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نقد عصای موسی بر رود اقتصاد

 فریدون شیرین کام
مترجم و پژوهشگر حوزة اقتصاد

بررسی و نقد کتاب گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد

چکیده
کتــاب گفتارهایــی در روش شناســی علــم اقتصــاد بــه خواننــده کمــک می کنــد از تحــوالت 
دانــش روش شناســی مثــل پوزیتیویســم، مطلبوبیت گرایــی، مداخله گرایــی کینــزی و 
ــاد و  ــم اقتص ــک و... در عل ــزس، های ــردازی می ــا نظریه پ ــاد ب ــش اقتص ــکل گیری دان ش
ــا  ــران عصــر روشــنگری ت ــد. اندیشــة اقتصــادی متفک ــدا کن ــی پی ــی آگاه ــوم اجتماع عل
ــت، تئــوری  ــون طبیعــی، آزادی، فردی ــارة قان ــاک، اســمیت، درب ــرن بیســت مثــل کندی ق
ارزش ـ کار و... از طریــق آراء دیگــر متفکــران، نقــد و ارزیابــی شــد. کتــاب گفتارهایــی در 
روش شناســی علــم اقتصــاد نثــری روان دارد و بــا یــک نگــرش تاریخــی بــه شــرح تحــوالت 
ــه تئوری هــای  ــل نویســنده ب ــردازد. به نظــر می رســد تمای ــش اقتصــاد می پ نظــری در دان
ــر رویکــرد در  ــه موجــب تغیی ــی ک ــا و موانع ــه محدودیت ه ــازار باعــث شــده ک اقتصــاد ب
ــدی  ــورت ج ــاد رخ داد به ص ــی در اقتص ــا مداخله گرای ــی ی ــی آلمان ــب تاریخی گرای مکت

مــورد واکاوی قــرار نگیــرد.

واژه های کلیدی: 
اقتصاد، روش شناسی، بازار، آزادی، مطلوبیت.

مقدمه
قریــب 65 ســال از آمــوزش نظام منــد علــم اقتصــاد به صــورت یــک رشــتة مســتقل 
ــوق و  ــکده حق ــتقل از دانش ــورت مس ــاد به ص ــکده اقتص ــذرد. دانش ــران می گ در ای
علــوم سیاســی جــدا و در اوایــل دهــة 50 در امیرآبــاد شــروع بــه فعالیــت کــرد. در 
طــی ایــن دوران چنــد نســل اســتاد در آن بــه فعالیــت مشــغول و بازنشســته شــدند. 
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پرونده ویژه

صدهــا دانشــجو در مقطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا در آن آمــوزش 
دیدنــد. آمــوزش عالــی در ایــران به گونــه ای پیــش رفــت کــه نهادهــای دانشــگاهی 
ــتقالل  ــد اس ــر می رس ــه به نظ ــان ک ــته اند. آنچن ــم داش ــد عل ــی در تولی ــش کم نق
ــوم  ــته های عل ــایر رش ــون س ــادی همچ ــة اقتص ــک اندیش ــرد ی ــل در پیش ب عم
انســانی در نهــاد آمــوزش عالــی مشــاهده نمی شــود. گرایش هــای نظــری در قالــب 
یــک یــا چنــد اســتاد عالقه منــد پیرامــون یــک نظریــه و گرایــش شــکل می گیــرد 
و آنــان از طریــق برخــی نشــریات بــه انتشــار آراء خــود در زمینــة مــورد نظرشــان 

ــد. اقــدام می کننــد. از آن ســو گروه هــای آموزشــی نیــز هویــت نظــری ندارن
ــد  ــال کن ــری را دنب ــای فک ــد جریان ه ــس می خواه ــر ک ــروز ه ــران ام در ای
ــدادی از نشــریات خصوصــی  ــراد صاحب نظــر و تع ــق برخــی از اف ــد از طری می توان
مربوطــه، ایــن آراء را پیگیــری نمایــد. وضعیــت دانــش اقتصــاد مثــل ســایر 
ــه  ــور خالص ــل کش ــه داخ ــا ب ــوزش آن ه ــه و آم ــه ترجم ــگاهی ب ــته های دانش رش
ــن چرخــه  ــز در ای ــم اقتصــاد نی ــی در روش شناســی عل ــاب گفتارهای می شــود. کت

ــی اســت. ــل تفســیر و بازخوان قاب

معرفی اثر و نویسنده
ایــن کتــاب در شــش فصــل بــه طــرح تحــوالت روشــی علــم اقتصــاد در طــی ســه 
ــی  ــوی و انگلیس ــران فرانس ــنگری، متفک ــار اول، دورة روش ــردازد. گفت ــرن می پ ق
مدافــع قانــون طبیعــی و آزادی را شــرح می دهــد. ایــن بخــش بــه خواننــده کمــک 
می کنــد از خاســتگاه اندیشــه های اقتصــادی آگاهــی پیــدا کنــد. مهم تریــن 
ــوان »جــدال روش هــا« می باشــد. مباحــث  ــار ســوم تحــت عن ــاب، گفت بخــش کت
بنیادیــن تئــوری کل گرایــی در برابــر تاریخی گرایــی در ایــن قســمت مــورد بررســی 

■ غنی نــژاد، موســی )1397(. گفتارهایــی در 
روش شناسی علم اقتصاد، تهران: مینوی خرد

شابک: 978-600-6220-57-4 
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ــاد  ــم اقتص ــدی عل ــم و کلی ــای مه ــی از موضوع ه ــن برخ ــرد. همچنی ــرار می گی ق
)همچــون بحــث ارزش ـ کار و مطلوبیــت ذهنــی(، کــه متفکــران بزرگــی از علــوم 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــج م ــار و پن ــل چه ــرده در فص ــغول ک ــود مش ــانی را به خ انس

گرفته اســت.
ــز  ــال 1331 در تبری ــان در س ــت. ایش ــژاد اس ــی غنی ن ــاب موس ــندة کت نویس
ــه دنیــا آمــده و در ســال 1348 وارد دانشــکده علــوم اداری و مدیریــت بازرگانــی  ب
دانشــگاه تهــران در رشــتة حســابداری شــده و در ســال 1352 از آنجــا فــارغ 
التحصیــل شده اســت. ســال 1355 بــه فرانســه رفتــه و وارد دانشــگاه ســوربن شــده 
و در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــتة توســعة اقتصــادی و اجتماعــی فارغ التحصیــل 
ــز  ــی در تبری ــرای مدت ــران بازگشــتند و ب ــه ای شده اســت. ایشــان در ســال 1357 ب
به عنــوان اســتاد مدعــو تدریــس داشــته اند؛ امــا بــا انقــالب فرهنگــی در ســال 1359 
بــرای ادامــه تحصیــل در مقطــع دکتــرای توســعة اقتصــادی بــه فرانســه بازگشــتند و 
ســپس در رشــتة معرفت شناســی بــه ادامــه تحصیــل پرداختنــد؛ هرچنــد کــه پیــش 
از نوشــتن رســالة دکتــری خــود، در ســال 1368 بــه کشــور بازگشــت و در دانشــکده 
ــان از  ــر ایش ــای اخی ــدند. در دهه ه ــتخدام ش ــاد اس ــتاد اقتص ــوان اس ــت به عن نف
طریــق نوشــتن یاداشــت، مقالــه، گفتگــو، مصاحبــه و ســخنرانی بــه دفــاع نظــری از 

