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پیشگفتار مرتجم

اندر این بی فخربودن ها گناهی نیست؟

قاعده یا صالحدید: در ســال های نزدیک به مشروطیت برخی تجددخواهان 
)نظیر فتحعلی آخوندزاده( معتقد بودند که باید زبان پارسی را با یکی از زبان های 
فرنگی جایگزین کرد و ملک الشعرای بهار در اشعار خود )در مقام نقد( ایشان را با 
لفظ »مگس« خطاب قرار داد. به هرحال، ازآنجاکه زبان پایگاه اندیشه است و هر زبان 
زنده ای را باید با حال وهوا و روِح مســلط بر آن درک کرد؛ ناگزیر برگرداندن متون 
فرنگی به قند پارسی باید چارچوِب گزاره های مأنوس با ذهن خوانندة پارسی زبان 
را َســرلوحة خود قرار دهد. حال آنکه برخی طنزهــا و مطایبه ها، طعن ها، اظهار 
قدردانی ها و فروتنی ها، ایراد شبهات، تصدیق ها و انکارها، چیدمان صغری و کبری 
برای قضایای منطقی، و البته خطوط گفتارِی استدالل در زبان  انگلیسی و زبان  پارسی 
بسیار متفاوتند. این تفاوت هنگامی چشمگیرتر است که نوشتار نویسندة متون علمی، 
ادیبانه باشــد. با اینکه می توان )برای روان ترشدن گفتار( پاره ای دخل وتصرف ها را 
در برگرداندن متون روا داشــت، ولی در برگرداندن متن کتــاب »زمان  و پول« از 
راجر گریسون )که نوشتار او در مقایسه با متون متداول اقتصادی، ادیبانه محسوب 
می شــود( تا جایی که مقدور بود به چارچوب نگارش اصلی وفادار بوده ایم؛ ولی 
توضیحاتی )1ـ در درون کادرها، 2ـ به پایان هر فصل( به آن افزوده ایم. دو مقاله نیز 
به این کتاب افزوده شــده است. یکی به تحسین راجر گریسون پرداخته و دیگری 

منتقدی بی رحم اما همسو و محترم است.
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قالب ها: در متن اصلی از نمادهای )( و و}{ به وفور اســتفاده شده است. 
پانویس ها و هرگونه توضیح خارج از متن، به کلی وجود ندارند. راجر گریسون 
هر آنچه را که می خواسته بنویسد و بگوید در داخل متن آورده است و گاه یک 
پاراگراف دوازده خطی، در واقع فقط یک جمله است که با کمک نمادهای فوق 
قابل فهم شده اند. او حتی ذکر منبع و مأخذ را نیز بخشی از متن اصلی و البته به 
همان مهمی، قلمداد کرده اســت. ما ضمن حفظ ساختار متن اصلی، جمله ها را 
شکســته ایم. در مطالعة متن می توانید از عباراتی که درون نماد قرار دارد، عبور 
کنید؛ زیرا توضیحاتی را که به فهم بهتر مطلب کمک می کند با این نماد تفکیک 
کرده ایم. ولی عبارات داخل نماد )( بخشی از جمله هستند که حتما باید خوانده 
شوند. نماد}{ برای نمایش تاریخ نخستین چاپ کتب و مقاالت به زبان اصلی 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند. راجر گریسون از تمثیل های زیادی استفاده کرده 
است که گاه مضحک هستند؛ در این موارد نیز ضمن ارجاع به عبارات انگلیسی 
در پانویس ها، تا حد امکان به ترجمة تحت اللفظی بسنده کرده ایم. اسامی افراد، 
اصالحات اقتصادی و غیراقتصادی، اسامی خاص و واژه هایی که به نکتة اصلی 

