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 تعالیه باسم

 دومجلسه 

 مقدمه: پاسخ به يک اشکال مقدر -1

 یرا برم ياريانتقادات بس سم استيبه مارکس یدر اقتصاد عکس العمل یاضيه که کاربرد رين نظريا طرح

ست کاربرد رياضی در اقتصاد يبا یم ن است که اگر اينگونه باشدين اياز منتقد يادياستدالل گروه ز زد.يانگ

ان يکتاب معروف خود را نوشته است؟ به ب 1838که کورنو در سال  یبعد از مارکس اتفاق بيفتد در حال

که  1848بعد از سال  ه مارکسيسم است بايد حدوداًالعمل بگر اگر استفاده از رياضی در اقتصاد، عکسيد

 ین گونه کتاب ها چاپ ميپس از اولين جلد کتاب سرمايه ا ترمانيفيست به چاپ رسيد يا به طور دقيق

 گردد. یخ باز مين تارينگونه کتب به قبل از ايسابقه ا یشدند، ول

خوريم که تأثيرگذار علمی به جريانهايی بر میين است که هميشه در مطالعات فکري و پاسخ اشکال ا 

شرايط عينی  یبروز برخ یمانند. ول یم یح شده اند باقکه مطر یو در همان حالت نيستند و لذا رشديابنده نيستند

با  یسوسياليزم علم جرياندانيم که  یمت فکري تشديد شود. که توجه به برخی جريانا شود یموجب منده يدر آ

 زيانی که کورنو کتاب خود را نوشت نهاي سوسياليزم در زمريشه د فراموش کرد کهينبا یول مارکس آغاز شد

اما  رسند.کورنو هم می کنيم به زمانيابیهاي زيادي بودند که اگر ريشهس هم سوسياليستقبل از مارک و بود

نه اينگونه نبود. چون در آن موقع سوسياليزم خطر جدي  ؛العمل به سوسياليزم بودمن نمی گويم کورنو عکس

گفتند مارکسيسم مرد. من میشد و يک جريان فکري بود. بعد از واژگونی حکومت شوروي همه محسوب نمی

داري به وقوع بپيوندند، آنگاه جامعه به دنبال نظرم اين بود که صبر کنيد تا يک بحران جديد در نظام سرمايه

 گيرد.از مارکسيسم میاين جواب را طور طبيعی به پاسخ است و 

يسم افزايش يافته و برخی ي قبل گفته شد بعد از بحران مالی اخير توجه به مارکساکنون همانطور در جلسه

حران بزرگ چگونه به اين ب اين است که جامعهسؤال چون  شودو کارهاي مارکس تجديد چاپ میکتابها 
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و دست کم آثار آن در  خواهد ماند يسال آثار اين بحران برجا 6يا  5اين است که تا ت از وجود آمد؟ صحب

 بسياري نقاط دنيا بيشتر محسوس خواهد بود. 

و به عنوان يک  ی باال خود را مطرح کردانسجام بامارکسيسم  شد بحرانهاي انقالب صنعتی ظاهر وقتی که

العمل ي منسجم مطالعات اجتماعی، سياسی، فرهنگی، اقتصادي مطرح شد. آنگاه عکسيک مجموعهدکترين و 

است و وارد مقابله با هاي مارکس غلط ها گفتند بحثبينيم خيلیالعمل میچندين عکس .به مارکسيسم آغاز شد

آن را در هاي مارکس به بحث برخوردي بود که بدون ورود  ،رخوردترين بولی قوي .آن شدند و امثال ذلک

از همين رو برخی والراس را  .و آن هم ابتکار والراس بود به کناري نهاد کشو گذاشت و درش را بست و

شروع بحث را به جاي ديگري برد و به جاي اينکه از طبقات و ي . يعنی نقطهدانندبزرگترين اقتصاددان تاريخ می

از رفتار يک فرد مصرف کننده ؛ رياليسم ديالکتيک روابط را بسنجدي ماتبرخورد طبقاتی آغاز کند و با فلسفه

 .پذير استآغاز کرد که درک آن خيلی ساده است ولی درک مارکسيسم پيچيده است و به همين خاطر ضربه

ها باشد. مارکسيسم در بيان خيلی پيچيده ها بايد ساده بيان شوند و پيچيدگی در پشت سادگینهميشه دکتري

خيلی جدي بينيم. پس مارکسيسم يک کاستی هاي آن را میشويم تازه کاستیاست ولی وقتی در آن عميق می

ی و نگرش جديد مطرح شده خيلاين اقتصاد  یيعن -گفتنده آن دوران اين اسم را نمیالبت -دارد. اما مارژيناليسم 

چون در آن زمان  .العمل به مارکسيسم بودعکس امر اين ست که می گويماز اين روساده بسيار عامه پسند بود و 

مشکل است پس راه ميانبري انتخاب کردند و  مقابله با مارکسيسم به لحاظ تئوريک تا حديتقريباً فهميده بودند 

بينيم در چند جاي دنيا اين جريان فتند و ناگهان میرگلستان و آمريکا همين راه را همزمان با والراس افرادي در ان

با را به ميان آوردند  1مطلوبيت آن هم از فرد مصرف کننده و بحث ،شود که از فرد شروع کنيمفکري آغاز می

 کنند. یمقابل درک  را آنمعروف است براي همگان زنند و  یممثالهايی که 

گويند فرض کنيد فردي که در بيابان افتاده و مشتی جواهر در جيب دارد ولی تشنه است ناگهان کسی با می 

او هم  دهد: يک تکه جواهر،؟ جواب مییميده يک ليوان آب چقدر يبراپرسد: رسد. او میمشک آب سر می
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دهد براي ليوان اهر کوچکی میدهد اما براي ليوان دوم آب حاضر نيست جواهر به همان بزرگی بدهد و جومی

پس رفتار مصرف کننده و  .شودد يعنی منفی میخواهو ليوان چهارم را اصالً نمی سوم شايد يک سکه بدهد

شود تعادل بيند و حاصل میمیها را هم رسند و توليد کنندهي تعادل میبعد به نقطه .مطلوبيت به اين ترتيب است

کند اما گذارد و مسئله را تصديق میکنند يعنی فرد خودش را به جاي او میمیعمومی بازار. اين را همه درک 

ف ديگر با د؟ آن طرکنا جواهراتی در جيب در بيابان چه میدهد که يک آدم تنها ببه اين سؤال پاسخ نمی

چرا  ؟ اصالا کشت چرا او به آب بدهداو را می د؟ اگر او اينقدر خدانشناس بود خبکنمشک آب آنجا چه می

چرا او تنها گذاشت؟ ... پس به  ؟ي جواهراتش رفتچرا بدون بردن بقيه ي جواهرات او را بر نداشت؟همه

 –کنند در يک فضاي مجرد و بدون روابط و بافتهاي فرهنگی کنند دو نفر را تصور میروابط اجتماعی فکر نمی

 شود!!!وي زيبايی توليد میسپس استنتاج کرده والگ «طبقات» عبارت مارکسيستی اجتماعی و به

مروز که ا . آنچه رانهاد «اصول اقتصاد سياسی» همان زمان که والراس کتاب خود را نوشت اسم کتاب را

به نام اصول اقتصاد سياسی نوشت چون در غير اين صورت خواننده نداشت. آن زمان اين ناميم اقتصاد خُرد می

به اين رشته نگاه  يعنی اينگونه .که اقتصاد نيست معتقد بودند و ندناميدمی 2سازوکار درد و لذترشته را 

 .سال پيش 50است يعنی حدود  1960اقتصاد خرد متعلق به  گفتندمی ن بعدها نيز به آن اقتصاد خرد .کردندمی

ين کردند و از اين رو اکان به نام اقتصاد سياسی مطرح بود منتهی بحث را از جايی ديگر شروع میبنابراين کما

کند اما دانم االن کسی به اين کتاب توجه نمیمی»رشته مورد توجه نبود. والراس هم در انتهاي کتابش نوشت: 

و همينطور هم شد چون درست در اواخر  .«اممی فهميد من چه گفته -بود 19آن زمان قرن -هاي قرن بعد در انت

بينی والراس پيش نوان يک رشته مطرح شد واقتصاد خرد موضوعيت يافت و به ع 1960و  70قرن بيستم يعنی 

به  1960و  70 يها ه شده بود در دههنوشت 1870حدوداً در سال  کتاب که يعنی کامالً درست از آب درآمد.

 اوج رسيد.
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نه به اين دليل که هيچ قبل از  است العمل به مارکسيسمعکس کاربرد رياضی در اقتصاد گوييمپس وقتی می 

تبديل و  است مورد استقبال قرار نگرفته استفاده شدهاگر بلکه  رياضی صحبت نکرده است مارکس در اقتصاد،

بلکه به فراموشی سپرده  لذا مبناي کار ديگران قرار نگرفته واست ها را شکل نداده نشده و انديشه یجريان اصلبه 

بعد خودش همه را خريده  ،ايم که مثالً کسی کتابی را نوشته و هيچ کس نخريدهما در اينجا هم گفته است. شده

هاي خوب نگاه به اقتصاد از ديد رياضی اند و انديشهاند که ذوق رياضی داشتهافرادي بوده .و آتش زده است

بوده که بعداً  ي بريتانياي موزهخانهفقط يک نسخه در کتاب است. اند ولی هيچ کس کتاب آنها را نخريدهداشته

 .است شده کتابی نوشته معلوم شود که چنين

که کتب  اين کار را شروع می کنند والراس و ديگران ي جالبی که من ديدم اين است که بعد ازنکته

انی اقتصاد کس چه بينندب کنند تا یروند و نبش قبر م می ايدهاست که ع از آن زمان پيشگامان را رديابی کنند.

ي آن را درست کنند و بگويند اين از ناکجا آباد نيامده و بتوانند شجره نامه با اين هدف که  اندرياضی نوشته

سابقه و هويت دارد. کنفرانسی در کانادا بود راجع به تاريخ وزير فرهنگ علوم آنجا رفته سخنرانی کند ديده 

تاريخ نداريم ولی جغرافياي بزرگی داريم !!! و راجع به  کانادا که تاريخی ندارد چه بگويد؟ گفته ما که

 خواسته چيزي بگويد. است، جغرافياي کانادا صحبت کرده

 یمتن خوان -2

 طرح يک سؤال -2-1

ي دوران جديد کاربرد ام سه مسأله بود که تعيين کنندهگفته صفحه يازده که جلسه قبل مطرح شدمن در  

امعه اقتصادسنجی و دوم تشکيل کميسيون کاولز و سوم برنامه هماهنگ تشکيل ج : اولرياضی در اقتصاد بود

  تحقيقات.

با اين وجود سؤالی  ايجاد شده اند. برنامه هماهنگ تحقيقات ها عمدتاً بعد ازيعنی اين سه عامل بوده و حلقه

 ،بودهآنجا والراس مثالً  :کهست ام و شما انشاءاهلل برسيد اينکه من به آن برخوردم و هنوز به جواب نرسيده
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در . چرا اينها ديگر يدر جاها همزمان کسان ديگراست و  در آمريکا بودهو کالرک است در انگليس جوونز 

 اي نديدم اما صرف ظهورهيچ حلقه من بوده است؟ ي. آيا حلقه ااندهمزمان مطرح شدهمتفاوت  يهااين کشور

رود و شخصی که اصالً آکادميک نيست يک هماهنگی بليا ي آن به ايتاريشهشايد دليل نيست.آنها بی همزمان

 ياين افراد در کشورهاي بين اما رابطه ايجاد کرده است. اندي صنعت بودهدر ايتاليا توسط کسانی که در حوزه

دانم ولی را نمی رخ داده استي دنيا نتوانستم کشف کنم و اينکه آيا هماهنگی جريانات در سه نقطه مختلف را

 .نداريم 1930مثل جريانهاي اقتصاد سنجی در سال برنامه هماهنگ تحقيقات م بود تحقيقات به صورت اگر ه

ولی چرا در چند جا به دانشجو پرورش دهند مجله چاپ کنند. سازي کنند، يعنی نتوانستند در دانشگاهها جريان

 کردم. طور همزمان به وجود آمدند؟ محل سؤال است. بايد چيزي باشد ولی من پيدا ن

 شد. یست مطرح ميبا یبود که در تکميل بحث جلسه قبل م یاين سؤال

 قسمت جديد -2-2

 5اقتصاد رياضی کالسيک 4یطرز تلق، 3ه( براي مشخص کردن ويژگی هاي برجسته اقتصاد رياضی مدرن-1-1

با اين محدوديت ها در اقتصاد رياضی مدرن در  را رياضی يروش هااقتصادي  6ت کاربردو قواعد محدودي

اين سؤال مهم نظري که کدام حقيقت  .دهيم مفصال مورد بررسی قرار می 2-4-1و  1-4-1بخش هاي  

 1بحث شده است. 2-4-1اقتصادي از طريق استفاده از ابزار رياضی در اقتصاد قابل کشف است در بخش 

                                                 
اقتصاد رياضی مدرن که کارهاي والراس و ديگران است و ديگري  اقتصاد رياضی کالسيک پس ما دو گونه بحث داريم يکی 1

آمديم طرز تلقی  اقتصاد رياضی مدرن هاياينکه توجه بدهيم به ويژگیخوانيد. براي ها میهها در دانشگاکه چيزي است که شما

هاي با درکی که اقتصاددانرا درکی که آنها از محدوديت کاربرد رياضی در اقتصاد داشتند  یيعني کالسيک اقتصاددانهاي حوزه

اين دور را با هم مقايسه کرد تا ببينيم بايد دارند مقايسه کرديم. و روشهاي رياضی در اقتصاد رياضی جديد از محدوديت کاربرد 

يعنی  بيند و ساموئلسون و ديگرانو چگونه میو دبرديد میهاي کاربرد رياضی در اقتصاد را والراس چگونه  محدوديت

؟ اگر هاي آنها چيستتفاوت قائل شد و ديد طرز تلقی بطن اين دو دسته بايد ؟بينندچگونه میدانان رياضی جديد اينها را اقتصاد

 ها بين اين دو دسته چگونه است؟بگوييم محدوديتی وجود دارد تفاوت اين محدوديت

اند؟ بحث ايم که آيا حقايق اقتصادي توسط ابزارهاي رياضی قابل کشفدر اين پايان اين  قسمت يک سؤال مهم طرح کرده

اند؟ بعداز اين سؤال به شده ي رياضی کشفخيلی جدي است. اگر بله سؤال اين است که کدام حقيقت اقتصادي توسط ابزارها
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ر در ين افراد درگيبه خاطر دارم زمانی که قرار بود اين بحث کتاب شود يکی از هم سراغ سه محوري که تذکر دادم خواهيم رفت.

برنامه  نيست. یکنيد چون برنامه هماهنگگفت شما داريد به علم توهين میقات خيلی اشکال داشت و میيبرنامه همانهگ تحق

 ين امر برايها خيلی جدي است و قبول ادهد يعنی بحثون دارد به علم جهت میيغرب یعني یاست که کس ین معنيهماهنگ به ا

ها بود اگر انسان و ... را که در بحث یغرب سخت است ولی ما براي اين کار داليل جدي داريم. همان مسائل جامعه اقتصادسنج

 شود.ز مشخص میيکند همه چ ات آن را مطالعهيقا جزئيدق

شود همين روش را در اقتصاد ي يک مسئله باشد. مثالً میتواند براي شما يک متدولوژي براي چگونگی مطالعهاين کار می 

اسالمی به کار گرفت و چگونگی رشد و تغيير و تحول اقتصاد اسالمی را مشاهده کرد. مثل من که رياضی در اقتصاد را بررسی 

هاي اسالمی در اقتصاد را از همين زاويه نگاه کنيد. اين يک الگوست و شما بايد برويد الگوي پس توانيد انديشهمیکردم شما 

گيري براي اقتصاد د و نحوه الگويرياد بگيي من را استخراج کنيد و نوع نگاه، نوع طرح سؤال و نوع الهام از منابع را نه مطالعهيزم

مسلط و استاد شديد، تکليف شما استفاده از اين الگو براي اقتصاد مسيحيت، يهوديت يا اسالم است. ز بفهميد و وقتی ياسالم را ن

د به يرا در نظر بگيريد و ببن 1و حرفهاي جديد 1گذشتگان يببينيد آن چيزي که از اسالم وارد شده از اول چگونه بوده؟ مثالً حرفها

د نهادهاي سياسی جامعه بکنند از چه زمانی به اقتصاد پرداخته اند؟ چرا اينگونه خواسته اند اسالم را وار یطورمثال جرياناتی که م

ها را تست کنيم. بعد محققان آن مکتب را شناخته و آثارشان را مطالعه کنيم. هايی براي آن داريم؟ فرضيهشده است و چه فرضيه

پس زمينه ذهن شما باشد ولی گاهی با الگو مطالعه  کنيد بدون اينکه الگويی درمنتهی يک وقت شما آثار شخصی را مطالعه می

ها با الگوي توانيد در مطالعه خوب و بد را جدا کرده و روي نقاط خاص دست بگذاريد. چون بعضی قسمتکنيد آنوقت میمی

 را در دستگاه آيد پس قبل از مطالعه بايد براي جلوگيري از گيج شدن الگو داشت وگرنه هرکس با آثار خود شماشما جور در می

گوييد چه حرفهاي خوبی ولی نتيجه و استنتاج براي شما ندارد. به اين کار به عنوان داستان نگاه برد و نهايتاً میفکري خودش می

شود در اقتصاد هاي سياسی يا اقتصادي در اسالم به کار ببريد. بعد اين سؤال را مینکنيد الگو را گرفته و آن را مثالً در انديشه

