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  پیشگفتار

شـد اقتصـاد در دانشـگاه    انـدازي دوره کارشناسـی ار   همزمان بـا راه  1381از سال 

دار شـدم،   را عهـده » اقتصـاد ریاضـی  «صنعتی شریف که مسئولیت تـدریس درس  

مشاهده سردرگمی دانشجویان در انتخاب کتب مناسب با نیازهاي ایشـان از میـان   

. هاي مرتبط با اقتصاد ریاضی آزاردهنده بود عناوین متکثر و متنوع موجود در حوزه

امیـد اسـت جـزوه حاضـر کـه در      . افزود ردرگمی میگستره وسیع مطالب به این س

پاسخ به آن نیاز تهیه و به تدریج تکمیل شده اسـت در پاسـخ بـه نیـاز محققـان و      

از آقاي سعید شادکار که . مند به مبانی ریاضی اقتصاد مفید افتد پژوهشگران عالقه

که  در تنظیم مطالب کمک کردند و نیز همکاران خود در پژوهشکده پولی و بانکی

  .  دار شدند صمیمانه سپاسگزارم سازي متن را عهده زحمت آماده

  

  

  

  

  فرهاد نیلی

  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی         

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران    

 

 یک



  اد ریاضیشناسی اقتص کتاب                                                                                               6

 

  

  فهرست مطالب                                 

  صفحه  عنوان

  یک  پیشگفتار

  1  مقدمه

  1  مآخذ يبند دسته .1

  3  یاضیر متون .2

  3  حسابان .2-1

  4  یاضیر یمبان .2-2

  5  جبر .2-3

  5  یخط جبر .2-4

  6  یاضیر زیآنال .2-5

  8  یکینامید يها ستمیس و لیفرانسید معادالت .2-6

  11  یابی  نهیبه .2-7

  12  یزمان يها يسر .2-8

  13  یاضیر اقتصاد يها کتاب .3

  13  یعموم يها کتاب .3-1

  21  ياقتصاد ياه کینامید .3-2

  27  یابی  نهیبه .3-3

  28  ياقتصاد يها کتاب پیوست .4

  30  یاضیر زبان با ياقتصاد يها کتاب .5

  37  منابع و مآخذ

 

 دو



  1                                                                                                    پژوهشکده پولی و بانکی

  

  مقدمه

دانشجویان با درجات متفاوتی از اشراف نسبت بـه مفـاهیم ریاضـی و نیـز سـطوح      

کارشناسـی   ورهدي ریاضـی،  ها روشها و  یکتکنکارگیري  گوناگونی از مهارت در به

این ناهمگنی که از تنوع در پیشینه تحصیلی و نیـز  . کنند یمارشد اقتصاد را شروع 

شود، آموزش ریاضیات پیشرفته  یمدر رویارویی با ریاضیات ناشی  آنهاعالقه و ذوق 

  .کند یمرو  به ایشان را با مشکالت بسیاري روبه

عینی از ریاضـیات،  صرف نظر از آنکه این ناهمگنی در تدریس سطح و عمق م

شوند که به متـونی   یم مند عالقهچگونه در کالس مدیریت شود؛ گاهی دانشجویان 

ایـن  . فراتر از آنچه در کالس درس اقتصاد ریاضی محور بحث است، مراجعه کننـد 

گروهی به آشنایی بیشـتر در  : گیرد یممتفاوت صورت  کامالًمراجعه از دو خاستگاه 

و گروهی دیگر به یـادگیري   مندند خود در مقدمات نیازنیازها و تعمیق دانش  پیش

هر دو گـروه بـه   . ندا شود، مشتاق یم، فراتر از آنچه در کالس ارائه ها روشمفاهیم و 

  .ي این راهنمایی نوشته شده است ارائهراهنمایی نیازمندند و این جزوه با هدف 

کارشناسـی  به آنکه مخاطب اصلی این نوشته، دانشـجویان سـال اول    با توجه

همچنـین در مـوارد   . بسـنده شـده اسـت    هـا  کتـاب ارشدند، در انتخاب عناوین، به 

از تعداد مورد نظر بوده است، قرابت  تر فراوانکه تعداد عناوین قابل معرفی  بسیاري

ي درس اقتصاد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف مـالك  ها سرفصلبا  ها کتابمباحث 

  .انتخاب قرار گرفته است

  دي مآخذبن دسته. 1

گروه از چهار مورد عالقه خود را در  هاي به اقتصاد ریاضی، موضوع مند عالقهمحقق 

 اول مآخـذي هسـتند کـه توسـط      دسـته . تواند جستجو کنـد  یمو مقاالت  ها کتاب

. انـد  یگانـه بریاضیدانان نوشته شده و با اقتصاد و حتی اقتصاد ریاضی به طور کامل 

ي ریاضـی  هـا  حوزهاهد دانش خود را در یکی از خو یمیاضی که اقتصاد ردانشجوي 
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ي خود را بـا انتخـاب کتـاب    ها سؤالتواند پاسخ  یممورد نیاز در اقتصاد غنی کند، 

در . بیابـد  هـا  کتـاب ، در این گـروه از  نظرشمورد   حوزهریاضی متناسب با سطح و 

بـر  ي ریاضی مطرح در اقتصـاد ماننـد آنـالیز ریاضـی، ج    ها حوزهاز  از هر یک اینجا

هـاي دینـامیکی و در نهایـت     یسـتم سو  یفرانسـیل دمعـادالت   یـابی،   بهینـه خطی، 

  .شوند یمچند عنوان معرفی  ،هاي زمانی، به فراخور يسر

یی هستند که اقتصاددانان با هدف آموزش ریاضیات مـورد  ها کتابگروه دوم، 

ه از ایـن گـرو  . انـد  نوشـته نیاز براي درك بهتر اقتصـاد، بـراي دانشـجویان اقتصـاد     

مطالـب    حـوزه ، برحسب سطح ریاضیات مورد نیاز براي درك مطالب و نیز ها کتاب

  .کنیم یمرا معرفی  آنهااند که ما در اینجا شماري از  پوشش داده شده متنوع

ایـن دسـته از   . انـد  ي اقتصاد خرد و کـالن ها کتابگروه سوم، پیوست ریاضی 

مـورد نیـاز بـراي درك بهتـر     مآخذ که توسط اقتصاددانان نوشته شـده، ریاضـیات   

 اند کردهآوري  جمع خودکفا مجموعههاي ارائه شده در کتاب را در قالب یک  یلتحل

ایـن گـروه از    بـه خصـوص  . نیـاز شـود   ي دیگر بـی ها کتابتا خواننده از مراجعه به 

ها از نظر تعاریف، نمادها و سطح مطالب ارائه شده، سازگاري بین ریاضیات و  کتاب

یه اقتصـاد ارائـه   حاشـ ، ریاضـیات در  از مآخذدر این گروه . اند کردهظ اقتصاد را حف

  .شود یم

گروه آخر، شامل متونی است کـه توسـط اقتصـاددانان مسـلط بـه ریاضـیات       

اقتصادي را  مباحثنوشته شده است و با استحکام و دقت درخور یک متن ریاضی، 

دي را بـا زبـان ریاضـی فـرا     اقتصا هاي اي که خواننده، موضوع ؛ به گونهاند کردهارائه 

  .گیرد می

ظرف و مظروف، قالـب و محتـوا    رابطهریاضیات و اقتصاد در این متون،  رابطه

شود که  یممراجعه به این متون فقط به دانشجویانی توصیه . یا روش و مفهوم است

مـورد نظـر،    حوزهکم در  ي ریاضی، دستها روشاز بلوغ و تسلط کافی در کاربست 

  .ي اقتصادي برخوردارندها مدلدر تحلیل 

اشــاره شــده، بــر اســاس  از مآخــذدر ادامــه بــه معرفــی فهرســتی گزینشــی 
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بدیهی است با توجه به گسـتردگی  . پردازیم یممعرفی شده،  چهارگانهبندي  تقسیم

ناوین معرفی شده افزون بـر میـزان قرابـت بـا     ، عو تنوع عناوین موجود در هر گروه

یسنده این سطور نیز بـوده  نو  یقهسلتابع ذوق و  یاضی،اقتصاد ري درس ها سرفصل

  .است

  متون ریاضی .2

یاضـی را بـر   اقتصـاد ر دانشـجویان درس    مطالعهمتون ریاضی تخصصی مفید براي 

دانشـجو بـه     مراجعـه بـدیهی اسـت   . کنـیم  یمـ گـروه تقسـیم    9حسب موضوع به 

و تسلط وي به ي معرفی شده در هر حوزه از این گروه، تابع میزان آشنایی ها کتاب

  .بوده و از دانشجویی به دانشجوي دیگر متفاوت است مورد نظرمباحث 

  حسابان .1ـ2

یـک کتـاب حسـاب     حتمـاً شـود   یمـ یاضـی توصـیه   اقتصاد ربه دانشجویان درس 

با توجه به طیف . در کنار دست خود داشته باشند) 1حسابان(دیفرانسیل و انتگرال 

که به فارسی ترجمه شده است، دانشجو  آنهااز و شمار زیادي  ها کتاباین   گسترده

یقه خـود انتخـاب   سـل ي در دسترس را متناسب بـا ذوق و  ها کتابتواند یکی از  یم

  :، دو عنوان زیر استها کتابین این تر موفقین و تر جامعاز . کند

، 1389، جلـد اول و دوم،  »حساب دیفرانسیل و انتگرال«شهشهانی، سیاوش، 

  .انتشارات فاطمی

Thomas, G. B. and R. L. Finney, "Calculus and Analytical Geometry", 
Addison-Wesley, 1988.2 

  
1- Calculus 

 ویرایش هفتم این کتاب توسط مهدي بهزاد و همکارانش ترجمه و در نوبت نخسـت در سـال   -2

وپنجم این کتـاب در سـال    چاپ بیست. توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است 1370

 .منتشر شده است 1389
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ي متعـارف حسـابان،   هـا  کتـاب رود دانشجوي اقتصـاد ریاضـی در    ینمانتظار 

داشتن آن براي  کنار دستمراجعه به یک کتاب معتبر و  ولی ،دبمطلب جدیدي بیا

مشتق، انتگرال، توابـع چنـد متغیـره، قواعـد     یادآوري ظرایف مربوط به تعریف حد، 

و  هـا  دنبالـه گیري، معادالت پارامتریـک، مختصـات قطبـی،     گیري و انتگرال مشتق

ي چندگانه و ها انتگرالي جزئی و ها مشتقبردارها و توابع برداري،   هندسهها،  يسر

اقتصـاد  ي اول نیمسـالی کـه دانشـجو درس    هـا  هفتـه در نهایت آنالیز بـرداري، در  

  .شود یمیداً توصیه اکگیرد،  یمیاضی را ر

  مبانی ریاضی .2ـ2

درس مبانی ریاضیات، نخستین مرحلـه از گـذار دانشـجویان ریاضـی از شـهود بـه       

ریاضــیات،  1در ایــن درس دانشــجویان بــا رویکــرد اصــل موضــوعی. تجریــد اســت

ي اثبـات، سـاختار قضـایا و احکـام ریاضـی، زبـان و آیـین نگـارش متـون          ها روش

ي قبلـی خـود از   هـا  دانسـته ها و  یافته  همهدارد ریاضی آشنا شده و بازخوانی استان

  .کنند یمریاضیات را در یک چارچوب اصل موضوعی مجرد تمرین 

  مندنـد مطالـب فصـل اول درسـنامه     یاضی کـه عالقـه  اقتصاد ربه دانشجویان 

شـود   یمـ  را فراتر از آنچه در این فصل ارائه شده فراگیرند، توصـیه  2یاضیاقتصاد ر

خود براي یادگیري مفـاهیم   ذائقهیک کتاب معتبر مبانی ریاضیات را تورق کنند و 

کتـاب زیـر بـراي ایـن منظـور      . ریاضیات از منظر یک ریاضیدان را بیازماینـد   یهاول

  :شود یمتوصیه 

Stewart, I. and D. Tall, "The Foundations of Mathematics", Oxford 
University Press, 1977. 

توسـط   1365این کتاب توسط دکتر محمدمهدي ابراهیمی ترجمه و در سال 
  

1- Axiomatic.  

