بررسی و نقد کتاب گفتارهایی در روششناسی علم اقتصاد

فریدون شیرینکام

مترجم و پژوهشگر حوزة اقتصاد

چکیده

کتــاب گفتارهایــی در روششناســی علــم اقتصــاد بــه خواننــده کمــک میکنــد از تحــوالت
دانــش روششناســی مثــل پوزیتیویســم ،مطلبوبیتگرایــی ،مداخلهگرایــی کینــزی و
شــکلگیری دانــش اقتصــاد بــا نظریهپــردازی میــزس ،هایــک و ...در علــم اقتصــاد و
علــوم اجتماعــی آگاهــی پیــدا کنــد .اندیشــة اقتصــادی متفکــران عصــر روشــنگری تــا
قــرن بیســت مثــل کندیــاک ،اســمیت ،دربــارة قانــون طبیعــی ،آزادی ،فردیــت ،تئــوری
ارزش ـ کار و ...از طریــق آراء دیگــر متفکــران ،نقــد و ارزیابــی شــد .کتــاب گفتارهایــی در
روششناســی علــم اقتصــاد نثــری روان دارد و بــا یــک نگــرش تاریخــی بــه شــرح تحــوالت
نظــری در دانــش اقتصــاد میپــردازد .بهنظــر میرســد تمایــل نویســنده بــه تئوریهــای
اقتصــاد بــازار باعــث شــده کــه محدودیتهــا و موانعــی کــه موجــب تغییــر رویکــرد در
مکتــب تاریخیگرایــی آلمانــی یــا مداخلهگرایــی در اقتصــاد رخ داد بهصــورت جــدی
مــورد واکاوی قــرار نگیــرد.

واژههای کلیدی:

اقتصاد ،روششناسی ،بازار ،آزادی ،مطلوبیت.

مقدمه
قریــب  65ســال از آمــوزش نظاممنــد علــم اقتصــاد بهصــورت یــک رشــتة مســتقل
در ایــران میگــذرد .دانشــکده اقتصــاد بهصــورت مســتقل از دانشــکده حقــوق و
علــوم سیاســی جــدا و در اوایــل دهــة  50در امیرآبــاد شــروع بــه فعالیــت کــرد .در
طــی ایــن دوران چنــد نســل اســتاد در آن بــه فعالیــت مشــغول و بازنشســته شــدند.
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روششناسی علم اقتصاد ،تهران :مینوی خرد

شابک978-600-6220-57-4:

