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سخن آغازین

و  سبک ها  شاهد  مسیقى  و  هنر  در  که  همانطور  است.  مختلف  ملل  و  اقوام  از  انسان ها  مشترك  زبان  اقتصاد 
روش هاى مختلفى هستیم در اقتصاد نیز نگرش ها و مکاتب مختلفى وجود دارد. گروهى از اقتصاددانان تصور 
مى کنند همزیستى مسالمت آمیز این دیدگاه هاى مختلف و به ظاهر متناقض امکان پذیر نیست و باور ندارند که 
همه این دیدگاه ها مى توانند در موقعیت هاى مختلف براى تحلیل رفتار انسان و جامعه کارآمد باشند و لذا بر این 

اعتقاد هستند که الجرم یکى باید غالب بر دیگران شود.
آنچه علم اقتصاد را به یک ابزار تحلیلى قدرتمند بدل کرده است توانمندى آن براى توصیف رفتار بشر است. به 
باور هاجون چانگ به جاى تعریف علم اقتصاد بر مبناى روش انجام کار و رویکرد نظرى آن، بایستى آن را بر 
مبناى مطالب مورد بحث  در این رشته تعریف کرد. این قاعده البته مى تواند براى تمامى علوم نیز صادق باشد. از 
نگاه وى، تعریف علم اقتصاد بدین روش باعث مى شود تا این کتاب نسبت به سایر کتاب هاى اقتصادى یک تمایز 
بنیادین داشته باشد. سایر کتب، اقتصاد را  به لحاظ روش انجام کار و رویکرد نظرى آن تعریف مى کنند و چنین 
تصور مى کنند که براى «حرفه ى اقتصاد» تنها یک روش درست وجود دارد و آن هم رویکرد نئوکالسیک است، 
در حالى که در این کتاب نویسنده کوشیده است تا با بررسى دیدگاه هاى مختلف در علم اقتصاد  نقاط ضعف و 
قوت هر بینش را مطرح کرده و نشان دهد چرا براى توضیح رفتار اقتصادى فرد و جامعه مى توان از روش هاى 

مختلفى بهره برد.
و  مختلف  مکاتب  از  طیفى  شناخت  که  دارد  ضرورت  حیث  این  از  اقتصاد  علم  در  مختلف  نگرش هاى  شناخت 
اکتفا نکردن به یک یا دو مورد خاص از  آنها به ما اجازه مى دهد نسبت به پیچیدگى اقتصاد، درك دقیق ترى پیدا 
کنیم. همچنین با بررسى نگرش هاى مختلف و نقدهاى طرفین مى توان به درك عمیق ترى نسبت به پدیده هاى 
اقتصادى جهان امروز دست یافت. درواقع نگاه به این تقاوت دیدگاه ها باید بدین صورت باشد که رویکردهاى 

متفاوت علم اقتصاد  مى توانند مطالب زیادى از یکدیگر بیاموزند و درك ما از جهان اقتصادى را غنى تر سازند. 
نویسنده در بخشى از کتاب به بررسى نقش انسان ها در اقتصاد مى پردازد. وى با بیان اینکه با پذیرش نقص 
شدید انسان براى او جایگاه باالترى را لحاظ مى کنیم ذهن خواننده و منطق انسان کامل و عقالیى را به چالش 
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خود  جامعه ى  محصول  انسان ها  مى گوییم  که  دلیل  همین  به  دقیقًا   » مى کند:  عنوان  چنین  سپس  و  مى کشد 
هستند، مى توانیم اراده ى آزاد انسان هایى که تصمیماتى برخالف قراردادهاى اجتماعى، ایدئولوژى هاى غالب یا 
پس زمینه هاى طبقاتى خود اتخاذ مى کنند را بیشتر تحسین کنیم. هنگامى که مى پذیریم عقالنیت انسان محدود 
است، بایستى طرح هاى ابتکارى کارآفرینانى که مسیر خطرپذیر (غیرعقالنى) را پیش مى گیرند، بیشتر تحسین 
کنیم ...». این نگاه به انسان در نوع خود جالب است. با این توصیف هاجون چانگ کارآفرینانى که در اقتصاد ایران 
به فعالیت مشغول هستند بیش از آنچه وى گفته است قابل تحسین مى باشند. چرا که مسیر طى شده توسط 

