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دنی رودریک، استاد اقتصاد توسعه و اقتصاد بین الملِل مدرسه ی کندی دانشگاه هاروارد، 
از پرکارترین اقتصاددانان و عالقه مند به مسائل کشورهای درحال توسعه است. این 
عالقه در قالب کتب و مقاالت متعددی از او در زمینه  های مختلف به ظهور رسیده است. 
تألیفات رودریک طیفی وسیع از موضوعات، از جمله اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، 
تجارت، نابرابری، رشد اقتصادی، جهانی شدن، و نقش نهادها، را در بر می گیرد. در اکثر 
منشآت مؤلف، خواننده فرصتی برای تأمل در باورهای اقتصاِد جریاِن غالب می یابد. آیا 
جهانی شدن بیش از حد پیش رفته است؟ آیا باز بودِن تجاری باعث افزایش نابرابری 
می شود؟ آیا امکان استقرار همزمان دموکراسی، حاکمیت ملی و جهانی شدِن اقتصادی 
در یک کشور وجود دارد؟ اینها برخی از پرسش های مهمی است که رودریک با تحلیل 
و ارقام و نمودار در مقاالت و کتب خود به دقت مطرح می کند و در نتیجه گیری، از 

قضاوت شتابزده می پرهیزد.
استاد  کاون،  تایلر  ستوده اند.  متفکران  و  مؤلفان  از  شماری  را  او  دقت  و  جامعیت 
بر  مرورش  در  طبقه ی  از خود راضی]1[   کتاب  مؤلف  و  میسن  دانشگاه جرج  اقتصاد 
و  منابع، روش ها  سخنی صریح در مورد تجارت]2[ رودریک می نویسد: دانش،  کتاب 
استدالالت مطروحه توسط رودریک عالی و آزمایش شده اند. فرانسیس فوکویاما]3[ استاد 
علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی دانشگاه استنفورد در مرور بر همان کتاب بر آن است 
که رودریک تألیفی خواندنی ارائه می دهد که به جای مقابله با جهانی شدن آن را در 
خدمت دموکراسی قرار دهد و درعین حال از راه حل های پوپولیستی احتراز می کند. 

سخن مترجم
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سوبرامانیان]4[ مشاور ارشد اقتصادی دولت هند معتقد است از میان اقتصاددانان جریان 
غالب، بخشی از متخصصان، مشغول توجیه عقالنی واکنش ها علیه جهانی شدن هستند. 
رودریک اما از معدود کسانی است که در زمانی که دنیا در هیجان جهانی شدن به سر 
می برد هشدار داد که اگر می خواهیم منافع فراوان و غیرقابل انکار جهانی شدن را حفظ 

کنیم، باید بیاموزیم که چگونه جهانی شدن را قبول نداشته باشیم.
علت جامعیت و دقت رودریک در مورد پدیده های اقتصادی استفاده ی او از منابع 
تاریخی-فلسفی  اشارات  او  نوشته های  بیشتر  تاریخی و فلسفی است. در جای جای 
و الجرم ارجاع به نهادها، حکمرانی و زمینه های اجتماعی و تاریخِی جوامع به چشم 

می خورد.
اما در کتاب حکمرانی اقتصاد که برگردان فارسی آن را در دست دارید، مؤلف از یک 
فرصت مطالعاتی دو ساله  برای پرداختن به مسائلی در رشته ی اقتصاد استفاده می کند 
که علی االصول متوجه جنبه های مختلف بین رشته اِی اقتصاد و سایر علوم اجتماعی و 
ارزیابی نقدهای وارده بر رویه ها، مدل ها و نظریه های اقتصادی است. گرچه مؤلف در 
سراسر متن، از شواهد و مدارک عینی و آماری هم بهره می برد، وزن توجه به موضوعات 
تاریخی، اجتماعی و فلسفی بیشتر است. چیستی نظریه و مدل، وجوه اشتراک و افتراق 
آن ها، مزیت های علم اقتصاد، اشتباهات مقّدر اقتصاددانان، نواحی درست و نادرست 
نقد به اقتصاددانان، از جمله ی پرسش هایی است که مورد تأنی و تأمل این اقتصاددان 
قرار می گیرد. این تأمالت در کتابی که از لحاظ زمانی پس از بحران مالی جهانی سال  
2۰۰۸ به چاپ می رسد، یادآور آشفتگی های فکری در رشته ی اقتصاد در رابطه با آن 
بحران بزرگ است. بحرانی که پرسش هایی بسیار جدی را متوجه رشته ی اقتصاد به 
عنوان یک رشته ی دانشگاهی کرد. چرا اقتصاددانان نتوانستند بحران را پیش بینی کنند؟ 
تقصیر یا قصور متوجه مدل ها و نظریه ها بود یا مدل سازان و نظریه پردازان اقتصاد؟ آیا 
حرفه از دنیای واقعی فاصله گرفته است؟ کتاب گرچه از بحران یادشده سخن می گوید 
اما تمرکز ویژه ای بر آن ندارد. آن بحران و سایر رویداد های  اقتصادی بهانه ی مؤلف 
برای طرح و بحث پرسش هایی سنگین قرار می گیرد که اراده ی پاسخ به آن ها را دارد.

