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 :نـظريـه جـمعيـت
 با نگرش نهادي محدود

 
 

 
 

 

 
  *رحيم داللي اصفهاني

  **زاده رضا اسمعيل

 

 
بـر ايـن    .  بسيار مهمي بـر رشـد و توسـعه اقتصـادي دارد            تأثير ،اندازه جمعيت و تغييرات آن    

اري از مطالعات صورت گرفته در علـم اقتصـاد بـه نـوعي بـر روي ايـن موضـوع  متمركـز                       اساس بسي 
 نظريـه جمعيتـي مـالتوس اسـت كـه نگرشـي             ،معروف ترين  نظريه در مورد مسائل جمعيتـي        . اند شده

حالي است كه نظريـه او بـه        اين در   .  آن بر اقتصاد حاكم ساخت     تأثيربدبينانه را به موضوع جمعيت و       
ولـي آنچـه در   .  به چالش كشيده شد و نظريه جديدي جايگزين آن شد 1»ورل هرست « توسطسرعت  

                                                 
  E. mail: rateofinterest@yahoo.com              .عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان؛  اصفهانيدكتر رحيم داللي. *

 . ريزي دانشگاه اصفهان كارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه؛ زاده رضا اسمعيل. **

E. mail: esmaeelzadeh@econ.ui.ac.ir 
1. Verl Hurst 
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روي داد فراموشي نظريه ورل هرست و تداوم يادآوري نظريه بدبينانه و شكسـت              اقتصاد  نگارش علم   
 .خورده مالتوس درباره جمعيت است

و اثراتي كه در اين راستا هدف اين پژوهش اين است كه با نگاهي دوباره به نظريه مالتوس 
او و همفكرانش در دوره هاي بعد به جمعيت نسبت دادند و همچنين با بازخواني نظريه ورل هرست، 

 بررسي ،يابد آنچه كه در اين صورت اهميت مي. به مسئله جمعيت با نگرش نهادي محدود بپردازد
و بهبود آنها بر و همچنين اصالح ي  همانند حاكميت قانون و آزادي اقتصاد؛ نهادهاي جامعهتأثير
در ادامه اين پژوهش به رغم نظريات اخير نئومالتوسي  بر اثرات مثبت جمعيت . له جمعيت استئئمس

روش . كند كيد ميأبر رشد اقتصادي، ديدگاهي كه در سالهاي اخير به شدت در حال ترويج است، ت
ريزيهاي اقتصادي  امهكنند كه در برن تحقيق در اين پژوهش توصيفي بوده و نگارندگان پيشنهاد مي

نبايد به علت اثرات منفي احتمالي كوتاه مدت جمعيت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم 
  .پوشي كرد

 
 

 :ها كليد واژه
جمعيت، اقتصاد، نظريه جمعيتي، مالتوس، ورل هرست، نظريه عقيده محور، رشد 

 جمعيت
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 مقدمه
 نظريه جمعيتي خود را ارائه داد هنگامي كه مالتوس در بيش از دويست سال پيش

كرد كه اين نظريه براي سالياني طوالني در دنياي اقتصاد حكمراني  شايد هرگز گمان نمي
كند گرايش مردم به داشتن فرزند، ناگزير موجب محدوديت عرضه  نظريه او كه بيان مي. كند

قابل دسترس مواد غذايي، كاهش دسترسي به منابع طبيعي و در نهايت كاهش سطح رفاه 
 دانشگاهي، سخنراني -ها، ادبيات اقتصادي  حتي امروزه نيز در روزنامه،براي مردم است

اين در حالي است كه نظريه او به سرعت . هاي آموزشي وجود دارد دولتمردان و حتي در برنامه
كرد جايگزين  توسط ورل هرست محقق ناشناخته فرانسوي كه روي بيولوژي جمعيت كار مي

اي   شهرت و بقاي نام كسي بود كه طراح نظريه،ا آنچه كه در نگارش تاريخ روي دادام. شد
 .بدبينانه درباره جمعيت بود و ورل هرست به طور كلي حتي در ميان دانشگاهيان فراموش شد

هاي جهان هستي، همزمان به طور بالقوه يا بالفعل  شايد بديهي باشد كه تمام پديده
اما آنچه ما در اين پژوهش به دنبال آن . رات مثبت و منفي باشندها و يا  اث داراي ويژگي

هاي گوناگوني كه درجوامع مختلف به رشد جمعيت نسبت داده  هستيم اين است كه آيا آسيب
 به راستي ناشي از رشد جمعيت است و آيا ميزان مشكالت ناشي از رشد جمعيت به ،شود مي

 ؟ جدي است،كنند ياستمداران و توده مردم فكر مي اقتصاددانان، سبيشتراي كه  همان اندازه
اي از  در اين مقاله ابتدا به بررسي نظريه مالتوس پرداخته و سپس با برشمردن پاره

 پرسشهااي از ابهامات،  مشكالت نسبت داده شده به رشد جمعيت با ديدگاهي نهادي به گوشه
 اشاره كرده ودر 3»ورل هرست«ه آنگاه به نظري. پردازيم ها در بحث جمعيتي مي و خلط مبحث

نهايت به ديدگاهي نو و شجاعانه كه در سالهاي اخير در مورد جمعيت و اهميت اندازه و رشد 
 .كنيم  اشاره مي،گيري است آن در محافل علمي اقتصاد در حال شكل
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 نظريه مالتوس
، اقتصاددان سياسي مربوط به اواخر قرن )1766-1834 (1»توماس رابرت مالتوس«

داري بازرگاني به  او زماني در رديف اقتصاددانان قرار گرفت كه سرمايه.  بود19 و اوايل قرن 18
. سرعت به وسيله رقابت آزاد به عنوان يك شعار و روش عملگرايانه در حال نضج گرفتن بود

زانتر رقابت آزاد بين كارفرمايان به اين معنا بود كه آنهايي كه توانايي توليد كاالهاي بهتر و ار
در مواجهه با چنين اقتصادي . توانستند دست ديگران را از بازار كوتاه كنند  مي،را داشتند

جمعيت درهمه كشورها در مقايسه با رشد غالت كشاورزي در : دارد است كه مالتوس بيان مي
بنابراين رقابت سختي بين مردم در دستيابي به . دسترس، از رشد بيشتري برخوردار است

 چرا بايد به جمعيت اضافي فقيران اجازه داد تا مواد غذايي ؛در نتيجه. دود وجود داردمنابع مح
  ببلعند؟،توانند از آن منتفع شده و از زندگي بهتري برخوردار شوند را كه افراد طبقه مالك مي

خواهد كه جنگ،  او از هموطنانش مي. كند مالتوس در ادامه به نكات جالبي اشاره مي
هاي منصفانه الهي براي كنترل  عام و غيره را به عنوان وسيله ، طاعون، قتلقحطي، گرسنگي

 عدم خودداري از توليد مثل بيولوژيكي ر به خاط،رشد لجام گسيخته جمعيت و تنبيه فقرا
در » قانون حمايت از فقيران«با اين ديد او با هر نوع اصالحات اجتماعي همانند . تلقي كنند

از آنجايي كه ميزان جمعيت به طور دائم : گويد بر اين اساس او مي. دنمو انگلستان مخالفت مي
 وضوعل معيشت سبقت گيرد، دستگيري از فقرا احمقانه است و اين مياز وساتا مترصد است 

