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كارشناسـي خـود را از      مـدرك   او  .  كشـور انگلسـتان بـه دنيـا آمـد          ٢ در شهر تاينموت   ١ديويد ليدر 
ه  اقتصـاد از دانشـگا      ارشـد   كارشناسـي  اخـذ مـدرك   و پـس از      دريافـت كـرد   مدرسه اقتصاد لنـدن     

فسور ليدر در   وپر.  از آنجا گرفت   1964در  نيز   دكتري خود را     وسيراكوز به دانشگاه شيكاگو رفت      
 تـاكنون در    1975ي اسـكس و منچسـتر تـدريس نمـود و از             هـا   دانشگاه كاليفرنيا، بركلي و دانشگاه    
ر شماري نوشته است كه موضوعات بسـيا   او كتب و مقاالت بي    . دانشگاه اونتاريوي غربي بوده است    

 .گيرد ميمتنوعي شامل تاريخ نظريه پولي و سياست اقتصادي كانادا را در بر 
 چرا و چگونه وارد رشته اقتصاد شديد؟

.  را برداشـتم »تاريخ اقتصادي انگلسـتان نـوين     « درس    بود كه   تحصيل دوره دبيرستان   سومين سال در  
بـه  شـناختم و   مـي  كه بود ييها ن درس درباره مكان  اي  ي ديگري كه خوانده بودم،    ها  برخالف درس 
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با اين ذهنيـت    من  . پرداختمي م اطراف هايآدممعيشت  و  زندگي  گيري  رويدادهايي مرتبط با شكل   
البته كه اقتصـاد  .  شبيه تاريخ اقتصادي است وارد مدرسه اقتصاد لندن شدمچيزي هم  علم اقتصاد كه
 اما پس :من را كامالً شوكه كرد  ، نبود و ماهيت انتزاعي تئوري اقتصادي      كرده بودم طور كه فكر    آن

تـر و    عميـق  يكرتوان از تئوري براي رسيدن به د       مياز گذشت حدود دو سال، متوجه شدم چگونه         
مـن  بود كـه    پس از آن    . كرده بود اين رشته   تر از تاريخ رسيد كه من را در وهله نخست جذب            غني
 . اقتصاد شدمشيفته

وهش شما  پژشناسند، نخستين    ميكار در زمينه پول و تورم       كه شما را بيش از هر چيز به خاطر          ناي  با
 ي را كشف كرديد؟ جديد و چه چيزهوهش چه كار كردپژ در آن .درباره مسكن بود

 را كـه بـراي     ايخانـه . االت متحـده بـود    ايـ     در ٣وهش من درباره تقاضاي مسكن ملكـي      پژنخستين  
 تاندرآمـدي عايـد  كـه   اسـت ي  گـذار يـك سـرمايه   فرض كـرد    توان   مي ايددر آن خريده   سكونت

كـه درآمـد     (از آن درآمـد   . كنيـد  مـي  كردن خانه از خودتـان    اجارهصرف   را   درآمدسازد و آن     مي
را در بانك ي كه صرف خريد خانه كرديد اگر پول. شود مي ماليات گرفته ن  )شود مي ناميده   ٤جنسي

 ماليات بر ،يد بايد بابت آن بهرهبگذاريد و از بهره آن براي پرداخت اجاره خانه استفاده كنبه سپرده 
اگر آن پول را براي خريد خانه جهت سـكونت اسـتفاده كنيـد هـيچ مسـئوليتي                  اما  . درآمد بپردازيد 

معـاف از   براي پرداخت ماليات بر درآمد نداريد و در آمريكا اگر وام رهني بگيريد بهره آن نيـز از                   
تـر  شـدن ارزان صـاحبخانه شـود  باعـث مـي  كه ن يك نوع يارانه پنهان است  اي  در واقع   . استماليات  
ن ايـ    من. كند ميمسكن ملكي هدايت    خريد   و طبق تئوري اقتصادي، افراد بيشتري را به سمت           شود

پديده را با استفاده از تحليل اقتصاد خرد و فنون آماري بررسي كرده و نشـان دادم حقيقتـاً در پرتـو                      
 .است معتبر هاي تئوري اقتصادي بيني پيش، ها داده

ها هستند و تا  نشينها معموالً ثروتمندتر از اجاره صاحبخانه.  اجتماعي دارد تبعات،موضوعن  اي  و البته 
هـا   نشـين ها يارانه بيشتري نسبت به مسكن اجاره      حدي خالف قاعده است كه در آمريكا، مسكن آن        

