
 

ABSTRACT 
We have problems such as relativism in neoclassical economic. relativism 

rooted in two methodological problem such as lack of objectivity and 

indeterminacy of economic theories. The solution fo relativism is realistic 

approach in Economics. In recent years two realistic projects initiated in 

Economics, Maki's scientific realism and Lawson's critical realism. In this 

paper we have a new approach for problem of realism in Economics 

beyond Maki and Lawson. We called this realism, holistic realism. We 

based holistic realism on transcendental approach (such as Lawson) and 

linguistic philosophy(such as Maki), but we reach a new methodology in 

realism. We have a phenomenological view on economic world and 

institutional view on economic action. So we reach a three layers ontology 

in economic world, triple modality of economic world, three language for 

representation and triple validity claims for knowledge in Economics. 

Institutions becomes a ground for theory in Economics, so we can 

overcome on objectivity and indetermination problems in economic 

methodology an relativism in Economics. 
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 چکیده

 
« عنم  عینی    » و« عنم  عیاینت  »شنااتت   نسبیت در علم اقتصاد در دو مسئله روش

حل مسنئله نسنبیت اعذناگ نیناه  رساییسنت   نه       های اقتصادی ریشه دارد. راهنظریه
عری  نا واقیینت   های اقتصادی ارعباط وثیقنظریهکه طوری ه ؛واقییت اقتصادی است

)رساییسنم علین  مناک  و رساییسنم      های اتیر دو پروژه رساییسنت  در دهه  رقرار کاام.
عوانم نقطه شروع مااسب   رای انتقادی الوس ( در علم اقتصاد آغاز شمه است که م 

  غلبه  ر نسبیت در علم اقتصاد  اشم.
، رویکنرد دمینمی ع نت عانوا      پنروژه  ا ایها  از این  دو   عا شم عالشدر ای  مقایه 
الوس  مبتا   ر رویکنرد اسنتیالی     مانامنیر رساییسم کل شود؛ه سنیر ارارساییسم کل

شااسن   ای  رساییسم، هست  رهاوردگیرد. است و مثل ماک  از فلسفه ز ان  کیک م 
سنه شنکل ز نان  دهنت     ، آ گاننه از  مامی سهالیه از دها  اقتصاد، عبیی  دهتسه

گانه  نرای شنااتت در علنم اقتصناد     دعاوی اعتبار سه سرانجا  ازنیای  ای  دها  و 
  نرای عاوا   ایاد نظریه در علنم اقتصناد عنامل     نهادها  ه ،در ای  نوع رساییسم .است

م  ود و مسئله نسبیت نیز عا حنمی رفن    اها در علم اقتصاد تواهعیایت و عیی   نظریه
 تواهم شم
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 مقدمه .1

دیدگاهی در فلسفه علم است که به وجود جهان  1رئالیسم
مستقل از ذهن ما باور دارد. بحث رئالیسم در 

که با دارد علم اقتصاد از این منظر اهمیت  شناسیروش
تواند ما را از می شناسی علم اقتصادثر کردن معرفتأمت

دهد با واقعیت ی دور کند و اجازه گرایی و ابزارگراینسبی
های نگاه تر برقرار کنیم.وثیق یانضمامی اقتصاد ارتباط

بیند و به انبوهی از میگرایانه صدق را متکثر نسبی
رسد و نگاه ابزارگرایانه نیز صدق نظریه را مینظریات 

اگر از منظر  ،بنابراین داند.میامری نامربوط 
ی علم اقتصاد هاو گزارهصدق نظریات ، شناختیمعرفت

 حل است.رویکرد رئالیستی تنها راه، برای ما مهم باشد
اثباتی حاکم بر سنت  شناسیروشاین در حالی است که 

به رئالیسم و صدق ، ارتدوکس یا نئوکالسیکی علم اقتصاد
ل ئبه همین دلیل نیز مسا توجه است.نظریات بی

نظریه  2«تعین ناقص» اثباتی مثل مسئله شناسیروش
 4«نسبیت»شناخت و لذا  3«عینیت» مسئلهها، توسط داده

طرح یک  گیر علم اقتصاد نیز شده است.گریبان
حلی برای تواند راهمیمبتنی بر رئالیسم  شناسیروش

 ل باشد.ئگونه مسااین
 شناسیروشی اخیر دو چهره شاخص در هادر دهه 

این دو : اندعلم اقتصاد بحث رئالیسم را مطرح کرده
 6«تونی الوسن»و دیگری  5«اوسکالی ماکی»یکی ، چهره

                                                           
1  . realism 

2  . underdetermination 

3  . objectivity 

4  . relativism 

5  . Uskali Maki 

متفاوت است و  البته رویکرد این دو کامالً است.
 مطالعاتاند. با توجه به دستاوردهای متفاوتی نیز داشته

این دو شاید بتوان ماکی را در سنت فلسفه تحلیلی و 
معتقد به رئالیسم علمی و الوسن را در سنت رئالیسم 

طورکه در همان دانست. 7دی یا رئالیسم استعالییانتقا
کید بر أوجه مشخصه رئالیسم ماکی ت، ادامه خواهیم دید

فلسفه زبانی و وجه مشخصه الوسن توجه به رویکرد 
از رویکرد  شودتالش می مقاله استعالیی است. در این

تری در کامل رئالیستینگاه  ،رئالیستی این دو فراتر رفته
که هم به فلسفه زبانی و هم  شوده ئاعلم اقتصاد ار

ابعاد هرمنوتیکی به رویکرد استعالیی توجه دارد و هم 
 کنش اقتصادی در یک ساختار نهادی. 

 
 اقتصاد علم در سمیرئال بحث نهیشیپ .2

اگرچه تمامی مکاتب اقتصادی تعریفی از واقعیت و لذا 
به مسئله رئالیسم  یطور ضمنی یا صریح رویکرد خاصبه

ما در اینجا از دو چهره شاخص در ولی ، دارند
یعنی ماکی و الوسن نام ، علم اقتصاد شناسیروش

عنوان طور تخصصی و بهبریم که مسئله رئالیسم را بهمی
 اند.شناختی مد نظر قرار دادهروشیک مسئله 

 

 یماک سمی. رئال2-1
است که به تحلیل و تنقیح مفهوم رئالیسم  یماکی فیلسوف

پردازد تا مفاهیم را وضوح مینزد اقتصاددانان مختلف 

 

6  . Tony Lawson 

7  . transcendental 
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کارهای ماکی شامل تفسیر  ازبسیاری » بخشد.
از علم اقتصاد است و گستره  2یا بازسازانه 1گرایانهذات

 3،بخشی به مفاهیمی مثل ارجاعوضوح، وسیعی شامل
 6،بر حس مشترک رئالیسم مبتنی5،بازنمایی 4،صدق
 10،و انتزاع 9مجزاسازی 8،بودن فروض 7نمایانهواقع

 «گیرد.میرا دربر استفاده از مدل در علم اقتصاد و...
اگر بخواهیم به زبان خود ماکی  (.6ص، 2008، 11)هاج

رئالیسم در مورد علم »وی معتقد است:  ،صحبت کنیم
های یک رشته مشخص و نظریات باید بر مبنای ویژگی

مربوط به آن مد نظر قرار گیرد...این به معنای دفاع از یک 
جای یک فلسفه به 13و محلی 12انضمامی فلسفه علم کامالً

، )ماکی «خواهد بود 15و جهانی 14فلسفه علم انتزاعی
بهتر است »، ایشان دیدگاهاز  رو؛ از این(427ص، 1996

شناسی، روشجای رویکرد از باال به پایین در به
 به باال نسبت به مفاهیم فلسفی داشت. رویکردی از پایین

داند که در میاو این رویکرد را یک رویکرد دیالکتیکی 
های در علم اقتصاد و اطالعات تجربی به پناه پیشرفت

توان مفاهیم فلسفی به کار میدست آمده از این علم 

                                                           
1  . essentialist 

2  . reconstructive 

3  . referentiality 

4  . truth 

5. representation 

6  . common Sense 

7  . realisticness 

8  . assumptions 

9  . isolation 

10  . idealization 

11  . Hodge  

12  . concrete 

13  . local 

14  . abstract 

15  . global 

رفته در علم اقتصاد را تحلیل کرد و با واقعیت تطبیق 
 (.91ص، 2002، همان) «داد.

