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 اهمیت و ماهیت از مختصری و شروع مصاحبه شرایط توصیف با کننده مصاحبه که است این بر رسم
 مجموعه، این ویراستار مقام در مورد این در حال، این با. نماید بیان را شونده مصاحبه کارهای
 پل - بزرگ مرد این آراء از مخود ارزیابی و مختصر شرح که است گستاخی کنم می احساس

 ک یماه هر تقریباً متوسط طور به (است گسترده بسیار ینقش و قلمرو. نمایم ارائه  را-ساموئلسون 
 آنها در وی که اقتصاد علم از هایی حوزه شناسایی امر همین و) اخیر سال پنجاه در تخصصی مقاله
 وی. هستند ای افسانه وی های کتاب شده، منتشر مقاله 550 بر عالوه. سازد می دشوار را نداشته نقش

 را آن درسی های کتاب من  اجازه دهندبنویسند را ملل قوانین هندخوا می که آنها«: گفت کباری
  » .بنویسم
 به تنها بنویسم، وی کارهای از مختصری شرح اینکه برای تالش جای به مقدمه این در

 نیویورک نیکواسکول دانشگاه طریق از که کنم  بسنده 1اقتصادی اندیشه تاریخ سایت از قولی نقل
  :است شده منتشر

 قرن دوم نیمه در اقتصاد علم اصلی جریان به دیگری فرد هر از بیش شاید ئلسونسامو پل"
 به نه ،)1948 (از اقتصاد علم اصول ترین کتاب موفق نویسنده  وی.است بخشیده شخصیت بیستم
 به وی درباره که چیزی هر دلیل به نتیجه در و -است اقتصاد علم )تثبیت( تجسم حق به که ناحق

  ".است شده بدنام ا یگرفته قرار ستایش مورد  است،شده مطرح نادرست ا یدرست

                                                            
1. The History of Economic Thought 
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 170 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 ترین عالی از کیی، )1947 (1 تحلیل اقتصادیومبانی تجربه   کتاب یعنی،ساموئلسون کار مشهورترین
. است زده کلید را ریاضی اقتصاد حوزه و نموده کمک نئوکالسیک اقتصاد بقای به که هایی کتاب

 اقتصادکالن در نئوکالسیک سنتز و خرد اقتصاد در 2پارتویی حیات یدتجد بزرگان از کی یساموئلسون
  . است جنگ از پس

 فهم کرد، تحصیل لئونتیف و تریشومپ نظر تحت وی که جایی هاروارد 1930 دهه نسل 3موفق جوان
 در  مشهور است که.ساخت می ای افسانه را وی فهم همین و داشت اقتصاد علم نظریه از آوری شگفت
 سر به ما دوران واسیلی، خوب، :پرسید و کرد لئونتیف روبه تریشومپ ساموئلسون، نامه پایان دفاع انتهای
 با را اقتصاد علم های دپارتمان ترین قوی از کی یکه جایی ،رفت تی آی ام به نوساموئلس پل است؟ رسیده

 نوشتن در وی همکار بعدها کسی که پیوست، وی به نیز سولو زود خیلی. داد شکل خود محوریت
  .شد مقاالت
 پرکارترین میان در و کتاب این در که است آن از بیش اقتصاد علم در ساموئلسون م مشخصهس

 وی مبانی کتاب در ساموئلسون نگاه از اقتصادی نظریه بیان شیوه. شود فهرست اقتصاد علم نویسندگان
 برای بعد به وی زمان از تواند می که کند می پیروی قاعده دو از ظاهراً وی شیوه. است شده داده توضیح
 حفظ و متغیرها تعداد کاهش یکی. شود بیان نئوکالسیک اقتصاد علم های ویژگی نمودن مشخص
  .سازی مقید  مدل به صورت یک مسأله بهینهبازنویسی و دیگر ساده اقتصادی روابط از حداقلی مجموعه

. است معتبر و مشهور) 1947 ،1938 (4هآشکارشد ترجیحات نظریه ارائه دلیل به خرد اقتصاد دروی 
) 1950 ،1937 (کپارچگی یقابلیت و مطلوبیت گیری اندازه از الؤس با وی مرتبط های تالش سایر و مورد این
 از استفاده همچنین وی. کرد هموار 7اوزاوا و 6نگرو -جورجسکیو ،5دبرو توسط آن توسعه برای را راه

 کارهای در پرثمری طور به که کرد معرفی خود 8"تناظر اصل" طریق از را ای مقایسه پویای و ایستا روش
 را آنچه وی ،همچنین. گرفت قرار استفاده مورد) 1944 ،1941 (اقتصادی تعادل پویای ثبات خصوص وی
   و) 1956 و 1950 ،1947 (داد بسط ،شود می نامیده 9"ساموئلسون-برگسون اجتماعی رفاه تابع" امروزه که

                                                            
1. Foundations of Economic Analysis 
2. Paretian 
3. Wunderkind 
4. Revealed Preference 
5. Debreu 
6. Georgescu-Roegen 
7. Uzawa 
8. Correspondence Principle 
9. Bergson–Samuelson Social Welfare Functions 
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 171 گو با پل ساموئلسونگفت

 دارد شهرت نئوکالسیک اقتصاد نظریه در 1"عمومی کاالهای" روی بر کار دلیل به نیز میزان همین به
  ). 1958 و 1955 ،1954(

 2پوشی  قضیه دلیل به مبانی او کتاب. بود دخیل نیز تولید مدرن نظریه تثبیت درهمچنین ساموئلسون 
. داشت) 1972 (فنی فتپیشر زمینه در نیز مهمی سهم. دارد شهرت تولید هزینه کامل نمودن مشخص و

 بدون" توجه جالب قضایای نخستین از کیی. است برانگیز بحث و مشهور سرمایه نظریه روی بر وی کار
 لئونتیفی های سیستم تحلیل در) 1953 (سولو با معروفش مقاله در و) 1951 (ساخت مطرح را 3"جایگزینی

 رابرت با "خطی ریزی برنامه" عنوان با وی )1958( مشهور مجلد در مقاله این. داد خرج به ابتکار
 فون خطی های سیستم شاهراه" فرض از روشنی معرفی آن در که شد تکرار سولو رابرت و 4"دورفمن
 سر بر مبریجک مجادالت در 5رابینسون جون اصلی مخالف ساموئلسون. مشاهده می کنیم را "نیومن
  ).1966 (شد مهربان وی با) لطف روی از و (نجامسرا و بود -)1962 (6نماینده تولید تابع معرفی – سرمایه

 قضیه برای لرنر از مستقل و 7ساموئلسون-استاپلر قضیه دلیل به الملل بین تجارت نظریه دروی 
 به و 8"انتقال مشکل" رفع) سرانجام (همچنین و) 1953 و 1949 ،1948 (عوامل قیمت برابرسازی

 موضوعات و) 1971 (مارکسیس ای و جریانات سرمایه مرتبط با رابطه مبادله مسأله در ترتیبهمین 
  .  شهرت یافته است)1958 ،1957 (کالسیک اقتصاد در دیگری
 جهانی سطح در حق به) 1939 (وی 9تکاثری -کننده تسریع کالن پویای الگوی اقتصادکالن، در
 با همراه ،همچنین). 1960 (فیلیپس منحنی از ساموئلسون -سولو الگوی مانند درست است، مشهور
 در بسیاری کاربردهای که است معروف 10"پوش هم های نسل" الگوهای سازی عمومی دلیل به آالیس
 طور به) 1965 (بازانه سفته های قیمت بر وی کار ،جوانب بسیاری از. است یافته اقتصادکالن و مدرن نظریه

) 1967 (11"سازی متنوع" زمینه در کارهایش. راند به جلو می مالی نظریه در را کارا بازارهای فرضیه ثرؤم

                                                            
1. Public Goods 
2. Envelop Theorem 
3. Non-Substitution 
4. Robert Dorfman 
5. Joan Robinson 
6. Surrogate 
7. Stolper–Samuelson 
8. Transfer Problem 
9. Multiplier–Accelerator 
10. Overlapping Generations 
11. Diversification 
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 172 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 نظریه در ساموئلسون پل ی کهبیشمار های نقش از. است مشهور نیز) 1969 (1"زندگی دوران پرتفوی" و
  . است شده قدردانی ،وی به 1970 نوبل جایزه ءاعطا با  ایفا کرده است،نئوکالسیک اقتصاد

طی  اقتصادکالن روند از قیدقی خالصه ممکن است گو، و گفت این درآمد پیش برای :بارنت
  کنید؟ بیان ما برای )1929 - 2003(های  سال

 و است مستندسازی نیازمند کار این ،اندازه از بیش سازی ساده از من درک با اما بله، :ساموئلسون
 در. نبود اقتصادکالن واژه ابداع به نیازی رفت می پایان روبه 1920 دهه که همچنان. شود انجام تواند می
 MV=PQ معادله براساس را قیمتی روندهای و سطوح ،بانکداری و پول های کتاب اروپا همانند یکاآمر

 تجاری های چرخه آموزشی های دوره مریکا،آ در ویژه به این، بر  عالوه. کردند می تفسیر فیشر -مارشال
 و شناسانه روان اعتماد ها، کسوف شناسی آسیب همانند که گرفتند نام نوساناتی دالیل گزینشی طور به

 در 1935 از قبل تا و شیکاگو 2میدوی کالج در. بودند متنوع ... و حد از کمتر و بیشتر گذاری سرمایه
 از 4هابرلر گوتفرید عمومی نظریه ابتدایی بررسی و 3میچل وسلی آماری توصیفات مجذوب هاروراد
 مانند ستارگانی نوشته ،5"بهبود رنامهب اقتصاد" عنوان تحت هاروارد  بچگانه کتاب. بودم نظامی های یگان
 ،ترتیب این به. شد خواهید همراه منتقدین با نیز شما ،آن از پس. بخوانید را چمبرلین و لئونتیف تر،یشومپ

