اساس متغیرهای  –مارشال که بیشتر جنبه خرد 

دهد و باالخره از نقطه نظر چهارم انقالب  اقتصادی دارد ارائه می –کلی که جنبه کالن 
شود برای  های جدید در اقتصاد اثباتی محسوب می زمینهعنوان   به کینزی عالوه بر اینكه

 کند ولین بار چارچوب عملی سیاست اقتصادی را در زمینه اقتصاد دستوری تشریح میا
 (.311: 1361تفضلی، )

 محدود شرایط او اما کرد، حذف را نئوکالسیک فرو  از تعدادی کینز هر چند

 برای که دهد توسعه را عمومی نظریه یک تا کوشید کینز .کرد اعمال را دیگری کننده

 نظریه این او .باشد داشته کاربرد قابلیت اقتصادی- اجتماعی نظامهای از زیادی تعداد

 .گزیند می بر است، روانشناسانه بنیان دارای حال عین در و کلی که را عمومی تعادل
 تقسیم آن دهنده تشكیل ءجز دو به بایست را موثر تقاضای که کند می استدالل کینز

 .گذاری سرمایه و مصرف :کنیم

                                                                                                                                        

1. A Treatise on money  
2. Money and its Relation to Saving and Investment  
3. The General Theory of Employment, Interest and Money  
4. Keynesian School 
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 مصرف 11-1

 در فرد مصرف .کند می تعیین او درآمد دیگر، چیز هر از بیش را فرد مصرف

 می خرج مصرف برای که کشور درآمد از درصدی .درآمدش است از کمتر موارد بیشتر

 شگفتی جای .است شده توزیع چگونه درآمد که دارد بدان بستگی زیادی، حد تا شود،

 درآمد اگر .فقرا تا کنند می انداز پس را خود درآمد از بیشتری مقدار ثروتمندان که نیست

 بتواند که نیست ثروتمند چندان کس هی  باشد، شده توزیع متساوی نسبت با حدی تا

 اگر .باشد زیاد نسبتاً مصرف است ممكن حالت این در کند، انداز پس زیادی مقدار

 انداز پس را خود درآمد از زیادی مقدار ثروتمندان باشد، نامتساوی بسیار درآمد توزیع

 منفی، نداز ا پس با را ثروتمندان مثبت انداز پس این توانست نخواهند فقرا و کنند می

 درصدی .است سود و مزد بین ملی، درآمد توزیع مورد در دیگر نكته مهم. ندکن جبران

 پس که است مزد از درصدی از بیش مراتب به معموالً شود می انداز پس که سود از

 ملی درآمد درصد باشد، بیشتر ملی درآمد از مزد سهم قدر هر بنابراین شود، می انداز

 .بود خواهد بیشتر شود می خرج مصرف برای که

 درآمد تغیر با است ممكن شود می خرج مصرف برای که درآمد از درصدی    

 ثروت که ای جامعه در مدت بلند در که شود تصور مثال، بنابر ممكن است،. کند تغییر

 گرایشی شده، انداز پس ملی درآمد درصد شود، اضافه می افراد حقیقی درآمد و

 .داشته باشد صعودی

 شود می ثروتمند اقتصادی پیشرفت با جامعه چه هر که است باور این بر کینز    

 مصرف به نهایی میل نتیجه در و یابد می افزایش طبیعی طور آن به در پس انداز به میل

 جامعه بالفعل تولید جامعه، تولیدی توان به مصرف نسبت نسبی کاهش با .شود می کم

 سخن به .گیرد می صورت بالقوه از تولید پاینتر سطحی در است کل تقاضای تابع که

 تولید خود واقعی توان از کمتر میزانی به بازار در تقاضا کمبود دلیل به ها بنگاه دیگر،

 .ماند می بیكار انسانی نیروی ویژه به تولید عوامل از بخشی نتیجه در و کنند می

 از تدابیری اتخاذ کامل اشتغال به رسیدن و معضل این حل برای کینز راهكار  

 تولید که آنجا تا شود، جامعه در کل تقاضای افزایش به که منتهی است دولت سوی

 تواند می کلی طریق دو به دولت کینز نظر از . دافزایش یاب بالقوه تولید سطح به بالفعل

 دولتی بخش های هزینه طریق  افزایش از یكی دهد افزایش را جامعه در کل تقاضای
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 عرضه افزایش بهره با نرخ دادن کاهش طریق از دیگری و (انبساطی مالی های سیاست)

 بنگاه گذاری سرمایه هزینه های تشویق موجب که (انبساطی پولی های سیاست) پول

 کننده تنظیم عنوان به دولت ترتیب این به. دگرد می خانوارها مصرفی های هزینه ها و

 های نارسایی و ها تعادل عدم کننده مرتفع و بازار کارهای و ساز یا غیرمستقیم مستقیم

 توجیه برای مهمی اقتصادی پشتوانه کینز نظریه دیگر، سوی از .شود می تلقی آن

 عدالت مفهوم و آورد می فراهم دولت سوی ثروت از و درآمد توزیع باز های سیاست

 عنوان به بلكه اجتماعی آرمان عنوان یک به فقط نه ترتیب این به اجتماعی یا اقتصادی

 می قرار توجه ها مورد تعادل عدم کردن برطرف جهت کارآمد اقتصادی سیاست یک

 بین فقرا آن توزیع و ثروتمندان از مالیات اخذ با دولت کینز، مصرف تئوری طبق .گیرد

 رفتن باال موجب آن بر عالوه بلكه دارد برمی اجتماعی عدالت جهت در گامی فقط نه

 اشتغال وضعیت بهبود به و شده کل تقاضای نتیجه در و جامعه کل های مصرفی ینه هز

 یک افزایش که است این کینز استدالل .کند می کمک های اقتصادی فعالیت رونق و

 پس نتیجه در و آنها انداز پس افزایش به معموال منجر ثروتمندان درآمد به پولی واحد

 گیرد قرار درآمدها کم در اختیار پولی واحد همان اگر اما شود می جامعه در کل انداز

 های ترتیب سیاست این به .است کل تقاضای نهایت در و مصرف افزایش آن نتیجه

 که شد می تلقی شفابخشی داروی همانند کوتاه، چندان نه زمانی مدت کینزی اقتصادی

 عدالتی بی بر مرهمی هم و ساخت می چاره بازار را نظام عملكرد های هم نارسایی

  .بود درآمدی شكاف اقتصادی اجتماعی و های
 

 انداز کینز  توابع مصرف و پس 11-1-1
کینز معتقد است که مصرف عالوه بر داشتن یک بخش مستقل، یک بخش 

شود بین مصرف و درآمد رابطه  گیرد؛ یعنی فر  می وابسته به درآمد را نیز در بر می
عدد  aرود؛ مثالً اگر  وقتی درآمد باال یرود مصرف نیز باال می. مستقیمی وجود دارد
تر از یک در نظر گرفته شود  یک ضریب ثابت مثبت و کوچک bثابتی فر  شود و 
 : خواهیم داشت

                     C = a + bY   
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را می توان به صورت نمودار زیر  C=200+0/8Yبه عنوان مثال تابع مصرف 
شیب مثبت منحنی . محور عمودی مصرف و محور افقی درآمد ملی است. ترسیم نمود

فاصله صفر )عر  از مبداء . بستگی داردبین مصرف و درآمد مصرف به رابطه مستقیم 
 . بیانگر میزان ثابت مصرف است( 200تا 

 

 
 تابع مصرف کینز 1-11نمودار 
می توان تابع پس انداز را نیز به  Y=C+Sبا استفاده از تابع مصرف و اتحاد 

درآمد معموالً  ،مفهوم اتحاد فوق الذکر این است که در یک مدل دوبخشی. دست آورد
 از این رو، با کمک رابطه باال. یا مصرف می شود و یا به صورت پس انداز در می آید

 : می توان نوشت
Y = C+S = a+bY+S 
 

                                         S = Y-C = Y-a-bY = -a + (1-b)Y 
 

 S = -200+(1-0/8)Y = - 200+0/2Y            :در قالب مثال قبل داریم
مالحظه می . تابع پس انداز گفته می شود S = -a+(1-b)Yیعنی  فوقبه معادله 

شود پس انداز نیز تابعی خطی و مستقیم از درآمد ملی است؛ یعنی با افزایش درآمد، 
با توجه به مثال مورد نظر در سطح درآمد صفر نتیجه . پس انداز نیز افزایش می یابد

در می آید؛ یعنی پس انداز منفی وجود دارد؛ چون در مثال  S=-200معادله به صورت 
واحد مصرف وجود دارد، بدیهی  200مورد نظر فر  شده در شرایط فقدان درآمد، 

است در این صورت برای همان مصرف باید استقرا  صورت گیرد و یا از ثروت 
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نمودار زیر (. پس انداز منفی همین استمفهوم )های انباشته شده قبلی استفاده شود 
 (.273: 1365دادگر )  بیانی هندسی از تابع پس انداز را نشان می دهد

 

 تابع پس انداز کینز 2-11نمودار 

 گذاری سرمایه 11-5
 از :دارد بستگی چیز دو به شود، می پرداخت گذاری سرمایه برای که مبلغی  

 وام ی هزینه به دیگر طرف از و کند، می عاید گذاری سرمایه که این مقدار آن به طرفی

 تشخیص برای. است نیاز مورد گذاری این سرمایه مالی تامین برای که پولی گیری

 گذاری را سرمایه این بازپرداختهای بایست می گوید، می کینز گذاری، سرمایه عایدی

 عاید نخست سال دو یكی در هآنچ به فقط آنكه نه و دهیم، تشخیص آن بقاء طول در

 در فروش قیمت و آینده، در فروش مقدار به بستگی آتی عواید .کنیمسازد توجه  می

 با بود خواهد مرتبط ها زمینه این در فعاالن اقتصادی تشخیص .تشدا خواهد آینده
 گذاری سرمایه که کاالیی مورد در بخصوص و  اقتصاد آتی وضعیت از آنان تصور پیش

 عاید است ممكن گذاری سرمایهچنین  که سودی و شود می انجام آن تولید برای جدید

 . کند

 یهرنظ با گذاری سرمایه و انداز پس بازار عملكرد مورد در کینز نظریه  

پس  اینكه بر مبنی کالسیک فر  کینز، نظر به .متفاوت است کامالً کالسیكی
 مشترک عامل یک خاطر به و هستند گروه واحد یک گذاران سرمایه و اندازکنندگان
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 با که است معتقد کینز .صحیحی نیست فر  نمایند، می گذاری سرمایه و انداز پس
 نوزدهم، و هجدهم به قرن نسبت بیستم قرن در اقتصادی احوال و اوضاع تغییر به توجه

 مختلف خاطر عوامل به و هستند مختلف گروه دو گذاران سرمایه و اندازکنندگان پس

و سرمایه  ملی درآمد مستقیم تابع انداز پس لذا، .کنند می گذاری سرمایه و انداز پس
 . باشند می بهره نرخ غیرمستقیم تابع گذاری، سرمایه نهایی بازده ثبات فر  با گذاری،

S = f (y)  
I = f (i)  

 
 
 
 
 

 
 سرمایه گذاری 3-11نمودار 

 نیست، گذاری سرمایه و انداز پس کننده متعادل مكانیسم بهره نرخ کینز نظر به

 و انداز پس بازار دیگر، عبارت به .دهد می انجام را وظیفه این که ملی است درآمد بلكه
 یا تولید کننده تعیین بلكه نیست، بهره نرخ کننده تعیین اقتصاد کینزی در گذاری سرمایه
 .است ملی آمد در
 

 نظریه کینز در تقاضا برای پول  11-2
 بازار این در .کند می تعیین را بهره نرخ پول، بازار که است معتقد کینز      

 .گیرد می شكل سوداگرانه و احتیاطی معامالتی، انگیزه سه تاثیر تحت پول برای تقاضا

شود  می پرداخت گرفته وام پول برای که قیمتی است، قیمت یک ذاتاً بهره نرخ 
 کینز .شود تعیین تقاضا و ضه عر وسیله به دیگر قیمت هر همانند که رود می انتظار و

 این در. دارد پول تقاضای و عرضه به بستگی بهره .است صحیح بیان این گوید می

 تبدیل نقدینگی به فوراً بتوان که است بانكی و موجودیهای نقد پول منظور برداشت

 عواملی چه را پول برای تقاضا و .می کنند تعیین عواملی چه را پول عرضه اما .کرد

 است، مشخص زیادی حد تا وضع است، مربوط عرضه به که آنجا تا کنند؟ می تعیین

r 

I 
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 به پول عرضه بنابراین .است (دولت یا) مرکزی بانک تصمیم به منوط اقتصاد پول مقدار

 .داشت مرکزی خواهد بانک یا دولت تصمیم به بستگی باشد، که نیتی هر

 کند می  بیان را مختلف علت سه کینز .است بیشتر پول تقاضای پیچیدگی       
به  را آن آنكه جای به را خود ثروت از قسمتی یابند تمایل افراد شوند می موجب که

 افراد :ستدی و داد انگیزه نخست، .دارند نگه پول شكل به ،کنند تبدیل سودآور دارایی

 می افراد : احتیاطی انگیزه دوم، .دارند خود خریدهای روزمره برای آماده نقدینه به نیاز

 داشته برداشت قابل فوراً بانكی موجودی در حال هر در یا جیبشان، در پول خواهند

 جریمه یا سرقت، بیماری ناگهانی، نشده مثل بینی پیش رویدادی صورت در تا باشند

 انگیزه سوم، و .نشوند گرفتار رانندگی، یا اتفاقاتی مشابه در خطا علت به سنگین

که  مناسبی موقع هر از بتوانند تا باشند داشته دست در پول خواهند می افراد .سوداگری
 اوراق قیمت کاهش استثنایی حالت مثال، به عنوان  .برند سود آید، پیش ناگهان برایشان

  .قرضه اوراق و سهام

 گذاری سرمایه مقدار و مصرف مقدار از پیامدی که اشتغال کینز سطح به نظر     

 سیستم در چیز هی  .بود نخواهد کامل اشتغال لزوماً است، کشور در شده عملی

 تولید کافی مقدار موجب سرمایه گذاری و مصرف که کند تضمین که نیست اقتصادی

 را گذاری سرمایه مصرف و که نیست چیز هی  .بیانجامد کامل اشتغال به که شد خواهد
 کم تقاضای از یا ،(شود می منجر تورم به که ییتقاضا) حد از بیش تقاضای از
  .شود مانع (شود می منجر بیكاری به که تقاضایی)

 توجه که گونه آن .بود متقدمین ایهنظریه  بر دهنده تكان هایی ضربه ها ایده این

 .دانستند می عادی و طبیعی وضع را کامل اشتغال که بود متقدمین چنان تفكر کردیم
 می رد را عقیده این کینز اینک .بود عادی غیر گذران که و استثنایی بود حالتی بیكاری

 از یكی کامل اشتغال که کرد می و تاکید است، عادی وضعی کامل اشتغال وضع که کرد

  .دیگر و متعدد محتمل سطوح ی زمره در است و اشتغال محتمل سطوح
 در همواره و است بهره نرخ از مستقل پول عرضه کینزی، تئوری در که آنجا از

 تقاضای و عرضه منحنی دو تقاطع از تعادلی بهره نرخ باشد، می مشخصی ثابت سطح

 .می آید بدست ل پو
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 تعادل بازار پول 4-11نمودار 

 
 تعادل ایجاد برای الزم شرط کینزی اقتصاد در که داشت توجه نكته این به باید

 در دیگر، عبارت به .است بورس بازار یا قرضه اوراق بازار در تعادل پول، بازار در

که  E1نقطه  در . است تعادل در هم قرضه اوراق بازار حتماً پول، بازار تعادل وضعیت
در  r1محل برخورد منحنی های عرضه و تقاضای پول است بازار پول در نرخ بهره 

به  M1تغییری در عرضه پول مثال افزایش عرضه پول از  اکنون با هر .تعادل قرار دارد
M2  فوق در  نموداراد که با توجه به تعادل در بازار پول در نقطه دیگری رخ خواهد د
 پولی مقدار که دهد، می نشان نقدینگی رجحان منحنی .است r2و نرخ بهره   E2 نقطه

 قدر هر .داشت خواهد نوسان بهره، نرخ نوسان اثر در دارند، نگه خواهند می افراد که

 پول صورت به را خود دارایی از بیشتری مقدار مایلند افراد باشد، تر پایین بهره نرخ

 سطح در که بود خواهد ای بهره نرخ ، شود می ثابت واقعاً که ای بهره نرخ .دارند نگه

 خلق مرکزی بانک که پولی مقدار با باشد برابر دارند نگه مایلند افراد که پولی مقدار آن،
 .است کرده

 دارد ساختاری و عمده  نقص دو آزاد داری سرمایه نظام که است معتقد کینز    

 : از عبارتند نقص دو این .ساخت برطرف را آنها توان نمی دولت دخالت بدون که

 اقتصاد در دولت نقش .درآمد و ثروت ناعادالنه توزیع و تولید عوامل ناقص اشتغال

 به مالی سیاستهای .کرد خالصه مالی و پولی سیاست در توان می کلی طور به را کینزی

 توان با می آن طریق از که است ناظر دولت های بودجه مشی خط بر عمده طور
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 به (درآمد بازتوزیع( مالیاتی تدابیر و (انبساطی  مالی سیاست) های دولت هزینه افزایش

 بانک طریق از اصل در که پولی سیاست .پرداخت کل تقاضای ساختاری افت جبران

 ساختاری افزایش از که است میزانی به پول حجم تنظیم بر ناظر شود می اعمال مرکزی

 بنگاهها گذاری سرمایه تشویق برای مناسب سطحی در را آن و کند جلوگیری بهره نرخ

 دارای داری سرمایه اقتصاد کینز نظریه اساس بر .دهد قرار ها خانواده مصرف و

 چرخه اسیر طوالنی مدتی برای تواند می معینی شرایط در و است ادواری نوسانات

 با بایست می دولت لذا . ماند باز تولیدی منابع بهینه اشتغال تضمین از و گردد رکودی
 اشتغال تا کند تنظیم کالن سطح در را اقتصاد فعالیت پولی و مالی ابزارهای از استفاده

 مداخله اینكه دادن نشان هر چند پول گرایان با  .نماید تامین را تولیدی منابع کامل

 مردم خرید قدرت افت تورم، پیدایش موجب کالن تقاضای سطح تنظیم بمنظور دولت

 کینز کالن اقتصاد های پایه جدی نحوی به گردد، می بیكاری و رکود گسترش نهایتا و

 همچنان آن تنظیم و کالن اقتصاد بر نظارت ضرورت این همه، با اما  دنمودن سست را

 حیطه و انجام چگونگی مورد در گرچه .است مطرح دولت وظایف فهرست در

 در دولت بودجه درعمل ترتیب، هر به .دارد وجود متفاوتی نظرات وظیفه این عملكرد
 عملكرد بر چشمگیری تاثیر دارای و دهد می تشكیل را بزرگی رقم کشورها غالب

 .باشد می کالن اقتصاد

 این در عمده طور به آن بر مبتنی سیاستهای و کینز اقتصادی نظریه اصلی اشكال

 تقاضای کمبود از ناشی منحصراً را اقتصادی رکود و بیكاری مسئله دو که است نكته

 .کند می فر  مسلم و طبیعی را بالقوه و بالفعل تولید سطح میان شكاف و داند می کل

 کاهش را جامعه تولیدی توان است ممكن نهادی مشكالت انواع که است این واقعیت

 جلوی نهادی شرایط که زمانی .باشند کرده تغییر بالقوه تولید عوامل اینكه بدون دهد،

 خالصه طور به یا دولت پولی و مالی انبساطی های سیاست گیرد، می را تولید افزایش

 در اقتصادی کارهای و ساز از کینز غفلت .برد نخواهد پیش از کاری تقاضا مدیریت

 خصوص در نادرست های تحلیل و تقاضا کننده تعیین نقش بر تأکیدی تولید، عرصۀ

 نقش دولت وی برای .شد منجر کینز علمی های توصیه ناکارآمدی به سرمایه، و پول

 درآمد تر توزیع مناسب و کامل اشتغال ایجاد جهت ای کننده تعیین و مهم اقتصادی



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

599 

 بهینه غیر تخصیص نتیجه در و قتصادی ا نظام شدن تر دولتی آن حاصل که شد قائل
 .بود تورم و بیكاری گسترش وری، بهره کاهش منابع،

 

 تله نقدینگی 11-9
که فاصله قابل )کینز معتقد بود که اگر تنزل نرخ بهره ادامه یابد در حد مشخصی 

نهایت  تقاضای سوداگری برای پول حدود بی( ای از حدود نرخ بهره صفر دارد مالحظه
. اثر خواهد بود گردیده و از آن نرخ به پایین تغییرات نرخ بهره کامالً بر تقاضای پول بی

دهند که از خرید  دهد که مردم در حد نازلی از نرخ بهره ترجیح می ضیح میاو چنین تو
توانست به عمل سوداگری  اوراق بهادار دست کشیده و آن قسمت از دارایی را که می
باید در نظر بگیریم که کینز . تخصیص یابد به صورت پول نقد نگاهداری کنند

های او عمدتاً در حول دالیل  ظریهاست و ن اددان دوره بحران بزرگ و بعد از آناقتص
های پولی در آن  ها و عدم کارایی سیاست خود بحران طبق نظر کالسیک عدم رفع خودبه
 . زند زمان دور می

 
 تقاضای سوداگری برای پول و نرخ بهره برای شروع دام نقدینگی 5-11نمودار 
 

های پولی را بر تقاضای پول و  اهمیت این نظریه در این است که تاثیر سیاست
برای تشریح این نظریه نمودار فوق . کند نرخ بهره به حد معینی از نرخ بهره محدود می

نشان  iTشود با  ای را که تله نقدینگی از آن شروع می اگر نرخ بهره. کنیم را رسم می
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دهد،  که تقاضای سوداگری برای پول را نشان می M2دهیم در این نرخ بهره منحنی 
 . موازی محور افقی خواهد شد

 
 تقاضای کل برای پول در حضور دام نقدینگی 1-11نمودار

 
. کنیم مشاهده میباال در نمودار  MDتاثیر تله نقدینگی را بر تقاضای کلی پول 

موازی محور افقی خواهد شد و تغییرات نرخهای بهره  iTدر نرخ بهره  MDمنحنی 
 . تغییری در تقاضای پول نقد نخواهد داشت iTکمتر از 

دایره عملیات سیاستهای پولی که منجر به افزایش یا کاهش عرضه زیر نمودار 
باشد با توجه به منحنی  MS1اگر عرضه پول برابر . دهد گردند را نشان می میپول 

 MS2به  MS1افزایش عرضه پول از . شود تعیین می i1تقاضای پول نرخ بهره در 
به  MS2دهد، متعاقباً ادامه افزایش عرضه پول از  کاهش می i2و  i1نرخ بهره را از 

MS3  نرخ بهره را بهi3 از این پس هر افزایش در عرضه پول بدون تاثیر . دهد تنزل می
گونه  هی  MS4به  MS3چنانچه افزایش عرضه پول از . هره خواهد بودبر نرخ ب

افزایش در . شود تغییری در نرخ بهره نداده است، بلكه باعث افزایش در سطح قیمتها می
کند و نتیجه آن تمایل مردم به مقادیر بیشتر پول  ها مردم را نیازمند پول بیشتر می قیمت

در اینجاست که بانكها با از دست دادن بخشی از . نداست که از بانكها باید دریافت نمای

Ms 
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دهند تا نرخ  ذخیره خود اجباراً جهت کاهش وامهای خود نرخ بهره بانكی را افزایش می
 . بهره بانكهای بازرگانی و نرخ بازده سرمایه برابر شود

 

 
 عدم کاربرد سیاست افزایش عرضه پول در دام نقدینگی 7-11نمودار 

 
باشد تمایل مردم ( r)گذاری  بیشتر از نرخ بازده سرمایه( i)ها  بانکاگر نرخ بهره 

گیرندگان بانكها کم  یابد، و در نتیجه از تعداد قر  گذاری کاهش می برای سرمایه
باعث  Eکاهش در  .کاهش خواهد یافت Eها یا  در این صورت مجموع هزینه. شود می

در این حالت ذخیره . دهد هش میها شده و تقاضای پول را کا پایین آمدن سطح قیمت
نرخ بهره  ،یابد و بانكها برای تشویق مردم به دریافت وام بانكهای بازرگانی افزایش می

 1361، پژویان)گذاری برابر شود  کنند تا با نرخ بازده سرمایه را کم می iبانكی یعنی 
:65). 

