
 

 اگری اقتصادی ذهننظریهای بر مقدمه

 فرهاد نعمانی

 

 نقد اقتصاد سیاسی

 7931مهرماه 

  



2 

 

 اشاره:

( منتشر و در 2531)تهران، کتاب نمونه، « داری چیست؟سرمایه»ی حاضر نخستین بار در کتاب مقاله

ی اقتصاد مفروضات محدودکنندهشود بارها تجدید چاپ شد. در این مقاله تالش می 2531ی دهه

 ـ نقد اقتصاد سیاسی اختصار تشریح شود.بهخرد 

 

ی های متداول در علم اقتصاد آکادمیک و نظریهی فرضسعی خواهد شد مختصری درباره الهدر این مق ...

تر وشنرگرای گفته شود تا مقاله برای آن عده که آشنایی زیادی با این نظریه ندارند، اقتصاد خرد ذهن

 گردد. 

یاسی، شناسی، تاریخ، علوم سهای مختلف مانند اقتصادشناسی، جامعهعلوم اجتماعی آکادمیک به رشته

ر های مختلف تقسیم شده، ههای فوق نیز به بخششناسی و غیره تقسیم شده است هر یک از رشتهروان

است.  یبخش آن کمابیش ادبیات تخصصی وسیعی را داراست که مملو از تجریدات ذهنی و گاهی عین

های اقتصادی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصادشناسی های نظریهاقتصادشناسی )علم اقتصاد( به بخش

ه است. اما در بندی شدالمللی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد کار، اقتصاد توسعه و غیره دستهرفاه، اقتصاد بین

 سازند ودشناسی آکادمیک را میهای مشترکی وجود دارند که چارچوب اقتصاها فرضتمامی این حوزه

ای تواند برگذارند. در هر حال، یک نظام اقتصادی نمیی علمی در قید مینظر پژوهشگر را برای مطالعه

مدت زیادی به کار خود ادامه دهد، اگر اکثریت افراد آن جامعه احساسات مشترکی نسبت به طرز کار 

ی های مشترک که معموالً نتیجهین احساسات و ارزشدرست عوامل اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند. ا

م ای مشترکی است، هم تقسیم کار و هی نظام عقیدتی مابعدالطبیعهبینی مشترک، یا نتیجهیک جهان

تصور  کندی اقتصاد رسمی نیز سعی میکند. نظریههای گوناگون موجود در اجتماع را توجیه میموقعیت

ی ال و آینده القا کند و مکانیسم اقتصادی نظام مبتنی بر بازار را جنبههای حخاصی از جهان را به نسل

 عقالنی بخشد. 

گردد و چهارچوب کار اجتماعی این نظام قبول می -ای ساخت اقتصادیدر چنین اقتصادشناسی

، سازد که این نظام را ابدی دانستهدهد. چنین فرضی اقتصاددانان را مجاب میاقتصاددانان را تشکیل می
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انند بپردازند؛ و نهادهای گوناگون آن مفقط به تحلیل مسائلی از قبیل رقابت، بازار، شرایط تعادل و غیره، 

 شناسی سودمند بداند.مالکیت و بازار را از نظر جامعه

گونه اقتصادشناسی فرض این است که در جامعه هماهنگی و توافق وجود دارد، و منافع متضادی در این

های قدیمی نیز مورد تأکید است در مورد نین فرضی در مورد توافق اجتماعی در نظاموجود ندارد. چ

 -گردد که هر فرد با عوامل مختلفی که در دست دارد اقتصادشناسی رسمی این فرض چنین ارائه می

وامل ع ی این عوامل باگذارد، و به مبادلههای اقتصادی قدم میبه میدان فعالیت -زمین، نیروی کار و غیره 

وی به حداکثر برسد. در نتیجه رضایت هریک از افراد حاصل « مطلوبیت»پردازد تا این که دیگر می

 سیاسی و استعمار وجود -های اقتصادیو درگیری منافع، جنگ و تسلطشود: نظام دارای ثبات است، می

دین ترتیب است که آورد. بآدام اسمیت بهترین وضع ممکن را به وجود می« دست نامرئی»ندارد؛ و 

ی ود. مطالعهشی تصورات ذهنی میگردد و مبادله جزو الینفک همهمکانیسم اقتصادی برمبنای بازار بنا می

ار ی روابط خریدشوند جای خود را به مطالعهروابط عینی اجتماعی که در پویش اجتماعی تولید ظاهر می

ه گیرند، آنچای به خود میجتماعی شکل برجستههای ادهد. هنگامی که درگیریو فروشنده در بازار می

