
 
 

 

The Concept of Rational Behavior and 
the Problem of Learning from Error in  
Neoclassical Economics: With a view of the 
Austrian’s Critiques

Abstract        The concept of rational behavior has a significant role in 
economics and the analysis of market economy and general equilibrium. 
Moreover, there exists a logical relationship between the limits of rationality  
and learning from error. Through explaining the concept of rational  
behavior in neoclassical economics and its relationship with the rational 
expectation hypothesis this article addresses the following two questions: 
First, has the idea of learning from error played a role in the formation of 
the neoclassical concept of rational behavior? If not, secondly, can this  
idea play a role in improving the meaning of rational behavior in economics?  
In response to these questions, the article goes through the following  
discussions: (a) the neoclassical concept of rational behaviors is reviewed  
and the critiques of behavioral economics and the theories of choice  
under uncertainty are discussed, (b) the rational usage of information and 
its relationship with the meaning of rational behavior are examined, and in 
this context, the importance of the idea of learning from error is explored, 
and (c) Karl Popper’s theory of rationality as openness to criticism and its 
consequence for the idea of learning from error in terms of conjecture and  
refutation will be discussed. The article finally uses the Austrian  
economists’, i.e. Hayek and Krizner, critiques regarding the neoclassical 
concept of rational behavior in order to demonstrate that Popper’s theory 
of rationality can improve the concept of rational behavior in economics.
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مفهوم رفتار عقالیی و مسئله یاد گیری از خطا د ر 
مکتب  نقد های  به  نگاهی  با  نئوکالسیک:  اقتصاد  

اتریشی

پذيرش: 1400/03/26د    ريافت: 1399/11/06

چکيده: مفهوم رفتار عقالیی برای علم اقتصاد  و توضیح آن د رباره سازوکار )مکانیسم( 
بازار و تعاد ل عمومی اهمیت اساسی د ارد . از سوی د یگر، بین محد ود یت عقالنیت و اید ه 
یاد گیری از خطا ارتباط منطقی وجود  د ارد . این مقاله با توضیح مفهوم رفتار عقالیی د ر 
اقتصاد  نئوکالسیکی و ارتباط آن با فرضیه انتظارات عقالیی به د و پرسش پاسخ می د هد : 
اید ه  آیا  نه،  اگر  د ارد ؟  رفتار عقالیی  نئوکالسیکی  نقشی د ر مفهوم  از خطا  یاد گیری  آیا 
یاد گیری از خطا می تواند  کمکی به توسعه مفهوم رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  کند ؟ برای 
پاسخ به این پرسش ها، معنای انتخاب عقالیی که د ر اقتصاد  نئوکالسیکی طرح شد ه و 
اقتصاد  رفتاری  نااطمینانی و  انتخاب تحت شرایط  بر آن توسط نظریه های  نقد هایی که 
وارد  شد ه است، مورد  بررسی قرار می گیرند . سپس، استفاد ه عقالیی از اطالعات و ارتباط 
چارچوب  این  د ر  از خطا  یاد گیری  مسئله  و  می شود   مطرح  عقالیی  رفتار  مفهوم  با  آن 
مورد  واکاوی قرار می گیرد . د ر نهایت، نظریه عقالنیت پوپر به عنوان »باز بود ن به نقد « 
از نقد های د و اقتصاد د ان  و یاد گیری از خطا د ر قالب حد س و ابطال مطرح می گرد د  و 
اتریشی، یعنی هایک و کریزنز، د رباره مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی برای تفهیم این 
مطلب که نظریه عقالنیت پوپر می تواند  معنای رفتار عقالیی را د ر علم اقتصاد  توسعه د هد ، 

بهره گرفته می شود .

کليدواژهها: اقتصاد  نئوکالسیکی، رفتار عقالیی، اقتصاد  رفتاری، باز بود ن به نقد ، یاد گیری 
از خطا، تعاد ل عمومی، مکتب اتریشی، کارل پوپر.

.D83, D50, B13, B25 :JEL طبقهبندي
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مقدمه

د ر اوایل قرن بیستم، رابینز۱ )۱۹۳۴( اقتصاد  را علم تخصیص منابع کمیاب به نیازهای نامحد ود  
تعریف کرد . اقتصاد  نئوکالسیک این تعریف از علم اقتصاد  را پذیرفته و اساس تحلیل سازوکار بازار 
قرار د اد ه است. برای طرح پرسش های مقاله و پاسخ به آن ها، ابتد ا باید  نگاهی به ارتباط بین مفهوم 
رفتار عقالیی و تعریف علم اقتصاد  د اشته باشیم. علم اقتصاد  فرض می کند  که ترجیحات انسانی از 
کم تر  بر  بیش تر  سود   یا  مطلوبیت  ترجیح  اما  باشد ،  متفاوت  می تواند   د یگر  جامعه  به  جامعه ای  هر 
اکسیوم )اصل موضوعه( مشترک رفتار عقالیی د ر همه جوامع است. بنابراین، اهد اف غایی برای تحلیل 
اقتصاد ی پارامتری برون زاست و تمرکز تحلیل اقتصاد ی باید  به حل مساله تخصیص منابع کمیاب به 
آن اهد اف د اد ه شد ه2 معطوف گرد د . د و پرسش اصلی این پژوهش عبارت اند  از: الف. آیا اید ه عقالنیت 
به عنوان »باز بود ن به نقد «۳ و یاد گیری از خطا نقشی د ر شکل گیری معنای رفتار عقالیی د ر اقتصاد  
نئوکالسیکی د اشته است؟ اگر نه، ب. آیا اید ه عقالنیت به عنوان باز بود ن به نقد  می تواند  باعث بهبود  

معنای رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  گرد د ؟
برای پاسخ به این پرسش ها، پژوهش از روش تحلیلی۴ و قیاس اکسیوماتیک5 استفاد ه می کند 6. 
با توجه به صحت  نتایج استد الل ها  ارزیابی آن ها  برای  ارائه می شوند  و  قالب د و فرضیه  پاسخ ها د ر 
یا ناد رستی مقد ماتشان بررسی می گرد ند . نویسند ه حاضر استد الل های خود  را د ر د فاع از د و فرضیه 
پیشنهاد ی د رباره شکل گیری مفهوم رفتار عقالیی د ر اقتصاد  نئوکالسیک و پیامد های آن برای توضیح 
نقد های  از  و  قرار می د هد   اد بیات موضوع  اقتصاد  د ر متن  تعاد ل عمومی د ر  و  رقابتی  بازار  سازوکار 
اقتصاد د انان اتریشی د ر این زمینه ها کمک می گیرد . مطابق روش قیاس اکسیوماتیک، وقتی خطای 

مقد مات یک استد الل قیاسی آشکار شود ، ناد رستی نتایج آن استد الل را می توان نشان د اد .     
این پژوهش د ر جستجوی یک رهیافت نظری اصیل7 به مفهوم رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  است. 
د ر این راستا، سهم مقاله آن است که رابطه اید ه یاد گیری از خطا را با مفهوم رفتار عقالیی د ر اقتصاد  

1. Robbins
2. Given Ultimate Goals
3. Openness to Criticism
4. Analytical Method
5. Axiomatic Deduction 

6. قیاس اکسیوماتیک به آن استد الل قیاسی گفته می شود  که د ر آن صحت نتایج استد الل قیاسی د ر نهایت 
وابسته به صحت مقد ماتی است که اصول موضوعه تلقی می شود  و د ر مورد  صحت آن ها ترد ید ی وجود  ند ارد .

7. Original Theoretical Contribution 
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نئوکالسیک مورد  واکاوی قرار می د هد  و استد الل می کند  که این خطاناپذیر فرض کرد ن تصمیمات 
عقالیی است که پاسخ نئوکالسیک ها را به مسئله اقتصاد ی جامعه موجه می کند . پژوهش حاضر نشان 
از  یاد گیری  اید ه  از  توانسته اند   تا حد ی  مانند  هایک و کریزنر،  اتریشی،  اقتصاد د انان  اگرچه  می د هد  
خطا برای توضیح نقش رفتار عقالیی د ر شکل گیری فرایند  بازار رقابتی استفاد ه کنند ، اما آن ها اید ه 
عقالنیت به عنوان »باز بود ن به نقد « و یاد گیری سازمان یافته از خطا را از طریق حد س و ابطال اساِس 
تحلیل خود  از رفتار عقالیی و فرایند  بازار قرار ند اد ه اند . این پژوهش پیشنهاد  می کند  که با استفاد ه از 

نظریه عقالنیت پوپر۱ می توان اید ه یاد گیری از خطا را وارد  تعریف رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  کرد .
اقتصاد   د ر  عقالیی  رفتار  معنای  ارتباط  نخست،  از:  عبارت اند   مقاله  این  اساسی  پرسش  د و 
نئوکالسیک با اید ه یاد گیری از خطا چیست؟ د وم، آیا تعریف عقالنیت به عنوان »باز به نقد  بود ن« 
می تواند  اید ه یاد گیری از طریق حد س و ابطال را وارد  مد ل رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  کند ؟ برای 
پاسخ به این پرسش ها، مقاله از سه بخش اصلی تشکیل شد ه است: بخش اول مفهوم نئوکالسیکی 
اقتصاد   نقد های  رابطه  این  را توضیح می د هد . د ر  بازار  رفتار عقالیی و نقش آن د ر تحلیل سازوکار 
اتریشی ها بر مفهوم  رفتاری بر مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی طرح می شود . بخش د وم نقد های 
نئوکالسیکی رفتار عقالیی مورد  بحث قرار می گیرد  تا نشان د اد ه شود  که چگونه اید ه یاد گیری از خطا 
با مفهوم رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  ارتباط پید ا می کند . بخش سوم با معرفی نظریه عقالنیت پوپر 
استد الل می کند  که می توان گام جد ید ی را برای برقراری ارتباط بین اید ه یاد گیری از خطا و مفهوم 

رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  برد اشت.

مبانینظریپژوهش

مفهومنئوکالسيکیرفتارعقالییوسازوکاربازاررقابتی
د ر پاسخ به پرسش نخست، پژوهش حاضر د و استد الل اصلی2 را ارائه می کند : اول، توضیح این که 
چرا معنای نئوکالسیکی رفتار عقالیی مستقل از اید ه یاد گیری از خطا شکل گرفته و چگونه تحلیل 
نئوکالسیکی سازوکار بازار را تحت تاثیر قرار د اد ه است. د وم، اید ه یاد گیری از خطا چگونه با فرضیه 

انتظارات عقالیی، که برای توضیح انتظارات از آیند ه ارائه شد ه، ارتباط پید ا می کند .

1. Karl Raimund Popper (1902-1994)
2. Main Arguments (Proofs)
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مفهومنئوکالسيکیرفتارعقالییوکارکردسازوکاربازار
همواره  اقتصاد ی  »نظریه  می گوید :   )۱۹۹0( آرو۱  عقالنیت،  فرضیه  و  اقتصاد ی  نظریه  مقاله  د ر 
اقتصاد   د ر  عقالیی  رفتار  مفهوم  د رک  برای   .)27( است«  د اشته  تکیه  عقالنیت  د رباره  فرضیه ای  بر 
نئوکالسیک باید  از انقالب مارژینالیستی2 شروع کرد . اصطالح نئوکالسیک۳ توسط وبلین۴ )۱۹00( 
ابد اع شد  تا نشان د هد  که اقتصاد  نئوکالسیکی وجه تمایز مهمی با اقتصاد  کالسیکی د ارد  و انقالب 
مارژینالیستی معرف این وجه تمایز است. بررسی انقالب مارژینالیستی ما را با مفهوم نئوکالسیکی 
رفتار عقالیی و نقش آن مفهوم د ر توفیق نئوکالسیک ها برای اثبات وجود  یک وضعیت تعاد ل عمومی 
د ر اقتصاد  آزاد  آشنا می کند  (Morgan, 2015). بنابراین، با توضیح انقالب مارژینالیستی می توان فرضیه 
نخست پژوهش، یعنی استقالل مفهوم نئوکالسیکی عقالنیت از اید ه یاد گیری از خطا را بررسی کرد .

آرو )۱۹۹0(، بیان می کند  که برای اقتصاد د انان کالسیکی مانند  اسمیت5 و ریکارد و6، عقالنیت 
مفهوم محد ود ی د اشت: »ترجیح بیش تر بر کم تر«. سرمایه د اران آن صنایعی را تامین مالی می کنند  
که نرخ بازد هی بیش تری د اشته باشد  و صاحبان زمین امالک خود  را به قیمت هایی اجاره می د هند  
اقتصاد د انان  این  برای  باشد . فرضیه عقالنیت  تولید  بیش تر  استفاد ه د ر  برای   پرد اخت مشابه  از  که 
کالسیک همان بیشینه سازی سود  توسط بنگاه بود . د ر واقع، کالسیک ها فرضیه ای برای توضیح رفتار 
عقالیی مصرف کنند ه ند اشتند  (Arrow, 1990). برای مثال، ریکاردو )۱۹۳2(، نقش تقاضا را د ر تعیین 
قیمت ناد ید ه گرفته و هزینه تولید  را عامل تعیین قیمت می د انست. نظریه ارزش کالسیکی، که یک 
نظریه ارزش کار7 بود ، بهای یک کاال را با میزان نیروی کاری می سنجید  که برای تولید  آن کاال صرف 

شد ه بود .  
به تد ریج د ر میان اقتصاد د انان این توجه پید ا شد  که تقاضا برای یک کاال نیز باید  نقشی د ر تعیین 
قیمت آن کاال د اشته باشد  و عقالنیت مصرف کنند ه د ر تعیین ارزش کاالها و عوامل تولید  موثر است. 
د ر واقع، انقالب مارژینالیستی یک گذار از نظریه ارزش کار کالسیکی، مبتنی بر عقالنیت تولید کنند ه، 
به یک نظریه ارزش جد ید  مبتنی بر عقالنیت تولید کنند ه و مصرف کنند ه بود . نظریه مطلوبیت نهایی 

1. Arrow
2. Marginalist Revolution 
3. Neoclassic 
4. Veblen 
5. Adam Smith (1723-1790)
6. David Ricardo (1772-1823)
7. The Labour Theory of Value
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ارزش۱ نظریه ای بود  که ارزش یک کاال را به اند ازه فاید ه نهایی آن کاال برای تحقق ترجیحات  ذهنی 
افراد  می د انست.  

انقالبی  بود ند ،  مارژینالیستی  انقالب  بنیانگذاران  والراس۴،  لئون  و  منگر۳،  کارل  جونز2،  استنلی 
که زمینه شکل گیری فرضیه نئوکالسیکی عقالنیت را فراهم آورد . این فرضیه توسط کارهای آلفرد  
مارشال5 و د یگران به گونه ای توسعه یافت که نه تنها رفتار تولید کنند گان، بلکه رفتار مصرف کنند گان 
را د ر بر گرفت. د ر نتیجه، به تد ریج این امکان به وجود  آمد  که والراس، آرو، و د برو6 بتوانند  با ساختن 
مد ل های ریاضی بر اساس رفتار عقالیی کارگزاران کارکرد  سازوکار عرضه و تقاضا را برای رسید ن به 
یک تعاد ل عمومی د ر اقتصاد  آزاد  توضیح د هند . انقالب مارژینالیستی که متاثر از نظریه مطلوبیت 
نهایی ارزش بود ، برد اشتی تازه از رفتار عقالیی را فراروی اقتصاد  نئوکالسیک قرار د اد  تا به کمک آن 
بتواند  نه تنها انتخاب عقالیی مصرف کنند گان، بلکه انتخاب عقالیی تولید کنند گان را د ر چارچوب یک 

فرضیه واحد  رفتار عقالیی توضیح د هد . 
مارژینالیست ها از نظریه مطلوبیت نهایی ارزش برای توضیح اهمیت تقاضا د ر تعیین قیمت یک 
کاال استفاد ه کرد ند . این نظریه مطلوبیت نهایی ارزش بود  که زمینه را برای تعریف رفتار عقالیی د ر 
والراس  و  اگرچه جونز، منگر،  آورد .  فراهم  بی تفاوتی  و منحنی های  ترجیحات مصرفی سازگار  قالب 
تعریف واحد ی از نظریه مذکور ند اشتند ، اما همه آن ها معتقد  بود ند  که ترجیحات ذهنی نقش مهمی 

د ر تحلیل رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  د ارد . 
آنچه برای بحث حاضر اهمیت د ارد ، تحلیل جونز از نظریه مطلوبیت نهایی ارزش و اهمیت آن 
برای مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی است. این مفهوم عقالنیت توسط د یگر اقتصاد د انان نئوکالسیک 
اثبات وجود  یک تعاد ل عمومی د ر  بازار و  برای تحلیل سازوکار  مانند  مارشال، والراس، آرو، و د برو 
اقتصاد  رقابتی بکار گرفته شد . به طور خالصه جونز )۱87۹(، نظریه مطلوبیت نهایی ارزش را د ر قالب 
فاید ه گرایی بنتامی7 د رک می کرد . همان طور که ویسکواتوف8 )200۱( می گوید ، فاید ه گرایی بنتام تنها 
زمانی وارد  اقتصاد  نئوکالسیک شد  که جونز و والراس آن را به یک نظریه مطلوبیت نهایی ارزش تبد یل 

1. The Marginal Utility Theory of Value
2. Stanley Jevons (1835-1882)
3. Karl Menger (1902-1985)
4. Leon Walras (1834-1910)
5. Alfred Marshall (1842-1924)
6. Debreu (1921-2004)
7. Bentham’s Utilitarianism  
8. Viskovatoff 
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کرد ه بود ند . جونز )۱87۹(، استد الل کرد  که باید  نقش تقاضا برای یک کاال را د ر تعیین قیمت آن بر 
اساس فاید ه ای که آخرین واحد  مصرف آن کاال نصیب فرد  می کند ، توضیح د اد .

