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 انمقدمۀ مترجم
کرده بودهاي یادداشت که مقدمهیی فراهم  کتاب م  به یک دلیل اّما  م،یبنویس ای تفصیلی بر اين 

کرد روشن از آن که در نتیجۀ آن ترجیح یها صرفنظر  گر خوانندۀ محترم مسیری را پیموده است  م: ا
کتاب  می کالن و اقتصاد خردکه دهد از میان تعداد معتنابهی  ، وقت وجود دارند در حوزۀ اقتصاد 

کند، احتما کتاب  نگارندگان  چه آنکلیدِی هر  های سرنخاًل ارزشمند خود را مصروف مطالعۀ اين 
کتاب خواهد یافت و تأمالت  کنند را در اين  اين سطور ممکن بود در اين وجیزه به اجمال بیان 

کرد که در دست دارید بسنده تکمیلی را دنبال خواهد  کتابی  کوتاه در مورد  . بنابراين به چند نکتۀ 
 م.یکن می

کتاب با همین ترتیب درج شدهآید در متن ا بعد از اين مقدمه می چه آنهمۀ  اند،  نگلیسی 
که از سوی  پاراگراف به پاراگراف و جمله به جمله با متن انگلیسی در تطابق است مگر عباراتی 

کوچکتر به آن ][برای توضیح بیشتر در قاّلب  انمترجم  ،ها افزوده شده است و با قلم 
که در پایان آنهاي نوشت پی که هورویتز و مقدمه ودش مشاهده می (م.) ها عبارت ی  کتاب  ای  بر اين 

گزارش های . پیوستنوشته است کتاب شامل مقاالت و  که در نسخۀ فارسی هاي اين  ی هستند 
سالگرد  یستمینبه مناسبت بدر اقدامی هماهنگ  یُاتریشاقتصاددانان برخی از  اند. افزوده شده

کتاب  کالنهای ُخرد  بنیان»انتشار  و چهارم  یس ۀمجلد شمار ینم، چهار مقاله در سّو «اقتصاد 
کردند و است« The Review of Austrian Economics» ۀمجل مقاله در  یک یزن یتزهورو یونچاپ 

نحوی در اند. ساير پیوست به  اين مقاالت ترجمه شده ها نوشته است. آن بندی و ارزیابی جمع
کتاب هستند.  تکمیل مباحث 

گذاشتند و سبب  های از پیوست پنج مقالهکه  از دکتر رامین ناصحی کتاب را در اختیار ما  اين 
کتاب بیفتیم بسیار ممنونیم. همچنین از آقایان  شدند به فکر افزودن چندين پیوست به اين 

برخی از برای ترجمۀ و مهران خسروزاده  د سرفرازّم ، محامیرحسین شکرآبی، علیرضا مّحمدی
کتاب صمیمانه  های پیوست  کردن فراهم برای بزرگی مّنت پرست فرهاد نوع یم. آقایتشّکرماين 

 .دارند ما بر آماره انتشارات در کتاب چاپ امکان
 .کردند فراهم را کتاب اين روی کارکردن فرصت که باشیم سپاسگزار مانهای خانواده از باید
 نشانی به را کتاب اين مورد در شاننظرات که میهست عزيزانی همۀ قدردان

RAVARA7@GMAIL.COM فرستند می. 



 زبان برای خوانندگان فارسی مقدمۀ هورویتز
کتاب  کالنهای ُخرد  بنیان»انتشار نسخۀ فارسی  گرایش ،«اقتصاد  روزافزون به های  از اشتیاق و 

گوشه آزادی های ایده کهدهد و  نوید می ای دیگر از جهان خواهانه در   بسیار مایۀ مسّرت است 
خواه  آزادی اندیشمندان یاسیو س یاقتصاد های یشهبا اند آشنايی توانند از اطبان بیشتری میمخ

 مند شوند. بهره پیشین و معاصر،
کالن، افزون بر اين های ها و شکست نارسايی که یکی از بزرگترين تهدیدهای سعادت  اقتصاد 

فردی و  های مبتنی بر آزادینقش یک مانع بزرگ در مسیر تکوين نظم شوربختانه بشر بوده است، 
کرده است.  که یستمقرن بتأسیس نهادهای مالزم آن را به خوبی ایفا   ادوار، توّرمضد ،توّرم شاهد بود 

گزافی از  ی،و رکود اقتصاد یتجار مصائب رکود بزرگ  يژهو به گرفتند و یغرب هایاقتصادباج 
کرد؛ مجموعۀ دشواری بسیاری از اقتصاد بازار به اعتماد عث شد قرن ماضی با های به بشر تحمیل 

رشد روی بیاورند، شاهد  یالملل ینب یبازارهاادغام در جهان به  کشورهای وقتیاّما  .دست برود
کهدر  معتنابهی یاقتصاد چطور جلوی  کشورهایشان خواهند بود و بیش از پیش خواهند آموخت 

کالن مشکالت  امیدوارم  .بسازندمردم خود  یکامیاب یبرا یهموارتر یرمس و یرندبگ رااقتصاد 
کتاب بتوانند به آغاز و  های آموزه کنند. پیمودناين  کمک   اين مسیر 

بدون هیچ  آنکاغذی نسخه گردد و  میالدی برمی 3666سال  بهکتاب  ينانخستین انتشار 
کتابکه . امروز شدچاپ  میالدی تجدید 3668در سال تغییری   یامکنم پ ی، فکر مکنم می نگاه به 