مسئله »در مقاله  (1989) ماکی به همین منظور 
به تحلیل مفهومی رئالیسم در « رئالیسم در علم اقتصاد

مفاهیمی که در  . از دیدگاه ویپردازدمیعلم اقتصاد 
علم اقتصاد به کار  شناسیروشموضوع رئالیسم در 

اغلب باعث اشتباه در  ،به دلیل عدم وضوح کافی، رودمی
او این بصیرت  ،مثال برای شود.میلیسم تفسیر مفهوم رئا

دهد که اغلب دغدغه اقتصاددانان بحث بر سر میرا به ما 
بلکه آنها بیشتر نگران  ؛آموزه فلسفی رئالیسم نیست

؛ فروض و نظریات در علم اقتصاد هستند 16«نماییواقع»
نمایی خلط نباید بین دو مفهوم رئالیسم و واقع رواز این

ممکن است اقتصاددانی از نظر  یعنیصورت گیرد؛ 
نمایی مفروضات و ولی واقع ؛فلسفی رئالیست باشد

که نمونه بارز آن میلتون  را قبول نداشته باشد هانظریه
رئالیسم در معنای » او بنابراین، در دیدگاه است. 17فریدمن

، شناختی یا معناشناختیی هستیهاای از آموزهمجموعه
ای از مثابه مجموعههنمایی بمتفاوت است از واقع

ست که ما به مفاهیم نظری در بازنمایی واقعیت هاویژگی
برای مقایسه  (.194ص، 1989، همان) «دهیم.مینسبت 

  نویسد:میماکی ، نماییمفهوم رئالیسم و واقع
 سمیوجود دارد: رئال سمیاز رئال یمتفاوت یهانسخه

، حس ی، صدقی، بازنمودیشناسانه، ارجاعیهست

کمتر  سمیاز رئال میمفاه نیشناسانه. او روش مشترک

 شتریاقتصاددانان است بلکه دغدغه آنها ب یمورد نگران
                                                           
16  . realisticness  

17  . Milton Friedman 
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که  ییهاهیفروض و نظر اینکته است که آ نیدر مورد ا

 ایدارد  یینمارود، واقعیجهان به کار م ییبازنما یبرا

 تینما است اگر،  در مورد واقعواقع ییبازنما کی. ریخ

درباره مشاهده ایبه امورواقع ارجاع دهد(،   یعنیباشد)

در مورد  ایبه آنها ارجاع دهد(،  یعنیباشد ) رهایپذ

مرجع مورد  ایبه آنها ارجاع دهد(،  یعنیذوات باشد )

 ینظر ییبازنما کیبه  زین کند... گاهاً یینظر را بازنما

قرار  دییشود اگر آزمون شده و مورد تاینما گفته مواقع

از  ایو قابل قبول باشد و  دیمف یبیتقر ایگرفته باشد 

 (. 196، ص1989، یمربوط باشد )ماک ینظر عمل

 : از نظر ماکی ،مثال برای
و  ی، بازنمودیشناسانه، ارجاعیاز منظر هست دمنیفر

شناسانه از منظر روش یول ؛است ستی، رئالیصدق

او اعتقاد دارد بنگاه در عالم  رایزاست؛  ستیرئال ریغ

 هیشناسانه( و نظریواقع وجود دارد )هست

( و آن یدهد )ارجاعیبه آن ارجاع م زین یکینئوکالس

 نی( و ایکند )بازنمودیم ییبازنما یرا به شکل غلط

 نیا یبرا یمطلوب یژگیفروض غلط در مورد بنگاه و

 (.202، ص1989، ی( )ماکیاست )صدق هینظر

عنوان یک فیلسوف در بینیم که ماکی بهمی ،بنابراین
سنت فلسفه تحلیلی و زبانی به تحلیل و ایضاح مفاهیم 
مرتبط با رئالیسم در نظریات اقتصادی توجه دارد تا 

ی مفهومی و هااقتصاددانان در کاربرد آنها دچار خلط
در مورد  ولی خودش مستقیماً ؛شناختی نشوندروش
حرف جدیدی برای گفتن  شناسی اقتصاد یا جامعههستی
 ندارد.

 

 

 الوسن سمی. رئال2-2

که به  ،دانعنوان یک ریاضیالوسن به، در مقابل ماکی
با تاکید بر  ،مند شده استعلم اقتصاد عالقه

 یک نگاه انتقادی به اقتصاد ارتدوکس دارد.، شناسیهستی
دان همواره منتقد استفاده عنوان یک ریاضیاو به

صوری در اقتصاد  یهاها و سیستمروشغیرانتقادی از 
(. الوسن دو نوع xiiiص، 1997، )الوسن بوده است

 داند:میشناسی را قابل تمیز از یکدیگر هستی
از  ویمنظور  شناسی فلسفی.شناسی علمی و هستیهستی
شناسی علمی پرداختن به یک وجه خاص از هستی

کاری که در علوم  ؛است 1موضوعات مورد مطالعه
شناسی فلسفی با یک اما در هستی؛ شودمیف انجام مختل

بندی ورزی نظرورزانه مواجهیم که هدف آن مقولهفلسفه
به یک  رو؛ از اینآنهاست 2های مشترکاشیاء در ویژگی

رسیم که امکان میجهان  یای از اشیاگرامر مقوله
، 2004، همان) آوردمیجهان را فراهم  یبندی اشیاطبقه
شناسی علمی همان خط وسن از هستیمنظور ال (.1ص

فکری است که ماکی در پیش گرفته است و نظریات علم 
ولی  ؛دهدمیاقتصاد را موضوع تحلیل فلسفی قرار 

از  ؛به واقعیت اقتصادی بپردازد خواهد مستقیماًمیالوسن 
 کند.میشناسی فلسفی استفاده از مفهوم هستی رواین

به این معنا که از  ؛رویکرد الوسن استعالیی است
 (.49ص، 1997، همان) کندمیشرایط امکان تجربه آغاز 

به  3نکته جالبی که الوسن به تبع رئالیسم انتقادی باسکار
                                                           
1. particular aspect of the world or domain 

2. particular domain have in common 

3  . Bhaskar  
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یعنی تقلیل ، «مغالطه معرفتی» مفهوم ،آن توجه دارد
اگر مطالعه »، شناسی استشناسی به معرفتهستی
ورد ی آنها جای مطالعه در مهافرضو پیش هانظریه

 «دچار مغالطه معرفتی خواهیم شد، هستی را بگیرد
الوسن برخالف ماکی  ،بنابراین. (1ص، 2004، همان)

 شناسی واقعیت اقتصاد را دارد و نه صرفاًدغدغه هستی
شناختی در علم ی هستیهافرضتدقیق و ایضاح پیش
های تواند صورتمیشناسی فلسفی اقتصاد را. البته هستی

اما مد نظر الوسن رئالیسم استعالیی  باشد؛ متفاوتی داشته
در این نوع رئالیسم از پدیدارها به شرایط  باسکار است.

در رئالیسم استعالیی از »: کنیممیامکان آنها حرکت 
دانش به پدیدارها به سوی دانش نسبت به ساختارهایی 

، 1989، )باسکار« کنیممیاند حرکت که آنها را ایجاد کرده
شناسی اجتماعی متعارف را الوسن هستی (. البته20ص

ی هافرضسازی پیشمنظور وضوحکند که بهمیانکار ن
ی اقتصادی در جهت فهم و هاشناسانه نظریههستی

 ؛پردازدمی هاو یا مقایسه نظریه هاسازگاری درونی نظریه
تواند ساختار میچنین رویکردی ن» :کندمیولی ادعا 

، )الوسن «به ما نشان دهدمبنایی واقعیت اجتماعی را 
  (.14ص، 2004

عدم موجبیت در نظریه » یی مثلهاتحلیل ،مثال برای
 میداری مارکس یا فهم اینکه نظریه تعادل عموسرمایه

، )هاج «نئوکالسیکی با نظریه آدام اسمیت متفاوت است
شناسی ارچوب هستیهدر چ (15-16ص، 2008

سازی فافگنجد و کارکرد آن شمیاجتماعی متعارف 
بحث الوسن بیشتر  :توان گفتمی ،بنابراین مفاهیم است.

یعنی  ؛به فلسفه جامعه توجه دارد تا فلسفه علم اجتماعی
شود تا میشناسی جامعه درگیر با هستی مستقیماً

و برای این منظور ، شناختی اقتصاددانانمفروضات هستی

 گیرد.مییک استدالل از نوع استعالیی را در پیش 
طورکه در بخش بعد خواهیم دید رویکرد مختار  در همان

یعنی به  ؛گیردمیارچوب قرار هاین مقاله نیز در همین چ
به جهان اقتصاد بپردازد  دنبال رویکردی است که مستقیماً

 ی اقتصادی موجود. هابه نظریه و نه صرفاً

یک ، شناختی به واقعیتهستی ،به تبع این نگاه
 ،ل استئسن به تبع باسکار به آن قاکه الو ،تفکیک مهم

در رئالیسم  تفکیک بین رئالیسم تجربی و استعالیی است.
واقعیت به مشاهده وقایع اتمی و ارتباط ثابت بین ، تجربی

این تعریف از واقعیت به مفهوم  یابد.میآنها تقلیل 
ساختار و ، ذات ، گردد که جوهرمیاز واقعیت باز 1هیومی

روابط ضروری در واقعیت را قبول  لذا علیّت مبتنی بر
 شناخت صرفاً یت،توان از واقعیمآنچه  رو؛ از اینندارد

های تجربی که به شکل نظم است یعوقا ینب یهمبستگ
پذیر باشد علم اگر امکان»رو ؛ از ایندهدمیخود را نشان 

 xهرگاه واقعه  شود که:میبندی به این شکل صورت
، )الوسن «شود.میحاصل  yسپس واقعه ، اتفاق افتاد

 .(16ص، 1997
قانون علمی یا  های تجربی که معموالًاین نظم

حاصل تعمیم  ،شودمیعلمی نیز نامیده  2وارهقانون
دهی تجربی مبنای این نوع تعمیم ی است.ئی جزهاتجربه

 3قیاسی-نوع خاصی از تبیین علمی است که مدل قانونی
وش حاکم بر علم الوسن این ر شود.میدر علم نامیده 

قوانین بر مبنای اتصاالت ثابت وقایع » اقتصاد را که در آن

                                                           
1  . humean  

2  . law Like  

3  . deductive-nomological  
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و بر مبنای مصادیقش در واقعیت مورد  شود...میتعریف 
 «گیردمی( قرار 3یا تقویت 2ابطال 1،ییدأاز ت معا) ارزیابی
الوسن  رو؛ از ایننامدمی 4گرایی( را قیاس16ص، )همان

گرایی منظور من از قیاسطور خالصه به» :دسینومی
تبیین یا پیشرفت ، ای از نظریات در مورد علممجموعه

از قانون با  5علمی است که در آنها مفهوم نظم وقوعی
خوبی به )همان(. «اصول ارزیابی نظریه تلفیق شده است.