ــازار آزاد در عرصــة مطبوعــات و حــوزة عمومــی فعــال می باشــند. اندیشــة ب
ــگاه داری و  ــارکت در بن ــق مش ــت از طری ــه دول ــالب ک ــس از انق ــران پ در ای
سیاســت گذاری ســهمیه ای ســهم پُررنگــی در اقتصــاد ایفــا می نمــود، کمتــر 
ــاع از اقتصــاد  ــرا و دف ــد سیاســت دولت گ ــوان منتق کســی به صــورت منظــم، به عن
ــش  ــای نق ــه ایف ــژاد ب ــون غنی ن ــگاهی همچ ــنفکری و دانش ــة روش ــازار در جامع ب
ــة  ــده در عرص ــی شناخته ش ــژاد نام ــه غنی ن ــت ک ــبب اس ــن س ــه ای ــت. ب پرداخ
ــا  ــه ب ــت ک ــال اس ــش از 30 س ــان بی ــد. ایش ــران می باش ــادی در ای ــة اقتص اندیش
ــای  ــه هایش در زمینه ه ــر اندیش ــه نش ــاب ب ــن کت ــته و چندی ــا نوش ــار ده ه انتش
گوناگــون اقتصــاد نظــری و رویکردهــای سیاســت گذاری بــه طــرح دیــدگاه اقتصــاد 
ــط  ــک خ ــی در ی ــدت طوالن ــن م ــی ای ــژاد در ط ــت. غنی ن ــدام کرده اس ــازار اق ب
ــدم بوده اســت.  ــازار، ثابت ق ــاع از اقتصــاد ب ــی و دف ــد اقتصــاد دولت مســتقیم در نق
البتــه کــه دفــاع وی عمومــاً وجــه تئوریــک دارد و هنگامــی کــه بــه مســائل ایــران 
ــت  ــة دول ــه مداخل ــد هرگون ــان ناق ــد. ایش ــدا می کن ــی پی ــه تاریخ ــردازد وج می پ
ــالب  ــس از انق ــی پ ــاد دولت ــت و اقتص ــدن نف ــوی، ملی ش ــاد در دورة پهل در اقتص
ــازار و  ــه ب ــل ب ــان متمای ــیاری از اقتصاددان ــالف بس ــد. وی برخ ــالمی می باش اس
ــت و ســازمان های تابعــه را نپذیرفــت،  ــران، هرگــز مســئولیتی در دول ــت در ای دول

ــای نشــر اندیشــه هایش پرداخــت. ــه ایف ــا ب ــی تنه ــه در عرصــة عموم بلک
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غنی نــژاد مثــل کثیــری از جوانــان از اوایــل ســال 50 تــا آغــاز ســال 1360 بــه 
ســنت مارکســی دل بســته بــود. تحصیــل در حــوزة معرفت شناســی در فرانســه بــه 
ــه ای  ــد. به گون ــی توجــه کن ــه کاســتی های اندیشــة تاریخ گرای ــا ب او کمــک کــرد ت
ــة  ــس در زمین ــی مارک ــدان اصل ــی از منتق ــه یک ــال ب ــه س ــا س ــس از دو ت ــه پ ک

اقتصــادی در ایــران بــدل شــد.
ــا  ــماره 88-87 ب ــی ش ــادی و سیاس ــات اقتص ــة اطالع ــر وی در مجل ــن اث اولی
نــام »ظهــور اندیشــه آزادی و پیونــد آن بــا اقتصــاد سیاســی« بــه موضــوع انقــالب 
ــه  ــذار ب ــان الک و گ ــکیو و ج ــال 1688 م و آراء منتس ــس در س ــکوه انگلی باش
فلســفة جدیــد حــق طبیعــی ارتبــاط دارد. از دیگــر آثــار اولیــة ایشــان می تــوان بــه 
مقالــة »ســخنی دربــارة نفــت و توســعه« در نقــد کتــاب اوپــک و اثــرات تخریبــی 
تطبیــق قیمــت نفــت )امیــر باقــر مدنــی، 1363(، مقالــة »ابتــذال علمــی« در نقــد 
و معرفــی کتــاب توطئــه اقتصــادی امپریالیســم در ایــران )توانائیــان فــرد، 1364(، 
ــه  ــاره داشــت ک ــزی« )1369( و... اش ــه ری ــازار و برنام ــام اقتصــادی: ب ــة »نظ مقال
ــادی و  ــة آزادی اقتص ــاع از نظری ــژاد در دف ــرد غنی ن ــات آرا و رویک ــر ثب ــی ب گواه

ــد. ــازار می باش ب
در نقــد ایشــان بــه فضــای فکــری و سیاســت گذاری ایــران در حــوزة اقتصــادی 
می تــوان بــه نقــل قــول ایشــان از هایــک رجــوع نمــود کــه بیــان مــی دارد: »کســی 
ــد1.« )عظیمــی  ــد بقیــه چیزهــا را هــم نمی دان کــه در دنیــای مــدرن اقتصــاد ندان
و اســماعیل مطلــق، 1382، ص. 251(. ایشــان همچنیــن در نقــد ســاده بینی 
ــا 50  ــادی 40 ت ــم اقتص ــاب مه ــه و کت ــر مقال ــد: »ه ــران می گوی ــان ای اقتصاددان
ــاب و  ــدون حس ــی ب ــای کل ــران حرف ه ــه در ای ــی دارد. در حالی ک ــول ریاض فرم
منطــق در زمینــة اقتصــادی دائمــاً مطــرح می گــردد.« گرچــه بعدهــا2 از اهمیــت 
ــت در  ــة دول ــد مداخل ــود و در نق ــاد نم ــاد انتق ــات در اقتص ــد ریاضی ــش از ح بی
ــارج  ــزی خ ــاد کین ــا از اقتص ــه دنی ــت ک ــال اس ــدود 40 س ــت: »ح ــاد نوش اقتص
ــورد  ــا در م ــد.« و ی ــلطه دارن ــا س ــان کینزی ه ــران همچن ــا در ای ــت ام شده اس
ــتری،  ــت، دادگس ــاد ثب ــران نه ــد: »در ای ــی می نویس ــی و سیاس ــای حقوق نهاده
ــوزش  ــد آم ــن در نق ــد.« همچنی ــری می باش ــکی ظاه ــک و... مترس ــان، بان پارلم
دانشــگاهی و روشــنفکری می نویســد: »مفهــوم فــرد، و محدودیــت فــرد در آمــوزش 
اقتصــاد ُخــرد در چارچــوب اندیشــة ایرانــی وجــود نــدارد. اهــل فکــر مــا در انتقــال 
ــران  ــة ای ــات جامع ــوازم و امکان ــدم درک ل ــی و ع ــل بدفهم ــدرن به دلی ــة م اندیش
ــل  ــت.« و دلی ــوده اس ــکل  ب ــار مش ــاده لوحی دچ ــی و س ــل ساده اندیش و به دلی

1. احتمــاالً فیلســوفان، حقوقدانــان و... می گوینــد هــر کــس فلســفه، حقــوق و روانشناســی 
نمی دانــد چیــزی از جهــان مــدرن نمی دانــد.
2. در کتاب گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد.
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ــر  ــتادگی ب ــل را در ایس ــد. او راه ح ــرت می دان ــل را مهاج ــی و راه ح ــت فعل وضعی
ــان، ص ص. 253-260(. ــد.« )هم ــم می دان ــی عل ــی در معرفت شناس ــول اساس اص

