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 چكيده

شناسي اقتصاد به رشـتة نگـارش درآمـده اسـت و بـه                 و عمل روش   نظريهاين مقاله در مورد     

شناسـي كـه    شناسـايي روش . پردازد  با عمل نمينظريهنماي رايج مقايسة  نخمستعمل و  لهئمس

تر از پرسش در مورد عمل آنها بـدان           بندند بسيار جالب    اقتصاددانان واقعاً در عمل به كار مي      

 تا حدودي تجربـي اسـت و        پرسشبه روشني، اين    . نمايند   كه از آن جانبداري مي     استچيزي  

. اسـت يات تجربي   ئ براي بررسي جز   نظريازمند چارچوبي   هاي تجربي، ني    پرسشهمچون تمام   

 سـال گذشـته آن را    30در بـيش از     كه  پردازم     مي »شناسي   روش نظرية «ةئ به ارا  بدين منظور 

 كه  كرد خواهم    را بررسي  ييها  شناسي برخي از شيوه      روش ةنظريبا توسل به اين     . ام  كار بسته  به

 . آيد يعمل در م از طريق آنها به شناسي روشامروزه 

                                                 
 sfu.ca/~boland/methodology بـه آدرس  Simon Fraser University سـايت   بر گرفته از وب: منبع *

٨�.pdf 
 ت علمي و استاد دانشگاه تهرانئعضو هي**  

 ي دانشگاه تهراناوي دكتردانشج ***  
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 سخن تاريخي  :  و حقيقتو جايگاه دانشمنزلت 

 مهـم   هاي  پرسش به   »هاي صحيح   پاسخ«شناسي به تشخيص       روش  كه شود  به صورت سنتي گفته مي    

ممكـن  شناسـان      كـه روش   يپرسشـ  » صحيح است  شپاسخ«كند    زماني كه فردي ادعا مي    . پردازد  مي

 نيازي بـه گفـتن نيسـت        »ما صحيح است؟  چطور دانستيد كه پاسخ ش    « اين است كه     است مطرح كنند  

 را بـه عنـوان انباشـتي از         »علـم «امروزه اغلـب مـردم      .  شده است  مطرح بارها و بارها     پرسشكه اين   

 پاسـخ تصـور     ي درسـت  ئـة ظهـار و ارا    را تنها روش مطمئن بـراي ا       »روش علمي «هاي صحيح و      پاسخ

باور متداول به علم و روش علمـي بـر          . ها مورد بحث بوده است      شناسي براي قرن    البته، روش . كنند  مي

 . بطال گرديد سال پيش ا200 ساله استوار است كه 350شناسي  پاية روش

 شـروع   خـود تـاريخ   ل فلسفي دارد، مطالعـة      ئشناسي ريشه در مسا     از آنجايي كه ديدگاه مدرن روش     

نـاً داراي   مطمئ ،تـاريخ  سـاله    350 ةولـيكن پيشـين   . رود  شناسي به شـمار مـي       خوبي براي مطالعة روش   

ـ يات تاريخي را بـا ارا ئ جزبنابراين ناچاريم .يات بسيار زيادي است ئجز مـورد   در »نظـري  ةتاريخچـ «ه ئ

هـدف مـن   . نماييمهاي اقامه شده براي حصول به آن ساده         هاي صحيح و روش     توجه معمول به پاسخ   

از . ه بوده اسـت   هاي صحيح مورد توج     تبيين اين نكته است كه چرا از نظر تاريخي روش شناخت پاسخ           

 آن در قرن    رد و ابطال  شناسي متداول را بالفاصله در گامي پس از           يابيم كه چرا روش     مي اين جهت در  

 . دهيم اعتبار تشخيص مي بي،  18

 

  »هاي صحيح پاسخ«تفكر و 

ها آغـاز كـنم، آنجـا كـه            همچون شروع فيلم   1ام را بايد با رفع مسئوليت      يكنم كه تاريخ نظر     گمان مي 

هاي اين داستان خيالي هستند و هر گونه شـباهتي بـه اشـخاص حقيقـي                  همة شخصيت «: ويسندن  مي

  ».استغيرعمدي 

هاي    يادگيري، يا حتي تفكر، يافتن پاسخ      ةشود كه هدف اولي     امروزه غالباً به دانشجويان آموخته مي     

 ».ت اسـت   دريافت حقيقـ    دانستن و  منظور از شناخت،  « اين است كه     ساسيفرض ا  پيش   .صحيح است 

 سـال   450پيش از   اً  حدود ( حيات سقراط  قبل از زمان  . قضيه، همواره به اين صورت نبوده است      اگر چه   

                                                 
١. Disclaimer 
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هاي ممكن يا متصـور       ، اغلب مردم تفكر را به عنوان فرآيند كشف يا اختراع تمامي پاسخ            )قبل از ميالد  

 بـراي   شـديد  بـا تمايـل      بدين مفهوم كه مردم متفكر لزومـاً      . گرفتند   معين در نظر مي    پرسشبراي هر   

 . كردند هاي صحيح شروع نمي دانستن پاسخ

 كه آنهـا را بايـد       دشدند، اشخاصي بودن     مي ناميده 1 سقراطيون -  پيش اصطالحاًدر ميان كساني كه     

. هاي صحيح وجود داشـته باشـد        اين افراد مدعي بودند كه بايد پاسخ      .  بنامم 2گرا  سوفسطايي يا سفسطه  

 بـا توانسـت     دانـد، هميشـه نمـي       كرد كه پاسخ صحيح را مي       گرا فكر مي    طهوليكن زماني كه يك سفس    

 اثبـات حقيقـت جـواب ـ آن را     برايه داليلي ئاستداللي در جهت جانبداري مستقيم از آن ـ يعني با ارا 

هـاي    گرايان روش غيرمستقيم را براي بحث و جدل در جهـت تأييـد پاسـخ                برخي سفسطه .  نمايد ثابت

اين روش سوفسـطايي كـه امـروزه برخـي از اعضـاي مكتـب اقتصـادي                 . دندموطرح ن مورد نظر خود    

 :ه استئقابل اراد، به صورت ذيل كنن  دنبال ميآن را شيكاگو 

پذيري براي    هاي محدود و امكان     گرا بايد ادعا يا فرض كند كه تعداد پاسخ           يك سفسطه  ،اول اينكه 

 »خيـر « يـا    »بله« فقط دو جواب ممكن      ها پرسش مثال، براي برخي     براي.  معين وجود دارد   پرسشهر  

قـدم دوم بـراي يـك       ). آيـد    يك جواب به حسـاب نمـي       »چه اهميتي دارد؟  «پاسخي مثل   . (وجود دارد 

 آميـز بـود     اگر گـام اول موفقيـت     . هاي ديگر را رد نمايد      گرا اين است كه تالش كند تمام پاسخ         سفسطه

هاي ديگر  ند ـ پس تكذيب و رد همة پاسخ ش با هاي ممكن عمالً فهرست شده  يعني، اگر همة پاسخ-

 نظـر غير از آن پاسخي كه شخص فكر كرده صحيح است به اين معني خواهد بـود كـه پاسـخ مـورد                       

 . به عنوان پاسخ صحيح آشكار شده است

هـاي    موفقيت اين استدالل سوفسطايي در ابتدا به وجود يك مجموعه متناهي و محـدود از پاسـخ                

هـا را      پاسـخ  تمـام گراها بدون اينكه مطمئن باشـند كـه           اغلب اوقات، سفسطه  . پذير بستگي دارد    امكان

 مستلزم صرف زمان زيادي     بارهاگر تحقيق كامل در اين      . نمايند  اند، استدالل و بحث مي      مشخص كرده 

 .  مشخص نخواهند شدي ممكنها باشد، احتماالً همة جواب

به اميـد متقاعـد كـردن اشـخاص در مـورد             رقيب   يها  ال بردن جواب  ؤگر با زيرس    معموالً سفسطه 

تواند به كار     گر فقط زماني مي     وليكن استدالل سفسطه  . نمايد  صحت جواب مورد نظر خود، استدالل مي      

 .هاي رقيب تكذيب شده باشند پذير شناسايي شده و همة پاسخ هاي امكان آيد كه در عمل همة پاسخ

                                                 
١. Pre-Socratics 
٢. Sophist 
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 دانش، اقتدار و روش 

، )به آرامي و با دقـت     (هاي ممكن     ر شناسايي تمام پاسخ   بان به جاي تأكيد     گراي  متأسفانه ميراث سفسطه  

، حتـي   هـا   پرسـش بـراي بسـياري از      . اسـت ه  بـود  پاسـخ صـحيح       سريع بيش از اندازه به يافتن    تأكيد  

  . پاسخ صحيحچه برسد به ،ها مشكل خواهد بود كردن همة پاسخ فهرست

  صـحيح  هـاي   پاسـخ متقاضي  اران و پادشاهان    سياستمد. كنند  هاي صحيح را مطالبه مي      مردم پاسخ 

هـا    جـوي پاسـخ    و   ها نيـز در جسـت       خواهند و حتي رؤساي شركت      ، كارگزاران دولتي جواب مي    هستند

مكـن   م » و اقتـدار   قدرت«، درك اينكه چگونه نهاد      ها  و خواسته  با در نظر گرفتن اين مطالبات     . هستند

 به سرعت بـه     » و اقتدار  قدرت« - رسد  به نظر مي   آسان   گردد،عدم كفايت منطق    است قادر به غلبه بر      

 . دهد مردم پاسخ مي

 

 گاليله و مقامات 

گرفـت    هاي آن تصـميم مـي         كالج كاردينال .  بود  و حاكميت  براي صدها سال، كليسا نهاد رسمي قدرت      

. اين سنتي است كه گاليله با آن مواجـه بـود          . كه چه چيزي به عنوان دانش صحيح در نظر گرفته شود          

گيري گروهـي      رأي اتوان ب    نمي ، حقيقت دانش هر شخص     در مورد  معتقد بود كه  ) 1642-1564(ليله  گا

 بلكه حقيقت دانش هر فرد بايد بـه وسـيلة           ،دكرگيري   تصميم - ها  حتي گروهي از كاردينال    - از افراد 

جسـام بـه     اثبات حقيقت دانش خود در مورد افتـادن ا         برايشود گاليله     گفته مي . جهان واقع معين شود   

 بـه شـمار      آن زمـان   طلبي مقامات    مبارزه  چالش و  اين كار به طور خاص به     . عود كرد صباالي برج پيزا    

 . رفت، در نتيجه گاليله بين آنها خيلي محبوب نبود مي

 ة اجرام سماوي نگاشته شـد نظريهدانيد، گاليله با مقامات كليسا به خاطر تدريس         همان طور كه مي   

 گاليله اين بود كه مقامات، نظر مسـاعد         لهئسم. آموزانش درگير شد    به دانش ) 1543-1473 (1كوپرنيك

 ساده،   سرايي مثل يك داستان  . داده بودند )  بعد از ميالد   170ـ100 (2 رقيب بطلميوسي  نظريهخود را به    

هـا در      بطلميوسي اين بود كـه زمـين مركـز جهـان اسـت و تمـام سـيارات و سـتاره                     ة تأييد شد  نظريه

                                                 
١. Copernicus 
٢. Ptolemy 
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 Epicycles بطلميوسـي جـايگزيني      نظريـه تـر،     در شكل خيلي پيچيده   . گردند  ور زمين مي  هايي د   حلقه

 . دانست به جاي دواير كامل را جايز مي) مسير يك نقطه روي يك دايره گردان(

 كوپرنيك را مبني بر قرار گرفتن خورشـيد بـه جـاي زمـين در مركـز                  نظريةگاليله براي استدالل،    

. ز بطلميوسي بود  ا تصويب شده و مج    نظريةپرنيك يك چالش مستقيم با       كو نظرية. دوران انتخاب كرد  

آمـوزانش     بـه دانـش    ي را كـوپرنيك هاي   ديدگاه سجهت حفظ اقتدار كليسا، به گاليله گفته شد كه تدري         

 كه كـدام پاسـخ صـحيح        ديكته كرد توان به مردم به زور        اما گاليله در پاسخ گفت كه نمي      . متوقف كند 

 ارتبـاط   ةحقيقت دانش هـر فـرد نتيجـ       . آميز ندارد   خص ربطي به عقايد تحكم    است و حقيقت دانش ش    

دانيـد،    كنيـد كـه چيـزي در مـورد افتـادن اجسـام مـي                اگر شما فكر مي   . استعيني آن با دنياي واقع      

ولـي آن گونـه كـه       . توانيد همراه گاليله به باالي برج صعود كرده و دانش خودتان را آزمـون كنيـد                 مي

رود، مقامات كليسا پاسخ دادند كه گاليلـه اجـازة در افتـادن بـا مقامـات يـا حتـي                   يداستان من پيش م   

