
12
www.bibna.irدوشنبه21اسفند ماه 1396 شماره20

12

  )Paul Anthony Samuelson( پل آنتونی ساموئلسون
اقتصاددان یهودی اهل ایاالت متحده آمریکا و نخستین 
آمریکای��ی برن��ده نوبل اقتصاد بود. وی در ۱5 مه س��ال 
۱۹۱5 در گری ایندیانا به دنیا آمد. او که فارغ التحصیل 
از دانش��گاه میش��یگان و دانش��گاه هاروارد است، اولین 
آمریکایی بود که در سال ۱۹7۰ و در دومین سال اعطای 
جایزه نوبل اقتصاد، این جایزه را دریافت کرد. در آن زمان 
آکادمی س��لطنتی س��وئد به دلیل آن که پل ساموئلسون 
بی��ش از ه��ر اقتص��اددان معاصر دیگری برای باال بردن 
سطح تجزیه و تحلیل نظریه های اقتصادی فعالیت انجام 
داده بود، وی را شایس��ته دریافت جایزه نوبل ش��ناخت. 
مش��اور اقتصادی جان اف کندی و لیندون جانس��ون دو 
رئیس جمهور اس��بق آمریکا بوده و برای چند س��ال نیز 
یک س��تون محبوب را در مجله نیوزویک می نوش��ت. 
ساموئلس��ون بر اثر کارهایش در اعمال تجزیه و تحلیل 
دقی��ق ریاض��ی برای تعادل میان قیمت و عرضه و تقاضا 
مشهور شد. او اصرار داشت که ریاضیات برای تجزیه و 

تحلیل های اقتصادی ضروری است. 
پل ساموئلسون یک شخصیت چند بعدی داشت. او بیش 
از هر شخص دیگری بار ریاضی وار کردن اقتصاد در اواخر 
قرن بیستم را به عهده گرفت. با این وجود، وی توانست 
با نگارش  کتاب های درس��ی پرطرفدار، ش��هرت و پول 

زیادی به دس��ت آورد. از س��وی دیگر، ساموئلسون تقریبًا 
در تمامی حوزه های علم اقتصاد آثار مکتوبی از خود به 
جای گذاش��ته اس��ت. برای کس��ی که تفکراتی مبتنی بر 
ریاضیات دارد، چنین وسعت نظری قابل توجه و منحصر 
 MIT بفرد است. ساموئلسون، در باال بردن توان اقتصادی
و تبدیل آن به صورت کنونی یعنی یکی از مشهورترین 
مؤسس��ه های آموزشی- تحقیقاتی کمک مؤثری کرده 
اس��ت. هنگامی که در س��ال ۱۹4۰ به MIT پیوست، این 
دانش��گاه هیچ دانش��جوی تحصیات تکمیلی در رشته 
اقتصاد نداشت. در میان دانش آموختگان MIT می توان 
به بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا و برنده جایزه 
نوبل، پل گروکمن، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز 

و کریس��تینا رومر، رئیس مش��اوران اقتصادی کاخ سفید 
اشاره کرد.

کتاب درسی پل ساموئلسون به نام »اقتصاد: یک تحلیل 
مقدماتی« به بیش از 4۰ زبان زنده دنیا ترجمه ش��ده و 
از س��ال ۱۹48 بیش از 4 میلیون نس��خه از آن به فروش 
رفته اس��ت. کتاب »علم اقتصاد« وی، پراس��تفاده ترین 
کتاب درس��ی دانش��گاهی در تاریخ جهان بوده اس��ت. 
اول بار در ۱۹48 منتش��ر ش��د، به ۲۲ زبان ترجمه ش��د، 
و فروش بیش از 5۰.۰۰۰ نس��خه از آن در یک س��ال، 
نویسنده اش را ثروتمندترین اقتصاددان پس از ریکاردو 
کرد. ساموئلس��ون، دایی الرنس س��امرز، اقتصاددانان 
مشهور جریان اصلی بود و برندگان نوبلی همچون رابرت 
سولو، پل کروگمن، جرج آکرلف، رابرت انگل سوم، رابرت 
سی. مرتون، الرنس کاین، فرانکو مودگیلیانی و جوزف 
استیگلیتز را متاثر کرد و به آنان مشاوره داد. ساموئلسون 
ب��ه خزانه داری، هیئ��ت مدیره فدرال رزرو، دایره بودجه 
و ش��ورای مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری مشاوره 
می داد. همچنین از وی خواس��ته ش��د تا رئیس ش��ورای 
مش��اوران اقتصادی کندی، جانس��ون و کارتر باشد اما او 
نپذیرفت، و در اصل، هیج منصب دولتی را بدست نگرفت، 
زیرا همچنان که خودش اظهار می-داشت، نمی خواست 
خود را در موقعیتی قرار دهد که نتواند آنچه که باور دارد 

را بگوید و بنویسد.
پلکروگمن، بهترین و درخشانترین دانشجو و ستایشگرش 
نوشته است: بیان همه عظمت ساموئلسون دشوار است. 
بیش��تر اقتصاددانان واله آنند که بتوانند حتی برای یک 
مرتب��ه مقال��ه ای بدع��ت گذار بنویس��ند که از اس��اس، 
ش��یوه تفکر مردم را درباره برخی موضوعات تغییر دهد. 
ساموئلس��ون چندین مرتبه نوش��ت: از تجارت بین  الملل 
تا فایننس تا تئوری رش��د تا س��فته بازی تا رفاه، تقریبًا 
همه چیز، پایه بسیاری از چیزهایی که ما می دانیم یک 
مقاله کلیدی از ساموئلسون است که برنامه کاری نسلی 

از دانش پژوهان را تنظیم کرده است.
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