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گفتوگو با دكتر بيژن بيدآباد -بخش اول

درويش اقتصاددان
شايد دور از تصور باشد كه يك اقتصاددان با تخصص
اقتصادسنجي ،اھل ذكر و سماع و عرفان باشد.
اما »بيژن بيدآباد« اينگونه است .او شبھا ذكر
ميگويد و رياضت ميكشد و روزھا جدول ميچيند
و نمودار ميكشد.
زماني كه با او تماس ميگيريم تا زمان گفتوگو را
تنظيم كنيم ،قرار را ساعت چھار صبح تنظيم
ميكند اما بعد از اينكه واكنشما را ميبيند ،وعده
ديدار را به ساعت ھشت صبح منتقل ميكند.
بيدآباد در فاز يك شھرك غرب زندگي ميكند .اتاق او بيشتر به حجره يك درويش شباھت دارد و كمتر از
كتابھاي علم اقتصاد در آن ميشود پيدا كرد .در عوض كتابھايي از تصوف ،تفسيرھاي مختلف اشعار
موالنا ،ديوانھاي اشعار كالسيك ايراني و كتابھايي در زمينه بودا و بودائيسم راميشود در كتابخانه او
پيدا كرد.با ظرف كوچكي از كشمش و دو فنجان چاي سرد از ما پذيرايي ميكند تا دو ساعت پاي
صحبتھاي او بنشينيم.
بيژن بيدآباد متولد  ١٣٣٨در تھران است .او در رشته علوم سياسي دانشگاه تھران فارغالتحصيل شده اما
مدرك فوقليسانس خود را در رشته اقتصاد با تخصص برنامهريزي و توسعه اقتصادي از دانشگاه شيراز
دريافت كرده است.بيژن بيدآباد نخستين فارغالتحصيل مقطع دكترا از دانشگاه آزاد اسالمي است .او در
اين گفتوگو به صورت مفصل از عقيم ماندن بزرگترين پروژه اقتصادسنجي ايران سخن گفته و براي
نخستينبار پشت پرده آن را نمايان كرده است.
محمد طاھري -مھدي نوروزيان:
شما را برميگردانيم به دوران كودكي به سالھايي كه دوران نوجواني شما سپري شد .چگونه زندگي
كرديد؟
من در نيمه شھريور سال  ١٣٣٨در تھران به دنيا آمدم .خانواده من يك خانواده معمولي و اصيل با اعتقادات
قلبي مذھبي بود و از لحاظ مادي ،وضع اقتصادي ما در حد متوسط به پايين بود .پدر و مادرم در زمينه
تربيت ديني و اخالقي بسيار مقيد بودند.
پدر و مادرمن متولد ھمدان ھستند .آنھا پس از ازدواج به تھران مھاجرت كردند .پدرم شغل سادهاي در
ھواپيمايي داشت و مادرم شغل ھنري آرايش بانوان را انتخاب كرده بود .فكر ميكنم مادرم يكي از
نخستين آموزشگاهھاي آرايش تھران را تاسيس كرده باشد.دوران تحصيالت ابتدايي من در مدرسهاي
بسيار معمولي و بدون امكانات اوليه سپري شد.
يادم ھست ،زماني كه باران ميباريد ،آن قدر از سقف كالس آب چكه ميكرد كه كف كالس آب جاري
ميشد و معموال با آمدن باران مدرسه را تعطيل ميكردند.من در جنوب و غرب شھر تھران بزرگ شدم.
زندگيھا در دوران كودكي من خيلي راحت نبود.
آب لولهكشي در آن موقع در دسترس نبود و بايد براي تھيه آب آشاميدني به محلھايي كه دستگاه
»فشاري« آب بود ،ميرفتيم و سطلھاي آب را پر ميكرديم و به منزل ميآورديم .تقريبا اين كار ھمه روز
من و برادرم »دكتر بھروز بيدآباد« بود كه االن عضو ھياتعلمي دانشگاه اميركبير است.گذشته ازآن ،ما
نيمه شبھا به پدر كمك ميكرديم و راهآب آبانبار را از داخل جوي كوچه باز ميكرديم تا آبانبار براي
تامين آب غيرشرب مصرفي پر ميشد.
تلويزيون تازه آمده بود ولي كمتر كساني بودند كه تلويزيون داشتند .ولي آنھايي كه داشتند ما بچهھا را
الاقل ساعتي براي تماشا دعوت ميكردند كه بسيار براي ما جذاب بود .در مدرسه ابتدايي ،من ،برادر و
پسرعمويم ھر سه با نام فاميل يكسان بيدآباد تحصيل ميكرديم.
روزي به شاگردھاي ممتاز مدرسه جايزه ميدادند .زماني كه از بلندگو نام »بيدآباد« را صدا زدند ،ھر سه
ما با سرعت زياد صفھاي مرتب دانشآموزان كالسھاي مختلف را شكستيم و خود را به باالي پلهھا
رسانديم كه محل گرفتن جايزه بود .من دانشآموز كالس اول بودم و شش سال بيشتر نداشتم .جايزه را
به من دادند .جايزه آن روز يك عدد مداد پاككندار معمولي بود كه آن روزھا قيمتش يك ﷼ بود.
اين جايزه تا ساعتھا و روزھا به عنوان يك موفقيت بزرگ باعث تشويق و شور و شعف من شده بود .اثر
اين تشويق براي من آنچنان زياد بود كه اثرات قابلمالحظهاي در جلب توجه من به موضوعات علمي
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گذاشت .در آن سال يعني كالس اول با معدل كل  ٢٠قبول شدم ولي گرفتن نمره مرا راضي نميكرد.
مطالعه و بررسي در ھمه زمينهھا برايم جالب بود و خواندن مطالب كالس درس برايم كافي نبود و
راضيام نميكرد .پدر و مادرم اين را ميدانستند بنابراين تشويقم كردند تا بعد از اتمام كالس چھارم
دبستان ،در سه ماه تعطيالت تابستان كالسھاي پنجم و ششم را بخوانم .اين كار را تقريبا بدون معلم
انجام دادم و در امتحانات نھايي كالس ششم دبستان شركت كردم و با يك جھش تحصيلي به كالس
ھفتم رفتم.
زماني كه وارد دبيرستان شدم با وجود سن كمي كه داشتم ،با عالقه و عطش زياد به علوم مختلف
عالقهمند شده بودم .درسھاي دبيرستان برايم جلب توجه نميكرد و بيشتر به مطالعات و تحقيقات
غيردرسي ميپرداختم .به طور مثال عالقه شديدي به شيمي پيدا كرده بودم .در حقيقت از سن ١٠
سالگي به آزمايشھاي شيمي پرداختم و اين جريان تحقيق در شيمي تا اتمام دوره دبيرستان من وجود
داشت.
در »سهراه اكبرآباد« نزديك »چھارراه لشكر« مركز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بود و كتابخانه
اصلي اين كانون در آنجا قرار داشت .من ساعتھا وقت خودم را در آنجا ميگذراندم و كتابھاي زيادي از
آنجا امانت ميگرفتم و در خانه مطالعه ميكردم و آزمايشھاي كتابھاي علمي را خودم انجام مي دادم .
براي انجام اين آزمايشھا تمام پسانداز ،عيدي و پول توجيبي كه از پدر و مادر ميگرفتم را صرف اين كار
ميكردم .در آن ايام لوله آزمايش سه ﷼ قيمت داشت و قيمت بليت اتوبوس واحد كه مرا از منزل به
محل كتابخانه ميبرد دو ﷼ بود و يك ساندويج معمولي حدودا چھار تا ھشت ﷼ قيمت داشت.
كمتر به ياد دارم كه پول توجيبي من خرج خوراكي ،بستني ،بيسكويت و ساندويچ شده باشد .معموال
پولھاي خودم را خرج خريد وسائل و مواد آزمايشگاھي ميكردم .براي خريد اين وسائل معموال به خيابان
ناصرخسرو مراجعه ميكردم و چون سنم كم بود فروشندگان به سختي به من مواد شيميايي
ميفروختند.
ولي چون ميديدند نسبت به اين مواد آشنايي كافي دارم ھرچه الزم داشتم را به من ميفروختند حتي
اسيدسولفوريك.جالب است بدانيد كه ھيچ عالقهاي به خواندن رمان و داستان نداشتم و ھنوز ھم در
تمام مدت زندگيام ،بيشتر از چند رمان نخواندهام .وقت من بيشتر به خواندن كتابھاي علمي در
زمينهھاي ،فيزيك ،شيمي ،زيستشناسي ،فيزيولوژي انساني و نجومگذشت.
عطش شما به يادگيري كه باعث ماجراجويي شما ھم شده بود ،صرفا از روي كنجكاوي و اقتضاي سن
بود يا در اثر پرسشھاي بدون جواب شما در آن سن و سال به وجود آمده بود؟
حسي از بچگي در من وجود داشت كه ھنوز ھم وجود دارد؛ حس حقيقتجويي و حقيقتيابي؛
احساسي است كه از روزھاي نوجواني آن را به ياد دارم .شايد به ھمين دليل بود كه به شدت به
دانستن علوم مختلف عالقهمند بودم و ھمواره سعي ميكردم به حقيقت ھر چيزي دست پيدا كنم.