  . شد خارج دور از هارواد گروه نخستین
ود جای خ تدریج به 6کالرک ام.جی و کالکی کان، مانند پیشگامانی با همزمان – کینز عمومی نظریه
 7دانان اقتصادکالن که- پیگو و ویکسل فیشر، مانند MV=PQ پارادایم بنیانگذاران همچنین،. را باز کرد

 تاریخ جزء مختلفی دالیل به موضوع این. درگذشتند اواخر همان در -بودند خود پیشینیان به نسبت بهتری
  . است اقتصادی

 سیاستی از ناشی جنگ از پس کاریبی که زمانی عنی یبود پریشان 1920 دهه اوایل در ویکسل
 مدارای. افت یافزایش نامید، 1914 از قبل پولی های تعادل به 1920 از پس بازگشت را آن وی که

 عمر آخر های سال در) 1865-1900 قیمتی کاهش طی حتی (پول خنثایی و 8سه قانون با وی طوالنی
 )1934-1929( های  سالرکود در او مالی های زیان نیز فیشر درخصوص. شد خارج دور از وی

 کاهش. نمود تعدیل ،هستند ثابت MV=PQ رابطه در تقریباً Q/V و V اینکه بر مبنی وی اعتقادات
                                                            
1. lifetime Portfolio 
2. Chicago Midway 
3. Wesley Mitchell 
4. Gottfried Haberler 
5. The Economics of the Recovery Program 
6. Kahn, Kalecki, and J.M. Clark 
7. Macroeconomists 
8. Say’s Law 
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 173 گو با پل ساموئلسونگفت

 نظریه از آمیز خصومت بررسی یک از پس پیگو. ساخت می برمال را موضوع این ها بدهی ارزش
 زیبایی شکل به) شد تکرار اه کالسیک و مارشال به کینز های گستاخی با بارها که (1936 در عمومی
  . کرد تأیید 1"بازنگرانه بینش کی: کینز عمومی نظریه" کتاب در را عمومی نظریه رویکردهای منطق

 چیزی همان کردند تعدیل خدایان آن آنچه زیرا ،کردم می کار دیرینه تاریخ این روی بر دقت به من
 ]احیا و [پیشنهاد مجدداً تجربی تاریخ و المعارف رهدای مقاالت در  آن را1950 دهه در فریدمن میلتون که بود
 های جانشین و پول در تکنیکی تغییرات زمان در تنها باهوش متفکری که است متناقض امری این. نمود
 که شدند مرتبط یکدیگر با مخابرات و تلفن طریق از "امن پولی بازارهای نقد وجوه" با نقد بازارهای -پول
 تغییر ها قیمت سطح روند به بسته سال ک یبرای  درصد1-15 بین ثابت قیمت با نقد یها تراز بهره های نرخ
 های قیمت با قرضه اوراق هزار ها ده و M17 ,..., M2 , M1 , M0( بردار با را M اسکالر واقعی طور به -کند می
 اشتباه مسیرهای در گرم خون با دانشمندانی که شویم می متأثر همه ما. کند می جایگزین) ای مزایده ثابت
 مشخص را هرکس های ویژگی که است انگیز تأسف انتخاب از نوع همان این. بروند فرو سوسیالیستی امید
 که شود می بیشتر زمانی تأثر این. کند می بندی شرط ... ایآفرینش  به اعتقاد ا یESP روی لجوجانه که کند می
 آن فروض اگر حتی کند، تبرئه را جاافتاده ای ظریهن تا پذیرد می را گرایی اثبات ساده نظریه نفر یک

 ک یویژه به. بپردازد حقایق برخی توصیف به تقریبی طور به تنها بتواند که هرجا تا ظاهراً و باشند غیرواقعی
 خطی های رگرسیون به آنها تقلیل با را رقیب های نظریه تا کند می تالش که است پذیر  آسیب زمانی دانشمند
 دو ا ینادرست های شرط پیش و خطی هم و 3جمعی هم ،2گرنجری علیت ساده محاسبات با شده سازی ساده
 M هم سیمز کریستوفر که زمانی ،به عنوان مثال. کند آزمون اقتصادسنجی  مطمئنهای شناسی روش از جین
 آیا که کند آزمون را موضوع این تا کند می معرفی 4چندگانه رگرسیون آزمون یک در را بهره نرخ هم و

M تغییر موجبP و Q/V یا Q پول عرضه از ثابت رشد نرخ ک یبا راستا هم سیستماتیک های شیوه به M1 
 به بهره  نرخ مختلف های نمونه در بنابراین شود، می سیاستگذاری برای بهینه راهنمایی مثابه بهشود یا خیر،  می

  . بهره نرخ بدون ا یتنهایی به M اینکه تا کند می کار بهتر M بدون و تنهایی
 ساختار اسطوره کنار در 1970 دهه در دیگری اسطوره. است آن خوردن دسر وجود دلیل

 و کرد می کار 6کاملوت در خوبی به که کینزگرایی. داشت رواج) 1962 (5کوهن تام علمی های انقالب
 ظهور با آورد ارمغان به کامل تقریباً اشتغال و تولید خوب رشد با را ها قیمت سطح ثبات از تاریخی مبدأیی

                                                            
1. Keynes’s General Theory: A Retrospective View 
2. Granger Causality 
3. Cointegration 
4. Multiple Regression 
5. Tom Kuhn 
6. Camelot 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             5 / 26

http://ejip.ir/article-1-111-fa.html


 174 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 1"پولی گرایی پول" عنوان تحت جدید پارادایمی. شد گذاشته کنار اقتصادکالن در متفاوت و جدید بینشی
 دست از را خود عمومی شهرت و اقتدار کینز پادشاه که بود چنین و داشت هم بهتری تناسب و شد تعریف

  .شد آغاز یلتونم پادشاه طوالنی زندگی دوران و ردم پادشاه آن. داد
 در را )1950-1980( دوره بینی پیش الگوهای ترین برجسته از مورد 10. کنید فکر درست حقایق به

 اقتصادی دپارتمان لوئیس، سنت فدرال رزرو میشیگان، الگوی 3تانسند -اسپن گرین ،2وارتون: دیبگیر نظر
 رورز فدرال نظام متخصص که نیزما. غیره 4اولسن الیف توسط وریستون والتر انتخاب با بانک سیتی
 کلی بردار ک یبرای 5نمونه از خارج آینده عملکرد بینی پیش برای آنها صحت براساس را الگوها

 فصل چند در تنها. بیند نمی 1950 از پس گرایی پول از نشانی هرگز کند بندی رده هدف کالن متغیرهای
 چندان که ،نمود توزیع را [Mi(-1), Mi(-2), . . .Mi(-n)] شامل خیراتیأت 6المون شرلی 1970 دهه اوایل از
 مداری آنها که زمانی حتی بانک سیتی در آن شبیه تشکیالتی آن از پس اما ،نبود همخوان واقعیت با هم
 از سیستماتیک طور به که دادند انجام را گرایی پول های بینی پیش کردند می اضافه بطلمیوس مدار بر

 به آماری معناداری داشته را عملکرد بدترین که هاM سقوط با ها داده خراجاست. شد می واگرا واقعیت
  بر این،عالوه. گذاشت کنار زائد عاملی عنوان به را خود اقتصاددان شبه ک یبانک سیتی. نیاورد دست
 در دیگران و مودیگلیانی آندو، نوشته 7پنسیلوانیا -تی آی ام -رزرو فدرال مدیره هیئت باستانی الگوی

 M اما ،داشت اهمیت همه برای تقریباً M به همین دلیل. کرد تغییر مریکاآ رزرو فدرال در و ایتالیا انکب
 اهمیت ،کرده اظهار 1950 از پس فریدمن گرایی پول که آنطور سیستماتیک طور به تنهایی به هرگز
  .ندارد

 که بود ...) و جهانی گسترده های شکست ،اوپک نفت (1970 دهه عرضه های شوک این
 بانک های سیاست ا یمالی های سیاست از ناشی ناپذیر عالج تورمی رکود و کرد بدتر را ها بینی پیش

 نه و شکست را کاملوت پادشاهی کاخ شکوه که بود چیزی همان این. آورد بار به را مرکزی
 کوهن تام لعاتیمطا مورد البته. داد می ارائه بهتری سیاستی های بینی پیش که فریدمن بهتر گرایی پول
  . ندارد مصداق اینجا

  

                                                            
1. Monistic Monetarism 
2. Wharton 
3. Townsend–Greenspan 
4. Michigan Model, St. Louis Reserve Bank, Walter Wriston’s Lief Olson 
5. Out-of-Sample 
6. Shirley Almon 
7. Board–MIT–Penn Model 
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 175 گو با پل ساموئلسونگفت

 از پس آنها تکامل و شما اعتقادات ها، شکست ها، موفقیت سراغ به تا خواهم می اجازه :بارنت
  . برویم 1936

 از پس گفتم، گو و گفت این االتؤس از دیگر برخی به پاسخ در که طور همان :ساموئلسون
 ای طلبانه فرصت صورت به ،)1932-1936( های سال در کالن آموزش با و خودم با رفتن کلنجار
 از نفر ها میلیون که است این حقیقت .کردم عمومی نظریه اصلی های پارادایم از استفاده به شروع
 شغل که کسانی حال همین در داشتند، شغل که خوردند می غبطه آنهایی به نداشتند شغل که کسانی
 شغل دادن دست از نگران که درحالی کردند، می سفأت ابراز نداشتند شغل که کسانی برای داشتند
 که طوری به بودند، ها قیمت بودن چسبنده بر  دال شواهد و بود شده اثبات حقایقی اینها. بود خود
 به و عملی طور به. شود تضمین روشنی به کامل اشتغال تا باشند آنگونه آنها که دارد نیاز حراج بازار

