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  همان امروز بدیهیّات

 هستند  دیروز های غیرممکن
 

رسد مسئلۀ تورّم حلل شلده اسلت، وللی      امروزه ظاهراً به نظر می
شود که نله تنهلا آن را    تر به داستان نگاه کنیم معلوم می اگر عمیق
ایلم و نسلبت بله     ایم بلکه تورّم را صلرفاً پنهلان کلرده    حل نکرده

تلر تبلدیل شلده اسلت       هتلر و پیییلد   ای غلام   گذشته به مسئله
پیامدهای نامطلوب تورّم در وهلۀ نخسلت بله تغییلرات شلاخ      

ل   3اثر کلانتیلون گردد، بلکه به توزیع ثانویّۀ درآمد ل   ها برنمی قیمت
توان  شود؛ و به سادگی می های نسبی مربوط می و اختالل در قیمت

نشان داد که اوضاع اقتصاد اغلب کشورها از این حیث بسیار حاد 
اسللت  نوشللتاری کلله در دسللت داریللد در مللورد تللورّم اسللت و  

کنلد  هایلد در    های عمیقی برای درمان بنیادین آن ارائه می بینش
»    نوشته اسلت   « 9سازی پول یخصوص»های کتاب  یکی از پاورقی

 داونینل   در سران اجالس پایانی بیانیۀ های پاراگراف نخستین در
 نخسلت  ریاسلت  بله  ملیالدی کله   3933 مِی 4 تاریخ به استریت
 آلمان صدراعظم آمریکا، جمهور رئیس حضور با و انگلستان وزیر
 وزیلر  نخسلت  و ژاپلن  وزیلر  نخست فرانسه، جمهور رئیس غربی،

                                                           
1. Cantillon effect 
2. Denationalisation of Money 
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 بنیلادی  واقعیّلت  ایلن  بله  تلوجّهی  جاللب  اقرار شد، برگزار ایتالیا
 تلورّم   »اسلت  آملده  بیانیله  ایلن  سطرهای نخستین در  دارد وجود
 ایلن   «اسلت  آن اصلی های علّت از یکی بلکه نیست بیکاری چارۀ
 بله  بلرای  تنله  یلد  تقریبلاً  سال چهل از بیش من که است بینشی
 ایلن  در رفته کار به عبارت متأسّفانه  ام جنگیده آن نشاندن کرسی
 در واقلع  در  دهلد  ملی  نشلان  سلاده  حلد  از بیش را موضوع بیانیه
 امّا شود، می بیکاری موقّت کاهش به منجر تورّم مواقع، از بسیاری
 چیزی است این دقیقاً  آینده در بیشتر بیکاری ایجاد قیمت به فقط
 ناپلذیر  مقاومت تقریباً سیاسی لحاظ از و انگیز وسوسه را تورّم که
 و فریللب تللورّم ایجللاد کلله اسللت دلیللل همللین بلله و  کنللد مللی

   « است  کالهبرداری
منتشر کلرده اسلت  ایلن     3این نوشتار را مؤسسۀ امور اقتصادی

 9بالنلدل  میالدی متولّد شد  توصلی  جلان   3943مؤسسه در سال 
از فرآیند این تولّد بسیار موجز و « 7ها ایده علیه جن » در کتاب
شلمار معرفّلی ایلن     ست؛ و ضمناً به عنوان نخستین جملۀ گلاه گویا

  را نصلیحت کلرد   0فیشلر  هاید،»کند   مؤسسه نیز خودنمایی می
 4سللدون  هلریس بلا    دعوت به همکلاری کلرد   را 4هریس فیشر،

«  3کلمله  مؤسسۀ امور اقتصادی بود در نُه شروع این  مالقات کرد
                                                           
1. Institute of Economic Affairs(IEA) 
2. John Blundell 
3. Waging the War on Ideas 
4. Antony Fisher 
5. Ralph Harris 
6. Arthur Seldon 
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فیشلر پلس از مطالعلۀ    داستان نصیحت هاید از این قرار بود که 
 9هاید، در مدرسۀ اقتصادی لندن 3ای از کتاب راه بردگی خالصه

