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 های رشد و توسعه اقتصادی:آشنایی با نظریه

 پردازیم.در این مبحث به بررسی الگوهای نظری در مورد رشد و توسعه اقتصادی می

 کنند:به طور کلی اقتصاددانان مکتب کالسیک را به دو گروه تقسیم میها: نظریه رشد کالسیک -1

  دسته اول گروه اقتصاددانان خوشبین؛ مانند آدام اسمیت،

 باشد.دسته دوم اقتصاددانان بدبین مانند ریکاردو و مالتوسل می

 1771ثممروم ملممل در سممال  کتمما : آدام اسمممیت بمما انت ممار الفف ن نظریففه رشففد اقتصففادی آدا  اسفف ی  

عتقممد بممود بما دادن آزادی اقتصممادی بممه اهممراد  امعممه منمماه   مممومی  گممراری کممرد. او ممکتمب کالسممیک را پایممه 

بمه نظمر وی مکمانیطم طبیعمی بما اسمتزاده از ابمطار  ر مه و          شمود. مرئی تمممین ممی  همای نما   امعه توسم  دسمت  

بمرد. آدام اسممیت بما آن کمه     تقا ا، امکان کماه  در تولیمد ملمی و بیکماری را بمرای ممدم طموبنی از بمین ممی         

از نظمر او   انمداز ملمی قائمل بمود امما  اممل اگملی الگموی رشمد وی تقسمیم کمار اسمت.            اهیمت زیادی بمرای پم   

 شود:تقسیم کار از سه طریق با ث اهطای  تولید در سطح ملی می

  ویی در وقت نیروی کار به وسیله تمرکط روی بخ  محدودی از هرایند تولید از طریق گرهه (1

 از طریق اهطای  مهارم و تخصص نیروی کار. (2

 های  دید کار )اهطای  سطح تکنولوژی(از طریق انواع وسایل و روش (3

-ن ترتیب آدام اسمیت معتقد بمود کمه گسمترش بمازار تولیمد، امکمان تقسمیم کمار بی متر را بو مود ممی           به ای

کنممد کممه هممر ک مموری بممرای سممازد. بممه همممین دلیممل توسممیه مممیآورد و زمینممه اهممطای  رشممد را مهیمما مممی

 اهطای  تولید بزم است بازار خود را گسترش دهد.

گممراری خممار  از کممار گممراری اسممت و سممرمایه ی سممرمایهبمما تو ممه بممه نظریممه ارزش آدام اسمممیت ؛ کممار نممو

 کند.گراری ناخالص را ایزا میو ود  ینی ندارد به همین لحاظ از نظر وی کار تولیدی  نق  سرمایه

ریکماردو نیمط ماننمد اسممیت معتقمد بمود کمه رشمد از          بن نظریه رشفد اقتصفادی اد دیفد ای ریدفاردو:    

تجمم  سمرمایه تمابعی از سمود اسمت و سمود نیمط        امما از نظمر وی   آیمد  تجم  و ت کیل سرمایه به دسمت ممی  

غممرایی دارد اممما قیمممت مممواد بسممتگی بممه سممطح دسممتمطدها و سممطح دسممتمطدها بسممتگی بممه قیمممت مممواد  

 غرایی تابعی است از میطان دسترسی به زمین یا واردام مواد غرایی.
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د. بمه نظمر ریکماردو تولیمد بمین  واممل       بنابراین اسمیت روی تولیمد و ریکماردو روی توزیم  تولیمد تمکیمد دار     

شمود امما بما    سه گانه آن یعنی نیمروی کمار، زممین، و سمرمایه بمه شمکل دسمتمطد، ا ماره و سمود توزیم  ممی           

بمه ایمن ترتیمب کمه  مون      کنمد.  گرشت زممان، توزیم  تولیمد بمه  نزم  ا ماره و  بمه زیمان سمود ت ییمر ممی           

در ا مماره هقمم  از طریممق کمماه  در سممود  مانممد اهممطای دسممتمطدها در سممطح لممداقل معی ممت ثابممت مممی 