كليسا اقتدار و قدرت مسلم براي جلوگيري از بـه چـالش كشـيده شـدن خـود از                   .  را ندارد  1دارگراييتاق

او بـه  . اندازة آنها گاليله مجبـور بـه تسـليم شـد        با يك نمايش ساده از قدرت بي      . سوي گاليله را داشت   

 . آموزانش تدريس نكرد نوب ايتاليا تبعيد شد و ديگر ديدگاه كوپرنيك را به دانشج

 

  و قرار دارد اجتماعي آنها )ها اومانيست (2ب اصالت انسانكتچالش پيروان م

 »زمين در مركـز قـرار دارد  «آميز بطلميوسي كه اعتقاد داشت    واكنش ديگر در مقابل اين ديدگاه تحكم      

 رهنمـون   ي بطلميوسي، ما در عمل بـه مالحظـات بيشـتر          هينكه با پذيرش ديدگا   ادعايي بود در مورد ا    

بـه طـور خـاص،      .  باشند شويم كه امكان دارد آنها نيز در تناقض و تقابل با حاكميت و اقتدار كليسا                مي

كردند كه اگـر زمـين در مركـز دوران اجـرام               بر گاليله بودند، بحث مي     آنهايي كه شاهد پيروزي كليسا    

اين تفسير از ديـدگاه     . گيرد  شد، پس به طور بالقوه، نوع بشر يا انسان در مركز دوران قرار مي             سماوي با 

 . خوانيم ميگرايي  نسانابطلميوسي را اومانيسم يا 

مثـل ظهـور    (هـاي مختلـف بسـياري گسـترش يافـت             اگر چه تفسير ديدگاه بطلميوسـي از جنبـه        

. د بود اي آن براي ديدگاه مدرنمان در مورد دانش خواه        ه  تنها به معاني و داللت    توجه ما   ،  )پروتستانيسم

                                                 
١. Authoritarianism 
٢. Humanists 
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 توانـد در    ها اين بود كه اگر بشر بتواند مركز همه چيز باشد، پـس دانـش مـي                  در واقع، بحث اومانيست   

 .اختيار ذهن بشر قرار گيرد

ها در مورد امكان دانـش بشـري، ديـدگاهي             كه آيا ديدگاه اومانيست     ما اين نيست   ة دغدغ در اينجا 

در عوض، تنهـا موضـوع      .  است يا نه   يرسد يا حتي به خودي خود ديدگاه قابل قبول          ي به نظر مي   منطق

 در امـور مربـوط بـه        به ويـژه   ،چگونه اومانيسم اقتدار كليسا را در تمام امور       مورد توجه ما اين است كه       

 »ا نيسـت   ي  صحيح است  يچه دانش «از آنجا كه كليسا مسئوليت تعيين اينكه        . طلبد  دانش به چالش مي   

فـردي  هـيچ   . رسد كه جاي كمي براي دانش مستقل بشري باقي مانده بـود             را پذيرفته بود، به نظر مي     

گراهـا ادعـا      ولـي انسـان   .  خود باشد   دانش مدعي صحت آميز كليسا      كه بدون تصويب تحكم    مجاز نبود 

 . تواند صحيح باشد  دانش شخص مي،مقامات كليساهاي  ه رغم ديدگاهكردند كه ب مي

گراها    قادر به مبارزة متقابل با انسان      د،امات كليسا به همان كارايي كه در مورد گاليله عمل كردن          مق

  يـك مشـكل مشـترك دارنـد        ،هاي قاطع و بيش از حد مقتدرانـه         به اين دليل كه تمام پيروزي     . نبودند

ه در مورد پيروزي    اين همان اتفاقي بود ك    . رود ال مي ؤ زير س  نان و ناظر  ان در نظر منتقد   ا فاتح  اعتبار -

. كننـد هـا احتيـاط بيشـتري         مقامات كليسا مجبور بودند در مـورد اومانيسـت        بنابراين،  . بر گاليله رخ داد   

ص، بـه  در پيش گرفت، پيشنهاد يك معامله ـ يعني يك قرارداد اجتماعي خـا  آن را تاكتيكي كه كليسا 

  .ها بود اومانيست

گراهـا ممكـن       انسـان   و ويي آشكار بين مقامات كليسـا     البته داستان من در مورد مواجهه و رو در ر         

 و تـوانم ديـدگاه ابتكـاري    من فقط مـي . است به طور كلي تخيلي باشد ـ چون من آنجا حضور نداشتم 

گراها، آنها را     خواستند در مبارزه با انسان      مقامات كليسا مي  در حالي كه    .  ذيل را پيشنهاد كنم    موشكافانه

 دانـش صـحيح يـا حقيقـي را     در برخورداري از بشر  استحقاق خواستندكه  ميگراها     انسان ،مغلوب كنند   

توانـد ادعـاي داشـتن        هر شـخص مـي    :  قرارداد ذيل را پيشنهاد كردند      كليسا، مقامات. گذاري كنند  پايه

 .  به شرط آنكه بتواند حقيقت آن را اثبات يا توجيه نمايد فقطدانش و آگاهي را داشته باشد

مـن از ايـن بـه بعـد ايـن           . نه قرارداد پيشنهادي را پذيرفتند و آن را امضا كردند         گراها مشتاقا   انسان

گراها تشخيص ندادنـد كـه بـا          اگرچه انسان . نامم   مي 1»آوري  قرارداد اجتماعي توجيه  «قرارداد فرضي را    

ايـن  اند كه يك بازي بدون برد را با مقامات اجرا نمايند ـ كـه البتـه     امضاي اين قرارداد، موافقت كرده

                                                 
١. Social Contract of Justification 
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 مقامـات ـ ايـن يـك بـازي بـدون باخـت        ديـدگاه از . (دقيقاً دليل پيشنهاد بازي از سوي مقامات بـود 

هـا    اما قبل از توضيح اين موضوع، اجازه دهيد ابتدا توجه كنـيم كـه چـرا اومانيسـت                 ). شد  محسوب مي 

 . بازي بودندورود به اين  با  و موافقچنين مشتاق اين

 

 توانايي توجيه 

آوري را امضا كننـد بسـيار         گراها تمايل داشتند كه قرارداد اجتماعي توجيه و دليل          چرا انسان دليل اينكه   

آن  كـه    وقتـي  مشـكل نخواهـد بـود        دانشكردند كه هرگز اثبات صحيح بودن         ساده بود، آنها فكر مي    

ند كه ايـن كـار خيلـي سـاده          ردك ميست كه دريابيم چرا آنها فكر        ا امروزه مشكل .  صحيح باشد  دانش

. توانيم دريابيم كه داليل ساده بودند       ، مي براي گذشته به كار نگيريم      اطالعات كنوني خود را    اگر. ستا

 )1626 - 1561( انديشمندي بـه نـام فرانسـيس بـيكن             قدرت مستقيم كليسا در اروپاي جنوبي،      وراي

يقـت  هـاي عقالنـي بـراي حق        توانـد، اسـتدالل     كرد اگر شخصي علمي باشد، هميشه مـي         استدالل مي 

علـم اسـتقرايي بـيكن جـايگزين        . گراهـا بـود     بنابراين، بيكن سالح پنهان انسان    . ش فراهم نمايد  دانش

 . پيشنهادي آنها براي اقتدار كليسا بود

قبل از ارزيابي و بررسي ماهيت روش و اسلوب علمي بيكن در مورد اثبات حقيقت دانش يك فرد،                  

 ديگـري   فـرد گراها يا هر      ست براي انسان   ا مي ممكن ال كنيم كه چرا اين روش عل      ؤبايد از خودمان س   

 يـك   دانـش با توجيه   . استكنم دليل اين موضوع بسيار ساده و آسان           فكر مي . مفيد و مورد توجه باشد    

فرد از طريق استفاده از روش علمي، بديهي است كه روش علمي خود جايگزين قدرت و اعتبار كليسـا                   

 اين روش صرفاً چالشي     بلكه، نيستمكتب اقتدارگرايي   بر ضد   روش علمي چالش و يا مقابله       . گردد  مي

 .هستند مراكز و اصحاب قدرت  بازيگر اجتماعي نقشاست در مقابل آنهايي كه

  

 روش علمي 

 شما صحيح باشد، شما همواره خواهيـد توانسـت          دانشروش علمي بيكن نويدبخش آن بود كه هرگاه         

 علمـي بـيكن بـر       روشنويد  . را اثبات و احراز نماييد     خود   دانشبا تبعيت از روش فكري بيكن صحت        

 : هاي ذيل مبتني است )دكترين(آموزه 
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يعني حقيقت دانش هر فرد از دنياي واقعـي، در          (؛  1 و تجلي يافته است    نهفته حقيقت در طبيعت     .1

 . )است دنياي واقعي نهفته است، بنابراين قابل كشف

درك و شـناخت    ).  نمـود  حترازاين بايد از خطا كردن ا     بنابر (2شود  گناه محسوب مي  ن   اشتباه كرد  .2

.  اسـت   مورد بحث براي درك روشن و صحيح از روش علمي بيكن امري ضروري و اساسـي                آموزةدو  

 . كنيم ميفوق را بررسي و ارزيابي ة آموزبر اين اساس دو 

 وجود  ناگزير ، پس »ستيافته ا   نهفته و تجلي  حقيقت  « اگر   .يستند مستقل از يكديگر ن    هآموزاين دو   

بندنـد    تنها افرادي كه ديدگان خود را به روي حقيقت آشكار مـي           . دارد و بايد انتظار رؤيت آن را داشت       

) غلـط و دروغـين    (كنند كه دانش       و اين چنين وانمود مي     - نمايند   را مطرح مي   اشتباههمواره ادعاهاي   

 همـواره تـا ايـن حـد چشـم خـود را            پذير است كه فـردي        اما آيا اين امكان   . آنها حقيقي و واقعي است    

 بـارزي اسـت از      ة بر اين باور بود كه چشم بستن بـه روي حقيقـت نشـان               بيكن به روي حقيقت ببندد؟   

 ناشكيبايي افراد براي دستيابي به موفقيت و شهرت و هـر دوي ايـن اوصـاف از           و ورزي   غرض ،تعصب

 اغلـب گنـاه محسـوب       انـه ي آزمند از آنجا كه خودخـواه    .  است انهعواقب و پيامدهاي خودخواهي آزمند    

حال بـه   . رود  شود، لذا طرح ادعاي كاذب در مورد حقيقت دانش يك فرد، خود معصيت به شمار مي                 مي

آوري حقـايق بـراي اثبـات         منظور احتراز از ارتكاب گناه، افراد بايد از طرح هر نوع ادعا تا قبل از جمـع                

ست مرتكـب ايـن خطـا        ا كيبا و خودخواه ممكن   تنها يك فرد طماع، ناش    . مدعاي خود خودداري نمايند   

تـر اقـدام بـه        آوري قبلي تمامي واقعيات حاكم بر موضوع با تعجيل هـر چـه تمـام                شود كه بدون جمع   

 . استنتاج نمايد

 هم در روش علمي بـيكن و هـم در ميـراث             »عدم تعجيل در حصول به نتيجه     «اخطار و يا هشدار     

به هنگام پيروي از مشـي علمـي بـيكن،          . كند  كليدي ايفا مي  فكري اوليه اين دانشمند نقش اساسي و        

داوري، برخوردار از وسعت نظر و انديشـه           همواره مراقب، صبور، به دور از تعصب و پيش         بايست ميفرد  

 نسبتاً طوالني نيز كـار و       مدت كافي و در     ةكوش باشد و چنانچه شخصي به انداز        باال و ساعي و سخت    

، بـديهي اسـت كـه در چنـين وضـعيتي            )آوري كرده باشـد     ايق كافي جمع  يعني حق (تالش نموده باشد    

 دسـتورالعمل   راهنمـا و   علمـي بـيكن      روش در اين صورت  . تواند مرتكب خطا شود     شخص مذكور نمي  

                                                 
١. Truth Is Manifest in Nature 
٢. To Err is Sin 
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ها آغاز    هر نوع تحقيق، بررسي و جستار علمي با گردآوري بدون غرض و غيرجانبدارانه داده             . خواهد بود 

هـاي    هـر نـوع دانـش و آگـاهي منـتج از داده            ) يعنـي، اثبـات   (ين منطقي   درنگ با تبي    شده و سپس بي   

توان دريافت كه روش علمي بـيكن توأمـان متضـمن             با اين وصف مي   . گردد  آوري شده دنبال مي     جمع

و عـاري از    ( علمـي    ي از آن جهت كه گردآورنده خود شخص       ،آوري شده   حصول اطمينان از حقايق جمع    

تـوان ادعاهـاي      ميبه كمك آن     و هم اينكه روشي است كه        است،  )داوري بوده   هر نوع تعصب و پيش    

