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مقدمۀ دکتر عادل پیغامی

الورنــس ُبالنــد بــه گــردن دانشــجویان چنــد دهــۀ اخیــر اقتصــاد ،چــه در دنیــا و چــه در ایــران،
حــق ملحوظــی دارد و لــذا غالــب عالقهمنــدان بــه فلســفۀ اقتصــاد از آموختههــای او خاطــرهای
خــوش دارنــد .ایــن عالقــه البتــه دوســویه اســت؛ کمااینکــه وی در صفحــۀ ســوم ایــن کتــاب ،آن
را بــه دانشــجویان اهــل ســؤال و مناقشــه و نقــد تقدیــم کــرده اســت .سالهاســت کــه بــرای همــۀ
ثهــای فلســفه و روششناســی اقتصــاد ،بوالنــد پوزیتیویســتی
اقتصادخوانــان عالقهمنــد بــه بح 
تهــای میدانــی آن در عرصــۀ
اســت کــه چش ـمهای خــود را بــر مبــادی پوزیتیویســم و واقعی 
تهــا را در باب پوزیتیویســم
نظری هپــردازی و عمــل نبســته اســت ،و بــه همیــن دلیــل بهتریــن قضاو 
از او دریافت کردهاند .اما برای من و خیلی از دانشــجویان اندیشـهورز اقتصاد ،نام الورنس بوالند
همــراه بــا نامهایــی چــون جــون رابینســون ،مــکالپ ،هاوســن ،مککالوســکی ،اوزکالــی ما کــی و ...
فراتــر از یــک پژوهشــگر و مؤلــف خارجــی ،بخشــی از خاطــرات شــیرین حقیقتجویــی و علمآموزی
مــا هســتند .مــن و همقطــاران مــن در ایــران ،طــی چنــد دهــۀ اخیــر ،در فضایــی دوران دانشــجویی
و حرفـهای اقتصــادی خــود را طــی کردیــم کــه هیــچ درس روششناسـیای در واحدهــای درســی
تعبیــه نشــده بــود .بــه ســؤاالت و مراجعــات و مطالعــات فلســفی و مداقههــای روششــناختی
اقتصــاد هــم  -جــز معــدودی از اســتادان  -روی خــوش نشــان داده نمیشــد .در چنیــن فضایــی
وقتــی بــه اشــارت و هدایــت اســتاد فرزانـهام مرحــوم نورعلــی نــوری ،در اولیــن صفحــۀ کتــاب بوالنــد
بــا عنــوان اصــول علــم اقتصــاد ،دروغهایــی کــه معلمــم بــه مــن گفــت !1در همــان ســال انتشــارش
ً
خوانــدم کــه «مــا اقتصاددانیــم ،لطفــا حــرف از روششناســی بــه میــان نکشــید 2»،شــیرینی درک
1. The Principles of Economics: Some Lies my Teachers Told Me(1992), London: Routledge
!2. We are economists, No methodology please
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اســتادان و معلمــان پیرامــون خــودم فراموشنشــدنی اســت .شــیرینتر زمانــی بــود کــه در ادامــۀ
همــان جملــه ،بوالنــد بــه کنایــه و تعریــض ماهیــت ایــن قبیــل اســتادان و ایــن شــیوۀ آمــوزش علــم
اقتصــاد در ایــران را بــه مــن گوشــزد کــرد و نوشــت« :اینــان در واقــع میگوینــد مــا اقتصاددانیــم
ً
لطفــا بحــث از واقعیــت را بــه میــان نکشــید!» 1لــذا حداقــل اثــر او بــر مــن دانشــجوی دهــۀ هفتــاد
ایرانــی ،امــکان بــاز کــردن دریچههــای ســؤال و مناقشــه از مبــادی و مبانــی نظریههــای اقتصــاد
بهــای موجــود در ایــران بــا محتــوای فلســفه و
بــود .اینگونــه بــود کــه خوانــش و تــورق معــدود کتا 
روششناســی اقتصــاد ،شــرط الزم فهــم صحیــح دانــش اقتصــاد شــد .اولیــن کتــاب منتشــر شــده از
بوالنــد ،بــه ده ســال قبــل بازمیگشــت .پــس خیلــی تأخیــر نداشــتم و عقــب نمانــده بــودم .هرچنــد
بهــا ماننــد امــروز نبــود؛ امــا نعمــت داشــتن اســتادی ب ـهروز و
اینترنــت و دسترســی بــه فایــل کتا 
(ع)
خواهــان ،و کتابخانـهای اســتادمحور و همــراه در دانشــگاه امــام صــادق  ،موانــع را از پیــش پــای
بهــای بنیانهــای روش اقتصــادی 2و روششناســی مدلســازی
مــا بــر میداشــت .خوانــدن کتا 
نهــم بــه روش دکتــر نــوری ،کــه فقــط دانشــجویانش میداننــد! هرکــدام باعــث شــد
اقتصــادی 3آ 
بیشــتر و بهتــر وارد دنیــای نظریــات علــم اقتصــاد شــوم .بعدهــا کــه قیلوقــال دکتــر ســروش در
محافــل دانشــگاهی برخاســته بــود و رویکــرد نئوپوزیتویســتی  -نگاتیوســتی کارل پوپــر بــا ارجــاع
ً
یــا بــی ارجــاع عینــا ترجمــه و اشــاعه میشــد ،بــاز ارتبــاط عالیــق علمــی خــود بــا آن مباحــث را در
ویرایــش ارتقــا یافتــۀ کتــاب بنیانهــای روش اقتصــادی :یــک منظــرگاه پوپــری 4یافتــم .لــذا نــام
بوالنــد و کتابهایــش ،خاطــرات مــن و امثــال مــن از ســفر ماجراهــای علمــی مــا بــا نظریــات انتزاعی
یتــر ویرایــش ایرانــی آمــوزش آنهــا بــود ،گویــی او هــم بــا
سهــای انتزاع 
اقتصــاد نئوکالســیک و کال 
نامگــذاری کتابــش بــه ادیســۀ شــخصی در روششناســی انتقــادی اقتصــاد 5بــا مــا همنــوا و همــدل
بــود!
