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چکیده

اگرچه نئوکالسیکها ظاهراً بر یکک اتصاکا آزا رتکابص مبصنک بکر مالکیک
خاوص و محدو ی ول تأکید و مدل اتصاکا خکو را بکرا تصاکی
منابع کارآمدتر و برتر از راهحلها سوسیالیسص معرف م کنند؛ اما ر عمل
با تأکید بر مدلها ریاض تعا ل بهصورت ترمینیسصیک به همان راهحلک
م رسند که از طریق سوسیالیزم تابل تحقق اس  .ر حقیق ر هکر و ،بکه
جا آزا عمل افرا ر فرایند بازار ،بر نقطه تعا ل و شرایط مشابه برابکر
تیم با هزینه نهای تأکید م شو  .نئوکالسیکهکا برابکر تیمک و هزینکه
نهای را به صورت غیر واتع و فرض ر نظر م گیرنکد و سوسیالیسک هکا
بازار از طریق سصور به مدیران شرک ها ،این برابر را بر تکرار مک سکازند.
نصیجکه عملک هکر و رویکککر  ،بک تکوجه بککه ماهیک اتصاککا آزا و نقک
کککارآفرین ر فراینککد بککازار اس ک  .ر حقیق ک  ،عم کالً نئوکالسککیکهککا و
سوسیالیس ها رویکر را نبال م کنند که نصیجه آن ،مصالف با لیبرالیکزم
و آزا اتصاا اس .

* این مقاله برگرفصه از کصاب نویسنده با عنوان "خطاها فککر علکا اتصاکا " اسک ککه ر سکال  1396توسکط
انصشارات انشگاه عالمه طباطبائ (ره) به چاپ رسیده اس .
 .1شناسه یجیصال (10.22051/edp.2018.15152.1086 :)DOI
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 .2اسصا انشکده اتصاا انشگاه عالمه طباطبای
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واژگان کلیدی :اتصاا نئوکالسیک ،سوسیالیزم بازار ،کارآفرین  ،مکدل هکا
ریاض  ،اطالعات
طبقهبندی B13, B14, B15, B16 :JEL

