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 فصلنامه اقتصاد دفاع                                      
 گروه منابع و اقتصاد دفاع -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

 619-691، صص 6931سال دوم، شماره ششم، زمستان                   

 جایگاه دفاع در مکاتب اقتصادی

  6فیروزه عزیزی

 66/61/6931تاریخ پذیرش:                                 93/69/6931تاریخ ارسال: 

 چکیده
نیاز به قدرت دفاعی،  رونیا از ناپذیر از زندگی بشر بوده است.جدایی یجزئجنگ و صلح همواره  ربازیداز  

جوامع  یهایننگرانیروی نظامی و تقاضا برای کاالهای مورد نیاز و مرتبط با امور دفاعی، بخش مهمی از دل 
 ازجمله، شهروندان زینداده است. آزادی، استقالل، امنیت، حفظ حدود و ثغور مرزها و ها را تشکیل میو دولت

، در چارچوب بودجه، باید برشمردهها در پاسخ به موارد وظایف دولتمردان در هر کشوری است. لذا دولت
در حالی است که دفاع و امنیت نباید به نوسانات  نیا بخشی از منابع خود را به امور دفاعی تخصیص دهند.

زیرا در مواقع بحران و ؛ بازار وابسته باشد. اقتصاد دفاع و امنیت هر کشور باید از ثبات کامل برخوردار باشد
یابد. با توجه به محدودیت منابع تولید، بدیهی است نااطمینانی، تقاضا برای امور دفاعی و امنیتی افزایش می

 بوده است. اقتصاددانانقتصاد دفاع همواره مورد توجه موضوع ا
به واضح مشخص نیست که نخستین بار کدام دانشمند واژه اقتصاد دفاع را وارد مباحث علمی نمود.  طوربه

رسد که در اواخر قرن هفدهم میالدی یک فیلسوف و ریاضیدان آلمانی، واژه اقتصاد نظامی را وارد می نظر
در این مقاله تالش  های نظامی و اقتصاد تبیین شده است.ود که در آن رابطه میان فعالیتت اقتصادی نمادبیا
 شود تا به تفصیل اقتصاد دفاع تبیین شده و جایگاه آن در مکاتب مختلف اقتصادی ارائه شود.می

 .های اقتصادیاقتصاد دفاع، مکتب اقتصادی، نظریه واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (fazizi@modares.ac.i)ضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ع6

 

mailto:fazizi@modares.ac.ir


  جایگاه دفاع در مکاتب اقتصادی                                                                                                                  621        

 . مقدمه1
کنند اما ماهیت این نوع کاالها و خدمات با ها، نیروهای نظامی نیز کاال و خدمات تولید میبنگاههمه  همانند

دیگر تولیدات متفاوت است. این کاالها و خدمات دامنه وسیعی از توان بازدارندگی، حمله، آموزش نیروی 
های نظامی و ... را ر دانشگاهنظامی، انجام مانور در خارج از مرزها، خدمات پزشکی، تحقیقات علمی، آموزش د

ای برشمرده، مانند سایر کاالها دهند. بدیهی است برای تولید تمام کاالها و خدمات نهایی و واسطهپوشش می
نیازمند استفاده از سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل )زمین ...( است. در زمان صلح و یا جنگ، همواره عوامل 

ها و ه عوامل و استفاده از آنها در تولید کاالها و خدمات همواره یکی از چالشتولید نایاب هستند. لذا عرض
 ریزان و رهبران نظامی است. نیازهای برنامه تأمینمعضالت اساسی برای 

های کنند تا در فعالیتهای خصوصی از قانون استفاده منطقی و کارآمد از منابع و عوامل تولید تبعیت میبنگاه
در زمان جنگ، به عنوان یک بنگاه دولتی، بدون نیاز به کسب  ژهیوبهنیروهای دفاعی  ؛ اماخود موفق باشند

کنند. این موقعیت ویژه نیروهای سود و منفعت، از قانون استفاده کارآمد و منطقی از عوامل تولید غفلت می
مورد  «یداربنگاهه مورد خاص و ویژ»دفاعی است که سبب شده اقتصاددانان، نیروهای دفاعی را به عنوان 

