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   مقدمه
هاي انگلیسـی زبـان علـوم اقتصـادي     ترین فرهنگیکی از جامع ،فرهنگ اقتصادي پالگریو

ها و مراکـز پژوهشـی اقتصـادي کشـور وجـود دارد و مـورد       اغلب دانشکده ۀاست که درکتابخان
. ردگیـ مـی نیـا قـرار   مدرسان، دانشجویان و پژوهشـگران علـوم اقتصـادي در سراسـر د     ةاستفاد

عنـوان  را در اختیـار دارنـد و بـه   اي از آنتعدادي از استادان و محققان اقتصادي کشور نیز نسخه
ي پـالگریو اقتصـاد،   لـد جواقع فرهنـگ چهـار   در .کنندیک مرجع علمی معتبر به آن مراجعه می

محققـان قـرار   علوم اقتصادي است که در ایـران در دسـترس    یالمعارفةریترین فرهنگ دا جامع
  .دارد

وري و نقـد توسـط   ، مقـاالت مـر  1987ي آن در سـال  لـد چهارج يپس از انتشار دوره
در ایــن مقــاالت، . دشــتشــر در مجــالت معتبــر علمــی از آن من نــاماقتصــاددانان صــاحب

جانبدارانـه  هاي آن را اند که بخشی از مدخلگرفتهقرار گران این فرهنگ مورد انتقاد تدوین
کـه از یـک   درحـالی  ؛انـد دیش اقتصادي تدوین کـرده هاي دگرانري مکتبو با گرایش فک

  . طرفانه باشدرود بیبه یک رشته علمی خاص، انتظار می فرهنگ توصیفی مربوط
پالگریو، جانبدارانـه اسـت و    آیا فرهنگ اقتصادي :پرسش اصلی این پژوهش این است

  کند؟ فکري مشخصی را ترویج میهاي مکتب
. شـده توسـط منتقـدان اسـت     مطـرح هاي فکـري   آزمایی گرایش، راستیهدف این تحقیق

 طـرح بررسی ماین  ۀو در ادامه پیشین شودمی ابتدا فرهنگ اقتصادي پالگریو معرفی ،منظوربدین
هـاي فرهنـگ اقتصـادي    هـا در مـدخل  هاي دگراندیش و مصادیق جانبـداري د و مکتبوشمی

رد تا بدین ترتیب مشخص شود که آیا هـر مـدخل یـا    گیو تحلیل قرار می کندوکاو پالگریو مورد
  .طرفانه نوشته شده استدنبال ترویج مکتب خاصی است یا بیها، بهگروهی از مدخل

اقتصادي  »دانش«تصادي پالگریو جدید براي افزایش تدوین و انتشار فرهنگ اق 
امید  ست؛انجام شده ازاران، پژوهشگران، مدرسان و دانشجویان علوم اقتصادي سیاستگ

  .    ثر باشدؤاقتصادي آنان م »بینش«بتواند در ارتقاي  است این پژوهش
  دکتر سیدحسین میرجلیلی

 اقتصاد ةدانشیار پژوهشکد
پژوهشگاه علوم انسانی





  1معرفی فرهنگ اقتصادي پالگریو: فصل اول
  مقدمه  . 1 -1

هایی کـه  پرسش برخی از. کنیمرا معرفی میفرهنگ اقتصادي پالگریو حاضر، فصل  در
یـن فرهنـگ را   پـالگریو کیسـت؟ چـرا ا   : ند ازاعبارت ،دهیمپاسخ میها به آندر این فصل 

نگاري پالگریو جدیـد چگونـه اسـت؟ پـالگریو جدیـد      فرهنگ ةاند؟ شیوپالگریو جدید نامیده
تغییر کـرده   »اقتصاد«به »اقتصاد سیاسی«چگونه شکل گرفته است؟ چرا عنوان فرهنگ از 

  پالگریو جدید چه کسانی هستند؟ کنندگانویناست؟ تد
اینگلـیس پـالگریو    اسـت کـه   فرهنگ اقتصـاد سیاسـی  فرهنگ جدید پالگریو جانشین 

 ۀاز زمـان انتشـار اولیـ   . منتشـر شـده اسـت     1890 ۀدر دهـ این کتـاب   .است تدوین کرده
 کنون، علم اقتصاد شـاهد گسـترش چشـمگیري    حدود یکصدسال قبل تااز ،فرهنگ پالگریو