آمــدن اینترنــت باعــث شــد زودتــر بــه مقــاالت و نوشــتههای دیگـ ِـر بوالنــد دســت یابــم .دنیایــی
ششــناختی را جاهایــی یافتــم کــه
دیگــر نیــز آنجــا یافتــم و تمایلــم بــه مداق ههــای فلســفی و رو 
ً
بــاور نمیرفــت :مثــا حســابداری! کــه در ایــران مســاوی بــود بــا جمــع زدن یکســری ارقــام ،و او
یکــرد بــه صفــت پوزیتیویســم!  6آزاداندیشــی او در معرفــی عریــان و انتقــادی از انــواع
متصــف م 
!1. We are economists, No reality please
2. The Foundations of Economic Method(1982), London: Geo. Allen & Unwin
3. The Methodology of Economic Model Building: Methodology after Samuelson(1989/91), London:
Routledge
4. The Foundations of Economic Method: A Popperian Perspective(2003), London: Routledge
5. Critical Economic Methodology: A Personal Odyssey(1997), London: Routledge
& 6. Criticizing positive accounting theory, Contemporary Accounting Research, (1992) John Wiley
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پوزیتیویســم در دانشــکدههای اقتصــاد دنیــا ،در مقالــه «دیدگا ههــای جــاری در پوزیتیویســم
اقتصــادی» 1مثالزدنــی و عالــی بــود و اوج درک عمیــق و صحیــح او از روششناســی اقتصــاد را
در مرزهــای دانــش آن  -تروریســم اقتصــادی  -بــه رخ میکشــید .گونهشناســی چهارگانــۀ او از
پوزیتویس ـتهای اقتصــادی دانشــکدههای هــاروارد ،شــیکا گو ،الاسای ،و امآیتــی ،بــه
دانشــجوی ایرانــی نشــان مـیداد کــه چــرا یــک اســتاد ایرانــی دانســته یــا ندانســته بــه آمــار تأ کیــد
دارد ،آنیکــی بــه اقتصادســنجی ،دیگــری بــه اقتصــاد ریاضــی و برخــی بــه هیــچ و درعینحــال بــه
ً
هــر روششناس ـیای کــه صرفــا قــدرت و کارایــی علیاالطــاق بــازار را اثبــات کنــد! گویــی علمــی
اقتصاد
بــودن مســاوی شــده بــود بــا اثبــات ایدئولــوژی بــازار! همــو در این مقاله بــه من دانشــجوی
ِ
عالقهمنــد بــه خوانــدن کتــب فلســفۀ علــم یــاد داد کــه محتــوای کتــب فلســفۀ علــم را بــه صرافــت
بــه دنیــای اقتصــاد نیــاورم و بــرای ســاحت اندیش ـهورزان اقتصــادی در حــوزۀ روششناســی و
فلســفۀ علــم ،فضایــی متمایــز و متفــاوت بــاز کنــم و عــاوه بــر آنچــه کینــز گفتــه اســت ،مبنــی بــر
ایــن کــه اقتصاددانــان ســر در آبشــخور فالســفه دارنــد ،خــود اقتصاددانــان اندیشــمند را هــم جــزء
ایــن فالســفه نــوآور بدانــم و وجــه تســمیۀ کتــاب رابــرت هایلبرونــر بــا نــام فالســفه دنیــوی 2،را بهتــر
درک کنــم .بهعبارتدیگــر ،در فهــم روششناســی پوزیتیویســتی علــم اقتصــاد ،بایــد از کتابهــای
انتزاعــی فلســفۀ علــم فراتــر رفتــه ،گونهشناســی متفــاوت و خــاص پوزیتیویســم در خــود ســنت
اندیشـهورزی و نظری هپــردازی اقتصــاد را متمایــز از ســایر علــوم طبیعــی و اجتماعــی در نظــر گرفت.
نهــا بخشهایــی از خاطــرات شــیرین و مســتدام دانشــجویی و طلبگــی بنــده در دانــش
ای 
اقتصــاد بــود کــه بــا الورنــس بوالنــد ،گــره خــورده اســت .لــذا وقتــی شــنیدم کــه دوســت عزیــز،
اندیشــمند و خوشفکــرم ،آقــای دکتــر علیاصغــر قائمینیــا بــه ترجمــۀ کتــاب روششناســی
اقتصــاد خــرد جدیــد دســت زده اســت ،همــۀ ایــن خاطــرات زنــده و کامــم شــیرین شــد.