سالمی پرسيد: آيا ارزشها و نگرشهاي اسالمی توانسته است که يک حقيقت اقتصادي را کشف کند که در غير اين صورت کشف ا

کند يا اينکه برعکس: رياضيات چيزي نيست جز اينکه حقايق اقتصادي ي اين الگو را بگيريم کمک میشد؟ اگر يک گوشهنمی

گوييد انسان تشنه براي ليوان اول اينقدر و دوم اينقدر دهد. يعنی شما میياضی میايد به آن رنگ و روي ررا که شما کشف کرده

ايد حال به آن دهد ولی شما اين را از رياضی نفهميديد بايد بلکه از تجربه، نگاه کردن، اجتماع و زندگی فهميدهو الی آخر می

تابع مطلوبيت دارد بعد اينطوري است و تقعر را گوييد فرض کنيد اين مصرف کننده يک دهيم و میرنگ و روي رياضی می

 یگوييم نزولدهيم و میمنحنی نشان می گوييم مشتق آن مطلوبيت نهايی است و آن را در رياضی و شيبکنيم و میتعريف می

که با رياضی  کنيم ولی انديشه همان است و اين سؤالي عريان خود میو رياضيات را لباسی براي انديشه 1يیت نهايبودن مطلوب

 هاي اسالمی در اقتصاد بررسی کنيد. پذير است که بدون رياضی قابل کشف نيست؟ همين را در انديشهآيا حقيقتی کشف

داري باشد آن انديشه را ؟ اگر ذوق سرمايهميرا گرفته ا ايم حال کدام انديشهما اول اقتصاد را گرفته و لباس اسالم تن آن کرده

ليس لإلنسان »گوييم میمثال کنيم و ستی يا سوسياليستی باشد فکر را از آنها گرفته و لباس اسالم به تن آن میگرفته و اگر مارکسي

کند. انديشه را از سوسياليزم مارکس را تأييد می پس اسالمد نيشود تئوري ارزش مارکس!!! و بعد بعضی می گومی« الّا ماسعی

اسالم  واقعا يا اينکه کنيم.هر جور دلتان بخواهد پيدا کرده و لباس اسالم تن آن میگرفته و آيات و روايات هم که ماشاء اهلل 

 .ارزش دارد. اينجاست که تأثيرگذار است موضوع است که حقيقتی را کشف کرده که بدون اسالم قابل کشف نيست. اين

ار ببريد روي اين خيلی کار کنيد من بارها توانيد براي اقتصاد اسالمی هم به کپس اين روش و مدل آناليتيک )تحليلی( را می 

 ام.ام من هيچ وقت بهتر از اين کاري انجام ندادهترين کاري است که من در عمرم کردهام اين چند صفحه مهمگفته
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اقتصادسنجی در هماهنگ سازي تأثيرات متقابل تئوري اقتصادي، و( اهداف کميسيون کاولز و جامعه -1-1

بحث شده است به طور جدي با پيشرفت هاي اخير در ارتباط بين  -3-1روش هاي رياضی و آمار که  در بخش 

که ماهيت تفاوت بين  5-1اقتصاد رياضی و اقتصادسنجی به چالش کشيده شده است. اين مشکل در فصل 

ادسنجی در ساختن مدل هايی براي تحليل هاي کاربردي بحث می شود، مورد بررسی اقتصاد رياضی و اقتص

در فصل دوم فراهم می کند جايی که بحث انتقادي مدل  5-2قرار می گيرد. اين بحث زمينه اي براي فصل 

 1هاي کالن سنجی در پرتو مباحثات دنباله دار بر روي رابطه بين تئوري و مشاهدات ارائه می گردد.

                                                 
ک رياضيات داريم و يک آمار. اين يعنی يک تئوري اقتصادي داريم ي داريم، ي اقتصاد، رياضی و آمارس بينيد سه حوزهپ - 1

شان را بيان کردند و به رياضی و تئوري اقتصاديي متفاوت از هم بودند. آدام اسميت يا ريکادو تا ساليان سال سه حوزهحوزه ها 

ی به شوند و اينها هيچ ربطي خودشان تدريس میداريم و يک آمار که هر کدام در دانشکدههم يک رياضی  نداشتند. يآمار کار

که -سال پيش اينگونه بود. مرحوم دکتر پيرنيا  250هم ندارند. زمان اسميت و ريکاردو اينها ربطی به هم نداشتند حتی در ايران در 

خواستم اقتصاد درس بدهم گفتم گفتند: وقتی از انگليس برگشتم و به دانشکده حقوق و اقتصاد رفتم میمی -من شاگردشان بودم

اساتيد حقوق خواهم روي تخته بنويسم. تعجب کردند چون مثل اساتيد اقتصاد چ براي چه؟ گفتم: میگچ بياوريد گفتند گ

اي به پا همين که منحنی را کشيدم ولوله .کشيديم یمنحنکردند. باالخره برايم گچ آوردند و ما يک نشستند و صبحت میمی

 ي رياضی است؟ دانشکدهگفتند مگر اينجا .گفتند: در دانشکده حقوق نمودار کشيدند،شد

در سال کتابی را که مرحوم پيرنيا را تذکر دهم.  يت هايش شد به جاست نکته ايحال که صحبت از مرحوم پيرنيا و فعال

فهميد يد نمیخوانترجمه کرد به نام رياضيات تحليلی براي اقتصاد  نمونه عالی ترجمه است طوري که وقتی شما آن را می1343

گويم ترجمه آخرين کار تحقيقاتی يک انسان است. براي اينکه استاد وقتی به به همين دليل است که من می نه؟ که ترجمه است يا

زند. من يک زمانی مرحوم پيرنيا را مسلط است آن وقت دست به ترجمه مینيز زبان  بر  مراحل خوبی از درک رسيده باشد و

سال پيش قبل از تأسيس دانشکده  60کرد. گفت من ها صبحت میبا بچهاتاق من  در آوردم دانشگاه امام صادق )ع( و اينجا

زمانی که  : اقتصاد آب و اقتصاد گندمتا پروژه تعريف کردم 2و آن زمان  تأسيس کردم د، مرکز تحقيقات اقتصادي ايران رااقتصا

 اصالً کمبود آب نبود!

حضور داشته باشد. ايشان مؤسس دانشکده  دانشگاهتا در يد من آن موقع به مسئولين دانشکده اقتصاد گفتم ايشان را دعوت کن

اينکه ببينند او  يبرا گذاشتند هايی جلسهچه  او مورد سياسی دارد. اما همين آدم وقتی مرد چه شد! نپذيرفتند و گفتند اقتصاد است؛

  که بوده است!

ربطی داشته باشند. گفتم زمان مرحوم پيرنيا ربطی نداشت چه  با يکديگر اي حال اين سه حوزه رياضی، تئوري و آمار بايدعلی 

زمانی که  را آغاز کردند درست نهاد سازي 1930از سال  برسد به زمان اين ريکاردو. اين ربط را چه گونه بايد بوجود بياورند؟ 

ن کار را در اقتصاد اسالمی بايد بکنيد. به دادند. شما همياينها کار خودشان را داشتند انجام می با اين وجوداوج بحران اقتصاد بود. 

خوانيد، پشت ذهنتان اقتصاد اسالمی باشد. اگر شما اين کار را نکنيد که می توصيه می کنم که  همه جا هرچهعنوان يک تمرين 
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ش و يت هايمدرن و محدود یاضيبرجسته اقتصاد ر يها یژگي، ویاضيز( با بحث از مبدا اقتصاد ر-1-1

-1نه در بخش يه کنترل بهينظر ياقتصاد ي، کاربردهایو اقتصادسنج یاضين اقتصاد ريمشکالت همراه ارتباط ب

                                                                                                                                                        
است وگرنه نسبت هيچ کس در کشور اين کار را نخواهد کرد. عالقه دارند، اما جديت ندارند. انسان نسبت به امور خدايی اينگونه 

 به امور شيطانی همت دارد. 

توانيم از احاديث و ي که نمیاالن ما يک فقه االقتصاد داريم، يک قرآن داريم و يک احاديث و روايات. اما همين طور

ک علم اقتصاد روايات و قرآن چيزي بفهميم. علم رجال بايد بلد باشيم، درايه بايد بلد باشيم. بعد يک منطق اصوليين داريم. حاال ي

ها زحمت هم داريم، يک تاريخ اقتصاد داريم. يک تئوري اقتصاد هم داريم. اينها همه جداي از هم هستند. فقهاي شيعه سال

. توي ه استکه همين طوري درست نشد ی. کم کاري نکردند . اين معارف اسالمگره بزنند روايات را به آيات بتوانندکشيدند تا 

 بايد ببنييم اين پيوند را چگونه بوجود بياوريم؟  وانيم اين پيوند را بوجود بياوريم؟ اينها جداي از هم هستند،تمياقتصادي ما چگونه 

گفتند نگوييد وحدت حوزه و دانشگاه بگوييد پيوند حوزه و دانشگاه. اين خودش است و آن حضرت آيت ا... مهدوي می

دانيد، اما چقدر روي بازارهاي مالی همه کار کرده روي مباحثی که خودتان میخورند. وقتی گفتيد اين خودش. اما به هم پيوند می

 شود. بنييم به تازگی دارد شروع میکار کرده است. می

ن ها را براي آدرس کردم. يعنی همهکار میفقط روي اقتصاد اسالمی  م،کرديک کار میگشتم بر میاگر من به سن شما 

اش چه دارد؟ نگوييد اسالمی چهخوانيد ببينيد اسالم براي اين . هر چه میبشود ليسم ما متابوليسم اسالمیخواندم. اصالً بايد متابومی

 اش بکنيد. اين دو نگرش متفاوت است. شود يعنی اينکه اسالمیمی

ها بزرگتر از اين مثالً پل گروکمن در تحيل اين بحران مالی امريکا گفته است: اين بحران به دو دليل خطر ندارد: يکی اينکه

تر دانيم لذا راحت( دوم اينکه علم اقتصاد از آن موقع تاکنون رشد کرده است. و ما بيشتر می1929بحران را پشت سر گذاشتيم )

چرا نگران  و می گويد کندگذاريم. پس نگران نباشيد. يک موقع هست که يک مسلمان به اين قضيه نگاه میبحران را پشت سر می

ها خانواده متالشی شوند. بازنشستگان اآلن مشکل دارند. از اقتصاددانان ايرانی يک نفر نپرسيده که سود اين را بايد ميليونچ نباشم؟

دست در اين بحران آيا کسانی که اند؟ شدهمشخص  ي که از اين بحران سود ميبرندبحران توي جيب چه کسی است؟ آيا اين افراد

ها در خواهی بدون ضرر.گاهی وقتاز روانشناسان سوئدي يک تئوري درست کردند به نام زياده؟ برخی شناسايی شده اند داشتند

گويند ريشه اين بحران در اين زياده خواهی است. خوب اينکه در ادبيات اسالمی ها در بنگاه و میشود و گاهی وقتفرد ظاهر می

 يک چيز پيش پا افتاده است.

پيشرفت چالش ها در ارتباط اقتصاد رياضی و  اقتصادسنجی بوجود آمده که آن راو  اقتصاد رياضیيک رابطه ويژه بين 

ان را باال ببريد تي دانشگويد: اگر می خواهيد چيزي را نقد کنيد اول ذخيره. اينجاست که مقام رهبري میاقتصادسنجی می نامند

اخير  يپيشرفت هااگر نفهميم صاد رياضی چيست و اقتاگر نفهميم  اقتصادسنجی چيست، گويی است. اگر ما نفهميم واال مهمل

هاي علم را همه اينها را بايد ما بفهميم. اگر ما بخواهيم توليد علم بکنيم بايد تمام اين پيشرفت م نقد کنيم؟يچيست چگونه می توان

گوييم حاال بايد نهاد سازي شود. دانشگاه امام صادق می چگونه اين کاري را که معمول نيست را بايد بکنيم؟گوييد خواند. شما می

 بايد نهاد سازي بشود.هاي وزارت علوم باشد. واحد يک نهاد است اما اين نهاد بايد يکی از

د و را فهميدي ماهيتش، دي آن با فقه االقتصاد را فهميدي، رابطهدفهميدي ها رامی، بعد از اينکه محدوديتشما در اقتصاد اسال

، نه دنگاه  کني کاربرددر بانکداري اسالمی به عنوان يک مثالي اينها را ظهور همهمی توانيد آن گاه  يگر چيزها را درک کرديدد

 بانکداري اسالمی. اهلل الرحمن الرحيم:د بسماينکه بگويي
 



 9 

اقتصاد  يساز یاضيت ها در ريشناخت منشا محدود يبرا 7-1ک مثال بحث خواهد شد. در بخش يبه عنوان  6

ن نظر به يز مطالعه خواهد شد. اينه نيکاربرد کنترل به يت ها براين محدوديا يتالش خواهد شد. داللت ها

از طريق  ياقتصاد یم اساسيبه مفاه یابيه ارائه خواهد شد که منطق انتزاع به کار رفته در دستيصورت فرض

ت ين محدوديچن يريدر شکل گ يديکل یسازد نقش یمسر يرا م يمقدار يکه فرمول ساز اجزاي بسيار ناچيز

را حاصل کند  يج موجه ترينه بتواند نتايکنترل به ياقتصاد يکه در آن کاربردها یطيکند. شرا یم يباز يیها

 1شود. یارائه م یانيخالصه و مالحظات پا 8-1ت در فصل يرد. در نهايگ یقرار م ین فصل مورد بررسيز در اين

                                                 
کنيم. درست مانند اسالميزه سازي اقتصاد را بيان هاي محدوديت در رياضیکنيم که ريشهدر فصل هفتم ما کوشش می -1

 کنيد.میکنيد، اسالميزه کردن اقتصاد است. شما اقتصاد را اسالمی نمی

سازي اقتصاد. يعنی اقتصاد را رياضی کردند. رياضی سازيش کردند. هاي رياضیم ريشهيگو یم یببينيد چگونه و با چه روش

 همان کاري که موري شيما براي مارکس کرد. 

اي اقتصاد از اجزاي بسيار ناچيز که منطق مدل سازي به کار گرفته شده براي رسيدن به مفاهيم پايه فرضيه اينست که

 ن روش است.يت اين عوامل محدودياز مهم تر یکيکند هاي مقداري را تسهيل میسازيفرمول

که ارتباطات بيرونی اندکی دارد  سازي مقداري بکنيد ضرورتاً بايد برويد از مفاهيمیخواهيد فرموليعنی اينکه وقتی شما می

اين خيلی  y=p(n)تواند کارگشا باشد. ببينيد شما اگر خواستيد بگوييد مثالً  ین مطلب مثال ميروشن شدن ا ياستفاده کنيد. برا

شود و بعد اگر خواستيد تر میمسأله مشکل n2, n1y=f(n… ,3(شود مدل کرد. اما اگر خواستيد بگوييد راحت است. می

گويی چرا شود باشد. میهم می 2چون خطی است . می گويم درجه  مسأله باز هم راحت است n+any=a … +يد.بگوي

بايد ببينيم واقعيت چيست؟  بودن چه ارتباطی با بحث دارد؟ خوش رفتار گوييد رفتار است. شما میوشگويم چون خ. می؟درجه 

توانی چون گير گويم نمیخواهم. مینمی دگويي. میببريدخوش رفتار طرف معادالت را بهگويم خوب بايد اين واقعيت می

 داستفاده کني narrow componentبايد از  داش کنيرياضی دخواهيوقتی که می کنيدواقعيت را رياضی  د. پس ميرويدکنيمی

مفاهيم اقتصاد اسالمی  دبينيیم می آييد ها هستند که خوش رفتار هستند. وقتی  به اقتصاد اسالمی  narrow componentچون 

narrow component زکات را  دخواهي. مثالً میببريد گويم تمام گفته هايم را توي اقتصاد اسالمینيست. اينست که من می

 narrowدر اقتصاد اسالمی که بخواهيم فکر کنيم ديگر  .دش بياورييبرا narrow componentبايد يک  د،توي مدل بياوري

component گويد ماليات هست ولی چيز ديگر هم هست.گوييد زکات همان ماليات است. فقيه مینيست. شما می 

خواهد کند. مارکس وقتی میبينيد دارد خوب عمل میرا از مارکسيسم گرفتم اما می narrow componentاين مفهوم  من 

براي اينکه شما اين   است narrow componentخالص ملی اقتصاد معمولی را نقد کند اين مفهوم را ساخته است. مثالً توليد نا

 توانيد از دانش بگيريد.خيلی از مفاهيم ديگر را هم شما می .م اجتماعی بريده ايدرا از مفاهي

سؤال است. اگر دقت کنيد من هر پاراگراف سؤال مطرح اهميت شويد و آن چند چيز میمتوجه دقت کنيد در اين مطالعه شما 

خواهيد در اقتصاد اسالمی کار کنيد بايد مرتب يدن به سؤال و طرح سؤال موفقيتی است در ساختن نظريه. شما اگر میکنم. رسمی

 دهد. بايد منابع را بخوانيد و سؤال طرح کنيد و به پاسخش برسيد. سؤال مطرح کنيد. اين سؤاالت ذهن را شکل می
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دهد بايد بپذيريم يا می )مستعمين(: ما اقتصاد اسالمی را چون بهترين اقتصاد است و بهترين مدل را ارائهسؤال   

 اينکه چون مسلمان هستيم پس بايد به زور به خودمان بقبوالنيم که اقتصادمان بايستی اسالمی باشد؟

بهترين روش در يک فضاي  جواب : بحث من اين نيست که يک اعتقادي پيدا کنيم و جلو برويم، بحث من

ها نيست. اين سؤاالت مال بيرون دانشگاه است. دانشگاهی است که تعريفی دارد. دانشگاه اصالً جاي اين بحث

خواهی رياضی بخوانی راجع به موسيقی اصالً نينديش. بحث ما اينست گويند اگر مثالً میدانشگاه اينست که می

اقتصاد اسالمی بينديشی بايد بروي تا جزئيات اين مسأله را باز کنی. کار خواهی راجع به اي که شما میکه لحظه

ات را عوض خورد؟ اگر به اين رسيدي برو رشتهتوانيد بگوييد که اين به چه درد میدانشگاه اينست. شما نمی

 کن. 