 .  توجيه نمودصحيح را به عنوان دانش  شدهمطرح

در نتيجه، حقايق و واقعيات علمي پايه و اساس اوليه براي هر نوع استدالل منطقـي و عقالنـي در               

 دريافـت كـه چـرا       تـوان   بر اين اساس مـي    . است) همان علم بشري  (جهت تأييد دانش و آگاهي افراد       

 را  گراهـا    انسـان  خطري .نمودند  گراها روش علمي بيكن را به عنوان سالح پنهان خود قلمداد مي             انسان

 بگذارند چرا كـه روش      »آوري  قرارداد اجتماعي توجيه  « بخواهند امضاي خود را ذيل       كرد كه   تهديد نمي 

 و دانش يك فرد در صورتي كه        داد كه جهت اثبات صحت علم       مي علمي بيكن به آنها اين اطمينان را      

تر اينكه آن دليل و استدالل عقالني كه تنها مبتني بـر          و مهم  .آن دانش صحيح باشد، راهي وجود دارد      

، هرگز نيازمنـد بـه تنفيـذ و يـا تجـويز كليسـا                است حقايق و واقعيات علمي به دور از تعصب و غرض         

 . نيست

 

 موفقيت روش علمي

 علمـي بـيكن وجـود        روش آميـز   هاي زيادي از كـاربرد موفقيـت         و نمونه  ها  شود كه مثال    اغلب ادعا مي  

 ادعا نمود كه بـا      )1727-1642(اسحاق نيوتن   . ها فيزيك نيوتني است     ترين اين مثال    معروف. اند  داشته

  يك قضيه  بر اساس روش علمي بيكن    .  دست يابد  »قوانين فيزيك «استفاده از روش علمي توانست به       

 نام گيـرد  »قانون«تواند به عنوان يك     ناظر بر ماهيت جهان حقيقي تنها زماني مي        )پيشنهاد يا فرضيه  (

توانـد بـا شـخص ديگـري كـه            ا هرگز فردي مـي    يآ. باشد شك و ترديدي     كمترينوراي  اثبات آن   كه  

 مجادله و يا مباحثه     استادعاي آن را دارد كه علم و دانش وي با استفاده از روش علمي تحصيل شده                 

 نمايد؟ 

نمايـد تمـامي علـم و دانـش           رود كه ادعا مـي      دهاي برخاسته از روش علمي تا بدانجا پيش مي        نوي

 تجربـي هـاي عينـي و        تواند بر اساس تجارب جهان حقيقي يا بـه عبـارتي بـر اسـاس داده                 جهاني مي 



 نظريه و عمل:  اقتصاديشناسي روش 14

توان اين حقيقت را كه علم و         ست كه مي   ا نين نويدبخش آن  چروش علمي هم  . ه نمايش گذاشته شود   ب

 منطقـي حقيقـت علـم و دانـش          قـويم  ت زيـرا  ،تنها مبتني بر واقعيات است به نمايش گذاشت       دانش ما   

  تجربـه   بـا  اصـطالح بـه   بشري يك فرد تنها مبتني بر گردآوري علمي واقعيات عيني خواهد بـود كـه                

 . به دست آمده است

 

   1گرايي  در مقابل رواندانش

 آوري  جيهقرارداد اجتماعي تو: آفرين  مشكل»بدون برد«قرارداد 

سـازي بنيـان عقالنـي و          فـراهم   حلي براي مشكل    براي مدت طوالني روش علمي بيكن به عنوان راه        

توان نشان داد كه همـة دانـش بشـر            به طور خالصه، مي   : كرد  منطقي براي دانش بشري حكمراني مي     

 ايـن   در. آيـد   به طور منطقـي از حقـايق يـا تجربيـات عينـي حاصـل مـي                ) يعني تمام دانش ذهني او    (

 يـا   )امـور واقعـي   ( واقعيـات  .1: دهند، وجـود دارد     انداز، فقط دو عنصر كه علم بشري را شكل مي           چشم

گراها، با تكيـه و اعتمـاد بـه           است كه انسان  ين معن دله ب ئولي اين مس  . هاي منطقي    اثبات .2تجربيات و   

  :كه  توضيح با اين.روش علمي بيكن، قراردادي امضا كردند كه تناقض ساختاري داشت

مبتنـي بـر صـرفاً حقـايق        منطقـي   هاي     اثبات ةبايست به وسيل    به طور خاص، اگر دانش بشري مي      

ـ       عيني توجيه شود، جايگاه بشريت در دانش بشري كجاست؟ بـه وضـوح،              در جهـان    د اگـر حقـايق باي

فـع  اين موضوع فقط منطق مباحثـه را بـه ن         . نيستندبرخاسته از ذهن بشر     حقيقي عيني پيدا شوند، آنها      

كـه   چنـان   گرايي در علـم بشـري وجـود دارد، هـم            اگر بشريت و انسان   . گذارد  دانش شخص باقي مي   

 . ها اميدوارند، بايد در منطق مباحثه نيز حضور داشته باشد مانيستوا

اسـتفاده از   . له خيلي ساده باشد   ئكند دريافتن اين مس      براي شخصي كه امروزه زندگي مي      دحاال، باي 

 در نظـر    ،كننـد   چرخند يا به مشتري و كيوان سفر مي         هايي كه دور زمين مي      جود ماهواره كامپيوترها و و  

كننـد،    آوري مـي    ق را جمـع    هستند و بعضي از آنها فقط حقاي       »هاي منطقي   ماشين«اينها صرفاً   . بگيريد

 بـراي   بـراي مـا سـخت نيسـت كـه دريـابيم امـروزه             .  در آنها دست داشـته باشـد       كه انساني بدون اين 

تواند تصميمات منطقـي اتخـاذ كنـد بـدون            يك ماشين هم مي   .  الزم نيست  گرايي   انسان بودن، منطقي

                                                 
١. Knowledge Versus Psychologism 
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هـاي     اثبات ةدر حقيقت، تمام ماهيت و جوهر     .  باشد يري در آن هنگام   اينكه انساني مجبور به تصميم گ     

كاشـف دليـل و   . كنـد  توانـد آنهـا را درك مـي    منطقي جامعيت و عموميت آنهاست ـ كه هر كسي مي 

 . مجبور نيست براي تبيين و توضيح آن دليل حاضر شودمدرك 

گرا در توجيه حقيقت دانش خود با دليل و مدرك منطقي و با استفاده از حقـايق                   هنگامي كه انسان  

 ي انسـانيت   هيچ بنابراين،!  كه لزوماً هم بشري نيست     دهد  ميه  ئشود، چيزي ارا    موفق مي ) عيني(تجربي  

هـا    مانيستوامبارزه با   بار   بدان مفهوم كه كليسا حداقل يك     .  ندارد وجود) توجيه شده (در دانش بشري    

 ديـدگاه متعـارفي اسـت كـه ذات عقالنيـت يـا منطـق را                 در واقـع   فـاحش ميراث اين شكست    . د بر را

 :شـود   با اين همه، همـان طـور كـه اغلـب بحـث مـي              . داند  گرايي و بشريت در دانش بشري مي        انسان

تواننـد دليـل       بـديهي اسـت كـه حيوانـات نمـي          - دهيم؟  رف تمييز مي  ها را از حيوانات ص      چطور انسان 

 ! بياورند

 

 1)سير قهقرايي(رفت نامحدود  له پسئمس

 منطقـي همـواره مـورد       تناسب اثبات بسندگي و   .  بيشتر مواجه شدند   يل و مشكالت  ئها با مسا    اومانيست

پـس  . ان آن را بـه همـه ثابـت كـرد          آور باشد، بايد بتو      منطقي، توجيه  اثباتبراي اينكه يك    . ترديد بود 

ـ  ارا مثالي از اين كوتاهي بـراي     . قصور از انجام آن شاهدي از وجود يك خطاست         سـير   «نمـايش،  ه و ئ

اي بياوريم ممكن است با       چنانچه بخواهيم داليلي براي اثبات درستي گزاره      .  نام گرفته است   »قهقرايي

ا درست هسـتند؟ بنـا بـه قـرارداد اجتمـاعي            مواجه شويم كه به چه دليل معتقديم داليل م        پرسش  اين  

 تا مجموع داليل ديگري را به منظور اثبات درسـتي داليـل             رديم لزوماً به عقب برگ    دآوري ما باي    توجيه

توانـد    پذير باشد، هر دليل ابراز شدة بعدي مـي          ليكن چنانچه اين كار امكان    . ه نماييم ئابراز شدة اوليه ارا   

آوري  چنـان مسـتلزم بازگشـت بـه عقـب و جمـع            و اين موضـوع هـم      ال و اعتراض قرار گيرد    ؤمورد س 

در مورد تعداد يا كميت مجموعه داليـل مـورد نيـاز نيـز محـدوديتي                . اي از داليل ديگر است      مجموعه

چنـين امكـاني بـدين      . ايـم   رفت نامحدود و قهقرايـي مواجـه        از اين رو، ما با يك سير پس       . وجود ندارد 

                                                 
١. The Problem of Infinite Regress 
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 بـراي   را) و بنابراين، محـدودي   (د توانست داليل جامع و كاملي       معناست كه يك شخص هرگز نخواه     

 . ه نمايدئ دانش يك فرد ارااثبات

او بر اين باور بود كه هيچ منطق عينـي          . است )1776-1711( 1اين دقيقاً همان چالش ديويد هيوم     

تماماً مبتنـي   كه  را   يك دليل منطقي در مورد دانش يك فرد          ئة و ارا  مينأ ت ةوظيفكه بتواند   وجود ندارد   

ايـن بـدان    .  و اين به واقع طرح ادعايي جدي عليه روش علمي بيكن است            . انجام دهد  ،بر تجربه باشد  

 هـر گـاه شخصـي         مثـال،  بـراي . شروع به استدالل براي اثبات نمايـد       تواند  فرد حتي نمي  معناست كه   

، شخص ديگـري  آوري نموده است   يك فرد جمع   دانشمدعي باشد كه حقايقي به منظور اثبات صحت         

آوري شده او درسـت بـوده و           آن باشد كه واقعيات جمع     ةدهند  تواند دليل اضافي ديگري را كه نشان        مي

در اثر مواجهـه    . ، درخواست نمايد  استبه عالوه از حيث منطقي نيز از كفايت و جامعيت الزم برخوردار             

 هآمـوز دارند تا اين      ا بر آن مي   هاي قرن نوزده ميالدي جملگي ما ر        با اين مشكالت بوده است كه رمان      

 مـردم   بيشـتر به همين دليل است كه امـروزه        . كنار بگذاريم ،  »استخطا كردن گناه و معصيت      « كهرا  

 . بپذيرندآيد،  هاي بشر به حساب مي  كه بر اين باور بود خطا كردن از اوصاف و ويژگي،ادعاي گوته را

ست كه اين روش به موجوديـت يـك          ا  اين منشأ حقيقي اين مشكل براي معتقدان به روش علمي        

) تجربـه (استدالل و منطق استقرايي بستگي دارد ـ منطق و استداللي كه بتواند از صحت موارد خاص  

 اگر چـه امكـان   .دهد ـ برسد  هاي كلي، مثل آنهايي كه دانش هر شخصي را شكل مي به صحت گزاره

دالل استقرايي به طور عيني وجود ندارد،       دارد كه هيوم تشخيص داده باشد كه يك چنين منطق و است           

هـاي خاصـي      دانند كه گزاره     تجربياتشان مي  ةكنند، بر پاي    ولي او بر اين باور بود كه مردم هنوز ادعا مي          

گيري كـرد كـه از        هيوم نتيجه .  است 2افراد آگاه  و   دهندگان  صحيح هستند و اغلب حق با اين تشخيص       

يابيم كه چگونه     بنابراين، در مي  . شان داشته باشند  ذهن عملي در    قراييبايست منطق است   مياين رو، آنها    

شناسـي دانسـتن      كـه در واقـع روان      -شود    عالم مي فرد آگاه و    مطالعه و بررسي دانستن، بررسي ذهن       

اگر دليل و مدرك عقالني عيني در مورد دانش يك شـخص وجـود نداشـته باشـد، پـس فقـط                      . است

در اين حالت، هر دليل منطقي و عقالني در مورد          .  اقامه كرد   او انش د  اثبات توان داليل ذهني براي     مي

 . شود  تقليل داده ميفرد آگاهشناسي  دانش به مطالعه و بررسي روان

                                                 
١. David Hume 
٢. Knowers 
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  1گرايي جديد گرايي و تخيل تخيل

توانست كليسا را خشنود      پيامد باور هيوم كه دانش در اذهان مردم خانه دارد، نه در داليل عيني كه مي               