بنابراین گروهی ؛ بررسی قرار داده تا بیشتر درباره چگونگی فرآیند تولید نیروهای نظامی آگاهی کسب نمایند
 ایجاد کردند. «دانش اقتصادی»به عنوان بخشی از  «اقتصاد دفاع»ای را به نام از اقتصاددانان رشته

یشینه زیاد باشد. در حالی که قدمت متفکران اقتصادی به رسد اقتصاد دفاع یک رشته جدید بدون پبه نظر می
گردد که میالدی باز می 61، اما نقطه شروع این رشته جدید به قرن رسدیمهای اولیه زندگی مدون بشر دوره

 های نظامی انجام دادند.اقتصاددانان کالسیک، نخستین بار مطالعاتی در خصوص و زمینه فعالیت
صورت خواهد  «اقتصاد کالسیک»ادبیات موضوع از قبل از  ژهیوبهبر مطالعات گذشته در این مقاله، مروری 

گفته شد درباره  «اقتصاددانان کالسیک»پذیرفت تا دریابیم که بزرگان اقتصادی درگذشته که بعدها به آنان 
 وکراتها،اندیشیدند. سپس به دیدگاه مکاتب دیگر از جمله فیزیارزش اقتصادی نیروهای دفاعی چگونه می

 و...در این خصوص پرداخته خواهد شد. ستهایمارکس ،نهاینزیک ،سوداگران

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2
 تاکنون. اقتصاد دفاع در مطالعات علمی اقتصاددانان از گذشته 2-1

یر و به علم تدب «اقتصاد»پردازد. واژه اقتصاد علمی است که به تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات می
توان اما از نظر علمی، می؛ که به فالسفه یونان و روم قدیم منتسب است )افالطون( گرددیم بازمدیریت خانه 

گردد که در قرن های اقتصاد مدرن به متفکران اقتصاد کالسیک باز میاین نکته را متذکر شد که ریشه نظریه
 اند. زیستهمیالدی می 63و دهه اول قرن  61

را وارد متون آکادمیک کرد چه کسی  «اقتصاد دفاع»نشده که نخستین دانشمندی که واژه  تاکنون مشخص
میالدی، برخی از دانشمندان، تحقیقات اقتصادی درباره  61بوده است. در آلمان، محققین دریافتند که در قرن 

نام گارت فرید ویلهلم  ، فیلسوف و ریاضیدان آلمانی به6119اند. در سال نیروهای نظامی و دفاعی انجام داده
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را نگاشت که در آن نویسنده  (Oconomia militaria)کتاب اقتصاد نظامی  6(6161-6161لیبنیتز )
( 6196-6191) 1رابطه میان امور نظامی و اقتصاد را تبیین نمود. سپس، لئوپولد کارل گراف ون کولدپیچ

بطه میان امور نظامی در اقتصاد را مورد تحلیل و نوشت که  در آن را «اقتصاد در امور نظامی»کتابی با عنوان 
 واکاوی قرار داد. 
میالدی بودند، برخی  61های اصلی نظامی در قرن در انگلستان و فرانسه که قدرت ژهیوبهدر اروپای غربی، 

اقتصاددانان »، 61دانشمندان کارهای تحقیقاتی خود را بر امور نظامی متمرکز کردند. در نیمه دوم قرن 
افکار خود را در رابطه با امور نظامی، جنگ و تولید تسلیحات در تحقیقات ارزشمند خود به رشته  «السیکک

 اند. تحریر درآورده
ماهیت »اقتصاد مدرن است یک فصل از کتاب مشهور خود به نام  گذارانیبن( که 6119-6139) 9آدام اسمیت

و به مبحث ارزش دفاع نیروهای نظامی، سربازگیری به چاپ رسید  6111را که در سال  «و عوامل ثروت ملل
نظریه جدید  گذارانیبنکه  (6111-6119) 6مالی نیروهای نظامی اختصاص داد. سپس دیوید ریکاردو نیتأم

به چاپ  6161، «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»تجارت بود، نتایج تحقیقات خود را در کتابش با عنوان 
هایی در ها سبب ایجاد مشکالت و چالشد، یکی از مخالفان جنگ بود زیرا جنگرساند. ریکاردو در تحلیل خو