در دوران طفوليت آزمايشھاي زيادي ميكردم تا بفھمم درون ھر چيزي چه خبر است .ھر پديدهاي و ھر
شيئي براي من يك موضوع قابل بررسي و آزمايش بود و مھمتر از ھمه سوال اصلي براي من اين بود كه
از كجا آمدهام و كيستم و براي چه مرا به اينجا آوردهاند .اين سوال در ابتداي بلوغ براي ھمه پيش ميآيد و
چيزي نبود كه منحصر به من باشد.
در حال حاضر ابزار اصلي فعاليتھاي شما رياضيات است .آن روزھا به رياضي عالقه نداشتيد؟
رياضي ھمواره درس مورد عالقه من بود ،اما شيمي و آزمايشھاي آن بيشتر وقت مرا به خود اختصاص
داده بود .در »سيكل  «٢تحصيلي ،يعني بعد از كالس نھم ،من رشته رياضي را انتخاب كردم .در دروس
رياضي به »مبحث مختصات دو بعدي در دستگاه دكارت« رسيديم .فكر كردم كه چرا بايد دستگاه دوبعدي
باشد و تالش كردم كه دستگاه سهبعدي را تعريف كنم.
متني در ھمين زمينه نوشتم كه باعث تعجب معلم رياضيام شد؛ نوشتن دستگاه سهبعدي مختصات،
جزو مباحث درسي دانشگاھي بود و براي سن و سال من خيلي سنگين به نظر ميرسيد اما
فرمولھايي را كه در درس ھندسه تحليلي فضايي در كالسھاي اول دانشگاه بايد ميخواندم ،در كالس
دھم آنھا را ابداع كرده بودم .البته عالقه من تنھا به رياضي ختم نميشد.
در ھمان سالھا به شدت به علم فيزيك و نجوم عالقهمند شده بودم .در اين ارتباط بهطور مثال ،دنبال
جايگزيني سوختي بودم كه نيازي به اكسيژن نداشته باشد و قصد داشتم با تھيه اين سوخت ،موشكي
بسازم كه در خأل كه اكسيژن نيست حركت كند .در ھمين زمينه از شكر استفاده كردم كه در تركيب
مولكولي خود  11 ،C12H22O11واحد اكسيژن دارد .فكر ميكردم ميشود اكسيژن شكر را آزاد كرد.
درجريان اين آزمايش ،چند مورد انفجار و آتشسوزي به وجود آمد و موشكھاي اوليهاي كه ساخته بودم
به طرز وحشتناكي منفجر شدند و نتيجه اين بود كه در آن ايام ،اغلب مجروح و باندپيچي شده بودم ولي
با اين وجود دست از انجام آزمايشھا برنميداشتم .دامنه اين آزمايشھا گسترده بود .در دورهاي حتي
ھسته ميوهھا را روي درختھاي مختلف با ھم تعويض و اثر اين جابهجايي را بررسي ميكردم.
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از برگ درختاني مثل زردآلو موادي به دست آورده بودم كه مثل معرفھاي شيميايي كار ميكرد .از آب
برنج محلولي ساخته بودم كه رنگھا را ميبرد ...ياد آن روزھا به خير.
مشي اين روزھاي شما نشان ميدھد كه به فلسفه ھم عالقه داشتهايد.
بله به فلسفه و حكمت ھم عالقهمند شده بودم .آن روزھا تمام كتابھاي فلسفه و منطق را ميخواندم
و در اين زمينه ھم مطالعات زيادي داشتم .مھمترين مشخصه دوران نوجوانيام ،حس كنجكاوي در يافتن
چيستي پديدهھا بود .مطالعات فلسفه ،منطق و روانشناسي برايم جالب بود ولي آنھا را فقط مطالبي
خواندني يافتم.
اين رشتهھاي فكري نميتوانست پاسخي عملي براي سواالت من باشد .مدتي ھم فقه مطالعه كردم
و كتب رسائل علميه فقھا را مطالعه كردم .با خود بررسي ميكردم كه اينھا يعني فقه اسمش فروع دين
است و خود فقھا ھم اسم اين رشته را فروع دين گذاشتهاند يعني مطالب فرعي دين؛ پس مطالب اصلي
دين كجاست؟ تا اينكه با تصوف آشنا شدم.
با تصوف چگونه آشنا شديد؟
آموزهھاي مذھبي ،اخالقي و رفتاري خانوادهام بهگونهاي بود كه من اسالم را با استدالل و نه با قلب قبول
كرده بودم .كتابھاي زيادي ھم راجع به دين خوانده بودم ،پاي وعظ وعاظ زيادي ھم نشسته بودم .ولي
برآيند ھمه اينھا در جستوجوي حقيقت ،مرا به سمت حكمت و تصوف راھنمايي كرد.
در نھايت با بررسي ديدگاهھاي مختلف به اين نتيجه رسيدم كه بايد از جانب خدا ،مربي براي ما وجود
داشته باشد تا او بتواند فرد را ھدايت كند .شنيده بودم كه ھر كس  ٤٠روز را به اخالص بگذراند،
دريچهھاي حكمت به روي او باز ميشود .در ادامه اين جستوجوھا در اين موضوع با مشاھداتي كه در
خواب و بيداري برايم پديد آمد ،متوجه شدم كه بايد به مربي الھي مراجعه كنم.
در زمان قطبيت حضرت آقاي »حاج سلطان حسين تابنده گنابادي رضا عليشاه« بود كه از نزديك به
بررسي تصوف پرداختم .بارھا به مجالس صوفيه رفتم و به صحت عقيده ،عمل و گفتار بزرگان تصوف پي
بردم .در نھايت در خدمت يكي از مشايخ ،حضرت آقاي تابنده به نام آقاي »حاج محمدخان راستين« ،بيعت
كرده و عمال وارد رشته تصوف و سلوك شدم.
از چه كتابھايي بيشتر تاثير گرفتيد؟
زمينه مطالعه من خيلي گسترده بود ،از علوم تجربي بگيريد تا فقه ،روانشناسي ،فلسفه ،تصوف و
عرفان .كتابھاي زيادي خواندم به گونهاي كه در دورهاي از زندگيام از كتاب زده شدم ،چون كتابھا وصف
شيريني ميكردند و من دنبال چشيدن شيريني بودم .اگرچه نميدانستم ھدف باالتر از اينھا يعني
شيرين شدن است.
اما به صورت مشخص بعد از دوران نوجواني به خواندن كتب عرفاني عالقهمند شدم ،اما در كتابھا به
چيزي نرسيدم .تا زماني كه به اين نتيجه رسيدم كه براي رسيدن به حقيقت بايد گام برداشت و سلوك
كرد.
آن روزھا كه جوان بوديد ،دغدغه اصلي شما چه چيزي بود؟
اصل دردي بود كه ساكت نميشد .درد من ناشي از اين بود كه من كي ھستم؟ و چي ھستم؟ و براي
چه كاري آمدهام؟ و بعد از اينجا كجا ميروم؟ چه كسي مرا اينجا آورده؟ و ھدفش از اين كار چه بوده؟ و
مرا به كجا خواھد برد؟ اين پرسش مشترك ھمه است .وقتي ذھن به لذتھا و موضوعات دنيوي معطوف
شود ،اين پرسش در ذھن انسان رقيق ميشود و وقتي مشغول بازيھاي دنيا ميشويم اين پرسش
اصلي را از ياد ميبريم .ولي در كنه نھاد ھمه انسانھا اين پرسش وجود دارد.
اين پرسش انتھاي تفكر نيوتني است .يعني انتھاي تفكر نيوتني ،ابتداي تفكر عرفاني ميشود .نيوتن از
سيبي كه به زمين افتاد ،نتيجه گرفت كه حتما رابطهاي ميان سيب و زمين وجود دارد؛ يعني پي به اثر برد
در صورتي كه در تفكر عرفاني پي بردن به اثر كافي نيست و پي بردن به موثر مطرح است.
از ورود به دانشگاه بگوييد.
ھنوز  ١٥سالم را تمام نكرده بودم كه ديپلم گرفتم و وارد دانشگاه شدم البته در آن سال يعني ١٣٥٤
وضعيت كنكور به ھم ريخته بود .وزارت علوم آن زمان ،به يكباره شكل كنكور و گزينش دانشجو و انتخاب
رشته را عوض كرد .متقاضيان بايد براي ھر دانشگاه فرم درخواست جداگانهاي ميفرستادند.
در سالي كه ديپلم گرفتم ،مدت كوتاھي به مسافرت خارج رفتم و روزي كه برگشتم ،مھلت ثبتنام
دانشگاهھا تمام شده بود .تنھا جايي كه ھنوز ميتوانست دانشجو بپذيرد ،دانشكده علوم سياسي و
اجتماعي بود .به اين ترتيب ،من در رشته علوم سياسي اين دانشكده ثبتنام كردم و يكباره جھت
مطالعاتم از علوم تجربي به علوم انساني تغيير كرد.
در جلسه ثبتنام دانشگاه به خوبي به خاطر دارم كه در ميان ھمه دانشجويان از ھمه كمسن و سالتر
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بودم .مسوول ثبت از ھمه سوال كرد كه آنھايي كه كمتر از  ١٨سال دارند بلند شوند و من ايستادم .گفت
تو به سن قانوني نرسيدهاي و بايد با پدرت ميآمدي و االن ھم برو پدرت را بياور! در ھر صورت در دانشگاه
تحصيل رشته علوم سياسي را آغاز كردم.