بهما از تولیمد یما درآمممد ملمی بمه طمور دائممم       امکمان پمریر اسمت. بنمابراین در اثممر گرشمت زممان سمهم ا مماره       

توگمیه ریکماردو ایمن اسمت کمه       ای اسمت کمه ممورد نقمد ریکماردو اسمت.      یابد. و این همان مسملله اهطای  می

-ود ا ماهی )رانمت( ، ) ا ماره بهمای ا ماهی( را از بهمره      به خاطر لزظ سمالمت اقتصماد، دولمت بایمد ایمن سم      

تممرین ایممرادی کممه بممه نظریممه ریکمماردو  مممدهگرهتممه و آن را در اقتصمماد مجممدداع توزیمم  کنممد. منممد شممدگان 

گرهته شده در نظر نگمرهتن تکنولموژی اسمت کمه میتوانمد و معیت توزیم  درآممد را بمه نزم   اممل سمرمایه             

 یعنی سود ت ییر یا تعدیل کند.

آنهمما   شناسممان رشممدو توسممعه  واممم  ب ممری را لاگممل تمماری  اقتصممادی  برخممی از اقتصمماد دانممان و  امعممه  -2

توانممد مسممیر نسممبتاع  کننممد کممه رشممد و توسممعه اقتصممادی  واممم  گونمماگون مممی   داننممد و  نمموان مممی مممی

یکنممواختی را طممی کنممد ایممن مسممیر یکنواخممت شممامل یممک سممری مرالممل اسممت و تزمماوم اگمملی بممین دو   

 قرار گرهتن آنان در دو مرلله مختلف از این مسیر  بور است. امعه در 

کممه خممود آن را  روسممواز م ممهورترین پیممروان مکتممب تمماریخی مممارک  را میتمموان نممام بممرد و هم نممین تلمموری  

 نامد.ا المیه غیر کمونیستی می

بمه  نمین    و ابتمدا بمه مرالمل مطمره شمده توسم  نویسمندگان دیگمر معتقمد         وسم قبل از بیان نظریام مارک  و ر

 کنیم:ی اشاره میمرلله

 تاری  زندگی ب ر شامل مرالل زیر است: (FHednich list)به نظر لیست 

 بربریت، زندگی  وپانی، ک اورزی، ک اورزی و گنعت، ک اورزی و گنعت و تجارم توامان،

: اقتصمماد خممانوار )اسممتقالل در تولیممد و مصممر (، اقتصمماد شممهری ) تولیممد بممر طبممق رسمموم(،    (Bucher)بمموکر 

 اقتصاد ملی )تولید به منظور ذخیره سازی و توزی   مده ای(.

 ای.: نظام خانوار، نظام گنزی، نظام ملی، نظام کارخانه (Ashley)اشلی 
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 جارم ا تباری : تجارم پایاپای، تجارم پولی، ت (Hilde brand)هیلد براند 

 کنیم.با تو ه به این که نام هر مرلله گویای ویژگی های هر مرلله است از تو یح ا اهی خودداری می

 نظریه مرحله ای مارکس: -

داری، هلودالیسمم و  به نظر ممارک  پیمدای  تدماد میمان ابمطار تولیمد مو مب شمده کمه  وامم  از مرللمه بمرده            

م و کمممونیطم لرکممت کنممد. مممارک  معتقممد بممود کممه و ممعیت    داری  بممور کممرده و سمموی سوسممیالیط سممرمایه

هممای غیممر اقتصممادی هممر  امعممه تنهمما  مماملی اسممت کممه او مماع سیاسممی، هکممری ، ا تممما ی و دیگممر پدیممده    

کنمد. و معیت اقتصمادی نیمط از روش تولیمد، ابمطار تولیمد وو م  نیروهمای تولیمدی ن ممم            اقتصادی را معین می

 گرهته است. 