ــخ  ــت و تفســیر تاری ــه درک مســئلة عدال ــوط ب ــژاد من فهــم اندیشــه های غنی ن
معاصــر ایــران از منظــر او می باشــد. ایــن دو موضــوع بــه خواننــده کمــک می کنــد 
کــه تصویــر روشــن تری از نوشــته های غنی نــژاد داشــته باشــد. غنی نــژاد بــه 
ــرد  ــد. کارب ــه رفتــار انســانی می دان ــوط ب تبعیــت از هایــک »عدالــت را ویژگــی مرب
ــی،  ــخص معین ــه ش ــر این ک ــد؛ مگ ــا می باش ــد معن ــا، فاق ــورد وضعیت ه آن در م
ــدی  ــد ج ــی را تهدی ــت اجتماع ــراب عدال ــود. او س ــناخته ش ــت ش ــئول وضعی مس
ــت  ــد. عدال ــردی می دان ــی آزادی ف ــی، یعن ــن دســتاورد تمــدن غرب ــرای بزرگ تری ب
ــه روایــت او از  »اســب تــروآ«ی سوسیالیســم در جوامــع آزاد اســت. سوسیالیســم ب
ــژاد، 1381، ص ص. 112-113(.   نوعــی خردگرایــی کاذب ناشــی می شــود.« )غنی ن
غنی نــژاد بــه تاریــخ معاصــر و روشــنفکری پــس از شــهریور 1320 بــه شــیوه ای 
ــی از  ــش مهم ــی دارد: »بخ ــان م ــوص بی ــرد و در این خص ــش می نگ ــاص خوی خ
ــاهی و  ــه دوران رضاش ــت اقتدارگرایان ــویق حکوم ــه تش ــواه ب ــنفکران تجددخ روش
توجیــه روش هــای دولت مــدار وی پرداختنــد. آرمــان آزادی و حکومــت قانــون بــه 
ــس از شــهریور 1320،  ــه چرخــش نمــود. پ  میهن پرســتی و ناسیونالیســم مقتدران
بــا  را  )سوسیالیســم(  اندیشــه های جمع گرایانــه جدیــد  برخــی  تجددطلبــی 
ارزش هــای، ســنتی، قبیلــه ای، التقــاط و رجعــت بــه گذشــته تحــت اشــکال جدیــد 
ــه خــارج،  ــا طــرح کمبــود ســرمایه و وابســتگی ب ــوژی توســعه ب ــد داد. ایدئول پیون
خــود، بــه یکــی از موانــع اصلــی توســعه پایــدار در ایــران بــدل شده اســت؛ زیــرا ایــن 
ــد.  ــعه نیافتگی می باش ــذار از توس ــم در گ ــل مه ــن عوام ــث نادیده گرفت ــرش باع نگ
ایــن رویکــرد، بــه نقــش تعیین کننــدة نهادهــای نامناســب و هزینه هــای معامالتــی 
ــدارد.  ــج کرده اســت توجــه ن ــد را فل ــده کــه نظــام تولی ــی و بازدارن ســنگین، نامرئ
کاســتن از هزینه هــای معامالتــی از طریــق اصالحــات نهــادی بــا تعریــف و تضمیــن 
حقــوق مالکیــت فــردی، ایجــاد و تحکیــم حکومــت قانــون و ارزش هــای رقابتــی در 
جامعــه بــرای رســیدن بــه توســعه اجتناب ناپذیــر اســت. بــه روایــت او، ایــن تجــدد 
ــت از  ــوع خالقی ــر ن ــه ه ــی اســت ک ــود دارای تناقض های ــه در درون خ جمع گرایان

ــژاد، 1386، ص ص. 7-9(. ــد.« )غنی ن ــلب می کن آن را س

معرفی فصل های کتاب
کتــاب گفتارهایــی در روش شناســی علــم اقتصــاد، در ادامــة کتــاب معرفت شناســی 
ــک  ــده کم ــه خوانن ــی ب ــاب معرفت شناس ــة کت ــد. مطالع ــاد، می باش ــم اقتص عل
باشــد.  داشــته  روش شناســی  کتــاب  بــه  دقیق تــری  فهــم  کــه  می کنــد 
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ــناخت،  ــوع ش ــه موض ــه ب ــت ک ــفی اس ــارف فلس ــاخه ای از مع ــی، ش معرفت شناس
رابطــة ذهــن و عیــن در فراینــد شــناخت و چگونگــی شــناخت معتبــر می پــردازد. 
ــا مشــاهدة مســتقیم واقعیــت به لحــاظ علمــی ســخنی بی معنــا  »روش شــهودی ی
ــرای هــر تئــوری بایــد  ــه تئــوری اســت. ب اســت، زیــرا هــر مشــاهده ای مســبوق ب
ــوان  ــل مشــاهده نمی ت ــی قاب ــات انضمام ــزاع متوســل شــد. براســاس واقعی ــه انت ب
ــه  ــن زمین ــف، 1397، ص. 270( او در همی ــژاد، ال ــرد.« )غنی ن ــردازی ک نظریه پ
ــش  ــاد، کن ــژه در اقتص ــانی به وی ــوم انس ــی عل ــوع اصل ــد: موض ــادآوری می کن ی
ــای  ــاس داده ه ــوان براس ــوری را نمی ت ــچ تئ ــت. هی ــان ها اس ــار ارادی انس ــا رفت ی
تجربــی ـ تاریخــی بــه ســیاق علــوم تجربــی حقیقت آزمایــی کــرد. واقعیــات تجربــی 
ــیر  ــوان تفس ــاد می ت ــی متض ــاوت و حت ــوری متف ــمار تئ ــا بی ش ــی را ب ـ تاریخ
ــی  ــوم تجرب ــه ســیاق عل ــا ب ــی آن ه ــرای حقیقت آزمای ــی ب ــچ راه ــرد. چــون هی ک
ــی  ــی چگونگ ــذا روش شناس ــف، 1397، ص. 271(. ل ــژاد، ال ــدارد. )غنی ن ــود ن وج
ــا و  ــی( قضیه ه ــی و تجرب ــار )منطق ــوم و اعتب ــادی عل ــم بنی ــکل گیری مفاهی ش

ــد. ــی می کن ــر آن را بررس ــی ب ــتدالل های مبتن اس
برخــی از اقتصاددانــان برخــالف روش آگوســت کنــت، مبانی مفهومی علــم اقتصاد 
را، قضایــای بدیهــی می داننــد. از نظــر ایشــان، صــدق و کــذب مبانــی مفهومــی علــم 
اقتصــاد هماننــد قضایــای ریاضــی ریشــه در درســتی اصــول و شــیوة اســتنتاج منطقی 
ــول  ــادی محص ــن اقتص ــی، قوانی ــه در روش اثبات ــی دارد. در حالی ک ــول بدیه از اص
اســتقرای تجربــی تصــور نمی شــد؛ بلکــه قوانیــن را کلیاتــی )مثــل کــردار و گرایــش 
ذاتــی طبیعــت فــرد انســانی( ورای تجربــة تاریخــی می دانســتند. در حالی کــه 
ــه تأکیــد  ــر وجــه تاریخــی، ملــی و جمع گرایان مارکــس و مکتــب تاریخــی آلمــان، ب
ــای جهان شــمول و فراتاریخــی اقتصــاد سیاســی را  ــا ادع ــر دوی آن ه ــد، ه می کردن

رد می کردنــد. )غنی نــژاد، الــف، 1397، ص ص. 3-5(.
کتــاب گفتارهایــی در روش شناســی علــم اقتصــاد، یــک مقدمــه و شــش گفتــار 
دارد. گفتــار اول بــه روش شناســی پوزیتیویســتی و تأثیــر آن بــر فلســفة علــم معاصر 
ــی  ــت تجرب ــوزة معرف ــن بخــش، اندیشــمندان ح ــردازد. در ای ــدان آن می پ و منتق
و فیلســوفان تحلیلــی ایــن حــوزه از جــان الک تــا ویتگنشــتاین و... مــورد بررســی 
ــرح آراء  ــه ط ــری، ب ــی نظ ــرح مبان ــس از ش ــار دوم و پ ــرد. در گفت ــرار می گی ق
متفکــران اقتصــاد پرداختــه می شــود. در ایــن بخــش آراء هــر یــک از اقتصاددانــان 
کالســیک فرانســه و انگلیــس مــورد بررســی قــرار می گیــرد و در مجمــوع در ایــن 
ــان  ــه می شــود. آنچن ــه روش شناســی اقتصــاد سیاســی کالســیک پرداخت ــار ب گفت
ــه شــرح آراء ســه متفکــر کالســیک فرانســوی کشــیش  ــاز ب ــه نویســنده در آغ ک
ــاد  ــار، اعتق ــن گفت ــردازد. در ای ــاک، دســتوت ُد تراســی و ژان باتیســت می پ کندی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 16

