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 مقدمۀ مترجم
 

 .مان آموزیم و نه با نبوغ ما با خطاهایمان می
کرده هایمان همیشه درست  ایم که خرید و فروش همۀ ما تجربه 

که  فروشیم و بعدًا معلوم می میاند. گاهی چیزی را  نبوده شود 
خریم و بعدًا معلوم  فروختیم. یا گاهی چیزی را می نباید می

که نباید می می های اقتصاد هم همین  دانشکده .خریدیم شود 
گذرانده تریشی اقتصاد از سر  مکتب اند.  تجربه را در مورد مکتب ا 

تریشی اقتصاد از حوالی  که  میالدی، علیرغم این ۷1۱۱ا 
تری تا چند قرن قبل از آن دارد، رسمّیت  های تاریخی عمیق ریشه

تریشی  یافت. شاید ساده ترین تعبیر احیای مجدد مکتب ا 
که اهالی اقتصاد چیزی را در در دهۀ  اقتصاد همین باشد؛ این 

که نباید می ۷۷۶۱ فروختند و چیزهایی را  میالدی فروختند 
که نباید می های دانشگاهی و  خریدند. اعطای کرسی خریدند 

مناصب دولتی به اقتصاددانان متمایل به سوسیالیسم و 
که از  گرفتن آموزه کینزینیسم و نادیده تریشی  های ژرف مکتب ا 

ترین  عنوان یکی از اصلی اواخر قرن نوزدهم تا آن روزها به
گواه تاریخ  های دانش اقتصادی قلمداد شده بود،  ستون  به 

 بود. ان و خسارتای سراسر زی همبادلاقتصاد 
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 .ایم ظاهرًا از خطاهایمان آموخته
گونی از دانش گرایش روزافزون طیف گونا آموزان،  های 

کار به  دانشجویان، صنعتگران، مهندسان و اهالی کسب و 
که در  آموزه گذشته از سوی دوراندیش ۷۵۱هایی  ترین  سال 

-۱۵های  اند، از سال شناسیم ترویج شده اقتصادانانی که می
 دوباره آغاز شد. این دوره اغلب به دو دلیلمیالدی  ۷۷۱۶

تریشی اقتصاد محسوب  عمده، دورۀ تجدید حیات مکتب ا 
که جایزه نوبل در سال  می  ۷۷۱۴شود. نخست به دلیل این 

گرایش  میالدی به فریدریش فون هایک اهدا شد و پس از آن 
که سال  عمومی به آشنایی با آرای هایک افزایش یافت. دوم این

تر ۷۷۱۴ کنفرانس اقتصاد ا  یشی در میالدی به دلیل برگزاری 
تریشی  رویالتون جنوبی ورمونت در خاطرۀ هواداران مکتب ا 
جایگاه خاّصی دارد. برای انتخاب این دوره، دلیل سومی نیز 

کتاب  ۷۷۱۶وجود دارد. درسال  کرزنر  رقابت و »میالدی، 
نتروپرنرشی که بیشترین نفوذ را بر ایده« با  کرد  های اصلی  را منتشر 

تریشی داشت  .احیای مکتب ا 
 

کانون توّجه تبدیل شد؟ا  ّما چرا مکتب ُاتریشی دوباره به 
کینزی در دهۀ  شکست سیاست ،اقتصاد تاریخ    ۷۷۱۱های 

گرم و روزافزون از  به یاد میبه روشنی میالدی را  آورد. استقبال 
کینزی فقط حدود سه دهه دوام آورده بود و  تئوری های 

کرده بودند همۀ آمال و آ که تصّور  رزوهایشان به اقتصاددانانی 
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های بزرگ،  زمان با بروز تورم یافتنی خواهد بود، هم سهولت دست
تریشی  که اقتصاددانان مکتب ا  بیکاری فزاینده و رکود عمیق 
بارها در مورد آن هشدار داده بودند، روزهای ناخوشایندی را 

کینزین سپری می ها متوّجه خطاهای  کردند. تعداد زیادی از 
که  ای هنوز تالش می ّدهشان شدند ولی ع فکری کردند 

کنند. این تالش کاری  باورهایشان را حفظ و ترویج  ها نتوانستند 
اهالی اقتصاد خیلی زود با فروپاشی اّتحاد  از پیش ببرند، زیرا

