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 گمش تا وال استریتاز گیل  – اقتصاد خیر و شر

 توماس زدالچک

 ترجمة احد علیقلیان

 8931 ،نشر فرهنگ نو

ة اقتصادی ای فصول دربارة تاریخ اندیشخواهد پارهدربارة تاریخ جامع اندیشة اقتصادی نیست، بلکه می ، این کتاببه بیان مؤلف آن

ای تحلیل کند که معموالً از چشم تر به آن بدهد و عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد را از زاویهرا اصالح کند و دیدگاهی گسترده

 ماند.اقتصاددانان و عموم خوانندگان پنهان می

ساالرانه وانهاده است که در آن  خود را به دنیای فن هایتدریج همة رنگ و رنگ مایهبه «اقتصاد جریان غالب»الچک معتقد است زد

گوید ای فرهنگی است که محصول تمدن ما است. میشناسیم پدیدهاقتصادی که امروز می یابدکند و درنمیمیسیاه و سفید حکومت 

دهد که ریاضیات، الگوها، معادالت و آمار فقط گوشة کوچکی از خواهد نشان صاد خیروشر است. میدر نهایت، کل اقتصاد، اقت

 کند.ها، دین، الهیات، فلسفه و علم جستجو میرو در فصول مختلف کتاب، نویسنده اقتصاد را در افسانهاقتصاد است. از این

ند، تالش کتاب آن است که تصورات قالبی را درهم شککه گوید گفتار کتاب میجمهور اسبق چک، در پیشواتسالو هاول، رئیس

های ی و افسانهرا با تاریخ، فلسفه، روانشناس اقتصادنظرانه رها شود و به آن سوی مرزهای اقتصاد سفر کند و ارتباط از بند تخصص تنگ

   کهن نشان دهد.

ست که به ترین اثر ادبی در اختیار بشر اکند. این اثر حماسی کهنگمش شروع میتحلیل حماسة گیلبا زدالچک اقتصاد باستان را  

سومری است و وقایع دوازده لوح این افسانه در شهر اوروک )در جنوب عراق کتاب  گردد. زبانپیش از میالد مسیح برمی 0022سال 

  شر کرده است.افتد. نشر چشمه ترجمة احمد شاملو از این افسانه را منتکنونی( اتفاق می

دایش مایة اصلی داستان است به پیگمش را که بنهمتا توسط گیلزدالچک ساخت دیواری بیکوشد جاودانه شود. گمش میگیل

ه شهر را از شود کگمش دیواری ساخته میرود. به فرمان گیلگونه به جستجوی جاودانگی میگمش بدینزند؛ گیلشهر پیوند می

را به کمک  آفریند. این حماسه سپس این اندیشهترتیب فضایی برای نخستین فرهنگ انسانی مید و بدینکنطبیعت وحشی جدا می

صادی به بیان مؤلف، برای تولید اقتعشقی که از دیدگاه جامعه نیز غیرضرور است.  ؛شکندگمش و انکیدو در هم میدوستی گیل

در این مرحله، ی مهمی عضو گروه شویم؛ آجری از دیوار شویم. هیچ درگیری عاطفکارآمد، برای رفاه جامعه، کافی است بی

ه چشد. در آغاز انکیدو نیز از حیوان بکه مزة دوستی با انکیدو را میشمارد تا آنگمش دوستی را غیرضروری و غیرمولد میگیل

 که آجر دیگری درد؛ فرصت ایندهاخته را نشان مینشود. دوستی این دو ماجراهای تازه و ناشفردی متمدن و شهرنشین بدل می

 دیوار نباشیم. 

گمش طبیعت وحشی که کار دالورانة گیل دهد. اول انقیاداز دل این افسانه، زدالچک چند مفهوم اقتصادی را پررنگ کرده و ارائه می

پندارند. سپس تر میبیعیمحیط غیرطبیعی یعنی شهر را ط ،یابد. تغییر تاریخی مهم آن است که مردماست و او جرأت آزمودنش را می

د؛ جویی را در ساخت دیوار نمیگگمش دیگر جاودانشود. گیلکند و با دوستش راهی آن سوی دیوار میه رها میکارآن را نیمه

 جوید. بلکه آن را در اعمال قهرمانانه تا آخر عمر به همراه دوستش می

و  شمارد، تخصص یافته؛ هر کس در کاری که آن را ارزشمندتر میشودشدن بازار بدل میشهر به نهاد تخصصیدر این افسانه، 

قسیم کار را تر در پیشرفت تهای بسیار بزرگبرآوردن دیگر نیازهای پرشمار خود را به دیگران سپرده است. این حماسه یکی از گام

 ،ینش شهرد. با پدیدة آفرورآوجود میبه نیز را  ها و تجارتامکان ایجاد پیشه شهر همچنین برای بیشتر ساکنان خودکند. ثبت می
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دو که در وضع انکی .شودنیز در این افسانه طرح می« خودکفایی». مفهوم آیدمیوجود شدن، تقسیم کار و انباشت ثروت بهتخصصی

یط شود، و جدایی از محگمش به شهر آورده میشد، وقتی توسط گیلطبیعی خود خوشبخت بود، زیرا همة نیازهایش برآورده می

  دهد.نیز مفهوم خود را از دست می« خودکفایی»شود، طبیعی بیرونی و درونی آغاز می

شود، بدآن معناست که وضع طبیعی چیزها، حالت هنگام تولد، ت تلقی میشهر که نماد مردم، تمدن و غیرطبیعبراساس این حماسه، 

ائه های یهودی و مسیحی ارها شرح مفصلی از دوگانگی شهر و طبیعت در اندیشهشود. کتاب در سایر فصلناقص و شریرانه می

نشینی و میان زندگی مستقل چادر دربارة تفاوت آشکار ویگمش دارد. کند که برخوردی متفاوت با فضای شهر در افسانة گیلمی

  کنند.و کدام خیر تلقی می رّله شنحبودن انسان را کدام دهد طبیعیتوضیح می گوید ومیشهر متمدن سخن 

ادی زدالچک به مفهوم اقتص «توان او را به خدمت خیر درآورد،توان شکست داد، اما میانکیدو را نمی»گمش که از این مضمون گیل

کار انداختن نیروی فراوان در جنگ با شر )خودخواهی، نفع خود را بر نفع همسایگان کند. به جای بهاشاره می« بازاردست نامرئی »

  برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده کرد. ،از نیروی خود آنکه است آن مقدم شمردن(، بهتر 

کننده توسط پردازد: تعقیب اصل لذت مصرفنیز می «دهفای»سازی اقتصادی کالسیک به موضوع بیشینهدر حماسه بعد از این، مؤلف 

  شود.اقتصادی پذیرفته مینظریة گرایان به صورت ای که چهار هزار سال بعد در دستان فایدهاندیشه ؛گمشگیل

ول نایل قپردازد. از داری )در مفهوم امروزین آن( میخود به نقش یهودیان در گسترش اقتصاد سرمایه« عهد عتیق»کتاب در فصل 

هودی ی»نظر از دینش، با دار را، صرفسرمایه که «بارة یهودیاندر»ای نوشت در بررسی خود مارکس مقاله»نویسد، فرگوسن می

  «شمرد.یکی می« واقعی

تاریخ، ه در جریان کند کزدالچک معتقد است تمدن جهانی بابت اندیشة پیشرفت بسیار مدیون عبریان است. اما بالفاصله اضافه می

خود مفهوم پیشرفت دستخوش تغییرات اساسی شده است. کینز صد سال پیش نوشت که فقط در سه قرن گذشته با رشد فراوان و 

ایم، و پیشرفت حتی در قرن هفدهم سرعتی نداشت. با این رشد سریع است که امروزه اقتصاددانان پیشرفت مادی چشمگیر آشنا شده

رود که تفسیرهایی از واقعیت به دست بدهند و پیشگویی اند. از آنان انتظار میوزگار ما بدل شدههای اصلی بسیار مهم ربه چهره

  کنند.