الوسن همان رویکردهای اثباتی یا  منظورآشکار است که 
لوم طبیعی شایع پسااثباتی در فلسفه علم است که در ع

شناسی در است و الوسن در مقام یک طرفدار هستی
ها را برای رسیدن به دانش مناسب روشاین ، اقتصاد

 داند.مین
، شناسی در علم اقتصاده یک هستیئالوسن برای ارا

رئالیسم استعالیی را که ، در مقابل رئالیسم تجربی هیومی
از  دهد.میمد نظر قرار ، ریشه در کارهای باسکار دارد

نظر الوسن رئالیسم تجربی دو تفاوت عمده با رئالیسم 
و  6جهان نه تنها شامل وقایع ،اول اینکه»: استعالیی دارد
و تجربه حسی ما از آن بلکه شامل  7وضعیت امور
 11و تمایالتی 10هامکانیسم 9،هاقدرت 8،ساختار زیرین

دوم  ولو اینکه کشف هم نشوند. ؛است که وجود دارد
                                                           
1  . confirmation 

2  . falsification 

3  . corroboration 

4  . deductivism  

5  . event regularities  

6  . events 

7  . states of affairs 

8  . underlying structures  

9  . powers 

10  . mechanisms 

11  . tendencies 

با یکدیگر هم فاز  این سطوح واقعیت لزوماً ،کهاین
شامل سه  ،جهان در این نگاه .(20ص، )همان «12نیستند

، )تجربه یا تاثر( 13سطح تجربی :حوزه از واقعیت است
عالوه هواقع ب )وقایع و امور 14یافتهسطح فعلیت

و  هامکانیسم، )ساختارها 15تجربیات( و سطح واقعی
)همان(. الوسن در ، تجربیات(عالوه وقایع و هتمایالت ب

، )همان آوردمیاین باره مثالی از سقوط یک برگ 
 .سقوط یک برگ از درخت را در نظر بگیرید .(27ص

جاذبه یک قدرت واقعی است که بر روی برگ تاثیر 
ولی یک قدرت همسنگ دیگر مثل باد یا  ؛گذاردمی

؛ از تواند قدرت جاذبه را تا حدی خنثی کندمیاصطکاک 
فاز با در اینجا مکانیسم جاذبه در سطح واقعی همرو این

 یافتگی نیست.واقع در سطح فعلیت امور
است که الوسن به تبع  16«ناگذرایی»مفهوم دیگر 

یی هادر نگاه او جهان شامل ابژه گیرد.میباسکار به کار 
 است که دربردارنده قوانین علّی و ساختاریافته است.

این معنا که این ساختار قابل فروکاهش ساختاریافتگی به 
بلکه ؛ گرفته بر مبنای آنها نیستبه وقایع و الگوهای شکل

ها در دل این قوانین علّی ساختارها و گرایشها، مکانیسم
این قوانین علّی قابل فروکاهش به  . تعبیه شده است...

بر مبنای این  (.24ص، )همان شناخت ما از آنها نیست
الوسن از یک نوع متفاوت از استدالل نیز  ،نوع رئالیسم

کند که به تبع سنت رئالیسم انتقادی نام آن را میصحبت 

                                                           
12  . out of phase 

13  . empirical 

14  . actual 

15  . real 

16  . intransitivity  
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نامد و متفاوت است از میجسورانه  حدسکاوی یا پس
 منطقی مثل قیاس و استقراء ی معمول استداللهاشیوه

در این نوع استنتاج از دانش به ». (23ص، )همان
 هایت به شناخت مکانیسمپدیدارها در یک سطح از واقع

، )همان «رسیم.میتری از واقعیت در ساختار عمیق
الوسن در فرایند شناخت جهان  ،بر این مبنا (.25ص

 شناسیروششناسی یا شناسی را به معرفتهستی، اقتصاد
 دهد.میتقلیل ن

 یهایهو نظر ی، الوسن اقتصادسنجیمبان ینبر ا
 ،از نظر الوسن برد.یسوال م یررا ز یکینئوکالس یاقتصاد

از  یومیبر مفهوم ه یمبتن یمفهوم قانون در اقتصادسنج
 یکاتصاالت ثابت شکل گرفته است که در  یعنی یتعل
 یتصادف یهانظم یانگراحتماالت، ب یارچوب مفهومهچ

)همان،  است یافته یتفعل یدارهایدر سطح پد یعدر وقا
 یواقع ربه سطح ام یاقتصادسنج رو؛ از این(66ص

؛ اقتصاد باشد ینتواند کاشف از قوانیندارد و نم یااشاره
از  .یستبه جهان اقتصاد ن یستیرئال یکردیرو یمبتن زیرا
الوسن به روش  دیدگاهاز  یزن یاقتصاد یاتنظر ییسو

 ها و فروض آغازیومبا اکس یعنی ؛مبتالست یانهگرایاسیق
این  کند.میی علم اقتصاد را استخراج هاگزاره ،کرده

شناسی فقیری از واقعیت روش قیاسی مبتنی بر هستی
تواند میعنوان یک سیستم بسته است که نبه اجتماعی

در این » بلکه ؛بیانگر قوانین اقتصاد در سطح واقعی باشد
هر "بندی انتظامات به این شکل است که رویکرد صورت

چنین ، "پیوندد.میبه وقوع  yسپس ، اتفاق افتاد xگاه 
ای در علم اقتصاد به ندرت به شکل عام برقرار زارهگ

 «یابدمیهای خاص مصداق بلکه در موقعیت ؛است
تواند بیانگر یک گزاره مین رو؛ از این(89-90ص، )همان

 گزاره علمی باید عام باشد. زیراعلمی باشد؛

نه ، خواهد بگوید کهمیالوسن  ،به عبارتی
پردازی در علم اقتصاد و نه حاکم بر نظریه شناسیروش
تواند میکدام نحاکم بر اقتصادسنجی هیچ شناسیروش

الوسن نظریه  دیدگاهاز  ،در واقع ؛واقعیت را بازنمایی کند
-گرانئوکالسیکی در علم اقتصاد مبتنی بر مبانی قیاس

خواهد از طریق رویکرد می رو؛ از ایناثباتگراست
ی هاو سپس تعمیم اقتصادسنجی هایگرا در مدلتصادفی
ی هاگرا در نظریهیا از طریق رویکرد موجبیت، تجربی

، شناختیبه قانون برسد؛ ولی به دلیل فقر هستی اقتصادی
تواند ما را به مقصود مییک از این رویکردها نهیچ

 برساند.
 

 1اقتصاد علم در سمیرئال مسئله به نو یکردیرو .3

که  شودمی ئهدر اینجا رویکردی جدید به رئالیسم ارا
تر از دو رویکرد موجود یعنی رئالیسم استعالیی جامع

 نگارندگان مقالهالوسن و رویکرد تحلیلی ماکی باشد. 
یا به اختصار  2نگررا رئالیسم مبتنی بر رویکرد کل اسم آن

با وجه  نگر اوالًرئالیسم کل .ندناممینگر رئالیسم کل
بودن به  لئالوسن و البته قا شناسیروشاستعالیی 

، )سطوح تجربی هستی در جهان 3مراتبسلسله
نگر نیز رئالیسم کل زیرا واقعی( همدلی دارد؛، یافتهفعلیت

گرا و اثباتی حاکم بر مکتب در برابر رویکرد قیاس
مبتنی بر یک رویکرد استعالیی است؛ یعنی ، نئوکالسیک

                                                           
 و اقتصاد علم» کتاب بر حاکم یشناختروش نگاه یمبنا بر بخش نیا مطالب. 1

 . است شده نگارش «یمعرف دیعبدالحم» فیتال «شناخت مسئله

2  . holistic  

3  . hierarchy  
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شناسانه امکان علم اقتصاد صحبت از شرایط هستی
پرسد که جهان باید چه ساختاری داشته می و کندمی

پذیر شود و در ادامه خواهیم باشد تا علم اقتصاد امکان
؛ الیه دارد و...است که جهان واقعیتی سه آندید که پاسخ 

 زیرا با نگاه تحلیلی و زبانی ماکی نیز قرابت دارد؛، ثانیاً
ساختار زبان علم اقتصاد را نیز موضوع بحث خود قرار 

به سه ساختار زبانی متفاوت در بازنمایی جهان  و دهدمی
های حاکم بر این دو از نگاه افزونولی  ؛رسدمیاقتصاد 

ای مثل هرمنوتیک و پدیدارشناسی نیز بر فلسفه قاره
به وجه هرمنوتیکی رفتار  المثبرای  گیرد.میکمک 

به رو از این ؛کنشگر در یک ساختار نهادی نیز توجه دارد
در  ،همچنین الیسم نهادگرایانه است.یک معنا این رئ