 کینز و بیكاری غیر ارادی 11-9
می توان اثر شوک منفی تقاضا بر روی تولید حقیقی و  6-11با رجوع به نمودار 

اقتصادی را در . اشتغال را در حالتی که دستمزدهای اسمی چسبنده باشند بررسی نمود
و اکنون مواجه با ( YF , Le)نظر بگیرید که ابتدا در تعادل اشتغال کامل قرار دارد 
نشان داده  AD1به  AD0از  ADکاهش در تقاضای کل می شود که با انتقال منحنی 

اگر قیمت ها انعطاف پذیر اما دستمزدهای اسمی چسبنده باشند، اقتصاد از . شده است
در صورت وجود چسبندگی دستمزد اسمی، منحنی . حرکت می کند e1به  e0نقطه 
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و ثابت بودن  P1با توجه به کاهش قیمت به . درمی آید W0ASعرضه کل به صورت 

  حقیقی به  ، دستمزدW0دستمزد اسمی در 

  
در این دستمزد . افزایش می یابد 

است و بیكاری غیر ارادی برابر ( Lc)بیشتر از تقاضای کار ( Ld)حقیقی، عرضه کار 
 . بوجود می آید cdبا 

بخشی از کارگرانی است که به طور غیر ارادی بیكار  Lc - Leاز آن جایی که 

  شده اند، که حاضرند در دستمزد حقیقی تعادلی 

  
کار کنند لذا کاهش دستمزد  

  حقیقی از 

  
  به  

  
زیرا آنها قبال حاضر بودند با دستمزد  برای آنها قابل قبول است 

. نشان داده شده است bو  eحقیقی پایینتر نیز کار کنند که روی منحنی کار بین نقاط 
وی کاهش دستمزد حقیقی نیز بنگاههای حداکثر کننده سود را ترغیب می کند که نیر

دستمزد حقیقی را به  P2به  P1افزایش در سطح قیمت از . کار بیشتری را تقاضا نمایند

  سطح تعادلی قبلی اش 

  
 . کاهش می دهد و بیكاری غیر ارادی حذف می شود 

 
 کینز و بیكاری غیر ارادی 6-11نمودار 
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 کینز و نقد نظریات نئوکالسیك 11-6
اشتغال کامل و تعادل از یكدیگر جدا نیستند، الزمه از آنجا که در نظریات نئوکالسیک 

پذیری قیمت و دستمزد و نرخ بهره است که تعادل را در  تعادل اشتغال کامل، انعطاف
سؤال  اما آنچه موجب زیر. کند   می بازارهای کاال و خدمات، نیروی کار و سرمایه ایجاد

ارادی بود که در سطحی  رهای غی ها شد، وجود بیكاری رفتن این نظریات نئوکالسیک
وسیع، جهان و خصوصاً جهان غرب را درگیر کرده بود و عملكرد مكانیسم قیمت و 

کتاب نظریه . گرداند توانست تعادل را به این بازارها باز خودکار نمیطور   به دستمزد
عمومی اشتغال، بهره و پول کینز حاوی نظریاتی بود که وجود پیدایش مكتب جدیدی 

کند که وجود رقابت کامل و  کینز بیان می. داد مكتب نئوکالسیک نوید می را از بطن
های صنفی، تعادل را در  گیری انحصارات قدرتمند و اتحادیه اقتصاد آزاد به دلیل شكل

توانند بازارها را به سمت تعادل  های اقتصادی نمی اقتصاد به کلی از بین برده و مكانیسم
تری از اشتغال کامل شكل  شرایطی تعادل در سطح پایین بنابراین در چنین. هدایت کنند
عرضه کل در سطح اشتغال  ،ها ارائه کرده بودند در مدلی که نئوکالسیک. خواهد گرفت

بیان نمود که  1کینز با ارائه نظریه تقاضای موثرکه  حالی در .کامل با تقاضای کل برابر بود
 تقاضای. سطح اشتغال کامل نباشد تعادل ممكن است در جایی ایجاد شود که بازار در

گذاری و مخارج دولت  آن سطح از تقاضا است که توسط مصرف، سرمایهمؤثر 
گیرند،  های خود می خانوارها از طریق تصمیماتی که برای هزینه. شود مشخص می

بنابراین اگر این ارزش با تقاضای مورد انتظار . کنند ارزش تقاضای خود را مشخص می
تولیدی برابر باشد در آن صورت تعادل برقرار خواهد شد و اگر این دو برابر واحدهای 
ای تنظیم  ها و محصول را به گونه در این شرایط واحدهای تولیدی، قیمت ،نباشند
تعادل در جامعه برقرار شود که این سطح  ،کنند که با توجه به سطح اشتغال مشخص می

کند و این در  تقاضا، عرضه را تعیین می ،زیدر حقیقت در مدل کین. اشتغال کامل نیست
تقاضای خود را  ،ها است که بر اساس قانون سه معتقدند عرضه مقابل نظر کالسیک

های  ترتیب کینز بر این باور است که بر اساس تجربه تاریخی بحران بدین. کند ایجاد می
در  1121-33های  الخصوص بحران بزرگ سال شدید اقتصادی در دو قرن اخیر علی
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داری مبتنی بر  هایی از بیماری نظام سرمایه نشانه ،ایاالت متحده و تعمیم بحران به اروپا
و در نتیجه آن، کمبود تولید و کاهش مؤثر  او کمبود تقاضای. عقاید نئوکالسیكی است

هر چند کینز . کند های این بیماری ارزیابی می قدرت خرید و بیكاری باال را از نشانه
های انقالبی مانند منحل کردن نظام اقتصادی حاکم و جایگزینی  کس راه حلهمانند مار

های  دهد ولی معتقد است باید اصالحات اساسی در نظام نظام سوسیالیسم را ارائه نمی
ها را تقویت  حاکم صورت پذیرد و باید نقش دولت در حل مشكالت و مبارزه با بحران

اصول که برای خود در نظر گرفت به ارائه  ترتیب کینز با توجه به برخی بدین. نمود
اشاره خواهیم ها  آن راهكارهایی برای حل مسائل ایجاد شده پرداخت که در ادامه به

 . (41: 1167بلیندر، ) کرد
 

 برخی عقاید مكتب کینزی 11-6-1
 عدم قطعیت تعادل اشتغال کامل  -1

اقتصاد در هر لحظه در تعادل ها که معتقد بودند  ها و کالسیک کینز به عقاید نئوکالسیک
های بازار  العمل سریع مكانیسم اشتغال کامل است و هر تغییری در این سطح با عكس

او بر این باور بود . اعتقاد نداشت ،کند مجدداً تعادل را در سطح اشتغال کامل برقرار می
 : تواند در جامعه برقرار شود که اصوالً سه نوع تعادل می

شود که نظام اقتصادی به  کامل که در شرایطی ایجاد می تعادل اشتغال( الف
 .خوبی عمل کند و جامعه با رکود و رونق شدید مواجه نیست

تعادل در سطحی باالتر از اشتغال کامل برقرار شود که به عقیده کینز این  (ب
آید و در صورتی که ایجاد شود از دوام چندانی برخوردار  نمیوجود   معموالً به شرایط
کند که کینز آن  ها را باال برده و تورمی ایجاد می سطح قیمت ،ست و در صورت وقوعنی

 . 1نامد را تورم فشار هزینه می
تر از اشتغال کامل برقرار شود که در این شرایط درآمد  تعادل در سطحی پایین (ج

 طاین شرای ،به عقیده کینز. شود یابد و شرایط رکودی در جامعه حاکم می ملی کاهش می
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شود و نتیجه برقراری یک رقابت آزاد در نظام  داری ایجاد می در اقتصاد سرمایهمعموالً 
 . داری است، و دولت باید برای حل این مشكل مستقیماً وارد عمل شود سرمایه

 
 توجه به اهمیت نقش تقاضای کل  -5

 کینز و طرفداران مكتب کینزی توجه زیادی بر نقش و اثر عواملی چون مصرف کل،
بر تولید و اشتغال ها  آن تأثیر انداز کل و درآمد در جامعه و گذاری کل، پس سرمایه
را نتیجه یک اقتصاد ها  آن ها و رکودهایی که از این روی برای مقابله با بحران. داشتند

. داشتندتأکید  دهنده آن به اهمیت تقاضای کل و اجزای تشكیل ،دانستند کامالً آزاد می
مشخص کننده اولیه درآمد ملی، عنوان   به ها بر اهمیت تقاضای کل کینزینترتیب  بدین

 . (32: 1161آمادو، ) نمایند میتأکید  محصول و اشتغال
سطح تعادلی محصول واقعی اقتصاد را مؤثر  تقاضای ،از دیدگاه این اقتصاددانان

شرایط  برقرار کرده که در بسیاری از موارد کمتر از سطح محصولی است که در تحت
از آنجا که سطح محصول و اشتغال  ،پس. تواند وجود داشته باشد اشتغال کامل می

توانند با دخالت  گردند، لذا مقامات دولتی می اساساً توسط تقاضای کل مشخص می
اثر گذاشته و تضمین نمایند که اقتصاد با سرعت   ،مؤثر خود بر روی تقاضای کل

 (. 117:  1364گرجی، ) بیشتری به اشتغال کامل باز گردد
 
 های پولی و مالی در ایجاد تعادل  اعتقاد به اثر سیاست -2

های پولی و مالی مناسب تالش  ها معتقدند دولت باید از طریق اعمال سیاست کینزین
ها و  ثبات قیمت ،کند تا تعادل را در سطح اشتغال کامل برقرار نماید تا در نتیجه آن

از این روی دولت باید برای مقابله با رکود و . تولید و نهایتاً رشد اقتصادی ایجاد شود
ها  ها بكاهد که این کاهش مالیات بحران، مخارج خود را افزایش دهد یا از میزان مالیات
دولت همچنین باید عرضه . گردد خود موجب افزایش مخارج مصرفی خصوصی می

گذاری را اضافه کند و  مخارج سرمایه ،ش دهد تا بتواند با کاهش نرخ بهرهپول را افزای
هر چند . از این طریق محرکی جهت افزایش تولید و نهایتاً رونق اقتصادی فراهم کند

باید به این نكته توجه کرد که اگر اقتصاد در شرایط دام نقدینگی قرار داشته باشد و 
ها اجرای  در این حالت به اعتقاد کینزین ،نرخ بهره در حداقل خود قرار بگیرد
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در کشورهای جهان سوم  ،ها به اعتقاد کینزین. های پولی غیر کارآمد خواهد بود سیاست
ممكن است اقتصاد در چنین شرایطی قرار بگیرد و در این شرایط ( در حال توسعه)

را در  های پولی نه تنها مشكل را حل نخواهد کرد بلكه شرایط تورمی اجرای سیاست
های  های مالی را به سیاست ها سیاست کینزینرو  این از .این کشورها ایجاد خواهد کرد

 .نامند می 1دهند و گاه این طیف را طرفداران سیاست مالی یا مالیون پولی ترجیح می
 ،ها برای مقابله با تورمی که از این طریق احتمال دارد ایجاد شود بنابراین کینزین
آن مخارج وسیله   به کنند تا ها را ارائه می رج دولت یا افزایش مالیاتراهكار کاهش مخا

را کاهش دهند و از ایجاد تورم فشار تقاضا ( بخش دولتی یا خصوصی)مصرفی 
تواند در پیش روی دولتمردان قرار بگیرد و آن کاهش  البته راه دیگری نیز می. بكاهند

گذاری  ش یابد و در نتیجه مخارج سرمایهآن نرخ بهره افزایوسیله   به عرضه پول است تا
. ها جلوگیری کند از افزایش سطح قیمت ،بر سطح تولید و عرضهتأثیر  کاسته شود و با

سیاست کسر  ،ترین روش برای ایجاد تعادل اشتغال کامل کینز معتقد است مناسب
هدف اساسی دولت اشتغال کامل بدون تورم . بودجه و افزایش قرضه عمومی است

ای در راه  این هدف دولت با کسر بودجه مواجه شود مسئلهتأمین  است و اگر برای
 . آید نمیوجود   به رسیدن به هدف مورد نظر

 

 مكتب کینزی و راهكارهای حل مشكل بحران 11-6-5
کینز  ،و تشدید رکود خصوصاً در اقتصادهای غربی 1130ها در دهه  گیری بحران با اوج

 تواند رسد که اصول اقتصادی حاکم بر روح مكتب نئوکالسیک نمی به این نتیجه می
داری تعادل برقرار کرده و رونق اقتصادی  دائمی در یک بسته اقتصادی سرمایهصورت  به

داری برای اقتصاد ایجاد  نظام سرمایهاز این روی با آزادی مطلقی که . را دوام بخشد
که نتیجه همین آزادی  شود باعث میها و رکودهایی را در اقتصاد  بحرانمعموالً  کند می
های شدیدی که در طول دو قرن  کینز معتقد است تجربه تاریخی وجود بحران. است

ا دخالت تواند ب در ایاالت متحده آغاز شده است تنها می 1130اخیر و خصوصاً در دهه 
. مرتفع گردد ،کند های پولی و مالی اجرا می دولت و اقداماتی که دولت در قالب سیاست
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کمبود تولید و  ،داند که در ادامه میمؤثر  ترتیب او مشكل اصلی را کمبود تقاضای بدین
بنابراین کینز افزایش مخارج دولت با . کاهش سطح اشتغال را به دنبال خواهد داشت

تواند از  دهد که می ادل اقتصادی در سطح اشتغالی باالتر را پیشنهاد میهدف برقراری تع
 .(121: 1176کینز، ) مالی شودتأمین  سه طریق

عملیات بازار باز عبارت است از خرید و فروش اوراق  :عملیات بازار باز (الف
ها و  در شرایط تورمی برای جلوگیری از رشد قیمت .قرضه دولتی توسط بانک مرکزی

تواند از طریق بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه اقدام به  دولت می ،ایجاد اشتغال
وقتی بانک مرکزی اوراق قرضه را با قیمت کمتری نسبت . انجام عملیات بازار باز کند

قیمت اوراق قرضه نرخ بهره با )یابد  به قیمت اسمی بفروشد، نرخ بهره افزایش می
گذاری شده و تقاضای  افزایش نرخ بهره موجب کاهش سرمایه ،(رابطه معكوس دارد
از طرفی برای افزایش . تواند اثر ضد تورمی داشته باشد   می دهد و این کل را کاهش می

تواند از طریق بانک مرکزی  دولت می ،سطح اشتغال و رساندن آن به سطح اشتغال کامل
زیرا با . موجب افزایش حجم پول در گردش شود ،ت اوراق قرضهبا افزایش قیم

شوند که اوراق قرضه خود  افزایش قیمت اوراق قرضه، صاحبان اوراق قرضه تشویق می
به ) یابد نرخ بهره نیز کاهش می ،را بفروشند، از طرفی با افزایش قیمت اوراق قرضه

در بازار پول کینزی تقاضای البته این در شرایطی است که (. دلیل افزایش عرضه پول
گذاری افزایش یافته و تقاضای کل  سرمایه ،بنابراین با کاهش نرخ بهره .پول ثابت باشد
شود و در نتیجه تقاضا برای عوامل تولید مثل نیروی کار بیشتر گردیده و  اضافه می

 .سطح اشتغال افزایش خواهد یافت
ای خروج از رکود اقتصادی یكی از راهكاره :تغییر در نرخ ذخیره قانونی (ب

 اگر فر  کنیم . اجرای سیاست پولی انبساطی از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی است
کاهش نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش حجم ذخایر ، های بانكی ثابت باشد سپرده

 و نهایتاً  یابد ها افزایش می ها شده، در نتیجه اعتبارات اعطایی توسط بانک اضافی بانک
با فر  ثابت بودن تقاضای پول، افزایش عرضه پول موجب . شود پول اضافه می عرضه

یابد و این موجب افزایش تولید  گذاری افزایش می کاهش نرخ بهره شده و سطح سرمایه
نكته قابل توجه در مورد اثر سیاست تغییر در نرخ ذخیره قانونی این . گردد و اشتغال می

مداوم این نرخ را تغییر دهد، چرا که هر صورت  به تواند است که بانک مرکزی نمی
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تغییری در این نرخ اوالً به شدت بر بازارهای پولی و مالی اثر گذار است، ثانیاً با طی 
به دلیل آثار نسبتاً رو  این از .کند این تغییر در سیستم بانكی عمل می ،مدت زمان مشخص

تاثیرگذاری آن در شرایط دام زمانی و علی الخصوص به دلیل عدم تأخیر  شدید و با
های پولی  های مالی از سیاست کینز معتقد است سیاست ،(نرخ بهره حداقلی) نقدینگی

 . کارآمدی بیشتری دارند
های  نرخی است که بر اساس آن بانکنرخ تنزیل،  :تغییر در نرخ تنزیل (ج

مثالً اگر . ازندپرد تجاری درصدی از اعتبارات دریافتی خود از بانک مرکزی را به آن می
درصد دریافت  5بانكی اعتباری معادل یكصد میلیارد ریال از بانک مرکزی با نرخ تنزیل 

کند و در زمان  میلیارد ریال دریافت می 15نماید این بانک در زمان دریافت تنها 
 . کند سررسید مبلغ یكصد میلیارد ریال را بازپرداخت می
سطح تولید و اشتغال را برای رسیدن  وقتی دولت در شرایط رکود قصد افزایش

این کاهش موجب . دهد به سطح اشتغال کامل داشته باشد، نرخ تنزیل را کاهش می
شود و این خود  های تجاری از بانک مرکزی می افزایش حجم اعتبارات دریافتی بانک

 های تجاری به مردم  موجب اضافه شدن توان پرداخت اعتبارات از سوی بانک
گذاری  کاهش یافته و سرمایه( نرخ بهره)بنابراین قیمت قر  گرفتن پول   .گردد می

گذاری نیز با افزایش تقاضا برای نیروی کار موجب  افزایش سرمایه. یابد افزایش می
 . شود  کاهش سطح بیكاری و رشد تولید می
تواند با افزایش نرخ تنزیل میزان اعتبارات دریافتی  در شرایط تورمی نیز دولت می

های تجاری را از بانک مرکزی محدود کرده و با کاهش میزان اعتبارات به مردم  انکب
گذاری و در  یابد و موجب کاهش سرمایه نرخ بهره افزایش می ،گذاری برای سرمایه

به . شود ها کنترل می رشد قیمت ،نتیجه کاهش تقاضا شده، با فر  ثابت بودن عرضه
تری در  د در تورم یا رکود است باید نقش فعالدولت در شرایطی که اقتصا ،باور کینز

های کنترلی مورد نظر  اقتصاد بازی کند و بدون توجه به عملكرد آزادانه مكانیسم
خصوصاً با ) باید با ابزارهای پولی و مالی که در اختیار دارد ،اقتصاددانان کالسیک
فراهم کند بدین شرایط اشتغال کامل بدون تورم را در جامعه ( ابزارهای سیاست مالی

با اجرای سیاست مالی انبساطی و استفاده از  ،ترتیب که اگر اقتصاد در رکود باشد
  . نمایدسیاست کسری بودجه اقدام به افزایش تولید و اشتغال در حد اشتغال کامل 



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

599 

 هدف اساسی دولت در واقع برقراری اشتغال کامل بدون تورم است و اگر برای
 های مالی انبساطی با کسری بودجه طریق اعمال سیاستاین هدف دولت از تأمین 
در وضع . آید  نمیوجود   به ای در راه رسیدن به هدف مورد نظر شود، مسئلهرو  روبه

شود که از تمامی منابع تولید که در  تر از اشتغال کامل موجب می رکود، تعادل پایین
و فروش آن لزوماً به انتشار قرضه عمومی . اختیار بخش خصوصی است استفاده نشود

های  معنای محروم کردن بخش خصوصی از این منابع نیست بلكه برعكس توسعه هزینه
صورت  به اندازد و آثار آن منابع بیكار را به کار می ،عمومی و انتشار اوراق قرضه

بدیهی است . گردد افزایش سطح تولید و درآمد و تقویت بخش خصوصی ظاهر می
تورم باشد، باید از سیاست مالی انقباضی استفاده کرد تا سطح هنگامی که اقتصاد در 

در این حالت، فلسفه توازن بودجه . مخارج کل کاهش یابد و به حد اشتغال کامل برسد
با تورم معموالً  که)ها، در دوره رونق  مفید نخواهد بود زیرا طبق نظام تصاعدی مالیات

یابد و هرگاه  ات بر درآمد نیز افزایش میبا افزایش درآمد قابل تصرف، مالی( همراه است
دولت  ،برای توازن بودجه. خواهد آمدوجود   به مازاد بودجه ،مخارج دولت ثابت باشد

این  در هر دو حالت، . های عمومی را زیاد کند ها را کاهش دهد و یا هزینه باید مالیات
انتشار . اهد افزودسیاست، سیاستی مالی انبساطی است و بر فشار تورمی در اقتصاد خو

قرضه عمومی در زمان تورم به منزله خارج ساختن منابع تولید از بخش خصوصی و 
رو اتخاذ سیاست کسری بودجه با خطر افزایش  این از. انتقال آن به بخش عمومی است

ها و  بدیهی است که در زمان تورم، هزینه. ها همراه خواهد بود بیشتر قیمت
های  باید کاهش یابد یا آنكه دولت تصمیم به افزایش مالیات های انتقالی دولت پرداخت

وسیله قدرت خرید  غیرمستقیم مانند مالیات بر فروش و مالیات بر دارایی بگیرد تا بدین
 . غیر مستقیم کاهش یابدطور   به مردم

 های پولی و مالی کینزی تدابیر خاصی هستند که بر اثر اعمال ترتیب سیاست بدین
ها و مخارج دولت به منظور  تیب عرضه پول در گردش و حجم مالیاتبه ترها  آن
 . شود های کلی اقتصادی مانند اشتغال کامل و جلوگیری از تورم کنترل می هدف
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 تشریحی فصل یازدهم  سؤاالت
 .گیری و اصول اولیه مكتب کینزی را بیان کنید چگونگی شكل .1

 . خالصه بیان کنیدطور   به کالسیک رامكتب های مكتب کینزی و  تفاوت .2

عدم قطعیت تعادل اشتغال »طرفداران مكتب کینزی که معتقد به  همنظور از عقید .3
  هستند چیست؟« کامل

 . نظر طرفداران مكتب کینزی را در رابطه با اهمیت نقش تقاضای کل بیان کنید .4

لی های پولی و ما نظر طرفداران مكتب کینزی را در رابطه با نقش و اثر سیاست .5
 . توضیح دهید

های  را برای حل مشكل بحران بزرگ و رکود اقتصادی سالچه راهكارهایی کینز  .1
 .کرد؟ شرح دهیدبیان  1130دهه 

 . عملیات بازار باز را توضیح دهید .7

  منظور از تغییر در نرخ ذخیره قانونی چیست؟ .6

بیكاری و تورم را در جامعه  ،تواند با تغییر در نرخ تنزیل مجدد دولت چگونه می .1
 کنترل کند؟ 

 .تامین مالی از طریق نرخ تنزیل را از نظر کینز شرح دهید. 10
 

 ای فصل یازدهم  چهارگزینه سؤاالت
 است؟  کدامترین کتاب جان مینارد کینز  مهم .1

 رساله پولی         ( الف
 آثار اقتصادی سیاست چرچیل ( ب
 تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول    (ج
 گذاری   انداز و سرمایه پول و رابطه آن با پس(د
است و ............. گیری مكتب کینزی در واقع واکنشی در برابر عقاید مكتب  شكل .2

 . آمده استوجود   به توان گفت از بطن این مكتب می

 سوسیالیسم (ب کالسیک (الف
 سممرکانتیلی (د نئوکالسیک (ج
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ها به ترتیب در چه سطحی از اشتغال  ها و کالسیک معموالً تعادل مورد نظر کینزین .3
 گیرد؟  شكل می

 اشتغال کامل  –اشتغال ناقص  (ب اشتغال ناقص –اشتغال کامل  (الف
 اشتغال ناقص  –اشتغال ناقص  (د اشتغال کامل –اشتغال کامل  (ج
 . کند   می بر اساس عقاید این مكتب تقاضا، عرضه را تعیین .4

 کالسیک (ب کینزی (الف
 سوسیالیسم (د نئوکالسیک (ج
اعتقاد طرفداران مكتب کینزی در رابطه با تعادل اشتغال کامل این است که تعادل  .5

 : تواند می

 . فقط در سطح اشتغال کامل برقرار شود (الف
 . فقط در سطح اشتغال ناقص برقرار شود (ب
 . تر از آن برقرار شود در سطح اشتغال کامل و پایین (ج
 . تر یا باالتر از آن برقرار شود در سطح اشتغال کامل و پایین( د
 کننده سطح تولید و درآمد ملی کدام گزینه است؟  به عقیده کینز عامل اصلی تعیین .1

 نرخ بهره (ب سطح اشتغال (الف
 تقاضای کل  (د عرضه کل (ج
 : های مالی و پولی بر این باورند که در رابطه با نقش و اثر سیاستمعموالً  ها کینزین .7

 . های مالی و پولی اثر یكسان بر تعادل دارند سیاست(الف
 . های مالی آثار بیشتری برای حل مشكالت اقتصاد دارد سیاست( ب
 . های مالی هستند از سیاستتر    مؤثر های پولی سیاست(ج
های پولی و مالی توسط دولت فقط به بدتر شدن اوضاع اقتصادی  اجرای سیاست( د

 . کند کمک می
  ها برای مقابله با تورم چیست؟ راهكار پیشنهادی کینزین .6

 ها و کاهش مخارج دولت  افزایش مالیات (الف
 ها و افزایش مخارج دولت  افزایش مالیات( ب
 ها و افزایش مخارج دولت  کاهش مالیات  (ج
 ها و کاهش مخارج دولت  کاهش مالیات( د
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 . است........... ترین روش برای ایجاد تعادل اشتغال کامل  کینز معتقد است مناسب .1

 سیاست کسر بودجه و کاهش قرضه عمومی ( الف
 سیاست مازاد بودجه و کاهش قرضه عمومی ( ب
 ایش قرضه عمومی سیاست کسر بودجه و افز( ج
 سیاست مازاد بودجه و افزایش قرضه عمومی ( د
 . استفاده کرد............. ها معتقدند برای مهار تورم باید از سیاست  کینزین .10

 مالی انقباضی ( ب مالی انبساطی( الف
 پولی انقباضی ( د پولی انبساطی( ج
 منظور از عملیات بازار باز چیست؟  .11

 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی ( الف
 های تجاری  خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک( ب
 خرید و فروش اوراق قرضه خصوصی توسط بانک مرکزی ( ج
 های تجاری خرید و فروش اوراق قرضه خصوصی توسط بانک( د
 غال را داشته باشدوقتی دولت در شرایط رکود، قصد افزایش سطح تولید و اشت .12

 . شود نرخ بهره می............دهد و این خود موجب ............ تواند نرخ تنزیل را    می

 افزایش  –کاهش ( ب کاهش –کاهش ( الف
 افزایش  –افزایش ( د کاهش –افزایش ( ج
  ابزارهای سیاست پولی کدام است؟ترین  مهم یكی از .13

 تغییر در نرخ ذخیره قانونی ( ب های عمومی هزینه( الف
 های انتقالی  تغییر در میزان پرداخت( د ها تغییر در نرخ مالیات( ج
 باشد؟  کدام گزینه از ابزارهای سیاست مالی نمی .14

 ها  تغییر در میزان مالیات( ب           های عمومی تغییر هزینه( الف
 تغییر در نرخ تنزیل ( د            های انتقالی تغییر در میزان پرداخت( ج
 ؟کدام گزینه در مورد عقاید مكتب کینزی صحیح است. 15

 .کند عرضه تقاضای خود را ایجاد می (الف
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کینز راه حلهای انقالبی همانند مارکس مثل منحل کردن نظام اقتصادی ارایه .(ب
 .نمود می

 .کینز تعادل را در سطح اشتغال کامل می دانست (ج
جهت حل مشكالت اقتصادی و مبارزه با بحرانها را مجاز کینز تقویت دولت  (د
 .دانست می
 .تجویز می نمودند....................کینزین ها سیاست مالی انقباضی را برای. 11

 مهار تورم (ب                             کنترل بیكاری  (الف
 آمد دولتافزایش در (خروج از رکود                                د (ج
 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی را چه می نامند؟. 17

 مهار تورم( عملیات بازار باز                            ب( الف
 سرمایه گذاری( خروج از رکود                                 د( ج
پولی و مالی مناسب تالش های  به عقیده ایشان، دولت باید از طریق اعمال سیاست. 16

ها و  کند تا تعادل را در سطح اشتغال کامل برقرار نماید تا در نتیجه آن، ثبات قیمت
 .تولید و نهایتاً رشد اقتصادی ایجاد شود

 کینزین ها( نئوکالسیک ها                              ب( الف
 سیالیست هاسو( کالسیكها                                       د( ج
 و انداز پس کننده متعادل مكانیسم بهره به عقیده کدامیک از اقتصاددانان زیر، نرخ. 11

 .دهد می انجام را وظیفه این که ملی است درآمد بلكه نیست، گذاری سرمایه
 جان مینارد کینز( آلفرد مارشال                                 ب( الف
 ریكاردو( د                    جان استوارت میل         ( ج
 و مصرف مقدار از پیامدی که اشتغال به عقیده کدامیک از اقتصاددانان زیر، سطح. 20
 .بود نخواهد کامل لزوماً اشتغال است، کشور در شده عملی گذاری سرمایه مقدار

 جان مینارد کینز( آلفرد مارشال                                 ب( الف
 ریكاردو( استوارت میل                             دجان ( ج

 
 

 



 

 

 

 

 فصل دوازدهم 

 عقاید اقتصادی پس از کینز 

 هدف کلی
هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با عقاید اقتصادی که پس از کینز 