ی اينکه بايد يعنی اينکه شما دلتان بر اين سمت است. يعن )ع(وقتی که آمديد توي محيط دانشگاه امام صادق

يک فرضيه را مطرح کنی و عمرت را پاي آن بگذاري. متأسفانه االن مردم ما کار علمی را با کار بيرون يک 

گويم  نمی –هاي الهی ي خودش را دارد. بحث من اين اينست که آيا ارزشدانند. ولی  کار علمی حوزهمی

هاي اقتصادي قابل کشف نيست؟ شما ساس تئوريتواند کاشف از حقيقتی اقتصادي باشد که برامی –اسالمی 

 گوييد اين سؤال را نکن. می

 

 
                                                 

1 - utility 
2 - pain and pleasurethe mechanics of  
3 - modern mathematical economics 
4 - attitude 
5 - classical mathematic economics 
6 - application 

                                                                                                                                                        
 صلوات ...

 



 باسمه تعالی

 جلسه سوم

 کتاب ین سوال اساسييتب -1

ات در ياضير يريبه کارگ يت هايشه، منشأ و محدودين است که ريرا خاطر نشان کنم و آن ا يمن نکته ا

ن سؤال يبه ا یت بخشيم پاسخ رضازياليو هم در سوس يه داريدر سرما هم يست؟ در مطالعات اقتصادياقتصاد چ

کرده ام  ین مطالعه سعيمن در ا .است که هنوز محل تأمل و کار دارد يباز يک مسأله ين يداده نشده است و ا

درست  يه ايکنم و خودم فرض يگفته اند جمع کنم و نظراتشان را دسته بند يه داريهر آنچه اقتصاددانان سرما

ل خاص ين مسائل نپرداخته اند. آن هم داليست هم به ايالياقتصاددانان سوس کردم که آن را مطرح نمودم.

 خودش را دارد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.

 ن سؤاليت ها در قبال اياليموضع سوس -2

 يکوچکتر ين سؤال پاسخ نداند بهتر است آن ها را به گروه هايت ها به اياليم چرا سوسيينکه بگويا يبرا 

ست ياليقتصاددانان سوساز ا ین است که گروهيا ن امريل ايک دليابد. يش بيل ما افزايم تا قدرت تحلييم نمايتقس

ن مطالعات يو چ يشورو يفضان ن مسائل آگاه نبودند و در درون همايندارند و به ا يیآشنا یاضياساساً با ر

 ن کار را کرد. يراس چرا ان نداشتند که مثالً واليبه ا يارو کدادند  یخود را انجام م

ن را در قالب يداشتند ا توجه یاضيل ريبودند که اگر به مسا یم کسانزياليسوس يحوزه گروه دوم از اقتصاددانان 

و  ين نظام اقتصاديب یتنگاتنگ يد رابطه يم مارکس بايکردند چون بر اساس تعال ینگاه م کيبرنتيسا يمدل ها

وجود داشته رگر و امثال آن ه طبقه کايژه روحيبه و یاجتماع یروانشناس یو حت یاسيو نظام س ینظام اجتماع

ش که يسال پ 30ادم هست که يکند. من  یدا ميپ یک معنيبرنتيسا يرچوب مدل هان مسائل در چايو اباشد 

ک را يبرنتيسا يمختلف مدل ها ير بخش هاين زين روابط بيدم که ايکش یکردم چارت ین مسائل کار ميا يرو



ن يا لين دليبود. به هر حال و به ا یست و نمودار جالبيچ یاقتصاد سنج يرقش با مدل هاداد که ف ینشان م

 و... . ؟راس چه گفتپرداختند که مثالً وال ین نميبه ااقتصاددانان 

ه يزم را وارد سرماياليسوس یکردند به نحو مقتض یاند که سع یشود تصور کرد و آن کسان یهم م یگروه سوم

 يها يتئور درزم را ياليسوس یاساسل يمسا يبه نحوکردند  یسع يمثل اُسکار النگه و کُرنا یکسانکنند.  يدار

نها اعتقاد ين بود که ايآن ا یل اصليد دليدرآمده است. شا یز قشنگيچ حاصل کار واورند يب يه داريسرما

 یبعد از جنگ جهان يشورون که يژه اينبودند به و یراض يسم داشتند اما از حکومت شورويبه مارکس یقيعم

و آوردن  يگر با عنوان آزاديک حکومت ديستند که ين ینها اصالً راضيانها حمله کرد و يا يدوم به کشورها

نها معموالً پرخاش کردند و دل ين ايبنابرا .است ن استثماريخود ا ،نها حمله کنديکشور ا عدالت و رفع استثمار به

ش به يگرا یمبود طبعاً ک يه شورويکا به هر حال عليداشتند و چون امر ياز حکومت شورو ياديز یدگيرنج

 .سم داشتندياعتقاد به مارکس یکردند و از طرف یدا ميکا پيامر

و آن اقتصاد  يسم، تنفر از حکومت شوروين مارکسيشد ب يزير کردند و افکارشان چين مثلث گين در ايبنابرا 

 یک معجوني. و یاما نه دلباختگ يه داريبه دانش اقتصاد سرما یو احترام يزم متأثر از حکومت شوروياليسوس

 یاست م يه داريسمت اقتصاد سرما یکه کم ید. کسيآ یخوشش م یباست و هر کسيدرآمد که خواندن آن ز

سم را دوست دارد يکه مارکس ید کسيآ یبد است خوشش م يکه با شورو یخوبست کسن حرف ها يد ايگو

 يالديم 60و  50 يع رشد کرد. دهه يسر یلينها خيا يشه هاين است که انديهست ا یند آن جا همه چيب یم

ن ها بود که يس کردند و هميکا تدريرفتند در امرکا گرفتند. و نوعاً يامر يدر دانشگاه ها يینها مقامات بااليا

النگه چپ  يشه هاير اندي، پل باران تحت تأثيزيمثل پل سوئ یباً راه انداختند. بعداً کسانيرا تقر يیکايچپ امر

که  يشورو یکا. بعد از فروپاشياست در امر یانيک جريداد دارد و تمم ارا بوجود آوردند که هنوز ه يیکايامر

ک يرا درست کردند و  یک گروهينها يکردم ا یب مين مسائل را تعقيبودم و ا )ع(من در دانشگاه امام صادق

 يدر دانشگاه ها یمرتب جلساتو کردند  یو مدت ها بحث م iسم مُرد؟يا مارکسيآرا مطرح کردند که:  یسؤال



را خوب اسکار النگه  يه يد سه جلد کتاب سرماينها را خوب بفهمد باين که آدم ايا يمختلف داشتند. برا

 .است یاسيل اقتصاد ساصومثل کتاب والراس و کتاب مارشال ن که اسم کتابش يبخواند. مثل ا

در اقتصاد  یاضير يشه ين سؤال که رين ها هم به ايزم که ايالياز اقتصاددانان سوس يگرين هم گروه ديخوب ا 

ک است ينزد يبه مسائل اقتصاد یلين ها هم خين که ايا یکيز است: يل آن هم چند تا چيست نپرداختند. دليچ

ن که در يرد. نه ايگ یکمک م یاضيکند و بعد از ر ین در درون اقتصاد دارد فکر ميدهد ا ینشان م یعني

ن افراد طبعاً يست. اين طورياسکار النگه ا يبه اقتصاد ربطش دهد. کارها يک جوريفکر کند و بعد  یاضير

پردازند  ین نميچه بوده است چندان به ا یاضيشه ريم اصالً ريند: بسم اهلل الرحمن الرحيند و بگويايتوانند ب ینم

تند آن کار را بکنند خواس ینها نميبرند. و ا یر سؤال ميرا ز يه داريد سرمايق بپردازند اقتصاد جديچون اگر عم

با  (ريناپذ یآشت یدشمن) یستيبه اصطالح خودشان آنتاگون یبودند که دشمن يیست هايک مارکسين ها يا

 يم. شورويکا نداريبا امر یم وليه دارير با روسيناپذ یآشت یگفت ما دشمن یم نداشتند. مثالً مائو يه داريسرما

 يسم را بر همه يمارکس یگفت ما موقع یاست. و م یستيآنتاگون یک دشمنين يما با چ یگفت دشمن یهم م

ن ها ين ايسم را منحرف کرده است. بنابراين مارکسيچون چ مين ببرين را از بيم که اول چيکن یما حاکم يدن

م. اسکار يکن نگاه یفرهنگ لحاظد يبان ها يابه نداشتند. عرض کردم  يه دارير با نظام سرمايناپذ یآشت یدشمن

، يشورو يکتاتوريمثلث تنفر از دشدند و در آن  يه داريسم وارد سرماياليدگاه سوسيگران را که از ديالنگه و د

به  يک نوع تعلق خاطريبود  يکا دشمن شورويسم، سوم به هر حال چون امرياد به مارکسيز یدوم دلبستگ

نستون، يمعروف مثل پر يدانشگاه هان ها آمدند در ين خاطر بود که اي. و به هميیکايبه اقتصاددانان امر ينحو

ل ييا و يکنم مثالً کلمب یجالب است اآلن که من نگاه م یليگرفتند. و خ یعلم يباال یليا و... و مقامات خيکلمب

 ب است. يعج یليخ که ست هاستيونين ها آنجا رفتند، کالً دست صهيکه ا

 یخيدگاه تاريرا از د يه دارينظام سرما بودند که يیست هايکه اآلن به ذهنم آمد، مارکس يگريک گروه دي

ن کردند و در آنجا به اجمال کاربرد يرا تدو يه دارينظام سرما يشه هايخ انديبه اصطالح تار نگاه کردند.



ن نکته از يه اد بيشه ها را نگاه کردند ضرورتاً بايخ تحول اندين افراد چون تاريادر اقتصاد را نگاه کردند.  یاضير

 ینم یاضين بود که ريداشتند و آن ا یک اشکالين ها ياما ا پرداختند، یوارد اقتصاد شد، م یاضير یچه زمان

که  يق بروند در حوزه ايعمن طور يتوانستند ا ین نميبه مسائل داشتند. بنابرا یدگاه ادبيشتر ديب یعنيدانستند. 

شه اقتصاد ينه انديدر زم يا یکتاب عالن ها، يا يلذا کتاب ها. غور کنند نداشتند یآگاه خودشان از لوازم بحث

چون شوند  یکنند و از کنارش رد م یات را لمس مياضيند ريآ ین ها ميم که اينيب یم یاست. ول يه داريسرما

 گر.يک گروه دين هم يندارند. ا یآگاهن مسائل يبه ا

گفتند اصالً  یبودند و ملسوف يدانستند و ف ینم یاضيخود مارکس و انگلس هم نپرداختند چون اصالً ر یحت

سم من جمله يمارکس یروان اصليآن پ.است  یکه اآلن گفتم نکته مهم ين نکته ايبه نظر من ا ست.ين نيمسأله ما ا

نند چه ياورند ببيکورنو را دربنپرداختند؟ مثالً بروند  یاضير ين ها چرا به مسأله يخودش، انگلس و دامادش، ا

 ن گونه است؟يکار کرده است به نظر شما چرا ا

 د که کورنو تا زمان ...[يشده است شما خودتان فرمود ینم یآن دوره توجهن: ياز مستمع یکي] 

گفتم  ،شروع کردم ین مسائل مطرح نبود. من وقتين است که تا آن دوره اصالً اياصالً پاسخش ا .درست است

سم خودش يکه مارکس یبود. وقتسم يدر اقتصاد عکس العمل به مارکس یاضينست که کاربرد ريه من ايفرض

 یاضيبه ر یسال کس 30ن فاصله يدر ا .ديسال طول کش 30به آن نبود حدود  یمطرح شد هنوز که عکس العمل

کدام  ؟ستيدر اقتصاد چ یاضير يشه هايند رين نداشت که برود ببيبه ا ینداشت و لذا مارکس توجه یتوجه

 ت نهينه کتاب آدام اسم .یچ کتابيه به اقتصاد نگاه کند؟ یاضيدگاه ريکتاب در زمان مارکس بود که از د

 ندارند. یاضيدکاه ريد چ کداميکاردو هير

ست ينست که مارکسيلش هم ايک دليبه اقتصاد نداشتند  یاضيست ها نگاه ريکه چرا مارکس يم بندين تقسيهم 

ن مسأله يکردند ا یم ینها زندگيکه ا یچون زمان .ن مسأله نپرداختنديبودند به ا يشروان فکريبزرگ که پ يها

فست را نوشت. آن موقع يتازه مان 1848کتابش را نوشت و مارکس  1833اصالً محسوس نبود. مثالً کورنو 



بود،  ثروت ملل یاضيق در باب اصول ريد اسمش را که تحقيرنخ یمارکس بچه بود. چون کتاب کورنو را کس

ت حاال ين وضعيا يدند. تويگذاشت باز هم نخر يگرياسم د د. دوبارهيکتابش را نخر یباز هم کس عوض کرد.

ن سؤال يبه ا یتيسم عنايز کند؟ چون رهبران مارکسيخواهد آنال یچ کس نميرا که ه ید کتابيايمارکس ب

 نداشتند. یتيروانشان هم عناينداشتند. پ

 در اقتصاد یاضين ورود رييتب -3

بحث دخالت  يسم شورويمقابله با نفوذ مارکس يبراکه  1945تا  35 مثالنز يبعد از ک تارود  یمجلو ان ين جريا

 يمرکز يبانک هابرنامه و  يسازمان ها دخالت دولت، يبراد يبا که دولت در اقتصاد مطرح شد. آن وقت

به  يمدل ساز و يمدل ساز یعنيخواهد  یم يزيبرنامه ر يالگو ن امريو ا .ن ها فعال شدنديبشود ، ا يزيبرنامه ر

ن رو بود که جامعه اقتصاد ي. از ااست یاقتصاد سنج معادلکه  در اقتصاد است و آمار یاضيکاربرد ر يمعنا

سم به اروپاست يد مارکسي، تهدیشرق يزم به اروپاياليسوس يه ن ها همه به خاطر توسعيشکل گرفت. ا یسنج

ن را نگفته است يچ کس ايه ه من استين فرضياورد. خوب ايشود تا دخالت دولت را ب ینجا مطرح مينز ايکه ک

ک يشود نه  یم یاسيک ابزار سيل به يتبدنز يشود. ک یف ميضع یلينز خين کار را بکنند کين که اگر ايا يبرا

 کند. ید نميين را تأيا يه داريچ اقتصاددان سرماين هي. بنابرایو دانشگاه یمتفکر علم

و  1930،  یجامعه اقتصاد سنجمثالً   1930د مبدأ آن را يکه داد يجزوه ا درد ياستاد ببخشن: ياز مستمع یکي]

 نز است.[يکتاب ک ين ها قبل از بحث هاياست ا 32

د که مطلب يده ید نشان مين سؤاالتتان داريشما با ا .راس استن در واقع ادامه بحث واليد. ايفتخوب گ يآر

ک ين طرف آغاز شد: جِوونز که يهم از ا انيک جريد ينيبب .ديکن یات را نقد ميد نظريدستتان آمده است و دار

 40نوشت که  یکتاب .شود یکه کتاب مارشال نوشته م 1910د تا يآ ین ميحدوداً( ا 1870دارد ) یفاصله زمان

 یم یوالراس را در پاورق یتعادل عموممارشال  بود. يقدر قون يا یعنيا بود. يدن يدانشگاه ها یسال کتاب درس

بلد نبود. مارشال شاگرد اول  یاضين که مارشال رينه ا ،نداشتند یتيهم به والراس عناتا آن موقع  یعنيسد. ينو



جاها از کتاب مارشال نمودارها در  یلين بحث ها نداشتند. در خيبه ا یتيچ عنايباز هم ه یج بود وليکمبر یاضير

ک يآمد و  ين طوريا انيک جرين يندارد. بنابرا ین ها ارزشيد ايگو یآورد. م یاست و در متن نم یپاورق

نه ها واقعاً آماده بود که ينز مسائلش را مطرح کرد زميکه ک یسم به وجود آمد و واقعاً زمانينينزيبه نام ک یانيجر

 دند.يرس ین ها به آن مراحل نميآماده نبود ا راگ

 یاقتصاد سنج يمدل ها روانشيپنز و ي، ککيبرنتيسا يبه موازات مدل ها ان به وجود آمدين جرين که ايبعد از ا

به  يبه نام کنترل تئور یاضيدر ر يگريان ديک جريدر علم اقتصاد رشد کرد تا  یرا آوردند و اقتصاد سنج

iیميخودتنظ يستم هايلدبک ها که سيکلوزلوپ ها و ف یات مهندسياضيدر روجود آمد و  i د در يو با هستند

ن ياز گرانيو درمنگام يدر دانشگاه ب یاستاد مهندستن يتاس يمثل کارها يی. کارهاجاد شدنديآنجا مطالعه شوند ا