که فقط اقتصاددانان  جماهیر شوروی روبرو شدند. رویدادی 
تریشی انتظار آن را داشتند و  که  مّدتمکتب ا  آن  از وقوعها بود 

خبر داده بودند. سایر اهالی اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانی به 
ریزی مرکزی  گرا و متمایل به برنامه های چپ شّدت مقهور تئوری

شهیر و برندۀ  دانشده بودند و حتی پل ساموئلسون، اقتصاد
کرده بود که شوروی با سرعت به  جایزۀ نوبل، پیش بینی 

هان تبدیل خواهد شد. در ترین اقتصاد ج ترین و پیشرفته بزرگ
کارآمدی  مجددواقع اقبال  به بازار آزاد از همان اوان آشکارشدن نا

کینزینیسم آغاز شده بود ولی فروپاشی شوروی بار دیگر توّجه همۀ 
تریشی اقتصاد و بهرا اهالی اقتصاد  ویژه لودویگ  به سوی مکتب ا 

کرد.  فون میزس جلب 
رشور و قدرتمندی را میزس بحث در مورد  های پ 

کرده بود ولی « ناپذیری محاسبات سوسیالیستی امکان» مطرح 
گرفته شده بودند.  با بیآن مباحث  هری اهالی اقتصاد، نادیده  م 

که پیش بینی تلویحی وی در مورد فروپاشی سوسیالیسم  اکنون 
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کتاب کانون توّجه  ها و نوشته محّقق شده بود، بار دیگر  های او 
تریشی و فروپاشی شوروی واقع شدند. فاصلۀ بین ا حیای مکتب ا 

کمتر از دو دهه بود ولی تعداد زیادی از دانشجویان توانسته بودند 
کوتاه،در همین  تریشی را به جامعه معّرفی  آموزه فاصلۀ  های ا 

گرد و غبار   کنند. موج جدید  زمان را از چهرۀ آن کنند و  ک  ها پا
که پژوهش تریشی مایل بودند  ی خود به ها اقتصاددانان ا 

های  بینی دیگر میزس اختصاص دهند: فروپاشی نظام پیش
 .در راه است های دولتی و دستوری مبتنی بر پول

تریشی در ایران نیز کمابیش بعد از دورۀ احیا شناخته  مکتب ا 
تریشی را میشد.  کلی فراز و نشیب مکتب ا  توان با  خطوط 

که کتاب  ۷1۱۷مسامحه از سال  « قتصاداصول علم ا»میالدی 
کرد و تا اوایل دهۀ  که  ۷۷۶۱کارل منگر منتشر شد، آغاز  میالدی 

باورک در نقد مارکس شهرت جهانی  های اویگن فون بوم پیروزی
داشتند، مکتب تاریخی آلمان عرصه را به تفّکرات بازار آزاد 
گونی توسط میزس و هایک با  گونا کرده بود و مباحثات  واگذار 

کینزین سوسیالیست در جریان بود، امتداد داد. مکتب  ها ها و 
کانون توّجه  تریشی در این دوره کمابیش رو به رشد بود و در  ا 
کینزینیسم و  اهالی اقتصاد در اروپا و آمریکا قرار داشت. ظهور 

که  ۷۷۶۱گرایش به سوسیالیسم از اواسط دهۀ  میالدی باعث شد 
تریشی به حاشیه رانده شود و این دورۀ فترت تا س ال مکتب ا 

بعد از این سال مجددًا شاهد رونق  ؛ ومیالدی ادامه یابد ۷۷۱۴
تریشی در ترویج بازارهای رقابتی هستیم.  در ایران نیز بازار مکتب ا 
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های  ، توّجه اقتصاددانان به آموزهمیالدی ۷۷۱۴بعد از سال 
تریشی گرایش اقتصاددانان ایرانی  مکتب ا  جلب شد و این آغاز 

تریشی بود.  ۷۶۵۱های بعد از انقالب  هر چند در سال به مکتب ا 
های اقتصادی ایران نیز در تبعیت از  هجری شمسی، دانشکده

کینزی و  جریان اصلی علم اقتصاد به آموزش آموزه های 
نئوکالسیک مشغول بودند ولی در هر حال بسیاری از پژوهشگران 
و اساتید دانشگاه به سایر مکاتب اقتصادی نیز التفات زیادی 