ه ککند اصالحاتی در آموزش، رفاه و بهداشت است بدون اینای تجویز میکه چنین اقتصادشناسی

 تری از این بابت به عمل آید.های عمیقپیگیری

ماعی شود. اکثر مطالعات اجتاز لحاظ توافق اجتماعی نیز فرض دیرپای فردگرایی به میان کشیده می

های اجتماعی و اثر آن بر تشکیل شخصیت و کنند. گروهوجود منفعت شخصی و خصوصی را تأکید می

گردد. به روبینسن کروزوئه و حاکمیت شود و امکان وجود منافع مغایر رد میمسیر زندگی فرد انکار می

ه را این طریق آنچ ای که در تالش آن است که سطح رضایت خود را به حداکثر برساند و ازکنندهمصرف

. آن شرایط گرددکس را که باید تولید کند، راهنمایی کند، توجهی خاص مبذول میکه باید تولید شود و آن

 گیرند.دهند، مورد غفلت قرار میکننده شکل میهای مصرفای که به نیازها و خواستاجتماعی

. بط آن با کل جامعه موردنظر نیستطرف است که رواهای اقتصادی دولت یک حَکَم بیدر اکثر نظریه

ی کاالهای اجتماعی، مانند دفاع، بهداشت و ( دولت تنها به منظور تهیهfunctionها کارکرد )در این نظریه
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 external economies and) 1های خارجیهای خارجی و ضررجوییباشد. نقش دولت در صرفهآموزش می

diseconomiesهای جدی به رکودهای اقتصادی که گرایش« انقالب کینزی» شود. پس از( نیز پدیدار می

حاظ ی دولت از لو اشتغال ناقص در اقتصاد مبتنی بر بازار مورد قبول اقتصاددانان قرار گرفت، مداخله

پذیر شد. بدین ترتیب، برخالف اقتصاد خرد، در اقتصاد کالن دولت یک وجود خارجی نبوده، نظری توجیه

 آید.ی در امور اقتصادی به حساب میی فعالکنندهشرکت

ی تاریخی است. این عنوان یک پدیدهداری بهی سرمایهآخرین فرض مهم اقتصادشناسی در مقوله

شود و میوگهای دیگر زمانی گفتشود. از نظامای برای هر زمانی متحقق دانسته مینظام به نحو خیلی ساده

 داری ثابت شود.که برتری نظام سرمایه

آید که مکانیسم اقتصادی یک چنین نظامی از گاه این سؤال پیش میها را بپذیریم، آناین فرض اگر

ی رفتار کنند: نظریهنظر اقتصاددانان رسمی چگونه است؟ اقتصاددانان با دو نظریه بحث خود را شروع می

پردازند ( میcommodity- man(. نخست به معرفی انسان کاالیی )firmی شرکت )کننده و نظریهمصرف

شده( کاالها را به نحوی انتخاب کند که مطلوبیت ی ثابت خود )دادهکه خواهان آن است که با بودجه

حاصل از مصرف کاال به حداکثر برسد. به منظور فعلیت بخشیدن به این عمل انتخاب کاالها باید به نسبتی 

( برای هر زوج کاال، یعنی مقدار واحدهای marginal rate of substitutionباشد که نرخ نهایی جانشینی )

ها های آن کاالی آن با یک واحد کاالی دیگر است با نسبت قیمتیک کاال که شخص مایل به مبادله

کنندگان یکی خواهد عالوه بر این در هر زوج کاال نرخ نهایی جانشینی برای تمام مصرف 2مساوی شود.

ی کم و بیش یکسانی مواجه هستند. این شرط را در اقتصاد نظری هاکنندگان با قیمتبود زیرا تمام مصرف

 3.نامند( می'condition consumers« )کنندهشرط مصرف»خرد 

                                                 
هایی بر فعالیت تولیدی دیگری اثر های خارجی و ضررهای خارجی زمانی وجود دارند که فعالیت تولیدی یک شرکت یا شرکتجوییصرفه - 1

 ی واحد تولید گردد. مستقیم داشته باشند، مثال باعث کاهش یا افزایش هزینه
 گیرد. کاال با رضایتی یکسان صورت می ی بین دوای است که براساس آن مبادلهنرخ نهایی جانشینی معرف رابطه - 2
-98، ص 1331کننده و انتخاب حد مطلوب به کتاب باقر قدیری اصلی، اصول اقتصاد خرد، تهران، در مورد شرط مصرف تربیشی برای مطالعه - 3

 مراجعه کنید.  33
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( خود را با expenditureکننده مخارج )بیان این حقیقت ساده است که مصرف« کنندهشرط مصرف»