ترین مکتب فکری در میان همة مکاتبی است که بر فرهنگ غرب گرایانهترین و واقعمؤلف معتقد است که اندیشة یهودی زمینی

در اسرائیل، عدن، زمینی در اندیشة عبری چندان تکامل نیافت و بهشت بنیاند. برخالف مسیحیت، مفهوم بهشت غیرتأثیر گذاشته

دن یهودیت بوماکس وبر هر دو به زمینی و اند. ولتراصل جایی در زمین بود. یهودیان به مفهوم بهشت به هیچ روی شاخ و برگ نداده

ستاید. در عهد جدید است که شدت تحقیر ثروت ا میشمارد یا فقر رندرت ثروت را حقیر میهای عهد عتیق بهاشاره دارند. آموزه

ی برای تحول سنگ بنای بسیار بهتر ،الگوی قهرمان یهودیداری دموکراتیک بسیار مهم است. زیرا کهنم. این برای سرمایهیبینیرا می

هر ه مؤلف تاکید دارد ک ت.شناسیمش، سازگارتر اسای که ما امروز مینهد که با زندگی به گونهپدیدة قهرمان در اعصار بعد می

کشانه قدر بر تأثیر اندیشة یهودی بر رشد دموکراسی بازار تأکید کنیم به گزاف نخواهد بود. میراث اصلی ما فقدان برداشت ریاضت

ا نکوهش ر پایة شبکة اجتماعی ما را نیز بنا نهاد. عبریان هرگز ثروتاین میراث از جهان، احترام به قانون و مالکیت خصوصی بود، اما 

ایی کرده زدگذارد. تورات از سه عرصة زندگی ما تقدسنکردند؛ برعکس، دین یهود مسئولیت بزرگی بر دوش مدیریت اموال می

 .است: فرمانروایی زمین، طبیعت و مفهوم قهرمان

ده اساس نظم آفری جهان بر گیریم کهنتیجه می ،خواننداز آنجا که خداوند و حکمت او در دین یهود ما را به شناخت نظم جهان می

فرهنگ عبری شالودة بررسی علمی جهان »گوید، گیرد و میزدالچک از این باور یهودیان، نظم در اقتصاد را نتیجه می .شده است

ا، ریشه در دین دارد. این جهان همیشه رازهایی در خود م را بنا کرد. شایان توجه است که بررسی عقالنی طبیعت، در کمال شگفتی



3 
 

با آیندة  توانیمایم که میها را هرگز نخواهد گشود، اما در دنیایی قرار داده شدهدارد ]منجمله در نظام اقتصادی[ که عقل به تنهایی آن

حی گمش که در آن  در سطلگیدهد که برخالف حماسة مؤلف توضیح می« ها، در فهم آن بکوشیم.شهود، عقل، تجربه و مانند این

شود، اندیشة عبری عمیقاً با خیر و شر اخالقی پیوسته است. از این مالحظه، مند پرداخته نمیاخالقی به خیر و شر هنوز به طور نظام

های پردازد؛ آنان این اندیشه را مطرح کردند که در پس سالهای اقتصادی نزد عبریان میبینیوی به چرخة تجاری اخالقی و پیش

مکتوب  های اقتصادی در تاریخها برای توضیح چرخهخوب و بد، در پس چرخة اقتصادی، اخالقیات نهفته است؛ این نخستین تالش

رجستة همان جستجوی بسیاری از اقتصاددانان ب ه جستجوی بهشتی بر روی زمینایم نشان دهیم کتالش کردهمؤلف می گوید ما است. 

ست. دیدیم که در اندیشة یهودی، دو پاسخ بر این سؤال وجود دارد: نخستین اشاره به چرخة تجاری در خواب تاریخ ما نیز بوده ا

 فرعون و بعد چرخة تجاری را با اخالق و معنویات توضیح دادیم. از نظر عبریان، اخالق نیروی محرکة اصلی تاریخ بود.

های اند )ذخیرة غله در سالپیش بردههم را نوعی سیاست تثبیت اقتصادی  ،هدرصد از غل 02تعبیر نویسنده، به کمک مالیات به عبریان، 

  های بد و جلوگیری از گرسنگی(.رونق و گشودن انبارهای غله در سال

نیست  کند روشنو اضافه می ،شوددر خواب ظاهر می« های کالن اقتصادیبینیپیش»گوید جالب است که نخستین زدالچک می

بینی کنند. از همة علوم اجتماعی، یا حتی علوم انسانی، اقتصاد علمی است شود آینده را پیشکه چرا امروز از اقتصاددانان خواسته می

شناسان ت بومیسشناسان، زکه از نظر جامعهبهشت در آینده است، حال آن ،که بیشترین تمرکز را بر آینده دارد. از نگاه اقتصاددانان

  بار قرار دارد.بهشت در گذشتة حسرت ،یا حتی روانشناسان

مسئلة اخالق  م،یکنیم ریمنفعت کار خ ی. اگر براستین یسادگ نیبه ا روشریدر باب اقتصاد خ قیتحقدهد که مؤلف توضیح می

که اگر  دهدیپاسخ م نیعکس چنبه ،اخالقعرصة در  یامروز شمندیاند نیترمهم ،کانت وئلمانی. اشودیم تیصرفاً مسئلة عقالن

 یبة اخالقجنو  د،یبه کار آ انهیگرالذت یامالحظه م،یانجام ده یدر انتظار پاداش بعد یرا بر اساس محاسبات اقتصاد «یاخالق»عمل 

نوان تحت ع شیهایبا همة دشوار همسئل نی. همکندیاخالق را باطل م ،کانت، پاداش رانةیگبر نظر سخت . بنارودیآن از دست م

  است. انیدر تورات نما «قواعد تاوان گناه»مسئلة 

های کتاب مقدس تخصیسرنوشت بسیاری از ش ،البته رنج ؛اندکی پیچیده است ،کنیمکه چرا کار خیر میکتاب مقدس به اینپاسخ 

اداش این معنا، خوبی پدر است. پاسخ فقط ممکن است این باشد: برای نفس کار خیر. خیر قدرت آن را دارد که پاداش خود باشد. 

عد توان بُمعنای اخص کلمه را نمیبا این همه، اخالقیات به .شاید بُعد مادی داشته باشد و شاید هم نداشته باشدو گیرد، خود را می

  .خواه نداشته باشد ،خواه پاداشی در برداشته باشد ،نقش عبریان انجام کار خیر بود .شمار آوردبهاقتصادی تولید 

ت به دس، که در حق ما شده شناسی در قبال کار خوبیگیرد. ما باید از سر حقعدی خاص و جدید میاین استدالل در عهد عتیق بُ

در پی لذت یا  توانستندرواقیان نمی .های رواقیان و اپیکوریان برقرار کردندالبی میان آموزهکار خیر بزنیم. یعنی عبریان آشتی ج

توانستند براساس توانستند به آن دل ببندند. فقط میتوانستند به آن رجوع کنند و  به هیچ روی نمیمنفعت خود باشند. به هیچ روی نمی

زا و جهان مکتب آنان در دفاع از منشأ این قانون برونترین ضعف ا بودند، زیرا بزرگاعتنقوانین زندگی کنند و به نتایج عمل خود بی

یق راهی میانه تداشتند. عهد عکردند و اعتنایی به قوانین نشمولی آنان بود. اپیکوریان با هدف به حداکثر رساندن منفعت خود عمل می

  گذارد.ها میروی آنرا پیش

توان تخطی کرد، اما درون این مرزها افزایش منفعت هودی، مرزهایی وجود دارد که از آنها نمیبا اتخاذ این روش در فرهنگ ی

