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 ُورستال میت یترجمه فارس یبرا سندهینو ۀمقدم

. ما کنندیم فیتعر ابیمنابع کم صیرا اغلب علم تخص اقتصاد
 یکمتر از آن زهایچاز  یلیکه مقدار خ میکنیم یزندگ ییایدر دن

که خواهان آن کار  یروین و یمواد معدن ن،ی. غذا، زممیهست است 
کم ییهاانسان همه نمونه کارشان  میتوانیکه م اندیابیاز منابع  به 

و  هاوهیارائه ش ج،یرا فین تعری. هدف اقتصاد بنا بر امیریبگ
بهره را از  نیشتریبه جهان است تا ب یبخشنظم یبرا ییراهکارها

پذیر و  پایانکه هرچند  یمنابع م؛یببر ریپذانیمنابع محدود و پا
 .ستیرو اندک نچیمحدودند مقدارشان به ه

تر به موضوع عمیق اگر یول نیستدرست ناالبته  نگاهی نیچن
 در واقعتوان گفت می اینجا .متفاو  خواهد بود بپردازیم ماجرا

 یابیها چطور نسبت به کمکه انسان ستنیموضوع علم اقتصاد ا
. در شوندیرو مو چگونه با آن روبه دهندیمنابع واکنش نشان م

ندارد.  یمیش یا کیزیبه ف یتشباه کوچکترینمعنا اقتصاد  نیا
 یزی( متفاو  از چهانسیخردمند )هوموساپ یها اگر ما انسان

در  آباز  یمتفاوتچیز علم اقتصاد هم  م،یکه االن هست میبود
کلی چیز دیگری حرف کیزیف یا یمیاما در مورد ش .آمدمی  به 

کنیم  دربارهاینکه ما  در واقع ؛است چطور عمل  یاآنها چه فکر می 
کنیم  .دهدنمی رییدو علم تغ نیهم در ارا واو  کی احت می 
کن دیده اجازها حت جز  یزیکل موضوع علم اقتصاد چ میادعا 
 ییزهایاز آن چهم  یریخطاپذ و البته ستیها نانسان یریخطاپذ

کائنا  در موردش برا که  کم نگذاشته است!  یاست   روازاینما 



ها ما درباره رفتار انسان یها و خطاهااشتباه یو نقاد یبررس
کتاب پ اریبس تواندیم بحث  نیهم هب زیرو ن شیسودمند باشد. 

 کی مییبهتر بگو ایکوچک ) یپرداخته است و البته تنها قدم
 زهایچ یلی. خدیآیراه به حساب م نیکودکانه( در ا یتات یتات

از نظر علم اقتصاد و با توجه  یکه مردم به آنها باور دارند ول هست
 همین. مغلطه هم اشاره به اندنادرستها انسان یبه رفتار واقع

که خ یموارد در  یول رودنمی آنها مو الی درزمعتقدند  هایلیاست 
ها را شرح مغلطه نیاز ا تا بیست نجای. استندین نیواقع چن
 فیتوص کنندیکه مردم به نادرست فکر م ییهامغلطه م؛یاداده

 منابع است. یابیکم طیها در شرارفتار انسان
ها و  دهیا چیزی جز مدرن یایفقر در دن اصلی علت تاکنون

 کهاست  یعیطب نیاست. بنابرا بودهن یاقتصادبد  یهااستیس
 چنینبا  ییارویپنجه شدن و روبهکار پنجه نیبهتر مییبگو
 د؟یکنیطور فکر نم نیشما ا ؛است ینادرست یها دهیا



 

 یخالق نیرحسیمقدمه مترجم ام

گفته  یزمان ،ییایتانیبر ریبزرگ، اقتصاددان شه نزیک ناردیم جان
   کهنه یهادهیکه از شر ا ستینو آنقدر دشوار ن یهادهیا رشیبود پذ

 یهادروغ»و  هایبدفهم د،اقتصا  آور   رها شدن! در قلمرو علم مالل
زمان آنقدر تکرار  یها ط دروغ نیاز ا یاریبس ستند؛یکم ن «یقیحق
که  شده دارد.  یروا م دیآنها ترد یامروز در درست یکس کمتراند 
کن ستین بیغر روازاین  یریادگیاز  یبخش بزرگ میاگر ادعا 

