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مقدمۀ ترجمۀ فارسی 

جــوزف شــومپيتر1 )1883-1950(، اقتصاددان بزرگ قرن بيســتم و از 
نظريه پردازان برجســته رشد و توســعة بلندمدت اقتصادي است. او زندگی 
پرفرازونشــيبی داشت؛ در دانشگاه ها و کشــورهاي مختلفي اقامت گزيد که 
آخرين آن ها دانشگاه  هاروارد در اياالت متحده بود. در طول سال ها فعاليتش 
آثار متعددي را به رشتة تحرير درآورد که در ميان آن ها مي توان به چهار کتاب 

اصلي زير اشاره کرد:
تئوري توســعة اقتصادي 2که در ســال 1911، در 28 سالگي، در کشور 

اتريش منتشر کرد؛
چرخه هاي تجاري3 که در سال 1939 در امريکا منتشر شد؛

سرمايه داري، سوسياليسم و دموکراسي4 که در سال 1942 به چاپ رسيد؛
تاريــخ تحليل عقايد اقتصادي،5 که پس از مرگ وي، در ســال 1951 به 

همت همسرش منتشر شد.
هريــک از اين کتاب ها حاوي ديدگاه ها و عقايد بديعي در علم اقتصاد و 
نظام سرمايه داري و نحوة تفکر اقتصاددانان است. موضوع اساسی که شومپيتر 
در پِس اين کتاب ها و مقاالت جست وجو مي کرد، نحوة تغيير نظام اقتصادي 

1- Joseph Schumpeter 2- Theory of economic development 3- Business cycles
Capitalism, socialism and democracy -4، این کتاب با عنوان کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی 
در سال 1354، به همت حسن منصور، به فارسی ترجمه و در 1375 نیز تجدید چاپ شده است )تهران، 

نشر مرکز(. و.
5- Theory of economic development
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و رسيدن به رشد و توسعه بود و بدين منظور، عالوه بر تئوري هاي اقتصادي، 
از جامعه شناسي و تاريخ کمک فراوانی مي گرفت.

شومپيتر در زمان خودش شهرت چندانی نيافت، اما امروزه يکي از معروف ترين 
چهره هاي اقتصادي، در بســياري از حوزه هاي علوم انساني، شمرده مي شود. در 
مدارِس کســب وکار او را صاحِب روش های نوآوري، کارآفريني و اســتراتژي 
کســب وکار خطاب می کنند و در مدارس اقتصــاد از او با توصيف نظريه پرداز 
بلندمدِت رشــد ياد مي کنند. ازاين رو، تالش هاي فراواني براي شناخت شومپيتر 
و نظريات و جايگاه او صورت گرفته اســت که يکي از معروف ترين آن ها کتاب 
حاضر، پيامبر نوآوري: جوزف شومپيتر و تخريب خالقانه1 است که به قلم توماس 

کينِکيد مک کراو2 در سال 2007 به رشتة تحرير درآمد.
توماس مک کراو )1940-2012( استاد بازنشستة دانشگاه هاروارد و مورخ 
کسب وکار بود. وي کتاب هاي چندي در تاريخ کسب وکار نگاشت که کتاب 
فوق آخرين آن هاست. در ســال 1985، برای نگارش پيامبران قاعده گذاري3 
جايزة پوليتسر در حوزة تاريخ4 به او اهدا شد. اين جايزه را دانشگاه کلمبيا از 

سال 1917 به بهترين آثار تاريخي اهدا مي کند.
کتاب مک کراو کتابي است حاوی اطالعات تاريخی دربارة شومپيتر، شرح حال 
و حوادث زندگي و روايت هايی که درباره اش نوشــته شده، با بررسی و تحليل 
تحوالت فکري او در طول زندگی اش. اين کتاب در 3 بخش و 27 فصل و 734 
صفحه به زبان انگليسي نوشته  شده و دانشگاه هاروارد نيز آن را منتشر کرده است. 
مک کراو براي نگارش اين کتاب، تمام آثار شــومپيتر و کساني را که دربارة وي 
مطلب نوشته اند مدنظر قرار داده، همچنين به بسياري از نامه ها و دست نوشته هاي 

او و همسرش نيز دسترسی داشته و به آن ها ارجاع داده است. 
روايت کتاب مک کراو دقيقًا روايتی تاريخی اســت که ماهرانه زندگی و 
تفکرات شــومپيتر را در هر مقطع از زندگی اش به تصوير می کشد. در بخش 
اول کتاب، با نام »کودکی وحشــتناک: نوآوری و اقتصاد«، مشتمل بر 9 فصل، 