مواجهه با جهان اقتصاد نگاهی پدیدارشناسانه خواهد 
داشت تا همه ابعاد جهان اقتصادی را مورد توجه قرار 

برای فهم بهتر این نوع  گرایی نشود.دهد و دچار تقلیل
مکتب  شناسیروشدر ادامه ابعاد مختلف ، رئالیسم

، تا در مقایسه و نقد آن گیردمینئوکالسیک مد نظر قرار 
 . شودنگر بهتر تبیین حاصل از رئالیسم کل شناسیروش

شناسی اتمیستی و مکتب نئوکالسیک بر یک هستی
یعنی تنها هستی موجود و موثر  است؛ مبتنی فردگرایانه
داند. افراد در میدهی واقعیت اقتصادی را فرد در شکل

بازار در تعامل با یکدیگر بر مبنای منطق اقتصادی 
ازی سبیشینهیعنی به دنبال  ؛کنندمیانتخاب عمل 

واقع( را شکل  )امور مطلوبیت یا سود هستند و واقعیت
این واقعیت خود را به شکل مقادیر کمّی و  دهند.می

عددی از قیمت و مقدار کاالها برای اقتصاددان نشان 
نگر تقلیل هستی به فرد و از منظر رئالیسم کل دهد.می

)که خود را به شکل مقادیر  واقع کمّی واقعیت به امور
ما را به ، دهد(میکمّی قیمت و مقدار به اقتصاددان نشان 

ین گام رو نخست؛ از اینرساندمیدرکی ناقص از واقعیت 
بخشی به بازیابی رئالیسم در علم اقتصاد نیز وسعت برای 

تری از که ابعاد گستردهایگونهبه ؛مفهوم هستی است
 واقعیت را در اختیار ما قرار دهد.

نگری ابتدا یک نگاه برای رسیدن به چنین رئالیسم کل
پدیدارشناسانه به واقعیت اقتصادی خواهیم داشت تا 

شناختی از یک از نظر هستی نشان دهیم که جهان اقتصاد
ت که شامل ترتیبات الیه تشکیل شده اسواقعیت سه

)مکانیسم قیمت( و ارقام  ی اقتصادیهامکانیسم، نهادی
الیه در جهان این واقعیت سه ،آماری است. از سوی دیگر

رو ؛ از ایناقتصاد باید در زبان علم اقتصاد بازنمایی شود
دهیم تا نشان دهیم که میزبان علم اقتصاد را مد نظر قرار 

باید از سه ، الیه واقعیتسهاین زبان نیز به تبع ساختار 
نوع متفاوت زبان برای بازنمایی واقعیت استفاده کند که 

زبان "و  "ریاضی-زبان منطقی"، "زبان نهادی"شامل 
رئالیسم  مقوم یاست. در ادامه اجزا "ریاضی-آماری

کار  که مورد نظر است. برای این شودتبیین می نگریکل
داده عنوان مبنای مقایسه قرار مکتب نئوکالسیک به

فهم ، تا در تضاد مفهومی با مفاهیم نئوکالسیکی شودمی
البته باید  نگر داشته باشیم.بهتری از نگاه رئالیسم کل

 شناسیروشنگر یک توجه داشت این رئالیسم کل
شناسی نگر را برای ما رقم خواهد زد که نه تنها هستیکل

زبان علم ، جهان اقتصادبلکه نگاه متافیزیکی حاکم بر 
اقتصاد و چگونگی دعوی اعتبار یا اعتبارسنجی در علم 

 اقتصاد را نیز تغییر خواهد داد.
 

 جهان اقتصاد یشناسی. هست3-1
جهان اقتصاد دارای یک ، در یک نگاه پدیدارشناسانه

، الیهیعنی یک ساختار سه ؛الیه استواقعیت سه
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 :کندمیفرایندهای اقتصادی را تعیین 
یک مجموعه از ترتیبات نهادی است که  ،الیه نخست

شود و بدون آن نه میکنش اقتصادی در متن آن انجام 
مورد نظر  یابد و نه عقالنیتمیمعنا  انسان اقتصادی

نگاه ، دارد. بنابراین 1اقتصاد نئوکالسیک امکان فعلیت
 یخطاست که انسان اقتصادبر یکنئوکالسفردگرایانه 

و به  یردگیاز نهادها در نظر م ینزوم یعاقل را موجود
نگرد. یم یرهجز یکدر  2کروزو ینسونآن چون راب

 ؛یردگیرا در نظر نم یهال ینا یکنئوکالس یمپارادا
 یاقتصاد یتحاکم بر واقع یهایسمدوم، مکان یهال 

 یمتق یسمها، مکانیسممکان ینا ینتراز مهم یکی است.
 یجهرا نت یسممکان ینا یکاست. مکتب نئوکالس

طلب توسط فرد منفعت یذهن یتمطلوب یحداکثرساز
با روش  یبه شکل ذهن یزن یهداند و در نظریم

را منطق  کند و نام آنیرا استخراج م آن یوماتیکآکس
است  نآ یوماتیکگذارد. منظور از روش آکسیانتخاب م

 مثل عرضه و تقاضا در اقتصاد یکه روابط اقتصاد
اضی از اصول بنیادینی مثل اصل نئوکالسیکی به روش ری

متعارفه عقالنیت و اصل موضوعه انسان اقتصادی 
مکانیسم ، نگرولی در رئالیسم کل ؛شودمیاستخراج 

افراد در یک ترتیبات  قیمت در الیه دوم نتیجه تعامل
نتیجه تعامالت  رواز این ؛نهادی )الیه اول( است

 ؛اقتصادی افراد است و عینی است
ارچوب هر کنش اقتصادی است که در چالیه سوم آثا

مکانیسم قیمت شکل گرفته است و خود را در قالب آمار 
                                                           
1  . actuality  

2  . Rabinson Crosue  

 دهد.مینشان  3واقع اقتصادی به مثابه امور
برای مثال نگر برای فهم تفاوت نگاه رئالیستی کل

ت عرضه و تقاضا ید. ماهیریعرضه و تقاضا را در نظر بگ
و مقدار مت ین قیا مثبت بی یا رابطه منفیست؟ آیچ

 یاضیکاالها که در اقتصاد نئوکالسیک خود را در توابع ر
ک رابطه در عالم یانگر یب، دهدیعرضه و تقاضا نشان م

در ذهن  یمنطق یسازک سادهی ا صرفاًی واقع است
ن یاست؟ اگر ا یت اقتصادیفهم واقع یاقتصاددان برا

 یسازنهیجه بهیم که نتیبدان یمنطق یروابط روابط را صرفاً
ن یند انتخاب بیحداکثرساز در فرا یک فرد اقتصادی یذهن

، ن روابطیت ایتوان گفت ماهیم، شقوق مختلف باشد
 یکیاقتصاد نئوکالس یشناسروش. ینیاست نه ع یذهن
روابط موجود در علم  یعنی ؛ن نگاه استیبر هم یمبتن

ال ئدیک نوع سازه ایاقتصاد مثل عرضه و تقاضا را 
طور ت را بهیکند تا بتواند واقعیم داند که ذهن جعلمی

در جهان خارج  ینیبه شکل ع یول ؛درک کند یسازگار
روابط اقتصادی ، نگراز نظر رئالیسم کل ؛ امات نداردیفعل

نتیجه عملکرد یک مکانیسم ، مثل عرضه و تقاضا
بنابراین مکانیسم  ؛عینی)مکانیسم قیمت( در واقعیت است

ی دارد و البته در یک ماهیتی عین، قیمت در الیه دوم
 ساختار ریاضی نیز قابل بازنمایی است. 

به کار رفته در  یاضیک و زبان ریوماتیروش اکس
 ییبازنما را یتواند انسان اقتصادینم یکیمکتب نئوکالس

ده شده و یچیپ یک ساختار نهادیدر  که عمالً کند
ن یبر پیروی از قواعد حاکم بر چن یرفتارش مبتن

                                                           
3  . facts  
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این الیه ماهیتی کیفی دارد و زبان  زیرا است؛ یساختار
تواند امور کمّی را بازنمایی کند؛ به می ریاضی صرفاً

تواند در مین «یساختار نهاد» یعنیه اول ین دلیل الیهم
م که کنش یریاگر بپذ یول ؛نظریه نئوکالسیکی وارد شود

، ردیگیصورت م ینهاد یک فضایدر  یانسان اقتصاد
، میکنیدر علم اقتصاد صحبت م از روابط موجود یوقت

د ندار« ازاءمابه»که در جهان خارج  ندستهمنظور روابطی 
که در  ین روابطیا ند؛ات ذهن اقتصاددان نیستیو از جعل

که  ندسته یجه روابطینت، دنریگیجهان خارج شکل م
 گر دارند. یکدیبا  یها در ساختار نهادانسان

روابط عرضه و تقاضا از این روابط  برای نمونه
دار یعنوان خر جه تعامل افراد بهیاست که در نت یاقتصاد

به نام بازار شکل  یک ساختار نهادیو فروشنده در 
 دهد.میها نشان رد و خود را در مکانیسم قیمتیگیم

ک ساختار یدر  ها اوالًن انسانیب یروابط اقتصاد ،بنابراین
ه اول ین الین وقوع داشته باشد که اتواند امکایم ینهاد