از »کنللد   کنللد و هایللد او را نصللیحت مللی وی را مالقللات مللی
های فکری روشلن و مسلتدل بپلرداز؛     سیاست بپرهیز و به فعالیّت
دوباره بله  «  ست که نهایتاً چیره خواهد شد نفوذ فکری آن چیزی
 گردیم  رمیاین نصیحت هاید ب

ملیالدی بلود و    3499فریدریش فون هاید زادۀ وین در سال 
شلود،   سال زندگی که عمری نسبتاً طوالنی محسوب می 97پس از 
آلمان چشلم از جهلان فلرو بسلت       در فرایبورگ 3999در سال 

کرد که هنوز زمان  هاید در حالی آغاز قرن جدید را تجربه می
های فلسفی و علوم اجتماعی  هزیادی از روشن شدن تنور داغ اندیش

و  0و فویربللا  7قللرن نللوزدهم نگذشللته بللود؛ از مباحللث فیشللته
و  9و شلوپنهاور  4و نییله  3گرفتله تلا هگلل    4و انگلس 4مارکس
و  30گرفته تا میلل  37و دورکیم 39و وبر 33، از کُنت34یرکگور کی

                                                           
1. The Road to Serfdom 
2. London School of Economics(LSE) 
3. Johann Gottlieb Fichte 
4. Ludwig Andreas Feuerbach 
5. Karl Marx 
6. Friedrich Engels 
7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
8. Friedrich Wilhelm Nietzsche 
9. Arthur Schopenhauer 
10. Søren Kierkegaard 
11. Auguste Comte 
12. Max Weber 
13. David Émile Durkheim 
14. John Stuart Mill 
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گرفته  4و مارشال 4و منگر 0، از والراس7و اسپنسر 9و جیمز 3بنتام
  شلاید بتلوان قلرن نلوزدهم را     9و واگنلر  4و سومبارت 3تا شمولر

ها برای ظهور طیل  متنلوّعی از    دوران تلفیق انواع و اقسام اندیشه
دانست  مرور اسامی فلو  بله خلوبی نشلان      34گرا های جمع نحله
دهد که چرا موتور محرّک بردگان فکلری اندیشلمندان فلو      می

فتاده بود که صدای آن در اوایل قرن بیستم با چُنان قدرتی به کار اُ
رسید و توانسلت صلحنۀ    فالسفه و اندیشمندان دیگر به گوش نمی

زندگی اجتماعی بشر را به شلدّت متحلوّل کنلد  در واقلع بعلد از      
های اجتماعی و سیاسی  داران آزادی عصر روشنگری و ظهور داعیه

که نام برخی از وارثان ایشان از نظلر خواننلدۀ محتلرم گذشلت،     
هلا را   خواسلتند نارسلایی   ر مکاتبی رسیده بود که مینوبت به ظهو

هللای رادیکللال جدیللدی را در سللر   برطللرف کننللد ولللی روش 
پروراندنللد  هایللد در چنللین فضللایی، در میانللۀ غوغللای     مللی

های پوزیتیویست اُتریشلی و چیرگلی اهلالی مکتلب      سوسیالیست
تاریخی آلمان بر مناصب آکادمید و مقاملات رسلمی اقتصلادی،    

ای بزرگ شد که جوّ دانشگاهی بر آن حاکم بلود  در   هدر خانواد

                                                           
1. Jeremy Bentham 
2. William James 
3. Herbert Spencer 
4. Léon Walras 
5. Carl Menger 
6. Alfred Marshall 
7. Gustav von Schmoller 
8. Werner Sombart 
9. Adolph Wagner 
10. Collectivism 
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آن دوران هنوز استاندارد طلال کملابیش بلر پلا بلود  هایلد در       
جن  جهانی اوّل به عنوان افسر توپخانه شلرکت داشلت  شلاهد    
انقالب بلشویکی روسیه بود  جن  جهانی دوّم را نیز از نزدید 