که را  ایشود فایدهامروز، به افراد توصیه می «اقتصاد غالبجریان »شود. به زبان ها سفارش میممکن است و حتی به آن کامالً

به دیدگاهی  ارهدوب گیریم که مسیحیتدر فصول بعدی کتاب یاد می .ندنبه حد بهینه برسا ،کندآنها را محدود می ةمحدودیت بودج
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 .شتندداآن را دوست می ،هم به دلیل خیر بودنشو کردند یهودیان هم باید قانون را رعایت می ،بنابراین .کندرجوع می ترزاهدانه

  ت.این کار به هیچ روی براساس تحلیل هزینه فایده نبود که امروز بسیار متداول اس

سال باید  03هر در  ،در آیین یهود تکند. در مقررات مربوط به سَبَارائه می تشرح مفصلی در مورد سنت سَبَچنین هماین فصل 

ی آن نظام اجتماعی حت .توان اقدامات اجتماعی و ضدانحصار آن روزگار پنداشترا میچنین تمهیداتی  .داشتبزرگ یک بخشش 

در آن ایام وبیش با طول عمر ساله کم 02دورة  .و بنابراین به قدرت داشتایی به تمرکز ثروت گرموقع هم گرایش روشنی به هم

ترین کهن .گرفت و فرصت داشت تا دوباره زراعت را آغاز کندمدیون یا فقیر، زمین خود را بازپس می پس از پدرِ نسلِ .برابر بود

های الس داشت.در عین حال ابزارهایی برای بخشش داشت که فشار دِین را پس از مدتی برمی ،دانستای که بهره را روا میجامعه

  .بخشش یادآور این نکته نیز هست که در واقع زمین به مالکان انسانی تعلق ندارد

 ،زمینی داشتکه  سیهر ک بر .کردها را تضمین میچینی بود که معیشت فقیرترینتمهید اجتماعی دیگر حق خوشه ت،در مقررات سَبَ

اسرائیل عشر ارها برای فقرا بگذارد. تور اجتماعی دیگر بنیزمانده را در کشتبلکه باقی ،تکلیف بود که تا آخرین خوشة آن را نچیند

ه کبنا بر شرعیت موسی، اعضای خانواده باید از افرادی  .داددهم برداشت بود که مسؤولیت نیکوکاری مؤمن را پاسخ مییعنی یک

لمرو گان، یتیمان و نیز مهاجران در قبیو ،یعنی ؛کردبرادر متوفی باید با بیوه ازدواج می ؛کردندمراقبت می ،آورشان مرده بودنان

 .چه نقش محوری در یهودیت داشتند ،و انسجام آن هدهندة آن است که جامعهمة این قوانین نشان .گرفتندحمایت اجتماعی قرار می

تزاعی مؤلف به تاریخ پول اند. وشنمادگرایی و اعتماد مربوط می ،ایمان ،است که از همان آغاز به قوانین اخالقیبهره موضوع دیگری 

 .کندمیو به یمن ابزارِ ستادن بهره به صورت اعتبار در زمان سفر  کندنگاه می

اجتماعی  ینظر عبریان مسئلة بهره موضوعاز  .خوریمفر پیدایش به اولین معاملة مالی برمیسِ در گوید جالب است کهزدالچک می

کیشان یهودیان از گرفتن بهره از هم ،در عهد عتیق .چندین هزار سال ادامه داشت ،که آیا گرفتن بهره گناه است یا نهبحث در این ؛بود

از  ،آوردندپاک به شمار میملتی نارا مسیحیان یهودیان بودند. اما چون منع از این کار مسیحیان نیز  .منع شدند صریحاًیهودی خود 

هایی پیشه این از معدود .کردند که با بهره پول قرض دهندیا بهتر بگوییم تکلیف می ،دادندها اجازه میرو مقامات مسیحی به آناین

 .ندیهودیان این حرفه را بهتر از دیگران آموخت .دنبال کنندتوانستند در اروپای مرکزی قرون وسطی حکایت داشت که یهودیان می

 در عهد ،بنابراین .نشستندها میهایی دارد که رباخواران یهودی روی آناست که اشاره به نیمکت banciبانک برگرفته از  ةکلم

این قرض،  ،گرفتندمیدر آن روزگار وقتی فقرا از سر ضرورت قرض  .شد و این منع ابزاری اجتماعی بودعتیق گرفتن بهره منع می

در طول تاریخ ، ترتیبدینب .بلکه به دلیل فراوانی است( ،های ما نه از سر ضرورتبود )برخالف امروز که بیشتر قرضقرض اجتماعی 

  گرفتند.گذاری، وام میسرمایهخصوص برای اهداف نقش قرض تغییر کرد و ثروتمندان به

بریان باستان ربا یکی از نخستین مباحث اقتصادی شد. ع/ سبت به قرض داشتند. مسئلة بهرهیهودیان و ارسطو رفتاری بسیار محتاطانه ن

د که در بهره کردناحساس می ،های اقتصادی )مالی و پولی( داشته باشند، شاید ناخودآگاهسیاست ةنقش آینداز آنکه تصویری بی

 ار نیز باشد. دتواند اربابی بردهاما می ،بی باشدخوسالحی که ممکن است خدمتکار  ؛اندسالحی بسیار نیرومند یافته

لی هم های پولی و مامدیریت نیروی پول از طریق سیاست .اما فریبنده است ،های قدرتمندمالی و پولی سالح هایسیاستامروز هم 

 های تمدن است که ممکن است درهدیه ،پایه ةدولت و دستکاری در نرخ بهر ةدستکاری در مازاد یا کسری بودجشبیه این است. 

کارمان بدتر از زمانی خواهد شد که اصالً چنین خردانه از آنها استفاده کنیم، عاقبت خدمت کارهای بزرگی برآید. اما اگر بی

  هایی وجود نداشت.هدیه

موضوع  ورد یونانیان باستان بابرخالف برخدر مورد کار و استراحت نیز موضوع بعدی مورد بحث در این فصل است.  تمقررات سَبَ

ب لذت از تا کسآمد. در عین حال شمار نمیکار خفت بار به ،در عهد عتیق ،کار که در آن کار یدی فقط برای بردگان مناسب بود
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جایگاه فراد به اعالوه بهبریم، هنوز فاصلة بسیاری داریم. کار منبع لذت است و مان میشبیه لذتی که از گلکاری در باغچه ،کار

 باید خود را وقف آن کننداما فقط طبقات پَست  ،شمارند. افالطون و ارسطو هر دو کار را برای بقا ضروری میدهدهم می اجتماعی

شت عهد عتیق دیدگاهی متفاوت در مورد کار دارد و کار را سرنو .دنتا نخبگان به مسائل معنوی ناب چون هنر، فلسفه و سیاست بپرداز

تبدیل  یه رباتکوشد اتباع خود را بگیرد، آنجا که میگمش قرار میپیام عهد عتیق در نقطة مقابل استدالل گیل .داندیطبیعی انسان م

  .استراحت ضرورت تام پیدا کندکه ند تا زمانی نککار میکند که پیوسته 

که مقصود و بل ،خلقت، فقط خلقت نبودهحامل این پیام است که هدف  تبَرعایت سَبود. روز شنبه برای افزایش بازده مقرر نشده 

باالبردن  ،فایده معنای ،به زبان اقتصادی ؛بیابیمهدفی دیگر داشته. تمام هستی آفریده شد تا ما بتوانیم در آن راحت و کمال و لذت 

بردن اما لذت ،گیریم سود خود را پیوسته افزایش دهیمبلکه آرامیدن در میان دستاوردهای موجود است. چرا یاد می ،آن نیستة پیوست