 .1مقدمه
اگرچه ظاهراً چنین به نظر م رسد که اتصاا نئوکالسیک از سیسکصا سکرمایه ار سکصای و
سوسیالیزم را مور انصقا ترار ا ه و محکوم م کند اما ر حقیق  ،ر خدم هر و تکرار ار
(بوتکه .)11 :1997،1اما هرگز یک ابزار اتصاا آزا نبو ه و ر برخ موار با آن ر تضکا تکرار
ار  .اتصاا نئوکالسیک ابصدا ر ترن نوز ها ر اروپا شروع و به اتحا جماهیر شکورو سکابق
راه یاف  .و تح تأثیر مناسبات جنگ سکر ر هکه  19۵۰مکیال تکرار گرفک  .بکا افکزای
جنب ها سوسیالیسص ر انگلیس ،ر سکال  1917ر شکورو انقکالب بلشکویک بکهوتکوع
پیوس  .با فوت جوزف اسصالین ر روسیه و پایان یافصن تفصی عقاید مککارتیسا رآمریککا و
نهایصاً پایان جنگ سر  ،همگرای نظریات نئوکالسیکها بکا نظریکات سوسیالیسکص روز بکه روز
بیشصر گر ید .با تغییر ر نظریکات سوسیالیسکص و اصکالحات بکازار  ،سوسکیالیزم بکازار تکوت
بیشصر گرف ؛ که مشصاه آن ،طرفکدار از بازارهکا رتکابص (رتابک کامکل) سکرمایه ار ،
ول کوچک و بنگاهها سلسله مراتب (مدیران ،مالکان یکا سکهامداران و غیکره) بکو  .مکصک
نئوکالسیک اگرچه ظاهراً خو را برتر از سوسیالیزم و مصعهد به اتصاا آزا م انسصه ،اما عمالً
خو همان راه را م رو که سوسیالیزم بازار نبال کر ه اس ؛ یعن اتصاذ رویکر تعا ل و
بهکارگیر مدلها ریاض برا حل مسائل و مهندس اتصاا اجصماع ؛ که با آنچه از یکک
اتصاا آزا مبصن بر فعالی ها آزا کارآفرین و شکرایط عکدم تعکا ل اسک  ،تفکاوت ار  .ر
وم مقاله ،اتصاا نئوکالسیک تشریح و پایههکا نظکر آن توضکیح ا ه مک شکو  .ر
بص
بص سوم ،تشابهات اتصاا نئوکالسیک و سوسیالیزم بازار ر پکییر مکدل مشکابه ریاضک
تعا ل به بحث گیاشصه م شو  .ربص چهارم ،به نق و جایگکاه ککارآفرین ر یکک اتصاکا
آزا م پر ازیا و ر تسم پنجا و آخر ،نصیجهگیر بحث خواهد آمد.
 .2اقتصاد نئوکالسیک
پیشرف خیرهکننده ر زمینه علوم طبیع  ،فیزیک و بیولوژ و بهرهگیر از ریاضکیات جهک
مدیری تیقتر اتصاا موج گر ید ر زمینه علوم انسان و مصاوصاً اتصاکا نیکز ایکن ایکده
توت بگیر که با تقلید از فیزیک م توان رفصار انسانها را ر تال مدلهکا فیزیکک و ریاضک
تفسیر و تبیین کر (والراس71 :1984 2؛ بکه نقکل از ککافمن .)11 : 2۰۰6 1،بکا مطکرش شکدن
1. Boettke
2. Walras
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نظریککات سوسیالیسککص و مارکسیسککص  ،ایککن رونککد تککوت بیشککصر گرفکک  .اتصاککا انان و
سیاسصمداران تمایل پیدا کر ند از این علا پیرو نمو ه و با بکهککارگیر ریاضکیات پیچیکده و
مدلها آمار ر اتصاا  ،به مکدیری علمک اتصاکا بپر ازنکد (لوککاس272 :1981 2و 287؛
جیوانز61 :197۰ ،3؛ والراس 61 :1984 ،4و ساموئلسون .)12 :1989 ،۵ر نصیجه ،نظریات رتیک
انسجام بیشصر یاف تا اینکه مکص نئوکالسیک بنیا نها ه شد .نئوکالسیکهکا بکا اسکصفا ه از
تکنیکها تیقتر ریاض و گسصر نظریه مارژینالیس ها یا نهائیون که توانسصه بو ند ککار
را که کالسیکها تا ر به انجام آن نبو ند ،یعن تفاوت بین ارز ر مارف و ارز ر مبا لکه
را تح عناوین موضوع آب و الماس حل کننکد و بعکدها بکا اهمیک یکافصن موضکوع تقاضکا ر
نظریات کینز نئوکالسیکها ،بر توسعه خو افزو ند.
 .2-1پایههای نظری اقتصاد نئوکالسیک
پایهها نظر اتصاا نئوکالسیک مبصن بر سه تانون یا اصل بکدیه فیزیکک نیکوتن اسک .
اول  ،مبین آن اس که هر ذره یا جسم ر یک خکط مسکصقیا ر حالک سککون یکا حرکک
یکنواخص ترار ار  ،مگر اینکه مجبور به تغییر آن حال شو ؛ جای که نیروها بر آن فشار وار
م کنند .همة حاالت سیسصا به صورت یکنواخ تعیین م شوند ،مگر اینکه نیروی از خارج بر
آن اخصالل ایجا کند.
اصل وم ،مبین آن اس که شصاب به نسب نیرو خارج اس و ر همکان مسکیر واتکع
م شو  .ما ر اینجا یک مصغیر برونزا ،یعن نیرو خارج و یک نیرو رونزا اریا که جرم و
شصاب اس  .اگر ر یک زمان ر مور اول مطلکع باشکیا ،مک تکوانیا مقکا یر مشکص مسکیر
حرک نسب اجسام را تعیین کنیا .ر یک طرش و رابطه علّ  ،مصغیرها برونزا را م تکوان بکه
عنوان عل و مصغیرها رونزا را به عنوان معلول یا اثکر ر نظکر گرفک  .از نظکر رو شناسک ،
تبل به عنوان مصغیر توضیح و بعد  ،مصغیر وابسصه معرف م شوند .اصل یا تانون سوم نیوتن
مبین آن اس که اگر یک جسا  Aنیروی بر جسا  Bوار کند ،ر آن صورت ،آخر همکان
نیروی را وار م کند اما ر مسیر مصالف .هر نیروی ارا نیکرو ضکد خکو اسک  .نیکرو
همانند یک معیار سنج و ضری بهصورت یک جف ظاهر م شو  .اتصاا انان نئوکالسیک
از این پارا ایا نیوتن رخاوص هماهنگ و تغییر اسصفا ه و تقلید م کنند و معصقدنکد ککه
یک تانون عموم منابع را همانند اجسام ر فیزیک ا اره م کنکد .هماننکد نیکوتن یکا تکانون
فیزیک نیوتن تانون و اصل اول ،چنین معنک مک شکو ککه عملیکات اتصاکا بکه صکورت
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یکنواخ تکرار م شو  ،مگر اینکه از خارج نیروی ر آن اخصالل ایجا کند .با توجه به ثاب
فرض کر ن ترجیحات ،تکنولوژ و غیره ،فعاالن اتصاا به صکورت مککرر همکان مبکا الت
بازار را انجام م هند.
وم ،آنها معصقدند که مصغیرهکا برونکزا ککه ماهیصکاً تکاریص هسکصند ،نظیکر ترجیحکات،
تکنولوژ و غیره و با توجه به مشص بو ن اطالعکات ر مکور تغییکر آنهکا ،ککل مجموعکه
عملیات را م توان به صورت همانند و هماهنگ انجام ا و تانون سوم ،چنین تفسیر م شو
که نیروها برا مثال ،ر میل به تجارت و مبا له برا هکر معاملکها  ،مشکابه همکان نیکرو و
مرتبط با آنها ر بازارها یگر عمل م کنند و تح شرایط مناس  ،اجرا آنهکا نسکب بکه
یکدیگر هیچ تفاوت ندار ؛ لیا تاویر تانون تعا ل عموم ترسیا م گر .
بنیانگیاران اتصاا نئوکالسیک مانند اسصانل جیونز ،لئون والراس و فرانسکیس یسکیدرو
اجورث و ویلفر و پارتو که همگ آموز مهندس یده بو نکد ،واژههکا و مفکاهیا اتصاکا
اتصاا انان کالسیک را گرفصه و آنها را با مصغیرها فیزیک ر معا الت فیزیک ترن نکوز ها
جایگزین نمو ند .فیزیک که اتصاا نئوکالسیک به آن مبصن اس مربوط به سالها هکه
 184۰تا  186۰اس  .ر طول این وره ،فیزیکدانان با شناسای و رك عارضهها حکرارت،
روشنای و برق و شناخ بیشصر ما ه و نیرو و بعد ،انکرژ شکدند و براسکاس ایکن کاتکالیزور
(انرژ ) که به وسیله هرمان لو یگ فر یناند 1و ون هلمولصز 2که از معروفترین فیزیک انکان
این زمان بو ند ،موفق به توجیه عوارض مصصلف برحس این عبارت واحد یعن انرژ شکدند.
اسصراتژ مور اسصفا ه اتصاا انان نسبصاً سا ه بو  .آنها معا الت را از تئور فیزیک مربکوط
به اواسط ترن نوز ها گرفصه و اسا مصغیرها را تغییر ا ند .با این اسصدالل :همچنانکه انرژ
نیروی اس که موج کارها فیزیک و حرک م شو  ،به همین ترتی مطلوبی نیروی
اس که منجر به اتصاذ تامیا فر م شو  .لیا آنها مطلوبی را برا انرژ  ،جمع مطلوبیک
را برا انرژ بالقوه و هزینهها را برا انرژ حرکص بهکار گرفصند و بر این اساس که فرایند
تولید و مارف خنث عمل م کند و جمع کل مطلوبی را بر ها نم زند ،سکع ر تفسکیر
معا الت اتصاا براساس فیزیک نمو ند.
ر ابصدا مکانیک کالسیک ،مهمصرین لمشغول بنیانگیاران اتصاا نئوکالسیک بو  .هدف
آنها کس اعصبار علم به عنوان انشمند بو که این عنکوان نکز مکر م تابکل احصکرام و ارا
جایگاه باالی بو  .اگرچه مکانیک کالسیک یگر ارج و ترب تدیم را ر فیزیکک نداشک ؛ امکا
ر تاور عامه هنوز جایگاه برجسصها اشصه اس  .به هرحکال ،علکا از شککوه و جکالل خاصک
برخور ار بو .
1. Herman Ludvig Ferdinand
2. Von Helmoltz
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جیونز )197۰( 1م نویسد " :ر تمام شاخهها و بص ها علوم اتصاا یک سکر اصکول
کل باید حاکا شو " :اصول کل مکانیک" .تحقیق باید بر اساس این اصول باشکد تکا از طریکق
آنها  ،مکانیکها نفع شصا و مطلوبی پیگیر شو  .این چیز اس که این مقالکه بکه آن
اخصااص ا ه شده اس  .برترار یک چنین نظریها  ،ضرورتاً نسب به تدوین تطع یکک ابکر
ساخصار علوم جمع مقدم اس ".
والراس ( )1984نیز ا عا کر که "نظریه خال اتصاا  ،علم اس که از همه نظکر مشکابه
علا ریاض فیزیک اس " .او م نویسد" :این تئور خال علا اتصاا اس و از همه نظر مشابه
علا فیزیک و ریاضیات اس  .از نظر والراس ،وظیفه محققان اتصاا کشف توانین اس که
این خرید و فرو ها بهصورت خو کار آن را تأیید م کنند .با این هدف ،ما باید فکرض کنکیا
که بازار ر رتاب کامل اس  ،رس مانند مکانیک خال که با یک سصگاه ماشکین شکروع
م کنیا که کامالً بدون اصطکاك یا ب احساس اس " .والراس بر اساس این فرضیات ،از مکدل
ریاض برا سصیاب به تعا ل عموم اسصفا ه م کند .این یعن توسعه یک مکدل اتصاکا
م باشد که ارا همان ویژگ ها مدل نیوتن از جهان اس  .اما اینکه آیا اتصاکا و بازارهکا
آن از همان ویژگ ها و خاوصیات مدل نیوتن هسصند یا خیر؟ هرگز مطرش نبو ه اس  .جیکونز
مانند والراس ،سالها بعد ،پس از شوق و شعف مسر و خیال به اشکاالت این علکا وارونکه پک
بر ند؛ اما یگر یر شده بو  .به هرحال ،رحال که نیوتن تحقیق خکو را بکر اسکاس مطالعکات
تجرب بسیار ر خاوص ویژگ ها بنیکا  ،فیزیکک محکیط را پک ریکز و سکپس بکرا آن
مدلساز نمو  ،اما جیونز و والراس ابصدا یک مجموعه مفاهیم را تعیین کر ند که بکا ترکیک
آنها توانسصند روابط مانند مکانیک کالسکیک را برتکرار نماینکد .مکانیکک بکا حرکک اجسکام و
نیروهای سر و کار ار که آن را ایجا م کنند و اصول آن بر این مبنا اس که سیسصا فیزیکک
شامل اجسام ،نیروها و حرک ها م باشد که به سم تعا ل مصمایلاند .ایکن زمکان اسک ککه
حاصل جمع نیروهای که بر هر جسم وار م شو  ،صفر اس  .مکانیکک کالسکیک (بکرخالف
مکانیک مدرن) همچنین شامل یک مدل ترمینیسص اس ؛ بدین معنک ککه اگکر تغییکر ر
یک از مصغیرها مدل وار شو  ،ر آن صورت ،وضعی نهای سیسصا همیشه تابل پی بینک
اس  .ر ترن نوز ها تبل از اروین و فیزیک مدرن ،وی ژگ ترمینیسص بکه عنکوان سکصاور
بزرگ نظریه حقیق علا محسوب م شد.
ر اتصاا نئوکالسیک" ،اجسام" تبکدیل بکه "افکرا " یکا "آژانکسهکا" (فعکاالن اتصاکا )،
"حرک ها" تبدیل به "مبا له کاال" و "نیروها" تبدیل بکه "تمکایالت" یکا "ترجیحکات" شکدند؛
بهطور که وتص جمع م شوند" ،عرضه و تقاضکا" را تشککیل مک هنکد" .تعکا ل مککانیک "
تبدیل به "تعا ل بازار" شده و این ر شرایط اس که تفکاوت عرضکه و تقاضکا صکفر اسک  .و
1. Jevons
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"سیسصا فیزیک" تبدیل به "بازار" م شو  .اما این تنها شروع فابریک نئوکالسیک اس  .بکرا
اینکه مدل تعیینکننده باشد ،الزم بو تا اصطالحات "مبا له کاال"" ،افکرا "" ،ترجیحکات" و از
آن طریق" ،بازارها" به رو ها عجی و غریب تعریف گر ند.
تمام مبا الت باید به صورت اسرارآمیز با تیم های مبا له شوند ککه عرضکه و تقاضکا را
برابر نمایند .هیچگونه انقطاع یا انفاال ر منحن هکا عرضکه و تقاضکا از طریکق نکوآفرین و
رتاب لحاظ نشده و هیچگونه اخصالل از جانک الیگوپولیسک هکا و انحاکارات وجکو نصواهکد
اش  .حیف یا از بین بر ن عناصر پویای کمک م کر تا راح تر تمرکز بر نقطه تعا ل شکو
و از این طریق ،فرایندها واتع بازار نا یده گرفصه شد .افرا بهصکورت اتکا تعریکف شکدند ککه
هیچگونه ارتباط اجصماع نداشصه و ر رون خو تنها یکک بعکد ارنکد و آن رضکای و تکأمین
ترجیحات خو برا تامیاگیر اس و ترجیحات این موجو ات غیر اجصماع  ،بدون تغییکر و
بدون توجه به تجربه زندگ تا ابد ا امه ار .
اما تقلید نا رس از فیزیک باعث گر ید که اتصاا از جوهر ته شو و تنهکا بکه تشکریفات
ریاض بسنده کند و این چیز اس که صاح نظران زیکا بکر آن تأکیکد ارنکد (فریکدمن،1
137 :1999؛ لئونصیف1۰4 :1982 ،2؛ سولو 2 :1997 ،3و کوز .)2 :1992 ،4فیزیکدانان مکا ه را
ابصدا به مولکول ،بعد به اتا و سپس به نوکلئ و الکصرون و غیره با ایکن هکدف تجزیکه و تقلیکل
م هند تا پیچیدگ موضوع را سا ه نمایند؛ اما چنین چیز ر مکور انسکان و رفصارهکا آن
ممکن نیس  .بدین ترتی  ،تقریباً ر همه مراکز اصل آموزش ر تحقیقات تجرب  ،موضوعات
کلید و بنیا نظیر نق و جایگاه انسان ،فها و رك نها ها بازار ر نیا واتع و مسائل
اجصماع  ،سیاس و فرهنگ مؤثر بر مصغیرها اتصاا به فراموش سپر ه شده و یا به عنوان
موضوعات آموزش مها تلمدا نم گر ید .عبارت "اتا" ر اینجا اشاره به هر چیکز ار ککه
بدون توجه به زمینهها و شرایط ،ارا اثرات مسصقل و یکسان اس  .افرا مسکصقل از یککدیگر
بهصورت مکانیک باها روبرو م شوند و نه بهصورت نها ها اجصماع که سازمانها پیچیده
ار  .وتص که مدلها ریاض را راهنما تامیا ترار هیا ،افرا نق ها ثاب و مشابه ایفا
م کنند .اما وتص که نیا واتع را نگاه م کنیا ،موضوع هسص شناس مصفاوت م گر  .ر
این حال  ،هسص شناس اجصماع و ارتباطات عل همیشه حائز اهمی اند و فرایندها پیچیکده
م باشند .ر هسص شناس اجصماع انسانها ر جامعه بهها مرتبط هسصند و ایزولکه نیسکصند.
لیا برا مثکال ،انشکجویان و اسکصا ان ،یکا ککارگران و کارفرمایکان ،زمکین اران و مسکصاجران،
وام هندگان و وامگیرندگان و غیره بهکا وابسکصه هسکصند و ارتباطکات افکرا ر جامعکه انسکان
1. Friedman
2. Leontief
3. Solow
4. Coase
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اجصنابناپییر اس  .ر نصیجه ،نظریات نئوکالسیک که مبصن بر انسان اتم هسکصند ،ر اینجکا
کاربر ندارند.
مشکل واتع انصصاب فر  ،این اس که افرا مثل اتا نیسصند؛ بلکه ر واحکدها اجصمکاع
نظر خانوا ه ،جامعه و مل زندگ م کنند و ر آن واحدها اجصماع  ،تامیمات به صکورت
منزو و تجرید گرفصه نم شو ؛ بلکه از طریق فرایند اجصماع مور میاکره ترار م گیرند؛
یعن نق فرهنگها و هنجارها اجصماع ر این فرایند مهکا هسکصند .منظکور از فر گرایک ،
تحو گرای اتم نیس ؛ بلکه منظور این اس که تنها فر انصصاب م کند و عمکل مک نمایکد.
بنابراین ،وتص که تأکید بر عمل انسان م شو  ،بر رفصار هدفمند انسان تأکید م گکر ککه از
طریق آن ،م توان مناسبات اجصماع را رك نمو  .تأکید بر نظا خو به خو  ،به هیچ وجکه
این معن را نم هد که بر آن اساس ،ما بصوانیا پی بین تیق اشصه باشیا؛ بلکه منظور از
عمل هدفمند افرا این اس که وتص افرا را انسانها هدفمند ر نظر بگیریا ککه ارتباطکات
مصقابل اجصماع برترار م کنند ،ر آن صورت ،بهصر م توانیا بفهمیا که آنها چگونکه الگوهکا
نها نظیر زبان ،پول و تانون را شکل مک هنکد تکا بکه نفکع همکه بکو ه و تاکمیمات آنهکا را
هماهنگ م سازند .ر چنین شرایط  ،اینکه چگونکه منکافع فکر و جمعک بکر هکا منطبکق
م شو و از طریق همکار اجصماع تقسیا کار صورت م گیر  ،بهصر تابل رك خواهد بو .
 .2-2انحراف نئوکالسیکها از اقتصاد آزاد
یک از فرضیات اتصاا انان نئوکالسکیک ،ایکن اسک ککه ا ههکا بکازار یعنک ترجیحکات،
هزینههکا ،کمیکاب هکا نسکب و تکنولکوژ بکدون تغییکر ،و تحک چنکین شکرایط  ،راهحکل
نئوکالسیکها پایدار م ماند .هاچسون م نویسکد" :نئوکالسکیکها افکرا را ایزولکه و تجریکد و
جدا از محیط اجصماع نگاه م کنند که ترجیحات و ذائقه آنها ا ه شده و ثاب اس و تحلیل
چگونگ شکلگیر ترجیحات و انصظارات نا یده گرفصه م شو " .او م نویسد" :افرا به نکوع
معرف م شوند که گوی آنها با شصای ثابک بکه نیکا مک آینکد و فراینکد اجصمکاع را طک
نم کنند" (هاجسون.)2000 ،1
وایلد )48 :19۵3( 2ر همین رابطه چنین م نویسد:
"نم توان تجربه انسانها را ر زندگ به صورت واحکدها اتمک و مجموعکها از
معا الت پراکنده و گسسصه تبدیل نمو " .ارتباطات مصقابل افرا ر جامعه منجر به
رفصار جمع م شو که خیل مصفاوت از چیز اس که انصظار م رو که از جمع
رفصار فر به س آید و این موضوع اس ککه ر نظریکات نئوکالسکیک نا یکده
گرفصه م شو و چنین تاور م شو که رفصار افرا از یکدیگر تأثیرپییر نیس و یکا
1. Hodgson
2. Wild
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امکان هارفصار یا اتدام سصه جمع ندارنکد .ر حکال ککه ایکن از ویژگک جامعکه
انسان اس " .اینکه یک فر چگونه تامیا م گیر که کار انجکام هکد ،ممککن
اس خیل مها نباشد .اینکه ر نصیجه عمل آنها چه اتفات م افصد ،ممکن اس تکا
حد زیا به ساخصار روابط و اثرات مصقابل بسصگ اشصه باشکد ککه از طریکق آن،
افرا عمل م کنند؛ یعن اینکه چه کس بر چه کس و بر اساس چکه توائکد اثکر
م گیار " (چن.)8 :2۰1۰ ،1
یک یگر از اشکاالت اتصاا نئوکالسیک طراح شده والراس ،آن اس که عار از مباحث
نها اس  .وم ،سایر مالحظات نظیر توزیع امکانات و منابع رآمد نیز "برونزا" و " ا ه شده"
فرض م شوند و مهمصر از آن ،حص خنث عمل م کنند؛ بدینمعن که برخور ار از منابع اولیه
یا شرایط اولیه افرا تأثیر بر سصاور ها نصواهد اش  .سوم ،مر م بکه صکورت افکرا فکر
تجرید و مسصقل از ها با عقالنی کامل یده م شوند .توابع مطلوبی مسصقل از ها هسصند
و مر م مغز ابر رایانه را ارند و رفصار آنها تح تأثیر هنجارها اجصماع و توانین ترار ندارنکد
و نسب به نیروها بازار منفعالنه رفصار م کنند؛ رحال ککه ککارگر نیکز تیقکاً مشکابه سکایر
عوامل تولید ر نظر گرفصه م شو و از سایر نها ها تفاوت نم کنکد .و چهکارم ،ککل سیسکصا
مکانیک یده م شو  .وتص که فرضیات و شرایط اولیه ا ه شده باشند ،سصاور ها ها منطقاً
از تبل ترتی ا ه شده و بهوسیله نیروها نامرئ یا س نامرئ تعیین م گر ند و بهصورت
کامالً شایسصها اتدامات افرا را همانند تانون جاذبه ،خورشید و سیارات هماهنگ م ساز .
 .2-3همگرایی نئوکالسیکها و سوسیالیستها در عمل
پیشرف خیرهکننده علوم طبیع  ،فیزیک و بیولوژ با بهرهگیر از ریاضیات موجک گر یکد
ر زمینه علوم انسان و مصاوصاً اتصاا نیز ،این ایده توت یابد که با تقلید از فیزیک م توان
جه مدیری تیقصر اتصاا رفصار انسانها را ر تال مدلها فیزیک و ریاض تفسیر و تبیکین
کر  .تاکید بر معا الت تعا ل باعث گر ید که نئوکالسیکها به صورت تصیل و سوسیالیسکصها
با سصور به مدیران شرکصها این شرایط تعا ل را که مبصن بر برابر تیم و هزینکه نهکای
اس  ،برترار سازند .این واتعی که نظریکات نئوکالسکیک را بکه آسکان مک تکوان ر نظامهکا
سوسیالیسص نیز به کار گرف نشان هنده شکس آن ر تشریح عملکر بازار اس و گویا
آن اس که بر خالف ا عای که م شو نئوکالسیکها فاتد پایهها نظر روشن بکرا تکدوین
سیاس اتصاا مبن بر بازار هسصند.
ر حقیق  ،این مکصک فککر ر رتابک بکا نظریکات مکصک سوسکیالیزم گسکصر یافک
2