جمله ها اشاره دارند نیز در پانویس ها آورده شده است.
نه چنــدان هترودکس: اطالق صفــت »ُارتدکس« به آن دســته از مکاتب  
اقتصادی که در مؤسسات  آموزشی و متون  درسی جایگاهی رسمی و تثبیت شدة 
فراگیر دارند و اغلب در تعیین سیاســت های  اقتصادی دولت و دیگر نهادهای 
 مدنی )نظیر ســندیکاها و ...( مورد عنایت و منشأ اثر بوده اند و هستند، متداول 
است. ســایر مکاتب  اقتصادی با صفت »هترودکس« خطاب می شوند. می توان 
مکتب  اتریــش را »ُارتدکس ترین هترودکس« تلقی کرد؛ زیرا اغلب توصیه های 
سیاستی این مکتب  اقتصادی، از سوی متفکران اقتصاد ُارتدکس به موقع مشاوره 
و اجرا گذاشته می شــود. اما تفاوت اساسی این مکتب  اقتصادی با پول گرایان، 
کالســیک های جدید، کینزی های  جدید و ... در معرفت شناسی، روش شناسی، 
آکســیوم ها و به طور خالصه در چارچوب اســتداللی ایشــان است. علی رغم 
اینکه گاهی اقتصاددانان اتریشی به جانبداری افراطی از »بازار« مّتصف شده اند، 
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همچنان توجه به آموزه های ایشان در محافل علمی و سیاست گذاری روزافزون 
است و از دهة 1980 میالدی شاهد احیای مکتب  اُتریش )تقریبا بعد از چهار دهه 
فراموشــی( و ظهور نواُتریشی ها بوده ایم. البته بسِط پذیرِش آموزه های اتریشی 
محدود به افرادی اســت که با مراجعه به متون اصلی )و نه از طریق رسانه ها یا 
توصیف های تلگرافی(، زحمت پی بردن به واقعیات را بر خود هموار کرده اند. 
از این رو آشنایی با اینکه »حرف  حساب اتریشی ها چیست؟«، برای دانشجویان 
و دانش آموختــگان اقتصاد در ایران خالی از فایده نیســت؛ زیرا امروزه مکتب  
اتریش نه چندان ُارتدکس اســت و نه چندان هترودکس. به ویژه اینکه بذرهای 
شــک وتردید را می افشــاند: تردید در مورد جامع بودن و مانع بودن تئوری های 
 اقتصادی. بیایید با یک مثال )در مثال مناقشه نیست!( ادامه دهیم؛ مجموعة  اعداد 
 طبیعی، مجموعة  اعداد  حسابی، مجموعة  اعداد  صحیح، مجموعة  اعداد  گویا و 
مجموعة  اعداد  مختلط را درنظر بگیرید. ابداعات ریاضی آن قدر پیش رفتند که 
ناگزیر از مجموعة  اعداد  طبیعی )اعداد صحیح مثبت( به مجموعة  اعداد  مختلط 
)اعــداد گویا با جزء موهومی( رســیدیم. در واقع آنچه از واقعیت که توســط 
مجموعة  اعداد  طبیعی توصیف می شــود، به هیچ وجه دور از واقعیت نیست و 
البته که بسیاری از مسائل را حل می کند. مجموعة  اعداد  مختلط می توانند بخش 
بزرگ تری از واقعیت را توصیف کنند و مســائل بیشتری را حل کنند، هرچند 
استفاده از مجموعة  اعداد  مختلط به معنای نفی سودمندِی مجموعة  اعداد  طبیعی 
نیست. باید دقت داشــت که مجموعة  اعداد  مختلط شامل تمامی کارکردهای 
قابل قبوِل مجموعة  اعداد  طبیعی نیز هست. بدیهی است اگر اصرار داشته باشیم 

که اعداد منفی را با مجموعة  اعداد  طبیعی نشان دهیم، گمراه خواهیم شد. 
اقتصاد؟ خرد یا کالن: ما تفکیک روشنی از اقتصاد خرد و اقتصاد کالن در 
ذهن داریم. اغلِب اقتصاددانان )از دهة 1970 میالدی( پی ریزی پایه های اقتصاد 
خــرد برای نظریه های اقتصاد کالن را برای اعتباربخشــیدن به آنها گریزناپذیر 
قلمداد کرده اند. تقریبا برای همة دانش آموختگان اقتصاد، روزی فرا رسیده است 
که از خود بپرسند: »آیا راهی برای ادغام ّتام اقتصاد خرد و اقتصاد کالن وجود 
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نداشته یا وجود ندارد؟« و همچنان این پرسش بنیادی )و البته از فرط دشواری 
آزاردهنده( در برابر اقتصاددانان قرار دارد که »آیا انتزاِع متغیرهای تجمیعی )نظیر 
تولید کل یا موجودی  ســرمایه( به قدرت تحلیلی ما افزوده است؟«. با این حال، 
نوشــته های راجر گریسون در این کتاب از ســنخ اقتصاد کالن است؛ زیرا در 
بررســی های خود به متغیرهای کالن اقتصادی متوســل شده است. با اینکه از 
دیدگاه اتریشــی ها، سودمندِی تحلیل پیوسته )پیوستگی ساختاری اقتصاد خرد 
و اقتصاد کالن( بیشــتر از تفکیک تحلیل های  اقتصادی اســت؛ راجر گریسون 
گفته اســت که برگزیدن این روش برای بیان روشن تر استدالل و برای مقاصد 
آموزشی مفید است. در واقع، این کتاب برای طرح خطوط اصلِی استدالل های 
مکتب  اتریش از طریق گزینش برخــی )و فقط برخی( از آموزه های  اقتصادی 
ایشان نگاشته شده اســت. راجر گریسون تالش شایسته ای برای نزدیک کردن 
زبان مکتب  اتریش به زبان متون  درســی به  خرج داده اســت؛ ولی مطالعة این 
کتاب به معنای عدم نیاز به مطالعة دقیق تر و گســترده تر در زمینة اقتصاد اتریشی 
نیست. ما مطالعة اقتصاد به روایت دیگر اثر موسی غنی نژاد و مکتب  اُتریشی اثر 
هرناندو هورتا دسوتو )ترجمة محمود متوسّلی و مهرزاد سعیدی کیا( را به عنوان 