بوالنــد در ایــن کتــاب ،بهخوبــی تمایــز بیــن جریــان ارتدوکــس و هتردوکــس اقتصــاد را در
ششــناختی و انتقــادی مدلهــای تحلیــل
مســئلۀ تعــادل و عــدم تعــادل میبینــد و بــه بررســی رو 
یپــردازد .تعــادل مفهومــی بــود کــه از فیزیــک قــرن نوزدهــم و بــا پیشــوازی کســانی چــون
تعــادل م 
کانتییــون  -اســتاد نیوتونــی آدام اســمیت  -پایــش بــه اقتصــاد بــاز شــد و متأســفانه همانجــا درجا
زد و دو خطــا برجــای نهــاد :اول اینکــه ســایر انــواع تعــادل ،بــه دانــش اقتصــاد راه نیافــت؛ دوم ،علم
Sons, vol. 9(1), pages 142-170
1. Current Views on Economic Positivism, August 2001

 The worldly philosophers.2ایــن کتــاب در ایــران بــا نــام بــزرگان علــم اقتصــاد توســط احمــد شهســا ترجمــه شــده
است.
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تهــا از هستیشناســی عــدم تعادلــی دور ســاخت .اندیشــۀ تعــادل ،برخــاف
اقتصــاد را بــرای مد 
قانــون دوم ترمودینامیــک نیوتــن کــه بــر آنتروپــی اســتوار بــود ،دنیــای اقتصــاد را ســینتروپیک
نشــان داد تــا مبــادا از ســنت فکــری اجــداد کالســیکها ،یعنــی فیزیوکراتهایــی چــون دکتــر کنــه و
نهــا در الحــاق دنیــای اقتصــاد بــه نظــام
یشــناختی آ 
مرســیه دوالریویــه ،و مبــادی کالمــی و هست 
احســن آفرینــش کــه بـهدور از خطــا ،و رو بــه نظــم و عدالــت اســت ،خــارج شــود .راز تــازم مفهــوم
تعــادل بــا مفهــوم بهینگــی را هــم در همیــن نکتــه باید دانسـت .دانشــجوی اقتصاد نبایــد فراموش
ً
لهــا و ریاضیــات آن ،بهظاهــر ســکوالر و غیرفلســفی بنمایــد ،امــا کامــا
کنــد کــه شــاید تعــادل و مد 
در راســتای ادای دیــن فیزوکراتهــا بــه کالم مســیحیت و خداشناســی آنهــا در مفهــوم ربوبیــت
تکوینــی بــود کــه ایــن مفهــوم بــا ریاضیــات فریبنــدۀ آن بــه علــم اقتصــاد راه یافــت.
در ســدۀ اخیــر منتقــدان و دگراندیشــان علــم اقتصــاد راه برونرفــت از مشــکالت نظــری و
ششــناختی علــم اقتصــاد را گاه در زدودن پیشفــرض ایســتایی از مفهــوم تعــادل و نقط ـهای
رو 
دیــدن آن جســتهاند و گاه در جابهجایــی بنیادیــن از فــرض تعــادل بــه عــدم تعــادل دیدهانــد.
یتــوان مشــکالت اصلــی نظریههــا
گــروه اول بــه ایــن امیــد بودنــد کــه بــا غلیــظ کــردن ریاضیــات م 
لهــای پویــا جایگزیــن کنیــم ،و بهجــای
لهــای ایســتا را بــا تحلی 
را مرتفــع کــرد :کافــی اســت تحلی 
نقطــۀ تعــادل از مســیر و تراجکتــوری تعــادل صحبــت کنیــم .امــا گــروه دوم بهســوی بنیانــی جدیــد
یشــناختی نظریــات را از ســینتروپی بــه آنتروپــی و عــدم تعــادل
رفــت و ســعی کــرد تــا بنیــان هست 
تغییــر دهــد .گویــا دیگــر تعــادل ،قاعده نیســت؛ بلکه اســتثنایی اســت که جــز در شــرایط غیرواقعی
یشــود .امــا بــه نظــر میرســد اندیشــۀ اقتصــادی وقتــی بــه ســاحل آرامــش برســد کــه
حاصــل نم 
یهــای
اندیشـهورزان بتواننــد تعــادل و عــدم تعــادل را توأمــان در واقعیتهــای اقتصــادی و پویای 
نهــا درک کننــد و بیابنــد .ایــن مســیر آینــدۀ علــم اقتصــاد اســت .امــا مشــکل در ســنت آموزشــی
آ 
ً
ـادل عمومی
اقتصــاد در ایــران فراتــر از اینهاســت .دانشــجوی امــروزی ،صرفــا از مفهــوم تعادل ،تعـ ِ
ـادل جزئــی مارشــالی 1را نمیشناســد؛ بهویــژه ،وقتــی گفتــه شــود اولــی
والراســی را میفهمــد و تعـ ِ
مربــوط بــه دنیــای خــرد و دومــی بــا اینکــه صفــت جزئــی دارد امــا مربــوط بــه دنیــای کالن اســت!
تعــادل در دنیــای خــرد را بــه همــان معنــا ،وارد دنیــای کالن میکنــد و همــۀ تعادلهــای مطروحــه
در ادبیــات اقتصــاد کالن ،همچــون تعــادل پولــی را هماننــد تعــادل در بــازار پنبــه ،تالقــی ســادۀ
عرض ههــا و تقاضاهــا میانــگارد و ....