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-83-en.html


350111

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

نقد عصای موسی بر رود اقتصاد

بــه وجــود قوانیــن طبیعــی و تطبیــق انســان بــا آن قوانیــن )جــدا از اخالقی بــودن 
و ســود و زیــان آن قوانیــن بــرای برخــی( به عنــوان یکــی از ویژگــی مهــم اقتصــاد 

ــود. ــوان می ش ــیک عن کالس
در گفتــار دوم همچنیــن بــه تفــاوت دو مکتــب انگلیســی و فرانســوی کالســیک 
ــمیت، کار و  ــرات آدام اس ــنت فرانســوی برخــالف آراء و نظ ــود؛ س ــه می ش پرداخت
ــة  ــه نظری ــت و ب ــه می دانس ــه مبادل ــش ب ــی گرای ــول تدریج ــیم کار را محص تقس
ذهنــی ارزش بــاور داشــت. تحــت ایــن نظریــه اســت کــه کندیــاک، تحــول جامعــة 
ــد.  ــح می ده ــارت توضی ــق تج ــی را از طری ــة صنعت ــه جامع ــتایی ب ــک روس کوچ
ــد  ــا آن را مفی ــه م ــت ک ــزی دارای ارزش اس ــی دارد: »چی ــان م ــه بی ــان ک آنچن
بدانیــم. ایــن ارزیابــی در رابطــه بــا نیــاز مــا می باشــد. بــا کــم و زیــاد شــدن نیــاز 
ــان ها  ــدون داوری انس ــی ب ــور کمیاب ــود. تص ــم می ش ــا ک ــاد ی ــی زی ــا، ارزشش م
ــل مقایســه اســت کــه  بی معنــا می باشــد )همــان، ص ص. 50-49(. به روشــنی قاب
تصــور کندیــاک از ارزش بــا فهــم آدام اســمیت و ریــکاردو از ارزش متعــارض اســت.

ــه آن پرداختــه می شــود دســتوت ُد  ــی کــه در ایــن گفتــار ب دومیــن اقتصاددان
تراســی اســت کــه بــر اراده و کنــش ناشــی از آن تأکیــد داشــته و اولیــن اثــرش را 
در زمینــة فهــم در ســال 1801 منتشــر می نمایــد. از نظــر او اراده، ایــدة مالکیــت را 
ایجــاب می کنــد. مالکیــت طبیعــی مبنــای مالکیــت قــراردادی و برســاختة انســان ها 
در زندگــی اجتماعــی اســت. ُد تراســی، ثــروت را منطبــق بــا نیــاز و تقاضــای انســانی 
ــد  ــور خواه ــل تص ــر قاب ــن خی ــی، آزادی برتری ــر ُد تراس ــد؛ از نظ ــف می کن تعری
ــه وی آزادی را  ــا آنجــا ک ــر از آن زاده می شــوند. ت ــای دیگ ــة خیره ــرا هم ــود؛ زی ب
ــرآورده کــردن خواســته هایمان را دارد و  ــد کــه قــدرت ب همــان خوشــبختی می دان
می نویســد: »مبادلــة آزاد ذاتــاً بــرای هــر دو طــرف ســودمند اســت و فایــدة حقیقــی 
جامعــه در ممکــن ســاختن چنیــن مبادالتــی اســت«. بــه ایــن ترتیــب مــن و غیــر 
ــه  ــی را تجرب ــود دارای حــس، تأثرات ــک موج ــه ی ــد ک ــود می آی ــی به وج ــن، زمان م
نمایــد یــا حداقــل در نتیجــة تأثــرات، حــس اراده، امــکان عمــل به عنــوان تالــی آن 
و پایــداری در برابــر ایــن حــس و عمــل را تجربــه کنــد.« )همــان، ص ص. 62-66(.

ســومین متفکــر بررسی شــده در ایــن گفتــار، ژان باتیست ســه اســت. وی آمــار 
را علــم توصیــف و شــمارش )جزئــی و منفــرد( و علــم اقتصــاد را دانــش مبتنــی بــر 
قوانیــن کلــی علــت و معلولــی می دانســت. براســاس ایــدة باتیست ســه »بهــرة پــول، 
تابــع مثبتــی از ریســک وام دهنــده بــه جهــت خطــر عــدم بازپرداخــت وام اســت. آیا 
ــره را نتیجــه  ــودن اصــل به ــوان غلط ب ــره می ت ــورد وام کم به ــد م ــا مشــاهدة چن ب
ــوده باشــد،  ــاآگاه ب ــه ریســک وام خودن گرفــت! وام دهنــده ممکــن اســت نســبت ب
ــا مشــاهدة وقایــع خــاص نبایــد  ــا به خاطــر تــرس دچــار آشــفتگی گــردد. امــا ب ی
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ــدون درنظــر گرفتــن  ــرا مقابلــة تئــوری و واقعیــت، ب ــه جنــگ تئــوری رفــت. زی ب
ــی اســت. از نظــر  ــی خطرناک ــوده و حت ــت، کار بیه ــر واقعی ــر ب ــل مؤث ــایر عوام س
ــده  ــی( گمراه کنن ــت کل ــی واقعی ــد علّ ــوری )پیون ــدون تئ ــه، مشــاهده ب باتیست س
اســت )همــان، ص ص. 71- 69(. وی در گســترة مطالعــات روش شناســی کالســیک 
ــه آراء اســمیت، ناســور ســینور، جــان اســتوارت میــل و جــان الیــوت  انگلیســی ب
ــنت  ــن دو س ــای ای ــا و تفاوت ه ــتا همانندی ه ــن راس ــردازد و در ای ــس می پ کیرن

ــد. ــی می نمای ــادی را بررس اقتص
ــورد بررســی  ــه ارزش را م ــاً دو روش نگــرش ب ــار عمدت ــن گفت ــژاد در ای غنی ن
قــرار می دهــد. آنچنــان کــه در نــگاه اســمیتی بــر ارزش ـ کار و در نــگاه فرانســوی 
ــری  ــش تأثیرپذی ــن بخ ــژاد در ای ــود. غنی ن ــد می ش ــی تأکی ــت ذهن ــر مطلوبی ب
ــد و  ــی می کن ــمیت را بررس ــه ارزش ـ کار اس ــت ها از نظری ــس و سوسیالیس مارک
ــه  ــا و نظری ــوی چپ ه ــه از س ــد فردگرایان ــه نق ــار مباحث ــن گفت ــوع در ای در مجم
ــاد  ــورد انتق جهان شــمول اقتصــاد کالســیک از ســوی ناسیونالیســت ها مطــرح و م

ــان، ص ص. 90-91(. ــرد )هم ــرار می گی ق
در کل می تــوان بیــان داشــت کــه گفتــار ســوم جــدال روش هــا و میــزان اهمیــت 
آن می باشــد. لــذا می تــوان بیــان داشــت کــه ایــن بخــش یکــی از فصل هــای اساســی 
کتــاب می باشــد کــه بــه تفــاوت روش شناســی و اختــالف مربــوط بــه مبانــی فهــم 
اقتصــاد و علــوم اجتماعــی اختصــاص یافته اســت. در ایــن جــدال روش هــا، نگــرش 
ــا  ــر موقعیت ه ــه ب ــوم انســانی( و نگــرش تاریخــی )ک ــا )در عل ــر فرضیه ه ــی ب مبتن
ــر کارل  ــرار گرفته اســت. همچنیــن اث ــودن قواعــد( مــورد بررســی ق ــی ب ــر کل و غی
ــاد  ــژه اقتص ــه وی ــی ب ــوم اجتماع ــاره روش عل ــی درب ــوان »پژوهش های ــر به عن منگ