 است.   جیرا یها و خطاها هطمغلبا  ییآشنا نیاقتصاد هم
 تیدام اسمااز موسسه  ُورستال میکتاب ت نیا سندهینو

 یامند به اقتصاد چهره عالقه یرانیخواننده ا یانگلستان برا
کتاب آشناست.  یمنتشر نشده ول یبه فارس یاز و یتاکنون 

نامه  هفته ژهیبه و ،یدر مجال  اقتصاد بارها یو یهاادداشتی
ک نجایاست. او ا دهیبه چاپ رس ،فرداتجار  است با  ردهتالش 

به  یاقتصاد یهامتن معمول   یها یدگیچیساده و بدون پ یزبان
افراد  یبرا احت تواندیکه م ییهابپردازد؛ مغلطه جیمغلطه را ستیب

کتاب دعلم آشنا با  بیست و » یو گریاقتصاد هم جالب باشد. 
که با سه  یخواندن اریبس زین «دیبدان یدارهیدرباره سرما دینکته 

کتاب مشهور  یپاسخ اقعدر و ریکتاب اخ نیاست؛ ا بیست و »به 
کره «یدارهیگفتار درباره سرما سه جون -ها تباریااثر اقتصاددان 

که نگاه  نقادانه به اقتصاد بازار آزاد دارد. یچانگ است 
کتاب به توض هر  یاقتصاد جیمغلطه را کیکوتاه  حیفصل از 

 تواندید و خواننده منندار یها تقدم و تاخر خاصپردازد. فصل یم



کند. تالش مترجم ا گریکدیرا مستقل از  آنها بوده است  نیمطالعه 
 ریمس نیساده انتقال دهد و در ا یمتن را با زبان یکه بتواند معنا

اضافا   یبا برخ یبه متن اصل یاداروف نیکرده است در ع یسع
سازد.  تریخواندن زبانفارسی خواننده یو اصالحا  آن را برا

مثل هر نوشته  زیکتاب ن نیها ا که با تمام تالش داستیناگفته پ
با بازخور خوانندگان  وارمدیام اما ؛ستیاز خطا ن یعار گرید یبشر

کرد. یاحتمال یرادهایکاربلد بتوان ا  را کشف و اصالح 
کتاب جناب آقا یاز حام بجاست فرهاد مقدم  یمحترم 

سپاس  نج،یشرکت فرهاد اکسچ ختهیعامل فره ریمد ،یمیسل
که بدون حما ژهیو ترجمه و چاپ  شانیو کمک ا تیداشته باشم 
از دوست ارجمندم  دیبا نی. همچنشد یکتاب ممکن نم نیا

کنم  انینچیمحمد ماش کتاب را معرف نیکه نخستتشکر  کرد  یبار 
         آقای بر دوش او بود. از جناب سندهیبا نو املو زحمت تع
کتاب را پ ریپرست مد فرهاد نوع کار چاپ  که  بردند  شینشر آماره 

 سپاسگزارم. اریبس زین



 

 مقدمۀ فرهاد مقدم سلیمی

سرشار از مغالطا  و تفکرا  غلطی  اغلبها  ذهن ما انسان
که پایه ر علم و دانش ندارند و بر پرتگاه باورها و دای  است 
که اغلب موارد حتا  پایه بنا شده تعصبا  بی اند. نکته آنجاست 

ای در تفکرا  غلط و  وقتی عقل و خردمان اندک خلل و شبهه
خاموشی »به ما کند، تمایل  مغالطا  حاکم بر ذهنمان ایجاد می

ترتیب فرض غالب است. به این  و انتخاب باورهای پیش «عقل
رسیم  ای می ها در ذهنمان به مقاما  برساخته برخی از ما انسان

که اگرچه نزد خودمان شامخ و رفیع هستند، لیکن جز مقام 
 نهاد. ینام هاتوان بر آن نمی« خاموشی عقل»