 1936 جدید پارادایم برای قبولی قابل 1"خرد های بنیان" عنوان به را موضوع این طلبانه فرصت شکلی
  .پذیرفتم

 است، اشتباه مسیر این که دانستم می من عنوان کرد که 2هافوود لیان گمانم به ای، نویسنده بعدها
 از متنوعی) کسانیی (ریاضی های نسخه و بحث کینز دقیق مستقیم شهود های ویژگی درباره وی وقتی
 خوبی مثال بحث این برای هانسن -هیکس ا یهیکس معروف منحنی. کرد ارائه کینز عمومی نظریه
 توان می ،در واقع. بود دیگری فرد به متعلق اصل در منحنی این که نکرد وانمود هرگز هانسن. است
 مجموعه با متناظر منحنی این حال، هر به. نامید 3کینز-هارود سیستم را ISLLM منحنی منطقی طور به

. بود شده ارائه 5النگه و مید توسط که بود مستقلی مشابه های مجموعه و معادالت از 4ردوی اولیه
 تبدیل سیستمی به را کینز واژگان هاروارد کارشناسی دوم سال دانشجوی ک یعنوان به ،اوایل همان
 را کینز یاصل پیام من کار بود معتقد که دلیل این به دست کم گرفت را آن هافوود لیان که کردم

  .دربرندارد
 ستا مذهب یک معموالً مارکسیسم که نظر آن از نیست مذهب ک یداروینیسم که طور همان
 من کینزگرایی کینزگرایی، غارنشینی الگوی از دور به .است بوده تکامل حال در همیشه نیز من کینزگرایی

 که طور همان و است شده یگذار سرمایه کاالهای موجودی و ثروت موجودی و نقدینگی های دام حاوی
  .است متغیرها آن روندهای و تعادل کننده تعیین ریاضی توابع در مستقلی متغیرهای شامل .است الزم

                                                            
1. Micro Foundations 
2. Leijonhufvud 
3. Harrod–Keynes 
4. Reddaway 
5. Meade and Lange 
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 176 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 قطعه. کرد اضافه مصرف تابع به را ثروت مناسبی شکل به هاروارد از توبین  تز افتخارآمیز1939 در
 مریکاییآ کینزگرایان ما فزاینده، طور به. دکر بهتر را اوضاع 1936 کینز بر مودیگلیانی 1944 درخشان
 و 2کان مانند هایی انگلیسی به نسبت - ...و سولو مودیگلیانی، ساموئلسون، ،1متزلر توبین، – هانسن مکتب

. آشکار شد به 3رادکلیف کمیته 1959 گزارش در شان خردی بی که ای گونه به شدیم حوصله بی رابینسون
 را نادرستی متغیرهای MV=PQ تعریف گفت می که نبود کانی همان دمکر ستایش را وی که 1931 کان

بودجه  کسری که کلیدی حقیقت تضعیف، از این جای به با توجه به اینکه فریدمن درواقع،. دربردارد
 دهد افزایش را V ،باالتر بهره های نرخ القای با سیستماتیک طور به توانست می ریگان زمان پروای بی

  . است بوده کالن  عجیب و غریبالگوی مأخذ یک فریدمن توان گفت که کرد، می ی میصریحاً پشتیبان
 پندارند می 1980  سالاز پسهستند،  MIT دکترای  کسانی که دارایاغلب که زنم می حدس

 ساموئلسون، الگوهای شبیه الگوهایی مدرن اقتصاددانان تمام و آنها اما ،باشند کینزگرا نباید که
 همسایه - فلدشتاین مارتین پرفسور. دهند می قرار استفاده مورد را توبین و لوسو مودیگلیانی،
 که داشت شکایت موضوع این از هاروارد ساالنه کنفرانسین جشن یادبود ما 350 در - من هارواردی
 در توبین و من. کنند  خراب دانشگاه در مورد پس اندازدوم سال او را در ذهن تا داشتند سعی کینزگرایان

 مند عالقه نئوکالسیکی سنتز به 1955 سال از ما ، چون هر دوخواندیم نادرست را موضوع این جلسه همان
به عالوه تشکیل سرمایه برای  گیرانه و ریاضتیسخت مالی بودجه با همراه کامل اشتغال آن در که بودیم

 گفت می لدشتاینف که چیزی چنین شود می  بود، در پی داشتراهای که در  تحوالت ترکیب جمعیتی
 کینزگرایانی امروزه که افتم یرا هایی پاردایم همان فلدشتیان کالن های نوشته در من. نبود کار در

  . دهند می قرار استفاده مورد من مانند
 هرگز مودیگلیانی و توبین. دارند بروز به تمایل مکتبی هر در  اختالفاتدیگر، سوی از

 کاهش که کردند می انکار بلکه نکردند، یدأیت را 5واینتروب سیدنی و 4ایسنر رابرت مانند هایی نئوکینزین
 به من. دهد افزایش جاری مصرف هزینه به را سرمایه گیری شکل است ممکن واقعی بهره های نرخ

 مجاز نشود تورم به منجر که تاجایی را مالی کسری که ندارم توجهی لرنر بهینه کارکردی فاینانس
  . داند می

                                                            
1. Metzler 
2. Kahn 
3. Radcliffe Committee  
4. Robert Eisner 
5. Sidney Weintraub 
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 177 گو با پل ساموئلسونگفت

 مواجه انداز پس پارادوکس ا یجهانی نقدینگی های دام با مجدداً که دانستم می عیدب ،1990 در
 غیرآکچوئری مالی تأمین گیری شکل به و داشت کاربرد بزرگ رکود در واقعی طور به که شویم
 دور مرکز از آنچه اقتصاد علم در. کرد کمک جدید منشور اجتماعی مینأت نظام ساالنه ارزیابی نظام
 کرده تجربه را نقدینگی دام ک یژاپن گذشته سال 13 طی. بازگردد مجدد است مکنم شود می

 صفر به نرخ این افت، یکاهش  درصد1 به رزرو فدرال بهره خرن 2003 سال در که زمانی. است
 در هم و خرد اقتصاد در هم . درصد5 ا ی4 نرمال واقعی بهره نرخ ک یبه تا است نزدیکتر درصد
 این و شده رو روبه ناپایا زمانی های سری با بایست می که دانند می ماهر دداناناقتصا کالن اقتصاد

 در خصوص را دیدگاهم خواهم می باشد فرصت اگر. مواجهیم آنها با ما که است هایی دشواری
 واقعی متغیر تغییرات ایجاد در پول خنثایی" و "سی قانون جدید کالسیسیم" و "عقالیی انتظارات"

  . کنم یانب "سیستماتیک
  

 سنت" نتیجه وی گرایی پول که چیست فریدمن برانگیز بحث بینش از شما تفسیر :بارنت
  بود؟ شیکاگو شده فراموش "شفاهی

 خوبی به را افراد مهم تمام .بودم اگوکشی در من که بگویم باید خالصه طور به :ساموئلسون
 چیز چندان  مارشالفیشر MV=PQ بطهرا جز به و داشتم می نگه را کالسیم های اداشت یو شناختم می

  . نداشت وجود شیکاگو مکتب دستپخت کالن اقتصاد در دیگری
 از -2هاوتری رالف که داد می نشان 1لیدلر دیوید توسط متناقض تاحدی و مرتبط اظهارنظری

 بلندمدت (مهمی تأثیر -5ویلیامز جان و 4کوری الچلین ،3انگ یآلین یعنی هاروارد های کانال طریق
 اصلی واحدهای اکثر. داشتند )1930-1936( دوره در شیکاگو کالن پارادایم بر) ای شده راموشف
  . عمیق طور به نه اما ،کردند می استناد هاوتری به

 هیچگونه نتوانسته که کرد انکار 6پاتینکن دون فریدمن، بحث مورد موضوع با بینشم مقایسه از قبل
) واینر و نایت مینس، خصوص (1940 دهه در کالسیش های شتادا یدر خاص شفاهی سنت این از ردپایی

 تا و بود 1932 پاییز در فریدمن ورود از قبل به مربوط شیکاگو در من حضور. بیاید خودش حافظه در ای
 خرد اقتصاد واحدهای تمام من. کشید طول دولت مخارج و درآمدها پژوهش انجام و کلمبیا به وی رفتن

                                                            
1. David Laidler 
2. Ralph Hawtrey 
3. Allyn Young 
4. Lauchlin Currie 
5. John H. Williams 
6. Don Patinkin 
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 178 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 زمان، همان در .گذرندام  را-4داگالس و 3دایرکتور ،2سایمونز ،1مینتس -شیکاگو ناستادا توسط شده ارائه
 6گیدونز و مینتس ،5اینتما واینر، نایت، حضور با بزرگ رکود خصوص  درهایی سخنرانی و جلسات در من

 ولپ درباره وی راهنمای کتاب در 7رابرتسون دنیس پیچیده محاسبه ماورای در چیزی  هیچ. مکرد می شرکت
 من حافظه و کالسی های ادداشت یدر توان نمی MV=PQ پیگو -مارشال  فیشرپارادایم درباره مبریجک در

  . یافت
 -کالس قوی دانشجویان با کالس سطح از باالتر و ستاره دانشجوی ک یعنوان به کهاین تر مهم
. جونز هومر و یدمنفر با نیز باری چند و کردم بسیار صحبت می -هارت برانفنبنر، والیس، استیگلر،
 که معتقدم من .نشد ارائه توانمندی اثر مکتوب منتشر شده هیچ و نرسید گوشم به ای زمزمه هیچگاه

 من برای بعدها که استرندر تیلور. حساب شود ها ایده تاریخ  معقولسطح باالتر از نباید افسانه این
 وی از خصوص این در من .ددار مفصلی های اداشت یو بود میدوی در من با همزمان شد غریبه