پیش نیاز این کتاب توصیه می کنیم.
اثباتیه یا ردّیه؟ این کتاب دوازده فصل دارد. ســه فصل به اقتصاد کینزی 
اختصاص یافته است و دو فصل هم به پول گرایی؛ هرچند در جای جای کتاب 
به کالسیک های  جدید، کینزی های  جدید، دیدگاه ادوار تجاری حقیقی و حتی 
کالسیک ها و نئوکالسیک ها نیز پرداخته شده است. با احتساب فصل اول )طرح 
موضوع( و فصل دوازدهم )نتیجه گیری(، تنها چهار فصل به طورکامل به اقتصاد 
اتریشی اختصاص دارد. راجر گریسون در تالش برای اثبات درستِی گزاره های 
اتریشی از چارچوب های مقایســه ای استفاده کرده است و در هر فصل ضمن 
بیان همسویی ها و تضادها، بخشی از گزاره های اتریشی را مطرح می کند و مورد 
بحث قرار می دهد؛ گویا ســقراط را در ذهن دارد، ولی گستاخ تر، مطایبه آمیزتر، 
مشتاق تر و حریص تر برای به  اشتراک  گذاشتن یافته های خودش و همفکرانش. 
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البته راجر گریســون براساس یک مسئولیت اخالقی، همواره از عبارت »ما« در 
اشاره به چارچوب های پیشنهادی اش )چارچوب اقتصاد کالن سرمایه محور ما و 
...( استفاده کرده است: به این معنا که مسئولیت کاستی ها و انتقادات به ابداعاتش 

در این کتاب متوجه همفکرانش در مکتب اتریش نیست.
بازار، آری یا نه؟: آیا به راســتی »بازار، کار می کند«؟ پرسش به این پاسخ، 
همواره با »اگر و اما«ها همراه بوده است و کمتر دیده ایم که پاسخ ها از شفافیِت 
دل چســِب تئوریک و عملی برخوردار باشد. اگر بخواهیم اصول استدالل )چه 
استدالل  قیاسی و چه استدالل  استقرایی( را رعایت کنیم و به این پرسش پاسخ 
بدهیم، کار دشــواری خواهیم داشــت. ازآنجاکه هرگز یک نظام مبتنی بر بازار 
وجود نداشته است، نمی توانیم براساس اصول استدالل  استقرایی پاسخ روشنی 
ارائه کنیم و ناچار باید بگوییم: »معلوم نیست که کار نکند« و »معلوم نیست که 
کار بکند«. اگر پاسخ خود را براساس اصول استدالل  قیاسی استوار کنیم، آنگاه 
می بینیــم که باید گفت: »بازار، کار می کند«؛ چندان که امروزه بیشــتر یافته های 
تجربی اقتصاددانان )اغلب مکاتب فکری( نیز این پاسخ را تأیید می کنند و البته 
کثرت هواداران این پاسخ، دلیلی بر حقانیت و درستِی آن نیست. در اینجا توجه 

به چند نکته بسیار مهم است: 
نخست اینکه طیف گســترده ای از طرفداران  بازار براساس شواهد  تجربی 
و رویکرد استدالل  استقرایی )حداقل تحلیل حود را مبتنی بر رویکرد استدالل  
قیاســی ارائه نمی کنند( به این نتیجه می رســند که »بــازار، کار می کند«، ولی 
علی رغم تعّدد نفرات و گستردگی تحقیقات، مقاالت، کتب و جایگاه های رفیع 
و احترام برانگیز علمی و مناصب رســمی، وقتی بخواهیــم نگاه کنیم که »چه 
چیزی گفته می شــود؟« نه اینکه »چه کسانی می گویند؟« باید گفت باور به این 

