تاریخ تفکر اقتصادی در سده بیستم تا
حدودی شبیه تاریخ مسیحیت در سده
شانزدهم است .تا آن زمانی که «جان
مینارد کینز» نظریه عمومی اشتغال،
بهره و پول را در ســال  ۱۹۳۶منتشر
کرد ،علم اقتصاد  -دستکم در جهان
انگلیسی زبان  -تماما تحت سیطره بازار آزاد بود .اینسو و آنسو
بعضیها علم ارتداد و مخالفت بلند میکردند اما همیشه سرشان را
زیــر آب میکردند .کینز در ســال  ۱۹۳۶نوشــت «علم اقتصاد
کالسیک طوری انگلستان را در چنگ خود گرفته که دمودستگاه
مقدس تفتیش عقاید ،اسپانیا را گرفته است» .علم اقتصاد کالسیک
میگفت پاسخ بیشتر مسائل این است که بگذاریم نیروهای عرضه
و تقاضا کارشان را کنند.
اما علم اقتصاد کالســیک نه توضیحی برای رکود بزرگ در چنته
داشت ،نه راهحلی .در میانه دهه  ۱۹۳۰دیگر نمیشد چالشهایی
را که راستکیشــی با آنها روبهرو شده بود ،الپوشانی کرد .کینز
نقش «مارتین لوتر» را بازی کرد ،جز اینکه رنجو مشــقت فکری
زیادی نیاز داشــت تا بتواند بدعت خود را جا بیندازد .هرچند که
کینز به هیچوجه چپگرا نبود  -او برای نجات ســرمایهداری پا در
میدان گذاشت ،نه برای به گور سپردن آن  -نظریهاش نشان داد
نمیتوان روی بازارهای آزاد برای فراهمکردن اشتغال کامل ،خلق
معیاری جدید برای مداخله دولتی گسترده در اقتصاد ،حساب کرد.
کینزگرایی ،اصالحاتی بزرگ در تفکر اقتصادی بود و بهناچار در
پی خود ضداصالحاتی را به همــراه آورد .میلتون فریدمن یکی از
اقتصاددانانی بود که در احیای بزرگ علم اقتصاد کالسیک در بین
سالهای  ۱۹۵۰تا  ۲۰۰۰نقشی مهم داشت اما به اندازه اهمیتاش
تاثیرگذار نبود .اگر کینز« ،لوتر» بود« ،فریدمن ایگناتیوس» قدیس
بنیانگذار فرقه «ژزوییت» [شکل تندرو رهبانیت مسیحی] بود و
مانند ژزوییتها ،پیروان فریدمن درســت مانند ارتش منضبط
مومنانبرای رهبری عقبنشینیای گسترده اما ناکامل از ارتداد
کینزی عمل کردهاند .در پایان قرن ،علم اقتصاد کالسیک نه همه
که بیشتر قلمروهای سابق را بار دیگر به چنگ آورده که این بیشتر
از صدقه سر میلتون فریدمن بود.
نمیخواهم این قیاس مذهبی را بیــش از حد کش بدهم .نظریه
اقتصادی دستکم میخواهد علم باشد نه الهیات؛ او توجهاش به
زمین است نه آسمان .نظریه کینزی اساسا شایع شد به این دلیل
که بسیار بهتر از راستکیشی کالسیک ،جهان پیرامون ما را معنا
میبخشید و نقد فریدمن به کینز بهشکلی گسترده اثرگذار شد به
این دلیل که به درستی بر نقاط ضعف کینزگرایی دست گذاشت
و باید این نکته را تصریح کرد که اگرچه در این مقاله اســتدالل
میشود فریدمن در برخی مسائل اشــتباه میکرد و برخی اوقات
ظاهرا با خوانندگانش صادق نبود اما من او را اقتصاددان و مردی
بزرگ میدانم.
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میلتون فریدمن سه نقش اساسی در
زندگی فکری سده بیستم بازی کرد.
فریدمن بزرگ اقتصاددانان بود و زبانی
فنی داشت؛ نوشــتههایی کموبیش
غیرسیاسی درباره رفتار مصرفکننده
و تورم بود .او کارآفرینی سیاستگذار
بود کــه دههها را صــرف جــا انداختــن سیاســت پولگرایی

۲

( )monetarismکرد؛ سیاستی که فدرالرزرو و بانک انگلیس در
پایان دهه  ۱۹۷۰آن را به دکترین خود بدل کردند و چند سال بعد
آن را به عنوان سیاســتی ناکارآمد کنار گذاشتند .باری ،فریدمن
ایدئولوگ و مبلغ محبوب آموزههای بازار آزاد بود.