 من جدی مشاجرات انکار ا ییدأیت برای مهم اطالعات این در تواند می 8ساموئلز وارن و کردم الؤس
  .کند جو و جست
 به و دیگر شکل به که دانم می الزم شیکاگو 1930 دهه افسانه بیان برای دیگران از گرفتن پیشی اب
 یدؤم کلی طور به این. کنم روایت را 1930 دهه یمهن شیکاگو حقیقی کالن شفاهی سنت مختصر طور

 متضاد شده سازی ساده گرایی پول درباره آن گزینشی شبهات با درجه 180 درواقع و نیست فریدمن فرضیه
  .مرتبط سازم هاوتری-انگ یتأثیر به را آن ای متقاعدکننده طور به توانم نمی البته. است

 نور در که خنثی پول و سه قانون درباره 1930 دهه سنتی ارتدکس تفکرات شناخت برای نبود الزم
 خالق دانشمندان. باشید نخبه جوان ک یبود روشن متحده ایاالت و جهانی معاصر سقوط بر گری ریخته

 ساده پارادایم ضعف نقاط درباره چیزهایی 1930 دهه نیمه گذشت با واینر و سایمون مانند باهوشی
MV=PQ که غیرمنطقی استنتاج این و "M تنهایی به PQ معاصر اقتصادی تاریخ از "کند نمی هدایت را 
  . آموختند
 نقدینگی ترجیحات پارادایم طرح با رساله نویسنده زیرپوست خون ساختن جاری با کینز البته

 پیگو. کرد می شناسایی را V در سیستماتیک نوسانات واقعی طور به که کرد برپا واقعی انقالبی خود
                                                            
1. Mints 
2. Simons 
3. Director 
4. Douglas 
5. Yntema 
6. Gideonse 
7. Dennis Robertson 
8. Warren Samuels 
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 179 گو با پل ساموئلسونگفت

 خود خطای به )1936 (کینز عمومی نظریه کتاب از خود آمیز طعنه بررسی از پس ،1950 در وقتی
  . شود پولی فریدمنیسم پیرو باید 1950 دهه که کرد رها را ایده این اصل در کار این با و کرد اعتراف

 پدیده 1935 در من دانشجویی روزهای آخرین در و این از پیش اعتبارش با سایمون هنری
 بازار عملیات که زمانی": گرفتم قرار وی منطقی گفته تأثیر تحت من. کرد درک را "نقدینگی دام"

 نشده واریز صفر تقریباً بازدهی از مساوی طور به زمان همان در شود می اضافه پول عرضه به آزاد
 چرا رود نمی چندانی افزایش انتظار شود، می کم هستند پول قوی های جانشین که داری خزانه اوراق
 از پیش کسال یبه مربوط امر این که شود می یادآوری. هستند مرتبط یکدیگر به اشتغال و مخارج که

 به) منفی اوقات گاهی و (مضحک بازدهی ک یبا داری خزانه اوراق که زمانی بود یعنی 1938 دوره
  . آمدند بازار

 1هاردی و واینر هورمش تحقیقات تأثیر تحت سیاستگذاران، از کمی تعداد حال عین در و کارشناسان
 توضیح را گیرندگانی وام تجربه نویسندگان این. گرفتند قرار 1935 در شیکاگو رزرو فدرال بانک برای
 بعدها آنچه ("نقدینگی دام ادوار" در اینکه نشانه به کنند پیدا را دهندگانی وام بودند نتوانسته که دادند
 محکم دلیل به تنها داری خزانه تضمینی اوراق: اوانفر نه است محدود پول که) نامیدیم نقدینگی ادوار
 کننده شفاف مدت کوتاه بهره نرخ نتیجه در و هستند ارزان تجاری فعالیت از اعتبارات انسداد ثرؤم بودن
 انحرافی است Vرکود کاهش مستلزم که پول انباشت. دهند می کاهش صفر سمت به را بازار
 هایی شکست با بالقوه فراوانی که است جهانی به نسبت حساس و سرد تعدیلی بلکه ،نیست شناسانه روان
 ناپذیری انعطاف کننده، تسریع تکاثر، (انتظاری درآمدهای از فراتر مصرفی و گذاری سرمایه مخارج در

   .است مانده عقیم ...) و دستمزدها و ها قیمت
 آن در که ای مقاله .برویم 2اجتماعی علوم جهانی المعارف دایره برای فریدمن مقاله سراغ به
 بررسی V بر را مالی های کسری و بهره نرخ آثار) ابرتورم به توجه بدون (افراطی ک یهمچون

 برای وی که نیست چیزی آن شیکاگو هاردی-واینر-سایمونز شفاهی سنت که کند اثبات تا کند می
 که کنم یادآوری تبایس  میاز او دفاع در (است بوده شیکاگو اولیه سنت بود مدعی طوالنی مدتی

 بیاینه انتشار). بود کرده ترک هاردی-واینر انتشار اثر زمان در کلمبیا مقصد به را شیکاگو فریدمن
 محدود توان از شناختی خود مالی مخارج شدید کسری ستایش در شیکاگو 1932 ستودنی

M

(PQ)

∂

∂ 
 زده باز سر شیکاگو 1932 بیانیه امضای از باید فریدمن پیرو جوان زن ک یدوم منطق برمبنای. است

                                                            
1. Hardy 
2. International Encyclopedia of the Social Science 
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 به را رابینز لیونل مشهود بحث 1931 هایک های قیمت و تولید کتاب لندن در حال، همین در. باشد
  . شود می رکود شدن بدتر موجب صرفاً PQ ا یMV گسترش که بود کرده تبدیل عجیب اعتقاد کی
  

 آن از شما برداشت آخرین. رفتید گوشیکا دانشگاه به وارد تازه ک یهمچون شما :بارنت
  چیست؟ میدوی روزگار

 از کی یبه قدم صبح 8:30 ساعت در 1932 ژانویه 2 در سالگی 16 در که زمانی :ساموئلسون
 برنامه اوج در. شدم متولد دوباره گذاشتم مالتوس دیدگاه از جمعیت درباره میدوی سخنرانی جلسات
 به مربوط اجتماعی علوم و شناسی زیست فیزیک، همچون یفراوان های آموزش شیکاگو هاتچین جدید
  . دیدمها انسان

 بزرگ رکود .بود اقتصادی مطالعات شروع برای ای خجسته زمان دلیل دو به 1932 ژانویه دوم
 های حل راه نیازمند تازه معماهای اینکه و اقتصاد علم به را تیز اذهان و بود خود روزهای بدترین در

 اقتصاد) مرکز پیشروترین شاید و (پیشرو مرکز شیکاگو میدوی. بود کرده معطوف ،است جدید
 را آنجا هیجان با داگالس پل و واینر جاکوب سایمون، هنری نایت، فرانک من و بود نئوکالسیک

 وی من که - دارد سال 100 حدود اکنون که دایرکتور آرون - من خوب معلم نخستین. کردم پیدا
 رادیکال باجناق" درباره تواند می که است ای زنده مرد تنها دارم ستدو شکن بت یک همچون را
 کمبسیار ،وی شناسی کتاب شیکاگو، در طوالنی تصدی از فارغ. کند صحبت "فریدمن میلتون من
 استیگلر، فریدمن، -ثانی شیکاگو مکتب بانی نخستین وی ای پایه اطالعات هیچگونه بدون اما ،بود
  . بود مدرن ضدتراست قانون و -سایمونز و نف شولتز، داگالس واینر، نایت، از پس بکر

 مند عالقه آن به کامالً آنچه سوی به بودم نوجوان هنوز که درحالی !نکردنیباور شانس چه
 به همیشه و بود بازی شبیه برایم دادم انجام آنچه. داشتم  برمی گام داشتم را آن ویژه استعداد و بودم
  . ام برده بیشتری فعن کارها این انجام دلیل

 ضدتراست سیاست) علیه ای (بر مهمی تأثیر وی اما ندارد، ای منتشرشده کار تقریباً دایرکتور
 کوز استیگلر، فریدمن، شیکاگو ثانی مکتب ایجاد در مهمی نقش وی سرسختانه شکنی بت و داشت

 از التحصیلی فارغ از لقب که زمانی از). استیگلر خودنوشت نامه زندگی به کنید نگاه (داشت بکر و
 علوم پژوهشی آموزشی برنامه آن طی که دادم دست از را 1931 پاییز ترم شدم، کالج وارد دبیرستان
 ای دوره وارد موقت طور به. داد قرار بررسی مورد عمومی صورت به را اقتصاد علم اجتماعی
 1اسلیچر مدرن اقتصادی جامعه. شد خارج دور از تدریج به که ابتدایی ای دوره دم،بو شده ازمدافتاده

                                                            
1. Slichter’s Modern Economic Society 
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 کتاب مینست لیود پس ترم (کرد نمی تعریف آن از زیاد گرچه بود، دایرکتور یدأیت مورد متن
 بهترین). افت یادامه انگ یآلین خرد نظریه با همراه 2الی ریچارد 1اقتصاد علم دورنمای پرفروش

 اقتصاد نظریه کتاب قیمت همحاسب فصل از وی غیرارتدکس اظهارنظر من برای دایرکتور هدیه
 شمار انگشت روزها آن. بود شده دزدیده والراس از کاسل توسط که بود 3کاسل گوستاو اجتماعی

  . دانستند می چیزی اقتصاد علم در عمومی تعادل ریاضیات درباره که کسانی بودند
. داشتند من ذهن رب را تأثیر بیشترین که بودند واینر جاکوب و نایت فرانک سایمون، هنری این اما

