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 حسين عبده تبريزي

 

در این نشست که پژوهشگران و دانشجویانی از دو حووز  لمیوی تلفموح احسوای«ار » و اتواشی» تشوفرکا  یوه 

ها  آدتوی، احسوای«ار » دوود رو ان«یشهدر قمییای« از اشفراکات صحبت یه تيان آی«.  ان«،  جمسه دلوت ش«ه

نیایوو«. ها  چنوو« دهووی اديوور را یوواز تیا  اسووتو و اتوواشی» یلشووی از یرفوورین ا  ووار نسوو توواجرا  تسووفرده

لمو  را ارفبوا  ایون دو    لمیوی جووان و پيديو«ه اسوت.دشوار استو اتواشی»  فر و  ق«یییا   احسای«ار » رشفه

دو لم  یا ترزها  تشفرك، اتا ج«ا و یيگانه یا ه . هریك از تفصو  .  فمقی کني«غریبه    1ارفبا  دو رشفی لمیی

ان«. دادتان احسای«ار » و و از رطویت ه ، یا دداشت لاشیانی کنجاو، نيرو تر فه  ان«رسفهداك لمیی تسفق   

هوا یوه ی و«یگر دو«تات آنآینو«.  هایی یوا  اصومه تی شاناز کهو  هایی توناتون  جاودانگان اتاشی» از سياره

 چون د«تات هر دو لمیی است که یر این سنگفرش انسانی چهره نیوده است. ه 

کننو« و از تذارن«، یه ه  کیوك تیرایطی احسای«ار » و اتاشی» رایطی دو لم  تسفق  است که یر ه  فأثير تی

ظریات کانت و طه تشایه فأثير هي«رودیناتيك یر نظریی فوایع، فأثير نیدهن«. این رااین تجرا دود را تسفرش تی

ی یر هن«سه، فأثير اش فروتغناطيس یر تعادالت دیفرانسويمی، فوأثير نظریوات دکوارت یور ت انيوك، فوأثير حتسا

 .2ها  فاریلی استها  ریاضی یر فحمي ترایی یر حساب دیفرانسي  وانفگرال، و فأثير نوشفهت«رسه

ل فوسوعی جهوان، آن اسوت کوه چوون یسويار  از کشوورها  درحواچاشش اصومی کشوور در هوةار  سووم، ه 

سرزن«تی اقفصاد  کشور حفظ شوود. یورا  فحقوي ایون هو«ر، ایوران نيواز دارد فوا در نظوام تواشی دوود یوه 

اصالحات سادفار  یپردازدو نظاتی که تسير ف«ارکافی اقفصاد کشور است، و یرا  کارکرد صحيح این نظام، 

 تایی کار است.دست  »حسای«ار ا

 
1. discipline 
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هایی کوه یراسوا  یعنی داده  1ها  تاشی»فوسعه و لرضی اطاللافی است که از ادادهتیاشت اصمی احسای«ار»  

. حسوای«ار از ایون طریوي لیم ورد شورکت را یاشو«شوود، نشوأت تر فوه  تير  تیپول تمی هر کشوور انو«ازه

تسووول دهو«. حسوای«ار کن«، و کارهایی اجرایی نية انجام تیتی  کن«، توقعيت تاشی را ارزیاییتير  تیان«ازه

شوغمی پورارزش یورا  تردتوی کوه تونظ  و   وفر تاهيت تسوفقمی داردها  تاشی است. کارش یيشفهيی صورت

 جوین«.  ان« و کار  تسفق  تیترفب

فوسعی کشور ی«ون ارائی تسفرد  د«تات حسوای«ار  و حسایرسوی تی ون نيسوتو فوسوعه، تفنوین کنفورل و 

هوایی و در فوشيو« اطاللوات الزم در اِلیال چنين نظارتنظارت است و جاتعی حسای«ار  و حسایرسی کشور، 

یرا  فوسعی اقفصاد  ایران نقش درجوی اوشوی دارد. اففاقوافی شوبيه واقعوی انورون و واقعوی ورشو«کام کوه زتينوی 

ها  سوهاتی تير  شورکتوی   ی«ون ش  فصویب قانون اکسمی یود، نشان داد که هرچن« فی«ن قرن یيست