 بسـیار منتشر شد، بسیاري از مباحثی کـه اکنـون    فرهنگ اقتصاد سیاسیوقتی . بوده است
اقتصــاد شــهري،  ۀمطالعــ .بودنــدشــده نشــناخته بودنــد یــا  راه آغــاز ، درانــدمــورد توجــه

هـایی از قبیـل   بـود و رشـته   گیريآغاز شکلشناسی اقتصادي و اقتصاد ریاضی در  جمعیت
اطمینـانی اصـالً مـورد بررسـی قـرار      ریه بازي و اقتصـاد نا اد کالن، نظسنجی، اقتصاقتصاد

  .نگرفته بود
هـا بحـث شـده    آنمـورد   در فرهنگ اقتصاد سیاسیاتی که در موضوع ،از سوي دیگر 

                                                
1. John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman (eds.) , ''the New Palgrave;A 
Dictionary of Economics'',4 Volumes,The MacMillan Press Limited,1987.   
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 د، مانند پول و مالیه، تجارتگیري پیشرفت کرده بودنطور چشمبه ،بود، از آن زمان به بعد
کلی تغییر کـرده  مطالعات اقتصادي قرن بیستم بهبا تعادل عمومی که  ۀو نظری المللی بین  
زمان مناسب براي تدوین فرهنگ جدیدي فرا رسیده بود  ،پس از یکصد سال ،بنابراین. بود

  .اقتصاد را در شرایط جدید توضیح دهد ۀ، وضعیت رشتفرهنگ اقتصاد سیاسیکه مانند 
در یکصـد   سیاسـی  فرهنـگ اقتصـاد  تدوینگر  ،)1827- 1919(رابرت هري اینگلیس پالگریو

وي برخـی آثـار هنـري     .سال قبل، متولد لندن و فرزند فرانسیس پـالگریو و الیزابـت ترنـر بـود    
نـام پـدر    .پـالگریو شـغل بانکـداري را در پـیش گرفـت      .را ویراستاري کرد) اقتصاددان(تورنتون
پـالگریو تغییـر   بود که پس از ازدواج با الیزابت ترنر، نامش را بـه   1ابتدا فرانسیس کوهن ،پالگریو
اي درمورد وضع مالیـات در بریتانیـا   پالگریو با چاپ مقاله .پالگریو نام مادري الیزابت ترنر بود. داد

درمـورد بانکـداري    اًهاي وي عمـدت سایر نوشته. انجمن آمار تیلور را دریافت کرد ةو ایرلند، جایز
. دانـد را یک شاهکار مـی ر آناست که در کتاب نرخ بانک و بازار پول منتشر شده است و شومپیت

بـراي پـول، مخـالف     »اصـالت دو فلـزي   «مخـالف   ،در موضوعات سیاست اقتصادي، پـالگریو 
طرفدار ثبات در نـرخ بانـک و اسـتفاده از بانـک مرکـزي بـراي        و سیاست پولی بریتانیا در هند
ـ  1877پالگریو در . اعمال نوعی سیاست پولی بود بـود و بـا    تاکونومیسـ  ۀویراستار مالی در مجل

وي همچنین ویراسـتار دو   .در این سمت ماند 1883مرگ بگهوت، سردبیر اکونومیست شد و تا 
    2 .بود) المانک و بانکداران(مربوط به بانکداري ۀمجل

گري ویـرایش اول، بـا تـدوین    :از فرهنگ اقتصاد سیاسی دو ویرایش منتشر شده اسـت 
ویـرایش دوم آن  . 3منتشر شـد  1899تا  1894هاي ابرت هري اینگلیس پالگریو طی سالر

   .4به چاپ رسیده است ،1926تا  1923هاي طی سال ،هنري هیگز با تدوینِ
                                                
1 . Francis Cohen 
2 . Murray Milgate,"Palgrave,Robert Harry Inglis", in: The New Palgrave,Vol.3 
,pp.789-791. 
3. Dictionary of political Economy'', Edited by: Robert Harry Inglis Palgrave, in 3 
volumes; 
Vol. (I):1894, reprinted: 1901-1909-1915-1919.  
Vol.(II):1896, reprinted: 1900-1910-1915.  
Vol.(III):1899, reprinted: 1901-1908-1910-1913-1918   
4. ''palgrave's Dictionary of Political Economy '', Edited by: Henry Higgs, in 3 
Volumes; 
Vol. (I):1925, reprinted:1926  
Vol. (II):1923, reprinted: 1925-1926  
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  )    ویرایش اول و دوم(فرهنگ اقتصاد سیاسی . 1 -2
، هدف اصـلی ایـن   )لدج 3در (  فرهنگ اقتصاد سیاسیویرایش اول  ۀپالگریو در مقدم 