با الهام از تحلیل جونز )۱87۹(، د رباره نقش ترجیحات ذهنی د ر تعیین قیمت کاالها، مارشال 
)۱8۹0( متوجه شد  که قیمت یک کاال را نمی توان صرفاً توسط تقاضای آن تعیین کرد ، بلکه باید  نقش 
عرضه آن کاال را نیز د ر تعیین قیمتش د ر نظر گرفت. اما چگونه یک فرضیه واحد  عقالنیت د ر اقتصاد  

نئوکالسیک برای توضیح شکل گیری قیمت د ر بازار شکل گرفت؟ 
د ر پاسخ باید  گفت که کاربرد  ریاضیات حد اکثر سازی۱ برای عملیاتی سازی مفهوم رفتار عقالیی با 
توجه به نظریه مطلوبیت نهایی ارزش بود  که مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی را شکل د اد . توضیح 
به  راستا می کند .  این  ریاضیات حد اکثر سازی د ر  به د رک نقش  اصطالح »مارژینال«2 کمک مهمی 
لحاظ ریاضی، اصطالح مارژینال برای واحد های نهایی بکار می رود  که تحلیل آن ها برای تعیین روند  
تغییرات رفتار یک پد ید ه اهمیت اساسی د ارد . شایان ذکر است، همان طور که ماروسکی۳ )۱۹8۴( 
د ر فیزیک و انقالب مارژینالیستی می گوید ، اصل حد اقل تالش۴ بد ان معناست که وقتی تغییری د ر 
طبیعت به وجود  می آید ، مقد ار تالشی که برای تحقق آن تغییر صورت می گیرد ، معموالً د ر حد اقل 
از این اصل برای تحلیل کنش اقتصاد ی به مثابه یک حرکت استفاد ه  ممکن است. مارژینالیست ها 
کرد ند . اصل حد اقل تالش به فیزیک و اقتصاد  د ر تعیین یک مسیر خاص حرکت )کنش( د ر میان 
مسیرهای مختلف ممکن، یعنی مسیرهای حد اکثر یا حد اقل کمک اساسی کرد . اما نباید  فراموش کرد  
که این تحلیل ریاضی د ر علم فیزیک برای توصیف مسیرهای حد اکثری یا حد اقلی د ر حرکت پد ید ه ای 
یا  نقاط حد اکثر  د ر تشخیص  بروز خطا  برای  عاملی  به عقل محد ود   استفاد ه می شد ، که د سترسی 

 .(Koslowski, 1990)  حد اقل به شمار نمی آمد
اکنون می توان گفت که گسترش کاربرد  اید ه تغییرات مارژینال از فیزیک به اقتصاد ، این امکان را 
برای نئوکالسیک ها فراهم آورد  که برای توضیح رفتار عقالیی به مثابه حرکتی پویا د ر جستجوی سود  
یا مطلوبیت بیش تر، بتوانند  از منطق ریاضی واحد ی استفاد ه کنند . این منطق ریاضی حاکم بر قوانین 
حرکت پد ید ه ها بود  که امکان ارائه فرضیه واحد  عقالنیت را برای نئوکالسیک ها فراهم آورد ، تا نه تنها رفتار 
عقالیی مصرف کنند ه، بلکه رفتار عقالیی تولید کنند ه را به استفاد ه از حساب تغییرات نهایی توضیح د هند . 

1. Mathematics of Maximization 
2. Marginal 
3. Mirowski
4. The Principle of Least Efforts
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به عالوه، آن ها توانستند  اصول مطلوبیت و بازد هی نهایی را نیز بر اساس اید ه تغییرات نهایی ارائه کنند .
کاربرد  منطق ریاضی یاد شد ه برای توضیح رفتار عقالیی د ر اقتصاد  نئوکالسیکی بد ین معناست 
که ارزش )مطلوبیت ذهنی( یک کاال برای یک مصرف کنند ه به میزان رضایتی بستگی د ارد  که واحد  
نهایی مصرف آن ایجاد  می کند . همین منطق ریاضی، اقتصاد د انان نئوکالسیکی را به قوانین مطلوبیت 
و بازد هی نهایی نزولی هد ایت کرد  که برای تحلیل رفتار عقالیی مصرف کنند ه و تولید کنند ه اهمیت 
اساسی د ارد . بر اساس قانون مطلوبیت نهایی نزولی۱، مصرف اولین واحد  از کاال رضایت بیش تری را د ر 
مقایسه با مصرف د ومین واحد  آن ایجاد  می کند  و همین طور مصرف د ومین واحد ، مطلوبیت بیش تری 
را د ر مقایسه با مصرف سومین واحد ، و این روند  تا جایی اد امه پید ا می کند  که مطلوبیت نهایی آن کاال 
برای مصرف کنند ه به صفر برسد . د ر نتیجه، مارژینالیست ها از حساب تغییرات2 استفاد ه می کنند ، برای 
توضیح آن که چرا کارگزاران اقتصاد ی _ خواه مصرف کنند ه خواه تولید کنند ه _ برای آن که بتوانند  
به هد ف حد اکثر مطلوبیت یا سود  برسند ، از قوانین مطلوبیت و بازد هی نهایی نزولی پیروی می کنند . 
مصرف کنند ه تا جایی تقاضای خود  را برای یک کاال افزایش می د هد  که پس از آن، د یگر مصرف بیش تر 
تولید  را  تا جایی میزان بکارگیری عوامل  نیز  تولید کنند ه  ایجاد  نمی کند  و  برای وی  رضایت ذهنی 

افزایش می د هد  که پس از آن، د یگر آن عوامل سود  بیش تری برای بنگاه ایجاد  نمی کند .
به نظر می رسد  که تفسیر سنتی ریاضی و غیرتصاد فی۳ یاد شد ه از رفتار عقالیی د ر قالب الگویی 
ایستا۴ تد وین شد ه است، به گونه ای که بتوان از آن الگو جواب یکتایی گرفت. بنابراین، این چارچوب 
سنتی برای لحاظ کرد ن وقوع خطا د ر تشخیص نقاط حد اکثر و حد اقل الگوسازی نشد ه و د ر نتیجه 
جایی برای یاد گیری از خطا ند اشته است. البته توسعه نظریات د ر قالب اقتصاد  نئوکالسیکی به این 
موضوع به صور مختلف پرد اخته شد ه است (Johanson, 2004). شایان ذکر است که اقتصاد  رفتاری، که 
از د اخل جریان اقتصاد  نئوکالسیکی مفهوم سنتی رفتار عقالیی را نقد  کرد ه، نشان د اد ه که تصمیمات 
کارگزاران اقتصاد ی می توانند  د چار خطای سیستماتیک گرد د . د ر این جا با اشاره ای مختصر به مباحث 
اقتصاد  رفتاری5 د ر رابطه با معنای رفتار عقالیی، ارتباط آن با اید ه یاد گیری از خطا مورد  توجه قرار 

می گیرد . 

1. Diminishing Marginal Utility
2. Calculus of Variations
3. Non-Stochastic (Deterministic)
4. Static
5. Behavioral Economics 
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اقتصادرفتاریومعنایرفتارعقالیی
هد ف اصلی بحث حاضر آن است که نشان د هد  چگونه اقتصاد  رفتاری مفهوم نئوکالسیکی رفتار 
عقالیی را از د ید گاه روان شناختی مورد  نقد  قرار می د هد  و ارتباط این نقد ها با نقش اید ه یاد گیری 
از خطا د ر مفهوم رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  چه می تواند  باشد ؟ د ر پژوهشی تحت عنوان اقتصاد ی 
ترکیب  از  رفتاری  اقتصاد   که  استد الل می کند   )20۱6( چنین  تالر۱  آیند ه،  و  رفتاری: گذشته حال 
د ر  را  عقالیی  رفتار  نئوکالسیکی  برد اشت  رفتاری  اقتصاد   است.  گرفته  اقتصاد  شکل  و  روان شناسی 
نقد  مفهوم انسان اقتصاد ی2 و جایگزینی آن به یک انسان واقعی۳  مورد  پرسش قرار می د هد . اقتصاد  
رفتاری می گوید  که انسان واقعی د ر تصمیم گیری خود  با محد ود یِت شناخت و د ر نتیجه با نااطمینانی 
روبه روست. به عبارت ساد ه، انسان واقعی از د انش کاملی برای انتخاب های بهینه )عقالیی(، آن طور 
که مد ل انتخاب عقالیی نئوکالسیکی فرض می کند ، برخورد ار نیست. بنابراین، نقد  اقتصاد  رفتاری بر 
مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی به طور مستقیم این اد عای اصلی را هد ف می گیرد  که انسان اقتصاد ی 
د ارای ظرفیت شناختی نامحد ود ی است که او را قاد ر به تشخیص نقاط بهینه حد اکثرکنند ه مطلوبیت 
و سود  خود  می سازد . به عبارت د یگر، برخالف مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی، انسان واقعی از منظر 
اقتصاد  رفتاری د ارای ظرفیت شناختی نامحد ود ۴ نیست که بتواند  مطابق با آن برد اشت از رفتار عقالیی 
عمل کند  (Thaler, 2016). انسان واقعی د ارای ظرفیت شناختی محد ود  است. بنابراین، او با عقالنیتی 

سازگار با آن محد ود یت ظرفیت شناختی د ر د نیای واقعی تصمیم می گیرد .
اقتصاد  رفتاری مفهوم نئوکالسیکی عقالنیت را یک مد ل تجویزی )نورماتیو5(  د ر همین راستا، 
د رباره رفتار عقالیی معرفی می کند  که نمی تواند  با واقعیت های تجربی د اوری شود . د ر مقابل، اقتصاد  
آن  اساس  ارائه کند  که  رفتار عقالیی  از  )توصیفی(  تجربی  قابل آزمون  مد ل  رفتاری می خواهد  یک 
مد ل پذیرش محد ود یت ظرفیت شناختی کارگزار اقتصاد ی د ر سازگار کرد ن نیازها و امکانات خود  
با محد ود یت های موجود  است. مد لی که بتواند  با آزمون تجربی مورد  ارزیابی قرار گیرد  و د ر صورت 
مقاومت د ر مقابل آزمون تجربی، و نه صرفاً با تکیه بر استنتاج قیاسی از اکسیوم های بد یهی فرض شد ه 
 .(Thaler, 2015) ارائه کند   اقتصاد ی  رفتار عقالیی کارگزار  از  واقع بینانه  رفتار عقالیی، مد لی  د رباره 
اقتصاد  رفتاری مفهوم کنشگر عقالیی را از روان شناسی قرض می گیرد  و آن را به اساسی تازه برای 
1. Thaler
2. Homo Economicus 
3. Humans
4. Infinite Cognitive Capacity
5. Normative
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به کنش عقالیی،  روان شناختی  رویکرد   این  د ر  تبد یل می کند .  رفتار عقالیی  از  اقتصاد   علم  تعریف 
محد ود یت ظرفیت شناختی و نااطمینانی ناشی از آن به د رک واقع گرایانه ای از رفتار عقالیی رهنمون 
می شود . د ر این راستا، اید ه یاد گیری از خطا می تواند  با محد ود یت ظرفیت شناختی کارگزار اقتصاد ی 

مرتبط شود .
برای  راهکاری  عنوان  به  تصاد فی  نظرگرفتن خطای  د ر  که  متوجه شد ه اند   رفتاری  اقتصاد د انان 
مواجهه با چالش های ناشی از ظرفیت شناختی محد ود  کارگزار اقتصاد ی نمی تواند  نشان د هد  که چرا 
انسان واقعی د چار خطای سیستماتیک می شود  و توجه به این نوع خطاست که ما را با واقعیت کنش 
اقتصاد ی آشنا می کند . د ر این رابطه تالر )20۱5: ۱58۱( می نویسد : »حتی اگر فرض کنیم که انتخاب 
بهینه یک کارگزار اقتصاد ی می تواند  با خطای تصاد فی روبه رو باشد ، از آن جایی که این خطاها به طور 
تصاد فی توزیع شد ه اند ، متوسط آن ها صفر خواهد  بود «. بنابراین، پیامد های رفتارهای عقالیی )بهینه( 
که خطای تصاد فی را د ر مد ل رفتار عقالیی د ر نظر می گیرد ، د ر نهایت به چیزی متفاوت از پیش بینی 
مد ل نئوکالسیکی رفتار عقالیی منتهی نمی گرد ند . آنچه اقتصاد  رفتاری را به واسطه بکارگیری یک 
برد اشت روان شناسانه از رفتاری عقالیی متمایز می کند  تاکید  بر امکان بروز خطای سیستماتیک د ر 

اثر محد ود یت ظرفیت شناختی کارگزار و نااطمینانی ناشی از یک چنین خطایی است.
کانمن و تورسکی۱ )۱۹7۹(، با ارائه نظریه چشم اند از نشان می د هند  که یک سلسله از آزمایش های 
تجربی بیانگر آن است که آنچه روان شناسان تحت عنوان قضاوت از آن یاد  می کنند  و اقتصاد د انان 
ممکن است آن را انتظارات یا باورها بنامند ، می تواند  به طور سیستماتیکی د چار خطا باشد . سایمون2 
مطلوبیت  ترجیح  است:  محتوایی  عقالنیت  یک  اقتصاد ی  عقالنیت  که  می کند   استد الل   ،)۱۹86(
بیش تر بر کم تر. اما عقالنیت د ر روان شناسی یک عقالنیت رویه ای۳ است. کارگزار عقالیی د ر اقتصاد  
تابع مطلوبیتش  با د اد ۀ  انتخاب  نئوکالسیکی همواره تصمیمی می گیرد  که به طور محتوایی بهترین 
است. اما کارگزار عقالیی د ر روان شناسی تصمیم خود  را به گونه ای می گیرد  که با توجه به د انش و 
ابزارهای محاسباتِی د ر د سترس بتواند  یک تصمیم معقول به شمار آید . بد ین ترتیب، ظرفیت محد ود  

شناختی کارگزار نقش اساسی د ر برد اشت اقتصاد  رفتاری د رباره مفهوم رفتار عقالیی د ارد .
د ر همین راستا فرضیه کانمن و تورسکی )۱۹7۹( د ر نظریه چشم اند از آن بود  که افراد  قضاوت های 

1. Kahneman & Tversky
2. Simon
3. Procedural Rationality
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خود  را اغلب با استفاد ه از برخی قواعد  راهنما۱ انجام می د هند . یک مثال، قاعد ۀ راهنمای د ر د سترس 
بود ن است که بر اساس آن افراد  فراوانی برخی حواد ث را به راحتی با یاد آوری چند  نمونه از آن حاد ثه 
اما بکارگیری آن  برآورد  می کنند . اگرچه این قاعد ۀ راهنما برای فرد  متقاعد کنند ه به نظر می رسد ، 
باعث پیش بینی همراه با خطای سیستماتیک د ر موارد ی می شود  که فراوانی مذکور همگرا نگرد د . 
نظریه چشم اند از کانمن و تورسکی )۱۹7۹( یک نظریه توصیفی د رباره مد ل تصمیم گیری تحت شرایط 
ارائه می کند  که محد ود یت ظرفیت شناختی کارگزار و پیامد  آن را برای بروز خطاهای  نااطمینانی 
سیستماتیک د ر نظر می گیرد  و بد یلی برای نظریه مطلوبیت انتظاری2 فان نیومان و مورگنستیرن۳ 
)۱۹5۳( به شمار می آید  که توسط اقتصاد د انان به عنوان نظریه ای شناخته می شود  که توضیح می د هد  

چگونه یک کارگزار عقالیی انتخاب های توام با ریسک را انجام می د هد . 
اقتصاد  رفتاری به موضوع یاد گیری د ر رابطه با رفتار عقالیی توجه د ارد . د ر این رویکرد  با استفاد ه 
از روان شناسی گفته می شود  که یاد گیری وقتی صورت می گیرد  که یک بازخورد  فوری مفید  وجود  
د اشته باشد . اما یاد گیری حتی د ر یک محیط خیلی ساد ه هم می تواند  فرایند  سختی باشد . با توجه 
به این نکات، ظرفیت محد ود  شناختی کارگزار امکان یاد گیری را برای او فراهم می آورد ، اما هنوز با 
اد عایی که کارگزار می تواند  نقاط بهینه حد اکثرکنند ه مطلوبیت یا سود  را بد ون خطا تشخیص د هد  