ۀ اروپا را در حلالی  گیری اتحادیّ تجربه کرد؛ ولی در بریتانیا  شکل
در آلملان بیگانله نبلود،     3کرد که با میلرا  بیسلمارک   نظاره می

مستعمرات و سلنّت تلاریخی بریتانیلا، فرانسله، هلنلد، پرتغلال و       
شناخت، روزهایی که انحصار پولی باند مرکلزی   بلژید را می

 9شد را زیسته بود و تولّلد فلدرال رزرو   ید امر بدیهی قلمداد نمی
خاطرات ابرتورّم آلمان را به وضوح در ذهن داشلت،   را دیده بود،

به قدر کافی به نقاط مختل  آمریکا و اروپا سفر کرده بود، انواع 
هلا از نظلرش گذشلته     محور و نتایج آن های اقتصادی دولت برنامه

شلناخت و مباحالات    پلردازان دوللت رفلاه را ملی     بودند، نظریله 
گذرانده بود؛ از جملله  های گوناگون فکری از سر  مختلفی با نحله
هلا، نهادگرایلان قللدیم،    هلا، شلیکاگویی   هلا، کینلزین   سوسیالیسلت 

 ها  رفتارگراهای آمریکایی و نظایر این
هاید ابتدا قصد داشت وارد آکادمی دیپلماتیلد بشلود وللی    
با پایان جن  جهانی اوّل ایلن آکلادمی ناپدیلد شلد و او تصلمیم      

هلای حقلو  و    گرفت برای موقعیّت شغلی آتی از ترکیلب رشلته  
اقتصاد بهره ببرد  برای تحصیل دانشلگاهی اسلماً در رشلتۀ حقلو      

                                                           
1. Otto Eduard Leopold von Bismarck 
2. Federal Reserve 
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شلگاه بله سلوی    نام کلرد وللی در یلد سلال و نلیم اوّل دان      ثبت
شناسی کشیده شد  تعطیلی دانشگاه به دلیلل کمبلود سلوخت     روان

اش او را بلرای دور کلردن از اوضلاع     در اُتریش سبب شد خانواده
 9شلید 3آشفتۀ وین به زوریخ بفرستند؛ جلسات درس قانون شرع

را در اختیلار گرفلتو و    7)که چندی بعلد کرسلی ارنسلت ملا     
رد تشریح مغز و ردیلابی مجموعله   در مو 0آزمایشگاه فون موناکو

های مغز تأثیر زیادی روی هاید گذاشتند  هاید بعدها به  بافت
های فکری هاید در  طور کلی مشغولیّت این مباحث برگشت؛ به

شناسی به وضوح از البالی سطور آخرین آثار مکتلوب   مورد روان
هلای او،   )طبلق آملوزه  4او نمایان هستند  هاید از شاگردان اشپان

هلای کلّلی    های اساسلی مجموعله   رفت با تجسّم شهودی ویژگیمع
ها بنیان فاشیسم اُتریشلی   شود؛ این آموزه شناسانه حاصل می جامعه

را فراهم کردندو بود؛ مهّمترین اثر اشپان در آملوزش هایلد ایلن    
منگر را کله در آن   4بود که ید جلد از کتاب اصول علم اقتصاد

یلار هایلد گذاشلت  در هلر     شد در اخت زمان به سختی یافت می
میالدی دورۀ حقو  را به پایان رساند   3993حال هاید در سال 

او در حین تحصیل امیدوار بود بتواند در مونیخ با ماکس وبلر بله   
ملیالدی درگذشلت     3994تحصیل ادامه دهد، ولی وبلر در سلال   

                                                           
1. Canon Law 
2. Moritz Schlick 
3. Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach  
4. Constantin von Monakow 
5. Othmar Spann 
6. Principles of Economics 