1- Prophet of innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction
2- Thomas Kincaid McCraw  3- Prophets of Regulation
4- Pulitzer prize for history
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زندگی او از تولد تا سال 1926، يعنی زمانی که شومپيتر به آلمان می رود، آمده 
اســت. در ميان فصوِل اين بخش، فقط فصل سوم با عنوان »فراگيری اقتصاد« 
است که نحوة مواجهة او را با مقولة اقتصاد و شکل گيری تفکر اولية او توضيح 
می دهد و مطالب کتاب اوِل او، يعنی تئوری توســعة اقتصادی را به اختصار و 
به خوبی بازگو می کند و بقية فصول اين بخش، تمامًا به تحوالت زندگی وی 
اختصاص دارد. بخش دوم کتاب با نام »بلوغ: ســرمايه داری و جامعه«، شامِل 
حوادث ســال های 1926 تا 1939 در پنج فصل )فصل 10 تا 14( است، يعنی 
دورة تحوالت فکری شــومپيتر در آلمان، فعاليت های او در آن جا و درنهايت، 
تصميمش برای عزيمت به امريکا و ورود به دانشگاه هاروارد. در بين فصول 
اين بخش، فقط فصل دهم و يازدهم به تغيير تفکرات شومپيتر اختصاص دارد. 
در بخش ســوِم کتاب، با نام »دانايی: نوآوری، سرمايه داری و تاريخ«، در 14 
فصل )فصل 15 تا 28(، شــکوفايی کامل فکری شومپيتر بين سال های 1939 
تا 1950 بيان شــده اســت، زمانی که در امريکا با خيالی آسوده در حوزه های 
گوناگــون تحقيق می کند تا نگرش خاص خود را به اقتصاد و ســرمايه داری 
در آثــار متعــددی منعکس کند. در ميان 14 فصلی کــه در اين بخش وجود 
دارد، فصل 15 به کتاب چرخه های تجاری، فصل 21 به کتاب ســرمايه داری، 
سوسياليسم و دموکراسی، فصل 25 به نگرش وی به اقتصاد ترکيبی، فصل 26 
بــه کتاب تاريخ تحليل عقايد اقتصادی و فصل 27 به اصل عدم تعين پذيری1 
در نگاه شومپيتر اختصاص يافته است. باقی فصول اين بخش مجددًا زندگی 

شخصی و اجتماعی او را روايت می کنند. 
کتابي که پيش رو داريد، تلخيصی از بخش های کتاب مک کراو و ترجمة 
برخی فصول آن است. در فصل اول کتاِب حاضر، زندگی و مهم ترين تحوالت 
فکري شومپيتر از ميان برخی فصوِل بخش اول و دوم کتاب و قسمتی از فصل 
26، دربارة عقايد اقتصادی او، انتخاب و ترجمه شــده است. توصيه مي شود، 
بدون مطالعة فصل اول، به سراغ ساير فصول نرويد. فصل دوم تا پنجم تمامًا 
ترجمة فصل هايي از کتاب مک کراو بدون هيچ گونه تغييري است. فصل دوم 

1- The principle of indeterminateness
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به کتاب چرخه هاي تجاري وي اختصــاص دارد که ترجمة فصل 15 کتاب 
مک کراو است. فصل سوم دربارة کتاب سرمايه داري، سوسياليسم و دموکراسي 
اســت که ترجمة فصل 21 کتاب اســت و فصل چهارم دربــارة نگاه وي به 
اقتصاد ترکيبي اســت که ترجمة فصل 25 کتاب است. در فصل پنجم، يکي 
از اصلي ترين محورهاي فکري شومپيتر، يعني اصل عدم تعين پذيري، مطابق 
با فصل 27 کتاب مک کراو ترجمه شــده اســت. درنهايت، فصل آخِر کتاِب 
حاضر، به جمع بندي ميراث شومپيتر اختصاص دارد که از بخشي از دو فصل 
آخر کتاب مک کراو دربارة اواخر زندگی شــومپيتر اقتباس  شده و مطالبی نيز 
از ديگر منابع معتبر به آن افزوده شــده است. اين مطالب، به صورت خاص، 
از نوشتة رابرت سولو،1 برندة جايزة نوبل اقتصاد و يکی از شاگردان شومپيتر 
دربارة کتاب مک کراو و شــومپيتر، و نوشتة ريچارد نلسون،2 بنيان گذار مکتب 
فکری تطوری3 در اقتصاد که منبعث از تفکرات شــومپيتر است، به فصل آخر 

