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 پيشگفتار

 

زنـدگی، زمینـه    مختلـف های  و نقش آفرینی آن در عرصه 2۴در قرن  به ویژهتحوالت علم اقتصاد 
. پـ  از درک اهمیـت منـافع بـین     آورده اسـت ون آن را فـراهم  مطالعات جدیدی در ابعاد گونـاگ 

هـای   ، توجه چند برابری به تولیـد یافتـه  2۴و دهه اول قرن  24های آخر قرن  ای اقتصاد در دهه رشته
ــ  ــین عناصــر پای ــه  244۴ – 24۴4. بــروز بحــران گرفتــه اســتی آن صــورت ا هاقتصــادی و تبی زمین

. در ابعاد نظری و سیاستی اقتصاد را فـراهم نمـود   ای جانبه همهجدیدتری برای بررسی و یا بازنگری 
 حتّاحاضر قدرت و اهمیت رشته اقتصاد از وضع سنتی آن فراتر رفته و مطالعه آن  در حال از این رو

. در عصر جهانی شدن اقتصـاد،  یافته استها ضرورت  دیگر رشته مندان عالقهبرای صاحب نظران و 
باطات مدرن، عصر انقـالب الکترونیـک، عصـر تولیـد محورهـای      عصر انفجار اطالعات، عصر ارت
و عصـر تحـول در تحـول، جایگـاه      وری بهـره بی نظیر تولیـد دانـش در    دانش بنیان و نقش عظیم و
تواند در شناخت  ترین ابعادی که می گردد. یکی از اصلی تر می تر آن ضروری اقتصاد و درک عمیق
متدولوژیک این رشـته  فلسفی و ا به هم پیوند دهد، مباحث مختلف ر مندان عالقهعمیق علم اقتصاد 

و با همت انتشارات نشر آماره و مدیر دانش دوست آن جناب آقای نوع پرست از این رو باشد.  می
ترجمه مقاالت  این کتاب های برخی از فصل. الزم به ذکر است که گردد میمنتشر مجموعه حاضر 
تـألیف در   هـا  آنباشـد و تعـدادی دیگـر از     اقتصاد می وژیمتدولفلسفه اقتصاد و کلیدی در عرصه 
، امـا  یافتـه اسـت  به صورت انفرادی در مجـالت علمـی انتشـار     قبالًاین مطالب زمینه مذکور است. 

باشـد. از   بهتر مـی  کاراییبرای با ویرایش جدید و در یک مجموعه، تالش جدید  ها آنانتشار همه 
. بـاقی  شده اسـت نگارنده یا تألیف گردیده و یا ترجمه توسط  مستقالً ،مورد ۴فصل این کتاب،  ۴2
سـت.  ا  هگردیـد  ها بیـان  فصلآن در  ها آندیگر همکاران انجام شده که اسامی  با همکاری ها فصل

دکتر حمیدرضا اشرف زاده،  ها آندر همین جا نیز از آنان تشکر کنم.  دانم میدر عین حال مناسب 
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مطلبی هسـتند.   سید موسیدکتر پروین کمالی و دکتر   نقی نظرپور،دکتر نادر مهرگان، دکتر محمد 
 هها توضیحاتی ارائه شده که اگر به مؤلف مربوط نبوده با عالمـت )م( مشـخگ گردیـد    در پاورقی

ست. همچنین جهت حفظ یکنواختی کتاب، برخی تغییرات جزیی در برخی عنـاوین اعمـال شـده    ا 
اطمه غالمعلی نژاد و سرکار خانم عاطفه بلوچیان در انجـام  است. جا دارد از زحمات سرکار خانم ف

در عرصـه   منـدان  عالقـه از صـاحب نظـران و کلیـه    مقابله و ویرایش ادبی کار تشکر کنم. در پایـان  
ی و پیشنهادات خود دریغ نورزیـده در ایـن کـار علمـی     اصالحاقتصاد تقاضا دارم از ارسال نظرات 

 باشند.  کنندهمنتشر مؤسساتو  مؤلفانهمراه 

 

 یداله دادگر

1595 



 فصل اول

0Fسی علم اقتصادشنا روشدرآمدی بر روند تکاملی 

1 

 یداله دادگر 

سـی بـه طـور کلـی و     شنا روش، یافتـه اسـت  که در مطالعـات علمـی جـای خـود را      هایی موضوعیکی از 
ئله در هـر رشـته، مسـ    هـا  بحـث  تـرین  مهـم باشـد. یکـی از    سی علم اقتصـاد بـه طـور خـاص مـی     شنا روش
سی آن است. این بحث در اوایل بیشتر در علوم طبیعی مطـر  بـود، ولـی هـم اکنـون بـه میـزان        شنا روش

اجتمـاعی پرداختـه    در علـوم سـی  شنا روشوسیعی در علوم اجتماعی نیز مطر  است. از همان آغاز که به 
در ایـن فصـل   شد، علم اقتصاد به عنوان علم پیشاهنگ در این زمینه، مـورد توجـه خاصـی قـرار گرفـت.      