 . نظریات وی شكل گرفت آشنا شوندتأیید در رد یا 
 

 های رفتاری  هدف
 : دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود

به چگونگی پراکندگی نظریات اقتصادی که پس از کینز شكل گرفت آشنایی پیدا  .1
 . کنند

 . ندنظر هارود را در رابطه با انواع نرخ رشد اقتصادی بر شمرند و با یكدیگر مقایسه کن .2

 . مفهوم تعادل و عدم تعادل را در مدل هارود بیان کنند .3

 . نظر کالدور را در رابطه با توزیع درآمد و رشد اقتصادی بیان کنند .4

 .مدل ساده رشد اقتصادی جون رابینسون را بیان کنند .5



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

560 

 . را از نظر رابینسون توضیح دهند« عصر طالیی»تعادل  .1

 . گیری عقاید اقتصادی دریابند آن را بر شكلتأثیر  نظریات هیكس و .7

 . گذاری و درآمد ملی بیان کنند عقاید پل ساموئلسن را در رابطه با سرمایه .6

 .نظریات سولو را در رابطه با رشد اقتصادی توضیح دهند .1
 

 مقدمه
که  طوری به .شدرو  روبه تری های اقتصادی با ابعاد گسترده پس از کینز تجزیه و تحلیل

توجه به  ،های اقتصادی پیشین که اساساً توصیفی بودند کنار توجه به تحلیلدر 
از طرفی . ها مورد توجه قرار گرفت های آماری و استفاده از ریاضیات در تحلیل تحلیل

بر تأکید  ای با عده ،های اقتصادی شكل گرفت در کنار تحوالتی که در نوع تحلیل
بر عدم کارایی اقتصاد  ،های کالن اقتصادی تحلیلهای کینزی و تعمیم آن به  تحلیل
 -2( 1100-1176) 1روی هارود -1ها  آن نمایند که از جمله میتأکید  کالسیكی

در . باشند می( 1103-1163) 3جون رابینسون -3( 1106-1161) 2نیكالس کالدور
 ،اد کینزیهای اقتص ای با قبول تحلیل مقابل این گروه که به فراکینزیان مشهور شدند عده

های اقتصاد کالن  آوردند که تحلیلوجود   به تلفیقی از نظریات کینزی و نئوکالسیكی
این عده به کینزیان . داد کینزی را در چارچوب اقتصاد خرد نئوکالسیكی ارائه می

-1161)4هیكس -1از جمله این متفكران  .کالسیک یا کالسیكوکینزیان مشهور شدند
-2002) 7توبین -4و  ( 1124متولد ) 1سولو -3( 1115-2001) 5ساموئلسن -2(1104
 .هستند( 1116

های اقتصادی کینز داشتند، تلفیقی از  با وجود اینكه این طیف انتقاداتی به اندیشه
ای بوده  پراکندگی نظریات این دسته به اندازه. نظریات کالسیک و کینزی ارائه دادند

 . اند بندی کرده را نئوکینزی دستهها  آن یرا نئوکالسیک و گاهها  آن است که گاهی

                                                                                                                                        

1. Roy Forbes Harrod 
2. Nicholas Kaldor 
3. Joan Robinson 
4. John Richard Hicks  
5. Paul Samuelson  
6. Robert M.Solow  
7. James Tobin  
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در این  ،به دلیل تعداد زیاد و گستردگی نظریاتی که پس از کینز مطرح شده است
بخش تنها به ارائه نظریات تعدادی از این اقتصاددانان که از شهرت بیشتری برخوردار 

 . پردازیم  می ،هستند
 

 الگوی هارود 15-1
نورفولک در کشور انگلستان متولد شد و پس از اتمام در شهر  1100هارود در سال 

وی که از . در آن دانشگاه مشغول به تدریس شد ،تحصیالتش در دانشگاه آکسفورد
نمود و در کتاب تألیف  1151را در سال « زندگی کینز»مندان به کینز بود کتاب  عالقه

جدیدی در باب  تالش نمود تا نظریه« گزارشی درباره دوره تجاری»خود تحت عنوان 
به سوی اقتصاد »هارود در کتاب خود تحت عنوان . نرخ تغییر تقاضای کل ارائه کند

نظریه خود را که تلفیقی از ضریب فزاینده و اصل  ،با تعمیم نظریه عمومی کینز« پویا
 (. 30: 1131هارود، ) کند شتاب است ارائه می
رشد یكنواخت، اقتصاد کند نشان دهد چگونه برخورداری از یک  هارود سعی می

دارد و عدم وجود یک رشد یكنواخت موجب عدم  را همواره در حال تعادل نگاه می
 .شود می... ها و  تعادل و تغییرات در سطح قیمت

نرخ رشد واقعی  -1کند ممكن است سه نوع نرخ رشدد شامل  هارود فر  می
(G )2-  نرخ رشد تضمین شده(Gw ) نرخ رشد طبیعی  -3و(GN ) در جامعه وجود

 . داشته باشد
 در رابطه زیر

GC = S 

(S) انداز به درآمد  نسبت پس برابرانداز  که  به پس متوسط میل(S

Y
 می باشد از  (

نرخ  .به دست می آید( C ) ضریب شتاب واقعی در (G) نرخ رشد واقعی حاصل ضرب
 حاصل تقسیم تغییرات در سطح درآمد به کل درآمد است عبارت از رشد واقعی

(Y/YΔ ) سرمایه گذاری )ضریب شتاب واقعی برابر تغییر در موجودی سرمایه واقعی
رابطه باال در با قرار دادن این مقادیر . (K/ΔYΔ)به تغییرات درآمد است ( واقعی
 :توانیم رابطه زیر را بنویسیم می

 Y I S I S
I S

Y Y Y Y Y
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گیری کرد که در شرایط  توان با توجه به رابطه فوق چنین نتیجه بنابراین می
با استفاده از رابطه باال . گذاری واقعی برابر باشد واقعی با سرمایهانداز  پس تعادلی باید

مقدار سرمایه به افزایش  ،است Yتابعی از  Sکه  حالی در توان چنین نتیجه گرفت که می
 .بستگی دارد و این همان رابطه اصل شتاب است( Y)درآمد 

 در که حداکثر نرخ رشد درآمد( Gw)هارود معتقد است نرخ رشد تضمین شده 
کنند راضی نگاه  اقتصاد است، نرخی است که تولیدکنندگان را نسبت به آنچه تولید می

تقاضا برای محصوالت تولیدی آنقدر باالست که هر آنچه  ،در این نرخ رشد. دارد می
با همین رشد به تولید ها  آن رسد و شود به فروش می توسط تولیدکنندگان تولید می

 . آورددست   به توان به کمک رابطه زیر شده را می نرخ رشد تضمین. دهند ادامه می
GwCR = S 

Yو برابرنرخ رشد تضمین شده  Gwدر این رابطه 

Y

  است وCR  ضریب شتاب

تضمینی و برابر نسبت سرمایه گذاری مورد نیاز به تغییر در تولید مورد نیاز است        

(I

Y
 .)S بنابراین . انداز است پس به به درآمد یا همان میل متوسطانداز  پس نیز نسبت

یكنواخت طور   به Gwاگر اقتصاد با نرخ رشد  عنوان کردتوان  به کمک رابطه فوق می
درآمد باید با نرخ رشد  ،های موجود اقتصادی استفاده شود رشد کند و از تمام ظرفیت

ساالنه معادل 
R

S

C
 . افزایش پیدا کند 

Gw=
R

S

C
 

 
 تعادل  تعادل و عدم 15-1-1

با نرخ ( G)اگر اقتصاد در تعادل اشتغال کامل قرار داشته باشد باید نرخ رشد واقعی 
 . در این حالت روابط زیر برقرار است. برابر باشد( Gw)رشد تضمین شده 

 

w R

w w R

R

GC S

(G G ) C CS
G G C S

C
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دهد در تعادل اشتغال کامل باید تولید واقعی کاالهای  بنابراین رابطه باال نشان می
،  (CR) ای مورد نیاز برای رشد یكنواخت با نرخ تولید کاالهای سرمایه  (C)ای  سرمایه
 . برابر باشد

( G=Gw)برابری نرخ رشد تضمین شده و نرخ رشد واقعی تولید  ،بنابراین
عدم تعادل را در اقتصاد ایجاد  ،عدم برابری این دو. کننده تعادل باشد تواند برقرار می
تر  بزرگ( G) از نرخ رشد واقعی( Gw) اگر نرخ رشد تضمین شدهکه  طوری به کند می
و در این حالت اقتصاد  (CR < C) تر خواهد بود بزرگ CRاز  Cدر این صورت  ،باشد

وارد یک مرحله رکود بلندمدت خواهد شد، چرا که درآمد واقعی با نرخی کمتر از نرخ 
کند و  های بالقوه موجود در اقتصاد رشد می مورد نیاز برای استفاده از تمام ظرفیت

در نتیجه تولید و درآمد  .ای در اقتصاد افزایش خواهد یافت موجودی کاالهای سرمایه
عكس این وضعیت زمانی رخ . گیرد کاهش یافته، اقتصاد در شرایط رکودی قرار می

تر باشد در این  کوچک( G)از نرخ رشد واقعی ( Gw)دهد که نرخ رشد تضمین شده  می
شده و در واقع اقتصاد وارد مرحله تورم  (CR > C)بزرگتر خواهد بود  C از CR حالت
شود زیرا درآمد واقعی با نرخ بیشتری از آنچه مورد نیاز اقتصاد است باال خواهد  می

در . ای مورد نیاز بیشتر از مقدار حقیقی آن خواهد بود رفت و مقدار کاالهای سرمایه
شرایط تورمی  این حالت به دلیل اینكه عرضه کل از تقاضای کل کمتر است اقتصاد با

 . مواجه خواهد شد
ترتیب هارود معتقد است نرخ رشد طبیعی باالترین نرخ رشدی است که با  بدین

بنابراین . پذیر است توجه به موجودی تكنولوژیک و رشد جمعیت و نیروی کار امكان
نرخ رشد طبیعی که به معیارهایی مثل تكنولوژی، جمعیت، مواد اولیه و کاالهای 

ستگی دارد همان نرخ رشدی است که در سطح تولید اشتغال کامل برقرار ای ب سرمایه
توانیم رابطه زیر را در مورد آن  می نمایش دهیم Gnرا با  طبیعی اگر نرخ رشد. است
 :بنویسیم

Gn.CR = S 

بیشتر باشد، در این ( Gn) طبیعی از نرخ رشد  (Gw)اگر نرخ رشد تضمین شده 
گذاری و در نتیجه نرخ رشد موجودی سرمایه از  سرمایهانداز و  صورت نرخ رشد پس

شده و شرایط رو  روبه حد نرخ رشد طبیعی فراتر رفته و اقتصاد با ظرفیت اضافی
 . شود رکودی در جامعه برقرار می
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 بیشتر باشد (Gw)از نرخ رشد تضمین شده ( Gn)نرخ رشد طبیعی  در شرایطی که
(Gn>Gw)، گذاری انجام  سرمایه در این حالت ؛کند حرکت می اقتصاد به سوی رونق

باال خواهد  بازده سرمایه گذارینرخ  و باشد گذاری مطلوب می شده کمتر از سرمایه
تولیدکنندگان در چنین شرایطی، . استفاده از موجودی سرمایه شدت می گیردرفت و 
 . سرمایه گذاری جدید می کنند شروع به

ثباتی    بی تعادل ،تعادل در مدل هارود داشتاظهار توان  بندی کلی می در یک جمع
 دلیل این ناپایداری در این فر  نهفته است که بین دریافت درآمد و خرج آن. است

گذاری در فرمول  زمانی در سرمایهتأخیر  فقدان این. زمانی وجود داردتأخیر 
R

S

C
Gw= 

این فقدان به این معنی است که  ،گذاری القایی در مورد حجم سرمایه. نمایان است
از آنجا که در این الگو . شود گذاری می تغییرات درآمد فوراً موجب تغییرات سرمایه

گذاری القایی عالوه بر اینكه بخشی از درآمد جاری  وقفه زمانی وجود ندارد سرمایه
 ،افزایش یابد t1و  tابراین هرگاه درآمد بین زمان بن. باشد است، تابع آن نیز می

که خود موجب افزایش درآمد و  ،گذاری القایی بر اساس اصل شتاب باال رفته سرمایه
برعكس، کاهش . پذیرد تغییرات در همان زمان انجام می. گذاری خواهد شد سرمایه

ث انقبا  دائمی گذاری القایی شده و این به نوبه خود باع درآمد موجب کاهش سرمایه
رود یا کاهش  بنابراین در الگوی هارود یا درآمد شدیداً باال می. سطح درآمد خواهد شد

 . (417-416: 1361تفضلی، ) توجهی خواهد داشت قابل
 

 الگوی کالدور 15-5
در این  1106وی در سال . نیكالس کالدور متولد شهر بوداپست در مجارستان است

در دانشگاه برلین آغاز  1127تحصیالت دانشگاهی خود را در سال شهر به دنیا آمد و 
سپس به انگلستان رفت و تحصیالت خود را در رشته اقتصاد ادامه داد و در سال . کرد
او از . موفق به اخذ درجه استادی در رشته اقتصاد در کالج کینگز در لندن شد 1111

به دلیل افزایش دائمی در سطح  مشهورترین طرفداران عقاید کینز است که معتقد بود
مدل توزیع درآمد . داری با بحران جدی مواجه نخواهد شد نظام سرمایه ،دستمزدها

انداز با  به این مفهوم که پس)انداز بنا شده است  کالدور بر اساس تابع کالسیک پس
و نسبت به مدل هارود این تفاوت را دارد که ( نسبت سود به درآمد ملی برابر است
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در این مدل . کند  به درآمد را در جریان رشد اقتصادی متغیر فر  میانداز  پس تنسب
اوالً تولید و درآمد در سطح اشتغال . کند کالدور با فرو  زیر اقدام به تبیین مدل می

شود ولی ممكن است شرایط عدم اشتغال کامل با وجود  کامل جامعه تعیین می
ثانیاً درآمد و تولید ملی شامل مزد و . دهای انحصاری در جامعه ایجاد شو بنگاه
ثالثاً میل نهایی به مصرف حقوق . است( P)و سود یا درآمد تولیدکنندگان ( w)حقوق

انداز  داران بیشتر است یا میل نهایی به پس بگیران از میل نهایی به مصرف سرمایه
رابعاً . Sw<Spکمتر است  (Sp) داران انداز سرمایه از میل نهایی به پس (Sw) بگیران حقوق

I)گذاری به تولید  نسبت سرمایه

Y
متغیری برونزاست که مستقل از متغیرهای داخل ( 

 .شود مدل تعیین می
های  ترتیب او تئوری خود را با در نظر گرفتن فرو  باال و اینكه رقابت بدین

 :کند   می در بازار حاکم باشد به شرح زیر بیانتواند    می ناقص و شرایط انحصاری
Y = W+P 

 
W=Y-P       , I = S    ,    S= Sw + Sp 

انداز است و  گذاری تابعی از میزان پس توان گفت سرمایه با توجه به این مدل می
 . کنند انداز می داران مقدار معینی از درآمد خود را پس بگیران و سرمایه حقوق

SW = Sw .W       ,      SP = Sp . P 
 

 . خواهیم داشت  S = SW + SPبا توجه به رابطه 
 

I = S => I = SW + SP => I = Sw .W + Sp . P 
=>I = Sw(y-p) + Sp . p => I = Swy – Swp + Sp.p 
=> I = Sw.y + (Sp _ Sw).p 
 

گذاری به درآمد ملی را محاسبه کنیم کافی  اکنون اگر بخواهیم نسبت سرمایه
 . تقسیم کنیم( Y)رابطه اخیر را بر درآمد ملی  است

 

W P W P W
W

S .Y (S S )P (S S )PI
S

Y Y Y

  
   

 

Pاز آنجا که در این رابطه 

Y
توانیم  می ،همان نسبت سود به درآمد ملی است 

  :مقدار آن را با توجه به رابطه اخیر محاسبه کنیم
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 I

Y
 = Sw + (Sp – Sw) 

P

Y
      =>       (Sp – Sw) 

P

Y
 = 

I

Y
 - Sw 

P/Y = I / Y(Sp-Sw) – Sw / (Sp-Sw) 
 

انداز  و میل نهایی به پس( Sw)بگیران  انداز حقوق پس به بنابراین از آنجا که میل نهایی
توان گفت نسبت سود به درآمد ملی بستگی  رو می این از ،مشخص است( Sp)داران  سرمایه

 (. 227-231: 1110کالدور، ) گذاری به تولید کل خواهد داشت به نسبت سرمایه

I)گذاری به درآمد افزایش پیدا کند  اگر نسبت سرمایه

Y
   نسبت سود به درآمد ملی ،(

(P

Y
 . باشد Sp > Swباشد یا به عبارت دیگر  0<(Sp – Sw)شود، مشروط بر اینكه  اضافه می( 

باغیان،  قره) زیر توضیح دادصورت  به ،توان روابط موجود را با توجه به شكل می
1371 :403.) 

 

 
 

 رابطه سرمایه گذاری، درآمد و سود در مدل کالدور 1-12 نمودار
 انداز به درآمد نسبت پس .اشتغال کامل در اقتصاد وجود دارد Y در سطح درآمد

S

Y
I گذاری به درآمد و نسبت سرمایه 

Y
در اقتصاد نسبت ثابت سود به درآمد . است 

اگر فر  . نمایانگر نسبت ثابت سود به درآمد است PP، پس منحنی OPبرابر است با 

Sنسبت های افزایش یابد، ( درآمد) yکنیم که 

Y
I و 

Y
زیرا هر دو  یابد نیز افزایش می 
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ی سهم سود ول. رخواهد آمدد I/Y1و  S/Y1 ، و به شكلنسبت ثابتی از درآمد هستند

Iاگر تنها . برابر خواهد بود OPبا  و درآمد ملی کماکان ثابت

Y
به طرف باال انتقال پیدا  

S کند و نسبت

Y
S در 

Y
در . ها خواهد شد ثابت باقی بماند اقتصاد دچار تورم قیمت 

S یابد و در نتیجه تابع این حالت، سهم سود در درآمد ملی افزایش می

Y
را به طرف باال  

S)دهد  سوق می

Y1

Sاگر این روند ادامه یابد، توابع (. 

Y
I و 

Y
به نحوی عمل خواهند  

الزم به تذکر است که در شرایط اشتغال . کرد که اشتغال کامل در اقتصاد ایجاد شود

P کامل نیز نسبت

Y
 .خواهد ماندثابت باقی  

گذاری یا نسبت  به عقیده کالدور، ارزش تفسیری این مدل به طرز عمل سرمایه
و  SPگذاری به درآمد به مثابه یک متغیر مستقل بستگی دارد و در مقابل تغییرات  سرمایه

SW دهد که  این مسئله، همراه با پیش فر  اشتغال کامل نشان می. ثابت و یكسان است
افزایش سطح . شود دستمزدهای پولی به کمک تقاضا تعیین میها و سطح  سطح قیمت
متعاقباً سهم سود در . دهد ها را افزایش می ها طبعاً سطح تقاضا و قیمت گذاری سرمایه

برعكس، کاهش . دهد درآمد ملی افزایش خواهد یافت، اما مصرف حقیقی را کاهش می
کاهد؛ اما  ودها را نیز میها و س ها تقاضای کل، سطح قیمت گذاری در میزان سرمایه

پذیر  ها یا سطح سودها انعطاف به فر  اینكه قیمت. دهد مصرف واقعی را افزایش می
 . باشد، نظام اقتصادی در حالت اشتغال کامل به ثبات خواهد رسید

که قبالً نیز اشاره شد، این مدل تنها زمانی فعال است که دو نرخ  طور همان
گاه با یكدیگر مساوی نیستند و  که هی  SWو  SPیعنی انداز وجود داشته باشد،  پس

. شود این امر در حقیقت، شرط ثبات اقتصادی محسوب می. است > SP  SWهمواره  
. ها سبب کاهش تقاضا خواهد شد باشد، کاهش سطح قیمت SWتر از  کوچک SPاگر 

ها نیز  قیمتشود و افزایش    می ها این پدیده در نهایت سبب کاهش همه جانبه ظرفیت
 .جانبه خواهد بود بدین سیاق همه

انداز  عالوه بر این، درجه ثبات نظام به عكس اختالف بین میل نهایی به پس

 داران یعنی انداز سرمایه بگیران و میل نهایی به پس حقوق
P W(S S )

. بستگی دارد 1
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اگر اختالف بین دو . کند میضریب حساسیت توزیع درآمد یاد عنوان   به کالدور از آن
، ناچیز باشد، ضریب حساسیت توزیع درآمد،  SW و  SPانداز، یعنی  میل نهایی به پس

 یعنی
P W(S S )

گذاری  ، بسیار زیاد خواهد بود و هر تغییر کوچكی در نسبت سرمایه1

I)به تولید

Y
P) توزیع درآمدسبب تغییر بسیار زیاد در ( 

Y
اگر . خواهد شد و بالعكس( 

انداز با کل  ، مقدار پس(SW=0)انداز در میان دستمزدبگیران صفر باشد  میل نهایی به پس
 : داران مساوی خواهد بود، یعنی گذاری و مصرف سرمایه سرمایه

I = sp  p + sw.w 

Sw = 0                           چون 

I = sp.p  یا  p =
P

I

S
 پس           

در این حالت، افزایش مصرف تولیدکنندگان سبب افزایش سود کل به همان 

Iاگر فر  کنیم که . میزان خواهد شد

Y
در طول زمان ثابت باشد، سهم  SPو  

دستمزدها نیز ثابت خواهد بود به عبارت دیگر، همزمان با افزایش تولید سرانه، 
مثبت و  SWخود افزایش خواهد یافت و هنگامی که  به دستمزدهای حقیقی خود

کاهش ( رانبگی انداز دستمزد مقدار پس) SWتر از صفر باشد، سود کل به اندازه  بزرگ
انداز دستمزدبگیران کاهش یابد، سود کل افزایش بیشتری  پسزمانی که  .خواهد یافت

 . ها خواهد داشت گذاری نسبت به تغییر سرمایه
از آنجایی که نرخ رشد تضمین شده و نرخ رشد : کند گیری می کالدور نتیجه

پذیر بودن سود، نرخ رشد تضمین  طبیعی مستقل از یكدیگر نیستند، در صورت انعطاف

Pریق تغییر در شده از ط

Y
کالدور اشاره . خود را با نرخ رشد طبیعی تطبیق خواهد داد 

تجربی به نرخ رشد آرام و یكنواخت طور   به داری کند که سیستم اقتصاد سرمایه می
در حقیقت، علل اصلی عدم تعادل در اقتصاد، ناهماهنگی بین نرخ رشد . متمایل است

 :توان دو قید زیر را افزود به معادله کالدور می. طبیعی و نرخ رشد تضمین شده است

W

I
S

Y
 و   P

I
S

Y
   

W قید

I
S

Y
 گیرد و  عامل تعادل پویا را از طریق منفی بودن سهم سود نادیده می
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Pقید 

I
S

Y
 اگر قید . کند از تعادل پویا چشم پوشی می ،از طریق منفی گرفتن سهم سود

W

I
S

Y
 بر همین . نیافتگی طوالنی خواهد شد رفع نگردد، اقتصاد ملی وارد مرحله توسعه

Pقیاس، اگر قید 

I
S

Y
 وارد مرحله تورم مزمن خواهد گشت رفع نشود، سیستم اقتصادی .