در سرتاسر این نوشته، منظـور از درسـنامه اقتصـاد ریاضـی یـا بـه طـور مختصـر درسـنامه،           -2

ارشـد  هاي نگارنده است که براي تدریس اقتصاد ریاضی به دانشـجویان کارشناسـی    یادداشت

اقتصاد در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده و در دسـت تنظـیم   

 . نهایی براي انتشار است
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  .مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است

  جبر .3ـ2

خواهـد سـاختارهاي    یمـ مند اسـت و   ي که به ساختارهاي جبري عالقها خوانندهبه 

تـر   یـق عممعرفی شده در این درس از قبیل گروه، حلقه، میدان و فضاي برداري را 

شود یـک کتـاب    یمو یا با ساختارهاي جبري بیشتري آشنا شود، توصیه  فراگرفته

ي معتبري کـه بـراي ایـن منظـور     ها کتابیکی از . را ببیند» جبر مجرد«ینه زمدر 

  :شود، عنوان زیر است یممعرفی 

Fraleigh, J., "A First Course in Abstract Algebra", Addison-Wesley, 
1982. 

مسعود فرزان به فارسی ترجمه و توسـط مرکـز نشـر    این کتاب توسط مرحوم 

  .منتشر شده است )چاپ نهم( 1385دانشگاهی در سال 

  جبر خطی .4ـ2

اقتصاد ریاضی پیشرفته، الزم است فصل مبسوطی بـه جبـر خطـی     درسنامهدر هر 

ــزار دســت اقتصــاددانان در    ــرا از یــک ســو جبــر ماتریســی اب ــد، زی اختصــاص یاب

و اقتصاد کالن اسـت و از سـوي دیگـر، درك تبـدیالت     اقتصادسنجی، اقتصاد خرد 

هـاي دینـامیکی چنـد     یسـتم سدر تحلیـل   آنهـا  1 یژهساختار و به خصوصخطی و 

یـابی و    در مسـائل بهینـه   2ي معـین هـا  فـرم همچنـین  . آید یممتغیره بسیار به کار 

  .بسیار مفیدند 3اول مرتبهاطمینان از کفایت شرایط 

، توضـیحات مبسـوطی در فصـل پـنجم     اهـ  سرفصـل ایـن   همـه هرچند براي 

جبر جبر خطی و  هاي بامند با رجوع به کت درسنامه ارائه شده، ولی خواننده عالقه

ي هـا  کتاب. تواند دامنه و عمق دانش خود را در این زمینه توسعه دهد یمیسی ماتر

دهنـد و   یمـ دانـش مـورد نیـاز در ایـن زمینـه را گسـترش        حوزهجبر خطی، نوعاً 
  

1- Eigen Structure  
2- Definite  
3- First Order Conditions 
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هـا   یسمـاتر هـا و عملیـات جبـري بـا      یـک تکن دامنـه بر ماتریسی، بر هاي ج کتاب

  :اند یهتوصهاي معتبر در این دو زمینه، عناوین زیر قابل  از کتاب. افزایند یم

Hoffmman, K. and R. Kunze, "Linear, Algebra", Prentice Hall, 1971. 
Abadir, K. and J.R. Magnus, "Matrix Algebra", Cambridge University 
Press, 2005. 

توسـط   1365کتاب نخست که توسط جمشید فرشـیدي ترجمـه و در سـال    

معتبـر جبـر خطـی در     خذأمکتاب پایه و  1مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است،

اصلی نویسنده در تهیه مطالب فصل پـنجم   خذأم. باشد می ها خوانده جامعه ریاضی

  .درسنامه همین کتاب بوده است

اتریسی ابادیر و مگنوس، از شمار وسیع رقباي خود با دو ویژگـی  کتاب جبر م

کـه   انـد  نگاشـته متمایز است؛ نخست آنکه نویسندگان، کتاب را براي خواننـدگانی  

بنــابراین . خواهنــد یمــو آمــار  اقتصادســنجیجبــر ماتریســی را بــراي درك بهتــر 

مل مثـال و  ویژگی دوم آنکه کل کتـاب شـا  . اند شدهبا این هدف تنظیم  ها سرفصل

دقیـق،   ها حلاند و راه  یفنها متعدد، متنوع، ظریف و  ینتمر. تمرین حل شده است

با توجه به این دو ویژگی، این کتاب در کنـار کتـاب   . اند شدهمحکم و پخته نوشته 

تر جبر خطی هافمن و کنزي، ترکیب مناسبی در اختیـار دانشـجوي درس    یانتزاع

یق دانش خود در جبر خطـی و تقویـت مهـارت    یاضی، براي تحکیم و تعماقتصاد ر

  .دهد یمخود در جبر ماتریسی، ارائه 

  آنالیز ریاضی .5ـ2

اقتصاد ریاضـی، برخـی مفـاهیم بنیـادین آنـالیز       درسنامههاي دوم و سوم  در فصل

پذیري که آشنایی  اي، پیوستگی و مشتق هاي نقطه ریاضی مانند توپولوژي مجموعه

ي تحلیلـی اقتصـاد کمـک    هـا  مـدل نشجویان اقتصـاد از  تر دا یقعمبه درك  آنهابا 

این مباحـث، کتـاب آنـالیز ریاضـی رودیـن        همهاصلی  خذأم. اند شدهکند، ارائه  یم

  :است
  
  .منتشر شده است 1388چاپ پانزدهم این ترجمه در سال  -1
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Rudin, W., "Principles of Mathematical Analysis", McGraw-Hill, 1976. 

ه ترجمـ  1363کتـاب را در سـال    ایـن  زاده که ویرایش اکبر عالم علی گفتهبه 

هـر کجـا   . آفـاق اسـت    شـهره «اصـول آنـالیز ریاضـی رودیـن،      ، کتـاب 1کرده است

اهـل فـن کتـاب را    . نـد ا آن مطرح مؤلفدانشگاهی هست و ریاضیاتی، این کتاب و 

  ».دانند و الحق که در این باب نظر صواب دارند بهترین کتاب آنالیز ریاضی می

نـد چـرا کـه وي در    ا یندار رود هاي درسی پس از انتشار کتاب فوق، وام کتاب

گذاري کرده است که ایجاز، استحکام و سازگاري زبان  بیان ریاضیات، سبکی را پایه

گذارد و خواننده را مسحور شکوه و  یممباحث انتزاعی به نمایش  ارائهریاضی را در 

  .کند یمزیبایی ریاضیات مجرد 

هـا و   بالـه کتاب رودین بـه ترتیـب توپولـوژي پایـه، دن     پنجمتا  دومهاي  فصل

به عالوه، . کنند یمگیري را معرفی  هاي عددي و پیوستگی و در نهایت مشتق يسر

و توابع چنـد   هشتم، توابع خاص در فصل هفتمهاي توابع در فصل  يسرها و  دنباله

مباحث این فصل از قبیل اصل انقباض، قضـیه  . اند شدهمعرفی  نهممتغیره در فصل 

قضیه رتبه، از مباحـث کلیـدي در اقتصـاد خـرد     تابع معکوس، قضیه تابع ضمنی و 

یه اندازه، مطالبی در فصـل  نظرمند به  همچنین براي خوانندگان عالقه. اند یشرفتهپ

  .به اختصار آمده است یازدهم

 همـه تـوان از   ینمـ کتـاب رودیـن،    مسـحورکننده هـاي   یبـایی ز همهبه رغم 

ارائه شـده در کتـاب    دانشجویان اقتصاد ریاضی انتظار داشت که از سطح ریاضیات

به این گروه از . از پیراستگی مطالب از هرگونه شهود، لذت ببرند به خصوصفوق و 

شود آنـالیز را   یمتابد، توصیه  یبرنمزبان انتزاعی رودین را  آنها ذائقهدانشجویان که 

به کل کنار نگذارند و خود را از آشنایی با یکی از شـکوهمندترین مخلوقـات ذهـن    

بات، » آنالیز ریاضی میانه«براي این گروه، متونی چون کتاب . نکنند بشري محروم

  :شروع خوبی است نقطه

Bhatt, R. D., "Intermediate Mathematical Analysis", Narosa, 2009. 

هاي حـل شـده و حـل نشـده در آن      ینتمر. مشحون از مثال است باتکتاب 

  
 . انتشارات علمی و فنی -1
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ها تا پرورانـده   بندي است و ایده به صورت تفصیلی و مرحله اثبات قضایا. شمارند یب

طرح مطالب نیز، غیر از   حوزهاز نظر . اند اند، دستمایه توسعه و انتزاع نگردیده نشده

یاضـی،  اقتصـاد ر کتاب که نسبت به مطالب بنیادین  دهمهاي فوریه در فصل  يسر

ي هـا  سرفصـل فصل دیگـر همـه بـا     9شود، مطالب ارائه شده در  یمپیرامونی تلقی 

  مطالعهدر مجموع، . ندا ز ریاضی پوشش داده شده در درسنامه نزدیک و مرتبطآنالی

مندند مباحث ارائه شده از آنالیز ریاضی در ایـن   کتاب بات به خوانندگانی که عالقه

  .شود یمتر فراگیرند، توصیه  یلیتفصتر و  يشهودتر،  درس را گسترده

  :را نیز معرفی کردتوان کتاب زیر  یمبه عنوان جایگزین کتاب رودین، 

Kolmogorov, A.N. and S.V. Fomin, "Introductory Real Analysis", 
Translated From Russian by R. Silverman, Dover Publications, 1970. 

کتاب از این نظر که از اسـتحکام، تیزبینـی، پختگـی و قـدرت اسـتدالل      این 

، دربرگیرنـده مطالـب   هـا  فصـل سر. ، خواندنی اسـت کولموگروف و فامین سود برده

بنیادین آنـالیز ریاضـی از قبیـل فضـاهاي متـري، فضـاهاي توپولوژیـک و خطـی،         

  .اند یريگ گیري و مشتق ها و عملگرهاي خطی، انتگرال تابعک

اي آنـالیز   ي جـدي و حرفـه  ها کتابسازي سیلورمن، مانند سایر  به رغم ساده

؛ از شهود آنی و تربیت نشده در آن گویی به دور است یادهزریاضی، متن از لفاظی و 

خبري نیست؛ هرچه در آن است ریاضیات است و خواننـده چنانچـه بـراي درك و    

کار با ساختارهاي انتزاعی ریاضـی، ممارسـت نکـرده باشـد؛ ممکـن اسـت از بیـان        

غیر از آن، زبـان و  . تجریدي و عاري از مثال یا شهود متعارف در کتاب خسته شود

  .ندا اده در کتاب کولموگروف و فامین، ریاضیات نابمفاهیم مورد استف

  ي دینامیکیها ستمیسمعادالت دیفرانسیل و  .6ـ2

عنـوان زیـر معرفـی     3ي موجـود در بـازار،   هـا  کتـاب در این حوزه، از میان شـمار  

  :شوند یم

Hirsch, M. and S.Smale, "Differential Equations, Dynamical Systems, 
and Linear Algebra", Academic Press, 1974. 
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Jordan, D.W. and P.Smith, "Nonlinear Ordinary Differential Equations", 
Oxford University Press, 1999. 
Perko, L., "Differential Equations and Dynamical Systems", Springer 
Verlag, 1991. 