1

(توبین  . )198۵ ،گفصه م شو یک از الیل مها گسصر

نظریات نئوکالسیک  ،برنامهریکز
1. Chen
2. Tobin
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برا مقابله با مکص سوسیالیسا بو  .این مکص فکر که از محافل مصصلکف نیکز حمایک مکال
ریاف م کر  ،هر ایده مصالف را به طرق مصصلف از سر راه خو برم
3

2

اشک (پلیکو 2۰۰7 ،؛

کوک  )139 :199۵ ،حص وتص که جان مینار کینز به عنوان یک ایکده رتیک ر سکالهکا
رکو بزرگ جهان ر سالها  1329-3۰تد علا نمو  ،برا اینکه نظریات کینکز ر راسکصا
نظریات نئوکالسیک ترار ا ه شو و اخصالف آنها پررنگ و به عنوان نظریه رتی مطرش نشکو ،
بلکه مکمل نظریات نئوکالسیک تلمدا گر  ،توسط گروه از محققان با تغییرات ر راسکصا
نظریات نئوکالسیک تطبیق ا ه شد و برخ از نکات بسیار مها آن را که با نظریات نئوکالسکیک
۵

4

مصضا بو  ،حیف گر ید (فولبروك  ،16۵ :2۰۰7 ،بک هاوس  )66-36۵ :2۰۰۵ ،و موضکوع بکا
عنوان اتصاا کالن مبصن بر بنیانها خر نئوکالسیک تح عنوان اتصاا پساکینز مطکرش
6

7

8

9

گر ید (وینصراب 1979 ،؛ ریزو 2۰13 ،؛ اسپان  2۰16،و بالنچار .)1999 ،
ساموئلسون ،)1973( 1۰آرو و برو )19۵4( 11از یگکر اتصاکا انان بو نکد ککه اتصاکا را
12
براساس اصول فیزیک به زبان ریاض تبدیل نمو ند .تا آن را شفافتر و تیقتر کنند .هیکس
( )1939نیز تاد اش تئور اتصاا را بر حس ارز توضیح هکد و بکا انصشکار مصکدولوژ
پوزیصیویسص فریدمن ،اتصاا به عنوان یک علا نظر معرفک گر یکد ککه ارتبکاط بکا نیکا
واتع ندار  .ر نصیجه ،آزمون صح نظریات و فرضیات نسب به نیا واتع  ،کمصر و کمصکر
مور توجه ترار گرف و ر عوض ،تولید مدلها ریاضک بکه عنکوان هکدف معرفک گر یکد.
اعصقا به رسم نمو ن نظریات ،مسصلزم آن بو که بحثها اتصاکا اگکر بصواهکد از نظکر
علم مشروعی یابد ،باید به زبان خاص بیان گر  .چنین تاور م شد که چون پراکسولوژ
و اتصاا زنجیرها از الیل منطق را بر اساس فرضیات عموم بیان م کنند ،برا اینکه بکه
معن واتع علم تلمدا شوند ،م بایسص بر اساس عالئا سمبولیک منطق ریاض بیان شوند.
بدین ترتیک  ،معکا الت ریاضک و مکدلهکا آمکار جکا خکو را ر اتصاکا پیکدا کر نکد و
ریاض انان اتصاا ان شدند (لئونصیف.1)2۰ :1982 ،13
 . 1توبین گفصه اس که نئوکالسیکها بهصر از کالسیکها توان رتاب با نظریات مارکسیسص را ارند.

2. Plehwe
3. Cockett
4. Fullbrook
5. Backhouse
6. Weintraub
7. Rizvi
8. Spahn
9. Blanchard
10. Samuelson
11. Arrow & Debrau
12. Hicks
13. Leontief
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ساموئلسون )1973( 2برنده جایزه نوبل و طراش ریاضک ککر ن اتصاکا  ،ر بهصکرین کصکاب
رس و آموزش خو پی بین م کر که اگرچه رآمد سکرانه روسکیه ناکف رآمکد سکرانه
آمریکا اس  ،اما به لیل سیسصا اتصاا بهصر با برنامهریز ریاض  ،تکا ر خواهکد بکو ککه ر
سال  199۰میال به سطح رآمد آمریکا برسد و ر سال  2۰1۵این موضکوع مطمئنکاً تطعک
خواهد بو  .او همچنین ر سال  1989چنین نوشصه اس " :اتصاا جمکاهیر شکورو (بکهطکور
خالصه روسیه فعل ) شاهد برا اثبات این مساله اس که بر خالف ا عا خیل ها که تر ید
اشصند که یک اتصاا سوسیالیسص بصواند به صورت سصور ککار و ترتک کنکد ،موفکق بکو ه
اس " (ساموئلسون .)837 :1989 ،اما همانگونه که شاهد تحوالت سالها بعکد از هکه 199۰
ر بلوك شرق بو یا ،چنین ا عای هیچگونه اساس و پایها نداشصه اس .
بدین ترتی  ،تح تأثیر این و حرک  ،انشگاهها و مراکز علم ولصک گسکصر یافک و
مجالت علم مور حمای ول ها ترار گرف " .ژورنال نظریه اتصاا " 3بکرا چنکدین سکال
تمام مقاالت خو را ر جه توجیه مدل رتابک کامکل اخصاکاص ا  .پکروژههکا تحقیقکات
زیا توسط ول ها تأمین مال گر ید .مهندسان پس ها مها تامیا گیکر مصاوصکاً ر
زمینه مسائل اتصاا را به تارف خو رآور ند .مراکز جمع آور آمار و ا ه ها ماننکد فصکر
مل تحقیقات اتصاا  4ایجا و حسابها مل برا محاسبه کل تولیکد ملک توسکعه یافک .
هدف ،مهندس اتصاا بو و نظریات نئوکالسیک ر تال مدلها تعکا ل عمکوم بکه نحکو
6
بو که با نحوه محاسبات سوسیالیسص تفاوت زیا نداش (شومپیصور987 :19۵۰ ،۵؛ الیوت ،
36-33۵ :1973؛ اولسون136 :2۰۰۰ ،7؛ الوی 21 :198۵ ،8؛ نای 63-262 :1936 ،9؛ لرنکر،1۰
1977؛ النگ 1936 ،11و یکنسون.)1939 ،12
14

13

با تأکید سوسیالیس های مانند النگ ( )1948و لرنر ( )1937بکر "سوسکیالیزم بکازار"
عمالً یک مدل تعا ل عموم بهکار گرفصه شکد .ر حقیقک نئوکالسکیکهکا و سوسیالیسک هکا
 .1لئونصیف گفصه اس " :برخ از ریاض انان که نم توانسکصند ریاضک
اتصاا  ،موتعی یافصند اتصاا ان شوند".

ان خکوب شکوند ،بکا طکرش ریاضک شکدن

2. Samuelson
3. Journal of Economic Theory
4. National Bureau of Economic Research
5. Schumpeter
6. Elliot
7. Olson
8. Lavoie
9. Knight
10. Lerner
11. Lange
12. Dickinson
13. Lange
14. Lerner
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موضوع چگونگ تصای منابع را ر نظام ها خو بحث م کر ند .وتص که عقالی بو ن به
صورت اسصفا ه کامل از منابع تفسیر م گر ید و گفصه م شد که عقالنی سوسیالیسکص بایکد
شرایط تعا ل بازار رتابص  ،و نیز بر اساس اصول رآمد و هزینه نهای  ،شرایط بهینگ تعکا ل را
تأمین نماید.
اسکار النگ اتصاا ان لهسصان با طرش "سوسیالیزم بازار" نشکان ا ککه نکه تنهکا شکرایط
تعا ل سیسصا سرمایه ار یا نئوکالسیکها با سوسیالیزم یکک اسک  ،بلککه ر عمکل اتصاکا
بهصر را نیز نشان م هد؛ زیرا مشکل انحاارات و نوسانات و سکیکلهکا ا وار و تجکار را
که برا نظام سرمایه ار مشکل جد اس  ،نیز ر بر ندار  .و ر تبیین ایکن نظکر شکرایط
زیر را مطرش نمو  :اول ،اینکه کاالها مارف و سصمز نیرو کار از طریق عرضکه و تقاضکا
بازار تعیین گر  .وم ،آنکه تولیدات کاالها سرمایها و تجهیزات و ماشین آالت و ابزار تولید
ر اخصیار ول باشد ،اما به بنگاهها خطوط راهنما تولید ا ه شو ؛ بدین معن که به مدیران
سصور ا ه شو تیم باید برابر هزینه نهای باشد و اینککه بایکد ر سکطح تولیکد کنکد ککه
هزینه مصوسط ر نقطه مینیما باشد و ر این حال هزینه فرص تولید بهطکور کامکل ر نظکر
گرفصه و تکنیکها با هزینه حداتل بهکار گرفصه م شو و ر این حال  ،کارآی تولیکد تحک
مدیری ولص نیز تابل سصیاب اس  .لیا از ایکن نظکر بکین نظریکات نئوکالسکیک و نظریکات
سوسیالیسص تفاوت زیا وجو ندار  .اما آنچه یک نظام اتصاا آزا را از نظریات نئوکالسیک
و نظریات سوسیالیسص مصفاوت م ساز  ،موضوع پراکندگ اطالعات و عدم امکان جمع کر ن
آنها اس  .مشکل تنها هزینکه جمکعآور اطالعکات پراکنکده و یکا کسک اطالعکات الزم بکرا
هماهنگ نیس  .ان مور اسصفا ه کارآفرین خارج از وضکعی محلک وجکو نکدار  .چنکین
نیس که برنامه ریزان وظیفه محاسبات پیچیده را ارند که مشککل اسک  ،بلککه آنهکا بکا یکک
وظیفه ناممکن مواجه هسصند؛ زیرا ان الزم ر اخصیار آنها نیس  .اینکه پیشرف تکنولوژیک
چه امکانات محاسبات را فراها م کند ،اهمی زیا ندار  .ر حقیق گفصه م شو ر عمل
1

ر برخ موار  ،سوسیالیزم نسب به سرمایه ار برتر اشصه اس (ویلزینسک .)138 :1978 ،
بحران جهان  1929و  193۰ر نظام سرمایه ار و موفقی نظریات کینز ر رونقبصشک
به اتصاا ر حال رکو  ،موج تقوی بیشصر یدگاهها سوسیالیسص و کمونیسص ر جهکان