و  1894-1899هـاي  اقتصادي در سال ۀاندیشفرهنگ را کمک به دانشجویان براي درك 
جـدول  . کنـد هـاي تحقیـق در اقتصـاد ذکـر مـی     کردن شـاخه براي دنبال ناآن ساختنتوانا

نشـان  ) لگریو جدیـد ذکـر شـده اسـت    پـا  ۀکه در ضمیم( فرهنگ اقتصاد سیاسیمندرجات 
ـ کرد میدانشجو باید در آن زمان دنبال تحقیقی که  ۀدامندهد  می . ده اسـت و، چقدر وسیع ب

رد توجـه اینگلـیس   مـو  ،هاي مختلف مطالعـات اقتصـاد سیاسـی   نیازهاي دانشجویان شاخه
ماننـد   ،موضوعات مربوط بـه کسـب و کـار    ةدرباراز یک طرف، در این کتاب، . پالگریو بود

موضـوعات اقتصـادي بـا    درمـورد   ،بانکداري، ارز و عملیات ضرب سـکه و از طـرف دیگـر   
حلیل و اسـتدالل و نمودارهـا و   اي مربوط به اخالق، روش تهمانند پرسش ،فلسفی ویژگی
مکتـب تـاریخی و    ۀتوسـع  ةدربـار . هاي ریاضی در تحقیق اقتصادي، بحث شده استروش
همچنـین متـون   . اقتصاد، توضیح داده شده است ۀهاي ریاضی براي مطالعکاربرد روشنیز

 اقتصـاد سیاسـی   فرهنـگ در  نیـز  و حقـوقی مربـوط بـه اقتصـاد     تاریخی، متون کالسیک
  . استگنجانده شده

ایـاالت متحـده و   عمـدتاً بـه مطالعـات اقتصـادي در انگلسـتان،       ،قلمرو ایـن فرهنـگ  
یـز در  ات اندیشمندان سایر کشورها نیچه نظرزبان محدود شده بود، اگرمستعمرات انگلیسی

ـ  شده با همـان هـدف، انتخـاب شـده    زندگینامه هاي معرفی. مواردي ذکر شده است ا انـد ت
. دشـو پذیر شده است امکان اقتصادي منجر ۀهایی که به پیشرفت اندیشکردن اندیشهدنبال

و رازاین. انددر کشورهاي مختلف جهان توصیف شدههاي اقتصادي در این فرهنگ، مکتب
هلنـدي، اتریشـی،    ،هـاي انگلیسـی  شامل اظهارنظرهایی از مکتـب  فرهنگ اقتصاد سیاسی

  .1سوي، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی استهاي فرانیی و مکتبامریکا
 1899و  1896، 1894 هـاي طـی سـال   ،لـد جدر سـه   ،فرهنگ اقتصاد سیاسـی چه اگر

انتشـار آن   به چاپ رسید،سوم  لدج ۀوقتی ضمیم ،1908در  توان اذعان کردمیمنتشر شد، 

                                                                                                              
Vol. (III):Feb.1926, reprinted: Mayccf  1926   
1.R.H.Inglis  palgrave, '' Introduction to the first edition'' , The New Palgrave, p.xi  

 



    در فرهنگ اقتصادي پالگریو یپژوهش  *  12

. بـود سـتلزم چـاپ ضـمایم جداگانـه     م ،بازنگري فرهنگ پـالگریو  ،1899بعد از . کامل شد
اگر قـرارداد  . طول انجامید تا انتشار فرهنگ اقتصاد سیاسی کامل شودسال بههفده درواقع 

بـیش   ،این فرهنـگ  ۀرا مبنا قرار دهیم، تهی 1888میان پالگریو و انتشارات مک میالن در 
هـا  به مـدخل  روشن نیست که چگونه پالگریو عمالً 1.طول انجامیده استبه سالبیست از 

) یک بانکدار بازرگانی بـود که (هاي خودشرسد ترکیبی از ایدهنظر میبه. ستدست یافته ا
پالگریو دست آنهـا    ظاهراً .بوده است هاي خاصدر رشته صمتخصهاي نویسندگان و ایده

  .هاي کلیدي در آن رشته ایجاد کنندرا باز گذاشته است تا مدخل
واکـنش اول از سـوي     :بـا دو واکـنش  متفـاوت مواجـه شـد      فرهنگ اقتصاد سیاسـی  