اضافه شده اند. 
در دو فصــل اول و آخر، هر جا مطلبــي مبتنی بر اطالعات تخصصی از 
منابع ديگر به متن اضافه شــده، منابع آن در پي نوشــت ذکر شــده است. در 
فصل های ترجمه شده، تمام پي نوشت هاي مک کراو بدون کم وکاست ترجمه 
شده اند تا خواننده در صورت تمايل، برای اطالعات جنبی يا تکميلی، به آن ها 
مراجعه کند. در مواردی که مترجم يا ويراســتار اطالعاتی را برای توضيح در 
پانويس آورده با ذکر »م.« يا »و.« آن را مشخص کرده است. گردآورندگان اين 
کتاب اميدوارند که اين اثر بتواند برای شناخت شومپيتر، تفکرات او و ميراثي 
که در جايگاه يک اقتصاددان مســتقل و يک متفکر اصيل حوزة کسب وکار، و 

تا حد زيادي دگرانديش، به جاي گذاشته راه گشا باشد.
در پايــان، بر خود وظيفه می دانم از تمام کســانی که در اين راه طوالنی 
همراهی کرده اند تشــکری ويژه کنم. فکر ترجمة اين کتاب در پِی گفت وگو 
با برخی از دانشــجويان دکتری رشــتة مديريت فّناوری در سال 1394 شکل 
گرفــت. همة آن ها از زاوية فّناوری و نوآوری به شــومپيتر عالقه مند بودند و 

1- Robert Solow 2- Richard Nelson 3- Evolutionary Economics
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گوشــه ای از کار را گرفتند و ترجمة فصل های دوم تا پنجم را عهده دار شدند 
و دو فصل اول و ششــم نيز به قلم نگارنده تدوين يافت. از آقای محمدرضا 
عطارپور )مترجم فصل دوم( دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی، آقای 
محسن خوش سيرت )مترجم فصل سوم( از دانشجويان دکتری دانشگاه تهران، 
آقای علی فاطمی )مترجم فصل چهارم( دانشــجوی دکتری دانشــگاه عالمه 
طباطبائی، و آقای کيارش فرتاش )مترجم فصل پنجم( که اکنون فارغ التحصيل 
دکتری دانشگاه عالمه  طباطبائی و در مراحل پيوستن به عضويت هيئت علمی 
اســت قدردانی می کنم که همگی با عالقه و دقت در ترجمة اين اثر ســهيم 
بوده اند. ترجمه و آماده ســازی اين اثر در پائيز سال 1395 به اتمام رسيد، اما 
به ســبب فرايند انتشاراتی، آماده سازی و انتشار آن حدود دوسال زمان برد. از 
بزرگواری و حمايت آقای صدری، مدير انتشــارات دنيای اقتصاد، بی نهايت 
سپاس گزارم که نه تنها پذيرفتند کتابی با اين سبِک متفاوت به عرصة نشر قدم 
گــذارد، بلکه با حوصله و صبر و حمايت های خود ما را در اين امر تشــويق 
کردند. همچنين شايسته است از خانم زهرا سيدمحمد طهرانی بابت همکاری 
در ويرايش و اصالح ضبط اســامی کتاب صميمانه تشکر کنم و درنهايت، از 
ســرکار خانم مهناز مقدسی، ويراســتار محترم اين کتاب، تشکر می کنم که با 
اخــالِق فوق حرفه ای خود، در پای بندی به اصــول ويرايش و تعهد به تعالی 
و کيفيت نوشــته ها، باعث شــدند که اين کتاب از يک محتوای علمی به يک 
نگارش علمی ادبِی متمايز تبديل شود؛ وی حق بزرگی بر گردن نگارنده و اين 

اثر دارد که به سادگی ادا نخواهد شد. 
دکتر ابراهيم سوزنچي کاشاني
دانشکدة مديريت و اقتصاد
دانشگاه صنعتي شريف
تابستان 1397
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فصل اول
مبانی فکری و تئوری توسعۀ اقتصادی