سیاســی ســال 1883« معرفــی می شــود )همــان، ص ص. 119-122(.
ــه علــم اقتصــاد و پوزیتویســم می پــردازد. ایــن گفتــار  گفتــار چهــارم کتــاب ب
بیشــتر بــه آراء میلتــون فریدمــن خصوصــاً کتــاب روش شناســی اقتصــاد تحصلــی 
ــاص  ــت اختص ــرن بیس ــة ق ــادی در نیم ــة اقتص ــر اندیش ــر آن ب )1953( و تأثی

یافته اســت )همــان، ص. 181(.
ــن  ــردازد. در ای ــانی می پ ــش انس ــا کن ــاد ب ــة اقتص ــه رابط ــم ب ــار پنج گفت
ــانی  ــش انس ــاب کن ــزس در کت ــش و آراء می ــی کن ــی معرفت شناس ــمت مبان قس
بررســی شــده اســت. میــزس کنــش را نهایتــاً نوعــی مبادلــه داوطلبانــه بــرای گــذار 
ــدة وی،  ــاس ای ــت. براس ــوب اس ــگر مطل ــر کنش ــه از نظ ــد ک ــی می دان ــه وضعیت ب
کنــش هم چــون قضایــای هندســی اســت و نمی تــوان آن را بــا اندازه گیــری 
تجربــی محــک زد )همــان، ص. 275(. لــذا انســان کنشــگر همیشــه در پــی هدفــی 
ــا واســطه ای باشــد. انســان کنشــگر هــر آنچــه  اســت کــه ممکــن اســت نهایــی ی
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ــن  ــد. در ای ــود برس ــدف خ ــه ه ــا ب ــد ت ــل می کن ــیله تبدی ــه وس ــت ب را الزم اس
ــوع  ــدف موض ــا ه ــیله ی ــوان وس ــه به عن ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــه، کاال ه پروس
ــان  ــه از جه ــوری ک ــاس تص ــگر براس ــن کنش ــرد. ای ــرار می گی ــانی ق ــش انس کن
ــد  ــتباه کن ــت اش ــن اس ــگر ممک ــه کنش ــد؛ در نتیج ــل می کن ــی دارد عم بیرون
ــان  ــاًل زی ــا اص ــرده ی ــری ب ــود کمت ــد س ــاس می کن ــورت احس ــن ص ــه در ای  ک

کرده است )همان، ص ص. 200-209(.
در انتهــا و در گفتــار آخــر، نویســنده بــه مباحــث روش شناســی در جریان هــای 
ــز، ساموئلســن و  ــن بخــش آراء کین ــردازد. در ای ــی می پ ــم اقتصــاد کنون ــی عل اصل
ــنده  ــت. نویس ــی شده اس ــا بررس ــران 1929 و روش آن ه ــس از بح ــش پ منتقدان
در ایــن گفتــار آزمون پذیــری تجربــی مبتنــی بــر داده هــای اقتصــاد کالن و 
ــناختی آن  ــکل روش ش ــد و مش ــی« را رد می کن ــتی »مهندس ــای سیاس توصیه ه
ــدار  ــوان پدی ــی را به عن ــی تاریخ ــات تجرب ــه »واقعی ــی دارد ک ــان م ــه بی را این گون
ــا بی شــماری تئــوری متفــاوت و حتــی متضــاد می تــوان تفســیر کــرد.  پیچیــده، ب
چــون هیــچ راهــی بــرای حقیقــت آزمایــی آن هــا بــه ســیاق علــوم تجربــی وجــود 
ــی  ــد ریاضی گرای ــه نق ــدارد.« )همــان، ص ص. 271-270(. نویســنده ســرانجام ب ن
ــه ای  ــم اقتصــاد به گون ــوزش و پژوهــش در عل ــر آم ــات ب ــردازد. ســلطة ریاضی می پ
اســت کــه فرایندهــای واقعــی بــازار تحت الشــعاع توصیفــات ریاضــی قــرار گرفــت، 
ــد.  ــادی رخ نمی ده ــرف اقتص ــق ص ــه منط ــات ب ــور از ریاضی ــل عب ــن دلی به همی
ــب  ــی موج ــتفاده از ریاض ــا اس ــی ب ــازار رقابت ــارة ب ــه درب ــای خیال پردازان فرض ه
غفلــت از فراینــد واقعــی رقابــت در بــازار و نقــش کارآفرینــان در اقتصــاد شده اســت. 
فــرض این کــه بازیگــران بــازار اطالعــات کامــل دارنــد، غیرمنطقــی اســت )همــان، 

ص ص. 291-292(.

بررسی و نقد شکلی اثر
ــی  ــی در روش شناس ــاب گفتارهای ــه کت ــت ک ــان داش ــوان بی ــه می ت ــک جمل در ی
علــم اقتصــاد بــه زبانــی رســا نوشــته شده اســت و بخــش زیــادی از کتــاب قابلیــت 
ــد درک  ــاب می توان ــن کت ــی را دارد. ای ــوم اجتماع ــجویان عل ــط دانش ــم توس فه
روشــنی از تنــازع روش شناســی علــوم تجربــی و علــوم انســانی از قــرن 18 تــا 20 را 
بــرای عالقه منــدان بــه اقتصــاد، جامعه شناســی، علــوم سیاســی و... فراهــم نمایــد. 
ــا  ــد ام ــوط می باش ــم اقتصــاد مرب ــه عل ــاً ب ــاب عمدت ــای کت ــور مثال ه ــه مح گرچ
توضیــح نویســنده بــه خواننــده کمــک می کنــد کــه آســان تر بــه شــناخت مســئله 
دســت یابــد. ایــن کتــاب ســیر تحــول تاریــخ اندیشــة اقتصــادی را بــا اســتفاده از 
ــا اندیشــه های کندیــاک شــروع  نگــرش روش شــناختی از نیمــة قــرن هجدهــم و ب
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پرونده ویژه

ــرار می دهــد. همچنیــن به لحــاظ  ــز، فریدمــن و هایــک مــورد بررســی ق ــا کین و ت
ــورت  ــت الزم ص ــا دق ــتاری ب ــر ویراس ــط و از نظ ــدون غل ــاب ب ــاپ کت ــی، چ  فن

گرفته است.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــی از  ــد، یک ــان نمی کن ــاد آزاد را کتم ــه اقتص ــش ب ــژاد عالیق ــه غنی ن ــا ک از آنج
نقــاط ضعــف کتــاب در شــرح تاریخــی تحــول روش شناســی نیــز از همیــن نکتــه 
ــردازد منطــق  ــات ارزش ـ کار می پ ــه طــرح نظری شــروع می شــود. هنگامــی کــه ب
ــاع آن هــا را به طــور دقیــق شــرح نمی دهــد. چــرا قله هــای علــم اقتصــاد مثــل  دف
آدم اســمیت، ریــکاردو و... بــر مفهــوم ارزش ـ کار تأکیــد می کردنــد؟ ایــن رویکــرد 
چــه بخشــی از مســائل را توضیــح می دهــد؟ و کــدام مســائل را مــورد غفلــت قــرار 
ــض  ــای متناق ــر نظریه ه ــه زودت ــا هرچ ــه دارد ت ــی عجل ــنده گوئ ــد؟ نویس می ده
ــه  ــی )آگاهان ــد تالش ــر می رس ــه  نظ ــد. ب ــرح نمای ــدگاه را مط ــن دی ــط ای و غل
ــادی  ــه های اقتص ــول اندیش ــخ تح ــاب تاری ــن کت ــا در ای ــده ت ــه( ش ــا ناآگاهان ی
به گونــه ای روایــت شــود کــه گویــی همــة دیدگاه هــای مخالــف بــا رویکــرد بــازار و 
ــه  ــری ارائ ــاده بینی و کوته نگ ــا س ــاً ب ــق و عمدت ــه ای عمی ــد نکت ــرا، فاق مطلوبیت گ
ــدم  ــا ع ــخگوئی ی ــا و پاس ــرح ایده ه ــق ط ــنده منط ــه نویس ــان ک ــده اند. آنچن ش
ــای  ــرایط و موقعیت ه ــب آن ش ــد و متعاق ــرح می نمای ــر ط ــخگوئی ها را کمت پاس