البته رودریک به تعبیر خود از هسته ی اساسی رشته ی اقتصاد دفاع می کند، جانب 
احتیاط را در اظهارات خود به وضوح رعایت می کند و از پاسخ های قطعی به پرسش های 
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پیچیده و بزرگی که مطرح می کند می پرهیزد. هدف او عمدتاً بر باز کردن مسائل مطروحه 
است. در عین حال، هیچ تردیدی در اعالم قطعی اینکه علم اقتصاد، مستقل و فارغ از 
بستر و زمینه ی مسائل، دارای یک توضیح جامع، مانع و قاطع برای مسائل نیست، ندارد. 
میزان صراحت و قاطعیت او در این مورد تا آنجاست که می نویسد »... ما نمی توانیم در 
اقتصاد به دنبال توضیحات جهانی و یا نسخه های جهانِی قابل اعماِل مستقل از زمینه ی 
موجود بگردیم... . هر مدل اقتصادی مثل یک نقشه ی جزئی است که بخشی از زمینه را 
روشن می کند.« )فصل اول کتاب(. در همین راستا است که سخن از خرِد انتخاِب مدل 
می رود. مدل از نظر مؤلِف حکمرانی اقتصاد قابل استفاده و ضروری است. قابل استفاده 
از آنرو که جنبه ای از واقعیت را ترسیم می کند و ضروری از آن جهت که اگر خردمندانه 

انتخاب شده باشد مربوط ترین وجه واقعیت را در یک زمینه ی خاص نشان می دهد.
از نظر رودریک ارزشمندترین وجه رشته ی اقتصاد تعدد مدل های مختلف و استفاده ی 
متناسب از هر مدل در جا و زمینه یا محیط مربوط به آن است و اقتصاددانان نباید این 
وجه ارزشمند را به نفع یافتن یک مدل برای همه جا و هرجا از دست بدهند. اگر جز این 
عمل کنند از عقالنیِت انتخاب مدل کناره گرفته و به سمت تعصب و جزم و یک سویه 
نگری که سرانجام آن غرور و خطاست پیش رفته اند. در خرد انتخاب مدل نیز رودریک 
بدون آنکه به لغت شناسی مورد استفاده ی شیال دو]5[  متوسل شود، بر خاص بودن زمینه 
)Context specificity( به جای تعمیم متن )Text generalization( قائل است. بر بنیادگرایی 

بازار متکی نیست، آموزش اقتصاد را در گرو آزاد بودن بازارها نمی داند و نمی خواهد، هر 
مدلی را در زمینه ی خود قابل اعتبار و احترام می داند و جواب درست به هر سؤالی در 

اقتصاد را »بستگی دارد« عنوان می کند.
دفاع از اهمیت زمینه یا محیط مدل و تحلیل، مؤلف را به دفاع از نظریه پردازی در 
مقیاس های کوچک و پرهیز از نظریه پردازی های اجتماعی در مقیاس بزرگ وا می دارد. 
تفکری متعلق و منتسب به زمینه که درآن تکلیف علت و معلول معلوم باشد و واقعیت 
اجتماعی را، حتی به طور جزئی، بازتاب دهد. در این چالش فکری، فلسفی و تاریخِی 
آشنا و قدیمی بین جزء و کل، باور رودریک بر آن است که قدرت علم اقتصاد دقیقاً در 
نظریه پردازی های کوچک مقیاس نهفته است. ترجیح او در علم اقتصاد بر این نحوه  از 
تمریِن متواضعانه ی علمی است و جستجو برای نظریه های جهانی و بزرگ، همچون 