اندیشه به شدت تردیدپذیر است. 
دوم اینکه آن دسته از طرفداران  بازار که براساس استدالل  قیاسی اقامة دلیل 
می کنند، اغلب با انتقاداتی مواجه هســتند که ریشه در استدالل  استقرایی دارد. 
انگار کنید که یک هندســه دان )چه اُقلیدســی و چه نااُقلیدسی( قضایایی برای 
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اثبات اینکه »مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه است« ارائه کند و افرادی با 
اندازه گیــری زوایای داخلی هزاران مثلث با ابزارهای فیزیکی )نظیر نقاّله و ...( 
نشــان دهند که »هرگز مجموع زوایای یک مثلــث 180 درجه نبود!«. در اینجا 
یــک مغالطه وجود دارد. برخی اقتصاددانان از این نقطه به ســرزمین بی انتهای 
فلسفه بافی های بیهوده رهسپار شده اند و شوربختانه اغلب آنها گمراه شده اند و 

هرگز بازنگشته اند.
سوم اینکه اغلب سرمایه داری )به عنوان یک نظام اقتصادی( با بازار )به عنوان 
یک سازوکار( یکسان انگاشته می شود. و بازهم شوربختانه تمامی نقصان هایی 
که در وضعیت  بالفعل نظام های موســوم به ســرمایه داری )فارغ از اینکه تا چه 
میــزان از نظر اجرایی به اصول آن پایبند و متعهد هســتند( به »بازار« نســبت 
داده می شود. حال آنکه سرمایه داری افزون بر »بازار« شامل نهادهایی نظیر پول، 

دولت، قانون و ... است.
چهارم اینکه هــواداری از بازار بدون درنظرگرفتن ویژگی های زمان، مکان 
و بســتر فرهنگی )استقرار بازار توسط انســان ها معنی دارد: از جمله ضمانت 
اجرای قراردادها، حفظ حریم مالکیت خصوصی و...( پرســش برانگیز اســت. 
»بازار« پدیده ای زمینی اســت و نظیر هــر پدیده ای در جهان مادی در تعامل با 
سایر ســاحت های زندگی زمینِی بشــر، اثرگذار و اثرپذیر است. بازار عصای 
اعجاز نیست، فقط ابزاری است در دست بشر؛ که به تنهایی و بدون وجود سایر 

ابزارها، سودمند نیست.
پنجم آنکه براســاس یک روایت فولکوریک فــردی که تنها دارایی او یک 
شــتر بود، نذر کرد که اگر حال پدر محتضرش خوب شــود، آن شتر را به دو 
ریال بفروشد. قیمت بازاری شتر دویســت ریال بود. پدرش بهبود یافت. وی 
گربه ای را به دام انداخت و به گردن شــتر بست. به بازار رفت و گفت: شتر را 
دو ریال و گربه را دویست ریال می فروشم و جداجدا هم نمی فروشم! مضمون 
این داســتان، مقصود اقتصادانانی است که ادعا می کنند: اگر نمی توانیم بازار را 
در قالب یک بســتر مناسب مستقر کنیم، در واقع اصرار بیهوده ای به سودمندی 
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آن داریم و بنابراین فســاد اقتصادی، افزایش نابرابری، محدودشدن آزادی ها و 
ســرمایه داری رفاقتی نتیجة این اصرار اســت. اقناع کردن آحاد جامعه در مورد 
اینکه دســتاوردهای بازار برای رفاه و توسعة  اقتصادی کارآمدتر از دخالت های 
دولت اســت یا برعکس، در چنین فضایی دشــوار می نماید. اکثر استدالل های 
ارائه شــده بر تجربیات آلوده به احساسات و ضدونقیض استوار است. با اینکه 
طرفداران بازار مشــاهدات تأییدکنندة بیشتری ارائه می کنند ولی به نظر می رسد 
منتقدان بازار بر باورهای کوتاه مدت شــهروندان عادی ســوار شده اند؛ به ویژه 