تا اينجا كه قصه زندگي شما را مرور كرديم ،ردي از علم اقتصاد در زندگي شما ديده نميشود؛ نه در
عاليق شما و نه در تحصيلتان.
اتفاقا قصه از ھمينجا آغاز ميشود .در دانشگاه استادي داشتيم كه درس اقتصاد ميداد .اين استاد آقاي
»دكتر مھدي تقوي« بود .دكتر تقوي ،آن روزھا جوان بود و پرانرژي .ايشان كتابي نوشته بود به نام
»مقدمهاي بر تجزيه و تحليلھاي اقتصاد ميكرو« كه خالصه كتابي بود كه در حال حاضر در مقطع
فوقليسانس تدريس ميشود؛ يعني »كتاب اقتصاد خرد ھندرسون و كوانت«.
درس آقاي تقوي ،من را به شدت به اقتصاد عالقهمند كرد .ھم كالسيھاي من ،اغلب از رشتهھاي
ادبي وارد دانشگاه شده بودند ،بنابراين خيلي موافق درس دكتر تقوي كه كامال مبتني بر رياضي بود،
نبودند .به خوبي به ياد دارم كه دانشجويان اعتصاب ميكردند و وارد كالس ايشان نميشدند و ميگفتند
كه سطح درس خيلي باال و خيلي مبتني بر رياضيات است ،اما من به تنھايي سر كالس ايشان حاضر
ميشدم و آقاي دكتر تقوي با وجود من درس را شروع ميكردند و ھمه دانشجويان پشت در كالس،
متحصن بودند.
تمامي درسھايي كه دكتر تقوي ارائه ميكرد را بر ميداشتم و در درسھاي اقتصاد ھمواره بھترين نمره
را ميگرفتم.علت اين موضوع در اين بود كه شيوه بررسي رفتار انساني با ديدگاه رياضي براي من دريچه
جديدي را باز كرد كه تا آن زمان حول و حوش آن مطالعه خوبي نداشتم .اساسا در طول دوران تحصيل
ھدفم كسب نمره نبود و اگر احساس ميكردم مطلبي را فھميدهام ديگر آن را براي گرفتن نمره مرور
نميكردم.
دوره ليسانس به مدت سه سال تا سال  ١٣٥٧طول كشيد .يادم ھست ترم آخر بود كه به »آقاي دكتر
نيامي« كه رئيس وقت دانشكده بود مراجعه كردم تا در ترم تابستان  ١٣واحد درس بردارم .ايشان گفت:
چه دليلي براي اين كار داري؟ گفتم من به عنوان يك دانشجوي علوم سياسي ،پيشبيني ميكنم كه
دانشگاهھا از مھرماه تشكيل نشود چون كشور رو به بحران ميرود و من ميخواھم زود درسم را تمام
كنم .دكتر نيامي كه خودش از اساتيد علوم سياسي بود و ارتباط زيادي با حكومت آن زمان داشت ،از اين
سخن من برآشفت و با عصبانيت با من كه دانشجويي معمولي و كم سن بودم برخورد كرد.
ولي خودش لحظاتي بعد نامه درخواست مرا امضاء كرد و روي ميز جلو من انداخت .تشكر كردم و
برداشتم و متوجه شدم كه او ھم مثل من ھمين پيشبيني را داشته ولي از تحوالتي كه رو به رخ دادن
بود رضايتي نداشت .به اين ترتيب بود كه من در تابستان  ١٣٥٧فارغالتحصيل شدم و البته پيشبيني من
ھم كامال درست از كار درآمد چون از مھرماه به بعد دانشگاهھا تعطيل شد و خيلي از ھمدورهايھاي من
نتوانستند درسشان را تمام كنند.
و شما  ١٩سال داشتيد كه انقالب به پيروزي رسيد؟
بله .در طول چند دھه گذشته فقط در دو دوره ،ليسانسيهھا معاف شدند كه يك بار آن ،ھمزمان با به
خدمت رفتن من بود كه من با معافيت از سربازي به فكر ادامه تحصيل افتادم و در امتحانات و مصاحبهھاي
اقتصاد دانشگاه شيراز با رتبه خيلي خوبي قبول شدم .يادم ھست براي ورود به رشته اقتصاد دانشگاه
شيراز به اين دليل كه من از رشته علوم سياسي به اقتصاد وارد شده بودم شرط قبولي در ورودي
فوقليسانس را گذراندن  ٢١واحد اضافه قرار داده بودند.
از مديريت دپارتمان اقتصاد درخواست كردم كه ھمه اين دروس را امتحان دھم و ديگر براي اين درسھا
كالس نگذرانم .شوراي اساتيد قبول كرد و  ٢١واحد را در يك روز و نيم از من امتحان گرفتند .يادم ھست
كه يك روز از صبح تا شب ،يكسره امتحان دادم كه درس اقتصادسنجي آن ماند و روز بعد ادامه آنھا را
امتحان دادم و قبول شدم.
در دانشگاه شيراز در دو ترم ،ھمه درسھا را تمام كردم .فكر نميكنم ھنوز كسي اين ركورد را شكسته
باشد .در ھر صورت با امتياز عالي فارغالتحصيل شدم .در سال  ١٣٥٩قبل از تعطيلي مجدد دانشگاهھا كه
اسم انقالب فرھنگي بر آن گذاشته بودند ،موفق شدم كالسھا را تمام كنم كه پس از آن دانشگاهھا
تعطيل شد در ايام تعطيلي دانشگاه از رسالهام دفاع كردم و فارغالتحصيل شدم.
موضوع رساله شما چه بود؟
موضوع رساله »برآورد منحنيھاي انگل براي شھر و روستا« در ايران بود كه براساس يك الگوي
اقتصادسنجي تنظيم شده بود .با مالقاتھايي كه با روساي مركز آمار داشتم ،آنھا به من اين اجازه را
دادند تا از آمارھا و كامپيوتر مركز آمار استفاده كنم كه فرصت مغتنمي بود چون دسترسي به اين آمار به
راحتي امكانپذير نبود و كامپيوتر ھم در آن زمان مثل حاال در اختيار ھمه نبود و فقط سازمانھاي بزرگ
كامپيوتر داشتند.
در ھر صورت ،آن روزھا فضا ،فضاي خاصي بود و فشارھا بر دوش آدمھا سنگيني ميكرد .جنگ و
بيتجربگي مديران ،شرايط سختي به وجود آورده بود .آدمھاي زيادي به دليل اينكه در پيشينه آنھا
وابستگي به حكومت قبلي وجود داشت از كار بركنار شدند.

٤

در عين حال افراد براي اينكه وارد كارھاي دولتي شوند ،گزينش شديدي ميشدند .در ھمين ايام متوجه
شدم كه مركز آمار ايران قصد استخدام دارد .در آزمون ورودي مركز آمار ١١٠٠ ،نفر متقاضي شركت كردند
كه نفر اول شدم .استخدام شدم ولي با توجه به اينكه آن ايام به تصوف گرايش زيادي پيدا كرده بودم و از
تعاليم آقاي »حاج محمدخان راستين« بھره ميگرفتم و ايشان در اراك زندگي ميكردند از مركز آمار
درخواست كردم من را در اراك استخدام كنند مركز آمار به سختي با درخواست من موافقت كرد زيرا نفر
اول آزمون آنھا بودم و اصرار داشتند كه در تھران بمانم و چون ديدند كه من در درخواستم اصرار دارم و اگر
من را در اراك استخدام نكنند با مركز آمار ھمكاري نميكنم از طريق سازمان برنامه و بودجه ،من را مامور
به خدمت در اراك كردند و دو روز بعد در سازمان برنامه و بودجه اراك مشغول كار شدم.
رياست ھسته پژوھشي سازمان برنامه و بودجه اراك به من واگذار شد و مطالعه و تحقيق و پژوھش،
وظيفه سازماني من بود .در آنجا چند مقاله كاربردي از جمله »آناليز تاكسونومي« نوشتم كه اگرچه از
نوشتن اين مقاله ،سالھا ميگذرد اما ھنوز ھم مورد استفاده محققان قرار ميگيرد .تالش زيادي كردم تا
در سازمان برنامه و بودجه اراك ،كتابخانهاي راهاندازي كنم كه اين كتابخانه راهاندازي شد و االن ھم به
عنوان كتابخانه خوبي در شھر اراك مورد استفاده است.
و ھمزمان به تصوف ھم ميپرداختيد؟
بله .دليل اصلي رفتن من به اراك استفاده از تعليمات »جناب آقاي راستين« بود .پس از يكسالونيم حاج
آقاي راستين از اراك به تھران آمدند .ايشان به دليل كھولت سن و احتياج به مراقبتھاي پزشكي به تھران
نقل مكان كردند و من ھم درخواست كردم تا مرا به تھران منتقل كنند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه اراك موافقت نميكرد ولي من گفتم اگر موافقت نكنيد استعفا ميدھم و
ميروم .او كه از ارادت من به جناب آقاي راستين مطلع بود جديت تصميم من را دريافته بود و با تھران
تماس گرفت و مقدمات انتقال من را به سازمان برنامه و بودجه تھران فراھم كرد.