ـ   زيـرا  اين بود كه اذهان و افكار بشر بيشتر از حقايق اهميت دارنـد      سازد،    در اذهـان  دحقـايق خـود باي

 براي بسياري از افراد تحول يا پيشـرفتي وراي مشـاهدات هيـوم              در حال حاضر  . ها موجود باشند    انسان

يـت  بخش اعظم ادبيات رمانتيك اوايل قرن نوزده ميالدي صرفاً بـه بررسـي غا             . حادث نگرديده است  

پردازند ـ چه آنكه بر اساس ادبيات مذكور همه چيز در ذهن بشر متمركز شده اسـت نـه در     حقيقت مي

پردازان   تخيل(ها    يا نئورمانيست ) پيروان مكتب اصالت وجود   (ها    حتي اگزيستانسياليست . عقالنيت عيني 

،  باشـد  سـت محصـول ذهـن بشـر        ا  بيست ميالدي اين نظريه را كه هر چيـزي ممكـن           ةاوايل سد ) نو

در هر صـورت، فـرض      . ست ارادي و يا ساخته دست بشر باشد        ا بنابراين، هر چيزي ممكن    -اند  پذيرفته

شود توجيه دانش بشر مبتني بر عقالنيت فكر بشري بوده و دانش توجيه شده، حاصل طبيعت بشـر                    مي

 . است

مـان چيـزي اسـت كـه         دقيقاً ه  ها بييناتكا و اعتماد غايي به طبيعت بشر به عنوان پايه و اساس ت            

 اسـت كـه در كتـاب        اين نـوع تبيـين    . كنند   ياد مي  2گرايي  امروزه برخي فيلسوفان از آن به عنوان روان       

ليكن همان طـور    . هاي كارل پوپر رد شده است        من و البته در تأليفات و نوشته       1980 سال    شدة منتشر

ي از مشـكل و  ا ي تنها معلول و نشانه   گراي  آيد روان    بشر بر مي   دانشكه از تاريخ ابتكاري خودم در مورد        

بـدون  «آوري  ست از امضاي قـرارداد اجتمـاعي توجيـه    اترله عبائتر است ـ كه آن مس  اي جدي لهئمس

 . بين هاي مشتاق و خوش مانيستو توسط ا»برد

 

   3آوري ضد مكتب توجيه

. كه آن را امضا نكرده است     دليلي وجود ندارد كه كسي امروزه خود را ملزم به تبعيت از قراردادي بداند               

يعني اينكه اعتقاد بـه درسـتي       . خواهد مطرح نمايد    بنابراين هر كسي مختار است كه هر ادعايي كه مي         

 يـك شـخص     نظريـة عكس، اطالع نداشـتن از درسـتي        رب. كند  ، صحت آن را تضمين نمي     نظريهيك  

                                                 
١. Romanticism and Neo-Romanticism 
٢. Psychologism 
٣. Anti-justification 
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 يا دانش يـك فـرد       يهنظربه همين ترتيب، صحت     .  صحيح نيست  نظريهند كه آن    ك  هرگز تضمين نمي  

 حتي اگر رأي مزبور به اتفاق آرا نيـز صـادر   ، مشخص نمود ـ به اين دليل كه گيري  رأياتوان ب را نمي

 !دهندگان به اتفاق در اشتباه بوده باشند شده باشد، ممكن است كه رأي

 

  نظري انداز چشم: شناسي شناسي در مقابل روش معرفت

 :اري من شناسايي سه ايده مقدماتي بوده است اوليه در داستان تخيلي و ابتكهدف

 ، كه خطا كردن گناه است پس بايد از خطا اجتناب نمـود و هآموز اين .2 ،يافته نهفته و تجلي  حقيقت   ةآموز .1

اكنون بر آنم كه به بررسي و ارزيـابي يـك           . ام  آوري ناميده    آنچه را كه من آن را قرارداد اجتماعي توجيه         .3

هـاي    ست از تركيـب و تلفيـق تـاريخي پرسـش           ا ارداد مزبور بپردازم كه عبارت     قر نظريميراث خاص   

شناسي   شناسي و روش    تفاوت و تمييز بين معرف    . شناسي  هاي مربوط به روش      با پرسش  1شناسي  معرفت

به اين معني كه    ( سروكار دارد    دانششناسي با ماهيت و طبيعت        معرفت. تواند به سادگي تبيين گردد      مي

بـه عبـارت    . پردازد  شناسي به چگونگي تحصيل دانش مي        اين در حالي است كه روش      و)  چيست دانش

شناسـي     حـال آنكـه روش     ،نمايـد   شناسي بسان فهرست غذاهاي يك رستوران عمل مـي          تديگر، معرف 

نمايد كـه چگونـه بـه رسـتوران مـورد نظـر                يك خيابان است كه ما را هدايت مي        ة نقش ةبيشتر به مثاب  

 .دسترسي پيدا كنيم

  

 شناسي  تشناسي و معرف گرايي، روش س مكتب احسا

 متعارف و مسـلم  ةهاي دانستن، من بر آنم تا يك ايد     هاي دانش و روش     نظريهعالوه بر اين سه عنصر      

 كـه از    ديـدگاه ايـن   . ند، روشن كنم  هست علوم برخاسته از حواس      ةگويد هم   در مورد يادگيري را كه مي     

شناسي و    هاي ناظر بر روش     پايه و اساس تمامي ديدگاه    تقريباً  كنند     ياد مي  2گرايي  آن به عنوان احساس   

در . اسـت شناسـي     شناسـي و روش     شناسي بوده و به عالوه مسئول تركيب و تلفيق بين معرفت            معرفت

 : كه عبارتنـد از    تمركز كنم گرايي    بر احساس مهم مبتني   خواهم بر دو نظر و ديدگاه برجسته و          اينجا مي 

                                                 
١. Epistemology 
٢. Sensationalism 
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 مباحثـات و    تمـامي  مذكور منشـأ     ةام، دو  نظري     طور كه گفته    همان زيرا  . 2گرايي رسوم و   1استقرا گرايي 

 . آيند ها در اقتصاد امروزي به حساب مي  تجويزتماميشناختي و در عين حال منشأ  مجادالت روش

به آن منظـور     نظريهاست كه   ، درك مسئله يا مشكل علمي       نظريههاي درك و فهم هر       يكي از راه   

ديـدگاه برگشـتي داشـته      ( تواند همواره به عقـب برگـردد         مي نظريهفرد در مورد هر      .ه است مطرح شد 

 ايـن برنامـه   .)ارادي و غيرارادي  ( حل شده است     نظريهكه چه مشكلي به وسيله آن       و حدس بزند  ) باشد

له را حـدس  ئبه طور مشخص، من موقعيت يك مس . شناسي در اينجا خواهد بود     من براي مطالعه روش   

 . ي ارائه نمايمسهاي موجود روش شنا تا توضيحاتي در مورد ديدگاهم ا زده

ي و  سـ  بسـياري از مسـائل معرفـت شنا        ه اسـت  شناسي در طول تاريخ طـوالني خـود توانسـت          روش

 را  دانـش وجود آمده است تا خـود       ه  شناسي ب   روش  به عبارت ديگر،   .ي را حل و فصل نمايد     سشنا جامعه

قبـل از بحـث و بررسـي راجـع بـه       . نمايـد امعه را در مورد آن كاوش        و به عالوه ديدگاه ج     كندبررسي  

شناسـي را     شناسي در اقتصاد، من بر آن خواهم شد تا يك فرضيه عمومي از روش              موضوع خاص روش  

 گـاهي در صـدد     شناسـي گـه    از طريق مورد بحث قراردادن برخي مسائل فلسفي و اجتماعي كه روش           

 . مند نمايم ده، قاعه استآمد و فصل آنها بر   حل

هـاي    نظريـه شناسي به رفع آن پرداخته برخاسـته از          شود روش   يله فلسفي كه گفته م    ئنخستين مس 

 كـه    اي  هآمـوز  استوارند،   يافته   نهفته و تجلي   پيش گفته حقيقت     آموزة است كه تماماً بر      دانشگوناگون  

جاسـت كـه چگونـه مـا        مشـكل اين  . را دارد  ديده شدن يا  كشف گرديـدن         يتمعتقد است حقيقت قابل   

خطـا كـردن    «  بپـذيريم كـه     اگـر  ،پـردازيم   آنكه مرتكب اشتباه شويم به كشف حقيقت مي        ها بي   انسان

 دانـش يـك فـرد       نظريـه يات  ئ چگونگي اين كار بستگي به جز      » است؟ ي بشر  ذات مشكلي برخاسته از  

 . يابد  يا به عبارت ديگر به معرفت شناسي فرد ارتباط ميدارد

شـود هنگـامي كـه        پاسـخ داده مـي    ) علـم چيسـت؟    (سي معرفت شنا  پرسشرايي،  گ از نظر احساس  

گرايـي   بر اساس مكتب احسـاس    . دهد  را پاسخ مي  ) دانم؟  من چگونه مي   (سيشنا  روش پرسششخصي  

 واقعيـات قابـل     ةمشاهده يا به واسط   قابل   حقايق   ةست كه من تنها به وسيل      ا  دوم اين  پرسشپاسخ به   

 اخيـر   ةايـن نتيجـ   . اسـت  نمايش اساساً واقعي يا قابل      دانش ،رون  از اي . يابم   دست مي  دانش به   نمايش

                                                 
١. Inductivism 
٢. Conventionalism 
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، نيسـت   نمايش مبتني بر مشاهدات حسي يا حقايق قابل      تنها   را كه    دانشي يا وجود    نظريوجود دانش   

؟ يابند  دست مي  نمايشواقعيات يا حقايق قابل     به  ست كه افراد چگونه      ا  بعدي اين  پرسش. كند  نفي مي 

هايي نظير اينكـه واقعيـات        پرسش(ي  سهاي معرفت شنا    ي متمايز از پرسش   سوش شنا آيا اين پرسش ر   

 ؟است)  كدامند؟نمايشچه هستند و حقايق قابل 

يابد از اين پرسش كه واقعيـات كدامنـد يـا چـه                دست مي  دانشاين پرسش كه چگونه يك فرد به        

بـه طـور سـنتي بـه        شناسـي    نتيجه آن اسـت كـه روش      . نيستاست تفكيك پذير    نمايش  چيزي قابل   

 قابل نمـايش  هايي نظير اينكه واقعيات كدامند؟ و حقايق          پردازد، پرسش   ي مي سشنا هاي معرفت  پرسش

دانـم در      كه من چگونـه مـي      پرسش بود نمود، طرح اين      چه هستند؟ حال اگر فردي از هيوم پيروي مي        

 . آمد ي به حساب ميسشنا  روانةنگاه او  يك پديد

 

 استقرا گرايي

 آن بـه عنـوان اسـتقراگرايي يـاد          شود مـن از    گرايي كه به بيكن نسبت داده مي       ري از احساس  نوع ديگ 

 . امـروزه نهادينـه شـده اسـت        زيـرا گرايـي نيازمنـد بررسـي و ارزيـابي بيشـتري اسـت               استقرا. كنم مي

 فكري كه همانا باور به وجـود يـك منطـق            خط ضعيف اين    ةنهادينه شدن استقراگرايي بنيان و شالود     

ه به طـور همزمـان بـه ايـن          گرايي در تالش است ك    قرااست.  قرار داده است    تأثير ي است، تحت  ايقراست

ي كـه   سـ  و اين پرسـش معرفـت شنا       »دانم؟ من چگونه مي  « كه   شناختي  روشي يا   سشنا پرسش روش 

 كه همانـا ايجـاد پايـه و         دانش پاسخ دهد و اين كار را از طريق عينيت بخشيدن به             » چيست؟ دانش«

 . رساند ، به انجام مياستشناختي موضوع   براي دانستن ابعاد غير رواناساس منطقي

 ، را به وسيله حذف عوامل تأثيرگذار ذهني در فرآيند احراز يا اثبات واقعيات             دانشگرايي بيكن   قرااست

 يـك   زيـرا ارتباط خواهد شـد       هنگامي كه واقعيات احراز گرديد ديگر فرآيند ذهني بي        . بخشد  عينيت مي 

 يـك    فـرض شـده اسـت       انجام ايـن كـار     براي. تواند جايگزين آن گردد      غيرذهني مي  قراييمنطق است 

 مشروط بـه آنكـه      يافت، خواهد   تجليدر نتيجه حقيقت در واقعيات       .قرايي وجود داشته باشد   منطق است 

گرايـي    از منظـر احسـاس      پـس  . در امان باشـد    وواقعيات و منطق از نفوذ بشر يا عامل انساني مستقل           

  و و در نتيجه ميزان خطا    كند    ميشناسي فرآيندي است كه نفوذ عوامل انساني را حذف           گرا، روش  قرااست