ت یدر جهان خارج فعل یصورت خاصبه اًیثان ؛است
ن صورت خاص را مکانیسم قیمت یابد که ما اییم
 یت آثارین فعلیجه اینت ثالثاً ؛ه دوم استیم و الینامیم

ی اقتصادی تحقق هاآمار و داده ،است که به شکل ارقام
این ارقام آماری نتیجه ه سوم است. ین الیو ا 1یابدمی

عملکرد اقتصادی افراد در یک ترتیبات نهادی است که 
تحت مکانیسم قیمت و در یک اقتصاد پولی به کمیت 

 عددی تبدیل شده است.
ما در جهان اقتصاد با یک واقعیت  ،بنابراین

                                                           
1  . factualize  

امکان ، مواجه هستیم که در آن الیه باالتر مراتبیسلسله
آورد. مکتب میتر را فراهم ی پایینهافعلیت و تحقق الیه

شناختی فقط الیه سوم را نئوکالسیک از نظر هستی
ولی الیه  ؛عنوان واقعیت محقق و عینی قبول داردبه

کند و الیه دوم نیز برای آن مینخست را وارد نظریه ن
)در  ذهنی است که یک امکانی منطقی یک انتزاع

مورد  لذا فرد ؛کندارچوب منطق انتخاب( را بیان میهچ
نظر مکتب نئوکالسیک یک فرد انتزاعی است نه انسان 

 انضمامی. 
 
 در جهان اقتصاد یهست 2. جهات3-2

مندی الیه بودن واقعیت از نظر متافیزیکی جهتاین سه
کند که میخاصی را در مورد جهان اقتصاد بر ما تحمیل 

این که  بر روش شناخت ما از واقعیت نیز اثرگذار است
نامید.  5و تحقق 4فعلیت 3،توان امکانمیسه جهت را 

مراتب و تحقق در علم اقتصاد با این سلسله فعلیت، امکان
، که مراحل باالتر هستیطوریهب ؛شودمیواقعیت تعیین 

د. کننمیتر را فراهم امکان فعلیت و تحقق مراتب پایین
در تحلیل ما ترتیبات نهادی )الیه نخست( با واقعیت 

زندگی اقتصادی در یک جامعه پیوند دارد و  «مندزمان»
جهان  6«بنیاد»مثابه بیانگر یک امکان واقعی است که به

مت )الیه دوم( و یسم قیامکان فعلیت مکان، اقتصادی
 آورد. میتحقق کمّی ارقام آماری )الیه سوم( را فراهم 

                                                           
2  . modality  

3  . possibility  

4  . actuality  

5  . factuality  

6  . ground  
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 . زبان علم اقتصاد3-3
اقتصاد  زبان علم، الیه بودن جهان اقتصادبا توجه به سه

الیه باید سه نوع زبان مختلف باشد؛ زیرا این سه نیز لزوماً
 از واقعیت قابل تقلیل به یکدیگر نیستند. نخستین زبان را

، زبانی طبیعی، نامیم که از نظر ماهیتمی «زبان نهادی»
که ترتیبات نهادی  ندستهیی هامتشکل از مفاهیم و گزاره

-زبان منطقی، زبان دوم ؛کندمی در الیه اول را بازنمایی
ریاضی است که بیانگر منطق حاکم بر علم اقتصاد است. 

« منطق انتخاب»مکتب نئوکالسیک این منطق را در قالب 
-زبان منطقی کند.میبندی و در زبان ریاضی صورت

 ؛کننده مکانیسم قیمت در الیه دوم استریاضی بازنمایی
ریاضی است. مکتب -زبان سوم نیز زبان آماری

ریاضی در حوزه نظری و از -نئوکالسیک از زبان منطقی
 ؛کندمیریاضی در حوزه کاربردی استفاده -زبان آماری

از ، ندارد توجهیولی از آنجا که به وجود الیه نهادی 
ی خود هازبان طبیعی جهت بازنمایی الیه اول در تحلیل

نیز  هاشایان ذکر است که در بین زبان کند.میای ناستفاده
زبان سطح  سخن، به دیگر ؛مراتب برقرار استسلسله

تر است. زبان نهادی به زبان باالتر مفسر زبان سطح پایین
-ریاضی به زبان آماری-و زبان منطقی، ریاضی-منطقی

دهند. البته این فرایند در مکتب میریاضی معنا 
آماری -ریاضی مدل به شکل تفسیر نتایج نئوکالسیک

مستخرج از ، توسط یک نظریه است که در آن نظریه
زبان نهادی به شکل  رو؛ از ایناست« منطق انتخاب»

 ارگانیک در این تفسیر جایگاهی ندارد. 
 

 ها در زبان علم اقتصادانواع گزاره
ی هاو گزاره و ترکیبی را به تحلیلی هادر اینجا ما گزاره
 ،کنیم. بنابراینمیتقسیم  و پسین پیشینترکیبی را نیز به 

)البته نه متناظر با تعاریف کانتی( ما  1در یک نگاه کانتی
ی هانوع اول: گزاره سه نوع گزاره خواهیم داشت:

نوع دوم: ؛ نهادی است زبانکه بیانگر  2«ترکیبی پیشین»
ریاضی -که بیانگر زبان منطقی 3«تحلیلی»ی هاگزاره
که بیانگر  4«ترکیبی پسین»ی هانوع سوم: گزاره؛ است

 ریاضی است.-زبان آماری
یعنی  ؛برقرار است مراتبسلسلهدر اینجا نیز 

ی مرتبه هاداری گزارهای مرتبه باالتر شرط معنهاگزاره
، مکتب نئوکالسیک، در مقام مقایسه .هستندتر پایین

ی تحلیلی بیان هااقتصاد نئوکالسیک را در قالب گزاره
را  هاتحلیلی به این معناست که معنای گزارهکند. می

توان فهمید و معنای خود را از میبدون رجوع به واقعیت 
یعنی  ؛اندکنند که بر آن بنا شدهمیای کسب اصول اولیه

و  «انتخاب عقالنی»اقتصاددان با توجه به اصل متعارف 
و با  عنوان اصول پیشینبه «انسان اقتصادی» اصل موضوع

را استخراج  هااین گزاره، کثرسازی مطلوبیتفرض حدا
بیانگر منطق انتخاب در اقتصاد  هاکند.این گزارهمی

در یک نگاه نئوکالسیکی این  رو؛ از ایننئوکالسیک است
علم اقتصاد را شکل ، منطق مستقل از نهادها در الیه اول

ی کمّی در الیه سوم هاتوان دادهمیدهد و با این منطق می
این نگاه به ، نگرفسیر کرد. از منظر رئالیسم کلرا نیز ت

ریاضی خطاست. -ی تحلیلی و لذا به زبان منطقیهاگزاره
ی تحلیلی در جهان اقتصادی مورد نظر رئالیسم هاگزاره

سم یالیه دوم از واقعیت اقتصادی یعنی مکان، نگرکل
                                                           
1  . kantian  

2  . synthetic a priori 

3  . analytic 

4  . synthetic a posteriori 



      63    شناسی علم اقتصاد و مسئله رئالیسمروش

 

م به ئکند و مکانیسم قیمت نیز قامیمت را بازنمایی یق
؛ نهادی در الیه اول است و از آن استقالل نداردساختار 

ی آماری و کمّی در الیه سوم نیز هاکه دادهطورهمان
نتیجه کنش افراد در همین ساختار نهادی است و از آن 

 استقالل ندارد.
مت یسم قیبنیاد مکان، الیه را بپذیریماگر این جهان سه

، شودمیریاضی بازنمایی -در الیه دوم که در زبان منطقی
بلکه یک ساختار ، نه اصول متعارفه و موضوعه فردی

نهادی در الیه اول است که در زبان نهادی بازنمایی 
کنش فرد یک کنش نهادی و اجتماعی  شود.اصوالًمی

جه آن خود را در مکانیسم قیمت نشان یخواهد بود که نت
-در سطح زبان علم اقتصاد نیز گزاره رو؛ از ایندهدیم

بنیاد و ، در قالب زبان نهادی «یبی پیشینترک»ی ها
-ی تحلیلی در قالب زبان منطقیهامعنابخش گزاره

ی هاریاضی خواهد بود.این دو نوع گزاره نیز مفسّر گزاره
 نوع سوم خواهند بود.