فاصله زیاد ی د ارد .
با توجه به مالحظات فوق، نظریه چشم اند از که نظریه انتخاب تحت شرایط محد ود یت ظرفیت 
شناختی و نااطمینانی را مورد  بازنگری قرار می د هد  و د ر عمل جایگزینی برای مفهوم نئوکالسیکی 
مطلوبیت  نظریه  اگرچه  افزود   باید    ،(Kahneman & Tversky, 1979) می آید   به شمار  عقالیی  رفتار 
انتظاری ابزاری قوی برای تحلیل تصمیم گیری د ر شرایط نااطمینانی است، برای مد تی طوالنی روشن 
بود  که رفتار فرد  د ر هر د و زمینه آزمایشگاهی و د ر چارچوب بازار نسبت به پیش بینی های مد ل های 
ساد ه مطلوبیت انتظاری انحراف د ارد . این تخلف ها از پیش بینی های مد ل مطلوبیت انتظاری تا قبل 
و ۱۹۹0   ۱۹80 د هه های  د ر  اما  بود ند .  شد ه  گرفته  ناد ید ه  گسترد ه ای  به طور   ۱۹70 د هه  اواخر  از 
و  کانمن  توسط  ارائه شد ه  نظریه چشم اند از  آن ها  قابل ذکرترین  که  شد ند   مطرح  مختلفی  بد یل های 

تورسکی )۱۹7۹( است.
با توجه با مباحث پیشین د رباره اقتصاد  رفتاری و تاکید  آن بر محد ود یت های شناختی کارگزار 

1. Some Kind of Rule of Heuristic 
2. Expected Utility (EU) Theory
3. Von Neumann & Morgenstern
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اقتصاد ی، اکنون بهتر می توان رابطه بین مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی و نظریه تعاد ل عمومی 
نئوکالسیک ها را د رک کرد . با شکل گیری فرضیه واحد  عقالنیت، نظریه ارزش کار کالسیکی جای خود  
را به نظریه نئوکالسیکی قیمت د اد . مطابق با این نظریه، قیمت کاالها و عوامل تولید  توسط عرضه و 
تقاضای بازار تعیین می شود  و سازوکار شکل گیری قیمت ها نیز باید  بر اساس تحلیل مارژینالیستی 

.(Granovetter, 2017)  د رباره نقاط بهینه مصرف و تولید  توضیح د اد ه شود
فرضیه نئوکالسیکی رفتار عقالیی می گوید  مصرف کنند گان عقالیی رفتار می کنند ، چرا که آن ها با 
توجه به محد ود یت بود جه خود  همواره مطلوبیت بیش تر را به مطلوبیت کم تر ترجیح می د هند ؛ البته 
تا جایی که مصرف بیش تر کاال د یگر برای آن ها رضایتی ند اشته باشد  (Morgan, 2015). همچنین، 
تولید کنند گان عقالیی رفتار می کنند ، چرا که آن ها با توجه به محد ود یت بود جه خود  همواره بازد هی 
بیش تر عوامل تولید  را بر بازد هی کم تر ترجیح می د هند ؛ البته تا جایی که استفاد ه بیش تر از عوامل 
تولید  د یگر باعث افزایش تولید  بنگاه نگرد د . اکنون باید  د ید  که چگونه خطاناپذیری رفتار عقالیی باعث 
می شود  که تحلیل نئوکالسیک ها از انتخاب های بهینه حد اکثرکنند ه مطلوبیت و سود ، امکان توضیح 
کارکرد  یک بازار رقابتی را بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا فراهم آورد . با توجه به استد الل ها، به نظر 
می رسد  همان طور که آرو )۱۹۹0( بیان می کند ، اقتصاد  نئوکالسیک فرض می کند  که د انش کامل 
افراد  از ترجیحات مصرفی و ظرفیت های تولید ی، آن ها را به انتخاب های حد اکثرکنند ه مطلوبیت و 
سود  قاد ر می سازد . بنابراین، نه تنها بررسی مفهوم رفتار عقالیی د ر اقتصاد  نئوکالسیک، بلکه بررسی 
سازوکار عرضه و تقاضا د ر یک بازار رقابتی می تواند  نشان د هد  که اید ه یاد گیری از خطا نقشی د ر 
تحلیل نئوکالسیک ها د ر این زمینه ها ند اشته است، چرا که فرض ضمنی تحلیل مارژینالیستی آن است 
که مصرف کنند ه و تولید کنند ه عقالیی د ر پیروی از قوانین مطلوبیت یا بازد هی نهایی نزولی، خطایی 
را مرتکب نمی شوند . به همین د لیل، آن ها می توانند  نقاط حد اکثرکنند ه مطلوبیت و سود  خود  را د قیقاً 
مطابق مد ل ریاضی انتخاب بهینه برگزینند . بر اساس این استد الل، نویسند ه حاضر معتقد  است که 

ارتباطی را نمی توان بین تعریف نئوکالسیکی رفتاری عقالیی و اید ه یاد گیری از خطا مالحظه کرد .
همان طور که آرو )۱۹۹0( می گوید ، زمانی که جان استوارت میل۱ متوجه شد  که تقاضا برای یک 
کاال به قیمت ها وابسته است، آشکار شد  که از محد ود یت بود جه یک فرد  می توان به راحتی فهمید  که 
تقاضای وی برای یک کاال به قیمت همه کاالها وابسته است. مارژینالیست ها متوجه اهمیت کلید ی 
تعاد ل  ایجاد   د ر  بازار  سازوکار  نقش  توضیح  منظور  به  خود   عقالنیت  فرضیه  کاربرد   برای  نکته  این 

1. John Stuart Mill (1806-1873)
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و  است که مصرف کنند ه  آن  معنای  به  نئوکالسیکی  فرضیه عقالنیت  اگر  اقتصاد  شد ند .  د ر  عمومی 
بیشینه )حد اکثر( می کنند ،  بود جه شان  به محد ود یت  توجه  با  را  و سود  خود   تولید کنند ه مطلوبیت 
محد ود یتی که خود  تحت تاثیر قیمت های تعاد لی بازار۱ قرار د ارد ، پس قیمت تعاد لی بازار از طریق 
تاثیر متعاد ل کنند ه خود  بر رفتار مصرف کنند گان و تولید کنند گان زمینۀ اثبات وجود  تعاد ل عمومی 

را د ر اقتصاد  فراهم می آورد .
تعریف منحنی های بی تفاوتی2 مصرف کنند ه و تولید کنند ه نیز کمک مهمی به مد ل های ریاضی 
عقالیی  انتخاب های  تمامیت۴  و  سازگاری۳  فروض  کرد .  نئوکالسیک  اقتصاد   د ر  عقالیی  انتخاب 
امکانات  بی تفاوتی  منحنی های  )یا  مصرف کنند ه  مطلوبیت  بی تفاوتی  منحنی های  که  می د هد   نشان 
مماس  آن  با  بود جه  کاهش خط  یا  افزایش  اثر  د ر  و  نمی کنند   پید ا  تالقی  یکد یگر  با  تولید کنند ه( 
می شوند . بنابراین، با استفاد ه از روش الگرانژ5 می توان نقاط بیشینه کنند ه مطلوبیت یا سود  را برای 
قطع  را  بود جه  بی تفاوتی خطوط  منحنی های  که  کرد   تعیین  جایی  د ر  تولید کنند ه  و  مصرف کنند ه 

می کنند .
از آن جایی که نئوکالسیک ها فرض می کنند  که پیروی یک مصرف کنند ه بیشینه کنند ه مطلوبیت 
از اصل سازگاری و قانون مطلوبیت نهایی نزولی امری خطاناپذیر است، آن ها نشان می د هند  تا جایی 
که محد ود یت بود جه به مصرف کنند ه اجازه می د هد ، او می تواند  ترکیب های سازگاری را از کاالهای 
کاهش  باعث  کاالها  بیش تر  مصرف  چون  عالوه،  به  کند .  انتخاب  یکسان  مطلوبیت  حاوی  جانشین 
مطلوبیت آن ها می شود ، کاهش قیمت آن کاالها د ر بازار باعث افزایش تقاضای آن ها تا جایی می شود  
که مطلوبیت نهایی کاالها صفر شود . د ر این شرایط، مصرف کنند ه با توجه به منحنی های بی تفاوتی 
خود  تا جایی افزایش قد رت خرید  خود  را برای کسب مطلوبیت بیش تر مفید  تلقی می کند  که رضایت 
بیش تری از واحد های نهایی مصرف کاالهای منتخب به د ست آورد . به تعبیر ریاضی، جایی که تغییرات 
تابع مصرف مقید  به محد ود یت بود جه صفر شود ، نقطه اوج مصرف عقالیی خواهد  بود . بد ین ترتیب، 
از فرضیه نئوکالسیکی مصرف کنند ه عقالیی با محد ود یت بود جه و گیرند ۀ قیمت تعاد لی بازار، یک 

منحنی تقاضا با شیب نزولی استخراج می شود .
یک  عملکرد   بهینه  نقاط  مورد   د ر  را  متفاوتی  مضمون  با  البته  مشابه  استد الل  نئوکالسیک ها 
1. Equilibrium Market Prices
2. Indifference Curves 
3. Consistency 
4. Completeness 
5. Lagrange Method
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تولید کنند ه عقالیی بیشینه کنند ۀ سود  و د ارای محد ود یت امکانات تولید  و گیرند ۀ قیمت های تعاد لی 
با شیب صعود ی  عرضه  منحنی  یک  استخراج  به  استد الل  این  می کنند .  ارائه  بازار  از  تولید   عوامل 
و  مصرف کنند ه  عقالیی  رفتارهای  نئوکالسیکی  تفسیر  حاضر،  نویسند ه  عقید ه  به  می گرد د .  منتج 
تولید کنند ه و نقش آن رفتارها د ر شکل گیری منحنی های تقاضا و عرضه و توضیح سازوکار بازار متکی 
بر اکسیوم خطاناپذیری انتخاب عقالیی است. بنابراین، اید ه یاد گیری از خطا نمی تواند  جایی د ر تحلیل 
نئوکالسیکی سازوکار بازار د اشته باشد . البته باید  یاد آوری کرد  که قیمت های تعاد لی بازار برای مد ل 
نئوکالسیکی رفتار عقالیی پارامتری برون زاست و مفهوم عقالنیت به معنای بیشینه کرد ن نفع شخصی 
باید  با توجه به آن پارامتر د رک شود . اما د ر این جا یک پرسش کلید ی پیش می آید  که آیا به کارگزار 

اقتصاد ی برای تعیین قیمت های تعاد لی د ر یک بازار رقابتی، د سترسی به عقل عاملیتی۱ می د هد ؟ 
از  تحلیلی  مبنای  را  تقاضا  و  د ر منحنی های عرضه  رفتار عقالیی منعکس  نئوکالسیکی  اقتصاد  
سازوکار بازار رقابتی قرار می د هد  که بر اساس آن د ر قیمت های تعاد لی بازار، نه تنها مصرف کنند ه به 
بیشینۀ مطلوبیت با توجه به محد ود یت بود جه می رسد ، بلکه تولید کنند ه به بیشینۀ سود  با توجه به 
محد ود یت امکانات تولید  می رسد . بد ین ترتیب، سازوکار بازار به پاسخی مناسب برای مسئله اقتصاد ی 
جامعه تبد یل می شود : وقتی قیمت یک کاال پایین می آید ، با توجه به محد ود یت بود جه مصرف کنند ه، 
تقاضای وی برای آن کاال افزایش پید ا می کند ، یعنی مصرف کنند ه روی منحنی تقاضای خود  مصرف 
بیش تری می کند . اما به طور همزمان، کاهش قیمت آن کاال عرضۀ آن را د ر بازار افزایش می د هد ، چرا که 
تولید کنند ه افزایش سود  خود  را د ر تامین تقاضای اضافی از طریق افزایش تولید  با توجه به بود جه اش 
می بیند . د ر این شرایط، تولید کنند ه با بهره برد اری بیش تر از عوامل تولید  میزان تولید  محصول به بازار 
را روی منحنی عرضه خود  افزایش می د هد . بر اساس واکنش های عقالیی مصرف کنند ه و تولید کنند ه، 
کاهش قیمت یک کاال باعث افزایش تولید  و مصرف آن کاال می گرد د . اما این افزایش تولید  و مصرف 
برای همیشه اد امه پید ا نمی کند  و د ر جایی متوقف می شود  که سازوکار بازار شکاف تقاضا و عرضه را 

د ر یک قیمت تعاد لی پر می کند . اما چگونه این تسویه د ر بازار اتفاق می افتد ؟ 
نشان د هند  چگونه  تا  بهره می گیرند   نزولی  نهایی  بازد هی  و  قوانین مطلوبیت  از  نئوکالسیک ها 
تسویه بازار رقابتی به سوی یک تعاد ل عمومی اتفاق می افتد : هنگامی که قیمت یک کاال کاهش پید ا 
افزایش می د هد  که مصرف  را  از آن کاال  تقاضای خود   تا جایی  می کند ، مصرف کنند ه عقالیی فقط 
بیش تر کاال هنوز برایش رضایت د اشته باشد . بنابراین، حرکت او روی منحنی تقاضا تا جایی اد امه 

1. Agency
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می یابد  که مطلوبیت اضافی ناشی از مصرف کاال با توجه به قید  بود جه صفر شود . د ر سوی مقابل، با 
کاهش قیمت آن کاال، تولید کنند ه عقالیی فقط تا جایی حاضر به استفاد ه بیش تر از عوامل تولید  خود  
برای تامین تقاضای اضافی است که بهره وری نهایی عوامل تولید  وی صفر شود . بنابراین، این تحلیل 
نئوکالسیکی از تغییرات مارژینال مطلوبیت مصرف کنند ه و بهره وری عوامل تولید  است که سازوکار 
بازار رقابتی را قاد ر به تسویه بازار یعنی پر کرد ن شکاف تقاضا و عرضه برای یک کاال می کند . د قیقاً 
جایی فرایند  تسویه بازار به نتیجه می رسد  که ارزش ذهنی یک کاال با بهره وری )کارایی فنی( عوامل 
تولید  آن کاال برابر شود . از آن جایی که فرض می شود  رفتارهای عقالیی مصرف کنند ه و تولید کنند ه 
مصون از هر گونه خطایی هستند ، یک چنان مصونیتی از خطاست که تحلیل نئوکالسیکی سازوکار 
بازار را به لحاظ تطابق با واقعیت عینی تضمین می کند . بد ین خاطر، فرضیه نخست پژوهش حاضر، 
کارکرد   د رباره  نئوکالسیک ها  ریاضی  استد الل  مقد مۀ  عقالیی  رفتار  خطاناپذیری  این که  بر  مبنی 

سازوکار بازار رقابتی است، تایید  می شود .
تحلیل نئوکالسیکی سازوکار بازار متکی بر فرضیه عقالنیت و فروض مکمل د یگری مانند  همگنی 
کارگزاران  عقالیی  واکنش های  واسطه  به  کاالها  عرضه  یا  تقاضا  مازاد   است.  تولید   عوامل  و  کاالها 
با کارایی فنی  د ر چه نقطه ای؟ جایی که ارزش ذهنی یک کاال  اما د قیقاً  اقتصاد ی تسویه می شود . 
عوامل تولید  برابر می شوند . د ر این نقطه، مصرف کنند ه انگیزه ای برای مصرف بیش تر و بنگاه انگیزه ای 

برای تولید  بیش تر ند ارد ، د ر نتیجه بازار تسویه می شود .
پارتو۱ )۱۹7۱(، نشان می د هد  که د ر یک بازار رقابتی، قیمت های تعاد لی مطلوبیت نهایی یک کاال 
را با بهره وری نهایی عوامل تولید  برابر می کنند  و بد ین ترتیب، مسئله تخصیص بهینه عوامل تولید  
اشاره شد ه  البته زمانی که فروض  بهترین وجه ممکن حل می گرد د .  به  به ترجیحات ذهنی  کمیاب 
را  بهینه  تخصیص  از  انحراف  که  د ارند   را  قابلیت  این  رها می گرد د ،  نئوکالسیکی  الگوهای  قالب  د ر 
می رویم،  کارگزاران  همه  سطح  به  فرد   سطح  از  وقتی   .(Radner, 1982; Hart, 1975) کنند   تبیین 
نئوکالسیک ها برای آن که بتوانند  نقش سازوکار بازار را د ر رسید ن به تعاد ل عمومی توضیح د هند ، باید  
نشان د هند  که قیمت های برنامه های مصرف کنند گان و تولید کنند گان را متقاباًل هماهنگ می کنند . 
همان طور که گفته شد ، برون زا فرض کرد ن قیمت تعاد لی د ر یک بازار رقابتی کمک اساسی به حل 
مسئله مذکور می کند . وقتی مصرف کنند گان یا تولید کنند گان از قیمت های تعاد لی بازار برای تعیین 
ناخواسته عاملی متعاد ل کنند ه  تولید  بهینه خود  استفاد ه می کنند ، آن ها  خطوط بود جه و مصرف و 