 . دهد اشتباه  را به حداقل ممكن كاهش مي
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 اسـت كـه     »1اييزمـ درسـت آ   «يكي.  مهم و معروف است    ،گرايان  قراگرايي بين است   دو نوع احساس  

 .اسـت  »3گرايي كالسـيك  تجربه «ارد و ديگريقرن بيستم د  2 منطقيانگراي ارتباط تنگاتنگي با اثبات   

ها در طبيعت  وضعيت تئوريبه هر دو .  هستندشده ها به خوبي شناخته هر دوي اينها براي  اقتصاددان

 هـا   نظريـه  گويد اين اسـت كـه اگـر        تمام آن چيزي كه استقراگرايي مي     . ندهستدانش مرتبط   و ماهيت   

تواننـد وراي       پـس نمـي    ( به دسـت آمـده باشـند        موجود عياتواقي از   قراي بايد به طور است    موجود باشند، 

دهـد تـا      مـي را   در دسـترس     واقعيـات هـاي فرضـي وراي        ايي اجازه جهـش   درست آزم ).  بروند واقعيات

 با اين فكـر اسـت       .مايدن بازبيني و بررسي     واقعياتكه شخص بعداً برگردد و صحت فروض را با            زماني

گرايـي     بـراي تجربـه    . اسـت  »اي  فرضيه«م نيستيم، بگوييم    شود اگر به صحت چيزي عال       كيد مي أكه ت 

بـدين  .  موجـود باشـند    واقعياتمستقيم در ارتباط با     به طور   بايست   ميها همواره    هنظري ةكالسيك، هم 

 . ها فقط نمايانگر تجربيات ما هستند  نظريه- تواند وراي تجربه برود اي نمي كه هيچ نظريه امعن

 چـه   واقعيـات « مواجهند كه    پرسش به طور خاص با اين       ،يقراييات هر روش شناسي است    ئاغلب جز 

 براي جوابگويي بـه   ). هاي اثباتي و هنجاري     خيص گزاره شل شدن و ت   يبه طور مثال تمايز قا     (»هستند؟

ه پاسـخ داد  بـه ايـن پرسـش        اين نياز وجود دارد كه       »دانم؟  من چگونه مي  «ي  سشنا  اوليه روش  پرسش

  .شود

ند، در  ك  آوري مي    با توضيح اينكه چگونه شخص آنها را جمع        » چه هستند؟  واقعيات« پرسش كه    اين

ت با صالحيت شخص گرد آورنـده آن در ارتبـاط           واقعيشود كه كيفيت     اين طور فرض مي   . استارتباط  

 از ايـن منظـر بـه نظـر          .) مثال گردآورنده بايد عاري از تعصب، منصف و با فكر بـاز باشـد              براي(است  

  به طور خـاص،   .  مرتبط است   »واقعيتشخص گرد آورنده    «شناسي با اسلوب رفتاري      رسد كه روش    يم

 كه ارزش توجه يا اسـتفاده را دارد،         »يواقعيت«توان گزارش مشاهدات هر فرد عادي را به عنوان            آيا مي 

 . پذيرفت؟ به وضوح جواب منفي است

في، روش شناسي اسـتقرايي بـه عنـوان يـك           رغم تمام اين وجوه بحث برانگيز و مشكالت فلس          به  

گرايي قراها يا رساالت براي برآورده ساختن اصول است         كتاب. دهد   حيات خود ادامه مي    هرويه جا افتاده ب   
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٢. Logical Poitivists 
٣. Empiricism 
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به عبارت ديگر   (اند     سازمان يافته  اگرقراهاي تحصيلي بر طبق اصول يادگيري است        اند و دوره    نوشته شده 

هاي عملـي قبـل از      پرسشها و     آوري داده   تفكر و تعمق قبل از جمع     ها، عدم     يادگيري با توسل به مثال    

 . )گيرد انجام مي... هاي نظري و  پرسش

گرايـي بـدون چيـزي همچـون منطـق        احسـاس آمـوزة  و يافته تجلي حقيقت   آموزةتركيب و تلفيق    

تـاده   به صورت رويه جا اف     دانشگاهياگر چه اين تركيب در اقتصاد       . استقرايي محكوم به شكست است    

هاي دانشـگاهي نهادينـه شـده، ولـي جالـب اسـت كـه ديگـر در بـين                      هاي تحصيلي و كتاب     در دوره 

ها را رها نمايد؟      هآموزتواند تركيب اين      چگونه فرد مي  .  ندارد يشناسان اقتصادي طرفداران آشكار    روش

و  و يـا تسـليم       يافتـه   تجلـي گرايـي، رهاسـازي حقيقـت         سه انتخاب پيش روي اوست، ترك احسـاس       

 .  مزبورةآموزرهاسازي هر دو 

 اسـت، ديـدگاه    »يافتـه   تجلـي  حقيقـت «گرايـي و حفـظ       هي كه نشأت گرفته از انكار احساس      ديدگا

 كنـار گذاشـته     يافتـه   تجلـي  حقيقت   ةآموزاگر در عوض    .  است »1هپيش از تجرب  «مشهور و بسيار حقير     

. شـود   گرايي ناميده مـي     رسوم شود كه   اي تشكيل مي    گرايي حفظ گردد، اساس فلسفه      ولي احساس شود  

 . آيد شناسي پوپر به دست مي روش كنار گذاشته شود، ديدگاه آموزهاگر هر دو 

يابد   ي به موضوعات منطق قياسي تقليل مي      سشنا  موضوعات روش  ة هم »پيش از تجربه  «با ديدگاه   

دربـارة   نيست كه    نيازي. بنابراين بازگشت و رجوع به جهان واقع ضرورتي ندارد        ) يعني منطق معمولي  (

اعتقـاد  ايـن ديـدگاه مـذكور        چرا كه امروزه عده بسيار كمي به         كنيماين مطلب بيشتر بحث و بررسي       

كنـد كـه حـواس مـا نيازمنـد           گرايي پيشنهاد مي    رسوم يافته،   تجلي  حقيقت آموزةبا كنار گذاشتن    . دارند

 زيـرا  دارنـد    نظريـه  و    نظـري  ربـا همـواره   كنـيم      كـه مـا گـردآوري مـي        واقعياتييعني  . كمك هستند 

 ،گرايـي   رسـوم . تـوان آنهـا را تفكيـك كـرد          ي شامل عناصر نظري هسـتند كـه نمـي         واقعهاي   گزارش

گرايـي را    بايـد رسـوم   . نامـد    مـي  »مـدرن گرايـي   «آن را      )1983(شناسي است كه مك كالسكي       روش

ـ  شناسي امروزه هـم طرفـدار دارد و هـم           صورت روشن درك كنيم چرا كه اين نوع روش         به  اغلـب   ة پاي

 . ي در اقتصاد استسشنا ي روشها  و بحثها استدالل

                                                 
١. Apriorism 
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 گرايي  رسوم

 داشـته باشـند،     نظريـه  ر بـا  واقعيـات  ة هم دگويد باي   آوري كه مي   ارداد اجتماعي توجيه  با فرض وجود قر   

 خـود منجـر     خوديله به   ئ اين مس   كه . هنوز نيازمند آن است كه به طور عيني توجيه شود          دانشاساس  

 قرايي بـراي تركيـب قصـور و شكسـت در فـراهم كـردن منطـق اسـت       . شود  نامتناهي ميبه پس رفتي 

گرايـي،     احساس آموزةي درون   دانش استقراگرايي با قصور و كوتاهي در توجيه عقالني هر           به كار افتادن  

. ها و مباحثات تلخ در حدود علوم و بين عالمان و غيرعالمـان بـوده اسـت                  همواره اساس اغلب مشاجره   

 واحـد دسـت     قراييشد به يك منطق اسـت       توانست يكدست و بدون مشاجره باشد اگر مي         نيا مي چقدر د 

تواند منطق    تواند به صورت عقالني حل شود از آنجا كه هركسي مي            ها مي   تقريباً تمامي مشاجره  . يافت

 يـات واقعبـا   هاي چه كسـي       راه ديگر اجتناب از مشاجره در مورد اينكه نظريه        . را درك و تحسين نمايد    

 اين است كه از اين  طـرز فكـر كـه             ،د كه حقيقت دارند   گرد  مشخص مي  نيزشود و     ميو حمايت   تأييد  

 . توانند صحيح يا غلط باشند، دست برداريم ها مي نظريه

 يعني اجتناب از مشـاجره و بحـث در          ، را گرايي   احساس ة مشكل اولي  ،كنار نهادن درستي يا نادرستي    

كنند چيـزي كـه      ها فكر مي    خيلي. كند   حل نمي  ، را خلق كرده است    مورد اينكه حواس چه كسي دانش     

چيزي كه بتواند جانشين تركيب قبلي منطـق        - است 1 عيني سلطه و اقتدار  هنوز به آن نياز داريم همان       

 .  شوديافته تجلي و حقيقت قرايياست

  محض را  »يگراي  تيسيستانسياليزم يا ه  زگا« عيني،   سلطه و اقتدار  ممكن است گفته شود كه بدون       

تـوانيم بـه خـود عقالنيـت      ما هنوز مي. آيد ميراه حل مشكل اشاره شده، به نظر آسان     . خواهيم داشت 

 برنامـه   دقيقـاً اين  .  عيني مورد نياز اعتماد كنيم     سلطه و اقتدار  براي   )يعني منطق استقرايي و رياضيات    (

 گرايـي   دون كنار نهادن احساس   گرايي است، يعني ب   گرا به جاي استقرا     پيشنهادي و جايگزين يك رسوم    

 . شمول اعتماد و تكيه كنيم به عقالنيت جهان

ماننـد  . اسـت  نيـز در ارتبـاط       » كدامنـد؟  نمـايش حقـايق قابـل     « پرسش با   ،گرا  شناسي رسوم  روش

 اوليـه كـه اكنـون       پرسش جواب دهيم تا بتوانيم به       پرسشگرايي، اين نياز وجود دارد كه به اين         استقرا

، يافتـه   تجلـي بـدون حقيقـت     .  بتـوان پاسـخ داد     »دانـيم؟   چگونه مي «بني بر اينكه    اصالح شده است م   

                                                 
١. Objective Authority 
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 از يـك مجموعـه      نظريـه  مشخص يا انتخاب يك      نظريهگرايي، جهت پذيرش يك      شناسي رسوم  روش

هاي اجتمـاعي     گيري و رسوم و سنت     اي از قوانين و قواعد تصميم        مركب از مجموعه   ،هاي رقيب  نظريه

يعنـي اطالعـات وراي     ( 1هـاي آگـاهي بخـش      نظريـه وجود  ) ابقا شده (گرايي   ساز آنجا كه احسا   . است

اگر بخواهيم  . وجود دارد ) عقالني(كند، نياز به يك انتخاب          را انكار مي  ) واقعيات و حقايق شناخته شده    

با استفاده  .  نظري آگاهي بخش را توجيه كنيم      دانشگرايي باقي مانده و حفظ شود، بايد ظهور           احساس

.  را برگزينيم  نظريهتوانيم پذيرش يك       مي ،كارگيري مشاهدات مستقل    ار غيرنظري، احتماالً با به      از معي 

هـاي    ها به عنوان فهرستي از واقعيـات، سيسـتم           نظريهابزار استاندارد انجام يك انتخاب، مشاهده همه        

داقل كـردن    مثل سـادگي، عموميـت، يـا حـ         يكارگيري معيارهاي  ها و سپس به     بندي يا حتي زبان    طبقه

ب را انتخاب كنيد در جايي كـه        قريبه عبارت ديگر، بهترين ت    . استخطاي آماري با توجه به مشاهدات       

 . استتعريف بهترين مبتني بر معيار عقالني صريح 

 يافتـه   تجلـي  حقيقت   ةآموزشد   دهد كه فرض مي      كاري انجام مي   ،معيار عقالني صريح به طور ساده     

گرايـي محـض در       به كـارگيري آنهـا مـا را از ذهـن          . دهد   انجام مي  قراييكارگيري منطق است   هنگام به 

گرايـي     رسـوم  ةپـس بـراي كامـل كـردن نسـخ         . كنـد   دانسـتن دور مـي    و وضعيت   فرآيند يا چگونگي    

ايـن فـرض در     . رض ديگري داريم كه عيني بودن را تضـمين كنـد          فگرا، نياز به      شناسي احساس  روش

يعني اين ديدگاه كه اگر تمـام افـراد، بـا صـغري و كبراهـاي      مورد وجود عقالنيت جهان شمول است،      

ايـن پـذيرش    . متقابالً سازگار و يكساني شروع نمايند، لزوماً به نتـايج يكسـاني دسـت خواهنـد يافـت                 