صدهــا دانشــجو در مقطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــرا در آن آمــوزش
دیدنــد .آمــوزش عالــی در ایــران بهگونـهای پیــش رفــت کــه نهادهــای دانشــگاهی
نقــش کمــی در تولیــد علــم داشــتهاند .آنچنــان کــه بهنظــر میرســد اســتقالل
عمــل در پیشبــرد یــک اندیشــة اقتصــادی همچــون ســایر رشــتههای علــوم
انســانی در نهــاد آمــوزش عالــی مشــاهده نمیشــود .گرایشهــای نظــری در قالــب
یــک یــا چنــد اســتاد عالقهمنــد پیرامــون یــک نظریــه و گرایــش شــکل میگیــرد
و آنــان از طریــق برخــی نشــریات بــه انتشــار آراء خــود در زمینــة مــورد نظرشــان
اقــدام میکننــد .از آنســو گروههــای آموزشــی نیــز هویــت نظــری ندارنــد.
در ایــران امــروز هــر کــس میخواهــد جریانهــای فکــری را دنبــال کنــد
میتوانــد از طریــق برخــی از افــراد صاحبنظــر و تعــدادی از نشــریات خصوصــی
مربوطــه ،ایــن آراء را پیگیــری نمایــد .وضعیــت دانــش اقتصــاد مثــل ســایر
رشــتههای دانشــگاهی بــه ترجمــه و آمــوزش آنهــا بــه داخــل کشــور خالصــه
میشــود .کتــاب گفتارهایــی در روششناســی علــم اقتصــاد نیــز در ایــن چرخــه
قابــل تفســیر و بازخوانــی اســت.
معرفی اثر و نویسنده
ایــن کتــاب در شــش فصــل بــه طــرح تحــوالت روشــی علــم اقتصــاد در طــی ســه
قــرن میپــردازد .گفتــار اول ،دورة روشــنگری ،متفکــران فرانســوی و انگلیســی
مدافــع قانــون طبیعــی و آزادی را شــرح میدهــد .ایــن بخــش بــه خواننــده کمــک
میکنــد از خاســتگاه اندیشــههای اقتصــادی آگاهــی پیــدا کنــد .مهمتریــن
بخــش کتــاب ،گفتــار ســوم تحــت عنــوان «جــدال روشهــا» میباشــد .مباحــث
بنیادیــن تئــوری کلگرایــی در برابــر تاریخیگرایــی در ایــن قســمت مــورد بررســی
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قــرار میگیــرد .همچنیــن برخــی از موضوعهــای مهــم و کلیــدی علــم اقتصــاد
(همچــون بحــث ارزش ـ کار و مطلوبیــت ذهنــی) ،کــه متفکــران بزرگــی از علــوم
انســانی را بهخــود مشــغول کــرده در فصــل چهــار و پنــج مــورد بحــث قــرار
گرفتهاســت.
نویســندة کتــاب موســی غنینــژاد اســت .ایشــان در ســال  1331در تبریــز
بــه دنیــا آمــده و در ســال  1348وارد دانشــکده علــوم اداری و مدیریــت بازرگانــی
دانشــگاه تهــران در رشــتة حســابداری شــده و در ســال  1352از آنجــا فــارغ
التحصیــل شدهاســت .ســال  1355بــه فرانســه رفتــه و وارد دانشــگاه ســوربن شــده
و در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــتة توســعة اقتصــادی و اجتماعــی فارغالتحصیــل
شدهاســت .ایشــان در ســال  1357بــه ایــران بازگشــتند و بــرای مدتــی در تبریــز
بهعنــوان اســتاد مدعــو تدریــس داشــتهاند؛ امــا بــا انقــاب فرهنگــی در ســال 1359
بــرای ادامــه تحصیــل در مقطــع دکتــرای توســعة اقتصــادی بــه فرانســه بازگشــتند و
ســپس در رشــتة معرفتشناســی بــه ادامــه تحصیــل پرداختنــد؛ هرچنــد کــه پیــش
از نوشــتن رســالة دکتــری خــود ،در ســال  1368بــه کشــور بازگشــت و در دانشــکده
نفــت بهعنــوان اســتاد اقتصــاد اســتخدام شــدند .در دهههــای اخیــر ایشــان از
طریــق نوشــتن یاداشــت ،مقالــه ،گفتگــو ،مصاحبــه و ســخنرانی بــه دفــاع نظــری از
اندیشــة بــازار آزاد در عرصــة مطبوعــات و حــوزة عمومــی فعــال میباشــند.
در ایــران پــس از انقــاب کــه دولــت از طریــق مشــارکت در بنــگاهداری و
سیاســتگذاری ســهمیهای ســهم پُررنگــی در اقتصــاد ایفــا مینمــود ،کمتــر
کســی بهصــورت منظــم ،بهعنــوان منتقــد سیاســت دولتگــرا و دفــاع از اقتصــاد
بــازار در جامعــة روشــنفکری و دانشــگاهی همچــون غنینــژاد بــه ایفــای نقــش
پرداخــت .بــه ایــن ســبب اســت کــه غنینــژاد نامــی شناختهشــده در عرصــة
اندیشــة اقتصــادی در ایــران میباشــد .ایشــان بیــش از  30ســال اســت کــه بــا
انتشــار دههــا نوشــته و چندیــن کتــاب بــه نشــر اندیشــههایش در زمینههــای
گوناگــون اقتصــاد نظــری و رویکردهــای سیاسـتگذاری بــه طــرح دیــدگاه اقتصــاد
بــازار اقــدام کردهاســت .غنینــژاد در طــی ایــن مــدت طوالنــی در یــک خــط
مســتقیم در نقــد اقتصــاد دولتــی و دفــاع از اقتصــاد بــازار ،ثابتقــدم بودهاســت.
البتــه کــه دفــاع وی عمومـاً وجــه تئوریــک دارد و هنگامــی کــه بــه مســائل ایــران
میپــردازد وجــه تاریخــی پیــدا میکنــد .ایشــان ناقــد هرگونــه مداخلــة دولــت
در اقتصــاد در دورة پهلــوی ،ملیشــدن نفــت و اقتصــاد دولتــی پــس از انقــاب
اســامی میباشــد .وی برخــاف بســیاری از اقتصاددانــان متمایــل بــه بــازار و
دولــت در ایــران ،هرگــز مســئولیتی در دولــت و ســازمانهای تابعــه را نپذیرفــت،
بلکــه در عرصــة عمومــی تنهــا بــه ایفــای نشــر اندیشــههایش پرداخــت.
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 .1احتمــاالً فیلســوفان ،حقوقدانــان و ...میگوینــد هــر کــس فلســفه ،حقــوق و روانشناســی
نمیدانــد چیــزی از جهــان مــدرن نمیدانــد.
 .2در کتاب گفتارهایی در روششناسی علم اقتصاد.