من دلبستگي زيادي به حاج آقاي راستين داشتم و بدون ايشان نميتوانستم زندگي كنم .تمام مطالبي
را كه در طول عمرم فراگرفته بودم در مقابل كلمات پرمغز ايشان ھمانند زبالهاي بيش نبود .مھمترين چيزي
كه ايشان به من تعليم فرمودند نحوه فكر كردن و نحوه انديشيدن بود .تفكر در مورد ھستي و
جھان بيني عرفاني آموزشي بود كه بناي آن را آن استاد بزرگوار در وجود من مستقر كرد.بنابراين در سال
 ١٣٦٣در دفتر برنامهريزي منطقهاي در سازمان برنامه و بودجه تھران مشغول شدم .در آن سال براي
اولين بار بعد از انقالب دوره دكتراي اقتصاد بازگشايي شد و من تصميم گرفتم در مقطع دكترا ادامه تحصيل
بدھم.
البته سالھاي قبل براي ادامه تحصيل در خارج از كشور درخواست و مدارك الزم را به وزارت علوم داده
بودم اما وزارت علوم به دليل داشتن گرايشھاي تصوف و درويشي بهرغم داشتن ھمه شرايط اعزام به
خارج به من بورس تحصيلي براي خارج از كشور نداد .سوابق اين موضوع در پرونده من موجود است.

ادامه دارد

نوشته كوتاه دكتر مھدي تقوي در مورد بيدآباد

از ميان انبوه سبيل ھا
آن روزھا كه »بيژن بيدآباد« كمسن و سالترين دانشجوي دانشكده علوم سياسي دانشگاه تھران بود،
من ھم جزو كمسنوسالترين اساتيد اين دانشكده محسوب ميشدم».بيدآباد« ،دانشجوي ريزنقش و
پرتحركي بود كه آن روزھا  ١٨يا  ١٩سال سن داشت و من ھم  ٢٦ساله بودم كه درس اقتصاد ميدادم.
در ميان ھمه دانشجوھايي كه آن روزھا داشتم ،بيژن بيدآباد ،به اقتصاد بسيار عالقه نشان ميداد.
كتابي كه من در آن دوره تدريس ميكردم ،مبتني بر رياضيات بود و خيلي از ھمكالسيھاي »بيدآباد« به
ھمين دليل از درس من گريزان بودند.شيوه اداره كالس توسط من ،آن روزھا كامال نزديك به استادان
دانشگاهھاي انگليس بود ،يعني در تدريس بسيار جدي بودم و بدون تعارف ،اما با بچهھا نزديكي زيادي
داشتم».بيژن بيدآباد« ھميشه در كالسھاي من جدي و مشتاق نشان ميداد و اين باعث شده بود كه
من نگاه ويژهاي به او داشته باشم.
اوايل ترم ،احساس ميكردم بيدآباد خيلي به رشتهاي كه انتخاب كرده عالقه ندارد .او عاشق رياضي و
فيزيك و حل معادله بود اما رشته علوم سياسي راضياش نميكرد.با او چند بار صحبت كردم تا اينكه
متوجه شدم به رياضي عالقه زيادي دارد .احساس كردم ميتواند آينده خوبي در رشته اقتصاد داشته
باشد به ھمين دليل به او توجه خاصي داشتم.
در برخوردھاي خارج از درس ،با او صميمي بودم ،اما سر كالس با او خشن و جدي برخورد ميكردم .با اين
حال او عاشق رشته اقتصاد شد و آن را ادامه داد.از دوران دانشجويي بيدآباد كه بگذرم ،بايد به تالشھاي
او در زمينه اقتصادسنجي اشاره كنم.بيدآباد بعدھا كه موفق شد مدرك دكتراي اقتصاد بگيرد ،به دليل
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تسلطي كه بر رياضي داشت ،به سمت اقتصادسنجي رفت.
او در زمره اقتصادسنجھاي خوب كشور به شمار ميرود.نميدانم چرا بيدآباد وارد فعاليتھاي دانشگاھي
نشد و تجربه امور اجرايي را برگزيد اما ھميشه فكر ميكردم او استعداد و توان خوبي براي انتقال دانش
به نسلھاي بعدي خود دارد .در ھر صورت بيژن بيدآباد در ميان اقتصادخواندهھاي كشور ،ويژگيھاي
منحصربهفردي دارد كه او را از ھمه متمايز ميكند.
به طور مثال او اقتصادداني است كه به تصوف و صوفيگري ھم عالقه زيادي دارد .شايد اين پرسش
مطرح شود كه آيا صوفيگري و سلوك با علم اقتصاد منافات دارد كه من معتقدم منافات ندارد.در ايران
بسيارند كساني كه در يك رشته خاص به استادي رسيدهاند اما عاليق شخصي خود را ھم دنبال
ميكنند.
از »پروفسور ھشترودي« ياد ميكنم كه استاد مسلم رياضيات است اما ھم صوفي است و ھم شاعر.
بنابراين نميتوانيم ميان اعتقادات شخصي و مذھبي آدمھا و تخصصي كه پيدا كردهاند ،خط قرمز
بكشيم.بيژن بيدآباد در اين زمينه موفق به مرزبندي خوبي شده است ھرچند كه اعتقادات شخصياش به
داليل خاصي مانع پيشرفتھاي اجرايي و علمي او شده باشد.
ھر وقت به بيدآباد فكر ميكنم ياد چھره او ميافتم كه از ميان سبيلھاي انبوھش ميخندد و ميگويد:
»سالم استاد ،شما اولين مفاھيم علم اقتصاد را به من ياد داديد «.براي او آرزوي موفقيت دارم.
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محمد طاھري -مھدي نوروزيان:روز گذشته قسمت نخست
گفتوگو با درويشي که اقتصاد خوانده است منتشر شد.
در قسمت قبلي بيژن بيدآباد از دوران جواني و دانشگاه خود به
تفصيل سخن گفت و ما در انتھاي بخش قبلي گفتوگو
فھميديم که او چگونه درويش بود و اقتصاد خواند.
در مقطع دکترا در كدام دانشگاه ثبتنام کرديد؟
جريان از اين قرار بود كه دانشگاه آزاد اسالمي اطالعيهاي
منتشر كرد مبني بر اينكه براي نخستينبار قرار است ،دوره
دكتراي اقتصاد برگزار كنند.
من در امتحان ورودي دانشگاه آزاد ثبتنام كردم و با رتبه باال در
امتحانات ورودي مقطع دكترا قبول شدم.
اگر اجازه بدھيد ،ھمين جا نقطه بگذاريم و كمي از حاشيه
زندگي شما دور شويم .با توجه به اينكه درس اقتصاد خوانده
بوديد ،آيا در شما گرايش به مكاتب اقتصادي ھم به وجود آمده
بود؟
من تا آن مقطع،خودم را در حد و اندازهاي نميديدم كه بخواھم
گرايش فكري داشته باشم .ھنوز در مورد مسائل اقتصادي موضع خاصي نداشتم .يعني ھنوز تحقيقات و
بررسيھاي خود را كافي نميدانستم كه به خود اجازه دھم گرايش فكري خاصي را در اقتصاد قبول كنم.
اين طرز تفكر تا سالھا بعد نيز ادامه پيدا كرد.
شايد بيشترين تاثير را در اين زمينه اظھارات يكي از اساتيد بر من گذاشت .در جريان مباحثي كه در يكي از
كالسھا به وجود آمده بود ،من ھم وارد بحث شدم و اظھارنظري كردم كه شايد مخالف اظھارات استاد بود
اما ايشان در جواب به من گفت» :من كه استاد تو ھستم ھنوز از اقتصاد چيزي نميدانم و فكر نكن با
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خواندن چند كالس درس و ياد گرفتن چند جمله و لغت ،اقتصاددان شدهاي«!
اين جمله در ذھن من رسوب كرد و با من باقي ماند و ھنوز ھم مثل زنگ در گوش من صدا ميكند و من
ھنوز خودم را اقتصاددان نميدانم .پس از گذشت بيش از  ٣٠سال تحقيق و بررسي در زمينه مسائل
اقتصادي تازه عمق معني سخن استادم را دريافتهام .شايد االن روي مفاھيم اقتصادي به فھم و ادراك الزم
رسيده باشم اما بايد بگويم كه عمق و وسعت علم اقتصاد آنقدر زياد است كه اگر بگويم ھنوز اقتصاددان
نيستم گزافه نگفتهام.
چرا اين را ميگوييد؟
اقتصاد از حلقهھاي رفتاري به ھم پيوستهاي تشكيل شده است كه اگر يك حلقه آن به درستي درك
نشود ،از درك حلقهھاي ديگر ھم عاجز خواھيم بود .گاھي فكر ميكنيم با خواندن چند كتاب و شناختن
چند انديشه اقتصادي ،اقتصاددان شدهايم اما در واقع اينگونه نيست .بشر بسيار پيچيده است و رفتار
فردي او از خود او پيچيدهتر و رفتار اجتماعياش از رفتار فردي او غامضتر .لذا درك رفتار اقتصادي بشر كار
سادهاي نيست.
شما در عالم تصوف معتقديد يك نفر بايد مربي و استاد باشد .در اقتصاد چطور؟ آيا شما مربي و استادي در
اقتصاد ميشناسيد؟
من انديشهھاي اقتصادي خيلي از اقتصاددانان را بررسي كردهام و ھيچكس را به عنوان يك اقتصاددان كامل
و جامع
نمي شناسم .شايد مھمترين دليل اين بوده كه يافتهھاي ديگران را خيلي بزرگ نيافتم .البته اين صحبت را
به حساب خود بزرگبيني نگذاريد.