خیلـی   چند فروش این فرهنـگ در بـازار  هر. اکنش دیگر از سوي بازار  بوداقتصاددانان و و
 یتمـام  مطلـوب بـود، زیـرا تقریبـاً     واکنش اقتصادشناسان  به این فرهنگ عمومـاً  کم بود،

هایی نیـز  هرچند این فرهنـگ بـا نقـد    ؛این کار را تصدیق کردند ،در آن زمان ،اقتصاددانان
تحـت عنـوان    ،1903در  ،اقتصادي ۀاز جمله نقد سلیگمن که در دو بخش مجل .همراه بود

 ،مقصـود وي  .منتشر شده اسـت  »نان نادیده گرفته شده بریتانیاییدر باره برخی اقتصاددا«
البته پالگریو در ضـمائم  . ، للوید، بیلی، النگفیلد، رید، کراگ، بات و جورج رمزي بودندتورنز

آشـکارترین غایـب از    ،امـا نـام آلفـرد مارشـال     2 ؛ز این افراد را اضافه کرد، برخی افرهنگ
   3.بود فرهنگ پالگریوفهرست نویسندگان مقاالت در 

تـا   1923هنـري هیگـز  در    را) لـد جسـه  در ( اقتصـاد سیاسـی  فرهنگدومین ویرایش 

                                                
اگر چه قرارداد اصلی براي تدوین اثري در دو جلد بود، این طرح بعداً بازنگري شد تـا در  .  1

بینی شده بود که پیش. صفحه در فواصل سه ماهه منتشر شود 120 -130چند بخش، هریک با 
در انگلستان به پیروي از  فرهنگ اقتصاد سیاسی پالگریوتهیۀ . باشدبخش  14تا  12کل اثر بین 

  .  آلمانی بود فرهنگ اقتصاد سیاسیفرانسه و  فرهنگ اقتصاد سیاسیانتشار 
2. Murray Milgate,"Palgrave Dictionary of Political Economy The New Palgrave 
Dictionary of Economics,Vol.3,1987",pp.791-792. 

این فرهنگ . ي پالگریو با مک میالن روشن است که با مارشال تماس گرفته بودنداز مکاتبه.  3
اي به امضاي مارشال بود؛ اما آن مقاله هم صرفاً یادداشتی براي آمـوزش اقتصـاد در   منتظر مقاله

 .کمبریج بود و در اصل براي این فرهنگ نوشته نشده بود
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فرهنـگ  ان عنـو  بـه  »پـالگریو «نام  رسماً ،باربراي اولین ،در این ویرایش .دکرمنتشر 1926
 :گفـت  فرهنـگ اقتصـاد سیاسـی   ویـرایش دوم   ۀهنري هیگـز در مقدمـ  . افزوده شده است

هیگز سعی کرد بـا ایجـاد   . »دارند ارتباط دور هاي این فرهنگ با اقتصادبسیاري از مدخل«
را  را برطـرف نمـوده و آن  تغییرات اندکی در ساختار و محتواي آن، تا حد امکان نقـایص آن 

  . دکنروزآمد 
بود که هنـري هیگـز    ویرایشی  تدوین کرد،فردي غیر از خود پالگریو  ی کهنها ویرایشت

دود به مـتن اصـلی   اما هیگز مح. منتشر کرد 1926و  1923هاي بین سال )1940-1864(
 لـد جاي به هر اول، افزودن ضمیمه :ها توانست دو تغییر را اعمال کندتن دلیلبه همین . بود

مـتن   ی ازهـای  جایگزینی بخـش  ،اند و دومصاددانانی که فوت کردهگینامه اقتمربوط به زند
  .با همان تعداد کلمات اصلی ، با مطالب جدید، دقیقاً
کرد و از بنیانگذاران انجمـن اقتصـادي   داري بریتانیا کار میهنري هیگز مدتی در خزانه

در بریتانیـا    2اد، هیگز دبیر شوراي سلطنتی اقتصـ 1905تا  1892از . بود1890 در  1بریتانیا 
مـورد   هیگـز کتـابی در  . بـود  3اقتصادي ۀمجل) اجورث(، معاون ویراستار1905تا  1896و از 