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غنینــژاد مثــل کثیــری از جوانــان از اوایــل ســال  50تــا آغــاز ســال  1360بــه
ســنت مارکســی دل بســته بــود .تحصیــل در حــوزة معرفتشناســی در فرانســه بــه
او کمــک کــرد تــا بــه کاســتیهای اندیشــة تاریخگرایــی توجــه کنــد .بهگون ـهای
کــه پــس از دو تــا ســه ســال بــه یکــی از منتقــدان اصلــی مارکــس در زمینــة
اقتصــادی در ایــران بــدل شــد.
اولیــن اثــر وی در مجلــة اطالعــات اقتصــادی و سیاســی شــماره  87-88بــا
نــام «ظهــور اندیشــه آزادی و پیونــد آن بــا اقتصــاد سیاســی» بــه موضــوع انقــاب
باشــکوه انگلیــس در ســال  1688م و آراء منتســکیو و جــان الک و گــذار بــه
فلســفة جدیــد حــق طبیعــی ارتبــاط دارد .از دیگــر آثــار اولیــة ایشــان میتــوان 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 ،
مقالــة «نظــام اقتصــادی :بــازار و برنامــه ریــزی» ( )1369و ...اشــاره داشــت کــه
گواهــی بــر ثبــات آرا و رویکــرد غنینــژاد در دفــاع از نظریــة آزادی اقتصــادی و
بــازار میباشــد.
در نقــد ایشــان بــه فضــای فکــری و سیاسـتگذاری ایــران در حــوزة اقتصــادی
میتــوان بــه نقــل قــول ایشــان از هایــک رجــوع نمــود کــه بیــان مـیدارد« :کســی
کــه در دنیــای مــدرن اقتصــاد ندانــد بقیــه چیزهــا را هــم نمیدانــد( ».1عظیمــی
و اســماعیل مطلــق ،1382 ،ص .)251 .ایشــان همچنیــن در نقــد ســادهبینی
اقتصاددانــان ایــران میگویــد« :هــر مقالــه و کتــاب مهــم اقتصــادی  40تــا 50
فرمــول ریاضــی دارد .در حالیکــه در ایــران حرفهــای کلــی بــدون حســاب و
منطــق در زمینــة اقتصــادی دائم ـاً مطــرح میگــردد ».گرچــه بعدهــا 2از اهمیــت
بیــش از حــد ریاضیــات در اقتصــاد انتقــاد نمــود و در نقــد مداخلــة دولــت در
اقتصــاد نوشــت« :حــدود  40ســال اســت کــه دنیــا از اقتصــاد کینــزی خــارج
شدهاســت امــا در ایــران همچنــان کینزیهــا ســلطه دارنــد ».و یــا در مــورد
نهادهــای حقوقــی و سیاســی مینویســد« :در ایــران نهــاد ثبــت ،دادگســتری،
پارلمــان ،بانــک و ...مترســکی ظاهــری میباشــد ».همچنیــن در نقــد آمــوزش
دانشــگاهی و روشــنفکری مینویســد« :مفهــوم فــرد ،و محدودیــت فــرد در آمــوزش
اقتصــاد ُخــرد در چارچــوب اندیشــة ایرانــی وجــود نــدارد .اهــل فکــر مــا در انتقــال
اندیشــة مــدرن بهدلیــل بدفهمــی و عــدم درک لــوازم و امکانــات جامعــة ایــران
و بهدلیــل سادهاندیشــی و ســادهلوحی دچــار مشــکل بــوده اســت ».و دلیــل
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وضعیــت فعلــی و راهحــل را مهاجــرت میدانــد .او راهحــل را در ایســتادگی بــر
اصــول اساســی در معرفتشناســی علــم میدانــد( ».همــان ،ص ص.)253-260 .
فهــم اندیش ـههای غنینــژاد منــوط بــه درک مســئلة عدالــت و تفســیر تاریــخ
معاصــر ایــران از منظــر او میباشــد .ایــن دو موضــوع بــه خواننــده کمــک میکنــد
کــه تصویــر روشــنتری از نوشــتههای غنینــژاد داشــته باشــد .غنینــژاد بــه
تبعیــت از هایــک «عدالــت را ویژگــی مربــوط بــه رفتــار انســانی میدانــد .کاربــرد
آن در مــورد وضعیتهــا ،فاقــد معنــا میباشــد؛ مگــر اینکــه شــخص معینــی،
مســئول وضعیــت شــناخته شــود .او ســراب عدالــت اجتماعــی را تهدیــد جــدی
بــرای بزرگتریــن دســتاورد تمــدن غربــی ،یعنــی آزادی فــردی میدانــد .عدالــت
«اســب تــروآ»ی سوسیالیســم در جوامــع آزاد اســت .سوسیالیســم بــه روایــت او از
نوعــی خردگرایــی کاذب ناشــی میشــود( ».غنینــژاد ،1381 ،ص ص.)112-113 .
غنینــژاد بــه تاریــخ معاصــر و روشــنفکری پــس از شــهریور  1320بــه شــیوهای
خــاص خویــش مینگــرد و در اینخصــوص بیــان مــیدارد« :بخــش مهمــی از
روشــنفکران تجددخــواه بــه تشــویق حکومــت اقتدارگرایانــه دوران رضاشــاهی و
توجیــه روشهــای دولتمــدار وی پرداختنــد .آرمــان آزادی و حکومــت قانــون بــه
میهنپرســتی و ناسیونالیســم مقتدرانــه چرخــش نمــود .پــس از شــهریور ،1320
تجددطلبــی برخــی اندیشــههای جمعگرایانــه جدیــد (سوسیالیســم) را بــا
ارزشهــای ،ســنتی ،قبیلـهای ،التقــاط و رجعــت بــه گذشــته تحــت اشــکال جدیــد
پیونــد داد .ایدئولــوژی توســعه بــا طــرح کمبــود ســرمایه و وابســتگی بــه خــارج،
خــود ،بــه یکــی از موانــع اصلــی توســعه پایــدار در ایــران بــدل شدهاســت؛ زیــرا ایــن
نگــرش باعــث نادیدهگرفتــن عوامــل مهــم در گــذار از توســعهنیافتگی میباشــد.
ایــن رویکــرد ،بــه نقــش تعیینکننــدة نهادهــای نامناســب و هزینههــای معامالتــی
ســنگین ،نامرئــی و بازدارنــده کــه نظــام تولیــد را فلــج کردهاســت توجــه نــدارد.
کاســتن از هزینههــای معامالتــی از طریــق اصالحــات نهــادی بــا تعریــف و تضمیــن
حقــوق مالکیــت فــردی ،ایجــاد و تحکیــم حکومــت قانــون و ارزشهــای رقابتــی در
جامعــه بــرای رســیدن بــه توســعه اجتنابناپذیــر اســت .بــه روایــت او ،ایــن تجــدد
جمعگرایانــه در درون خــود دارای تناقضهایــی اســت کــه هــر نــوع خالقیــت از
آن را ســلب میکنــد( ».غنینــژاد ،1386 ،ص ص.)7-9 .