کند و سعی دارد نشان بدهد که چگونه توزیع  مدل کالدور در این دو محدوده فعالیت می
 . کند درآمد و نرخ سود در طول زمان به متعادل شدن نظام اقتصادی کمک می

 

  1جون رابینسون 15-2
. علم اقتصاد استاز معدود زنان مشهور در تاریخ ( 1103-1163)جون رابینسون 

در  1125خانم رابینسون در سال . پدرش نیز یک اقتصاددان با گرایش سوسیالیستی بود
کرسی استادی را  1115التحصیل شد و در سال  مقطع لیسانس از دانشگاه کمبریج فارغ
های کوتاه مدت  وی تالش کرد تا بررسی. دست آورد در رشته اقتصاد در این دانشگاه به

 اظهار داشتتوان  نظریه رشد اقتصادی کینز تبدیل کند و به این ترتیب میکینز را به 
وی در کتاب . گذاری کرد شود را پایه نامیده می «مكتب پس از کینز» ،وی آنچه امروزه
و  2کالسكی ،مثل کینزبا ترکیب عقاید متفاوتی  ،"تمرکز سرمایه"خود تحت عنوان 

وابسته به  ،ریزی کند که مثل اقتصاد متعارف پایهکند علم اقتصادی را  میتالش  3سرافا
ناپذیر  وی معتقد است چون تاریخ برگشت. های تعادل نباشد مقایسه فرضی وضعیت

 . مورد است است، تجزیه و تحلیل تطبیقی تقریباً بی
 

 مدل رابینسون
یک مدل ساده رشد اقتصادی را بر « تمرکز سرمایه»رابینسون در کتاب خود موسوم به 

ولی این مدل چندان توجهی . دهد ارائه می« داری قوانین موجود در نظام سرمایه»اس اس
در بخش های آتی به مدل . کند داری نمی برای رسیدن به تعادل در اقتصاد سرمایه

                                                                                                                                        

1
 . Joan Robinson 

2
. Michael Kalecki  

3 . Piero Sraffa 
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پرداخته ( رقابت انحصاری)و تحلیل ایشان از بازار رقابت ناقص  «تمرکز سرمایه»
 .خواهد شد

 فرضیات مدل 
 . اقتصاد بسته است و بر پایه آزادی مطلق اقتصادی استوار است .1

 .وجود دارد ، کار و سرمایه،در این اقتصاد تنها دو عامل تولید .2

برای تولید مقادیر مشخصی از کاال، میدزان سدرمایه و نیدروی کدار بده کدار رفتده بدا          .3
 . گیرد های ثابت مورد استفاده قرار می نسبت

  .های فنی ثابت است پیشرفت .4

توانند در هر لحظه بده نیدروی کدار     کمبود نیروی کار وجود ندارد و تولیدکنندگان می .5
 . مورد نیاز دست پیدا کنند

داران وجود دارند و درآمد ملدی بدین    در جامعه تنها دو طبقه دستمزدبگیران و سرمایه .1
 . شود این دو تقسیم می

 . کنند مصرف می کنند و تمام درآمدهای خود را نمیانداز  پس دستمزدبگیران .7

اگر . معادل صفر استها  آن کنند و مصرف انداز می داران تمام درآمد خود را پس سرمایه .6
 . انداز نكنند، سودی نخواهند برد کنند و اگر پس انداز نمی داران سود نبرند، پس سرمایه

 .کند روند رشد اقتصادی تغییر نمیها ثابت است و در طول  سطح قیمت .1

کل سود ایجاد و  در مدل رابینسون برابر با مجموع دستمزدهادرآمد ملی خالص 
 : بنابراین، خواهیم داشت. است گذاری شده در روند سرمایه

Y = WN + PK 

تعداد دستمزدبگیران  Nدستمزد واقعی،  Wدرآمد خالص ملی،  Yدر این رابطه، 
از  است و Kو  Nتابعی از ( Y)درآمد . حجم سرمایه است Kنرخ سود و  Pشاغل، 

صورت  به توان آن را آنجایی که نرخ سود نقش مهمی در تئوری تمرکز سرمایه دارد، می
 : زیر محاسبه کرد

Y WN
P

K


  

 : تقسیم کنیم Nرابطه را به  سمت راستاگر 
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Y
W

NP
K

N



  

( سرمایه سرانه نیروی کار) K / N = b و( بازدهی نیروی کار)  Y / N = l  و اگر
 : باشد، چنین خواهیم داشت

P = (l – W) / b 
 

 

بنابراین، نرخ سود برابر با نسبت بازدهی نیروی کار منهای کل دستمزدهای 
سرمایه ) رفته برای یک واحد نیروی کارکار  به واقعی پرداخت شده به میزان سرمایه

، بازدهی (Y)بستگی به درآمد ( P)دیگر، نرخ سود ، به عبارت است( سرانه نیروی کار
( b)رفته کار  به سرانه و شاخص سرمایه( W)، سطح دستمزدهای واقعی (l)نیروی کار 

 . دارد
مصرفی مخارج برابر با مجموع ( Y)آمد خالص  در: در طرف هزینه چنین داریم

(C )گذاری  و مخارج سرمایه(I) یعنیاست ، : 
Y = C + I 

اندازهای دسدتمزدبگیران معدادل صدفر     ، میزان پسمدل فر  که بر طبق  آنجایی از
داران هسددتند، سددود ایجدداد شددده، صددرف    اندازکنندددگان تنهددا سددرمایه  اسددت و پددس

 . شود گذاری می سرمایه
واقعی است، یعنی های     گذاری اندازهای واقعی معادل سرمایه در حالت تعادل، پس

S = I. زیر نشان دادصورت  به توان گذاری را می یهانداز و سرما رابطه بین پس : 
S = PK 
 

I K  
 

 = (l – W) / b (K

K

 )P =  

 
 

K  برابر است با میزان افزایش در حجم واقعی سرمایه که معادل سود واقعی

K)به عبارت دیگر، نرخ رشد سرمایه  .است

K

 ) برابر باP  یعنی نرخ سود است که به

اگر درآمد . سرمایه در حجم سرمایه معین بستگی دارد( بازده)نسبت خالص بازگشت 
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ثابت بماند و دستمزدها کاهش یابد یا درآمدها افزایش یابد و نرخ دستمزدها ثابت 
اگر نسبت سرمایه به کار کاهش یابد نرخ سود . بماند، نرخ سود افزایش خواهد یافت

افزایش یابد، در این حالت، تولیدکنندگان سود خود را به حداکثر خواهند تواند  می
 .رسانید

 
 

  1عصر طالیی 15-2-1

K)عالوه بر نرخ رشد سرمایه 

K

) عامل دیگری نیز در تعیین نرخ رشد اقتصاد شرکت ،

N)دارد و آن نرخ رشد جمعیت 

N

 )زمانی که نرخ رشد جمعیت با نرخ رشد . است

Nسرمایه مساوی باشد، یعنی  K

N K

 
 اقتصاد در شرایط تعادل در سطح اشتغال کامل ،

کند که  یاد می« عصر طالیی»عنوان   به رابینسون از این شرایط تعادل. برد به سر می
زمانی که . صادی یكنواخت و آرام در شرایط اشتغال کامل استنمایانگر رشد اقت

کند، مكانیسم رقابتی در روند زمانی  های فنی ثابت است یا به آرامی حرکت می پیشرفت
یكنواخت و طور   به در این حالت، جمعیت. کند تولید بدون تغییر و آزادانه فعالیت می
های مولد نیروی کار  واند از ظرفیتکند تا بت تمرکز سرمایه به اندازه کافی رشد می

استفاده کند و نرخ سود در این شرایط، ثابت خواهد بود و سطح دستمزدهای واقعی 
توأم با افزایش بازدهی سرانه نیروی کار افزایش خواهد یافت و بنابراین، هی  تضاد 

یک  تولید کل ساالنه و ذخیره سرمایه با. درونی در نظام اقتصادی وجود نخواهد داشت
کند، که این عوامل به ترکیبی از نرخ رشد نیروی کار و  نرخ معین و متناسب رشد می

دوران »رابینسون وقوع این شرایط را . نرخ رشد تولید سرانه بستگی خواهد داشت
 .خواند می« طالیی

 

                                                                                                                                        

1. Golden Age  
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 رابطه بین تولید سرانه و نسبت سرمایه به کار  2-12نمودار 

نسبت سرمایه به . مشاهده کرد 2-12 توان در نمودار میپدیده دوران طالیی را 

Kکار 

N
نرخ . در روی محور افقی و تولید سرانه در روی محور عمودی قرار دارد bیا  

 OPبر روی محور افقی آمده و منحنی  Oرشد نیروی کار در قسمت سمت چپ نقطه 
ای بر روی منحنی نسبت نیروی کار به سرمایه مورد  هر نقطه. نمایانگر تابع تولید است

برای پیدا کردن نسبت . دهد استفاده برای تولید مقدار مشخصی از کاال را نشان می
را رسم  NTسرمایه به نیروی کار به کار رفته و رابطه بین دستمزد و سود، منحنی 

 Wرا در نقطه  عمودی مماس خواهد شد و محور OPنی بر منح Gکنیم که در نقطه  می
دهنده نسبت سرمایه به نیروی کار در عصر طالیی و معادل  نشان Gنقطه . کند قطع می

OK میزان تولید سرانه برابر با . استOA میزان دستمزدهای پرداختی ،OW و مقدار ،
WA  یاEG د که نرخ رشد ده این نمودار نشان می. معادل ارزش اضافی یا سود است

K)   سرمایه

K

)  معادل نرخ رشد نیروی کار(N

N

 )نسبت . استEG

EW
نمایانگر  

K

K

  و نسبتOW

ON
Nنمایانگر  

N

 است، پس چنین داریم: 
 

EG OW

EW ON
 

 و 
tgα = tgβ 
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های  که اقتصاد از مسیر عصر طالیی منحرف شود، ممكن است فعالیت هنگامی
فر  کنیم که نرخ رشد . نیروهای مشخصی مجدداً اقتصاد را به حالت تعادلی برگرداند

Nجمعیت بیشتر از نرخ رشد سرمایه، یعنی  K

N K

 
  باشد، در این شرایط، بر تعداد

شود و  مازاد نیروی کار سبب کاهش دستمزدهای پولی می. بیكاران افزوده خواهد شد
در نتیجه، نرخ . ها ثابت بماند، دستمزدهای واقعی کاهش خواهد یافت اگر سطح قیمت
دهد که  یابد و به دنبال خود نرخ رشد سرمایه را تا حدی افزایش می سود افزایش می

در این شرایط، چنانچه دستمزدهای واقعی کاهش نیابد . ادل نرخ رشد جمعیت شودمع
کاهش دستمزدهای واقعی یا پولی شرط . تواند عمل کند مكانیسم متعادل کننده نمی

ها متناسب با کاهش دستمزد پولی سقوط  رسیدن به تعادل است، زیرا سطح قیمت
در عصر طالیی این است که همگام با  بنابراین تنها راه رسیدن به تعادل. خواهد کرد

 . افزایش بیكاری، دستمزدها نیز کاهش یابد

Nتر از جمعیت رشد کندد، یعندی    برعكس، اگر سرمایه با نرخی سریع K

N K

 
 ،

های فنی، مانند تغییر در نسبت سدرمایه بده نیدروی کدار، در      توان از رهگذر پیشرفت می
انتقال منحنی تولید به طرف باال در نتیجده تمرکدز سدرمایه، تقاضدا     بازدهی نیروی کار یا 

به هر . برای نیروی کار را افزایش داد و اقتصاد را مجدداً به طرف عصر طالیی سوق داد
شدود و بدا      می مكانیسمی که با آن نرخ تمرکز سرمایه تعدیل»: نویسد   می حال، رابینسون

گردد، بیشتر قابل اتكا خواهد بود، بده ویدژه کداهش تمرکدز      نرخ رشد جمعیت برابر می
کند، زیرا زمدانی   تری از افزایش نرخ رشد جمعیت ایجاد می سرمایه شرایط بسیار مشكل

که نرخ تمرکز سرمایه کاهش یابد، اقتصاد به ورطه رکود عمیق سقوط خواهد کرد که خدالص  

Nبنابراین، زمدانی کده   . مشكل خواهد بودشدن از آن بسیار  K

N K

 
    باشدد دو حالدت پدیش

رابینسدون،  ) «دیابد  كه ندرخ تمرکدز سدرمایه کداهش مدی     یابد؛ یا این جمعیت افزایش می: آید می
1356 :124.) 

به عقیده رابینسون اقتصاد تنها زمانی در دوران طالیدی قدرار خواهدد گرفدت کده      
نسبت بالقوه رشد باالترین نرخ رشدد تمرکدز سدرمایه را    . آیددست   به نسبت بالقوه رشد

این نسدبت تقریبداً   . دائم در نرخ سود ثابت ایجاد گرددطور   به تواند دهد که می نشان می
شدرط  . معادل نرخ متناسب نیروی کار به عالوه نرخ رشد تولیدد سدرانه مطلدوب اسدت    

 یدی آن اسدت کده نسدبت بدالقوه رشدد      مورد نیاز در حالت رشد اقتصادی در عصر طال
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، در غیر این صورت هر نوسانی در خط رشدد متعدادل،   بدست آیدیكنواخت صورت  به
اوج رونق اقتصدادی در عصدر طالیدی    . سبب بروز نوسانات عمیق اقتصادی خواهد شد

تنها زمانی روی خواهد داد که موانع بازدارنده حذف شود، هر چند که ممكن است این 
افزایش حجم سدرمایه سدبب   . شرایط تثبیت رشد اقتصادی نیز ایجاد نگردداوج حتی در 

شود که انگیزه تمرکز سرمایه از بین برود، اقتصاد از مسیر رشد عصر طالیی خارج و  می
ترتیب، حتی امكان دارد در شرایط دوران طالیدی نیدز بده     بدین. وارد مرحله رکود گردد

ن بازارهای پولی از آن، اقتصاد وارد مرحلده  علت تمرکز بیش از حد سرمایه و اشباع شد
در ایدن  . پس در این شرایط، عصر طالیی نیز مطلوب و مقبول نخواهد بدود . رکود شود

حالت، مسیر رشد اقتصادی جدید شرایط جدیددی را بدرای وقدوع یدک دوران طالیدی      
 وری تولیدد و  افزایش در نرخ رشد بده افدزایش متناسدب بهدره    . جدید ایجاد خواهد کرد
برعكس، کاهش نرخ رشدد سدبب ایجداد بیكداری یدا افدزایش       . کاهش مصرف نیاز دارد
در دوران طالیی یک حالت ایستا نیز وجود دارد و آن زمانی اسدت   .مصرف خواهد شد

. که نرخ رشد معادل صفر شود و تمام ارزش افزوده ایجاد شده، جذب دستمزدها گدردد 
خواند، زیدرا سدطح مصدرف در     می« 1دیسعادت اقتصا»رابینسون این حالت را موقعیت 

 .2های فنی حفظ کرد توان آن را در شرایط معین پیشرفت   می حداکثر است و
تغییر و ثابت اسدت، یعندی زمدانی کده      های فنی بی پیشرفت ،فر  بر اساس پیش

روند تمرکز سرمایه با چنان سرعتی افزایش یابد که نرخ سود ثابت بماند، ارزش سرمایه 
هدای فندی بده عرضده و      اما  ندرخ پیشدرفت  . ستمزد سرانه تغییر نخواهد کرددر مقابل د

های عظیم اقتصدادی نتوانندد از شدرایط     زمانی که بنگاه. تقاضای نیروی کار بستگی دارد
ممكن اسدت   ،های اقتصادی خود استفاده کنند ایجاد شده در بازار برای گسترش فعالیت

هدای فندی بده     اده کنند، زیرا نرخ رشدد پیشدرفت  بر استف های کاراندوز و سرمایه از پروژه
البته با توجه به ایدن فدر  کده ندرخ رشدد جمعیدت        .افزایش تولید سرانه بستگی دارد

هدای فندی    به هر حال، حتی اگر میزان بیكاری بیشدتر باشدد پیشدرفت   . معادل صفر باشد
 . ادامه خواهد داشت

هدای   ایش ندوآوری کند کده تكامدل داندش و علدم سدبب پیدد       رابینسون اشاره می
تواندد سدبب پیددایش     هدای اقتصدادی مدی    شدود و رقابدت بدین بنگداه     می« خودبخودی»

                                                                                                                                        

1. The State of Economic Bless 
 :شده برابر خواهد بود، یعنیضمین بر اساس نظریات هارود، در این حالت، نرخ رشد طبیعی واقعی و ت. 2

Gn = G = Gw 
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. گردد« های القایی نوآوری»، و کمبود نیروی کار نیز سبب پیدایش «های رقابتی نوآوری»
پدذیر بشدود    امكان دارد در این مدل نرخ مطلوب رشد اقتصادی کمتر از نرخ رشد امكان

نرخ رشدد مطلدوب،   . های خودبخودی و رقابتی است وجود نوآوریکه دلیل اصلی آن، 
های اقتصادی را در شرایط موجدود راضدی    همان نرخ رشد تمرکز سرمایه است که بنگاه

نرخ رشد مطلوب توسط نرخ سود ایجاد شده از طریق نرخ تمرکدز  . نگاه خواهد داشت
رابینسدون از  . شدود  یسرمایه و نرخ تمرکز سرمایه القایی از طریق ندرخ سدود تعیدین مد    

 .نمودار زیر برای توجیه این مطلب استفاده کرد
 

 
 

 با نرخ تمرکز سرمایه  (نرخ سود مورد نظر)گذاری  رشد سرمایه دوطرفه رابطه 3-12نمودار 

 
نمایانگر نرخ سود مورد نظر است که خود تابعی از نرخ تمرکز سرمایه  Aمنحنی 
دهد که تابعی از نرخ سود  نرخ تمرکز سرمایه را نشان می Iمنحنی . رود به شمار می

نرخ سود مورد نظر کمتر از نرخ تمرکز  Dای در طرف راست نقطه  در هر نقطه. است
ها احتماالً سودآور نخواهد بود و  گذاری در این حالت، افزایش سرمایه. سرمایه است

رخ تمرکز کمتر از نرخ ن Sو  Dبین دو نقطه . نرخ تمرکز سرمایه کاهش خواهد یافت
گذاری و نرخ تمرکز سرمایه تا  بنابراین، تمایل به افزایش سرمایه. سود مورد نظر است

 .دهد نقطه رشد اقتصادی مطلوب را نشان میباال خواهد رفت که این  Dنقطه 
به شرایط فیزیكی حاصل از رشد جمعیت  ،نرخ رشد امكان پذیر ،از طرف دیگر

زمانی که نرخ رشد مطلوب اقتصادی با نرخ رشد . های فنی بستگی دارد و پیشرفت
پذیر قبل از رسیدن به اشتغال کامل برابر شود، اقتصاد در دوران طالیی قرار  امكان
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د نرخ دستمزدهای واقعی همراه با افزایش تولید سرانه در نتیجه بهبو. خواهد گرفت
. ی تولید افزایش خواهد یافت؛ ولی نرخ سود سرمایه ثابت باقی خواهد ماندها روش
 .گیرد که متناسب با نرخ سود است ی تولید مورد استفاده قرار میها روشتنها آن 
 

 (رقابت انحصاری) تحت رقابت ناقص بازارتعادل  15-2-5
رفتار عقالیی در تعیین قیمت و ستانده، بیشینه سازی  دارای شالودۀ نظریه بنگاه تجاری

منحنی تقاضا که بنگاه تجاری هی  : ، است که تحت تأثیر دو عامل قرار دارد سود
تعاریفی که . های هزینۀ بنگاه که کنترل محدودی بر آن دارد کنترلی بر آن ندارد و منحنی

کاال عبارت از . 2کشد را بیشتر به تصویر می رابینسونآید رهیافت انتزاعی  در پی می
جنسی مصرفی است که حد آن به طور دلخواه تعیین میشود؛ بنگاه تجاری مؤسسه ای 

های تجاری است که  کند؛ صنعت گروهی از بنگاه است که کاالیی واحد را تولید می
ر گوناگون هاست که مقادی کند؛ منحنی تقاضا فهرستی از قیمت کاالیی واحد را تولید می

شود؛ عرضه مبیّن  ها خریداری می یک کاال در دوره زمانی معین در بازار به آن قیمت
. های مشخص موجود است ای است که در دوره زمانی معین به قیمت مقدار ستانده

کتاب او در باره رقابت ناقص به تفصیل بیان شده  2تحلیل هندسه هزینه در فصل 
به  صعودیثابت و  نزولی،ی تحت شرایط هزینه های های متوسط و نهای هزینه. است

 ، منحنی هزینه نهایی(AC) شكل هزینه متوسطu برای منحنی . اند وضوح تعریف شده

(MC )منحنی  ،شود که از زیر در نقطه حداقل این گونه نشان داده میAC  را قطع
ریف در حالت معموالً نزولی تع( AR –یا درآمد متوسط )منحنی تقاضا . کند می
های  در نظریه جدید بنگاه تجاری فكری واقعاً تازه و برای نظریه( MR)منحنی  .شود می
سازی سود ضروری است؛ و به سادگی به عنوان تابعی که اضافه درآمد را برای  بیشینه

                                                                                                                                        

 
. Profit Maximisation 

همزمان با تحلیل خانم رابینسون پیرامون بازار رقابت ناقص در انگلستان، تحلیل مشابهی توسط چمبرلین، .  2

مبرلین اقتصاددان امریكایی، ارائه شده است و در ادبیات اقتصادی، تحلیل بازار رقابت انحصاری بیشتر با نام چ

 .شناخته شده است
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تعریف  ،دهد فروش رفته روی نمودار نشان می( محصول)هر منفعت ناشی از ستانده 
این منحنی ها از هندسه  ینسون برای اثبات برخی از ویژگیبنابراین، جون راب. کند می

اند،  های متوسط مماس مهمترین ویژگی این است که وقتی منحنی. کند استفاده می
برابر  (AR)و سود در قیمتی ( MR = MC)کنند  های نهایی یكدیگر را قطع می منحنی

زیر به تصویر  این حالت در شكل. رسد به حداکثر می( AC)با هزینه متوسط خود 
را نشان OM در ستاندۀ  (حداکثر سود) تعادل بازار 4-12نمودار . کشیده شده است

 .برابر است MRبا   MC ( Hدر )دهد که  می
های برگرفته از این اصل  ای از نظریه سپس، باقی کتاب به اثبات مجموعه گسترده

ها به مفاهیم ضمنی نظریۀ رقابت  این نظریه. یابد سازی سود اختصاص می بیشینه  بدیهی
ستانی، برای تبعیض قیمت، برای انحصار خرید، برای  ناقص برای توزیع، برای مالیات

نوآوری سرنوشت . پردازد تحلیل تقاضا بر حسب عوامل فردی تولید و از این قبیل می
است که سود در  ACو  ARهای  بودن منحنی ساز نظریۀ مورد بحث عبارت از مماس

 (.MR = MCبنا به تعریف )رسد  آن به حداکثر می
این نقطۀ حداقل هزینۀ تمام شده نیست و از این رو ستانده تعادل، و نه رفاه مصرف 

سازی سود مستلزم  بنابراین، بیشینه. رساند کننده، منافع کارآفرینانه را به حداکثر می
های  تحلیل در اتفاق افتاد، اگرچه 1120نهایی بود، که اواخر دهه  تدوین مفهوم درآمد

سازی سود برای انحصار که مستلزم برابری  کورنو و مارشال، هر دو، در بحث از بیشینه
های هزینۀ کل و نیز درآمد کل بود، تلویحاً به این مفهوم اشاره شده  های منحنی شیب
 .است

                                                                                                                                        

 
 Axiom 
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 تحت رقابت ناقص ستانده –تعادل قیمت  4-12نمودار 

 جان ریچارد هیكس  15-9
در انگلستان به دنیا  1104در سال  اقتصاددان معروف انگلیسی، ، ریچارد هیكسجان 

آمد، تحصیالت خود را در دانشگاه آکسفورد به پایان رساند و در این دانشگاه به 
طراحی  ،ترین کارهای هیكس در علم اقتصاد یكی از برجسته. تدریس پرداخت

برای تشریح نظریات کینز و ارائه نظریات جدیدی در رابطه با  ISو  LMهای  منحنی
متقابل ضریب فزاینده تأثیر  های تجاری را از طریق هیكس نوسان. رشد اقتصادی است

گذاری مستقل  سرمایه. کند گذاری بیان می و اصل شتاب در چارچوب تغییرات سرمایه
گذاری، پیشرفت فنی، جنگ،  خ بهره، بازده نهایی سرمایهتابع عوامل مستقلی مانند نر
. گذاری القایی تابع درآمد ملی است سرمایهکه  حالی در اختراعات و اکتشافات است،

دهد، به دنبال تغییراتی که  درآمد ملی را افزایش می ،گذاری مستقل هنگامی که سرمایه
 . گیرد ی فزونی میگذاری القای آورد سرمایه انداز پدید می در مصرف و پس

کننده عوامل رشد  گذاری مستقل که منعكس کند که سرمایه هیكس فر  می
کند و در نتیجه سطح تعادل درآمد نیز با  با نرخ ثابتی رشد می ،باشد  طبیعی اقتصاد می

ترتیب، اقتصاد در مسیر رشد ثابت حرکت کرده، یا  بدین. یابد همین نرخ افزایش می
 . کند ت تعادل نوسان میاینكه در اطراف وضعی

مصرف . گذاری وجود دارد در الگوی هیكس وقفه زمانی برای مصرف و سرمایه
گذاری القایی تابع مصرف دوره قبل و ضریب  جاری تابع درآمد دوره گذشته و سرمایه
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است که با تأثیری هیكس معتقد است که ضریب شتاب دارای چنان . شتاب است
هایی در سطح درآمد ملی نسبت به سطح  تواند نوسان میگذاری مستقل  افزایش سرمایه
شاخص و معیار اوضاع و احوال صورت  به لیكن درآمد ملی. آوردوجود   به تعادل آن

اقتصادی در دو حد پایین و باالی اقتصاد در طول مدت زمان دوران اقتصادی، در تغییر 
عوامل تولید  حد باال سطحی است که بر حسب سقف اشتغال کامل. و نوسان است

گذاری مستقل  گذاری و فقط به سرمایه شود و حد پایین بر حسب سرمایه   می تعیین
 . (416-420: 1363تفضلی، ) شود   می محدود

یابد  میاشد، درآمد ملی تا موقعی افزایش حال به فر  آنكه تابع با وقفه زمانی ب
امل تولید را تعیین که وضعیت اشتغال کامل عو «سقف اقتصادی»که مسیر منحنی به 

تأثیر  شرط الزم آن این است که نوسان درآمد ملی تحت. کند، برخورد کند می
جریان خودزای انبساطی درآمد . گذاری مستقل مسیر صعودی داشته باشد سرمایه

رفته  رار گیرد متوقف شده و رفتههنگامی که درآمد در مسیر سقف اقتصادی ق
رود و موجب انقبا  تكاثری درآمد ملی از طریق  یگذاری ویژه به طرف صفر م  سرمایه

در نتیجه، موجودی سرمایه کاهش یافته و جریان خودزای . گردد ضریب فزاینده می
 . گردد انبساطی درآمد به جریان خودزای انقباضی درآمد تبدیل می

گذاری مستقل  یابد که مسیر منحنی به خط سرمایه درآمد ملی تا موقعی کاهش می
گردد  یابد ولی منفی نمی گذاری القایی کاهش می سرمایه ،با کاهش درآمد. ندبرخورد ک

گذاری  رو، سرمایه این از. ماند  زیرا کاهش در موجودی سرمایه در حد استهالک باقی می
گذاری در  از آنجا که کاهش در سرمایه. شود ناویژه با استهالک سرمایه ثابت برابر می

بنابراین، در . اهش درآمد ملی حد پایینی وجود داردشود، برای ک حد صفر محدود می
گذاری ویژه  شرایط برابر تولید و درآمد ملی واقعی بین دو حد اشتغال کامل و سرمایه

این دو حد از انبساط و انقبا  نامحدودی که . شود، باید نوسان کند که برابر با صفر می
 .کند در الگوی هارود وجود دارد جلوگیری می
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 رابطه سرمایه گذاری و درآمد ملی در الگوی هیكس 5-12نمودار 

 
 :(416-20: 1363تفضلی،) توان با کمک نمودار فوق بررسی نمود الگوی هیكس را می
منحنی . گذاری مستقل است  منحنی لگاریتمی رشد سرمایه log Iaدر این نمودار، منحنی 

log Y گذاری  منحنی لگاریتمی رشد تعادل درآمد ملی را به فر  آنكه افزایش سرمایه
منحنی  log Ytمنحنی . دهد برد، نشان می مستقل درآمد ملی را با ضریب فزاینده باال می

از آنجا که . لگاریتمی رشد درآمد ملی در وضعیت اشتغال کامل تمام عوامل تولید است
ستگی به افزایش دو عامل جمعیت و پیشرفت فنی رشد اقتصادی در اشتغال کامل ب

کند که حرکت تعادلی اقتصاد کامالً برابر با میزان رشد  دارد، هیكس فر  می
با هم موازی  log Yو  log Iaگذاری مستقل است، از این جهت، دو منحنی  سرمایه
 . هستند

 aاز آنجا که نقطه . قرار داشته باشد aدر نقطه  t0کنیم که اقتصاد در زمان  حال فر  می
روی منحنی رشد تعادل درآمد ملی است و این منحنی زیر منحنی رشد درآمد ملی در 

 .Y = log Y0وضعیت اشتغال کامل قرار دارد، اقتصاد در شرایط رکودی است و بنابراین 
دنبال دوره انبساط درآمد،  صورت است که به تحلیل ادوار تجاری در این رابطه بدین

دوره دیگری که وسیله   به شود و این دوره به نوبه خود درآمد شروع می دوره انقبا 
توان از مسیر  هر چند که می. یابد ادامه می ،شود مجدداً موجب افزایش حجم درآمد می

سخن گفت، لیكن فر   log Yرشد تعادل درآمد ملی در بلندمدت یعنی مسیر منحنی 
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گیرد و  رسد و در تعادل قرار می می a کنیم که اقتصاد در یک دوره معین به نقطه می
 .کنند حرکت می log Yنتیجتاً رشد درآمد ملی در مسیر منحنی 

دی موقتاً موجب افزایش در میزان در این وضعیت، اگر ابداعات اقتصا
کند و سپس مصرف  گذاری مستقل شود، درآمد ملی با ضریب فزاینده رشد می سرمایه

گذاری القایی از طریق اصل شتاب  عملكرد فزاینده سرمایهرود و موجب  القایی باال می
( با کمک ضریب شتاب)متقابل ضریب فزاینده و اصل شتاب تأثیر  در اینجا. گردد می

 . رسد به سقف اقتصادی می t2برد که حد آن در زمان  درآمد ملی را آن قدر باال می
از . برابر است( log Yt)در این وضعیت رشد درآمد ملی با میزان رشد سقفی آن 

منحنی رشد درآمد ملی در وضعیت اشتغال کامل است، رشد  log Ytآنجا که منحنی 
کند و حجم موجود  ملی جلوگیری میسقفی از ادامه رشد انبساطی درآمد 

مطلق کاهش یافته و این خود موجب انقبا  طور   به گذاری مستقل در اقتصاد سرمایه
گذاری القایی از طریق اصل شتاب کاهش  جتاً سرمایهگردد و نتی تكاثری درآمد ملی می

 . اقتصاد در رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت  t2سپس در زمان . یابد می
اول از آنجا که در نظام . سی استتحلیل هیكس دارای سه مفهوم اسا

شود در جریان رشد اقتصادی  ای بادوام استفاده می داری از کاالهای سرمایه سرمایه
دوم چون . شود دوره انقبا  درآمد شروع می ،به دنبال سقف انبساطی درآمدهمواره 

داری از نرخ رشد سقفی درآمد ملی بیشتر  نرخ رشد درآمد ملی مورد نیاز جامعه سرمایه
سوم هرگاه پیشرفت فنی در . یابد مطلق کاهش میطور   به گذاری مستقل است، سرمایه

تفضلی، ) به سادگی نتواند از رکود خارج شوداقتصاد دائمی نباشد، اقتصاد ممكن است 
1363 :420-416) . 
 