ت، به هایی مواجه اسننده با چه قیمتککه مصرفسازد. بدون درنظر گرفتن اینهای رایج منطبق میقیمت

حداکثر رساندن مطلوبیت برای وی مستلزم مساوی کردن نسبت مطلوبیت نهایی کاالها با نسبت 

ی جالبی از آن به دست ( است، اما نتیجهtautologyگویی )یک همان تربیشاین مطلب  4،هاستقیمت

نهایی  نرخدارند،  یکسان یا الاقل مشابهی سروکارهای کنندگان با قیمتجا که تمام مصرفآید. از آنمی

ضمنی  طوربهگیری کنندگان یکی خواهد بود. در این نتیجهجانشینی بین هر زوج کاال برای تمام مصرف

که از نظر اجتماعی این امر اهمیتی نداشته که چه تولید شود، و ایناین معنی وجود دارد که در مورد این

تولید شود یا از کاالی دیگر، نوعی توافق اجتماعی )بدون در نظر گرفتن توزیع  تربیش باشد که از یک کاال

آید. گرایی پیش میها نوعی ذهنجا در مقابل واقعیتدرآمد نامتساوی( در جامعه وجود دارد. اما در این

های مختلف از جمله اختالف درآمدها، از کاال های متفاوت و به دالیل مختلف،افراد مختلف به نسبت

 طورهبکنند. امکان دارد که یک فرد ثروتمند مقدار زیادی شراب و مقدار کمی نان مصرف کند )مصرف می

 یالرنسبی( در حالی که مصرف یک فرد فقیر ممکن است عکس آن باشد. مطلوبیت حاصل از آخرین 

ی نان خرج شده برا ریالاز مطلوبیت حاصل از آخرین  تربیشخرج شده برای نان برای فرد فقیر خیلی 

معنی است که نتیجه بیگریم که تولید شراب اضافی با باشد. در این حالت بیدر مورد مرد ثروتمند می

منابع تولیدی و نان اضافی با همان هزینه، معرف افزایش نهایی مطلوبیت به نحوی  ریالی یک هزینه

مر فاقد اهمیت است که کدام یک از کاالها یکسان برای جامعه است )یعنی از نظر رفاه اجتماعی این ا

داشتن عوامل شد، با ثابت نگهتری تولید میو شراب کم تربیشتولید شود(. در حقیقت اگر نان  تربیش

 شد.گذاشته می تأثیرکنندگان و بنابراین فقرا، های نسبی به سود مصرفدیگر، بر قیمت

                                                 
 یعنی؛  - 4

مطلوبیت نهایی کاالی الف

مطلوبیت نهایی کاالی ب
=

قیمت الف

قیمت ب
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ا دارد ام« مطلق»اب این یا آن نوع صابون حاکمیت کننده در مورد انتخعالوه بر این، اگرچه مصرف

ه در کگذاری و اینکنندگان دیگر نیستند که در مورد مقدار آن و نرخ افزایش سرمایهاین او و مصرف

ات را المللی این تصمیمهای داخلی و بینگیرند: مالکین شرکتگذاری شود، تصمیم میبخشی سرمایه

کنندگان ها نفر بیکار وجود دارند، حاکمیت این مصرفکشوری که میلیونتوان گفت در گیرند. آیا میمی

 در این است که بیکار باشند؟

ک بازار ی یشدههای دادهشرکتی را در نظر بگیرید که با قیمت« کنندهشرط مصرف»پس از تعیین 

برای حداکثر کردن  ها، شرکت موردنظرها و ستادههای معین برای دادهآمیز مواجه باشد. با قیمترقابت

 کند که قیمت هر عامل )از جمله کار( با ارزش تولید نهایی آن مساوی باشد. سود، چنان تولید می

 marginal rateها برابر بوده، نرخ نهایی تبدیل )بین دو عامل با نسبت قیمت آننرخ نهایی جانشینی 

of transformationاین قواعد راهنمای تمام  3.مساوی باشدها های آن( برای دو محصول با نسبت قیمت

اند. در اقتصاد نظری ها مواجهها و ستادههای یکسان دادهها خواهد بود زیرا که تمام آنها با قیمتشرکت

جا که قیمتی را که خود خوانند. از آن( میproduction condition« )شرط تولید»خرد این شرط را 

در حالت تعادل تبدیلی هر شرکت مساوی ، استد برای هر دو یکی انکننده و شرکت با آن مواجهمصرف

 خواهد بود.