پرونده ویژه

110
350

Downloaded from hsbr.faslnameh.org at 0:35 +0330 on Monday January 18th 2021

سال دوم ،شماره 5
بهار 1398

معرفتشناســی ،شــاخهای از معــارف فلســفی اســت کــه بــه موضــوع شــناخت،
رابطــة ذهــن و عیــن در فراینــد شــناخت و چگونگــی شــناخت معتبــر میپــردازد.
«روش شــهودی یــا مشــاهدة مســتقیم واقعیــت بهلحــاظ علمــی ســخنی بیمعنــا
اســت ،زیــرا هــر مشــاهدهای مســبوق بــه تئــوری اســت .بــرای هــر تئــوری بایــد
بــه انتــزاع متوســل شــد .براســاس واقعیــات انضمامــی قابــل مشــاهده نمیتــوان
نظریهپــردازی کــرد( ».غنینــژاد ،الــف ،1397 ،ص )270 .او در همیــن زمینــه
یــادآوری میکنــد :موضــوع اصلــی علــوم انســانی بهویــژه در اقتصــاد ،کنــش
یــا رفتــار ارادی انســانها اســت .هیــچ تئــوری را نمیتــوان براســاس دادههــای
تجربــی ـ تاریخــی بــه ســیاق علــوم تجربــی حقیقتآزمایــی کــرد .واقعیــات تجربــی
ـ تاریخــی را بــا بیشــمار تئــوری متفــاوت و حتــی متضــاد میتــوان تفســیر
کــرد .چــون هیــچ راهــی بــرای حقیقتآزمایــی آنهــا بــه ســیاق علــوم تجربــی
وجــود نــدارد( .غنینــژاد ،الــف ،1397 ،ص .)271 .لــذا روششناســی چگونگــی
شــکلگیری مفاهیــم بنیــادی علــوم و اعتبــار (منطقــی و تجربــی) قضیههــا و
اســتداللهای مبتنــی بــر آن را بررســی میکنــد.
برخــی از اقتصاددانــان برخــاف روش آگوســت کنــت ،مبانی مفهومی علــم اقتصاد
را ،قضایــای بدیهــی میداننــد .از نظــر ایشــان ،صــدق و کــذب مبانــی مفهومــی علــم
اقتصــاد هماننــد قضایــای ریاضــی ریشــه در درســتی اصــول و شــیوة اســتنتاج منطقی
از اصــول بدیهــی دارد .در حالیکــه در روش اثباتــی ،قوانیــن اقتصــادی محصــول
اســتقرای تجربــی تصــور نمیشــد؛ بلکــه قوانیــن را کلیاتــی (مثــل کــردار و گرایــش
ذاتــی طبیعــت فــرد انســانی) ورای تجربــة تاریخــی میدانســتند .در حالیکــه
مارکــس و مکتــب تاریخــی آلمــان ،بــر وجــه تاریخــی ،ملــی و جمعگرایانــه تأکیــد
میکردنــد ،هــر دوی آنهــا ادعــای جهانشــمول و فراتاریخــی اقتصــاد سیاســی را
رد میکردنــد( .غنینــژاد ،الــف ،1397 ،ص ص.)3-5 .
کتــاب گفتارهایــی در روششناســی علــم اقتصــاد ،یــک مقدمــه و شــش گفتــار
دارد .گفتــار اول بــه روششناســی پوزیتیویســتی و تأثیــر آن بــر فلســفة علــم معاصر
و منتقــدان آن میپــردازد .در ایــن بخــش ،اندیشــمندان حــوزة معرفــت تجربــی
و فیلســوفان تحلیلــی ایــن حــوزه از جــان الک تــا ویتگنشــتاین و ...مــورد بررســی
قــرار میگیــرد .در گفتــار دوم و پــس از شــرح مبانــی نظــری ،بــه طــرح آراء
متفکــران اقتصــاد پرداختــه میشــود .در ایــن بخــش آراء هــر یــک از اقتصاددانــان
کالســیک فرانســه و انگلیــس مــورد بررســی قــرار میگیــرد و در مجمــوع در ایــن
گفتــار بــه روششناســی اقتصــاد سیاســی کالســیک پرداختــه میشــود .آنچنــان
کــه نویســنده در آغــاز بــه شــرح آراء ســه متفکــر کالســیک فرانســوی کشــیش
کندیــاک ،دســتوت ُد تراســی و ژان باتیســت میپــردازد .در ایــن گفتــار ،اعتقــاد
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بــه وجــود قوانیــن طبیعــی و تطبیــق انســان بــا آن قوانیــن (جــدا از اخالقیبــودن
و ســود و زیــان آن قوانیــن بــرای برخــی) بهعنــوان یکــی از ویژگــی مهــم اقتصــاد
کالســیک عنــوان میشــود.
در گفتــار دوم همچنیــن بــه تفــاوت دو مکتــب انگلیســی و فرانســوی کالســیک
پرداختــه میشــود؛ ســنت فرانســوی برخــاف آراء و نظــرات آدام اســمیت ،کار و
تقســیم کار را محصــول تدریجــی گرایــش بــه مبادلــه میدانســت و بــه نظریــة
ذهنــی ارزش بــاور داشــت .تحــت ایــن نظریــه اســت کــه کندیــاک ،تحــول جامعــة
کوچــک روســتایی بــه جامعــة صنعتــی را از طریــق تجــارت توضیــح میدهــد.
آنچنــان کــه بیــان مــیدارد« :چیــزی دارای ارزش اســت کــه مــا آن را مفیــد
بدانیــم .ایــن ارزیابــی در رابطــه بــا نیــاز مــا میباشــد .بــا کــم و زیــاد شــدن نیــاز
مــا ،ارزششــی زیــاد یــا کــم میشــود .تصــور کمیابــی بــدون داوری انســانها
بیمعنــا میباشــد (همــان ،ص ص .)49-50 .بهروشــنی قابــل مقایســه اســت کــه
تصــور کندیــاک از ارزش بــا فهــم آدام اســمیت و ریــکاردو از ارزش متعــارض اســت.
دومیــن اقتصاددانــی کــه در ایــن گفتــار بــه آن پرداختــه میشــود دســتوت ُد
تراســی اســت کــه بــر اراده و کنــش ناشــی از آن تأکیــد داشــته و اولیــن اثــرش را
در زمینــة فهــم در ســال  1801منتشــر مینمایــد .از نظــر او اراده ،ایــدة مالکیــت را
ایجــاب میکنــد .مالکیــت طبیعــی مبنــای مالکیــت قــراردادی و برســاختة انســانها
در زندگــی اجتماعــی اســتُ .د تراســی ،ثــروت را منطبــق بــا نیــاز و تقاضــای انســانی
تعریــف میکنــد؛ از نظــر ُد تراســی ،آزادی برتریــن خیــر قابــل تصــور خواهــد
بــود؛ زیــرا همــة خیرهــای دیگــر از آن زاده میشــوند .تــا آنجــا کــه وی آزادی را
همــان خوشــبختی میدانــد کــه قــدرت بــرآورده کــردن خواســتههایمان را دارد و
مینویســد« :مبادلــة آزاد ذاتـاً بــرای هــر دو طــرف ســودمند اســت و فایــدة حقیقــی
جامعــه در ممکــن ســاختن چنیــن مبادالتــی اســت» .بــه ایــن ترتیــب مــن و غیــر
مــن ،زمانــی بهوجــود میآیــد کــه یــک موجــود دارای حــس ،تأثراتــی را تجربــه
نمایــد یــا حداقــل در نتیجــة تأثــرات ،حــس اراده ،امــکان عمــل بهعنــوان تالــی آن
و پایــداری در برابــر ایــن حــس و عمــل را تجربــه کنــد( ».همــان ،ص ص.)62-66 .
ســومین متفکــر بررسیشــده در ایــن گفتــار ،ژان باتیستســه اســت .وی آمــار
را علــم توصیــف و شــمارش (جزئــی و منفــرد) و علــم اقتصــاد را دانــش مبتنــی بــر
قوانیــن کلــی علــت و معلولــی میدانســت .براســاس ایــدة باتیستســه «بهــرة پــول،
تابــع مثبتــی از ریســک وامدهنــده بــه جهــت خطــر عــدم بازپرداخــت وام اســت .آیا
بــا مشــاهدة چنــد مــورد وام کمبهــره میتــوان غلطبــودن اصــل بهــره را نتیجــه
گرفــت! وامدهنــده ممکــن اســت نســبت بــه ریســک وام خودنــاآگاه بــوده باشــد،
یــا بهخاطــر تــرس دچــار آشــفتگی گــردد .امــا بــا مشــاهدة وقایــع خــاص نبایــد
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بــه جنــگ تئــوری رفــت .زیــرا مقابلــة تئــوری و واقعیــت ،بــدون درنظــر گرفتــن
ســایر عوامــل مؤثــر بــر واقعیــت ،کار بیهــوده و حتــی خطرناکــی اســت .از نظــر
باتیستســه ،مشــاهده بــدون تئــوری (پیونــد علّــی واقعیــت کلــی) گمراهکننــده
اســت (همــان ،ص ص .)69 -71 .وی در گســترة مطالعــات روششناســی کالســیک
انگلیســی بــه آراء اســمیت ،ناســور ســینور ،جــان اســتوارت میــل و جــان الیــوت
کیرنــس میپــردازد و در ایــن راســتا همانندیهــا و تفاوتهــای ایــن دو ســنت
اقتصــادی را بررســی مینمایــد.
ً
غنینــژاد در ایــن گفتــار عمدتــا دو روش نگــرش بــه ارزش را مــورد بررســی
قــرار میدهــد .آنچنــان کــه در نــگاه اســمیتی بــر ارزش ـ کار و در نــگاه فرانســوی
بــر مطلوبیــت ذهنــی تأکیــد میشــود .غنینــژاد در ایــن بخــش تأثیرپذیــری
مارکــس و سوسیالیســتها از نظریــه ارزش ـ کار اســمیت را بررســی میکنــد و
در مجمــوع در ایــن گفتــار مباحثــه نقــد فردگرایانــه از ســوی چپهــا و نظریــه
جهانشــمول اقتصــاد کالســیک از ســوی ناسیونالیس ـتها مطــرح و مــورد انتقــاد
قــرار میگیــرد (همــان ،ص ص.)90-91 .
در کل میتــوان بیــان داشــت کــه گفتــار ســوم جــدال روشهــا و میــزان اهمیــت
آن میباشــد .لــذا میتــوان بیــان داشــت کــه ایــن بخــش یکــی از فصلهــای اساســی
کتــاب میباشــد کــه بــه تفــاوت روششناســی و اختــاف مربــوط بــه مبانــی فهــم
اقتصــاد و علــوم اجتماعــی اختصــاص یافتهاســت .در ایــن جــدال روشهــا ،نگــرش
مبتنــی بــر فرضیههــا (در علــوم انســانی) و نگــرش تاریخــی (کــه بــر موقعیتهــا
و غیــر کلــی بــودن قواعــد) مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت .همچنیــن اثــر کارل
منگــر بهعنــوان «پژوهشهایــی دربــاره روش علــوم اجتماعــی بــه ویــژه اقتصــاد
سیاســی ســال  »1883معرفــی میشــود (همــان ،ص ص.)119-122 .
گفتــار چهــارم کتــاب بــه علــم اقتصــاد و پوزیتویســم میپــردازد .ایــن گفتــار
بیشــتر بــه آراء میلتــون فریدمــن خصوص ـاً کتــاب روششناســی اقتصــاد تحصلــی
( )1953و تأثیــر آن بــر اندیشــة اقتصــادی در نیمــة قــرن بیســت اختصــاص
یافتهاســت (همــان ،ص.)181 .
گفتــار پنجــم بــه رابطــة اقتصــاد بــا کنــش انســانی میپــردازد .در ایــن
قســمت مبانــی معرفتشناســی کنــش و آراء میــزس در کتــاب کنــش انســانی
بررســی شــده اســت .میــزس کنــش را نهایتـاً نوعــی مبادلــه داوطلبانــه بــرای گــذار
بــه وضعیتــی میدانــد کــه از نظــر کنشــگر مطلــوب اســت .براســاس ایــدة وی،
کنــش همچــون قضایــای هندســی اســت و نمیتــوان آن را بــا اندازهگیــری
تجربــی محــک زد (همــان ،ص .)275 .لــذا انســان کنشــگر همیشــه در پــی هدفــی
اســت کــه ممکــن اســت نهایــی یــا واســطهای باشــد .انســان کنشــگر هــر آنچــه