مـوریس  » بـر خطـی  هاي دینامیکی و ج یستمسمعادالت دیفرانسیل، «ب کتا

هـاي دینـامیکی    یستمسمتون پایه و مقدماتی ریاضی در  هرش و استفن اسمیل، از

، در این کتاب بـه  2از نوع خودگردان به خصوص 1هاي خطی قطعی ینامیکد. است

اي  توان ادعا کرد کمتر مطلب ناگفتـه  یماي که  ؛ به گونهاند شدهخوبی پوشش داده 

  .هرش و اسمیل توضیح داده نشده باشددر این خصوص مانده که در کتاب 

مطالـب بـا    اسـت و این کتاب از نظر آموزشی جذاب و بسـیار قابـل اسـتفاده    

. انـد  شدهقضایا و نکات در هر قدم ثابت . اند شدهتدریجی مالیم و قابل تعقیب ارائه 

بیان نویسندگان دقیق و پختـه و در  . ندا ها گسترده و متنوع ینتمرروشن و  ها مثال

مزیت دیگر آنکه دانش فرض گرفتـه شـده بـراي خواننـده،     . حال جذاب استعین 

مطالـب در کتـاب     یـه بق. حساب دیفرانسیل و انتگرال و جبر خطی مقدماتی اسـت 

  .اند شدهارائه 

هاي مختصري را  هرچند نویسندگان فصل. متن کتاب، همگرا و منسجم است

و  4یه انشـعاب نظر، خودگردان یرغ، معادالت 3ها هاي غیرخطی، رباینده ینامیکدبه 

هـاي   ینامیـک دولـی کـانون اصـلی کتـاب را      اند دادهاختصاص  5پایداري ساختاري

از این نظـر کتـاب هـرش و    . دهد یمدو به باال تشکیل   مرتبهخطی و خودگردان از 

هـاي غیرخطـی    ینامیـک داي براي ورود به دنیاي جـذاب   توان مقدمه یماسمیل را 

  .دهد یمردن و اسمیت، کانون اصلی بحث را تشکیل تلقی کرد که در کتاب ج

سطح کتـاب، مناسـب دانشـجویان کارشناسـی ریاضـی و کارشناسـی ارشـد        

زیـادي از کتـاب     بهـره حاضر   درسنامههرچند نویسنده در تنظیم . غیرریاضی است

هاي نویسنده از کتاب، خوانندگان را بی نیـاز   هرش و اسمیل برده است ولی گزیده
  

1- Deterministic 
2- Autonomous 
3- Attractors 
4- Bifurcation 
5- Structural Stability  
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  1.کند ینممستقیم به این کتاب خواندنی   مراجعهاز 

  مجموعـه ، »معادالت دیفرانسیل عادي غیرخطی«جوردن و اسمیت در کتاب 

صفحه ارائـه   550فصل و  13جامعی از معادالت دیفرانسیل غیرخطی قطعی را در 

و سـطح  ، معادالت خـودگردان م اولدر فصل  2دوم مسطح مرتبهمعادالت . اند کرده

، سـوم هاي هندسـی معـادالت مسـطح در فصـل      ، جنبهدوم در فصل 3سازي خطی

در  4ي انحرافها روش، چهارمگیري در فصل  ي متوسطها روشي تناوبی و ها جواب

ي تحـت فشـار   هـا  نوسـان ، ششـم در فصل  5ي انحراف منفردها روشو  پنجمفصل 

  یلهوسـ ، تعیین پایـداري بـه   هشتمو  هفتمو پایداري در فصل  6شامل پاسخ همساز

ي لیاپانوف براي تعیین پایداري جواب در ها روش، نهمجا شده در فصل  جابهجواب 

و منیفولـدها در   هـا  انشـعاب ، یـازدهم ي تناوبی در فصل ها جواب، وجود دهمفصل 

نیز در فصل  7ي هموکلینیک و آشوبها انشعابهاي پوانکاره،  ، دنبالهدوازدهمفصل 

  .اند شدهارائه  سیزدهمفصل 

ورد انتظار براي دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد سطح کتاب فراتر از حد م

کتاب جوردن و اسمیت به عنوان یک کتاب کمکی تنها بـه   مطالعهرو،  از این. است

مندنـد دانـش ریاضـی خـود را در مـورد       شـود کـه عالقـه    یمـ دانشجویانی توصـیه  

در مورد دیاگرام فاز و  به خصوص. ی گسترش دهندخطهاي دینامیکی غیر یستمس

  .هاي مسطح، کتاب جوردن و اسمیت مرجع بسیار مناسبی است میستس

ــاب    ــمیل، کت ــرش و اس ــاب ه ــا کت ــه ب ــیل و  «در مقایس ــادالت دیفرانس مع

تـر، از نظـر پوشـش     یعسرمطالب،  ارائهپرکو از نظر آهنگ » هاي دینامیکی یستمس

  
سال از انتشار کتاب فوق، نویسندگان متن قبل را بازنگري کرده و به همراه دوانی،  30پس از  -1

  :کتاب زیر را منتشر کردند

Hirsch, M., S.Smale and R.Devaney, "Differential Equations, Dynamical Systems, and 
an Introduction to Chaos", Academic Press, 2004. 
2- Planar  
3- Linearization 
4- Perturbation  
5- Singular  
6- Harmonic  
7- Chaos 
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ایجاز و اختصـار،    درجههاي دینامیکی، محدودتر و از نظر  یستمسمباحث مرتبط با 

از این نظر کتاب پرکو به عنوان مکمل مباحث ارائـه شـده در فصـل    . موجزتر است

ــراي خــذأمهفــتم و هشــتم درســنامه و  ــه  دانشــجویان عالقــه مراجعــهي ب منــد ب

  .شود یمهاي دینامیکی معرفی  یستمس

  یابی  بهینه .7ـ2

. یابی آمیخته شده اسـت   یاضی با بهینهاقتصاد راغراق نیست اگر ادعا شود سرتاسر 

هاي ممکـن، بـا توجـه بـه      اگر اقتصاد را دانش انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه

ي این بند صورتکمیابی منابع تعریف کنیم، اقتصاد ریاضی در یک کالم چیزي جز 

یاضـی قـرار   اقتصـاد ر  قلـب یابی در   بدیهی است با این تعریف، بهینه. فرایند نیست

ي متنـوع  هـا  مدلیباً همپاي تمامی تقریابی،   بهینه مسألهینجاست که اجالب . دارد

یابی ایستا و پویا؛ گسسـته    بهینه: یاضی گسترش یافته استاقتصاد رمورد بحث در 

هـاي   و پیوسته؛ قطعی و تصادفی، یک متغیره و چند متغیره، شماري از این حالـت 

  .ندا متنوع

نـوان  ع بـه سـاندارم،    نوشـته » یـابی   بهینـه   یـه نظرنخستین درس در «کتاب 

اقتصـاد  مـورد نیـاز دانشـجویان درس     مباحـث یباً تمـامی  تقری جامع، المعارف ةریدا

یـابی    ضـعف کتـاب، سـکوت در مـورد بهینـه      نقطهتنها . دهد یمیاضی را پوشش ر

. انـد  ي پویاي پیوسته است که به رغم اهمیت، در کتاب پوشـش داده نشـده  ها مدل

ي خـذ أمیـابی،    هـاي بهینـه   زمینـه  بدون در نظر گرفتن آن، کتاب ساندرام در سایر

همچنـین در خصـوص تقعـر توابـع و شـرایط الزم و کـافی       . متقن و معتبـر اسـت  

  :مشخصات کتاب از این قرار است. بهینگی، کتاب از غناي زیادي برخوردار است

Sundaram, R., "A First Course in Optimization Theory", Cambridge 
University Press, 1999. 
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  ي زمانیها يسر .8ـ2

هاي اقتصاد  یتکمخود با  رویاروییدانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد در نخستین 

یی خـاص در طـول   ها نظماز اعداد و ارقام، با  چشمگیري یابد که بخش یمکالن در

گیـرد کـه    یمـ سپس فرا . شوند یمو با گذر زمان متولد و ثبت  اند شدهزمان چیده 

این متغیرها بـه مهـارت و دانـش خاصـی نیـاز دارد کـه       رمزگشایی از فرایند تولید 

 دورهاز دانشجویان، این دانش را در  بسیاري. شود یمهاي زمانی نامیده  يسردانش 

کتـاب مبـانی     مطالعـه بـراي ایـن گـروه از دانشـجویان،     . انـد  نگرفتهکارشناسی فرا 

  :مشخصات کتاب از این قرار است. شود یمبینی دایبولد، توصیه  پیش

Diebold, F.X, "Elements of Forecasting", Thomson, 2004. 

هاي زمانی اسـت کـه از    يسربینی  پیش دربارهکتاب دایبولد، متنی مقدماتی 

هاي زمانی را  يسرنظر آموزشی، جذاب و خواندنی است و گام به گام مراحل کار با 

ده است و اصل هاي حل ش ینتمرو  ها مثالبه عالوه، کتاب مملو از . دهد یمآموزش 

  .مطالب آن به خوبی اعمال شده است  ارائهتدریج در 

نقطـه شـروع    ،داننـد  ینمـ هاي زمانی هیچ  کتاب براي کسانی که از سرياین 

یاضی آن اسـت  اقتصاد راین کتاب براي دانشجویان درس  عمدهمزیت . خوبی است

  مطالعـه  نیـازي بـا   تصادفی را بدون هیچ پـیش  گسستههاي  ینامیکدتوانند  که می

هـاي ارائـه شـده بـا بیشـتر       ینتمرو  ها مثال. کتاب فوق، به صورت تجربی بیاموزند

نیـازي فراتـر از آمـار و احتمـال      اند و هیچ پیش يساز افزارهاي آماري قابل پیاده نرم

  .مقدماتی براي درك مطالب آن الزم نیست

 کـامالً و هاي زمانی هامیلتون، کتـابی پیشـرفته    يسردر مقابل، کتاب تحلیل 

  :فنی است

Hamilton, J.D., "Time Series Analysis", Princeton University Press, 
1994. 

گذرد، کتاب هـامیلتون هنـوز    یمسال از انتشار این کتاب  15با آنکه بیش از 

هماوردي ندارد و مباحث مطرح شده در آن از نظر استحکام، دقت و عمـق از یـک   

گر، نه تنها بـراي دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و     پوشش از سوي دی  گسترهسو و 
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هاي زمـانی تلقـی    يسر المعارف ةدایرقان نیز محقدکتري اقتصاد و آمار، بلکه براي 

  .شود یم

تـر   یاضـی کـه پـیش   اقتصاد رشود آن دسته از دانشجویان درس  پیشنهاد می

 و یـا مطالعـات جـدي در ایـن زمینـه      انـد  فراگرفتـه هاي زمـانی   يسردرسی را در 

هاي پایانی کتاب دایبولد مشکلی نداشـته   ، چنانچه در درك مباحث فصلاند داشته

خواهند در ایـن زمینـه مزیـت نسـبی      یممند بوده و یا  هاي زمانی عالقه يسرو به 

کسب کنند، کتاب هامیلتون را در کنار خود داشته و هر از گـاهی بـه آن مراجعـه    

  .کنند

  ی اضیر اقتصادي ها کتاب .3

یاضی توسط اقتصـاددانان و بـراي اقتصـادخوانان نوشـته شـده      اقتصاد ر يها کتاب

نیازهاي مفروض بـراي خواننـده،    رو، از نظر ادبیات مورد استفاده، پیش از این. است

اقتصـادخوانده   خواننـده ي مورد استفاده و نیز گـزینش مطالـب، بـه مـذاق     ها مثال

گـروه تقسـیم    3مطالب به  ه پوششحوزرا بر حسب  ها کتاباین گروه از . آشناترند

اقتصـاد  اي از مباحـث   گسـترده  حـوزه یی هسـتند کـه   ها کتابگروه اول، . کنیم یم

گـروه دوم، فقـط بـه مباحـث اقتصـاد ریاضـی پویـا        . دهنـد  یمـ یاضی را پوشـش  ر

. اند دادهیابی در اقتصاد را موضوع کار خود قرار   گروه سوم، فقط بهینه و اند پرداخته

  .کنیم یمعناوین مربوط به هر گروه را معرفی  ،در ادامه به ترتیب

  ي عمومیها کتاب .1ـ3

اي از مباحـث   گیرند کـه طیـف وسـیع و گسـترده     یمیی قرار ها کتابدر این گروه 

کـه در ایـن    را ییهـا  کتـاب عنـاوین  . اند کردهریاضی مبتال به اقتصادخوانان را ارائه 

ن بـه مشـکل معرفـی    بر حسـب سـطح مطالـب، از آسـا     به ترتیبگنجند  یمگروه 

  .کنیم یم

، نشـر نـی،   »ریاضیات عمـومی و کاربردهـاي آن  «پورکاظمی، محمد حسین، 
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1379.  