 12 حکمرانی اقتصاد

شیوه ی عملکرد سرمایه داری و یا تعیین کننده های ثروت و فقر در جهان، را قبول ندارد. 
در همین راستا مؤلف در عین ستایش از نوابغ علم اقتصاد همچون کارل مارکس، 
جان مینارد کینز و ژوزف شومپیتر، نسبت به قالب کالمی این بزرگان در تبیین نظرات 
خود انتقاد دارد. او همین قالب کالمی را موجب تفاسیر گوناگونی می داند که پیرامون 
نوشته های ایشان تا امروز نیز ادامه دارد. رودریک نظرات این بزرگان را در مقام مقایسه 
با قالِب منّجز و ریاضیاتِی نظریات ساموئلسون، استیگلیتز و َارو قرار می  دهد و ادعا می کند 
هیچ کس مشکلی در فهم آنچه آنان در ذهن داشته و نوشته اند ندارد. در اینجا است که 
از نقش مهم ریاضیات در علم اقتصاد  به طور واضح دفاع می کند. او شفاف سازی ناشی 
از کاربرد ریاضیات را مغتنم ارزیابی می کند و بر این باور است که از ارزش آن به قدر 

کافی قدردانی نشده است.
از  استفاده  در  انجاز  و  دقت  نقش  ستودن  علیرغم  اما  هاروارد  پرتألیف  اقتصاددان 
ریاضیات، به قطعیت نقش ابزاری و کمکی آن را در وضوح و سازگاری درونی مدل ها 
تصریح می کند و به قاعده ی آلفرد مارشال، اقتصاددان بلندپایه ی دوره ی پیشا کینزی، 
اشاره می کند که باید از ریاضیات به عنوان زبان تندنویسی استفاده کرد، آنگاه آن را 
به زبان طبیعی ترجمه کرد و سپس آن را سوزاند. عبارت تأمل برانگیز خود او نیز در 
مورد استفاده از ریاضیات جالب است: اقتصاددانان نه به خاطر آنکه باهوش اند بلکه به 
دلیل آنکه به اندازه ی کافی باهوش نیستند از ریاضیات استفاده می کنند. دعوتی ظریف 
به استفاده از ریاضیات به منظور سازمان  دادن ذهن نه به هدف ریاضی سازی روابط 

پیچیده ی اقتصادی در یک علم اجتماعی.
اما در مواضِع از جنس فلسفه ی اقتصاد در کتاب حکمرانی اقتصاد نمی توان به همین 
مقدار بسنده کرد. مؤلف ضمن اشاره به مقاله ی تأمل برانگیز 1953 فریدمن، متدولوژی 
اقتصاد اثباتی، با او در صدور جواز حضور فروض غیرواقعی در مدل ها موافق نیست، اما بر 
آن است که ساده سازی در مدل های اقتصادی مشکل مدل ها نیست بلکه الزمه ی علم 
است. او معترضان به ساده سازی را متهم به عدم فهم ماهیت تحلیل می کند. جای این 
پرسش البته باقی است که مرز بین ساده سازی و غیرواقعی بودِن فروض چیست؟ اگر 
ساده سازی را حدی از غیرواقعی بودن بدانیم، آنگاه چه نسبت و ارتباطی بین دنیای عمل 
و نظر برقرار است؟ اگر جواب رودریک این باشد که دنیای واقع پیچیده است و الجرم 
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محتاج ساده سازی برای فهم، قابلیت اتکا به این فهم در چه حد است؟ نیز تعدد و تنوع 
مدل ها در اقتصاد که مؤلف بر آن تأکید دارد، چاره ای برای این پرسش اساسی نیست. 
درک دیگری که رودریک در مقابل این پرسش به خواننده منتقل می کند این است 
که اگر فروضی مانند رقابت کامل، اطالعات کامل و آینده نگرِی کامل درست نیستند، 
مدل های مشتمل بر فروض غیرواقعی در حد تجربه های آزمایشگاهی، مفیدند، زیرا هر 
دو اجازه می دهند رابطه ی علت و معلولی را با منزوی ساختن سایر عوامل شناسایی 
کنیم. و البته می توان قرابتی بین این گزاره و پیام مقاله ی 1953 فریدمن مشاهده کرد.  