نقد عصای موسی بر رود اقتصاد

بررسی و نقد شکلی اثر
در یــک جملــه میتــوان بیــان داشــت کــه کتــاب گفتارهایــی در روششناســی
علــم اقتصــاد بــه زبانــی رســا نوشــته شدهاســت و بخــش زیــادی از کتــاب قابلیــت
فهــم توســط دانشــجویان علــوم اجتماعــی را دارد .ایــن کتــاب میتوانــد درک
روشــنی از تنــازع روششناســی علــوم تجربــی و علــوم انســانی از قــرن  18تــا  20را
بــرای عالقهمنــدان بــه اقتصــاد ،جامعهشناســی ،علــوم سیاســی و ...فراهــم نمایــد.
گرچــه محــور مثالهــای کتــاب عمدتــاً بــه علــم اقتصــاد مربــوط میباشــد امــا
توضیــح نویســنده بــه خواننــده کمــک میکنــد کــه آســانتر بــه شــناخت مســئله
دســت یابــد .ایــن کتــاب ســیر تحــول تاریــخ اندیشــة اقتصــادی را بــا اســتفاده از
نگــرش روششــناختی از نیمــة قــرن هجدهــم و بــا اندیش ـههای کندیــاک شــروع
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را الزم اســت بــه وســیله تبدیــل میکنــد تــا بــه هــدف خــود برســد .در ایــن
پروســه ،کاال هــر آن چیــزی اســت کــه بهعنــوان وســیله یــا هــدف موضــوع
کنــش انســانی قــرار میگیــرد .ایــن کنشــگر براســاس تصــوری کــه از جهــان
بیرونــی دارد عمــل میکنــد؛ در نتیجــه کنشــگر ممکــن اســت اشــتباه کنــد
کــه در ایــن صــورت احســاس میکنــد ســود کمتــری بــرده یــا اصــ ً
ا زیــان
کردهاست (همان ،ص ص.)200-209 .
در انتهــا و در گفتــار آخــر ،نویســنده بــه مباحــث روششناســی در جریانهــای
اصلــی علــم اقتصــاد کنونــی میپــردازد .در ایــن بخــش آراء کینــز ،ساموئلســن و
منتقدانــش پــس از بحــران  1929و روش آنهــا بررســی شدهاســت .نویســنده
در ایــن گفتــار آزمونپذیــری تجربــی مبتنــی بــر دادههــای اقتصــاد کالن و
توصیههــای سیاســتی «مهندســی» را رد میکنــد و مشــکل روششــناختی آن
را اینگونــه بیــان مــیدارد کــه «واقعیــات تجربــی تاریخــی را بهعنــوان پدیــدار
پیچیــده ،بــا بیشــماری تئــوری متفــاوت و حتــی متضــاد میتــوان تفســیر کــرد.
چــون هیــچ راهــی بــرای حقیقــت آزمایــی آنهــا بــه ســیاق علــوم تجربــی وجــود
نــدارد( ».همــان ،ص ص .)270-271 .نویســنده ســرانجام بــه نقــد ریاضیگرایــی
میپــردازد .ســلطة ریاضیــات بــر آمــوزش و پژوهــش در علــم اقتصــاد بهگون ـهای
اســت کــه فرایندهــای واقعــی بــازار تحتالشــعاع توصیفــات ریاضــی قــرار گرفــت،
بههمیــن دلیــل عبــور از ریاضیــات بــه منطــق صــرف اقتصــادی رخ نمیدهــد.
فرضهــای خیالپردازانــه دربــارة بــازار رقابتــی بــا اســتفاده از ریاضــی موجــب
غفلــت از فراینــد واقعــی رقابــت در بــازار و نقــش کارآفرینــان در اقتصــاد شدهاســت.
فــرض اینکــه بازیگــران بــازار اطالعــات کامــل دارنــد ،غیرمنطقــی اســت (همــان،
ص ص.)291-292 .