 آماده حد از بیش. گذراندم 1935 از قبل کسی هر از بیش شیکاگو در را مختلفی درسی واحدهای من
 را گسترده های شگفتی از چمدانی همچنین. رفتم 1935 در هاروارد کارشناسی مدرسه به که وقتی بودم
  . کردم می حمل آن شدن فرسوده تا نایت فرانک از

 قانون ،رکود نادر روزهای آن در که بود این گفت ما به روزها آن در یتنا که چیزی بهترین
 شاید و گردد می باز عادی شرایط معموالً. نشد حاصل موقت طور به بازار تسویه و سه توضیح غیرقابل
 بود فاشیسم و کمونیسم درحدفاصل موجود گزینه تنها این ضمناً. کنیم زندگی شادمانه آن از پس بتوانیم

 که را هایش  نوشته و یافت بهبود عصبی شکست آن از پس وی بعدها. نکرد انتخاب را فاشیسم تنای و
 را وی رستاخیز روز متن از ای نسخه من های فایل در توان می. کرد می انکار گشت می دست به دست
  . یافت

 بود تیزهوش جوانان برای بزرگی لحظه 1932 چرا که کند می تشریح را دوم دلیل موضوع این
 -داشت وجود برانگیز چالش مسأله هزاران موضوع این مورد در. شوند اقتصاد علم قلمرو وارد تا

 این زمانی. کند حل را آن همچنین و بیافکند نور آن بر توانست می ریاضی های تکنیک که مسائلی
 و اندازید یم را خود قالب شما. کردم توصیف کانادا در بکر ای دریاچه در ماهیگیری شبیه را مسأله
 اقتصاددانی وی .ست اخوبی مثال واینر. کنید می صید) ماهی پشت ماهی (قضیه پشت قضیه بعد

 ،همچنین. دانست می 1931 سال در جهان مورد در همه از بیش که بود کسی تنها شاید و بزرگ
 اقتصاد انستتو می بود دیده هاروارد و گیل مک در که خوبی آموزش با واینر .بود دقیقی پرداز نظریه

 وی به ریاضیات چندانی 5تاسیگ فرانک و 4لئوکاک استفن حال، این با. باشد پیشرو دانی ریاضی
 ظاهراً که ساخت می هراسان ما نسل و من مانند دانشجویانی از را وی امر همین. بودند نکرده تدریس

                                                            
1. Outline of Economics 
2. Richard Ely 
3. Gustav Cassel’s Theory of Social Economy 
4. Stephen Leacock 
5. Frank Taussig 
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 که بگویم خواهم می اجازه واینر به نسبت عدالت رعایت برای (بود کرده ایجاد سختی رقابت
 1931 سال در این از پیش اصل در مید و لئونتیف لرنر، توسط 1930 دهه تجارت نظریه نمودارهای

 سخنرانی آن در جوان لرنر احتماالً که بود شده ارائه لندن اقتصاد مدرسه در واینر سخنرانی در
  ). است داشته حضور

3 طی ریاضی های کنیکت سطح اعتالی برای مبارزه جریان در بسیاری زحمات من
 دوسوم2

 کرات به هم سایرین. ماند نمی نابغه ک یورود منتظر تکامل درحال علم ک یاما ،کشیدم بیستم قرن
  . کردند تالش معوق وظیفه این انجام برای فریشس و ایوانس، هتلینگ، های آموزش کنار در

 از بودم متعجب  اماداشتم، دانان فیزیک و اندان ریاضی جهان با مختصری آشنایی من اگرچه
 البته. بودم آنها نشده حل مسائل برخی برای شفاهی و کوچک های کمک ارائه به قادر چگونه اینکه
 1گلیسون ا یکاک ا یلوینسن ا یاولم ا یکوئین، ا یبیرهوف، که نیست اینطور. شدم می متعجب نباید
 وقت صرف برای ای انگیزه گرفتار دان ریاضی ک یبلکه ،نبودند من االتؤس به پاسخگویی به قادر

 و هاروارد خوب های کتابخانه به دسترسی خوشبختانه. ندارد ریاضی اقتصاد مانند ای رشته در خودش
 من شانسی خوش این و ساخت می نیاز مورد های کتاب توضیحات در کاوش به قادر را فرد تی آی ام
 را خود اصلی اشارات 3گیب ویالرد ترمودینامیست شاگرد تنها هاروارد از 2ویلسون بی. ای که بود
 نامطلوب های تکنیک بینی پیش و شده آشکار ترجیحات توسعه به که بود کرده تهیه کتابی قالب در
  . کرد کمک 1945 از پس اقتصاد علم ریزی برنامه در

  

 نظریه پذیرش ابربر در هاروراد در 1936 سال در ماهی چند شما بنا به یک روایت، :بارنت
  دارد؟ حقیقت موضوع این آیا. کردید می مقاومت کینز عمومی

 با آمد، ٤مبریجک به عمومی نظریه های نسخه که زمانی ،1936 فوریه از پس :ساموئلسون
 از ام نظرانه تنگ پذیرش نکند که داشتم شک و بودم درگیر کینز کتاب از خودم اولیه انتقادات
 قرضه اوراق آن برمبنای که باشد سایمون هنری تفسیر نتیجه اساساً ادایمپار آن در کینزی انقالب
. رفت می شمارب پول برای جانشینی عنوان به پایین بهره های نرخ بودن پایین هنگام در مدت کوتاه
 و ها قیمت چسبندگی بر مبنی من پیشین تشخیص اینکه بر عالوه گرفتم، قرار تفسیر آن تأثیر تحت
های   سالدر من. دادند دست از را خود گرایی واقع ،سه قانون و پول خنثایی نابراینب و قیمت سطوح

                                                            
1. Birkhoff, or Quine, or Ulam, or Levinson, or Kac, or Gleason 
2. E.B. Wilson 
3. Willard Gibbs 

  .توضیح کمبریج ماساچوست. 4
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. داشتند شغل که شناختم می نیز را نفر 100 و نداشتند شغل که شناختم می را نفر صد) 1934-1931(
 دوم گروه گرچه دادند؛ نمی تغییر را خود های مکان عمدی طور به هرگز گروه دو آن از کیهیچ

 این و کردند می بدشانسی احساس اول گروه ،ترتیب همین به. داشت بسیاری شانسی خوش احساس
  . بیافتد اتفاق سازند می برابر را تقاضا و عرضه حراج بازارهای وقتی که نیست چیزی

 )1937-1940( جنگ از پیش آرامش زمانه در همقطارانم جامعه. کند زمان همه چیز را تعیین می
 ترین جوان از زیادی های گروه. ساختند امکانپذیر 1948 در را 1اقتصادی تحلیل مبانی کتاب انتشار

 1983  سالاز پیش موضوع این. پیوستند کتاب این در شده مطرح مهم نکات به جهان سراسر اقتصاددانان
 این چرا ،کردم منتشر 1947 از پس توسعه از مختصری شرح با را کتاب از کاملتری نسخه که افتاد اتفاق
 کاربران اینکه دلیل به داشت؟ کمتری مراتب به فروش اش اولیه نسخه با مقایسه در بهتر مراتب به کتاب
 انحصارگر سودهای ،دانش انتشار محض به: گفت می شومپتر. بودند شده تر خبره قرن پایان با هرجا در آن

  . ست امیمونی اتفاق این که روند، می تحلیل
  

  کردید؟ ترک هاروارد دقص به را شیکاگو چرا :بارنت
 شورای هزینه کمک ک یاما نکردم، ترک را شیکاگو خود خواست به هرگز من :ساموئلسون

 ترغیبم ،شد می داده اقتصاد تحصیالنلا فارغ ترین موفق از نفر هشت به که 2اجتماعی علوم پژوهش
 استادانم استثنا، بدون. بودند کلمبیا و هاروارد رویم پیش های گزینه. بروم دیگری دانشگاه به تا کرد
 از چیز هر از بیش. مبرگزید  راهاروارد اشتباه محاسبه ک یبا. کردند می توصیه را کلمبیا شیکاگو، در

  . ممنونم 3هانسن آلوین از همچنین و هابرلر لئونتیف، شومپتر، اروپایی مهاجران
 آنجا اگر بردم، پی میدوی از هجرت برای الهی مشیت به که بودم هاروارد در بعد سال سه

 و ناقص رقابت انقالب ریاضی، انقالب :دادم می دست از را اقتصاد علم بزرگ انقالب سه ماندم می
من رویه های خصمانه را در مسیر تحول تدریجی یک رشته علمی . کینزی ثرؤم تقاضای انقالب
 مرا آن استادی مقام قبول ا یشیکاگو کارانه محافظه اندیشی جزم که باشید داشته یاد به .کنم  میتقبیح

را بر جاروجنجال ترجیح  آرامش من خصلتاً. باشم خواستم می که ساخت می آنی از تر رادیکال
  . دلم کار می کنم و حرف می زنم برای فقط من. دهم می

  

                                                            
1. Foundations of Economic Analysis 
2. Social Science Research Council Fellowship 
3. Alvin Hansen 
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 پنجم فصل در (اقتصادکالن های پویایی در خود گوی و گفت در مودیگلیانی فرانکو :بارنت
 رئیس رفتار دلیل به هاروراد دانشگاه از استادی پیشنهاد ک یپذیرش از که گوید می) کتاب همین

 پرست بیگانه و ضدیهود را وی مودیگلیانی که فردی شد، منصرف هاروراد اقتصاد دپارتمان
 از کی یو گرفتید هاروارد از الف رتبه دانشجوی عنوان به را خود دکترای شما که زمانی .دانست می
 آیا. هاروراد از نه داشتید پیشنهاد تی آی ام از اید نوشته را ادوار همه های نامه ایانپ ترین العاده فوق

 استخدام برای هاروارد اشتباه در ،زمان آن در هاروارد اقتصاد دپارتمان رئیس تعصبات که معتقدید
 به اقدام شما توسط دکترا مدرک دریافت از پس سریعاً آنها چرا نه، اگر داشت؟ دخالت شما