  ببيـنم  كـه ود  اين نكته ب   به دانستن    وهش من، اشتياق  پژك اصلي   اما بايد تاييد كنم كه محر     . گيرد مي
 . داشته باشندسازگاري كه با واقعيات دهدبه ما ميهايي  بيني ا تئوري اقتصاد خرد، پيشيآ
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و كـار بعـدي شـما دربـاره تقاضـاي           كرديد   درباره تقاضاي مسكن     ي كه رابطه نزديكي بين كار   آيا  
 ن دو وجود دارد؟اي اي بين چه رابطه. پول وجود دارد

 باعـث شـده اسـت تـا        آن   در مـورد  درآمد دولت    ماليات بر سياست   است و    يمسكن كاالي با دوام   
 سـازي نقـش پـول در اقتصـاد    نخستين تقريب خوب هنگام مدل. دريافت كند - ماليات منفي -يارانه

خـدمات  «كنند ميكه پول را نگهداري كساني . نست كه آن را مثل يك كاالي بادوام تصور كنيم      اي  
 آن   اسـتفاده از   بـر ) مثبـت ( تورم را بـه عنـوان ماليـات          توان ميمچنين  ه. كننددريافت مي » نقدينگي

مدلي كه من براي تحليل مسكن ملكي استفاده كردم دقيقـاً همـان مـدلي اسـت                 . كردخدمات تلقي   
ن نقطـه رفتـه اسـت    اي اقتصاد پولي مدرن بسيار فراتر از     .  براي تحليل پول و تورم بكار بردم       ها  كه بعد 

پـذيري و قدرتمنـدي تئـوري سـاده          درخشاني از تعميم   ةنمونآن مدل،   كنم كه    ميفكر  اما من هنوز    
 .اقتصادي است

در كمك به شـناخت مـا از         ميمند بوديد و نقش مه    ي اقتصادي عالقه  ها  به تاريخ انديشه  شما هميشه   
 آموزد كه براي دانشجويان امروز مفيد باشد؟ مي چه چيزي به ما ها تاريخ انديشه. داي ن داشتهآ
واضح اسـت  كه خيلي ناي نخست. ي اقتصادي وجود داردها براي مطالعه تاريخ انديشه مهم  دليل دو

 سـروكار  هـا   اگر مشـكالتي كـه بـا آن انديشـه    خواهند شدي خوب به مرور زمان فراموش  ها  انديشه
 يهـا    دهـه  متون درسيِ به  من  . دوباره مثال تورم را در نظر بگيريد      . دندارند مشكالتي اضطراري نباش   

كردم عمدتاً تحت نفوذ بحران بزرگ نوشته شده بودند زمـاني  ميمراجعه كه  1960 و ابتداي  1950
ن متون درسي به هيچ وجه مطالبي در خود نداشتند كه           اي   .شدمحسوب نمي مشكلي  تورم  كه اصوالً   

 اقتصـادي امـا ادبيـات     . كمك كنند  ظاهر شد    1970 و   1960كه در دهه     ميبه درك ما از تورم هنگا     
كسـاني  . بودنـد   ميي تورها ي مهم درباره مكانيسمها يي خوب و بينش ها  قرن نوزدهم انباشته از مثال    

و 1960ي هـا  چـه كـه در دهـه       را مطالعه كرده بودند امتياز بيشتري در درك آن         آثار تاريخي كه آن   
 . اتفاق افتاد داشتند1970
عامالن اقتصـادي،  . ت نكته مهمتري است اشاره كنم كه از برخي جهانكته ديگري به جا بايد ناي  در

-ي و تصـميم   ريـز   برنامـه كننـد هنگـام      مـي اران و كساني كه در بخش خصوصي كـار          ذهم سياستگ 

تاريخ انديشه اقتصادي كه همراه بـا تـاريخ         .كنند مي استفاده   ي اقتصادي ها  از انديشه  ي خود ها  گيري
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ن قطعاً يـك    اي  .يند را در عمل مشاهده كنيم     ن فرا اي   دهد تا  مياقتصادي مطالعه شده باشد به ما اجازه        
 . و كارآزموده استنگربخش مهم از آموزش هر اقتصاددان جامع

بريم كه كشورهاي اروپـاي شـرقي و چـين بـراي تخصـيص منـابع كميـاب بـه                     ميدر دوراني به سر     
-بـي » ان بازار نيروهاي عري «اي از مردم نسبت به      اند اما در انگلستان، عده     بازار توجه نموده   سازوكار

 ندارد؟  ميكه ضروري است محبوبيت مردناي  با» بازار«چرا . اندگشتهاعتماد 
ي پيچيـده امـروزي قابـل سـازماندهي         ها  چگونه اقتصاد  بازارها    وجود بدونمشكل بتوان تصور كرد     

و ي مردم   ها  شود كه تمام اطالعات ضروري درباره سليقه        نمي يافتريز اقتصادي    هيچ برنامه . هستند
 يـك   ري بـازا  هـا   نهـاد . بوجـود آورد    ميفناوري در دسترس را داشته باشد تا برنامه اقتصادي منسـج          