 1پل ساموئلسن 15-9
او از . در شهر گاری در ایالت ایندیانای آمریكا متولد شد 1115پل ساموئلسن در سال 

شاگردان شومپیتر است که تحصیالت ابتدایی خود را در شیكاگو به اتمام رساند و در سال 
موفق به اخذ درجه دکتری از این دانشگاه  1141هاروارد رفت و در سال به دانشگاه  1135

                                                                                                                                        

1
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فرما باشد، سود بیشتر از  وی معتقد است زمانی که در یک نظام اقتصادی رقابت حكم. شد
های  وی همچنین معتقد است فعالیت. نظامی است که در آن تجارت خارجی حاکم است

او از . شود نسبی و مطلق عوامل تولید میهای  آزاد تجاری موجب ایجاد یكسانی در قیمت
ضریب تكاثر و تأثیرات  گذاران نظریه کاالهای عمومی است و تالش وی برای تشریح پایه

وی در . اصل شتاب موجب طرح چهار ترکیب مختلف از نرخ مصرف و ضریب تكاثر شد
ایه تمایل سرم ،الگوی پویایی که مطرح کرد بیان نمود که با فر  ثابت بودن تابع تولید

موجودی سرمایه مطلوب نیز به سطح . دارد که به طرف موجودی مطلوب خود حرکت کند
گذاری نیز به تقاضای تولید نهایی  سرمایه تقاضا برای تولید نهایی بستگی دارد بنابراین

 گذاری وابسته است، در نتیجه تغییرات در سطح تقاضا موجب تغییرات در میزان سرمایه
. گردد بعدی میهای     امر موجب بروز تغییراتی در سطح درآمد ملی در دوره شود و این   می

شوند  در تحلیل ساموئلسن متغیرها بر حسب زمان بیان می. است 1«اصل شتاب»این قضیه 
از این . توان مسیر زمانی این متغیرها را در یک سیستم تعادلی مورد توجه قرار داد و لذا می

مدت  اشیم که اقتصاد کینز و الگوهای کینزی در واقع تحلیل کوتاهرو، باید در نظر داشته ب
که  حالی در کند، های ایستا و ایستای تطبیقی آن بیان می تعیین درآمد ملی را با توجه به جنبه

ساموئلسن یكی از اولین اقتصاددانان بعد از کینز است که با استفاده از ابزار کینزی حاالت 
  .دهد را در بلند مدت مورد بررسی قرار می پویای تغییرات درآمد ملی

گذاری  سرمایهاول . گذاری دارای دو متغیر است در الگوی ساموئلسن تابع سرمایه
در مقایسه با بازده نهایی )مستقل که از درآمد ملی مستقل و به عواملی مانند نرخ بهره 

دوم . یره بستگی داردفنی در اقتصاد، جمعیت، امنیت اجتماعی و غ پیشرفت ،(گذاری سرمایه
که )غایی به درآمد ملی طور   به گذاری القایی که به تغییرات در میزان مصرف و یا سرمایه

 توان این تابع را می. وابسته است( شود خود موجب تغییرات در مخارج مصرفی می
 : زیر نوشتصورت  به

It = Ia+β ( Yt-Yt-1)  

گذاری  سرمایه t ،Iaدر زمان ( شود که در واقع معادله شتاب نامیده می)در این معادله 
این نسبت که در واقع . نسبت ثابت سرمایه به تولید است βمستقل و مقدار آن ثابت و 

نامیده  2«ضریب شتاب» ،دهد مقدار سرمایه الزم را برای افزایش هر واحد تولید نشان می

                                                                                                                                        

1. Acceleration principle  
2. Accelerator coefficient  
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معادله . کند میبیان  t-1و  tهای  ان تغییر در درآمد ملی را بین زمانمیز Yt-Yt-1. شود می
 : دست آورد توان با روش ساده زیر به شتاب را می

به فر  . کنیم که تولید یک تومان محصول مستلزم دو تومان سرمایه است فر  می
و ( یا مورد نیاز)دهنده موجودی سرمایه مطلوب  نشان  Kهرگاه ،ها تغییر نكند آنكه قیمت

Y مقدار تولید باشد، خواهیم داشت : 
 

Kt-1 = βYt-1  
 

Kt= βYt  
 

می باشد و βYt-1 معادل ،Yt-1موجودی سرمایه الزم برای تولید  ه قبلی،بر اساس رابط

 . برای زمان جاری صادق است ،بعدی در رابطه ،این مسئله

 مقدار سرمایه مورد نیاز که معادل با t-1کنیم در زمان  حال فر  می
 βYt-1 در این وضعیت، . باشد، موجود است و ظرفیت اضافی هم در اقتصاد وجود ندارد

به  Kt-1افزایش یابد، موجودی سرمایه باید از سطح  Ytبه سطح Yt-1 هرگاه تولید از سطح 

برابر با ( Ia)گذاری مستقل  بنابراین، به فر  آنكه سرمایه. افزایش یابد Ktسطحی معادل 

از (  گذاری ویژه یا نرخ سرمایه)مقدار ثابتی باشد، میزان افزایش الزم در موجودی سرمایه 

 :آید میدست   به معادله زیر
 

It = Ia + Kt - Kt-1 = Ia + βYt- βYt-1  
 

 

                                                                        It = Ia+β ( Yt-Yt-1)  
 

مستقیم به میزان تغییرات درآمد ملی طور   به گذاری ویژه سرمایه بر اساس این معادله،

گذاری جاری  در بعضی موارد سرمایه. است« شتاب اصل»بستگی دارد و این در واقع همان 
 :آید میدست   به دو دوره بستگی دارد و در نتیجه معادله زیر به تغییرات درآمد ملی در

 

It = Ia + β(Yt-1 - Yt-2)    
اصل »این تابع هنگامی که با سایر عناصر الگوی ساده کینزی ترکیب شود، 

. کند ای برای ایجاد ادوار تجاری مرتبط می وسیلهعنوان   به «ضریب فزاینده»را با « شتاب
 :درآمد ملی داریمگوی ساده تعیین در ال

Yt = Ct + It    
  :زیر نوشته شودصورت  به زمانی یكسالتأخیر  هرگاه تابع مصرف با
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Ct = a+bYt-1   
  :زیر بنویسیمصورت  به گذاری را و سپس تابع سرمایه

It = Ia + β (Yt-1 – Yt-2)   
 مقدار هر کدام را قرار دهیم، معادله زیر Itو  Ctبه جای  اول اگر در معادله

 :آید میدست   به
Yt = (b+β) Yt-1-βYt-2+a+Ia   

 
به فر  آنكه میل نهایی . دارد βو  bدر معادله باال بستگی به ارزش  Ytارزش 
تر و این نسبت ثابت باشد، با در نظر  تر و از واحد کوچک از صفر بزرگ  (b)به مصرف 
  :آید میدست   به سه حالت زیر( β)برای ضریب شتاب های مختلف  گرفتن ارزش

 

 
 

در نوسان است و در بلندمدت این  قباضیندر حالت اول درآمد ملی با حرکت ا
دائم در طور   به در حالت دوم درآمد ملی با حرکت ثابت و. رود ها از بین می نوسان

در حالت سوم درآمد ملی با حرکت انبساطی در نوسان است و در بلند . نوسان است
 . شود ها بیشتر می مدت این نوسان
های درآمد را در  ضمنی نوسانطور   به های ادواری الگوی ساموئلسن جنبه

این یک وضعیت واقعی نیست، زیرا . دهد محدوده یک وضعیت ایستا توضیح می
تلف در طول زمان همراه با تغییرات کمی و کیفی یا در جهت رشد تولید اقتصادهای مخ

(3) 
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ترتیب، الگویی را باید در نظر گرفت که  بدین. گیرند و یا در جهت کاهش آن قرار می
 . هر یک از این حاالت را مورد بررسی قرار دهد

میالدی فراهم  1130نظریه رکود چنین الگویی را برای توجیه بحران دهه 
از جنگ جهانی دوم به بعد توجه اقتصاددانان بعد از کینز بیشتر معطوف به . ساخت

همچنین اهمیت اساسی عوامل رشد مانند انتقال جمعیت، . رشد گردیده است
گذاری مستقل در دوره  در افزایش سرمایهمؤثر  محصوالت و بازارهای جدید و عوامل

اقتصاددانان در دوران بعد . ستبعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه اقتصاددانان بوده ا
از کینز به این نتیجه رسیدند که برای تداوم رشد اقتصادی، افزایش و ازدیاد دائمی در 

اقتصاددان انگلیسی این فرضیه را در سال  1روی هارود. گذاری الزم است میزان سرمایه
در سال اقتصاددان روسی االصل آمریكایی  2سپس اوسی دومار. میالدی بیان نمود 1131
میالدی معادله رشد درآمد ملی را در شرایط عدم وجود ظرفیت اضافی در  1157
 .(406-10: 1361تفضلی،)آورد دست   به اقتصاد
 

 پولی و مالی انگیزه هایترکیب  15-9-1
و از ( 1و توبین 5، ماسگریو4، مادیگلیانی3همچون مید)های جدید  بسیاری از کینزی

های  اشاره کرده بودند که ترکیب 50جمله ساموئلسون، به تعابیر مختلف، در دهه 
( کنند ها را در مسیر مطلوب حفظ می که سطح قیمت)های مالی و پولی  مختلف انگیزه

بنابراین انتخاب یک ترکیب خاص . تأثیر یكسانی بر سرعت انباشت ثروت ملی ندارند
ها  انداز ملی و سطح قیمت تواند تا حدودی به کنترل پس یهای پولی و مالی م از انگیزه
 . یک مرجع استاندارد در این زمینه است( 1151)ساموئلسون . کمک نماید

شدند و سطح  های ایستا و قطعی متوسل می ایشان در توضیحات خود معموالً به مدل
است اما نخستین  این متغیر اگرچه سومین ابزار. داشتند های دولت را ثابت نگه می هزینه

شد و آن تقسیم تولید بین کاالهای عمومی  ابزاری بود که درگیر کنترل هدف سومی می

                                                                                                                                        

1. Roy Harrod 
2. Evsey Domar  
3 . James Meade 
4 . Franco Modigliani 
5 . Richard Musgrave 
6 .James Tobin  
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، با کسری Fبا عرضه پول و انگیز مالی،  M انگیزه پولی،( شدت)اگر . و خصوصی بود
( شود که اغلب کسری ساختاری نامیده می)بودجه دولت در شرایط اشتغال کامل 

، توابعی معین از پارامترهای P ، و سطح قیمتها،Sانداز ملی،  سنجیده شود، آنگاه نرخ پس
در شكل تفاضلی مرتبه اول این . سیاستی حاصل از معادالت حل شده خواهند بود

 :معادالت داریم
dS = a01dM + a02dF 
dP = a11dM + a12dF 

، یک  a12/a11 > a02/a01: و در نتیجه  a12 > 0 > a02و  a11> 0و  a01 > 0 با فر  اینكه
اگر برای مثال، بر سرعت انباشت ثروت افزوده شود، : ترکیب سباستی بهینه وجود دارد

صورت  هی  اصراری نیست که کنترل  غیرمتمرکز و به. کاهش یابدM افزایش و F باید 
خدا به "پل ساموئلسون در زمینه متفاوتی به طنز گفت که . وظیفه محوله انجام شود

های مالی را برای افزایش  ها اغلب محرک و نوکینزی "فدرال رزرو دوچشم داده است
کردند که  هرگاه تصور می( به مسیر تجویز شده، برسد pتا )کردند  اشتغال توصیه می

ارائه شده توسط بانک مرکزی، برای نیل به هدف فوق  های پولی های محرک توانایی
مدت  در یک افق بلندمدت یا میان  a01گرچه آنان احساس کردند که. ناکافی است

های آنان،  شود؛ بنابراین بسیاری از بحث هم ناپدید می a12نزدیک به صفر است و 
ذاران مالی را گ ها و سیاست بینی سطح قیمت گذاران پولی را به مشاهده و پیش سیاست

 .به کنترل رشد، به طور ضمنی محدود کرد

مطرح کرد منجر به یک سامانه حل شده با کانون توجه متفاوتی  1چارچوبی که ماندل
از سطح  شاملشدند  مالی کنترل می _متغییر هایی که باید با ترکیب سیاست پولی . شد
که با سطح اشتغال یا درآمد واقعی سنجیده )های اقتصادی  و سطح فعالیت Pها  قیمت
بدین ترتیب  .بودند (نشان می دهیم Yشوند؛ به خاطر داشته باشید که این دو را با  می

 :آید شكل حل شده به صورت زیر در می
dP = a11dM + a12dF 

dY = a21dM + a22df                      ؛    a22/a21 >a12/a11 

                                                                                                                                        

1
 . Ernest Mandel 
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ها را به این صورت  مثبت باشند، محدودیت عالمت  a11و نیز a21اگر فر  کنیم که 
با ثابت نگه )های مالی به شكل کاهش مالیات  توان با کلمات بیان کرد که محرک می

ها دارند؛  مزیتی نسبی در افزایش تولید به جای سطح قیمت( های دولت داشتن هزینه
 .ها است سطح قیمت( یا کاستن از)افزودن به های پولی در  مزیت نسبی سیاست

ها بیشتر از آثار طرف  های مالی بر سطح قیمت ، پس آثار کینزی انگیزهباشد a12 > 0اگر 
های  مبنی بر اینكه ترکیب 1163پیشنهاد بلیندر در . عرضه در جهت مخالف است

روی خطی با شیب منفی ( دهند را به دست می Pکه سطح مورد نظر ) Fو  Mمختلف 
این خط دقیقاً به دلیل کاهش . گیرند، پیشنهادی واقعی بود همانند نمودار زیر قرار می

مورد نظر را به  Yانگیزه مالی شیب کمتری نسبت به مكان هندسی ترکیباتی دارد که 
ش بیشتری در چون کاهش انگیزه مالی به طور نسبی است، پس به افزای. دهد دست می

M  در مقایسه با مقداری که برای )برای بازگرداندن تولید به سطح مطلوب نیاز است
اما این امكان نیز وجود دارد که (. ها به سطح مطلوب الزم است برگرداندن سطح قیمت

در سطح )اثر انبساطی کاهش مالیات بر عرضه نیروی کار، قیمت عرضه محصول را 
ناشی از اثر انبساطی )قیمت تقاضای محصول ( احتمالی)افزایش بیشتر از ( اولیه تولید

در این (. همچون در نمودار زیر)در  a12 < 0، کاهش دهد، پس (آن بر تقاضای محصول
های سیاستی تأمین کننده قیمت مورد نظر، برخالف مكان  حالت، مكان هندسی ترکیب

 .دی استهای سیاستی الزم برای تولید مورد نظر، صعو هندسی ترکیب
های ارائه شده در باال، این خصوصیت را دارد که اختصاص معكوس  محدودیت ضریب
به حرکت انفجاری سامانه، فراتر از ( Fبه  Pو  Mبه  Yتخصیص )ها  ابزارها به هدف

گردد، مگر اینكه  منجر می( شوند جایی که هر دو هدف تأمین می)نقطه تالقی منحنی ها 
ک ترکیب سیاستی دقیق و کامالً درستی اتخاذ شده باشد، در از ابتدا به طور تصادفی ی

 Pو  Fبه  Yتخصیص )تر آن است که از یک تخصیص دیگر  تر و عاقالنه نتیجه مطمئن
 .پیروی نماییم( Mبه 
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 (ب(                                          )الف)

 ترکیبی طرف عرضه سیاست  1-12نمودار 

 
 رابرت سولو 15-6

در نیویورک متولد شد و تحصیالت خود را در مقطع  1124رابرت سولو در سال 
وی بیشتر به خاطر اثر مهم خود در مورد  .دکتری در دانشگاه هاروارد به پایان برد
او . ارائه داد شناخته شد 10و  50های دهه  سرمایه و نظریه رشد اقتصادی که در سال

که در آن سرمایه بر اساس ترکیب سنی آن  های رشد خاصی بود به دنبال تنظیم مدل
 از. شود شود و مثالً سرمایه نو بیشتر از سرمایه کهنه به حساب آورده می گیری می اندازه
تغییرات فنی »و « شرح و تفصیل :نظریه رشد»های  توان کتاب آثار وی میترین  مهم

متعدد و های  خاطر پژوهش به 1167وی در سال . را نام برد« وقایع تولید کل
جایزه نوبل  ،های مستمری که در زمینه مباحث نظریه رشد اقتصادی داشت فعالیت

تفضلی، ) پردازیم اکنون به بیان الگوی رشد اقتصادی سولو می. اقتصاد را دریافت کرد
1363 :432-430) . 

الگوی رشد اقتصادی سولو بر اساس این فر  بنا شده که در تابع تولید به جای 
شتغال کار به سرمایه ثابت باشد، این دو عامل جانشین یكدیگر هستند و آنكه نسبت ا
 هرگاه نرخ رشد نیروی انسانی. مورد قبول نیست« ضرایب ثابت تولید»در نتیجه فر  
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شود  زا تعیین گردد، سرمایه با کمک پیشرفت فنی طوری تنظیم می عوامل برونوسیله   به
فنی در  پیشرفتبنابراین، در این الگو . که نیروی انسانی در حال رشد را جذب کند

توان بیان داشت که پیشرفت فنی در مقابل  اقتصاد ثابت نیست و در واقع می
ترین  مهم این یكی از. شود گذاری منبع اساسی رشد اقتصادی محسوب می سرمایه
 . های علمی سولو به اقتصاد بعد از کینز است کمک

تابع تولید به وسیله   به روابط تولیدی ،کنیم که در جامعه با این روش فر  می
  :شود شكل زیر بیان می

Y = f(L,K)   
کند که در اقتصاد رقابت کامل وجود دارد و درآمد هر  در اینجا سولو فر  می

شود و نیز چنین فر   یک از عوامل تولید بر اساس بازده نهایی خود پرداخت می
 از این جهت، الگوی رشد اقتصادی سولو .دکند که اشتغال کامل در اقتصاد وجود دار  می
 . شود محسوب می« الگوی نئوکالسیک»یک عنوان   به

را که از تغییر در عوامل تولید ( محصول کار)توانیم تغییر در درآمد ملی  حال می
  :آوریمدست   به قبل گیری از تابع شود با دیفرانسیل حاصل می

f f
dY dL dK

L K

 
 
 

   

fکه در آن 

K




f و( یعنی بازده نهایی سرمایه)محصول نهایی سرمایه  MPkیا  

L




 

MPlیا 
 : است( یعنی بازده نهایی کار)محصول نهایی کار   

f Y

L L

 


 
 

f Y

K K

 


 
 

 را در نظر بگیریم و فر  کنیم که ( t)هرگاه عامل زمان 
L = F(t) 
K = G(t)  

 
 : خواهیم داشت باالبا توجه به رابطه 

dY f dL f dK
. .

dt L dt K dt
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زمان از طریق دو  در طیاین معادله افزایش در محصول کل یا درآمد ملی را 
 : کند عامل زیر بیان می

در ( به خاطر رشد جمعیت)حاصلضرب محصول نهایی کار و رشد نیروی انسانی  .1
 . زمان طی

 . حاصلضرب بازده نهایی سرمایه و رشد سرمایه نسبت به زمان .2

در نظر « خنثی»حال بر اساس فر  سولو پیشرفت فنی را در جامعه از نوع 
حاصل در روابط  کند که تغییرات این نوع پیشرفت فنی حالتی را بیان می. گیریم می

انجامد و از این لحاظ  تولیدی به کثرت استفاده از نیروی انسانی و نه اندوختن آن می
بر اساس این فر ، تابع . گذارد میزان نهایی جانشینی کار برای سرمایه را ثابت باقی می

زیر است در نظر گرفته  معادله خطیصورت  به تكنولوژی را که برابر با مقداری ثابت و
  :و در تابع تولید جای گذاری می شود

A(t) = a + bt 
  
Y = A(t) f(L,K)  

دیفرانسیل بگیریم، تغییرات در محصول ( t)حال اگر از این معادله نسبت به زمان 
  :ایم کل را نسبت به تغییرات در تكنولوژی، نیروی انسانی و سرمایه ارزیابی کرده

 

  

  
       

     

  
     

  

  
 
  

  
 

  

  
 
  

  
    

 

و نرخ رشد محصول کل، تكنولوژی، نیروی انسانی  A=A(t)حال به فر  آنكه 
 : زیر باشدصورت  به و سرمایه به ترتیب

dY dA(t) dL dK
Y A L K

dt dt dt dt
     

 :خواهیم داشت
f f

Y Af (L,K) A L A K
L K

 
  

 
  

 :تقسیم کنیم Yرا به  قبلهرگاه طرفین معادله 
  

 
       

 

 
 
  

 

  

  
   

 

 

  

  
   

  

 
Y = Af(L,K) 
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                  :بنابراین خواهیم داشت

       
 

 
 

Yمقدار ( L,K)به جای  باالحال در رابطه 

A
 :گذاریم را می 

  

 
 

  

 
 
 

 

  

  
   

 

 

  

  
   

 
 

از کل ( Wk)کل محصول و سهم سرمایه  از( WL)هرگاه سهم نیروی انسانی 
  :زیر باشدصورت  به محصول به ترتیب

L

Y
L

LW
Y



 مایه دستمزد                                                                          Y
L

L





 

 

   
 
  

  

 
Y کل سود                                                                            

K
K





 

 

 

  :خواهیم داشت تابع تولیدبا توجه به معادله 

L

Y
LA

LW
Y



 

K

Y
KA

KW
K



 

 :آید در میزیر صورت  بهقبل ترتیب معادله  بدین

L KW WY A
L K

Y A L K
     

 

برابر با تغییر درصدی در ( و یا محصول کل)بنابراین تغییر درصدی در تولید 
معادله این در سرمایه است؛ از  تكنولوژی، تغییر نسبی در نیروی کار و تغییر نسبی

  :آوریمدست   به را بعدتوانیم معادله  می
  

 
 

  

 
 
  

 
   

  

 
   

 
با این روش، سولو درصد . شود در این معادله تغییرات تكنولوژی محاسبه می

  :و به نتایج زیر دست یافتپیشرفت تكنولوژی را در ایاالت متحده آمریكا محاسبه کرد 
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میالدی در آمریكا رشد تولید به خاطر پیشرفت تكنولوژی  1101-1121های  در سال .1
 . هر سال یک درصد بوده است

میالدی در آمریكا رشد تولید به خاطر پیشرفت تكنولوژی  1121-1141های  در سال .2
 . هر سال دو درصد بوده است

میالدی  1101-1341های  در سال% 5/1به طور متوسط پیشرفت تكنولوژی به میزان  .3
 . افزایش دهد% 5/1توانسته است تولید را به میزان 

 . بوده استیک درصد  1101-1141های  رشد جمعیت در سال .4

7میالدی در ایاالت متحده آمریكا  1101-1146های  در سال .5
8
رشد تولید سرانه به  

1خاطر پیشرفت تكنولوژی و 
8
 (. 1151سولو، ) آن به خاطر رشد سرمایه بوده است 

 

 تشریحی فصل دوازدهم سؤاالت
 . نظر هارود را در رابطه با انواع نرخ رشد اقتصادی بیان کنید .1

 . مفهوم تعادل و عدم تعادل را با استفاده از الگوی هارود تحلیل کنید .2

 . الگوی کالدور را در رابطه با توزیع درآمد تشریح کنید .3

قوانین موجود در نظام »رابینسون را که بر اساس  خانم مدل ساده رشد اقتصادی .4
 .ارائه شده است بیان کنید« داری سرمایه

  جون رابینسون ارائه کرد چیست؟خانم که « عصر طالیی»منظور از تعادل  .5

خالصه بیان طور   به نظریات هیكس در رابطه با رشد اقتصادی و تغییرات سرمایه را .1
 . کنید

بر عقاید اقتصادی معاصر را بیان  او ثیرگذاریأنظریات پل ساموئلسن و چگونگی ت .7
 . کنید

 . الگوی رابرت سولو را در رابطه با رشد اقتصادی تشریح کنید .6

 . ترکیب انگیزه های پولی و مالی را از نظر کینزین های جدید، شرح دهید  .1

 .رابطه سرمایه گذاری و درآمد ملی را از نظر هیكس شرح دهید. 10
 

 ای فصل دوازدهم چهارگزینه سؤاالت
 هارود کدامیک از انواع رشد را در نظر نگرفته است؟  .1
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 رشد طبیعی       (ب رشد واقعی (الف
 رشد اسمی (د شده رشد تضمین (ج
که حداکثر نرخ رشد درآمد اقتصاد اسدت، نرخدی   ............ نرخ رشد  ،به عقیده هارود .2

 . دارد کنند راضی نگاه می است که تولیدکنندگان را نسبت به آنچه تولید می

 نرخ رشد تضمین شده  (ب نرخ رشد اسمی( الف
 نرخ رشد واقعی ( د نرخ رشد طبیعی( ج
  درست است؟در تعادل اشتغال کامل کدام گزینه  ،در الگوی هارود .3

 . نرخ رشد واقعی با نرخ رشد طبیعی برابر است( الف
 . نرخ رشد واقعی با نرخ رشد تضمین شده برابر است( ب
 . نرخ رشد تضمین شده با نرخ رشد طبیعی برابر است( ج
 . نرخ رشد طبیعی با نرخ رشد اسمی برابر است( د
  :در الگوی هارود وقتی اقتصاد در وضعیت رکود قرار دارد .4