من معتقدم علم اقتصاد آنقدر وسيع است كه ھنوز كسي موفق به شناخت كامل آن نشده است .در
دوران تحصيل صدھا كتاب و تحقيق درباره آن خواندهام و يادم ھست زماني كه رساله فوقليسانسم را
مينوشتم ،از كثرت نوشتن روزانه ،جوھر يك خودكار بيك را تمام ميكردم .من ميدانم كه ديگران ھم به
اندازه من يا حتي بيشتر زحمت كشيدهاند اما به اين نتيجه رسيدهام كه علم اقتصاد را با  ١٠٠ھزار خودكار
بيك ھم نميتوان نوشت.
فكر شما براساس چه پارادايمي شكل گرفته است؟
اقتصاددانان بزرگي در دنيا ظھور كردهاند كه خيلي تفكرات عميقي ھم داشتهاند و در نتيجه نظريهھاي
محكمي ھم ارائه كردهاند .از ديد متدلوژي علم ميشود اين موضوع را بررسي كرد .شيوهھايي كه در علم
براي بررسي پديدهھا وجود دارد در سالھاي دور ،براساس تفكر بر روي مشاھدات بود.
يعني دانشمندان در ابتدا پديدهاي را مشاھده ميكردند و بعد روي اين مشاھده آنقدر فكر ميكردند تا
بتوانند علت را پيدا كنند اما بعدھا با تقويت ابزارھاي تحقيقاتي و محاسباتي ،عمق تفكر كاھش پيدا كرد.
مثالي از ميان اقتصاددانان ميزنم .پروفسور »ميلتون فريدمن« در رأس »مكتب شيكاگو« قرار ميگيرد كه
شيوه بررسي در اين مكتب براساس تجربه و آزمون يا  empiricismاست و نتايج آزمون را گزارش ميكند
بدون اينكه اين نتايج توافقي با تحليل نظري پديده داشته باشد يا نه.
در مقابل »مكتب كمبريج« بر اين اساس شكل گرفته است كه بايد يك رفتار اقتصادي را از لحاظ منطقي
تحليل كرد ،ھمه علل آن را شناخت و براساس آن الگوي رياضي تنظيم كرد و در نھايت الگوي ساخته شده
را آزمايش كرد .اگر جواب داد ،قبول است و اگر جواب نداد ،فرضيه مورد نظر مردود است.
در بين اين دو ديدگاه ،من ديدگاه مكتب كمبريج را ميپسندم .اين مكتب در طول تاريخ شكل گرفته و افرادي
نظير »والراس« و »ھيكس« در شكلگيري اين مكتب نقش دارند .فكر ميكنم اگر اجازه بدھيد در مورد
شكلگيري انديشه اقتصادي در ذھن من ،در پرسشھاي بعدي پاسخ بدھم ،مناسبتر باشد.
بسيار خب .پس دوباره برميگرديم به ثبتنام شما به عنوان دانشجوي دكتراي دانشگاه آزاد.
من در سال  ١٣٦٤وارد دانشگاه شدم .حقوق من  ١٢ھزار تومان در ماه بود در حالي كه شھريه دانشگاه
آزاد  ٢٤ھزار تومان تعيين شده بود .به دليل ھزينه سنگين تحصيل ،قصد داشتم صرفنظر كنم اما مسوول
ثبتنام دانشگاه آزاد پيشنھاد كرد كه در برگه ثبتنام خودم بنويسم كه نميتوانم مخارج دانشگاه را تامين
كنم.
به اين ترتيب من در برگه ثبتنام اين موضوع را قيد كردم .آن روزھا پرداخت شھريه موضوع جديدي بود و
دانشگاه آزاد ،مبدع چنين روشي در ايران بود .دانشگاه آزاد با مالحظه تالش من براي تحصيل با درخواست
من طي ترمھاي بعدي موافقت كرد و به اين ترتيب من تا پايان دوره تحصيل به دانشگاه آزاد شھريه پرداخت
نكردم.
اين معافيت را مديون دستور آقاي »دكتر جاسبي« و اعضاي گروه اقتصاد دانشگاه كه آقاي دكتر »شريف
آزاده« رياست آن را به عھده داشت ھستم كه مستقيما دستور معافيت از پرداخت شھريه را تصويب كرده
بودند .دكتر جاسبي با طرح پيشرفت تحصيلي من در گروه اقتصاد و تصويب گروه امكانات زيادي را در اختيار
من قرار داد.
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از جمله اينكه من و استادم آقاي دكتر »محمد جعفر مجرد« را براي شركت در»اولين كنفرانس بينالمللي
تحليلھاي آماري بر مبناي نرم ال -يك «به كشور سوئيس اعزام كرد و ھزينه سفر ھردو ما را نيز متقبل
شد .بعدھا نيز باز به درخواست گروه و تصويب رئيس دانشگاه از آقاي »پرفسور دوج« از دانشگاه »نوشاتل«
سوئيس دعوت شد تا به عنوان استاد مشاور رساله من با اعضاي ھيئت علمي رساله دكتري من ھمكاري
كند و ھزينه مسافرت و اقامت پرفسور دوج در تھران ھم توسط دانشگاه پرداخت شد .خود آقاي دكتر
جاسبي در جلسه دفاع از پاياننامه من شخصا حاضر و جلسه را افتتاح كرد.
به چه دليل تا اين اندازه مورد توجه رئيس دانشگاه آزاد و اعضاي گروه اقتصاد بوديد؟
من اولين فارغالتحصيل مقطع دكتراي دانشگاه آزاد بودم و به عنوان اولين محصول دانشگاه در اين مقطع
ميتوانستم دليلي بر كيفيت آموزش در دانشگاه آزاد باشم .براساس تصويب گروه اقتصاد آقاي دكتر
محمدجعفر مجرد كه در حال حاضر معاون ارزي بانك مركزي نيز ھستند ،استاد مستقيم من بودند .در
دانشگاه آزاد موفق شدم مدرك دكتراي خود را در سال  ١٣٦٨بگيرم.
موضوع رساله شما چه بود؟
من روي موضوع »رگرسيونھاي نرم ال -يك« كار كردم .در اين مورد ھيچكس در ايران كار نكرده بود و تا
جايي كه اطالع دارم ،ھنوز ھم كسي روي اين موضوع كار نميكند چون پيچيدگيھاي محاسباتي اين نوع
رگرسيون بسيار زياد است .در طول  ٢٠٠سال گذشته كه از طراحي اين روش ميگذرد ،به دليل پيچيدگي
محاسباتي آن ،افراد زيادي به سراغ آن نرفتهاند .اين رگرسيون در آمار و اقتصادسنجي كاربرد زيادي دارد
ولي ھنوز استفاده فراگير پيدا نكرده است.
پس تخصص اصلي شما در زمينه اقتصادسنجي است؟
من در مقطع فوقليسانس روي برنامهريزي توسعه اقتصادي كار كردم و در مقطع دكترا ،رشته تخصصيام
اقتصادسنجي بود و رشته فرعي ،ماليه بينالمللي بود.
و شما زماني كه موفق به اخذ مدرك دكترا شديد ،باز ھم درويش بوديد؟
بله .ھمچنان رهجوي تصوف بودم تا سال  ١٣٦٩در سازمان برنامه و بودجه بودم .در آن زمان بيشتر روي
مدلسازي رياضي كار ميكردم .به اين دليل كه مدلسازي رياضي جايگاه باز و گستره متنوعي دارد ،مجبور
شده بودم در زمينهھاي مختلف مطالعه كنم .مطالعاتم به اندازه كافي گسترده بود كه در برخي زمينهھا،
مطالعات جنبه تخصصي پيدا كرده بودند.
در اقتصادسنجي و برنامهريزي اقتصادي ،تحقيق در عمليات ) ،(ORآمار رياضي ،رياضيات كاربردي ،آناليز
عددي ،الگوھاي عددي ،نرمافزارھاي محاسباتي ،آناليزسيستمھا ،آمارھاي چندمتغيره ،برنامهريزي رياضي،
اقتصاد بينالملل ،اقتصاد پول ،اقتصاد توسعه و خيلي مسائل ديگر خودم را به مطالعات تخصصي رسانده
بودم.
جريان استاد خارجي شما چه بود؟
گروه اقتصاد دانشگاه آزاد به اين نتيجه رسيد كه به جز اساتيد داخلي ،از يك استاد دانشگاه خارجي ھم
براي من استادي بگيرند .به اين ترتيب آقاي »پروفسور دوج« از دانشگاه نوشاتل سوئيس انتخاب شد ،البته
پيش از اين مقالهاي نوشته بودم در مورد »رگرسيونھاي نرم اليك« كه اين مقاله در »اولين كنفرانس
بينالمللي تحليلھاي آماري برمبناي نرماليك« ارائه شد و مورد توجه قرار گرفت.
براي شركتكنندگان كنفرانس كه از اساتيد برجسته اين رشته در جھان بودند جالب بود كه دانشجويي از
يك كشور توسعه نيافته ،روي رگرسيون نرم اليك كاركرده و نوآوريھايي ھم در كار خود داشته است.
در اين كنفرانس ،آمارشناسھاي معروفي مثل »پروفسور رائو« ھم شركت كرده بودند كه ايشان در مورد
مقاله من اظھارنظرھاي بسيار مفيدي كرد و من در چند جلسه خصوصي در مورد تحقيقاتم براي ايشان
توضيحات مبسوطي دادم و ايشان به شدت من را تشويق كردند و شايد به دليل روحيه مضاعفي كه از آن
كنفرانس به دست آورده بودم ،بعد از بازگشت به ايران دامنه فعاليتھاي تحقيقاتيم را گسترش دادم.