گذارند كه جامعه را قادر به برخورد مناسب با          ميمتمركز در اختيار جامعه     ي غير ريز  برنامه سازوكار
-حـل  «واژه دوسـت نـدارم از       وتاكيـد دارم،    » برخـورد مناسـب   «اما من بر    . سازد ميبي  مشكل كميا 

كميـابي هميشـه بـا مـا خواهـد بـود، مـا هميشـه                . در ارتباط با مشكل كميـابي اسـتفاده كـنم         » كردن
مـا هميشـه    . توان انجـام داد    ميبين بردن آن هيچ كاري ن      مجبوريم با كميابي درگير شويم و براي از       

شدن ما الص كه يك ترفند سياسي براي خذهنيتن اي  مجبور خواهيم بود با كميابي زندگي كنيم و 
 .منطقي خطرناك خيالي است  وجود دارد يك بيمشكل كميابياز 

 درك شـهودي كـه قطعـاً درسـت     ،نخسـت . ترسند ميكنم مردم به سه دليل از بازارها   مي تصورمن  
آنگـاه كـه    امـا   . انجامنـد   است وجود دارد كه وقتي بازارها رقابتي هستند به خير و نفع اجتماعي مـي              

 .است آميز وهينت و حتي عمل كردهبه زيان اجتماعي ار داريم در بازقدرت انحصاري 
هايي كه كسب نمودند و قـادر بـه         مطابق با منابعي كه در اختيار دارند و مهارت        دوم بازارها به مردم     

 .آورد مـي  درآمـد بوجـود      عيـ ز در تو  چشمگيريبازار اغلب نابرابري    . دهند مي هستند پاداش    عرضه
كننـد   مي احساس    هستند  در پايين نردبان اقتصادي    ي كه ابرابر شود، مردم  وقتي توزيع درآمد خيلي ن    

ن از لحـاظ سياسـي بسـيار        ايـ    . كه بدان تعلق دارنـد نيسـتند       اي  صاحب هيچ حق و حقوقي در جامعه      
شايد الزم باشـد كـه آن را بـا انـدكي     . رها كرد» عريان«بنابراين شايد بازار را نبايد     . خطرناك است 

در دسـترس   » شايسـته «عي ملبس نمود تا مطمئن گرديم حداقل اسـتاندارد زنـدگي            ي اجتما ها  برنامه
 .كنيم تعريف كنيم ميرا بايد نسبت به جامعه خاصي كه درباره آن بحث » شايسته«. همه است
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گـذارد تـا بـا       مي در اختيار جامعه     اي   بازار وسيله  سازوكارنست كه   اي  نكته نهايي كه بايد تاكيد شود     
رسـد   ميروي هم رفته، به نظر      . ن قبيل اي   و از  ها   در سليقه  تغيير تطبيق پيدا كند     آوري  فن تغييرات در 

 اي  آورند، هميشه وسوسه   مي تغيير را    پيامي بازار   هاترسند و تا آن حد كه سازوكار       مياز تغيير   مردم  
 .شود ميديده به جاي علت پيام رسان  پيامساختنبراي متهم 

 ؟گيريم مي ها هايي از تاريخ و تاريخ انديشه ه درس، چازار موفقهاي يك بطدرباره پيش شر
 حقـوق مالكيـت بـراي       صيانت از اقتصاددانان كالسيك به خصوص، جان استوارت ميل، بر اهميت          

كنيم كاالها   ميآنچه كه ما در بازارها مبادله       .  بازارها تاكيد داشتند    عملكرد مناسب سازوكار   تظمين
شده و اگر آن حقوق تظمين. استق مالكيت ما بر آن كاالها و خدمات  و خدمات نيستند بلكه حقو    

 .ريزند ميي بازار به هم ها سازوكارها دشوار بوده و مورد صيانت نباشند، مبادله آن
حقـوق  گونـه  هـر  . مين حقوق مالكيت مطمئن، ثبات قدرت خريد پول استضيك عنصر مهم در ت 

ي قدرت  ها   واحد بايعني   –ثابت مانده باشد     ميرت اس  كه به صو   ايي درآمدي ها   جريان برمالكيت  
بـراي مثـال بـا نـرخ        . رود مـي شدت از بين    ه   ب ،تورم» اندكي «در صورت وجود  حتي   - خريد جاري 

. كنـد  مـي  سـال نصـف      15 عـرض  را در    ثابت مانـده   درصد، ارزش درآمد پولي      4 فقط    ساالنه تورم
هـر  اقتصادي تاكيد داشتند و عامل محرك رشد  به عنوان انداز پساقتصاددانان كالسيك بر اهميت     