هجری شمسی، بار  ۷۶61ند. بعد از اتمام جنگ در سال داشت
دیگر اقتصاددانان ایرانی فرصت یافتند تا اهمّیت استفاده از 
کنند ولی اقتضائات فضای  فرآیند بازار در اقتصاد را ترویج 
اقتصاد سیاسی مجال و میدان عمل زیادی در اختیار ایشان قرار 

ددانان ایرانی هجری شمسی اقتصا ۷۶1۵نداد. از حوالی سال 
نژاد همزمان با  نظیر مرحوم دکتر فریدون تفّضلی و دکتر موسی غنی

گرایش دانشجویان به آموزه تریشی،  تشدید  تألیفاتی های مکتب ا 
کردند و  به ترجمۀ برخی آثار اقتصاددانان در این زمینه منتشر 

کتاب تریشی پرداختند و در دهۀ بعد تعداد  ها، مقاالت،  متقّدم ا 
های مرتبط در مطبوعات و ... به  ها و سایر نوشته نامه پایان

گذاشت. امروزه افزون بر دانشجویان اقتصاد  ،سرعت رو به فزونی 
گرایش طیف های بیشتری از دانشجویان علوم انسانی و  شاهد 

کار خصوصی و به ویژه بازارهای  مهندسی، فّعاالن کسب و 
به  ث اقتصادیمباح های مذهبی و سایر عالقمندان مالی، طلبه

تریشی هستیم. آموزه  های مکتب ا 
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تریشی را به زبان  این کتاب اصول بنیادین و اساسی مکتب ا 
کرده است. مطالعۀ آن نیازمند آشنایی با هیچ  ساده و روان بیان 

ای از علم اقتصاد نیست و برای همۀ عالقمندان اقتصاد  شاخه
کردن مخاطب غیرحرفه کلّیات ای با  مناسب است. آشنا 

کار ساده آموزه تریشی ابدًا  ای نیست ولی  های مکتب ا 
اند. ممکن است  نویسندگان به شایستگی از عهدۀ آن برآمده

کتاب به خودش بگوید، برخی  خواننده پس از اتمام مطالعۀ 
و « دانستم ها را می من همۀ این»اند،  نکات بیش از حد تکرار شده

کتابی نباید زحمت زیادی داشته باشد. تجربۀ  نوشتن چنین 
کتابی را  که نوشتن چنین  کی از آن است  نگارندۀ این سطور حا

که در ظاهر خیلی ساده و سهل به نظر  توان با صعود به قّله می ای 
کرد. در واقع می آن صعود بسیار دشوار است و  ،رسد مقایسه 
کرد؛ به« سهل و ممتنع»توان آن را با عبارت  می عنوان  توصیف 

کافی برای تسّلط به همۀ  انشجو برای اینمثال، یک د که آموزش 
کرده باشد، اغلب تا پایان  تریشی اقتصاد دریافت  وجوه مکتب ا 

دهد. فلذا باید توّجه  دورۀ دکتری به تحصیل خود ادامه می
تریشی  که گرچه مباحث مقّدماتی اقتصاددانان مکتب ا  داشت 

تعمیق برای همگان ملموس و قابل درک است، ولی تکمیل و 
 همان مباحث به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

گفت آموزه طور خالصه می به تریشی تالش  توان  های مکتب ا 
کنند و در  های تجربی افراد را به کنند تا دانسته می نحوی مرّتب 

که افراد بتوانند با مشاهدۀ  یک ساختار منسجم سامان دهند 
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ک کسب و  به سادگی  ،ارفضای اقتصاد سیاسی و اتمسفر فّنی 
های تحلیل اوضاع اقتصادی را بگشایند.  ها و پیچیدگی گره

بدیهی است افزودن ابزارهای ریاضّیاتی و محاسباتی در مرتبۀ 
توانند بنا به نیازهایشان  گیرد و عالقمندان می دّوم اهمّیت قرار می

های اقتصادی از ابزارهای مناسب استفاده  گیری در تصمیم
نش جمعی و اقتصادی  قواعد جهانکنند؛ فلذا تشریح  ک  شمول 

تریشی  توان از آموزه نخستین چیزی است که می های مکتب ا 
کاربرد این قواعد جهان انتظار داشت. بی ها  شمول در زمان تردید 