ایشان بسیار پرخطرتر و تصمیمات ایشان بسیار غیر عقالیى تر به نظر میرسد. 
این کتاب عالوه بر موضوعات مورد اشاره به مباحث تولید، استفاده از اعداد و آمار در علم اقتصاد، بانک و نظام 
تامین مالى، فقر و نابرابرى، اشتغال و بیکارى، نقش دولت در اقتصاد و بررسى بعد بین المللى اقتصاد در نگرش هاى 
فکرى مختلف در علم اقتصاد پرداخته است. باور نویسنده در این خصوص که دسترسى به علم اقتصاد برخالف 
ادعاهاى بسیارى از اقتصاددانانى که مى خواهند اوضاع را طور دیگرى جلوه دهند، بسیار آسان  است، ستودنى است. 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران نیز با چنین دیدگاهى و با هدف توسعه دانش اقتصادى براى عموم 

افراد اقدام به ترجمه متون روز دنیا کرده است.
مطالعه کتاب حاضر را به همه خوانندگان اعم از اساتید و دانشجویان علم اقتصاد، فعالین اقتصادى، محققان علوم 
انسانى و کلیه عالقمندان توصیه مى کنم.  این کتاب با تعریفى که از علم اقتصاد ارائه مى کند و با بررسى نقش 
انسان در اجتماع و بررسى نگاه هاى متفاوت به پدیده هاى اقتصادى، به ما ابزارهاى اقتصادى الزم براى فهم این 

دنیاى پیچیده و به هم مرتبط را مى دهد.

حسین سالح ورزى
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
و قائم مقام دبیر شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى
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پیش درآمد
اصال چرا به خودمان چنین دردسرى بدهیم؟

 چرا مردم عالقه ى زیادى به علم اقتصاد ندارند؟
اگر این کتاب را براى مطالعه انتخاب کرده اید، احتماالً نیمچه عالقه اى به علم اقتصاد دارید. بااین حال، 
علم دشوارى است. شاید این  شما نیز شاید در هنگام مطالعه ى این کتاب، کمى بترسید. اقتصاد ظاهراً 
از  بعضى  شاید  دارد.  نیاز  کافى  زمان  و  انرژى  َصرف  به  اما  نباشد،  دشوار  فیزیک  علم  اندازه ى  به  علم 
شما استدالل هاى برخى اقتصاددانان را در رادیو و تلویزیون شنیده باشید و این استدالل ها به نظرتان 
سوال برانگیز بوده اند. اما به هرحال، آنها را مى پذیرفتید، چون هرچه باشد وى متخصص اقتصاد بوده و شما 

حتى یک کتاب اقتصادى هم مطالعه نکرده بودید.
اما آیا علم اقتصاد تا این حد دشوار است؟ البته، اگر مباحث این علم با عبارات ساده و واضحى توضیح 
داده شوند، لزوماً آن قدرها هم دشوار نخواهد بود. من در کتاب قبلى خودم با عنوان بیست و سه نکته اى که 
هرگز در مورد نظام سرمایه دارى به شما نمى گویند1، جسارت زیادى به خرج دادم و گفتم که 95 درصد 