 . تر است نرخ رشد تضمین شده از نرخ رشد واقعی بزرگ (الف
 . تر است نرخ رشد تضمین شده از نرخ رشد طبیعی بزرگ( ب
 . تر است نرخ رشد واقعی از نرخ رشد تضمین شده بزرگ( ج
 . تر است نرخ رشد طبیعی از نرخ رشد تضمین شده بزرگ( د
انداز به درآمدد را   مدل کالدور نسبت به مدل هارود این تفاوت را دارد که نسبت پس .5

 . کند فر  می............... در جریان رشد اقتصادی 

 صفر       (ب ثابت( الف
 قابل تغییر (د برابر با نسبت مصرف به درآمد (ج
 کدام گزینه در مدل کالدور درست است؟ .1

  Sw = Sp = 1(ب  Sw > Sp(الف
  Sw  = Sp = 0 (د Sw < Sp (ج
 توان کدام گزینه دانست؟  ها را می دلیل رشد قیمتهارود در مدل  .7

  Sp > Sw(ب Sp < Sw (الف
 Gn > Gw( د Gw > Gn( ج
 ضریب حساسیت توزیع درآمد در مدل کالدور کدام گزینه است؟ .6
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  Sw-Sp  (ب  Sp-Sw  (الف

 ( ج
P WS S

  (د  1
W PS S

1         

 یک از عوامل زیر است؟  درآمد خالص ملی تابعی از کدام ،رابینسون خانم در مدل .1

 نرخ سود سرمایه و حجم سرمایه( ب دستمزد و تعداد دستمزدبگیران( الف
 تعداد دستمزدبگیران و حجم سرمایه( د دستمزد و نرخ سود سرمایه( ج
رابینسون در صورتی که درآمد ثابت بماند، تحت چده شدرایطی ندرخ     خانم مدلدر  .10

  یابد؟ سود افزایش می

 افزایش حجم سرمایه  (ب کاهش حجم سرمایه( الف
 افزایش دستمزدها  (د کاهش دستمزدها( ج
 : رابینسون تعادل اشتغال کامل در شرایطی برقرار است کهخانم به عقیده  .11

 . نرخ رشد طبیعی برابر باشدنرخ رشد واقعی با ( الف
 . نرخ رشد واقعی با نرخ رشد تضمین شده برابر باشد( ب
 . نرخ رشد جمعیت با نرخ رشد سرمایه برابر باشد( ج
 . نرخ رشد جمعیت با نرخ رشد تولید برابر باشد( د
  را کدامیک از اقتصاددانان زیر بیان کرد؟« عصر طالیی»تعادل  .12

 کالدور  (ب هارود( الف
 هیكس  (د رابینسون (ج
 : کند که زمانی بروز می« سعادت اقتصادی»به عقیده رابینسون موقعیت  .13

 . نرخ رشد صفر شده و ارزش افزوده جذب دستمزدها شود( الف
 . نرخ رشد صفر شده و ارزش افزوده جذب سرمایه گردد( ب
 . نرخ رشد کاهش یافته و ارزش افزوده جذب سرمایه گردد( ج
 . نرخ رشد افزایش یافته و ارزش افزوده جذب دستمزدها گردد( د
در علم اقتصاد توسط کددامیک از اقتصداددانان زیدر     ISو  LMهای  طراحی منحنی .14

 صورت گرفت؟ 

 هیكس  (د             کالدور (ج         هارود( ب       جون رابینسون (الف
  از عوامل زیر است؟ گذاری القایی تابع کدامیک به عقیده هیكس سرمایه .15

 درآمد ملی     (ب نرخ بهره( الف
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 ها اختراعات و نوآوری (د پیشرفت فنی( ج
 یابد زیرا مطلق کاهش میطور   به گذاری مستقل هیكس معتقد است سرمایه .11

داری از نرخ رشد سدقفی درآمدد    نرخ رشد درآمد ملی مورد نیاز جامعه سرمایه( الف
 . ملی بیشتر است

داری از نرخ رشد اسمی درآمد ملدی   نرخ رشد درآمد ملی مورد نیاز جامعه سرمایه( ب
 . بیشتر است

داری از نرخ رشد سقفی درآمد ملدی   نرخ رشد درآمد ملی مورد نیاز جامعه سرمایه( ج
 .کمتر است

داری از نرخ رشد اسدمی درآمدد ملدی     نرخ رشد درآمد ملی مورد نیاز جامعه سرمایه( د
 .کمتر است

 : تواند از رکود خارج شود که هیكس معتقد است زمانی اقتصاد می .17

 .         گذاری افزایش یابد سرمایه( الف
 . درآمد افزایش یابد (ب
 .              پیشرفت فنی دائمی باشد( ج
 . تولید در سطح اشتغال کامل باشد( د
از اولین اقتصاددانان بعد از کینز است که با اسدتفاده از ابدزار کیندزی     کدام اقتصاددان .16

 . حاالت پویای تغییرات درآمد ملی را در بلندمدت مورد بررسی قرار داد

 ن رابینسون   وج (ب پل ساموئلسن( الف
 نیكالس کالدور (د ریچارد هیكس (ج
گدذاری   ل سدرمایه این فر  که ضرایب تولید ثابت نیستند و پیشرفت فندی در مقابد   .11

منبع اصلی رشد اقتصادی است مربدوط بده نظریدات کددامیک از اقتصداددانان زیدر       
  است؟

 جون رابینسون        (ب پل ساموئلسن (الف
 رابرت سولو (د نیكالس کالدور (ج
 کدامیک از توابع زیر الگوی تابع سرمایه گذاری ساموئلسن است؟. 20

                                                   Y= W+P( ب           I = sp  p + sw.w(         الف
                               I = sp.p                      (د           It = Ia + β(Yt-1 - Yt-2)(  ج
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 هدف کلی 
هدف کلی از مطالعه این فصل آن است که دانشجویان با نظریات اقتصادی معاصر و 

 . های فكری جدید آشنا شوند جریان

 
 های رفتاری هدف

  :دانشجویان پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود
 . نظریات فریدمن را در قالب مكتب پولیون بشناسند .1

 . بر آن را دریابندمؤثر  و عواملفریدمن نظریه تقاضای پول  .2

 . تفسیر فریدمن از نظریه مقداری پول را در شكل جدید خود توضیح دهند .3

کارگیری  های جدید را در رابطه با به ها و کینزین تفاوت نظرات نئوکالسیک .4
 . لی دریابندهای پولی و ما سیاست

 . نظریات طرفداران مكتب انتظارات عقالیی را بیان کنند .5
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های جدید را شناخته و با سایر مكاتب جدید مقایسه  نظر طرفداران مكتب کالسیک .1
 . کنند

های جدید را شناخته و آن را با سایر مكاتب مقایسه  نظر طرفداران مكتب کینزین .7
 . کنند

 .  با یكدیگر مقایسه کنند را ها آن ه وهای فكری حال حاضر را شناخت جریان .6

 
 مقدمه

های اقتصادی که با  امروزه با گذشت حدود سه قرن از شروع تحوالت در اندیشه
توان به خوبی ردپای تفكرات اقتصادی هر  گیری مكتب مرکانتیلیسم آغاز شد می شكل

مالحظه یک از مكاتب ذکر شده تاکنون را در سازماندهی اقتصادی کشورهای مختلف 
در واقع در برخی کشورها تفكرات کالسیک یا نزدیک به آن حاکم است، در . کرد

فرماست و برخی نیز به عقاید  برخی هنوز اعتقاد به سازماندهی سوسیالیستی حكم
. های طرفداران او در سازماندهی اقتصادی کشور خود پایبند هستند کینزی و رهنمون

نظرهای جدی صورت گرفته که  روزه تجدیدهر چند در هر یک از این تفكرات ام
های اولیه خودشان شده است، با وجود  توجهی با اندیشه های قابل موجب بروز تفاوت

این، پایبندی به اصول حاکم بر هر یک از مكاتب مذکور تا حدودی حفظ شده و 
موجب شده است که بعضی از کشورها با قایل شدن نقش قابل توجه برای دولت در 

مكتب سوسیالیسم را در دستور کار خود قرار دهند،  ر، هنوز اصول اولیه حاکم باقتصاد
شاید مثال مناسب برای این طرز فكر سازماندهی دولتی حاکم بر اقتصاد کره شمالی 

در مقابل برخی دیگر از کشورها برای حضور دولت و نقش آن در اقتصاد اهمیت . باشد
های غیردولتی در اقتصاد پافشاری  بیشتر بخشچندانی قائل نیستند و به حضور هر چه 

کنند و بر این باورند که دخالت حداقل دولت بهترین روش مدیریت کالن اقتصاد  می
در کنار این دو طیف، . شود کشور سنگاپور امروزه با این طرز تفكر اداره می. است

قتصاد ها در ا بخش وسیعی از کشورها قرار دارند که نه به دخالت حداکثری دولت
كه در واقع از یک سازماندهی بلپسندند،  معتقدند و نه دخالت حداقلی دولت را می

تر به  البته هر یک از این تفكرات بسته به اینكه نزدیک. کنند مختلط طرفداری می
داری یا شبه سوسیالیستی  توانند شبه سرمایه کدامیک از دو طیف ذکر شده باشند می
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یک وجود   به های کینز از اندیشهتأثیر  تصادهای مختلط باهر چند بسیاری از اق. باشند
 .گر البته در جهت مدیریت صحیح اقتصاد پایبند هستند دولت مداخله

به عقیده ما اقتصاد اسالمی هم با ساختار خاص خود که قابل تمیز داده شدن از 
ا و یک مكتب اقتصادی با معیارهعنوان   به تواند سایر ساختارهای موجود است می

با . ی مختص به خود مطرح شود و بهترین روش اداره جامعه را معرفی کندها روش
 وجود این اقتصاد اسالمی اکنون در حال طی کردن مراحل اولیه تكوین خود 

 .گیری آن صورت گرفته است های خوبی نیز جهت شكل باشد و تالش می

 
 ( شیكاگو)فریدمن و مكتب پولیون  12-1

این مكتب یک . مكتبی است که ریشه در عقاید کالسیک دارد( مانیتاریسم)پولیون 
جریان فكری لیبرالیستی است که برای تجدید حیات نظریات کالسیک و نظریه مقداری 
پول بنا نهاده شده و در عین حال به شدت عقاید مكتب کینزی را مورد نقد قرار داده و 

از بنیانگذاران اصلی این مكتب است ( 1112-2001) 1میلتون فریدمن. کند آن را نفی می
لیسانس از دانشگاه شیكاگو به  که در نیویورک به دنیا آمد و پس از اخذ مدرک فوق

عضو هیئت علمی  1146دانشگاه کلمبیا رفت و مدرک دکتری گرفت و در سال 
 دانند و معتقدند که او بسیاری او را بنیانگذار مكتب پولی می. دانشگاه شیكاگو شد

فریدمن بر . ترین احیاگر اصول اقتصاد کالسیک در شكل نوین خود بوده است بزرگ
توان  این باور بود که با تكیه بر مكانیزم بازار در چارچوب شرایط رقابتی می

ها  آن طرفداران مكتب پولی و در رأس. دهی مطلوب اقتصادی را ایجاد کرد سازمان
ی مجدد قرار دادند و استدالل نمودند که فریدمن نظریه مقداری پول را مورد ارزیاب

برای کاهش تورم باید رشد رو  این از .افزایش عرضه پول موجب بروز تورم خواهد شد
 . عرضه پول کنترل گردد

ها در نقشی باشد که  های اصلی نظریات فریدمن و کالسیک شاید یكی از تفاوت
ها نقش چندانی برای  چرا که علیرغم اینكه کالسیک. فریدمن برای دولت قائل بود

دولت قائل نبودند، ولی فریدمن معتقد بود که نقش دولت در یک اقتصاد آزاد تجهیز 

                                                                                                                                        

1. Milton Fridman 
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بنابراین فریدمن هرگز . ی نقش میانجی استوسایل الزم برای تغییر شكل قوانین و ایفا
 : نویسد در این مورد او می. طرفدار عدم وجود یا عدم دخالت دولت نبوده است

 ،یک فلسفه یا ایدئولوژی جالب باشدعنوان   به گرایی هر قدر دولتی و آشوب بی»
 آزادی افراد. های غیرراستین و متفاوت قابل حصول نیست در جهانی مملو از انسان

ای از افراد  در این صورت آزادی عده. مشكل ایجاد کندها  آن تواند در شرایطی برای می
 (.411:  1361تفضلی )« باید محدود شود تا آزادی بسیاری دیگر از افراد محفوظ بماند
گیری مكتب شیكاگو، باید  البته در کنار نقش بسیار زیاد فریدمن در شكل

توان به  نیست که دستاوردهای مكتب پولیون را می یادآوری نمود که فریدمن تنها کسی
که خود استاد  4و هنری سایمون 3، آلن متزلر2، کارل برونر1جیمز آنجل. او نسبت داد

گیری و توسعه این مكتب  که در شكل ی هستند از جمله بزرگانفریدمن بوده است 
 . اند رداختهاند و حتی پیش از وی به مباحث پولی پ سهیم بوده

 
 فریدمن و نظریه تقاضای پول  12-5

 1151در سال « مطالعاتی در مورد نظریه مقداری پول»فریدمن در کتابی که تحت عنوان 
دهد، هی   تا آنجا که اطالعاتش به او اجازه می» :کند میالدی منتشر کرد، اظهار می

ه شده به نظم و ترتیبی که در مكتب شیكاگو ارائ« نظریه مقداری پول»تحلیلی در زمینه 
نظریه »در این کتاب، فریدمن مجدداً  .«در هی  یک از مكاتب قبلی بیان نشده است

نظریه رجحان عنوان   به ای از آن را احیاء کرده و ضمن ارائه و تعبیر تازه« مقداری پول
بر اساس تفسیر تازه . دارایی، نظریه پولی خود را با نظریه سرمایه ادغام کرده است

مقداری پول، نظریه تعیین سطح تولید، درآمد، یا سطح قیمت نیست، فریدمن، نظریه 
تقاضا برای پول بر اساس تحلیل مارشال تابعی است . بلكه نظریه تقاضا برای پول است

ضمناً تقاضا برای پول مانند . از درآمد و از نظر کینز تابعی است از درآمد و نرخ بهره
. مت آن، درآمد و قیمت کاالهای وابسته نیز باشدهر کاالی دیگر قاعدتاً باید تابعی از قی

لیكن فریدمن معتقد است که چون پول یک کاالی مصرفی نبوده و نوعی دارایی است، 

                                                                                                                                        

1. James Angell 
2. Karl Brunner  
3. Alen Metzler 
4. Henry Simone  
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تقاضا برای یک نوع دارایی تلقی کرد که صورت  به بنابراین، تقاضا برای پول را باید
است که قیمت  سئوالی که در اینجا مطرح است این. همان نظریه رجحان دارایی است
شود؟ در جواب به این سئوال، اقتصاددانان نئوکالسیک  پول چیست و چگونه تعیین می

دسته اول معتقد بودند که قیمت پول در . و اقتصاددانان کینزی با هم اتفاق نظر ندارند
واقع برابر است با قدرت خرید واحد پول که بر حسب قیمت کاالهای دیگر سنجیده 

دسته دوم معتقد بودند . ها برابر است با معكوس سطح عمومی قیمترو  این از شود و می
که قیمت پول همان نرخ بهره است و بنابراین قیمت پول را آن مقدار درآمدی 

 . رود دانستند که در نتیجه نگهداری آن از دست می می
از آنجا که در تحلیل فریدمن پول یكی از اشكال مختلف دارایی است که ثروت 

شود، وی تجزیه و تحلیل خود از تقاضای پول را با  آن نگهداری میصورت  به افراد
کند و تقاضای پول را با اشكال  مفهوم وسیع ثروت و از جمله ثروت انسانی آغاز می

چون هر یک از این اشكال مولد درآمد و بنابراین موجد . داند مختلف دارایی مرتبط می
هداری و استفاده از پول، به تصمیم فرد در مطلوبیت هستند، تصمیم فرد را برای نگ

 داند که حداکثر مطلوبیت را های گوناگون مربوط می انتخاب چنان ترکیبی از دارایی
گیرد که کل ثروت جامعه  وی پنج نوع دارایی مختلف را در نظر می. آورد میوجود   به
پول، : عبارتند ازاین پنج نوع دارایی . ها نگهداری شود این داراییصورت  به تواند می

و ( های غیر مولد دارایی)اوراق قرضه، اوراق سهام، کاالهای مادی و فیزیكی 
 . های انسانی سرمایه

 روشن است که نگهداری ثروت. پول یكی از اشكال مختلف دارایی است
پول از یک طرف موجب تسهیل مبادالت روزمره، و از طرف دیگر، منجر به صورت  به

لیكن . گردد و این شرایط بدون تردید مطلوبیتی به همراه دارد آن می امنیت خاطر دارنده
پول هزینه فرصت دارد و صورت  به در عین حال باید توجه کنیم که نگهداری دارایی
( مانند اوراق قرضه و سهام و غیره)شخص را از درآمدهایی که اشكال دیگر دارایی 

گیری در مورد نگهداری  ین، تصمیمبنابرا. سازد توانست عاید او کند، محروم می می
w)ثروت 

پول منوط به بازدهی پول و مقایسه آن با بازده انواع دیگر دارایی صورت  به (1
توان انواع  چه بعضاً می واقعی ارزیابی نمود، گرطور   به بایدمعموالً  بازدهی پول را. است
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طور   به انداز بانكی پسبرای مثال، بازده حساب . ظر گرفتبازده اسمی پول را نیز در ن
اما بازده واقعی آن در مقایسه با بازده اسمی . روشن یک نوع بازده اسمی یا پولی است

ها سقوط کند،  اگر سطح قیمت. ها دارد حاصل از آن بستگی به تغییر در سطح قیمت
ها افزایش یابد، زیان  در صورتی که سطح قیمت. یابد بازده واقعی پول افزایش می

خالصه، طور   به .گذاری باید از بازده اسمی آن کسر گردد ین نوع سرمایهحاصل از ا
فریدمن معتقد است که پول خود به خود دارای بازده نیست و قیمت آن به قدرت 

این قدرت خرید به قیمت سایر کاالها و خدمات وابسته است و . خرید آن بستگی دارد
 . گیرد مت در نظر میمعكوس شاخص قیصورت  به ترتیب قیمت پول را بدین

اوراق قرضه اوراق بهاداری است که به هر . اوراق قرضه شكل دوم دارایی است
در واقع بازده اسمی هر برگه . گیرد برگه آن ساالنه مقدار ثابتی درآمد اسمی تعلق می

که  حالی در یابد، عایدی سالیانه آن به دارنده آن اختصاص میعنوان   به قرضه است که
ها است بلكه از تغییرات نرخ بهره اوراق  سطح قیمتتأثیر  عی آن نه تنها تحتبازده واق

بازده واقعی ممكن است مثبت یا منفی باشد و هرگاه فر  . شود قرضه نیز متاثر می
ها ثابت باشد و طی زمان تغییری از خود نشان ندهد، در این  کنیم که سطح قیمت

 . کند معكوس تغییر میطور   به رهصورت قیمت اوراق قرضه با تغییر در نرخ به
های  هرگاه فر  شود که میزان سود شرکت. اوراق سهام شكل سوم دارایی است

ها ثابت باشد، اوراق سهام درآمدی ثابت، واقعی و دائمی را به  سهامی و سطح قیمت
بینانه فر  کرد که نگهداری سهام با  واقعطور   به ولی باید. دهد دارنده آن اختصاص می

ها و  ثابت نیست و بستگی به سود و زیان شرکتمعموالً  ای همراه است که ازده سالیانهب
خود  ،از طرف دیگر، قیمت سهام نیز مانند اوراق قرضه. موسسات تولیدی سهامی دارد
این دو عامل، . آورد میاین لحاظ نفع یا زیانی به همراه رود و از  در بازار باال و پایین می

انه سهام و همچنین تغییرات احتمالی در ارزش بازاری آنها، روی نرخ یعنی بازده سالی
 . گذارد میتأثیر  بازده انتظاری اوراق سهام

های انسانی که آخرین شكل دارایی در تحلیل فریدمن هستند، با تنزیل  سرمایه
 ها این نوع سرمایه. اند در طول عمرشان قابل محاسبهها  آن جریان انتظاری درآمد

در کیفیت و کمیت نیروی انسانی مستتر ای    مهارت، تخصص و کارایی حرفهت صور به
در تحلیل نظریه تقاضای پول فریدمن با اشكال ها  آن به همین جهت، کاربرد. است
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های  های انسانی به پول به سادگی تبدیل سرمایه مواجه است، زیرا تبدیل سرمایه
ای  وجود ندارد که افرادی که مشاغل حرفهغیرانسانی به پول نیست و بنابراین بازاری 

دارند، مانند یک پزشک یا یک مهندس، بتوانند درآمد آتی خود را در آن به فروش 
های  های انسانی به ثروت نسبت ثروت»بر نسبت خاصی با نام تأکید  فریدمن با. برسانند
ت کل ثابت به فر  آنكه ثرو)هر قدر این نسبت، . گذرد از کنار این مسئله می« مادی
توجیه . های پولی بیشتر خواهد بود تر باشد، تمایل به نگهداری دارایی ، بزرگ(باشد

منطقی این فر  این است که حالت نقدینگی کامل پول، ویژگی غیر نقدینگی 

hفریدمن نسبت مزبور را با . کند های انسانی را جبران می ثروت

nh

W

W
 . دهد نشان می 1 

 ها تند از سطح قیمترعباها  آنکه  در پایان دو عامل دیگر باید در نظر گرفته شود
(p )ها و رجحان صاحبان ثروت و سلیقه (U .) در مورد عامل اول، هر قدر سطح

های پولی مورد نیاز برای  ها باالتر باشد، به همان نسبت مبلغ اسمی موجودی قیمت
 شود که  در مورد عامل دوم، چنین فر  می. ر خواهد بودهای گوناگون باالت هدف
توان انتظار داشت  مانند، لیكن در عین حال می ها در طی زمان بدون تغییر باقی می سلیقه

برای مثال، منطقی به نظر . آید میوجود   به ها در بلندمدت که تغییرات جزئی در سلیقه
 قصد د، فر  کنیم که افرادی کهرسد که، در صورتی که سایر شرایط ثابت باشن می

مهاجرت دارند و یا اینكه در مورد آینده نسبت به مواردی اطمینان خاطر کافی ندارند، 
ای از ثروت خود را به شكل پولی نگهداری  دهند که نسبت قابل مالحظه ترجیح می
به این معنی که تمایل مردم . کند این فر  در مورد دوران جنگ نیز صدق می. نمایند

 فریدمن این قبیل متغیرها و نظایر. یابد برای نگهداری پول نقد در این دوران افزایش می
 . (461: 1363تفضلی، ) دهد نشان می( U)را با عالمت ها  آن

کند، سرعت گردش پول تابعی است از  در تابع تقاضای پول که فریدمن ارائه می
د انتظار، ترکیب ثروت فرد، درآمد های مالی به جز پول، نرخ تورم مور نرخ بازده دارایی

 . شوند  معرفی می« سلیقه»واقعی و عوامل دیگری که تحت عنوان 
 : توان به صورت زیر خالصه نمود تابع تقاضا برای پول از دیدگاه فریدمن را می 

                                                                                                                                        

1. Ratio of Human Wealth to Non-Human Wealth = 
h

nh

W

W
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  تقاضای اسمی برای پول و    Mdدر حالی که 

 
که نسبت تقاضای اسمی به  

به این ترتیب این موضوع که با . سطح قیمتها است تقاضای حقیقی برای پول است
افزایش قیمتها افراد برای خرید همان سبد قدیمی از کاالها باید به همان نسبت پول 

 . بیشتری پرداخت نموده و در نتیجه تقاضاکننده در اینجا در نظر گرفته شده است
Yp = دائمی است، به این صورت که اگر درآمد دائمی افراد افزایش یابد درآمد

 . مردم تقاضای بیشتری برای پول خواهند داشت
im  =از آنجا که ممكن است شما پول خود را به . نرخ بهره برای پول است

صورت انواع پول یا شبه پول نگهداری کنید، گاه به بعضی از این انواع پول بهره تعلق 
هر چقدر نرخ بهره پول بیشتر شود تمایل به . نشان داده شده است imبا  هک گیرد می

 . شود تقاضای کمتر برای پول ایجاد می
ib  =از آنجا که اوراق قرضه یكی دیگر از انواع . نرخ بهره اوراق قرضه است

در نتیجه هر چقدر بازده . شود دارایی است، برای پول به صورت جانشین مطرح می
مردم کمتر تمایل به نگهداری پول خواهند داشت و بیشتر  ،بیشتر باشداوراق قرضه 

 . نمایند درخواست تبدیل پول به اوراق قرضه را می
ie  =سهام نیز جانشین دیگری برای پول در برنامه مالی . باشد نرخ بازده سهام می
نخواهد در مورد بازده سهام نیز ارتباط منفی یا تقاضا برای پول وجود  .افراد هستند
 . اگر بازده سهام افزایش یابد مردم متقاضی تبدیل پول به سهام خواهند شد. داشت

باید توجه داشته . این متغیر در تابع تقاضا برای پول نماینده نرخ تورم است=    
می  قرارها که در سمت چپ تابع عرضه پول  باشیم که این نرخ با سطح عمومی قیمت

فریدمن معتقد است که . دهد ها را نشان می تغییرات قیمتنرخ تورم . فرق دارد گیرد،
افراد کمتر پول نقد  ،ها زیاد است یا نرخ تورم باال است وقتی تغییرات در سطح قیمت

ها مبادرت به خرید کاالها  کنند و برعكس برای مقابله با افزایش در قیمت نگهداری می
 . نمایند می

اگر ثروت . دهد نسانی را نشان مینسبت ثروت انسانی به ثروت غیر ا=    
 : نشان دهیم Wnhو ثروت غیرانسانی را با  Whانسانی را با 

ωh = Wh / Wnh 
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. ثروت انسانی مثل آموزش، مهارت شغلی، دانش خاص و موارد مشابه آن است
در مقابل ثروت غیرانسانی شامل انواع دارایی یا ثروت مثل سهام، طال، ملک و غیره 

کند که چون دارندگان ثروت انسانی با وجود اینكه  فریدمن چنین استدالل می. باشد  می
توانند به سادگی ثروت انسانی خود  انتظار جریان درآمد خوبی را دارند ولی چون نمی

در مقابل آنهایی که ثروت غیرانسانی . کنند را نقد نمایند بیشتر پول نقد نگهداری می
توانند  و غیره دارند چون در مواقع الزم به راحتی می سهام، اوراق قرضه، طال: زیاد مثل

فریدمن . بعضی از داراییهای خود را به پول تقاضا کنند تقاضای کمتری برای پول دارند
او معتقد است که افزایش در . بیند بین بخش پولی و بقیه اقتصاد یک ارتباط قوی می

گذارد ولی در بلندمدت  ثر میها و سطح ستاده ا مدت در قیمت عرضه پول هر چند کوتاه
ها خواهد شد، در واقع او به این ترتیب باز هم  باالخره عامل تورم و افزایش قیمت
 (.115: 1371قدیری اصلی، ) کند نظریه مقداری پول را تكرار می

های پولی قائل است و معتقد است حجم  فریدمن اهمیت زیادی برای سیاست  
فریدمن تحلیل کینز مبنی بر عدم . ولید واقعی تغییر کندپول باید با توجه به تغییرات ت