پرونده ویژه

و تــا کینــز ،فریدمــن و هایــک مــورد بررســی قــرار میدهــد .همچنیــن بهلحــاظ
فنــی ،چــاپ کتــاب بــدون غلــط و از نظــر ویراســتاری بــا دقــت الزم صــورت
گرفتهاست.
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از آنجــا کــه غنینــژاد عالیقــش بــه اقتصــاد آزاد را کتمــان نمیکنــد ،یکــی از
نقــاط ضعــف کتــاب در شــرح تاریخــی تحــول روششناســی نیــز از همیــن نکتــه
شــروع میشــود .هنگامــی کــه بــه طــرح نظریــات ارزش ـ کار میپــردازد منطــق
دفــاع آنهــا را بهطــور دقیــق شــرح نمیدهــد .چــرا قلههــای علــم اقتصــاد مثــل
آدم اســمیت ،ریــکاردو و ...بــر مفهــوم ارزش ـ کار تأکیــد میکردنــد؟ ایــن رویکــرد
چــه بخشــی از مســائل را توضیــح میدهــد؟ و کــدام مســائل را مــورد غفلــت قــرار
میدهــد؟ نویســنده گوئــی عجلــه دارد تــا هرچــه زودتــر نظریههــای متناقــض
و غلــط ایــن دیــدگاه را مطــرح نمایــد .بــهنظــر میرســد تالشــی (آگاهانــه
یــا ناآگاهانــه) شــده تــا در ایــن کتــاب تاریــخ تحــول اندیشــههای اقتصــادی
بهگونـهای روایــت شــود کــه گویــی همــة دیدگاههــای مخالــف بــا رویکــرد بــازار و
مطلوبیتگــرا ،فاقــد نکتــهای عمیــق و عمدتــاً بــا ســادهبینی و کوتهنگــری ارائــه
شــدهاند .آنچنــان کــه نویســنده منطــق طــرح ایدههــا و پاســخگوئی یــا عــدم
پاســخگوئیها را کمتــر طــرح مینمایــد و متعاقــب آن شــرایط و موقعیتهــای
تاریخــی را مــورد توجــه و بررســی قــرار نمیدهــد.
در پاســخ بــه ســؤاالتی چــون «شــکاف ســطح توســعه میــان کشــورها چــه
تاثیــری بــر مبادلــه و تجــارت آنهــا میگــذارد؟»« ،آیــا بــه صــرف رهــا کــردن
سیاســتهای حمایتــی و اجــرای آزادیهــای اقتصــادی ،تخصیــص بهینــه منابــع
صــورت میگیــرد؟»« ،بــا تعطیلــی بنگاههــا ،بــا بیــکاری و شــورشهایی کــه از
پــی آن ایجــاد میشــود چــه بایــد کــرد؟» غنینــژاد در همهجــا پاســخ را آمــاده
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،
ابریشــم و ...هزینــة تولیدشــان باالســت یــا مقــدار تولیــد در واحــد ســطح کــم
اســت؟ چــرا نیــروی کار ماهــر ماشــین آالت کشــاورزی گــران اســت؟ گویــا بــرای
نویســندة دورة محمدشــاه ،بــا آخــر دورة ناصرالدیــن شــاه یــا رضاشــاه و هشــتاد
ســال پــس از آن یــک راهحــل دارد! اگــر آزادی اقتصــادی فراهــم شــود ،دســت
پنهــان کار خــود را خواهــد کــرد و سیســتمهای اقتصــادی بهســمت کارایــی
احتمــاالً پیــش خواهــد رفــت!
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غنینــژاد قریــب  30ســال اســت کــه بهطــور مســتمر از اقتصــاد بــازار بهصــورت
نظــری دفــاع میکنــد .او بهعنــوان یــک اقتصــاددان ،عالقــهاش معرفتشناســی
اســت .گرچــه بــه روایــت خــود در ایــران بــه آن توجهــی نمیشــود .او بهدلیــل
تحصیــل در رشــتة معرفتشناســی پــس از بازگشــت بــه ایــران پیشــنهاد کــرد کــه
درس معرفتشناســی در اقتصــاد بهعنــوان واحــد درســی گنجانــده شــود امــا بــه
روایــت ایشــان در مــدت  12ســال بــه آن بیتوجهــی شدهاســت .اگــر در ایــران
میخواســت بــه عالقــة خــود بپــردازد بایــد فقــر و محرومیــت را تحمــل و پیــش
خانــوادهاش شــرمنده میشــد .بههمیــن دلیــل ناچــار شــد در هنــگام فراغــت ایــن
مباحــث را پیگیــری و دنبــال کنــد؛ بهگونـهای کــه پــس از  25ســال اولیــن اثــرش
در زمینــة معرفتشناســی منتشــر شدهاســت .بــه وجــوه اجتماعــی و حیــات
تاریخــی جوامــع غربــی ،کمتــر توجــه میکنــد .او از جهــان صــدق و کذبهــای
نظــری وقتــی بــه عالــم واقعیــت اجتماعــی پــای میگــذارد توضیــح روشــنی از
نحــوة فــراز و فــرود قــدرت اقتصــادی در یــک فــراز تاریخــی ارائــه نمیکنــد.
خواننــده متوجــه نمیشــود علــل رونــق کشــور پرتقــال ،اســپانیا و ...در قــرن 15
تــا  17عمدتــاً بهدلیــل سیاســتهای بازارگرایانــة دســت نامرئــی بودهاســت یــا
نــه؟ و افــول ایــن کشــورها در صحنــة بینالمللــی در قــرون بعــدی بهدلیــل رهــا
کــردن قواعــد بــازار آزاد صــورت گرفتهاســت؟ بــه چــه دلیــل کشــورهایی مثــل
تایــوان ،کــره جنوبــی ،ســنگاپور و ...کــه تــا نیمــة قــرن بیســت در صحنــة اقتصــاد
بینالملــل نقشــی نداشــتهاند؟ چــرا توانســتهاند در طــی چهــل ســال بــه ســطح
بیســت قــدرت اقتصــاد جهانــی بــه ایفــای نقــش بپردازنــد؟
اینکــه آزادی اقتصــادی عنصــر مهــم ،در حیــات اجتماعــی میباشــد تردیــدی
در آن نیســت؛ امــا مســئله در نامشــخص بــودن ســایر عوامــل اجتماعــی و نحــوة
ترکیــب ،در ســاخت اجتماعــی میباشــد کــه امــکان تغییــر و گــذار را فراهــم
میکنــد .اگــر در جامع ـهای بــه هــر دلیــل مــردم بــه قواعــد فیمابیــن در مبادلــه
پایبنــد نباشــند ،بورکراســی اداری و نهــاد حقوقــی نــاکارا ،کنــد و نامنصفانــه
باشــد ،ایــن فراینــد تغییــر و تحــول چگونــه صــورت میگیــرد؟
بهنظــر میرســد غنینــژاد پــروژة فکــری خــود را وقــف اهمیــت بخــش اول
مســئله نمودهاســت .او تصــور میکنــد روح قبیلهگرائــی (جمعگرایانــه) بــر اندیشــة
کثیــری از ایرانیــان مســلط اســت .آنچنــان کــه روشــنفکران ،ناسیونالیســتهای
اقتدارگــرا ،مذهبیهــای بنیادگــرا و چــپ عمدتـاً بــر جمعگرایــی تأکیــد کردهاســت.
از نظــر غنینــژاد مســئلة اصلــی ،انگیــزة فــردی در عرصــة اجتماعــی ســبب تولیــد
ثــروت میگــردد .لــذا پــس از غنینــژاد شــاید ایــران متفکــران دیگــری الزم دارد تــا
زندگــی خــود را وقــف توضیــح نحــوة گــذار نماینــد.
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بــر ایــن اســاس اســت کــه میتــوان بیــان داشــت کــه غنینــژاد در آثــارش،
متــن حقیقــی و تحــوالت اجتماعــی را کمتــر مــورد توجــه قــرار دادهاســت .در
حالــی کــه آدام اســمیت در کتــاب ثــروت ملــل بیــش از  80بــار از واژة نهــاد و 34
بــار از واژة قاعــده اســتفاده میکنــد .اســمیت حتــی زمانــی کــه میخواهــد دربــاره
تفــاوت کشــورها و وضعیــت اقتصــادی خــوب چیــن صحبــت کنــد ،از تفــاوت
قوانیــن و نهادهــای آن کشــور بــا دیگــر کشــورها بحــث میکنــد .کنــار گذاشــتن
عواملــی ماننــد تاریــخ ،فرهنــگ و نهادهــا از تحلیــل اقتصــادی در نتیجــة حاکمیــت
نــگاه پوزیتیویســتی بــر اقتصــاد بودهاســت (چاونــس ،1390 ،ص.)12 .
فردریــک لیســت در نقــد آدام اســمیت بــه نکتــهای اشــاره میکنــد کــه در
آراء غنینــژاد نیــز بــه آن توجــه نشدهاســت« .چگونــه میتوانــد علیرغــم اثــرات
عواملــی کــه گاه بهصــورت علــت و گاه بهصــورت معلــول (مثــل قانــون حمایــت از
گندمــکاران ،قانــون دریانــوردی و ...توســط دولــت انگلیــس) بیــن قــدرت سیاســی،
نیــروی تولیــدی و ثــروت یــک اجتمــاع نقــش داشتهاســت ،هنــوز اصــرار نماییــد
کــه قــرارداد ســتوئن و قانــون دریانــوردی از نظــر تجارتــی ســودی بــرای انگلســتان
نداشتهاســت؟ انگلســتان بــا قــدرت سیاســی ،قــدرت تولیــدی بهدســت آورد و از
طریــق قــدرت تولیــدی بــه ثــروت و رفــاه رســید .انگلســتان ،نقــاط کلیــدی یــک