آیا همه این نقشها را انسانی یکسان بازی کرد؟ بله و نه .همه سه
نقش را باور فریدمن به مسلمات کالســیک علم اقتصاد بازار آزاد
شکل داده بود .عالوهبر این ،اثرگذاری فریدمن به عنوان مبلغ تا
حدی مدیون شهرت فراگیرش به عنوان یک نظریهپرداز اقتصادی
عمیق بود .امــا تفاوتی مهم وجود دارد میــان جدیت کارهایش
به عنوان اقتصاددانی حرفهای و منطق سســت و گاه مســالهدار
اظهاراتش به عنوان روشــنفکر .در حالیکه کارهای نظریاش را
اقتصاددانان حرفهای در سراسر جهان تحسین کردهاند اما احساسی
مبهم درباره اظهارات سیاسیاش بهویژه سخنان تبلیغیاش وجود
دارد و باید گفت درباره صداقت فکــریاش ابهامات زیادی وجود
داردبه ویژه هنگامی که رو به عموم سخن میگفت.
اما بگذاریــد فعال کاری با جنبههای مســالهبرانگیز او نداشــته
باشــیم و از فریدمن نظریهپرداز حرف بزنیم .برای بیشتر دو سده
گذشــته ،تفکر اقتصادی تحت ســیطره مفهوم انسان اقتصادی
( )homo economicusقرار داشــت .انسان اقتصادی مفروض،
میدانست چه میخواهد :ترجیحاتش را میشد از نظر ریاضی با
«تابع هزینهفایده ( »)utility functionبیان کرد و انتخابهایش
از محاسبات عقالنی برای به حداکثر رساندن این عملکرد نشات
میگرفت :چــه مصرفکننده میان پفکنمکی و آرد ســوخاری
انتخاب میکرد چه سرمایهگذار میان بازار سهام یا بازار مالی دست
به انتخاب میزد ،فرض گرفته میشد که همه این تصمیمها بر پایه
سنجش «فایده حاشــیهای ( »)marginal utilityیا سود افزوده
خریدار با اســتفاده از تحلیل جایگزینهای در دســترس اتخاذ
میگردید.
خندهدار اســت اما هیچکس -نه حتی اقتصاددانان برنده جایزه
نوبل -هم اینشــکلی تصمیم نمیگیرند .با این وجود بیشــتر
اقتصاددانــان -از جمله خودم -مفهوم انســان اقتصادی را مفید
میدانند با لحاظکردن این موضوع که این مفهوم ،بازتابی ایدهآل
از آنچه ب ه واقع روی میدهد ،است .مردمان ترجیحاتی دارند حتی
اگر این ترجیحات نتواند بهواقع با تابع هزینهفایده به بیان درآیند:
آنها معموال تصمیمات معقول میگیرند حتی اگر به معنای واقعی
کلمه نتوانند فایده خود را به حداکثر برســانند .شاید بپرسید که
چرا مردمان را همانطور که هستند ،بازنمایی نمیکنیم؟ پاسخ
در انتزا ع کردن اســت ،سادهسازی اســتراتژیک تنها راهی است
که میتوانیم از طریق آن نظمی فکــری را به پیچیدگی زندگی
اقتصادی اعمال کنیم و پیشفرض رفتار عقالنی ،سادهسازی بهویژه
اثربخش و پربار است.
اما پرسش اصلی به هر حال این اســت که تا کجا میشود چنین
چیزی را پیش برد .کینز دست به حملهای تمامعیار علیه انسان
ی روانشــناختی محتمل دست
اقتصادی نزد بلکه به نظریهپرداز 
زد به جای آنکه تحلیلی دقیق از آن چیزی به دست دهد که یک
تصمیمگیرنده عقالنی انجام خواهد داد .تصمیمات کاری از «ارواح
حیوانی» نشــات میگیرند ،تصمیمات مصرفکننده از گرایشی
روانشــناختی به افزایش درآمد ،توافقات مزدی از حسی ناشی از
عدالت و مانند آن.
اما آیا چنین چیــزی ایدهای مناســب برای کنــار نهادن نقش
انســان اقتصادی است؟ فریدمن در مقاله ســال  ۱۹۵۳با عنوان
«روششناســی علم اقتصاد پوزیتیو» به این پرسش پاسخ منفی
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397
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