گر ید .کینز که خو ریاض ان بکزرگ و مشکهور بکو  ،از بکهککارگیر ریاضکیات ر اتصاکا
خو ار م نمو  .او هر جا که سکو اسکصفا ه از ریاضکیات ر جاهکا نامناسک ر اتصاکا را
م ید ،شدیداً آنها را نقد م نمو  .اگرچه ر ابصدا نظریات کینز با تر ید یده م شد ،امکا پکس
از نمایان شدن موف قی او ر رونق بصشیدن به اتصاا ها بحران ز ه ،نظریات و مور توجکه
بیشصر ترار گرف  .هیکس و ساموئلسون تال نمو ند تا نشکان هنکد نظریکات کینکز نیکز ر
1. Wilczynski
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تال نظریات نئوکالسیک م گنجد تا سو اسصفا ه سوسیالیزم از نظریات کینز برا نشکان ا ن
برتر آن مکص فکر را از بین ببرند .به همین لیل ،اتدام به سانسور نظریات کینکز نمکو ه و
تنها آن بص هکای را ککه ر مکدلهکا نئوکالسکیک جکا مک گرفک  ،ر تالک مکدلهکا
نئوکالسیک ارائه نمو ند (ساموئلسون )1983 ،و آن را اتصاا کینز معرف کر ند و ر سراسر
نیا انصشار ا ند .1اتصاا کینز خیل سریع اسصاندار رس گر ید .از این طریق تکال شکد
تا نظریات کینز ر تال نظریات نئوکالسیک حل بحران رکو جهان نشان ا ه شو و از این
مدل ر جه مهندس اتصاا اجصماع اسصفا ه به عمل آمد.
4
3
بسیار از پیشکسوتان نئوکالسیک مانند لئون والراس ،2آلفر مارشال و فیلیپ ویکسصید
نسب به ایدهها سوسیالیسص و سوسیال موکراس عالئق اشصه اند .بکر اسکاس اسکصاندار
امروز  ،برخ ازآنها را یکالها چپگرا بو ند .برا مثال والراس خو را یکک "سوسیالیسک
علم " م نامید .تال ها نظر و ر اتصاا مصاثر از این تمایالت بکو تکا نشکان هکد ککه
مزی اتصاا کنصرل تیم ها و مالکی عموم انحاارات طبیع شامل زمین اس  .مارشکال
بیشصرین توجه خو را معطوف بر مساله فقر ر بریصانیا ویکصوریا معطوف م کر و نسکب بکه
اتحا یهها کارگر عالته نشان م ا  .ویکسصید نیز توصیه به مل کر ن زمینها م نمکو و
عالتمند و ارتباطات شصا با جنب ها سوسیالیسص و را یکال اش .
والراس اتصاا را به سه شاخه مصفاوت تقسیا م کند -1 :صنع یا تولید؛  -2مبا له و  -3نها ها.
او م نویسد که صنع ( ،تولید) خارج از تلمرو علا ترار م گیر و بیشصر بکه "هنکر" مربکوط
م شو (برا مثال علا مدیری ) و نها ها نیز ر حوزه علا ترار نم گیرند؛ بکه لیکل اینککه
مشمول مالحظات اخالت رس و غلط (برا مثال ر ایجا توانین) م باشند .موضوع یگر،
مبا له اس که والراس آن را بهصرین مدل علم اتصاا م اند؛ زیرا یک بازار رتکابص ماننکد
بازار بورس پاریس مدل خوب برا اتصاا اس .
بنابراین همانگونه که مالحظه م شو  ،بنیانگیار اتصاا نئوکالسیک ،اتصاا را اساساً بکه
ا و سصد و تجارت محدو م نماید و تولید یا صنع را موضوع خارج از علا اتصاا م اند.
شاید چنین آموزههای باعث شده که اتصاا انان نئوکالسیک اصوالً راجع به بص ها تولید
چیز برا گفصن ندارند و وتص که به عنوان مسئول یا مشاور یک مقام مسئول ترار م گیرنکد،
اساساً رباره تولید و صنع سکوت م کنند و ر سیاس گکیار هکا اصکوالً مسکائل مربکوط بکه
بص ها تولید بسیار ضعیف مطرش م گر .
 .1ساموئلسون م نویسد" :اما این ژاک زیبا (نظریات نئوکالسیک) که اندازه شده اس  ،گاه با تطع سک و پکا
مناس گر یده اس ".
2. Leon Walras
3. Alfred Marshal
4. Philip Wicksteed
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چندین اتصاا ان نئوکالسیک ،نظیر ایروینگ فیشر ایکدههکا را یککال و مداخلکه گرایانکه
سوسیالیسص را توصیه م نمو ند .ر حقیق ر اوایل ترن بیسصا برخک اتصاکا انان نظریکه
مطلوبی نئوکالسیکها را به عنوان یک نظریه حام باز توزیع رآمد و برابر بیشکصر توصکیف
م کر ند .این واتعی که نظریات نئوکالسیک را بکه آسکان مک تکوان بکه عنکوان یکک بسکصه
سیاسص طرفدار یا ضد بازار معرف نمو  ،نشان هنده عالمک شکسک آن اسک ؛ ککه تشکریح
نماید بازار چگونه کار م کند .این واتعاً نشکان مک هکد ککه بکر خکالف ا عکای ککه مک شکو ،
نئوکالسیکها فاتد پایهها نظر روشن برا تدوین سیاس اتصاا مبصن بر بازار هسکصند.
اساساً م توان گف که اتصاا انان نئوکالسیک نه طرفدار بازارند و نه ضد بازار؛ زیرا فاتکد یکک
نظریه بازار مشص اند .به جا اینکه نظریات آنها را بصواهیا با بازار پیوند بزنیا ،صکحیحتکر آن
اس که بگوییا نظریات نئوکالسیک نسب بکه بازارهکا واتعک  ،فاتکد یکد روشکن هسکصند و
بنابراین رك رسص از معای و مضار آن ندارند (هاجسون.)2۰۰۰ ،1
از این تاریخ به بعد ،بار یگر پنصاگون مدل تعا ل عموم والراس را ر سصور کار خو تکرار
ا  .بعد از جنگ جهان وم ،آمریکا چون ر جنگ شرک نداش و خسکارت ندیکده بکو  ،بکه
ر جهان ظاهر گر ید .تال ها مصصلف صکورت ا تکا بکا
صورت تدرت برتر از نظر اتصاا
گسصر نظریات سوسیالیسص مقابله نماید .این رسال به وزارت فاع آمریکا مصاوصاً نیکرو
ریای و نیرو هوای سکپر ه شکد .ولک مبکالغ کالنک جهک توسکعه و گسکصر نظریکات
نئوکالسیک ر اخل و خارج آمریکا هزینه کر  .ول برا توسعه نظریات نئوکالسیک ،عکالوه
بر مؤسسه رند ( )RANDکه زیر مجموعه نیکرو ریکای آمریککا بکو و  MITککه یکک شکعبه
پنصاگون محسوب م شد ،اتدام به بورسیه تحاکیل بکرا فراگیکر نظریکات نئوکالسکیک ر
انشگاهها هاروار  ،کالیفرنیا ،اسصنفور  ،ییل ،شیکاگو ،کلمبیکا و پرینسکصون نمکو  .بکرا ایکن
منظور از ایجا چندین مجله از جمله مجالت  3QJE ،2AERو مجله  4JPEحمای کر و چکاپ
مقاله ر آنها را مور حمای ها ما و معنو ترار ا ؛ تا از این طریق بهرغکا مصضکا بکو ن
چنین نظریکات بکا اتصاکا آزا سکع ر بسکط و گسکصر آنهکا بکه عنکوان ایکدئولوژ نظکام
سرمایه ار نمو ند .برنامهریزان نظام آمریکا و پنصاگون بکه ایکن نصیجکه رسکیدند ککه تئکور
باز ها و برنامهریز خط بکرا فکاع ملک و نظریکه تعکا ل عمکوم بکرا تصاکی منکابع
ار و ر نصیجه ،توسعه آنها مور توجه ترار گرف
سصور ر زمان جنگ اسصفا هها زیا
و لیا چنین شد که مدلساز اتصاا به عنوان یک هدف رواج یاف و اتصاا آزا را بکا انکواع

1. Hodgson
2. American Economic Review
3. Quarterly Economic Review
4. Journal of Political Economics
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(فکولبرووك:2۰۰۵ ،1

اخصالالت و انحرافات ر سیاس گیار ها و تامیاساز ها مواجه ساخ
3؛ کنصربر و بووخهار .)28 :1983 ،2
بعدها کن آرو و جرالد برو ر هه  19۵۰که ر نیرو هوای آمریککا ککار مک کر نکد ،از
طریق مدلساز ریاض  ،اتصاا نئوکالسیک را توسعه ا ند .تکدوین نکوع مکدلسکاز ریاضک
بیشصر ر جه نشان ا ن توجیه "علم " برتر سیسصا سرمایه ار ر مقابکل چکال هکا
ایدئولوژیک مارکس بو که از جان نظام سوسیالیسص و کمونیسص ر آن زمان گسصر اش .
ماسگریو )1977( 3ر مطالعه خو رباره محاسکبات اتصاکا بکه ایکن نصیجکه رسکید ککه
برنامهریزان از طریق شبیهساز از بازار رتابص و بهکارگیر تکنیکها ککامپیوتر مک تکوان
برنامهریز را به عنوان یک سیسصا کارآمد به اجرا رآور  .آرو )1974( 4نیز معصقد بو ککه بکه
لیل توسعه برنامهریز ریاض و کامپیوترها پر سرع  ،یک سیسکصا برنامکهریکز مصمرککز،
یگر یک هدف ناممکن به نظر نم رسد؛ زیرا با اسکصفا ه از یکک سیسکصا مصمرککز ،الگکوریصا
کارکر یک سیسصا نامصمرکز را م توان شبیهساز نمو .
۵
صاح نظر یگر ،اتصاا ان فرانسو موریس آالیس اس که از نقطه نظر تئکور تعکا ل
عموم به این نصیجه م رسد که اصول اساس سازمانده یک اتصاا با برنامهریز مصمرککز را
م توان از مدل والکراس بکه سک آور ( سکوتو 86-18۵ :2۰1۰ ،6و پریبکرام.)4۵9 :1983 ،7
همانگونه که م انیا مدلها تعا ل ایکدهآل مارکسیسکص از طریکق سیسکصا برنامکهریکز
مرکز عمل م گر (بوکمن 2۰11 ،8و سکوتو )2۰1۰ ،بعکدها تئکور هکا زیکا شکرایط
تعا ل را رسماً تبیین نمو ند و مدل تعا ل مرسوم گر ید .این مساله از نظر بحث هکا نظکر
بدون اشکال یده م شد؛ زیرا شباه مدلهکا سوسیالیسکص و سکرمایه ار از نظکر راهحکل
ریاض تفاوت نداشصه و عمالً یکک اسک  .محققکان مصصلکف تنهکا مشککل را ر ضکرورت حکل
معا الت مصنوع و پیچیده و گسصر ه ریاض م یدند .تایلر اولین کسک بکو ککه ر سکصنران
9
خو ر انجمن اتصاا آمریکا ر  27ماه سامبر سال  1928این مساله را بیان نمکو (تیلکر ،
 .)۵4-41 :1964ویزر و لیندال )197۰( 1۰بر ا مثال م گوینکد" :مسکؤوالن ارشکد بایکد یکک
مساله را رس با همان ماهی که بانک مرکز ر یک اتصاکا آزا تاکمیا مک گیکر  ،حکل
کنند".
1. Fullbrook
2. Canterbery & Bukhardt
3. Musgrave
4. Arrow
5. Maurice Allais
6. De Soto
7. Pribram
8. Bockman
9. Taylor
10. Wieser & Lindahl
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کینز یک موضع میانیبین سوسیالیزم و نئوکالسیزم را اتصاذ نمو که و آن را "سوسیالیزم
لیبرال" نامید که ترکیب از آزا فر و مداخالت گزینش ول را ر بکر اشک (او انکل،1
.)۵۰۰-49۵ :1992
وران پس از جنگ جهان اول و مصاوصاً بحرانها اتصاا بین و جنکگ و ر جنکگ
وم ،مشکالت را برا کشورها اروپای و آمریکا ایجا نمکو و زمزمکههکای بکرا نقکد نظکام
سرمایه ار و نشکان ا ن تفکوق سیسکصا سوسیالیسکص ر اروپکا و آمریککا شکنیده مک شکد؛
بهطور که ول روزول را ناچار به اتصاذ سیاس ها مداخله گرایانه ر اتصاا نمکو و حصک
برخ منصقدان روزول  ،او را به انحراف از اتصاا سرمایه ار و جانبدار از سوسکیالیزم مکصها
م کر ند .فشارها اتصاا موج مهاجرت برخ از بهصکرین مهندسکان آمریککا و اروپکا بکه
شورو سابق گر ید؛ که البصه ر اخل آمریکا فشار ها سیاس مک کارتیسا 2ر هه 19۵۰
میال نق مهم ر این مسیر اش .
ر هه  19۵۰انصقا از سیسصا سرمایه ار و هوا ار از سوسیالیزم خطرناك بو ؛ بکا ایکن
حال هر اتصاا ان صا ت که به نیا واتع نگکاه مک ککر  ،انصقکا ات ابکراز مک اشک  .لکیا
ریاضیات یک حفاظ امن و مکانیزم بو که اتصاا انان را از واتعیات اتصاا سیاسک بکر حکیر
م اش (اسصریصن.)134 :138۵ ،3
 .3اقتصاد نئوکالسیک و سوسیالیزم بازار
ر اوایل ترن بیسصا ،نئوکالسیکها و سوسیالیس هکا موضکوع تصاکی منکابع را ر سیسکصا
سوسیالیسص و سرمایه ار مقایسه م کر ند .وتص که عقالی بو ن به معن اسکصفا ه ککارا از
منابع تعریف م گر ید و گفصه م شد که عقالنی سوسیالیسص باید شرایط تعا ل بازار رتابص
را تأمین نماید و بر اساس اصول رآمد و هزینه نهای به شرایط بهینگ تعا ل را تأمین نمایکد،
اتصاا ان لهسصان اسکار النگ "سوسیالیسا بازار" را مطرش نمو که نکه تنهکا شکرایط تعکا ل
سرمایه ار را تأمین م کر  ،بلکه ر عمل اتصاا بهصکر را هکا ر بکر اشک ؛ زیکرا مشککل
انحاارات و ا وار تجار را نیز ر بر نداش  .النگ ر تبیین موضوع ،این شرایط را مطرش نمکو
وم ،تولیکد کننکده ،ماشکین
که برا کاالها مارف و نیرو کار بازار کار کند .و برا بصک
آالت و ابزار تولید ر اخصیار ول باشد ،اما به بنگاه ها خطکوط تیکق تولیکد و راهنمکای الزم
ا ه شو ؛ بدین معن که به مدیران سصور ا ه شو که تیم محاوالت تولیکد خکو را بکا
هزینه نهای برابر تعیین کنند و اینکه تولید باید ر سطح باشکد ککه مصناسک بکا آن ،هزینکه
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مصوسط ر حداتل باشد .ر این حال  ،هزینه فرص تولید بهطور کامل ر محاسکبه مک آیکد و
تکنیکها با هزینه حداتل بهکار گرفصه م شو .
اتکا صرف نئوکالسیکها و سوسیالیس ها بر راهحلها تعا ل از طریق مدلها ریاض ،
نشان م هد که عمالً نه تنها هیچ تفاوت بین نظرات نئوکالسیک بکه عنکوان مکدافعان اتصاکا
آزا و نظریات سوسیالیسص یده نم شو  ،بلکه ر خیل از موار  ،راهحل سوسیالیسص نسب
به راهحل سرمایه ار حص برتر نیز یده شو ؛ چرا که مشکالت ا وار تجار را نیز ر بر ندار
(بنجامین وار )33-32 :1967 ،1؛ بهطور که برخ از اتصاا ان و صاح نظکران برجسکصها
مانند هان 2با اطمینان چنین اظهار نماینکد ککه یکر یکا زو "سوسکیالیزم بکازار" النکگ و لرنکر
جایگزین بسیار برتر و مناس تر برا سیسصا سرمایه ار م گر (هان.)114 :1988 ،
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بر این اساس ،اتصاا انان ماننکد تکایلر ( ،)1964یکینسکون ( ،)1939ویکزر (،)1967
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بارون ( ،)19۰8عالوه بر النگ ( )1937و لرنر ( )1937بکر امککان پکییر محاسکبات اتصاکا
سوسیالیسص با همان مفروضات ریاض اتصاا نئوکالسیک تأکید نها ند.
9