حال ی«ون نظارت یر این نهادها، یوروز ارها  تاشی ج«ی« ناتی ن یوده است، اتا درلينلام یةرگ و ادفراع ایة

 ان«ازد.  ، حيات اقفصاد  کشورها را یه دطر تی2007وقایعی چون یحران سال 

کاتو  را    2حسوای«ار    شو«ها  تواشی داردو نوه اصوول تفو«اول یوا پذیر فهاتاشی» اشبفه نه کار  یافهيی صوورت

کشوور اسوت، دیو«تان را   ینو«  حر وه در یوكشةوتا  از اسفان«اردها  حسوای«ار  تموی کوه جیعدان«و نه  تی

کنن«  اطاللوافی اسوت تصرر  لی«فا دارد.    3اشیممیآزاردو نه فسمطی یر اسفان«اردها  تةارشگر  تاشی یينتی

س دیگور دارد. ن تیاشوفی از جواتواشی»  آورد.  که احسای«ار» یا تشقت و یا فسمط یر این توضولات  وراه  توی

و وقفوی   ،کشو«اش از ترانی پول شوعمه تیدش    ریاد  .کن«فر ت«یریت پول یا ت«یریت وجوه را دنبال تییيش

از   اتواشی»  تيورد.  ا  در آفش آ فاب یحرانی تاشی داکسفر شود، درد  لیيي جانش را  راتینرخ یازده پروژه

اسوت و حفوی   5از فبار ااقفصاد دورد»  4ها»رکتتاشی شفر یلواهي« ادقيي   وده «  اقفصاد سر یرون کشي«ه است

طور اتا احسای«ار » یه طور لام رشفی لمیی دانشگاهی و یوهشود.  سيراب تی  »فر، از آیشلور انظریی ینگاهدقيي 

 
1. financial data 

2. Generally Accepted Accounting Principle (GAPP) 

3. International Financial Reporting Standards (IFRS) 

4. corporate finance 

5. micro economic 
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یه   اتاشی»  تن« یه اارزش د فر » است،  ق«ر احسای«ار» لالقه  هرشود.  داص یلشی از لم  ااطاللات» فمقی تی

و اتاشی» صر ا  رایطی دو لمو  تسوفق  احسای«ار »  رایطی  یيني   تن« است. چنين است که تیقهر» لالاارزش یازا

 است.

هوا  احسوای«ار » پيونو« ن«اشوفه یاشو«، اتوا هر چن« هيچ ن فی انفةالی یا فحميمی در اتاشی» نيسوت کوه یوا داده

از تقووالت احسوای«ار » یوك  يچدار  در اتاشی» تی ن است وجوود داشوفه یاشون« کوه در هها  تعنیتةاره

ها  یوا دیووار نظریوه  اسوت  یرل س، یردی حقایي تفهوتی احسای«ار » که حاصو  اسوففناج تنطقوینگنجن«.  

ناچووار نفووای  ناپذیر» یووههوور دو لموو ، در جسووفجو  اقنووایا  کاتوو  د«شووه اشبفووه، کننوو«.اتوواشی» یردووورد تی

هوا  کار احسای«ار » یا هیی دغ   .دیگر  نيسفن«  کات   یك از دو لم  د«تف اردارن«. هيچ  ا ترایانهفقمي 

 1اسوفریتتين -اسوفریتدوود را نشوان داد، و در نهنوت وال 2007ان«رکاران لم  اتاشی» که در یحوران دست

ها  قو«ر کوه احسوای«اران» یور نظریوهرسو« آن، یه نظر تییه لالوهدان«.  چهره نیود، اتاشی» را لم  شيادان نیی

 ان«.ان«، اصحاب تاشی یه احسای«ار » ردنه ن ردهیا فه بینسی  تاشی احاط

  در یازارهوا  هوااطاللات یا دسف ار  در نظام قيیتی«ون  تير ِدر نبود اطاللات فوشي«  حسای«اران، فصیي 

د فلصيص تنایع در اقفصواد وشیرد و یالث تیو شفا يت ح«اقمی توجود را ه  از یين تی  شود،یهیراه ت  یتاش

حفوی در سوطح نوازل   تذار سورتایهفر  انجام شود و فوسعه یوا هو«ر اشوفغال و  ش   نادرستن حفی یهایرا