ــد. ــرار نمی ده ــه و بررســی ق ــورد توج تاریخــی را م
ــان کشــورها  چــه  ــه ســؤاالتی چــون »شــکاف ســطح توســعه می در پاســخ ب
ــردن  ــا ک ــه صــرف ره ــا ب ــذارد؟«، »آی ــا می گ ــه و تجــارت آن ه ــر مبادل ــری ب تاثی
ــع  ــه مناب ــص بهین ــای اقتصــادی، تخصی ــی و اجــرای آزادی ه سیاســت های حمایت
ــه از  ــورش هایی ک ــکاری و ش ــا بی ــا، ب ــی بنگاه ه ــا تعطیل ــرد؟«، »ب ــورت می گی ص
ــاده  ــژاد در همه جــا پاســخ را آم ــرد؟« غنی ن ــد ک ــی آن ایجــاد می شــود چــه بای پ
دارد. نیــازی بــه شــناخت ایــران یــا گابــن نیســت، اصــول راهنمــای عمــل مشــخص 
اســت. گویــی بــرای نویســنده اصــول اقتصــادی همچــون مفروضــات ریاضــی کارکرد 
دارد. الزم نیســت خــود را بــه رنــج بیانــدازد کــه بدانیــد چــرا برنــج، چــای، بــادام، 
ــم  ــطح ک ــد س ــد در واح ــدار تولی ــا مق ــت ی ــان باالس ــة تولیدش ــم و... هزین ابریش
اســت؟ چــرا نیــروی کار ماهــر ماشــین آالت کشــاورزی گــران اســت؟ گویــا بــرای 
ــا رضاشــاه و هشــتاد  ــن شــاه ی ــا آخــر دورة ناصرالدی نویســندة دورة محمدشــاه، ب
ــت  ــود، دس ــم ش ــادی فراه ــر آزادی اقتص ــل دارد! اگ ــک راه ح ــس از آن ی ــال پ س
ــی  ــمت کارای ــادی به س ــتم های اقتص ــرد و سیس ــد ک ــود را خواه ــان کار خ پنه

احتمــاالً پیــش خواهــد رفــت! 
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نقد عصای موسی بر رود اقتصاد

غنی نــژاد  قریــب 30 ســال اســت کــه به طــور مســتمر از اقتصــاد بــازار به صــورت 
ــی  ــه اش معرفت شناس ــاددان، عالق ــک اقتص ــوان ی ــد. او به عن ــاع می کن ــری دف نظ
ــل  ــود. او به دلی ــی نمی ش ــه آن توجه ــران ب ــود در ای ــت خ ــه روای ــه ب ــت. گرچ اس
تحصیــل در رشــتة معرفت شناســی پــس از بازگشــت بــه ایــران پیشــنهاد کــرد کــه 
ــه  ــا ب ــده شــود ام درس معرفت شناســی در اقتصــاد به عنــوان واحــد درســی گنجان
ــران  ــر در ای ــت. اگ ــی شده اس ــه آن بی توجه ــال ب ــدت 12 س ــان در م ــت ایش روای
ــد فقــر و محرومیــت را تحمــل و پیــش  ــه عالقــة خــود بپــردازد بای می خواســت ب
خانــواده اش شــرمنده می شــد. به همیــن دلیــل ناچــار شــد در هنــگام فراغــت ایــن 
مباحــث را پیگیــری و دنبــال کنــد؛ به گونــه ای کــه پــس از 25 ســال اولیــن اثــرش 
در زمینــة معرفت شناســی منتشــر شده اســت. بــه وجــوه اجتماعــی و حیــات 
ــای  ــان صــدق و کذب ه ــد. او از جه ــه می کن ــر توج ــی، کمت ــع غرب تاریخــی جوام
ــنی از  ــح روش ــذارد توضی ــای می گ ــی پ ــت اجتماع ــم واقعی ــه عال ــی ب ــری وقت نظ
ــد.  ــه نمی کن ــی ارائ ــراز تاریخ ــک ف ــادی در ی ــدرت اقتص ــرود ق ــراز و ف ــوة ف نح
ــرن 15  ــال، اســپانیا و... در ق ــق کشــور پرتق ــل رون ــده متوجــه نمی شــود عل خوانن
ــا  ــت ی ــی بوده اس ــت نامرئ ــة دس ــت های بازارگرایان ــل سیاس ــاً به دلی ــا 17 عمدت ت
ــرون بعــدی به دلیــل رهــا  ــول ایــن کشــورها در صحنــة بین المللــی در ق ــه؟ و اف ن
ــل  ــل کشــورهایی مث ــه چــه دلی ــازار آزاد صــورت گرفته اســت؟ ب ــد ب ــردن قواع ک
تایــوان، کــره جنوبــی، ســنگاپور و... کــه تــا نیمــة قــرن بیســت در صحنــة اقتصــاد 
ــه ســطح  ــل ســال ب ــل نقشــی نداشــته اند؟ چــرا توانســته اند در طــی چه بین المل

بیســت قــدرت اقتصــاد جهانــی بــه ایفــای نقــش بپردازنــد؟
این کــه آزادی اقتصــادی عنصــر مهــم، در حیــات اجتماعــی می باشــد تردیــدی 
ــودن ســایر عوامــل اجتماعــی و نحــوة  در آن نیســت؛ امــا مســئله در نامشــخص ب
ــم  ــذار را فراه ــر و گ ــکان تغیی ــه ام ــد ک ــی می باش ــاخت اجتماع ــب، در س ترکی
ــه  ــه قواعــد فیمابیــن در مبادل ــه هــر دلیــل مــردم ب می کنــد. اگــر در جامعــه ای ب
ــه  ــد و نامنصفان ــاکارا، کن ــی ن ــاد حقوق ــی اداری و نه ــند، بورکراس ــد نباش پای بن

ــرد؟ ــورت می گی ــه ص ــول چگون ــر و تح ــد تغیی ــن فراین ــد، ای باش
ــش اول  ــت بخ ــف اهمی ــود را وق ــری خ ــروژة فک ــژاد پ ــد غنی ن ــر می رس به نظ
مســئله نموده اســت. او تصــور می کنــد روح قبیله گرائــی )جمع گرایانــه( بــر اندیشــة 
ــت های  ــنفکران، ناسیونالیس ــه روش ــان ک ــت. آنچن ــلط اس ــان مس ــری از ایرانی کثی
اقتدارگــرا، مذهبی هــای بنیادگــرا و چــپ عمدتــاً بــر جمع گرایــی تأکیــد کرده اســت. 
از نظــر غنی نــژاد مســئلة اصلــی، انگیــزة فــردی در عرصــة اجتماعــی ســبب تولیــد 
ثــروت می گــردد. لــذا پــس از غنی نــژاد شــاید ایــران متفکــران دیگــری الزم دارد تــا 