ویلزینسک ( )1978معصقد اس محاسبه تیمک گکیار بهینکه ر سیسکصا سوسیالیسکص
امکان پییر اس  .نصیجصاً هر ا عای مبن بکر نکاممکن تیمک گکیار عقالیک تحک سیسکصا
سوسیالیسص را مر و م اند و بر این نظر اس که اگرچه ر سطح کارهکا عملک  ،کارهکا
زیا باید انجام پییر  ،اما یک پایکههکا نظکر رسکص وجکو ار  .ر حقیقک  ،ر برخک
پروژهها ،سوسیالیزم موج بهبو سرمایه ار م شو  .ر کصاب رس گولد و فرگوسن چنکین
م خوانیا" :تضیه النگ -لرنر" برا بکه سک آور ن حکداکثر رفکاه اجصمکاع ر یکک سیسکصا
غیرمصمرکز جامعه سوسیالیسص  ،مسؤوالن برنامهریز ولص باید مساله حداکثرساز با تیکدها
را حل کنند و تیم ها سایه ا تمام نها ه ها و تولیدات را ر فهرس تیم هکا منصشکر و ر
بین تمام اعضا جامعه توزیع کنند و به تمام مارفکنندگان و مدیران برنامهریز سصور هند
تا به گونه ا همانند حداکثرساز رضای یا سو  ،ر بازارها کامال رتابص رفصار کنند" (گولد
1۰

و فرگوسن .)44۵ :1983 ،
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شاید تایلر ( )1964اولین کس باشد که سع نمو از طریکق ریاضک مشککل برنامکهریکز
مصمرکز را حل نماید .او ر سصنران خو بکا عنکوان "خطکوط راهنمکا تولیکد ر یکک کشکور
سوسیالیسص " که ر  27سامبر سال  1928ر انجمن اتصاا آمریکا ایرا نمو  ،نشان ا که
محاسبات اتصاا را با اسصفا ه از جدول حسابدار ککه او آن را "جکداول ارزشکیاب عوامکل"
نامید ،تابل اجرا اس ؛ که از نظر مقدار کم  ،شامل ارزشیاب نسب تمام عوامل تولیکد اسک .
تایلر معصقد بو که سوسیالیزم م بایسص بر اساس فرو هر ککاال و خکدمات بکه تیمصک ککه
مصناس با هزینه تولید آن اس  ،سازمانده شو که با اسکصفا ه از جکداول حسکابدار تکدوین
شده ،انجام پییر .
1

اتصاا ان فرانسو آالیس با تأکید بر تئور تعا ل عموم  ،به ایکن نصیجکه مک رسکد ککه
اصول اساس سازمانده یک اتصاا با برنامهریز مصمرکز را م توان از مدل والراس بکه سک
2