1. Pareto 
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را وارد  تصمیمات خود  می کنند  که می تواند  برنامه های جد اگانه آن ها را به طور متقابل سازگار کند . 
از آن جایی که آن قیمت های تعاد لی د اد ه شد ه به مد ل رفتار عقالیی فرد  از قبل ترجیحات مصرفی 
و امکانات تولید ی را د ر بازار به عنوان یک کل برابر ساخته است، تصمیماتی که از یک سو، خود  به 
لحاظ فرد ی بهینه و عاری از هر خطایی است، و از سوی د یگر، بر اساس آن قیمت های متعاد ل کنند ه 
بازار شکل می گیرند ، د ر نهایت متقاباًل با یکد یگر هماهنگ می شوند  و نتیجۀ منطقی این هماهنگی 
متقابل چیزی کم تر از یک وضعیت تعاد لی عمومی د ر اقتصاد  آزاد  نخواهد  بود . بد ین ترتیب، با فرض 
خطاناپذیری تصمیمات عقالیی افراد  نه تنها د رستی تحلیل نئوکالسیکی از سازوکار بازار، بلکه صحت 

تحلیل نئوکالسیکی د رباره وجود  یک وضعیت تعاد ل عمومی د ر اقتصاد  تضمین شد ه است.
به نظر می رسد ، اقتصاد  نئوکالسیکی به جای د ست نامرئی آد ام اسمیت از فرض قیمت های تعاد لی 
برون زا استفاد ه می کند  تا به لحاظ ریاضی اثبات کند  که مسئله بسیار پیچید ه هماهنگی متقابل و 
همزمان رفتارهای عقالیی کارگزاران متعد د  د ر یک اقتصاد  از طریق سازوکار قیمت ها قابل حل است. 
والراس۱ )۱۹5۴(، نخستین کسی است که یک مد ل ریاضی برای اثبات وجود  یک تعاد ل عمومی د ر 
اقتصاد  رقابتی ارائه می کند . او نشان می د هد  که تحت شرایط معینی رفتار بیشینه کنند ه تولید کنند گان 
و مصرف کنند گان به تعاد ل میان مقاد یر معینی از عرضه و تقاضا برای هر محصول و هر بازار عوامل 

تولید  می انجامد .
به منظور توسعه مد ل تعاد ل عمومی، آرو و د برو2 )۱۹5۴( یک اثبات ریاضی ارائه می کنند  تا نشان 
د هند  وجود  یک تعاد ل عمومی د ر اقتصاد  بازار ناشی از یک فرایند  تعد یل پویاست. قیمت ها به عنوان 
سیگنال هایی از یک تابع مازاد  تقاضا تغییر می کنند ، د ر حالی که تقاضاهای اضافی د ر بازگشت مطابق 
با تغییرات قیمت ها تعد یل می شوند . همان طور که بنیتی و همکاران۳ )200۴( و فیول۴ )۱۹87( بحث 
می کنند ، آرو و د برو )۱۹5۴( نشان می د هند  که اگر چنان فرایند ی به سوی یک وضعیت تعاد لی اد امه 
پید ا کند ، آن وضعیت پاید ار خواهد  بود . موسزار5 )20۱7: ۱5۴-۱5۳(، مد ل تعاد ل عمومی آرو و د برو 
)۱۹5۴( را به طور خالصه چنین توصیف می کند : »مد ل مذکور از این فرض شروع می کند  که یک 

1. Walras
2. Arrow & Debreu
3. Benetti et al.
4. Feiwel
5. Móczár
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بالقوه تعاد ل های رقابتی  باید   نیز  پارتو  باشد  و همه بهینه های  پارتو2  باید  یک بهینه  تعاد ل رقابتی۱ 
تلقی شوند . بنابراین، برای نشان د اد ن کارایی بازار آزاد  د ر تخصیص بهینه منابع کمیاب اثبات وجود  
د برو فرض می کند   ـ  آرو  تعاد ل عمومی  مد ل  است«.  رقابتی ضروری  اقتصاد   د ر  تعاد لی  یک سطح 
از پرد اخت های  انتخاب مصرفی مقید شد ه به بود جه اش و یک مجموعه  که هر مصرف کنند ه ای یک 
انتظاری د ارد  که به تقاضا برای محصوالت و عرضه عوامل تولید  منجر می شود . به طور مشابه، هر بنگاه 
یک انتخاب برای د اد ه ها و ستاند ه های خود  د ارد  که به سود  انتظاری برای آن بنگاه و تصمیم گیری 
برای عرضه کاالها و تقاضای عوامل تولید  منجر می شود . با این مقد مات د رباره انتخاب های عقالیی 
که  بازار۳،  خیالی  سازماند ه  یک  که  می کند   فرض  آرو-د برو  مد ل  تولید کنند گان،  و  مصرف کنند کان 
را  تقاضا و عرضه  انتخاب می کند  که واکنش  را  ابتد ا قیمت هایی  را حراجگزار می نامید ،  والراس آن 
د ر بازار به یکد یگر امکان پذیر می سازد . واکنش بعد ی به قیمت ها توسط همان سازماند ه خیالی بازار 
انتخاب می شود ، همان کسی که قیمت های پیشنهاد ی او اساس تصمیمات همه کارگزاران است. د ر 
کارایی  عرضه های  و  تقاضاها  به  تولید کنند گان  و  مصرف کنند گان  عقالیی  واکنش های  شرایط،  این 
منتهی می شوند . سپس سازماند ه خیالی تقاضاها و عرضه ها را با هم مقایسه می کند  و متناسب با آن ها 
قیمت ها را مجد د اً تعد یل می نماید ، به گونه ای که قیمت های جد ید  باعث تسویه بازار یا حذف مازاد  

تقاضا و عرضه شوند .
از آن جایی که این فرایند  د ر نهایت به ارائه کاالها و عوامل تولید ی می انجامد  که د ر قیمت های 
پیشنهاد ی آن سازماند ه خیالی تقاضا یا عرضه شد ه است، قیمت نهایی که بتواند  آن عرضه ها و تقاضاها 
را برابر کند ، یک قیمت تعاد لی خواهد  بود . آرو و د برو )۱۹5۴( می گویند  این قیمت تعاد لی بهینه 
پارتو نیز هست، چرا که د ر آن قیمت ارزش ذهنی یک کاال با بهره وری )کارایی فنی( عوامل تولید  
برابر می شود  و هر تغییر جد ید ی د ر مباد الت، وضعیت موجود  را بهتر نمی کند . اما اگر د رست باشد  
که فرض کنیم سازماند ه بازار موجود ی خیالی است، آیا د رست نیست که به طور مشابه فرض کنیم 
که این کارگزار خیالی برای انتخاب و تعد یل قیمت ها باید  از د انش کاملی د رباره عرضه و تقاضای 
همه مشارکت کنند گان د ر بازار برخورد ار باشد  تا قیمت های بازار را د قیقاً به همان میزان تعد یل کند  
که با برانگیختن واکنش های مناسب کارگزاران، شکاف عرضه و تقاضا را کاماًل تسویه کند ، به گونه ای 
که قیمت تعاد لی به د ست آمد ه بهینه پارتو هم باشد ؟ به عالوه، باید  فرض کنیم که مصرف کنند گان و 

1. Competitive Equilibrium 
2. Pareto-Efficient 
3. A Fictive Market-Organizer 
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تولید کنند گان نیز پیام های آن سازماند ه خیالی را بد ون هیچ خطایی د ریافت می کنند  و واکنش کاماًل 
د رستی از خود  به آن پیام ها نشان می د هند ، تا آن سازماند ه بتواند  با محاسبه د قیق آن واکنش ها، 
تعد یلی پویا را برای تسویه کامل بازار سازماند هی کند . قابل اشاره است که مد ل تعاد ل عمومی آرو 
ـ د برو از د ید گاه فروض اساسی آن، به ویژه فرض اطالعات کامل کارگزاران، مورد  انتقاد های زیاد ی 
با  قرار گرفته است. برای نمونه کورنای۱ )۱۹7۱(، فروض مد ل تعاد ل عمومی آرو ـ د برو را چند ان 

واقعیت های اقتصاد ی سازگار نمی بیند . 

فرضيهانتظاراتعقالییوارتباطآنبامفهومرفتارعقالیی

اقتصاد د انان کالسیک جد ید 2 د ر پاسخ به نقد های جان مینارد  کینز۳ به مد ل نئوکالسیکی تعاد ل 
عمومی، فرضیه انتظارات عقالیی۴ را ارائه کرد ند . مطابق نظر کینز )۱۹۳6(، نمی توان گفت اگر همه 
افراد  د ر جستجوی نفع شخصی باشند ، سازوکار عرضه و تقاضا بازارها را به طور خود کار د ر وضعیت 
تعاد ل عمومی قرار می د هد . چرا که اگرچه افراد  د ر جستجوی نفع شخصی عقالیی عمل می کنند ، 
د قیق  و  برای محاسبات عقالیی  آن ها  توانایی  بر  را  نااطمینانی گسترد ه محد ود یت های شد ید ی  اما 
از  ناد رست  انتظارات  که  بود   معتقد   کینز   .)۱۳76 الوسون،  و  )پسران  می کند   اعمال  آیند ه  د رباره 
آیند ه، سرمایه گذاران و کارگران را فاقد  آن اطالعاتی می سازد  که تحقق تعاد ل عمومی د ر اقتصاد  بد ان 
تعاد ل  ایجاد  عد م  انتظارات آتی هستند  د ر  با  به نقش خطای تصمیماتی که همراه  نیاز د ارد . کینز 
د ر بازار آزاد  واقف بود . او می گوید  چون افراد  به واسطه نااطمینانی ممکن است بخواهند  که به جای 
سرمایه گذاری پول خود  را نقد  نگه د ارند ، ایجاد  تقاضای اضافی برای پول با افزایش کاالهای غیرپولی 
فروش نرفته همراه می شود . اما این تقاضای اضافی عموماً به افزایش تولید  و اشتغال برای تامین تقاضای 
حاصل شد ه منجر نمی شود  )پسران و الوسون، ۱۳76(. د ر نتیجه، اقتصاد  با کمبود  تقاضای موثر برای 

کاالها و تعاد ل عمومی همراه با اشتغال ناقص مواجه می گرد د .

فرضيهانتظاراتعقالییوارتباطآنبامفهومنئوکالسيکیرفتارعقالیی
با توجه مقد مات فوق، د ر این بخش نقش فرضیه انتظارات عقالیی د ر رابطه با مفهوم نئوکالسیکی 
این پژوهش  یاد آوری کرد  که بحث  باید   ابتد ا  اما  به اجمال مورد  بحث قرار می گیرد .  رفتار عقالیی 

1. Kornai
2. New Classical Economists 
3. John Mynard Keynes (1883-1946)
4. Rational Expectation Hypothesis
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د ر رابطه با فرضیه انتظارات عقالیی بر این پرسش متمرکز می شود  که آیا فرضیه انتظارات عقالیی 
نقشی را برای یاد گیری از خطا د ر مفهوم رفتار عقالیی د ر نظر می گیرد ؟ برخی مانند  بوالرد )۱۹۹۱(۱ 
معتقد ند  که فرضیه انتظارات عقالیی حاوی سازوکار مشخصی د رباره یاد گیری نیست. اما اگر فرضیه 
مذکور سازوکار یاد گیری را مشخص نکرد ه باشد ، چگونه می تواند  توضیح د هد  که کارگزار د انش الزم 
نمی تواند   این جا  د ر  یاد گیری  از  منظور  که  چرا  می آورد ؟  به د ست  آیند ه  د رست  پیش بینی  برای  را 
چیزی جز کسب همان د انش باشد . بنابراین، به نظر می رسد  مراجعه به تحلیل نظریه پرد ازان انتظارات 
عقالیی، مانند  لوکاس و سارجنت2 )۱۹8۱(، می تواند  ما را به آن سازوکار یاد گیری که فرضیه انتظارات 
عقالیی را د ر بر د ارد  و پیامد های آن برای توسعه مفهوم رفتار عقالیی به ویژه از نظر ارتباط آن با اید ه 

یاد گیری از خطا ضروری است، راهنمایی کند .

انتظاراتعقالییومسئلهاستفادهعقالییازاطالعات
اطالعات  از  )بهینه(  عقالیی  استفاد ه  چگونگی  د رباره  است  فرضیه ای  عقالیی  انتظارات  فرضیه 
اقتصاد  نئوکالسیکی توجه  انتظارات آتی. اگر به مفهوم رفتار عقالیی د ر  به  موجود  برای شکل د هی 
از  عقالیی  استفاد ه  اید ه  با  آیند ه  د رباره  اطالعات  از  عقالیی  استفاد ه  اید ه  تشابه  به  می توانیم  کنیم 
باید  د ر اکسیوم ترجیح  اطالعات د ر زمان حال پی ببریم. اگرچه مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی 
بیش تر بر کم تر جستجو شود ، اما انقالب مارژینالیستی با طرح اید ه مطلوبیت )و بازد هی( نهایی نزولی 
از اکسیوم یاد شد ه تفسیر جد ید ی ارائه می کند : ترجیح بیش تر بر کم تر تا جایی که استفاد ه بیش تر 
ریاضیات  از  استفاد ه  با  مارژینالیست ها  باشد .  ند اشته  بر  د ر  بیش تری  بازد هی(  )یا  مطلوبیت  د یگر 
حد اکثرسازی نشان می د هند  که معنای رفتار عقالیی با انتخاب بهینه ارتباط تنگاتنگ د ارد ، چرا که 

انتخاب بهینه انتخابی است که مطلوبیت یا سود  را با توجه به امکانات موجود  حد اکثر می کند .
می خورد .  پیوند   عقالیی  رفتار  معنای  با  اطالعات  از  عقالیی  استفاد ه  مسئله  که  این جاست  د ر 
همان طور که د ر بحث اقتصاد  رفتاری آورد ه شد ، اقتصاد  نئوکالسیکی فرض می کند  که کارگزار د ارای 
ظرفیت شناختی نامحد ود ی است که می تواند  بد ون خطا نقاط بهینه مصرف و تولید  )ترجیح بیش تر 
بر کم تر( را تشخیص د هد . د ر این شرایط نمی توان معنای نئوکالسیکی رفتار عقالیی را از ظرفیت 
شناختی نامحد ود ی جد ا کرد  که برای کارگزار برای استفاد ه عقالیی از اطالعات )د ر زمان حال( فرض 
می کند  که بتواند  هد ف ترجیح بیش تر بر کم تر را د ر عمل محقق سازد . فرضیه انتظارات عقالیی این 

1. Bullard
2. Lucas & Sargent
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ظرفیت نامحد ود  شناختی را به زمان آیند ه تسری می د هد . البته آن فرضیه می پذیرد  که همان طور که 
د انش کارگزار از زمان حال می تواند  د چار خطای تصاد فی شود ، د انش او از آیند ه هم می تواند  د چار 
خطای تصاد فی گرد د . اما همان طور که نقد  اقتصاد  رفتاری بر معنای نئوکالسیکی رفتار عقالیی نشان 
می د هد ، نمی تواند  د ر چارچوب مفهوم نئوکالسیکی رفتار عقالیی خطای سیستماتیکی را د ر انتخاب 
استفاد ه  د ر  را  سیستماتیک  خطای  بروز  عد م  عقالیی  انتظارات  فرضیه  کرد .  تصور  کارگزار  عقالیی 
عقالیی از اطالعات موجود  از زمان حال به آیند ه تسری می د هد . د ر این رابطه است که می توان د ید  
چگونه فرضیه انتظارات عقالیی به نئوکالسیک ها کمک می کند  تا نشان د هند  چگونه انتظارات از آیند ه 
نمی تواند  مانعی برای تحقق تعاد ل عمومی د ر اقتصاد  باشد ، جایی که کارگزاران از اطالعات موجود  

برای پیش بینی آیند ه استفاد ۀ عقالیی می کنند .