 .مدخل در نخستین ویرایش فرهنگ اقتصـاد سیاسـی نوشـت    19وي . فیزیوکراسی نوشت
هـاي پایـانی   در سـال . بدان افزود 1923-1926در  مدخل دیگر در ویرایش خود 40سپس 
بـراي شـوراي سـلطنتی     ، مـورد علـم اقتصـاد   اي درزندگینامهفرهنگ  لدجش یک ازندگی
 :رد نظام مـالی بریتانیـا منتشـر کـرد    موها هیگز دو کتاب درعالوه بر این. تهیه کرد اقتصاد
ـ  ) 1914(سیسـتم مـالی بریتانیـا    نام  ااولی ب در . بـود ) 1924( رفـرم مـالی  نـام   او دومـی ب

 1940دسـامبر   ةدر شمار .کردار تدریس میانوخ ۀبودج 1893و  1892یونیورسیتی کالج در 
    4.استارائه کردهیک توصیف نمونه از هیگز  ،جان مینارد کینز ،اقتصادي ۀمجل

  گیري و تدوین پالگریو جدید شکل -3-1
،  لـد جچهـار  و در 1987در  »پـالگریو اولیـه  «یک قرن بعـد از   تقریباً »پالگریو جدید« 

                                                
1 . British Economic Association 
2 . Royal Economic Society 
3 . The Economic Journal 
4.Murray Milgate,"Higgs,Henry", in: The New Palgrave Dictionary of 
Economics,Vol.2,pp.653-654 
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. افته و رشد چشـمگیري کـرده اسـت   اقتصاد تحول ی علم ،طی این مدت. منتشر شده است
، کنار گذاشته فرهنگ اقتصاد سیاسی پالگریوهاي منظور انطباق با این رشد، اغلب مدخلبه

هاي تصرف زمـین،  عمومی، ضرب سکه، نظام ۀ، خزان)دولت(عناوینی مانند اداره. شده است
شـده اسـت و جـاي    حذف گر روابط شغلی و حقوقی، نهادهاي اجتماعی و بسیاري موارد دی

سنجی، نظریه بازي، اقتصاد کینـزي،  مانند اقتصاد(  اخته براي پالگریوهاي ناشنآنها با رشته
انتخاب اجتماعی و اقتصاد  ۀسازي، ریسک و نااطمینانی و کاربردهاي آن، نظریبهینه ۀنظری
ـ ( بودند آغاز راهکه در زمان پالگریو در ، و موضوعاتی )شهري سـب و کـار،   چرخـه ک  ۀنظری
. اسـت شده پر) اقتصاد کار و اقتصاد رفاه رشد، سازمان صنعتی، ۀتعادل عمومی، نظری ۀنظری

 ازباقی مانـده اسـت و    فرهنگ اقتصاد سیاسی پالگریوهاي  بسیار اندکی از مدخل ،بنابراین
اگر این فرهنگ را ویرایش سـوم  یو جدید به این نتیجه رسیدند که تدوینگران پالگر این رو

وح تحقیقـی اثـر پـالگریو را    اما از آنجا که این فرهنـگ، بخشـی از ر   ،نادرست است نامندب
دي، شـبیه  هـاي نظـري و کـاربر   در جنبـه  عمـدتاً  ،کند و در برخورد با علم اقتصاد حفظ می

    1 .اندنامیده »پالگریو جدید«آن را  ،تدوینگران پالگریو اولیه است،
چگـونگی  ) ینگر اصـلی پـالگریو جدیـد   تـدو (ولاي با جـان ایتـ  در مصاحبه چالش ۀمجل
گر اصـلی از مـوري   عنـوان تـدوین  ایتـول بـه   2.کنـد را بررسی مـی گیري این فرهنگ شکل

مـان  کـه در آن ز ) وي دانشجوي قبلی ایتول در کمبریج بوده است(کند میلگیت دعوت می
پرفسـور   کـه  کند سپس از پیتر نیومن دعوت می. کرده است در دانشگاه هاروارد تدریس می

 ییامریکـا ت و در جریان اصلی اقتصاد ریاضـی  سیاسی در دانشگاه جان هاپکینز اس اقتصاد
                                                
1 . Publishers' Note in The New Palgrave,P.vii 

هاي مرجع مک مـیالن،  تابطور تصادفی به مدیر ویراستاري کایتول می گوید که تقریباً به . 2
شود که ایتـول  وقتی مدیر ویراستاري مک میالن متوجه می. در یک میهمانی معرفی شده است

کنید مک میالن باید یک فرهنگ اقتصـادي منتشـر   آیا فکر می«: پرسدیک اقتصاددان است، می
اقتصادي منتشـر   آیا باید مک میالن یک دائره المعارف«:پرسدبا پاسخ منفی ایتول، او می» کند؟
فرهنـگ  دهد که مک مـیالن  دهد و در مقابل، پیشنهاد میکه ایتول مجدداً پاسخ منفی می» کند؟