1. Marshalian partial equilibrium
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راهــی بــرای برونرفــت از ایــن وضــع نیســت تــا کاتولیــک تــر از پــاپ نشــویم ،مگــر اینکــه آثــار
خوبــی از اندیشــمندان آزاداندیــش دنیــا ترجمــه شــود .ابایــی از شــا گردی نســبت بــه داشــتهها
و یافت ههــای غــرب و شــرق نداریــم ،امــا فــرق اســت بیــن شــا گردی و خوشــهچینی و بهگزینــی و
ســپس همراهــی بــا اندیشــمندان دنیــا در کاروان علــم و نظری هپــردازی ،بــا غربزدگــی و بهــت
لهــای اقتصــادی ،نــه واقعیــت و حتــی آیینـهای
زدگــی .دانشــجوی اقتصــاد فرامــوش نکنــد کــه مد 
از واقعیــت ،بلکــه تکنولــوژی فکــر و ابــزار تحلیــل واقعیتانــد .همچــون ســایر ابزارهــا ،حــوزۀ
کاربــرد و محــدودۀ کارایــی دارنــد و همچــون همــۀ ابزارهــا روزب ـهروز نــو شــده ،پیشــرفت کــرده و یــا
قتــر میدهنــد .آثــاری چــون تحلیــل انتقــادی بوالنــد از مبانــی و
جــای خــود را بــه ابزارهــای دقی 
روششناسـیهای اقتصــاد خــرد و بــاز کــردن پنجرههایــی از اقتصــاد خــرد جدیــد کمــک میکنــد تــا
همراهــی مناسـبتری بــا اذهــان جــاری دانشــمندان اقتصــاد در دنیــا داشــته باشــیم .دانشــجوی
ســالهای اول ،بهمثابــه مکمــل و دانشــجو و دانشآموختــۀ ســالهای باالتــر ،بهمثابــه کتــاب
اصلــی را بــه خوانــدن ایــن کتــاب و ســایر آثــار الورنــس بوالنــد و دیگــر نویســندگان روششناســی و
فیلســوف اقتصــادی دعــوت میکنــم و مطمئنــم کــه از ایــن رهگــذر ،سیاسـتگذاری و اجــرا نیــز در
اقتصــاد ایــران ارتقایــی بســزا مییابــد.
الزم بــه توجــه اســت کــه ترجمــه آثــار فلســفی و اندیشـهای ،ســختیهای خــاص خــود را دارد؛
لهــای فارســی گاه ریشــه در
چــه در فهــم و چــه در انتقــال معانــی بــه زبــان فارســی .چــه اینکــه معاد 
خاســتگاه فلســفی شــرق و اســامی و حتــی یونــان باســتان دارنــد کــه یــارای انتقــال معانــی مــدرن
را ندارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه نهضــت ترجمــه در فهــم دقیــق اندیشــمندان غــرب و انتقــال
مناســب یافت ههــای ایشــان بــه زیسـتبوم علمــی کشــور هنــوز آنگونــه کــه بایدوشــاید رقــم نخــورده
اســت .لــذا کار جنــاب آقــای قائمــی نیــا ارزشــمند و مســاعی وی در ایــن راه ثمربخــش بــوده اســت
و تــا حــد خوبــی از عهــدۀ ایــن کار برآمــده اســت .نــگارش ایــن وجیــزه ناچیــز و مشــارکت در ایــن
جریــان علمــی آیند هســاز بــرای بنــده موجــب افتخــار بــود  .
عادل پیغامی ،زمستان ۱۳۹۹

دیباچه

مســیرهای فرعــی ترجیــح داده میشــوند  ....چنــد ســال پیــش بــود کــه [مــا] ابتــدا در ایــن
ً
مســیرهای فرعــی گرفتــار شــدیم  ....ایــن مســیرها واقعــا متفــاوت از مســیرهای اصلیانــد .کل
زندگــی و شــخصیت افــرادی کــه در ایــن مســیرها زندگــی میکننــد ،متفــاوت هســتند .آنهــا هیــچ جــا
نمیرونــد .زیــاد در قیدوبنــد رفتــار مؤدبانــه نیســتند .اینجایــی 1و هما کنونــی 2،تنهــا اطالعــات آنهــا
دربــارۀ پدیدههاســت .اینهــا کســانی هســتند کــه ســالها قبــل بهســوی شــهرها و اخــاف از دســت
رفتهشــان مهاجــرت کردنــد .آنهــا همهچیــز دارنــد امــا فرامــوش کردهانــد و کشــف ایــن موضــوع یــک
یافتــه واقعــی بــود.
تعجــب میکنــم کــه چــرا اینقــدر دیــر متوجــه موضــوع شــدیم .آیــا ایــن موضــوع را دیدیــم و االن
نمیبینیــم یــا اینکــه یــاد گرفتیــم کــه آن را نبینیــم؟! شــاید گمــان کنیــم علــت اصلــی ایــن بیتوجهــی
ً
کالنشــهرها باشــند و همــه ایــن موضوعــات صرفــا پسکرانههایــی ماللآورنــد .ایــن نظــر گمراهکننــده
اســت .مثــل اینکــه حقیقــت بــه درب میکوبــد و شــما میگوییــد« :بــرو ،مــن بــه دنبــال حقیقــت
هســتم »،و آن نیــز م ـیرود .ایــن یــک معماســت.