علم اقتصاد همان عقل سلیم2 است و با استفاده از عبارات نامأنوس و ریاضیات آن را دشوار مى سازند.
علم اقتصاد یگانه علمى نیست که از بیرون بسیار دشوارتر از آن چیزى مى نماید که در واقعیت هست. 
از لوله کشى گرفته تا داروسازى، در هر حرفه  اى که به صالحیت فنى خاصى نیاز باشد، عبارات نامأنوسى 
که براى تسهیل ارتباطات درون حرفه اى ابداع شده اند، باعث مى شود ارتباطات آن حرفه با دنیاى خارج 
دشوارتر از حد واقعى باشد. در این میان، اکثر حرفه هاى فنى به شکلى غیربدبینانه با استفاده از عبارات 
دشوار· حرفه ى خود را پیچیده تر از حالت واقعى آن جلوه مى دهند تا بدین ترتیب بتوانند دستمزدهاى 

باالیى که متخصصان شان براى خدمات خود دریافت مى کنند را توجیه کنند.
با توجه به تمام این مطالب، علم اقتصاد به شکلى منحصربه فرد موفق شده در بى رغبت ساختن مردم به 
قلمرو خود موفق بوده است. مردم معموالً در تمام زمینه هاى مختلف اعم از تغییرات آب وهوایى، ازدواج 

1. 23 Things They Don’t Tell You about Capitalism
2. common sense
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هم جنس ها، جنگ عراق و نیروگاه هاى اتمى تولید برق، به رغم اینکه احتماالً از تخصص الزم در آن حوزه 
برخوردار نیستند، به طور قاطع اظهارنظر مى کنند. اما زمانى که صحبت از موضوعات اقتصادى به میان 
مى آید، بسیارى از آنها نسبت به موضوع مورد نظر هیچ عالقه اى از خود نشان نمى دهند، چه برسد به اینکه 
بخواهند اظهارنظرهاى قطعى کنند. آخرین مرتبه اى که شما در مورد آینده ى اتحادیه ى اروپا، نابرابرى 
اقتصادى در چین یا آینده ى صنایع تولید ى آمریکا با دوستان تان صحبتى کرده اید، چه زمانى بوده است؟ 
در هر کجا که زندگى مى کنید، این موارد مى توانند اثرات زیادى بر زندگى شما داشته باشند و چشم انداز 
شغلى تان را به صورت مثبت یا منفى تحت تأثیر قرار داده و دستمزد و در نهایت حقوق  بازنشستگى شما 

را تغییر دهند. اما شما احتماالً هیچ گاه به جد به آنها فکر نکرده اید.
این واقعیت که موضوعات اقتصادى از جاذبه ى طبیعى مواردى مانند عشق، جابه جایى، مرگ و جنگ 
برخوردار نیستند، به هیچ وجه عدم کنجکاوى مردم نسبت به این امور را به طور کامل توضیح نمى دهد. علت 
اصلى عدم کنجکاوى مردم نسبت به امور اقتصادى به ویژه در چند دهه ى اخیر این است که این باور در 
مردم ایجاد شده که اقتصاد نیز همانند فیزیک و شیمى، «علمى» است که در آن فقط یک پاسخ صحیح 
بایستى  صرفاً  حوزه ندارند،  این  در  سوال وجود دارد. به همین دلیل نیز کسانى که تخصصى  براى هر 
«اجماع متخصصان» را بپذیرند و به آن فکر نکنند. گریگورى منکیو1 استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مولف 
یکى از مشهورترین کتاب هاى درسى اقتصاد مى گوید: «اقتصاددانان دوست دارند جبروت یک دانشمند 
را به خود بگیرند. من این موضوع را از آنجا مى دانم که گاهى خودم نیز چنین کارى را انجام مى دهم. 
وقتى در حال تدریس به دانشجویان کارشناسى هستم با آگاهى تمام اقتصاد را در حکم یک علم به آنها 
معرفى مى کنم تا هیچ یک از دانشجویان تصور نکنند مسیرى که در ُشُرف آغاز آن هستند صرفاً یک تالش 