کتاب ریاضیات عمومی و کاربردهاي آن که توسط محمدحسـین پورکـاظمی   

ي درس حسابان را پوشش ها سرفصلمنتشر شده است، تمامی  یف و در دو جلدتأل

ي در دسترس حسابان آن است ها کتابمزیت نسبی کتاب نسبت به سایر . دهد یم

فارسی  خوانندهیف توسط یک ریاضیدان فارسی زبان، براي تألکه از سویی به دلیل 

از سوي دیگر، کتاب فصل مشـبعی در خصـوص   . است تر مأنوستر و  زبان قابل فهم

شـود و از ایـن نظـر     ي مشابه یافت نمیها کتابدارد که در سایر  1معادالت تفاضلی

ضعف مهم کتاب، فقر  نقطهدر مقابل، . جویان اقتصاد ریاضی مغتنم استبراي دانش

  .تصویري مباحث است که در تدریس مباحثی از این سطح آزاردهنده است

بارهـا   هرچند در عنوان کتاب تصریح نشده است ولی به دلیل آنکه نویسـنده 

، رنـگ و  اقتصاد و به دانشجویان اقتصاد درس داده اسـت   دانشکدهکتاب را در  این

یـابی کتـاب بـه      گیـري مباحـث بهینـه    جهت به خصوصي اقتصادي و ها مثالبوي 

  .ی اقتصاد، در کتاب مشهود استکارشناسسمت مسائل مبتال به دانشجویان 

Hoy, M., J. Livernois, C. Mc Kenna, R. Rees, and T. Stengos, 
"Mathematics for Economics", MIT Press, 2001. 

فصـل و   25ي هـوي و همکـارانش، در    نوشته» یات براي اقتصادریاض«کتاب 

یاضی است که در چند اقتصاد ري ها کتابین تر جامعصفحه یکی از  1100بیش از 

ی از موضـوعات ریاضـی مـورد    المعـارف  ةدایراین کتاب . سال اخیر منتشر شده است

نقـش فـوق،    توان ادعا کرد در ایفـاي  یمنیاز براي اقتصادخوانان است که به جرأت 

  .اي فروگذار نشده است نکته

فصل اول به . فصل تنظیم شده است بیست و پنجقسمت و  پنجدر  کتاباین 

هـا   هـا و توابـع، منطـق ریاضـی و دنبالـه      مجموعـه  مقدمات و مفاهیم پایه همچون

پـردازد و   یمـ سـازي   قسمت دوم به حسابان تـک متغیـره و بهینـه   . اختصاص دارد

آنها توابع در این قسـمت   سازي  توابع تک متغیره و بهینه پذیري پیوستگی و مشتق

دسـتگاه معـادالت   . موضوع قسمت سـوم، جبـر خطـی اسـت    . اند شدهتوضیح داده 

  
1- Difference Equations  



  15                                                                                                    پژوهشکده پولی و بانکی

  

ي ها فرممقادیر ویژه و   مسألهخطی، مفاهیم اولیه در جبر ماتریسی، فضاي برداري، 

  .اند گرفتهدرجه دوم در این قسمت مورد بحث قرار 

ه شامل مشتق جزئـی، دیفرانسـیل کـل، تقعـر و تحـدب،      حسابان چند متغیر

 در قسـمت سازي غیر مقید و مقید توابع چند متغیره و شـرایط کـان ـ تـاکر      بهینه

گیـري و   انتگرال«در پایان، قسمت پنجم کتاب با عنوان . اند شدهچهارم کتاب ارائه 

اضلی معادالت تف. ین قسمت کتاب استتر گستردهفصل،  دهشامل » ي پویاها روش

دوم، معــادالت  مرتبــهمرتبــه اول خطــی و غیرخطــی و معــادالت تفاضــلی خطــی 

دوم و   مرتبـه اول و معادالت دیفرانسیل خطـی    مرتبهدیفرانسیل خطی و غیرخطی 

اول تفاضلی و دیفرانسیل در این قسمت توضـیح   مرتبهنیز دستگاه معادالت خطی 

  .ختصاص داردیه کنترل انظرهمچنین فصلی مجزا به . اند شدهداده 

 دورهاصــلی کتــاب هــوي و همکــارانش، دانشــجویان ســال آخــر   انمخاطبــ

به همین دلیـل سـطح کتـاب بـراي دانشـجویان کارشناسـی       . کارشناسی اقتصادند

با این حال، به دلیـل گسـتردگی و جامعیـت مباحـث، بیـان      . ارشد، مقدماتی است

  مراجعـه تواند براي  یم» ریاضیات براي اقتصاد«ساده و نیز سهولت استفاده، کتاب 

 نامـه  پاسـخ مزیت دیگر کتاب، وجود . دانشجویان درس اقتصاد ریاضی مناسب باشد

هاي این کتاب است که به طور جداگانه توسط ناشر اصلی منتشـر   ینتمرو  سؤاالت

  :کتاب به شرح زیر است نامه پاسخمشخصات . شده است

Hoy et al., "Student's Solution Manual for Mathematics for Economics", 
MIT Press, 2001. 

ي تحلیلـی در  هـا  روش«دشـواري مطالـب،     درجهسطح و  نظرکتاب بعدي از 

  :تاکایاماست  نوشته» اقتصاد

Takayama, A., "Analytical Methods in Economics", the University of 
Michigan Press, 2000. 

ي ریاضی مـورد  ها مدلو  ها روش کتاب فوق، حاصل گزینش تاکایاما از برخی

معیار تاکایامـا در انتخـاب   . استفاده براي دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد است

 حـوزه یسنده این سطور روشن نیست؛ اما معیار هرچه باشد، کتـاب در  نومطالب بر 

بیان دقیق، تلفیق مناسبی از . هاي اقتصادي، غنی، متنوع و خواندنی است ینامیکد



  اد ریاضیشناسی اقتص کتاب                                                                                               16

 

کاربرد، انتخاب حدي میانه بین ایجاز و تفصیل که نه خواننده را با تفصیل نظریه و 

آزارد و نـه وي را از فهـم دقـائق و ظرایـف و مسـیر اسـتدالل بـاز         یمـ بیش از حد 

دارد؛ کتاب تاکایاما را براي دانشجویان درس اقتصاد ریاضی جـذاب و خوانـدنی    یم

  .کند یم

صـفحه تنظـیم    670پیوست و در  سهفصل و  یازدهبخش،  پنجکتاب در این 

ي هـا  اسـتدالل ها، توابع،  مجموعه. بخش اول به مقدمات اختصاص دارد. شده است

اي،  هاي نقطـه  منطقی، همگرایی، پیوستگی و مختصري در مورد توپولوژي مجموعه

پذیري و توابع مقعر و شبه مقعر در ایـن بخـش معرفـی     ي درجه دوم، مشتقها فرم

  .اند شده

اقتصـاد   حـوزه ریزي غیرخطی و کاربردهـاي آن در   وم، برنامهموضوع بخش د

یه قضـ ي زینـی و  هـا  تعـادل یـابی غیرمقیـد،     اول در بهینه  مرتبهشرایط . خرد است

کاربردهـاي    حـوزه در . انـد  شـده مسائل نظري، در این بخش ارائـه    حوزهدر  1پوش

اس، توابـع  اقتصاد خرد، کشش جانشینی عوامل تولید، مفهوم بازده نسبت بـه مقیـ  

نیروي کار و انتخاب بـین فراغـت و درآمـد، انحصـار      عرضهنهایی و متوسط،   هزینه

  .اند شدهدر این بخش مطرح  2یه کوازقضکامل و 

. دهـد  یمي ریاضی غیر خطی در اقتصاد را پوشش ها مدلبخش سوم، کاربرد 

ریت با ریسـک، مـدی   رویاروییکننده در  فرض مطلوبیت مورد انتظار و رفتار مصرف

انـداز، تقـارن نداشـتن     گیري نسبت به مصـرف و پـس   ها، بیمه، تصمیم ییداراسبد 

هاي مـورد بحـث    موضوع 5و کژگزینی 4دهی ، عالمت3اطالعات، بازار کاالهاي بنجل

  .ندا در این بخش

فصل تنظیم شده است، معادالت دیفرانسیل و  سهعنوان بخش چهارم که در 

در پایداري  آنهادیفرانسیل عادي و کاربردهاي معادالت . هاي اقتصادي است یلتحل

، مـدل رشـد نئوکالسـیک،    IS-LMتعادل رقابتی والراس، پایـداري مـدل کینـزي    
  

1- Envelop Theorem  
2- Coase Theorem 
3- Lemon 
4- Signaling 
5- Adverse Selection 
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. نـد ا کتـاب ششـم  هاي ارائه شده در فصل  ، موضوع1WKRمنحنی فیلیپس و مدل 

، معادالت دیفرانسیل مسـطح غیرخطـی و خطـی را معرفـی     هفتمتاکایاما در فصل 

ي رشـد نئوکالسـیک در   هـا  مدلنیز به تعادل اقتصاد کالن و  مهشتفصل . کند یم

  .حالت وجود پول اختصاص یافته است

کنترل بهینه و کاربردهاي اقتصادي آن، موضوع بخـش پایـانی کتـاب      نظریه

در مـدل رشـد    آنهاو کاربردهاي  2اصل ماکزیمم پونتریاگین، حساب تغییرات. است

کنتـرل بهینـه در افـق نامتنـاهی و       همسـأل . بحـث شـده اسـت    نهمبهینه در فصل 

یه درآمـد دائمـی و   فرضـ کاربردهاي اقتصادي آن در سیاست پولی بهینـه، تنظـیم   

. اند شدهارائه  دهمتوبین در فصل  -qگذاري در رویکرد تعدیل هزینه و اصل  سرمایه

زنـدگی    دورههـاي رویکـرد کنتـرل بهینـه در فراینـد تخصـیص        در نهایت توسـیع 

  .اند شدهواگذار  یازدهمبرخی کاربردهاي دیگر به فصل کننده و  مصرف

هاي کتاب نیز در مورد جبر خطی، انـواع تقعـر و شـبه تقعـر و مـازاد       پیوست

ریاضی و نیز اقتصاد   حوزهمعیارهاي تاکایاما در انتخاب مباحث در . اند کننده مصرف

در نظـم ذهنـی وي   . وي اسـت  خـاص ها و مطالب،  و رویکرد وي در چیدمان فصل

اي نیست جـز آنکـه    چاره. توان استخراج و ارائه کرد یمآرایش مطالب را به سختی 

چیده تـا روایـت خـود از اقتصـاد      کنار همخود، مباحث را   یقهسلگفته شود وي به 

  .ریاضی را در کتاب اخیرش ارائه دهد

سیدساتر و استروم به همـراه جمعـی از همکارانشـان دو کتـاب ارزشـمند در      

  :اند نوشتهصاد ریاضی اقت  زمینه

Sydsaeter, K., A. Strom, and P. Berck, "Economists' Mathematical 
Manual", Springer, 2000. 
Sydsaeter, K., P. Hommand, A. Seierstad, and A. Strom, "Further 
Mathematics For Economic Analysis", Prentice Hall, 2008. 

، قضـایا و  ها فرمولجامعی از   مجموعه، »صاددانانراهنمایی ریاضی اقت«کتاب 

فصل  32کتاب در . ریاضی و آمار است که در اقتصاد کاربرد دارند يها دستورالعمل

  
1- Walras-Keynes-Philips 
2- Calculus of Variations  
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، معادالت، توابـع  اولها و توابع در فصل  ها، رابطه مجموعه  نظریه. تنظیم شده است