رابرت پیرسیگ ،1974[ 3صص ]5-4

در طــول بیســت و پنــج ســال گذشــته بیــن آنچــه مــا در مقطــع کارشناســی علــوم اقتصــادی
تعلیــم میدهیــم و آنچــه انتظــار داریــم دانشــجویان فار غالتحصیــل درک و دریافــت کننــد ،شــکاف
ً
ـری مقطع کارشناســی
فزاینــدهای ظاهــر شــده اســت .ایــن مشــکل عمومــا ناشــی از کال 
سهــای نظـ ِ
اســت زیــرا علــم اقتصــاد خــردی کــه مــا در ایــن مقطــع تدریــس میکنیــم نســبت بــه آنچــه در اواخــر
یشــد تغییــر چندانــی نکــرده اســت .امــروزه ،شــکاف میــان آنچــه مــا در ایــن
دهــۀ  1940تدریــس م 
یشــود .نظریــۀ اقتصــاد خــرد
دو ســطح آمــوزش میدهیــم ،بــه حــدی اســت کــه بــه تناقــض منجــر م 
یشــود.
تحصیــات تکمیلــی بهمنزلــۀ «اقتصــاد خــرد جدیــد» در نظــر گرفتــه م 
1. Hereness
2. Nowness
3. Robert Pirsig
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دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بایــد ب هجــای ایــن توصیــف ایســتا از بــازار کــه تقاضــا برابــر بــا
عرضــه اســت ،بــه «مبانــی عــدم تعــادل» 1اقتصــاد تعادلــی بپردازنــد .اقتصــاد خــرد قدیمــی کــه مــا
در مقطــع لیســانس تدریــس میکنیــم تنهــا بــه یــک بررســی ســاده از ویژگیهــای جهــان تحــت
یپــردازد .بــه ایــن معنــا کــه ا گــر همــۀ شــرکتکنندگان در بــازار از طریــق
کنتــرل سیســتم بــازار م 
مهــای مســتقل ،متقاعــد شــوند،
نشــده توســط بــازار هدایــت گردنــد و بــا اتخــاذ تصمی 
قیمــت تعیی 
مــا میتوانیــم تعادلــی داشــته باشــیم کــه حا کــی از «بهتریــن جهــان ممکــن» اســت .درحالیکــه
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بایــد «اقتصــاد نامتعــادل» را درک کننــد ،دانشــجویان مقطــع
لهــای تعادلــی راضــی باشــند.
کارشناســی تنهــا بایــد بــه مد 
ایــن شــکاف بســیار نامطبــوع اســت و از لحــاظ آموزشــی قابلتوجیــه نیســت .چیــزی کــه مــا
در ایــن بیســت و پنــج ســال گذشــته تدریــس کردهایــم چنــان اســت کــه گویــی بــه دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی ب هجــای آنچــه در دنیــای واقعــی جریــان دارد ،بیشــتر دربــارۀ یــک دنیــای
خیالــی آمــوزش دادهایــم .مــا دربــارۀ اینکــه چــرا یــک اقتصــاد در حالــت تعــادل قــرار میگیــرد،
اطالعــات بســیار کمــی داریــم .عــاوه بــر ایــن ،جــز اینکــه میدانیــم دنیــای بیــرون در حالتــی از
تعــادل قــرار دارد ،چیــزی بــرای توضیــح دادن نداریــم .متأســفانه ،مــا علیرغــم وعدههایــی کــه بــه
ً
نهــا را بــرای ســروکار داشــتن بــا دنیــای واقعــی
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی میدهیــم ،اصــا آ 
آمــاده نمیکنیــم.
معلمــان تحصیــات تکمیلــی اقتصــاد اغلــب چنیــن میاندیشــند کــه سادهســازی ایــدۀ تعادل
متــر را بیاموزنــد ،ضــروری اســت .امــا بــه نظــر
یکــه دانشــجویان بتواننــد اید ههــای مه 
بهطور 
میرســد کــه ایــن ساد هســازی ب هجــای اینکــه اوضــاع را خــوب کنــد بدتــر هــم میکنــد .سادهســازی
در اینجــا بــه ایــن معناســت کــه تعــادل بــازار تنهــا بــه معنــای برابــر بــودن عرضــه و تقاضاســت .یــک
دیــدگاه پیچیــده نشــان میدهــد زمانــی امــکان برابــری تقاضــا و عرضــه در یــک بــازار وجــود دارد
کــه شــیب منحنــی تقاضــا نزولــی و شــیب منحنــی عرضــه صعــودی باشــد .هــر فــردی بیدرنــگ
ایــن نظریــه را رد میکنــد و میگویــد کــه ایــن حالــت فقــط مربــوط بــه «تعــادل ناپایــدار» 2اســت.