 گردد.   میسی علم اقتصاد مورد بحث واقع شنا روشمراحل تدوین و توسعه 
 

 سیشنا روشمقدمه و مباحث عمومی  -1-1
هـای   سی، به شکل یکی از مباحث مهـم در مطالعـات مربـوط بـه معـارف و رشـته      شنا روشامروزه، 

أکیدی است که دانشـمندان  در واقع بیشتر مربوط به دقت و ت امر. منشأ این آمده استگوناگون در 
پژوهش و مطالعه  های روشفلسفه علم، در مورد چگونگی  نظران صاحبو پژوهشگران، و به ویژه 

ی است کـه بـه ارزشـیابی و تحلیـل     ا هسی رشتشنا روشدارند.  میدر علوم و معارف مختلف مبذول 
 حتّـا و  ها آننیت( حقانیت یا عدم حقا، ابزارهای سنجش )ها آنپژوهش، اصول حاکم بر  های روش

                                                                                                                                        
 ، منتشر گردیده است.2۴هایی از این فصل در مجله برنامه و بودجه سال سوم، شماره سوم و شماره پیاپی  . بخش۴
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مشـهود   یـاد شـده  پردازد. بنابراین، همـان طـور کـه از تعریـف      می ها آنآموزش  های روشبررسی 
بـه معنـای آگـاه     هـا  روشبیان دیگر صرف شـناخت  ه سی مترادف با روش نیست. بشنا روشاست، 
 ت.سی نیسشنا روششدن از 

خاصـی از چـارچوب    هـای  رشـته  و در معـارف  و پـژوهش مطالعـه   هـای  روشروشن است در صورتی که 
 فایـده سـوی دیگـر    و ازبرخوردار باشـند از یـک سـو جذبـه علمـی بیشـتری خواهنـد داشـت          و اصولیمنطقی 
 و بررسـی . امـا بایـد دقـت کـرد کـه بررسـی علمـی بـه طـور کلـی           شـت خواهنـد دا  همـراه جامعه  رایبیشتری ب
 آن ماننـد هـای خطابـه و شـعر و     صـحنه ی نیسـت. بـدین روی، اگـر در    ا هختی به طور خاص کـار سـاد  شنا روش
برخـی از  در میـان   هـا  آفـت گونه  سی ارزشی ندارد. البته متأسفانه اینشنا روشکارآمد هم باشد، در  جویی برتری

داننـد. بـه گفتـه یکـی      مـی  ها روشها روش علم مورد مطالعه خود را سرآمد دیگر  پژوهشگران وجود دارد و آن
 هـا  روشنسـبت بـه دیگـر     هـا  آنکردنـد کـه روش    ادعا مـی  ها سالراگرایان سی، استقشنا روش نظران صاحباز 

1Fروبه رو شدند هایی دشواریکارکرد بهتری دارد. اما بعدها با چنان 

 که مجبور به تغییر موضع قبلی شدند.   ۴
تواند  موازین شناخته شده خود مورد توجه قرار گیرد، می بر اساسسی در صورتی که شنا روش

 هـا  آنپـژوهش   های روشهای گوناگون و در نقد و تصحیح  مطالعاتی رشته های فضعدر شناخت 
نـاگزیر   ،مهمی داشته باشد. علم اقتصاد نیز به عنوان یک رشته معتبر از علوم و معـارف ی کاربردها
سی علم اقتصاد به طـور  شنا روشسی به طور کلی و شنا روشسی خاص خود است. شنا روشدارای 

. در شـود ، باید به آن اشاره ها دارد که پیش از شروع بحث رشتهیگر معارف و با د یخاص ارتباطات
شـود. بـه دنبـال آن،     مـی این بخش مقدماتی ابتدا به یک چشم انداز کلـی از علـم اقتصـاد پرداختـه     

 شود.  گردد. سپ  به پیوند فلسفی بحث اشاره می میگزارش کوتاهی از روند علم ارائه 

ی نوین و مربـوط  ا هبر آنند که علم اقتصاد پدید نظران صاحب اقتصاد: چشم انداز کلی از علم -1
را  ۴۴۴0(، یعنی سال ها ملتال انتشار کتاب آدام اسمیت )ثروت سباشد.  به اواخر قرن هیجدهم می

هـای فرانسـه و همچنـین     رسد که فیزیـوکرات  میدانند. البته به نظر  سال آغاز تدوین علم اقتصاد می
نیز در تـدوین ایـن موضـوع سـهم شـایان تـوجهی        «هیوم»و  «کانتیون»، مانند ها ککالسیافرادی از 
2Fداشته باشند.