وقت کار قرار نیست تمامبه باور عبریان در مورد استراحت روشن شد که پس  گیریم.شناختن آن یا آگاهی از آن را یاد نمی ،از آن

عد این بُ زدالچک معتقد است حداکثر برسانیم.ر زندگی هست که مجاز نیستیم تولید خود را بههای مقدسی دها و زمانکنیم و مکان

قط رشد به امروز ما ف .ندارد ،استراحت کردبتوان تالش اقتصادی هیچ هدفی که با رسیدن به آن  .از اقتصاد امروز ناپدید شده است

بلکه دلیلی  ،به این معنا نیست که دلیلی برای استراحت پیدا شده شناسیم و اگر کشور یا شرکت ما شکوفا شودخاطر رشد را می

  .شود برای عملکرد بهتر و بیشترمی

ها و تجربه علوم،ها، ها، داستانافسانهاثر کوشد تا میی که  ما در دو فصل اول اشاره کردیم صیلهای دیگر به تفزدالچک در فصل

سال  022در فصل سوم او اقتصاد مدرن  .در قرون وسطی در حوزة اقتصاد نشان دهددر مسیحیت و  ،باستانیونان ها را در فرهنگ

اس را در اقتصاد ینوکآبودن ین و زمینیتسآگوطلبی تحوالت ریاضتدر فصل چهارم  .کندپیش از میالد را در یونان باستان دنبال می

شد تا از میان کوکند و میمکانیکی دکارت دنبال می ةدر فصل پنجم انسان در مقام ماشین را در فلسف .کندمسیحیت بررسی می

 «انسان اقتصادی»فصل ششم فصل مهمی است که به تولد  .نتایجی در مورد اقتصاد بگیرد ،ههای آن نوع نگاه به فلسفالگوها و افسانه

صر جدید دویل نخستین اقتصاددان عگیرد که منبیند و نتیجه میرا در آن می «دست نامرئی بازار»پردازد و نخستین نمونة میمندویل 

که برخالف  یدربارة شرور شخص لیودبه کاربستن مفهوم من لیبه دل ژهیوبه یعد اخالقکه بُ مییبگو میتوانیم یاز نگاه امروز .است

 رایز ست،ا ربطیب یاخالق فرد ینظام نیرخت بربست. در چن یاقتصاد ةشیاز اند یطوالن یاست تا مدت یرفاه عموم یانتظار حام

و در فصل هفت  .کندیبدل م یرا به رفاه عموم یشرور شخص زیبازار نام گرفت، ن یمرئدست نا زیرازآم ینحوکه بعدها به یزیچ

ترتیب به پایان بخش اول بدین .گیردمیو میراث هیوم و تأثیرات آن بر اقتصاد صنعتی مورد بررسی قرار اسمیت آدام «انسان اجتماعی»

 .رسدمی

ارد، را د «نیاز به آزمندی». فصل هشت عنوان کندمیمطرح این بار از منظر مفاهیم اقتصادی را همان موضوعات کتاب بخش دوم 

را دنبال  «علم اقتصادهای مقدس محور خیر و شر و کتاب» 82کند، فصل را دنبال می «تپیشرفت آدم جدید و اقتصاد سَبَ»فصل نهم 

 89فصل  است.را موضوع قرار داده تاریخ روح حیوانی  80فصل  و «انسان اقتصادی»و  «دست نامرئی بازار» 88کند، فصل می

پرسد در سراسر کتاب می میمؤلف به طور دایشود. گیری مینتیجه کتاب حثمبااز  80و نهایتاً در فصل کند را مطرح میفراریاضیات 

 ؟و چقدر از آن ایمان استچقدر از آن افسانه  ،چقدر از اقتصاد علم

ات زیبایی و گیرایی ریاضیفصل بهاین  .شده است گمان ریاضیات زبان اصلی علم اقتصادگوید که بیمؤلف می 89 در فصل

 ،اعیامروز پیداست که در میان علوم اجتمپردازد. ی میچنین به تاریخ رازآمیز ایمان به اعداد به مثابة عنصر اصلی هستپردازد. هممی

الت اقتصادی ق فیزیک است. مجبیشترین بهره را از ریاضیات برده است و اگر هم سرمشقی علمی داشته باشد، آن سرمشعلم اقتصاد 

تصادی در جریان تاریخ اق ةاندیشایم که کتاب دیده در این .ها را باز کنید تا ببینید که این متن شبیه متن درسی فیزیک استدانشگاه
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بیشتر در قرن  هر چند بعدها .های فلسفی و دینی بوده و همیشه محتوایی اخالقی داشته استهمیشه به نحو معناداری تحت تأثیر جریان

 ةگرایی فردگرایانگرایی ریاضی و فایدهمکانیکی دکارت، عقل ةفلسف ،گراییبرجتأثیر  خصوص تحتاقتصادی به ةاندیشبیستم 

این  .ون کرددگرگ ،شناسیمگونه که در متون درسی امروز میعلم اقتصاد را بدان ،ظهور این عوامل تأثیرگذار .شده قرار گرفتادهس

 ،در علم اقتصادمندی اصلی مؤلف این است: گله ها ... پر از ریاضیات است.پر از معادالت، نمودارها، اعداد، فرمولعلم اقتصاد 

 .یابیمتر علوم اجتماعی چندان اثری نمیشناسی، فلسفه و یا رویکرد گستردهاکنون از تاریخ، روان

 ،ر سازدپذیهای جدید را امکانها کار کند و آزمون فرضیهزی از دادهانگیتواند با مقادیر حیرتای که میظهور فناوری جدید رایانه

زی شوروی مرکریزان که شبیه برنامهاقتصاددانان از نظر این گوید زدالچک میایجاد کرده است. را انقالب راستین در علم اقتصاد 

 ،ویکمبیست که در آغاز قرنریزی اقتصاد و حکومت بر اقتصاد. شگفت آنبرای برنامه استاز ریاضیات ابزاری  ضهستند، غرسابق 

. امروز ده استشبلکه ویژگی ذاتی اقتصاد بازار آزاد  ،متمرکز ریزیاقتصاد برنامه ذاتیِنه ویژگی  ،وارکردن رفتار انسانریاضی

اخالق  ةای از فلسفبینی اقتصادی دارد. علم اقتصاد چگونه از رشتهشام بازار تأکید فراوانی بر الگوسازی ریاضی و پیترین نظپیشرفته

  گونه رسید؟به علمی عمدتاً ریاضی

ی مهم است هایی که در زندگی واقعا مثالبتوانیم اقتصاد را اگر نمیبگوید با نقل قول از آلفرد مارشال، مؤلف به دنبال آن است که 

اقتصادی قرن  لکه انجی اواصول علم اقتصاد او از مارشال و کتاب ماندگار  .د را بسوزانیمهای ریاضی اقتصاباید کتاب ،توضیح دهیم

این کار  ،دهدنز شرح مییاما چنانچه شاگرد او ک .تغییر دادزیادی های پیش از خود را تا حد کند که وی نظامنقل قول می شد،بیستم 

 ند.کهایی برای مشکالت زندگی واقعی فراهم میرا برای اجتناب از القای این نکته کرد که ریاضیات به تنهایی پاسخ

کردن علم اقتصاد و رفتار انسان بیشتر و بیشتر شده است. در سال هواداری از ریاضیاتی ،رغم هشدارهای مارشال در قرن گذشتهبه

سیاه  ةینی بحران جمعبکه آمار در پیششگفت این .استریت استفیشر پایة چیزی را بنا نهادند که سنت امروز والباشلیه و بعداً  ،8322

با اشاره به اقتصاددانان بعدی  .از دست داد را در سهام خودشدة گذاریهای سرمایههمة داراییوی به فیشر کمکی نکرد و  8303در 