نیل به  سازد. براینیز انتخاب روش مطلوب تولید و مقیاس نسبی تولید را مشخص می« شرط تولید»

ی کار ان نسبت مطلوبی از تولید به کار که با مبادلهی انتخاب فن، یعنی پیداکردن چنهحد مطلوب مسئل

ر این شرکت آید. به عبارت دیگآالت بین صنایع مختلف، تولید منابع افزایش پیدا نکند، پیش مینو ماشی

به نسبتی از تولید به کار نیازمند است که حد مطلوب را به دست دهد. برای به وجود آوردن چنین 

                                                 
 : یعنی - 3

نرخ نهایی جانشینی عامل ج

نرخ نهایی جانشینی و عامل د
=

قیمت عامل ج

قیمت عامل د
 

نرخ نهایی تبدیل محصول الف

نرخ نهایی تبدیل محصول ب
=

قیمت محصول الف

قیمت محصول ب
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ساوی ولیدی( مبه جای کار در تمام صنایع )واحد ت« سرمایه»موقعیتی الزم است که نرخ نهایی جانشینی 

 غال، آهن و غیره، در صنایع مختلفزی تخصیص منابع مختلف، مانند باشد. پس از حل این موضوع مسئله

انتقال این  آید. اگر در صنعت الف به کار گرفتن یکی از عوامل سودآورتر از صنایع دیگر باشد،پیش می

ارزش تولید خالص هر عامل در تمام باشد. در وضعیت حد مطلوب عامل به صنعت الف به نفع جامعه می

برای  ترین تخصیص منابعصنایع یکی است. در نظام تعادل والراس )و کالسیک جدید( این دو مالک کارآ

 دهند. کل جامعه را تشکیل می

 آید. در حقیقت در نظامدر این شرط از نامتساوی بودن مالکیت و توزیع درآمد سخنی به میان نمی

ند )همه کنکنیم که همه با وسایل تولید خود کار میای زندگی میست که ما در جامعهی فرض این اسوالرا

خاصی  یهاند( و توزیع درآمد موجود مورد قبول همه است. همه مالک منابع طبیعی و مهارتامالک

ها، کاال گذاری کلیعنوان قسمتی از مکانیسم قیمتهستند، و توزیع درآمد به پویش بازار یا مبادله، به

یم سهم هر یابی عرضه و تقاضای عوامل، درمیی مبادله، به وسیلهبستگی دارد. به عبارت دیگر به وسیله

م ها در تولید، حاک. در این حالت نیروهای غیرشخصی بازار، و نه روابط انساناستفرد از تولید چه مقدار 

د. مالکیت عوامل مختلف بستگی دار در چنین وضعی توزیع درآمد به مقدار بر توزیع ثروت است. مسلماً

 توان هیچ یکشود که تعادل برقرار خواهد شد و حد مطلوب )به این معنی که نمیبا وجود این فرض می

قرار  تریکه شخص دیگری را در موقعیت پستکنندگان را در وضع برتری قرار داد بدون ایناز مصرف

در حقیقت اکثر جمعیت ای غیر از این است، به گونهاما خصایص این نظام  6.دهیم( به دست خواهد آمد

ند و نه مهارت خاصی دارند. اکثر مردم مالک چیزی جز نیروی کار خود نیستند. انه مالک زمین و معدن

م نظام اند. چنین واقعیاتی نظی وسایل تولید در دست صاحبان سرمایه مواجهها با مالکیت تمرکز یافتهآن

دار، کارگر، انحصارات مالی و سازد. در این نظام فکری از مالکیت سرمایهکالسیک جدید را مختل می

 آید. استعمار سخنی به میان نمی
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 تحقق یافتند، اقتصاددانان آکادمیک« تولیدکنندهکننده و  شرایط مصرف»در هر صورت وقتی که 

( Pareto optimality( و حد مطلوبیت پارتو )consumer sovereignty) «کنندهحاکمیت مصرف»گویند می

بق اند، و تمام کاالها طشود تمام منابع مورد استفاده قرار گرفتهبه دست آمده است. در این حالت ادعا می

دیگر  شخص« مطلوبیت»که تخصیص مجدد منابع بدون کاهش گردد؛ و اینمیکننده تولید نظر مصرف

تحقق  «کارآیی اقتصادی حد مطلوبیت»بازار  - مقدور نیست. بدین ترتیب در نظام مبتنی بر قیمت

عی های در تنگنا گذارنده و غیرواقای مستلزم قبول کردن فرضرسیدن به چنین نتیجهپذیرد. البته، می

 ها سخن به میان رفته است. از آن الهر این مقباشد که دمی

ات اقتصادشناسی دهد که قسمت مهمی از ادبیاین موضوع محتوی اقتصاد خردی را تشکیل می

 3.داردکالسیک جدید دربر 
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