 . لنديقب

 يبرودت آن به حد يکه درجه  ید وقتيخچال را نگاه کنيک يست؟ فرضاً يچم يخودتنظستم يکلوزلوپ و س

 یستم مينگ سيتيوليسلف رگن يشود به ا ید وصل ميآ یم يک حدياز  یشود و دوباره وقت یرسد قطع م یم

شود و قطع  ین سنسور متوجه ميرسد، ا یم يک حدياتاق که به  ياگر دما گذارند، یسنسور مک يند. يگو

 است.م يخود تنظند يگو ین ميبه ا شود ید وصل ميايب نييکند دوباره اگر دما پا یم

iاطالعات را مشاهده یکين يبنابرا i iنه يبهک يکند. تا به  یکنترل م يگريد و آن ديگو یم يگريکند و به د یم

iيا v نز يدا شدند گفتند مدل کيپ يک عده ايفعال بود. آن وقت  یليخ 1952-3 ين ها در سال هايرسد. ا یم

 و اقتصاد بود. یوند مهندسين پياولن يو ا is-lmدستگاه  ينز را بردند توياست. مدل ک ميخود تنظ ستميک سي

ن اقتصاددانان و يبکه  ين جلسه اياولپرونده . شود یوارد اقتصاد م یمهندس 1950 بود از یاضيآن زمان رتا 

ن در ياجالب است که  یليشد؟ و خ یگفته م يزيکه در آنجا چه چ ه امآورددرمن مهندسان برگزار شد، را 

 به ن بارياول ياست و اقتصاددانان برا يیس در علوم فضاين دانشگاه انگليبهترلد يف لد برگزار شد. کرنديکرند ف

 3-2نار يسم نيباست. و در ايسابقه اش ز یلين خينشستند و ابه گفتگو و با مهندسان رفتند  يیدانشگاه علوم فضا



لدبک ها و کلوزلوپ ها يمثل ف يکنترل تئور يشرفت هاين پيا ک جلسه اش را گذاشتند که چگونه ازيروزه 

دند و گفتند که دند. بعد وارد بحث شيهم رس یج خوبيکه در آنجا به نتا استفاده کرد؟ در اقتصاد شود  یو... م

ر يرا اصالً کنترل پذ يه دارينه کرد و اقتصاد سرمايشود کنترل به یرا م یستيک اقتصاد مارکسيفقط و فقط 

 ن روش ها مثمر ثمر نخواهد بود.ين کاربرد ايست. بنابراين

برنامه  ي.... که باز هم تو يل هاي، خود تحلیرشد چند بخش يمدل ها از قبل ، 60که قبل از دهه  يی]بحث ها

 نبود؟[ يشورو آن یاضيربود باز هم سرمنشأ  50فکر دهه و  هستند يزير

شد که  ن مدل کالن بحثينز مدل کالن درست کرد بعد در اي. چون کندهستنز ياز کرشد مُلهم  يمدل ها ر،يخ

چند ند يگو یمو  ، هستندبود یاضيکه از نوابغ ر يدومار و قبل از آنها رمز و هارود افتد. یرشد چگونه اتفاق م

معروف است و  يکالن مدل رمز کرد که هنوز در اقتصاد یاضيدر ر يکار کرد و چند تا نوآور  اقتصاد درماه 

ن هم متأسفانه در ي. انوشت ک جورناليمقاله در اِکانامدو  .کند یبحث مرا  vنهيمصرف بهاست که  یآن مدل

 شتر دريلد بياو يکارهااستفاده کردند.   viراتيين ها از حساب تغي( فوت کرد. ایسالگ 27-28)در  یجوان

 نه برسند. کاريبه يک نقطه يبه  یعنيکنند. نه يبهنقطه را خواهند  یمن ها ي. در واقع ابودند راتييحساب تغ

viايپو يزير برنامه i نهيکنترل بها يvi i i ،یمن جا يد از ايگو یلر ميدگاه اوير است. در ديک مسي ينه سازيبه 

رات يي. حساب تغاست راتييتغ حساب ن بحثيام. ينده برسيدر آ ينه ايهب يک نقطه يم به يم حرکت کنيخواه

ه ين ها که اواخر صفويتز و ايپنيال يبوده است. کارهاا قبل از او يت يزمان آدم اسملر همي. اولر بوده استياز او

 A ين است که من نقطه يداد ان انجام يگيکه را يکار .ش را انجام داديلر کارهاينه ساز شد که اويزم ندبود

نست که از چه يا مهم من يبرسانم برا Bست که خودم را به ين مهم نيمن ا يبروم. برا Bخواهم به  یهستم و م

که در  ینهاست. تمام مطالعاتيلر و ايده تر از کار اويچيپ یليخباشد. کارش  نهيبهر ين مسيبرسم و ا Bبه  يريمس

ک ين دايپ 1970در سالبود. رات ييحساب تغ با استفاده از 1968-9نز تا يشد، بعد از ک انجام يرشد اقتصاد

 یآبک یليخ يک رساله يکه  نوشت یک در اقتصاد سنجينستيدترم يدر کاربرد مدل ها اش را يرساله دکتر



« ک کنترلياِستوکاست»در  يتر يقو یليخرساله  یرانيدان اياضي، ریانيومرث پرنيدو سال بعد از آن ک بود.

غ کردند و بعدها معلوم شد که يک را چاپ کردند و تبليان ديکتاب پ یبه آن توجه نکرد ول یکس یمنته نوشت

 .غ شديتبل کين دايپ ين همه رويخود نبود که ا یست است و بيونياقتصاددانان صه یاصل ياز حلقه ها فرد نيا

ر يزم امکان پذياليفقط در اقتصاد سوس ايپو ينه سازيبهو گفتند دان شدند يوارد م ين اقتصاددانان شورويبنابرا

 يست به طور مشخص وارد حوزه يم اقتصاددانان مارکسينيب یخ ميهست که ما در تار يین جاين اولياست. ا

ن مال ماست. به يند ايگو یدارند. م يدگاه انحصاريکنند بلکه د ینقد نمشوند و  یدر اقتصاد م یاضير یابيرزا

 یاضياستفاده از ر يبرا یليچه دلراس، پارتو، دالرک و.... د نقد کنند نپرداختند. مثالً واليباآن قسمت که 

در چارچوب  کنند. یم يه پردازينظرزم ياليارچوب سوسدر چ ن که موضوع آن ها نبود. آنهايا يبرا داشتند؟

 در رست کرده اند و کالد یخاص يکنند. حسابدار یمم يتنظرا  يو مستعمرات شورو يزم اقتصاد شوروياليسوس

 ینم ن طور شد و چرا آن طور نشدين که والراس چه گفت و چرا ايکنند. به ا یدارند فکر م يگريد يفضا

جشن و سرور گرفته  در اقتصاد نهيکنترل بهکاربرد  يبرا ونيدند غربيبه بعد که د 65ا ي 1960. اما در پردازند

در اقتصاد بحث ها ن ياستفاده کرده اند و اصالً ان يگياز کار پونتران ها ين ها برخورد و گفتند که اي، به ااند 

تا مؤسسه  4داشتند ، که ن يلن یاضيبه نام مؤسسه اقتصاد ر یمؤسسات يک سري یاست. حت دار یمعن یستيمارکس

ن يست و اثبات امامتعلق به  ن ين بود که اين ها را من نوشته ام. و عمده بحثشان ايدر اقتصاد داشتند که ا یاضير

 هوده است.يک کار بيدر آن  نهيکنترل به يها يست و استفاده از تئورير نيکنترل پذ يه داريکه اقتصاد سرما

 لذا:

مورد توجه چ وقت يهدر اقتصاد  یاضير يت ها و دستاوردهاي، محدودیشه ها، مبانير یبررس (1

 ست قرار نگرفت.يالياقتصاددانان سوس

چون ما  .قرار نگرفت زين يه داريمورد توجه اقتصاددانان سرماکنم  یکه من بحث م یقين طريبه ا (2

ن طور يد ايبرو یعنيند يگو یکه م يساز ین بومياست. ا يیلذا بحث نو ،ميزن یر آبش را ميم زيدار



ل نپرداختند. يم به چه دلييد بگوينپرداختند و بابه آن  ست ها ياليسوسکه  يزيد. چيکارها را بکن

ن را بزنند. خودشا يه شيرخواهند  ینمکنند چون  یه نگاه نمين زاوياز از ين يه داريمااقتصاددانان سر

ند از يگو یاست که اصطالحاً م يین نوع بحث ها، بحث هايا م؟يم بکنيتوان یم يا چه استفاده ام

سر  يتو یکي، د يگذاشته ا تانير پايرا ز شهياند ن دويا یعنيد. يکن ید نگاه ميدار يموضع استقالل فکر

 د.يزن یم يه داريسر سرما يتو یکيد و يزن یست مياليسوس

کنند.  یم يد که بچه ها دارند با آنها بازيک گردو نگاه کنيرا مثل  يه داريزم و سرماياليد سوسيشما با 

نز يگر مارکس و کيد ،ديايذهنتان ب ين تويرالمؤمنيمثالً ام ،یاله يد به باورهايه کنيکه شما تک يلحظه ا

. لذا ديزن یسر آن م يتوو  ديگذار ین ميا يشوند که پا رو یمن يزم يهرزه رو يمثل علف هاو... 

 یه گاهيک تکيما  یعني ياست. استقالل فکر يبر استقالل فکر یمبتن ياز نحوه مطالعه ک نمونه ين يا

ه گاهمان يم تکيديخوب نرس ،ميبه جواب هم اگر نرس .ه گاه ما چه هست؟ ائمه ما هستندين تکيم. ايدار

اعتقادات  يسر کيد و يدار یاز نظام اسالم يیده هايا . شما به هر حالرسد یکه هست. عقلمان نم

د يباد يگو یم يست. مولوين نيکه اآلن هست، ا ين اقتصاديا دينيب ید ميکن ی. نگاه مهستند یاسالم

ر کوه است. يز يمثل جواهر ،ست. علم مکنون استيکه ن يیهر جاک ي. علم ديعلم بشوعاشق 

، آن پرده ديبرو ن حد جلويت دارد. آن وقت اگر تا ايمسؤول يبولدوزر علم، عشق است. عاشق که شد

 شود. یبر شما مکشوف م یق علميدارد و حقا یخودش برم ياز رو

 ک مثاليکا به عنوان يبه بحران آمر ینگاه -4

، به من آمده بودند به دانشگاه عالمه  يعده اه يدانشگاه سورروز از يد. دينيکا را ببير امرين بحران اخيشما هم

؟ گفتم ياست گفتند چه طور يک نظام استثماري يه دارين نظام سرمايد. من گفتم ايکنن ها بحث يگفتند با ا

 ريخکند؟  یانه رشد ميم يايقا و آسيانه و افرياقتصاد خاورم یعيا به طور طبيکا رشد کند، آيد اگر اقتصاد امرينيبب

 یت ميسرابه همه جا  مار شوديماند. اما آن که ب يطور از اقتصادها همان یليکا رشد کرد اما خياقتصاد امر



ض شود يمراگر است که  يکا موجوديشد. امرک سوم يمت نفت يق ،گرفت يماريک بي کاياقتصاد آمرکند.

 یاما وقت دوشد، یمچون قدرت دارد . تا سالم است ستنيکند. معلوم است که استثمار هم یا را آلوده ميدن

را در  يگريخودش خوب شد د یکند اما وقت یض ميرا مر يگريدهد و د یاش را وا م يماريض شد بيمر

 یعنيرود.  ین آمده و دالر دارد باال مييا پايمت سهام در دنياآلن ق به طور مثال .کند یاستثمار م یضيحالت مر

مت به کف خودش ين قيا یارزان شده را بخرد. چون وقت یصنعت يدهان واحيتواند تمام ا یم ين دالر قويا

باشد  ياست که هم قو ين موجوديخرند. ا یند و ميآ ین هاست ميبرسد و دوباره بخواهد باال برود پول دست ا

 یمارکس را م يتئور گرياست. د يد. اصالً ذاتش استثمارکن یف شود استثمار ميکند و هم ضع یاستثمار م

 . ديفهم یم دين که نگاه کني؟ به همديچه کار کن ديخواه

ا يآ؟ نه. باشد الگوتواند  یک کشور مي يبران يگران زنده است. ايخون د يه يکه بر اساس تغذ ین نظاميحاال ا

 یکه مراجعه م ان؟ به قلبتالگوست  زين یمک کشور اسالي ين اقتصاد است، برايا يکه مبنا يیها ين تئوريا

ن است که ياقتصاد ا يتئورکند  یدش مصرف ميش از تولياست که ب يکا تنها کشورينه. امرد يگو یم ديکن

چرا سالم  پس دارد یشه بدهيکند. هم یدش مصرف ميش از توليبکا يآمر یول ؛د کن بعد مصرف کنياول تول

  مکد. یمگران را ين که خون ديا ياست؟ برا

 یمتن خوان -5

 یاضيدرباره مبدا و مفاد اقتصاد ر یاتياقتصاد: فرض يساز یاضير -1-2

فراهم کند. اکنون  یتعمقات آت يبرا يه ايم پايدواريم که اميکن یمطرح م یخيتار يما بحث خود را در بستر

در مسائل  یاضير ياست که از روش ها يسنده اين نوياول يیايتاليدان اياضيوا ريرفته شده است که شيپذ

از اقتصاد  ین مثال واقعينوشته شده است اول 1711رامون پول که در سال يپاستفاده کرده است. کار او  ياقتصاد

در  یاضيج ريها و نتا يا، تئوريف، اصول موضوعه، مالحظات، قضايتعار ياست که در آن انگاره ها یاضير



، یاضيکه در فهرست کتب اقتصاد ر یزمان یعني 1871ن اثر تا سال يل پول استفاده شده است. هرچند ايتحل

 دار شد کامال مغفول ماند.يچاپ شده جونز پد ير نوشته هايادبودها و ساي

ان ساز يجرنوبل اثر جر یس آکادميون و رئيدر ل یاضيکورنو استاد ر 1838وا در سال يسال پس از کار ش 127

 یاضيصاد رن اقتيخود در اقتصاد را تحت عنوان ..... منتشر کرد. اقتصاددانان امروزه متفق القولند که تولد نماد

وا، منتشره در ين است که چرا کتاب شيا يدين سؤال کلياست که کورنو کتاب خود را چاپ کرد. اول یسال

که قبل از چاپ اثر کورنو منتشر شده  یاضيدر اقتصاد ر یقاتياثر تحق 38حدود  یعنيا آثار مشابه آن ي، 1711

دانند؟ چه  یم یاضيکورنو را آغاز اقتصاد رن رشته شناخته نشدند و همه کتاب يش آهنگ اياند به عنوان پ

ت بوده است ين موفقيکورنو موجب ا یاضيت ريا مزيان ساز شناساند؟ آيجر ياثر کورنو را به عنوان کار يزيچ

 م گشت.ين سؤاالت باز خواهيبه ا 5-2-1ا .....؟ ما در فصل ي

ک نسخه از ي یدر طول چند سال حت» شد:  یا کم توجهي یتوجه یدر هر حال در آن زمان به کتاب کورنو ب

 يدر کتاب و حذف فرمول ها ید نظر اساسيسنده تالش کرد با تجدينو 1863ن کتاب فروش نرفت. در سال يا

ن کتاب را يکورنو ا 1876ن زمان کتاب ...... در سال ين اثر غلبه کند. در ايبه ا یعموم یتفاوت یآن بر ب يجبر

 یاضيمن ر ي. چری. بیج« نکرد. یجه تفاوتينت یتر و تحت عنوان .... چاپ کرد ولار ساده يبس یمجددا به شکل

بر کتاب کورنو منتشر کرد که تنها بازشناخت کتاب محسوب  يده صفحه ا يمرور 1857در سال  يیدان کانادا

ش يپ 26ا کند. در صفحه يتوانست نقش مهم اثر کورنو را اح 1871شود. سرانجام کتاب جونز در سال  یم

ن موضوع را به خود يخ ايقابل توجه در تار یگاهيست جايبا ین اثر ميا» کند که  یگفتار جونز خاطرنشان م

مانده است تا از  یمن باق يبرا يیس هنوز جايان مردمان انگليب است که در ميار عجياختصاص دهد. و بس

 «آن بحث کنم يارزش ها

نقطه   یاضيد: ابداع روش ريگو یچاپ شده است م 1891اثر خود که در سال  109ز در صفحه يشر نيف

علم است.  يبه فضا یاسيورود اقتصاد س -مييچه بسا به گزاف نباشد که بگو -ک مرحله از رشد است ين يآغاز



سندگان تا يبدون اوج بودند. تمام نو یاضير يار صورت گرفته در روش هايبس يتالش ها یقبل از جونز تمام

ن مسئله ما يا« تن داده بودند. یر خاک درآورد به گمناميخود از ز یکه جونز کتب آنها را در کتاب شناس یزمان

ر يک تعامل قابل توجه اثر کورنو با سايسازد: چرا اقتصاددانان کالس یرهنمون م يدين سؤال کليرا به سمت دوم

 نگرفتند؟ يا جديرا به طور کامل مغفول گذاشتند و  یاضيدر اقتصاد ر یقبل يکارها

ن است که: چرا کاربرد يشاره کرد ا يدين دو سؤال کليکه که در ارتباط  با مسائل باال به ا يتر یانينکته بن

بدون  یکيزيگر اگر علوم فيز نبوده اند؟ به عبارت ديت آميدر اقتصاد تاکنون چندان موفق یاضير  يروش ها

ن يفتاده است؟ ما اين هنوز جا يل اقتصاديدر تحل یاضيت ريابند چرا قدر و اهميانستند توسعه تو ینم یاضير

 م داد.يند مورد آزمون قرار خواهيآ یم یکه در فصول آت یاتينکات را در متن فرض

 1یاضيه در اقتصاد رياول يشرفت هايه ابهام دبرو در پيفرض -1-2-1

                                                 
پس من خاطر نشان کنم که چند فرضيه بود که اين ها را خود من ساختم. البته نه اين که خود من ساختم کارهاي ديگران را که  1 

 يکی يکیخواندم ديدم اين ها هستند که می گويند چرا تا به حال رياضی در اقتصاد کاربرد نداشته است. من می خواهم اين ها را 

 رد کنم و بعد فرضيه خودم را بياورم. فرضيه ي من اين است که ورود رياضی در اقتصاد عکس العمل به مارکسيسم بوده است. 