  نکردند؟ شما ستخداما
 چشم به جا همه دوم جهانی جنگ از پیش دانشگاهی زندگی در گرایی ضدیهودی :ساموئلسون

 در مهم عامل موضوع این که دانستیم می من و همسرم البته. دیگری جای هر و اینجا ؛خورد می
 از زیادی بخشی شاید. بود کرده تغییر زمان 1940  سالاز پس اما ،بود هاروارد در من زندگی
 قبول برای شایستگی به چندانی اهمیت که بود کرده رسوخ شخصیتم در 1تل ویلیام منشی بزرگ
 برای است خوبی آزمون موضوع این که دریافتم داد خوبی پیشنهاد تی آی ام همینکه. داد نمی شغل

 اکثریت میدمفه اینکه محض به دارد؟ وجود هاروراد در ماندنم برای زیادی اشتیاق آیا اینکه بررسی
 مجموعه در (رفتیم چارلز رودخانه از تر پایین مایل سه به ندارند برماندنم اصراری ها هارواردی
 شده ارائه سیاسی نادرست دوره آن سرگذشت  است،شده تهیه 2پرلمن مارک یاد به که مقاالتی
  ). است

 دهه، ک یاز کمتر در. ام گرفته حال به تا که بود تصمیمی بهترین این گذشته به نگاهی با
های شرق  جامعه دانشگاه. شد تبدیل اقتصاد علم  پیشگام در ومرکزی قوی به جنگ از پس تی آی ام

 علوم ملی بنیاد های آدم بیشتر ما مغناطیس. انداخت می دام به را  دارآینده بزرگدانشمندان  ٣آمریکا
  . کرد جذب را اقتصاد علم

  

  .کنید تبصح یمانبرا 1930 دهه هاروراد درباره :بارنت
 هابرلر و شومپتر لئونتیف،. کردند مریکاآ علم به بزرگی خدمت) لنین و (هیتلر :ساموئلسون

 من بر شگرف تأثیری هانسن آلوین. آوردند هاروراد به را زندگی حاصل، بی دوره ک یاز پس
 در. شد غالب واقعاً مریکاآ پزشکی-بیولوژی هم و فیزیکی علوم در هم اقتصاد علم جزب. داشت

                                                            
1. William Tell 
2. Mark Perlman 
3. The IVY League 
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 185 گو با پل ساموئلسونگفت

 آزمایشگاه با من نبود، دسترس از دور پیروزی که زمانی دوم، جهانی جنگ پایانی های سال
. داشتم همکاری VBS3 که توسط 2پایان بی مرز علم، ، درخصوص نسخه اولیه کتاب١ایشن راوی
 زا بسیاری من و) راکفلر بنیاد فیزیولوژیست (5موریسون رابرت ،)هاروارد (ستبیوشیمی 4ادسل جان

 6باکلی الیور و لند ادوین رابی، آی.آی آموزش تحت البته -دادیم انجام را نویس پیش کارهای
 برخی وجود با. دادند می تشکیل را کمیته بوش دبیرخانه از هم اعضایی و )بل آزمایشگاه رئیس(

) جتماعیا علوم شامل (علوم ملی بنیاد تشکیل. بود من امید و تصور فرای آمد پدید آنچه ،ها مقاومت
 مریکاآ ایالت هر به که ای برنامه جای به داد گسترش را تحقیقاتی فرهنگ گسترده طور به که

  . کند پرداخت تحقیقاتی یارانه جمعیتش با متناسب
  

 اروپایی بزرگ اقتصاددانان از بسیاری گسترده مهاجرت در هیتلر گفتید، که طور همان :بارنت
 مکتب اقتصاددانان از بسیاری با همراه کوزنتس و هابرلر ،8ارشاکم شومپتر، لئونتیف، ،7کوپمنز مانند

 به اروپایی بزرگ اقتصاددانان سایر جذب در نیز آنها. داشت سزاییب نقش متحده ایاالت به اتریش
 گسترده اعتقاد این. فیشر و کوز ،11باگواتی ،10تایل دبرو، ،9هورویج مانند کردند کمک کشور این
 سیاسی مزیت زمان آن در کوتاه مدتی برای متحده ایاالت که دارد وجود نجها نقاط از بسیاری در

 تعداد که بینیم می اکنون نیز ترتیب همین به و داشت اروپا به نسبت دانشمندان آن برای مشخصی
 خطر  معرضدر مریکاآ آیا. گیرد  می فزونی روند می کانادا به تحصیل برای که آمریکایی دانشجویان

  کشورهاست؟ سایر به نسبت اقتصاددانان برای خود  فکرینسبی زیتم دادن دست از
 ،باشد متحده ایاالت علم با خارجی رقابت  که حاکی ازرا روندی گونه هیچ من :ساموئلسون

 سوی به مغزها فرار ما واقعی GDPباالبودن   آن همدلیل ک یتنها و بهترین. ام ندیده. بینم نمی
  . کند می تشدید را مریکاآ
  

                                                            
1. Radiotion Laboratory 
2. Science, the Endless Frontier 
3. Vanevar Bush Secretariat 
4. John Edsall 
5. Robert Morison 
6. I.I. Rabi, Edwin Land, Olivier Buckley 
7. Koopmans 
8. Marschak 
9. Hurwicz 
10. Theil 
11. Bhagwati 
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 186 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 است فیزیکی علوم از شما استثنایی تأثیرپذیری دهنده نشان ابتدا همان از شما تحقیقات :نتبار
 کاری همان کردید، اشاره گذاشته ثیرأت شما تحقیقات بر عمیقاً که فیزیک دانشمندان کار به شما و
 یاآ گرفتید؟ قرار دانان فیزیک تأثیر تحت حد این تا چگونه. دادید انجام مبانی کتاب در که

  خواندید؟ می خود تحصیل دوران در را کارهایشان
 اما ،بودم پروا بی اجتماعی علوم از بیرون تحلیلی علوم به توجهی بی به نسبت من :ساموئلسون

که  تحلیلی ریاضیات  برم،رشک روغن فروشنده هنر ا یفیزیک باید باشم اگر نسبت به علم احمق
 نادرست همانندسازی هایم نوشته در .کنم می تزریق اقتصاد نظریه به  و گازها هستند رامایعاتمناسب 
 مریکاییآ برتر پرداز  نظریه ک یعنوان به را وی که (فیشر ایروینگ توسط فیزیک با اقتصاد

 تنها من. است شده مواجه من انتقاد با نیز نیومن فون نبوغ حتی. ام داده قرار انتقاد مورد را) ستایم می
مهر تأیید  اقتصاد آینده به نسبت فیزیکی کمتر و بیولوژیک بیشتر یکردیرو برای مارشال امید بر

 ابجاین ستایش به نه و دموگرافیکی ژنتیک خصوص  درمن های نوشته به نه موضوع این اما .زدم
 این واینتروب روی ا ی1مورووسکیس فیلیپ روزی، شاید. است نداده پایان فیشر ژنتیکی های نوشته

  .کنند بیان بهتری شکل به را اختالفات
  

نقشی  اقتصاد علم  ازای در هر زمینه تا اید داشته تمایل ،تان ای سراسر زندگی حرفه :بارنت
 علم های حوزه تمام در اقتصاددانی هر کنیم تصور که است دشوار  حاضردرحال اما ،داشته باشید

 از میزانی نیازمند اقتصاد علم های زیرشاخه از ک یهر در اثرگذاری. باشد داشته حضور اقتصاد
 این دلیل. دآور می عمل به ممانعت اقتصاد علم کل بر عمیق تأثیرگذاری از واقعاً که است تخصص

 حال و حس با جوانی دیگر ا یاست آن عمودی و افقی رشد و اقتصاد رشته دراماتیک گسترش امر،
  نداریم؟ ساموئلسون

 هیچ غیردانشگاهی و و دانشگاهی اناناقتصادد کل تعداد انفجار دلیل به صرفاً :ساموئلسون
 داشته یاد به. شود گرا عمومی من مانند که باشد امیدوار امروزه تواند نمی جوانی ساموئلسون

 صفحات تمام که بودم ناپذیر سیری و سریع ای خواننده من. کردم شروع جوانی از من که باشید
 کارب عمومی نظریه در که خرد ابزارهای. زدم می ورق را RJE٢ مانند هاوارد های ژورنال

 پساکینزی کالن اقتصاد خودم، تالش با. داشتند کاربرد نیز تجارت نظریه در همچنین رفتند می
 انفجار آماده پسافیشری خالص فاینانس نظریه. یافت گرایش عمومی تعادل های تکنیک سوی به

                                                            
1. Philip Morowskis 
2. Ruarterly Journal of Economics 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            18 / 26

http://ejip.ir/article-1-111-fa.html


 187 گو با پل ساموئلسونگفت

 هاروراد در که ای افتاده پا پیش آماری دروس .بود شده ایجاد من در اشتیاقی زمان همین از. بود
 2سویج - والد و 1پیرسون- نیمن فیشر، بیشتر توسعه سوی به مرا طبیعی طور به شد می تدریس
  . کرد هدایت

 نوشتن به مرا MIT رئیس 3فریمن رالف این از پیش. کرد مکمک آسان نگارشی شیوه داشتن
 وارد مرا هانسن. نوشتم می مجالت رسای و 4ریپابلیک نیو نشریه برای من .کرد ترغیب مقدماتی متنی