یــک دریاهــا را بهتصــرف درآورد و بــر روی یــک یــک کشــورها ،نگهبــان گماشــت».
(لیســت ،1372 ،ص .)91 .مترجــم کتــاب لیســت بــه انگلیســی ،چهــل ســال پــس
از تألیــف کتــاب در ســال  1885نوشــت« :اصــول تفکــرات او بــه همــان انــدازه
کارایــی (مصــرف عملــی) داشــت کــه در هــر زمــان دیگــری میتوانــد کارایــی
داشــته باشــد .بهخصــوص در ایــن زمــان (ســال  )1885قابــل مطالعــه اســت».
(همــان ،ص .هفــت).
نادیدهگرفتــن ســایر عوامــل در توضیــح پدیدارهــای اقتصــادی ،سادهســازی
امــر پیچیــدة اجتماعــی را بههمــراه داد .مکتــب آنــال بــه مــا آموخــت کــه
توضیــح مســائل کالن اجتماعــی ،نیازمنــد همــکاری نزدیــک اقتصــاددان ،مــورخ،
جامعهشــناس و ...میباشــد .مــارک بلــوخ در کتــاب جامعــه فئودالــی ،طبقــات
اجتماعــی و ســازمان سیاســی در پــی شــناخت ســاخت اجتماعــی بههمــراه
اصــول وحدتبخــش آن اســت .واقعیــات اجتماعــی از راههــای گوناگــون از جملــه
اجتماعیشــدن بــه شــعور فــردی تحمیــل میشــوند و بــا گــذر زمــان بــه بخــش
تفکیکناپذیــر نظــام ارزشــی او بــدل میگردنــد .هنگامــی کــه فرنــان بــرودل
کتــاب ســه جلــدی تمــدن مــادی و ســرمایهداری را براســاس دیــدگاه تاریخنــگاری
مکتــب آنــال منتشــر کــرد؛ دنــی ریشــه دربــارة ایــن کتــاب نوشــت« :انتشــار
آن یــک واقعــه بهشــمار مــیرود .ایــن اثــر همــة مــا را (مــورخ ،جامعهشــناس،
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جمعبندی
ً
بــا آنکــه کتابهــای روششناســی عمومــا بهصــورت تخصصــی بــه مســئلة
شــناخت ،روش ،مفاهیــم ،رویکردهــا و رهیافتهــا و ...میپردازنــد ،غنینــژاد
بهجــای اینکــه صــرف مفهومــی را توضیــح دهــد ،از طریــق اندیش ـههای جدیــد
اقتصــادی و طــرح نظریــات متفکــران ،بحــث روششناســی را ارائــه مینمایــد .ایــن
رویکــرد در ایــران ،جدیــد و بــرای خواننــدگان و دانشــجویان مناســبتر بهنظــر
میرســد؛ زیــرا خواننــده در مفاهیــم انتزاعــی غــرق نمیگــردد .البتــه کــه کتــاب
روششناســی بایــد پــس از کتــاب معرفتشناســی مــورد مطالعــه گیــرد ،تــا
خواننــده از مبانــی و سرچشــمههای بحــث روش ،آگاهــی یابــد .انســان جهــان را
از دریچــة نــگاه و ذهــن خــود میبینــد .ایــن نکتــة کلیــدی ،گــذار از ذاتگرایــی
پیشــین بــه فردگرایــی صاحــب اراده جدیــد را تســهیل کــرد.
خواننــده پــس از مطالعــة کتــاب درک عمیقتــری از مبانــی علــم اقتصــاد پیــدا
میکنــد؛ زیــرا در ایــن کتــاب کنــش انســانی و رفتــار ارادی ،تفــاوت دانــش اقتصــاد
بــا علــوم طبیعــی مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت.
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اقتصــاددان و )...بــه زیــر ســؤال میبــرد .مــن منتظــر پَرخــاش فســیلهای کاخ
دانــش هســتم» .نقــد بــرودل بــه ایــن بــود کــه انگیزههــا ،تنهــا بــه ســائقهای
درونــی فــرد بــدون توضیــح محیــط اجتماعــی مــورد انتقــاط مکتــب آنــال محــدود
نمیشــوند (بــرودل ،1372 ،ص ص 28 .و .)11
غنینــژاد گرچــه در برخــی مــوارد بــه اهمیــت نهادهــا توجــه دارد ،امــا هنــگام
توضیــح پدیــدار اقتصــادی ،بخــش عمــدهای از مســائل را از طریــق نظــام انگیزشــی
فــردی توضیــح میدهــد .ارزشهــا ،قوانیــن و نحــوة ســازماندهی قراردادهــا ،بخــش
مهمــی از حیــات اجتماعــی را تشــکیل میدهــد کــه بنــگاه و افــراد در درون
آن فعالیــت میکننــد ،آنچنــان کــه «آزادی بــازار و رقابــت بخــش خصوصــی،
عــدم اجحــاف و حقــوق مصرفکننــده را تضمیــن مینمایــد ».روشــنگر مســئله
نمیباشــد؛ لــذا داســتان مــرغ و تخــم مــرغ پیــش میآیــد و تقــدم بــا رقابــت یــا
اصــاح نهادهــا یــا پیشبــرد هــر دو میباشــد .فســاد در نهادهــا ،حتــی در شــرایط
رقابتــی ،امــور را بــه زیــان مصرفکننــده پیــش میبــرد ،در حالیکــه «نهادهــا
بخــش گســتردهای از زندگــی اقتصــادی انســانها هســتند؛ نهادهــا شــامل همــة
قواعــد اجتماعــی و جریمههــا میشــود تــا تعامــات اقتصــادی بــا مخاطــرة کمتــر
و پیشبینیپذیــری بهتــر بهانجــام برســد .نهادهــا ،همــواره بــرای اصــاح نواقــص
بــازار از قبیــل آثــار بیرونــی و سوءاســتفاده از قــدرت بــازار بــا توســل بــه قوانیــن و
مقــررات حکومتــی بــهکار رفتهانــد (کروینوکــن ،1391 ،ص.)3 .
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ارزیابی نهایی
کتــاب گفتــاری در روششناســی علــم اقتصــاد ،در زبــان فارســی بــه یکــی از
نیازهــای مهــم دانــش اقتصــاد در حــوزة دانشــگاهی و علــوم انســانی ایــران امــروز
پاســخ میدهــد .زبــان روان کتــاب و بیــان تحــول روشهــا از طریــق اندیشــه ،آن
را بــه کتابــی ســودمند بــرای دانشــجویان اقتصــاد و عالقهمنــدان علــوم اجتماعــی
بــدل نمــود .اهمیــت مباحــث بنیــادی ایــن کتــاب ،در موقعیــت تاریخــی جامعــة
مــا دو چنــدان میباشــد.
بــا رویــای گســترش اشــتغال ،کاهــش تــورم ،تنــزل نــرخ بهــره ،نظــام تولیــد
صنعتــی پویــا ،صــادرات گســترده ،اقتصــاد بــدون نفــت ،محدودیــت کســر بودجــه،
انضبــاط مالــی مؤسســات اقتصــادی ،ســاختار اقتصــادی ســالم و عــدم فســاد و...
کــه بــا ناکامــی مواجــه شــد ،نمیتــوان در جهــان حرکــت کــرد و بــه قواعدهــای
آن توجــه نکــرد .رویــای مــا ،اگــر بــا مبانــی معرفتــی ســازگار نباشــد بــا شکســت
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در مجمــوع میتــوان بیــان داشــت کــه کتــاب گفتــاری در روششناســی علــم
اقتصــاد اثــری شایســته اســت کــه بــه فهــم نظریــات متعــارض اقتصــادی ،بــه
خواننــده کمــک میکنــد .البتــه کــه کتــاب در دو زمینــه کاســتی دارد؛
 .1در طــرح دیدگاههــای رقیــب مثــل تئــوری ارزش ـ کار و مکتــب تاریخــی
آلمانــی ،ایــن کتــاب وارد واکاوی عمیــق مســئله نمیشــود و خواننــده متوجــه
نمیگــردد چــه عواملــی مؤثــر بــود کــه تئــوری کار ایــن همــه از ســوی متفکــران
مختلــف کالســیک و چــپ مــورد توجــه قــرار گرفــت؟ و بیشــتر اثــر بــه طــرح
دیــدگاه مخالــف و اثبــات نظــری آن توجــه شدهاســت.
 .2همچنیــن عــدم توجــه بــه تئوریهــای مربــوط بــه روششناســی در مباحــث
توســعه (کــه یکــی از تئوریهــای مخالــف اقتصــاد بهعنــوان علــم کلــی و عمومــی
میباشــد) را در ایــن کتــاب مشــاهده مینماییــم .غنینــژاد بهصــورت جــدی
مخالــف برخــی از دیدگاههــای توســعه مثــل کمبــود ســرمایه ،امپریالیســم و ...در
توضیــح عقبماندگــی میباشــد .او در شــرح مکتــب تاریخــی آلمــان تنهــا برخــی
مباحــث را توضیــح میدهــد! امــا شــکاف تاریخــی بیــن آلمــان نیمــة قــرن 19
بــا کشــورهای جهــان ســوم بهحــدی زیــاد اســت کــه نیازمنــد طــرح و بررســی
جــدی برخــی از مباحــث مربــوط بــه کتابهــای حکمرانــی خــوب اثــر اســتگلیتز،
کتــاب توســعه و چپــاول اثــر ایوانــز ،کتــاب راه دیگــر اثــر هرنانــدو و دســوتو و...
میباشــد .در صــورت توضیــح روششــناختی تئوریهــای جایگزیــن بــه خواننــده
کمــک میکــرد تــا درک روش ـنتری از مســائل مربــوط بــه توســعه و کشــورهای
جهــان ســوم پیــدا کنــد.