ل بازار عقالیی و قاب»گیرد که اعتقاد خرده می اینبر تازد و رضیة بازارهای عقالیی میمؤلف بر ف و افرادی چون یوجین فاما،

تواند به هیچ الگوسازی ریاضی نمیمعتقد است . داندمی «جریان غالب اقتصاد مالی»است و این را اندیشة  «گیریاندازه

الگوها همیشه ناقص خواهد بود و یکی از دالیل این نقص  ؛دنکنندگان در بازار کمک کند که از سقوط بازار اجتناب کنشرکت

به ها را آنتمامی در معادله قرار داد. رفتارهایی هست که هرگز نخواهیم توانست توان بهانسان را نمیآن است که رفتار  ،ریاضی

نباید فراموش  نقد اقتصاد ریاضی، و ضیات است و نهگوید که این نه نقد ریامؤلف می ،البته .بینی کنیمصورت الگو درآوریم و پیش

ها سخن همة رفتارهای انسان ةخواهیم درباراست و اگر می صِرفتر از ریاضیات کاربردی اندیشة اقتصادی بسیار غنیکه کنیم 

ک کوه ات فقط نوریاضی .اما کافی نیست ،برای این کار ریاضیات مفید است .باید بکوشیم همة این رفتارها را درک کنیم ،میبگوی

 تر قرار دارد. در ذیل آن مسائل بسیار بنیادی .یخ است

که ریاضیات قادر است همة جهان مؤلف در این ؟چگونه از اصول اخالق فاصله گرفت «اقتصاد غالب»پس ریاضیات از کجا آمد و 

اقعاً از آنچه دربارة الگوهایمان ن معموالً حتی وما اقتصاددانا»گوید تردید دارد و می ،واقعی را در خود جای دهد و توصیف کند

یز ریاضیات و مکانیک تجسم عقل و عقالنیت و ن ،به واسطة دکارت «دانیم.گوییم آگاه نیستیم و مشکالت این الگوها را نمیمی

ای دی پیمانهانسان اقتصا .بایست با ریاضیات در هم بافته شودالگوهای جامعه می ،آمد. در علم اقتصاد امروزشمار میحقیقت کامل به

بار افتاده گر دیرزمانی است که از اعتدهای «آدمی ةزیست شاعران»به این معنا  ،کندکه پیوسته هزینه و فایدة نهایی را محاسبه میاست 

تر تر واقعیقیقدو تر باشد که هر مسئله هرچه ریاضیاین :امروز اعتقادی تلویحی رایج است .امروز انسان زیستی ریاضیاتی دارد ؛است
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و انسان( یعنی الگوهای جهان ) :کندرسد علم اقتصاد در اغلب مواقع وارونه عمل میبه نظر می .ایستدمی «بهتر»است و بر ستون دانش 

  .کند که با ریاضیات سازگار باشدای تعریف میشیوه را به

یات بلکه خطای علتش نه خطای ریاض ،اگر پلی سقوط کند ؛کرد البته نباید ریاضیات زیبا را سرزنشافزاید که زدالچک بالفاصله می

گانی ریاضیات هم .خطا نه در علم ریاضیات بلکه در کاربرد آن است .ای است که ریاضیات را نادرست به کار برده استسازنده

ی خطرناکش هم اما فریبندگ ه است.است اما قوانین ریاضیات را باید مانند زبان تازه یاد بگیریم. قدرت عظیم ریاضیات در همین نهفت

« ایی ریاضیاتگرافراط»یا حتی  «گرایی ریاضیناب»نوعی های مثبت ریاضیات بهجنبهغالبا احساس غرور نسبت به  .در همین است

اقعیت وکم در مورد اقتصادسنجی، گرایش به پوشاندن نمایی، دستآمیز ریاضیات به نحو متناقضغراقکاربرد ااز این رو،  انجامد.می

ار نرفته ای با چنین نتایج معمولی به کچنین دستگاه آماری انبوه و پیچیده ،دیگری جز اقتصاد یدارد. در هیچ رشتة پژوهش تجرب

تر تردهبه دانش اجتماعی و تاریخی گسباید اقتصاددانان  ؛ریاضیات فقط ابزار فرعی مهمی برای دانشمندان علم اقتصاد استاست. 

 مجهز شوند. 

ترین کاستی یا احتماالً بزرگ «.شیفتگی به زیبایی ریاضیات جای امنی در علم اقتصاد یافته است»رود که بگوید مؤلف فراتر می

ه نظر طع، دقیق و عینی باین همه زیبا، قا چون کندـمی را همیشه به کاربرد آن وسوسهضعف ریاضیات همان جذابیت آن است که ما 

 آسا، اگر بدانیم که ریاضیات آفریدة محض ذهناست و نه معجزهنگیز اچندان شگفتاز سوی دیگر، روشنی ریاضیات نه .رسدمی

از  ،برای مثال ؛توان از بیرون ایجاد کردآن ربط را می جهان خارج نداردـریاضیات ربطی به  .انسان است و در واقعیت وجود ندارد

واقعی  مالًریاضیات ع .روشنی و کمال ریاضیات به این علت است که چنین طراحی شده ،طریق فیزیک یا مهندسی عمران. بنابراین

  .بنایی انتزاعی است از این حیث  تقریباً .گویی محض استریاضیات همان ؛نیست

ها سازوکار آن نخستین .یابدمیاحتمالی در واقعیت « ی پاجا»علم اقتصاد نظری فقط دو به عنوان استاد اقتصاد نظری، زدالچک برای 

با این همه، غالباً چیز ناگواری در علم اقتصاد اتفاق دهد که و ادامه میتجربی نتایج الگوها. پردازی است و دومی آزمون فرضیه

ما را  ،باشداگر ریاضیات بر واقعیت مبتنی ن .گرایانه ندارد و نتایج آن معموالً با واقعیت سازگار  نیستهای واقعافتد: الگو فرضمی

که در علم اقتصاد نظری، این کار غالبا ناممکن است. دشوارتر این .شود یباشیم تا انتزاع با واقعیت رویارو باید مراقب .کندگمراه می

 ند.نکبعضی اقتصاددانان امروز اقتصاد را به اقتصادسنجی محدود می

 د، علم طبیعی. فقط به اینشوصاد همچنان یک علم اجتماعی است و نه، چنانچه گاه وانمود میاقتحرف اصلی مؤلف آن است که 

قط ریاضیات علم اقتصاد به دلیل تمرکز شدید بر ف .معنایش این نیست که علمی دقیق داریم ،بریمعلت که ریاضیات فراوانی به کار می

ماعی را و کل بافت اجتعلم اقتصاد ما کند که کند، وانمود میتر علوم اجتماعی به جامعه غفلت میاز رویکردهای گستردهمعموال 

ای از انکیدو در هر یک از ما تکه» گوید، می بینی کنیم. باید این دیدگاه را مالمت کرد.توانیم آینده را پیشفهمیم و حتی میمی

 زهای دیگر، و چیمکانیکی مشترک با دکارتنفوذ افالطون، رویاهای از بزرگی  ةالم و قهرمان، تکگمش ظوحشی، اندکی از گیل

داستان زندگی خودمان را بسازیم یا به  که کندها به ما کمک میشنویم. اینسخنان و کردار مسیح و پیامبران را می وجود دارد. 

 «کارهای خودمان معنی بخشیم.