شوند که منجر به ایجاد زیان و خسران در رفاه تقریباً کل جامعه و فعاالن در عرصه های اقتصادی میفعالیت
و شود. وی به عنوان فردی ضد جنگ، مخالف هر نوع فعالیت صنایع نظامی بود در مجموع ااقتصادی می

 کرد. فعالیت سربازان را به شدت منفی ارزیابی می
( بود. سه نخستین 6111-6119) 5یکی از معاصران دوره ریکاردو، در فرانسه، فردی به نام ژان باتیست سه

منتشر  6199اقتصاددانانی بود که مفهوم چرخه تجاری را به تفصیل ارائه نمود. وی در کتابش که در سال 
ها فقط مردان آورد زیرا در جنگه جنگ فقط خسران و زیان در رفاه را به وجود میگیرد کشد، نتیجه می

روند. سربازان در واقع نیروی کار ماهری هستند که اگر در امور اقتصادی فعالیت نمایند جوان از بین می
به جامعه تولیدات افزایش خواهد یافت، بسیاری از آنان تحصیل کرده هستند که این خود هزینه زیادی را 

رود و تحمیل کرده است. پس از کشته شدن آنان در جنگ، ظرفیت و پتانسیل آنها برای کار کردن از بین می
ای را که صرف تحصیل و آموزش آنها یابد و لذا آنها قادر نخواهند بود که هزینهتولیدات جامعه کاهش می

دارد که با کشته شدن سربازان بسیاری از شده است را به جامعه برگردانند. افزون بر آن، سه اظهار می
 روند. کنندگان آینده جامعه نیز از بین میمصرف

                                                           
1. Gottfried Wilhelm Leibnitz 
2. Leopold Karl Graf Von Kollonitsch 
3. Adam Smith 
4. David Ricardo 
5. Jean Baptistesay 
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-6119گذاری و کاپیتالیسم است )مارکسیسم و مخالف سرمایه گذارانیبن( که 6161-6119) 6کارل مارکس
بقه مرفه یعنی (، توجه خاصی به بخش نظامی جامعه ندارد. در نگاه او سربازان فقط ابزاری در دست ط6161

 ها در بخش دفاعی مولد نیستند. داران هستند. لذا وی معتقد بود که هزینهسرمایه
دو تن از تأثیرگذارترین اقتصاددانان در قرن بیستم نیز برخی کارهای تحقیقاتی درباره بخش نظامی انجام 

مکتب کینزی است در اثنای  گذارانیبن( که 6119-6361) 1دادند. اقتصاددانان انگلیسی، جان مینارد کینز
منتشر کرد که  «چگونه هزینه جنگ را باید پرداخت»، تحقیقی را با عنوان 6369جنگ جهانی دوم در سال 

های ممکن تأمین مالی مشارکت انگلیس در جنگ جهانی را مطرح در آن او پیشنهادی درباره بهترین راه
های کینز را پذیرفتند. تبعیت از ایده شیهاشنهادیپردند و نموده بود. رهبران سیاسی انگلستان، به وی اعتماد ک

ها در و کارا را برای تأمین مالی تمام فعالیت مؤثراز دالیلی بود که کشور انگلیس یک سیستم مالی کارآمد و 
 زمان جنگ را طراحی و اجرا نمود. 

مکتب پولیون است. در دهه  ذارگانیبن( که برنده جایزه نوبل و 6361-1991) 9در آمریکا، میلتون فریدمن
میالدی سیستم سربازگیری در نیروهای نظامی آمریکا را مورد مطالعه قرار داد. او دریافت که این  6319

های و فعالیت ، مسئله اصلی کیفیت( و در نتیجه بسیار ناکارآمد است. از دید فریدمنمؤثرسیستم )بسیار غیر 
 است.  های نظامیدر شاخه ژهیوبهفرماندهان 

های هر جامعه است، اما توسط اقتصاددانان بخش نیترمهمتوان گفت که گرچه دفاع یکی از کلی می طوربه
به خوبی و به تفصیل تاکنون مورد تحلیل قرار نگرفت. به دلیل فقدان توجه به این مهم و جبران عدم توجه 

و در  6319در سال  6کینولند ان مکبه این بخش مهم، گام بزرگی برای حل آن توسط چارلز چی هیچ و ر
 برداشتند.  «ایاقتصاد دفاع در عصر هسته»مطالعه خود با عنوان 