، مـانع رشـد   )بـرد  مـي  را از بين  ها  انداز  پسچون كه ارزش    ( باشد   انداز  پس ة كه تورم بازدارند   اندازه
 .اقتصادي خواهد بود

تر ممكن است واضح  . بار است گوييد حتي وجود اندكي تورم هم زيان       ميطور فهميدم كه شما     اين
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نكـه ثبـات    اي    كنيـد؟ بـه خصـوص      مـي  براي سياست پولي دفـاع       ها  ات قيمت بگوييد چرا از هدف ثب    
 درستي انجام دهند؟ه كند تا كارشان را ب ميبه بازارها كمك چگونه قيمت 

-تمام اصول و قواعد حسابداري و قوانين مالياتي ما براساس فرض قدرت خريد ثابت پول بنـا شـده                  

شود، مشكل بتوان موجودي كاالهـاي موجـود را         ار تغيير   چوقتي قدرت خريد پول طي زمان د      . اند
شـود كـه تـورم       مـي نتيجه ايـن    .  نمود محاسبه را   ي واقعي ها  يابي كرد و بنابراين سودها و زيان      ارزش

دهد تا تصـميمات اقتصـادي    ميي توليدي را مختل نموده و به آنها اجازه ن   ها  بنگاهي  ها  متغير، انگيزه 
بين ي در نستا مالياتسرانه در شيوة توزيع   ت خود منجر به تغييرا  تورم متغير هم چنين      .عاقالنه بگيرند 

 باعـث اتـالف منـابع واقعـي اقتصـاد           يتـورم آثـار    بـا    مبارزهكه،  بدتر اين . شود مي اقتصاد   هايبخش
يي كه بـه  ها  به بنگاهمشاوره دادن و با   شوند مي حسابدار  و ، وكالي مالياتي  ي باهوش ها  آدم. شود مي

 خصوصـي   از جنبـه   هـا   ايـن فعاليـت   .كنندكسب مي  خوبي    درآمد شوند ميل  خاطر تورم دچار مشك   
اگـر  .  اما از ديدگاه اجتمـاعي، اتـالف منـابع هسـتند           بودهسودآور   وكال و حسابداران     ،ها  براي بنگاه 

ي مولـد اجتمـاعي مثـل    هـا  توانسـتند در فعاليـت   مـي ي باهوش ها وجود نداشت، اين آدم  ميهيچ تور 
كـه  اينخالصه بحث   .  بازاريابي و غيره مشغول شوند     جديد سعه فنون  محصوالت جديد، تو   يطراح
تورم .  ارسال گردد  ها   الزم است عاليم روشني از رفتار قيمت       ، بازار كارا عمل كردن سازوكار   براي  

 و منجر به گرفتن تصميمات اشتباه درباره تخصيص منـابع كميـاب             شدهعاليم  باعث اختالل در اين     
 .شود مي

بايد بـا دروس    را  چه موضوعات ديگري     دنبال كنند     را بخواهند كار در علم اقتصاد    اگر دانشجويان   
 اقتصادي خود تركيب كنند ؟ و چرا؟

-تر و دقيق  تئوري اقتصادي را روشن   به اين دليل كه رياضيات،      . ياضياتخواهم گفت ر  اول از همه    

اس ايـن فـرض اسـت كـه         اسـ  تمـام آن بـر    . براي مثال تئوري تقاضا را در نظـر بگيريـد         . سازد ميتر  
تـوان بـه صـورت     مـي اما اين ايـده را   . كنند بهترين استفاده را از درآمدشان بكنند       ميخانوارها سعي   
 از  تخطـي مندي با توجه به عدم       سازي رضايت  حداكثر«بندي كرد به اين صورت كه        رياضي فرمول 
سازد كه  مينتايجي عايدتان آموزيد   ميكه در دبيرستان يا سال اول دانشگاه        حسابي  . »بودجه خانوار 

سـازد تـا     مـي رياضيات هـم چنـين مـا را قـادر           .  از طريق فهم عامه دريافت كنيد      تنهاييبه   توانيد مين



 227  آشنايي با اقتصاددانان معروف جهان 

 .بوجود آوريم ها ي آماري بهتري براي تجزيه و تحليل دادهها تكنيك
 امـا درسـتي   اياين حرف كليشه. دنكنم دانشجويان بايد مقداري تاريخ نيز مطالعه كن مياما من فكر  

مان مناسبت  خواهيم تئوري اقتصادي   ميي اقتصادي ما است؛ و اگر       ها  است كه تاريخ منبع تمام داده     
بـراي آزمـون هوشـمندانه     .  آزمـون كنـيم    هـا   تجربي داشته باشد بايد پيوسته آن را در برابر ايـن داده           

 .  را به خوبي درك كنيمها  دادهمنبع و خاستگاهتئوري بايد 