بنابراين دولت كاري به جز رها كردن فقرا به دست .  عمومي فقر استةكنند نوعي تشويقبه 
 2.اند مرگ را براي آنها راحت تر سازدتو  حداكثر مي وسرنوشت خويش ندارد

 از رياضيات كمك گرفت و ،او به خاطر اينكه نظريه تجربيش داراي وجه علمي باشد
آوري ارقام مربوط به اندازه جمعيت و توليد مواد غذايي براي تعدادي از كشورها روي  به جمع

 در ؛كند  رشد مياو در نهايت ادعا كرد كه جمعيت انساني به صورت تصاعد هندسي. آورد
له از نظر رياضي بر چه ئاين مس.  نمايد حالي كه توليد غذا به صورت تصاعد حسابي رشد مي

                                                 
1. Thomas.R.Malthus 
2. Mukhopadhyay Ashoke. "Malthus' Population Theory An Irony in the Annals of     
Science". Retrieved January.7,2005, from: http:// www.e e.iit kgp.er net.in /~so u m Itro 
/bt/archI ves/malthus.pdf. 
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كند كه  اي رشد مي دهد كه اندازه جمعيت به گونه  نشان ميوضوعكيد دارد؟ اين مأچيزي ت
ازه  به عالوه به اين معني است كه اند،نرخ نسبي رشد آن تابعي فزاينده در طول زمان است

و قسمت )1(براي آشنايي بهتر به شكل  .شود نهايت بزرگ مي جمعيت با گذشت زمان بي
 :رياضي مربوطه نگاه كنيد

 
  مربوط به توليد غذا و رشد جمعيتهاي مالتوس  منحني.1شكل 

 

 
 

. چين نمايشگر رشد مواد غذايي و منحني نمايشگر رشد جمعيت است خط داراي نقطه
 عرضه غذا ممكن است كه در بخشي از زمان از رشد جمعيت باالتر دهد كه مالتوس نشان مي

 .افتد هرحال از رشد سريع جمعيت عقب ميه  ولي ب،باشد
 

 جنبه رياضي ديدگاه مالتوس
فرض . يد كه چگونه ادعاي مالتوسي بر حسب رياضي قابل نمايش استيمالحظه نما

  افزايش در p∆مشاهده شده باشد و  (t)اي از زمان   اندازه جمعيت انساني در نقطه(p)كنيد 
 : است در اين صورت نرخ رشد به صورت زير خواهد بود t∆جمعيت در فاصله زماني
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lim
dt
dp

t
p
=

∆
∆  

o→∆t  

و نرخ رشد نسبي به صورت  
dt
dp

p
 .   خواهد بود1.

rبراساس پيشنهاد مالتوسي 
dt
dp

p
.  مقداري ثابت و مثبت است(r)     است كه1.=

 r.dt =يا اينكه  
p

dpگيري از دو طرف داريم   با انتگرال: 

Log p= r.t+c 
 

 مقداري ثابت A=ec كه = Aert p=ec+rtبنابراين . گيري است  ثابت انتگرالcكه 
 يعني ؛شود نمايي نمايش داده ميوسيله منحني ه  بدان معني كه رشد جمعيت انساني ب،است
 گرايش ،يابد و به سرعت به نامحدود شدن  به صورت نمايي به همراه زمان افزايش ميp اينكه
ميل كند، (∞-)  به سمت tتوان نتيجه گرفت كه اگر  با توجه به اين تصوير رياضي مي. دياب مي
p صفر( به سمت (نمايد و وقتي كه  ميل ميt به سمت ارقام بزرگ )ميل كند) نهايت بي، (p) 

 . رسيدنهايت خواهد  اي بي اندازه  يعني جمعيت در نهايت به ؛نامحدود خواهد شد
 

 بار ديگر مشكل جمعيت
 گيرند كه تقريباً  چنين نتيجه مييم  بعضي از صاحبنظرانيشايد اغراق نباشد كه بگو

گويند رشد جمعيت  آنها مي. همه اختالالت و مشكالت در جهان ناشي از رشد جمعيت است
 :حداقل سه اثر منفي دارد

 ؛ي و هم از نظر كيفي هم از نظر كمگسترش فقر،) الف
 ؛ت منابع طبيعي و تخريب محيط زيستمحدودي) ب
 ؛عدم بهبود در كيفيت محيط زندگي) ج
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 گفته شد، مالتوس اعتقاد داشت كه جنگ، اما راه حل چيست؟ همانطور كه قبالً
له جمعيت ئ ابزاري الهي براي كنترل مس،ها و مسائلي از اين دستقحطي، گرسنگي، بيماري

اما آنچه عالوه . نام برده شد 1هاي مثبت بعدها در اقتصاد از اين ابزارها به عنوان بازدارنده. است
 براي كنترل 2 ايجاد بازدارنده هاي منفي،گرايان وجود دارد بر موارد فوق در ديدگاه مالتوس

، الزامي 3كننده براي كاهش نرخ باروري كننده و سركوب رهاي قانعمعيا. رشد جمعيت است
ريزي براي كاهش  برنامه. شود براي فرار مردم از وضعيتي به نام حداقل معيشت ناميده مي

 آموزش زنان جوان و هماهنگ كردن فعاليت جامعه جهاني براي توقف در حد ؛اندازه خانواده
هاي زيادي را نيز در بر  هايي كه هزينه فعاليت. له است براي هر خانواده از آن جم،دو فرزند

 .گيرد مي
آيد، كه انسان را به  هاي موجود پيش مي  در مواجهه با واقعيتپرسشدر اينجا چند 

 :دارد هاي ارائه شده تاكنون وا مي ترديد در تحليل
آنچه كه بديهي است تاكنون جمعيت جهان، فقط از زمان مالتوس به بعد چندين  .1

 برابر و جمعيت پنج جمعيت بريتانيا ،تنها از آن زمان تاكنون. بر شده استبرا
 پس چرا وضعيت عمومي، كيفيت زندگي و درآمد به ؛ برابر شده است35آمريكا 

 مراتب بهتر از آن دوران است؟

 چرا در كشورهايي نظير آلمان و ژاپن كه هر كدام به اندازه .2
3
 تا 1

5
مساحت  1

كشوري نظير ما را در اختيار دارند و داراي جمعيتي نزديك به دو برابر كشور ما 
) هم از نظر درآمدي، محيط زيستي و بهبود آن(هستند از زندگي به مراتب بهتري 

  در حالي كه حتي داراي منابعي طبيعي نظير ما نيستند؟؛از ما هستند

آنچه كه . ته يا نكاتي به فراموشي سپرده شده استهاي جمعيتي چه نك  در تحليل
هاي مالتوس و طرفدارانش هر دو وضعيت باال بايد معكوس  واضح است با توجه به تحليل

 هاي جمعيتي چيست؟ پس حلقة گمشده در تحليل! بود مي

                                                 
1. Positive Checks 
2. Negative Checks 
3. Fertility Rate 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

 

78

ورود بحث ما به مسائل نهادي اي براي   كه بهانهشهاييسپر:  ديگر پرسشهاييو اما 
 .كند حثي كه براي كشف نكاتي آشكار ولي مهجور نگاهداشته كمك ميمبا، و است

 ؛شود كه  مطرح ميپرسشابتدا اين 
كنند كه رشد جمعيت دليل مشكالت جدي است كه  ييد ميأ ت،آيا شواهد تجربي .1