بعدھا گروه اقتصاد از »پروفسور دوج« كه دبير آن كنفرانس بود دعوت كرد تا به عنوان مشاور رساله به من
كمك كند .آقاي دوج در سال  ١٣٦٨به ايران آمد و در جلسه دفاع رساله من شركت كرد و با درجه عالي
فارغالتحصيل شدم .باز ھم اشاره مي كنم كه از ابتدا تا انتھاي حضور من در مقطع تحصيلي دكتراي
دانشگاه آزاد ،ھزينهاي از من اخذ نشد و حتي ھزينه پذيرايي مفصل از جلسه دفاع از رساله مرا نيز
دانشگاه به عھده گرفته بود.
بسيار خب .حاال اگر موافق باشيد ،وارد دنياي نظريات اقتصادي شما شويم .اول از گرايش شروع ميكنيم.
شما بعد از اينكه مدرك دكترا گرفتيد ،باز ھم طرفدار مكتبي نبوديد؟
تا سال  ١٣٦٨من ھنوز مطالعاتم را كافي نميدانستم كه خودم را در دستهبندي مكاتب فكري اقتصادي
طبقهبندي كنم .گرچه در آن سال دوره دكتراي تخصصي يا  Ph.Dدر اقتصاد را به پايان رسانيده بودم .بعد از
اخذ مدرك دكترا ،ھمچنان خودم را بيشتر محقق اقتصاد ميدانستم تا صاحبنظر.
در سال  ١٣٦٩به دعوت »دكتر داوودي« از سازمان برنامه و بودجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل
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شدم كه ايشان آن روزھا ،معاون »دكتر نوربخش« وزير اقتصاد بود .به اين ترتيب كار من در وزارت امور
اقتصادي و دارايي با سمت مشاور معاون اقتصادي آغاز شد.
از سال  ١٣٦٩تا سال  ١٣٧٤در وزارت اقتصاد به كار خود ادامه دادم .در اين مدت با فشار كاري زيادي در
مورد مسائل اجرايي اقتصادي مواجه بودم و ھمچنان بايد راهحلھايي مييافتم كه بھترين اثر را براي كل
اقتصاد جامعه و افراد آن داشته باشد و زمينه بازدھي ،رشد و رفاه را براي مردم تامين كند و از طرفي قواعد
آن منطبق با روحيات بشر باشد و ساز و كار آن سبب ايجاد موانع و مزاحمت در زندگي افراد نشود .در اين
ميان ديدگاه اقتصاددانان نئوكالسيك را بيش از سايرين با اين وجوه منطبق يافتم.
به خاطر كار كردن با دكتر نوربخش؟
نه ،در ادامه تحقيق و مطالعهام متوجه شدم كه ديدگاه نئوكالسيكھا ميتواند با ديدگاهھاي فكري من
مطابقت داشته باشد .ديدگاه نئوكالسيكھا به اين دليل كه براساس منطق و رياضي استوار شده است،
مورد توجه من قرار گرفت ،البته من به اين ديدگاه به اين دليل كه از تحليلھاي خرد به راحتي نميتوان به
تحليلھاي كالن رسيد ،انتقاد دارم اما آن را از ھمان سالھاي اول دھه  ٧٠به عنوان يك مكتب فكري
مستدل زير نظر گرفتم .با ديدگاه و تجربهھاي جديدي كه به دست آوردم ،در سال »١٣٧٥الگوي
اقتصادسنجي كالن ايران« را به صورت كامال جدي آغاز كردم.
براي وزارت اقتصاد؟
نه براي بانك مركزي .در اواخر سال  ١٣٧٤به جرم درويش بودن ،از وزارت اقتصاد كنار گذاشته شدم .آن
روزھا ،دكتر نوربخش به بانك مركزي رفته بود و آقاي دكتر مجرد نيز كه استاد من بود و از سوابق من اطالع
كافي داشت و در آن زمان معاون اقتصادي بانك مركزي بود دعوت كرد تا الگوي اقتصادسنجي كالن ايران را
بسازم ،بنابراين در پژوھشكده پولي و بانكي بانك مركزي شروع به كار كردم.
از الگوي اقتصادسنجي كالن بگوييد.
من الگوي ساده اقتصادسنجي ايران را از سالھاي  ١٣٦٥شروع كردم و بررسيھاي زيادي درباره آن كردم
و الگوھاي مقدماتي زيادي طراحي كرده بودم و ھمچنان اين كار را ادامه ميدادم تا اينكه در سال  ١٣٧٤به
درخواست بانك مركزي ،كار جدي مطالعه و تحقيق در مورد الگوي اقتصادسنجي كالن ايران را آغاز كردم و
قرار بود اين الگو در مراحل بعدي براي تدوين الگويي براي پروژه جھاني »لينك« كامل شود.
من كار را در پژوھشكده پولي و بانكي آغاز كردم .ساختن الگوي اقتصادسنجي ،درسھاي زيادي به من
آموخت .زماني كه ويرايش چھارم اين الگو در سال  ١٣٧٦نھايي شد ،اين الگو حدود  ١٤٠معادله رفتاري
داشت .كار كردن روي اين پروژه بزرگ ،درك عميقي در مورد علم اقتصاد به من داد .من روزي  ١٨ساعت
روي اين الگو كار ميكردم تا بزرگترين الگوي اقتصادسنجي ايران تدوين شود.
چرا ميگوييد اين پروژه درك عميقي از اقتصاد به شما داد؟
به اين دليل كه مجبور بودم به طور كامل اصول مكتب كمبريج را از لحاظ منطقي بودن تعريف ساختارھاي
رياضي و انطباق آن با رفتارھاي اقتصادي جامعه رعايت كنم .سعي ميكردم ھر معادلهاي را با دليل و
استدالل در الگو جاي دھم .ھر معادله خودش به تنھايي ويژگيھاي رياضي ،آماري و رفتاري پيچيده و
متنوعي دارد كه معموال موضوع تحقيقات متعددي بوده است.
»بستار« اين الگو كه منطق اتصال تمام معادالت را تشكيل ميدھد بهگونهاي بود كه بايد ساعتھا مطالعه
ميكردم تا بتوانم آن را يك گام جلوتر ببرم .تھيه و تدوين چنين الگويي بسيار مشكل بود ولي به ھر حال به
سرانجام رسيد .اين الگو آنقدر پيچيدگي و ظرافت داشت كه بهرغم نوشتن و انتشار چندين جلد كتاب و
مقاله از مستندات اين الگو ھنوز در انتقال مفاھيم رفتاري و به ھم پيوستگي معادالت الگو به ديگران
مشكل داشتم.
تفاوت الگوي ارائه شده از سوي شما با الگوھاي مشابه در مكتب فكري شيكاگو چه بود؟
در مكتب شيكاگو ،ھر متغيري كه خوب كار ميكند را در معادله جاي ميدھند اما در مكتب كمبريج ،بايد
براي جاي دادن ھر متغير در معادالت ،يك تئوري اقتصادي داشته باشيم .نتيجه اين ميشود كه شما اگر
 ٢٥٠معادله در يك الگو جاي داديد ،بايد با  ٢٥٠تئوري از آن دفاع كنيد .به ھر حال سختي زيادي كشيدم تا
اين الگو به ويرايشھاي چھارم و پنجم رسيد.
موفقيتآميز بود؟
بله .اوال توانايي پيشبيني و شبيهسازي الگو بسيار باال بود و اين براي اقتصاد كشوري نظير ايران نوآوري
علمي بسيار بزرگي بود ،چون پيشبيني براي اقتصادھايي كه ھمه چيز آن در حال تحوالت كيفي است كار
بسيار پيچيدهاي است ،ثانيا به ھمين دليل ،ايران بهطور رسمي درخواست پيوستن به پروژه لينك را مطرح
كرد ،البته در ابتدا سازمان ملل ،درخواست ايران را بدون پاسخ گذاشت ،زيرا باور نميكرد ايران در اين سطح
از كيفيت از عھده كار برآيد.
در مورد پروژه لينك توضيح نميدھيد؟
پروژه لينك ،پروژهاي جھاني است كه »پروفسور كالين« در دھه  ١٩٧٠به خاطر طرح آن ،جايزه نوبل گرفت.
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اين پروژه در اصل الگوي جھاني اقتصادسنجي است كه وضعيت اقتصاد ھمه كشورھا را محاسبه،
پيشبيني و شبيهسازي ميكند.
پروفسور كالين در اين زمينه استانداردھايي گذاشت و عنوان كرد اگر كشورھا الگوي اقتصادسنجي خود را
منطبق با معيارھايي خاص طراحي و ارائه كنند ،ميتوان ھمه آنھا را به ھم متصل كرد و پس از مونتاژ كل
الگوھا ،الگوي اقتصادسنجي جھاني را شكل داد كه اين الگوي جھاني ميتواند وضعيت اقتصاد جھان را
پيشبيني و شبيهسازي كند .بدين ترتيب خيلي از كشورھا ،ساخت اين الگو را آغاز كردند .تدوين الگوي
اقتصادسنجي ايران را نيز من عھدهدار شدم.
در مورد ويژگيھاي پروژه لينك بگوييد.