 

 شناخت در جهان اقتصاد 1اعتبار ی. دعاو3-4

سه نوع دعوی اعتبار برای شناخت ، الیهدر این جهان سه
 خواهیم داشت:نیز 

ی هانادرستی: مربوط به گزاره /2دعوی درستی .الف 
وجود یی هاگزاره، یعنی در زبان نهادی ؛نوع اول است

ی ترکیبی پیشین( که با توجه به ساختار ها)گزاره دارند
 ؛ یعنینهادی حاکم بر اقتصاد درست یا نادرست هستند

                                                           
1  . validity claims 

2  . correct 

از تفسیر یا بازنمایی صادقی ، توصیف، اگر زبان نهادی
نیز درست  هااین گزاره، قواعد نهادی در الیه اول باشد

هستند. مکتب نئوکالسیک به این نوع دعوی اعتبار 
شناسی خود نهادها را وارد در هستی ؛ زیراتوجه استبی

بنابراین این نوع دعوی اعتبار مبتنی بر نظریه  ؛کندمین
ی زبان نهادی هایعنی تطابق گزاره ؛است 3تطابقی صدق

گزاره درست  ،قواعد نهادی. اگر تطابق حاصل بودبا 
از واژه درستی  4جای واژه صدقاست. ما در اینجا به

را با دو نوع دیگر از دعوی  استفاده کردیم تا تفاوت آن
در زبان  ،درواقع آید.می ادامهمشخص کنیم که در  اعتبار

نهادی یک گزاره وقتی درست است که تفسیر معقولی از 
یعنی یک بعد ؛ قواعد حاکم بر ساختار نهادی باشد

هرمنوتیکی در اینجا وجود دارد که مربوط به کنش انسان 
 ؛ بنابراین،اقتصادی در یک ساختار نهادی خاص است

 ؛تطابق یک گزاره یا فرضیه با یک امرواقع نیست، تطابق
مند طابق به معنای تفسیری معقول از رفتار قاعدهبلکه ت

  افراد در یک ساختار نهادی است.
(: مربوط به 6)صادق/کاذب 5دعوی صدق درونی .ب
ی نوع دوم است. این نوع صدق مبتنی بر نظریه هاگزاره

یعنی سازگاری درونی  ؛نیز است 7همسازی صدق
لبته این با اصول اولیه علم اقتصاد و با یکدیگر.ا هاگزاره

ی تحلیلی هانکته را باید در نظر داشت که ما صدق گزاره

                                                           
3  . correspondence theory of truth 

4  . truth  

5  . internal  

6  . true/false 

7  . coherence theory of truth  
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سنجیم و به میو با بازگشت به اصول  1را به شکل درونی
ارتباط اما این به معنای بی ؛دهیممیجهان خارج ارجاع ن

ریاضی با مکانیسم قیمت در الیه دوم -بودن زبان منطقی
ایی از ریاضی در کلیتش یک بازنم-نیست. زبان منطقی

یعنی مکانیسم قیمت ، ساختار جهان اقتصاد در الیه دوم
ریاضی نه -ی این زبان منطقیهاتک گزارهولی تک؛ است

با ارجاع به جهان خارج بلکه با استنتاج از اصول اولیه 
، اگرچه تحلیلی هستند هاشوند. این گزارهمیاستخراج 
 ند؛ستهبیانگر منطق انتخاب  زیرا ند؛گویانه نیستولی همان

یک بازنمایی خاص از مکانیسم  منطقی که در کلیتش
ریاضی -ولی در اینجا با یک زبان منطقی؛ قیمت است

اگرچه  ؛سروکار داریم که بعد هرمنوتیکی ندارد
 خاص خود را دارد.  2معناشناسی

نوع  ین/عدم ابطال(: ایید)تا3یرونیب یهتوج یدعو .ج 
صدق در جهان  یتطابق یهبر نظر یاعتبار مبتن یدعو

استخراج  یهاست که از نظر ییهایهاقتصاد مربوط به فرض
نوع سوم(  یها)گزاره ید تا در برابر ارقام آمارنشویم

 یامعن به اعتبار دعوی اینجا در. یرندمورد آزمون قرار گ
 یاثبات یشناسروش یکها در فرضیه ابطال عدم یا تایید

از  یزاز آن استخراج شده ن یهکه فرض اییهاست. نظر
 نوع اول و دوم است. یهاجنس گزاره

، دعوی اعتبار در یک سطح، گرادر یک رئالیسم کل
یعنی یک  ؛تابعی از دعوی اعتبار در مرتبه باالتر است

تا تایید یا عدم  فرضیه قبل از اینکه مورد آزمون قرار گیرد

                                                           
1  . internal  

2  . semantics  

3  . external  

 ابطال آن بررسی شود باید هم درست و هم صادق )به
به عنوان مثال بازار خودرو را  ( باشد.یصدق درون یمعنا

در نظر بگیرید. در تعیین قیمت خودرو در بازار هر 
الیه واقعیت و لذا هر سه نوع گزاره را باید در نظر سه

سازی تابع در مدلکه  دانیممیما به شکل پیشینی گرفت. 
و قیمت  آنقیمت ، تعداد خودرو هایتقاضا باید از متغیر

گزاره نوع  کهاستفاده شود  کاالهای جانشین و... یگرد
ما این شناخت پیشینی از روابط  د.ندهمیدوم را شکل 

 کنندهبین متغیرها را از حداکثرسازی مطلوبیت مصرف
در  ولی ایم.ارچوب منطق انتخاب( به دست آوردهه)در چ

عین حال این روابط حاکی از یک منطق ذهنی صرف 
نمایی از روابط عینی در بازار خودرو بلکه یک باز ؛نیست

است که مکانیسم قیمت نام دارد و حاصل عملکرد 
این روابط در قالب  متقاضیان خودرو در بازار است.

قابل بیان است و مربوط به  )تحلیلی( ی نوع دومهاگزاره
ولی از  باشد؛مینوع دوم دعوی اعتبار)صدق درونی( 

اگر بخواهیم حساسیت متقاضیان را نسبت به تغییر  سویی
توانیم این میدیگر به شکل پیشینی ن، ها بدانیمقیمت

بلکه باید با توجه به اطالعات  ؛شناخت را داشته باشیم
ی ترکیبی پسین( موجود در بازار در مورد هاقیمتی )گزاره

یمان هامتغیرهای مدل به تخمین مدل اقدام کنیم تا فرضیه
رد یا ، ر مورد بازار خودرو را بیازماییم. نتیجه آزموند

، عدم رد فرضیه خواهد بود. شناخت حاصل از این آزمون
 مربوط به نوع سوم دعوی اعتبار)توجیه بیرونی( است. 

گذاری خودرو تابعی از ساختار نهادی قیمت سوییاز 
خودرو را است که در آن تولیدکنندگان  آنحاکم بر بازار 

در  «ضد انحصار». اگر قوانین کنندمیعرضه  تولید و
نسبت ، ارچوب حقوقی حاکم بر اقتصاد رعایت شودهچ

تحلیل متفاوتی را در مورد ، به فقدان چنین قوانینی
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بدون یک تحلیل نهادی  ،طلبد. بنابراینمیبینی بازار پیش
)گزاره نوع  توان با صرف داشتن اطالعات قیمتیمین

)گزاره نوع دوم( تحلیل  تصادیسوم( و دانستن منطق اق
وجود قوانین و  رو،از این د.کره ئکاملی از بازار ارا

مقررات موجود در ساختار نهادی باید بخشی از تحلیل 
ویژه اینکه بازیگران بازار این قوانین و مقررات هب ؛ما باشد

را  دهند و آنمیدهی انتظاراتشان مد نظر قرار را در شکل
 کنند. میی در بازار تلقی بخشی از قواعد باز

مثال تحلیل بازار خودرو در ایران بدون در نظر  برای
سازمان حمایت از »گرفتن میزان اثرگذاری تصمیمات 

ناقص  «شورای رقابت»و  «کننده و تولیدکنندهمصرف
خواهد بود. این دو سازمان بخشی از ساختار نهادی 

این بخش از دهند. در بازنمایی میحاکم بر بازار را شکل 
واقعیت نیازمند یک تحلیل نهادگرایانه هستیم که 

ی حاصل از این تحلیل مربوط به دو نوع گزاره هاگزاره
 هابلکه مربوط به نوع دیگری از گزاره ؛نیستگفته پیش

)ترکیبی پیشین( است که مربوط به یک نوع شناخت 
پیشین از ساختار نهادی است. شناخت درست از ساختار 

کند و میکه مکانیسم قیمت بر مبنای آن عمل  نهادی
به ما ، گیردمیاطالعات قیمتی نیز در بستر آن شکل 

و آزمون  هاو نظریه هادهد در ساخت فرضیهمیامکان 
آنها دچار تفسیر نادرست از واقعیت نشویم. این شناخت 
درست از ساختار نهادی مبنای دعوی اعتبار از نوع اول 

 است.
 

 2و تعین ناقص 1نگر، عینیتکلرئالیسم  .4

متافیزیک حاکم بر مکتب نئوکالسیک مبتنی بر یک نگاه 
مثابه به «انسان اقتصادی عاقل»مکانیکی به جهان است. 
کند و یک نظم میطلب عمل یک کنشگر اتمی منفعت

کند. این نظم میمکانیکی در بازار را بازنمایی و بازتولید 
قالب یک منطق همان مکانیسم قیمت است که در 

)مثل منطق انتخاب( خود را در اقتصاد  یاقتصاد
دهد. این بازنمایی در قالب تعادل ینئوکالسیک نشان م

است. بازنمایی این نظم مکانیکی  یا تعادل عمومی یئجز
؛ پذیر شده استبه روش ریاضی و در زبان ریاضی امکان

حاکمیت روش و زبان ریاضی بر اقتصاد نئوکالسیک  ولی
نگری خود را از دست بدهد کل، باعث شده که این علم

 و نتواند بخشی از جهان اقتصاد را بازنمایی کند. 
روش و زبان ریاضی مراتب هستی در جهان اقتصاد 

، شناسیهستی روو از این گیردمیرا در نظر ن
خاصی را بر  ناسیو معناش شناسی، روششناسیمعرفت

ویژگی زبان ریاضی این است  کند.میعلم اقتصاد تحمیل 
 رود؛ از اینقدرت بازنمایی روابط کمّی را دار که صرفاً