3

آور ( سکوتو  .)18۵ :2۰1۰ ،برخک اتصاککا انان ماننککد وار ( )1967حصک بککه ایککن نصیجککه
م رسند که چنین سیسصم از اتصاا بازار واتع کارآمدتر اس و ر آن ،مبا له بهطور مدام
جریان م یابد و برخالف تیم ها بکازار واتعک اسک ککه "تیمک هکا غیکر تعکا ل " یکا
"تیم ها غلط " هسصند .ر واکن به این نظریات پریبکرام ( )1983چنکین بیکان مک ار :
" اسصان عجیب ر تاریخ منطق اتصاا رو ا ه ککه ر آن ،افککار را یککال تسکلیا تکال
برا از بین بر ن نظا موجو اتصاا شده اند؛ با این وجو  ،مصقاعکد شکده یکا چنکین وانمکو
م کنند که مصقاعد شده انکد ککه بکرخالف تجکارب تکاریص  ،الگکو سکازمانده یکک اتصاکا
"برنامهریز شده" را م توان از طریق مدل از نوع والراس ارائه نمو که ر آن اتکا بر نیروها
خو کار تعا ل گیاشصه م شو ".
ر این حال  ،کارآی تولید تح سیسکصا مالکیک ولصک نظکام سوسیالیسکص و اتصاکا
سرمایه ار تفاوت نم کند و این تعدیالت بر اساس آزمون و خطا انجام م پییر  .رحقیقک ،
اسکار النگ و لرنر موضوع آزمون و خطا ر سیسصا سوسیالیسص را حص منطق تر از نظریکات
نئوکالسیک م بینند؛ زیرا بر خالف نئوکالسیکها که شرایط تصیل را برا تعا ل رتاب کامل
مطرش م کنند که ر آن ،برابر تیم و هزینه نهای ر عمل امکان پکییر نیسک ؛ بکه لیکل
اینکه هیچ بنگاه یا فعال اتصاا از تیم تعا ل یا هزینه نهای خو اطالعک نکدار  .امکا ر
سیسصا سوسیالیسص  ،مدیران ر هها پایین موظفانکد ککه مرتک انک و اطالعکات خکو را
رباره تولید و ترکی عوامل تولید به مدیران ارشد منصقل کنند .مدیران ارشد از طریکق سکصور
به مدیران بص ها مصصلف تولید صنایع و شرک ها سصورالعمل الزم را موتصاً بکرا تعیکین
تیم و هزینه و ر نصیجه ،سصیاب به معا له برابر هزینکه نهکای و تیمک بکه مکدیران زیکر
1. Allais
2. De Soto
3. Ward
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مجموعه صا ر م کنند تا آنها مقدار کمی تولید را مصناس با سکطح حکداتل هزینکه مصوسکط
تعیین کنند .و برا کار خو توجیه عمل ارائه مک هنکد؛ و البصکه بکدیه اسک ککه ر ایکن
فرایند ،مدیران اشصباه کنند اما خطا مدیران به اشصباهات تیمص یا اخصالالت و انحرافات بازار
آزا تشبیه م شو که به صورت ا وار با سیکلها مصصلف تجار مواجه م شوند و یا بازار
با کمبو یا مازا مواجه م گر  .یعن کم تولید به معن فزون تقاضکا بکر عرضکه و فراوانک
تولید نیز برعکس به معن کم تقاضا نسب به عرضه تبیین م گر و ر نصیجه ،مانند بازار
اه
آزا  ،مصناس با وضعی  ،تعدیالت تیمص صکورت مک گیکر و تیمک افکزای یکا ککاه
م شو  .این وضعی ا امه م یابد تا نقطه تعا ل جدید ایجا شو .
 .3-1مشکالت اقتصاد نئوکالسیک و سوسیالیزم بازاری
اگرچه سوسیالیس ها توجیه تابل فهم را ارائه م کنند ککه راهحکل ریاضک تعکا ل را تفسکیر
م کنند ،اما مشکالت آنها از نئوکالسیکها کمصر نیسک  .برخک اشککاالت آنهکا بکا اشککاالت و
محدو ی ها و نارسای ها نئوکالسیکها مشابه و ر برخ موار مصفاوتانکد؛ امکا اصکوالً ،هکا
نئوکالسیکها و ها ،سوسیالیس ها سؤاالت نا رسص را مطرش مک کننکد :اول ،ایکن تاکور ککه
سیسصا سرمایه ار به تعا ل م رسد ،رس نیس و اصوالً تعا ل تنها ر یک وضعی ایسکصا
تابل تبیین اس و نه ر یک اتصاا پویا .مهمصرین ویژگ یک اتصاا آزا  ،پویای آن اس ؛ لیا
تاور یک جامعه سرمایه ار یا یک جامعه آزا ر وضعی تعا ل  ،اشصباه م باشد.
وم ،با تمرکز بر وضعی یا حال تعا ل ،نئوکالسیکها چنین فرض م کنند که فعکاالن بکا
اشصن اطالعات کامل ر مور توابع تولید یا مارف ،اهداف و تیدها ،یک مدل حداکثرکنندها
را نبال م کنند؛ رحال که آنچه مها اس  ،چگونگ رسیدن به تعا ل ر شرایط اطالعکات و
بازار ناکامل اس  .اگر کشور ر وضعی تعا ل ترار اشصه باشد که تحایل حاصل اسک  .لکیا
تأکید بر نقطه تعا ل عمالً موضوع بحث را از اصل ته م کند.
سوم ،آنها با اسصفا ه از فرمولها ریاض مدلها تعا ل را برتکرار مک سکازند؛ امکا ر آن،
روابط عل و معلول پنهان م ماند.
چهارم ،نا یده گرفصن عناکر زمکان :ر نظریکات نئوکالسکیک ،عناکر زمکان نا یکده گرفصکه
م شو  .رحقیق تمام نظریات نئوکالسیک ر یک مقطع و یک لحظه زمان اس  .اثرات تبل
و بعد نا یده گرفصه م شو ؛ رحال که مها برا یک اتصاکا ان ،تغییکرات و فراینکدها اسک .
برا مثال وتص که از تعا ل صحب م شو  ،تولیکد و ماکرف همزمکان و ر یکک زمکان اتفکاق
م افصد و عنار گیش زمان برا تولید از تاویر پاك م شو ؛ حص ذخیره کاالها سرمایها
نیز لحاظ نم گر و چنین معن م هد که تولید زمکان نمک بکر و مقکدار تولیکد و ماکرف
همیشه برابر اس  .مبا الت نیکز فقکط ا و سکصد اسک و هیچگونکه معاملکه اعصبکار صکورت
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نم گیر  .نمونه یگر نا یده گرفصن عنار زمان ،این اس که گفصه مک شکو سکصمز ککارگر،
بهره سرمایه و اجاره زمین و یا هزینه سایر عوامل تولید مصناس بکا ارز نهکای محاکول 1یکا
رآمد نهای محاول 2پر اخ م شو  ،رحال که م انیا ابصکدا ککارگر و سکرمایه و یکا سکایر
عوامل به کار گرفصه م شوند تا محاول تولید کنند که ر آینده به فرو برسد ککه ر مکور
محاول نهای یا تیم آن هیچگونه اطالع و اطمینان نیس ؛ حکال آنککه پر اخک سکصمز ،
هزینه سرمایه ،اجاره زمین و هزینه عوامل باید حاال از پساندازها تبل یا اسصقراض از سیسصا
بانک پر اخ گر  .به عبارت یگر ،امروزه هزینه صورت م گیر تا ر آینده رآمکد یکا سکو
به س آید .ر یک اتصاا آزا  ،هیچ تضمین برا موفقی وجو ندار  .و چنکین نیسک ککه
این اتفاتات بهطور همزمان باشند؛ بنابراین کس راجع به بهره ور نهای نیرو کار یا سکرمایه
چیز نم اند که مصناس با آن بصواهد سصمز ککارگر را تعیکین و یکا پر اخک نمایکد و یکا
اجرت سایر عوامل بر آن اساس تعیین و پر اخ گر .
پنجا ،نا یده گرفصن انگیزه انسان  :ر حقیق  ،مهمصرین ویژگ علا فیزیک ،آزمون پییر
و تجرب بو ن آن اس که نظریات نئوکالسیک با مدلساز غیر واتع از آن پیرو م کننکد.
رفصار انسان از مصغیرها فیزیک مصفاوت اس  .واتعی آن اس که اتصاا مربکوط بکه فعالیک
انسانها و روابط مصقابل آنها اس  .روابط انسانها با روابط اشیا بکا هکا تفکاوت اساسک ارنکد.
اسصفا از مدلها باید ر جه تبیین واتعیات باشد و بصواند یک عارضه را تشریح یا پی بینک
کند (هایک . )۵2۰ :194۵ ،3ر بیشصر موار مدلها اتصاا تا ر به تبیین واتعیات نیسکصند
و توانین فیزیک مصاوصاً تانون اول و وم ترمو ینامیک را نم تکوان ر مکور اتصاکا بکهککار
گرف  .اهمی اتصاا ر آن اس که چیز را توضیح م هد ککه ربکاره آن ،سکایر رشکصههکا
سکوت کر هاند و آن تلمرو ارا ه و هدف انسان اس  .نیا واتع فراتکر از چکارچوب نظریکات
اتصاا اس و شامل موضوعات بسیار زیا اس که فراتر از حوزه ابزار اندازهگیکر اتصاکا
اس  .یک عنار اساس ر واتعیات اتصاا وجو ار که نم توان آن را نا یکده گرفک و آن
مربوط به برنامهها و انگیزهها انسان اس  .بدون توجه به انگیزهها و اهداف انسکان نمک تکوان
مسائل اجصماع را به رسص تشریح و برا مشکالت آن راهحل ارائه نمو  .تشریح فیزیک یک
پل یا یک چک یا یک تاشق ،کمک زیا به رك ما از الیل ایجا و عل شکلگیکر آنهکا
ر مور شکل نها ها و سازمانها صا ق اس  .آنچه مهکا اسک ،
نم کند .همین نیز کا و بی
هدف از شکلگیر آنها اس  .یک چک فراتر از یک سصه و یک سر فلکز اسک  .توجکه بکه
انگیزهها انسان کمک بیشصر بکه رك مکا از نیکا واتعک مک کنکد .الخمکان )1986( 4از
اتصاا انان م خواهد نیا واتع را از نظر انگیزه ها انسان تابل فها نماینکد .بکه عقیکده او
1. Value of Marginal Products
2. Marginal Revenue Product
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4. Lachmann
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"وظیفه علا ،تشریح و توصیف واتعیات اس  .اگر واتعیات شکامل چیزهکا بیشکصر از نیکا
خارج اس  ،ر آن صورت ،علم که خو را محدو به نیا خارج م کند ،ناکامل اس ؛ یعن
همه چیزهای را که وجو ار  ،ر بر نم گیر ".
ششا ،هر و مکص فکر نئوکالسیکها و سوسیالیزم بکازار بکا اسکصفا ه از ریاضکیات بکه
راهحل تعا ل یکسان م رسند و آن ،برابر تیم با هزینه نهای اس ؛ اما تأکید بر معکا الت
ریاض تعا ل موج انحراف هر و نظام فکر از بازار آزا م گر که ر آن ،از طریق مبا له
آزا و اوطلبانه طرفین تجار  ،تیم ها تعیین م شکوند .بنکابراین نئوکالسکیکهکا بکر خکالف
ا عای که م کنند ،با همان مشکل مواجه هسصند که سوسیالیس ها با آنها مواجه بکو ه و آن،
اتصاذ مدلها ریاض برا مهندس اتصاا  -اجصماع و نا یده گرفصن آزا عمل افکرا ر
فرایند بازار و نق کارآفرین ر یک اتصاا آزا اس  .واتعی آن اس که نم تکوان پکییرف
که سیسصا اتصاا آزا و اتصاا سوسیالیسص تفاوت زیا ندارند و یا تفاوت آنها خیلک مهکا
نیس و یا تغییرات ناچیز اس ؛ برعکس ،تفاوت زیا اس که نئوکالسیکها و سوسیالیسک هکا
هرکدام به نوع تا ر به رك آن نیسصند .واتعی آن اس که تغییکرات زیکا ایجکا خواهکد
کر  .لغو و یا تضعیف حقوق مالکی ابزار تولید یا عوامل تولید ر نظکامهکا سوسیالیسکص بکر
کارآی و تصای منابع تأثیر م گیار  .همچنین تیمک هکا سکصور و تیمک هکای را ککه
نئوکالسیکها مطرش م کنند و یا آنها را ا ه شده فرض مک کننکد ،بکا تیمک هکا آزا یکک
نیسصند .رحقیق  ،تیم های را که طرفین خریکدار و فروشکنده ر یکک بکازار واتعک تعیکین
م کنند" ،تیم ها بازار " اند و تیم ها بازار  ،تیم ها تعکا ل نیسکصند .لکیا رویککر
هر و مکص فکر با یک اتصاا آزا ر تضا اس .
هفصا ،بحثهای را که میزس و هایک به نفع اتصاا بازار مطرش کر هاند ،اساساً از چیز
که سوسیالس ها و نئوکالسیکهکا مک گوینکد ،مصفکاوت اسک  .بکرا مثکال ،نئوکالسکیکهکا و
سوسیالیس ها ر توجیه مالکی خاوص بحثهای مطرش م کنند که مصفاوت از اتصاا انان
مکص اتریش اس  .نئوکالسیکها چنین توجیه م کنند که مالکی خاوص موجک رتابک
م شو و رتاب به کارآی ایدهال بهینگ پارتو م انجامد؛ رحال که مسکاله اتصاکا آزا ایکن
نیس که رتاب موج بهینگ ر ترکی منابع م گر ؛ بلکه نشان مک هکد ککه ایکن یکک
فرایند پویا اس که جامعه را هماهنگ م ساز  .بحث اصل ایکن نیسک ککه سیسکصا رتابک
کامل بهصر از انحاار اس ؛ بلکه بازار آزا و مبا له اوطلبانکه بهصکر موجک همکاهنگ طکرفین
تجار شده و به همه نفع م رساند .لیا این بحث با آنچه ر کصکابهکا رسک نئوکالسکیک
ارائه م گر  ،مصفاوت اس ؛ رویکر که ،ها ب ارتباط و ها ،اشصباه اسک (نلسکون.)1981 ،1
واضحترین نشان اینکه "تئور رفاه" نئوکالسیک  ،غلط اسک  ،ر ایکن واتعیک نهفصکه ککه بکه
1. Nelson
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صورت مصناتض این ایده را تقوی نمو ه اس که از طریکق مکدلهکا و رو هکا آن ،مککانیزم
تصای منابع را م توان ر یک سیسصا سوسیالیسص و برنامهریز شده بدون بازار به همکان
رو انجام ا که ر یک اتصاا نئوکالسیک انجام م شو  .تئور تعا ل و اتصاا رفاه که ر
جه تشریح نظریه اثبات رباره کارکر بازار مطرش بو ه از طریق رو ها و مدلهکا ریاضک
ر هر و سیسصا گر ید که عمالً موج بیرون ککر ن
تبدیل به ابزار برا محاسبه اتصاا
1
هر و فرایند بازار و کارآفرین از اتصاا شده اس (برنهلوز .)1987 ،
یکینسون )1939( 2از این ایده شروع م کند :ر حال که از نظر بحثها نظر خیلک
مشکل اس که یک سیسصا معا الت همزمان والراس را فرموله نمو امکا ر عمکل موضکوع را
م توان تا حد زیا از طریق فرایند گروه ساز با ترار ا ن کاالها و خدمات که به ها خیلک
نز یک باشند ،ر یک گروه م توان سیسصم از معا الت تابل کنصرل را برترار و حل نمو  .و از
این طریق بدون توجه به فرایند بازار از طریق ریاض م تکوان فراینکدها سکنص تیمک هکا
مناس را ر یک اتصاا سوسیالیسص همانند اتصاا سرمایه ار مور اسصفا ه برنامکهریکز
ترار ا  .البصه اشکال که ر اینجا وجو ار و کمصر بدان توجه م شو  ،به این مساله مربکوط
اس  :مدل تعا ل عموم که بهوسیله والراس و پارتو ارائه شده ،صرفاً یک مدل مشابه رسکم
اس که ر آن ،تنها مطالب که نویسندگان ارائه م کنند ،این اسک ککه آن نکوع اطالعکات را
ارائه م هند که برا برترار تعا ل الزم اس و نه مطلب یگر! اگرچه یکینسکون از جملکه
کسان بو که کاربر ریاضیات را ر مدلها سوسیالیسص مطرش و پشکصیبان مک ککر  ،امکا
بعدها نظریه خو را تغییر ا و اشصباه را ر آن ید که "خو ا هها که باید ماشکین معکا الت
را تغییه کنند ،بهطور مداوم تغییر م کنند" ( یکنسون .)1۰4 :1939 ،همانگونه که م انیا،
این تیقاً بحث اس که سالها مکص اتریش مطرش کر ه اس .
همچنانکه م انیا ،مدلها تعا ل ایکدهآل ،مارکسیسکص اسک ککه از طریکق سیسکصا
برنامه ریز مرکز عمل م گر (بوکمن 2۰11 ،و سوتو .)191-17۵ :2۰1۰ ،بعدها تئور ها
زیا  ،شرایط تعا ل را رسماً تبیین نمو ند و مدل تعا ل مرسکوم گر یکد .ایکن مسکاله از نظکر
بحثها نظر بدون اشکال یده م شد؛ زیرا شباه مدلها سوسیالیسکص و سکرمایه ار
از نظر راهحل ریاض تفاوت ندار و شباه آنها زیا اس  .محققان مصصلف تنهکا مشککل را ر
ضرورت حل معا الت مصنوع و پیچیده و گسصر ه ریاض م یکدهانکد (تکایلر۵4-41 :1964 ،3؛
ویزر و لیندال .)73-69 :197۰ ،4ر بیشصر مواتع چنین گفصه م شو که نارسای فعل نظریات
نئوکالسیک ر تبیین واتعیات ،ریشه ر مشکالت ار که به مرور با اصکالًش نظریکات و بهبکو
1. Bernholz
2. Dickinson
3. Taylor
4. Wieser & Lindahl.
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مداوم سطح تکنولوژ و ظرفی کامپیوتر و یگر نرمافزارها و سص افزارها بر طکرف مک شکو .
کن ارو گفصه اسک بکا پیشکرف تکنولکوژ و عرضکه کامپیوترهکا پرسکرع یگکر ،توسکعه
برنامهریز ریاض و برنامهریز مصمرکز کار شوار نصواهد بو و ر حقیق چنکین بکه نظکر
م رسد که با انصصاب رس الگوریصا مصمرکز مناس م توان کار بکازار نکامصمرکز را انجکام ا
(آرو.)۵ :1974 ،1
یک از اشکاالت که ر اینجا وجو ار  ،آن اس که مشککل راهحکل ریاضک را صکرفاً بکه
ر
شوار عمل حل معا الت محدو م کنند؛ یعن گفصه م شکو ککه محاسکبات اتصاکا
تئور  ،رس  ،اما حل مشکالت سیسصا معا الت ر عمل شوار اس  .این بحث نیز ر اسکاس
اشصباه اس ؛ زیرا تئور را با تحلیل تعا ل برابر م کند که صحیح نیس  .نکاممکن محاسکبات
اتصاا که هایک و میزس مطرش کر ه اند ،مربکوط بکه مشککل عملک و نکا ممکنک محاسکبه
اتصاا به صورت جبر نیس بلکه مربوط به این تاور غلط اس که آژانکس هکا مرککز
برنامهریز یا مسؤوالن کنصرل چنین فرض م کنند که اطالعات ذهن و عمل را که ر ذهکن
میلیونها انسان پراکنده هسصند را م توانند تحایل کنند؛ ر حال که چنین نیسک  .ا ه هکا
میزان معا الت را تعیین م کنند .از آنجای که هر تامیم تح تأثیر ا ه ها تکرار ار ککه
معلوم و مشص نیسصند ،لیا مشکل عمل حل سیسصا معکا الت از آنچکه گفصکه شکد ،ماهیک
مصفاوت ارند .حجا این عملیا ت ریاض بسصگ به تعدا مجهوالت ار که باید تعیین شکوند
و تعدا آنها معا ل تعدا کاالهای اس که حاال باید تولید شوند .این یعن برا هکر تاکمیم
تعدا ب شمار معا له باید حل شکو ؛ ککار ککه تمکام طکول عمکر یکک انسکان کفکاف آن را
نم هد .سیسصا ها پیشرفصه کامپیوتر نیز کمک چندان نم کنند؛ زیرا آنها نم توانند کار
کارآفرین انجام هند (هایک.)21۰ :197۵ ،2
لئون اولین تاض بو که نظریه میزس ر مور ناممکن محاسبات اتصاا سوسیالیزم را
تأیید نمو  .او نوش " :این یک مور خاص اس که همه مک پییرنکد ککه هکیچ تکانونگکیار
نم تواند بدون نوع همکار از طرف تمام کسان که ذ نفع هسصند ،از سو خو رباره رفصار
واتع همه مر م ر روابط روزانه بسیار زیا که با ها ارند ،تانون وضع کنند .هیچ صکندوق
رأ گیر عموم  ،هیچ رفراندوم و هیچ مشاورها نم تواند تانونگکیاران را ر وضکعیص تکرار
هد تا این توانین را وضع نمایند یا مدیران اتصاا برنامهریز شده را ر وضعیص ترار هد ککه
بصوان ند کل عرضه و تقاضا همه کاالها و خدمات را تعیین نمایند .رفصار واتع مر م بکه نحکو
اس که آنها بهطور مدام خو را با تغییر شرایط سازگار م سازند .بهعالوه رفصار واتعک را نبایکد
با ابراز عقیده و بیان همانند ا عاهای که ر نظرسنج ها ر را گیر یا تحقیقات مشکابه ابکراز
1. Arrow
2. Hayek
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م گر  ،اشصباه گرف  .اینها بیان شفاه تمایالت و خواسصهها هسکصند ککه نبایکد بکا تقاضکا
مؤثر ر بازار اشصباه گرفصه شو " (لئون  1969 ،1و آرانسون.)1988 ،2
ایده اصل انصقا بر سوسیالیزم این اس که هیچ شص یا گروه از اشکصاص نمک تواننکد
چنان حجا عظیم از اطالعات یا انک الزم بکرا سکازمانده اجصمکاع یکک جامعکه را بکه
صورت هماهنگ از طریق جبر و سصور به س آورند .انسانها آزا از طریق رفصارهکا خکو
ر چارچوب نها ها جامعه مدن به بهصرین شکل رفصار خو را با ها هماهنگ م سازند.
هایک ر مقالها به این مساله اشاره م کند که مشکل اصل راهحکل ریاضک ر آن اسک
که تجریدات معمول نظر مور اسصفا ه ر تشریح تعا ل ر یک سیسصا رتکابص ر برگیرنکده
این فرضیه اس که امنها از اطالعات فن ا ه شده اس  .نیاز به تأکید نیسک ککه ایکن
ایده حص ر مور ان های که گفصه م شو ر هر لحظه از زمان وجو ار  ،عبث اس ؛ اما
بص اعظا اطالعات را که ر عمل اسصفا ه م گر  ،به هیچ وجه به شکل آما ه وجو نکدار .
لیا مشکل بنیا که محاسبات اتصاا ایجا م کنند ،تیقاً ککار بکا حکل جبکر سیسکصا
معا الت ندار (هایک.)212 :197۵ ،
اما فیلسوف و ریاض ان مشهور برتراند راسل ر مور یک از اشککاالت ککاربر ریاضکیات
هشدار ا ه و گفصه اس "تمام انش که ریاضیات و منطق ارایه م کند ،فرض اس و بکه مکا
م گوید اگر چیز صحیح باشد ،ر آن صکورت چیکز یگکر هکا صکحیح اسک "( .مورهکد،3
 96 :1992و یانگالمکو)7۵ :2۰11 ،4
بالت )1983( ۵ر این باره م نویسد :به هکر حکال ،ریاضکیات منطکق خکاص خکو را ار .
شص از یک مجموعه فرضیات شروع ،و از توانین منطق اسصفا ه م کند تا اثرات آنها را نصیجه
بگیر  .وتص که الیل منطق به مسائل خارج از ریاضیات مربوط شو  ،نصیجه بهصکر از فرضکیات
اولیه نصواهد بو ".
به عبارت یگر ،اگر فرضیات غیر واتع باشند ،یعنک از نیکا واتعک جکدا باشکند ،ر آن
صورت نصایج نیز غیر واتع خواهد بو .
ر حقیق بزرگصرین خطر کاربر رو ریاض ر اتصاا  ،این اس که باعث م شو مشکل به
ا ه نشو  .یک از مهمصرین اثرات معکوس "راهحل ریاض " که تکایلور و
معن واتع تشصی
یکینسون رباره محاسبات سوسیالیسص مطرش کر ند ،این اس که این راهحل موج انحراف
توجه شرک کنندگان به سم مشکل اتصاا ایسصا م گکر  .اینککه آیکا محاسکبات اتصاکا
تح شرایط ایسصا و با فرض وجو تمام اطالعات الزم با کمک ریاضکیات امککانپکییر اسک یکا
1. Leoni
2. Aranson
3. Moorehead
4. Yeunglamko
5. Blatt
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خیر؟ بحث یگر اس  .از این نظر "راهحل ریاض " اهمی بحث نظر موضکوع را ،ککا بهکا
ا ه و موج انحراف افکار از مساله بنیا اتصاا به چگونگ حل معا الت تنکزل ا ه اسک .
ر حال که مساله اتصاا اساساً یک بحث نظر و مربوط به پویای اتصاکا و نکاممکن انجکام
ر نبو ن کارآفرین بکه عنکوان پکی برنکده فراینکد بکازار اسک ؛ زیکرا تنهکا
محاسبات اتصاا
کارآفرین اس که بهطور مداوم اطالعات عمل و پراکندها را که برا تصمین بازار هزینکه و
منفع بازار ضرور هسصند ،کشف م نمایند.