     مقدمه

اگر آدام اســميت را در قرن هجدهم و مارکس را در قرن نوزدهم بزرگ ترين 
کســاني بدانيم که دربارة نظام اقتصادي جديد نظريه پردازي کرده اند، شــايد 
شــومپيتر را بتوان بزرگ ترين شارح نظام سرمايه داري1 در قرن بيستم دانست. 
شــومپيتر را می توان به اختصار با چهار کلمــه توصيف کرد، کلماتي که براي 
شرح ســرمايه داري ايجاد  شده اند: نوآوري، کارآفريني، استراتژي کسب وکار، 
و تخريب خالقانه.2 دو واژة اول با نام شومپيتر عجين شده اند، وي در توسعه 
و انتشــار واژة ســوم مؤثر بود و واژة چهارم را شــخصًا در توصيف پويايی 

سرمايه داري ابداع کرد.
شومپيتر در طول زندگي خود سه مقطع اساسي را در شرح سرمايه داري ازسر 
گذرانده  است؛ مقطع اول که به اقتصاد و جنبه هاي اقتصادي سرمايه داري عالقه مند 
شد. کتاب تئوري توسعة اقتصادي بازتاب اين نگاه است. در مقطع دوم، به ساختار 
اجتماعي سرمايه داري پرداخت که در آثار وي تا قبل از عزيمت به امريکا و ورود 
به دانشگاه هاروارد بازتاب داشت و در مقطع سوم، که براي وي از همه جذاب تر 
بود، تاريخ نگاري ســرمايه داري را ســرلوحة کار خود قرار داد که ديدگاه هايش، 
به صورت خاص، در دو کتاب چرخه هاي تجاري3 و سرمايه داري، سوسياليسم و 

1- Capitalism 2- Creative Destruction 3- Business Cycles
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دموکراسي1 منعکس  شده است. اين تغييرات در ديدگاه شومپيتر، در کتابی که در 
اختيار شماست بررسی شده است.

دوران کودکی

جوزف شومپيتر در سال 1883 در اتريش، در روستاي کوچکي به نام تريچ،2 
به دنيا آمد، دقيقًا مقارن با ســالي که کارل مارکس درگذشــت. اين روستا آن 
زمان بخشي از امپراتوري بزرگ هابسبورگ3 بود، که اجداد وي سال ها در آن 
زندگي مي کردند. هابسبورگ مساحت وسيعي داشت که شامل اتريش، چک، 
مجارستان، اســلواکي، اسلوني، کرواســي و همچنين بخش هايي از لهستان، 
اوکراين، شمال ايتاليا و روماني مي شد و روستاي تريچ ازنظر جغرافياي امروزي 
در بخش کشــور چک قرار دارد. خانوادة پدري وي در کارخانة نساجي کار 
مي کردند. در خردسالی پدرش را ازدست داد. در پنج سالگی به همراه مادرش 
به شهر بزرگ تري به نام گراتس4 رفت. برخي گفته اند که اگر پدرش زمانی که 
او خردسال بود فوت نمي کرد و مادرش تصميم به مهاجرت نمي گرفت، او نيز 
 مانند اجدادش تا آخر عمر در همين روســتا زندگي مي کرد و به کار پيشينيان 
خود مي پرداخت. ســاکنان روستايي که شومپيتر در آن به دنيا آمد همگي به زبان 
چک صحبت مي کردند، ولي شهر گراتس جمعيتي آلماني زبان داشت و شومپيتر 
هم از پنج سالگي به مدرسة آلماني زبان رفت؛ ازاين رو هميشه خود را يک اتريشي 
مي دانســت )و نه اهل چک(. در ســال 1893، مادرش با درجه داری نظامي، که 
چند سال از خودش بزرگ تر بود، ازدواج کرد، درست زماني که شومپيتر ده سال 
داشت. اين ازدواج تأثير بسياري در زندگي او داشت، چراکه مدت کوتاهی بعد، به 
شهر وين نقل مکان کردند و او، به اعتبار موقعيت و طبقة اجتماعي پدر جديدش، 
به مدرســة بسيار بهتري رفت. حتي برخي معتقدند که اين مدرسة جديد بود که 

شخصيت شومپيتر و موفقيت هاي آتي وي را شکل داد.
رقيــب اقتصاددان وي، يعني جان مينارد کينز5 که او نيز در ســال 1883 

1- Capitalism, Socialism and Democracy 2- Triesch 3- Habsburg 4- Graz
John Maynard Keynes -5 )1883-1946(، اقتصاد دان برجســتة انگلیســی که نظریه اش در اقتصاد 