دانشگاهى پرپیچ وتاب و بى ثبات است.» 2 
بااین حال، به قرارى که در ادامه ى این کتاب به طور واضح ترى نشان مى دهم، اقتصاد هیچ گاه نمى تواند 
یک  هر  که  هستند  مختلفى  و  متعدد  بسیار  اقتصادى  نظریه هاى  باشد.  شیمى  و  فیزیک  همانند  علمى 
بر جنبه هاى مختلفى از واقعیت پیچیده تمرکز دارند و قضاوت هاى اخالقى و سیاسى مختلفى را ارائه 
پیش بینى  در  مدام  اقتصادى  نظریه هاى  اضافه براین،  مى رسند.  متفاوتى  نتیجه گیرى هاى  به  و  مى کنند 
تحوالت جهان واقعى شکست مى خورند و این موضوع حتى در حوزه هایى که روى آنها تمرکز دارند نیز 

صادق است، چراکه انسان ها برخالف مولکول هاى شیمیایى و اشیاء فیزیکى· اراده ى آزاد خود را دارند. 3 

1. Gregory Mankiw
2.  این عبارات، اولین جمالت مقاله ى وى با عنوان «اقتصاد کالن از دیدگاه یک دانشمند و مهندس» است.

The macroeconomist as scientist and engineer’, Journal of Economic Perspectives, vol. 20, no. 4 (2006).
3.  بــراى آشــنایى بــا دیدگاهــى مشــابه ایــن مقالــه مراجعــه کنیــد، «آیــا اقتصــاد یــک علــم اســت؟» نوشــته ى رابــرت شــیلر 

برنــده جایــزه ى نوبــل اقتصــاد در ســال 2013. مى توانیــد ایــن مقالــه را  از آدرس زیــر دانلــود کنیــد:
http://www.theguardian.com/business/economics-blog/2013/nov/06/iseconomics-a-science-rob-
ert-shiller 



9 پیش درآمد

ازاین رو، اگر براى پرسش هاى اقتصادى فقط یک پاسخ درست و منحصربه فرد وجود ندارد، نباید اظهارنظر 
شهروند  هر  که  معناست  بدین  امر  این  کنیم.  واگذار  متخصصان  به  صرفاً  را  حوزه  این  مسائل  مورد  در 
دغدغه مند جامعه بایستى برخى مباحث پایه ى علم اقتصاد را بیاموزد. البته، منظورم از این سخن این 
نیست که هر فرد بایستى یک کتاب قطور اقتصادى انتخاب کند و بینش اقتصادى منحصربه فردى را با 
جزئیات تمام بیاموزد. بلکه افراد بایستى به طریقى علم اقتصاد را بیاموزند که بتوانند درك درستى از 
استدالل هاى مختلف این علم داشته باشند و قوه ى ذهنى و انتقادى مناسبى را کسب کنند تا بتوانند 
تشخیص دهند که در یک شرایط اقتصادى خاص کدام استدالل اقتصادى بیش از سایرین معقول به نظر 
مى رسد و کدام یک از ارزش هاى اخالقى و اهداف سیاسى مبناى این قضاوت (توجه داشته باشید که من 
رأى بر صحت استدالل خاصى نمى دهم) است. براى تحقق این هدف به کتاب خاصى نیاز است که علم 
اقتصاد را به شیوه اى جدید توضیح دهد که تاکنون تالشى براى آن انجام نشده است و باور دارم که کتاب 

حاضر مى تواند چنین کارى انجام دهد.

 این کتاب چه تفاوتى با سایر کتاب ها دارد؟
این کتاب با سایر کتاب هاى مقدماتى علم اقتصاد چه تفاوتى دارد؟