را که قبالً مک میالن حدود صد سال قبل منتشر کـرده اسـت، روزآمـد     اقتصاد سیاسی پالگریو
ـ )مـک مـیالن  ( بعد از توافق ایتول با ناشر. پذیردکند و ناشر این پیشنهاد را می ـ روژه، پ  ۀي تهی

 .شودآغاز می 1982جدید در  پالگریو
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ـ   وي همچنین مورخ ایده. قرار دارد . اسـت اریخ و ادبیـات علـم اقتصـاد    ها بـا عالیقـی در ت
  .گیردنفري تدوین پالگریو شکل میگروه سه ،ترتیب بدین

خالق جوان در این رشـته و   از محققان که اندآن بودهدنبال تدوینگران پالگریو جدید به
ــز ــتفاده    نی ــه اس ــن حرف ــالغ در ای ــران ب ــدرهب ــی در  . کنن ــک منش ــا ی ــدوینگران تنه  ت

، بنا به اذعـان تـدوینگران  .ز داشتندو یک منشی در دانشگاه جان هاپکین) انگلستان(کمبریج
دنبـال رفتـار   بـه زیـرا  ؛ ده اسـت در محتواي فرهنگ همراه بو 1باالي تکرار ۀاین کار با درج

بایـد هـر   هـر سـه تـدوینگر    . انـد ضوعات و پرکردن جاهاي خالی بودهمتوازن در برخی مو
در رفـت و آمـد   مقاالت بین کمبریج، هـاروارد و هـاپکینز    از این روخواندند و مدخل را می
 گویـد ایتول می. شده استلف بحث میؤها میان هر سه و با منوشتهاغلب دست. بوده است

اقتصاد اسـت، در   ۀپالگریو جدید نتیجه گرفته است یکپارچگی در حرف ۀز نگاه به همچه اآن
زبـان انگلیسـی و ریاضـی،    . ها در اقتصاد وجـود نـدارد  یکپارچگی میان ایده که ظاهراًحالی
  .هاي اقتصاد در سراسر جهان استزبان

ـ  پیشـرفت  ،)1و 2(علم اقتصاد بـین دو پـالگریو   ۀدر توسع زي و بـا  ۀهـایی در نظری
در  از ایـن رو  اسـت و  انجام شدههاي اقتصاد شاخه یشدن فنون ریاضی در تمامحاکم

ـ  ایتـول مـی  . اسـت  شدهاز زبان ریاضی استفاده  ،بخشی از مقاالت پالگریو جدید  :دگوی
هر  .هاي تدوینگران را منعکس سازدبوده است که برخی دیدگاه 2پالگریو جدید محدود

اسـت و   حائز اهمیـت  بسیار هاتاریخی ایده ۀاقتصاد، توسع سه معتقد بودند که در فهم
انـد و  اند، چرا توسعه یافتهها توسعه یافتهباید بدانیم که چگونه ایده ،براي درك اقتصاد

 ،قصـد تـدوینگران   است؟بودهلی ئچه مسا حلبراي هاي خاص در ابتدا تکنیکطراحی 
از  ،عالوه بر آن. تاریخی بوده است اندازعلم اقتصاد در چشم هاي پیشرفت آخرین ۀئارا

هـایش  بلکه باید دیدگاه ،ه کندئطور متوازن یک موضوع را ارالف نباید بهؤ، مننظر آنا
 ۀوظیفـ  .هاي فکري را شامل شوداي توضیح دهد که گرایشگونه در یک موضوع را به

ب در مجمـوع بـا انتخـا    ،فرهنگ جدیـد پـالگریو  کل که در  بعدي تدوینگران این بود
بـه تـوازن   نویسـند  هاي مخالف یکدیگر که درمورد همان عنوان مـی لفان با دیدگاهؤم

                                                
1 . Duplicatuion 
2 . Bound 
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    1 .آمد ست میها به دتنوع دیدگاه ،ترتیب بدین .برسند
 - 2وقتـی کـه تـدوینگران    ؛آغاز شـد  1983جدید از  فرهنگ پالگریوسازي درواقع آماده

ر نیومن از دانشگاه هاروارد و پیت جان ایتول از دانشگاه کمبریج انگلستان، موري میلگیت از
هـا را تهیـه کردنـد و از حـدود صـد      مـدخل  ۀفهرسـت اولیـ   -امریکادانشگاه جان هاپکینز 