سازمان ملل ،اين الگو را از دانشگاه پنسيلوانيا تحويل گرفت و با ھمكاري دانشگاه تورنتو كانادا ،اقدام به
اجراي آن كرد» .پروفسور پيتر پاولي« از دانشگاه تورنتو كانادا به عنوان مجري اين پروژه انتخاب شد .ما
سعي كرديم با آقاي پاولي تماس بگيريم اما موفق نشديم.
اگر واقعيت را بخواھيد ما تماس ميگرفتيم و آنھا جواب نميدادند ،به ھيچ عنوان باور نميكردند كه ايران
بتواند در تھيه الگوي اقتصادسنجي موفق عمل كند .متاسفانه به اين دليل كه به ما پاسخ داده نشد ،پروژه
يكبار در سال  ١٣٧٦متوقف شد .از سال  ١٣٧٦تا سال  ١٣٨١تقريبا اين پروژه معطل ماند.
من نيز به دليل داشتن عقايد درويشي ،تحت فشار شغلي بودم ،يعني براساس بخشنامهاي كه رئيس
ھيات عالي گزينش صادر كرده بود؛ استخدام دراويش در سمتھاي زيادي ممنوع بود .گرچه من مدتي در
مركز تحقيقات استراتژيك رياستجمھوري مشاور صادركننده ھمين بخشنامه بودم!
به ھرحال تا سال  ١٣٨١به صورت مشاورهاي با وزارتخانهھا و سازمانھا و شركتھا و كارخانهھا ھمكاري
ميكردم تا اينكه در سال  ١٣٨١مجددا آقاي دكتر» اكبر كميجاني« كه استاد من بودند و با سوابق تحصيلي
و تحقيقاتي من آشنايي داشتند و در آن سال معاونت اقصادي بانك مركزي را به عھده داشتند دعوت كرد تا
در پژوھشكده پولي و بانكي به عنوان عضو ھيات علمي پژوھشي مشغول به كار شوم و مجددا پروژه لينك
را احيا كنم.
با دو سال كار روي الگوي اقتصادسنجي كالن ايران آن را به ويرايشھاي پنجم و ششم رساندم .در ويرايش
نھايي ،تعداد معادالت الگو به عدد  ٢٢٢معادله رسيد كه بزرگترين الگوي اقتصادسنجي كالن ايران است كه
تا به حال طراحي و تدوين شده است .در ويرايش ششم ،تواناييھاي پيشبيني بسيار زيادي به الگو داده
شد و به راحتي ميشد با كمي تغيير قابليت چسبانيدن اين الگو به الگوي جھاني لينك را فراھم كرد.
فرجام آن چه شد؟
با ارسال مستندات فني الگو براي سازمان ملل آنھا پذيرفتند كه ايران به پروژه لينك ملحق شود و از ما
خواستند كه گزارش ويژهاي تھيه و براي آنھا ارسال كنيم؛ گزارشي از ويرايش ششم الگو را براي سازمان
ملل فرستاديم .اعتبار گزارش به ميزاني بود كه سازمان ملل آن را به عنوان گزارش خودش منتشر كرد و در
اثنا از ما دعوت كردند تا براي شركت در اجالس پروژه لينك به مقر سازمان ملل متحد در نيويورك برويم.
يعني ايران به پروژه لينك پيوست؟
بله ايران به صورت رسمي پذيرفته شد.
به عنوان چندمين كشور؟
به عنوان صدوچھلمين كشور .در حالي كه اگر در سال  ١٣٧٦ما را ميپذيرفتند ،ما نودمين كشور بوديم .در
ھر صورت ،من و دكتر مجتھد ،رئيس پژوھشكده براي اين سفر آماده شديم و براي درخواست ويزا يك بار
ھم به آلمان مسافرت كرديم تا مراحل الزم را براي اخذ ويزاي ورود به آمريكا را انجام دھيم .ھمه چيز به
خوبي پيش ميرفت تا اينكه يك نفر از حراست بانك مركزي تماس گرفت و از من خواست با مامور يکي از
وزارت خانه ھا ،مالقاتي داشته باشم.
من به دليل حجم باالي كاري پروژه لينك و مسافرتي كه در پيش بود و مستندات و گزارشھايي كه بايد
تدوين ميكردم ،درخواست وي را قبول نكردم .عدم قبول اين درخواست براي آنھا قابل قبول نبود و با
تماسي كه با وزارت خارجه گرفتند بدون اطالع به پژوھشكده درخواست ،ويزاي مرا لغو كردند .به ھر صورت
سفر من با اين كار لغو شد و دكتر مجتھد به تنھايي در اجالس نيويورك شركت كرد.
ششماه بعد ،قرار بود اجالس بعدي در مكزيكوسيتي برگزار شود .زماني كه فراخوان شركت در اجالس به
پژوھشكده رسيد ،مستندات و مقالهھا و گزارشھاي الزم را تھيه و براي سازمان ملل ارسال كرديم .براي
من مجددا دعوتنامه ارسال كردند ،اما دكتر مجتھد گفت :بانك مركزي اعالم كرده است كه ما ھزينه بيدآباد
را پرداخت نميكنيم ،البته انتظاري جز اين نداشتم اما از سازمان ملل تماس گرفتند و ضمن ابراز تأسف از
عدم شركت در اجالس نيويورك خواستند كه در اجالس مكزيكوسيتي شركت كنم.
من توضيح دادم كه به علت عدم مشكالت مالي نميتوانم در اجالس شركت كنم .سه روز بعد بستهاي از
طريق پست سفارشي دي-اچ-ال به پژوھشكده ارسال شد كه بليت رفت و برگشت به اجالس
مكزيكوسيتي در آن بود و در ھمين اوان ايميلي دريافت كردم كه در آن عنوان كرده بودند كه سفر من به
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مكزيكوسيتي به طور كامل با ھزينه سازمان ملل تامين خواھد شد و درخواست ويزا براي عبور از فرانسه
ھم كرده بودند تا از طريق فرانسه به مكزيكوسيتي بروم .تمامي ھزينهھا در مدت شش روز اقامت در يك
ھتل پنجستاره نيز به عھده سازمان ملل بود.
جريان را با دكتر مجتھد در ميان گذاشتم و قرار بر اين شد كه به اتفاق در اجالس شركت كنيم .در حال
آماده كردن مقدمات شركت در اجالس بوديم كه از حراست بانك مركزي با من تماس گرفتند و خواستند كه
براي مالقات مامور وزارت اطالعات به حراست بروم .من باز ھم امتناع كردم و اين بار گفتم كه اين شيوه
درخواست مالقات را قبول ندارم ،زيرا شيوه تماس برقرار كردن آنھا درست نبود.
آنھا بايد موضوع را با دكتر مجتھد كه رئيس و مدير من بود در ميان ميگذاشتند .براي من روشن نبود كه
چرا به چنين مالقاتھايي اصرار دارند .به ھمين دليل قبول نكردم .امتناع من از حضور در حراست بانك
مركزي در نھايت به اخراج من منجر شد و من يك ھفته قبل از برگزاري اجالس از بانك مركزي كنار گذاشته
شدم.
تكليف پروژه لينك چه شد؟
اين پروژه به حالت تعليق درآمد و از خردادماه سال  ١٣٨٤كه من از بانك مركزي كنار گذاشته شدم ،تاكنون
كسي روي آن كار نكرد .اين پروژه آنقدر پيچيدگي دارد كه به سختي ميتوان از پيچيدگيھاي آن سر
درآورد .من ھمه مستندات آن را به زبانھاي انگليسي و فارسي منتشر كردم اما كسي حوصله پيگيري اين
كار عظيم را ندارد.
شايد آنھا نميدانند كه پروژه لينك چه مزايايي براي اقتصاد كشور دارد .پروژه لينك براي اقتصاد ايران اھميت
فوقالعاده دارد .شما زماني كه در چرخه اين پروژه قرار ميگيريد ،ھمه اطالعات كشورھاي جھان به شما
داده ميشود .يعني اينكه ما وارد جريان محاسبات اقتصاد جھاني ميشويم و ميتوانيم درك درستي از
اقتصاد جھاني داشته باشيم.
با قرار گرفتن در اين پروژه ،شما ميتوانيد به اطالعات مھمي در مورد آينده اقتصاد جھان دسترسي پيدا
كنيد .گذشته از آن شما قابليت دسترسي به وضعيت اقتصادي ھمه كشورھاي دنيا را داريد .ويژگيھاي
زيادي در پروژه لينك وجود دارد و مھمترين تاثيري كه ميتواند داشته باشد ،اين است كه مديران كشور در
چرخه برنامهريزيھاي آينده ،ميتوانند از اين شبكه عظيم اطالعاتي استفاده كنند.
به ھر حال اين موھبت ھنوز نصيب ايران نشده است و پيگيري نشدن پروژه از سوي بانك مركزي ميتواند
حاكي از ناآگاھي آنھا از مزاياي پروژه باشد.
ديگر به ھيچ عنوان دنبال آن گرفته نشده است؟
تا جايي كه من اطالع دارم ،نه .من چند دستيار داشتم و تا حد زيادي ،اطالعات را به آنھا منتقل كردهام اما
بانك مركزي ديگر اين پروژه را پيگيري نكرده است.