اعتقاد  ها آندهد، این است که  را نشان می ها ایننخستین مطلبی که برجستگی تالش  2
                                                                                                                                        

 کرد به: رجوعتوان  . می۴
Watkins, J.W.N (1984), Science and Scepticism, London, Hutchison, Chapter 3 

 ۴۴۴0تا  ۴۴70های  ها در محدوده سال ( به پدر علم اقتصاد معروف است. فیزیوکرات۴۴2۳-۴۴34. آدام اسمیت )2
( و ۴084-۴۴۳۱گذاری گردیده است. ریچارد کانتیون ) اند و مکتب آنها برای نخستین بار در فرانسه پایه مطر  بوده
 آیند. گذاران مکتب کالسیک به شمار می ( نیز از نخستین بنیان۴۴۴۴-۴۴۴0دیوید هیوم )



 31   2   شناسی اقتصاد فصل اول. درآمدي بر روند تكاملی روش

هـای بحـث    در واقع، اولین زمینه به نام اقتصاد وجود دارد. «خود نظم دهنده»پیدا کردند که یک علم 
شـد کـه از طریـق نـوعی مبادلـه       مـی ( فرض ها بنگاهن بود که واحدهای فردی و مجزایی )خانوارها یا چنی

شد که کارگزاران اقتصـادی دارای   اختیاری و آزاد کاالها و خدمات با یکدیگر ارتباط داشتند. فرض می
، هـا  فـرض ا ایـن  بـ . اطالعات کامل هستند، رفتار عقالنی دارند و دنبال حداکثر کردن منافع خـود هسـتند  

تصور آدام اسمیت و اقتصادشناسان پ  از وی نیز چنین بود که مبادله اختیاری بین افـراد، یـک سـازمان    
ی از ا هعــد گــردد. گفتنــی اســت کــه منــافع همــه تــأمین مــی ،آن کارآمــد را همــراه دارد کــه در ضــمنِ

قالب بـازار رقابـت کامـل،    و در یاد شده  های فرضکمک اقتصاد ریاضی نشان دادند که با  نظران صاحب
 در ضمن وضعیت کارآمد پاراتویی را نیز به همراه دارد. کهگیرد  میشکل نوعی تعادل عمومی 
اسـتوار شـد( از یـک سـو تأکیـد بـر        ۴8۴4در سـال   هـا  آنهای مکتـب   ها )که پایه نئوکالسیک

ورد توجه بـود(،  بیشتر تولید م ها کالسیکمصرف و تقاضا نمودند )این در حالی است که در زمان 
در این شـرایط اقتصـاد    مطر  کردند.و از سوی دیگر، بحث نزولی بودن مطلوبیت نهایی کاالها را 

 هـای  فرضداد که با  مینئوکالسیک نشان  های تحلیلبا روابط ریاضی پیدا کرد و  تری دقیقارتباط 
اهـی آن بـا اشـتغال    اولیه کالسیک و با ورود بحث مطلوبیت نهایی )نزولی( تعـادل عمـومی )و همر  

رکود و بحران مزمنی بر اقتصـاد حـاکم    ها فرضاساس این بر  .کامل( وجه غالب اقتصاد بازار است
 نخواهد شد )اگر هم مشکالتی بروز کند، جنبه موقتی دارد(. 

برد. با طر   سؤال، بسیاری از امور اطمینان بخش یاد شده را زیر ۴3۳4بروز بحران بزرگ دهه 
کـه دولـت   بـود  هـا   برخالف دیـدگاه نئوکالسـیک  . این ت دولت در اقتصاد بیشتر شد، دخال«کینز»

3Fنگرش کـالن در اقتصـاد تـدوین شـد.     . پ  از این بود کهکمترین دخالت را داشت

شـاید بتـوان    ۴
های خرد و کالن باشد و دیـدگاه   حیطه تر دقیق نسبتاًهمین تفکیک در آن زمان گفت تحول جدی 

اقتصاد نئوکالسیک را تغییر نداد. عالوه بر این، بـا بـروز مشـکالت جـدی      های ساختکینزی، زیر 
مجـدد   گیری جهتو ت رف سؤالزیر کینزی  های حلاعتبار راه  ،۴3۴4 و ۴304 های اقتصاد در دهه
4Fکالسیک ادامه یافت.وهای اقتصاد خردی نئ به سوی اندیشه
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ها نیز  های اقتصادی مشهود بود. البته زمان کالسیک ها، حاکمیت اقتصاد خرد در تحلیل . در زمان نئوکالسیک۴

اد کالن به صورت یک مطالعه جدی های واقعی اقتصاد بیشتر جنبه کالنی داشت، ولی اقتص گفت که زمینه  توان می
ها و مانند  های کلی )از قبیل محصول ناخالگ ملی، تورم، بیکاری در سطح کشور، تراز پرداخت در بررسی شاخگ

 آن( پ  از برنامه کینز برای حل بحران کبیر، مطر  گردید. 
داشته و دوباره بر وجود  . دست کم، مکتب کالسیک جدید و انتظارات عقالیی، تقابل خاصی با دیدگاه کینزی2

 ورزید. تعادل به همراه اشتغال کامل اصرار می