استفادهعقالییازاطالعاتوکمينهکردنخطایتصادفیدرفرضيهانتظاراتعقالیی
انتظارات خود   بد ان معناست که شکل گیری  انتظارات عقالیی  یاد شد ه، فرضیه  با توجه مباحث 
عقالیی است. عقالیی بود ن د ر این جا به معنای استفاد ه بهینه از اطالعات برای تصمیم گیری صحیح 
بهینه  استفاد ۀ  آیند ه  پیش بینی  برای  موجود   اطالعات  از  که  چرا  هستند   عقالیی  انتظارات  است. 
استفاد ه  یعنی  رفتار عقالیی۱  بود ن  بهینه  بر پیش فرض  انتظارات عقالیی  بنابراین، فرضیه  می کنند . 
بهینه کارگزار از اطالعات کمیاب تکیه د ارد . کارگزار برای شکل د هی به انتظارات آتی خود  از د انش 
موجود  بهترین استفاد ه را می کند . با توجه به مباحث گذشته، بهینه بود ن رفتار عقالیی یعنی استفاد ه 
عقالیی از اطالعات برای ترجیح بیش تر بر کم تر با سازوکار یاد گیری د ر فرضیه انتظارات عقالیی، که 
با کمینه )حد اقل( کرد ن خطای تصاد فی2 د ر پیش بینی آیند ه ارتباط نزد یکی پید ا می کند . کارگزار 
د ر جستجوی اطالعات بیش تر تا جایی است که فاید ه نهایی آن بیش تر از هزینه نهایی اش باشد . اما 
بد ین منظور باید  خطای تصاد فی این جستجو را کمینه کند . به عبارت د یگر، او نباید  د ر تشخیص 
نقاط بهینه جستجوی اطالعات )استفاد ه عقالیی از اطالعات موجود ( د چار خطای سیستماتیکی شود . 
منظور از یاد گیری از خطا، به مثابه یک سازوکار یاد گیری برای تشکیل انتظارات عقالیی آن است 
که کارگزار، اطالعات مورد  نیاز پیش بینی صحیح آیند ه را از طریق کمینه کرد ن خطای پیش بینی 
که  همان طور  راستا،  همین  د ر  نشود .  د چار خطای سیستماتیکی  که  به گونه ای  آورد ،  به د ست  خود  

1. Optimality of Rational Behavior 
2. Learning from Random Error Minimization 
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اوانز و هانکافوشی۱ )200۱: 5( بیان می کنند : »انتظارات عقالیی به مثابه انتظاراتی تعریف می شوند  
از  منظور  این جا  د ر  هستند «.  کارگزار  د سترس  د ر  اطالعات  همه  به  مشروط  ریاضی  لحاظ  به  که 
یاد گیری، بهینه سازی استفاد ه از اطالعات با توجه محد ود یت های موجود  است. کارگزار با یاد گیری از 
کمینه کرد ن خطای خود  از بروز یک خطای سیستماتیک د ر پیش بینی ها جلوگیری می کند . فرض 
اساسی فرضیه انتظارات عقالیی آن است که کارگزار، مانند  یک اقتصاد سنج، از مد ل های آماری برای 
گرفته اند ،  شکل  خطا  تصاد فی  مفهوم  اساس  بر  مد ل ها  این  چون  می کند .  استفاد ه  خود   پیش بینی 
یاد  می گیرد  که چگونه خطای تصاد فی  از اطالعات د ر د سترس  بهینه  استفاد ه  با  اقتصاد ی  کارگزار 

انتظارات عقالیی خود  از آیند ه را کمینه کند .
کرد ن  کمینه  از  یاد گیری  سازوکار  معرفی  با  عقالیی  انتظارات  فرضیه  آن که  د اد ن  نشان  برای 
خطای تصاد فی به توسعه مفهوم رفتار عقالیی کمک کرد ه، الزم است ابتد ا اشاره ای به طرح اولیه آن 
فرضیه توسط جان موث2 د اشته باشیم. موث )۱۹6۱( می گوید  که مسئله تصمیم گیری بهینه کارگزار 
نمی تواند  بد ون وارد  ساختن انتظارات آتی از بازار د ر مد ل اقتصاد ی حل شود . راه حل ابتکاری موث 
)۱۹6۱( برای وارد  کرد ن انتظارات د ر مد ل اقتصاد ی، ارائۀ یک فرضیه انتظارات عقالیی بود . این فرضیه 
عبارت از آن بود  که توزیع احتماالت ذهنی افراد  د رباره پیامد های بازار برای یک مجموعه اطالعات 
مشابه، تمایل د ارد  که با پیش بینی نظریه )یعنی توزیع احتماالت عینی آن پیامد ها( سازگار باشد .۳ 
انتظارات عقالیی  نکرد  که فرضیه  به طور مشخص معین  یاد آوری شود  که موث )۱۹6۱(  باید   البته 

چگونه با بهینه بود ن رفتار عقالیی مرتبط می شود . 
د ر مقابل، لوکاس )۱۹7۳؛ ۱۹75(۴ فرضیه انتظارات عقالیی را به گونه ای ارائه می کند  که بتواند  
بهینه بود ن انتظارات را خود  به عنوان یک تصمیم عقالیی نشان د هد . بد ین منظور لوکاس )۱۹7۳(، 
بر این نکته تاکید  می کند  که همه کارگزاران از اطالعات د ر د سترس به طور بهینه برای شکل د هی 
به انتظارات خود  استفاد ه می کنند . معنای پیش بینی بهینه د ر این جا همان پیش بینی حد اقل خطای 

1. Evans & Honkapohja
2. John Muth (1930-2005)

۳. د ر چارچوب مفهومی موث )۱۹6۱(، انتظار ذهنی کارگزاران اقتصاد ی برابر است با انتظار ریاضی شرطی متغیر 
مورد  پیش بینی. برای مثال، برای متغیر x د ر زمان t+1 و د سترسی د اشتن به مجموعه Ω شامل اطالعات موجود  د ر 
، و خطای سیستماتیک این انتظار برابر صفر است. 
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از اطالعات با  سازی استفاده بهینه ،یادگیریمنظور از جا  در این .«هستندکارگزار  لحاظ ریاضی مشروط به همه اطالعات در دسترس
ها  بینی پیش در سیستماتیک خطاییک از بروز  خود یخطاکردن  کمینهیادگیری از  با کارگزار است. های موجود توجه محدودیت

 بینی آماری برای پیش های دلاز م ،مانند یک اقتصادسنج ،کارگزار که ستا فرضیه انتظارات عقالیی آن فرض اساسی .کند جلوگیری می
در  از اطالعات بهینه استفادهبا  اقتصادی کارگزار ،اند خطا شکل گرفته تصادفی ها بر اساس مفهوم این مدل چون .دکن استفاده می خود

 کند. کمینه رااز آینده  خود انتظارات عقالییتصادفی  چگونه خطای گیرد که یاد می دسترس
 توسعه مفهوم رفتار عقالیی کردن خطای تصادفی به کمینهیادگیری از  سازوکارفرضیه انتظارات عقالیی با معرفی  که آنبرای نشان دادن 

که مسئله  گوید می (1۳61)موث . داشته باشیم 1موث توسط جان آن فرضیه اولیه طرح ای به اشاره تداالزم است اب ،کمک کرده
 (1۳61موث )حل ابتکاری  راه از بازار در مدل اقتصادی حل شود. ون وارد ساختن انتظارات آتیتواند بد نمی کارگزار گیری بهینه تصمیم

توزیع احتماالت ذهنی  هیک فرضیه انتظارات عقالیی بود. این فرضیه عبارت از آن بود ک ۀارائ ،در مدل اقتصادی انتظاراتبرای وارد کردن 
آن  بینی نظریه )یعنی توزیع احتماالت عینی تمایل دارد که با پیش ،افراد درباره پیامدهای بازار برای یک مجموعه اطالعات مشابه

با بهینه  انتظارات عقالیی چگونهطور مشخص معین نکرد که فرضیه  هب (1۳61موث )باید یادآوری شود که  البته 2پیامدها( سازگار باشد.
  شود. میبودن رفتار عقالیی مرتبط 

به عنوان یک را خود ینه بودن انتظارات که بتواند به کند میه ای ارائ گونه انتظارات عقالیی را به یهفرض (1۳75؛ 1۳7۹) ۹لوکاس ،مقابل در
طور  هز اطالعات در دسترس بهمه کارگزاران ا که کند مینکته تاکید  بر این ،(1۳7۹) لوکاستصمیم عقالیی نشان دهد. بدین منظور 

بینی حداقل خطای مربعات  جا همان پیش بینی بهینه در این ای پیشمعن .کنند استفاده می خود دهی به انتظارات برای شکل بهینه
یادگیری از خطا تصادفی به  برای را روش حداقل مربعات (1۳7۹لوکاس ) ،. بدین ترتیباطالعات در دسترس کارگزار استمشروط به 

 بر اقتصادی کند که کارگزار می وکاس پیشنهادل. فرضیه انتظارات عقالیی کند می پیشنهاد بهینه انتظارات تعریف یاری برایعنوان مع
روش  ،. در واقعکند کمینه میاز آینده را  انتظاراتخطای تصادفی  ،خوددر دسترس اطالعات  و شده داده ۱اساس توزیع احتمالی تعادلی

 ،ترتیب. بدین است با توجه به اطالعات در دسترس برای بهینه کردن مشروط انتظارات از آینده سازوکاریکردن خطا خود  کمینه
ارتکاب  خطا ازکاربرد روش حداقل که  جایی ،در نتیجه کند. خطا بهینه میکردن  کمینهاز با یادگیری  خود از آینده را انتظارات کارگزار

که  نشان دادن آن لوکاس از فرضیه انتظارات عقالیی برای ،کند بینی آینده جلوگیری می پیش در توسط کارگزار خطای سیستماتیکی
 با وجود ،کند. بنابراین استفاده می ،گردد یمنتهی م 5ت عقالییاتعادل انتظار ه سمتا به همگرایی رفتارهای عقالیی بهکاهش خطا
 از ی کارگزارانها بینی سیستماتیکی در پیش خطاهایکه  جایی از آن ،آورد وجود می هب ت آتی برای تصمیمات بهینهکه انتظارا نااطمینانی

 .است افراد به نیازهای متنوع نابع کمیاببهینه متخصیص  تعادل انتظارات عقالیی بیانگر ،افتند اتفاق نمی آینده
به نگاهی  جای خود راباید به تحلیل رفتار کارگزار اقتصادی  6نگاه جبرگرایانه که دنگوی می (1۳81) نتسارجلوکاس و  ،در همین راستا
 8و سارجنت مارثتزا کرد.  ی به عنوان یک انتخاب بهینه درونمدل رفتار عقالی در را 7تصادفی بودن رفتار فرد بتوان آماری دهد تا

 .کنند میگیری انتظارات افراد استفاده  سازوکار شکلحداقل مربعات یادگیری برای توضیح  از مدل نیز، (1۳8۳)
بینی آینده  استنتاج فردی در پیشله های اقتصادسنجی برای حل مسئ یکاگرچه وقتی بخواهیم از تکن عتقد استم، (1۳۳1بوالرد )    

های  مدل پیامدهایی سیاستی یادگیری ا استفاده از این روشبحتی  اما ،استنقطه شروع خوبی  ربعاترگرسیون حداقل م ،استفاده کنیم
ز بسیاری ا ،با توجه به این نکتهد. ف شده باشخطای سیستماتیک هم حذ که جایی در حتی ؛متفاوت خواهند بود تعادل انتظارات عقالیی

                                                 
1. John Muth (1930-2005) 

در  xمثال، برای متغیر  برایبینی.  نتظار ریاضی شرطی متغیر مورد پیش، انتظار ذهنی کارگزاران اقتصادی برابر است با ا(1۳61موث )مفهومی در چارچوب . 2
و خطای ، (  |    )  طور نمادین برابر است با ه، انتظار ریاضی شرطی بtشامل اطالعات موجود در  Ωو دسترسی داشتن به مجموعه   t+1زمان

         )  برابر صفر است. سیستماتیک این انتظار 
 )          (    |  )    (    )   (    |  )   (    )      (    |  )    

3. Lucas 
4. The Equilibrium Probability Distribution  
5. Rational Expectation Equilibrium  
6. Deterministic  
7. Randomness of Individual’s Behavior  
8. Marcet & Sargent 

t، انتظار ریاضی شرطی به طور نماد ین برابر است با 
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طور  هز اطالعات در دسترس بهمه کارگزاران ا که کند مینکته تاکید  بر این ،(1۳7۹) لوکاستصمیم عقالیی نشان دهد. بدین منظور 

بینی حداقل خطای مربعات  جا همان پیش بینی بهینه در این ای پیشمعن .کنند استفاده می خود دهی به انتظارات برای شکل بهینه
یادگیری از خطا تصادفی به  برای را روش حداقل مربعات (1۳7۹لوکاس ) ،. بدین ترتیباطالعات در دسترس کارگزار استمشروط به 

 بر اقتصادی کند که کارگزار می وکاس پیشنهادل. فرضیه انتظارات عقالیی کند می پیشنهاد بهینه انتظارات تعریف یاری برایعنوان مع
روش  ،. در واقعکند کمینه میاز آینده را  انتظاراتخطای تصادفی  ،خوددر دسترس اطالعات  و شده داده ۱اساس توزیع احتمالی تعادلی

 ،ترتیب. بدین است با توجه به اطالعات در دسترس برای بهینه کردن مشروط انتظارات از آینده سازوکاریکردن خطا خود  کمینه
ارتکاب  خطا ازکاربرد روش حداقل که  جایی ،در نتیجه کند. خطا بهینه میکردن  کمینهاز با یادگیری  خود از آینده را انتظارات کارگزار

که  نشان دادن آن لوکاس از فرضیه انتظارات عقالیی برای ،کند بینی آینده جلوگیری می پیش در توسط کارگزار خطای سیستماتیکی
 با وجود ،کند. بنابراین استفاده می ،گردد یمنتهی م 5ت عقالییاتعادل انتظار ه سمتا به همگرایی رفتارهای عقالیی بهکاهش خطا
 از ی کارگزارانها بینی سیستماتیکی در پیش خطاهایکه  جایی از آن ،آورد وجود می هب ت آتی برای تصمیمات بهینهکه انتظارا نااطمینانی

 .است افراد به نیازهای متنوع نابع کمیاببهینه متخصیص  تعادل انتظارات عقالیی بیانگر ،افتند اتفاق نمی آینده
به نگاهی  جای خود راباید به تحلیل رفتار کارگزار اقتصادی  6نگاه جبرگرایانه که دنگوی می (1۳81) نتسارجلوکاس و  ،در همین راستا
 8و سارجنت مارثتزا کرد.  ی به عنوان یک انتخاب بهینه درونمدل رفتار عقالی در را 7تصادفی بودن رفتار فرد بتوان آماری دهد تا

 .کنند میگیری انتظارات افراد استفاده  سازوکار شکلحداقل مربعات یادگیری برای توضیح  از مدل نیز، (1۳8۳)
بینی آینده  استنتاج فردی در پیشله های اقتصادسنجی برای حل مسئ یکاگرچه وقتی بخواهیم از تکن عتقد استم، (1۳۳1بوالرد )    

های  مدل پیامدهایی سیاستی یادگیری ا استفاده از این روشبحتی  اما ،استنقطه شروع خوبی  ربعاترگرسیون حداقل م ،استفاده کنیم
ز بسیاری ا ،با توجه به این نکتهد. ف شده باشخطای سیستماتیک هم حذ که جایی در حتی ؛متفاوت خواهند بود تعادل انتظارات عقالیی

                                                 
1. John Muth (1930-2005) 

در  xمثال، برای متغیر  برایبینی.  نتظار ریاضی شرطی متغیر مورد پیش، انتظار ذهنی کارگزاران اقتصادی برابر است با ا(1۳61موث )مفهومی در چارچوب . 2
و خطای ، (  |    )  طور نمادین برابر است با ه، انتظار ریاضی شرطی بtشامل اطالعات موجود در  Ωو دسترسی داشتن به مجموعه   t+1زمان

         )  برابر صفر است. سیستماتیک این انتظار 
 )          (    |  )    (    )   (    |  )   (    )      (    |  )    

3. Lucas 
4. The Equilibrium Probability Distribution  
5. Rational Expectation Equilibrium  
6. Deterministic  
7. Randomness of Individual’s Behavior  
8. Marcet & Sargent 

4. Lucas
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مربعات مشروط به اطالعات د ر د سترس کارگزار است. بد ین ترتیب، لوکاس )۱۹7۳( روش حد اقل 
پیشنهاد   بهینه  انتظارات  تعریف  برای  معیاری  عنوان  به  تصاد فی  خطا  از  یاد گیری  برای  را  مربعات 
توزیع  اساس  بر  اقتصاد ی  کارگزار  که  می کند   پیشنهاد   لوکاس  عقالیی  انتظارات  فرضیه  می کند . 
احتمالی تعاد لی۱ د اد ه شد ه و اطالعات د ر د سترس خود ، خطای تصاد فی انتظارات از آیند ه را کمینه 
می کند . د ر واقع، روش کمینه کرد ن خطا خود  سازوکاری برای بهینه کرد ن مشروط انتظارات از آیند ه 
یاد گیری  با  را  از آیند ه  انتظارات خود   به اطالعات د ر د سترس است. بد ین ترتیب، کارگزار  با توجه 
از کمینه کرد ن خطا بهینه می کند . د ر نتیجه، جایی که کاربرد  روش حد اقل خطا از ارتکاب خطای 
سیستماتیکی توسط کارگزار د ر پیش بینی آیند ه جلوگیری می کند ، لوکاس از فرضیه انتظارات عقالیی 
برای نشان د اد ن آن که کاهش خطاها به همگرایی رفتارهای عقالیی به سمت تعاد ل انتظارات عقالیی2 
منتهی می گرد د ، استفاد ه می کند . بنابراین، با وجود  نااطمینانی که انتظارات آتی برای تصمیمات بهینه 
به وجود  می آورد ، از آن جایی که خطاهای سیستماتیکی د ر پیش بینی های کارگزاران از آیند ه اتفاق 
نمی افتند ، تعاد ل انتظارات عقالیی بیانگر تخصیص بهینه منابع کمیاب به نیازهای متنوع افراد  است.