 وجود دارد؟
 ؛دوم اينكه

روي نرخ باروري ) نظير آزادي اقتصادي و حاكميت قانون (1آيا نهادهاي رشد افزا .2
  دارند؟يرتأث

 ؛و سرانجام
تا چه حد گسترش اين نهادها بر مشكالتي كه جمعيت مسبب آن نشان داده شده  .3

 ثر هستند؟ؤم
كه توسط - اول بايد اشاره داشت كه در مشاهده تجربي پرسشدر پاسخ به 

 صورت گرفته 1997 در سال 3 زير نظر بانك جهاني2كارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل
ات رشد جمعيت بر ده مشخصه كه زير مجموعه معيار رفاه انساني و كيفيت ثيرتأ ميزان -است

 نشان داده )1(مقادير مربوطه در جدول شماره . گرفته شده است  اندازه،محيط زيست هستند
هاي رگرسيون چندگانه، رابطه هر عامل با رشد  درهر مورد با بكارگيري تحليل. شده است

و ) 1985-1990( ساله پنجمدت  سي به دو دورة كوتاهاين برر. جمعيت بررسي شده است
 آمده نشان  نتايج بدست. تقسيم شده است) 1970-1990( سالـه بيستدورة بلندمدت 

با افزايش رشد . دهد كه اثرات ضعيفي از رشد جمعيت بر معيارهاي فقر مترتب است مي
 اثر قابل ،شد جمعيت، رهمچنين. يابند  چهار معيار از شش معيار فقر افزايش مي،جمعيت

. تشخيصي روي نسبت كودكان داراي سوءتغذيه و دستيابي مردم به خدمات بهداشتي ندارد
 به ؛ چندان قوي نيستندياتتأثيرست كه  ا كه به معني اين؛ها كمتر از يك هستند همة كشش

ان دهندة آن است كه در طول زم مدت است، كه نشان عالوه نتايج در بلندمدت كمتر از كوتاه

                                                 
1. Growth-Enhancing Institution 
2. United Nations Development Program 
3. World Bank 
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وقتي به چهار كه ست  انكتة جالب اينجا. يابد اين اثرات يا هزينه رشد جمعيت كاهش مي
.  بر خالف تصور اوليه، همه آنها مقاديرشان صفر است،اندازيم  محيطي زيستي نگاه ميةگزين

كوتاه . مدت و بلندمدت رشد جمعيت، هيچ اثري بر تخريب محيطي ندارد در هر دو دورة كوتاه
...) وري ، عدم مديريت منابع و  عدم كارايي، عدم بهره( در مقايسه با عوامل ديگر سخن اينكه

. هاي آمده در جدول بسيار كوچك هستند اثرات خالص و معكوس رشد جمعيت روي گزينه
 بسيار ، يا مشكل جمعيتوضوعتوان گفت كه، درك عمومي از م ها مي در ارتباط با اين داده

 .آميز است مبالغه
 )1(جدول 

 بلندمدت مدت كوتاه معيار و تعريف
 معيار سازمان ملل از محروميت انساني:  شاخص فقر انساني. 1

445/0 186/0 
 مانند  سالگي زنده نمي40درصد افرادي كه تا :  سالگي40مرگ تا سن . 2

520/0 415/0 
 اند شده بندي سوادطبقه كه بي درصدي از بزرگساالن:سوادي بزرگساالن بي. 3

794/0 596/0 
 درصد جمعيتي كه به آب سالم دسترسي ندارند: آب سالم. 4

000/0 000/0 
 درصد جمعيتي كه به خدمات بهداشتي دسترسي ندارند:خدمات بهداشتي. 5

783/0 000/0 
  سال5درصد كودكان دچار سوءتغذيه زير :كودكان دچار سوءتغذيه. 6

000/0 000/0 
ه از ميزان كاربردمنابع طبيعي براي كاربرد در درصد متوسط ساليان:نرخ تخريب. 7

 000/0 000/0 مصارف ديگر

 گيري شده به كيلوگرم در هر روز به ازاي هر آلودگي سازماني آب اندازه:آلودگي آب. 8
 000/0 000/0 كارگر    

 000/0 000/0 انداز ناخالص داخلي منهاي مصرف ثابت سرمايه نرخ پس:انداز خالص نرخ پس. 9

 تعداد تقسيم بر  به دالر آمريكا1995ارزش افزوده در سال : وري كشاورزي  بهره .10
 000/0 000/0 كارگران كشاورزي

 .)2001( بانك جهاني: منبع

 
 نهادها و اثر آنها بر جمعيت

 بسياري از ؛رسد  ابتدا توضيح زير ضروري به نظر مي، دومپرسش در پاسخ به 
 نهادها تأثيركنند با علم بر  ر تاريخ و توسعه اقتصادي كار مياقتصاددانان از جمله آنهايي كه د



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

 

80

با در حالي كه . كنند اي از آنها استفاده مي  فقط در تحقيقات حاشيه،بر  جامعه و اقتصاد
هايي   سنت، آداب و رسوم، قوانين و در نهايت- رسمي و غيررسمي-بررسي نهادهاي اقتصادي

 نهادي نظير آزادي اقتصادي توان نشان داد كه مثالً ميكنند،  كه رفتار جمعيتي را هدايت مي
اي مانند حفظ حقوق مالكيت را در بردارد و همچنين حاكميت  لهئكه در درون خود مس

توان ايجاد   ارتباط بسيار مطلوبي با رفاه اقتصادي و بهبود كيفيت محيط زندگي مي؛قانون
 .كنند

 اثرات منفي قوي ناشي از رشد هاي آماري وجود  تحليل،همانطور كه مشاهده شد
بخشي از رشد جمعيت را نيز به نمايش در آورد،  هر چند، بعدهاي زيان. جمعيت را تأييد نكرد

اي  ريزي خانواده و يا انگيزه  برنامها فرضاما آيا اين موضوع توجيهي براي حل مشكل جمعيت ب
 . نهاًمستقيم براي كاهش باروري است؟ بايد گفت كه لزوم

 تأثير ،هاي نهادي يا حتي عدم وجود نهادهاي الزم در جامعه جود شكستشايد و
.  ايجاد فقر و ديگر مشكالت عنوان شده بر جامعه داشته باشندةواسطه تري ب بسيار مخرب

توانند فقر را كاهش، تخريب  توجه به اين نكته الزم است كه بازارها با عملكرد مناسب، مي
نهادهاي .  فعاليتهاي نهادهاي رشد افزا را گسترش دهندتوانند  و حتي ميحدودمحيط را م

 همان طور هم كه قبالً. رشد افزا در جامعه ممكن است اثرات منفي جمعيت را كاهش دهند
توانند باروري را   به عالوه اين چنين نهادهايي خودشان مي؛ اين اثرات بسيار كم بودند،ديديم

ز موضوعاتي است كه ا) رزندان به ازاي هر زنتعداد ف(در واقع، نرخ باروري . كاهش دهند
آنها اين انتخاب را در مواجه با شرايط موجود انجام . كنند ها نرخ آن را انتخاب مي انسان
 . دهند مي

شود كه  اند كه در آن نشان داده مي مدلي را توسعه داده) 1988 ( 2»بارو«و  1»بكر«
اگر مردم . شود ير فرزندان انتخاب ميتعداد فرزندان در پاسخ به تغييرات نرخ مرگ و م