بعـد از بحـث و مشـاوره،     .اقتصاددان مهم دعوت کردند تا در خلق این اثر مشـارکت کننـد  
 هـاي ویسـنده در شـاخه  صـد ن ها را اصالح کردند و با چندن، فهرست مدخلکنندگاتدوین 

مبـریج و  گران از دفـاتر کارشـان در ک  تـدوین  راهـا  مـدخل . مختلف اقتصاد تمـاس گرفتنـد  
. انتشـارات مـک مـیالن در لنـدن آمـاده شـدند       درآند و براي نشـر  نبالتیمور، سفارش داد

یـازده  از جمله  ،نویسندهنهصد است که بیش از شده مدخل امضا 2000الگریو جدید شامل پ
  .اند به تحریر درآورده ،لدجدر چهار  ،ادجایزه نوبل اقتص ةبرند

هـدف  . واقع زندگینامه استمدخل پالگریو جدید، در 2000ریبا از تق مدخل 700بیش از 
 ویـژه بـه  اند،می است که به زبان انگلیسی نوشتهپوشش کامل اقتصاددانان مه ،تدوینگران

  . اندهدیگر نوشتهاي و معرفی اقتصاددانانی که به زباندر خود بریتانیا 
تنها والرس از میان اقتصاددانان زنده در آن زمان معرفی شده  ،پالگریو ۀدر فرهنگ اولی

بـا ایـن اسـتدالل    . اندزنده در پالگریو جدید معرفی شده بود، اما تعداد زیادي از اقتصاددانان
ان زنـده معرفـی   صـ صترین متخقتصاد رشد کرده است و باید معروفعلم ا ،این قرن که در
پـالگریو جدیـد، رسـیدن بـه سـن      معیار انتخـاب اقتصـاددانان بـراي زندگینامـه در     . شوند
ــ هفتاد ــل از اول ژانوی ــالگی قب ــت  1986 ۀس ــوده اس ــر   .ب ــوعات غی ــیاري از موض در بس

را بـا  گاه اند تـا تنـوع و نشـاط دیـد    پالگریو جدید تالش کرده انِکنندگاي، تدوین زندگینامه
ـ  بدین. ، حفظ کنندابه ولی مختلفمش هايوانداشتن چند مدخل، تحت عن  بـه  ناطریـق آن

از  ، اما نه ضرورتاًدرستی هاي تحقیق را با انصاف واند که نتایج و روشدنبال مقاالتی بوده
لگریو جدید آن بـوده اسـت   گران پااز آنجا که هدف تدوین. ه کندئارا»متوازن «یک دیدگاه 

 انـد هـم  سـعی نکـرده   ،صحبت کننـد که به نویسندگان مقاالت اجازه دهند با صداي خود 
  .شناختی را تحمیل کنندسبک شکلی

                                                
1 .John Eatwell,"The New Palgrave:Economics from A to Z", Challenge,March-
Aprill, 1988,pp.16-19. 
2 . Editors 
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مدخل و اهمیتی که تدوینگران براي آن شخص یـا   ةانداز بینیک همبستگی تقریبی   
طـور مسـتمر   تـدوینگران بـه   ۀهاي اولیـ طرح یند تدوینآدر فر .ند، وجود دارداموضوع قایل

محصـولی بـا همـاهنگی     کـه ایننه بـراي   دست آید، اماهبازنگري شده است تا اثر بهتري ب
ـ  گران پالگریو جدید اذعان میتدوین. منتج شودکامل  در تـدوین   انکنندکه گرایش اصلی آن

ـ ارا اقتصادي معاصر ۀتنها شرح کاملی از اندیشآن بوده است که نه جدید فرهنگ پالگریو ه ئ
لفـان  ؤبنـابراین از م . کننـد اریخی تنظیم انداز تآن را در چشم ،ند، بلکه مانند خود پالگریوکن

 نیزاندازهاي آینده و ند  و براي هر موضوع، گذشته، چشمبنویس تا طبق این الگو اندخواسته
  .ل کنونی آن را بحث کنندئمسا

است  ایجاد کردهقوي براي تدوینگران  یاحساس ،جدید فرهنگ پالگریوتدوینگري 
کننـد علـم   اي اسـت کـه فکـر مـی    هافراد غیرحرف ةشدمقابل دیدگاه پذیرفته که کامالً
بـراي نوشـتن مقالـه از     ،در پالگریو جدیـد . عنوان یک حرفه، یکپارچه است اقتصاد به

شناختی و ایدئولوژیکی بسیار متفاوت، درخواست شـده  هاي روشدیدگاهاقتصاددانان با 
   1.است