رفتار  تحلیل  به  جبرگرایانه۳  نگاه  که  می گویند    )۱۹8۱( سارجنت  و  لوکاس  راستا،  همین  د ر 
کارگزار اقتصاد ی باید  جای خود  را به نگاهی آماری د هد  تا بتوان تصاد فی بود ن رفتار فرد ۴ را د ر مد ل 
رفتار عقالیی به عنوان یک انتخاب بهینه د رون زا کرد . مارثت و سارجنت5 )۱۹8۹(، نیز از مد ل حد اقل 

مربعات یاد گیری برای توضیح سازوکار شکل گیری انتظارات افراد  استفاد ه می کنند .
بوالرد )۱۹۹۱(، معتقد  است اگرچه وقتی بخواهیم از تکنیک های اقتصاد سنجی برای حل مسئله 
استنتاج فرد ی د ر پیش بینی آیند ه استفاد ه کنیم، رگرسیون حد اقل مربعات نقطه شروع خوبی است، 
عقالیی  انتظارات  تعاد ل  مد ل های  سیاستی  پیامد هایی  یاد گیری  روش  این  از  استفاد ه  با  حتی  اما 
متفاوت خواهند  بود ؛ حتی د ر جایی که خطای سیستماتیک هم حذف شد ه باشد . با توجه به این نکته، 
با پیشنهاد    او  البته  تعاد ل های چند گانه مشخص می شوند .  با  انتظارات عقالیی  از مد ل های  بسیاری 
مارثت و سارجنت )۱۹8۹( مبنی بر نقش همگرایی یاد گیری ها به واسطه کاهش خطاهای تصاد فی د ر 
ایجاد  تعاد ل انتظارات عقالیی مخالفتی ند ارد ، اما د ر عین حال می گوید  یک روش معقول شکل گیری 

انتظارات همواره باعث همگرایی به سوی تعاد ل انتظارات عقالیی نمی گرد د .
1. The Equilibrium Probability Distribution 
2. Rational Expectation Equilibrium 
3. Deterministic 
4. Randomness of Individual’s Behavior 
5. Marcet & Sargent
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همان طور که اوانز و هانکافوشی )200۱( اشاره می کنند ، تحوالت اخیر د ر مد ل های انتظارات فراتر 
از انتظارات عقالیی رفته و توجه خاصی به سازوکارهای یاد گیری د اشته است. آن ها نشان می د هند  
که موارد ی وجود  د ارند  که فرایند  یاد گیری به سمت یک تعاد ل انتظارات عقالیی همگرا نمی شود  و 
این هنگامی اتفاق می افتد  که یا کارگزاران از همه اطالعات مرتبط استفاد ه نمی کنند  یا آن ها از یک 
قاعد ه یاد گیری استفاد ه می کنند  که به همگرایی کامل منتهی نمی گرد د . د ر همین رابطه باید  اشاره 
کرد  که آرو )۱۹86( د ر نقد  خود  بر فرضیه انتظارات عقالیی می گوید ، هزینه د ستیابی به اطالعات 
گسترد ه از شرایط بازار، که بسیار مورد  تاکید  طرفد اران سیستم قیمت ها د ر مقابل برنامه ریزی متمرکز 
بود ه است، نمی تواند  با فرضیه ای سازگار باشد  که کارگزار اقتصاد ی را برای پیش بینی صحیح از آیند ه، 
د رگیر جمع آوری گسترد ه اطالعات از بازار و پرد ازش آن ها بد ون توجه به هزینه های این کار می کند . 
بنابراین، مسئله هزینه جستجوی اطالعات توسط کارگزار نکتۀ مهمی است که باید  د ر ارزیابی نقش 
فرضیه انتظارات عقالیی د ر توسعه مفهوم رفتار عقالیی د ر نظرگرفته شود . د ر عین حال، با د رون زا 
کرد ن انتظارات از آیند ه د ر مفهوم رفتار عقالیی، تعاد ل انتظارات عقالیی جایگزین تعاد ل آرو-د برویی 
از آیند ه، سازوکار عرضه و تقاضا می تواند   انتظارات  نااطمینانی  با وجود   می شود  تا نشان د هد  حتی 
کماکان بازارهای رقابتی را به سوی تعاد ل عمومی سوق د هد . اما آیا می توان خطای انسانی ناشی از 
محد ود یت د انش و عقالنیت را صرفاً به خطای تصاد فی محد ود  کرد ؟ به عالوه، نحوه معرفی انتظارات به 
مد ل رفتار عقالیی توسط فرضیه انتظارات عقالیی بیانگر آن است که د رک کارگزاران د رباره مد ل های 
اقتصاد ی خود  د چار خطای نظام یافته ای نمی شود . اما به نظر نمی رسد  که فرضیه انتظارات عقالیی 
همه چالش هایی را که خطاهای انسانی، فراتر از خطای تصاد فی، برای تحلیل رفتار عقالیی  به وجود  

می آورند  به طور کامل برطرف سازد . اگرچه این فرضیه پیشرفت مهمی د ر این راستا به شمار می آید .
باید  اضافه کرد  که د ر سه د هه گذشته موضوع »خوی حیوانی شد ه«۱ که توسط کینز مطرح شد ، 
د ر قالب الگوهای تعاد ل عمومی پویا با انتظارات عقالیی برای توضیح پد ید ه اثر تغییر د ر ذهنیت و 
انتظارات )و نه بر اساس متغیرهای بنیاد ین( بر فرایند  فعالیت های اقتصاد ی و مسیر تعاد لی و امکان 
د ر  اشتباه   (Farmer, 1999; 2010) الگوها  این  از  برخی  د ر  می شود .  استفاد ه  چند گانه  تعاد ل  ایجاد  
پیش بینی می تواند  به تغییر د ر مسیر تعاد لی منجر شود . د ر د هه اخیر، این اید ه که تغییرات د ر باورهای 
کارگزاران اقتصاد ی می تواند  نقش مهمی د ر اد وار تجاری د اشته باشد ، گام بلند ی د ر این زمینه بود ه 

رفتارهای  که  حالی  د ر  د ارد .  اقتصاد ی  تصمیم گیری های  د ر  احساسات  نقش  به  اشاره  حیوانی شد ه  خوی   .۱
اقتصاد ی منطقاً نباید  تحت تاثیر احساسات قرار گیرند ، اما د ر عمل این رفتارها متاثر از احساسات هستند .
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انتظارات  ارتباط آن فرضیه  و  نئوکالسیکی  اقتصاد   رفتار عقالیی د ر  پیرامون  اکنون که بحث  است. 
عقالیی به پایان رسید ه است، نوبت بد ان می رسد  که به مفهوم رفتار عقالیی د ر د ید گاه اقتصاد  اتریشی 

و ارتباط آن با اید ه یاد گیری از خطا پرد اخته شود .

مکتباتریشی:عقالنيت،یادگيریازخطا،وفرایندبازار
د ر این بخش و بخش بعد ی استد الل های نویسند ه حاضر د ر د فاع از فرضیه د وم ارائه می شوند . 
با بررسی نقد های هایک۱ و کریزنر2 بر مفهوم نئوکالسیکی عقالنیت، تحلیل آن ها د رباره معنای رفتار 
عقالیی و پیامد هایش برای توضیح فرایند  بازار آشکار می شود . د ر حالی که مکتب اتریشی به نقش اید ه 
یاد گیری از خطا د ر توضیح فرایند  بازار و تعاد ل عمومی توجه خوبی د اشته، اما هنوز تعریف عقالنیت 

د ر مکتب اتریشی با تعریف پوپری عقالنیت به مثابۀ باز بود ن به نقد  تفاوت اساسی د ارد .
رفتار  برای  تعاد لی  قیمت  بود ن  برون زا  فرض  از  نئوکالسیکی  اقتصاد   شد ،  گفته  که  همان طور 
استفاد ه  بازار  سازوکار  از طریق  فرد ی  تصمیمات  متقابل  هماهنگ شد ن  د اد ن  نشان  برای  عقالیی، 
می کند . اما آن فرض باعث می شود  که تحلیل نئوکالسیکی د رباره نقش رفتار عقالیی د ر ایجاد  تعاد ل 
عمومی تنها به یافتن نقاط تالقی ترجیحات مصرفی یا ظرفیت های تولید ی با خطوط بود جه محد ود  
شود . اگرچه این سطح از شناسایی عاملیت برای کارگزار اقتصاد ی د ر راستای ایجاد  تعاد ل عمومی 
آیا د ر یک  این که  نئوکالسیکی عقالنیت چیزی د ر مورد   اما فرضیه  ند ارد ،  اهمیت کمی  اقتصاد   د ر 
البته  قیمت پذیر باشند  یا قیمتگذار هم می توانند  باشد ، نمی گوید .  بازار رقابتی کارگزاران باید  صرفاً 
مد ل های  مطابق  آن صورت  د ر  باشد ،  انحصاری  یا  انحصاری  رقابت  بازار  ساختار  اگر  که  افزود   باید  

نئوکالسیکی کارگزاران قیمتگذار خواهند  بود ، د ر حالی که انتظارات هم می توانند  عقالیی باشند .
کریزنر )2000؛ ۱۹۹2(، نقش رفتار عقالیی را د ر رابطه با قیمت های تعاد لی به د و سطح تقسیم 
که  چرا  می کنند ،  بازی  بازار  برای  هماهنگ کنند ه  نقش  یک  تعاد لی  قیمت های  یک سو،  از  می کند : 
مصرف کنند گان و تولید کنند گان آن قیمت ها را به عنوان قیمت هایی د ر نظر می گیرند  که د ر د وره های 
قبلی ترجیحات مصرفی را با امکانات تولید ی به طور نسبی هماهنگ کرد ه اند . اما از آن جایی که آن 
قیمت های تعاد لی نمی توانند  بد ون هیج خطایی عرضه و تقاضا را برابر کرد ه باشند ، همواره این امکان 
را کشف  تعاد لی جد ید ی  بتوانند  قیمت های  به ویژه کارآفرینان،  اقتصاد ی،  وجود  د ارد  که کارگزاران 
کنند . کریزنر )۱۹7۴: ۱(، د ر این جا به نقش اکتشافی قیمت های تعاد لی توجه می کند : »کارآفرینان 

1. Friedrich Hayek (1899-1992)
2. Israel Kirzner (1930- )
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قیمت های جد ید ی را کشف می کنند  که ترجیحات مصرفی و امکانات تولید ی را د ر مقایسه با قیمت های 
قبلی بهتر هماهنگ می کنند «. کریزنر کشف قیمت های تعاد لی جد ید  را محصول فعالیت کارآفرینان 
د ر یک فضای رقابتی می د اند . کارآفرینان با کشف فرصت های سود آور باعث شکل گیری قیمت های 
تعاد لی جد ید ی می شوند  که هماهنگی بیش تری را بین عرضه و تقاضا د ر بازار به وجود  می آورند . نقد  
مکتب اتریشی بر مفهوم نئوکالسیکی عقالنیت آن است که انتخاب های عقالیی کارگزاران را نمی توان 
انتخاب هایی مبتنی بر اطالعات کامل د انست. بنابراین، انتخاب های مبتنی بر اطالعات ناقص به یک 
وضعیت تعاد ل عمومی آرو-د برویی منتهی نمی شود  و باید  به جای تعاد ل عمومی از فرایند  بازار۱ سخن 

.(Coyne & Boettke, 2020) گفت
هایک )۱۹۴8(، بیان می کند  که اگر کارگزاران از اطالعات کامل و عقالنیت خطاناپذیری برخورد ار 
بود ند ، وقتی تعاد ل عمومی به عنوان یک وضعیت پاید ار د ر اقتصاد  برقرار شد ، د یگر به جز شوک های 
برون زا عامل د یگری نمی توانست آن را تغییر د هد . برای مثال، امکان تغییر وضعیت تعاد ل عمومی د ر 
اثر عواملی مانند  تصمیمات بهتر کارگزاران برای د ستیابی به نفع شخصی بیش تر وجود  ند ارد . اما اگر 
وضعیت تعاد ل عمومی د ر اقتصاد  بتواند  از طریق تصحیح تصمیمات قبلی و ایجاد  هماهنگی بیش تر 
بین عرضه و تقاضا تغییر کند ، د یگر نمی توان رفتار عقالیی و تعاد ل عمومی را آن طور صورت بند ی کرد  
که نئوکالسیک ها کرد ه بود ند . اما پرسشی که برای پژوهش حاضر اهمیت د ارد  آن است که آیا برد اشت 
اتریشی ها از کشف های کارآفرینانه با تعریف پوپری عقالنیت، به عنوان باز بود ن به نقد ، سازگاری د ارد ؟ 
قبل از پاسخ د اد ن به این پرسش، باید  به تحلیل هایک از نقش محد ود یت د انش انسانی د ر به وجود  
آمد ن نظم خود جوش بازار آزاد  و اهمیت اساسی آن برای حل مسئله اقتصاد ی جامعه نگاهی د اشته 

باشیم.
به  اگر  و  کنیم  شروع  معینی  ترجیحات  نظام  از  بتوانیم  »اگر  می نویسد :   )77  :۱۹۴8( هایک 
منابع کمیاب شناخت کامل پید ا کرد ه باشیم، مشکلی که برای حل مسئله اقتصاد ی جامعه می ماند  
صرفاً مسئله منطق است ـ یعنی پاسخ به این پرسش که بهترین کاربرد  منابع کمیاب به ترجیحات 
د اد ه شد ه چیست؟ بر اساس حساب اقتصاد ی می توان شرط های الزمه را برای حل مسئله بهینه سازی 
به طور کامل به د ست آورد  و به صورت ریاضی بیان کرد . این شرط ها به مختصرترین بیان عبارت اند  از 
این که نرخ های نهایی جانشینی بین د و کاال یا د و عامل باید  د ر تمام کاربرد های مختلف آن ها یکسان 
باشند «. از د ید گاه هایک )۱۹۴8(، حساب اقتصاد ی که تاکنون برای حل این مسئله منطقی ارائه شد ه، 

1. Market Process
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اگرچه گام مهمی برای حل مسئله اقتصاد ی جامعه بود ه، اما مبتنی بر این فرض ناد رست بود ه است 
که د اد ه هایی که حساب اقتصاد ی از آن ها آغاز شد ه اند ، عماًل د ر اختیار کارگزاران بود ه است. هایک 
)۱۹۴8: 77(، د ر نقد  خود  به آن حساب اقتصاد ی نئوکالسیکی می گوید : »اما واقعیت آن است که این 
د اد ه ها د ر مورد  کل جامعه هرگز به یک ذهن به تنهایی د اد ه نشد ه است تا آن ذهن بتواند  د ر عمل به 
نتایج منطقی مترتب به آن ها برسد «. نقد  معرفت شناختی هایک متوجه فرض نئوکالسیکی اطالعات 

کامل کارگزار است.
تعریف  د انش۱  تقسیم  اید ه  اساس  بر  را  جامعه  اقتصاد ی  مسئله  هایک  نئوکالسیک ها،  برخالف 
می کند : چگونه می توان از منابع شناخته شد ه برای هر عضوی از جامعه د ر راه هد ف هایی که اهمیت 
نسبی آن ها را فقط خود  افراد  می د انند ، بهترین استفاد ه را برد ؟ اگر همه افراد  د ارای اطالعات کامل 
تامین  برای  بهترین کاربرد  منابع کمیاب  برای شناخت  بود ند ، مشکلی  آیند ه  از  انتظارات عقالیی  و 
بیش ترین نیازهای خود  ند اشتند . بنابراین، اقتصاد د ان می توانست با استفاد ه از حساب اقتصاد ی تطابق 
کامل برنامه های افراد  را با اهد افشان اثبات کند . اما جایی که ترجیحات فرد ی یا ظرفیت های تولید ی 
هر فرد ی تنها برای خود  او معلوم است، نمی توان رفتار عقالیی را چنان تعریف کرد  که گویی افراد  از 
اطالعات کامل و خطاناپذیری نه تنها د ر مورد  برنامه خود ، بلکه د ر مورد  برنامه های د یگران برخورد ار 
هستند  و رفتار عقالیی آن ها سازوکار عرضه و تقاضا را برای تخصیص بد ون خطای منابع کمیاب به 

.(Butos, 1985)  نیازهای متنوع افراد  فعال می کند
که  شناخت  را  آزاد   بازار  خود جوش  نظم  باید   جامعه  اقتصاد ی  مسئله  برای حل  هایک،  نظر  از 
می تواند  د انش پراکند ه د ر جامعه را برای تخصیص بهینه منابع بسیج کند . جایی که پراکند گی د انش 
اقتصاد ی و مباد له د اوطلبانه افراد  پذیرفته شد ه باشد ، رقابت میان کارگزاران اقتصاد ی به طور ناخواسته 
به شکل گیری قیمت های نسبی منتهی می گرد د  که آن د انش پراکند ه را به اقتصاد ی ترین وجه، اما نه 
به مفهوم ریاضی کلمه بهینه، د ر اختیار مشارکت کنند گان بازار قرار می د هد . رقابت د ر بازار آزاد  را نیز 
باید  به عنوان فرایند ی از کشف های افراد ی د رک کرد  که قاد ر هستند  به بهترین وجه خطاهای خود  
را بشناسند  و تصحیح کنند ، کسانی که راه های سازماند هی بهتر فعالیت های اقتصاد ی را به گونه ای که 
نیازهای آن ها را بهتر برآورد ه سازند ، کشف می کنند . برای اتریشی ها، کارکرد  مرکزی بازار تولید  اطالعات 
اقتصاد ی مناسب برای هماهنگی تصمیمات افراد  د ر شرایط نااطمینانی است، به گونه ای که افراد  بتوانند  
به طور منظم به اهد اف خود  د ست یابند  (Coyne & Boettke, 2020). هایک معتقد  است که مفهوم 