یاست هایی به سزدالچک که مشاور اقتصادی رییس جمهور و وزیر اقتصاد جمهوری چک هم بوده، اشارهفراتر از این نکات اصلی، 

همیشه  معمای مصرف «.نیز تعبیر کردتوان به مصرف بیش از اندازه میرا گناه نخستین »گوید اجرایی هم دارد. مثال آنجا که می

کنیم. مان، تقال مینظر از فراوانی در پیرامونو ما همیشه برای داشتن بیشتر، صرفها طبیعتاً غیرطبیعی هستند همراه ما بوده است و انسان

م. بر ماست ایرواقیان )کاهش نیاز ما به کاالها(، ترجیح داده ةافزایش عرضة کاالها( را بر برنامگرایانه )ایم که برنامة لذتنشان داده

ن ای ما چگونهکند، ابار اخالقی دارد، از خیر و شر در اقتصاد صحبت میشک این جمالت مؤلف بیکه در پی تسلط بر نفس باشیم. 
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ناپذیری مادی و معنوی ویژگی اصلی فراـ انسانی انسان است که سیریگوید در جای دیگر میشود. به سیاست تبدیل می مباحث

خود  و آدام اسمیت به اوج مندویلها دارد. آیا خیر به لحاظ اقتصادی صرفه دارد؛ این موضوع با ترین افسانهقدمتی به اندازة کهن

کند. بعدها جان استوارت میل و جرمی بنتم مکتب در بحث آشنای امروز دربارة شرور شخصی که نفع عمومی تولید می ،رسدمی

ازیم و دتوانیم خودخواهی طبیعی خود را به کار بینگرایانة مشابهی بنا کردند. این معنا که میاصالت فایدة خود را بر پایة اصل لذت

 ای و کهن است. آید؛ مفهومی فلسفی، افسانهاین شر به کار می

صادی، منظور اقتصاددانان از انسان اقت گوید، و میشودمتمرکز می «تولد انسان اقتصادی»پدیدآمدن ویژة انسان اقتصادی،  برگاه آن

د تا نفع شوای خودخواهانة محدود، بر آن میهشناسی اقتصادی است. منشأ آن مفهوم فرد عاقل است که با انگیزهمفهوم اصلی مردم

 خود را به حداکثر برساند. 

 .طوریحیت هم همینمس ند؛یونانیان باستان بخش بزرگی از فلسفه خود را به مسائل اقتصادی اختصاص دادکند چگونه وی بررسی می

ا میراث ت استشیده کونسبت داده شد.  اسمیتو دیگران هم سهم بزرگی در اصولی داشتند که بعدها به آدام ناسیآکوتوماس 

ای شرح بربرنارد مندویل و اسمیت نشان دهد. های و نکات مهم اقتصاد خیر و شر را در نوشته مطالعه کندرا رویکرد علمی دکارت 

معادشناسی دنیوی و مسائل مربوط به مفهوم ضرورت  ، یعنی بهدپردازپیشرفت می به مسئلة 3این موارد، در نیمة دوم کتاب در فصل 

ای هبودجه :شودرا یادآور می پیام یوسف به فرمانروای مصرو  ؛کندنو معرفی میاز را های سَبَت مفهوم سال ،رشد. در این فصل

فصل نیز این در این همه با ، را دارد« علم اقتصاد خیر و شر»کتاب عنوان اجرایی  82های مالی پویا. فصل ای با فرمولمتوازن چرخه

اضحات و حیضروش تو بادهد که حداکثر خیر برای توصیف همین هدف این فصل نشان می. یابیمچیزی میاز سیاست کمتر 

 ،گمش، تورات عبریدر حماسة گیل با تمام سوابقش را «انسان اقتصادی»و  «دست نامرئی»تاریخ کهن  88تر است. فصل مناسب

  کند.دنبال می ناسیآکوشة مسیحی، مخصوصاً در آثار توماس اندیشة یونان باستان و اندی

یشة اند»برای این کار ناچار است  «ها راه میانه است.راه ما انسان»می کند: هایی از اقتصاد تجویزی زدالچک را ارائه نشانه 80 فصل

این  مان حیوانی است.چقدر از وجود هر کدام کند ببیندفصل تالش می دهد؛ در اینرا مورد بحث قرار  «مفهوم روح حیوانی عرفانی

با  نکیدو راابرد. ما همگی قدری از سر میهب ،در تمدن ،بلکه در شهر ،کنددیگر در وضعیت طبیعی زندگی نمی انکیدو،حیوان مانند 

مندان اعران و حقیقت دانشما میان حقیقت ش»گوید می بپردازد.به مسئلة حقیقت خواهد از این تعابیر میایم. خود به شهرها آورده

 «اد.علم اقتص های عاری از ارزشسروکار داریم و ما با ارزشآینده گرای های هنجاری علم اقتصاد اثباتما با جنبه ؛گذاریمفرق می

ای کهنه هشهو به بسیاری از اندی های نو را رها کندای از اندیشهعلم اقتصاد معاصر باید پاره»زند که گاه حرف اصلی خود را میآن

ت، فراغت اقتصادی را کنار بگذارد و نقش قناعـ  بازگردد. علم اقتصاد باید ناخشنودی همیشگی زاییدة کمبودهای ساختگی اجتماعی

-ای سیاستبرتواند نمیاین جمالت  بهبا استناد خواننده روشن است که « از نو کشف کند. ،و شکرگزاری را بابت آنچه که داریم

  گیری کند.ادی نتیحهصاقتگذاری 

آورد. هر بحران ذاتاً بدهی باال می ،دلیل این بازاندیشی آن است که سیاست اقتصادی به دنبال هدفی مادیمعتقد است کتاب مؤلف 

که پیش از آن -بدهی را باید به سرعت ادا کرد  رِشود اگر بنا باشد دائماً زیر بار این بدهی برویم. این باتر میاقتصادی بسیار وخیم

تر است. تردهتر و گسبحران بدهی فقط بحران اقتصادی و یا مصرف نیست؛ ژرفتر بعدی شود. نظام ما دچار بحران اقتصادی بزرگ

در روزگار ما اعتدال نیست. من اینجا خواهان بازگشت به طبیعت یا وضع طبیعی امور نیستم و انکار یا رد امور مادی را تشویق »

های مادی نقش خود را دارد و یکی از منابع پرشمار خوشبختی است. اما تنها منبع نیست، برخالف تصوری که در سال کنم. امورنمی

ای هنگرانیبدهی بزرگ یکی از دل« ایم. من خواهان آن هستم که از وضعیت خودمان آگاه شویم.اخیر براساس آن رفتار کرده

ایم. مانی از این اصول اخالقی، اصولی که اقتصاد باید بر آن بنا شود، گریختهما در کمال شاد»گوید دائمی زدالچک است. می
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تصادی است؛ گرد اقآسا است. وقت عقبلپریشی ناشی از کسری به شکل بدهی غوسیاست اقتصادی رها شده است و نتیجة آن روان

 «ای که اشتباه رخ داد، بازگردیم.باید به نقطه

خوشی وقت مناسبی برای مداقه و تأمل نیست، چه  رِموختن از بحران تنها امید ما باید باشد. روزگادرس آ زدالچک معتقد است که

ایندش؛ اما معموال با عریانی ناخوش -شود رسد که به تغییر جهت اساسی در معنای اصیل کلمة پشیمانی. حقیقت در بحران آشکار می

ان است یا ریاضیدانی برجسته باشد یا فیلسوفی ممتاز. به نظر من ما به حقوقداقتصاددان بزرگ ممکن گوید، میبا همة شور و حرارتش. 