؟ رداد طرفدار عرضـه نـدا  درمورد اینکه چرا پالگریو جدید هیچ مدخلی درمورد اقتص
گـرا  اقتصـاد عرضـه   ةدقت دربارتدوینگران به .این تصادفی نبوده است :گوید ایتول می

منسجمی از نظریه وجود نـدارد کـه    ةفکر کردند و به این نتیجه رسیدند که هیچ پیکر
از نظر آنان ، نوعی جنـبش طـرف عرضـه در     .را اقتصاد طرف عرضه بنامند نآبتوانند 
نظـري   ۀگونـه هسـت  هاي اقتصادي جمع شده است که هـیچ از ایده 2ايملغمه  اطراف
- و روابط اقتصاد کالن میان نرخ) زدایییا مقررات(تنظیم کاهی  ةندارد و دربار یروشن

جدیـد   فرهنگ پالگریو ۀالبته در نمای .مالی است ۀدرآمدها و موازن هاي نهایی مالیات،
هـاي  طرف عرضه در مدخل هايزیرا ایده ؛ارجاعاتی به اقتصاد طرف عرضه وجود دارد

    3 .دیگر بحث شده است 

                                                
1 . J.Eatwell,M. Milgate and P.Newman,"Editors' preface",The New 
 Palgrave,January 1987,pp.ix,x. 
2 .hodgepodge 
3 .John Eatwell,"The New Palgrave:Economics from A to Z", Challenge,March-
Aprill, 1988,pp.16-19. 
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  فرهنگ نگاري پالگریو جدید ةشیو .4-1
المللـی الزم اسـت،   طور که در یـک اثـر مرجـع بـین    همان :هاي اختصاريعالمت

اي از عنـاوین  از نیاز به فهرست پیچیـده  رو از ایناند، شده قل حفظم اختصاري در حدائعال
، IMFماننـد  ( 1هـا اختصـارات بـراي سـرواژه   . شده اسـت  جتنابمجالت و موارد مشابه ا

GATT،R&D(، هاي متداول در علم اقتصاد یا براي عبارت) ماننـد MNC،LDC ،
DUP( طور کامل در اولین مدخلی که ذکر شـده،  ؛ در این موارد، اصطالح بهاندکار رفتهبه

  .توضیح داده شده است
  .اندترتیب حروف الفبایی مرتب شدهبه  ها، کلماتدر سرفصل مدخل :کردنالفبایی

اند هر مدخل را در جایی قـرار  تدوینگران پالگریو جدید سعی کرده: هاعناوین مدخل
صورت مراجعـه بـه مـدخل نادرسـت،     در. ن انتظار دارند آن را بیابنددهند که اکثریت کاربرا

  . دکنمی هدایتمقاله ، کاربر را به جاي درست ارجاع انتهاي 
 چهـار   در آغاز هریـک از  ،ها و ارجاعاتفهرست کاملی از مدخل :هافهرست مدخل

  توان دریافت که آیا مدخلی وجود دارد یا نه؟ بنابراین به آسانی می. پ شده است، چالدج
در مـواردي کـه   . نام مؤلف یا مؤلفان مقاله در انتهاي مدخل ذکر شـده اسـت   :مؤلفان

ه آمـد  دداً چاپ شده، نام مؤلف در کروشـه ، مج»سیاسی پالگریو فرهنگ اقتصاد«مدخل از 
   2.است

بریتانیـایی   ةگـذاري، امـالي کلمـات از شـیو    درمورد هجی و نقطه :سبک ویرایشی
هاي خاص و اصطالحات کلیدي محدود شـده  با حرف بزرگ نوشتن، به نام. کندپیروي می

ـ  مورد کلمات خارکید یا درأبراي ت حروف ایتالیک عمدتاً. است ان انگلیسـی  جی کـه وارد زب
   ...و» a priori «،»ibid«،»ex ante« :مانند ،اندهکار رفتبه ،شده است

براي اولـین  که  اندمقاالت اصلی، »پالگریو جدید « ها درمدخل یتمام: تجدید چاپ
                                                

هاي یـک گـروه اسـمی    اي است که از ترکیب حروف اول واژهواژه »acronym«سرواژه یا . 1
 .شود ساخته می

سـنجی و  سران مدخل اقتصادپهاشم . ریو جدید، ایرانی هستندگدو تن از مؤلفان مقاالت پال. 2
  .   انداطالعات را نوشته ۀمدخل نظریاسفندیار معصومی 