حوالت  کتاب  مطالعه ی  به  آن  تفصیل  که  اقتصاد،  کتاب حکمرانی  جنبه های  این 
می شود، موجبات ورود متدولوژیست های اقتصاد و فیلسوفان علم در مرور و نقد و تحلیل 
آن شد. از جمله ی سرآمدان متدولوژی اقتصاد که به تحلیل فلسفی و روش شناسی کتاب 
رودریک پرداختند باید از اوسکالی مکی یاد کرد. مکی در مقدمه ی مقاله ی خود با عنوان 
صحت و خطای مدل سازی اقتصادی: پاالیش مطالب رودریک]6[ )2۰1۸(، به مقاله ی جی 
ای کیرنس تحت عنوان ویژگی و روش منطقی اقتصاد سیاسی]7[ )1۸75/۸۸(، مقاله ی 
لیونل روبین تحت عنوان ماهیت و اعتبار علم اقتصادی]۸[ )1932/35( و مقاله ی میلتون 
اشاره می کند. سه مقاله ای  متدولوژی اقتصاد اثباتی]9[ )1953(  فریدمن تحت عنوان 
که از سه اقتصاددان بزرگ، و مانند رودریک غیر متخصص در متدولوژی و فلسفه ی 
اقتصاد، جایگاه رفیعی در اقتصاد و در موضوع ماهیت علم اقتصاد کسب کردند. آنگاه 
نیز جایگاه  اقتصاد دنی رودریک  آیا حکمرانی  معلوم می کند که  زمان  ادامه می دهد 
افتخارآمیزی همچون این سه مقاله در اقتصاد پیدا خواهد کرد. مکی در مقاله ی خود 
عنوان می کند که کتاب رودریک باید توسط متخصصین فلسفه و متدولوژی اقتصاد مورد 
تحسین قرار گیرد. اقتصاددانان به شدت نیازمند فهمی بهتر از خود، ارائه ی چهره ای قانع 
کننده تر از رشته ی خود و روش های مدل سازی آن هستند. برای اطمینان از درجه ی 
بهینه ای از پاالیش علم اقتصاد، اقتصاددانان باید با فیلسوفان اقتصاد رایزنی و تعامل 

داشته باشند و از رودریک برای هموار کردن این راه تشکر می کند.
مکی همچنین رودریک را به چالش کشیده که چرا اقتصاد را به عنوان علم تنزیه و 
اقتصاددانانی را که به زعم او تمرین درستی از اقتصاد ندارند، نقد می کند. اگر اقتصاد آن 
چیزی است که اقتصاددانان انجام می دهند، در آن صورت اگر اقتصاددانان خوب عمل 
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نکنند، بنا بر ضرورِت مفهومی، اقتصاد نیز واجد نقص خواهد بود.  الجرم به نظر می رسد 
نمی توان به سادگی علم اقتصاد و اقتصاددانان را از یکدیگر جدا دانست و جای این سؤال 

هرمنوتیک از مؤلف کتاب حکمرانی اقتصاد باقی است.
اقتصاددانان، متدولوژیست ها و فیلسوف-اقتصاددانان دیگری نیز کتاب را مرور و نقد 
و تحلیل کرده اند. اما نکته ی مشترک قریب به اتفاق نظرات، حسن استقبال و ارزیابی 
مثبت از رویکرد مؤلفی است که از درون اقتصاد به معنی حرفه ای کلمه و درعین حال 
بدون ادعای تخصص در فلسفه یا متدولوژِی اقتصاد به مباحث فکری و نظرِی مستقیماً 

مرتبط با فلسفه و متد اقتصاد پرداخته است.
از نکات مهم دیگر حاصل از مطالعه ی کتاب و بعضاً مندرج در مرور ها آن  است که: 
نویسنده در سراسر کتاب تصویری از اقتصاد آنطور که باید باشد و نه آنطور که هست 
انواع  را دارد و پذیرای  با رشته های دیگر  تعامل  استعداد  اقتصاد  به خواننده می دهد؛ 
نوآوری ها است؛ اقتصاد به کفایت تجربی اهمیت می دهد؛ و اقتصاد باید از درون به خود 
نگاه کند. برخی نیز به کنایه ردیه های رودریک بر رشته ی خود را نقد کرده و پرسیده اند 