ی کنمد تما بمه مرللمه    ای در رونمد تماریخی خمود از مرالمل پمنه گانمه زیمر  بمور ممی         هبه نظر مارک  همر  امعم  

 کمونیسم برسد این مرالل  بارتند از:

ی اولیمه بمه  نموان اولمین سمازمان ا تمما ی شمیوه تولیمد و توزیم  اشمتراکی بموده            الف(  امعه اولیه: در  امعمه 

پ  محصموبم تولیمد شمده را بمین خمود توزیم        کردنمد و سم  و تمامی اهراد  امعه بما کممک یکمدیگر تولیمد ممی     

کردند. بمه  قیمده ممارک  در ایمن  وامم  تدماد طبقماتی و مود نداشمت ولمی بما گرشمت زممان انسمانها بمه                می

ارتقاء تولید بهتری دسمت یاهتنمد و بما رشمد نیروهمای تولیمدی مالکیمت خصوگمی بو مود آممد. بمه ایمن ترتیمب              

 داری آغاز شد.بردگی و برده گروهی به گروه دیگر تسل  یاهتند و دوران

داری: تدمماد میممان روابمم  تولیممدی و نیروهممای تولیممدی در ایممن مرللممه از تمماری  ب ممری شممروع    ( نظممام بممرده

داری بممه  نمموان دومممین سمازمان ا تممما ی از بردگممان )نیروهممای تولیممد( بممه  شمد. بممه ایممن معنمما کممه نظمام بممرده  

داران مالکیمت کاممل   کمرد و بمه  بمارم دیگمر بمرده      می ممی  ک نوان مهمترین  امل تولیمد در ایمن مرللمه بهمره    

داری را ابطار تولید یعنی بردگمان و نتیجمه کمار آنهما را در دسمت داشمتند . سمرانجام شمورش بردگمان نظمام بمرده           

 از بین برد و سیستم  دیدی را به نام هلودالیسم بو ود آورد.

آممد شمیوه تولیمد  طمر اربما  و ر یتمی        : در ایمن نظمام دو طبقمه اربما  و ر یمت بمه و مود        م ( نظام هلودالیس

از شیوه بمرده داری پی مرهته تمر بمود. ک ماورزی توسمعه پیمدا کمرد و بما ک مت و پمرورش گیاهمان ، درختمان و              

د، گمنای   دانه های تازه محصوبم ک اورزی اهمطای  یاهمت.  مالوه بمر آن همگمام بما توسمعه وتکمیمل ابمطار تولیم          

همای  دیمد گمنای  نسما ی نیمط پی مرهت کمرد. بما         دستی پی رهت بی تری کرد و هم نمین بما اختمراع ماشمین    
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پیدای  کارخانجمام و منماب  ماشمینی بمین نیروهمای تولیمد و روابم  تولیمدی هلودالیسمم تدماد ایجماد شمد بمه              

لیسمم دهقانمان یما ر یتهما بمه      این معنمی کمه کارخانجمام نیماز بمه کمارگر داشمتند در لمالی کمه در نظمام هلودا          

رسماند و با مث   زمین وابسته بودنمد. تدماد بمین نیروهمای تولیمدی  دیمد و قمدیم  صمر هلودالیسمم را بمه پایمان            

 داری  ایگطین آن شود.شد که سرمایه

شمموند . سمرمایه داران مالممک  داری دو طبقمه سممرمایه دار وکمارگر  مماهر ممی   گمراری: در سممرمایه د( نظمام سممرمایه 

زمین و ابطار تولید هستند ولمی کمارگران بمرای اممرار معماش بایمد کمار کننمد. از آنجما کمه  امعمه سمرمایه داری             

بر انگیطه سود اسمتوار اسمت و سمرمایه داران مالمک ابمطار تولیمد هسمتند سمرمایه داران در مموقعیتی هسمتند کمه            

هممای اقتصممادی و اهممطای  بیکمماری لممال بمما بو ممود آمممدن بحممران میتواننممد کممارگران را اسممتنمار کننممد بممه هممر

 مبارزه طبقاتی شروع شد و سرانجام کارگران دست به شورش زدند و سوسیالیسم بو ود آمد.

ه( نظام سوسیالیسمتم: در سوسیالیسمم بما از بمین رهمتن مالکیمت خصوگمی اسمتنمار کمارگران بمه پایمان رسمید .             