ي توابع یک پذیر ، حد، پیوستگی و مشتقدومتک مقداري و اعداد مختلط در فصل 

، کشش و کشش جانشینی چهارمي جزئی در فصل ها مشتق، سوممتغیره در فصل 

 تـابع   یهقضـ یه تابع ضـمنی، ژاکـوبین،   قض، دستگاه معادالت، شامل پنجمدر فصل 

، نامعادالت در ششمثابت در فصل  نقطهیه نگاشت انقباضی و قضایاي قضمعکوس، 

، نهـم گیـري در فصـل    ، انتگـرال تمهشها و دستور تیلور در فصل  يسر، هفتمفصل 

، توپولـوژي  یـازدهم ، معادالت دیفرانسیل در فصـل  دهممعادالت تفاضلی در فصل 

سـازي مقیـد و    ، بهینـه سیزدهم، تحدب در فصل دوازدهمفضاي اقلیدسی در فصل 

یه کان قضشامل (ریزي خطی و غیرخطی  ، برنامهچهاردهمغیرمقید ایستا در فصل 

، شانزدهمکنترل بهینه در فصل   نظریه، حساب تغییرات و مپانزدهدر فصل ) ـ تاکر

، هجـدهم  ، فضـاي بـرداري در فصـل   هفـدهم سازي پویاي گسسته در فصـل   بهینه

ي درجـه  هـا  فـرم ، مقادیر ویژه و بیستمو  نوزدهمها در فصل  یناندترمها و  یسماتر

 ضـرب  حاصل، بیست و دومهاي خاص در فصل  یسماتر، و یکم بیست دوم در فصل 

 1، مقایسه ایستابیست و سومها در فصل  یسماترگیري از بردارها و  کرونکر و مشتق

، بیسـت و پـنجم  ، خصوصیات توابع هزینه و سود در فصل بیست و چهارمدر فصل 

و رشـد در فصـل    2، مبـاحثی از مالیـه  بیست و ششـم کننده در فصل  مصرف  نظریه

، مالیـه و حسـاب   شـتم بیسـت و ه گریـزي در فصـل    ریسـک   نظریه، بیست و هفتم

، آمـار و  ام سیدر فصل  4بازي غیر مشارکتی  نظریه، بیست و نهمدر فصل  3تصادفی

هـاي احتمـال و روش حـداقل     یـع توزو سـرانجام،   سـی و یکـم  احتماالت در فصل 

  .اند شدهارائه  32مربعات در فصل 

صفحه، از یک سو نشـان از ایجـاز و    200پوشش این همه مطلب در کمتر از 

کند کـه   یمبیان مطالب دارد و از سویی دیگر بر خواننده آشکار   نحوهگی در فشرد

که از نام آن پیداست، کتابی براي مراجعه  گونه همانکتاب سیدساتر و همکارانش، 

  
1- Comparative Statics 
2- Finance   
3- Stochastic   
4- Non-Cooperative Game Theory  
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بـا پوششـی گسـترده و     هـا  دسـتورالعمل و  ها فرمولاي از  گردایه. است و نه مطالعه

  .شمولی وسیع در این کتاب فراهم آمده است

سیدسـاتر و  » ریاضـیات فراتـر بـراي تحلیـل اقتصـادي     «شاید بتـوان کتـاب   

ایـن کتـاب از نظـر    . یاضـی قلمـداد کـرد   اقتصـاد ر ین کتـاب  تر جامعهمکارانش را 

مطالب ریاضی مورد نیاز بـراي دانشـجویان کارشناسـی ارشـد      همهیباً تقرپوشش، 

اسـت؛ هرچنـد   زبان بیان مطالب، محکم، دقیق و مـتقن  . دهد یماقتصاد را پوشش 

ي متعـدد، اسـتفاده از شـکل و نیـز بیـان کاربردهـاي       هـا  مثـال نویسندگان با ذکر 

از نظـر  . انـد  کـرده اقتصادي، گذار تدریجی از شهود بـه تـدریج را در کتـاب پیـاده     

دانشجو نزدیک است و ابزارهاي مناسب از نظـر رنـگ،     ذائقهآموزشی نیز، کتاب به 

گیري آموزشی از مطالب آن  اشکال مناسب، بهرهیه صفحه و ترسیم حاشقلم،  اندازه

صفحه انتهاي کتاب  پنجاهها، در  افزون بر آن، پاسخ همه تمرین. کند یمرا تسهیل 

  .ارائه شده است

جبـر خطـی   : انـد  فصل بـه شـرح زیـر تـدوین شـده      چهاردهمطالب کتاب در 

تـا   اولي هـا  به ترتیب در فصـل (یابی ایستا  مقدماتی، حسابان چند متغیره و بهینه

هاي چندگانه و انتگرال ریمـان   انتگرال  نیتز، گیري شامل قاعده الیب ، انتگرال)سوم

بـه  (، معادالت دیفرانسیل یـک متغیـره، دو متغیـره و چنـد متغیـره      )چهارمفصل (

، حساب تغییرات، نظریه کنترل یـک متغیـره و   )هفتمتا  پنجمهاي  ترتیب در فصل

فصـل  (، معـادالت تفاضـلی   )دهـم تـا  هشـتم  ي هـا  به ترتیب در فصل(چند متغیره 

اي و  هـاي نقطـه   ، توپولـوژي مجموعـه  )دوازدهمفصل (یابی گسسته  ، بهینه)یازدهم

فصـل  (و در نهایت، تناظر و قضایاي نقطه ثابت ) سیزدهمفصل (قضایاي جداسازي 

تـر اقتصـاد    شود ریاضیات مورد نیاز براي درك عمیق چنان که دیده می). چهاردهم

  .ها پوشش داده شده است الن به خوبی در این فصلخرد و ک

انجل دوالفونـت    نوشته» ي ریاضی براي اقتصاددانانها مدلو  ها روش«کتاب 

  رشـته به صورتی جامع، گسترده و تفصـیلی، ریاضـیات مـورد نیـاز بـراي محققـان       

  :کند یماقتصاد و دانشجویان این رشته را در سطح کارشناسی ارشد و دکتري ارائه 
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De la Fuente, A., "Mathematical Methods and Models for Economists", 
Cambridge University Press, 2000. 

در قسمت اول کـه  . فصل تنظیم شده است سیزدهقسمت و  سهکتاب در این 

، توابع، ها همجموعپس از بیان فصلی مشبع در مورد  به مباحث پایه اختصاص دارد،

ري و دستگاه اعداد حقیقی، در فصل دوم به فضاهاي متـري  روابط، ساختارهاي جب

فصل سوم، مروري گذرا و فشرده بر فضاهاي برداري و تبدیالت . پردازد دار می و نرم

  .گیري ارائه شده است پذیري و مشتق در فصل چهارم نیز مشتق. خطی است

یوه شـ در فصـل پـنجم،   . هـاي ایستاسـت   یـل تحلبخش دوم کتاب مخصوص 

یه تـابع ضـمنی، بـاز    قضـ یسه ایستاها بر اسـاس  مقاصاددانان در تحلیل معمول اقت

فصــل ششــم نیــز در خصــوص . تولیــد شــده کــه رویکــردي بکــر و جدیــد اســت 

سـازي ایسـتا    هاي محدب و توابـع مقعـر اسـت و فصـل هفـتم بـه بهینـه        مجموعه

هـاي ایسـتاي    یـل تحلبا این مقدمات، موضوع فصل هشتم، کـاربرد  . اختصاص دارد

کننـده، تعـادل والراسـی،     مصـرف   مسـأله هاي پیشین در تحلیل  ارائه شده در فصل

  .تعادل نش و رقابت ناکامل است

درسنامه را  هشتمتا  ششمهاي  ي مطالب فصلها سرفصلقسمت سوم کتاب، 

 پـا بـه  دوالفونت در این قسمت نیز ریاضیات و اقتصاد را . دهد یمبه خوبی پوشش 

ائه کرده و دو فصل دیگر از سیزده فصل کتاب را به کاربردهاي اقتصادي پاي هم ار

  .هاي پویا اختصاص داده است یلتحل

هــاي دینــامیکی در گونــه  یســتمسکاربردهــاي اقتصــادي  یــازدهمدر فصــل 

ي رشـد نئوکالسـیک   هـا  مدلبینی کامل و  ي پیشها مدل، IS-LMدینامیک مدل 

ي هـا  مـدل کاربردهاي ریاضیات پویا در  به سیزدهمهمچنین فصل . ارائه شده است

نصـب و مـدل رشـد نئوکالسـیک       هزینـه گذاري با  جو، رشد بهینه، سرمایهو جست

  .اختصاص داده شده است

سطح کتاب دوالفونت قدري بـاالتر از اسـتاندارد در نظـر گرفتـه شـده بـراي       

همچنین کتاب از نظـر آموزشـی   . درس اقتصاد ریاضی دوره کارشناسی ارشد است

ایـن دو  . تواند با آن ارتباط برقرار کنـد  ینمندان روان نیست و دانشجو به راحتی چ
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توان آن را به عنـوان  نهاي مثبت کتاب،  یژگیو همهشود که به رغم  یمنکته باعث 

  .مرجع اصلی درس معرفی کرد

هـاي گسسـته و پیوسـته، هـر دو در      ینامیـک دیک مزیت کتاب آن است که 

اي اسـت کـه در انتهـاي     نامـه  مزیت دیگر، پاسخ. ودش یمقسمت سوم پوشش داده 

 150بـیش از  . هاي پایان هر بخش در نظـر گرفتـه شـده اسـت     ینتمرکتاب براي 

  .ي تفصیلی آن اختصاص داردها پاسخاي دوالفونت به  صفحه 835صفحه از کتاب 

  ي اقتصاديها کینامید .2ـ3

عنوان نخست، . کنیم یمکتاب بسنده  5هاي اقتصادي به معرفی  ینامیکد  حوزهدر 

  :رونالد شون است نوشته» هاي اقتصادي ینامیکداي بر  مقدمه«کتاب 

Shone, R., "An Introduction to Economic Dynamics", Cambridge 
University Press, 2001. 

بـراي   ،موفقی از یک کتـاب درسـی در سـطح کارشناسـی      نمونه شونکتاب 

هـاي   هاي دینـامیکی بـدون توسـل بـه شـیوه      یستمساقتصادي  آموزش کاربردهاي

هـاي توضـیح داده    ینامیـک دریاضیات مورد نیاز براي فهـم  . ریاضی است  یشرفتهپ

هـاي   ینامیـک ددر عین حـال  . شده در کتاب، در حد جبر و آنالیز دبیرستانی است

ي عرضه و تقاضا و فراینـد نیـل بـه    ها مدل: ندا اقتصادي ارائه شده گسترده و متنوع

، دینامیـک تـورم و   IS-LMدر مدل تار عنکبوتی، اثر ضریب تکاثر در مـدل   تعادل

ي هـا  مدلي انحصار چندجانبه، مسیر زینی در ها مدلبیکاري در منحنی فیلیپس، 

  گسـتره ین مـالی دولـت، دانشـجو را بـا     تأمي دینامیک ها مدلانتظارات عقالیی و 

سـازي   شـبیه  چگـونگی نویسـنده  . کنـد  یمهاي اقتصادي آشنا  ینامیکدوسیعی از 

، به آسانی به خواننـده   Excelهاي ارائه شده را در محیط نرم افزار  ینامیکدعددي 

  .دهد یمآموزش 

افزون بر کتاب پیش گفته، رونالد شون کتاب دیگري با همان سبک و سـیاق  

  :تر به شرح زیر دارد ی در سطحی پیشرفتهول

Shone, R., "Economic Dynamics", Cambridge University Press, 1997. 



  اد ریاضیشناسی اقتص کتاب                                                                                               22

 

ابداع کرده  را سبک جدیدي، هاي دینامیکی یستمسبراي تدریس  ،کتاب فوق

. هـاي عـددي و یـادگیري بـه کمـک تجربـه اسـت        سـازي  شبیه است که مبتنی بر

افزارهـاي صـفحه گسـترده     گیرد چگونه به کمک نـرم  یمخواننده در این کتاب فرا 

سازي کرده و اثر تغییر پارامترها را در  هي دینامیکی را شبیها مدل، Excelهمچون 

آمـوزد چگونـه    یمـ شون در این کتاب به خواننده . تغییر شکل جواب مشاهده کند

سـازي و   هاي پیوسـته را شـبیه   ینامیکدهاي گسسته و یا تقریب گسسته  ینامیکد

  .یب کندرا تعق ها جوابیی همگراواگرایی و 

هاي دینامیکی، ایـن   یستمسآموزشی ، به عنوان یک ابزار Excelگیري از  بهره

هـاي دینـامیکی را در    یستمس 1شناسی کند تا گونه یمامکان را براي دانشجو فراهم 

هاي مسطح بیاموزد، تغییرات کمی را از کیفی باز شناسـد   یستمسین حالت تر ساده

این روش مناسب ورود به دنیاي جذاب . و تغییر مقادیر را از تغییر رفتارها جدا کند

هـاي دینـامیکی    یسـتم سکیفی معادالت دیفرانسیل است که اساس کـار در    ظریهن

  .است

فصـل تنظـیم    چهـارده شون در دو بخش و » هاي اقتصادي ینامیکد«کتاب 

. انـد  شدهو مفاهیم و در بخش دوم کاربردها ارائه  ها روشدر بخش اول، . شده است

کنتـرل آشـوب، در    هاي دینامیکی پیوسته و گسسته و مختصري در مـورد  سیستم

ي عرضه و تقاضا، صورت دینـامیکی مـدل   ها مدلدر بخش دوم، . آید یمبخش اول 

IS-LM ،ي دینـامیکی اقتصـاد بـازار در حالـت     هـا  مـدل ، دینامیک تورم و بیکاري

هـاي   ینامیـک دي رشد جمعیت، ها مدلهاي منعطف،  یمتقها و  یمتقچسبندگی 

در  3پـوش  ي هـم هـا  نسـل و مـدل   2ذیري از منابع طبیعی تجدیدپور بهرهمربوط به 

  .اند شدهبخش دوم کتاب ارائه 

ي تحلیلــی و جبــري تحلیــل هــا روشاز نظــر میــزان ورود، عمــق و پوشــش 

ي هـا  کتـاب هاي دینامیکی گسسته و پیوسته، کتاب شـون، در مقایسـه بـا     سیستم

هـوي و همکـارانش و دوالفونـت تفصـیل      ،)شـود  یمکه در ادامه معرفی (گاندولفو 
  

1- Typology 
2- Renewable 
3- Overlapping Generations 
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هاي  يساز ي تحلیلی و جبري در این کتاب مکمل شبیهها روش. ر کمتري داردبسیا

و به تدریج به کمک نـرم   Excelعددي و آنالیز کامپیوتري است که ابتدا در محیط 

  .شود یمآموزش داده  Mathematicaو  Mapleتري چون  افزارهاي پیشرفته

مـدیو و   شـته نو» هـاي غیرخطـی   ینامیکداي بر  مقدمه«عنوان بعدي، کتاب 

ي آخر کارشناسی ارشد و سال اول دکتـراي  ها سالالینز است که براي تدریس در 

  :اقتصاد تنظیم شده است

Medio, A. and M. Lines, " Nonlinear Dynamics: A Primer", Cambridge 
University Press, 2001. 