سالي خواهند مرد، نرخ  بيني كنند كه تعداد زيادي از فرزندان قبل از رسيدن به ميان پيش
ها  همچنين در هر دو حالت انسان. كنند و يا بر عكس باالتري را براي باروري انتخاب مي

                                                 
1. Gary Becker 
2. Robert  Barro 
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 آزادشان متحمل هايي را كه از بابت كم شدن درآمدشان و همچنين كاهش وقت هزينه
 استدالل »بكر و بارو«. كنند خواهند شد را در انتخاب تعداد فرزندان خود محاسبه مي

هاي مولد را براي زنان بيشتر كرده و به  كنند كه آموزش زنان و افزايش تجربه كار فرصت مي
 .برد هاي افزايش فرزند را براي آنها باال مي همين خاطر هزينه

 ؛هاي باالتري است  روبه رشد داشتن فرزندان داراي هزينه همچنين در يك اقتصاد
هاي بيشتر براي مولدتر بودن نسبت به والدينشان  زيرا آنها نياز به آموزش باالتر و مهارت

هرچند . خود را موجب شود تواند كاهش نرخ باروري به خودي پس رشد اقتصادي مي. دارند
ايي بيشتر براي هزينة بيشتر براي فرزندان شود و رشد باالتر سبب درآمد باالتر و بالطبع توان

 ولي شواهد ،شود بر اين اساس ادعا شود كه رشد اقتصادي سبب افزايش نرخ باروري مي
 1. فقط دربخش فقير جامعه قابل تحقق استوضوعتجربي حاكي است كه اين م

هايي كه بر اين اساس با توجه به ارتباط بين رشد اقتصادي و كاهش نرخ باروري، نهاد
 . از عناصر مهم كاهش نرخ باروري هستند،خود نقش مهمي در ايجاد رشد دارند

 از حاكميت قانون آغاز. بياييد نقش نهادها را بهتر مورد موشكافي قرار دهيم
 سسه راهنمايؤهايي وجود دارد كه توسط م براي حاكميت قانون مشخصه. كنيم مي
 .شود گيري مي هر ساله اندازه (PRS Group) 2المللي ريسك در كشورها بين

قوي و نظارت   نهادهاي سياسي مطلوب، سيستم قضاييمانندهايي  اين شاخص، در بخش
 3»بارو و ساالمارتين« توسط تحقيقات انجام شده. شود ميسازمان يافته بر نهاد قدرت تقسيم 

ر دهد كه حاكميت قانون سبب انگيزه باالتر در مردم د  مي نشان4»ناك و كفر«و 
 .شود گذاري و در نتيجه رشد اقتصادي در جامعه مي سرمايه

گيري   براي كشورها اندازه5»فريزر«سسه ؤآزادي اقتصادي نيز كه هر ساله توسط م
، آزادي استفاده از قيمتهاهايي نظير اندازة دولت، سياست پولي، ثبات  شود و داراي شاخصه مي

                                                 
1. Barro, Robert J. and Xavier Sala-i-Marlin, Economic Growth, Second edition, New York: 
Mc Graw- Hill, 2004. 
2. International Country Risk Guide 
3. Barro and Sala-I-Martin (2004). 
4. Knack and Keefer (1995). 
5. Fraser Institute 
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در آنچه .  بسزايي داردتأثيررشد اقتصادي است در ... واحدهاي پولي جايگزين پول ملي و 
آنچه كه در . نقش رشد اقتصادي در كاهش نرخ باروري استباشد،  اينجا حائز اهميت مي

 اثرات نهادهاي فوق بر نرخ باروري است كه توسط كارشناسان ، خواهيد ديد)2(جدول شماره 
 كشور بررسي 129 و  كشور بررسي شده از نظر شاخص آزادي اقتصادي109در (بانك جهاني 

 .انجام شده است) شده از نظرحاكميت قانون

 
 هاي باروري  نهادهاي اقتصادي و نرخ.2جدول 
 اندازه نهادها نرخ باروري

 آزادي اقتصادي 

 ينيپا 27/4

 متوسط 27/3

 باال 82/1

 حاكميت قانون 

 ينيپا 16/4

 متوسط 53/3

 باال 55/1
Source: Gwartney and Lawson (2001) (PRS Group(2002)). 

 
آنچه مهم است درك رابطه بين . نتايج آنقدر واضح است كه نيازي به توضيح ندارند

 .بهبود نهادهاي اقتصادي و كاهش نرخ باروري به خودي خود است
در كشورهايي كه . اما نقش حقوق مالكيت و حفظ آن نيز در اين مورد جالب است

 منابع آزاد براي تصرف به صورت قابل توجهي وجود ،ستآنها ضعيف ا حفظ حقوق مالكيت در
 برداشت هر چه بيشتر ،رسد مدت بهترين راه به نظر مي  در كوتاهميانو آنچه كه در اين . دارد

نرخ باروري باال در . ست ا ممكن تا قبل از سر و سامان پيدا كردن آنهاشكلاز اين منابع به هر 
افراد بيشتر در خانواده دسترسي به منابع آزاد را براي . اينجا وظيفه خود را پيدا خواهد كرد
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 دستيابي به آب، مرتع، ؛اي ديگر براي نرخ باروري باال انگيزه. پذيرتر خواهند كرد خانواده امكان
 . استها، چوب و ديگر توليدات جنگلي چراگاه، ماهي

اده ازآمارهاي با استف. هاي آماري رجوع كنيم در اينجا بهتر است بار ديگر به تحليل
كه خود از - و انتخاب دو شاخص اصلي براي حفظ حقوق مالكيت PRS ةسسؤم

 نتايج آنگونه است كه ، و بررسي آنها فقط براي كشورهاي فقير-اند  تشكيل شدههايي زيرشاخه
 .بينيم  مي)3(در جدول شماره 

 
 هاي باروري در كشورهاي فقير  حقوق مالكيت و نرخ.3جدول 

 رورينرخ با معيار

  احترام به قراردادها

 88/4 ضعيف

 68/3 قوي

  اجتناب دولت از سلب مالكيت

 62/4 ضعيف

 22/3 قوي

Source: PRS Group (2002). 
 

روش ديگر .  اثر حفظ حقوق مالكيت بر كاهش نرخ باروري است،آنچه واضح است
گيزه براي انروي  اثري است كه بر ،گذاري حفظ حقوق مالكيت بر نرخ باروريتأثير

گردد و  گذاري و توليد در عامالن اقتصادي دارد كه در نهايت سبب رشد اقتصادي مي سرمايه
 .شود  رشد اقتصادي سبب كاهش در نرخ باروري مي، هم ديديم"همانطور كه قبال

 
 اثرات نهادي و مشكالت نسبت داده شده به جمعيت

،  دارنداهش نرخ باروريبر ككه  يتأثيرسوم بايد گفت عالوه بر مورد پرسش در 
شود،   نسبت به جمعيت داده مينهادهاي اقتصادي و حاكميت قانون حتي در كاهش مشكالت
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كنيم كه اين مشكالت نه تنها در اثر رشد  در اين بخش ادعا مي. نقشي اساسي هستندداراي 
اين سيدن به براي ر.  بلكه ناشي از غياب نهادهاي الزم در جامعه است؛سريع جمعيت نيست