چرا علیرغم ارائه ی این همه خطا، عنوان کتاب ناظر بر حکمرانی اقتصاد است.
رودریک در سال 2۰1۸ در یک گردهمایی علمی که به اعتبار کتاب او تشکیل شد، 
پس از استماع نظرات اقتصاددانان، فیلسوفان و متدولوژیست های اقتصاد در جایگاه تقدیر 
و پاسخ به نکات مطروحه درباره ی کتاب، نظرات خود را طی مقاله ای با عنوان نگاهی 
مجدد به حکمرانی اقتصاد]1۰[ که در مجله ی متدولوژی اقتصاد به چاپ رسید ابراز کرد. در 
پایان آن مقاله رودریک آرزو می کند آموزش اقتصاد نقش بهتری در مورد مسئولیت های 
اقتصاددانان حرفه ای آینده ایفا کند. مسئولیت ها ی مورد اشاره ی او ضرورت مدل های 

متعدد، تحلیل صحیح اقتصاد سیاسی و اخالق مشارکت عمومی است.
طبیعی است اوالً به دلیل محتوای کتاب که بر مدل ها و نقادی آنها متمرکز است 
اقتصاد به معنی عملیاتی کلمه،  تألیفات مؤلف در حوزه های مختلف  به دلیل  ثانیاً  و 
متخصصین کلیه ی گرایش های اقتصاد، هرکسی از ظن خود، کتاب را با کنجکاوی 
خوانده، از کتاب تأثیر پذیرفته و نسبت به آن بنابر مالحظاِت گرایش خود، نقد و تحلیل 

کرده است.
در پایان این مقدمه، ضمن دعوت اهالی اقتصاد به خواندن این برگردان، از کاستی های 
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آن پوزش خواسته و از تذکر آن سپاسگزار خواهم بود. از فرصت برای تقدیم مراتب 
آن،  فرهیخته ی  و  مدیر محترم  به خصوص  روزنه،  وزین  نشر  از  تقدیر خود  و  تشکر 
جناب آقای سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، استفاده می کنم. از کارشناسان و صفحه آرایان 
مجموعه باالخص سرکار خانم مداح و سرکار خانم  اورشان که از نزدیک شاهد دقت و 

سرعت آنان بوده ام کمال تشکر و قدردانی را دارم. 
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 Roberto(این کتاب از درسی که سال ها در هاروارد به طور مشترک با روبرتو مانگابریا آنگر
به  روبرتو  نشأت می گیرد.  اقتصاد سیاسی می گفتیم،  Mangabeira Unger( در موضوع 

شیوه ی بی نظیر خود مرا به فکری جدی نسبت به قوت ها و ضعف های علم اقتصاد 
و تبیین آنچه در متد اقتصادی مفید یافته ام وامی داشت. بحث روبرتو این بود که علم 
آدام  به سنت  اجتماعی  بزرگ  نظریه پردازی های  که  چرا  کهنه شده  و  عقیم  اقتصاد 
اسمیت )Adam Smith( و کارل مارکس )Karl Marx( را وانهاده است. من به نوبه ی خود 
اظهار می کردم که قوت علم اقتصاد دقیقاً در نظریه پردازی های کوچک مقیاس نهفته 
است، همان تفکر زمینه ای که علت و معلول را مشخص می کند و واقعیت اجتماعی 
را - گرچه به صورت جزئی - روشن می سازد. بحث من این بود که علم میانه روی که 
با فروتنی کار خود را می کند، احتماالً  از تحقیق در نظریه های جهانی در مورد اینکه 
نظام های سرمایه داری چگونه کار می کنند یا اینکه چه چیز ثروت و فقر را در دنیا به 
وجود می آورد مفیدتر است. فکر نمی کنم توانسته باشم او را راضی کنم ولی امیدوارم او 

متوجه شود که مباحث مطروحه توسط او بر من تا حدی اثر داشته است. 
افکار در قالب یک کتاب، باالخره در مؤسسه ی مطالعات عالی  انتشار این  ایده ی 
)Institute for Advanced Study( جایی که من از تابستان 2۰13 برای دو سال لذت بخش 