ی و اول و دوم بـه مفـاهیم مقـدمات    هـاي  با اختصاص فصل مدیو و الینز کتاب

. شـود  یمـ هاي غیرخطی  ینامیکددوم وارد  هاي خطی، از فصل ینامیکدمروري بر 

 و 1هـاي پایـا   مجموعـه . شود یمهاي دینامیکی در فصل سوم بحث  پایداري سیستم

در  3ي محلـی هـا  انشعابو  چهارمدر فصل  2ي تناوبی و شبه تناوبیها مدلرباینده، 

هـاي   هاي آشوبناك و رباینده موعهنیز به مجششم فصل . شوند یمارائه  پنجمفصل 

هـا   ، فراکتال4، نماهاي مشخصههفتمنویسندگان در فصل . آشوبناك اختصاص دارد

رویکـرد   نهـم انتقال به آشـوب، در فصـل    هشتمو مدارهاي هموکلینیک، در فصل 

هـاي قطعـی و فراینـدهاي تصـادفی را معرفـی       ، سیسـتم دهمارگودیک و در فصل 

  .کنند یم

هاي غیرخطـی اسـت کـه توسـط      ینامیکدینز متنی در مورد کتاب مدیو و ال

نوشته شده ) و اغلب اقتصادي(غیر ریاضیدانان براي مخاطبان با پیشینه غیرریاضی 

از ایـن نظـر، کتـاب آنهـا بـراي مخاطـب       . تـرین ویژگـی آن اسـت    است و این مهم

ت، شامل تعریف، قضیه، اثبـا (کالسیک ریاضی  متوناي از ساختار معمول  یرحرفهغ

  .دهد یمرا به منابع دیگر ارجاع  ها اثباتفارغ است و بیشتر ) نتیجه

کنـد   ینمبرقرار  وثیقیدر مقابل این ویژگی، کتاب بین تئوري و کاربرد پیوند 

و خواننده به جز در موارد انگشت شماري از کاربردهاي اقتصادي، از لذت تجهیز به 
  

1- Invariant 
2- Quasi Periodic 
3- Local Bifurcations 
4- Characteristic Exponents 
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ود نسـبت بـه سـازوکارهاي    ابزارهاي ریاضی پیشـرفته در تعمیـق فهـم و درك خـ    

به جز تحلیل ریاضی سه مثال اقتصادي مربوط بـه  . برد ینمحظی  ها مدلاقتصادي 

بـه عنـوان مثـال    (ایند نیل بـه تعـادل در مـدل شـبه دینامیـک تـار عنکبـوتی        فر

هـاي تعـادلی در مـدل     یمـت قها به  یمتقو فرایند همگرایی ) هاي خطی ینامیکد

بــه عنــوان دو مثــال از (رشــد نئوکالســیک تعــادل عمــومی والــراس و نیــز مــدل 

  .شود ینم، ردپایی از اقتصاد در کتاب دیده )هاي غیر خطی ینامیکد

متنـی خوانـدنی   » هـاي غیرخطـی   ینامیکداي بر  مقدمه«با این حال، کتاب 

مندند،  آشوب عالقه  نظریه، مدیو و الینز براي دانشجویانی که به به خصوصاست و 

  .کنند یمبه دنیاي عجیب رفتارهاي آشوبناك فراهم  یچه مناسبی براي وروددر

 نوشـت » هـاي اقتصـادي   ینامیـک دکتـاب  «عنوان بعـدي در ایـن سرفصـل،    

  :جیانکارلو گاندولفو است

Gandolfo, G., "Economic Dynamics", Springer, 1997. 

جامع اسـت زیـرا بـه    . ساده و سرشار از تفصیل است نسبتاًکتاب فوق، جامع، 

ي هـا  روشبه طور غیرمعمول وسـیعی از    مجموعهاین کتاب ... « سنده، اعتراف نوی

هـاي   ینامیـک دگاندولفو سـعی کـرده اسـت در پوشـش      .»شود یمریاضی را شامل 

جامعیـت در کنـار   . اقتصادي چیزي را فروگذار نکند و مبحثـی را از قلـم نینـدازد   

هاي اقتصادي  ینامیکدنویسنده در توضیح . ین شده استتأمسادگی، در این کتاب 

یشـرفته ریاضـی را پـیش نیـاز فهـم      پیچ موضـوع  هـ از مفاهیم اولیه شروع کرده و 

  .مطالب ارائه شده فرض نکرده است

ی گسـترده از  المعـارف  ةدایرصفحه،  675فصل و  27قسمت،  سهاین کتاب در 

، معـادالت  )فصـل  9شـامل  (موضـوع قسـمت اول   . هـاي اقتصـادي اسـت    ینامیکد

ویسنده در این قسمت، خواننده را گام بـه گـام بـا معـادالت     ن. تفاضلی خطی است

بـا سـیر   . شـوند  یمهاي ریاضی ارائه  یکتکنکاربردها در کنار . کند یمتفاضلی آشنا 

ي اقتصـادي نیـز بـه تناسـب پیچیـده      هـا  مـدل کتاب از مباحث ساده به پیچیـده،  

و تفاضـلی   پایان بحث گاندولفو در این قسمت، دستگاه معادالت همزمان. شوند یم
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 1آن در تحلیل فرایند نیل به تعادل در مدل کورنو از بازار انحصار چندجانبه کاربرد

  .است IS-LMل در مد 2و نیز کاربرد ضریب تکاثر

 معــادالت. معــادالت دیفرانســیل خطــی، سرفصــل بخــش دوم کتــاب اســت 

 آنهادي باال، همراه با کاربردهاي اقتصا  مرتبهو مسطح اول،   مرتبهدیفرانسیل خطی 

نویسنده، در پیشبرد همزمان . اند شدهفصل در این بخش از کتاب ارائه  نهدر قالب 

نظیـري،   دسـتی کـم   تئوري و کاربرد در ایـن بخـش و نیـز بخـش اول، بـا گشـاده      

ي ها مدلهاي دینامیکی خطی پیوسته را در همگرایی  کاربردهاي اقتصادي سیستم

تا مدل رشد سولو، مدل شـتاب   4کبوتیعرضه و تقاضا، مدل تار عن 3شبه دینامیکی

، پایـداري مـدل تعـادل عمـومی     6هـاي پایدارسـازي   یاسـت س، تحلیل 5ساموئلسون

MRWو مدل سرمایه انسانی  7والراس
  .آوري کرده است ، جمع8

ي را در بخش سوم کتـاب  اقتصادهاي  ینامیکدگاندولفو مباحث پیشرفته در 

فصل اول از این بخـش بـه توضـیح    دو . فصل ارائه کرده است هشتخود، در قالب 

ي رشد ها مدلتعادل زینی در . اختصاص دارد 9پایداري تعادل و مفهوم تعادل زینی

ي انتظـارات عقالیـی، بـا    هـا  مـدل از قبیل مدل رشد رمزي و لوکاس و نیز  10بهینه

در فصـل  . اند شدهتاب توضیح داده ک بیست و دوم تفصیل در خور توجهی در فصل

بـه   بیسـت و چهـارم  و در فصـل   11وضیح روش پایداري لیاپانوف، به تبیست و سوم

و معـادالت شـکار و    12دورهاي حـدي . هاي غیرخطی پرداخته شده است ینامیکد

  .اند شدهنیز در این فصل ارائه  13شکارچی لوتکا ـ ولترا

  
1- Oligopoly 
2- Multiplier 
3- Pseudo Dynamics 
4- Cobweb Model 
5- Samuelson's Accelerator Model 
6- Stabilization Policy 
7- Walrasian General Equilibrium Model 
8- Mankiw-Romer-Weil 
9- Saddle Point 
10- Optimal Growth 
11- Liapanov 
12- Limit Cycles 
13- Lotka-Voltra 
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هاي پیچیده و معادالت مختلط تفاضلی ـ دیفرانسیل  ینامیکدانشعاب،   نظریه

تشـریح   بیسـت و هفـتم  و  بیسـت و ششـم  ، بیست و پـنجم ي ها فصلبه ترتیب در 

ها چندان جذاب نیسـتند   ي اقتصادي ارائه شده در این فصلها مدلمعدود . اند شده

  .اقتصاد تعلق ندارند 1و به جریان اصلی

ــات    ــار از جزئی ــیلی و سرش ــث، تفص ــدولفو در توضــیح مباح ــم گان ــاًقل  بعض

کننده و  بک کتاب تا حدي کسلسرعت پیشرفت، بسیار کند و س. ي استضرورغیر

در همان حال، کتاب از نظر آموزشی به راحتی قابل دنبال کردن و . استآور  ماللت

مند و بـا حوصـله، بیشـتر مطالـب      براي دانشجوي عالقه. خودکفاست زیادي تا حد

همچنـین کتــاب مشــحون از  . کتـاب بــدون نیـاز بــه معلــم قابـل فراگیــري اســت   

  .اند شدهدر انتهاي کتاب آورده  نهاآهایی است که پاسخ  ینتمر

 هـاي  ینامیـک دمزیت دیگر کتاب گانـدولفو آن اسـت کـه هرچنـد خواننـده،      

کنـد،   یمـ اول آغاز   مرتبهین معادالت تفاضلی خطی تر سادهاقتصادي را با فراگیري 

هـاي   ینامیـک دهـاي دینـامیکی همچـون     سیسـتم   یشرفتهپاما کتاب را با مباحث 

آشوب و کاربردهاي اقتصـادي    نظریهانشعاب،   نظریهتاري، غیرخطی، پایداري ساخ

  .برد یمبه پایان  اهآن

 نکتـه . سطح کتاب براي دانشجویان کارشناسی ارشـد بسـیار مناسـب اسـت    

برانگیز آن است که به رغـم تفصـیل و گسـتردگی مطالـب کتـاب، نویسـنده        سؤال

از . صاص داده استسازي پویا اخت ي بهینهها روشصفحات بسیار کمی را به توضیح 

ي رشد اقتصادي انتخاب ها مدلسازي پویا، اغلب از  ي بهینهها مثالنظر کاربرد نیز 

هاي دینـامیکی گسسـته و پیوسـته، در     همچنین پوشش همزمان سیستم. اند شده

سازي پویا مخـتص   و کاربردهاي بهینه ها روشسازي پویا دنبال نشده است و  بهینه

  .اند یوستهپي ها مدل

نوشته اُدد گالور، معرفـی تفصـیلی و   » هاي دینامیکی گسسته سیستم« کتاب

هاي دینامیکی گسسته قطعی خطی و غیرخطـی   در عین حال جمع و جور سیستم

هـا و   مرتبه اول و چند بعدي، به زبان نسبتاً سـاده و بـا اسـتفاده گسـترده از مثـال     
  