 بررسي حساسيت ،هدف. شود  از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده ميدوبارههدف 
اين . هاي رفاهي و كيفيت محيط نسبت به آزادي اقتصادي و حاكميت قانون است شاخص

 در موجودآنچه كه نتايج . حساسيت با ثابت نگهداشتن اثرات رشد جمعيت محاسبه شده است
امل نهادي نسبت به رشد جمعيت وه معيارهاي رفاه به عست ك ادهد آن  نشان مي)4(جدول 

روي معيارهاي فقر بر ويژه گسترش آزادي اقتصادي اثرات مطلوبتري ه  ب؛ترند بسيار حساس
 .نسبت به كاهش رشد جمعيت دارد

 
  نهادهاي قانوني و اقتصادي و رفاه.4جدول 

 حاكميت قانون آزادي اقتصادي معيــار

 -449/0 -812/0 شاخص فقر انساني

 -386/0 -973/0  سالگي40مرگ و مير تا سن 

 -386/0 -731/0 سوادي بزرگساالن بي

 -450/0 -043/1 آب سالم

 -052/1 -030/1 خدمات بهداشتي

 000/0 000/0 كودكان داراي سوءتغذيه

 -052/1 000/0 )محيط(نرخ تخريب 

 -256/0 000/0 آب آلوده

 802/1 160/3 انداز نرخ پس

 000/0 640/1 وري كشاورزي بهره

 ميزان تغيير معيارهاي رفاه در مقابل افزايش معين در  آزادي اقتصادي و ةدهند اعداد ضريب كشش نشان: توجه
 .حاكميت قانون است

 .)1997(و رفاه توسعه سازمان ملل ) 2001(بانك جهاني : منبع
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مايش داده به خوبي هاي ن ها تاكنون چيست؟ داده  از اين بحثبدست آمدهاما نتايج 
اثرات معكوس رشد جمعيت . اي به نام فاجعه جمعيت وجود ندارد دهند كه مسئله نشان مي

توانند اين اثرات  روي معيارهاي رفاه بسيار كوچكند و بهتر اينكه نهادهاي اقتصادي مي
اين نهادها هم از طريق كاهش خودكار نرخ باروري و هم . معكوس را به راحتي جبران كنند

 و هم اثرات مثبت -شود كه خود موجب كاهش نرخ باروري مي-با افزايش رشد اقتصادي 
 درك اين موضوع حائز اهميت. كنند كنترلي روي معيارهاي رفاه انساني نقش مهمي را ايفا مي

 بسيار بيشتري بر رفاه اجتماعي نسبت تأثيرله است كه اصالح و بهبود نهادهاي اقتصادي ئمس
هاي بسيار  چرا به جاي صرف هزينهكه ست  ا اينجاپرسشپس . عيت داردبه كنترل رشد جم

ها و   مسير اين هزينه،براي كاهش نرخ جمعيت و آموزشهاي مختلف در مورد اين موضوع
 هدايت ،ها به سمت موضوعاتي كه اثرات بسيار بهتر و مفيدتري براي جامعه دارند آموزش

 شوند؟ نمي
 

 نظريه ورل هرست
 -ارائه شد  روش رياضي مالتوس   در مقابل  كه-ورل هرست    در ادامه نظريه   تبا اين توصيفا  

او دربارة ميزان جمعيت در     . مالتوس تنها دربارة مشكالت جمعيت بحث نكرده بود       . خواهد آمد 
آيد او را به اين نتيجه رسانده بود كه           كه از استدالل رياضي او بر مي       آنچه. نيز هراسان بود   آينده

 پژوهشـگران  مسئله بـراي  اما يك   . نهايت ميل خواهد كرد     زمان به سوي بي   جمعيت با گذشت    
هاي واقعي جمعيت در كشورهاي اروپـايي بـا جبـر             زمان او مشخص بود و آن اين بود كه داده         

ناشناخته فرانسـوي    ، محقق )1804-49 (ستهريير فرانسوا ورل    پ. كرد  مالتوسي مطابقت نمي  
 را  تد، سعي كرد كه روش رياضي منحني رشد جمعيـ         كر  كار مي  جمعيت بيولوژي ويركه بر   

  نرخ رشـد   ،پايدار  كي  دريافت كه براي هر جمعيت بيولوژي     ي  او از مطالعات تجرب   . بهبود ببخشد 
 ت طبيعي، رشد مطلق در اندازه جمعي      "شرايط كامال در   زيرا   ؛كند سقوط مي ي  به طوركل  سبين

در تعـداد افـراد    و از اين رو به كـاهش   شود    ه كمبود نسبي در سرانه منابع معيشتي مي       بمنجر  
رد كه نـرخ نسـبي رشـد جمعيـت تـابعي            ك ورل هرست فرض     نبنابراي. منجر خواهد شد   زنده

 .مراجعه كنيد )2( و )1(ه به شكل س براي مقاي؛ خواهد بودتكاهنده از اندازه جمعي
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رخ نز اقدار بحراني را درگذار م  )L/2)β M,نقطه  .قرار دارددو خط مجانب  يانمنحني لجستيكي م: توضيح

      .دهد  مينشان آن دهنسمت كاهه ب فزاينده رشد

  
  :1اي از معادله عمومي ديفرانسيلي ريكاتي  شكل ساده شده ويژههرست

2byax
dx
dy n += 

 
 :ه شرح زير بكار بست براي بررسي بر روي جمعيتبا ر

)1( kPrP
dt
dP

−= 

 
 :سازي خواهيم داشت  كه با سادهمثبت هستند و  ثابترو مقاديدهر k و r هك
 

r
dt
dP

kPP
=

−
.

)1(
1  

 
 يا

 

                                                 
1. Ricatti 

βزمان
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تجمعي
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r
dt
dP

kP
k

dt
dP

P
=

−
+ .

1
.1  

 
 يا

 

dtr
kp

kdP
P

dP .
1

=
−

+  

 
crtkPP +=−− )1log(log  

 
  :، بنابرايننتگرال است اابت ثر اينجا دcه ك

rtcrt Aee
kP

P
يا

crt
kP

P

==
−

+=
−

+ )(

1

)
1

log(

 

ceAكه     روناز اي. ستا=
rte

A
k

P
−+

= 1
 .ي شودم1

 صورت درآن ، t→∞−اگر ،  مثبت هستند رمقادي A و r ،k   تابعنر ايد

o→P .  اگر∞→t، صورت ر آند
k

P 1
 ولطدر ي حد بااليني به يك عيخواهدبود؛  →

حد باال را  ناي  كنيد رضف. كند ا ميدپي دست زمان
k

L 1
 :پس ،ناميم ب=

rte
A
L
Lp

−+
=

1
 

 

نيع ي؛به نيمي از اين حد باال P كه دال فرض كنيح
2
L  در زماني مانندβ=t 

βreLA صورت ر آند ،.يابدست د −=  :ننابرايب ،خواهد بود .
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)(1 tBre
LP −+

=  

 
هاي  گيژعدادي از وي تمطالعه . معروف استتين مقدار به تابع لجستيك رشد جمعيا

 : ودشورت زير بررسي ص هتواند ب  منحني ميناي

)1(0ذا داريم لP<L و P>0 و r>o ون چ؛ول از همها >−=
L
PrP

dt
dPست ا، 

 دوم ؛كند ايش پيدا ميز هر لحظه افت يا رشد جمعي ويابد فزايش ميا tبه همراه  P نابراينب

 بزرگتر ازامساوي يوچكتر، ك Pگر اكه ناي
2
Lود ش 

dt
dPr

dt
Pd

L
P ).1( 2

2

2

زرگتر، ب =−

 رزي P اگر  بدان معني است كهنيا.  كوچكتر از صفر خواهد شدامساوي ي
2
L بماند، اقيب 

گر  ا.كند جمعيت با نرخ افزايشي رشد مي
2
LP به  افزايش اين نرخ شود β=tدر  =

از  Pه كه مجرد اينب. رسد يم  خودحداكثر
2
L  رشد هنوز بهتجمعي در حاليكه يشتر شد، ب  

 رگاههشود كه  ه ميده عالوه ديب، يابد مينيز اهش ك به تدريج آن  نرخ رشد،دهد دامه مي اخود

0= p يا LP =0  ودش =
dt
dp شود يم.  