بعد از اينكه بزرگترين پروژه اقتصادسنجي ايران را به سرانجام رسانديد ،ھنوز ھم معتقديد از اقتصاد چيزي
نميدانيد؟
مفاھيم را درك كردهام و چارچوب فكري الزم براي ارتباط متغيرھاي اقتصادي برايم ملموس شده است و تا
پيش از اين در اتصال متغيرھاي اقتصاد مشكل نظري داشتم .پس بيژن بيدآباد ،كه سالھا تالش كرد از
اقتصاد چيزي بفھمد ،پس از گذشت  ٣٠سال تازه به معني حرف آن استاد اقتصاد رسيد كه گفته بود :ھنوز
زود است خود را اقتصاددان بدانيد و من بعد از  ٣٠سال فھميدم كه چرا او اين حرف را زده.
من در الگوي اقتصادسنجيام ،تمام محاسن عقلي و فني مكاتب و نظريات اقتصادي را جمع كردم .پروژه
اقتصادسنجي كالن ايران ،نظريه اقتصادي است كه مورد قبول من است .تمام رفتارھا را در تمامي
بخشھاي كالن اقتصادي كشور بيان كردهام و تكتك معادالت آن بيانگر نظريهھايي است كه من قبولشان
كردهام.
در اين الگو ابداعات زيادي صورت گرفته است و اگر كسي بخواھد آن را بررسي كند ،شايد به روزھا بررسي
نياز داشته باشد .اين الگو از سال  ١٣٦٤آغاز شد و تا سال  ١٣٨٤به طول انجاميد .نزديك به  ٢٠سال فكر
من معطوف به اين بود كه ارتباط بين متغيرھاي اقتصادي براساس چه قاعدهاي بايد تنظيم شود.
به نظر من در اين الگو ،تمام مباحث تقاضاي پول كه در اقتصاد غرب به عنوان اصليترين مباحث مطرح شده
به عنوان اشتباه بزرگ مباحث اقتصادي به تصوير كشيده ميشود .نظرمن شايد با دو نفر از اقتصاددانان
پولي مثل پسك ) (Pesekو سيوينگ ) (Savingمطابقت داشته باشد كه ميگويند سياستھاي پولي مثل
»آليس در سرزمين عجايب« است .راهحلي كه در الگوي اقتصادسنجي كالن ايران مطرح شده ميتواند اين
نقيصه را رفع کند.
شما سياستھاي پولي فريدمن را ھم رد ميكنيد؟
نميگويم قبول ندارم .ولي خيلي از مطالب آن را براساس دانستهھاي ذھني خودم نميپذيرم .افراد
ردكردني نيستند ولي ديدگاه ميتواند پذيرفتني باشد يا نباشد .ديدگاه آقاي فريدمن و مكتب شيكاگو به
نظر من عميق نيست .مقالهاي در ھمين زمينه نوشتهام كه در مجله »اكونوميك متدلوژي« چاپ شده
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است .اين مقاله ميگويد كه وابستگي علم به ابزارھاي آزمايشگاھي چگونه است .وقتي ابزارھاي
آزمايشگاھي قوي شود ،علم ضعيف ميشود.
به عنوان مثال شما به طبيب مراجعه ميكنيد و  ٢٠٠سال پيش از شما ھم به طبيب مراجعه ميكردهاند.
طبيب  ٢٠٠سال پيش با گرفتن نبض بيمار  ٣١بيماري را تشخيص ميداد اما در حال حاضر اطباي فعلي از
طريق نبض فقط تب را تشخيص ميدھند و براي كشف بيماري بايد به ابزارھاي اندازهگيري نظير دستگاه
فشار خون و آزمايشات متوسل شوند.
درك و فھم كدام طبيب به نظر شما بيشتر است؟ طبيب قديمي يا طبيب جديد؟ به ھمين دليل معتقدم در
مكتب شيكاگو تكنسين پرورش داده ميشود و دانشمند پرورش داده نميشود .مكتب شيكاگو به اين فكر
نميكند كه انسانھا چرا دچار اين رفتار شدهاند و فقط سعي ميكند از طريق نوشتن معادلهھاي رياضي،
رفتارھا را آناليز كند .ولي در مكتب كمبريج به ريشهھاي رفتاري انسانھا توجه ميشود.
عالقه شما به مكتب كمبريج و نقدي كه بر مكتب شيكاگو داريد به اين دليل نيست كه شما به حكمت
عالقه داريد؟
ھمينطور است .از سالھاي  ١٣٨٠به بعد به نوشتن كتابھايي در زمينه اقتصاد اسالمي مشغول شدم،
گرايش بيشتري به حكمت نظري پيدا كردهام .اصل حكمت در فقه ميگويد ھمه چيزھايي كه عقل به آنھا
حكم ميكند ،شرع ھم به آن حكم ميكند .اين تعامل ميان عقل و شرع ،تعامل حكمي ميان تمامي
موضوعات است و تمام ھستي منبعث از عقل است و عقل اولين چيزي است كه خلق شد و عقل اين
ھستي را خلق كرده است.
به واسطه ھمين ،ھمه رفتارھا بايد مبتني بر عقل باشد و تمام رفتارھا بايد رابطه علي داشته باشند .اگر
اين رابطه را درك كرديم به سمت علم حركت كردهايم و اگر به شيوهھاي مكاتبي مثل مكتب شيكاگو درصدد
اثبات چيزي باشيم ،راه را اشتباه رفتهايم و يك راه شبهعلمي را انتخاب كردهايم.
برآوردھاي مكتب شيكاگو شايد كارساز باشد اما رابطه علي را درك نميكند و سر و حكمت پديدهھا را
درنمييابد.
در كل نظريات اقتصاد ھم اگر نگاه كنيد چند قانون بيشتر ابداع نشده و آنھايي كه ابداعاتي اساسي
داشتهاند دو يا سه نفر بيشتر نيستند .يكي از آنھا والراس ) (Walrasبود و تمامي اقتصاددانھا سالھاي
سال است كه بر سر سفره او نشستهاند ،ديگري ايروينگ فيشر ) (Fisherبود.
فيشر ھم ديدگاھي غني داشت .كتابي كه در در سال  ١٩١١به نام »قدرت خريد پول« نوشت كه بسياري
آن را كتاب مقدس فيشر ميخوانند كاري بنيادي در اقتصاد انجام داد كه نظريه مقداري پول را ابداع كرد .او
در شرح اين نظريه از فرمول االكلنگ و ترازو استفاده ميكند كه در يك طرف پول گذاشت و در طرف ديگر
كاال .براساس اين فرمول حاصلضرب پول در سرعت گردش پول مساوي است با مقدار كاالي معاملهشده
ضربدر قيمت آن .اين يعني كه ھر چقدر كاال خريداري شود به ھمان ميزان پول براي آن پرداخت ميشود.
تا ھمين امروز نظريهاي باالي دست اين ارائه نشده است .به نظر من جز معدود اقتصادداناني شبيه
والراس و فيشر كمتر كساني كنه ماجرا را درك كردهاند.
چگونھكسي كه اقتصادسنجي را دنبال ميكند كه براساس منطق و رياضي است به عرفان رو آورده ،كه
مبتني بر درك شھودي است؟
اتفاقا عرفان عين منطق رياضي است.
چطور عين رياضي است رابطه شما و راھنمايتان مراد و مريدي است؟
علم خداشناسي منطبق با علم فيزيك است .در  ١٤٠٠سال پيش پيامبر )ص( فرمود» :ﷲ نور السموات و
االرض« يعني به زبان ساده »ھستي انرژي است« .فيزيك معاصر تازه قدمھاي كوچكي در درك صحت اين
نظريه برداشته است .فكر ميكنيد كه پيامبر چطور حقيقت ھستي را ديد؟
اين چه ارتباطي پيدا ميكند با عرفان؟
عرفان شناختن اين حقيقت است.
پيامبر با علم الھي خود به كشف اين حقيقت نائل شد؟
علم در اثر سواد پيدا نميشود .علم بر اثر تقوا حاصل ميشود .خداوند در آيه  ٢٨٢سوره بقره ميفرمايد
واتقوﷲ يعلمكم ﷲ يعني تقوا پيش بگيريد تا خداوند به شما علم بياموزد .علم از مصدر روشنايي است.
آنچه در دانشگاه تدريس ميشود سواد است ،سواد از مصدر سياھي است .به پيامبر فرمودند قرائت كن
اسم پروردگارت را كه خلق كرد.
اسم عبارت از ھرچيزي است كه داللت بر مسمي كند ،وگرنه در غار حرا كتاب نبود .قرائت اسم يعني تفكر
در ھستي .وقتي كه در اثر كثرت تفكر در اين ھستي فكر متمركز شود علم در انسان تراوش ميكند.
عرفان نتيجه تراوش اين علم است كه به معني شناخت اين عالم است و روش شناخت اين عالم از تفكر
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در اين عالم بايد شروع شود و تفكر در كتاب عالم ھستي بايد با فكر كردن بر اسماء الھي آغاز شود و ھمه
موجودات اسم خدا ھستند و بهواسطه ھمين تفكر در اسماء الھي كه ھمين موجودات ھستند بايد پي به
مسمي برد.
بهواسطه ھمين در قرآن كريم اين آيه بيش از ھمه تكرار شده است :بسمﷲالرحمنالرحيم.

کليه حقوق متعلق به روزنامه ھم ميھن مي باشد
ارتباطات نوﯾن فرانام شرکت  :نرم افزار خبر

١٣