1. Division of Knowledge 
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نئوکالسیکی رقابت آن را از محتوای واقعی خود  تهی می کند ، چرا که اگر همه افراد  گیرند ۀ قیمت 
تعاد لی باشند ، د یگر انگیزه ای برای کسب فرصت های سود آور از طریق بهبود  الگوهای تولید  و مصرف 
فعلی نخواهند  د اشت. آن ها فقط سعی می کنند  به بهترین وجه نسبت به وضع موجود  واکنش عقالیی 

.(Hayek, 2002)  نشان د هند . هایک رقابت را به عنوان یک رویۀ کشف فرصت های سود آور می بیند
رفتار عقالیی افراد  نیز د ر چارچوب برد اشت هایک از نقش رقابت د ر اقتصاد  تعریف می شود . اگر 
رقابت  به د نبال آن هستند ،  به معنای سبقت جستن د ر کسب چیزی است که د یگران هم  رقابت 
مصرف کنند گان را واد ار می سازد  که برای استفاد ه مناسب از بود جه محد ود  خود  د ر پی خرید  آن کاالها 
و خد ماتی باشند  که بهایی کم تر و کیفیتی بهتری د اشته باشند . د ر این شرایط، نه تنها مصرف کنند گان 
سبقت  یکد یگر  از  صرفه تر  به  مقرون  خد مات  و  کاالها  خرید   برای  مناسب  قیمت های  پیشنهاد   با 
می جویند ، بلکه تولید کنند گان را نیز واد ار به تولید  کاالها و خد ماتی با کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر 
می کنند . اگر رقابت بد ان معنا باشد  که افراد  برای د ستیابی به فرصت های سود آوری از یکد یگر سبقت 
کاملی  اطالعات  بازار  شرایط  از  بتوانند   رقبا  که  کنیم  فرض  نئوکالسیک ها  مانند   نباید   می جویند ، 
از  افراد  را واد ار می سازد   د اشته باشند . این خواست سبقت جویی برای کسب سود  بیش تر است که 
د انش و توانایی های خاص خود  برای غلبه بر د یگران استفاد ه کنند  )غنی نژاد، ۱۳76(. به طور مشابه، 
با  د ارند   ایجاد  می کنند  سعی  بیش تر  برای کسب سود   میان خود   رقابتی که  د ر  نیز  تولید کنند گان 
پیشنهاد  قیمت هایی جذاب به عوامل تولید  خود ، آن ها را برای عرضه محصوالت ارزان تر با کیفیت بهتر 
ترغیب کنند . هایک می گوید  برای کشف  نظامی از قیمت ها که کارکرد  بازار را امکان پذیر می سازند ، 
چاره ای جز استفاد ه از روش آزمون و خطا که د ر چارچوب آن همه مشارکت کنند گان به تد ریج نکات 
مهم و مرتبط را یاد  می گیرند ، وجود  ند ارد . او برتری بازار آزاد  بر برنامه ریزی سوسیالیستی را د ر نقش 
قیمت های نسبی برای جمع آوری و پرد ازش د انش پراکند ه د ر جامعه برای تخصیص منابع کمیاب 

می بیند .
د ر حالی که هایک از رفتار عقالیی تعریف روشنی ارائه نکرد ه و بیش تر بر پیامد های اید ه تقسیم 
کنشی  را  عقالیی  رفتار   )۱۹۹2( کریزنر  است،  بود ه  متمرکز  بازار  نظم خود جوش  برای  د انش خود  
مثابه کشف های  به  بازار  فرایند   برای شناخت  را  آن  پیامد   و  می کند   تعریف  هوشیارانه۱  و  هد فمند  
کارآفرینانه-رقابتی2 استنتاج می نماید . او می افزاید  که کارآفرینان د ر پی کشف فرصت های سود آور 

1. Purposefully Aiming and Alertness
2. Entrepreneurial - Competitive Discoveries
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هستند ، اما د ر عین حال نسبت به آن فرصت ها غفلت محض۱ د ارند . کارآفرینان معموالً نمی د انند  که 
از چه فرصت های سود آوری بی خبرند . اگر آن ها از فرصت های سود آور اطالع د اشتند ، آن طور که نظریه 
جستجو2 فرض می کند  (Stigler, 1961)، می توانستند  با پرد اخت هزینه های جستجو، اطالعات الزمه را 
برای د ستیابی به آن فرصت های سود آور به د ست آورند . اما غفلت محض باعث می شود  که جستجوی 

از قبل برنامه ریزی شد ه فرصت های سود آور برای کارآفرینان میسر نباشد .
با طرح پد ید ه غفلت محض، کریزنر )2000: 227-225( رفتار عقالیی را با مقوله کارآفرینی پیوند  
نه تنها  آن ها  سود آور،  فرصت های  جستجوی  د ر  که  چرا  می کند   عمل  عقالیی  »کارآفرینان  می زند : 
هد فمند  عمل می کنند ، بلکه خود  را نسبت به کشف آن فرصت ها هوشیار نگاه می د ارند «. این تعریف 
رفتار عقالیی نیازمند  فرض اطالعات کامل یا عقالنیت خطاناپذیر نیست. کارآفرینان د ر شرایطی که 
اطالعات ناقص د اشته و انتظاراتشان از آیند ه قطعی نبود ه باشد  هم می توانند  هد فمند  و هوشیارانه 
عمل کنند . یاد گیری د ر این جا یاد گیری از خطای تصاد فی نیست، بلکه کشف های کارآفرینانه-رقابتی 
است. تفسیری که کریزنر از این آزمون و خطای هوشیارانه د ارد  باید  د ر چارچوب اید ه غفلت محض 

او د رک شود .
کریزنر بازار رقابتی را فرایند  کشف های کارآفرینانه-رقابتی تعریف می کند . از آن جایی که ورود  
همه کارآفرینان بالقوه به یک بازار رقابتی مجاز است، د ر اثر فعالیت های کارآفرینان فرایند ی از آزمون 
و خطا د ر بازار شکل می گیرد  که د انش پراکند ه د ر جامعه را به مناسب ترین وجهی د ر اختیار همه 
غفلت محض  پد ید ه  از  ناشی  را  اقتصاد   د ر  تعاد ل  عد م  بروز  کریزنر  قرار می د هد .  مشارکت کنند گان 
با مالحظات  توجه  با  باشد .  عقالیی  کاماًل  نمی توانند   شرایط  این  د ر  نیز  آیند ه  از  انتظارات  می د اند . 
فوق، رابطه مفهوم رفتار عقالیی و نظریه فرایند  بازار۳ د ر اقتصاد  اتریشی قابل توضیح می گرد د . کریزنر 
)2000: 225(، بر اساس تعریف خود  از یک رفتار عقالیی به عنوان جستجوی هد فمند  و هوشیارانه 
فرصت های سود آور، نقش سازوکار عرضه و تقاضا را د ر شکل د هی به فرایند  بازار چنین توضیح می د هد : 
»برخالف تحلیل نئوکالسیکی از سازوکار بازار، نقطه شروع نباید  اثبات وجود  تعاد ل عمومی د ر اقتصاد  
د ر شرایط اطالعات کامل افراد  باشد . بلکه نقطه شروع تحلیل اقتصاد ی باید  تحلیل عد م تعاد لی باشد  
که به واسطه غفلت محض از فرصت های سود آور به وجود  آمد ه است«. کشف فرصت های سود آور با 
جستجوی هد فمند  و هوشیارانه آن ها میسر می شود  و باعث کاهش شکاف عرضه و تقاضا می گرد د . 

1. Sheer Ignorance 
2. Search Theory
3. Theory of Market Process
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کریزنر این کشف های کارآفرینانه ـ رقابتی را اساس تحلیل خود  از نقش سازوکار عرضه و تقاضا د ر 
گذار از عد م تعاد ل به تعاد ل اقتصاد ی قرار می د هد . وقتی کشف های کارآفرینانه شکاف عرضه و تقاضا 
را کاهش می د هند ، قیمت های تعاد لی ناشی از تسویه بازار تصمیمات مربوط به عرضه و تقاضا را بهتر 

هماهنگ می کنند  و د ر نتیجه گرایش های تعاد لی د ر اقتصاد  ایجاد  می شوند .
مباحث گفته شد ه د رباره تفسیر مکتب اتریشی از رفتار عقالیی و نقش آن د ر شکل گیری فرایند  
بازار، زمینه تایید  فرضیه د وم این مقاله را فراهم می آورد . این که مکتب اتریشی اید ه یاد گیری از خطا 
بازار بکار می گیرد ، پژوهش را قاد ر می سازد  که اهمیت نظریه  را تا حد ی برای د رک بهتر سازوکار 
اتریشی  فرضیه  د هد .  توضیح  اقتصاد   علم  د ر  عقالیی  رفتار  فرضیه  بازسازی  برای  را  پوپر  عقالنیت 
عقالنیت این امکان را برای نظریه بازار اتریشی۱ فراهم می آورد  که از اکسیوم های واقع بینانه تری برای 
استنتاجات قیاسی خود  استفاد ه کند . اگرچه مکتب اتریشی با توضیح نقش کشف های کارآفرینانه-

رقابتی د ر فرایند  بازار به د رک نقش کلید ی یاد گیری از خطا د ر تحلیل فرایند  بازار کمک زیاد ی کرد ه، 
اما نمی توان گفت که اید ه پوپری عقالنیت د ر تحلیل اتریشی ها از فرایند  بازار بکار گرفته شد ه است. 
بد ین لحاظ، نظریه عقالنیت پوپر می تواند  برای برد اشتن گام جد ید ی برای استفاد ه از اید ه یاد گیری 
نظام یافته از خطا د ر نظریه اقتصاد ی کاند ید  خوبی به شمار آید . باید  یاد آوری کرد  که د ر قالب الگوهای 
الگوهای یاد گیری د ر فرایند   بازنگری قرار گرفته و  کالسیک های جد ید ، نظریه موث )۱۹6۱( مورد  
تشکیل انتظارات رواج یافته است. همان طور که اوانز و هانکافوشی )200۱( بحث کرد ه اند  مد ل های 
کاب وب2 و رمزی۳ نمونه های مناسبی د ر این زمینه هستند . برای مثال، مد ل کاب وب یک بازار رقابتی 
واحد ی را فرض می کند  که د ارای یک تاخیر زمانی د ر تولید  است. همچنین، مد ل فرض می کند  د ر 
انتظاری رابطه  با قیمت های  بازار رابطه منفی د ارد ، عرضه  با قیمت های عمومی د ر  حالی که تقاضا 
مثبت د ارد . د ر این مد ل، شوک هایی به هر د و طرف تقاضا و عرضه وارد  می شوند  و خطاهای واقع شد ه 
همان خطاهای تصاد فی فرض می شوند  که د ر هر د و تابع تقاضا و عرضه، همانند  هر مد ل رگرسیونی 
د یگر د ر نظرگرفته شد ه اند . تفسیری که این مد ل از تابع عرضه ارائه می کند ، ناظر بر وجود  یک د وره 
تاخیر د ر تولید  است. بنابراین، فرض می شود  تصمیمات تولید ی یک د وره متکی بر تصمیمات تولید ی 

د ر یک د وره قبل است. 

1. Austrian Theory of Market Process
2. The Cobweb Model
3. The Ramsey Model
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»مد ل کاب وب به طور معمول از اید ه کارگزار معرف۱، یعنی همه کارگزاران د ارای انتظارات واحد ی 
هستند ، استفاد ه می کند . مد ل مذکور وضعیت تسویه بازار را د ر نظر می گیرد  که د ر واقع مثالی برای 
انتظاری وابسته  به قیمت های  تقاضا و عرضه است و د ر آن قیمت جاری  تعاد لی موقت بین  روابط 
است« (Evans & Honkapohja, 2001: 8-9). د ر این جا باید  تاکید  کرد  که د ر مد ل کاب وب خطای 
است.  شد ه  منعکس  عرضه  و  تقاضا  رگرسیونی  توابع  د ر  که  شد ه  تصاد فی  خطای  به  محد ود   مد ل 
به خطای  صرفاً  نمی توان  را  علمی  مد ل های  د ید ، خطای  خواهیم  بعد   بخش  د ر  که  همان طور  اما، 
برای ما  را  امکان  این  تصاد فی محد ود  کرد . عقالنیت حد سی-ابطالی که کارل پوپر معرفی می کند ، 
قالب  د ر  را  اقتصاد ی  کارگزاران  عقالیی  تصمیمات  بتوان خطاهای سیستماتیک  که  می آورد   فراهم 
یک یاد گیری سازمان یافته از حد س های ابطال شد ه د ر نظر گرفت و معنای رفتار عقالیی کارگزاران 
اقتصاد ی را که معطوف به انتظارات از آیند ه نیز است، د ر چارچوب اید ه یاد گیری از طریق حد س و 

ابطال مورد  بازتعریف قرار د اد .

عقالنيتحدسیـابطالیپوپرویادگيریسازمانیافتهازخطا
د ر این بخش پایانی، استد الل نویسند ه حاضر برای پاسخ به پرسش د وم کامل می شود . همان طور 
که  نقد «،  به  بود ن  »باز  مثابه  به  عقالنیت  نظریه  که  می کند   پیشنهاد   پژوهش  است،  آمد ه  قباًل  که 
توسط کارل پوپر مطرح شد ، می تواند  به بهبود  تعریف رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  کمک کند . پوپر 
از  یاد گیری سازمان یافته  فرایند   از  نظام مند ی  تفسیر  باشد  که  فیلسوف علمی  اولین  )۱۹70( شاید  
خطا با طرح روش حد س ها و ابطال ها2 ارائه کرد ه است. برای آن که ارتباط بخش حاضر با مباحث 
د و بخش قبلی روشن شود ، باید  یاد آوری کرد  که د ر د و بخش قبلی ارتباط اید ه یاد گیری از خطا با 
اتریشی ها بررسی شد . بخش حاضر  از د ید گاه نئوکالسیک ها و  اقتصاد   معنای رفتار عقالیی د ر علم 
بحث می کند  که نظریه عقالنیت پوپر که مبتنی بر نظریه د انش علمی اوست، چگونه می تواند  اید ه 
یاد گیری از خطا را به طور نظام یافته ای وارد  مفهوم رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  کند . از این طریق، 
تفاوت رویکرد  حد سی-ابطالی به مفهوم عقالنیت با د ید گاه های نئوکالسیکی و اتریشی د رباره عقالنیت 

نیز بهتر آشکار می شود . 
د ر مورد  تفاوت عمد ه ای که نظریه عقالنیت پوپر با برد اشت نئوکالسیکی عقالنیت و ارتباط آن با 
اید ه یاد گیری از خطا د ارد  باید  گفت که پوپر د انش انسانی را کامل نمی د اند  و خطاپذیری آن را نیز 

1. The Representative Agent
2. Conjectures and Refutations
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به خطای تصاد فی محد ود  نمی کند . بلکه، مطابق نظریه عقالنیت پوپر، خطا بیانگر ابطال حد سی است 
که به طور آگاهانه طراحی شد ه و ناد رستی آن را آزمون تجربی آشکار کرد ه است. د ر نتیجه، وقتی 
یک حد س )فرضیه( ابطال می شود ، پس د چار خطای سیستماتیک و اساسی بود ه است. یاد گیری از 
خطا نیز آموختن از خطاهای سیستماتیک و نه صرفاً خطای تصاد فی خواهد  بود . پوپر )۱۹5۹(، معتقد  
است که باز نگاه د اشتن فرضیه های علمی به نقد  باعث کاهش خطای سیستماتیک می شود ، چرا که 
با یاد گیری از هر فرضیه ابطال شد ه می توان فرضیه جد ید ی ارائه کرد  که خطای قبلی را ند اشته باشد .