1- Main Stream 
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حسـابان و جبـر    ریاضیات مورد نیاز براي درك مطالب کتاب،. نمودارهاي گویاست

  نظـر   به رغم آنکه نویسنده کتـاب، اقتصـاددانی برجسـته و صـاحب    . ماتریسی است

خصوص در حوزه رشد اقتصادي است، ولی نشانی از این دانش عمیـق در بیـان     به

هــاي گسســته در  خصــوص معرفــی کاربردهـاي گســترده دینامیــک   مطالـب و بــه 

ل، کتـابی خوانـدنی و در حیطـه    با این حـا . شود هاي رشد اقتصادي دیده نمی مدل

  :مشخصات کتاب به قرار زیر است. خود تقریباً بدون هماورد است

Galoe, O., "Discrete Dynamical Systems", Springer, 2007 

  یابی  بهینه .3ـ3

 ي بسـیاري هـا  کتـاب ، یـابی و کـاربرد آن در اقتصـاد     اقتصاددانان، در مـورد بهینـه  

شوند، براي  یمدر ادامه معرفی  آنها، که شماري از ها تابکبسیاري از این . اند نوشته

دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد ریاضی به عنوان کتاب راهنما، کتاب درسی یـا  

  :اند یهتوصبیشتر قابل  مطالعهي براي رجوع و مآخذ

Chiang, A., "Elements of Dynamic Optimization", McGraw-Hill, 1992. 
Dixit, A., "Optimization in Economic Theory",2nd ed., Oxford University 
Press, 1990. 
Intriligator, M., "Mathematical Optimization and Economic Theory", 
Prentice-Hall, 1971. 
Kamien, M., and N. Schartz, "Dynamic Optimization: The Calculus of 
Variations and Optimal Control in Economics and Management", 2nd ed, 
North-Holland, 1991. 
Leonard, D. and N.V. Long, "Optimal Control Theory and Static 
Optimization in Economics", Cambridge University Press, 1992. 
Seierstard, A. and K. Sydsaeter, "Optimal Control Theory with 
Economic Applications", North-Holland, 1987. 

ي هـا  کتـاب چیانگ از  ي »یابی پویا اصول بهینه«از میان عناوین فوق، کتاب 

این کتاب، توسط » حساب تغییرات«قسمت . یابی پویاست  مطرح و مرجع در بهینه

توسط نشر نی چاپ شـده   1377و عباس شاکري ترجمه و در سال اهرابی  فریدون

 ترجمـه گفتـار   که توسط مترجمـان در پـیش  » کنترل بهینه«قسمت   ترجمه. است
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  .قسمت اول وعده داده شده است، به بازار عرضه نشده است

  ي اقتصادي ها کتابپیوست  .4

کنـیم کـه    یمـ در اینجا یک کتاب اقتصاد خرد و یک کتاب اقتصاد کـالن معرفـی   

ـ   هـا  سرفصـل تا حد زیـادي   آنهاپیوست ریاضی هر یک از  راي ي اصـلی ریاضـیات ب

  نظریـه «پیوسـت ریاضـی کتـاب    . دهنـد  یمـ اقتصاد خرد و اقتصاد کالن را پوشش 

کالل و همکارانش، مروري فشرده و در عین حال عمیق بر  مس نوشته» اقتصاد خرد

  :برخی مباحث ریاضی مورد نیاز در اقتصاد خرد پیشرفته است

Mas-Colell, A., M.D. Whinston and J.R. Green, "Microeconomic 
Theory", Oxford University Press, 1995. 

هـاي   ي معـین، مجموعـه  هـا  فرمبه خصوص در مورد توابع مقعر و شبه مقعر، 

هاي جداکننده، توابع هموتتیک، قضایاي تـابع ضـمنی، تـابع     صفحه محدب و فوق

ي قابل خذأم این کتابهاي فشرده،  معکوس و نقطه ثابت، توابع پیوسته و مجموعه

یابی   بهینه  زمینههمچنین در . انشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد استرجوع براي د

پوش، متن فـوق دقیـق، مـوجز و مسـتحکم       یهقضایستا، اعم از مقید و غیرمقید و 

که بگذریم، متن اصلی کتاب نیز از آنجا کـه کاربسـت سـاختارها،     پیوستاز . است

ن مفاهیم اقتصـاد خـرد   ي ریاضی ارائه شده در پیوست در میاها چارچوبمفاهیم و 

  .قتصاد، آموزنده و الهام بخش استدانشجویان ااست، براي 

رشد «اقتصاد رشد، پیوست ریاضی کتاب  به خصوصاقتصاد کالن و   حوزهدر 

رابرت بارو و ژاوي ساالي مارتین، یک دوره کامل و در عین حال مـوجز  » اقتصادي

  :یابی و دینامیک اقتصادي است بهینه

Barro, R. and X. Sala-i-Martin, "Economic Growth", 2nd ed., MIT 
Press, 2004. 

 يهـا  روشصـفحه، مفـاهیم و    55نظیـري در   نویسـندگان بـا هنرمنـدي کـم    

هــاي اقتصــادي را در اختیــار  ینامیــکدبــراي فهــم  ریاضــی مــورد نیــاز  یشــرفتهپ

لی ي اصـ هـا  روشهـدف نویسـندگان، گـردآوري    د هر چنـ . اند دادهخوانندگان قرار 
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در دسـترس    مجموعـه ریاضی مورد استفاده در کتاب رشد اقتصادي آنان، در یـک  

ــا حاصــل دوره  ــل از  اســت، ام ــا روشاي کام ــراي درك  ه ــاز ب ــورد نی ي ریاضــی م

نظر و کاربرد   حوزههاي اقتصادي، توسط دو تن از پیشگامان این رشته در  ینامیکد

  .است

ي پیوسته، ها مدلسازي پویا در  سازي ایستا، بهینه معادالت دیفرانسیل، بهینه

مباحثی در جبر ماتریسی و در نهایت، برخی نتایج مفید در حسـابان دیفرانسـیل و   

در توضـیح  . دهند یمانتگرال، مطالب پیوست کتاب بارو و ساالي مارتین را تشکیل 

اول و دستگاه معـادالت دیفرانسـیل ـ      مرتبهمعادالت دیفرانسیل ـ اعم از معادالت  

  .اند شدهصورت مکمل یکدیگر ارائه  به 2و ترسیمی 1ي تحلیلیها روش

تـرین نکـات مـورد     یديکلصفحه،  7بخش دوم کتاب در عین موجز بودن در 

  مطالـب در ایـن بخـش،     ارائـه  نحـوه . سازي ایستا را ارائه کرده اسـت  ینهبهنیاز در 

مـورد  اي است که انتقالی آرام و طبیعی به مطالب بخش بعـدي کتـاب در    به گونه

بخـش مزبـور، متنـی جـامع و خودکفـا در مـورد       . سازي پویا را تسهیل کنـد  بهینه

ي پیوسته است که مباحث مطرح در این درس در مورد ها مدلسازي پویا در  بهینه

  .دهد یمسازي پویا را به خوبی پوشش  بهینه

شـدنی، در   هـاي قطـري   یسمـاتر سـازي   مقادیر ویژه و الگوریتم قطري  مسأله

در . اي در بخش چهارم ارائه شده اسـت  یجاز و اختصار، به صورت هنرمندانهنهایت ا

  یهقضـ تابع ضمنی،   یهقضي اصلی حسابان شامل ها روشاي از قضایا و  پایان، گزیده

یه اساسـی حسـابان و   قضـ گیـري جـزء بـه جـزء،      هوپیتـال، انتگـرال    قاعـده تیلور، 

  .ه ارائه شده است، در بخش پنجم این مجموعها انتگرالگیري از  مشتق

 هسـته مـرتبط بـا    هـا  مثال. زبان نگارش این مجموعه جذاب و خواندنی است

سـطح  . و غیراثبـاتی اسـت   3ند و سبک نگـارش، شـهودي  ا اقتصاد کالن و دینامیک

بـا ایـن حـال، نویسـندگان در     . مطالب مناسب دانشجویان کارشناسی ارشـد اسـت  

اي، بـه اثبـات مطالـب     موعـه طبیعـت چنـین مج   بنـا بـر  تدوین پیوست مورد نظر، 
  

1- Analytical 
2- Graphical 
3- Intuitive 
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پوشش، منحصر به ریاضـیات    حوزههمچنین متن، فاقد تمرین است و . اند نپرداخته

مورد نظر بـه    مجموعهبه این دلیل، . رشد اقتصادي است  نظریهمورد نیاز براي فهم 

درسـنامه،   هشـتم تـا   ششـم هـاي   عنوان متن مکمل و کمک درس متناظر با فصل

  .توان به عنوان متن اصلی به آن تکیه کرد ینمبسیار مناسب است ولی 

  ي اقتصادي با زبان ریاضیها کتاب .5

اقتصادي که توسط اقتصاددانان و بـراي    یشرفتهپهاي  شمار درخور توجهی از کتاب

خواننـده در ایـن   . نـد ا يکاربرد، در عمل متون ریاضی اند شدهاقتصادخوانان نوشته 

اقتصـاد    حـوزه در  هـا  کتـاب غالب این . آموزد یم ، اقتصاد را به زبان ریاضیها کتاب

ین و تـر  متقـدم دبرو باشـد کـه   » ارزش  نظریه«شاید استثنا در این میان، . ندا کالن

  :است اقتصاد خرد حوزهماندگارترین اثر در 

Debreu, G., "Theory of Value", Wiley, 1959. 

ین انـواع آن؛  تـر  نـاب آن هم از  ،دبرو از یک نظر، ریاضیات محض است  نوشته

، »ارزش  نظریـه «از سـوي دیگـر،   . نویسی و اطنـاب کـالم   زیاده گونه لفاظی، هیچ بی

هـر آنچـه در   . اصلی اقتصـاد معاصـر اسـت     هستهپردازي اقتصادي و  شاهکار نظریه

سـازي   و دبـرو نظریـه   1تعادل عمـومی ارو   نظریهاقتصاد خرد و کالن، پس از   حوزه

ت تناوري اسـت کـه ایـن دو معمـار اقتصـاد جدیـد       یی از درخها شاخهشده است، 

  .اند و در این میان، کتاب دبرو از اثرگذارترین سنگ بناهاي این مسیر است رویانیده

اقتصـاد کـالن در ادامـه معرفـی       حوزهیی که در ها کتابکتاب دبرو به عالوه 

یـان  که اقتصاد را به زبان ریاضـی ب  است شوند، توسط اقتصاددانانی نوشته شده یم

هاي اقتصادي را چیـزي   کنند و آنجا که پاي تحلیل نظري در میان است، نظریه یم

  :بینند ینمي منسجم ریاضی ها گزارهاي از  جز مجموعه

Acemoglu, D., "Introduction to Modern Economic Growth", Princeton 
University Press, 2009. 
Canova, F., "Methods for Applied Macroeconomic Research", Princeton 
University Press, 2008. 

  
1- Kennet Arrow 
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Ljungqvist, L. and T. Sargent, "Recursive Macroeconomic Theory", 
MIT Press, 2004. 
Sargent, T., "Dynamic Macroeconomic Theory", Harvard University 
Press, 1987. 
Stokey, N, and R. Lucas with E. Prescott, "Recursive Methods in 
Economic Dynamics", Harvard University Press, 1989. 
Turnovsky, S., "Methods of Macroeconomic Dynamics", MIT Press, 
2000. 