امــا هرکســی کــه از ایــدۀ تعــادل در رشــتههای دیگــر اســتفاده کــرده اســت ،بــا مفهــوم «تعــادل
ناپایــدار» گیــج خواهــد شــد؛ زیــرا ایــن مفهــوم خــود متناقــض اســت .بــرای جلوگیــری از تضــاد ،بایــد
دقــت کنیــم کــه هــر تعریفــی از اقتصــاد کــه مبتنــی بــر تعــادل اســت بایــد بــه یــک «تعــادل پایــدار»
1. disequilibrium foundations
2. unstable equilibrium
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اشــاره داشــته باشــد .اقتصــادی کــه مــا کــه در تحصیــات تکمیلــی تدریــس میکنیــم ،چنیــن
توضیحــی را ارائــه نمیدهــد .بــه همیــن دلیــل ،دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی بایــد دربــارۀ آنچــه
«تجزیهوتحلیــل ثبــات» 1نامیــده میشــود ،نگــران باشــند.
بــرای مــن ،بهمنزلــۀ یــک دانشــجو ،نظریــۀ اقتصــادی ،تــا زمــان آشــنایی بــا تجزیهوتحلیــل
ثبــات ،کمــی عاقالنــه و معقــول مینمــود .و زمانــی کــه شــروع بــه تدریــس نظریــۀ اقتصــادی کــردم
توضیــح مفروضــات برایــم آســان بــود .البتــه در صورتــی چنیــن بــود کــه نخســت پایههایــی بــرای
بهــای درســی ،یعنــی بــازاری کــه شــیب منحنــی تقاضــا نزولــی و شــیب
ثبــات بــازار مدنظــر کتا 
منحنــی عرضــه صعــودی اســت ،را توضیــح مـیدادم .بــه طــور خــاص ،از نظــر مــن حتــی زمانــی کــه
ً
مصرفکننــدگان تصمیمــات مصرفــی خــود را مســتقال انجــام میدهنــد ،توضیــح چرایــی ارتبــاط
2
بســیاری از نظری ههــای مصرفکننــده بــا نمایــش اینکــه هــر زمــان کــه مصرفکننــدگان ،بهینهســاز
باشــند ،شــیب منحنــی تقاضــای بــازار همــواره نزولــی خواهــد بــود ،آســان اســت .همچنیــن درک
ایــن موضــوع ســاده اســت کــه چــرا اقتصــاد خــرد بایــد بــه طــور ضمنــی نشــان دهــد کــه شــیب
منحنــی عرضــه ،بهمثابــه یکــی از پیامدهــای ماهیــت کمیابــی کــه موجــب حدا کثــر ســاختن ســود
تولیدکننــدگان اســت ،صعــودی اســت .آنچــه بــازار مطــرح در کتــب درســی آن را تضمیــن میکنــد،
امــکان تصمیمگیــری مســتقل فــردی اســت .مــن ســعی کــردم ایــن رویکــرد بــه تدریس اقتصــاد خرد
را در یــک نســخه از کتــب درســی نشــان دهــم [بوالنــد ،]1967 ،امــا ناشــران ،درحالیکــه میگوینــد
قلــم کتــاب رساســت ،فکــر میکننــد کــه بــازاری بــرای آن وجــود نخواهــد داشــت .و ایــن ســخن کمی
گیجکننــده اســت زیــرا اقتصــاد خــرد بــدون درک تجزیهوتحلیــل ثبــات ،معقــول بــه نظــر نمیرســد.
ا کنــون فکــر میکنــم میتوانــم بفهمــم کــه کجــا اشــتباه کــردم .رویکــردی کــه در آمــوزش
اقتصــاد خــرد روی پرسـشهایی از تحلیــل ثبــات تا کیــد میکنــد ،بایــد نوعــی خودآ گاهــی را دربــارۀ
یکــردم ایــن بــود کــه ا کثــر اقتصاددانــان،
روششناســی توضیحــی ترویــج کنــد .آنچــه مــن درک نم 
روششناســی را اتــاف وقــت میداننــد .در کتــاب [ 1982بوالنــد ]1982a ،نشــان دادم کــه چــرا
روششناســی بخــش مهمــی از اقتصــاد اســت .امــا ایــن کتــاب بــه بســیاری از مشــکالت ابتدایــی
تجزیهوتحلیــل ثبــات کــه میتوانــد توســط دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی مدنظــر قــرار گیــرد،
اشــاره نمیکنــد.
در کتــاب پی ـشرو ،بــه بررســی انتقــادی مــدل نئوکالســیکی کــه بــه طــور معمــول نمیتوانــد
1. stability analysis
2. optimizers
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تحلیــل صریحــی از ثبــات ارائــه دهــد؛ میپــردازم و نشــان میدهــم کــه بســیاری از نوشــتهجات
شهــای ویــژهای بــرای غلبــه بــر
یســال گذشــته میتوانــد بهمثابــه تال 
نظــری پیچیــده ،در طــول س 
کمبــود مدلهایــی کــه بــه دلیــل فقــدان تحلیــل ثبــات ،محــدود شــدهاند ،درک شــود .در انتهــای
ایــن کتــاب ،توضیــح میدهــم کــه بــرای ارتقــاء نظریــۀ مقطــع کارشناســی ،و بهویــژه ایجــاد یــک
نســخه مســتقل از اقتصــاد خــرد ،کــه کامــل و ســازگار بــا اصــول روششــناختی تمــام مدلهــای
نئوکالســیک اســت ،چ ـهکار بایــد کنیــم.