نسانیت ا ،ایمزده تاختایم. عقل فراوان را با دقت و ریاضیدان نقشی بیش از اندازه بزرگ آن هم به زیان شاعران و فیلسوفان داده

بیشتر  تر، حرف بزنیم ممکن استروشن و مفهوم، البته سادهیم و نوارکردن امور. اگر زیاد پیچیده حرف نزبسیار زیاد را با ریاضی

  یابد. های جدا از هم به یکدیگر نیاز دارند تا این بنا به سرعت استحکامحرف یکدیگر را بفهمیم و بیشتر خواهیم فهمید که این رشته

 . فراوانی داریم راستی دارایی، شکرگزار باشیم و بهخواهم آگاه باشیم که باید برای آنچه که داریممی

 کند: تر صحبت میدر جمعبندی خود در پایان کتاب است که نویسنده روشن

ی شاید تر از مفهوم ریاضی آن است. از جهتتر و جذابگستردهکه داستان علم اقتصاد است  ایندادن این کتاب کوششی برای نشان»

ارد، ها باشد. اقتصاد روح دتالشی نه چندان گویا برای اشاره به روح اقتصاد و علم اقتصاد، روح حیوانی آن ةدهنداین کتاب نشان

اخالق، محور، عاری از ارزش، بیـ آرزو «غالبجریان اقتصاد »کوشد نقطة مقابل این کتاب می .روحی که نباید آن را از دست بدهیم

وجود دارد.  ،بیشتر از آنچه حاضر به تصدیق و کاربرد آن هستیمبسیار قتصاد عناصر هنجاری گرایانه و توصیفی باشد. در علم ااثبات

 گرایانه است. طرفی ارزشی و توصیف اثباتبیها و هنجارها در علم اقتصاد بسیار بیشتر از ارزش

چنین تالشی محدود خنثی کند و هم وار مبتنی بر الگو به اقتصاد راکوشد رویکرد تقلیدگرایانه، تحلیلی و ریاضیاین کتاب می»

شناسی، خ، فرهنگ، روانشناسی، تاریفلسفه، الهیات، انسان -ها فراهم کند تر و نقاط اتصالی بیشتر با دیگر رشتهکند تا ارتباط عمیقمی

ار بیشتری از بسییزهای تحلیل چ ،ام نشان دهم که در پس الگوهایمان به جز ریاضیاتدر واقع کوشیدهها. شناسی و دیگر رشتهجامعه

صاد بیشتر اقت ـبه فرا ،داشته باشدکه علم اقتصاد ربط بیشتری با زندگی من معتقدم برای این .های یادشده وجود داردهمة رشته

 « نیازمندیم.

بردارد و از  کوشد با دیگر مکاتب علم اقتصاد گامی به پیشمینشسته است. « جریان غالب اقتصاد»روشن است که کتاب به نقد 

اید در ب ی است که معتقد استاقتصاددانزدالچک شناسی اقتصادی گامی به عقب بردارد. غالب از اقتصاد و انسانجریان برداشت 

شود. اده میدعجیب درس  ایهبه شیودارد علم اقتصاد  معتقد است .بازاندیشی کرد «انسان چیست؟کنیم که گمان می»این سؤال که 

دهیم مکتب ترین معتقدان به آزادی انتخاب انسان هستیم، به دانشجویان اجازه نمیکه ما سرسختبا این» گویدمی رود وفراتر می

بسیاری  .ستگونه نیاما اقتصاد این« آموزیم.را به آنان میاقتصاد شان را خودشان انتخاب کنند؛ ما فقط جریان غالب یاندیشة اقتصاد

ا که استقالل خود را به صورت یک رشتة مجزبرنامه است. اقتصاد پیش از آنمهار و بیخودانگیخته و بیچیزهای آن ناخودآگاه و 

ها به دور از مفهوم امروزی زندگی خوب و خوشی داشت، فرسنگ ،های فلسفه برای مثال اخالقدر میان زیرشاخه ،به دست آورد

 کند.نگاه می ،وم نرم را با تحقیری که زاییده نخوت پوزیتیویست استمبتنی بر ریاضیات تخصیص منابع که علآن به عنوان علمی 

وضع چپ، کنند، گاه از مجریان غالب اقتصاد را نقد می« لیبرالی»اقتصاددانان بسیاری هم در ایران وجود دارند که چه بسیار با عنوان 

ر در نهایت، کل اقتصاد، اقتصاد خیر و ش»ز معتقدند، تری چون زدالچک. آنان نیگاه از موضع اقتصاد اسالمی و گاه از موضع میانه

باشد که  اقتصاد باید علمی تحققیآورند که نقل قول می، جستارهایی در اقتصادهای تحققیمیلتن فریدمن در کتاب آنان از .« است

هایی د از واژهعلم اقتصاد نبایگویند می که باید باشد.کند نه چنانکه هست توصیف میطرف است و جهان را چنانبه لحاظ ارزشی بی

که باید باشد که هست، بلکه چنانجهان را نه چنان. بایداقتصاد در نهایت بیشتر علمی هنجاری استمعتقدند چون خیر و شر بپرهیزد. 
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که ای هآمیز است که رشتدر زندگی واقعی، اقتصاد علمی تحققی نیست. تناقض»گوید، زدالچک در این باره می. کردتوصیف 

ای که به دست نامرئی بازار خواهد عاری از ارزش باشد. تناقض دیگر این است: رشتهاش ارزشی است، میموضوع اصلی مطالعه

  «خواهد عاری از اسرار باشد.ایمان دارد، می

در ه دهد کمی اندیشیم. ما را توجهکند که کمتر به آنها میکتاب زدالچک ارزشمند است چون توجه ما را به چیزهایی جلب می

شود تا که امروز در اقتصاد تأکیدی بیش از حد بر روش می کندمیالگو بیش از ریاضیات است. استدالل اقتصاد دین، افسانه و کهن

گمش، عهد عتیق، عیسی یا دکارت برای ای همچون حماسة گیلگسترده منابعکه آموختن از  دنشان ده دکوشبه محتوا. می

اما مشکل مؤلف همان است که در مورد بسیاری از اقتصاددانان منتقد جریان غالب  ان آن بسیار ضروری است.اقتصاددانان و مخاطب

هند. هیچ دگذاری است، نکات روشنی ارائه نمیکنند و وقتی هنگامة بحث ایجابی و سیاستصادق است. آنان سلبی صحبت می

توضیح ریاضی  یهاترین الگوپیچیدهقتصاد است. آنان هم قبول دارند که گوید که ریاضیات همة دانش ااقتصاددان جریان غالبی نمی

شاید  حتیاز اقتصاد است؛ و  ایالگوها، معادالت و آمار فقط گوشهریاضیات،  پذیرند کهما نیست؛ میجهان پیرامون  کاملی از

ر زدالچک هم ممکن است با پروفسوو  «ترین بخش دانش اقتصادی از بسیاری چیزهای دیگر تشکیل شده است؛بزرگ»بپذیرند که 

تصاد جریان اما اق« های گوناگون است تا چیز دیگر.ها و فراروایتمجادالت در اقتصاد بیشتر نبرد داستان»تا حدی همراه باشند که 

 سه سدة اخیر و ارتقای سطح زندگی عامة مردم در همه جای دنیا نقش داشته است )هر در در عین حال در تولید ثروتکه غالب 

اد اقتص»گوید ای روبروست.( حق دارد بپرسد که وقتی مؤلف میتوزیع این ثروت جهان ما با مشکالت عدیده ةچند در حوز

ها نیز از تجربة های ما انسانگویی مردم به مردم دربارة مردم است. اقتصاددانان باید نیروی داستان را باور کنند. بیشتر انگیزهقصه

خواهد به کدام سیاست اقتصادی برسد. اگر دولت در اختیار کسی قرار بگیرد که نهایتا می« ،...آیدست میمان بدهای زندگیداستان

و  آگاه باشدباید از این نقش اساسی کس که فقط و فقط اقتصاددان باشد، هرگز اقتصاددان خوبی نخواهد بود. پس هر » نویسد، می

ونه در عمل بودجة ساالنه را خواهد بست، سیاست پولی را اجرا خواهد کرد، گچ« ،تری را برعهده بگیردماعی گستردهمسؤولیت اجت

 ها را به هم نزدیک خواهد کرد.دو دستمز

یاه مشغول موج سهای اقتصاد را وانهاده و بیش از اندازه دلبسیاری از رنگ« جریان غالب»اقتصاددانان طرفدار »نویسد، زدالچک می

ها، ادیان و گیرد. استدالل من این است که از فیلسوفان، افسانهاند که موضوعات خیر و شر را نادیده میو سفید انسان اقتصادی شده

توان آموخت که از الگوهای ریاضی دقیق و صریح رفتار اقتصادی. استدالل من این کم همان اندازه حکمت میمان دستشاعران

صاد علمی اند که اقتاش سخن بگوید. گرچه به ما آموختها کشف کند و دربارههای خود را بجوید تا ما راست که اقتصاد باید ارزش

ند که کنطبعا اقتصاددانان جریان غالب نفی نمی« ها حقیقت ندارد.یک از ایناستدالل من این است که هیچ است عاری از ارزش.