غیرمستقیم و تردید آمیز تغییرات حجم پول بر تأثیر  های پولی و کارایی سیاست
افزایش . مستقیم و بدون واسطه است ،پولتأثیر  از دیدگاه او. پذیرد را نمیمؤثر  یتقاضا

شود که نهایتاً  منجر می« های واقعی موجودی»حجم پول بر فزونی عرضه بر تقاضای 
مهم این است که آیا افزایش حجم سؤال  حال. موجب افزایش درآمد پولی خواهد شد

ی به بستگسؤال  دهد؟ جواب به این برد یا تولید را افزایش می ها را باال می قیمت  پول،
ولی در هر حال، افزایش تقاضا و . سطح اشتغال و وجود ظرفیت تولیدی بیكار دارد

های مالی تنها زمانی  رایی سیاستفریدمن معتقد است، کا. درآمد پولی قطعی است
تواند وجود داشته باشد که با تغییرات مناسبی در حجم پول همراه باشد و در غیر  می

در مقابل در یک سیستم کینزی . الزم را ندارندها کارایی  این صورت این سیاست
گردد که درآمد ملی با ضریب  اجرای هرگونه سیاست مالی توسط دولت موجب می

چون در این سیستم فر  بر آن است که حجم پول در . فزاینده افزایش پیدا کند
در این شرایط رو  این از .تواند تغییر کند گردش ثابت است ولی سرعت گردش پول می

توان  در مجموع می. امكان استفاده از پول موجود با سرعت بیشتری فراهم خواهد شد
برای مهار تورم مؤثر  گفت پولیون با اصرار بر نقش پول، سیاست پولی را تنها سیاست
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ها تورم را ناشی از افزایش تقاضای کل و عدم امكان افزایش  دانند ولی کینزین می
. از این نظر با هم منافاتی نداردها  آن وان گفت اصولت دانند که در واقع می عرضه می
 . چگونگی افزایش تقاضای کل با یكدیگر اختالف نظر دارند در منتها

از نظر مكتب کینزی علل افزایش تقاضای کل را باید در بخش واقعی اقتصاد 
 از نظر پولیون علل افزایش تقاضای کل را باید در بخش پولیکه  حالی در جستجو کرد،

دهند و اهمیت چندانی  های مالی اهمیت می پیروان کینز به سیاست. اقتصاد جستجو کرد
های پولی قائل نیستند ولی پیروان مكتب شیكاگو را عقیده بر این است که  برای سیاست

های  اصوالً ابزاری به نام سیاست مالی برای تنظیم تقاضا وجود ندارد و تنها سیاست
 (.716: 1314 قدیری اصلی،) واقع شودمؤثر  تقاضاتواند در تنظیم  پولی می
 

 نظریه پولی فریدمن 12-5-1
بر اساس تحلیل نئوکالسیكی آن « نظریه مقداری پول»گونه که از  همان      

همواره ارتباط مستقیمی بین  MV=PYدانیم، در رابطه مبادله فیشر به صورت  می
شرایطی که سرعت گردش پول در ( P)و سطح قیمت ( M)حجم پول در حال گردش 

(V ) و تولید در اشتغال کامل(YFN )از این رو، ایروینگ فیشر . ثابت است، وجود دارد
و دیگر اقتصاددانان نئوکالسیک معتقد بودند که حجم پول در گردش تنها عامل موثر بر 

 توان با استفاده از ابزارهای پولی سطح قیمت را تحت سطح قیمت بوده و بنابراین می
 . تاثیر قرار داد
های پولی گذشته و موافق با نظریات پولی  فریدمن ضمن احیاء نظریه     

وی نقش پول . نئوکالسیكها اهمیت بیشتری برای پول و نقش آن در اقتصاد قائل است
و تولید ( M)داند، زیرا بین حجم پول در گردش  تر می را بسیار وسیعتر و گسترده

 : ای به صورت زیر برقرار است رابطه( GNP)ناخالص ملی 
MV=PY 
PY=GNP 
MV=GNP 

  
   

 
  

، سرعت (M)و حجم پول ( GNP)بنابراین، عامل بین تولید ناخالص ملی
 Vدر شرایطی که  Mبه عبارت دیگر، هرگونه تغییری در . باشد می( V)گردش پول 
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اهد بود که ای خو به اندازه GNPگردیده و تغییر  GNPموجب تغییر  ،ثابت باشد

   مجدداً نسبت 

 
 . بازگردد( ثابت Vیعنی )به میزان سابق  

در تحلیل فریدمن، تقاضای . نشان دادا کمک نمودار زیر توان ب نتیجه فوق را می
از این رو، رابطه زیر را . گردد مدت فقط شامل تقاضای معامالتی پول می پول در کوتاه

 : توان نوشت می
Md = KY 

تابعی از درآمد ( Md)های ثابت  قاضای معامالتی پول به قیمتدر این رابطه، ت
یا درصدی که از درآمد ( K)است، به فر  آنكه ضریب درآمد ملی ( Y)ملی واقعی 

 . شود، ثابت باشد ملی صرف معامالت می
 : معموالً در حدی بین صفر و یک ثابت است Kضریب 

         
را روی محور افقی و تولید  (LوM)، عرضه و تقاضای پول در نمودار زیر
. دهیم را روی محور عمودی قرار می( PY)یا درآمد اسمی ( GNP)ناخالص ملی 

را از مبداء مختصات با شیب ( یعنی تقاضای معامالتی پول)سپس منحنی تقاضای پول 
K از آنجا که عرضه پول ثابت است، منحنی عرضه پول را به طور . کنیم ترسیم می

، از یک طرف Eاز تقاطع عرضه و تقاضای پول در نقطه . کنیم میترسیم ( M)عمودی 
یا ( PYe)روی محور افقی و از طرف دیگر تعادل درآمد اسمی ( L=M)تعادل پولی 

 . آید تولید ناخالص ملی روی محور عمودی به دست می
خود به  Eدر صورتی که عرضه پول ثابت باشد، هرگونه انحرافی از نقطه تعادل 

ثانیاً هرگاه عرضه پول افزایش یابد . آید گشته و تعادل مجدداً به دست میخود تعدیل 
، در این صورت مردم بیش از احتیاجات خود نقدینگی خواهند داشت و آن را (  )

سرعت گردش پول ( MV=PY)خرج خواهند کرد و از آنجا که در رابطه مبادله فیشر 
(V ) و تولید در اشتغال کامل(YFN )ح قیمت افزایش یافته و چون در ثابت است، سط

افزایش ( PY)باشد، ارزش اسمی درآمد  می GNP=PYطرف راست رابطه فیشر، 
بر عكس، . گیرد قرار می        یابد و در نمودار مزبور در سطح تعادل جدید  می

 .      یابد  ، ارزش اسمی درآمد کاهش می      هرگاه حجم پول کاهش یابد 
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 پولی فریدمننظریه  1-13نمودار 

کننده درآمد ملی  بنابراین، در نظریه پولی فریدمن، عرضه و تقاضای پول تعیین
است و هرگونه تغییری در عرضه پول موجب تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص ملی 

 باشد هر اقتصاد کینزی، بازار پول نظریه تعادل نرخ بهره می از آنجا که در. خواهد شد
ای  این تفاوت عمده. شود که نرخ بهره تغییر کند گونه تغییری در عرضه پول موجب می

است که بین نظریه پولی فریدمن و نظریه پولی کینز وجود دارد و به همین دلیل است 
کند و هر  که نظریه پولی جدید تمام سعی خود را بر کنترل عرضه پول متمرکز می

انگاری  آید فوراً مقامات پولی را متهم به سهل می مسئله یا مشكلی که در اقتصاد پیش
 . کنند می

گذاری  گذارد، تغییر در نرخ بهره میزان سرمایه تغییرات پولی بر نرخ بهره اثر می
دهد و این به نوبه خود و در همان جهت بر تقاضای موثر  را به طور معكوس تغییر می

از آنجا که هم تاثیرپذیری نرخ . ذاردگ و از طریق بر حجم تولید و سطح اشتغال تاثیر می
گذاری به نرخ بهره نامطمئن است، کینز  بهره از افزایش حجم پول و هم واکنش سرمایه

معتقد است که سیاستهای پولی حربه قابل اطمینانی برای مبارزه با رکود اقتصادی و 
دلیل بود به همین . باشد بیكاری و به طور کلی جهت تاثیرگذاری بر تقاضای موثر نمی
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های  کردند و به کارایی سیاست های مالی طرفداری می که کینز و کینزیها از سیاست
 . پولی اعتمادی نداشتند

در مقابل، فریدمن و اصحاب او اعتقاد دارند که تغییرات حجم پول از یک کانال 
، به نظر آنها. مستقیم یعنی رابطه مبادله فیشر تاثیری مطمئن بر درآمدهای پولی دارد

خرید »یا « نگهداری پول»شود که انتخاب افراد را به  گمراهی کینز از این عامل ناشی می
سازد و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضا  محدود می« اوراق قرضه

نظریه »فریدمن بر اساس تفسیر تازه خود از . ماند برای کاالهای دیگر کامالً غافل می
و )است رابطه میان تغییرات حجم پول و تغییرات در تقاضا درصدد « مقداری پول
نكته مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به . را توضیح دهد( درآمد پولی

نگهدای ثروت به صورت پول به معنای صرف نظر . کنند صورت پول نقد نگهدای می
های  ق قرضه، سپردهمانند اورا)کردن از منافعی است که نگهداری آن در اشكال دیگر 
به همراه خواهد داشت و بنابراین ( مدت دار و پس انداز، خانه، زمین و کاالهای دیگر
فریدمن و پیروان او معتقد هستند . باید توضیح منطقی برای این کار وجود داشته باشد

شود اهمیتی ندارد، بلكه مهم مبلغ واقعی و به  که مبلغ اسمی پول که نگهداری می
و به همین دلیل هم از تمایل مردم برای نگهداری . گر قدرت خرید پول استعبارت دی

مردم »: بنابراین، چنان که فریدمن گفته است. گویند معینی سخن می  «موجودی واقعی»
اش هستند، از خود  ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری العاده سماجت فوق
تغییری به وجود آورند، مگر آنكه انگیزه و به سختی حاضرند در آن « دهند نشان می

 . (31: 1111باربر، ) مهمی برای آنها پدید آید
حجم پول را افزایش  رکزی با ابزاری که در دسترس دارد،حال اگر بانک م   

هایی را به دنبال خواهد آورد؟ در جواب به این سئوال، تحلیل  دهد، چه کنش و واکنش
بر اساس تحلیل فریدمن، مردم سعی خواهند کرد تا . مکنی فریدمن و کینز را خالصه می

را  مطلوب خود« موجودی واقعی»قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر 
، (با توجه به فزونی عرضه پول نسبت به تقاضای پول)در الگوی کینز . نگهداری کنند
شرایط، در این . های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه خواهند کرد مردم پول
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نتیجه نرخ  هرگاه عرضه اوراق قرضه ثابت باشد، قیمت قرضه باال خواهد رفت و در
گذاری و در نتیجه  کاهش در نرخ بهره موجب افزایش سرمایه. بهره کاهش خواهد یافت

از طرفی، در . خواهد شد( GNP)افزایش تولیدات واقعی و نهایتاً تولید ناخالص ملی 
ل، در صورتی که شرایط زیر وجود نداشته باشد، موجب نظریه کینز افزایش عرضه پو
 گردد می( GNP)افزایش تولید ناخالص ملی 

 
 تغییرات حجم پول در نظر فریدمن و کینز 2-13نمودار 

 
بازان ذخیره نگردد و به  افزایش در میزان عرضه پول توسط مردم و بورس. 1

 . نقدینگی وجود نداشته باشد یعنی در بازار پول دام –افزایش نقدینگی تبدیل نگردد 

ین با افزایش مساوی تقاضای پول نباشد، زیرا در ا افزایش عرضه پول همراه. 2
 . نرخ بهره تغییر نخواهد کرد حالت

بازار نیروی انسانی با تنگنایی از نقطه نظر دسترسی به نیروی انسانی بیكار و  .3
انی بیكار و متخصص یعنی به اندازه کافی نیروی انس -رو نباشد کارآمد روبه

 . در این بازار وجود نداشته باشد

. دهند العملی از خود نشان نمی لیكن درالگوی فریدمن افراد لزوماً چنین عكس
البته ممكن است قدرت خرید اضافی را صرف خرید اوراق بهادار کنند و ممكن هم 

کاالهایی نظایر آن هست داراییهای دیگر مانند خانه، زمین، یخچال، اتومبیل، لباس و 
به عبارت دیگر، در اینجا انتخاب صرفاً میان نگهداری پول و . خریداری نمایند
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داراییهای مالی نیست، بلكه انتخاب وسیعتری است میان انواع مختلف دارایی و از 
 (.475: 1363تفضلی، )جمله پول، اوراق بهادار و کاالهای مختلف 

 

 مكتب انتظارات عقالنی  12-2
، تحول قابل توجهی در نظریات اقتصادی، خصوصاً در حوزه 1170اوائل دهه در 

های نظری مكتب انتظارات عقالنی که گاه با نام  اقتصاد کالن شكل گرفت، پایه
و ( 1137متولد ) 1شود عمدتاً توسط رابرت لوکاس ی نیز شناخته مییانتظارات عقال
دو اقتصاددان در واقع احیاگر  این . مطرح شده است( 1143متولد ) 2توماس سارجنت

های جدید شناخته  ان مكتب کالسیکها بودند که تحت عنو نظریات نئوکالسیک
 .شود می

( 1130متولد ) 3توسط جان موت 1111البته این طرز فكر برای اولین بار در سال 
اقتصاددان آمریكایی مطرح شد ولی چندان با استقبال مواجه نشد، ولی بعدها مورد 

افراد جامعه با استفاده مناسب اطالعات و  ،به عقیده ایشان. ای قرار گرفت یژهتوجه و
. دهند انتظارات خود را شكل می تالش جهت عدم ارتكاب به اشتباهات سیستماتیک، 

کنند  نمییری در زمان حال استفاده گ فقط از تجربه گذشته برای تصمیمها  آن بنابراین
بینی درستی  پیشکنند  ه از اطالعات کامل تالش میبلكه از هر شكل ممكن و با استفاد

در چنین شرایطی اجرای . از آینده و تحلیل درستی از زمان حال داشته باشند
چرا که جامعه با اطالع از . دهد های تثبیتی دولت کارایی خود را از دست می سیاست

ی مناسب در بینی کرده و واکنش نحوه اجرا و نوع سیاست، نتیجه آن را به درستی پیش
توان گفت در این مكتب فر   بدین ترتیب می. دهد زمان حال از خود نشان می

گیرند و حتی در صورت  شود افراد جامعه کامالً عاقالنه و بر اساس عقل تصمیم می می
 . کنند بروز اشتباه به سرعت آن را ترمیم می

قرار تأیید  ردهرچند فرضیه انتظارات عقالنی هرگز از طرف همه اقتصاددانان مو
های اقتصادی مورد  ها و سیاست نگرفته است، اما در مقام عمل در بسیاری از تحلیل
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یكی از اولین کاربردهای این فرضیه در آمریكا و در سال . قرار گرفته است ستفادها
در آن سال به این نتیجه رسیدند که سیاست  1توماس سارجنت و نیل واالس. بود 1175

برای رسیدن به . نیستمؤثر  ،از بین بردن بیكاری و افزایش تولید پولی هماهنگ برای
فیلیپس انتظارات »فرضیات انتظارات عقالنی را در رابطه با منحنی ها  آن این نتیجه،
بر اساس این منحنی تورم . اند به کار برده( 1133متولد ) 2فریدمن و فلپس« انباشته

د ولی تورم غیرانتظاری بیكاری را موقتاً ده قرار نمیتأثیر  انتظاری، بیكاری را تحت
 . آورد تر از سطح بیكاری طبیعی می پایین

استدالل کردند که هی  ها  آن عقالنی است و ،از نظر فریدمن و فلپس، انتظارات
چرا که مردم در ابتدا در . مبادله بلندمدتی بین تورم و بیكاری وجود نخواهد داشت

به واقعیت تبدیل شده و لذا در ها  آن و پس از آن انتظارات اند مورد تورم به اشتباه افتاده
توان  مدتی بین تورم و بیكاری وجود خواهد داشت، بنابراین می این دوران مبادله کوتاه

گفت در نظر گرفتن انتظارات عقالنی در تجزیه و تحلیل منحنی فیلیپس منجر به نتایج 
تواند بیكاری  منتظره در تورم همچنان می یک افزایش غیرکه  حالی در .ای شد دهنده تكان

 . ای را به بار بیاورد یک افزایش قابل انتظار نخواهد توانست چنین نتیجه  را کاهش دهد،
در  3در مقابل کار این اقتصاددانان، اقتصاددان دیگر آمریكایی به نام استانلی فیشر

ی طرح کرد که در آن توان با انتظارات عقالنی نیز الگوی نشان داد که می 1177سال 
در الگوی . بتواند اقتصاد را به حالت تعادل بازگرداند« سیاست پولی هماهنگ»اعمال 

فیشر دستمزدهای چسبنده نقش اصلی را بر عهده داشته و علی رغم مفرو  داشتن 
لیكن ویژگی کار . گیرند های کینزی مورد استفاده قرار می انتظارات عقالنی، سیاست

های اقتصاد کالن وارد  در این بود که انتظارات عقالنی را در نظریه سارجنت و واالس
 . (504: 1363تفضلی، ) کرده و اهمیت بالقوه کاربرد آن را نشان دادند

افراد سعی . انتظارات و پیامدهای اقتصادی به طور متقابل روی هم اثرگذار هستند
مال چه اتفاقی روی خواهد بینی کنند که ع دهی به انتظارات خود پیش کنند در شكل می
بینی برخوردار  ای قوی جهت استفاده از قواعد مهم و موثر در پیش آنها از انگیزه. داد
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های بهتر  بینی شود که بر پایه پیش های بیشتر نصیب کسی می «سود»هستند، چرا که 
چه فرد مزبور به معامله در بازار بورس بپردازد و چه خرید یک اتومبیل . عمل نماید

حال زمانی که افراد مجبور باشند . جدید را مد نظر قرار دهد، نكته فوق صادق است
یابند که قواعد  بینی کنند، تمایل می قیمت یک کاالی مشخص را بارها و بارها پیش

از . ای تنظیم کنند که خطاهای قابل اجتناب را حذف نمایند بینی خود را به گونه پیش
ائمی از نتایج و پیامدهای گذشته به انتظارات کنونی این رو یک بازخورد پیوسته و د

های تكرار شونده، شیوه اثرگذاری گذشته بر  یعنی در موقعیت. وجود خواهد داشت
ای تنظیم  های خود را به گونه بینی آینده میل به ثبات و پایداری دارد و افراد پیش

انتظارات عقالیی بر این نكته مفهوم  .کنند که با این الگوی پایدار تطابق داشته باشد می
با ( بینی مند و قابل پیش یعنی به طور قاعده)کند که پیامدها به طور سیستماتیک  تاکید می

نظر اصول انتظارات  از نقطه .کند آنچه افراد انتظار وقوع آنها را دارند، تفاوت نمی
امر حاکی از آن  شوند، اما این های خود دچار خطا می بینی افراد غالبا در پیش ،عقالیی

هایی که به  اقتصاددان .دهند نیست که خطاها همواره در یک جهت مشخص روی می
انتظارات عقالیی باور دارند، عقیده خود را بر پایه این فر  استاندارد و رایج اقتصادی 

آنها را به ( لذت از زندگی)هایی که سود یا مطلوبیت  کنند که افراد به شیوه بنا می
این افراد از مفهوم انتظارات عقالیی برای درک . کنند رسانند، رفتار می حداکثر می

اند که در آنها، نظرات افراد راجع به آینده از اهمیتی اساسی  شرایط مختلفی استفاده کرده
 . در تعیین اقدام کنونی برخوردار است

 
 جدید های     مكتب کالسیك 12-9

به  –به شكست اقتصاد کالن مدرن کینزی  های جدید در واقع در پاسخ اقتصاد کالسیک
که  یعنی داشتن تورم مداوم در زمانی -خصوص به خاطر از بین رفتن منحنی فیلیپس

کارهای فریدمن . پا به عرصه وجود گذاشت ،بیكاری از نظر تاریخی خیلی زیاد باشد
نشان داده است که تورم بیشترین ارتباط نزدیک را با تغییرات در عرضه پول داشته 

صورت که تورم پاسخی به دستمزد حقیقی بوده و به محض اینكه  است، بدین
 را کم کرده و از بین برده است،ها  آن دستمزد حقیقی ،واحدهای اقتصادی دریابند تورم

درنتیجه مالحظه . برای جبران آن، جهت افزایش دستمزد پولی فشار خواهند آوردها  آن
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شود که مبادله بین بیكاری و نرخ افزایش دستمزدها کارایی خود را از دست خواهد  می
های جدید بوده و  این مشاهدات نقطه شروع و آغاز کار تجزیه و تحلیل کالسیک. داد

 . باشند اند که مدیون کارهای فریدمن می كار پذیرفتهآشصورت  به های جدید کالسیک
اصول فكری این مكتب بر اصل انتظارات عقالنی استوار است که رابرت لوکاس 

با توجه  1170در واقع این دو اقتصاددان در دهه . اند و توماس سارجنت معرفی کرده
 که در این مكتب با این تفاوت. ریزی کردند به عقاید مكتب نئوکالسیک فروضی را پایه

های جدید با  مكتب کالسیک. گیری انتظارات بر اساس عقل نیز معتقدند شكلوجود   به
ها مشترک هستند و معتقدند دخالت دولت در  عقاید پولیون در بسیاری از دیدگاه

در مكتب انتظارات عقالنی . شود اقتصاد تنها موجب بدتر شدن اوضاع اقتصادی می
زارها پیوسته در تعادل هستند یا به سرعت به سمت متعادل فر  بر این است که با

گیرند ولی  گویند انتظارات به شكل عقالنی شكل می کنند و می شدن حرکت می
شكل « منطقی»طور   به توانند کنند انتظارات می های جدید همچنین فر  می کالسیک
. ت اقتصادی مرتبط استکامل متكی بر اطالعاطور   به ها از آینده بینی یعنی پیش. بگیرند
بر انسان عقالنی، تأکید  های این مكتب این است که عالوه بر ویژگیترین  مهم یكی از

در الگوهای کینزی با . کنند فرو  متفاوتی را در مورد بخش عرضه اقتصاد لحاظ می
توسط مؤثر  نیاز به ایجاد تقاضای ،توجه به عدم امكان متعادل شدن خود به خود بازارها

های جدید، عرضه به قیمت  در مكتب کالسیککه  حالی در دولت وجود دارد، بخش
های جدید معتقدند که  کالسیک ،بر این اساس. نسبی وابسته است و نه به مقدار تقاضا

توانند روی اقتصاد  ها فقط وقتی می های اقتصادی ناکارآمد هستند و دولت اریزسیاستگ
بنابراین بر خالف . بینی نشده را داشته باشند پیشهای   اریزتاثیرگذار باشند که سیاستگ

واقع شود، مؤثر  مدت تواند در کوتاه های دولت می نظر پولیون که معتقدند سیاست
مؤثر  تواند ها نمی مدت هم سیاست های جدید بر این باورند که حتی در کوتاه کالسیک
ی جدید یافت این ها توان بین نظرات پولیون و کالسیک نقطه اشتراکی که می. باشد

اساساً ماهیت ( تورم)ها  است که هر دو گروه بر این باورند که رشد سطح عمومی قیمت
اما در مورد راهكار مناسب برای . دلیل آن رشد حجم پول استترین  مهم پولی دارد و

دیدگاه پولیون این است که اتخاذ . مقابله با پدیده تورم اختالف نظرهایی وجود دارد
پولی انقباضی موجب افزایش بیكاری شده و گستره و طول این دوره به یک سیاست 
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درجه سیاست انقباضی پولی اتخاذ شده و اینكه با چه سرعتی مردم انتظارات خود را از 
نرخ تورم آینده به سمت پایین تعدیل خواهند کرد، و همچنین به میزان و وسعت 

ها، نظر  بر خالف پولیون و کینزین .خواهد داشتبستگی تعدیل و تنظیم ساختار اقتصاد 
بینی شده و اعالم  های پولی پیش های جدید این است که تغییرات در سیاست کالسیک
 . مدت ندارد بر سطح محصول تولیدی و اشتغال حتی در کوتاهتأثیری شده هی  

ی تجاری ها دوران»طیف دیگری از اقتصاددانان کالسیک جدید به نظریه 
، استاد (1140متولد ) 2این گروه به رهبری ادوارد پرسكات. دارندتأکید  1«حقیقی

کنند که تغییرات تصادفی بزرگی در نرخ  دانشگاه مینسوتا آمریكا، با این فر  شروع می
العمل طبیعی و کارای  تغییرات تكنولوژی وجود دارد و بنابراین نوسانات تجاری عكس

 . باشد اقتصاد به این گونه تغییرات می
ی تجاری حقیقی بازی ها دورانگونه نقشی در الگوی  های چسبنده هی  قیمت

گیرد که  میالدی منتشر کرد، نتیجه می 1162ای که در سال  پرسكات در مقاله. کند نمی
آمد آن  نمیوجود   به ها در اقتصاد ولی اگر این نوسان. ی تجاری معما نیستندها دوران

یكی از این مفروضات که نام . روضاتی وجود دارنددر این نظریه مف. وقت یک معما بود
های اقتصادی ارتباطی  نظریه از آن گرفته شده است این است که سیاست پولی با نوسان

 1160که در اوایل دهه « ی تجاری حقیقیها دوران»قبل از بحث که  حالی در ندارد،
القول بودند که  من متفقتقریباً اقتصاددانان در اقتصاد کالن با فرید  میالدی عنوان شد،

جهت از اهمیت اساسی  کند و بدین ای را بازی می ی تجاری نقش ویژهها دورانپول در 
 (.505: 1361 تفضلی،)برخوردار است 

اصول استاندارد تحلیل اقتصادی را برای  ،مكتب کالسیک جدید در اقتصاد
از دیدگاه مكتب . برد کار می به شناخت چگونگی تعیین محصول کل یک ملت

ها ی اقدامات اقتصادی و عقالنی خانوارها و بنگاه کالسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه
ی تعادل عمومی بازارها در یک اقتصاد  ، نتیجهGDPاست، مقادیر اقتصاد کالن مانند 

یت حساب آمده است؛ زیرا وقتی ماهاین دیدگاه در اقتصاد کالن، انقالبی به. هستند
ی عمومی، تجارت  های علم اقتصاد مانند مالیهفعلی تحلیل اقتصادی در سایر شاخه

                                                                                                                                        

1. Real business cycle   
2. Edward C.Prescott  
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بینیم، همگی اصول استانداردهای اقتصادی برای تحلیل الملل و اقتصاد کار را میبین
 .برندکار می ای از موضوعات را بهی گسترده دامنه

ی اصلی  ایده 3ای سیاست اقتصاد کالن از دیدگاه اقتصاد کالسیكی جدید، دار
 :است که عبارت است از