که تاریخ  ها و فرهنگ و مکان و بستر های مختلف در جوامعی 
نشنهادی  ک  ی های گر فردی داللت متفاوت دارند، برای هر 

کهخ چنین  است. مختص درک همان فرد واهد داشت 
رویکردی با رویکرد انتزاعی و مکانیکی اقتصاد نئوکالسیک به 

 نسان اقتصادی تفاوت بسیاری دارد.ا
هر چه در نسخۀ ترجمۀ فارسی کتاب از نظر خوانندگان 

گذرد، پاراگراف به پاراگراف و جمله به جمله با متن انگلیسی  می
که از سوی مترجم برای توضیح در تطابق است مگر ع باراتی 

کوچکتر به آن []بیشتر در قاّلب   ها افزوده شده است. و با قلم 
کارکردن روی این  باید از خانواده که فرصت  ام سپاسگزار باشم 

کردند. همچنین از آقایان پویا سّیدی و سهیل  کتاب را فراهم 
آقای نظرشان در تصحیح متن سپاسگزارم.  مختاری برای دّقت

کتاب  پرست مّنت بزرگی برای فراهم فرهاد نوع کردن امکان چاپ 
که  در انتشارات آماره بر من دارند. قدردان همۀ عزیزانی هستم 
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 .فصل اول
تاریخ اقتصاد ُاتریشی و تفّکر 
 مارژینالیستی

 
ای است  ها، نقطه نیازهای انسان و اقدامات ارادی او برای ارضای آن

شود و همچنین در آن  زندگی اقتصادی انسانی در آن شروع میکه 
 یابد. خاتمه می

 (۷۱1، اصول علم اقتصاد: ۷۷1۷/۷1۱۷منگر )کارل 
 

کتاب  کارل منگر« 2اصول علم اقتصاد»انتشار   ۷1۱۷در سال  1از 
تریشی دانست میالدی را می کارل منگر iتوان نقطۀ آغاز اقتصاد ا   .

نزاز اتریش، ویلیام استنلی  و  از  0از بریتانیا و لئون والراس 3ج 
گذاران انقالب  عنوان بنیان طور مشترک به سوئیس را به

شناسند. انقالب مارژینالیستی  در اقتصاد می 5مارژینالیستی

                                                                 
1
 Principles of Economics 

2 Carl Menger 
3 William Stanley Jevons 
4 Léon Walras 
5 Marginal revolution 
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که نظریۀ ارزش مبتنی بر مطلوبّیت نهایی  2یک پارادایم جدید بود 
کار کاال براساس 1را به جای نظریۀ ارزش  نظریۀ  نشاند. ارزش هر 

کار تابعی از مقدار نیروی کار مورد نیاز برای تولید آن است.  ارزش 
کاال براساس  اّما مارژینالیست که ارزش هر  ها معتقد بودند 

شود بلکه به این  شده برای تولید آن تعیین نمی کار صرف نیروی
کاال را تا چه حد در ارضای اهداف و  که افراد آن  بستگی دارد 

 پندارند. ند مینیازهای خود سودم
های بنیادینی در  این انقالب برای اقتصاددانان حاوی داللت

کامپیوتر این نیست که  فهم جهان بود. دلیل قیمت باالی یک 
کشد  طول می ]کار از فعالّیت نیروی[تولید آن ساعات زیادی 

کامپیوتر در دسترسی  بلکه مصرف کنندگان به دلیل سودمندی 
که این  به اهداف کردهشان است  ؛ اند قیمت باال را برای آن تعیین 

کامپیوتر توسط مصرف نیز این ارزش و کنندگان به نوبۀ  گذاری 
که در  نظیر نیرویهایی ) خود روی ارزش نهاده کار و مواد خام( 

کامپیوتر مورد استفاده قرار می گذاشت.  تولید  گیرند اثر خواهد 
که در نهایت  گذاری مصرف بنابراین ارزش کنندگان است 

که  را تعیین می ]کاالها[  قیمت کند و نه میزان زحمت و تالشی 
کاالها[صرف تولید  گذاری  شده است؛ اّما چه چیزی ارزش ]آن 

 کند؟ کنندگان را تعیین می د مصرفخو

                                                                 
1
 Marginal utility theory of value 

2
 Labour theory of value 