ها با مرور زمان دچار  هستند و صدق آن به قّوت خود باقیهمچنان آن  های و استدالل یدیکل
کتاب سپری شده انتشار نخستین سال از  36 يباً تقرکه امروز  ،حال ين. با ادگرگونی نخواهد شد

گر قرار است،  کنما  .به آن خواهم افزود بحث دیگر، دو باشد آن را بازنگری 
میالدی اختصاص خواهم داد. افزون  3663-9ه بحران مالی و رکود که یک فصل ب نخست اين

کتاب بر اين کنند، نظریۀ ادوار تجاری  های که همۀ  کالن باید رویدادهای اين بحران را مرور  اقتصاد 
کنندات را اّتفاقآن از  یارید بسنتوان یم یُاتریش های که آموزه اينبه  توّجهبا ی نیز ُاتریش حتمًا ، تبیین 

کتاب به تفصیل شرح داده شده است  به آن بپردازد. دیدگاه عدم باید که در اين  تعادل پولی 
کند. به شایستگی تواند رویدادها و روندهای هزارۀ جدید را  می کامل  یکتوان  یمتبیین  داستان 

کرد، پول  ۀعرض که چطور مازاد کرد از اين روایت یدادها را شروع  را  یرونق اقتصاداين سلسله رو
پس ان پول در دور ۀعرض کسری چطور که ينا و ؛وقوع بحران و رکود رسیدبه نوبت و سرانجام ید زد کل
که میتر  یقو عمتر  طوالنی یرکود وقوع بحران باعث شداز  کنیم؛ درحالی  کوتاه را تجربه  تر  توانست 

کمتری داشته باشد گوار  ی را به بانک مرکزی نتوانست متغّیرهای اقتصاد .باشد و پیامدهای نا
که تعادل پولی حفظ شود؛ اين نارسايی کند  بانک مرکزی به خوبی  های ها و شکست نحوی تنظیم 

که دیدگاه نشان می کتاب بر  های دهد  یک اين  ی جهان منطبق هستند. اقدامات های واقعّیتتئور



کالن  بنیان 2 01   (از دیدگاه مکتب ُاتریشی اقتصاد)های ُخرد و اقتصاد 

گذاشت بانک مرکزی که ان شواهد توان به عنو را می چه قبل از بحران و چه بعد از آن به موقع اجرا 
کتاب علیه بانک مرکزی مطرح شده که در اين  کرد و به  تاریخی در ايراد انتقاداتی  اند، ثبت و ضبط 

گرفت.  کار 
 2یاسمی ناخالص ملّ  یدتول گذاری مباحث هدفاز  ای را با پاره 1گرابازار پولّیون که آرای دّوم اين

کرد؛ زيرا پیوند مّهمی با بحث پیشین دارد. ازادغام  با  گرابازار پولّیونتئوریک  یدگاهدیک سو  خواهم 
کرد، وجوه مشترک بسیاری دارد یتعادل پول عدمدیدگاه  کتاب مطالعه خواهید   یلو تحل که در اين 

ما از رکود  های ها و تبیین بینش زیادی در بهبودسهم  تواند بحران، میپس از فضای دوران از  ها آن
ناخالص  یدتول گذاری هدف های و پیگیری سیاست از سوی دیگر، طرح .شته باشددا یاقتصاد

گرایش دارد  ی به اين سیاستبانک مرکز پذير است، زيرا امکان کامالً از حیث اجرايی ی اسمی ملّ  ها 
که هاي داند؛ سیاست ها را مرّجح می و آن و هم سازگار هستند کتاب  تئوریک اين یدگاههم با دی 
کتاب در مورد بانکداری  های یهتوص ی ناخالص ملّ  یدتول گذاری تابند. اگر هدف آزاد را برمیاين 
گر بانک مرکزی نیز عمیقًا و عماًل به اجرای متعّهد باقی بماند، اسم ی ایجاد وضعّیتی اجرا شود و ا

که تا حد زیادی به بانکداری آزاد نزدیک است و می کند. خواهد شد  اّما  تواند تعادل پولی را حفظ 
گر»اين دو  کند از مالحظات اقتصاد سیاسی  گرايی حکم می نمایند. واقع گ و دشوار میبسیار بزر« ا

ی برای پذيرش و هاي چه انگیزهتوانند  میان سیاسی یا مقامات پولی گر ُکنشغافل نشویم و بپرسیم 
در اين مورد را به  تأّمل. داشته باشندی اسمی ناخالص ملّ  یدتول گذاری هدف های اجرای سیاست
 گذارم. خوانندگان وامی

کتاب را ارزشمند بیابند.  امیدوارم خوانندگان فارسی زبان، صرف وقت برای مطالعۀ اين 
کتاب به آن گذاشته امیدوارم اين  گام در راهی نو  که  و  3شان از اقتصاد مطلوبهای اند تا بینش ها 

کمکی باشد تا آن ایده  ست اين جریانی ها بتوانند بیشتر ریشه بدوانند؛ اقتصاد بازار را ارتقا دهند، 
گفتگوهامّهم  که می و بزرگ از  کوچک من در اختیار خوانندگان بیشتری از  و مسرورم  بینم مشارکت 
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