زندگــی خــود را وقــف توضیــح نحــوة گــذار نماینــد.
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ــارش،  ــژاد در آث ــان داشــت کــه غنی ن ــوان بی ــن اســاس اســت کــه می ت ــر ای ب
ــت. در  ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــر م ــی را کمت ــوالت اجتماع ــی و تح ــن حقیق مت
حالــی کــه آدام اســمیت در کتــاب ثــروت ملــل بیــش از 80 بــار از واژة نهــاد و 34 
بــار از واژة قاعــده اســتفاده می کنــد. اســمیت حتــی زمانــی کــه می خواهــد دربــاره 
ــاوت  ــد، از تف ــت کن ــن صحب ــوب چی ــادی خ ــت اقتص ــورها و وضعی ــاوت کش تف
ــا دیگــر کشــورها بحــث می کنــد. کنــار گذاشــتن  قوانیــن و نهادهــای آن کشــور ب
عواملــی ماننــد تاریــخ، فرهنــگ و نهادهــا از تحلیــل اقتصــادی در نتیجــة حاکمیــت 

ــس، 1390، ص. 12(.  ــت )چاون ــاد بوده اس ــر اقتص ــتی ب ــگاه پوزیتیویس ن
ــه در  ــد ک ــاره می کن ــه ای اش ــه نکت ــمیت ب ــد آدام اس ــت در نق ــک لیس فردری
ــرات  ــم اث ــد علی رغ ــه می توان ــه آن توجــه نشده اســت. »چگون ــز ب ــژاد نی آراء غنی ن
عواملــی کــه گاه به صــورت علــت و گاه به صــورت معلــول )مثــل قانــون حمایــت از 
گندمــکاران، قانــون دریانــوردی و... توســط دولــت انگلیــس( بیــن قــدرت سیاســی، 
نیــروی تولیــدی و ثــروت یــک اجتمــاع نقــش داشته اســت، هنــوز اصــرار نماییــد 
کــه قــرارداد ســتوئن و قانــون دریانــوردی از نظــر تجارتــی ســودی بــرای انگلســتان 
ــدی به دســت آورد و از  ــدرت تولی ــدرت سیاســی، ق ــا ق نداشته اســت؟ انگلســتان ب
طریــق قــدرت تولیــدی بــه ثــروت و رفــاه رســید. انگلســتان، نقــاط کلیــدی یــک 
یــک دریاهــا را به تصــرف درآورد و بــر روی یــک یــک کشــورها، نگهبــان گماشــت.« 
)لیســت، 1372، ص. 91(. مترجــم کتــاب لیســت بــه انگلیســی، چهــل ســال پــس 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــرات او ب ــول تفک ــت: »اص ــال 1885 نوش ــاب در س ــف کت از تألی
ــی  ــد کارای ــری می توان ــان دیگ ــر زم ــه در ه ــت ک ــی( داش ــرف عمل ــی )مص کارای
ــت.«  ــه اس ــل مطالع ــال 1885( قاب ــان )س ــن زم ــوص در ای ــد. به خص ــته باش داش

)همــان، ص. هفــت(.
ــازی  ــادی، ساده س ــای اقتص ــح پدیداره ــل در توضی ــایر عوام ــن س نادیده گرفت
امــر پیچیــدة اجتماعــی را به همــراه داد. مکتــب آنــال بــه مــا آموخــت کــه 
ــورخ،  ــک اقتصــاددان، م ــد همــکاری نزدی توضیــح مســائل کالن اجتماعــی، نیازمن
ــات  ــی، طبق ــه فئودال ــاب جامع ــوخ در کت ــارک بل ــد. م ــناس و... می باش جامعه ش
اجتماعــی و ســازمان سیاســی در پــی شــناخت ســاخت اجتماعــی به همــراه 
اصــول وحدت بخــش آن اســت. واقعیــات اجتماعــی از راه هــای گوناگــون از جملــه 
ــه بخــش  ــا گــذر زمــان ب ــه شــعور فــردی تحمیــل می شــوند و ب اجتماعی شــدن ب
ــرودل  ــان ب ــه فرن ــی ک ــد. هنگام ــدل می گردن ــی او ب ــام ارزش ــر نظ تفکیک ناپذی
کتــاب ســه جلــدی تمــدن مــادی و ســرمایه داری را براســاس دیــدگاه تاریخ نــگاری 
ــار  ــت: »انتش ــاب نوش ــن کت ــارة ای ــه درب ــی ریش ــرد؛ دن ــر ک ــال منتش ــب آن مکت
ــناس،  ــورخ، جامعه ش ــا را )م ــة م ــر هم ــن اث ــی رود. ای ــمار م ــه به ش ــک واقع آن ی
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ــیل های کاخ  ــاش فس ــر پَرخ ــن منتظ ــرد. م ــؤال می ب ــر س ــه زی ــاددان و...( ب اقتص
ــائق های  ــه س ــا ب ــا، تنه ــه انگیزه ه ــود ک ــن ب ــه ای ــرودل ب ــد ب ــش هســتم«. نق دان
درونــی فــرد بــدون توضیــح محیــط اجتماعــی مــورد انتقــاط مکتــب آنــال محــدود 

نمی شــوند )بــرودل، 1372، ص ص. 28 و 11(.
غنی نــژاد گرچــه در برخــی مــوارد بــه اهمیــت نهادهــا توجــه دارد، امــا هنــگام 
توضیــح پدیــدار اقتصــادی، بخــش عمــده ای از مســائل را از طریــق نظــام انگیزشــی 
فــردی توضیــح می دهــد. ارزش هــا، قوانیــن و نحــوة ســازماندهی قراردادهــا، بخــش 
ــراد در درون  ــگاه و اف ــه بن ــد ک ــکیل می ده ــی را تش ــات اجتماع ــی از حی مهم
ــی،  ــش خصوص ــت بخ ــازار و رقاب ــه »آزادی ب ــان ک ــد، آنچن ــت می کنن آن فعالی
ــئله  ــنگر مس ــد.« روش ــن می نمای ــده را تضمی ــوق مصرف کنن ــاف و حق ــدم اجح ع
ــا رقابــت یــا  ــذا داســتان مــرغ و تخــم مــرغ پیــش می آیــد و تقــدم ب نمی باشــد؛ ل
اصــالح نهادهــا یــا پیش بــرد هــر دو می باشــد. فســاد در نهادهــا، حتــی در شــرایط 
ــا  ــه »نهاده ــرد، در حالی ک ــش می ب ــده پی ــان مصرف کنن ــه زی ــور را ب ــی، ام رقابت
ــا شــامل همــة  بخــش گســترده ای از زندگــی اقتصــادی انســان ها هســتند؛ نهاده
قواعــد اجتماعــی و جریمه هــا می شــود تــا تعامــالت اقتصــادی بــا مخاطــرة کمتــر 
ــرای اصــالح نواقــص  ــر به انجــام برســد. نهادهــا، همــواره ب ــری بهت و پیش بینی پذی
بــازار از قبیــل آثــار بیرونــی و سوءاســتفاده از قــدرت بــازار بــا توســل بــه قوانیــن و 

ــن، 1391، ص. 3(. ــد )کروینوک ــه کار رفته ان ــی ب ــررات حکومت مق

جمع بندی
بــا آن کــه کتاب هــای روش شناســی عمومــاً به صــورت تخصصــی بــه مســئلة 
شــناخت، روش، مفاهیــم، رویکردهــا و رهیافت هــا و... می پردازنــد، غنی نــژاد 
ــد  ــق اندیشــه های جدی ــد، از طری ــح ده ــی را توضی ــه صــرف مفهوم به جــای این ک
اقتصــادی و طــرح نظریــات متفکــران، بحــث روش شناســی را ارائــه می نمایــد. ایــن 
ــر  ــب تر به نظ ــجویان مناس ــدگان و دانش ــرای خوانن ــد و ب ــران، جدی ــرد در ای رویک
ــرا خواننــده در مفاهیــم انتزاعــی غــرق نمی گــردد. البتــه کــه کتــاب  می رســد؛ زی
ــا  ــرد، ت ــه گی ــورد مطالع ــی م ــاب معرفت شناس ــس از کت ــد پ ــی بای روش شناس
ــان را  ــد. انســان جه ــی و سرچشــمه های بحــث روش، آگاهــی یاب ــده از مبان خوانن
ــگاه و ذهــن خــود می بینــد. ایــن نکتــة کلیــدی، گــذار از ذات گرایــی  از دریچــة ن