و  ،t=∞−كه  o=P ؛صورت دارداين  مماس به دو ،نحني لجستيكيم رو نز ايا
LP  . اند  داده شدهش نمايدومنحني و دو مماس در شكل . تسا  t=∞ ه  ك=

 وضوع مناي. شكار است كه منحني جمعيت هرگز به مقادير مماس دست نمي يابدآ
ه ك مطابقت دارد تعيقبا وا) در نظر گرفتن انسان به عنوان گونه اي بيولوژي بعد از(مچنان ه

پس ترس از اينكه .  شودتنهايي  بنجمعيت در يك كشور هرگز نمي تواند صفر يا همچني
توان نتيجه  در نهايت مي. رود  از بين ميبرسد،اي بسيار باال  روزي جمعيت زمين به اندازه

ها   آنگونه كه در ذهن-مدهاي منتسب به آنااي به نام انفجار جمعيت و پي گرفت كه فاجعه
 . وجود ندارد-رواج پيدا كرده
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 نگاهي ديگر
اين بخش .  جمعيت نگاه كنيموضوعو اين بار با نگرشي نو به ماما بهتر است بار ديگر 

 پرسيديم كه چرا با وجود افزايش سريع جمعيت بخصوص قبالً. كنيم غاز مي آپرسشرا با چند 
اي باالتر و محيط زندگي با كيفيت  از زمان مالتوس به بعد اكنون در جهاني با درآمد سرانه

 ،ان كه از نظر مساحت و منابعورهايي نظير ژاپن و آلمكنيم؟ يا چرا در كش باالتر زندگي مي
 ، حتي با داشتن جمعيتي نزديك به دو برابر كشور،بسيار فقيرتر از كشورهايي نظير ما هستند

هاي بسيار باالتري از ما برخوردارند؟  ما هم از نظر درآمدي و كيفيت محيط زيست در رتبه
اه مالتوسي در حداقل سطح معيشتي باشند و همچنين چرا وضعيت كارگران كه بايد از ديدگ

 ؟شداب بسيار بهتر از گذشته ،قانون دستمزد آهنين بر آنها حكم كند
هاي   در بحثاما ؛ها شايد ساده باشد، كه اين طور هم هستشسپرجواب به اين 

 !!شود  ناديده انگاشته مياغلب مهم و ساده پاسخجمعيتي اين 
اي سبب بهبود اقتصادي وضعيت  دوران و در هر دورهست كه آنچه در اين اآيا نه اين 

  چيزي جز رشد تكنولوژي و اصالح و بهبود نهادهاي اجتماعي نيست؟،شود انساني مي
بايد گفت كه مالتوس تنها اولين نتيجه انقالب صنعتي را ديده بود، علم و تكنولوژي 

توليد غذايي واقعي . وسي داشتبعد از او و به ويژه در قرن بيستم پيشرفتي فراتر از تصور مالت
پتانسيل توليد غذايي زيادي به . تر و بسيار سريعتر از رشد جمعيت افزوده شد در جهان متنوع

يك بعد تنها اين .  كشف شود،تواند هاي بيشتري مي وسيله علم ايجاد شده و هنوز هم پتانسيل
ويژه در سيستم ه د آنها باز سوي ديگر اصالح نهادها و بهبو.  تكنولوژي استتأثيركوچك از 

... هاي بيكاري، سالمتي، عمر و  مين اجتماعي، ايجاد انواع بيمهأداري، قبول نظام ت سرمايه
 ،هاي آموزشي و مسائلي از اين دست هاي الزم، بهبود سيستم پذيرش نقش دولت در زمينه

 . كرده استتر زندگي را براي قشر كارگر و در اصل براي همه اقشار جامعه بهتر و مناسب
 مطالعات زيادي روي مباحث رشد اقتصادي صورت گرفته ، سال اخيرپنجاهدر طول 

 شناخت علل رشد اقتصادي و تبيين موتور ،اند  به دنبال آن بودهپژوهشگرانآنچه . است
 تأثيرمسئله روي جديدترين تحقيقات بر . براي آن در كشورهاي مختلف بوده استمحركه 
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R&D1آنچه  .دارد  تأكيد3 رشد اقتصادي دانش محور و بر رشد اقتصادي2ي انسان  سرمايه و
 نقش انسان و كيفيت آن بر رشد اقتصادي است ،هاي نامبرده شده مشترك است كه در زمينه

توليد تكنولوژي نوين  براي توليد كاالي جديدتر و يا بهبود روش نيز و هدف همة آنها 
 تابعي از منابع طبيعي خداداد ،گذشته مزيت نسبيدانند كه در  همه مي. كاالهاي قديمي است

اما اكنون دانستن اين نكته جالب است . بود) ضريب سرمايه به كار(و نسبتهاي عوامل توليد 
: ست كه هفت صنعت كليدي چند دهة آينده عبارتند از  اكه باور رايج در جهان اقتصاد اين

يد، هوانوردي غيرنظامي، مخابرات، ميكروالكترونيك، بيوتكنولوژي صنايع توليد مواد جد
هر يك از اين . همه اين صنايع متكي بر نيروي فكري هستند. افزار آن رباتها،كامپيوتر و نرم

در عمل اين صنايع در كجا مستقر اينكه حال . تواند در هر جاي دنيا مستقر گردد صنايع مي
را براي استقرار آنها سازمان  بستگي به اين دارد كه چه كسي بتواند نيروي فكري ،خواهند شد

به  درست ي نگرشاب. آفريند  مزيت نسبي را انسان مي،در قرني كه پيش روي ماست. دهد
  و انسان است كه ، او يك نيروي خالق و توليدكننده است، او بر طبيعت غلبه يافتهانسان

ن نيز در حال انسان اكنو. ده استنمو را ايجاد يچهرة  زمين را دگرگون كرده و تمدن انسان
توسط دانش فني مزيت نسبي همراه با از آنجا كه . جان كرات كيهان است تغيير چهرة بي
 مهارت و آموزش او در رشد اقتصادي، رويكردي تأثير تحقيقات عالوه بر آيد، انسان پديد مي

 از آنرشد اقتصادي روي كيد بر نقش اندازه و رشد جمعيت بر أ بررسي و تنيز يافته كهنوين 
 . شكل گرفته استپژوهشهااي نو در  ست كه نظريه ا از اين روباشد و جمله مي
 

 4نظريه عقيده محور
. ميزان نخبگان بيشتر در جامعه است،  وجود،آنچه كه در اين نظريه اهميت دارد