به آن منتقل شدم، شکل گرفت. من عمده ی عمر حرفه ی دانشگاهی ام را در محیط 
بین رشته ای گذرانده بودم و خود را در معرض سنت های گوناگون درون علوم اجتماعی، 
گرچه نه چندان متبحر در آن، تلقی می کردم.   اما مؤسسه یک تجربه ی ذهنی در اندازه ای 

پیشگفتار و تقدیر
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بر  من،  جدید  خانه ی  مؤسسه،  اجتماعی  علوم  مدرسه ی  کرد.  ایجاد  متفاوت  کامالً 
شالوده ای از رویکرد های اومانیستی و تفسیری قرار داشت که در تقابل شدید با علم 
به  مدعوین  از  بسیاری  با  مواجهه  در  می گرفت.  قرار  پوزیتیویستی  و  تجربی  اقتصاد 
مدرسه - از مردم شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه و علوم سیاسی و اقتصاد - تحت 
فشار یک جریان قوی سوء ظن نسبت به اقتصاد قرار داشتم. از نظر آنان اقتصاددانان یا 
مطالبی کامالً واضح اظهار می کردند یا با اعمال مدل های ساده به پدیده های اجتماعی 
پیچیده، به نتایج بزرگ و غیرواقعی دست می یافتند. گاه احساس می کردم با تعدادی 
نادان علوم اجتماعی برخورد می شود:  اقتصاددان که در جمع بودند، مثل دانشمندان 

کسانی که ریاضی و آمار را خوب می دانند ولی ثمر دیگری ندارند. 
جالب اینکه من در گذشته نیز این نوع از برخورد را دیده بودم، اما به طور معکوس. در 
میان یک عده اقتصاددان که باشید، می بینید که راجع به جامعه شناسی و مردم شناسی 
اجتماعی ساده، بی انضباط،  اقتصاددانان، دانشمندان سایر علوم  از نظر  چه می گویند! 
پرگو بوده و به حد کفایت تجربی نیستند یا نا آشنا و غیر متبحر در تشخیص مشکالت 
تحلیل تجربی هستند. این اقتصاددانان اند که می دانند چگونه فکر کنند و نتیجه بگیرند، 
درحالیکه دیگران به دور خود می چرخند. بنابراین من باید آماده ی سوء ظن های طرف 

مقابل می بودم. 
یکی از پی آمد های حضور من در محیط بین رشته ای مؤسسه، این بود که موجب شد 
احساس بهتری به عنوان یک اقتصاددان داشته باشم. من خود مدتها نسبت به همکارانم 
اقتصاد، در مورد تنگ نظر بودن، تکیه بر مدل های متکلفانه داشتن و عدم توجه  در 
کافی نسبت به فرایندهای اجتماعی منتقد بوده ام. اما در اینجا احساس کردم بسیاری 
از انتقاداتی که از خارج از رشته ی اقتصاد به آن وارد می شود، اشتباه است. بسیاری از 
اطالعات غلط در مورد آنچه اقتصاددانان به واقع انجام می دهند وجود دارد. الجرم فکر 
کردم بعضی امور پژوهشی که در سایر علوم اجتماعی انجام می شود، می تواند با ابزار 
استدالل و شواهدی که اقتصاددانان مثل نان و کره از آنها استفاده می کنند، تقویت شود. 
اما در عین حال روشن بود که اقتصاددانان برای این وضعیت کسی جز خود را برای 
متهم کردن نداشتند. مسئله فقط رسیدن اقتصاددانان به درک رضایت از خود و ضمیمه 
نمودن دکترین خود در نوع خاصی از نگاه به دنیا نیست. این که اقتصاددانان کار ارائه ی 
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علم خود به دیگران را بد انجام می دهند نیز مطرح است. بخش مهمی از این کتاب 
اختصاص دارد به اینکه علم اقتصاد دربرگیرنده ی چارچوب های بزرگ و تکامل یابنده ای 
است که تفاسیر گوناگونی از نحوه ی کار دنیای ما و پیامد های گوناگون آن برای سیاست 
عمومی را به دست می دهد. با اینحال، آنچه غیراقتصاددانان نوعاً از اقتصاد می شنوند، 
در  اقتصاددانان  رفتارخودخواهانه.  و  بازار، عقالنیت  به  نسبت  رجزخوانی  از  عبارتست 
توضیح مشروط زندگی اجتماعی برتری دارند - حساب دقیق اینکه چگونه بازارها )و 
الجرم دخالت دولت( پیامدهای گوناگونی برای کارآیی، برابری و رشد اقتصادی، بسته 
به شرایط زمینه ای خاص، به وجود می آورند، را دارند. ولی اقتصاددانان غالباً از قوانین 
از زمینه ی خاص در همه جا برقرار است، صحبت  اقتصادی جهانی، که صرف نظر 