 L.A.B.برنابی ،بریتیش کلمبیا
یکم سپتامبر  1984

مقدمه:
مبانی ایستای مقایسهای

مــا ا کنــون بایــد روابــط کلــی تقاضــا و عرضــه را بررســی کنیــم .بهویــژه آن روابطــی کــه مرتبــط بــا
اصــاح قیمــت هســتند ،و در آن عرضــه و تقاضــا در «تعــادل» قــرار میگیرنــد .اصطــاح «تعــادل»
ً
کاربردهــای مشــترک زیــادی دارد .و ممکــن اســت عجالتــا بــدون توضیــح خــاص اســتفاده شــود.
امــا مشــکالت زیــادی در ارتبــاط بــا آن وجــود دارد کــه تنهــا میتوانــد بهتدریــج بررســی شــود .آلفــرد
مارشــال ،64/1920[ 1ص]269 .
یگــرای مشــهور ،خیلــی کمتر
ممکــن اســت دلســردکننده بــه نظــر برســد امــا اقتصاددانــان ریاض 
از آن چیــزی کــه مدعــی هســتند را میتواننــد اثبــات کننــد .و علــت ایــن مســئله ممکــن اســت
ششــناختی باشــد .بهمحــض اینکــه یــک اقتصــاددان ریاضیگــرا ،مشــکالت
وجــود یــک مشــکل رو 
مربــوط بــه بــازار غیرتســویهکننده 2را رهــا کنــد ،اقــدام بــه اثبــات وجــود یــک تعــادل ایســتا کــه در
آن هیــچ انگیــزهای بــرای تغییــر قیمــت وجــود نــدارد؛ خواهــد نمــود .شــاید داشــتن وســواس و
دلمشــغولی بــه تعــادل یــک اختــال حیاتــی اســت .رابــرت گــوردون ،1981[ 3ص]514 .
گاهــی اوقــات چنیــن تصــور میشــود کــه تنهــا دو گــروه اقتصــاددان وجــود دارد :کســانی کــه
معادلــۀ تفاضلــی 4را درک نمیکننــد؛ و کســانی کــه فقــط معادلــۀ تفاضلــی را میفهمنــد .جــوزف
شــومپیتر ،1954[ 5ص]1168 .
ششــناختی از نظریۀ اقتصادی نئوکالســیک اســت .و در درجه اول
این کتاب یک بررســی رو 
1. Alfred Marshall
2. non-market clearing
3. Robert J. Gordon
4. difference equation
5. Joseph Schumpeter
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بــه یــک ابــزار تحلیلــی اساســی از اقتصــاد نئوکالســیک  -یعنــی ایــدۀ اقتصــادی کــه در حالــت تعادل
یشــود .بــه نظــر میرســد همــه موافقانــد کــه آنچــه در کتابهــای
کامــل قــرار دارد  -مربــوط م 
درســی ســنتی دربــارۀ تعــادل گفتــه میشــود ،از ارائــۀ یــک بنیــان روششــناختی مناســب بــرای
کاربــرد تعــادل بهمنزلــۀ مبنایــی بــرای توضیح رفتــار مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان فــردی ناتوان
لهــای تعادلــی نئوکالســیک ،بــه ســمت شناســایی
شهــای اخیــر بــرای اصــاح مد 
اســت .تال 
ضهــای ویــژهای دربــارۀ رفتــار نامتعــادل هدایــت شــدهاند .بــه نظــر میرســد کــه ایــن تالشهــا
فر 
نهــا خواهیــم پرداخــت تــا ببینیــم
ســؤاالت بیشــتری را مطــرح میکننــد کــه در ادامــه بــه بررســی آ 
یتــوان بنیــان مناســبی بــرای توضیحــات کامــل نئوکالســیک از رفتــار تصمیمگیرنــدگان
چگونــه م 
مســتقل فــردی ،فراهــم کــرد.
 1 .0تعادل و توضیح
مفهــوم تعــادل بــرای بیــش از  200ســال ،یعنــی از زمــان آدام اســمیت ،در مرکــز اقتصــاد بــوده
شهــای
اســت .اســمیت و بســیاری از پیــروان او ،مفهــوم تعــادل را اغلــب بــرای توضیــح دادن گرای 
شــرورانه انســان ،ماننــد «حــرص» بــه کار میبرنــد ،تــا نشــان دهنــد کــه در حالــت تعــادل رقابتــی،
حــرص و آز در واقــع منجــر بــه منفعــت همــه خواهــد شــد .اقتصــاد در یــک کتــاب درســی ،در حالت
یشــود .در چنیــن وضعیتــی ،هــر شــخصی بهتنهایــی امکانــات
تعــادل رقابتــی عمومــی ،مجســم م 
نســبی خــود را بهینــه میکنــد و در ایــن مســیر هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه یــک فــرد خودخــواه
بــه پیــش رود جــز اینکــه حریــص باشــد .آیــا مــا بایــد حــرص و طمــع را یــک شــر اجتماعــی بدانیــم و
نحــال نبایــد ناامیــد شــویم؟! زیــرا چنیــن حرصــی ،کــه توســط حالــت تعــادل محــدود شــده
درعی 
2
1
اســت ،نهتنهــا «رذیلــت» نیســت بلکــه حتــی میتوانــد «فضیلــت» نیــز تلقــی شــود.