که چه چیز خوب است و چه چیز بد، ها و عقاید تجویزی دربارة اینکه از قضاوتگویند کنند. نمیها اهدافی را دنبال میسیاست

اقتصاد نه رند که پذیآنان نیز می «ای تجویزی است.اقتصاد عمدتاً رشته»پذیرند که آنان برخالف مؤلف نمی رد.پرهیز کباید یکسره 

قتصاد باید اثربخش امعتقدند گوید. بجهان چگونه باید باشد نیز سخن  کهدربارة اینکند، بلکه که هست توصیف میتنها جهان را چنان

برای دستیابی به ؛ ، آرمان رشد فراوان تولید ناخالص داخلی در دورة تورم اندکو آرمانی دربارة رقابت کامل دارندباشد، 

 . در اقتصاد هم برنامه و سیاست دارند پذیری شدیدرقابت

ها و ادیان در آغاز، افسانه»صول ممکن است با این فرضیة زدالچک مخالف نباشند که، االغالب علیهیچ یک از اقتصاددانان جریان 

فای باید در ژردادند؛ امروز علم این نقش را برعهده دارد. بنابراین، برای دیدن این رشتة پیوند میجهان را برای مردم توضیح می

ن جستجوی ایافتراق دو جریان نیست. در عین حال از او توقع دارند که از  ةنقط این« های بسیار کهن و در فلسفه غور کنیم.افسانه

 ویند که گ، نتایجی عملی بگیرد. آنان نیز قطعا نمیها در اقتصاد امروزهای کهن و برعکس جستجوی افسانهاندیشة اقتصادی در افسانه
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کار از جایی آغاز »ایرادی هم ندارند که  «؛استآغاز شده  با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت 8771سال اقتصاد امروزی در »

در ا رنخستین ردپاهای جستجوی اقتصادی » ایرادی ندارند که کسی «دهد.ها اجازه میترین میراث نوشتاری تمدنکه کهن شود

ررسی تصاد را بطرز فکر یهودی، مسیحی، کالسیک و قرون وسطایی مسائل اق کند یا...گمش، شاه سومری، کاوش حماسة گیل

اما چنین تالشی به معنای نفی جریان غالب اقتصاد نیست و دستاوردهای آن را نفی « .رددبگاقتصاد به دنبال اقتصاد  ـفرا»یا در « ند.ک

ا این تآگاهانه و هم ناخودآگاه، تاریخی طوالنی دارد. کند، همپایة آن عمل می همة مفاهیم اصلی که اقتصاد بر شکبی کند.نمی

ة ها عمدتاً بیرون از دایرریشة آن»گوید، جای کار، جریان غالب اقتصاد اختالفی با پروفسور زدالچک ندارد. اما آنجا که وی می

تصادانان اقرش پذی و طاقت حیطهبسط داده است که در  و شرح موضوع را آن قدر« و معموال یکسره خارج از حیطة علم،اقتصاد است 

 نباشد.  غالبجریان 

پدیدآمدن  ایم. این وضع بهمان غافل شدهاز انسانیت ،با تأکید فراوان بر ریاضیات»گوید، شود که میمی های زدالچک آنجا تندحرف

شود. نمی ها حاصلای از آنآید، معموالً چندان فایدهالگوهای نامتوازن تصنعی انجامیده است که وقتی موضوع فهم واقعیت پیش می

هایی  ست. اندیشهچه باورهایی ه «پشت پرده»باید از اقتصاد فراتر رویم و ببینیم  د مهم است.اقتصاـ فرااستدالل من این است که مطالعة 

ه اقتصاددانان اتی است کیآوری آکنده از بدیهمان شده است. اقتصاد به طرز شگفتکه معموالً فرضیات  غالب اما ناگفته در نظریات

اقتصاد هنجاری و تحققی. استدالل من این است که نقشی را میان این کتاب کمکی است به حل کشمکش  .عمدتاً از آن ناآگاهند

یانی چنین ب« کنند.های هنجارآفرین در روزگار باستان برعهده داشتند، اکنون الگوهای علمی ایفا میها و حکایتکه افسانه

 گیرد. نادیده می کال خلق ثروت و ارتقای سطح رفاه عمومی را های اخیر در دستاوردهای اقتصاد جریان غالب در بویژه دهه

نادیده  ،دنگیرمی مشقاز اقتصاد کالسیک آدام اسمیت سر اندکه مدعی»اقتصاددانان امروز گرایش اصلی آیا درست است که 

 «،بود کالسیک غالبمسألة خیر و شر در مباحث »شاید بتوان با این نظر زدالچک همراهی داشت که « است.اخالق کامل  نانگاشت

الوه عاقتصادانان جریان غالب به« ی صحبت از آن کمابیش کفرآمیز است.حتامروز »شود این را هم از ایشان پذیرفت که نمیاما 

اه خودمحور خودخو «تولد انسان اقتصادی»و  «دست نامرئی بازار»مفهوم  محدود بهآدام اسمیت در اقتصاد صرفاً نقش » کهگویند، نمی

تر از برداشت مورد نظر ما از مفهوم اقتصاد، وسیع»غافل نیستند. با این نظر زدالچک هم که نقش او در اقتصاد اخالقی و از « است،

ینند که بمخالف نیستند. و ایرادی نمی« ،دانیمخدمات است. ما اقتصاد را مطالعة روابط انسانی می و صِرف تولید، توزیع و مصرف 

یدگاه برای عرضة دد، و نگربشناسی و علوم سیاسی به اقتصاد جامعه ،و از منظر مطالعات دینی ا کندبرخالف جریان شن»مؤلف 

ی امشروط به آن که از دل این حرف های کلی نتایج عملی و سیاستی هم منتج شود که فایده« د،کوششناختی دربارة اقتصاد بمردم

 برای زندگی عموم مردم داشته باشد. 

ایران  توانند دربود که منتقدان داخلی اقتصاد جریان غالب میمهم این خالصه در عین حال تعقیب این موضوع  عالقه من به تهیة

ست. ها را بررسی نکرده اه است و دیگر میراثفقط به میراث و تمدن غربی پرداختوی که ه زدالچک خلق کنند، چرا باثری مشا

پردازد فقط به میراث فرهنگ و تمدن غرب میحاضر . کتاب کندکمک میاوانی های جذاب فراندیشهبه پیدایش یقیناً چنین کاری 

رو، همین موضوع )یعنی موضوع های دیگر و از جمله آیین اسالم و به طور کلی تحوالت شرق کار چندانی ندارد. از اینو با آیین

رار داد که در حیطة دانش و تخصص بسیاری از اسالم مورد بررسی قن از مسیر تحوالت شرق و آیینتوااقتصاد خیر و شر( را می

انجام  شناسی همین کتاب ـتوانند ـ براساس روشاین کاری است که حداقل بخشی از آن را استادان ایرانی می استادان ایرانی است.

  دهند.