فردی و  از جنبه« خاموشی عقل»شاید بنا به تعابیری مقام 
تکیه   ضرر باشد لیکن نتیجه جایگاه شخصی مفید یا حداقل بی

گستره جمعی و جایگاه تعیین مقدرا  اجتماعی   به آن در 
 آمیز خواهد بود. فاجعه

کنید شخصی را  را بر اثر یک بیماری ش که فرزندتصور 
 را کشمکشی، عقل این شخص ؛ دراست ناشناخته از دست داده
که علت شد از آن  این واقعه چه بوده و چگونه می نهیب خواهد زد 

که  کرد؟ از طرفی با این استدالل  قسمت و مشیت »جلوگیری 
کرد با فشردن دکمه« بوده واقعیت را  «عقل یخاموش»  سعی خواهد 

که یک  بهتر و آسان کنید  چنین « جامعه»تر بپذیرد. اکنون تصور 
که در هر مصیبت کرده باشد  با  فرمولی را برای خود تجویز 

های  برسد و واقعیت «خاموشی عقل»به مقام « مقدرا »استدالل 



توان گفت چنانچه    میأجر تلخ زندگی را بر خود هموار سازد. به
کلیه جوامع بشری چنین فرهنگ غالبی داشتند، هنوز حتا داروی 
ای  سرماخوردگی هم کشف نشده بود! با وجود پاسخ حاضر و آماده

خاک  ،علمی، تفکر انتقادیونگری آزم «قسمت و مشیت»چون 
ها، اکتشافا  و  خوردن برای یافتن علل بیماریرا آزمایشگاه 

کردن و چه گونه اختراعا  به بسا فعالیتی توأم با  ای وقت تلف 
 شوند. گناه و در خالف جهت مشیت تعبیر می

که نشان می ی باال، مشتی است نمونه مثال ساده دهد  ی خروار 
کارکرد مثبتی  «خاموشی عقل»مقام  گر در زندگی شخصی  حتا ا

داشته باشد و حاال  سخت روانی ما را تعدیل و پذیرش مشکل 
کارکردی فاجعه ،را تسهیل نماید بار در  قریب به یقین در جامعه 

 پی خواهد داشت.
کتاب که کمکی  انتخاب این سری  ها بر این مبنا بوده است 

های  ی فرهنگ پیروزی عقل در بزنگاه باشد در جهت اشاعه
زندگی. علم اقتصاد، به جهت خوا  مادی آن، در اغلب موارد 

و موجب توجه ما از عوالم دیگر  کندمیخود را به زندگی ما تحمیل 
ر زندگی شخصی شود. همگی ما د به جهان مادی و حقیقی می

های اقتصادی نه تنها عقل خود  خود سعی وافر داریم تا در تصمیم
عمل منتها درجه عقالنیت ممکن  بر مبنایکه بلرا تعطیل نکنیم 

گرسنه دین و ایمان ندارد»المثل  . ضربکنیم ناظر بر همین « شکم 
 اصل است.

در این میان از دوست اندیشمند و فرهیخته، جناب دکتر 
شان در این امر صمیمانه  خاطر همراهی خالقی، بهامیرحسین 
کار ترجمه کنم. در زمانه تشکر می که  با یک  اغلبها،  کتاب  ای 

گاه برای یافتن  افزارها انجام می کلیک و توسط نرم شود ایشان 



کلنجار رفته و درنهایت با ترجمه  معادل روان یک اصطالح، روزها 
اصطالح بهاصالتی جدید به آن بخشیده و  ،روان و خواندنی

 اند. کرده« به نام خود»کتاب را 
مبانی فلسفی و »و  «اقتصاد اتریشی»کتاب  پس از انتشار
بیست »عنوان  ومین همکاری ما باس ،«داریاقتصادی سرمایه

که با هدف آشنایی « اقتصادی  مغلطه کتبی است  از سری 
ادی و رویکرد عقلی به علوم زبانان جوان با جان تفکر انتق پارسی

که اندکی برغنای فهم از علم اقتصاد  انسانی منتشر می شود. امید 
 تأثیرگذار باشد.

 
 