ً
ظاهــرا ،باتوج هبــه محدودیتهایــی کــه در واقــع طبیعــت و وضعیــت دانــش فنــی تحمیــل
میکنــد ،در هــر وضعیــت تعادلــی ،هــر دســتاورد احتمالــی توســط یــک یــا چنــد فــرد ذینفــع
بهر هبــرداری شــود .در حالــت تعــادل رقابتــی عمومــی ،همــۀ تولیدکننــدگان بایــد هزینههــای خــود
را کــه شــامل هزین ههــای فرصــت اســت ،پوشــش دهنــد؛ بهعبارتدیگــر ،ســود اضافــی همــۀ
افــراد بایــد صفــر باشــد .ا گــر ســود اضافــی صفــر نباشــد ،ایــن انگیــزه وجــود خواهــد داشــت کــه یــا
بنگا ههــای جدیــد تأســیس شــوند و یــا بنگا ههــای زیــانده ،از چرخــه کس ـبوکار خــارج شــوند.
1. vice
2. virtue
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تهــای معیــن ،ســود خــود را حدا کثــر
در حالــت تعــادل عمومــی همــۀ بنگ ا ههــا بــا وجــود محدودی 
میکننــد ولــو اینکــه بیشــینه صورتگرفتــه ،صفــر باشــد .بنابرایــن ،بــرای ایجــاد ســود بیشــتر،
تهــای قابــل تغییــر ،وضعیــت فعلــی
تهــای معیــن ،بایــد تغییــر کننــد .یکــی از محدودی 
محدودی 
فنــاوری اســت .یــک روش فنــی جدیــد کــه بتواند هزینههای متوســط تولید هر محصــول را کاهش
یکــه
دهــد ،قــادر بــه ایجــاد مزایایــی در بــازار خواهــد بــود کــه ســود بیشــتری بــه همــراه دارد .درحال 
ممکــن اســت عــدهای چنیــن ســودهایی را غیراخالقــی بداننــد  -زیــرا تولیدکننــدگان میتواننــد
کاالهــای تولیــدی خــود را بــه قیمتــی باالتــر از آن چیــزی کــه بــرای تولیــد کاال در وضعیــت تعادلــی
الزم اســت ،بفروشــند  -امــا اثبــات ایــن موضــوع آســان اســت کــه ا گــر هیــچ محدودیــت ســاختگی
(غیرطبیعــی) در رقابــت وجــود نداشــته باشــد ،وجــود ســود اضافــی بــرای یــک تولیدکننــده ،در
ســایر تولیدکننــدگان نیــز انگیــزه اســتفاده از روش فنــی جدیــد را ایجــاد میکنــد و تــا زمانــی کــه
انگیــزه ســود وجــود دارد ،تولیدکننــدگان بیشــتری ایــن روش فنــی را بــه کار میگیرنــد .نتیجــه
یشــوند و هزین ههــای عمومــی کاهــش مییابــد و
یشــود کــه صرف ههــای زیــانده 1حــذف م 
ایــن م 
کاهــش هزین ههــای عمومــی بــه نفــع همــه اســت .در چنیــن وضعیتــی  -یعنــی فقــدان محدودیــت
در رقابــت « -حــرص و طمــع» بهمثابــه «فضیلــت» خواهــد بــود و نــه «رذیلــت».
در ادبیات اقتصاد فنی تمامی موارد فوق بدیهی و مســلم پنداشــته میشــود .مفهوم تعادل
ً
معمــوال بــرای دالیلــی غیــر از نقــش آن در فلســفۀ اجتماعــی اســمیت دربــارۀ فضایــل خصوصــی و
رذایــل عمومــی ،بــه کار مـیرود .ایــن دالیــل در نظریــۀ خودآ گاهانه آلفرد مارشــال 2دربــارۀ «توضیح
یشــود ،پایهریــزی شــدهاند .مارشــال ادعــا
علمــی» 3کــه امــروزه «اســتاتیک مقایسـهای» 4نامیــده م 
میکنــد کــه «اســتاتیک مقایسـهای تنهــا روشــی اســت کــه از طریــق آن علــم پیشــرفتهای زیــادی
در برخــورد بــا موضوعــات پیچیــده و معکــوس ،چــه در دنیــای فیزیــک و چــه در دنیــای اخــاق،
داشــته اســت» [مارشــال  ،64/1920ص ،315 .پانویس  ]1اســتاتیک مقایسـهای ،اشــیا 5را به روش
بهــای درســی جدیــد ،بــه مــا گفتــه شــده اســت کــه بیــن
بســیار خاصــی توضیــح میدهــد .در کتا 
متغیرهــای درونزا و بــرونزا تمایــز قایــل شــویم .متغیرهایــی کــه مــا میخواهیــم توضیــح دهیــم،
نهــا همــواره شــرطی اســت ،یعنــی متغیرهــای
یشــوند و توضیــح آ 
متغیرهــای درونــی نامیــده م 
ً
یشــوند ،وابســته هســتند  -معمــوال
درونــی بــه شــرایط خاصــی کــه متغیرهــای بیرونــی نامیــده م 
1. ‘evil’ advantage
2. Alfred Marshall’s self conscious theory
3. scientific explanation
4. comparative statics
5. things