ــد را تســهیل کــرد. ــی صاحــب اراده جدی ــه فردگرای پیشــین ب
خواننــده پــس از مطالعــة کتــاب درک عمیق تــری از مبانــی علــم اقتصــاد پیــدا 
می کنــد؛ زیــرا در ایــن کتــاب کنــش انســانی و رفتــار ارادی، تفــاوت دانــش اقتصــاد 

بــا علــوم طبیعــی مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. 
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در مجمــوع می تــوان بیــان داشــت کــه کتــاب گفتــاری در روش شناســی علــم 
ــه  ــادی، ب ــارض اقتص ــات متع ــم نظری ــه فه ــه ب ــت ک ــته اس ــری شایس ــاد اث اقتص

ــتی دارد؛ ــه کاس ــاب در دو زمین ــه کت ــه ک ــد. البت ــک می کن ــده کم خوانن
ــب تاریخــی  ــوری ارزش ـ کار و مکت ــل تئ ــب مث ــای رقی 1. در طــرح دیدگاه ه
ــه  ــده متوج ــود و خوانن ــئله نمی ش ــق مس ــاب وارد واکاوی عمی ــن کت ــی، ای آلمان
نمی گــردد چــه عواملــی مؤثــر بــود کــه تئــوری کار ایــن همــه از ســوی متفکــران 
ــرح  ــه ط ــر ب ــتر اث ــت؟ و بیش ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــپ م ــیک و چ ــف کالس مختل

ــت.  ــه شده اس ــری آن توج ــات نظ ــف و اثب ــدگاه مخال دی
2. همچنیــن عــدم توجــه بــه تئوری هــای مربــوط بــه روش شناســی در مباحــث 
توســعه )کــه یکــی از تئوری هــای مخالــف اقتصــاد به عنــوان علــم کلــی و عمومــی 
می باشــد( را در ایــن کتــاب مشــاهده می نماییــم. غنی نــژاد به صــورت جــدی 
ــف برخــی از دیدگاه هــای توســعه مثــل کمبــود ســرمایه، امپریالیســم و... در  مخال
توضیــح عقب ماندگــی می باشــد. او در شــرح مکتــب تاریخــی آلمــان تنهــا برخــی 
ــرن 19  ــة ق ــان نیم ــن آلم ــی بی ــکاف تاریخ ــا ش ــد! ام ــح می ده ــث را توضی مباح
ــد طــرح و بررســی  ــه نیازمن ــاد اســت ک ــان ســوم به حــدی زی ــا کشــورهای جه ب
جــدی برخــی از مباحــث مربــوط بــه کتاب هــای حکمرانــی خــوب اثــر اســتگلیتز، 
ــدو و دســوتو و...  ــر هرنان ــاب راه دیگــر اث ــز، کت ــر ایوان ــاول اث ــاب توســعه و چپ کت
ــده  ــه خوانن ــن ب می باشــد. در صــورت توضیــح روش شــناختی تئوری هــای جایگزی
ــه توســعه و کشــورهای  ــوط ب ــا درک روشــن تری از مســائل مرب کمــک می کــرد ت

جهــان ســوم پیــدا کنــد. 

ارزیابی نهایی
ــی از  ــه یک ــی ب ــان فارس ــاد، در زب ــم اقتص ــی عل ــاری در روش شناس ــاب گفت کت
نیازهــای مهــم دانــش اقتصــاد در حــوزة دانشــگاهی و علــوم انســانی ایــران امــروز 
ــان روان کتــاب و بیــان تحــول روش هــا از طریــق اندیشــه، آن  پاســخ می دهــد. زب
را بــه کتابــی ســودمند بــرای دانشــجویان اقتصــاد و عالقه منــدان علــوم اجتماعــی 
بــدل نمــود. اهمیــت مباحــث بنیــادی ایــن کتــاب، در موقعیــت تاریخــی جامعــة 

ــد. ــدان می باش ــا دو چن م
ــا رویــای گســترش اشــتغال، کاهــش تــورم، تنــزل نــرخ بهــره، نظــام تولیــد  ب
صنعتــی پویــا، صــادرات گســترده، اقتصــاد بــدون نفــت، محدودیــت کســر بودجــه، 
ــدم فســاد و...  ــی مؤسســات اقتصــادی، ســاختار اقتصــادی ســالم و ع ــاط مال انضب
ــه قواعدهــای  ــا ناکامــی مواجــه شــد، نمی تــوان در جهــان حرکــت کــرد و ب کــه ب
آن توجــه نکــرد. رویــای مــا، اگــر بــا مبانــی معرفتــی ســازگار نباشــد بــا شکســت 
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ــی،  ــای صنعت ــی بنگاه ه ــی، تعطیل ــاد تک محصول ــاد، اقتص ــود. فس ــه می ش مواج
ــی  ــدان مبان ــد. فق ــت می باش ــی مدیری ــکار ناکام ــانة آش ــول، نش ــقوط ارزش پ س
نظــری در رویکــرد و سیاســت گذاری، بــه آشــفتگی های نیــم قــرن اخیــر در 
ــازی  ــود خصوصی س ــا وج ــت. ب ــر شده اس ــادی منج ــری اقتص ــای تصمیم گی نظام ه
از ســال 1368، سیاســت حــذف یارانه هــا از ســال 1380 و تغییــر در اجرایی شــدن 
ــة  ــا در عرص ــوز رویکرده ــر، هن ــت دیگ ــا سیاس ــی و ده ه ــون اساس ــل 44 قان اص
ــنی  ــق روش ــد اف ــاب می توان ــن کت ــة ای ــد. مطالع ــام می باش ــار ابه ــادی دچ اقتص
از تصمیم ســازی کالن بــرای سیاســت ورزان فراهــم کنــد. غرق شــدن مدیــران 
ــه غفلــت از فرایندهــای اساســی نظــام  اقتصــادی در مســائل روزمــرة اقتصــادی، ب
ــدگان  ــه خوانن ــاب ب ــن کت ــا منجــر شده اســت. ای انگیزشــی در حــوزة مطلبوبیت ه
ــرد و  ــه نک ــراد توج ــی اف ــای ذهن ــه نظام ه ــوان ب ــه نمی ت ــد ک ــه می ده ــی ارائ افق
بازخــورد منفــی از آن انتظــار نداشــت. کوشــش نظــری بــرای درک نیروهــا )افــراد 
مســتقل و آزاد( کــه نقــش تعیین کننــده در زندگــی اجتماعــی انســان دارنــد، بســیار 
ــویم.  ــه می ش ــته مواج ــوار بس ــا دی ــم ب ــورت دائ ــر این ص ــد، در غی ــی می باش حیات
ــه  ــا توج ــه محدودیت ه ــد ب ــد. بای ــاوت می باش ــاورزی، متف ــا روی ــت ورزی ب سیاس
ــان  ــارة آن ــوان درب ــه بت ــه هرگون ــی روح نیســتند ک ــراد انســانی اشــیایی ب ــرد. اف ک
تصمیم گیــری نمــود. پــس از قریــب بــه گذشــت نیم قــرن از انــواع سیاســت گذاری 
بایــد نــگاه دقیق تــری بــه گذشــته کــرد تــا در انتخــاب پیــش رو نتایــج بهتــری از 

ــت آورد.  ــاد به دس اقتص
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