ی يعنی اين که همين اينسدنتاليت .فرضيه ي اينسِدنتاليتی دبرو :اولين فرضيه اي که من در مطالعاتم به آن رسيدم فرضيه دبرو است

د تحوالت اوليه اقتصاد رياضی نو می گوينِف اَراقتصاددانان رياضی معروف غرب است. دبرو و کِ . دبرو يکی ازجوري يکهو شد

دبرو می گويد: اقتصاد رياضی از ناکجا آباد آمد و رشدش هم رشد علف هرزه اي بوده است معلوم  .خيلی تصادفی بوده است

داريم که جهت دارد.اقتصاد اقتصاد رياضی مدرن را مااوليه بعداً  پيشرفت هاي نيست به سمت چی رشد می کرده است. البته

 . است گسسته بوده نيز رياضی از ناکجا آباد آمده و رشدش هم علف هرزه اي بود و در عين حال از هر جريان فکري مدرن در دنيا

می کنند.  ي دبرو حمايت نشان می دهد بسياري از کسانی که در تاريخ عقايد اقتصادي مطالعه کرده اند از اين فرضيهمن مطالعات 

ی هم اين فرضيه حمايت شده است. نظريه دبرو اين است که بسياري از پيشتازان نظريه اقتصاد ضاقتصاددانان ريا حتی از جانب

بدون اين که بتوانند روي اقتصاددانان هم رفتند دنياي فراموشی  بهرياضی از ناکجا آباد آمدند و حرفشان را زدند بعد دو مرتبه 

سال نه روي اطرافيانش تأثير  40مثالً کورنو را می بينيم که  تأثير بگذارند.يا اقتصاددانانی که بعد از آنها می آيند دشان ه ي خودور

گذاشت نه روي آيندگان. کسی که تازه کتابی نوشت که عنوانش شبيه کتاب آدام اسميت بود: اصول رياضی ثروت ملل. در يک 

دبرو اين طور می گويد: دبرو ظهور اقتصاد رياضی را يک اتفاق تاريخی می داند. پيشرفت هاي  بحث مشابه اما خيلی قشنگ تر

تا تصادف  2اتفاق افتاد. دانشگاه لوزان مسؤول  1838اوليه در اقتصاد رياضی با چند تصادف علمی اتفاق افتاد. يکی از آنها در 

ارائه داد. والراس  1870دسامبر  16ريخی علمی خودش را در تاريخ ديگر هم بوده است. وقتی که لئون والراس اولين سخنرانی تا

 36هيچ نوع پست دانشگاهی قبلی نداشت. او يک کتاب داستان کوتاه نوشته بود. اين يک حقيقت بزرگی است والراس تا سن 

ی خودش را در لوزان انجام می اولين سخنرانو  سالگی هيچ کاري در اقتصاد انجام نداده بود. والراس يک داستان کوتاه نوشته بود



شه ينکه از هر انديرشد کرده تا ا یفچ گونه هديدار شده و بدون هياز ناکجاآباد پد یاضيه که اقتصاد رين فرضيا

 يیت هايحما یاضياقتصاددانان ر ین اقتصاد و حتياز مورخ يج مستقل شده است، از جانب شماريرا ياقتصاد

 ياريبس يدر سال ها»منتشر شده است آمده است:  1990که در  یتيافت کرده است. در کتاب گريرا در

که  يدر اقتصادند به مثابه افراد یاضيشگامان استفاده از ريکه پ يیکنند که آنها ین علم اقتصاد مشاهده ميمورخ

بر  يريا تاثينکه اثر يشوند بدون ا یسپرده م یند و به فراموشيگو یشوند قطعه خود را م یدا مياز ناکجا پ

ر، دبرو در بحثی استادانه ت یمشابه ول یدر عبارت« نهند. يند برجايآ یکه بعد از آنها م یا کسانين خود يمعاصر

ه اقتصاد ياول يشرفت هايپ») رد: يگيدر نظر م یخيک تصادف تاريبه عنوان  یرا به سادگ یاضيظهور اقتصاد ر

با انتشار کتاب  1838ع در سال ين وقاياز ا یکيشود.  یبزرگ مشخص م یله چند اتفاق علمي( به وسیاضير

که لئون  یمانده است. زمان یتصادف باقدهد...و دانشگاه لوزان مسئول رخداد دو يم ين کورنو رويآگوست

ن به يش از ايارائه کرد، او پ 1870دسامبر سال  16خود را در آن مکان در  ين کنفرانس حرفه ايوالراس نخست

در  يزيچ چيه یچاپ کرده بود ول 2ک داستان کوتاهيک رمان و يگماشته نشده بود؛ او  یچ منصب دانشگاهيه

او را در  یوالراس کرس يلفرد پارتو که به جايو يساله بود.... برا 36که  یر حاله اقتصاد چاپ نکرده بود دينظر

                                                                                                                                                        
اين اولين انتصاب  .جانشين کرسی والراس می شود 1893در دومين آنها پارتو بوده که  .دهد و ايده هاي خودش را مطرح می کند

 1986سال در  . دبرو اين حرف ها راهيچ چيزي در اقتصاد ننوشته بودسالگی  45در . )مثل والراس( است بودهنيز دانشگاهی پارتو 

سالگی هيچ چيزي در  45هنوز نمی دانيد پارتو تا  خرد و کالن خوانديد. بهينگی پارتو  خوانديد،می زند. ببينيد شماها اين همه 

 .سالگی که کرسی استادي را در لوزان می گيرد فقط يک کتاب داستان نوشته بود 36والراس تا نمی دانستيد  .اقتصاد ننوشته بود

ی خوانيد اما نمی دانيد والراس کيست. اين است که اشکال دارد. ما می گوييم وزارت علوم کارش تئوري عمومی والراس را م

من چندين سال است که دارم داد می زنم خوب بگوييد والراس کی بوده؟ اين مطالب را در کتاب هاي خارجی هم  .اشکال دارد

 ننوشته اند. من اين مطالب را يافتم و کنار هم گذاشتم.
 
 س چاپ شده است اشاره دارد.يدر پار 1849ور که توسط والراس در سال يس سوينجا دبرو به کتاب فرانسيدر ا 2



چ يز قبل از آن هيبود؛ و به مانند سلف خود او ن ین منصب دانشگاهين اوليز ايبه دست آورده بود ن 1893سال 

 (1259، ص1986) 3 «ساله بود. 45که  یه اقتصاد چاپ نکرده بود در حاليدر نظر يزيچ

                                                 
اشتباه در اظهارات دبرو درباره  يد خاطرنشان شود که تعدادين نکته باياز کتاب دبرو. ا 359د به صفحه ين مراجعه کنيهمچن 3

خود در  ی( والراس که از مطالعات مهندس1را روشن خواهند نمود. يیها ین کاستير چنيق زيپارتو و والراس وجود دارد. حقا

ز ناخرسند بود توسط پدرش که ين ین چالش دانشگاهيبه عنوان دوم يات و روزنامه نگاريرشته معدن ناخشنود بود و از ادب

ادامه دهد.بعد از  یاضيقتصاد رقات پدرش را در ايبه مطالعه اقتصاد بپردازد تا تحق یسالگ 24ب شد که در سن ياقتصاددان بود ترغ

ل ي( دل2شنهاد شد. يدر دانشگاه لوزان پ یاضيد اقتصاد ريجد ین اقتصاددان خود آموخته کرسيسال کار سخت بود که به ا 12

رش در اقتصاد بوده يقابل پذ یرسم یشن نداشته است کمبود هرگونه مدرک آموزشيشيپ یگاه دانشگاهيچ جاينکه والراس هيا

ات در دانشگاه لوزان ارائه کرد که به يحول مال ین الملليب یشيات در همايدرباره مال يمقاله ا 1860والراس در سال ( 3است. 

مجالت ....  يک روزنامه نگار برايکه والراس به عنوان  یهنگام 1862تا  1859( در فاصله 5ر قرار داد.يشدت حضار را تحت تاث

پرودون را مورد هجمه  ين اقتصاد هنجاريف کرد که در آن به شدت دکتريو عدالت را تال یاسيکرد، کتاب اقتصاد سيو ... کار م

ل يفارغ التحص یاز رشته مهندس 1870و در سال  یکيزيو علوم ف یاضياز رشته ر 1867که در سال  -لفرد پارتوي( و6قرار داد. 

ا و يا، راه آهن، مزايتاليت صنعت ايارت کرد. وضعرامون تجيپ یف مقاالتيشروع به نوشتن و تال 1872در حدود سال  -شده بود

از هرگونه دخالت دولت در  يريت از تجارت آزاد به منظور جلوگيستم راه آهن و حماياز س یو خصوص یب استفاده عموميمعا

ت يحما ياقتصاد ين آزاديت است که از دکتريانگذاران جامعه آدام اسمياز بن یکياز جمله آنند. پارتو  ياقتصاد يت هايفعال

ف کرد که با اثر يتال« ايتالياقتصاد ا» ز خود را با عنوان يپارتو مقاله مجادله برانگ 1891ساخت. در اکتبر سال  یکرده و آنرا منتشر م

اقتصاددان  یمافئو پلنتئون 1890شد. در سال  يريگيا پيتاليدولت ا ياقتصاد ياست هايدرباره س 1892ل يدر آور يگريد يانتقاد

قبل از آنکه  1890را مطالعه کند و پارتو والراس را در سپتامبر  یاضيه کرد که اثر والراس در اقتصاد ريبه او توص يیايتالير ايهش

اقتصاد  یشگير یه دبرو در بيق باال به وضوح فرضيقبول کند مالقات کرد. حقا 1893را در سال  یاسيوالراس در اقتصاد س یکرس

 کند. یدر مکتب لوزان را رد م یاضير

در نظريه اي که دبرو در مورد  .گفتم دبرو در نظرش يک سري اشتباهاتی دارد _که ترجمه آن در باال آمده است – من در پاورقی 

 والراس و پارتو گفته است کاستی وجود دارد که اين کاستی ها  را به صورت زير آورده ام:

مهندسی معدن ناراحت بود از مطالعاتی که در ادبيات و روزنامه نگاري هم داشت والراس از مطالعاتش در دانشکده  (1

ناراضی بود. پس ببينيد والراس اوالً مهندس بود پدرش اقتصاددان بود توسط پدرش عالقه مند شد که اقتصاد بخواند در 

شد نوآوري بکند. هر رشته  سالگی گفت: بسم اهلل الرحمن الرحيم من می خواهم اقتصاد بخوانم و همين باعث 24سن 

اي که خودتان بخوانيد نوآوري می کنيد و هر رشته اي را که معلم داشتيد کارتان تمام است اين يک قاعده است هر 

رشته اي را که در آن امتحان داديد در آن رشته نوآوري نداريد. در آن رشته اي که عشق خودتان است جلو می رويد. 

سالگی اقتصاد خوانده است.  24هيچ کاري نکرده بود اما به اين توجه نداشت که او از  سالگی 36دبرو می گويد تا 

سال طول  12پدرش هم اقتصاد رياضی کار می کرده و والراس را تشويق کرده که بيايد و کارهاي او را ادامه دهد. 

ی استادي را داد. اينجا البته عالمت آموخته کرسن اقتصاددان خودکشيد که والراس کار سنگينی کرد تا اينکه لوزان به اي

چه کسی توانست والراس  رد؟سال والراس چه کارهايی توانست بکند که کرسی لوزان را بگي 12سؤال است که در اين 

مثل اآلن نبود که وزارت علوم باشد. اآلن هم در دانشگاه هاي  .را منصوب کند؟ ببينيد در قديم قدرت دست اساتيد بود



                                                                                                                                                        
وارد و آکسفورد و کمبريج استادان بزرگ تصميم می گيرند. آن زمان اکثر دانشگاه هاي دنيا اين معروف مثل هار

قدرت را داشتند. چه کسی والراس را سر اين پست گذاشت ؟ من روي اين ها خيلی تحقيق کردم. چون خيلی عجيب 

که دنيا می  ی می شودمعروفاست يک کسی را می آورند سر يک پستی می گذارند بعد می بينيم اين شخص والراس 

گويد اين بزرگ ترين اقتصاددانی است که تاريخ ديده است و ما می دانيم اين فرد جريان جديدي در اقتصاد به عنوان 

اقتصاد خرد )مطلوبيت گرايان( به وجود آورد. من رفتم پيدا کنم نتوانستم. تحقيقات من در آخر نشان داد اين ها سر از 

از آنجا به بعد هيچ  .وصل می شودد. يک حلقه اي را ما توانستيم سر نخش را گير بياوريم که به ايتاليا ايتاليا درمی آورن

تاريخ بدانند. بنابراين ما نتوانستيم پيدا کنيم که چه خوب شناخت اين ارتباط ها کسانی می خواهد که  .چيز معلوم نبود

 در واقع از ديد دبرو مغفول مانده است. کسی والراس را به پست کرسی لوزان انتخاب کرد. پس اين

اينجا والراس هيچ پست آکادميک نداشت، آدم وقتی که اين جمله دبرو را می خواند فکر می کند که اين در اقتصاد  (2

 بيسواد بود اما من در پاورقی می گويم علت اين که اين هيچ پستی نداشت اين است که اين مدرک نداشت.

ارائه داد و افراد خيلی تحت تأثير اين مقاله والراس بودند. و در اين مقاله به  1860ات در سال والراس يک مقاله در مالي (3

پرودون  .اقتصاد هنجاري پرودون که يک سوسياليست بود به شدت حمله می کند که پرودون اهل عدالت و تعاون بود

 وسياليست هاي اُتوپی اند.همزمان مارکس بود اما مارکسيست نبود. مارکس به اين ها می گفت اينها س

بوده  دبرو می گويد که پارتو هم مثل والراس بوده است اما اين طور نيست. پارتو فارغ التحصيل علوم رياضی فيزيک (4

پيرامون تجارت مقاله نوشت. در راه آهن نوشت. از آزادي تجارت حمايت می کرد و مخالف دخالت  1867است. در 

ست پارتو رياضيدان و مهندس بود اما بعد از فارغ التحصيلی در تجارت مقاله نوشت دولت در اقتصاد بود. پس درست ا

و شروع کرد به اين بحث ها. از بنيان گذاران انجمن آدام اسميت بود که انديشه ي آزادي اقتصادي را همين انجمن 

يتاليا را منتشر کرد و سياست هاي پارتو مقاله خيلی جنجالی خودش به نام اقتصاد ا 91مطرح کرد و توسعه داد. در اکتبر 

پنته لئونی زير پايش نشست. يکی از کارهايی که من می کردم همين  1890اقتصادي دولت ايتاليا را زير سؤال برد. در 

تو پنته لئونی بود. من توي منابع ديدم که... و پنته لئونی دو تا از اقتصاددانان مشهور ايتاليايی بودند. اين پنته لئونی به پار

بعدش من رفتم  .می گويد کتاب والراس را بخوان. قبل از اين که کرسی استادي را بگيرد با والراس مالقات داشته است

. به او برو . روي چه حسابی به پارتو گفت دنبال والراسشناسد توي نخ اين ايتاليايی که اوست که در اصل والراس را می

ادامه بده. عليه دولت مخالفت کن. تصور آن زمان را بکنيد پارتو يک جوانی می گفت تو برو همين کارهاي جنجالی را 

روحيه جنجالی دارد. بر عليه  آمده است و اقتصاد بهسر خورده از دو رشته  و مهندسی خوانده ،رياضی خواندهکه  است

ايتاليا را کامالً زير سؤال برده است. مقاله معروفی به نام اقتصاد ايتاليا نوشته است. اقتصاد  است. دولت ايتاليا موضع گرفته

حاال يک اقتصاددان ايتاليايی سر می رسد به او می گويد برو والراس را بخوان. بعد زمينه را فراهم می کند که والراس را 

رد و در لوزان ببيند. با هم مالقات می کنند و بعد پارتو کرسی استادي والراس را می گيرد. اينها بود که مرا در ابهام ب

رابطه ي اين ايتاليايی با والراس براي من مشخص نشد. چه طوري شد که پارتو کرسی والراس را گرفت؟ و البته بعد از 

اين که پارتو رفت و آن خدمات بزرگ را به اقتصاد والراس انجام داد، اواخر عمرش پارتو گفت همه اين ها بيخودي 

در نهايت پارتو می  ،. با اين که شما اآلن می خوانيد پارتو اُپتيماليتیکرد اقتصاد کاردر   با اين فرمول هانمی شود است 

تنها راه کشف حقايق اقتصادي خواندن جامعه شناسی است. همان زمان هم چند جامعه شناس در اروپا حرف  گويد:

جامعه شناسی بود ولی  در تا زمانی که فوت کرد و رفت دنبال آنها  پارتو نيز اقتصاد را رها کرد و به هايی زده بودند 

با اين پاورقی من نتيجه گرفتم که فرضيه ي دبرو می تواند رد بشود. اين اينستاليتی  .کاري در جامعه شناسی انجام نداد

نبوده است. دبرو می گويد از ناکجا آباد آمده بودند در حالی که اين همه اسناد و مدارک وجود دارد که اين ها همه 
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ندهی داده می شود. اين می رود کرسی لوزان را می گيرد. کرسی استادي می گيرد در مقابل اين همه دارد با هم سازما

 رقابتی که آن زمان بوده است اين ها همه معلوم است که يک هماهنگی دارد اتفاق می افتد.
  