 هـا  دانـش  ة است كه اساس هم    )ارگ و بنابراين عينيت  ( همگاني معيارها از طرف مردم عقالني و معقول       

 تعريـف   يهـاي  نظريـه  آن   بـا بنابراين واقعيات،   .  هستند نمايشايقي قابل   واقعيات، حق . دهد  را شكل مي  

توان آنها    اند چرا كه مي      مورد استفاده قرار گرفته    »ها  واقعيت «شوند كه براي نشان دادن حقيقت آن       مي

هـا وضـعيت       نظريـه با تعريـف واقعيـات،      . هاي پذيرفته شده استنتاج كرد     نظريهي از   نطقرا به صورت م   

و بنابراين قابل نمـايش هسـتند كـه         ) يعني معتبر ( شده   خذاين واقعيات منطقاً ا   . اختي ندارند معرفت شن 

دانـيم يـا      مـي «شود كه هنگامي      گرايي گفته مي    در رسوم . ندهست) يعني دانش ( جو و   مورد جست هدف  

اه توانـد در ديـدگ      تنها خطاهاي ممكن كه فرد مي     . پذيريم   را مي  يهاي خاص  نظريهكه   ،»شناخت داريم 

 يافتـه   تجلـي ديدگاهي كه تركيب احساس گرايي بـا انكـار حقيقـت             (د، داشته باش  دانشگرايي از     رسوم
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بنابراين اگر شخصي عقالني و منطقـي       . گيرند   آنهايي هستند كه از غير عقاليي بودن نشأت مي         )است

بهتـرين  « گرايـي بـا انتخـاب       شناسي رسوم  به طور خالصه، روش   . شدباشد از بروز خطا اجتناب خواهد       

ـ     ،»واقعيات«ي تعريف   ا بر »نظريه ي يـك توافـق عقالنـي       ابـر را  گرايانـه      واقـع  ة مشكل بنيان يك پاي

 . كند حل مي»  چيست؟دانش«در مورد اينكه ) اجتماعي(

 

  دانش اجتماعي در مورد نظريةگرايي به عنوان  ضد احساس

 قـرارداد   ة در محـدود    » چيسـت؟  دانـش  «پرسـش استدالل كردم كه فلسفه سنتي به طور تـاريخي بـا            

 . شود نميتن توضيح داده نس، پس دانش هرگز بدون تبيين داردآوري سروكار دا اجتماعي توجيه

اي يافـت     شناسـانه  هـاي روان    اگر چه ممكن است در تاريخ مشكالت انجام قرارداد اجتماعي، ريشه          

 هر چيزي است كـه يـك        دانشتر،    به زبان ساده  . شناختي هستند  هاي روزمره بيشتر جامعه     حل  شود، راه 

حل   دو راه  .است افراد آگاه  چگونگي تعيين رسد تنها مشكل اجتماعي       پس به نظر مي   . داند   مي 1فرد آگاه 

 . ياد خواهم كرد» 3دانش وضعيت نظرية«و » 2دانش نقش نظرية«وجود دارد كه من از آنها به عنوان 

 را در جامعـه ايفـا       آگـاه قش يك دانا يـا       كسي است كه ن    فرد آگاه كند كه يك      بيان مي »  نقش نظرية«

 داللت بـر ايـن دارد       ، نقش نظريةبه طور كلي    . است» شاهد ماهر و خبره   «ترين مثال     واضح - كند  مي

كردن   البته چگونگي بيان   .شود  ، نه چيزي كه بيان مي     است مهمكه اين چگونگي بيان مطلب است كه        

 نسبتاً مبهم   دانشايفاي نقش در ارتباط با      .  نماييد خواهيد بيان   آن مبتني بر اين است كه چه چيزي مي        

چيـزي كـه    «داللت بر اين دارد كـه       نظريه   اين   -دارد   ابهام كمتري    ، وضعيت نظرية. و نامطمئن است  

هـاي    نمونـه .»كنـد  شود مهم نيست بلكه مهم اين است كه چه كسي آن مطلب را بيـان مـي               گفته مي 

اي برخـوردار     معموالً از درجات دانشگاهي يا مدارك حرفه        و دانشمندان  عالمان. مشهودي موجود است  

 . هستند

 چيسـت؟ بـه     دانش است و    آگاهكه چه كسي    را  له  ئمساين   نقش يا وضعيت، راه حل       نظريةاگر چه   

به هر حال چيزي    . شناسان معدودي تحت تأثير قرار خواهند گرفت       گذارد، فيلسوفان و روش     نمايش مي 

                                                 
١. Knower 
٢. Role Theory  of Knowledge 
٣. Status Theory of Knowledge 
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البتـه،  . گرايـي هسـتند      احسـاس  غيـر  نظريـة رار بگيرد اين است كه هـر دو         تواند مورد توجه  ق      كه مي 

ايـن  . گيرنـد   گراي دانش يا روش بيشتر تحت تـأثير قـرار مـي             هاي احساس   نظريهفيلسوفان معموالً با    

 مثابـة توانـد بـه        از طريق حواس ما به دست آمده است، بـه وضـوح مـي              دانشگرا كه     ديدگاه احساس 

 .  آوري نگريسته شود قرارداد اجتماعي توجيهاي جهت برآوردن  طريقه

از جهـان   ...) دانـم  كـه        من مـي  ( ذهني   دانش تبيين و تفسير     برايگرايي استقرايي تالشي      احساس

دانـيم    ما مي ( گرا تالشي در جهت تبيين دانش ذهني جمعي و گروهي           گرايي رسوم    احساس .عيني است 

آيـا امكـان دارد      «: گيـرد   جديدي مورد توجه قرار مي     پرسش در اين مرحله     .استاز جهان عيني    ...) كه

 به واقـع موجـب نفـي        پرسشپاسخ مثبت به اين     »  بدون توضيح فرآيند دانستن تبيين شود؟      دانشكه  

گردد و اين نفي و تكذيب ممكن است به معناي رد احسـاس گرايـي و در عـوض                     قرارداد اجتماعي مي  

 .  اساسي و ماهوي هستندنظريعناصر ي وها حا پذيرش اين ايده شود كه تمامي دانش

 

  اقتصاديشناسي روشاجراي 

 گرا در اقتصاد   رسومشناسي روش

ي در بلندمـدت و از      ايآيد، اغلب اقتصـاددانان از اسـتقراگر        هنگامي كه از فلسفه علم سخن به ميان مي        

ختيار داشته باشد،   البته چنانچه شخصي زمان نامحدودي در ا      . نمايند  مدت دفاع مي   گرايي در كوتاه    رسوم

ند بـا   هستگرايي    اغلب اقتصادداناني كه مدافع رسوم    . تواند همواره از استقرا بهره بگيرد       در بلند مدت مي   

ايـن  . مدت با مشكل مواجـه خواهـد شـد           كه تحليل استقرايي در كوتاه     پذيرند  ميتر    آمادگي هرچه تمام  

 درگيـر خواهنـد     »1اگـر   ل انتخاب رسوم  مشك«دسته از اقتصاددانان با يك مشكل متفاوت تحت عنوان          

نظريـه  توانيم دست به انتخـاب بهتـرين      چگونه مي « براي آنان مطرح خواهد شد كه        پرسشبود و اين    

رسد كـه در تحليـل        له به نظر مي   ئاين مس  »؟شته باشد كه هيچ منطق استقرايي وجود ندا       بزنيم هنگامي 

 همان معيـار و      يعني _وف به كاركرد عيني      معط پرسشكه تنها     باشد جايي  اي  موضوع ساده  اقتصادي

 . ستضابطه انتخاب ما

                                                 
١. Conventionalist Choice Problem 
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 گرا  مشكل انتخاب رسوم

از آنهـا     بايد اي است كه    اكثر مباحثات و مناظرات روش شناختي در علم اقتصاد ناظر بر معيار يا ضابطه             

را مـن تعـدادي از معيارهـا و ضـوابط معمـول مـورد بحـث                 . دشوهاي رقيب استفاده      نظريهدر انتخاب   

گرايي ما را ترغيب بـه         ديگر، رسوم  نظرية بر   نظريهدر خصوص ترجيح دادن يك      .  خواهم كرد  فهرست

 : نمايد كه واجد يكي از اوصاف ذيل باشد  مينظريهانتخاب آن 

 ؛تر باشد ساده .1

 ؛تر باشد عام .2

 ؛ باشدآزمايي داشته  بوده و قابليت درستپذيرتر تحقيق .3

 ؛ابطال پذيرتر باشد .4

 ؛يار تأييد بيشتاز  .5

 .باشد داشته كمتري ييدأتعدم  .6

منـد بـه حـل و فصـل            عالقـه   تنها  يعني اقتصادداناني كه   ،براي پيروان مكتب ابزارگرايي فريدمن    

احتمـاالً از اهميـت بيشـتري       ) 1983مـك كالسـكي،     ( ضابطه تأييد و تصـديق       ،ندهستي  لمسائل عم 

 تمـام  صـرفاً    مذكوركه قطع نظر از معيارهاي      دارد    آن مي  ، اما معموالً ابزارگرايي ما را بر      استبرخوردار  

 .كند  پيدا شود كه خوب كار مياي سرانجام نظريهامتحان كنيم تا  را ها نظريه

 

 گرايي در علم اقتصاد   رسومشناسي روشنقد 

كـنم آن      ولي بـه واقـع فكـر مـي         ،تجويز نمايم شناسي    براي كسي روش   هر چند هرگز برآن نيستم كه     

دو دسـته از    به  ند، بايد   هستگرايي    ي كه خواهان ترويج باورهاي خود در مورد رسوم        دسته از اقتصاددانان  

 . داشته باشندگرايي توجه   اوليه بر رسومياهانتقاد

بـه محـض اينكـه      . سـت گرا   انتخـاب رسـوم     و مشكل  لهئ به نامربوط بودن مس     ناظر نخستين انتقاد  

اساسـي تلقـي    ) نظريـه بهتـرين   (گر انتخـاب    گذارد، دي    را كنار مي   آوري شخص قرارداد اجتماعي توجيه   

 نظريـه البته ممكن  است برخي نيازها يا مالحظات جامعه شـناختي بـراي انتخـاب يـك                  . نخواهد شد 

 مورد بحث و توصيف     نظريهكه تنها يك      مثال، تأليف كتب دانشگاهي هنگامي    راي  ب. وجود داشته باشد  
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تر تأييد شده متضمن يك ايده يا سـنت قـديمي            بر نظريهبه عالوه يك    . گيرد كار آساني است    ميقرار  

 . ، مورد استفاده قرار گيردبدمشخص كردن افراد خوب و براي تواند  است كه مي

هـاي رايـج      ي اهـداف و دل مشـغولي      اهاي رقيب ممكن است بـر      نظريه از بين    نظريهانتخاب يك   

 ولـي ايـن     ،شود ر گرفته مي   در هر زمان خاص به كا      نظريه زيرا  تنها يك      ،عملي يا سياسي مفيد باشد    

 اين  آوري،  در فقدان قرارداد اجتماعي توجيه    . تواند هيچ مشكل ذهني و عقالني را حل كند          انتخاب نمي 

بايـد بـه    اصالً چرا گيرند وجود دارد كه نشان دهند  بهره ميگرايي  كه از رسوم  افرادي ةدوش هم بار بر   

 . واحد دست بزنيمنظريهانتخاب يك 

 .اسـت  گرايـي   م  ي ساده است و اين انتقاد معطوف به دور باطل معيارها و ضوابط رسو             انتقاد دوم خيل  

كننـد، معمـوالً صـحيح يـا          گرايـي عمـل مـي        اقتصادي كه به رسـوم     شناسان  روشاگر چه آن دسته از      

، با اين حـال آنهـا بـر ايـن تصـور             )بدتر است يا     يا بهتر  نظريهيك  ( كنند  را نفي مي   نظريهبودن   اشتباه

هـر كـدام از ضـوابطي كـه در بـاال            . تواند درست باشـد     نظر آنها مي    كه معيارها و ضوابط مورد     هستند

به عنوان مثال با گفتن اين كه       .  صحيح دنياي واقع در نظر دارند      نظريةند فروضي در مورد     دفهرست ش 

 .شـود كـه جهـان واقـع در اصـل سـاده اسـت               تر باشد، فرض مي      است كه ساده   اي  نظريه برتر،   نظريه

 برتـر   نظريـه  خاص را براي گـزينش       اي  به عبارت ديگر، زماني كه يك روش شناس اقتصادي ضابطه         

 داند كه اين معيار، بهترين ضابطه است؟  توانيم بپرسيم كه از كجا مي كند، ما همواره مي وضع مي

 شناسـان   روش،  مقابـل اگر در   . منجر به يك سير قهقرايي شود     هايي ممكن است      پرسشالبته چنين   