را که امروزه به عنوان یکی از منابع  «المعارف اقتصاد دفاعدایره» 1991نیز در سال  5هارتلی و تاد سندلرکیت
ده محققین منتشر نمودند. در این کتاب، و مأخذ مهم در ارتباط با ادبیات این موضوع است در راستای استفا

کنند: اقتصاد دفاع مرتبط با کلیت اقتصاد است که شامل سطح مخارج تعریف می گونهنیاآنها اقتصاد دفاع را 
دفاعی، هم به عنوان کل مخارج دفاعی و هم سهم آن در اقتصاد، تأثیر مخارج دفاعی بر اشتغال و تولید در 

بر سایر کشورها دالیل وجود اقتصاد دفاع و اندازه بخش دفاعی، رابطه مخارج  داخل کشور و نیز اثرات آن
المللی و عدم ثبات آن دفاعی با تغییرات فناوری و کاربرد مخارج دفاعی و بخش دفاعی برای ثبات بین

 .باشدیم

                                                           
1. Karl Marx 
2. John Maynard Keynes 
3. Milton Friedman 
4. Charles J. Hitch and Roland N. Mckean  
5. Keith Hartley and Todd Sandler 
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 های اقتصادی و مخارج دفاعی . نظریه2-2
اد دفاع و مخارج دفاعی مطرح شده است. آدام اسمیت های زیادی درباره موضوع اقتصبه مرور زمان نظریه

نخستین اقتصاددانانی بود که کاربرد مخارج دفاعی برای رفاه و امنیت جامعه را مطرح کرد. او معتقد است که 
این وظیفه اصلی هر دولتی است تا کشور و مردم خود را در برابر هجوم و یا حمله سایر جوامع مستقل حمایت 

. از آنجا که نیروی نظامی برای حفاظت از کل جامعه است لذا، مخارج ایجاد و حفظ نیروهای و حفاظت نماید
 نظامی باید توسط کل جامعه پرداخت شود. 

دهد. دیوید ریکاردو، مالتوس، دفاع را به توسعه ارتباط می ”Arthashastra“در کتاب با عنوان  6کاتیلیا
های زیاد برای جنگ و ندانی بودند که دولت را از صرف هزینهژان باتیست سه، کارل مارکس از دیگر دانشم

 یهایبدهداشتند. آنها به افزایش منابع توسط دولت از طریق تحمیل آن به مخارج عمومی بر حذر می
شود ریسک و خطر جنگ را برای دالیل نگریستند که سبب میمی یرضروریغعمومی به عنوان یک اقدام 

ها به دهد. آنها از تأمین مالی جنگتبهکارانه و یا کسب منافع مالی افزایش می یهایلبطجاهپیش پا افتاده یا 
ها به آینده و بار اعمال مالیات به زمان کردند. این در حالی است که بار واموسیله وام و مالیات حمایت می

 رونیاپذیرند. از را نمیشود، لذا مردم آن جنگ اعمال می به خاطرگردد. وقتی مالیات سنگین حال باز می
دولت باید به دیدگاه موافقان و مخالفان قبل از هرگونه اقدامی برای تأمین مالی جنگ از طریق مالیات، توجه 

شود معتقد بود که جنگ ابزاری برای کنترل جمعیت است و معتقد بود که این امر سبب می 1نمایند. مالتوس
 د. که رونق اقتصادی برای مردم ایجاد نمای

ژان باتیست سه معتقد بود که از دست رفتن زندگی افراد جامعه به منزله از دست دادن ثروت است که 
 های گذشته برای توانمندسازی و آموزش افراد هزینه شده است. متشکل از کل مخارجی است که در سال

هایی که توسط اسمیت و ریکاردو مطرح شد، هزینه آموزش یک سرباز، تجهیزات و وی معتقد بود که نظریه
 حالی که بعد جدید یعنی هزینه زندگی در کردندیممخارج نیروی نظامی را به عنوان مخارج دفاعی قلمداد 
نگریست در حالی که سه می «ولدنیروی کار غیر م»انسان نیز باید اضافه شود. اسمیت به سربازان به عنوان 

(Say) کنند و نامید زیرا از دیدگاه وی سربازان هیچ کاالیی تولید نمیمی «نیروی کار مخرب»، سربازان را
کنند، افزایند و هیچ مزیت فردی ایجاد نکرده و از دسترنج دیگران که سخت کار میبه ثروت جامعه نمی