 باسمه تعالی

 جلسه چهارم

 مقدمه: تکميل مباحث جلسه قبل -1

؟ است ؟ چه طور پارتو را ديدهچه کسی بوده استاين که پنته لئونی  از جمله جلسه قبل چند سؤال مطرح شد 

 ؟ و روي اين مسأله مطالعه کند شود والراسگروه کند که داخل  یمتوصيه  پارتوبه  چرا

خوانده  را یرشته هاي مختلفد ينيبب یماو را نگاه کنيد سابقه وقتی چون تيپ پارتو تيپ خاصی بود. شما  شايد

يک طعمه براي عده اي اين تيپ ها معموالً  .خيلی خوش ذوق بوده استدر عين حال و  ه استنشدارضا  یلو

می  يعده اکسانی که هر کاري می کنند راضی نيستند ولی استعداد بااليی دارند. معموالً  هاي خوبی هستند؛

نشگاه معموالً توانند از اين افراد خوب استفاده کنند و معموالً اين ها را توي دانشگاه می توانند پيدا کنند. در دا

کاري  حرفشان را به جايی برسانند. مثال تا ند ولی روي يک مسأله تمرکز نمی کنندنيروهايی که باهوشند معترض

 مسائل داخلبه ندن بودم اول از اُپک آغاز کردم بعد از آنجا من از موقعی که توي ل .می کنيمتوي نفت که ما 

معترضين  يچنين افراد. به اين رفتيم مسؤولين کشور جلوسطح تمرکز کرديم تا آن  يبر روو رسيديم نفت 

می گويند در پيشگاه خدا  و می برندمی گويند يعنی اعتراض می کنند و حرفشان را تا يک جايی جلو متمرکز 

از اين شاخه به  و که افراد خيلی باهوشی هستنداما معترضين غير متمرکز کسانی اند  .ان را انجام داديمما وظيفه م

را هدايت می به سمت ارتباطات خاصی آن شاخه می پرند. دانشگاه ها اين افراد را شناسايی می کنند و اين ها 

آن و گزارش هاي  شوند یم یه نگاري منتهبه روزنامقوي داشته باشد معموالً  یقلم افراد اين اگر حال .کنند

جهان سومی ها را در  خود. باالخره دنيا از نيروهاي جهان سوم استفاده می کند تا پدر کنند یتهيه م یچنان

بياورد. محل جذب اين ها هم دانشگاه هاي خوب است. لذا می بينيم پارتو کارش به اينجا می رسد و عرض 

 متوقف شد. کردم که در اين جا مطالعات من



 تبيين روش اين مطالعه -2

مثل کاربرد رياضی در ي ا. متدش اين است که شما راجع به يک مسأله استبودهببينيد متد اين کار من چه 

اوالً بايد به موضوع آشنا باشيد مثل فرمايش مقام رهبري بدون ذخيره دانش  اين کار يبرا فکر می کنيد.اقتصاد 

وييد رياضی در اقتصاد بايد رياضی را بلد باشيد نه اين که ديفرانسيل و شما وقتی می گ .همل گويی استم

خواهيد کاربرد رياضی را بفهميد. اين است که کتاب هاي عقايد اقتصادي را می بينيد بديفرنس را نفهميد بعد 

دانند و از اين اقتصاددانانی هستند که روي صندلی دانند يا اقتصادکه توسط افرادي نوشته می شد که نوعاً تاريخ

و  يعنی کسانی که فقط می گويندمی گويند می نشينند و حرف می زنند معموالً به اين ها اقتصاددانان مبل نشين 

اقتصاد  ،آمار بلد باشد . اقتصاددان بايد رياضی بلد باشد،من از اين اقتصاد دانان خوشم نمی آيد می گويند.

 بعد برود فلسفه اقتصاد بخواند.  به مرز رسيده باشدواقعاً  .امپيوتر بلد باشدک وسنجی 

مثاًل  .اآلن شما نگاه کنيد .جهان سوم مشکل داريم؟ غرب علم می خواند ما ذوقمان به فلسفه علم استدر چرا 

نميآيند.  می آيند اما اگر بگوييم خود علم هيچ کس دانشگاه شريف يک دوره فلسفه علم بگذارد کلی آدم

که به  يبگذارآزمايشگاه  درونسال از عمر خودت را  15سال  10 و  یبنشين توي آزمايشگاه چند سال يبرو

به درد  بفهمند. هيچ کس هم تقدير نمی کند اين مواردنفر در دنيا  20که فقط  یکوچکچه برسی؟ به يک چيز 

حتی  .ما جهان سومی ها دوست داريم براي توده هاي مردم حرف بزنيم .ما جهان سومی ها نمی خورد

 کارهايتيراژش وسيع باشد. اما  دارند مورد استقبال قرار بگيرند و کاري که می کنند دانشمندانمان دوست

براي  گونه اند ودانشمندان بزرگ دنيا اين .نفر بفهمند اين چه گفت 10شايد در دنيا  .داردانشمند تيراژ وسيع ند

هست در  ين کار را بکنيم دوست داريم هر چهما ايرانيان ذوق نداريم ا می کنند.سال کار  10-15اين کار 

دانش موقعی رشد می کند که ما  .دانش رشد نمی کند صورتاين  . بهو براي مردم بگوييم باشد سطح مردم

اين افراد به يافته هايی  ن کار کنند.يک عده اي پيدا شوند که عاشق آن دانش بشوند و براي آ .بشويمتخصصی 

اگر ما تاريخ پر افتخاري داريم نه به خاطر  .کنند که در دنيا اندکی بيش دست پيدا نمی کنندمی  دست پيدا 



دانشمندانی است که براي توده مردم بنويسند بلکه دانشمندانی که براي خواص نوشتند و اندکی آنها را درک 

مثل غياث الدين کاشی که سري هايش را  ،زکرياي رازي ابوريحان يا ين طوسی،کردند مثل خواجه نصير الد

 هنوز دارند کار می کنند. 

کسانی نيست که در مرز دانش اند. آنهايی که در مرز دانش اند بايد تمام وقت  وظيفه براي مردمصحبت کردن 

و فقط در آن حلقه ي دانشمندانی جايگاه دارند که درکشان بگذارند کار کنند و عمرشان را  روي مرز دانش 

آن کسانی که در مرز دانش هستند يک فضاي  يبرا يکی از مسائل کشور اين است که لذاست کهمی کنند. 

ند در آن مرز د. در دنيا کسانی که در مرز دانشنمی آوريم که در آن فضا احساس استغنا کنن جودخاص به و

می خواهيم به ما چه کار می کنيم  .قعی لذت می بريم که مثالً ما را پشت تلويزيون بياورندما مو ،لذت می برند

سيما چه  دهيم. آخر صدا وبجايزه  تا به اينها جشن می گيريمصدا و سيما در  و می آييماين ها جايزه بدهيم 

 ربطی به دانشمندان دارد؟!

 یراه پيشرفت علم -3

بايد با فکر کنيد  يا راجع به مسأله( براي اين 1علم جلو برويد دو کار بکنيد: ببينيد شما اگر می خواهيد در کار 

پس بايد بفهميد رياضی چيست؟ اقتصاد  داشته باشيد و الّا مهمل گويی می کنيد.ذخيره دانش  ،مسأله آشنا باشيد

يد اول بايد خود چيست؟  کاربرد رياضی در اقتصاد تا حاال ديديد؟ اگر می خواهيد فلسفه يک چيزي را بخوان

آن را چيز را بلد باشيد مثل جهان سومی نباشيم که علم را دوست نداريم فلسفه علم را دوست داريم بنابراين 

غرب علم را جلو می برد ما فلسفه اش را می خواهيم آناليز کنيم اما نوآوري نمی توانيم بکنيم. بنابراين بايد 

 است ر واقع آن حرارتیاين فکر د .اين فکر مهم تر است .عد فکر کنيدب (2. اقتصاد بلد باشيد، رياضی بلد باشيد

شما می خواهيد غذا درست کنيد بايد آن مواد اوليه اش را  .می گذارند تا اين غذا طبخ شود که روي اجاق گاز

قابلمه  بايد مواد اوليه را درون«. ذخيره دانش»آن مواد اوليه همان چيزي است که رهبري می فرمايند:  .بريزيد

فکر  د.آن آب محيطش است. حاال که فضاي مناسب ايجاد شد بايد فکر کني ،. بايد آب هم بريزيدبريزيد



ريختيد در توي ديگ اگر مواد اوليه اي که  .فکر اين ها را متحول می کند د.گرمايی است که به اين ها می دهي

توي اين سيستم فکر آورديد و اين ها را وا داد د بنابراين اگر .اثر حرارت وا ندهد هيچ وقت غذا درست نمی شو

صحبت می  استقالل فکري ازاينجاست که من  .آن وقت است که می توانيد کار کنيد شکست،يعنی آن ابهتشان 

 . کنم

يعنی چه؟ يعنی اين که اجزا هويت مستقلشان را بايد از دست  ه شايد بتوانيم بگوييم بومی سازياين است ک

پايين می رود ولی باال شما خرد شوند. وقتی برنج را توي ديگ می ريزيد مقاومت می کند  بدهند و در مقابل

آنجا مرزي است که شما می توانيد اميد سفت می ماند تا اين که حرارت به مقداري می رسد که وا می دهد. 

ي ما يک بت است اين برا .نوآوري داشته باشيد. تا موقعی که کينز اين است تا موقعی که اقتصاد غرب اين است

يد هر چه هست توي همين رياضی است براي ويتا موقعی که رياضی اين است و شما بگ .براي ما وا نداده است

  .وقتی که وا داد امکان تلفيق هست .شما وا نداده است

است سرمايه . يعنی اقتصاد اين آشنا شويد دانش د و بابخواني دپس اول بايد فکر کنيد بعد بايد مواد را بشناسي

داري اينست کينز اينست مکتب شيکاگو اينست مکتب کمبريج اينست اينها در واقع مثل اين است که شما 

توي ديگ بعد بايد اين ها را  ست.تازه اول کارشناخت خصوصيات . دخصوصيات برنج را می فهمي دداري

 وجود بيايد. فضا بايد بهآب هم بايد بريزيد. آن داخلش بريزيد. آن ديگ مغز شماست. 

يا از خدا  بگذاريد کنارو تا کار می توانيد انجام دهيد. يا ببوسيدش  2و اين قُل زد ولی وا نداد،  داگر فکر کردي 

نمی توانيد ادامه دهيد. اگر نمی توانيد ولش  ديگر می بينيد يعنی تا يک حدي شما جلو آمديد .کمک بخواهيد

کنيد يا از خدا کمک بخواهيد خدا کمک خواهد کرد. اگر اين اتفاق افتاد، شما يک مرتبه جرقه هايی به 

يک ايده هايی در ذهنتان می آيد. آن ايده که آمد يعنی  .ذهنتان می رسد. می گوييد نکند فلسفه اش اين است

 . رفته ايد سشما فوق کينز، فوق مارک



می گويند می دانيد که  .در تحقيقاتم به چيز جالبی برخوردم .نوشتم یمطلبمن اخيراً در مورد همين بحران مالی 

در  او .ده استامريکا بو فدرال رزرورئيس اَلن گرين اِسپن از مشکالت اصلی اين بحران را اشتباهات  یيک

هم ايشان  2003مسؤول شد. در سال که خودش استاد اقتصاد است رنالکی عوض شد و آقاي ب 2006فوريه 

تولدها در خارج سنت ) .نودمين سالگرد تولد فريدمن بود 2002يا  2003سال  .بود فدرال رزروعضو همين 

عده اي مقاله می دهند بعد هم مقاله ها را کتاب می  و می آيند اين ها به مناسبت تولد يا فوت  .پسنديده اي است

ن فريدمن سخنرانی کرد. چون او يک مقاله در مورد ريشه هاي وميلت ( ايشان در نودمين سالگرد تولدد.کنن

در بحران بزرگ  . مطابق نظر اوآن تحقيقاتش سخنرانی هم کرده استو به دنبال  نوشته است 29بحران 

براي مقابله با فدرال رزرو سياست هاي غلط شدنش هم زرو درست کرد و علت طوالنی را فدرال ر1929

نرخ بهره را باال بردند و تعرفه ها را  مسئولين فدرال رزروکه بحران شد  1929شما می دانيد در  .بود 29بحران 

بعد نرخ بهره را پايين می آوردند.  اين تصميم، بايد بر عکساينها  :ميلتون فريدمن گفته بود .هم زياد کردند

نيم درصد  در امريکابه زودي و به يک درصد رساندند را  نرخ بهرهن مثالً اآل .متهم کردبه اشتباه را  فدرال رزرو

به حال  و اگر اقتصاد نوعی است که بحران به وجود می آورد هفريدمن معتقد است دخالت دولت بمی شود. 

صحبت کرده است و گفته: در اين پاسداشت بحران به وجود نمی آيد. آقاي برنالکی  گذارده شودخودش 

و در اينجا نه به عنوان يک استاد دانشگاه بلکه  سوء استفاده کنمزرو ی خواهم از مقام خودم در فدرال رم اجازه»

ا می گويم که بله حق با به شم ؛ميلتون و آنا»گفته بود:  و« دارم حرفی بزنم فدرال رزروبه عنوان مقامی که در 

به من از تو  .ورديم و آن را طوالنی کرديمرا به وجود آ 1929بحران بزرگ  -فدرال رزرو یيعن-شماست ما 

اين « ديگر تکرار نخواهد شد.اين بحران ها متشکرم و مطمئن باش که درس هايی که به ما دادي  تخاطر تعاليم

منظور من اين است که اوضاع  .استفدرال رزرو رئيس  نيز هم اکنونرئيس شده است و  2006از  خودشفرد 

نکته  .صحبت می کندگونه اين  و ستآن جوريک کسی اعتقاداتش  .ی بينيمست که ماينو احوال در دنيا 

 اينجاست که بدانيد چه کسانی دارند اقتصاد امريکا را اداره می کنند و چقدر سوادشان اندک است.



د، يعنی آن اجزاي ديگ شما آن ايده که به نظرتان رسي .يک ايده به نظرتان برسدتا بنابراين شما بايد فکر کنيد 

، رياضی برايتان رياضی نبود، ساموئلسون، کينز نبود، مارکس برايتان مارکس نبود برايتان کينز وا داد و ديگر

تخصص برنالکی در بحران هاي بدانيد جالب است  .اين برنالکی هم ديگر برنالکی نيست ،ئلسون نبودسامو

 اقتصادي است.

 ان را به شما نمايان نمی کنند.از اول خودش دهستي لشتحقيقات من نشان می دهد آن چيزهايی را که شما دنبا

پس شما بايد  يعنی تا شما زحمت نکشيد خدا حقيقت را به شما نمی دهد. .کرده امرا هميشه تجربه  مطلب اين

 . در واقع ذهنتان مدل می شود.وقتی که فکر کرديد يک ايده هايی می گيريد فکر کنيد. راجع به اين مسائل

پس اول  .می شود. دو مرتبه ادبيات و مطالب را می خوانيد حاال می دانيد به دنبال چه مطلبی هستيد ساختارمند

من همين کار را  .گرديدازب باره به متونايده که به ذهنتان آمد دو .دوم فکر کنيد و  بايد دانش کار را بلد باشيد

به  ناگهان .فکر می کردمراجع به اين ها دم بعد مارکسيسم را هم بلد بو .را خوانده بودم مطالبتمام اين  .کردم

می  در مطالعاتم عکس العمل به مارکسيسم باشد. چون منبايد مارجيناليسم درست شد، که ذهنم رسيد اين 

 ناگهانبعد  .بعد از مارکس خيلی ها سعی می کردند مارکسيسم را به زانو دربياورند ولی نمی شدکه  ديدم

از نو با اين ديدگاه  بارهدو رسيد ذهن من به اين ايده که .از جاي ديگري شروع کردا که بحث رجريانی پيدا شد 

دانه دانه نگاه کردم ببينم افراد مختلف چه فرضيه هايی دارند. فرضيه هاشان را آناليز  م.سپسکردبه مطالعه  شروع

همين طور دارد جلو می آيد و ديدگاه من قوي است  مشاهده کردمر رابطه با ديد خودم تستشان کردم و دکردم 

فرضيه اي که هر کسی و و مؤيد پيدا می کند تا اين که اين مجموعه به وجود آمد. بعد تمام منابع را نگاه کردم 

فکر می کنم فرضيه هم هنوز  رسيم فرضيه داده بودند. یگرانی که به آنها ميو دکورنو  را يافتم. دبرو واده بود د

در عين  .که اين فرضيه را رد کنيد می گذارم هم نمی خورم به عهده شما من درست است قسم حضرت عباس

 حال اين استراتژي تحقيق را هم خواستم برايتان بگويم که به چه صورت است.