گيـري از آن، شـخص         پيشنهادي آنها بهتـرين اسـت چـون بـا بهـره            ةقتصادي مطرح كنند كه ضابط    ا

 تقليـل   چرخـه گرايي به سـطح يـك          او بهترين است، رسوم    ة انتخاب شد  نظريةتواند نشان دهد كه       مي

 . خواهد يافت

 

 گرايي و جامعه شناسي اقتصاد  رسوم

بر آن تأييد شده    شناسان اقتصادي    روشقات از سوي    گاهي او  ،گرايي  من از رسوم   ياه از انتقاد  بسياري

ها قبل    كنند كه آنها از مدت      و به ندرت نيز رد شده است چرا كه روش شناسان اقتصادي مرتباً ادعا مي              

اند   كنند كه ضوابط صريح فهرست شده در باال را رد كرده            آنها اغلب ادعا مي   . اند  گرايي را رد كرده     رسوم
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 آينـده درخشـاني داشـته       ،پذيري پوپر    ابطال ةحتي ضابط  ،رسد اين ضوابط    ظر نمي از آنجا كه ديگر به ن     

دارند ولـي اگـر    گرايي يا حتي پوپر گام بر مي كنند كه بسيار فراتر از مرسوم  برخي از آنها ادعا مي    . باشند

 . روش شناسي مثل يك اردك راه برود و مثل او آواز سر دهد، او يك اردك است

تـر    ادعايي دارد، مهم   هكند چ   شناس در مورد كاري كه مي       نيست كه يك روش    ه عبارت ديگر مهم   ب

در ادامـه  . شناسـي مـورد پـذيرش او دارد    كند كه بستگي بـه روش  اين است كه او در عمل چه كار مي      

ـ        رسـوم  شناسـي   روش تا نشان دهيم چگونـه       شدتري انجام خواهد       كندوكاو عميق  ،مقاله  ةگـرا بـه حرف

 . كند گيرد سرايت مي  كه در عمل به كار مياقتصاد و روش شناسي

خطا كردن مخـتص انسـان      «گرايي كه      تخيل ةآموز و پذيرش    يافته  تجلي حقيقت   ةآموزبا رد كردن    

اند كه فكر كنيم مشكل اساسي اجتماعي در مـورد دانـش              گرايي ما را مجبور كرده      م  پيروان رسو » است

 درك جهـان پيرامـون خـود،  از          نـده، در ارتبـاط بـا      ما، در حال حاضر و آي      ةجامعچگونه  «آن است كه    

چـه  . يكي از نهادهاي اجتماعي در جامعه، خود حرفه و شغل اقتصاد است           » نمايد؟    اشتباهات پرهيز مي  

كند كه همان دانش قابل قبول مبتني بر به حـداقل رسـاندن               آنكه اين حرفه توليد دانش اقتصادي مي      

تـر دانـش اقتصـادي        كه موجب معرفي هرچـه بهتـر و دقيـق         هاي استانداردي     شيوه. عقالني خطاست 

تـر از    اي و مهـم     هـاي حرفـه     شود، عبارتند از نهادهاي خاصي چون كتب درسي دانشگاهي، نشست          مي

يك از   اكنون به بررسي و تحليل هر     . ها و موضوعات درسي  اقتصاد اشاره كرد         بخش اينها بايد به     ةهم

 اسـتفاده   د مـور  شناسـي   ، روش گرايـي   ان دهـم كـه رسـوم      اين نهادهاي مهم خواهم پرداخـت تـا نشـ         

 . اقتصاددانان بوده است

 

 كتب درسي دانشگاهي 

ها و اقدامات مهمي بوده است كه با هدف معرفي اجماع و              تدوين كتب درسي استاندارد از جمله تالش      

پشـت سـر    منطـق   . هاي پذيرفته شده انجام شـده اسـت         نظريهاتفاق نظر موجود در مورد واقعيات و يا         

تواند يك كتـاب اسـتاندارد درسـي          كسب و كار كتب درسي اين است  كه يك كتاب درسي زماني مي             

 .  در بر بگيرد، شكل در و هماهم در محتو ،باشد كه در عمل اجماع نظر را

كتاب درسي استاندارد در خود دارد، آخرين كار مقبول انجام گرفتـه در ايـن مـورد اسـت كـه                     آنچه  

قـرار اسـت كتـاب      كـه   هر كتابي   . ها هستند   معين مطالعه كدام   ةرفته شده در يك حيط    هاي پذي    نظريه
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 از مطالب مورد اجماع فاصله گرفته باشند، يـك كتـاب درسـي               كه درسي باشد اگر حاوي مطالبي باشد     

 مورد استفاده قرار    ، و شكست خواهد خورد چرا كه از طرف عموم و به طور كلي             رود  به شمار نمي  موفق  

 . گرفتنخواهد 

 آن بسيار قوي است، در عمل تمـام         ة اقتصاد مقدماتي كه اجماع نظرها در حيط       ة مثال، در حوز   براي

هاي اندكي با كتـاب   اند، در جدول محتويات خود تنها تفاوت      هايي كه در مورد اصول نگاشته شده        كتاب

رفـت    شرو به شمار مي    پل ساموئلسون پي   ةها كتاب نوشته شد     كه براي سال  ،  د  نداردر اين حيطه    پيشرو  

 تـر  هاي پيشـرفته  چنين شباهت و تقليدي اغلب در حوزه     . و امروزه كتاب ليپسي جاي آن را گرفته است        

هـاي درسـي مـورد قبـول،          هـا تمـام كتـاب       شـود، بـراي سـال      رد اقتصادي نيز ديده مي    خ نظريهنظير  

االً ريچارد لفت ويـچ، سـي       كه احتم (تر بودند      قديمي ةهاي پيشرو درسي نوشته شد      هايي از كتاب    نسخه

هاي درسي استاندارد كه يـك        به عالوه بيشتر كتاب    .)نوشته بودند آنها را   اي فرگوسن يا جرج استيگلر      

 ،گرايـي ندارنـد     از رسـوم   نـوعي  در مورد روش شناسي دارند اغلب چيزي بيشتر از بيان            قدماتيفصل م 

هـاي اقتصـادي      نظريههاي فلسفي     جنبه. د ارجاع دهن  1953 ابزارگرايي فريدمن سال     ةحتي اگر به مقال   

 .  خاص درگيردنظريهشود مگر اينكه بحث خاصي بر سر يك   محدود ميخش به همان بكالً

 تـواي در مورد شـكل و مح     (اي از طريق اين اجماع نظر نهادينه شده           لهئمشخص نيست كه چه مس    

به معلمان و استادان اين امكـان        اين است كه     شا   تنها فايده   احتماالً. شود حل مي ) مناسب كتب درسي  

 خـاص   ةدهد كه انتظارات دانشجويان يا همكاران عقالني خود را به هنگام تدريس در يك حـوز                 را مي 

 ارزش پـول    ةكند كه تضمين كنيم دانشـجويان بـه انـداز            نمايند يا احتماالً كمك مي     همطالعاتي برآورد 

يـك  را دربـارة    فـرد   تفكري    اشتباهات فاحش  تر اين است كه     تملو مح . اند  خود، چيزي به دست آورده    

 . رساند ، به حداقل مياتي خاص مطالعةحوز

 

 اي  هاي حرفه نشست

ا يـا   ه خطابه. اند  اي نيز تا حد زيادي همچون كتب درسي دانشگاهي سازماندهي شده            هاي حرفه   نشست

معموالً مخزني از   ) مثال سخنان بعد از سرو شام     راي  ب(اي    هاي حرفه   هاي مربوط به افتتاح نشست      نطق

) ... و هاي علمي   گردهماييها و     سخنراني(ها    ند و حال آنكه خود  نشست      هست موضوعات فلسفي    تمامي

گردهمـايي متخصصـان علمـي      ها،    سخنراني. كنند  عمدتاً از مسائل و موضوعات غير فلسفي تبعيت مي        



 31  92مجله برنامه و بودجه، شماره 

 حل و فصـل  مسـائل        ةزمينهايي است كه در       ل خود حاوي آخرين تالش    آ  در حالت مطلوب و ايده    ... و

هايي است كه      بر گيرنده آخرين يافته    درگيرد و يا       مشخص علمي صورت مي    ةجديد حادث در يك حوز    

  مشـكل اجتمـاعي آگـاه      ، به عبـارت ديگـر     .در مورد برخي از مسائل قديمي علمي به دست آمده است          

سـازماندهي چنـين    متأسـفانه،   . نماينـد   هـاي جديـد را حـل مـي          ن از پيشـرفت   انگاه داشتن متخصصـ   

 يا ضد آشنا ساالري رايـج       1ها يا آشنا ساالري     در عمل در اين نشست    . هايي بسيار مشكل است     نشست

اي   د و يا مطلقاً از هيچ آشنا و رفيقي هيچ مقالـه           نپذير  ي خود را مي   قايا فقط مقاالت دوست و رف      ،است

 . آشنا ساالري در دنياي امروز بيشتر مرسوم است. كنند قبول نمي

براي سازماندهي نشست تخصصـي بـزرگ، معمـوالً يـك گـروه خـاص و منتخـب كـه در مـورد                       

هـاي منتخـب برگزيـده        ع نظر دارند، براي برگزاري نشست در حوزه       جماهاي مورد توجه مناسب ا      زمينه

 در  ،شـود  هاي مناسب براي ارائه بـه كـار گرفتـه مـي             معموالً ضوابطي كه براي انتخاب مقاله     . شوند  مي

هـاي بـزرگ      به طور خاص، امروزه نشست    .  نامربوط به نظر خواهند رسيد     ،لآ يك نشست ايده  برگزاري  

ي اشـتغال و جـذب نيـروي كـار جديـد           امعموالً در خدمت دو هدف گردهمايي اجتماعي و بـازاري بـر           

هـاي تخصصـي      آل براي توضـيح تـداوم نشسـت        هاي ايده   توان از برگزاري نشست     ياگر چه م  . ندهست

 شـود،   مطرح ها  ها به عنوان هدف واقعي نشست       هاي اجتماعي نشست     اگر جنبه  .ه كرد تر استفاد  كوچك

كنند مايل به تأمين مالي شركت يـك           برگزاري آنها را تقبل مي     ةها كه هزين    ها يا شركت    ديگر دانشگاه 

ظـر  ن   شـده و مـورد      ريـزي   مين مالي نتايج برنامه   أ متمايل به ت    ليكن آنها كامالً   .عضو عادي نخواهند بود   

هـا و     خواهند بود، چرا كه اين نتايج پيشرفت علم را از طريق گردهم آوردن بـه هنگـام آخـرين يافتـه                    

   .تقويت كرده و ارتقا خواهد داد... شده و  هاي انجام توسعه

 

 هاي درسي ها و برنامه دپارتمان

امالً شـبيه اداره سـاير     امور اقتصاد دانشگاهي ك    ةكنند، ادار   ه برخي از اقتصاددانان فكر مي     بر خالف آنچ  

 ة اجتمـاعي جامعـ    ةتـرين پديـد     ترين و جالب    تا كنون، مورد توجه   . استدانشگاهي  ي  ها   و رشته  ها  گروه

اجازه دهيد مشكالتي كه ممكن اسـت       . علمي، نهادهاي دانشگاهي دپارتمان و برنامه درسي بوده است        

                                                 
١. Cronyism 
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 كند، مورد توجه    لح... اعي، فلسفه و    اي براي فيزيك، اقتصاد، علوم اجتم       هاي جداگانه   داشتن دانشكده 

از آنجا كه در ديدگاه رسوم گرايان، دانشمندان درگير بحث بر سر حقايق نيسـتند، يـك راه                  . قرار دهيم 

براي اطمينان از صحت اين ديدگاه جداسازي مكاتب فكري از نظر اجرايي است به طوري كه كمترين                 

بـه عبـارت    . ل دانشمندان غلبـه شـود     اي مباحثه و جد   برخورد وجود داشته باشد و لذا بر مشكل اجتماع        

هايي چون اقتصاد خرد،       زيرگروه  به ها در يك دانشگاه يا تقسيم يك دانشكده         ديگر، جداسازي دانشكده  

اجـراي  ...  حسـابداري و   ،الملل، سازماندهي صـنعتي يـا اقتصـاد مـديريت، فـايننس             كالن، تجارت بين  

د، توافـق   نـ گوي  مـي سخن  بندي دانشمنداني كه به زبان يكساني        با گروه . سازد  گرايي را ممكن مي     رسوم

بگوينـد قـادر بـه تمركـز روي         سـخن   زيرا كه اگر آنها به زبان يكسـاني         . شود تر مي   آنها با هم محتمل   

به طور مشابه از آنجا كه تمـام مـردم عقالنـي اگـر از صـغري و كبراهـاي                    . منطق مباحثه خواهند بود   