در دیدگاه خود به طبقات اقتصادی توجه داشت و در ارتباط با اقتصاد  نمایند. کارل مارکس عمدتاًاستفاده می
تری به جنگ توجه داشت، وی به تأثیر که به طور عمیق 9جنگ، مطالب مشخص ارائه نکرده است. انگلس

 کند. های نظامی اشاره میفناوری بر تاکتیک
 معتقد است:  «مین مالی جنگهای تأاصول و بنیان»با عنوان  6366در مطالعه خود در سال  6هرست

 الف( از نظر اقتصادی تمام مخارج نیروی نظامی اعم از زمینی و دریایی و مهمات اتالف منابع است. 

                                                           
1. Kavtiliya 
2. Malthus 
3. Engles 
4. F.W.Hirst 
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 ب( تا زمانی که صلح پایدار برقرار نشود، بدیهی است مخارج دفاعی و نظامی الزم و ضروری است. 
های نسبی برای تسلیحات تا محدودیتهایی باید صورت گیرد هرست، همچنین معتقد است که کوشش

 دهندگان به تمامی ارزشاعمال شود و باید نظارت ملی قوی وجود داشته باشد تا تضمین نماید که مالیات
 های پرداختیشان در قالب مالیات، حفظ شده است. لذا باید از مخارج سربار و غیر ضرور اجتناب شود. پول

، معتقد است که افزایش تولیدات صنعتی نتیجه افزایش 6391 «ومینظریه عم»کینز در کتابش با عنوان 
تقاضا در جنگ جهانی اول بوده است. پس از جنگ دوم، مجدداً بر محدودسازی مخارج دفاعی تأکید شد که 

 این امر سبب افزایش بیکاری گشت زیرا افرادی که در صنایع نظامی مشغول بودند بیکار شدند. 
گ جهانی اول رخ داد، که بسیاری از کشورها با نرخ باالی بیکاری مواجه شدند، در برخالف آنچه بعد از جن

حالی که برای رویارویی با این امر یعنی بیکاری گسترده نیروی کار، آماده نبودند و نزدیک به یک دهه طول 
رایط وفق کشید تا معضل بیکاری برطرف شد، پس از جنگ جهانی دوم، اقتصادها به خوبی خود را با این ش

 ادامه یافت.  ترعیسرداده و رشد اقتصادی این کشورها پس از جنگ 
استفاده کردند. معنای این  «های اقتصاد جنگها و ظرفیتپتانسیل»بسیاری از محققین از واژه و عبارت 

رضه های اقتصاد تا افراد و ملزومات مورد نیاز جنگ تولید و عحداکثر استفاده از قابلیت»عبارت آن است:
کند. زمان موجود برای . این امر بستگی به عوامل سیاسی و اخالقی دارد که با توجه به شرایط تغییر می«شود

 گذارد. های جنگ مستقیماً بر تولیدات مرتبط با جنگ اثر میتبدیل عوامل تولید به پتانسیل
های بط با جنگ، دوم پیشرفتمرت یهاینانینا اطمدر این میان، دو استثنا وجود دارد: اول، ابهامات و 

 های جنگ را کاهش دهد. ها و ظرفیتشود به میزان قابل توجهی پتانسیلتکنولوژیکی که سبب می
قدرت سیاست خارجی یک کشور بر اساس توان اقتصادی و دفاعی آن است. قدرت نظامی به نوبه خود 

ست. زیرا باید توان اقتصادی تبدیل به صرف توان اقتصادی کافی نی هذامعبستگی به قدرت اقتصادی دارد. 
سازد، به مقابله توان نظامی و دفاعی شود تا بتواند با تهدیدات و آنچه امنیت کشور را با خطر مواجه می

 برخیزد. 