 متن خوانی -4



 یاضيز گزارش شده است. او از اقتصاددانان ريدر کتاب رابرتسون ن یاضيتوسعه در اقتصاد ر یشگير یه بيفرض 

ان ين که جريا يتوان کفت با تفکر متداول تعامل کرده اند برا یکه نم يش منزويکم و ب یخاصاش» به عنوان 

در »ن که يه خود را با گفتن ايس تالش کرده است که فرضياد کرده است. تئوکري« نبوده بوده اند يزيقابل تما

ان يآن اثر خود را بن يقت بر رويشگامان خود آشنا بوده اند و در حقيسندگان با آثار پين نويا ياريبس يمثال ها

 1بهبود ببخشد. يتا حد« نهاده اند

شوند را به عنوان  یآغاز م 1711وا در ساليه ماقبل کورنو که با اثر شياول یاضيم اقتصاددانان ريتوان یما م

م. يکن يکند رده بند یترجمه م یاضيات ريرا به نشانه ها و عمل يم اقتصاديکه مفاه یو دانشگاه یذهن ینيتمار

آثار کورنو در  یعنيدر قرن نوزدهم  یاضيشگامان اقتصاد ريهستند. در مقابل پ يرين آثار فاقد هرگونه سوگيا

به  یهمگ 1896و پارتو در  1891شر در ي، ف1890، مارشال در 1874، والراس در 1871، جوونز در  1838

ه ين بخش ما اعتبار نظريخود و از همه مهمتر هدف خود آگاهند. در ا يت جارينه خود، موقعيشيطور کامل از پ

ر يم. در مسيکن یزتر است اثبات ميساله اش قبل از جونز بحث برانگ یس يکورنو که به خاطر انزوا يخود را برا

 2شود. یز اثبات ميجوونز، والراس و پارتو ن يه براين نظريخود اعتبار ا یل آتيتحل

                                                 
اولين بحث ما بحث دبرو بود که می گفت اقتصاد رياضی اينستيدنتالی است اين را بحث کرديم بعد به پنته لئونی رسيديم که  -1 

 گفتيم اينجا عالمت سؤال است و من جلوتر نتوانستم بروم.اين فرضيه می گويد که اقتصاد رياضی از ناکجا آباد پيدا شد. 

دانشمندان کم و بيش پراکنده که نمی توانيم »دانان رياضی اين طور نام می برد:  رابرستون يک متخصص است. او از اقتصاد

بگوييم که اين ها به اين انديشه هاي جاري کارنتربيوت کردند. چون يک جريان قابل درکی از اين مطالعات اساساً نيست يعنی می 

د )گفتند فسانه اي و در خواب شدند( پس اقتصاد رياضی خواهد بگويد که اين اقتصاد دانان رياضی که قبالً بودند پراکنده بودن

اينسيدنتالی بوده است. فيوکريس )يک اقتصاددان( خواست با گفتن اين که در بسياري موارد اين دانشمندان از کار قبلی هايشان با 

 خبر بودند و روي هم بنا کردندتا حدي اين فرضيه را بهتر کند. 

 .ما می توانيم اقتصاد دانان رياضی قبل از کورنو را طبقه بندي کنيم .بحث خودم را آغاز می کنم حاال من بعد از گفتن اين ها-2 

. در کار سيوا مفاهيم اقتصادي يک لباس رياضی می او تقريباً زمان نادرشاه استسيوا کارش کامالً تخصصی و آکادميک بود. 

آن پرانتزهايی که -يعنی کورنو، جوونز و...  19پوشند که به عالئم رياضی ترجمه می شدند. به عکس اقتصاد دانان رياضی در قرن 

دقيقاً از مطالعات يکديگر  اينها )مارشال، فيشر، پارتو(  -جلوي اسم هايشان باز کردم يعنی سالی که کار اصلی شان را چاپ کردند.

 در اين قسمت ما يک فرضيه .آگاه بودند. موقعيت فعلی خودشان را می دانستند و مهم تر از همه هدف خودشان را می دانستند

 سال قبل از جوونز بوده 30که اعتبار فرضيه ي خودمان را براي کورنو اثبات می کنيم. چرا براي کورنو؟ براي اين که  آورديم



شگفتار اثر کورنو در ين پاراگراف پيکورنو ما به اول يیبودن هم افزا یه دبرو در تصادفيرد کردن فرض يبرا

ن و يقبل از خود تحس  یاسيشرفت در اقتصاد سيکصد سال پيم. او به طور کامال واضح از يکن یاشاره م 1838

مختلف  ين هاينظام ها و دکتر يها يقت که عموم از تئورين حقيکند و در همان زمان با توجه به ا یم یقدردان

که به عنوان  یعلم:» کند  یاصرار م یاثبات يبه شدت خسته شده اند بر ضرورت گسترش اقتصاد ياقتصاد

ش از هر زمان يار عالقه مند داشته است، امروزه بيبس ینيک سده متفکري يشود و برا یشناخته م یاسياقتصاد س

له در پخش کردن ين وسيجالت بزرگ را که امروزه مهمتر. اقتصاد توجه منشر پيدا کرده است يکريد

ها و نظام ها به شدت خسته  يم کرده است، اما عموم از تئورياست تقسيبا س یاطالعات هستند را به طور مناسب

خالصه چيزهايی چون در اقتصاد سياسی  یاست يعن یامور به اصطالح اثبات يچرا که اکنون تقاضا براشده اند 

اين پرسش هاي مهم که  يمی توانند نور تجربه را بر رو یدولتو گزارشات  يگمرکات، اسناد آمارعملکرد 

 3«کند، بيفکنند. یيا جامعه را به شدت عالقه مند م حساس است در مقابلشکشور 

                                                                                                                                                        
در ادامه اين بحث ها صحت فرضيه ي و  بود. من از کورنو آغاز کردم  تر اگر می خواستم از جوونز آغاز کنم کار ساده. است

  .اثبات می کنيم نيزخود را براي جوونز و والراس 
ورنو هم کدرباره حتی و همين طوري يک حرف هايی زدند  هاندکه قبل از والراس بودکسانی دبرو می گفت  از آن جايی که  - 3

براي رد فرضيه دبرو در مورد تصادفی بودن کانتربيوشن هاي کورنو به اولين پاراگراف  ه است.می گفت بيخودي يک حرفی زد

يعنی از زمان -سال مطالعات اقتصاد سياسی قبل از خودش  100 کورنو در مقدمه ي کورنو مراجعه می کنيم. در آن مقدمه

د.. اما کورنو عالوه بر اين که تحسين می کند، می گويد الزم است يک اقتصاد اثباتی هم خيلی تحسين می کن را -فيزيوکرات ها

کورنو در مقدمه اش از اقتصاد اثباتی  خير متعلق به زمان اخير بوده است؟ شما فکر می کنيد که اين اقتصاد اثباتی .داشته باشيم

کورنو قبل از مارکسيسم از  .من هم خودم خيلی تعجب کردم .چيزي که شايد هيچ جا صحبتی از آن نيست .صحبت می کند

زمانی سوسياليست ها فعال بودند اما مارکس هنوز نيامده بود. اما در آن البته  است. اقتصاد اثباتی و هنجاري صحبت کرده

زمان محمد شاه قاجار  در. استتأکيد کرده  خسته شدند ضرورت يک اقتصاد اثباتی به اين دليل که مردم از اين مکاتب اقتصاديبر

سيستم خسته شدند.  و از دکترين رسال گذشتگان خودم را تأييد می کنم اما اآلن مردم ديگ 100کورنو می گويد من کارهاي 

می گويد دانشی که امروزه به نام اقتصاد سياسی معروف است که در خالل يک قرن متفکران را  .يعنی از اين اسم ها خسته شدند

است هم اکنون بيشتر از گذشته نشر پيدا کرده است و مثل علوم سياسی توجه مجالت بزرگ را به خودش جلب محظوظ کرده 

يعنی بحث هاي اقتصاد سياسی در مجله ها مطرح است نويسندگان می نويسند، منتقدان نقد می کنند. مجالتی که هم  .کرده است

 ينجاست که در زمان محمد شاه قاجار در غرب اين مجالت علمی آننکته جالب ا .ندمهم ترين عامل توسعه و پخش دانش اکنون

اما مردم از اين تئوري ها و سيستم ها خسته شده  ،توسعه دانش از طريق اين مجالت علمی است قدر مهم بود که کورنو می گويد:



منظم و  يبود، کمبود داده ها یل اقتصادسنجيتحل یت از نوعيکورنو حما یت که هدف اصلين واقعيبا وجود ا

به منظور  يم اقتصاديمحض مفاه يساز ين او را مجبور کرد که بر تئوريمناسب تخم يآمار يان روش هافقد

 يزيتنها چ» کند: ین ميين نکته را تبين پاراگراف در مقدمه کتابش ايمتمرکز شود.دوم یان نهادن اقتصاد اثباتيبن

ش يت من بيخصوصا در موقع ين که مرديرا سردرگم کند.... و ا يد تئورين است که نظام نبايم ايگويکه من م

جوانب  یق عموميدر عال ی کهمبحثبر روي   ينظر ی منحصرادگاهيه از دک د مجاز باشديگر باياز هر کس د

 4«تفکر کند..دارد  یار گوناگونيبس

                                                                                                                                                        
سياسی بکنيد ببينيد وضع گمرکات اند که اآلن متقاضی امور اثباتيند مردم می گويند به جاي اين که اين همه بحث هاي اقتصاد 

که نور تجربه و براي چرا دوست دارند؟  .مردم دوست دارند گزارش هاي دولتی را بخوانند ؟چيست؟ ببينيد اسناد آماري چيست

مطالعات کاربردي روي سؤاالت مهمی که کشور در مقابلش حساس است و همه طبقات جامعه نسبت به اين سؤاالت عالقه دارند 

 .بيفتد

 تجديد چاپ شده است. 1927در و چاپ کرده  97است که مک کلين  83در پاورقی هم گفتم که منظور من کورنو  

 تحقيقاتتان بايد اين طوري باشد.
 
نبود. آن موقع روش تحقيق  موجود علی رغم اين که کورنو از اقتصادسنجی حمايت می کرد، اما آن موقع آمارهاي سامان يافته -4 

 و يعنی می گفت مردم از اين دکترين و سيستم خسته شدند .کورنو بود اقتصادسنجی بوددر مغزپس ببينيد آنچه که  .وجود نداشت

ذهن کورنو اقتصادسنجی بود اما چون داده هاي منظم نبود، تخمين هم نبود بنابراين کورنو به سمت بيان رياضی  .اثباتی می خواهند

ئل اصالً به اقتصادسنجی نمی رسد. اينجا من اضافه کردم که او را مجبور کرد که روي مسائل رفت. در حالی که بيان رياضی مسا

را مردم  کردنرياضی  ولیتئوري سازي هاي محض رياضی متمرکز شود براي اين که فکر می کرد از اين طريق به اثباتی می رسد.

 ند لذا کار خرابتر شد. کبيشتر خسته می 

در از آن جايی که  یول آمار را تحليل کند واقتصاد اثباتی را براي جامعه بياورد  تامی گشت پس کورنو به دنبال اقتصادسنجی 

به اقتصاد اثباتی خواهد رسيد. پاراگراف دوم در مقدمه  امر دسترسش نبود به سمت رياضی کردن مفاهيم رفت با اين تصور که اين

 باشدم به ويژه براي من بيش از هر کس ديگري بايد اين امکان من می گوي :کورنو اين نکته را روشن می کند. کورنو می گويد

منظورش  بتواند آناليز کند. را که از ديدگاهی صرفاً تئوري يک موضوعی که عالقه ي عامه بر آن هست اما جهات مختلفی دارد

أله اي با اين عالقه هاي اين است که تئوري از سيستم جداست ولی بايد اين امکان باشد که از ديدگاه محض تئوري بتوان مس

 . را آناليز کرد عمومی نسبت به آن که جنبه هاي مختلفی دارد

کورنو اقتصاد . بايد ما تئوري را بياوريم. انديشه کورنو يک انديشه ي ضد مکتب است، ضد ايدئولوژي است مالحطه می کنيد که 

د اثباتی به کورنو برمی گردد منتهی ديدگاه کورنو اين است بنابراين اقتصا .سنجی را می خواست اما آن زمان اقتصاد سنجی نبود

 .که از تئوري و نه از سيستم
 



چ هدف يآمده و بدون ه آباداز ناکجا یاضيه را که اقتصاد رين فرضيکه در باال ارائه شد ا يق چنديحقا

دن به يمتقدم در رس یاضين پرسش که چرا اقتصادادنان ريکند. اما ا یافته است را رد ميتوسعه  یمشخص

ل يدر تحل یاضير يک از روش هايا در ارز آن چرا اقتصاددانان برجسته کالسيهدفشان شکست خوردند؟ و 

 5م کرد.يرا آزمون خواهر يات زين باره ما فرضيست. در ايخود استفاده نکردند؟ همچنان باق ياقتصاد يها

 زيناچ یاضيمغلوط و دانش ر يه کورنو: ارائه هايفرض -1-2-2

ن يآنها تؤام با ا يف اقتصادين ضعيبه همراه مضام یاضيه نادرست در اقتصاد رياول يه نوشته هاين فرضيمطابق ا

بودند، عوامل قابل ه مجهز نشده يپا یاضيبه دانش ر یک به خوبيکالس یاضيت که جامعه اقتصاددانان ريواقع

ن بار يه را اولين فرضيکرده اند. ا يريجلوگ یاضيشرفت ها در اقتصاد ريپ يريهستند که از سرعت گ یتوجه

 1891شر در سال ياز اقتصاددانان از جمله ف يمطرح کرده است و از جانب تعداد 1838کورنو در سال 

 6ت شده است.يحما

مانده است و من تنها  یار ناشناخته باقير صورت گرفته است بسيمس نيکه در ا يیکوشش ها»يان کورنو: مطابق ب

و  1801نوشته کانارد و منتشره در سال  یاسيک عنوان از آن ها را که اثر کوچک به نام اصول اقتصاد سي

                                                 
دوباره به حرف خودم برگشته و می گويم اين حقايق نشان می دهد حرف دبرو بيخود است. اقتصاد رياضی از ناکجا آباد  -5 

نيامده است. حرف هاي کورنو حساب کتاب دارد. دقيقاً با يک هدفی دارد می رود. مردم از مکتب ها خسته شدند. دبرو می گويد 

 يد هدف روشنی ندارد حاال من سؤال مطرح می کنم. که اقتصاد رياضی قبل از اقتصاد رياضی جد

خوب ما نظر دبرو را رد کرديم اما سؤالی که باقی می ماند اين است که که چرا اقتصاد دانان رياضی اوليه نتوانستند به هدفشان 

اسخ به اين سؤال ما برسند؟ اقتصاد دانان بزرگ چرا از روش هاي رياضی در آناليز اقتصادي خودشان استفاده نکردند؟ براي پ

فرضيه بعدي را نگاه می کنيم حاال خود کورنو هم يک فرضيه که من مطالعه ي کارهاي او اين فرضيه را درآوردم که چرا ديگران 

 .رياضيات را استفاده نکردند. اگر شما توي اين مطالعات خودتان را گم نکنيد خيلی لذت می بريد
 
از ند باعث شد که نتوان رياضی استفاده نشد اين است که بيان غلط و دانش اندک رياضی فرضيه کورنو در مورد اين که چرا -6 

  .قبول می کنيم يا نه؟ ما ردش می کنيم می توانيمحاال ببينيم اين فرضيه ي کورنو را  .رياضی استفاده کنند

صادي در اين تئوري ها و اين حقيقت که بر طبق اين فرضيه که نوشته هاي غير دقيق اوليه در اقتصاد رياضی و ضعف محتواي اقت

جريان اقتصاد رياضی را کُند ؛ عوامل مهمی هستند که مجهز نبودندبه دانش رياضی جامعه اقتصاد دانان کالسيک مثل اسميت و... 

 يت کردند..حمابيان شد  38اين فرضيه که براي نخستين بار توسط کورنو در از   1879کرد. تعدادي از اقتصاددانان مثل فيشر در 



ار اشتباه يبه شدت مغلوط و کاربست آن ها بس يین اصول ادعايشناسم.ا یرا مست ا چاپ شدهو يتيتوسط انست

نکه ين اثر ناتوان بود. و لذا مشاهده ايا یاز فراموش يريز در جلوگيق اشخاص برجسته نيکه تصد يیتا جا بودند،

ل کنند يکاردو را به سمت جبر متمايو ر یبه ماندد س ین اقتصاددانانيت نتوانستند چنين ماهيبا ا یچرا مقاالت

 7آسان است.