به توافق خواهنـد رسـيد، لـذا اگـر دانشـمنداني كـه از صـغري و كبراهـاي             يكساني شروع كنند نهايتاً     

 .هاي ممكن را به حـداقل خـواهيم رسـاند            در كنار هم قرار دهيم عدم توافق       ،كنند  يكساني استفاده مي  

هاي يكساني را خواهند پـذيرفت        نظريه) بنا به تعريف  (به عالوه از آنجا كه كساني كه در يك گروهند           

.  خود به عنوان واقعيات مقبول بپذيرند، توافـق خواهنـد داشـت            ةنكه چه چيزهايي در حوز    آنها بر سر اي   

... هـا برگـزار گـردد و        هاي درسي نگاشته شود، نشست      آورد كه كتاب    اين امر، امكان آن را به وجود مي       

  را ته شـود  آموزان آموخ  فق بر سر مطالبي كه بايد به دانش       باالتر از همه اينكه توافق بر سر واقعيات، توا        

از  طوري سازماندهي شده اسـت كـه         دانشگاهياز آنجا كه كل بافت جامعه علمي        . سازد  پذير مي   امكان

گرا را قادر به كار كـرده يـا آن را              اقتصاددانان رسوم  شناسي  روششيوع جدال جلوگيري شده و بنابراين       

بنابراين، . ختالف نظر گردند  توانيم اين ريسك را بپذيريم كه دانشجويان منشأ ا          صحيح جلوه دهد، نمي   

ي اجتمـاعي كـردن     اتكنيك ابتدايي بر  . دانشجويان بايد تا جايي كه ممكن است زودتر اجتماعي شوند         

اي از واحدهاي پيش نياز را تعيين كنيم تا قبل از آنكه آنهـا قـادر بـه تفكـر               آنها اين است كه مجموعه    

 . مستقل بر روي يك حوزه خاص شوند، آنها را بگذرانند

گرايـي   رسـوم در حال حاضـر  توان نشان داد كه       اگر چنين سازماندهي موفقيت آميز باشد، دوباره مي       

 .)دانان و ساير طرفداران رسوم گرايي بسيار محبوب خواهد بود چنين اثباتي بين رياضي(صحيح است 
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 شناسي اقتصاد رياضي  روش

و روشـي كـه از طريـق آن محققـان      به طـور صـريح د   ام،  نگاشته 1982من در كتاب خود كه در سال        

يكي از فصول كتاب من، اين ديدگاه را ارائه         . ام  هكردگيرند، بررسي     اقتصادي رسوم گرايي را به كار مي      

 است، اقتصاد تحليلي به جاي اينكه به مسائل         »گرايي سرخورده   رسوم« ي،كرد كه كل اقتصاد تحليل      مي

عي بپردازد، در حد بررسي و سرو كار بـا حقـايقي كـه              ها در مورد جهان واق        مشكل تعيين حقيقت گزاره   

بخش ديگر كتاب به ارائـه      . هاي تجربي در مورد جهان واقعي نيستند، تنزل يافته است           وابسته به گزاره  

خصـوص بحـث كـردم كـه          بـه . گرايي خوش بينانه است     پردازد كه اقتصاد اثباتي، رسوم      اين ديدگاه مي  

.   صحت اقتصاد نئوكالسيكي نيسـت     استقراييي اثبات   را تكراري ب  هاي   جز تالش  ياقتصاد اثباتي چيز  

تواند بـه صـورت       م كه اقتصاد اثباتي اين كار را با نشان دادن اينكه اقتصاد نئوكالسيكي مي             ا  هبيان كرد 

 . دهد موفقيت آميز براي  تبيين و توضيح رفتار معمولي به كار گرفته شود، انجام مي

 در  هكـ (ي مناسب براي اقتصاد     شناس  روشن دو ديدگاه رقيب در مورد        وجود اي   هاي سال،   براي سال 

هاي اقتصاد ايجـاد كـرده          هاي قابل توجهي در بسياري از دانشكده       تنش) ادگي بود واقع يك جدل خانو   

  دو دليل ممكن براي كاهش تـنش      . ندهست كمتر بغرنج    ،رسد مسائل   هاي اخير، به نظر مي      در سال . بود

هـاي اقتصـاد كـاربردي        گرايي به دانشكده    بين رسوم    بسياري از طرفداران خوش    ،كهاول اين . وجود دارد 

 آن اقتصـاددانان    ، دوم اينكـه   . تجـارت واقـع هسـتند      هـاي   دانشـكده ها و     عقب نشستند كه در دانشگاه    

سـليم بـه اقتصـاددانان رياضـي        آميز بـدون ت      مسالمت  زندگي ياهايي بر  ند راه دبيني كه باقي مان    خوش

 منـد هسـتند،      عالقـه  گرايـي   به صورت  گرايي   هسته اصلي، يعني آنهايي كه به خاطر صورت        گراي افراط

مند بـه      كه عالقه  پردازاني  نظريهاقتصاد است كه هم با اقتصاددانان اثباتي و هم با           رشته   ،نتيجه. يافتند

سـاس  كـس اح     هيچ ديگرامروزه  . هاي مبتني بر رياضيات هستند، سازگار است        الگوهاي ساخت     تكنيك

حتي اسـتادان و داوران مجـالت   . گرايي و اقتصاد رياضي است  ند كه مجبور به انتخاب بين اثبات  ك  نمي

 از  الگـو اگرچه براي اينكه يك مقاله پذيرفته شود، بايد يك          . پذيرند  علمي نيز هر دو نوع مقاالت را مي       

اين مصالحه محـدود    . نمايد فراهم   الگونظر منطقي دقيق را داشته باشد يا شواهد تجربي در مورد يك             

 دست  شناختي  روش اقتصاد به يك موقعيت تسلط       ةثباتي اين اجازه را داده است كه در حرف        ابه اقتصاد   

الت علمي اقتصـاد رياضـي خـارج از         جيعني م (م مجالت علمي عام     ماتدر  يابد كه اين موضوع تقريباً      

ايـم، لـذا       آميـز دسـت يافتـه      موفقيـت زدايـي     با توجه به اينكه به يك تنش      . مشهود است ) هسته اصلي 
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سـت   ا  براي مشاهده ايـن موضـوع كـافي       . عاقالنه نيست كه اجازه دهيم كسي مخل اين آسايش شود         

 تا ببينيم چقـدر اسـتفاده از   بيندازيم American Ecnomic Review سال اخير مجله 50نگاهي به 

 "Proceedings" 1950رات سال   حيرت آور است كه بدانيم در كل انتشا       . رياضي گسترش يافته است   

 American Economicامروزه با بازكردن تقريباً هر نسخه جديدي از . شتتنها يك معادله وجود دا

Review هـا، فـروض       پيدا كرد، كه حدود نصف آنها حاوي قضايا، اثبات         مهم مقاله   14توان حدود      مي

هـاي صـوري رياضـي        الگـو سـنجي در     ادديگر تمريني براي به كار بـردن اقتصـ         مقالة   پنج.  هستند ...و

كنـد و ديگـر تمرينـي در اقتصـاد            مانده يكي نتايج يك تحقيق را گزارش مـي          باقي مورداز دو   . ندهست

 . چيزهاي زيادي در اين پنجاه سال عوض شده است. رياضي محض است

د اسـتفاده   رسد كه بحث عامي در مور       آور اقتصاد مبتني بر رياضيات، به نظر مي         با وجود رشد شگفت   

  به بررسي عقايد موجـود در      1ده سال پيش، من و همكارم، هربرت گرابل       . از رياضيات در اقتصاد نيست    

  ).)1986(گرابل و بلند، : ك.ر(مورد اقتصاد رياضي پرداختيم 

بدين معنا كه از اقتصاددانان برجسته پرسيديم كه آيا به نظر آنها تشويق و حمايت از اقتصاد رياضي                  

 ة و كاربردي هيچ فايده خالصي در بـر دارد؟ حتـي ايـد             2توصيفي قيمت توجه كمتر به اقتصاد       بيشتر به 

پرسش در مورد منافع خالص رياضيات، باعث اعتراض شديد از سوي همكاراني شـد كـه بيشـتر عمـر                    

 ولي واقعاً منافع خالص به كارگيري رياضي چيست؟ . اند هاي رياضي كرده الگوخود را صرف دستكاري 

ترين ادعاهـا ايـن اسـت كـه           معمول. شود  مياييد نگاهي به منافعي بيندازيم كه اغلب از آنها ذكر           بي

اين آخـري بـه   . نمايد  را ترويج مي»3 عقايد اقتصاد«كند و      بااليي از دقت را تضمين مي      ةرياضيات درج 

ون اينكـه   بـد . شود   نگريسته مي  »زبان مشترك «شود كه به رياضيات به عنوان يك         اين دليل ذكر مي   

بودن  ر به دقيق  تر است يا آيا اقتصاد غير رياضي قاد         در مورد اين بحث كنيم كه آيا اقتصاد رياضي دقيق         

هاي خود را بـه تحليـل رياضـي           الگوها و    نظريههست يا نه، جالب است كه متذكر شويم زماني كه ما            

كند كه با توسـل بـه آن    نمي هيچ كدام از اين صفات فرضي اقتصاد رياضي تضمين    ،كنيم  تر مي  وابسته

تر بـوده يـا بهتـر قـادر بـه             هايمان صحيح   الگوهاي بهتري ارائه دهيم يا        بيني قادر خواهيم بود كه پيش    

                                                 
١. Herbert Grubel  
٢. Literary Economics  
٣. Economy of Thought 
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هاي مبتني بر رياضي بـيش از آنكـه بـه             الگواستفاده ظاهري از    . هاي اقتصادي خواهد بود     تبيين پديده 

 .  است»صورت علمي مناسب«له ئ مربوط باشد يك مسامحتو

گرايـي امكـان تعيـين        از آنجـا كـه رسـوم      . گرايي است    ويژگي رسوم  اتأكيد بر صورت به جاي محتو     

تواند مـورد     كند، پس بجز صورت و شكل ظاهري چه چيز ديگري مي            ها را رد مي    نظريهصحت و سقم    

 توجه قرار گيرد؟ 

 سـال   50ين است كه در     ي كه بايد از معتقدان به اقتصاد اثباتي مبتني بر رياضي بايد پرسيد ا             پرسش

كننـد، بهتـر    گذشته چه كاري انجام شده است؟ زماني كه معتقدان به سرعت فهرست خود را مهيا مـي   

هاي رياضي انجام شده است كه بدون ساخت           الگو  اي ديگر پرسيد كه چه كاري با ساخت         است به گونه  

جام نشده اسـت كـه بـدون         دوم اين است هيچ كاري ان      پرسششد؟ جواب صادقانه به       ها حاصل نمي  آن

 اول فهرست شده اسـت تنهـا        پرسششد آن را انجام داد و هر آنچه در جواب به              رياضيات پيچيده نمي  

 . شود از سوي معتقدان به آن موفقيت تلقي مي

 بـه كـار رفتـه در اقتصـاد آن           شناسي  روشام كه نشان دهم       كافي سخن گفته   ةكنم به انداز    فكر مي 

 اقتصاد رياضي، حتـي بـين       ةپذيرش قاطع و تثبيت شد    . نامم  گرايي مي  رسومچيزي است كه من آن را       

تـر از     مهـم  ،صـورت . اسـت كننده   ترين مدرك قانع   مند به اقتصاد اثباتي هستند بزرگ       كساني كه عالقه  

امروزه اگـر   . استتجربه   سخت در ارتباط با      پرسشتر از    محتواست و اعتبار منطقي به خودي خود مهم       

حتي اگر به آنچه اقتصاد اثباتي ناميده        ،ن دهيم كه عالم هستيد، بهتر است افكار خود را         خواهيد نشا   مي

مطمـئن شـويد كـه      .  مبتني بر رياضي بيان كنيد     الگوي با استفاده از ساخت  يك        ،منديد  عالقه شود  مي

خـي از   رسـد كـه بر      ، به نظر مي   1990 ةدر ده . ايد  هاي قابل قبول تحليلي استفاده كرده       تنها از تكنيك  

 و اگر به دنبال تصدي يـا  ترفيـع هسـتيد، آن قـدر                راهكار است ترين    ها اميدبخش    بازي نظريهاشكال  

عاقل خواهيد بود كه تالش كنيد مقاالت خود را در مجالت علمي با  موقعيت باال، يعني مجالتي كـه                    

 .  چاپ كنيد،دهند اولويت را به اقتصاد مبتني بر رياضي مي

ايـد كـه     هاي تحليلي خود يا اينكه چگونه فهميـده       الگورگز نگران درست بودن     تر اينكه ه   ولي مهم 

 . ، نباشيداشتباهتان واقعاً درست است يا الگوي
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