 وقوع نپيون«د.جار  ه  یه

ااقالم زیر دوط» یوه اسيسوف   یه ار و یسفان ار» «هديةد یه ایتاهی که یرتیفایسفان، صبحو  احسای«ار» زتسفان  

ش«ه»، یه اسيسوف  توجوود  انبوار»، یوه ااسوفان«ارد ام  یها  فیحقوق و دسفیةد» یه اهةینی سریار» یه احسای«ار

هوایش را یوا کنو« و دشفنگیه   ور تیهیوایون  یوه  » ... و  ،ها» یه ااص  تقایمی درآت«ها و هةینه،ها  ثایتدارایی

کنو«، و هو  تعفقو« ها را ففسوير تیو ه  حسابته  اه  فحمي  اسنشان«.  کار »  روتیتحا ظه  رلایت ااص 

سار جادویی چنوين تفواهيیی انباشوفه اش از چشیهسپهر ذهنی  یعنی»  .دود نه ک  تير ونه ا ةون  : احسابِاست

 ها  تاشی است.اش دمي داده. اشفها و لطشاست

 
1 . Wall Street-Main Street 
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ان«یش«و یه دنبوال اانطبواق دیورش و و اریسك یازار» تی  »اتاشی» اشبفه سپهر ذهنی دیگر  دارد. یه اقيیت سهام

اش   نورخ ارز» کال وهطوکن«و افالیور  و اوراق یهادار» را زیر و رو تی  اقانون  ستود اوسررسي« فعه«ات» د

کنو«، از احبواب نقو«  آفوی» اسوت، کوارایی اسوادفار سورتایه» را یررسوی تی  هوا دنبال اجریانکن«، یوهتی

 ارتذار » اسوت، اسياسوت سوود فقسويیی»  فرس«، در پوی اتو«یریت سوب« سورتایهها  طال و سهام» تیقيیت

ینو«  دنبال ایودجهکنو«، یوهکنو«، دائیوا  از اریسوك الفبوار » و اریسوك نقو«ینگی» صوحبت تیتی  کن اش

ساز  ارزش سهام» یوا اارزش شورکت» اسوت، کوار  کوه رساشت تاشی ایيشينه  .اشخو  ا » ساالنه است،  سرتایه

لوافی اسوت کوه طالتحفواج ا  ،داردهر ق«م که اتواشی» یرتویدان«.  احسای«ار» آن را در حوز  وظایح دود نیی

 پوس،آیو«.  تير  اتواشی» تیها را تردآور  و یا  راور  یه کيفيفی رسان«ه که یوه کوار فصویي احسای«ار» آن

 .  آین«ان« که یه کیك ه  تیدو حوز  لمیی تسفق اتاشی»   و رونگذاری  که احسای«ار »  

ان«. دانشوگاهی ینی جاتعوتعنوو  و روشونف راشك دائیا  در حال ا وةودن یوه سورتایی  اتاشی» و احسای«ار » یی

کننو« و هور ان«. هر تشو می کوه ر وع تیکنن«تان اطاللات در تحيطی اقفصاد طور ت«ام لرضهحسای«اران یه

دهنو«، اطاللوات را در یطون دوود دارد، و ارائوی اطاللوات لنصور کوانونی و کميو«  اسوت. انجوام تیچوه آن

روز یلشوی از لمووم یوهها  لمیوی دانشوگاهی روزیوایي  دیگور رشوفهه که درتیاتاحسای«ار » لم  است آن

ها  شوغمی در یطون فه در این زتينه است. حج  لظيیوی از  رصوتسا  یرجشون«.  يةیك نیونهاطاللات تی

صنعت اطاللات نهففه است: تردآور ، فغييرش   و سازتان«هی اطاللوات، کاریسوت کارآتو« آن، و حفوظ 

طور یوه  »دهنو«. احسوای«ارانها  شغمی جذایی در ادفيار احسای«اران» قورار تیه  رصتکنفرل یر اطاللات هی

تير  یرا  فصویي   دارها را یه اطاللات تاشی کيفيتان« فا آنها  تاشیدائیی در کار ارفقا  سطح کيفی داده

 ی«ل کنن«.  