شود در مواجهه با میبیان علم اقتصاد در این زبان باعث 
نوع خاصی از تجربه )به معنای  واقعیت اقتصادی صرفاً

مکان پذیر سازد که آزمون با اطالعات عددی( را برای ما ا
، شناختیکند. از نظر هستیمیحدود دانش ما را محدود 

در این نگاه  یابد.میتقلیل  مفهوم هستی به عدد
 کند:میاشاره  3طورکه کواینهمان، متافیزیکی به جهان

                                                           
1  . objectivity  

2  . underdetermination  

3  . Quine  
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، 1976، )کواین «مقدار یک متغیر بودن است، بودن»
ان هستی جز در قالب مقادیر عددی برای زب ؛ زیرا(26ص

عنوان نهادها به رو؛ از اینریاضی قابل بازنمایی نیست
یی ها)الیه اول( که داده بخش مهمی از واقعیت اقتصادی

 قابل بازنمایی نخواهند بود.، دهندمیکیفی را به ما 
ی هاشناختی نیز ارتباط بین پدیدهاز نظر معرفت

بین متغیرهای  به روابط تبعی اقتصادی یا امور واقع
، شناخت روابط اقتصادی رو؛ از اینیابدمیریاضی کاهش 

یابد میتقلیل  بین متغیرهایی «شناخت از همبستگی» به
های البته چون مدل ند مقدار عددی بگیرند.توانمیکه 

به شرطی که این ، ریاضی هستند-اقتصادی آماری
ه نیز به انداز «یآمار استنباط»از نظر علم  هاهمبستگی

دار ایا به اصطالح معن، داشته باشند 1کافی نشانگری
به عنوان یک رابطه مورد شناسایی و تایید قرار ، باشند

در آمار استنباطی یک رابطه همبستگی  خواهند گرفت.
ی هاگیریدار یا نشانگر است که در نمونهاوقتی معن

این رابطه همبستگی با درصد قابل ، متوالی از یک جامعه
 کیفیتی، اگر بخشی از واقعیت ،ید شود. بنابراینقبولی تای

ی هاا روابط بین پدیده، یتبدیل نشود باشد که به کمیت
نداشته  ینشانگر یاز نظر آمار یاقتصادی به اندازه کاف

بلکه ، ندگیری نیستنه تنها قابل شناسایی و اندازه، دنباش
 گویی وجود هم نخواهند داشت.

دانش انباشته در ترتیبات ، با اتخاذ این روش، بنابراین
، که مبنای کنش افراد در یک اقتصاد پیچیده است، نهادی

و غیر قابل شناخت باقی خواهد ماند. از  غیر قابل فهم

                                                           
1  . signification  

تواند نظم می صرفاً یاضیزبان ر، نظر معناشناختی
 ؛ها را بازنمایی کندمکانیکی حاکم بر مکانیسم قیمت

تی محدود بنابراین شناخت به حیطه اطالعات قیم
ولی این اطالعات قیمتی خود نتیجه کنشی است  ؛شودمی

که کنشگران بر مبنای دانش موجود در ترتیبات نهادی 
اند. دانش موجود در ترتیبات نهادی پراکنده انجام داده
 2نتیجه مفاهمه، این نظام دانش ؛است مندولی نظام

کنشگران و عوامل موجود در نظام اقتصادی است. 
شود. میدار اقیمتی در سایه این نظام دانش معناطالعات 

م قیمتی و نسبت بین ئاندازه این عال زبان ریاضی صرفاً
گیری آنها را در یک نظام تعادل جزئی یا عمومی اندازه

گیری و تکوین آن بدون اینکه بتواند فرایند شکل، کندمی
 را بازنمایی کند.
علم ترین پیامدهای ریاضی شدن زبان یکی از مهم

است. مکتب نئوکالسیک  شناسیروشدر حوزه ، اقتصاد
و از  هابندی نظریهاز روش قیاسی در صورت

یش استفاده هااثباتی برای آزمون فرضیه شناسیروش
صوری و ، کند. زبان ریاضی به دلیل آکسیوماتیکمی

کند که میپیشین عمل  مثابه یک طرحبه، پیشینی بودن
عنوان واقعیت اقتصادی بهقلمرو خاصی از واقعیت را 

واقع پیشاپیش در این طرح  سازد. امرمیقابل انکشاف 
 ترپیشطورکه همان «واقع امور»مشخص شده است. این 

مثابه هستی( و ارتباط بین )به به شکل متغیر ه شدگفت
تجربه از  رو؛ از اینمتغیرها )همبستگی تبعی( است

اینکه آیا آید. آزمون میدر «آزمون»واقعیت به شکل 

                                                           
2  . communications  
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)اطالعات عددی( وجود این متغیرها و ارتباط بین  هاداده
کند. میکند یا نمیرا تایید  «واقع امر»یعنی وجود ، آنها

چنین آزمونی در گرو امکان اندازه گیری کمّی است. 
معیار وجود داشتن نیز تایید شدت همبستگی است که به 

 گویند.میآن نشانگری 
دانشی عینی از واقعیت به  ولی آیا با این روش ما

ما چه معیاری برای انتخاب یک متغیر و  آوریم؟میدست 
در مکتب  ارتباط دادن آن به متغیر دیگر داریم؟

نئوکالسیک ما معیاری جز خود اقتصاد نئوکالسیک 
این  مثابه یک طرح پیشین و صوری در دست نداریم.به

ما  صورت پیشینی برایطرح پیشین است که روابط را به
اندازه متغیرها و  با روش اثباتی صرفاً کند.میتعیین 

گیریم که به صورت پیشینی آن را میروابطی را اندازه 
سپس  و مکنیانتخاب  هاایم تا از بین فرضیهدانستهمی

گیری و آزمون را با همان نظریه نتایج این اندازه
ولی ما اینجا با  .کنیممینئوکالسیکی )طرح پیشین( تفسیر 

مواجهیم که عینیت و تعیّن دانش ما را زیر سوال  یک دور
مراحل زیر را ، در این روش اثباتی تحقیقمحقق برد. می

 :دهدانجام می
ارچوب بر مبنای نظریه نئوکالسیکی هتدوین چ

ساخت مدل ریاضی آماری ←ه فرضیه ئارا←
نتیجه  ←ی کمّی هاگیری و آزمون در برابر دادهاندازه←

 آزمون )تایید/عدم ابطال(
باید از  ،واقع را تشخیص دهیم ما برای اینکه امر
بار است. چون مشاهده نظریه ؛نظریه استفاده کنیم

به شکل عینی در اختیار ما قرار  «واقع امر» ،بنابراین
بلکه از دریچه نظریه و مدل است که امر واقع  ؛گیردمین

ا دچار یک نسبیت م ،شود. بنابراینمیقابل تشخیص 
رسیم. مین« عینی»شویم و به دانش میشناختی معرفت

دلیل آن هم این است که معیاری پیشینی برای انتخاب 
مدل  ،ی مختلف نداریم. در واقعهایا مدل هابین فرضیه

گیرد و این مدل است که میعلم اقتصاد قرار « بنیاد»در 
 نعدم تعیّاز طرفی طبق تز  کند.میعینیت را تعیین 

توانند مدل را به طور میارقام آماری نیز ن« 1کواین-دوهم»
در مواجهه یک فرضیه با ارقام  ؛ زیراکامل تعیّن بخشند

مثابه این کل نظریه است که به، آزمون آنبرای ، آماری
نه یک ، گیردمیدر معرض آزمون قرار  هانظامی از گزاره
قدرت تعیّن کامل گاه هیچ هاداده رواز این فرضیه خاص؛

، در روش اثباتی در علم اقتصاد ،نظریه را ندارند. بنابراین
 «عدم تعیّن»و  «عدم عینیت» دچار نسبیت ناشی از

 هستیم.
به یک   از طرفی تقلیل بنیاد علم اقتصاد به مدل

منجر علم اقتصاد  شناسیروشگرا در رویکرد ضد واقع
رگرایانه زابا شناسیروششود که نمونه آن را در می

بینیم. فریدمن معیار انتخاب مدل را میمیلتون فریدمن 
 بینیداند و مفید بودن را نیز قدرت پیشمیآن  مفید بودن

امری که در یک علم اجتماعی با کثرت  ؛داندمی
پردازی و متغیرهای دخیل و با این همه تقلیل در نظریه

محال است. اگرچه کار فریدمن یک  سازی تقریباًمدل
تر دارد و آن این است که رویکردش شکال اساسیا

 ؛ندارد هایعنی اعتقادی به صدق نظریه، است ابزارگرایانه
نگر است که که دغدغه اصلی ما رئالیسم کلدرحالی

رفت از حل برونمستلزم توجه به مفهوم صدق است. راه
ی هاپیدا کردن بنیاد مناسبی برای نظریه، این مشکل

                                                           
1  . Duhem-Quine  
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 به نسبیت دچار نشویم.اقتصادی است که 
بنیاد علم را ، مکتب نئوکالسیک، طورکه بیان شدهمان

تعیّن »گیرد که حاصل آن میآماری در نظر -مدلی ریاضی
باید  ،خواهد بود. بنابراین هانظریه «عدم عینیت»و  «ناقص

تری قرار گیرد. از نظر رئالیسم علم اقتصاد بر بنیاد محکم
واند یک ترتیبات نهادی باشد تمیاین بنیاد فقط ، نگرکل

مقوم دو الیه دیگر است و شرط ، که در الیه اول واقعیت
 ؛کندیگر را فراهم میه دیت و تحقق دو الیفعل یبرا یکاف

دار است. اکنش اقتصادی در چنین ترتیباتی معن زیرا
مکانیسم قیمت نیز نتیجه کنش متقابل افراد در چنین 

ی شدن نیز حاصل کمّ ترتیبات نهادی است. ارقام آماری
بنیاد  ،نتایج این کنش در یک اقتصاد پولی است. بنابراین

 رو؛ از ایننظریه در علم اقتصاد باید نهاد باشد و نه مدل
که این ترتیبات نهادی وارد  ردباید به روشی عمل ک

د و هر سه الیه واقعیت در جهان اقتصاد مد ننظریه شو
 نظر قرار گیرد. 