ممارک  سوسیالیسمم بمه  نموان یمک نظمام       یمت کمار انجمام ممی شمود از نظمر       توزی  تولید بر اساس کمیت و کیز

-باشمد. زیمرا اوب در سوسیالیسمم دیکتماتوری کمارگر بمه و مود ممی        اقتصادی مموقتی قبمل از کمونیسمم بزم ممی    

داران دوبمماره ا مممال آیممد تمما ری ممه سممرمایه داری کممامال خ ممکیده شممود و کممارگران مطممملن شمموند کممه سممرمایه

 ثانیمماع  ممون اقتصمماد قبممل از رسممیدن بممه سوسممیالیطم در سممرمایه داری، گممنعتی شممده اسممت  کرد.نزمموذ نخوانممد 

کنمد  بنابراین هر گاه در ایمن مرللمه تنگناهمای اقتصمادی بو مود آیمد و یزمه سوسمیالیطم اقتصمادی ایجما  ممی           

ی دیگمر اسمت   اداری بمه گونمه  که آن را بر طر  نماید. ثالناع  ون تزکمر ممردم بمه دلیمل لاکمیمت نظمام سمرمایه       

 برای پریرش کمونیسم ب ر باید خود را به لحاظ رولی آماده سازد.

ی( نظممام کمونیسممم: از نظممر مممارک  مدینممه ها ممله )بهتممرین موقعیممت( همممان کمونیسممم اسممت کممه پمم  از     

آید. در این نظمام  امعمه در لمد نهمایی خمود گمنعتی اسمت و در آن هقم  یمک طبقمه ا تمما ی            سوسیالیطم می

از ایمن رو امکمان بو مود آممدن تدماد طبقماتی و مود نمدارد.  مون تولیمد در لمد             ن هعالیت دارنمد . یعنی کارگرا

 هراوانی است . شعار هر ک  به اندازه توان  و هر ک  به اندازه نیازش بر  امعه لاکم خواهد بود.

 و:ای روستلوری مرلله

ارائممه  1611مممورا اقتصممادی م ممهور معاگممر، در دهممه  وای معممرو  دیگممری توسمم  والممت روسممنظریممه مرللممه

و دارای پمنه مرللمه اسمت کمه بمه ترتیمب  بارتنمد از ا تمماع سمنتی، آغماز تحمول،            ای روسم شد. تلموری مرللمه  

 خیط؛ لرکت به طر  تکامل )بلوغ( و مصر  انبوه.
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رللمه ا تمماع سمنتی    ای مو اولمین مرللمه در رونمد تکماملی همر  امعمه      مرلله ا تماع سنتی: به نظمر روسم   الف(

بمرد.  به نظر وی م خصه بدیهی  نمین  امعمه ای آن اسمت کمه در آرام می  ماری از لرکمت بمه سمر ممی           است.

از م خصمه همای دیگممر ایمن  امعمه ثابممت بمودن تکنیمک، اهمیممت بمارز محصموبم ک مماورزی در تولیمد ملممی و          

یمن آرامم  هممراه بما سمکون بمه        دم ت یرام و تحوبم اقتصادی ا تمما ی قابمل ماللظمه اسمت. تما ایمن کمه ا       

 خورد.وسیله مکانیطم خاگی نظیر آن ه به وسیله هیگن مطره شده است به هم می

- ( مرلله آغاز تحمول: همیگن تحموبم اقتصمادی در مرللمه اولیمه یمک  اممه را معلمول تحمول هرهنگمی ممی            

لالمت خزگمی و رکمود     شمود کمه اقتصماد از   داند. از نظر او تحول اساسی در هرهنم  بمه خمودی خمود با مث ممی      

کنمد  امعمه وارد   و بما ت یراتمی کمه همیگن از آن یماد ممی      نظمر روسم  خار  شود و به رشد و توسمعه روی آورد. بمه   

ی تزکممر ایممن مرللممه شممامل تحمموبتی آهسممته، خصوگمماع در شممیوه شممود.مرللممه دوم کممه آغمماز تحممول اسممت مممی

رونمد و  امعمه   سمنتها رو بمه شکسمتن ممی     گیمرد،  مردم و سازمانهاسمت. ا تقماد بمه بهبمود اقتصمادی شمکل ممی       

شمود. و لممل   ای امکمان پمریر ممی   شکند. به نحموی کمه تحمرج ا تمما ی ،   راهیمای و لرهمه      سنتی در هم می

هما  آیمد امما گمام   یابمد. در تولیمد ک ماورزی و گمنعتی تحموبتی پدیمد ممی       و نقل ارزانتمر و تجمارم گسمترش ممی    

 آهسته هستند.