در  یاضيات ريعرضه شده از عمل یع و به خوبيموجز، بد يه فوق درست باشد، پس اثر کورنو که اثرياگر فرض

م که اقتصاددانان به يدان یکرد؛ اما م یست توجه اقتصاددانان دورانش را به خود جلب ميبا یاقتصاد است، م

به آن  يجان دوباره ا 1871نکه جونز در سال يده گرفتند تا ايسال کتاب او را کامال ناد یش از سيمدت ب

 يکند: برا یه کورنو فراهم ميرد کردن فرض يبرا يشواهد سودمند یاضيمتعاقب در اقتصاد ر يشرفت هايداد.پ

ست وپنج سال يمحض اصال به مدت ب یاسيعناصر اقتصاد س یعنياستادانه والراس  یاضيمثال اثر موجز و از نظر ر

تنها در  –اقتصاددان  دان وياضير -آلفرد مارشال یمورد توجه واقع نشد. حت 1874بعد از چاپ آن در سال 

چ يبه والراس اشاره کرده است و به ه 1890حات در کتاب اصول علم اقتصاد خود در سال ين توضيخالصه تر

ستم از يقرن ب یاضينگرفته است.هشتاد سال پس از والراس اقتصاددانان ر يوالراس را جد یوجه تعادل عموم

، يونل مک کنزيفرانک هان، اسکار النگه، پل ساموئلسون، لکس، يمن، جان هيجمله آبراهام والد، جان فون نو

                                                 
حاال من براي اثبات حرف هايم نقل قول مستقيم از کورنو می آورم: کوشش هايی که در اين زمينه انجام شده خيلی کمند.  -7 

می گويد  .اين ها اَداست ،که من آن را ديده ام. می گويد اين ها اصول نيست است کار خوبی چاپ شده 1801کورنو می گويد 

و کاربرد  ويد اين حرف ها به طور جدي غلطندمی گ .اصالً اصول نيست اند ول اقتصاد سياسی گذاشتهاين کتابی که اسمش را اص

اين هاست که تأييد گروهی از افراد مهم هم نتوانست مانع شود که اين  در اين قدر غلط .اين اصول رياضی در اقتصاد غلط است

تی از اين نوع )يعنی کار کنارد( توجه اقتصاد دانانی مثل سِی، کامالً ساده است که درک کنيم که مقاال .تحقيقات دفن نشوند

 ريکاردو و... را به جبر جلب نکرد



ل تعادل يدر تحل يبعد يشرفت هايما  به سهم والراس اذعان کردند و به پيشيو موريشيجراد دبرو، کنت ارو و م

 8والراس توجه کردند. یعموم

 يشرفت هايکامل پ یه گمنامين فرضيم. مطابق ايرا آزمون کن یاضيه فقر دانش ريد ما فرضياکنون اجازه ده

ن استدالل به يان اقتصاددانان بوده است.ايدر م یاضيدانش ر ياساسا به علت عدم تکافو یاضياقتصاد ر يیابتدا

ر، کتاب جونز يکم نظ یک توافق اجماعيت که اقتصاددانان در ين واقعيست. با وجود ايتبخش نيچ وجه رضايه

اما خودآموخته در اقتصاد است را به  یميل کرده شيتحصدان، منطق دان و ياضيک ريرا که  1871در سال 

خ علم اقتصاد را شناخته است انتخاب کرده يت قابل توجه کورنو در تاريا که موقعيدر دن ین اقتصاددانيعنوان اول

بفهمد. در  یاضيکتاب کورنو را از نظر ر ياند؛ خود جونز اعتراف کرده است که نتوانسته است تمام قسمت ها

له يچ وسيدهد که: هم اکنون من به ه یجونز تذکر م 1879ش کتابش در سال يراين ويمقدمه بر دوم 18صفحه 

                                                 
حاال ما می خواهيم اين نظريه را رد کنيم به اين صورت که اگر اين فرضيه کورنو درست باشد آن وقت کار خود کورنو دقيق  - 8

پر از غلط رياضی بود.  که  مورد اقبال قرار نگرفتبه اين دليل است. چون خود کورنو می گفت علت اين که اقتصاد رياضی 

بود، در اين صورت چنين  موجزبود،  اصيلبود،دقيق خوب کورنو خودش رياضيدان بود، اگر اين طور است خود کار کورنو که 

سال مورد بی اعتنايی کامل  30کاري بايد مورد توجه اقتصاددانان هم دوره خودش قرار بگيرد. اما همه می دانيم که کار کورنو 

قرار گرفت و جوونز مجددا او را احيا کرد. می گويم تحوالت بعدي در اقتصاد رياضی شواهد خيلی مفيدي است که بتوانيم 

حاال می آييم جلوتر می گويم کارهاي بعد کورنو اين فرضيه را رد می کند. اين فرضيه را که اگر اقتصاد  .فرضيه کورنو را رد کنيم

اِلمنت اقتصاد  ضی مورد توجه واقع نشد به خاطر بيان بد و کمبود دانش رياضی بود. بعد يک مثال ديگر آوردم: تحت عنوانريا

 سياسی.

والراس کسی به کتاب والراس توجهی نکرد. پس اگر حرف کورنو درست است چرا کتاب از سال بعد  25خود فرانسه تا  حتی در

 بهحتی مارشال از کتاب والراس  ند؟چرا مورد توجه قرار نگرفت ند؟مورد توجه واقع نشد دنخودش يا کتاب والراس که خوب بود

و فرضيه ي تعادل عمومی والراس را اصالً  است داده ارجاع1890خالصه ترين نوع ممکن در کتاب اصول اقتصاد سياسی اش در 

اينها همه  .گوييم که رياضی والراس را نمی فهميدهنمی توانيم ب .بهش توجهی نکرده تازه مارشالی که رياضيدان هم بوده است

بوده است  هاقتصاد دانان رياضی در قرن بيستم بودند که گفتند کار والراس چ ،سال پس از والراس 80 .نظريه کورنو را رد می کند

 پس می بينيم که نظريه کورنو غلط است .و توجه کردند که کار والراس را توسعه بدهند

را مالحظه  1986براي  اطالعات بيشتر درباره توسيع تعادل عمومی واالرس کتاب ويتراب در سال  ارجاع کتابمطابق هفتمين 

 کنيد.



من در دنبال کردن  يتوانمندساز يمن برا یاضين کتاب مساط نشده ام، قدرت ريا يبر همه قسمت ها يا

 9«ست.يلش ناکافيتحل يکورنو در تمام قسمت ها

به  -ش از اويگر پياقتصاددانان دخيلی از به مانند  -آورد که اگر جونز ین پرسش را به وجود مينقل قول فوق ا

فراموش شده را به عنوان اقتصاددان  يباعث شد او رسما کورنو يزيده است چه چيطور کامل اثر کورنو را نفهم

به  در ادامه آمده است. 3-1ن پرسش در بخش يل مفصل ايل قرن نوزدهم اعالم کند؟ تحلينافذ در اوا یاضير

بحث شده است،  5-2-1ت که در بخش ين واقعيد که به ايل استدالل حاضر اجازه دهيتکم يهر حال، برا

ش ياضيت ريکرده اند که اساسا با ماه یتالش م یک اقتصاد علمي یطراح يم که جونز و والراس برايارجاع ده

نکه کامال يکه جونز کونو را بدون انين اياست که کورنو در ذهن داشت. بنابرا يزين واقعا آن چيف شود. ايتوص

ش او با روش يکورنو و گرا یروش شناس ين سازگاريست. ايکند تعجب آور ن یم یابيده باشد ازرياو را فهم

ادها آوردند. به طور خالصه  يسال به  30ش از همه او را پس لز يش جونز و والراس است که پيو گرا یشناس

                                                 
شواهدي می  می آييم و حاال سراغ اين فرضيه که می گفت دانش اندک رياضی باعث شده که اين ها مورد توجه واقع نشوند -9 

دانش  و بق اين فرضيه بی توجهی کامل به کارهاي اقتصاد اوليه ناشی از درکبر ط .اين حرف بيخودي است نشان دهيم م کهيآور

علی رغم اين حقيقت که اقتصاددانان در يک تفاهم عمومی  چرا که قابل قبول نيست امر اين .اندک رياضی اقتصاد دانان بود

. يت کورنو در تاريخ را گوشزد کرديک منطق دان اولين کسی بوده است که اهمو استثنايی می گويند جوونز، يک رياضی دان 

حتی  :اين طور می گويد کتابش پيشگفتار 30در صفحه ي جوونز  سال بعد کورنو روي می دهد. 40يعنی  1971اين اتفاق در 

دانش رياضی من آنقدر ضعيف  :من هنوز به همه ي قسمت هاي اين کتاب )کتاب کورنو( آگاهی ندارم. می گويد نيز هم اکنون

اين جمله يعنی رد اين فرضيه که می گفت دانش کم اقتصاد دانان  .ی توانم همه قسمت هاي کتاب کورنو را بفهمماست که نم

خود و  همه می گويند جوونز اولين کسی است که کار کورنو را معرفی کرد از طرفی است که باعث شد اين ها درک نکنند.

حاال چه جوري می توانيم بگوييم که اين  ؛کتاب کورنو را نفهميدمجوونز می گويد که رياضيات من آن قدر ضعيف است که 

به خاطر اين که جوونز   درک کرد و معرفی کرد. پس معلوم است که اين معرفی و اين دست زدن و صلوات فرستادن براي کورنو

وليه من که جوونز و والراس و ؟ آن فکر ااين دليل ديگر چه بوده استدليل ديگري داشته است. است نبوده و  فتهاو چه گ فهميد

 .بسيارراه افتادند يک جريان فکري راه انداختند می خواستند يک بابايی براي خودشان درست کنند امثال اين هاپارتو و کالرک و 

ه نگويند براي اين ک است. هستيم. براي اين که کورنو قبل از مارکس بوده کورنو را پيدا کردند و گفتند ما پيروان کورنو تا گشتند

بگويند ما بی پدر هم نيستيم و الّا اگر آن فرضيه  تاما عکس العمل به مارکسيسم هستيم رفتند براي خودشان يک پدر پيدا کردند 

 !فقدان درک رياضی اقتصاد دانان درست باشد که خود جوونز می گويد من اصالً رياضی نمی فهمم



جه يدر فهم کورنو و درنت یبه عنوان عامل اصل 1870اقتصاددانان در دهه ان يدر م یاضيسطوح باالتر دانش ر

 10را نداشته است. يا یاضين دانش ريد چرا که خود جونز چنيآ یمجدد اثر او به شمار نم ياياح

 پرسش و پاسخ -5

اين که شما فرموديد جوونز تصريح می کند که من رياضيات کورنو را متوجه نشدم اين چه طور می  :]سؤال

 خوب تشخيص دادهموضع کورنو را ماع هست که جوونز اج براگر واقعاً يعنی  ؟باشدتحقيق شما تواند مستند 

ند که ه ابر اين اجماع کرد ها با توجه به اين که بعدي ؟اين جمله چه طور می تواند مستند قرار بگيرد است

جوونز خوب تشخيص داده است در حالی که خودش دارد اصرار می کند من اصالً نفهميدم يعنی می گويم 

 [!نباشدشايد اين مستند خوبی براي بحث شما 

 يعنی می خواهيد بگوييد از خود کار فرد نمی شود استناد کرد؟

ورنو را احيا کرد در حالی که شما کجوونز ]چرا ولی ببينيد اين که شما جايی فرموديد که اجماع هست که 

استناد می کنيد به اين که در جايی ايشان گفتند من اصالً نفهميدم که ايشان چه می گويد يعنی شما به تعبيري 

                                                 
د که اگر جوونز مثل خيلی اقتصاددانان قبل از او کورنو را به طور کامل نقل قول فوق الذکر اين سؤال را مطرح می کن  -10 

! ما در بحث بعدي دقيقاً اين می دانم؟نفهميد، چه چيزي باعث شد که او اعالم کرد کورنوي فراموش شده را مهم ترين اقتصاد دان 

يک اقتصاد علمی به  راس و جوونز اين بود کهبراي کامل کردن بحث فعلی اشاره می کنيم که هدف وال .مسأله را بررسی می کنيم

اينها گشتند و چون ديدند کورنو تنها کسی است که می گويد ما از سيستم و مکتب  .که ماهيت رياضی داشته باشد وجود بياورند

وانده شان کورنو درست آن کسی است که به درد می خورد پدر خ دريافتنتد که برويم به سمت اقتصاد اثباتی بايدخسته شديم و 

حاال چرا والراس و جوونز می خواستند اقتصاد علمی درست  .چون دقيقاً همان حرفی را می زند که اين ها می خواستند ؛بشود

چرا که مارکس اصالً  بگويند مارکس را کنار بگذاريدبه جاي اين که بروند توي شکم مارکس و بجنگند  براي اينکه  ؟کنند

آنچه براي ما مهم است  و مارکس مکتبی است ،ين بود که بگويند مارکس علمی نيستهميکی از بهترين راه حل ها  علمی نيست.

هيچ عظمت مارکسيسم  براي مقابله باچون  .نبوغ عظيمی می خواست کار اين .را راه انداختندبحث اين  ندعلم اقتصاد است و آمد

اين ها  .بگويی اين اصالً علمی نيست ما از جاي ديگري شروع می کنيمو بگذاري ار نو کرا ببوسی  آن کاري بهتر از اين نيست که 

 و همه از اينجا شروع کردند پدر می خواستند و کورنو را پيدا کردند چرا کورنو پدر خوبی بود؟ براي اين که قبل از مارکس بود

آمديم. پايين می گويند ما الهام از کورنو گرفتيم و  .ديگر اين شبهه به وجود نمی آمد که اين ها عکس العملی به مارکس است

مسير خودش  درفقط می فهمد که اين  .بنابراين قابل تعجب نيست که جوونز کورنو را ستايش می کند بدون اين که او را بفهمد

 يا کنند.سال کورنو را اح 30د بعد از وش می باعث که ستو جوونزاين تناسب متدولوژي کورنو با نگرش والراس  .است



داريد کل اجماع را زير سؤال می بريد چطور می شود که يک اجماع نادري بين اقتصاددانان قوي رخ بدهد و 

 گوييد نکرده باشند؟[توجهی به اين جمله که شما می 

و پارتو کارهايشان را انجام دادند مورد عنايت اقتصاددانان همزمان والراس همان زمانی که اشاره کردم ببينيد 

منتشر شد اصالً توجهی به والراس  از سال بعد 25خودشان قرار نگرفت. چنان که آلفرد مارشال که کتابش 

 .براي مارشال کاري نداشتوالراس کار ل رياضی بلد بود و درک نداشت با اين که مارشاوالراس تعادل عمومی 

کسانی که در واقع اجماع دارند کسانی نيستند که همزمان با جوونز اين صحبت ها را بکنند در آن زمان اصالً 

می گفت که  -که من اين ها را می خواندم- شدر کتاب والراس. خود است نبودهحتی به کار والراس توجهی 

سال ديگر به نظريات من توجه می کنند و  100من می دانم در حال حاضر کسی به نظر من توجهی نمی کند و 

بعد از اين که ساموئلسون  سال گذشته است. 20-30اين انديشه ي اقتصاددانان  .اتفاقاً پيش بينی اش درست شد

اهميت کورنو پی برد. وقتی جامعه اقتصاد  بود که بهند که جوونز اولين کسی آمد، دبرو آمد و... نوعاً معتقد

سنجی ها قبل از کتاب تئوري کينز به وجود آمد تشخيص دادند که بايد مجله اي به نام اکونومتريکال چاپ 

بعد عکس کورنو را صفحه ي اولش چاپ کردند و  .کم بود اصالً چاپ نمی کردند در آنکنند. و اگر رياضی 

آن جمله که من استناد کردم اين است که خود  .از کورنو است کورنوي فراموش شده هر چه داريمما گفتند 

اقتصاد دانان جميعاً  .جوونز اذعان می کند که من نفهميدم اما اهميت کار کورنو را در نوشته هايش می گويد

من اين است حرف  .معتقدند که جوونز اولين کسی بود که کورنو را زنده کرد و اهميت کارش را گوشزد کرد

بفهمم. با وجود اين کورنو را جوونز می گويد که من رياضياتم آن قدر خوب نيست که  که که اين دو تاحقيقت

همه می گويند که اين فهميد که اقتصاد رياضی کورنو چقدر اهميت دارد و مطرح کرد با فرضيه ي خود کورنو 

نمی خواهيم بگوييم  .با هم نمی خواند ،ضی استکه می گويد علت عدم توجه به اقتصاد رياضی عدم دانش ريا

که جوونز در معرفی کورنو نقشی نداشت نه در اين شکی نيست که جوونز در معرفی کورنو نقش مهمی ايفا 

 کرد همه بحث ما اين است که فرضيه کورنو غلط است.



 يه طبيعی باشد.[سال براي مطرح شدن يک نظر 50سال  40سال  30]من می خواهم بگويم که شايد فاصله 

ما فرض می کنيم حرف شما درست باشد پس شما داريد يک فرضيه جديد را مطرح می کنيد: يعنی اين که 

و علت بی توجهی به کار اقتصاددانان رياضی اين بود که زمان خودش را بايد طی کند. اين فرضيه شماست 

رد می کند. ما هم همين فرضيه کورنو را پرداخت ولی اين فرضيه دارد  آن نيز می شود به .خيلی هم محترم است

کورنو آمده  .ما داريم فرضيه ها را دانه دانه رد می کنيم دبرو يک نظر می گويد ما رد می کنيم .را می خواهيم

ا نيست اصالً اين ه د:می گويي د وشما هم فرضيه ديگري داري .رد کنيمنظرش را اين را می گويد می خواهيم 

من دارم آن را فقط تست  .می گوييم بسيار خوب آن هم يک نظريه است .علتش اين است که زمان می خواهد

تست  ،خواهدزمان خودش را  می را که نمی خواهم دليل بياورم. اما اگر بخواهيم فرضيه شما هنوز می کنم 

می دهند که  مثالً رياضی دان ها نظرياتی .درست است فرض معموالً اين امثال آندر رياضی و  بايد بگوييم کنيم

ند. سال جلوتر از دانش موجود 40-50معموالً رياضی دان ها  .آن می رسنداهيت به ديگران سال بعد  50-40

. مکتب سال بعد به کار گرفته شود 40که  اما در اقتصاد نمی شود مثالً کينز نمی توانست نظريه اي را بدهد

 .زمان جلو بروند همگام با بايد. علوم انسانی دهد همان موقع آثارش ظاهر می شود میشيکاگو تئوري اش را که 

 تناسب با آن تئوري اقتصادي بدهيم.که مسال بعد دنيا چطوري است  40ما هنوز نمی دانيم 

 صلوات...
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