 ولي آن كساني كه مرزهاي علم و ؛بينند هاي زيادي در جوامع مختلف آموزش مي انسان
آنگاه نظريه به استدالل ساده ولي .  نخبگان هر جامعه هستنددهند، ميتغيير تكنولوژي را 

                                                 
1. Research and Development 
2. Human Capital 
3. Knowledge- Based 
4. Idea- Based 
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 وجود جمعيت باالتر ،طبيعي است كه طبق اصول اوليه آمار و احتمال. پردازد محكم مي
و برد نهايي در اقتصاد با جوامعي خواهد . دهد احتمال وجود نخبگان را در جامعه افزايش مي

 به اصطالح جمعيت - كافي است در ميان هزاران هزار.بود كه داراي نخبگان بيشتري است
 بلكه ؛ آنگاه او نه تنها جمعيت انساني كشور خود؛ فقط يك اديسون ظاهر شود-اضافي

به يك و يا را ها   بلكه براي همة دوره؛جمعيت همة كشورهاي جهان را و نه تنها يك دوره
 اين وضعيت بسيار بهتر از آن ينبه يقحتي چند سطح باالتر از زندگي انتقال خواهد داد و 

 كه در حال ،وجود هزاران نخبه و دانشمند در سراسر جهان. كنيم چيزي است كه ما فكر مي
از آنها را درك بسياري هاي  جابجا كردن مرزهاي علم هستند و شايد ما به ظاهر ارزش فعاليت

كنولوژي بر رشد اقتصادي  عميق تتأثيرآنچه كه واضح است .  تأييدي بر اين ادعاست،ايم نكرده
اي است كه از آسمان در ذهن نخبگان فرود  است و آغاز ايجاد يك تكنولوژي همچون جرقه

 .آيد مي
 در اين مدل 1وجود دارد؛هاي رياضي بسيار قوي نيز   مدل رشد ايزاك نيوتن پايهدر

كارگران ساده نيروي كار به دو بخش . گيرد ديگر نيروي كار به سادگي مورد استفاده قرار نمي
روند و مي توان گفت كه حتي بسياري از تعداد نيروي كار كه داراي  كه براي توليد بكار مي

اند و ديگري نيروي كاري كه به  هاي بسيار باال هستند نيز در اين زمره تحصيالت و مهارت
هاي  آنچه  كه اكنون در مدل. شود  تقسيم مي، يعني همان نخبگان؛توليد تكنولوژي مشغولند

 بلكه ؛ ديگر نه تنها سرمايه فيزيكي نيست،گردد رشد به عنوان موتور رشد اقتصادي مطرح مي
به طور تلويحي مسائلي نظير سرمايه انساني و متوسط دانش انساني در جامعه نيز در حال 

 يعني خود انسان ؛به سراغ اصل موضوع  مستقيمبطور اقتصاددانان . كنار گذاشته شدن هستند
هايي كه اكنون در رشد اقتصادي مورد  ست كه مدل ااز اين رو. اند  رفتههاآنجمعيت  و تعداد

ه زبان ب. گيرند  نرخ باروري را موتور و محرك رشد اقتصادي در نظر مي،گيرند مياستفاده قرار 
هاي رشد پايدار به نوعي خطي هستند و ادبيات رشد درونزا  توان گفت كه همه مدل تر مي فني

                                                 
آي، .   نوشته چارلز Ideas and Populations:  Theory of Endogenous Growth:براي مطالعه بيشتر به مقاله . 1

 .جونز مراجعه كنيد
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 ،ن به عنوان ادبياتي كه به دنبال معادلة ديفرانسيلي مناسبي براي رشد اقتصادي استتوا را مي
اكنون در سير تاريخي بطور خالصه اين معادالت ديفرانسيلي به صورت زير . مطرح كرد

 . اند نمايش داده شده
 

=Φ   اين معادله به صورتAKدر مدل  .1 sKK
o

به سرمايه  است كه در آن 
 .داده شده استاهميت يكي فيز

=Φ  اين معادله به صورت1در مدل لوكاس .2 uhh
o

 به سرمايه است كه در آن 
 .داده شده استاهميت فيزيكي 

=Φ اين معادله به صورت2در مدل رومر .3 AHA A

o

 ذخيره Aن  است كه در آ
د براي مصرف در سطح كلي منابع اقتصا  HA ها در جامعه و عقايد و طرح
 .تحقيقات است

=−Φ و در نهايت در مـدل باروري اين معادلـه به صورت .4 NdnN )(
o

 
 dدهنده ميزان انتخاب تعداد فرزندان براي داشتن،   نشانnاست كـه در آن 

 اندازه جمعيت در زمان Nميرند و  تعداد افراد كه در يك زمان خاص مي
 .خاص است

 آمده و پس از آن با توجه به معادالت مختلف در   جمعيت بدستدر معادله آخر رشد
 3.كنند رشد اقتصادي استفاده مي

 معروف شده و از 4»موزارت«در اينجا جالب است كه دربارة  سخني كه به نام اثر 
كنم به سختي  من فكر مي«: گويد او مي.  نگاهي داشته باشيم، بيان گرديده5»فلپس«جانب 

توانستيم بدبخت باشيم اگر رشد سريع جمعيت در  ما چقدر ميامروز  شود تصور كرد كهب

                                                 
1. Lucas.R.E 
2. Romer.Paul 

 . براي مطالعه بيشتر به مقاله ذكر شده در پاورقي قبل رجوع شود .3
4. Mozart 
5. Phelps 
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اگر من ..  وجود نداشت ،هاي بيشمار امروزمان را مديون آن هستيم گذشته كه ما تكنولوژي
 ،توانستم با نصف كردن اندازة جمعيت در هر زمان از آغاز شروع خلقت براساس تصادف مي

 موزارت انند شخصي مترسيدم ؛ چرا كه ميكردم  را نمي هرگز اين كار،تاريخ را بازنويسي كنم
 1.يمدر اين فرايند از بين برو) يا هر نابغه ديگـري و حتـي تك تك خودمـان(

تواند نيروي توليدي عالي باشد و هست، نيروي انساني با  رحال انسان هنوز مي ه به
ي اجتماعي حاكم در عدالت به خاطر بي. گردد ترين دارايي جامعه انساني تلقي مي ارزش

كشورهاي مختلف هميشه يك قسمت كوچك جامعه درحال افزايش دادن سود و درآمد خود 
اين كاهش قدرت . يابد مردم كاهش ميبسياري از  درآمد سرانه واقعي ،هستند و از طرف ديگر

يز در مواجهه با كاهش اندازة بازار، توليد ن. شود ب كاهش تقاضاي موجود در بازار ميسبخريد 
ها جايگزين  نظمي گردد، و بي يابد و اقتصاد وارد مسير ناپايدار و در حال سقوط مي  ميكاهش
 جدالي را با ،روند، تورم  باال ميقيمتها. گردد بيني شده مي هاي از قبل پيش ها و برنامه طرح

توليد كمتر از ظرفيت، تحريم، اخراج موقت، بسته شدن . كند زندگي تودة مردم آغاز مي
ست كه تبليغات و  ادهند و در اينجا هاي صنعتي و غيره رخ مي خرجي، بيماري ها، كم كتشر

گذاران در اين حال اما سياست(. كند تشريفات اداري براي توليد بيشتر مضحك جلوه مي
هاي خروج، كاهش نيروي كار و مسائلي از اين دست براي حل مشكالت  مجبورند كه از برنامه