  یالمللنیب یهاو کشمکشاقتصادی  یهاهینظر. 2-3
دهد. نخستین لمللی نشان میابین یهاکشمکشتاریخ عقاید اقتصادی سه توضیح اصلی اقتصادی را درباره 
افتد، دومین توضیح آن است که جنگ به دلیل توضیح آن است که جنگ به دلیل شکست دولت اتفاق می

کارهای زیادی  حال نیاداری است. با دهد و سوم اینکه جنگ در ماهیت سرمایهکسب قدرت و ثروت رخ می
به اختصار به آنها  الًیذاشد، اختصاص نیافته است. در اقتصاد، که کامالً در ارتباط با مباحث صلح و جنگ ب

 اشاره می شود:
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 دیدگاه لیبرالی . 2-3-1
( معتقد است که رشد و پیشرفت تمدن منجر به برقراری صلح در جهان خواهد شد. او گرچه 6135) 6کانت

آرمانی بشری  گیرد اما همچنین معتقد است که راهی برای رسیدن به تمدنجنگ را رخداد بدی در نظر می
 اواخر( نسبت به این دیدگاه واکنش نشان داده و معتقد است که تغییرات سیاسی در 6339) 1است. فوکویاما

پذیر است. میالدی و سرعت دمکراسی و لیبرالیسم، به آن معناست که جنگ کمتر و کمتر امکان 6319دهه 
المللی نزدیک های بینو جنگ هایریدرگه پایان اند که اعالم نمایند کبسیاری از اقتصاددانان لیبرال آماده

 گسترده شدن اقتصاد بازار آزاد است.  ژهیوبهاست و این به دلیل گسترش تمدن و 
کند مقوله دفاع به ی که وی مطرح می( جای6113د )این دیدگاه از دیرباز توسط آدام اسمیت مطرح شده بو
رآیند سیاسی است. آدام اسمیت معتقد است که طبقه دولت بستگی دارد، تصمیم به جنگ و یا صلح یک ف

بازرگان مسئول درگیری هر کشوری در جنگ است. او اعتقاد دارد که عالقه به صلح ذاتاً امری طبیعی است. 
شود و بشر نیز موجودی فطرتاً اجتماعی است و لذا وقوع جنگ به منزله دور شدن انسان از طبیعتش تلقی می

 موقتی است. ای لذا صرفاً پدیده
گذاری کند و معتقد است که این اقدام در واقع یک سیاستاز افزایش مخارج دفاعی به شدت انتقاد می 9پارتو

 تهاجمی دولت در راستای به دست گرفتن کنترل اقتصاد است. 
از دیدگاه پارتو جنگ، هیچ منافع اقتصادی برای جوامع مردمی دربر ندارد و صرفاً در راستای منافع 

ها به هزینه گونهنیاهای دفاعی اجتناب شود زیرا تأمین مالی . او معتقد است که باید از هزینههاستولتد
در  «مجتمع صنعتی نظامی»نیز با بکار بردن عبارت  6316معنای افزایش مالیات است. آیزنهاور در سال 

رخ دهد هشدار داد. گالبریت در تواند ای که برای کسب منافع در صنایع دفاعی میخصوص تهدیدهای بالقوه
در خصوص افزایش بودجه نظامی آمریکا توضیح داد و به این نکته اشاره کرد که این بودجه در  6331سال 

 معرض کنترل دمکراتیک نیست. 

 . دیدگاه سوداگرانه 2-3-2
اقتصادی دفاع در مباحث  «امور طبیعی»میالدی در حالی که مکتب فیزیوکراتها از مفهوم  61در اثنای قرن 

المللی را روابط بین 6هابز (6156یافت. در سال )کرد، اما مکاتب سیاسی در جهت مخالف، توسعه میمی
ها بستگی به آمادگی دائمی آنها برای مدیریت جنگ کرد که در آن بقای دولتآنارشیسم توصیف می عنوانبه

ها تأثیر گذاشت که در این میان ر مکتب رئالیستدارد. از دیدگاه وی، صلح امری موقتی است. این دیدگاه ب
داری(، دیدگاه سوداگران بود که معتقد برخی اقتصاددانان از آن ایده گرفتند. قبل از کاپیتالیسم )مکتب سرمایه

و این امر مستلزم آن است که صادرات کشور، از  اندوزند یبها باید در قالب طال و نقره ثروت بودند دولت
سبقت گیرد. این دیدگاه، نخستین دیدگاهی بود که حکایت از دخالت عظیم دولت در اقتصاد داشت  واردات آن

                                                           
1- Kant 
2- Fukuyama 
3- pareto 
4- Hobbes 



  جایگاه دفاع در مکاتب اقتصادی                                                                                                                  691        