 .3-2مکانیزم قیمت
اهداف بنیا مدلها نئوکالسیک و سوسیالیسص  ،تعیین تبل مجموعکه ا از تیمک هکا
تعا ل اس  .به عبارت یگر ،تبل از اینکه بازار بصواهد به صورت خو جکو تیمصک را تعیکین
کند ،تال م شو تا راهحل از تبل برا هماهنگ تمام برنامه ها فعکاالن اتصاکا برتکرار
نماید و لیا فرایند هماهنگساز بازار از طریق کارآفرین را که ماهیصکاً بکه صکورت مابعدواتعکه
اس و نیروها کارآفرین آن را به حرک وا م ارند ،غیر ضرور م ساز  .به طکور خالصکه،
هدف از مدلساز اتصاا چیز غیر از جایگزین مکانیزم نیسک ککه فراینکدها رتکابص
کارآفرین را با یک سیسصا مصمرکز جامعکه جکایگزین نمایکد تکا جامعکه را از تبکل مهندسک و
هماهنگ ساز .
از نظر نئوکالسیکها ،تیم ها معموالً " ا ه شده" فرض م شوند و هر تغییر ر تیم ها
از بیرون صورت م گیر که نسب به آنها شرک کنندگان بازار واکن نشکان مک هنکد .ر
مکص اتریش  ،تیم ها بر اثر رویاروی و مقابله نیروهای بازار بکه سک مک آینکد .آنهکا بکرا
تیم باها چانهزن م کنند .ر مکص اتریش تأکید بر منطق و فرایند شکلگیر تیمک هکا
اس و نه تیم نهای تعا ل ؛ یعن هدف تئور تشریح فراینکد اسک ککه ر آن تیمک هکا
ظاهر م شوند ،تغییر م کنند و تعدیل م گر ند تا نهایصاً تیم ها بکازار را مک سکازند؛ امکا
تیم ها بازار تیم ها تعا ل نیسصند.
نئوکالسیکها با مدلساز ریاض اغل چنین فرض م کنند که تیم ها و هزینه ها بکه
وسیله تقاطع منحن ها و توابع تعیین م شوند و نه از طریکق سلسکله مراتک اعمکال و روابکط
مصقابل انسان  .آنها ممکن اس که چنین تاور کنند که توابع را ککه بکا آنهکا ککار مک کننکد،
واتع و تابل شناسای هسصند؛ اما ر نیا واتع تیم هکا ا ه شکده و مشکص نیسکصند و
ثاب ها نم مانند .همین نیز ر مور کیفی کاالها و هزینه ها صدق م کند.
حص اگر چنین تاور کنیا که تغییر از سیسصا سرمایه ار به سوسیالیزم یا از تیم هکا
آزا به تعا ل نئوکالسیک  ،هیچ تغییر ر سیسصا تیم ها ایجا ننماید ،بهندرت کمبکو یکا
مازا کاالها که مدنظر برنامه ریزان اس  ،مشکابه تیمک هکا ر بکازار آزا خواهکد بکو  .نکوع و
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کیفی کاالها جایگزین و میزان کش تقاضا مارفکنندهها نسب بکه کاالهکا مصصلکف،
عمالً کار برنامهریز را شوار م ساز  .کمبو ها مشص نم شوند و لیا تیم ها نمک تواننکد
به رسص واکن نشان بدهند و عمالً ر مکانیزم تیم ها اخکصالل ایجکا مک گکر  .مشککل
یگر سوسیالیزم بازار این اس که اساساً کمبو ها یا مازا ها چگونه به کمیصه مرکز انصقکال
ا ه م شو  .اگر کمبو باشد ،مدیران برنامهریز باید تامیا بگیرند که تیم را باال ببرنکد یکا
ا یا تولیکد را ککا
هند و برعکس ،ر هنگام فراوان  ،آیا باید تیم را کاه
تولید را افزای
کر  .این مشکل اطالعات چگونه حل م شو  .وتص که کمبو ها و فراوان ها به صورت معمول
همانند نوسانات ا وار ر یک اتصاا آزا  -رآیند ،ر آن صورت ،مر م به تجربه مک فهمنکدکه باید خو را ر مقابل این نوسانات حفاظ کنند و لیا خریدها احصیاط را انجام م هند.
باید توجه اش که کاالها و خدمات به صورت یک مجموعه ایزولها نیسصند که کمبو هکا
یا مازا ها تنها تیم خو آنها را تح تأثیر ترار م هد بلکه آنها ر ارتباط با کاالها و خدمات
یگر هسصند و تیم ها نسب آنها تغییر م کنند و کل ساخصار تیمص را تغییکر مک هنکد
که کار برنامهریز را مشکل م ساز .
 .4طرح سؤاالت غلط
به عقیده او ریسکول ،مهمصرین خطا این نویسندگان ر نوع پاسص نیس که آنها به مساله
م هند ،بلکه به سؤال اس که آنها مطکرش مک کننکد .از نظکر او ،لیکل اصکل اینککه اغلک
اتصاا انان رك رسص از بحثها نظر بر علیه سوسیالیزم و یا اتصاا نئوکالسیک ندارند،
این اس که آنها سؤاالت غلط را مطرش م کنند .اغل این مساله را مطرش م کننکد ککه اگکر
یک تزار اتصاا اطالعات الزم را اشصه باشد ،آیا م تواند منابع را به صورت کارآمد تصاکی
هد؟ پاسخ به آن سؤال البصه "مثب " اس  .لیا ر اسطورهشناسک تکاریخ اتصاکا  ،مکدافعان
سوسیالیزم با نشان ا ن راهحل یکسان با نئوکالسیکها ر برترا شرایط تعا ل از نظر ریاض
ظاهراً از این اعصبار برخور ار گر یده اند که نظریات هایک و میکزس را ر رابطکه بکا نکاممکن
محاسبات ر سیسصا سوسیالیسص ابطال نمایند .اما آنها همان اشصباه را مرتک شدهانکد ککه
اتصاا انان نئوکالسیک چار آن هسصند و ر حقیقک نصوانسکصند نظریکات میکزس و هایکک و
یگران را مر و نمایند .کار که آنها انجام ا ند ،این اس که به سؤال مصفاوت و نامناس یا
ب ربط پاسخ گفصه اند" (او ریسکول.) 3۵2-34۵ :1989 ،1
از نظر علم  ،سؤال رس ر رابطه با محاسبات اتصاکا و راهحکل ریاضک بکرا تعکا ل
چیز نیس که نظریهپر ازان سوسیالیسص و نئوکالسیک بیان م کنند ،مبن بر اینکه آیا از
نظر جبر یا مدلها ریاض  ،امکان حل فرمکول هکا ریاضک تکدوین شکده بکا فکرض وجکو
1. O’Driscoll
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اطالعات کامل امکانپییر اس یا خیر؟ بلکه برعکس ،مساله این اس که آیکا از نظکر منطقک و
عقل و بحثها نظر اصوالً اطالعات الزم برا فرموله کر ن ایکن معکا الت سک یکافصن و
تابلی کم شدن ارند یا خیر؟
بنابراین سوسیالیس ها و اتمار نئوکالسیک آنها مرتک خطا شکدهانکد ،وتصک ککه مسکاله را
ر نظر م گیرند؛ بکدون اینککه بکه
صرفاً مشکل عمل حل سیسصا معا الت پیچیده و مصعد
این مساله توجه کنند که مدلساز آنها از نظر بحثها نظر غیکرممکن اسک  .ایکن اشکصباه
بزرگ اس که مشکل اتصاا را صرفاً ر حل معا الت ریاض م بیند؛ ر حال ککه موضکوع
مصکرب و
چیز یگکر اسک  .اگرچکه میکزس ککاربر ریاضکیات را ر حکوزه هکا اتصاکا
ویرانکننده م اند .این موضوع ر ارتباط با محاسبات مدلها نئوکالسکیک و سوسیالیسکص
بیشصر نمایان م گر  ،مصاوصاً وتص که ببینیا مدلهکا و رو هکا ریاضک فراینکد بکازار را
نا یده م گیرند و ر برابر مشکالت بحث ها نظر بنیکا نظیکر ایکن مسکاله ککه ر غیکاب
آزا مبا له و کارآفرین ر جامعه ،هماهنگ چگونه صورت م گیر  ،پاسص ندارند که ارائکه
نمایند .میزس ر مهمصرین اثر خو م نویسد" :رو ریاض م باید مکر و انسکصه شکو ؛ نکه
تنها به لیل اینکه عقیا اس بلکه به این لیل که اساسکاً رو نا رسکص اسک ؛ بکا فرضکیات
غلط شروع م کند و به نصایج اشصباه م رسد .اسصداللها نه تنها ب حاصل اس بلککه فککر
انسان را از مطالعه مسائل واتع به انحراف م کشاند و ر روابط ،عارضههکا مصصلکف اخکصالل
ایجا م کند" (میزس.)3۵۰ :1998 ،1
برنولز )1987( 2م نویسد" :با توابع تولید مصفاوت و مصغیر انکدازه بنگکاه و سکاخصار صکنع
مشکل م شوند .کاالها جدید و تغییر ر ترجیحات نیز مشکلساز مک گر نکد و بنگکاههکا یکا
صنایع باید گسصر یا محدو ساز را پیشه کنند و یا منحل شوند و یا بنگاه ها جدیکد خلکق
شوند .تح چنین شرایط هیات برنامهریز مرکز به لیل ماهی و پیچیدگ شرایط ،تا ر
نصواهد بو از تبل اطالعات الزم برا یک برنامه تابل اتکا را به س آور  .لیا اگر برنامهریز
مصمرکز مور اسصفا ه ترار گیر  ،محاسبات عقالی با شکس مواجه م شو ".
میزس ( )1998م نویسد" :تناتض برنامهریز ر آن اس که به لیکل نبکو ن محاسکبات
اتصاا  ،ول نم تواند برنامهریز کند چیز که اتصاا برنامهریز نامیده مک شکو  ،اصکالً
اتصاا نیس  ،بلکه یک سیسصا طبقهبند ر تاریک اس  .اشکاره بکه انصصکاب عقالیک  ،ابکزار
مناس برا بهصر رسیدن به اهداف نم شو  .چیز که برنامهریز آگاهانکه نامیکده مک شکو ،
تیقاً عنار آگاه را از برنامه حیف م کند".