شود انسان  است كه سبب ميحاكم  بر اجتماع يان وضعيتچندر نهايت د و استفاده كننفوق 
به نيز به عنوان مشكل و نيروي انساني به عنوان يك تهديدكننده ديده شود و رشد جمعيت 

ها و   ست كه مديران و سياستگذاران همة كم كاري ادر اينجا.  تلقي گرددمثابه رشد مشكالت
د و رشد سريع جمعيت به عنوان مهمترين مشكل نسبت سوء مديريتشان را به نرخ باالي تول

نيز همين بس كه او فقر و رنج ) و بسياري از اقتصاددانان(در نقد ديدگاه مالتوس . دهند مي
عدالتي اجتماعي و  پنداشت و نه از بي تودة مردم را ناشي از قوانين طبيعي و رشد جمعيت مي

ب سباي را بيان نهاد كه  او پايه. وامع مختلفگرانه در درون ج نبود و كمبود نهادهاي اصالح
 .شد بسياري ضعف و سوء مديريت خود را با آن توجيه كنند

                                                 
1. Phelps Edmond S., "Models of Technical Progress and the Golden Rule of Research". 
Review of Economic Studies, No.33, (1966), pp.133-145. 
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 اما ؛ جديد مطرح شودشسپر بهتر است چند ،گيري در نهايت قبل از نتيجه
 :دهندبايد به آن پاسخ كيدكنندگان بر اثرات منفي جمعيت أت

 توليدي كمتر از ظرفيت اسمي خود حال  در،چرا در بسياري از كشورها كارخانجات .1
هستند و در عين حال همزمان نيز با افراد بيكار زيادي نيز در درون جامعه خود 

 مواجهند؟ آيا در اينجا جمعيت مسئول اين نابساماني است يا سوء مديريت؟

ست به  اهاسياري از كشورهاي اروپايي كه سالچرا كشورهايي نظير آلمان، ژاپن و ب .2
اند از مشكالتي نظير ديگر  يت بسيار كم، صفر و يا حتي منفي رسيدهنرخ رشد جمع

  درصد ندارد؟11برند؟ آيا آلمان نرخ بيكاري نزديك به  كشورها رنج مي

كند و از آن به عنوان بزرگترين مشكل  چه موضوعي اكنون جامعه ژاپن را تهديد مي .3
 ركود فرو برده است؟  سال است درپانزدهكه او را نزديك به  شود  ياد مياين كشور

آيا پير شدن نسل ژاپني و كاهش نيروي خالق جوان اين كشور ناشي از 
 هاي كنترل جمعيتي آن نيست؟ سياست

رفاه عمومي را براي آن تعداد از مردمي كه خود با توجه تنها ها قادرند كه  آيا دولت .4
 دانند به ارمغان آورند؟ به الگوي مختلف براي كشورشان بهينه مي

 ديگر را به طور آشكار مورد وضوعيي اجتناب از سوءتفاهم، اجازه دهيد كه مبرا
كنند اين است كه اگر افزايش مسئله رشد  فكر مياز افراد آنچه كه بسياري . بررسي قرار دهيم

. تعداد فرزندان در خانواده افزايش يابديعني  ؛ها  اندازة خانواده بايد حتماً،جمعيت خوب است
 ولي آنچه كه مهم است در نظر گرفتن ، داردتأثير در رشد جمعيت وعوضهر چند اين م

ها براي مثال زوجي  طبق يافته.  زمان يكي از آن نكات است؛ين زمينه استمسائلي ديگر در ا
 بسياري تأثير ،شود كنند و بالفاصله داراي دو فرزند مي سالگي ازدواج ميهيجده كه در سن 

 سالگـي ازدواج كرده و 34زوجي كه به طور مثـال در سن بيشتر روي رشد جمعيت دارند تا 
 درست است كه در ،مسأله ديگر داشتن ديد بلندمدت است. اند  فرزند شده2-4داراي 
مجبور ) زن و شوهر( نفر دو فرزند است در دورة فعلي چهاراي كه به طور مثال داراي  دهخانوا
 نفر دومين فقط أ نفر بايد به تچهار آن  ولي با گذشت زمان، نفر خواهند بودچهارمين أبه ت

معيت يا رهيافت به اصل  كنترل جوضوعپس در اينجا مخالفت با م. بپردازند) پدر و مادر خود(
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 تنظيم تولد در دربارةما باور داريم كه مردم آگاه با تأمل . كوچكي خانواده مطرح نيست
 بطور كلي در جهتز زنان و فرزندان با عالقه نسبت به بهبود سالمت و مراقبت او شان  خانواده

آنها خود جمعيت را با توجه به . كنند عمل ميبهبود و سالمت و مراقبت از نوع بشر 
 اين ،ولي آنچه كه ما با آن مخالفيم. كنند هايي كه دارند كنترل مي ها و توانايي بيني پيش

همان طور كه . بيند يرا به علت نرخ باالي تولد مها  فقر تودهوي عقيده مالتوسي است كه 
له را وارونه جلوه ئگرايان ترتيب علت و معلولي اين مس  گفته شد، مالتوس و مالتوس"قبال
 از فراوان،ولد و در واقع زاد .  علت نرخ باالي تولد است و نه اثر آن،بايد گفت كه فقر. اند داده

 يعني بهبود نهادهاي ؛يايد به بهبود مسائل اصلب مشكل فقر نيز شود و براي حل  ميفقر ناشي
و در آخر سياستمداران . مورد نياز جامعه، مديريت باال و اجراي عدالت اجتماعي روي آورد

ها را در جايي صرف كنند كه   هزينه،نبايد با فراموش كردن يا كنار گذاشتن مشكل اصلي
مهمتر در  ايجاد مشكالت بسيار ،ها كاري جز اسراف و بدتر از آن موفقيت در صرف آن هزينه

 .آينده براي جامعه بشري نخواهد داشت
 
 گيري نتيجه

در اين مقاله ابتدا به بررسي نظريه مالتوس و نتايج حاصل از آن و برشمردن مشكالت                
هاي   طبق آمارهاي ارائه شده از بانك جهاني و تحليل        . منتسب به جمعيت و رشد آن پرداختيم      

  آنتأثير خفيفـي گذاشـته اسـت؛   ورد بيان شده   م ده از   مذكور در سه مورد از مشكالت       ،معتبر
در ادامه به نقش نهادي     . شوند  مدت كه در طول زمان اين اثرات نيز محو مي           هم در دورة كوتاه   

. اسـت  هكيـد شـد   أ آنها بر رفع مشكالت ياد شده و همچنين گسترش رشـد اقتصـادي ت              تأثيرو  
نهايت بودن تعداد جمعيت از  ي مبحث بعدي بود كه ارائه شد تا ترس از ب          »ورل هرست «نظريه  

بين برود و در آخر به نكات مثبـت رشـد جمعيـت و اثـرات مثبـت آن بـر رشـد تكنولـوژي و                          
 به جـاي    گذشته؛كيد گرديد و عنوان شد كه بايد با نگاهي نو و عملكرد متفاوت از               أاقتصادي ت 

 د، سـو  بـه مسـائل اصـلي كـه بهبـود نهادهـا       ،مسائل فرعي حل  هاي فراوان جهت      صرف هزينه 
   .پرداخته شوداست، مديريت و مسائلي از اين دست 
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