کرد تا بتوانند بازارها را درنوردند. این بدان معنا بود که خلق ثروت مستلزم ها را تشویق به جنگ میو دولت
چنین سیستمی، اقتصاد  در رد.داشتن قدرت نظامی قوی است که به همراه خود اقتصاد قوی را ببار خواهد آو

 باز، نیازمند امنیت و ثبات و در نتیجه قدرت دفاعی قوی خواهد بود. 
، مکتب تاریخی که نخستین بار در آلمان و انگلستان پدید آمد، معتقد بود که دفاع قوی و داشتن 63در قرن 

کرد. قدرت نظامی را رد مینیروی نظامی قدرتمند جزء مهمی از رونق اقتصادی است و ایده عدم توجه به 
شد زیرا این امر تمایل و خواسته جامعه را های دفاعی برای دولت ارزشمند و مفید ارزیابی میجنگ و ارزش

قوی مورد نیاز بود تا توسعه  انهیجومداخلههای برای مشارکت و تقویت قدرت ملی افزایش داد. لذا سیاست
کرد که تر رفت و مداخله در جنگ را تأکید می(، حتی پیش6166) 6اقتصادی ملی را پیش برد. فردریک لیست

ها و المللی حضوری قدرتمند داشت. اخیراً دیدگاه سوداگران جدید، دیدگاهاز این طریق بتوان در صحنه بین
ها صرفاً به عنوان متصل کرده و به کشورها و دولت به همها( را گرایان )رئالیستمکاتب سوداگرانه و واقع

 نگرد.ها، میاردی که انگیزه برای افزایش توان اقتصادی و نظامی )دفاعی( خود دارند و نه اخالق و آرمانمو

 دارییهسرماو نجات سیستم  گریینظامدیدگاه  . 2-3-3
 ،شودیممشاهده  هاستیمارکسو  انینهادگرا یهانگرشاز  آن چنانکه جنگ، دربارهنگرش اقتصادی دیگر 

در  یدارهیسرمااست که  معتقد ،6361واقع شومپیتر  در است. یدارهیسرماهانی عملکرد بر توضیح ج یمبتن
سیاسی  رهبران خارجی توجهی ندارد. یهااستیسطبقه متوسط دیگر به  رایز نهایت از بین خواهد رفت.

 ،6365در حالی است که وبلن  نیا نخواهند داشت. وجود کاریزماتیک که قادر به حفظ وحدت ملی باشند،
از دیگر انواع  جوترصلح آن را.  نوع انگلوساکسون کندیم یبندبخشرا به انواع مختلف  یدارهیسرما
تجاری آلمان و  یهاتیموفقمیالدی استفاده شد تا  6319در دهه  یبندمیتقساین  از .داندیم یدارهیسرما

 ژاپن را در عرصه اقتصادی توضیح دهد.
از طریق صادرات و سلطه گری حل خواهد  موقتاً نرخ سود، کاهش انبوه، دیتول ،یدارهیسرماتولید در قالب 

کشمکش میان  شیافزا ،6361قبل از انقالب روسیه مانند دیدگاه لنین در سال  یهاهینظر یبرخ شد.
کرد که به دلیل افزایش رقابت آنها برای تسخیر بازارهای جهانی رخ  ینیبشیپرا  یدارهیسرماکشورهای 

 تواندیمپس از جنگ جهانی دوم  یدارهیسرمااین امر روی نداد و مارکسیسم تحلیل نمود که  گرچه .ددهیم
 به حیات خود ادامه دهد.
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 نتیجه گیری . 3
قرار دفاع و مخارج دفاعی مورد بررسی  اقتصاد دفاع، رامونیپ این مقاله دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی،در   

 ،هاکیکالس ها،تا فیزیوکراتی اقتصادی از افالطون گرفته هاهینظرو  اهدگاهیدبدین منظور  .گرفت
معاصر مانند میلتون  اقتصادداناننیز  و هاستیمارکس ،انینهادگرا پیروان مکتب تاریخی، ها،نینزیک سوداگران،

دی قابل  حائز اهمیت آن است که در اکثر این مکاتب، مخارج دفاعی از نگاه اقتصا نکته فریدمن ارائه شد.
 توجیه و ضروری است.
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