ا  اوشين یار در کفاب اهیوه چيوة ری  1وشیچپاتردد که  شوکا  تيالد  یرتی  1494داسفگاه احسای«ار » یه سال  

ها را فشوریح کورد. هیوان نظواتی کوه یازرتانوان نظام ثبت دوطر ی حساب  2راجع یه حساب، هن«سه و فناسب»

 
1. Luca Pacioli  

2. Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion  
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فورین دروجوی کوار کردنو«. ته ها  دوود اسوففاده تیاز آن یرا  ثبت و ضبط حسواب  وشیچپاونية  لصر  

را نقطوی آغواز دانوش حسوای«ار    وشیچپوایو«لت    راننظفراز آزتایشوی یوود، هرچنو« اغموب صواحب  وشیچپا

سوایقی   ،ها  آشوور، یایو  و سووترهوا  یوه جوا تانو«ه از فیو«نشوحیه اسوفناد  دانن«، هسفن« تفلصصانی که  تی

ها قبو  از تويالد تسويح توره اشنهرین یوه سوالیيندر  ها  تير  دانش حسای«ار  را یه پي«ایش اوشين فی«نش  

 زنن«.تی

ورق ااطاللات» چهره نیای«، رشفی لمیی دانشگاهی یوده است. از رکه در ز » حفی قب  از اینی«اراحسا،  اشبفه

نظر فاریلی، تفهوم حسای«ار  هیاهنگ یا فوسعی جبر دطوی شو   تر فوه اسوت. هرچوه حسوای«ار  فوسوعه 

فووا  ر ووه»تيوورد. سووفر احسووای«ار » از اسووازوکار ثبووت دو طفر تیاطاللووات در آن نقشووی تحووور یایوو«، تی

و   »هوا،جام دادهسوها» و فا افیاتيت و انها  حسای«ار » فا افعيين سود و ارزشيایی داراییها و جریاناتوجود 

یاالدره فا اتف«اد احسای«ار  در تفنی فوشي« » هیوه و هیوه سوفر  در لرصوی لمو  یووده اسوت. یوا ایون هیوه، 

هوا را تقایسوه کورد، یوا فووان آننیی  .استتاشی»  لم   اکاتال  تسفق  از  که لم  احسای«ار »  نگرانی یگویي   یی

ا این دو را ی ی کرد و یوا ی وی را زیرتجیولوی دیگور  یتطرح کرد،     را یر دانش دیگری ی  یرفر  لمیی  

 . قرار داد

انفشوار تقاشوی هور  و    1952ها  اتروزین آن یور سوال  اتاشی» یردالر احسای«ار » ادلا  فاریلی ن«اردو پایه

را در یوك   هواترغپياتی سواده یوود: افیوام فل   حات   ،ریسكر است. رتةتشایی تارکویفة از  سفواتارکویفة ا

تردد که هةینوه و  ران و تودیميانی و ترفون تيمر یرتی 1958تشهورفرین تقاشی تاشی اتا یه سال    1سب« قرار ن«ه.»

 کرد.ها را فشریح تیسادفار سرتایی ینگاه

تيور  از دانوش ها  دیگر تریو  است و اتاشی» ه  یا یهرها  یه ردسارهارهردس  ، هرتیان در جهان واقعیی

و   هاکار تحاسبی ارزش یازار تشغول است. اتا، سوءففاه یه  سلتها  احسای«ار »  ااقفصاد» و اسففاده از داده

و   چنان در این ترز و یووم تسوفرده اسوت کوه نهوی رایطوه در لرصوی لیو ادفال  دو حوز  تسفق  لمیی آن

ها جیوع شوود و ایون دو لمو  در سورزتين توا یوا شوفاب کن« فا پوال  ژنو«  سوءیرداشوتآتوزش، کیك تی

 
1. Harry Markowitz, Portfolio Selection, 1352. 
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 فر  فوسعه یاین«.  یيش

چورخ ارایوی احسوای«ار » یوا اسوب  :دو حووزه از دانوش یشور  تی ون اسوتایون در لين ناارفبواطی، تقایسوی 

اقفصواد اسوت. احسوای«ار » دائیوا  از   صوولکه ا سار اتاشی» در چنگ ادر حاشی  ،اسفان«اردها در تردش است