می کنند. 
احساس کردم باید طی کتابی پلی بر این جدایی بزنم، کتابی که مخاطب آن هم 
اقتصاددانان و هم غیراقتصاددانان باشند. پیام من به اقتصاددانان این است که آنها باید 
روایت بهتری از علم خود داشته باشند. در این مورد چارچوب بدیلی را مطرح می کنم و 
در آن کار مفیدی را که در علم اقتصاد انجام می شود، برجسته خواهم کرد. در عین حال 
مشکالتی را که شاغلین به این علم مستعد آن هستند مشخص می کنم. پیام من برای 
غیراقتصاددانان اینست که بسیاری از انتقادات استاندارد از علم اقتصاد با این برخورد 
بدیل گزندگی خود را از دست می دهد. بسیاری از انتقادات نسبت به علم اقتصاد مطرح 

است اما چیزهای زیادی هم برای قدردانی و یادگیری در این علم وجود دارد.
فضای مؤسسه ی مطالعات عالی، برای نوشتن این کتاب از جهات گوناگون آماده بود. 
مؤسسه با جنگل آرام، غذای عالی و منابع بسیار معتبر، بهشت واقعی محققین است. 
Di- ,Danielle Allen(  همکاران دانشگاهی ام، دیدیر فاسین، جون اسکات و مایکل والزر

dier Fassin, Joan Scott, and Michael Walzer( فکر مرا در مورد اقتصاد تحریک کردند و 

با الگوهای متضاد و درعین حال دقیق خود منبع الهام من شدند. دستیارم، نانسی کاترمن 
)Nancy Cotterman(، در کنار همکاری  ها و پشتیبانی های اداری سازنده، بازخورد خوبی 

از نسخه ی خطی کتاب به من داد. از مدیریت مؤسسه، بخصوص ریاست آن، روبرت 
دیگراف )Robbert Dijkgraaf(، بخاطر اجازه ی شرکت و عضویت در چنین جمع فکری 

فوق العاده  ای سپاسگزارم. 
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راهنمایی و مشورت آندره ویلی )Andrew Wylie( مرا از قرارگرفتن نسخه ی خطی کتاب 
به دست های باکفایت مؤسسه ی دبلیو. دبلیو. نورتن )W. W. Norton( مطمئن کرد. در 
مؤسسه ی نورتن، برندن کوری )Brendan Curry( ویراستار ماهری بود و استفانی هیبرت 
)Stephanie Hiebert( بطور موشکافانه ای نسخه ی نهایی را ویراستاری کرد؛ این دو، کتاب 

 Avinash( را از طرق مختلف تقویت کردند. تشکر مخصوص خود را به اویناش دیگزیت
Dixit( تقدیم می کنم. پژوهشگری که نمونه هایی از فضایل اقتصاددانانی را که در کتاب 

به بحث گذاشته ام آورد و نظرات و پیشنهادات مفصلی ارائه کرد. دوستانم و مؤلفین 
Mukand and Arvind Subrama- Sharun( نمشترکم، شارون موکاند و آرویند سوبرامانیا
nian( سخاوتمندانه وقت خود را در اختیارم گذاشتند و با ایده ها و مشارکت های خود به 

شکل گیری کلی پروژه کمک کردند. در پایان و مانند همیشه، بزرگترین قدردانی خود 
را نسبت به همسرم، پی نار دُگان )Pınar Dogan(، که عالوه بر کمک در روشن ساختن 
مباحث مربوط به مفاهیم علم اقتصاد، در سراسر کار عشق و حمایت خود را از من دریغ 

نکرد، تقدیم می کنم. 



به تخفیف  %20با برای مشاهده و خرید کتاب حکمرانی اقتصاد 
 لینک زیر مراجعه نمایید.

 حکمرانی اقتصاد

 نشر روزنه

https://rowzanehnashr.com/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://rowzanehnashr.com/