ایممن مرللممه از اهمیممت خاگممی برخمموردار اسممت زیممرا خمم   ممدا کننممده و بممین   ووسمم ( مرللممه خیممط: از نظممر ر

گممردد. نممرا مرالممل قبلممی و مرالممل بعممدی اسممت . در ایممن مرللممه مقاومممت همما در برابممر توسممعه شکسممته مممی 

درگمد درآممد ملمی اهمطای       15المی   11درگمد در مرللمه قبمل بمه بمی  از       5گراری خمالص از لمدود   سرمایه

شمود کمه یمک لالمت  مدایی و انزعمال از       مو مب  نمان اهطای می در سمر ت ت یمرام ممی      یابد. مرللمه خیمط   می

 آورد.گرشته بو ود می

آیممد . در ایممن د( مرللممه تکامممل: بممه دنبممال مرللممه خیممط، مرللممه لرکممت بممه طممر  بلمموغ اقتصممادی پممی  مممی 

اقتصمماد مرللممه بممه گسممترش ت ییممرام تکنولمموژی و بهبممود کممارایی بخمم  هممای پی ممگام بممه تمممامی قسمممتهای  

شمود و بما زیماد شمدن هاگمله بمین نمرا رشمد اقتصمادی و نمرا رشمد            کند. رشد اقتصادی درونمی ممی  سرایت می

رسمد کمه   یابمد. مرللمه تکاممل وقتمی بمه او  خمود ممی        معیت ، درآمد سرانه به نحمو   ممگیری اهمطای  ممی    

 تمام بخ ها رشد متوالی و منظمی پیدا کنند.

-له بلموغ، اقتصماد بما لزمظ سمر ت رشمد بمه سممت مصمر  انبموه پمی  ممی            ه( مرلله مصر  انبوه: پ  از مرل

-رود . در ایممن مرللممه مصممر  کابهممای مصممرهی بممادوام ، نظیممر یخ ممال، تلویطیممون، اتومبیممل، ... همگممانی مممی  
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از خصوگممیام دیگممر ایممن مرللمه ، زنممدگی در لومممه شممهرها، همراهم آمممدن امکانممام تحصممیل دان ممگاهی    شمود. 

انبموه در بخمری  وامم  ممکمن اسمت بمه       وم  معیمت اسمت. رسمیدن بمه مرللمه مصمر        برای یک سوم تا یک د

تعویممق بیاهتممد. مممنالع پی ممرهت اقتصممادی ممکممن اسممت موکممول بممه و مم  قمموانین ا تممما ی شممود یمما در انتظممار  

 اخترا ام خاگی معوق بماند.

ابتمدا بسمیار    و، رشمد اقتصمادی در  وسم بر اساس م خصه همای ذکمر شمده در ممورد مرالمل مختلمف پمنر گانمه ر        

شمود و سمپ  بعمد از مرللمه رشمد شمتابان کمه هممان مرللمه خیمط           کند است. کم کمم سمر ت رشمد زیماد ممی     

یابمد. بمه هممین سمبب، در ایمن مرالمل پمنه گانمه رشمد اقتصمادی           اقتصادی است دوباره سر ت رشد کاه  ممی 

را  Sشمبیه بمه منحنمی    کنمد . رشمد انسمان همم تقریبماع مسمیری       را طمی ممی   Sمسیری به شکل تقریبی منحنمی  

 کند. مرلله طزولیت ، مرلله کودکی، مرلله بلوغ، مرلله  وانی ، مرلله کهولت.طی می