دواهو« دواه« ی«ان« چه شو«، ویون تیران«، اتا اتاشی» از آین«ه و آین«  دورفر. آن تیتذشفه و حال سلن تی

است و این ی ی یوه دنبوال فغييور   ها  تاشی توجودسر دریياورد چه دواه« ش«. آن ی ی یه دنبال فبيين واقعيت

تحوض،   »حسای«ار ااستو یرا     1هةینی ریلفه  ،» تحض، وضعيت توجوداتاشیِ  نظرآین«  تاشی پيش رو . از  

 ديال آشففه است.  ،رو آین«  پيش

اسوت. اتواشی» قيیوت دالر دالل ارز را حجوت   اارزش د فر » غایت حسای«اران و اارزش یازار» آرزو  تاشی

هوا اثبوات سفن«افی است کوه یوا آنی ترا. احسای«ار » سرتشف نيیایی  دان«، و احسای«ار » نرخ ارز ترجع و  تی

را  احسوای«ار» قيیوت دارایوی تعوادل ارزش یوهوا اقو«ام کنو«. هایی است که یوا آندنبال نرخکن«، و اتاشی» یه

هوا  نقو«  آفوی اسوت. تواو حسوای«اران یوه قيیت دارایی تعادل ارزش  عمی جریان  ازل  اتاشیفاریلی و یه

دوورد و چواق یينو«. آن ی وی تیتاو تاشی یه ان«از  لمفةار  کوه تیو    ده«دورد شير تیان«از  لمفی که تی

کنو« و ایون ی وی پيوسوفه حبواب ن«رت حباب فوشي« تیشود. آن ی ی یهیين« و  ریه تیشود، این ی ی تینیی

ا ةاینو« ها یه سود اسوفهالك تیکنن« فا سود تةارش کنن«، اینها اسفهالك کسر تیآنفرکان«.  سازد و تیتی

 جریان نق«  تحاسبه کنن«. فا

ای . احسوای«ار » لمیوی تاه دو طایفی احسای«ار» و اتو«یر تواشی» حنوور یا فوهتالقات  در  ،در پيشگاه دو لم 

تسوووشيت یسويار نيوة   ،است. یا ق«رت و ادفيار  وراوان  دي«هجوان و پي دشوار استو اتاشی» ه  لمیی  ق«ییی و  

اتواشی» و احسوای«ار »،   دانشِ   تاه الجرم یا فوسعی تسفریاش«» آنتعنا  ق«رت  شود. اتر ادانش یههیراه تی

. آنوان تسوووشيت دارنو« و شوودتیو اصوحاب ایون دو لمو   ان«رکاران  ها  لظيیی نية تفوجوه دسوتتسووشيت

را یا دیگران فقسي  کنن« و یوه هیگوان ات وان دسفرسوی ی«هنو« و دانوش را   ق«رتو که این  لیتسووشيفی اجفیا

و نسو  اتوروز  نةدیوكها  از دسفر  سال دور ،کشور این آیادِان«از اتي«چش در پی آني  که  اتر    یگسفرانن«.

 
1. sunk cost  



7 

دانوش و  »تواشیمو  الیگيوری  کوه تسوووشيت ادالقوی  حواتالن و لواتالن   تاه یال اصومه یایو« نفيجوهنباش«، آن

هوا در دو«تت ادن آن دانشو قورارده حوزدو این  ها   یای« تسفرش نفای  و تيوهاحسای«ار » در کشور تا تی

هوا  دقيوي از و تسوفرش هور دانوش در تورو ارائوی فعریح  فوسعی اقفصاد  کشور یاشو«. نشورو  ر اه لیوتی  

دانش ساز  و انسجام تفاهي  آن  قيي، شفارتجال اسففاده از اصطالحات دایجاد  آن دانش،    تقص«تح«وده و  

 ،از ی و«یگرلمو      دو حوزاین  حفی در تي«ان فیية  دارد فا در کشور  که  این ضرورت تا را یر آن تیاست.  

هایی طوالنی اصوطالح احسوای«ار » و اتواشی» یوه جوا  ی و«یگر سوءففاه  و ادفال  یاال تر فه، و یرا  سال

   .ان«دو لم  تسفق احسای«ار »  و آوری  که اتاشی»  یانگی یر،  کار تر فه ش«هیه