ک یبود که  ید به دنبال روشیبا تحقق این هدف یبرا
جهان اقتصاد با ساختار  یشناسین هستیرابطه متقابل ب

که زبان یطورهب ؛جاد کندیحاکم بر علم اقتصاد ا یزبان
جهان اقتصاد در کلیت آن را  ییعلم اقتصاد قدرت بازنما

ترتیبات ، نگر مورد نظر ماداشته باشد. در رئالیسم کل
برای مکانیسم قیمت در الیه  «بنیادی»نهادی در الیه اول 

 یبرا «ییمبنا»زبان نهادی ، د بود و به تبع آنندوم خواه
-ریاضی و لذا زبان آماری-ر درست زبان منطقییتفس

 د بود.نریاضی خواه
زبان نهادی شرایط  ،اگر به زبان منطقی صحبت کنیم

همان  ؛آوردمیصدق را برای منطق علم اقتصاد فراهم 
ریاضی -اقتصاد نئوکالسیک به زبان منطقیمنطقی که در 

ریاضی نیز امکان توجیه -بیان شده است. زبان آماری

کند که از این میرا فراهم  ییهابیرونی مربوط به فرضیه
البته توجیه بیرونی این  منطق اقتصاد استخراج شده است.

از آزمون  پیش و پسدر گرو این است که  هافرضیه
ی ها)گزاره «ی تحلیلیهاگزاره»طه واسهبها، توسط داده

ی هاگزاره»معرف مکانیسم قیمت یا منطق علم اقتصاد( و 
ی معرف ساختار نهادی( تبیین و ها)گزاره «ترکیبی پیشین
یک ، مراتب دعوی اعتباریعنی در سلسله ؛تفسیر شوند

تایید یا عدم ابطال خود را از ، فرضیه در قالب یک گزاره
این ، از آن پیشولی  ؛کندمینشانگری آماری دریافت 

ای شکل گرفته که در زبان فرضیه )گزاره( مبتنی بر نظریه
دار شده ابندی و معنریاضی صورت-نهادی و زبان منطقی

 است. 
در روش اثباتی حاکم بر مکتب ، در مقام مقایسه

در قالب  هارونی فرضیهبه توجیه بی صرفاً، نئوکالسیک
شود. سپس نتایج به دست میتوجه  «نشانگری آماری»

شود که صدق میتفسیر  آمده از طریق نظریه نئوکالسیکی
این  ه شدطورکه گفتولی همان ؛)همسازی( دارد درونی

شود که علم اقتصاد را بدون میمنجر  «دوری»امر به 
باید ، «نیادب»له ئد. برای حل مسکنمیرها  «معین»بنیادی 

محکمی در نظر گرفت که مبنای  «بنیاد»، در واقعیت
عینیت رو از ایننظریه اقتصادی و تفسیر نتایج آن باشد و 

طورکه اشاره اد همانین بنیدانش اقتصاد را تضمین کند. ا
نگر است و این کار با یک رئالیسم کل یساختار نهاد شد

 پذیر است. امکان
نظامی از قواعد تقویمی ، در اینجا ترتیبات نهادی

از آن ، «کننده از قاعدهپیروی»عنوان که افراد به هستند
دهند. میکنند و جهان اقتصاد را شکل میقواعد تبعیت 

منطق علم »این رویکرد از این جهت استعالیی است که 
، یا مکانیسم قیمت را مثل اقتصاد نئوکالسیک «اقتصاد
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آن را در قالب یک مدل گیرد که میدر نظر ن یافتهفعلیت
 ؛آماری بر واقعیت )ارقام آماری( تحمیل کند-ریاضی

که ممکن است فعلیت  باشدمی بلکه این منطق یک امکان
تحقیق شامل ، نگردر یک رئالیسم کل ،نیابد. بنابراین

 مراحل زیر است:
بازنمایی نهادها در زبان  ←فهم ترتیبات نهادی

رچوب نظری بر اهپردازی و تدوین چنظریه ←نهادی
ساخت مدل ←ه فرضیهئارا←مبنای ساختار نهادی

ی هاآزمون فرضیه در برابر داده ←آماری-ریاضی
 تایید/عدم ابطال( )توجیه بیرونی: نتیجه آزمون ←کمّی

خود نظریه ریشه در زبان نهادی دارد که  ،بنابراین
بدون  نظریه ،کننده ترتیبات نهادی است. بنابراینبازنمایی

و بنیاد نظریه  أمثابه منشیعنی نهادها به؛ نخواهد بود «بنیاد»
د. در این روش نه تنها نتایج آزمون نگیرمیمد نظر قرار 

ای که بنیاد بلکه خود نظریه، شودمیمدل با نظریه تفسیر 
فرضیه است پیشاپیش توسط زبان نهادی مورد تفسیر 

شود. این تفسیر پیشین یک بعد هرمنوتیکی در میواقع 
. در افزایدمیسیر کنش اقتصادی را به زبان علم اقتصاد تف

مغفول  ،)طبیعی( به نظریه احاطه زبان نهادی، روش اثباتی
ارتباط نظریه با نهادها مد  دلیلشود. به همین میواقع 

نظریه مبنایی نخواهد داشت  از این رو گیرد؛مینظر قرار ن
چون  از سویی )مسئله عینیت(. و ذهنی باقی خواهد ماند

 وجود نداردبنیاد دیگری در واقعیت ، به جز ارقام آماری
قدرت تعیّن کامل ، کواین-و این ارقام نیز طبق تز دوهم

ی اقتصادی دچار تعین ناقص هانظریه، را ندارند هانظریه
مثابه بنیاد نهادها به، نگرولی در رئالیسم کل؛ خواهند بود

د و نبخشمیتعین عینیت و  هانظریه در الیه اول به نظریه
البته همچنان نسبیت تاریخی و  گریزیم.میاز نسبیت 

ولی این نوع نسبیت در  ؛ماندمیاجتماعی نهادها باقی 

نسبیت کم و دستناپذیر است علوم اجتماعی اجتناب
گیر مکتب که گریبان شودرفع می شناختیمعرفت

 نئوکالسیک است.
 

 گیرینتیجه. 5

ی هاکه پروژه شد مسئله اشارهدر این مقاله به این 
رئالیستی در علم اقتصاد مثل پروژه الوسن و ماکی 

ی هابه واقعیت نزدیک کردن نظریه چگونه با هدفِ
بخشی به زبان علم اقتصاد شکل اقتصادی یا وضوح

د که دور شدن شبه این نکته اشاره  ،همچنین اند.گرفته
ثباتی و یا ا شناسیروشریشه در ، علم اقتصاد از واقعیت

گرایی حاکم بر مکتب نئوکالسیکی اقتصاد دارد که قیاس
عدم عینیت یا عدم تعیّن مانند لی ئبه مسا سرانجام

شود که به نوبه خود عامل میمنجر ی اقتصادی هانظریه
حل غلبه بر که راه ه شدگفت نسبیت در علم اقتصاد است.

یی در بنا نهادن علم اقتصاد بر بنیادها، لئگونه مسااین
واقعیت است که بتواند عینیت و تعیّن کافی برای 

 ی علم اقتصاد فراهم کند.هانظریه
این منظور در قالب یک نگاه پدیدارشناسانه و  رایب

همچنین بهره گیری از ، نهادگرایانه به واقعیت اقتصادی
به نوع  تالش شد ،رویکرد استعالیی و تحلیل زبانی

نگر بر یک رویکرد کل که مبتنیرسید خاصی از رئالیسم 
را  . این نوع رئالیسم که آنباشدبه جهان اقتصادی 

الیه از مبتنی بر یک واقعیت سه، نگر نامیدیمرئالیسم کل
جهان اقتصادی است که با مفروض گرفتن جهات 

ما را به سه نوع زبان در ، گانه در جهان اقتصادسه
تبع این به  رو،از این رساند.میبازنمایی جهان اقتصادی 

سه نوع گزاره و سه نوع ، گانه در علم اقتصادزبان سه
دعوی اعتبار در مورد شناخت جهان اقتصادی نیز 
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عنوان نهادها بهشناسی، روشدر این  خواهیم داشت.
مبنایی برای ، بنیادی در جهان اقتصاد و در الیه اول

مسئله نسبت رو از اینی اقتصادی خواهند بود و هانظریه
اگرچه ، شودمیی اقتصادی تا حد زیادی رفع هانظریه

همچنان مهر نسبیت اجتماعی و تاریخی نهادها را بر 

 پیشانی خواهند داشت.
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