  . کرد 5واشنگتن حلقه برنامه اصالحات
  

 این. بود اشتباه در دوم جهانی جنگ نتایج درخصوص گسترده طور به اقتصاد حرفه :بارنت
 جنگ پایان در ریپابلیک نیو در ای مقاله در شما خود و اقتصاد حرفه از زیادی درصد که بود مشهور
 سامنر و هانسن آلوین :دارد وجود زمینه این در استثناء چند البته. داشتید را فروپاشی ک یانتظار
 نگاهی با شود؟ رکود وارد جنگ از پس اقتصاد تا داشتند انتظار اقتصاددانان از بسیاری چرا. 6اسلیچر

 وجود متحده ایاالت در ویژه به اعتقادی چنین چرا که است دشوار موضوع این درک ،گذشته به
  .ستا داشته

 از خطاهای بسیاری مرا از ایده این. مرتکب خطا شوم اینکه از متنفرم که ام گفته اغلب :ساموئلسون
 این از پیش. متنفرم ،باشم اشتباه در شدیداً اینکه از اما. برحذر داشته است آنها تمام  ازنه اما انگیز، وسوسه

 و گرانبها و شخصی گذشته اشتباهات از توان می. کنم بررسی را پیشینم های گفته که ام ادگرفتهی
 اندازه از بیش انداز پس که بود شده آشکار 1945 سپتامبر تا. گرفت درس قبلی های پیروزی از طور همین
 را خود اشتباه های تخمین که بود همینجا بنابراین،. بود نخواهد جنگ از پس طوالنی و عمیق رکود دلیل
 های  هآموز این اما بود، عاقل جنگ از پس رونق مورد در فیکا میزان به هانسن اگرچه. گذاشتم کنار
 از پس رکود از ترس مستعد مرا عصران هم که بود گذاری سرمایه های فرصت کاهش در خصوص کینز
: کردند مطرح را درستی نکات 8ویتینسکی و 7فلنر ویلی اسلیچر، و هانسن کنار در. بود ساخته صلح
 اضافه به شده بندی جیره منابع و کردیم می مالی تأمین را جنگ ما که روشی از حاصل انباشته انداز پس

 بودند موتوری سوخت بود شده همراه طوالنی خیریأت با که تجمالت و ها طلبی راحت برای آز و حرص

                                                            
1. Neyman–Pearson 
2. Wald–Savage 
3. Ralph Freeman 
4. New Republic 
5. Washington New Deal 
6. Sumner Slichter 
7. Willy Fellner 
8. W.W. Woytinski 
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 188 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 اما دانستم می را بحث این گرچه. دادند سوق صلح زمان کامل اشتغال کاربردهای به جنگ از را منابع که
 1946 کامل اشتغال به نسبت قدیمی اقتصاددانان اغلب (شوم قائل اهمیت آن برای چقدر باید مدانست نمی

به  [ آنها بود سه قانون از ناشی متعصبانه اعتقادی صرفاً ،بینش این از آنها حمایت اگر اما بودند بین خوش
  ). نداشتند من برای چندانی اهمیت ]نایت مثال عنوان

 نرخ که بود این من قضاوت. کنم اشاره 1940 دهه اواسط در مباهاتاشت از دیگر کی یبه باید
 بیکاری خصوص در پیشینم اشتباه با بزرگ اشتباه این. است کمتر ا ی درصد3 بازار کننده تسویه بهره

  . کردم می پافشاری آن گذاشته کنار و خودم اعتقاد بر لجوجانه من. بود مرتبط
  

 از سیاستمدارانی امروز به تا. بودید کندی جان جمهور یسرئ مهم راناومش از یکی شما :بارنت
 برنامه از حمایت برای کندی اقتصادی سیاست به تا اند داشته تمایل مهم سیاسی حزب دو هر

 نقش کسی چه شما بجز و بود شما تأثیر تحت اندازه چه تا کندی های سیاست. کنند اشاره خودشان
  کرد؟ ایفا ها سیاست آن در مهمی

 به مرا کندی.اف جان سناتور تا دادم اجازه نداشتم، کار برای رغبتی اصالً گرچه :لسونساموئ
 اقتصادی ارشد راومش من ابتدایی، سخنرانی روز تا نامزدی روز از. درآورد فکر اتاق این استخدام

 رفتم واشنگتن ازبه دو دلیل از اینکه . شد شروع ما امورات بر وفق نظر و سبک و سیاق. بودم وی
 جمهوری ریاست مشاورین تیم  و دیگریخودم واقعی عالیق زمینه در تحقیقیکی . پشیمان نیستم

 که زمانی تنها). کردم کمک آنها انتخاب به من (بودند ها بزرگترین 1گوردون و توبین هلر، عنیی
  . آمدم می من بودند، مبریجک از من حضور نیازمند آنها

  

 با شما که هست هایی روایت شدید؟ تبدیل  ریاضی اقتصاد  متخصصیک به چگونه :بارنت
  . اید گرایش پیدا کرده اقتصاد سوی به سپس و کردید شروع ریاضی ا یفیزیک

 مطالعات در تنها اما داشتم، استعداد ریاضیات در من گرچه که است این حقیقت :ساموئلسون
 نسل روی پیش] اقتصادی [مسائل برای بیشتر و بیشتر ریاضیات چگونه دریافتم که بود اقتصادی اولیه
  . بود خواهد مفید ما

 شیکاگو دانشگاه نزدیک پارک هاید دبیرستان در مشهوری ریاضی معلم ،2شوسمیت والیبدوشیزه 
 سال علم مدال کننده دریافت هشت از تن دو. بودند وی کارگاه محصول دانشمندان از تعدادی. بود

                                                            
1. Heller, Tobin and Gordon 
2. Beulah Shoesmith 
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 189 گو با پل ساموئلسونگفت

 را شده ارائه واحدهای از بسیاری من. 2سامرز باب براردم و 1دررن روی مثالً اند، بوده او شاگردان 1996
 و حسابان قدیم نظام آموزشی برنامه در حال، این با. مثلثات و بعدی سه هندسه پیشرفته، جبر  یعنیگذراندم
 اول سال از پس بنابراین،. بود وحشتناکی اشتباه که ،شد نمی تدریس کالج از قبل دوره در تحلیلی هندسه
  . بودم رفته دست از زمان جبران در تب و تاب کالج

 کردم می فکر که زمانی (داشتم نیز توجهی جالب خودآموزی ریاضیات، آموزش از گذشته
 هنری مانند بزرگانی که داد نشان من به دکتری دانشجوی 3استیگلر جورج اند کننده خسته ها دترمینان
 الگرانژ فزانیده ضرایب درباره اینکه از پیش). ردک قانع مرا همین و اند کرده ارائه را آن 4شولتز
 دوجانبه انحصار برای نش -کورنو حل راه درخصوص اشتاکلبرگ های یافته روی بر ،بدانم چیزی
 درباره چیزی اینکه از قبل را ماتریسی ضرب نخبگان، گردش برای ای نظریه تعبیه در. کردم کار

 هاروراد ا یشیکاگو در من. 5میروفسکی و سفوربنی ،مارکوف -کردم کشف بدانم ها ماتریس
 ادوین ویژه به و 6استون مارشال ،ویتنی هاسلر ،بیرهوف جورج گریوز، برنارد، با را مفیدی واحدهای

 اصلی شاگرد هم من. بود یل در گیبز ویالرد شاگرد تنها بیدول ادوین. گذراندم 7ویلسون بیدول
  . بودم گیبز نوه ترتیب این به و بودم ویلسون

 تمام توانستم می و بودم جلو اقتصاد علم در همعصرانم به نسبت کافی اندازه به بختانهخوش
. تر برخورد نکردم ماهرانه ریاضیات به حدی برای مفیدبودن هرگز. بگذرانم کتابخانه در را اوقاتم
 اآنج بایست می من پیشین ریاضی دانش که بود شده ایجاد جایی من اقتصادی مشکالت و مسائل

 فرانک ،8ایوانز تیفگری ویلسون، گیبز، پارتو، والراس، اجورث، البته. برعکس نه شد می گرفته کارب
 استادان راه این در نیومن فون و لئونتیف ،11لوتکا فریش، هیکس، ،10آلن جی.دی.آر ،9بولی رمزی،

به  (کردم می نقد را خودم از بهتر لجاجت با اغلب باشم، جو عیب شاگردی که ترسیدم می. بودند من
 اصل موضوعه ،الپالسی تصادفی انتخاب در عددی مطلوبیت برای نیومن فون اصول ،مثال عنوان

                                                            
1. Roy Radner 
2. Bob Summers 
3. George Stigler 
4. Henry Schultz 
5. Markov, Frobenius, or Minkowski 
6. Barnard, Graves, George Birkhoff, Hassler Whitney, Marshall Stone 
7. Edwin Bidwell Wilson 
8. Griffith Evans 
9. Bowley 
10. R.D.G. Allen 
11. Lotka 
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 190 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 بدتر. برد الؤزیرس اولیه فرض از نظر صرف با را 1دبرو -ویجس -مارشاک -رمزی استقالل معروف به
  ). کرد می توجهی بی خود انتقادات تمام به لجاجت با وی کهاین

. ویلسون. بی.ای مختصر سمینار استثنای به گرفتند اد یآمار کمی اقتصاددانان) 1935-1940 (هاروراد در
 1930 دهه اوایل در. بود بهتر تاحدی شیکاگو آموزشی برنامه شولتز، لیسانس فوق خاص دوره از نظر صرف
 مقدمات ادگیری یبرای که 2تورستون سطح پایین و کوچک کتاب روی از و بخوانم آمار خودم بودم مجبور
 البته. . داد می درس را 4فیشر ای.آر )1920-1930( آمار که بود 3هتلینگ کلمیبا در تنها. بود شده نوشته آمار

  . کرد تغییر جویس و 5توکی بلر، والد، ورود از پس شرایط
  

 -اوهلین -هکشر شما بعدی تحقیق و 6ساموئلسون -استاپلر کار توانیم می چگونه :بارنت
 میان در تواند می روند این آیا کنیم؟ مرتبط شدن جهانی علیه فعلی های خیزش اب را 7ساموئلسون