کالن شهرت دارد. م. 
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متولد شده بود، از چنين موهبتي برخوردار بود. اما تفاوت وي با شومپيتر اين 
بود که کينز را به مدرســه مي بردند و مي آوردند، ولي شومپيتر پياده به مدرسه 
مي رفت و هر روز در مسير مدرسه، ساختمان ها، شهر، هنر و معماري و رفتار 
مردم را مشاهده مي کرد. شــومپيتر سيزده سال اين مسير را طی کرد و شاهد 
تغيير و تحول شــهر بود، مانند اينکه کســی سيزده سال در کنار مجلِس لندن 
زندگي کند و هر روز از کنار آن بگذرد و رويدادها و تغييرات آن را نظاره کند.
اين دوران مصادف با تغيير سبک ها و شيوه هاي قديمي زندگي و جانشين شدن 
آن با شيوه هاي مدرن بود. از سبک معماري ساختمان ها و هنر گرفته تا دگرگون شدن 
کشاورزي و جايگزين شدن صنايع دستي و کارهای انفرادی با تأسيس کارگاه ها و 
کارخانه هاي مدرن و ورود فّناوری های جديد، که همة اين تغييرات را شومپيتر از 
نزديک می ديد. باتوجه به گستردگي امپراتوري هابسبورگ، وين مرکز فرهنگ هاي 
متعــددي بود، طوری که فقط در مجلس آن زمان، نمايندگان با يازده زبان مادری 
مختلف صحبت می کردند که بيانگر تنوع فرهنگی و جمعيتی آن جا بود. جمعيت 
اين شهر در طي 50 سال، يعني از 1850 تا 1900، از 500هزار نفر به چهار برابر، 

يعني 2ميليون نفر، افزايش پيدا کرده بود.

شکل۱:نمایيازخانةپدريشومپیتردرروستايتریچ

این بنا در 2001 بازســازي شد و در 2004 به این شکل درآمده و اکنون به موزۀ شومپيتر تبدیل شده 
است )صفحۀ 19 کتاب مک کراو(.
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معلمان مدرسه کار سخت و طوالني مدت 
از او می طلبيدنــد و از ايــن  نظر بــا مدارس 
امروزي متفاوت بود. شــومپيتر چندين درس 
در رياضيــات، علوم، تاريخ و ادبيات گذراند و 
هشــت سال زبان التين و شش سال نيز يوناني 
ياد گرفت. مدت زيــادی را نيز برای يادگيری 
زبان هاي انگليســي، آلماني، ايتاليايي و فرانسه 

صرف کرد. درحالي که بســياري از دانش آمــوزان تالش مي کردند با کم ترين 
زحمت رضايت معلمان مدرســه را جلب کنند، شــومپيتر به ســختي درس 
مي خواند و از بهترين دانش آموزان مدرســه بود. مدرسه که تمام شد، عالوه بر 

داشتن بهترين نمرات، به شش زبان ديگر تسلط پيدا کرده بود.

ورود به دانشگاه

شــومپيتر در سال 1901 وارد دانشگاه وين شــد. در آن زمان فکر مي کرد که 
مي تواند در هنر يا موســيقي مشهور شــود و بتواند توجه افراد بسياري را به 
خود جلب کند. اما با گذشــت زمان، توجهش به اين موضوع جلب شــد که 
سرمايه داري چگونه درحال تغيير جهان است؟ تغييري که او روزانه شاهدش 
بــود. او رفته رفته به متفکري تبديل شــد که در نوع خــود بی بديل بود. پل 
ساموئلســن،1 شاگرد وي در دانشــگاه هاروارد و برندة جايزة نوبل، مي گويد 
که شــومپيتر شخصيتی پرتالش بود و سعی می کرد هميشه بهترين باشد و در 

همه جا باالترين رتبه را داشته باشد. ]1[
استادان اقتصاد، بنا بر روال بسياري از دانشگاه هاي اروپايي، جزو بخشي 
از دانشــکدة حقوق بودند. لذا مدرکي که شومپيتر در سال 1906 دريافت کرد 
حقوق مدنی بود نه اقتصاد. در آن زمان دانشگاه وين از بهترين مکان هايي بود 
که مي شد به مطالعة اقتصاد پرداخت. شومپيتر جوان که به تاريخ و جامعه شناسي 
عالقه داشت، در دانشگاه وين متوجه شد که اقتصاد از رشته هاي نوپا و جالِب 

1- Paul Samuelson
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