، چنـان کـه نویسـنده نیـز در     »اي بـر رشـد اقتصـادي جدیـد     مقدمه«کتاب 

. تصادي تفاوت داردي اقها کتابپیشگفتار اذعان کرده است، از نظر نگارش با سایر 

هـاي ارائـه    نتایج و یافته  همهعاصم اوقلو در این کتاب، خود را مقید کرده است که 

ایـن تعمـد، هـر چنـد     . شده در کتاب را یا اثبات کند و یا به تفصیل توضـیح دهـد  

کرده است ولی از سویی دیگر مرز ) صفحه 1000نزدیک به (کتاب را بسیار حجیم 

کتـاب عاصـم اوقلـو از ایـن     . اقتصاد نظري را برداشته استبین ریاضیات تحلیلی و 

ي هـا  راهآنالیز ریاضی یکـی از  «: رابرت لوکاس است که گفتهنظر، مصداق بارز این 

اقتصاد نظـري چیـزي   ] اساساً. [این تنها راه است. متعدد بیان اقتصاد نظري نیست

  .»باقی فقط حرف و حدیث است. جز آنالیز ریاضی نیست

پویـا ماننـد     یشـرفته پاصـلی مباحـث اقتصـاد ریاضـی      هستهیل، به همین دل

ریـزي پویـاي    و برنامـه ) هفـتم فصـل  (، کنترل بهینه )ششمفصل (ریزي پویا  برنامه

. انـد  شدههایی مستقل در متن کتاب ارائه  ، به عنوان فصل)شانزدهم(تصادفی فصل 

آنـالیز  «خود، به  هاي انتهاي کتاب افزون بر این، عاصم اوقلو سه فصل را در پیوست

هاي  يباز«و » معادالت دیفرانسیل عادي«، »یابی  ریاضی و کاربردهاي آن در بهینه

  .اختصاص داده است» پویا

اي، پیوستگی  هاي نقطه در فصل نخست از پیوست ریاضی، توپولوژي مجموعه

هـا و   ، تابع معکوس و تابع ضمنی، تحدب مجموعـه ثابتتوابع، تناظر، قضایاي نقطه 

در فصل بعد، معادالت دیفرانسـیل خطـی،   . ر و شبه تقعر توابع، ارائه شده استتقع

ــتگی و       ــایی، پیوس ــود، یکت ــی، وج ــیل خط ــادالت دیفرانس ــعی مع ــل موض تحلی

در نهایت، فصـل  . اند شدهي معادالت دیفرانسیل پوشش داده ها جوابپذیري  مشتق
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  .پذیري کامل اختصاص دارد با مشاهده 1هاي تکراري يبازآخر به 

 آنهابراي . معرفی شد) 1994(از این مجموعه، کتاب هامیلتون  8ـ2در بخش 

ي سري زمانی در اقتصـاد کـالن   ها روشکه کتاب مزبور را به درستی کتاب مرجع 

ي هـا  روش«توان داد که کتـاب   یمدانستند، این نوید را  یمتجربی و اقتصادسنجی 

تر اقتصاد  حث جدیدتر و پیشرفتهفابیو کانووا مبا» تحقیق در اقتصاد کالن کاربردي

یف کتاب هامیلتون چندان متداول نبودنـد، در یـک   تألکالن تجربی را که در زمان 

 2005آورده است؛ مباحثی که از سال  گرد همبسیار غنی، عمیق و جامع   مجموعه

مرکزیـت  ) DSGE( 2ي تعادل عمومی تصادفی پویـا ها مدلحول  عمدتاًبه این سو، 

  .اند یافته

 چگـونگی کاربسـت   دربـاره ب کـانووا متنـی پیشـرفته، منسـجم و دقیـق      کتا

. تحلیلی ـ در اقتصـاد کـالن اسـت     واعم از آماري، محاسباتی  ي کاربردي ـها روش

یـه  بقدهـد و   یمـ تشـکیل   DSGEي ها مدلاصلی کتاب را توضیح و کاربرد  هسته

  .اند شدهمرکزي سامان داده  هستهمباحث حول این 

و رویکرد نویسـنده در طـرح مباحـث،     آنهالب، روش بیان سرفصل مطا نظراز 

 هـایی  پـژوهش عطـف   نقطـه تـوان   یمـ این کتـاب را  . بدیع است کامالًکتاب کانووا 

، تـر  منعطفي ها روش، 3سنجی ي کالنها مدلمعرفی کرد که پس از اشباع ظرفیت 

قـراري  را بـراي بر  4تر و در عین حال سازگارتر با مبانی خرد اقتصاد کـالن  يکاربرد

انتشار کتاب . مندان اقتصاد کاربردي معرفی کردند به عالقه ،پل بین نظریه و تجربه

هـا را   ه یافتـه عصاراي است که  هاي قبلی به نقطه اعالم عمومی نیل پژوهش کانووا،

  .کند یموجود دارد، در یک کتاب جامع معرفی  آنهاکه اجماع نسبی نسبت به 

تجربـی، رویکـردي متمـایز بـا سـه رویکـرد       کانووا براي تدریس اقتصاد کالن 

رویکـرد آمـاري ماننـد هـامیلتون     ) الـف : گیرد یمدر پیش  را متداول در عصر خود

رویکـرد  ) و ج) 2004(رویکرد تحلیلی مانند لینگویسـت و سـارجنت   ) ؛ ب)1994(
  

1- Repeated Games 
2- Dynamic Stochastic General Equilibrium 
3- Macroeconometric Models 
4- Micro Founded Macroeconomics 
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  ).2002( 2رو میراندا و فاکل) 1998( 1عددي و محاسباتی مانند جود

یشـرفته کتـاب کـانووا، معرفـی آن بـه دانشـجویان       پبا توجه به سطح بسـیار  

اقتصاد، تنها به این علت است که آنـان کـه بـه کـاربرد ریاضـیات       ارشد یکارشناس

، با مراجعه به این کتـاب و تـورق آن،   مندند عالقهپیشرفته در اقتصاد کالن تجربی 

  .دهی مطالعات بعدي خود ایده بگیرند براي سمت

لینگویسـت و سـارجنت، از     نوشـته » بازگشـتی اقتصـاد کـالن     نظریه«کتاب 

ي ریاضـی پیشـرفته را بـا    هـا  روشي اقتصاد کـالن اسـت کـه    ها کتابین متأخرتر

این . ي اقتصاد کالن به کار گرفته استها مدلی بسیار در ارائه و تحلیل دست گشاده

ریـزي پویـا ـ در حالـت      کتاب، یک دوره نسبتاً کامل اقتصاد کالن با تکیه بر برنامه

  .هاي زمانی است يسري بازگشتی و ها روشیت ـ مبتنی بر قطعقطعی و عدم 

پوشش مباحث جدید اقتصاد کالن و نیـز اسـتحکام مطالـب و      گسترهاز نظر 

نظیر باشد، ولی بـا   یبنظیر و شاید  ها، کتاب لینگویست و سارجنت کم یلتحلعمق 

برداري از  که قابلیت بهره اي در نگارش آن به کار رفته وجود این مزایا، بیان پیچیده

فنـی  به عالوه، رویکرد نویسندگان در طـرح مطالـب، بسـیار    . کند یمآن را مشکل 

ایـن کتـاب،     ارائـه چنان که به قول اندرو آتکیسون، لینگویست و سارجنت با  ،است

  .اند کردهمطالب اقتصاد کالن را براي ده سال بعد وضع  استاندارد بیان

سارجنت، یادگـار دورانـی اسـت کـه      نوشته» ن پویانظریه اقتصاد کال«کتاب 

ما به ازاي این غلبه آن . اقتصاد کالن بود  عرصهانتظارات عقالیی، گفتمان غالب در 

آنالیز تابعی،  آنهاریزي پویاي تصادفی و به تبع  است که فرایندهاي تصادفی و برنامه

بـه فراخـور    .باشـد یشرفته اقتصاد کـالن  پریاضیات غالب براي فهم و بیان مباحث 

ریـزي پویـا و    را به توضیح برنامـه ) اولفصل (همین نیاز، سارجنت یک فصل کامل 

همچنین در این کتاب، پیوسـتی در  . ي کنترل تصادفی اختصاص داده استها مدل

تمـام   ،اما بی اغـراق . مورد آنالیز تابعی و کاربردهاي آن در اقتصاد کالن وجود دارد

ریزي پویاي  اربردهاي آنالیز تابعی به طور عام و برنامهکتاب سارجنت، مشحون از ک
  

1- Judd, K., "Numerical Methods in Economics", The MIT Press, 1998. 
2- Miranda, M. and P.Fackler, "Applied Computational Economics and Finance", The  

MIT Press, 1998.  
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  .تصادفی به طور خاص، در اقتصاد کالن است

که با همکاري ادوارد » هاي اقتصادي ینامیکدي بازگشتی در ها روش«کتاب 

اعـالي کتـابی    نمونـه پرسکات، توسط نانسی استوکی و رابرت لوکاس نوشته شده، 

گفتار توضیح  ان در پیشمؤلف. ن ریاضیات ناب استمملو از نظریات اقتصادي به زبا

دو یا سه فصل را به مقـدمات ریاضـی اختصـاص     اند داشتهدهند که نخست بنا  یم

یی از اقتصـاد بپردازنـد کـه    هـا  حـوزه ی کتاب، به تفصیل به توضـیح  در باقدهند و 

 اند که هیافتدریف کتاب، تألاما در فرایند . آید یمبه کار  آنهاي بازگشتی در ها روش

سازي این ایده، مستلزم آن است که از خواننده بخواهنـد یـا بیشـتر نتـایج و      پیاده

 و یا یک دو جـین کتـاب ریاضـی را همـواره در کنـار     بسته بپذیرد  چشمها را  یافته

از آنجا که هیچ یـک از ایـن دو گزینـه پـذیرفتنی نیسـت،      . خود داشته باشد دست

ي ریاضـی در بیـان   هـا  روشریزند و کـاربرد   یمنویسندگان ساختار کتاب را به هم 

آمیزند که حاصل، شاهکار بی بدیلی اسـت   یمهاي اقتصادي را چنان در هم  موضوع

  .به این سو، جایگزینی براي آن پیدا نشده است 1989که از سال 

ي بازگشتی باید بخشی از جعبه ابزار تحلیل هر ها روش«نویسندگان معتقدند 

و نـه  ] ریاضـی ي [ هـا  روشنه «به درستی بر این باورند که  اآنه .»اقتصاددان باشد

و هدف  »اند ارائه نشده کنار هم مند نظام، تاکنون به شکلی ]ي اقتصادي[کاربردها 

  .را عملی کنند امتزاجیقاً این دقایشان از تدوین کتاب فوق آن است که 

اي ي ریاضی ارائـه شـده و کاربردهـ   ها روشکتاب برحسب توالی منطقی این 

آن بوده است که در  ،؛ زیرا هدف نویسندگاناند شدهاقتصادي ذیل هر روش معرفی 

ي تحلیلـی  هـا  روشبـر   ،بـه جـاي محتـواي اقتصـادي     یف کتاب، تمرکز خود راتأل

  .بگذارند

سـازي عـدم    مستلزم مدل آنهاي که درك اقتصاددر باب آن بخش از نظریات 

اندازه، به سـرعت،    نظریه«اورند که قطعیت و نااطمینانی است، نویسندگان بر این ب

گذاري  سرمایه«اي که  به گونه »شود یمبه زبان استاندارد اقتصاد نااطمینانی تبدیل 

  .»انجامد یمبه بازده عظیمی  ،اندازه  نظریهاندکی در 
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ریـزي پویـا در    ي برنامـه ها روشکانون اصلی کتاب استوکی و لوکاس، توضیح 

وسـیعی از مباحـث    گسـتره کاربردهـاي آن در  غیرقطعـی و  هاي قطعـی و   یتوضع

  .اقتصادي است

موفقی از بازنویسـی بخـش    کامالً نمونه، »ي اقتصاد کالن پویاها روش«کتاب 

فسـکی در  ترنو. اصلی اقتصاد کالن به زبان ریاضـی اسـت    هستهاي از  قابل مالحظه

هـا و   نظیـر، ریاضـیات پیشـرفته را در خـدمت بیـان ایـده       این کتاب، با مهارتی کم

، وي این رویه را در توضیح سـه نسـل از   عالوهبه . گیرد یمهاي اقتصاد کالن  نظریه

ي سـنتی  هـا  مـدل کنـد؛   یمـ ي اقتصاد کالن با مهارت و هنرمندي تمـرین  ها مدل

  .1اي ي بین دورهها مدلي انتظارات عقالیی و ها مدلاقتصاد کالن، 

اول در   مرتبهنسیل یه کتاب ترنوفسکی در کاربست دستگاه معادالت دیفراتک

ي هـا  ضـعف و  هـا  قـوت نشـان دادن   همچنـین  ي اقتصـاد کـالن و  هـا  مدلتوضیح 

هاي جـذاب اقتصـاد    ي قطعی و تصادفی دینامیک ریاضی در توضیح پدیدهها روش

کـاربرد فربـه     حـوزه روش، نحیف و در   حوزهبر این اساس، کتاب او در . کالن است

  .است

  
1- Intertemporal 
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