   گیرد؟ قرار مدنظر تجارت درباره شما کار مالحظات با سیاسی چپ مخالفت عنوان به جهان جوانان
. باشد ثروتمند به فقیر کشورهای از گسترده مهاجرت برای جانشینی تواند می تجارت :ساموئلسون

 دست از مریکاآ پیشرفته  فنی و مهارت فنیدانش و سرمایه بر را خود قدیمی انحصار مریکاآ کار نیروی
 اتحادیه و پاسیفیک آسیای صادرات بر مبتنی رشد از مریکاآ واقعی داخلی ناخالص تولید. است داده
 جهانی تجارت"  در موضوعنوبل جایزه برای کوتاهم سخنرانی در. برد می سود) 1950-2003 (اروپا
  درسیتی، نیویورک در امریکآ-سوئد بازرگانی اتاق از قبل که ای سخنرانی  همان"ثروتمند کشور برای

 که زمانی ،ثروتمند یک کشور که کردم اشاره) 1972 سوئد، صنایع نشریه بنیاد ،استکهلم: 1972 می 10
 از ثروتمند کشور مانسابقاً ه که یابد می دست هایی فعالیت در نسبی مزیت تازگی به  بهفقیر یک کشور

 به لزوماً آزاد تجارت. دهد سودش را از دست می برخوردار بوده است، ها فعالیت آن در نسبی مزیت
  . کند نمی کمک هرکجا در هرکسی

  

 های چرخه نظریه و عقالیی انتظارات رویکرد برابر در هایی واکنش و ها بینش شما آیا :بارنت
 توسط که (اقتصادکالن های پویایی در توبین با شیلر رابرت گوی  و گفت در دارید؟ واقعی تجاری
 گفته توبین) کتاب همین 16 فصل ،1999 مارچ ،3 شماره است، شده تعدیل و جرح نیز کلند دیوید

                                                            
1. Ramcey-Marschak-Savage-Debreu Independence Axiom 
2. Thurstone 
3. Hotelling 
4. R.A. Fisher 
5. Wald, Feller, Tukey 
6. Stolper–Samuelson 
7. Heckscher–Ohlin–Samuelson 
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 191 گو با پل ساموئلسونگفت

 مقاالت بیشتر در که طور همان مقابل، در. است "آفت" ،واقعی تجاری های چرخه نظریه که است
با لحاظ   اوقاتگاهیکه  (عقالیی انتظارات نظریه از استفاده بینیم، می ژورنال این در منتشرشده

 تصادفی پویای عمومی تعادل نظریه و) گرفت شده مدنظر قرار می تضعیف  به شکلیادگیریکردن 
  . است رایج  گوناگون کهسیاسی های بینشدارای  دانان اقتصادکالن میان در

 از یکی. هستند مرتبط عقالیی تظاراتان با وبیش کم تیاومتف چیزهای اما بله، :ساموئلسون
 سه قانون که کند می بیان ثرؤم طور به که است مرتبط جدید کالسیک دکترین با آن گسترده معانی
 به نسبت) 1980-2003 (متحده ایاالت اقتصاد که معتقدم اتفاقاً. است صادق نیز مدت کوتاه در حتی
 سه قانون به و کامل اشتغال به فرانسه و آلمان مدرن اقتصادهای به نسبت یا )1929-1960( های سال

 - لوکاس جدید شناسی روش پذیرش و اتخاذ مستلزم لزوماً من اعتقاد این اما ،است شده نزدیکتر
  : است کافی آن برای چیز دو. نیست سارجنت
  تازه کار نیروی با مریکاییآ کار نیروی رقابت ثرؤم طور به )1950-2003( آزادتر جهانی تجارت −

 های اتحادیه قدرت قویاً ،دیگر سوی از و است تشدیدکرده را سایرکشورها از وارد تازه و دیده موزشآ
 انداخته کار از را) تجارت غیرقابل کاالهای صنایع برخی و عمومی خدمات استثنای به (ریکاآم کارگری

 تسریع را جخار به صنعت آن خروج سرعت تنها اتحادیه یک توسط موقتی پیروزی هر امروزه. است
 . کند می

 از آنها چرخش که اند داشته چرخش راست به دهندگان رأی )1980-2003( های سال در −
 جنگ برای مریکاآ دولت ثرؤم سازماندهی و بزرگ رکود از مرهون گذشت زمان تاحدی دوستی نوع

 دولت ایه کمک از وجه  هیچبه کارگری های اتحادیه ،نتیجه در. است بوده دوم جهانی  جنگکاالیی
 . منتفع نمی شوند

در شرایط شکل به تازگی تحول یافته حاکمیت شرکتی ظالمانه، ترس  شده تضعیف کار نیروی
 را ناراضی کارگران ،ارشد مدیر یک زمانی که ، در آمریکاژاپن برخالف. کند می پنهان خود را
   .دهد می افزایش را  شرکتآن سهام قیمت استریت وال ،کند می اخراج سریعاً

. دارم سازگاری سر آن با نیز من که مطرح است "عقالیی انتظارات" شکل ضعیف دیگری از
 ."اگر دوبار مرا دست بندازی، بر من شرم باد. اگر یکبار مرا دست انداختی، بر تو شرم باد"

 جدید عصر در ها قیمت سطح وقتی که با این دیدگاه موافق بود 1همیلتون ارل اقتصادی نگار تاریخ
 تأخیر یک با سیستماتیک طور به اسمی دستمزدهای ،یافت افزایش) 1500-1900( های سال طی

                                                            
1. Earl Hamilton 
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 192 1  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 تا حداقل افراد که بودند بدگمان موضوع این به نسبت آلکیان و کسل. بودند ها قیمت رو دنباله
  .با این دیدگاه اندکی دمسازم نیز من. کند تغییر چیزی تا کشد می طول چقدر گیرند می یاد حدودی
 خصوص در وقتی شوند می پرت مرحله از عقالیی انتظارات طرفداران برخی ،دیدگاه من از
 اندازه از بیش گرایی پول. کنند می مبالغه واقعی متغیرهای تغییر برای دولت اهمیت و پول خنثایی
. گرفت قرار انتقاد مورد فاحشش تجربی اشتباهات دلیل به ناحیه چپ از 1950 دهه در فریدمن ساده
 بینی پیش که بود لوکاس پیروان از یکی سوی از زد می کنار را فریدمن حرف اساساً باید هآنچ

 تخریب عامل MV=PQ در M سوءمدیریت آن براساس که ساخت متهم را فریدمن آمیز سفسطه
  .اسمی قیمت سطح چرخش نه و بوده عمیق واقعی

 لوکاس، های وآورین و توضیحات از زیادی احدت مدرن آماری شناسی روش کنم می فکر
 اما ،است کرده استفاده 1واتسون استاک و انگل گرنجر، سیمز، پرسکات، بروک، هانسن، سارجنت،

 وضعیت همین نیز برداری رگرسیون خود تئوری ،عجیب طور به. است الزم بسیاری های تحلیل هنوز
 های نمونه در است ممکن کنند می تأیید را گرنجر علیت آزمون که متغیرهایی همچنین،. دارد را

 ناپایایی هنوز و کنند می نقض را گرنجر علیت که هایی داده همان همانند درست ،کنند کار بد آتی
 من در گرایی پوچ به منجر امر این. کند می تضعیف را قبلی های نمونه به ارجاع در ما اعتماد ها داده
  .شود می بیشتر تحقیق باعث توایست الیور مانند و گرایی واقع به منجر تنها امیدوارانه بلکه شود، نمی

 متخصصان از یکی سر بر بحث دانشگاهی مشاوران با رزرو فدرال بیشمار جلسات از یکی در
 یکی به بعد جلسه که بود نامفید آنقدر آنها های قضاوت و ها مشارکت ظاهراً. بود عقالیی انتظارات

 زرد هایی پاکت با ها نوشته از جین چند ستپ سال هر و رسید عقالیی انتظارات متخصصان از دیگر
 بررسی و آزمون از حاکی که گذارد می من میز روی اقتصادی تحقیقات ملی دفتر سوی از رنگ
 را ها آزمون نیز بعضی در معرض آزمون هستند، آنها از بسیاری. است عقالیی انتظارات نسخ بعضی

   .هنوز در بیم و امیدم من و اند گذرانده
 علمی کمتر خرد اقتصاد به نسبت کالن اقتصاد که است این بر رایج اعتقادی ،ت اوقاگاهی

 بسیار اقتصادکالن که کنم می فکر. مخالفم حرف این با. گیرد قرار تقدیر مورد باید هم کمتر و است
 ها چالش با زنده علم یک. است تری خردمندانه های قضاوت نیازمند این امر و است برانگیز چالش
 تحقیقات حوزه از را ام انرژی و زمان از زیادی بخشی من اینکه چرایی است این و گیرد می رونق
 فواصل در من ام، ها نوشته با احتساب ستونهایی که در روزنامه احتماالً. کردم منتقل کالن به خرد
 این هبلک نیست توجه جلب هدفم. بیشتر هم شاید ام کرده منتشر متفاوت مقاله هزار دو ماهانه زمانی

                                                            
1. StockWatson 
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 193 گو با پل ساموئلسونگفت

 به را آن تا کوشم می است حدس یک هنوز من حدس وقتی. بنویسم بهتر ممکن حد تا که است
 و توضیح در ما به بتواند که است این مثمرثمر اقتصاد علم یک از من تصور. دهم نشان ترتیب همان
 ساالنه و ماهانه حوادث تفسیر جد به که دانشمندی. کند کمک واقعی اقتصاد تاریخ مسیر درک
  . را معاصر تاریخ بیشتر البته -کند می مطالعه را تاریخ شناسد می را معاصر
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