وقتی بحث عدالت  اجتماعی مطرح می شود.
بگذارید برگردیم به این پرســش که: آیا به راســتی »بــازار، کار می کند«؟ 
هــواداری افراطی از بازار و مخالفت های افراطی با بــازار در واقع دو لبة یک 
چاقو هســتند؛ تا »افراط« را چگونه تعریف کنیم. راجر گریسون در این کتاب 
بینش هایی را ارائه می کند تا بتوانیم فقط کمی کارآمدتر و نکته بین تر از گذشــته 
به ارزیابی آموزه هایی که اندوخته ایم بنشینیم. او از عالقه مندان به اقتصاد دعوت 
می کند تا از دیدگاه اقتصاد اتریشــی )که به هواداری از »بازار« شهره است( به 
ســایر مکاتب  اقتصادی بنگرند و یک معیار سنجش را در ذهن خود بپرورند؛ 

زیرا بدون معیارهای مشخص تقریبا هر نظری قابل اثبات است.
شاید این توصیف خانم پروفســور کرن وان )استاد تاریخ عقاید اقتصادی 
دانشــگاه جرج میســون( در کتاب انتقادی اش علم اقتصاد اتریشــی )ترجمة 
غالمرضا آزاد َارمکی و امیر آزاد َارمکی( را منصفانه بیابید: من صرفا ادعا می کنم 
که ایده های مهمی در ســّنت  اتریشــی وجود دارد )ایده هایی دربارة فرایندها، 
ذهن گرایی، یادگیری، و زمان( که وقتی با استفاده از منابع ملموس به پی گیری 
طرح ها و نقشــه های خود می پردازند، راه های جدید نظریه پردازی دربارة افراد 

بشر را پیشنهاد می کنند.
بی فخربودن ها: نســل جدید اقتصاددانان ایرانی کمابیش در عرصة اقتصاد 
ایران جای خود را باز کرده اند. آنان با کیفّیت باالتری نسبت به نسل های پیشین 
تحصیل کرده اند، از تجربیات نسل های پیشین برخوردار بوده اند، از تکنولوژی 
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و امکانات بیشــتری برخوردارند، کمتر سیاست زده هستند، بیشتر می خوانند و 
گوش می کنند، منســجم تر تحلیل می کنند، بهتر از نســل های پیشین همکاری 
می کنند، انتقادپذیرترند و باالخره کامال آشکار است که با روادارِی بیشتری در 
عرصة اقتصاد سیاسی می اندیشند و با تسامحی تجربه آلود به فعالیت می پردازند. 
نسل جدید اقتصاددانان ایرانی به محافل علمی بین المللی نیز راه یافته اند. توسعة 
اقتصادی ایران از نظر اغلب صاحب نظران اقتصادی رضایت بخش نیست. شاید 
مهم ترین دلیل این توسعه نیافتگی )نسبی( به فضای اقتصاد سیاسی کشور نسبت 
داده شود یا مناسبات فرهنگی و مذهبی، شاید نفت، شاید امپریالیسم. به هرحال 
آن چیــزی که باید موانع را رفع کند و ما را از این بی فخربودن ها برهاند: دانش 
اســت؛ زیرا دانش همان قدرت است. پیشــگیری از بروز فجایع تصمیم سازی 
و تصمیم گیری پوپولیســتی، کمترین فایدة افزایش تضارب آرای اقتصاددانان 
است: کاری که شــاید ظرف دهه های اخیر به شایستگی انجام نشده است. این 
کتــاب را از این جهت برگزیدیم که دریچه ای نو برای نگریســتن به مقوالت 
اقتصادی می گشاید و مطالعة آن توسط عالقه مندان به علم  اقتصاد سبب می شود 
تــا تردید کنند، ویران کنند و )از خاکســترهای به جا مانده( آباد کنند. اندر این 

بی فخربودن ها گناهی هست.
قدردانی: ما باید از خانواده هایمان سپاســگزار باشیم که فرصت کارکردن 
روی ایــن کتــاب را فراهم کردنــد. از جعفر خیرخواهان، پویــا جبل عاملی، 
امیرحســین خالقی و محمدرضا فرهادی پور برای نمونه خوانی بخشی از کتاب 
متشکریم. آقای محمود صدری مّنت بزرگی برای فراهم کردن امکان چاپ کتاب 
در انتشــارات دنیای اقتصاد بر ما دارند. قدردان همة عزیزانی هستیم که نظرات 