یکى از تفاوت هاى این کتاب این است که من خوانندگان کتاب خودم را جدى مى گیرم و به این موضوع 
نخواهد  شده  پذیرفته  پیچیده ى  حقایق  برخى  از  یافته  شکل  تغییر  نسخه ا ى  صرفاً  کتاب  این  پایبندم! 
بود. راه هاى بسیارى را براى تحلیل مسائل اقتصادى به خوانندگان کتاب ارائه مى کنم و باور دارم آنها به 
خوبى میتوانند میان رویکردهاى مختلف به درستى قضاوت کنند. از بحث در مورد اساسى ترین مسائل 
روش شناختى علم اقتصاد خوددارى نمى کنم و در مورد مسائلى از قبیل اینکه آیا اقتصاد یک علم است 
یا خیر و نقشى که ارزش هاى اخالقى در این زمینه ایفا مى کنند (یا بایستى ایفا کنند) بحث مى کنم. هر 
زمان که امکانش باشد مى کوشم فروض1 زیربنایى نظریه هاى اقتصادى مختلف را آشکار کنم تا خوانندگان 
خوانندگان  به  همچنین  کنند.  قضاوت  مفروضات  این  باورپذیرى  و  واقع گرابودن  مورد  در  خود  بتوانند 
توضیح مى دهم که اعداد علم اقتصاد به چه نحوى محاسبه شده اند و بر این موضوع تأکید دارم که این 
اعداد را همانند وزن یک فیل یا دماى یک ظرف در حال جوش، اعدادى عینى به حساب نیاورند.2 به طور 
خالصه، میکوشم به جاى آنکه به خوانندگانم بگویم چه فکرى کنند، نحوه ى اندیشیدن در مورد مسائل 

را به آنها بیاموزم.
کتاب·  این  که  نیست  آن  معناى  به  تحلیلى  سطوح  عمیق ترین  در  خوانندگان  کردن  درگیر  بااین حال، 

1. assumptions
2.  اما اگر از دانشمندان این علوم بپرسید، به شما خواهند گفت حتى این اعداد نیز کامًال عینى نیستند.
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را  متوسطه  آموزش  دست کم  که  خوانندگانى  که  نیست  مطلبى  هیچ  کتاب  این  در  بود.  خواهد  دشوار 
پشت سر گذاشته اند، قادر به درك آن  نباشند. فقط از خوانندگان کتاب تقاضا دارم با کنجکاوى به دنبال 

درك مطالب بروند و به حدى صبور باشند که بتوانند چند پاراگراف را در یک زمان مطالعه کنند.
یکى از تفاوت هاى مهم دیگر این کتاب با سایر کتب اقتصادى این است که در این کتاب اطالعات بسیار 
تمام جهان است. در  زیادى در مورد جهان واقعى وجود دارد و وقتى مى گویم «جهان·» منظورم واقعاً 
این کتاب اطالعات زیادى در مورد بسیارى از کشورهاى جهان ارائه شده است. البته، منظورم این نیست 
که این کتاب به یک میزان بر تمام کشورها تمرکز کرده است؛ بلکه منظورم این است که در این کتاب 
برخالف بسیارى از کتاب هاى اقتصادى دیگر، اطالعات اقتصادى صرفا به یک یا دو کشور خاص یا نوع 
خاصى از کشورها (ثروتمند یا فقیر) محدود نشده است. بیشتر اطالعات ارائه شده اطالعات عددى هستند: 
اقتصاد جهان از چه مقیاسى برخوردار است؟ چه میزان از محصوالت جهان را ایاالت متحده یا برزیل تولید 
سرمایه  گذارى  را  خود  تولیدات  از  سهمى  چه  کنگو  دموکراتیک  جمهورى  یا  چین  کشورهاى  مى کنند؟ 
مى کنند یا مردم کشورهاى یونان و آلمان چند ساعت در روز کار مى کنند؟ اما این اطالعات با اطالعات 
کیفى دیگرى در مورد ترتیبات نهادى، پیشینه هاى تاریخى، سیاست هاى متداول و موارد مشابهى از این 
قبیل تکمیل خواهد شد. امید من این است که در پایان این کتاب خواننده بتواند در مورد نحوه ى عملکرد 

اقتصاد در جهان واقعى درك بهترى پیدا کند.
«و البته حاال به دلیلى کامال متفاوت... » 1 این درك بهتر را دارد.

1.  همان تکه کالم معروفى که در سریال سیرك هوایى مونتى پیتون استفاده شده است.