1. Mises
2. Bernholz
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اتصاا انان نئوکالسیک و سوسیالیسص ر ارائه راهحل یکسان تعا ل مرتک اشصباه مشابه
و رك نا رسص از فرایند بازار و نق کارآفرینان اتصاا شدهاند .آنها یک موضکوع اساسک و
نظر مهم را نا یده م گیرند و آن چگونگ سصیاب به اطالعات حیات و عملک مکور نیکاز
برا طراح معا الت اس  .این ان و اطالعات ،همواره ر ذهن میلیونها فعال اتصاا بکه
صورت انفرا و پراکنده اس  .همانگونه که هایک گفصه اس  ،انش را که شکرک کننکدگان
ر بازار ارند ازآن نوع انش نیس که وار ا هها آمار شو ؛ ماهی آنهکا بسکیار مصفکاوت
اس و از یک فر به فر یگر فرق م کند .ر حقیق  ،هزینکهبکر بکو ن اطالعکات نیسک ککه
اهمی ار  ،بلکه پراکندگ اطالعات و ان زمان و مکان معین اس که اهمی ار و اینهکا
اطالعات نیسصند که آما ه عرضه توسط یگران باشند(هایک.)83-8۰ :1948 ،
ساموئلسون و نور هاوس )198۵ ( 1به نقل از سوتو )2۰1۰( 2بر اعصبار گفصهها میکزس و
هایک ر مور مشکل ان و اطالعات برا تدوین معا الت اذعان نمو ه اند .آنها ر زیرنکویس
کصاب خو م نویسند" :حص اگر کامپیوترهای مافوق سکرع تولیکد گر نکد ککه هکزاران بکار
بیشصر از امروز تدرتمند باشند ،بازها ما با مشکل یگر مواجکه هسکصیا ککه بکه هکیچ عنکوان
ا ه ها الزم برا حل مشکل پیچیده
نم توان آن را نا یده گرف  .ما حص کوچکصرین بص
تعا ل عموم را ر اخصیار نداریا" (ساموئلسون و نور هاوس198۵ ،؛ به نقل از سکوتو:2۰1۰ ،
 .)83۰البصه سوتو به رسص این مساله را تاسف بار م اند که ساموئلسون و نور هکاووس بکه
جا تأکید موضوع ر مصن کصاب ،آن را به صورت زیرنویس نوشصهاند ( سوتو.)126 :2۰1۰ ،
بنابراین اتصاا انان مرتک این اشصباه م شوند که تاور م کنند مسائل اتصاا فقط از
طریق حل سیسصا معا الت پیچیده و مصعد تابل حلاند؛ بدون اینکه به این مساله فککر کننکد
که سوسیالیس ها و نئوکالسیکها بکا مشککل بحکثهکا نظکر غلطک مواجکه هسکصند .لکیا
بزرگصرین خطر بهکارگیر مدلها تعا ل ر اتصاا  ،آن اس که مشکل واتع اتصاکا را ر
ابهام م گیارند و آ رس غلط به مشکل م هند.
هیکس )1937( 3ر این باره م نویسد" :اتصاا مدرن با خطر واتع ماکیاولیسکا رو بکه رو
اس ؛ یعن مشکالت اجصماع را به تکنیکها نسب م هد ،به جا اینکه تال شو مسائل
را بررس کند که زندگ خوب را برا عموم ر بر اشصه باشد".
اهداف بنیا مدلها نئوکالسیک و سوسیالیسص  ،تعیین تبل مجموعها از تیم ها
تعا ل اس  .به عبارت یگر ،تبل از اینکه بازار بصواهد به صورت خو جکو تیمصک را تعیکین
برتکرار
کند ،تال م شو تا راهحل از تبل برا هماهنگ تمام برنامهها فعکاالن اتصاکا

1. Samuelson & Nordhaus
2. De Soto
3. Hicks
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نماید و لیا فرایند هماهنگساز بازار از طریق کارآفرین را غیر ضرور م ساز ؛ که ماهیصاً به
صورت مابعدواتعه اس که نیروها کارآفرین  ،آن را به حرک وا م ارند.
به طور خالصه ،هدف از مدلساز اتصاا  ،چیز غیر از جایگزین مکانیزم نیس ککه
فرایندها رتابص کارآفرین را با یک سیسصا مصمرکز جامعه جایگزین نماید تا جامعه را از تبل
مهندس و هماهنگ ساز  .اما آنچه یک اتصاا آزا را از راه حلها نئوکالسیک و سوسیالیسص
ور م ساز  ،تأکید بر اطالعات ناکامل و فرایند غیر تعا ل بازار و آزا عمکل افکرا ر انجکام
فعالی ها کارآفرین اس .
ر اینجا ما باید آزمونها فکر انجام هیا .این یک مساله مها اس که ببینکیا تکا چکه
حد مدلهای که بر اساس این فرضیات ساخصه م شوند ،ر عمل با محدو ی ها جد مواجه
هسصند .شاید برا تئور ها این یک حسن باشد که تجرید باشند و بعض از ویژگ ها نیکا
پیچیده و غامض را نا یده بگیرند .اما اگر تجرید از آن نوع باشد که بکه جکا انکداخصن تشکصک،
بچه را بیرون بیندازند ،این به رك ما از واتعیات لطمه م زند و این اتهام را توجیه م کند ککه
اتصاا علم اس که از فرضیات غیر واتع گرفصه تا نصایج از تبل معلوم را بحث کند.
بهطور خالصه م توان گف که رویکر نئوکالسکیکهکا و سوسیالیسک هکا تقلیکد از علکوم
طبیع ر مدلساز ریاض برا مهندس اتصاا اجصماع اس که بکر خکالف لیبرالیکزم و
آزا اتصاا اس  .اها موار وجوه مشصرك این و نظکام را ککه ور از اتصاکا آزا اسک
م توان ر موار زیر خالصه نمو :
 .1با تقلید از علوم طبیع برا مهندس اتصاا اجصمکاع هکر و مکصک فککر بکا و
مشکل عمده مواجه هسصند :یک اینکه تنها مصغیرهکا تابکل انکدازهگیکر را گکزین
م کنند و سایر مصغیرها را نا یده م گیرنکد .تنهکا چیزهکا تابکل انکدازهگیکر کمک
شمار م شوند و یا ر نظر گرفصه م شوند .پارامصرها بکرا هکر و توابکع هکدف و
تیدها شامل مصغیرها مشص و آشککار اسک و مصغیرهکا بسکیار مهمک را نا یکده
م گیرند که مدیری تجرب آنها یا امکان کم ککر ن آنهکا شکوار یکا نکاممکن اسک .
مشکل وم وتص بروز م کند که آمارها تابل اعصما و اتککا نباشکند؛ یعنک وتصک ککه
چنین توجیه شو که هر عد بهصر از ب عد اس ؛ رحال که م انکیا بعضک از
مهمصرین موانع مدلساز اتصاا برا توسکعه و فقرز ایک و یکا ککاه نکابرابر  ،ر
حوزه های ترار ار که ر آن اندازهگیر هنوزخیل مشکل و یا احصمکاالً غیکر ممککن
(نظیر انگیزهها انسان  ،سصرس به اطالعکات و انک ککارآفرین  ،نها هکا ،تکوانین و
مقررات ،ارز ها اخالت  ،آ اب و رسوم ،توانین و مقررات و غیره) اس  .این فهرسک
از مسائل غیر کم نشان م هد که وسوسه انصصاب مصغیرها مکور نظکر بکه هزینکه
سایر مصغیرها احصماالً به الیل سیاس بکرا اجصنکاب از ایکن مشککالت (جانبکدار ر
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گزین مصغیرها یا چیز که ر ا بیات ریاض معروف به جانبدار بقا  1اسک ) اسک
(الصون و همکاران1996،2؛ منگل و همکاران 1984 ،3و والد .)1943 ،4امکا پایگکاه افکرا
ذ نفع را که از وضع موجو نفع م برنکد ،مسکصحکا مک نمایکد .رحکال ککه ر علکوم
مصاوصاً علا فیزیک معموالً به الیل رس چنین فرض م شو که هر عامکل مهمک
که حوا ث تابل مشاهدها را تعیین مک کننکد ،خکو نیکز مسکصقیماً تابکل مشکاهده و
اندازهگیر هسصند؛ اما ر مطالعه عارضهها پیچیده اتصاا مانند بازار که به اعمال
افرا زیا بسصگ ار  ،عمالً تمام شرایط که موجک ایجکا یکک واتعکه مک شکوند،
بهندرت تابل تشصی یا اندازهگیر هسصند.
 .2تمرکز نئوکالسیکها منحاراً به وضعی یکا حالک تعکا ل اسک و آنهکا چنکین فکرض
م کنند که فعاالن با اشصن اطالعات کامل ر مور توابع تولیکد یکا ماکرف ،اهکداف و
تیدها یک مدل حداکثرکنندها را نبال م کنند؛ رحال که آنچه مها اس  ،چگونگ
رسیدن به تعا ل ر شرایط اطالعات و بازار ناکامل اس  ،و اگر تعا ل برتکرار باشکد ککه
تحایل حاصل اس .
 .3آنها با اسصفا ه از فرمولها ریاض مدلها تعا ل را برترار م سازند .اما ر مکدلهکا
روابط عل و معلول پنهان م ماند.
 .4این مکات فکر عمالً وضعی ها تاریص را به سطح بحث ها نظر ارتقا م هند
که اگرچه ممکن اس ر بعض موار مها باشند ،اما نم توان اعصبار آنها را عموم و
جهان انس ؛ زیرا اطالعات و ان آنها مربوط به وره تاریص معین اس .
 .۵راهحل تعا ل ر هر و مکصک نئوکالسکیک و سوسیالیسک یکک اسک و آن ،برابکر
تیم با هزینه نهای اس  .لیا تأکید بر معا الت ریاض تعا ل موج انحکراف هکر و
نظام فکر از بازار آزا م گر .
 .5نتیجهگیری
اگرچه بر خالف سوسیالیسصها ،نئوکالسیکها ظاهراً بر یک اتصاا آزا رتابص مبصن بر مالکی
خاوص و محدو ی ول تأکید م نمایند .اما هر و مکص فکر ر عمل .با تقلیکد از علکوم
طبیع و بهرهگیر از مدلها ریاض تعا ل برابر تیم و هزینه نهکای را ر سکصور ککار
خو ترار ا ه ،کار که نئوکالسیکها به صورت فرض و غیر واتع و سوسیالیس ها بازار
1. Survivorship bias or Survival Bias or Selection Bias
2. Elton et al.
3. Mangel et al.
4. Wald
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از طریق سصور به مدیران شرک ها ،این برابر را بکر تکرار مک سکازند .نصیجکه عملک ایکن و
رویکر  ،ب توجه به ماهی اتصاا آزا و نق کارآفرین ر فرایند بکازار اسک  .واتعیک ایکن
اس که تیم ها نه ا ه شدهاند و نه توسط ول تعیین م شوند بلکه ر یکک اتصاکا آزا از
طریق مبا له آزا و اوطلبانه طرفین تجار  ،تعیین م گر ند .تاکیکد بکر مالکیک خاوصک و
رتاب به خاطر آن نیس که موج کارآی ایدهال بهینگ پارتو م گر ؛ بلکه آنچه مها اس
این اس که رتاب فرایند پویا اس که جامعه را هماهنگ م ساز  .بنابراین هدف این نیس
که نشان ا ه شو که سیسصا رتاب کامل بهصر از انحاار اس ؛ بلکه آنچه مطرش م شو ایکن
اس که بازار آزا و مبا له اوطلبانه بهصر موج هماهنگ طرفین تجار شده و به همکه نفکع
م رساند .لیا این بحث با آنچه ر کصابها رس نئوکالسیک ارائه م گر  ،مصفاوت اسک ؛
رویکر که ،ها ب ارتباط و ها ،اشصباه اس ر نصیجه نا یده گرفصن آزا عمل افرا و نق
کارآفرین ر فرایند بازار بر خالف لیبرالیزم و آزا اتصاا اس .
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