به دلیل آنكه فر  شده است تصمیمات عرضه و تقاضای بازار توسط : اول 
فر  شده است این لذا شود، عاقل از نظر اقتصادی، اتخاذ می( کارگزاران)عوامل 

اینكه عقالنیت فردی در بازارها عموماً منجر به نتایج مطلوب از . تصمیمات کاراست
شود، پیامی است که در مرکز تحلیل اقتصادی از کتاب ثروت ملل آدام جتماعی مینظر ا

ی دولت، از دیدگاه  بنابراین دلیل موافق مداخله. اسمیت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد
 -2شناسایی نارسایی بازار،  -1 :مكتب کالسیک جدید، نیازمند دو گام اساسی است

هایی را دنبال کند که منجر به اصالح عمالً سیاست تواندنشان دادن اینكه دولت می
 .اجتماعی شود

مكتب کالسیک جدید در اقتصاد کالن به طور سیستماتیک بر اهمیت رفتار : دوم 
 .کندمدت تأکید میعرضه در نتایج بازار حتی در خیلی کوتاه

ا که آی این سوال را مطرح می نمایدمكتب کالسیک جدید در اقتصاد کالن : سوم 
تامین کاری شود تا اهداف سیاستی خاص را  تواند دستابزارهای سیاستی خاص می

 .نماید
اقتصاددانان مكتب کالسیک جدید در اقتصاد کالن با موضوعاتی همچون 

کنندگان  عنوان تعیینی جاری به های سرمایهجریانات نقدی جاری به یک بنگاه و هزینه
نگرد ای می كتب کالسیک جدید به افراد به گونهم. گذاری، موافقنداصلی مخارج سرمایه

که از اطالعات جدید به طور کارا در فهمیدن احتمال نسبی نتایج اقتصادی مختلف، 
ی مالیات، اثر  باره مكتب کالسیک جدید معتقد است که کاهش یک .کننداستفاده می

یدی آن ی کل از دیدگاه مكتب کالسیک جدید، نكته. حداقلی بر مصرف خواهد داشت
رو به توانایی خانوار در تأمین مالی  است که تغییرات مالیات، موقتی است و ازاین

 .افزایدمستمر مخارج مصرفی، اندکی می
مبنی بر  ،های برآورد الگوهای کینزیاما این دیدگاه مكتب کالسیک جدید با یافته

. سازگار نیستنا ،شوداینكه تغییرات درآمد سبب تغییرات نسبتاً زیاد در مصرف می



 نئوکالسیك پولی و جریانهای فكری نو

 

217 

همان طور که فریدمن برای نخستین بار توضیح داد و رابرت لوکاس پس از آن تأکید 
کرد، الگوهای اقتصاد کالن کنیزی واکنش مصرف خصوصی به تغییرات دائمی در 

با تغییرات موقتی خلط  را افتددرآمد مانند مواردی که اغلب با تغییر شغل اتفاق می
واکنش زیادی نشان  ،هستند همراه ات دائمی، که با تأثیر زیادمصرف به تغییر. اندکرده
با تمایز قائل نشدن میان این . دهدواکنش اندکی نشان می ،دهد و به تأثیر موقتیمی

انواع مختلف تغییرات درآمد، طرفداران مكتب کالسیک جدید معتقدند که الگوسازان 
 .اندرا بیشتر برآورد کرده مكتب کینزی اثر کاهش موقتی مالیات بر مخارج مصرفی

شود، دولت باید استقرا  خود را افزایش وقتی کاهش مالیات انجام می ،عالوه بر آن
 . ها افزایش پیدا خواهد کرددهد که در آینده مالیات

 
 های جدید مكتب کینزی 12-9

و به دلیل  1160این مكتب در دهه . این مكتب در واقع تكامل یافته مكتب کینزی است
آمده در وجود   به های جدید در توضیح و تبیین تحرکات شكست نظریات کالسیک

از  طرفداران این مكتب. ریزی و ارائه شد میزان محصول تولیدی، اشتغال و تورم پایه
تالش کردند تا فرو  انتظارات  جمله جیمز توبین، رابرت سولو و فرانكو مودیگلیانی

ها که در اقتصاد کینزی هم مورد بحث  و قیمتعقالنی را با فر  چسبندگی دستمزدها 
نسبتاً صورت  به های جدید، اعتقاد به نهادهایی دارند که کینزین. ترکیب کنندباشد،  می

بودن مؤثر  در کنار طرفداری ازها  آن .شود میها  عقالیی منتج به چسبندگی قیمت
تواند برای مقابله با  های مالی بر این باورند که استفاده از سیاست پولی نیز می سیاست
 LM- ISمعتقدند باید از الگوهای ها  آن از این روی. های اقتصادی مفید باشد نوسان

های مناسب پولی و مالی را برای  برای بررسی مسائل اقتصادی استفاده کرد و سیاست
 . (43: 1165آرتفیلد و همكاران، ) به کار گرفتها    حل مشكالت و مقابله با بحران

های جدید به  های جدید و کینزین از اختالفات عمده بین دیدگاه کالسیکیكی 
های جدید، معتقدند  کالسیک. گردد ها و دستمزدها باز می سرعت تعدیل قیمت
ها با سرعت انعطاف بسیار زیاد و تعدیل سریع خود موجب برقراری  دستمزدها و قیمت

های جدید معتقدند  کینزینکه  لیحا در .شوند تعادل سریع در عرضه و تقاضای بازار می
مدت دلیل خوبی برای نوسانات اقتصادی  توانند در کوتاه های بازار شفاف نمی که مدل
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وجود   به کنند که پذیرند و حمایت می هایی را می مدلها  آن ارائه کنند، بنابراین
 . ها پایبند هستند چسبندگی در دستمزدها و قیمت

 تئوری سیكل تجاری که بر اساس عدم شفافیت بازار ،های جدید از نظر کینزین
های جدید و سیكل تجاری  های کالسیک از تئوریتر    آید خیلی واقعی میوجود   به

های سنتی و جدید این است که  اساسی و کلیدی بین کینزین تفاوت. واقعی خواهد بود
روش که  حالی در های سنتی بر این فر  استوارند که دستمزد پولی ثابت بوده، مدل
های خرد قابل قبولی را جهت  های جدید این است که تالش نموده تا بنیان کینزین

سه  1160های  در سال. ها و دستمزدها ارائه دهند توضیح پدیده چسبنده بودن قیمت
های تجاری مورد توجه اقتصاددانان قرار  دیدگاه متفاوت در رابطه با توضیح سیكل

های پولی در  پذیری قیمت و عدم کارایی سیاست بحث انعطافدیدگاه اول . گرفته بود
دیدگاه . توسعه داده شد( 1137متولد )رابطه با سیكل تجاری بود که توسط لوکاس 

بود که توسط فلپس  دستمزدبر چسبندگی تأکید  ها با دیگر بحث چسبندگی قیمت
های  های سیكل تجاری واقعی بود که بحث دیدگاه سوم مدل. ارائه شد( 1133متولد )

: 1166بال و همكاران، ) تشكیل داد 1160های  های جدید را در سال محوری کالسیک
37) . 

اختالف نظر اولیه میان اقتصاددانان کینزی جدید و کالسیک جدید دربرگیرنده 
برخی اقتصاددانان کینزی جدید مطرح کرده . زدها و قیمت هاستسرعت تعدیل دستم

هماهنگی می تواند در تعیین . اند که رکود، ناشی از ناتوانی در هماهنگی است
دستمزدها و قیمت ها، مطرح شود، زیرا آنان که قیمت ها را تنظیم می کنند باید اقدام 

رهبران اتحادیه کارگری . نندهای سایر تعیین کنندگان قیمت و دستمزد را پیش بینی ک
که برای دستمزدها مذاکره می کنند، به امتیازات آتی سایر اتحادیه های کارگری، توجه 

بنگاه هایی که قیمت ها را تعیین می کنند، مراقب قیمت هایی هستند که سایر . دارند
 . بنگاه ها مطالبه خواهند کرد

سمت پایین  ستمزدها، بهها معتقدند که د کینزی :چسبندگی قیمت و دستمزد
های کارگری،  خاطر عوامل ساختاری مثل قراردادهای اتحادیه چسبنده هستند و این به

چسبندگی حالتی است که در آن . قوانین حداقل دستمزدها، و قراردادهای تلویحی است
های بازار ارزش واقعی  برای مثال ممكن است نیروی. یک متغیر تمایل به تغییر ندارد
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یک کارگر در یک صنعت را کاهش دهند؛ اما دستمزدها تمایل به ماندن در  دستمزد
ها بدین معنی است که  چسبندگی قیمت. مدت دارا هستند سطح قبلی را حداقل در کوتاه

ها نگشته،  هر نوع تغییر در تقاضا منتج به تغییرات خود به خود و یا سریع در قیمت
در نتیجه بازارها . حصول یا اشتغال منتج گرددتواند به تغییر در م بلكه در مقابل، می

دادگر و ) عنوان یک مانع مشاهده خواهد شد ها به شفاف نشده و چسبندگی قیمت
 .(275: 1362رحمانی، 

گرجی و )عبارتند از  های جدید با مكتب کینز تفاوت کینزیبرخی از وجوه 
 (:13: 1365مدنی، 
های  ها و دستمزدها؛ کینزی ترکیب انتظارات عقالیی با چسبندگی قیمت( 1

میزان  ها که به جدید، فرو  انتظارات عقالیی را با فر  چسبندگی دستمزدها و قیمت
زیادی در اقتصاد کینزی مورد بحث قرار گرفته بود، باهم ترکیب نموده و مورد بحث و 

 منظور از انتظارات عقالیی این است که عوامل اقتصادی .دهند تجزیه و تحلیل قرار می
یافته متغیرها در گذشته و  که تنها به گذشته نگاه کنند و براساس مقدار تحقق به جای آن

بینی کنند، بیشتر وضعیت  ها، متغیرهای قیمتی مورد نظر خود را پیش وزن دادن به آن
صورت نسبتا  های جدید اعتقاد به نهادهایی دارند که به کینزی. گیرند آینده را در نظر می
توانند با یک تغییر و تحوالت  ها گشته و در نتیجه نمی به چسبندگی قیمتعقالیی، منتج 
 .وجود آمده در اقتصاد تغییر نمایند در وقایع به
های جدید، فر   توجه به رقابت ناقص با تمرکز بر قیمت؛ در اقتصاد کینزی( 2
ر در نتیجه د. های خود خواهند بود شود واحدهای تولیدی قادر به برقراری قیمت می
ها تمرکز خود را بر  آن. های کنیزی جدید فر  رقابت ناقص مورد توجه قرار دارد مدل

ها گذاشته به این امید که بتوانند به نتایج قانع کننده تری در توضیح شرایط  روی قیمت
تعادلی همراه با بیكاری نسبت به زمانی که این توضیحات توسط چسبندگی دستمزدها 

 .واهد شد، برسندارائه خ( اقتصاد کینزی)
های جدید  های کینزی کلی در مدل رطو چسبندگی اسمی و واقعی؛ به( 3
های  چسبندگی. اند های اسمی و واقعی تقسیم شده ها به دو دسته چسبندگی چسبندگی

افتد که چیزی مانع از تعدیل سطح اسمی قیمت در مقابل  اسمی، زمانی اتفاق می
در مقابل، چسبندگی حقیقی زمانی اتفاق . گردداختالالت ایجادشده در تقاضای اسمی 
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که چسبندگی یک  افتد که عاملی مانع از تعدیل دستمزدهای حقیقی گشته و یا این می
 دستمزد نسبت به دستمزد دیگر و یا یک قیمت نسبت به قیمت دیگر وجود داشته باشد

 .(522: 1363دادگر، )
قاد دارند که استفاده فعال از ها ضمن طرفداری از سیاستهای مالی اعت نئوکینزین

آنها معتقدند ویژگی واحدی  .سیاست پولی برای مقابله با نوسانات اقتصادی مفید است
آن است که نوسانات  که ابعاد مختلف اقتصاد کینزی را به یكدیگر ملحق می کند،

اقتصادی سرمایه داری به دلیل شكست عملكرد اقتصاد بازار در مقیاس وسیع اتفاق می 
به سبب  ،شكست نظام بازار در نظریه های کینز به دلیل ناتوانی مزدها و قیمتها .تداف

 . حرکت کند آنها در متعادل نمودن آنی عرضه و تقاضا است
شكست نظام قیمتها را در تسویه بازار تایید و سه دلیل برای آن « پروفسور مایكو»

 : (1: 1310گودرزی فراهانی، ) ارائه می کند
 ثابت و عدم تعادل عمومیقیمتهای  -
 ندهبقراردادهای کار و مزدهای چس -
 ندهبرقابت انحصاری و مزدهای چس -

 قیمتهای ثابت و عدم تعادل عمومی : الف
تحلیلی درباره تعادل در اقتصاد  1171در سال « هرشل گروسمن»و « رابرت بارو»

 :ارائه و سه فر  زیر را طرح نمودند
 که ه واحدهای اقتصادی اجازه می دهد که تا زمانیتلویحا ب« الگوی والراس» -1

از انجام معامالت خوداری کنند یعنی  ،تعادل قیمت در بازار ها به دست نیامده است
 .مزدها و قیمتها مساویند

. از بین می روند و تمامی کاالها و خدمات در طول زمان مستهلک شده-2
 .ی شودبعبارت دیگر بر عدم انباشت موجودی انبار تاکید م

 هنگامی که عرضه کنندگان در مورد مقادیر مورد مبادله توافق نداشته باشند، -3
با توجه به این سه  .میزان مبادله واقعی کمترین مقدار ممكن را در بازار نشان می دهد

معتقدند فعل و انفعاالت بازار، به همان صورتی که کینز « گروسمن»و « بارو» فر ،
ا در وضعیت رکود اقتصادی پیش بینی می کرد، عمل می عملكرد چنین اقتصادی ر

 .کنند
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 :ندهبقراردادهای کار و مزدهای چس: ب
 «والراسی»اقتصاد، دور افتادن اقتصاد از نظام  یكی از مبانی الگوی عدم تعادل در

کینز خود بر کندی تعادل دستمزدها به دلیل توهم پولی  .در رابطه با بازار کار است
. ت اتحادیه های کارگری از منافع اقتصادی کارگران تاکید داشتکارگران و حمای

 .ها این ویژگی از اقتصاد کینزی را به صورت برجسته تری نمایش می دهند نئوکینزین
 :ندهبرقابت انحصاری و مزدهای چس: ج

نده بودن دستمزدهای اسمی تاکید دارند، در دهه بنارضایتی الگوهایی که بر چس
این گروه  .اقتصاددانان کینزی را از بازار کاال به بازار کار کشاندمیالدی توجه  60

 هایی که در وضعیت روابط انحصاری به سر می برند، معتقدند تغییر قیمتها برای بنگاه
 متضمن هزینه فرصت است یعنی زمان الزم است تا مشتریان از تغییرات قیمت،

از . تی برای مشتریان ایجاد می کندتغییر قیمتها معموالً مشكال. اطالعاتی بدست آورند
 .مستلزم برنامه ریزی کامل در مورد آنها است این رو هرگونه تغییر در قیمتها،

 
 های فكری حال حاضر در قیاس با یكدیگر  جریان 12-6

شود، یكی جریان رایج اقتصادی که    می امروزه علم اقتصاد در دو محور اصلی تحلیل
های جدید، پولیون، ادوار  ها، کالسیک متضادی چون نئوکالسیکدانان مكاتب  اقتصاد

گیرد و جریان دوم شامل اقتصاددانان  های جدید را در بر می تجاری، کینزی و کینزین
درصد  60جریان اول تقریباً  .شود مكتب اتریش و اقتصاددانان پست کینزی می

 . گیرد اقتصاددانان امروزی را در بر می
علیرغم اینكه دستاوردهای متفاوتی وجود  ،صاددانان گروه اولهای اقت در تحلیل

های  های این گروه برای تبیین پدیده در تحلیل. دارد ماهیت تحلیلی یكسانی برقرار است
ردی وجود داشته باشد بنابراین از این دیدگاه برای تحلیل خهای  کالن باید پایه

 یری هر بنگاه در بازار نیروی کار وگ های اقتصاد نیروی کار باید فرایند تصمیم نظریه
که  حالی در متقابل آن بر عرضه و تقاضای کل در بازار نیروی کار مورد توجه باشدتأثیر 

این اصل باید کامالً برعكس  1هایی چون ویكتوریا چیک های پست کینزین در دیدگاه

                                                                                                                                        

1. Victoria Chick 
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توان  نابراین میب. های نظری کالن باشد یعنی هر تئوری در اقتصاد باید دارای پایه. باشد
هر  ،گفت از دید این دسته تا تبیینی از شرایط بازار کار در جامعه وجود نداشته باشد

ردی مربوط به وضعیت بیكاری یا اشتغال یک نیروی کار وجاهت علمی خنظریه 
کنند و  های نظری خرد تكیه می بنابراین اقتصاددانان گروه اول بر پایه. نخواهد داشت

البته در بین . دانند میتأیید  هایی با پایه نظری کالن را مورد تئوری بالعكس گروه دوم
انان دها بر اقتصاد دسته اول، بسیاری از اقتصاددانان، خصوصاً پولیون و نئوکالسیک

ردی نیستند خهایی با پایه تئوریک  های کینزی، مدل گویند مدل کینزی خرده گرفته و می
ها هر فردی در  بنابراین از دید نئوکالسیک .تندیا خودآور هس 1هایی موردی بلكه مدل

گیری در حوزه عمل خود  جامعه با انگیزه ماکزیمم کردن منفعت خود اقدام به تصمیم
به عبارتی وقتی نیروی کار  .تواند منفعت جامعه را حداکثر کند وسیله می کرده و بدین

کسب درآمد احساس کند و با  مطلوبیت حاصل از عرضه نیروی کار خود را حداکثر می
کنندگان نیروی کار،  تک عرضه توان گفت با حداکثر شدن منفعت تک کند می رضایت می

بنابراین در گروه اول و از نظر . شود کنندگان، ماکزیمم می مطلوبیت کل عرضه
 . ها هر تئوری کالن باید دارای پایه خردی نئوکالسیكی باشد کالسیک

های  که مدلمطرح می کنند های جدید  کینزیندر مقابل عقیده نئوکالسیكها، 
ها فارغ از حوزه  پایهردی است لیكن این خهای  رای پایهاقتصاد کالن کینزی دا

ردی مدل اقتصاد خهای  پایهنئوکالسیكی بوده و به همین خاطر شناسی فردگرایانه  روش
رو  این از گنجد، شناسی فردگرایانه نئوکالسیكی نمی کینزی جدید در حیطه روش

بنابراین علیرغم . ردی نداردخهای کینزی پایه  انگارند که مدل ها چنین می نئوکالسیک
ردی نئوکالسیكی است، باید پذیرفت خاینكه بسیاری از مباحث اقتصاد کینزی فاقد پایه 

که نتایج هر یک از تحقیقات مبتنی بر هر یک از مكاتب مذکور به نتایج بدیع و 
های این مكاتب  باً همه علم اقتصاد امروزی بر پایه تحلیلسودمندی انجامیده و تقری

های علمی  ها و داده توانیم بسیاری از یافته ها می نضج یافته و ما به کمک این نوع تحلیل
 .در حوزه اقتصاد را تحلیل کنیم

 

                                                                                                                                        

1. Adhoc 
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 سؤاالت تشریحی فصل سیزدهم
 . طور خالصه بیان کنید  نظریات مكتب شیكاگو را به .1

ها را در تحلیل فریدمن نام برده و عوامل مؤثر بر هر یک را توضیح  انواع دارایی .2
 . دهید

 .عوامل مختلف مؤثر بر تقاضای پول از نظر فریدمن را نام برده و توضیح دهید .3

های پولی و مالی چه  فریدمن و طرفداران مكتب کالسیک در رابطه با اجرای سیاست .4
 ها دارند؟  اختالف نظرهایی با کینزین

 . به طور خالصه مكتب انتظارات عقالنی را تشریح کنید .5

های جدید را توضیح داده و آن را با مكتب  چگونگی شكل گیری مكتب کالسیک .1
 . کینزی مقایسه کنید

 . طور خالصه بیان کنید  های جدید را به داران مكتب کینزیننظریات طرف .7

 . وجوه تفاوت عقاید کینزین های جدید را با عقاید کینز شرح دهید .6

شكست نظام قیمتها را در تسویه بازار تایید و سه دلیل برای آن « پروفسور مایكو» .1
  . آنها را شرح دهید. ارائه می کند

ی اصلی  ایده 3تصاد کالسیكی جدید، دارای سیاست اقتصاد کالن از دیدگاه اق .10
 .آنها را توضیح دهید. است 

 
 

 ای فصل سیزدهم سؤاالت چهارگزینه
توان کدامیک از اقتصاددانان زیر  را می( پولیون)بنیانگذار اصلی مكتب مانیتاریسم  .1

 دانست؟ 

 میلتون فریدمن (ب هنری سایمون( الف
 توماس سارجنت (د رابرت لوکاس( ج
از عقاید طرفداران کدام مكتب « قیمت پول همان نرخ بهره است»شود  گفته میاینكه  .2

 است؟

 کالسیک (ب نئوکالسیک (الف
 سوسیالیسم  (د کینزی (ج
 : ای است که رابطه بین اوراق قرضه و نرخ بهره به گونهبا توجه به نظر پولیون  .3



  تاریخ عقاید اقتصادی

 

259 

 . یابد با افزایش قیمت اوراق قرضه، نرخ بهره افزایش می(الف
 .      یابد با افزایش قیمت اوراق قرضه، نرخ بهره کاهش می( ب
 . یابد قیمت اوراق قرضه کاهش می ،با افزایش نرخ بهره( ج
 .یابد قیمت اوراق قرضه افزایش می ،با افزایش نرخ بهره( د
ها بر تقاضای پول اثر  تغییرات نرخ تورم انتظاری با تأثیر بر کدامیک از انواع دارایی .4

  گذارد؟  می

 اوراق سهام    (ب اوراق قرضه (الف
 های انسانی سرمایه (د کاالهای مادی و فیزیكی (ج
ها، تحلیل نظریه تقاضای فریدمن را با مشكل  وارد کردن کدامیک از انواع دارایی .5

  کند؟ مواجه می

 های انسانی    سرمایه (ب اوراق قرضه( الف
 کاالهای مادی و فیزیكی  (د اوراق سهام (ج
در ............. کند، سرعت گردش پول تابع  در تابع تقاضای پولی که فریدمن ارائه می .1

 . شود نمینظر گرفته 

 نرخ تورم انتظاری  (ب های مالی نرخ بازده دارایی (الف
 نرخ بهره  (د ها سلیقه( ج
 تواند کارایی داشته باشد که  های مالی تنها زمانی می فریدمن معتقد است سیاست .7

 . اقتصاد در تورم باشد (ب . اقتصاد در رکود باشد( الف
 . سیاست پولی اجرا نشود (د .همراه با سیاست پولی اجرا شود( ج
اقتصاد ............... از نظر مكتب کینزی علل افزایش تقاضای کل را باید در بخش  .6

که از نظر پولیون علل افزایش تقاضای کل را باید در بخش  حالی جستجو کرد، در
 . اقتصاد جستجو کرد.............. 

 پولی  –واقعی ( ب واقعی غیر –واقعی  (الف
 واقعی  –پولی ( د واقعی –واقعی  غیر( ج
 های نظری مكتب انتظارات عقالنی عمدتاً توسط چه کسانی مطرح شد؟  پایه .1

 فیلیپس  –سارجنت  (ب فریدمن -لوکاس( الف
 سارجنت  –لوکاس ( د فیلیپس –فریدمن ( ج
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  :توان بیكاری را کاهش داد که طرفداران مكتب انتظارات عقالنی معتقدند زمانی می .10

 . مخارج دولت ایجاد شودیک افزایش غیر منتظره در  (الف
 . یک افزایش غیر منتظره در تورم ایجاد شود( ب
 . یک کاهش غیر منتظره در مخارج دولت ایجاد شود( ج
 . یک کاهش غیر منتظره در سطح تورم ایجاد شود( د
  های کدام مكتب است؟ صورت منطقی از ویژگی گیری انتظارات به اعتقاد به شكل .11

 ها  کینزین  (ب ها نئوکالسیک( الف
 های جدید کینزین (د های جدید کالسیک (ج
مؤثر باشد و ................... تواند در  های دولت می پولیون معتقدند سیاست .12

 . مؤثر باشد.................. های دولت  های جدید معتقدند سیاست کالسیک

 مدت تواند در بلند   می –مدت  کوتاه( الف
 مدت  تواند در کوتاه   می –مدت  بلند( ب
 تواند  هی  وقت نمی –مدت  کوتاه( ج
 تواند هی  وقت نمی -مدت  بلند( د
 های جدید این است که  نقطه اشتراک بین نظرات پولیون و کالسیک .13

 . دخالت دولت در بلند مدت مؤثر است( الف
 . تورم ماهیت پولی دارد( ب
 . مدت مؤثر است ها در کوتاه اثر سیاست( ج
 . گیری انتظارات منطقی است شكل( د
ها و دستمزدها در واقع اختالف نظر  اختالف نظر در مورد سرعت تعدیل قیمت .14

 . است................ و ............... طرفداران دو مكتب 

 ها  نئوکالسیک –های جدید  کالسیک( الف
 پولیون  –های جدید  کینزین( ب
 جدید  های کینزین –های جدید  کالسیک( ج
 پولیون  –ها  نئوکالسیک( د
هر تئوری در اقتصاد باید  عقیده دارند کهجریان فكری مكتب یا  طرفداران کدام .15

 های نظری کالن باشد؟  دارای پایه
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 پولیون    ( ب های جدید کالسیک( الف
 ها  پست کینزین( د های جدید کینزین( ج

 

برای تجدید حیات نظریات این مكتب یک جریان فكری لیبرالیستی است که .  11
 .کالسیک و نظریه مقداری پول بنا شده است

 نئوکالسیک (بمانیتاریسم                                      ( الف
 پست کینزین     (کینزین های جدید                                د (ج
جاری حقیقی تاکید وی از اقتصاددانان کالسیک جدید است که به نظریه دورانهای ت. 17
 .دارد

 سارجنت (د           لوکاس(  ج      فیلیپس(پرسكات         ب (الف 
طرفداران این مكتب تالش کردند تا فرو  انتظارات عقالیی را با فر  . 16  

 .چسبندگی دستمزدها و قیمت ها ترکیب کنند
 های جدیدکالسیك (پولیون                                        ب( الف
 ها     پست کینزین (کینزین های جدید                            د (ج
تئوری سیكل تجاری که بر اساس عدم شفافیت بازار به ، ............ بز نظر مكتا. 11

 .کالسیكهای جدید است وجود می آید خیلی واقعی تر از تئوریهای
 کینزینهای جدید (ب     انتظارات عقالیی                         (الف
 نئوکالسیكها (پولیون                                             د (ج
 کدام اقتصاددانبود توسط  دستمزدها با تأکید بر چسبندگی  بحث چسبندگی قیمت. 20

 .ارائه شد
 مایكو( فلپس                                         ب( الف
 پرسكات( د                              فریدمن           ( ج
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