بین  پیوند   با  رابطه  د ر  اتریشی ها  برد اشت  با  پوپر  عقالنیت  نظریه  که  عمد ه ای  تفاوت  مورد   د ر 
کشف های  محصول  را  خطا  از  یاد گیری  پوپر  که  گفت  باید   نیز  د ارد   خطا  از  یاد گیری  و  عقالنیت 
د چار  افراد   وقتی  معتقد ند  که  اتریشی ها  که  د ر حالی  نمی د اند .  د ر شرایط غفلت محض  خود جوش 
غفلت محض شوند ، عقالنیت را باید  صرفاً هوشیاری نسبت به کشف فرصت های سود آور تلقی کرد . 
پوپر معتقد  است که به لحاظ معرفت شناسی نه جهل کامل )غفلت محض( و نه اطالعات کامل بیانگر 
شناخت انسانی نیست. بلکه افراد  د ارای د انش و عقالنیت محد ود ی هستند  که تنها با باز نگاه د اشتن 
از خطای آن هاست که می توان محد ود یت د انش و عقالنیت  یاد گیری  نقد  و  به  نظام یافته حد س ها 
د انش  نظریه  اتریشی،  و  نئوکالسیکی  رویکرد های  مقابل  د ر  به طور خالصه،  د اد .  کاهش  به تد ریج  را 
پوپر )۱۹5۹( بر اساس این فرض بنیاد ی شکل گرفته که شناخت انسانی با فروض اطالع کامل یا 
جهل مطلق سازگار نیست. اگر بخواهیم از نظریه د انش پوپر به سوی عقالنیت انتقاد ی۱ وی حرکت 
کنیم و آن را برای تعریف مفهوم رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  بکار بریم، باید  توجه د اشته باشیم که 
مد عی  عقالنیت  نئوکالسیکی  فرضیه  که  آن طور  است،  برخورد ار  کامل  اطالع  از  نه  عقالیی  کنشگر 
است، و نه د ر وضعیت جهل کامل یا غفلت محض قرار د ارد ، آن طور که فرضیه اتریشی عقالنیت اد عا 
می کند . به همین د لیل، عقالنیت حد سی-ابطالی پوپر، بهتر از د و فرضیه عقالنیت یاد شد ه می تواند  پایه 

معرفت شناختی2 الزم را برای تعریف رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  فراهم آورد .
نظریه د انش پوپر می گوید  که د انش انسانی ازجمله د انش علمی، از طریق فرایند  آگاهانه حد س 
و ابطال شکل می گیرد  و رشد  می کند . د ر حالی که کسی نمی تواند  حد س های خود  را اثبات کند ، اما 
می تواند  آن حد س ها را با شواهد  یا د الیل نظری ابطال کند . بر اساس نظریه د انش پوپر، غفلت محض 
نباید  اساس تحلیل د انش انسانی قرار گیرد ، چرا که هر معرفتی از مسئله شروع می شود  و شناخت 

1. Critical Rationalism 
2. Epistemological Foundation
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مسئله خود  بیانگر حد اقلی از آگاهی فرد  د رباره موضوع مورد  بررسی است.
اگر د ر برد اشت کالسیک های جد ید  د ر رابطه با فرضیه انتظارات عقالیی فرض بر آن است که 
کارگزار اقتصاد  بر اساس مد ل صحیح اقتصاد ی۱ پیش بینی می کند ، د ر این رابطه نظریه د انش علمی 
پوپر می گوید  که هر مد ل علمی، ازجمله مد ل های علم اقتصاد ، فرضیه هایی )حد س هایی( هستند  که 
تا وقتی د ر آزمون های تجربی ابطال نشد ه باشند  می توانند  معتبر و د رست تلقی شوند . اما از آن جایی 
که همواره امکان خطا د ر ارائه مد ل های علمی وجود  د ارد ، برای کشف خطاهای آن مد ل ها باید  آن ها 
را به نقد  باز نگاه د اشت. این باز بود ن مد ل های علمی به نقد  امکان یاد گیری از خطاهای سیستماتیک 
آن ها را فراهم می آورد . هر مد لی که با آزمون های تجربی جد ید  ابطال شود ، د چار خطایی اساسی است 
و باید  مد لی تازه جایگزین آن شود . بنابراین، رشد  د انش علمی از طریق حد س های نوآورانه و مواجه 

کرد ن آن ها با آزمون های سازمان یافته و یاد گیری از خطاها صورت می گیرد .
فلسفه علم حد سی ـ ابطالی پوپر به برد اشت جد ید ی از عقالنیت، به عنوان باز بود ن به نقد  منتهی 
شد ه است که به اعتقاد  نویسند ه حاضر می تواند  برای بازسازی فرضیه رفتار عقالیی د ر علوم اجتماعی و 
اقتصاد  بسیار مهم بود ه باشد  (Alamuti, 2021). مطابق نظریه های د انش و عقالنیت پوپر، پس از تعریف 
مسئله، فرایند  آگاهانه یاد گیری از خطا با حد س های نوآورانه ای که کارگزار برای حل مسئله خود  می زند ، 
شروع می شود . اما برای د اوری د ر مورد  صحت و سقم آن حد س، کارگزار باید  د ر پی د الیل ابطال کنند ه 
برای  معتبری  راه حل  به طور موقت  او  پید ا کند ، حد س  ابطال کنند ه  نتوانست شاهد ی  فرد   اگر  باشد . 
مسئله مورد  نظر خواهد  بود . بنابراین، د ر چارچوب تحلیل فرایند  حد س و ابطال، پوپر معنای روشنی 
برای خطاپذیری د انش و عقل انسانی و اید ه یاد گیری سازمان یافته از خطا ارائه می کند . برد اشت پوپر 
نه خطاپذیری شناخت انسانی را با پذیرش فرض اطالعات کامل افراد  کاماًل ناد ید ه می گیرد  و نه خطای 
نتوان  از خطا را  با پذیرش فرض غفلت محض آن قد ر بزرگ می کند  که یاد گیری  انسانی را  شناخت 
فرایند ی آگاهانه تلقی کرد . به طور خالصه می توان گفت، نظریه پوپری عقالنیت به مثابه باز بود ن به 
نقد  متکی بر نظریه حد سی ـ ابطالی د انش اوست (Miller, 2017). بنابراین، می توان کنشگر عقالیی 
را فرد ی تعریف کرد  که برای حل مسائل خود  به طور آگاهانه حد س هایی را می زند  و آن ها را نسبت 
به نقد های بالقوه باز نگاه می د ارد  تا با جستجوی سازمان یافته شواهد  یا د الیل ابطال گر، د رستِی راه حل 
حد سی خود  را برای مسئله مورد  نظر آزمون کند . یاد گیری از خطا د ر این تعریف از عقالنیت، که پوپر آن 
را عقالنیت انتقاد ی می نامد ، نقش کلید ی د ارد . فرایند  یاد گیری از خطا فرایند  سازمان یافته آموختن از 

1 The True Model of the Economy
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حد س هایی است که از طریق آزمون های سخت ابطال می شوند . سازوکار یاد گیری و رشد  د انش انسانی، 
حد س های نوآورانه و ابطال سازمان یافته آن هاست. د ر این جا می توان گفت که توسعه و تحول موضوع 
 انتظارات عقالیی د ر قالب الگوهایی که د ر مورد  یاد گیری مطرح شد ه اند  با نظریه های پوپر نزد یک تر است 

.(Evans & Honkapohja, 2001; Bullard, 1991)

انتظارات  اوانز و هانکافوشی )200۱( بحث می کنند ،  افزود ، همان طور که  باید   رابطه  د ر همین 
مانند   خصوصی  بخش  تصمیمات   )۱( می کند :  بازی  کالن  اقتصاد   الگوهای  د ر  کلید ی  نقش  یک 
تصمیمات سرمایه گذاری و پس اند از تصمیماتی با نگاه به آیند ه هستند ، و )2( پیش بینی ها )ازجمله 
پیش بینی های بخش خصوصی( از تورم و تولید  آتی نقش کلید ی د ر سیاست پولی بازی می کنند . با 
توجه به این نکات می توان گفت که نظریه های انتظارات د ر طول زمان تکامل پید ا کرد ه اند : از انتظارات 
ایستا د ر د هه ۱۹۳0 تا انتظارات تطبیقی د ر د هه های ۱۹50 و ۱۹60 و سپس طرح انتظارات عقالیی 
د ر د هه های ۱۹70 و ۱۹80. د ر این راستا، نظریه انتظارات عقالیی یک فرض مرجع به شمار می آید . از 
زمان  لوکاس )۱۹7۳؛ ۱۹75( و سارجنت )۱۹۹۳(، نظریه انتظارات عقالیی فرض استاند ارد  د ر نظریه 
سیاست اقتصاد ی به شمار آمد ه است. این نظریه فرض می کند  که کارگزاران و سیاستگذاران نه تنها از 
مد ل صحیح اقتصاد ی، بلکه از همه پارامترهای آن مد ل و نیز از این که سایر کارگزاران عقالیی رفتار 
انتظارات  اما د ر واقع، فرضیه  می کنند  و می د انند  که د یگران می د انند ، د انش و آگاهی کافی د ارند . 
عقالیی  ظرفیت شناختی کارگزاران و سیاستگذاران را بیش از حد  برآورد  می کند  که این نامعقول به 

نظر می رسد .
بنابراین، ما به یک مد ل مناسب انتظارات متکی بر »عقالنیت مرزد ار«۱ )محد ود ( نیاز د اریم. د ر پاسخ 
به این پرسش که چگونه می توان چنین مد لی را ارائه کرد ، یک نکته مهم توجه به اصل سازگاری شناختی2 
است. کارگزاران اقتصاد ی باید  به اند ازه اقتصاد د انان باهوش باشند . بنابراین، اگر اقتصاد د انان متغیرهای 
اقتصاد ی را با استفاد ه از تکنیک های اقتصاد سنجی پیش بینی می کنند ، اصل سازگاری شناختی حاکی 
از آن است که کارگزاران نیز می توانند  مانند  اقتصاد سنج ها عمل کنند . البته کارگزاران بخش خصوصی و 
اقتصاد د انان مد ل های صحیح را نمی د انند . آن ها مد ل ها را فرموله می کنند  و سپس تخمین می زنند . وقتی 
که اطالعات جد ید ی به د ست می آید ، این مد ل ها مورد  بازنگری قرار می گیرند  و مجد د اً برآورد  می شوند . 
د ر این جا فرایند ی از یاد گیری شکل می گیرد  که کارگزاران مانند  اقتصاد د انان از آن برای شکل د هی به 

1. Bounded Rationality
2. The Cognitive Consistency Principle 
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انتظارات صحیح تر استفاد ه می کنند . یاد گیری ممکن است به انتظارات عقالیی رهنمون بشود  یا نشود . 
وقتی که یک کارگزار بخش خصوصی از یک قاعد ه یاد گیری پیروی می کند ، امکان بروز ناپاید اری د ر 
انتظارات عقالیی همراه با یاد گیری وجود  د ارد . د ر همین رابطه، د ر برخی مد ل ها وقوع تعاد ل چند گانه د ر 
نظرگرفته شد ه است. د ر این جا یاد گیری به مثابه یک معیار انتخاب د ر نظرگرفته می شود . این یاد گیری ها 

می توانند  یاد گیری پویای سنتی یا یاد گیری بی وقفه باشند .
از  یاد گیری  با مسئله  رابطه  نکته مهم د ر همین زمینه د رک نقش کاربرد  عقالنیت محد ود  د ر 
خطاست (Hommes & Wagener, 2009). همان طور که سارجنت )۱۹۹۳( مطرح می کند ، کارگزاران 
اقتصاد ی د ر شکل د هی به انتظارات آتی خود  می توانند  د چار خطای سیستماتیک شوند . مطابق تفسیر 
پوپری از عقالنیت محد ود ، که پوپر آن را عقالنیت انتقاد ی می نامد ، رعایت اصل سازگاری شناختی 
بد ان معناست که، با توجه به ظرفیت شناختی محد ود  همه افراد ، نه تنها کارگزاران بلکه اقتصاد د انان 
و  می آورند   به د ست  عقالیی  تصمیمات  اتخاذ  برای  را  الزمه  د انش  ابطال،  و  حد س  روش  طریق  از 
عقالیی  تصمیمات  تفکیک ناپذیر  بخش  ابطال شد ه(  )حد س های  سیستماتیک  خطاهای  از  یاد گیری 

به شمار می آید .
بررسی کاربرد  نظریه عقالنیت پوپر، یعنی باز بود ن به نقد  و یاد گیری از خطا، د ر تحلیل سازوکار 
این  به  اما می توان  است.  این پژوهش خارج  از حیطه  اقتصاد   تعاد ل عمومی د ر  و گرایش های  بازار 
نکته د ر این زمینه بسند ه کرد  که بر اساس نظریه عقالنیت پوپر، رفتار عقالیی د ر اقتصاد  را می توان 
رفتاری د ر جستجوی مطلوبیت یا سود  بیش تر د ید  که د انش الزم برای تحقق آن اهد اف را از طریق 
حد س و ابطال و یاد گیری نظام مند  از خطاها به د ست می آورد . به عبارت د یگر، هر مصرف کنند ه یا 
یا سود   به ترجیحات  برای د ستیابی  از منابع محد ود   استفاد ه مناسب  با مسئله  تولید کنند ه عقالیی 
 بیش تر روبه روست. د ر این شرایط، مصرف کنند ه عقالیی حد س هایی را برای حل مسئله خود  می زند  
با یاد گیری  ابطال شد ند ،  او  بازار د ر معرض آزمون می گذارد . وقتی حد س های  و آن ها را د ر فضای 
نظام مند  از خطاهای خود  حد س های جد ید ی می زند  که بتواند  مسئله اقتصاد ی او را بهتر حل کند . 
د ر طرف عرضه نیز تولید کنند ه عقالیی برای حل مسئله استفاد ه مناسب از عوامل تولید  برای کسب 
بیش ترین سود  حد س هایی می زند  و د ر فضای بازار آن ها را به آزمون می گذارد . حد س های ابطال شد ه 
باعث می شوند  که برنامه های قبلی تولید کنند ه مورد  تجد ید  نظر قرار گیرد  و راه حل های جد ید ی برای 
د ستیابی به سود  بیش تر ارائه شوند . بد ین ترتیب، می توان د ید  که بکارگیری مفهوم عقالنیت به مثابه 

باز بود ن به نقد ، اید ه یاد گیری از خطا را وارد  مفهوم رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  می کند .    
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بحثونتيجهگيری

این پژوهش د ر پی پاسخ به د و پرسش است: آیا اید  ه یاد گیری از خطا نقشی د ر شکل گیری مفهوم 
رفتار عقالیی د ر اقتصاد  نئوکالسیکی د ارد ؟ اگر نه، آیا کاربرد  نظریه عقالنیت پوپر، به عنوان باز بود ن 
به نقد  و یاد گیری از خطا، می تواند  به توسعه مفهوم رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  کمک کند ؟ پژوهش 
برای پاسخ به این د و پرسش، د و فرضیه را طرح و بررسی می کند : فرضیه نخست، مفهوم رفتار عقالیی 
با توجه  از اید ه یاد گیری از خطا شکل گرفته است، و فرضیه د وم،  د ر اقتصاد  نئوکالسیکی مستقل 
نقد های مکتب اتریشی بر فرضیه نئوکالسیکی رفتار عقالیی، نظریه عقالنیت پوپر کاند ید  خوبی برای 
کاربرد  اید ه یاد گیری از خطا به منظور بهبود  فرضیه رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  است. مقاله با بررسی 

این د و فرضیه به نتایج زیر د ست یافته است:
۱( فرضیه نئوکالسیکی رفتار عقالیی تصمیمات اقتصاد ی افراد  را د ر چارچوب مد ل هایی توضیح 
می د هد  که جایی را برای وقوع خطای سیستماتیک د ر انتخاب بهینه ترجیحات مصرفی برای بیشینه 
کرد ن مطلوبیت یا انتخاب بهینه عوامل تولید  برای بیشینه کرد ن سود  نمی گذارد . اما مد ل های ریاضی 
انتخاب بهینه مصرف کنند ه و تولید کنند ه به د رک علم اقتصاد  از کارکرد  سازوکار بازار آزاد  و تعاد ل 
عمومی د ر اقتصاد  د ر وضعیت اید ه آلی که همه کارگزاران از اطالعات کامل و انتظارات عقالیی از آیند ه 

برخورد ار باشند ، کمک مهمی کرد ه اند . 
2( اقتصاد د انان اتریشی مانند  هایک و کریزنر متوجه شد ند  که محد ود یت و پراکند گی د انش به 
کارگزاران اقتصاد ی اجازه نمی د هد  که مطابق مد ل های نئوکالسیکی رفتار عقالیی و تعاد ل عمومی 
عمل کنند . اما د ر عین حال این سازوکار بازار آزاد  است که راه حل مسئله اقتصاد ی جامعه به شمار 
می آید . این اقتصاد د انان د ر تفسیر متفاوت خود  از فرایند  بازار نقش یاد گیری کارآفرینانه-رقابتی را 
پررنگ کرد ه و اید ه یاد گیری از خطا را تا حد ی د ر نظریه فرایند  بازار د رون زا کرد ه اند . اما این یاد گیری 

تحت تاثیر تاکید  بر پد ید ه غفلت محض است و نمی تواند  یک یاد گیری آگاهانه تلقی شود .
۳( پژوهش حاضر پیشنهاد  می کند  که نظریه عقالنیت پوپر به مثابه باز بود ن به نقد  می تواند  به 
بهبود  فرضیه رفتار عقالیی د ر علم اقتصاد  کمک موثری کند . بر اساس این، کارگزار اقتصاد ی برای حل 
مسئله اقتصاد ی خود  حد س هایی می زند  و د ر فضای بازار رقابتی آن ها را آزمون می کند . یاد گیری از 
حد س های ابطال شد ه، کارگزاران اقتصاد ی را به کشف فرصت های سود آور قاد ر می سازد  و بازار را از 
عد م تعاد ل به سمت تعاد ل سوق می د هد  تا بهتر بتواند  منابع کمیاب را به نیازهای متنوع تخصیص 
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د هد . به نظر می رسد  که بر اساس یک تعریف پوپری از رفتار عقالیی بتوان تحلیل های جد ید ی د رباره 
کارآفرینی، رقابت، انتظارات عقالیی، سازوکار تسویه بازار، و تعاد ل عمومی ارائه کرد .

اظهاریه

از توصیه های د اوران محترم و ناشناس که د ر بهبود  کیفی مقاله نقش مهمی د اشته اند  و نیز از 
ویراستار علمی »نشریه برنامه ریزی و بود جه« )مازیار چابک( تشکر و قد رد انی می نمایم.
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