خود را در مورد این کتاب به آدرس RAVARA7@GMAIL.COM می فرستند.
محمد جوادی امیررضا عبدلی
 پاییز 1396
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مواجهه من با اقتصاد کالن ابدا معمولی نبود، بلکه به ماجراجویی شــباهت 
داشت. در اواسط دهة 1960، من یک واحد درسی اصول اقتصاد خرد و اقتصاد 
کالن داشــتم که مکمــل درس عمومی مطالعات اجتماعی برای دانشــجویان 
مهندسی بود. متن آموزشی آن درس ویرایش ششم کتاب اقتصاد1 ساموئلسون2 
)1964( بود. سال ها بعد، وقتی هنگام مطالعة کتاب شکست علم اقتصاد3 جدید 
نوشتة هنری هازلیت4 )1959( دچار سردرگمی شده بودم، متوجه شدم که باید 
بار دیگر به بررســی و مالحظة اصول حاکم بر اقتصاد کالن بپردازم. چند فصل 
اول نقد او بر کتاب نظریة  عمومی اشــتغال، بهــره و پول5 )1936( کینز، کافی 
بود تا مرا متقاعد کند که خواندن کتاب هازلیت برایم فایده ای نخواهد داشــت؛ 
مگر اینکه اول، کتاب کینز را بخوانم. در آن زمان هیچ تصوری نداشــتم که چه 

سرنوشتی انتظارم را می کشد.
کینــز در مقدمة کتاب خود، خواننده را مطلع نمی کند که مطالب این کتاب، 
َجَدل های او با ســایر اقتصاددانان اســت. او فقط از عالقه مندان می خواهد که 
َجَدل های بین او و ســایر اقتصاددانان را استراق ســمع کنند. به این ترتیب حتی 
دقیق تریــن مطالعة هر 384 صفحة نظریة  عمومــی و عمیق ترین تعمق در تنها 

1- Economics     2- Samuelson     3- Failure of the “New Economics”
4- Henry Hazlitt 5- General Theory of Employment, Interest and Money
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نمودار این کتاب، مرا از حد یک استراق ســمع کننده فراتر نبرد. اما کینز مرا به 
این احساس رســاند که به چیزهایی مهم و اسرارآمیز گوش می کنم. ایده هایی 
نظیر اینکه ســرمایه گذاری تحــت کنترل »خلق وخوی حیوانــی« قرار دارد و 
قابلیت کاربرد پس انداز توسط »وسواس نقدینگی« محدود می شود، به خوبی با 
نظریه های متعارف تر نظام بنگاه های آزاد تلفیق نشده  بودند. این انگارة کینز که 
نرخ  بهره می تواند و باید به صفر برسد، سردرگم کننده به نظر می آمد و توجه او 

به »اجتماعی کردن فراگیر سرمایه گذاری« نگران کننده بود.
حال که نوع بحث و استدالل کینز )و البته نه منطق کلی نظام او( را به وضوح 
در ذهن خود داشتم، کتاب هازلیت کامال مفهوم و قابل درک بود، اما نقد تقریبا 
صفحه به صفحــة او مانند کار یک استراق ســمع کنندة مخالف و بی عالقه به نظر 
می رســید. در این کتاب، دیدگاه کینز در مورد اقتصاد کالن، به هیچ وجه به طور 
دقیــق و فنی مطرح نشــده بود؛ دیدگاهی که طبق آن، بازار به ســمت رکود و 
ناپایــداری گرایش دارد و بنابراین دولــت نقش تحریک کننده و تثبیت کننده را 
می پذیرد تا زمانی که اصالحات اجتماعی بتواند بازار را با چیز بهتری جایگزین 
کند. از نظر هازلیت، اقتصاددانان اتریشی دیدگاهی جایگزین و ارزشمندتر ارائه 
می دادند. در کتاب هازلیت به اندازة انگشــتان دو دســت به نوشته های هایک، 
و دو برابر آن ارجاع به نوشــته های میزس ارجاع داده شــده بود. مطالعة بدون 
 اســتاد من گســترش یافت و نظریة پول و اعتبار1 )1953}1912{( میزس2 و 
قیمت ها و تولید3 )1967}1935{( هایک4 و رکود برگ آمریکا5 نوشته روتبارد6 

)1972}1963{( را نیز مطالعه کردم.
بعد از یک دوره مطالعة کینز، ضدکینز و سپس اقتصاد اتریشی به درس های 
قدیمی خود بازگشــتم تا ببینم که چگونه در تجربة دوران دانشــجویی خود با 
اقتصاد کالن، از رســیدن به هرگونه فهمی ناکام مانده بودم. آنچه در فصل های 

1- Theory of Money and Credit  2- Ludwig von Mises
3- Prices and Production   4- Friedrich A. Hayek
5- America’s Great Depression  6- Murray Rothbard