نقد عصای موسی بر رود اقتصاد

منابع

چاونــس ،برنــارد ( .)1390اقتصــاد نهــادی ،ترجمــة محمــود متوســلی ،علــی نیکــو نســبتی
و زهــرا فرضـیزاده ،تهــران :دانشــگاه تهــران.
بــرگ ،ســوئد ( .)1396ماکــس وبــر و جامعهشناســی اقتصــادی ،شــهین احمــدی ،تهــران:
دنیــای اقتصــاد.
برودل ،فرنان ( .)1372سرمایهداری و حیات مادی ،بهزاد باشی ،تهران :نی.
عظیمــی ،میکائیــل و اســماعیل مطلــق ،محمــد ( .)1382سرگذشــت یــک علــم ،کالبــد
شــکافی نظــام آمــوزش علــم اقتصــاد در ایــران ،تهــران :کویــر.
غنینــژاد ،موســی ( 1397الــف) .گفتارهایــی در روششناســی علــم اقتصــاد ،تهــران:
مینــوی خــرد.
غنینــژاد ،موســی ( 1397ب) .گفتارهایــی در معرفتشناســی علــم اقتصــاد ،تهــران:
مینــوی خــرد.
غنینژاد ،موسی ( .)1381درباره هایک ،تهران :نگاه معاصر.
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مواجــه میشــود .فســاد ،اقتصــاد تکمحصولــی ،تعطیلــی بنگاههــای صنعتــی،
ســقوط ارزش پــول ،نشــانة آشــکار ناکامــی مدیریــت میباشــد .فقــدان مبانــی
نظــری در رویکــرد و سیاســتگذاری ،بــه آشــفتگیهای نیــم قــرن اخیــر در
نظامهــای تصمیمگیــری اقتصــادی منجــر شدهاســت .بــا وجــود خصوصیســازی
از ســال  ،1368سیاســت حــذف یارانههــا از ســال  1380و تغییــر در اجراییشــدن
اصــل  44قانــون اساســی و دههــا سیاســت دیگــر ،هنــوز رویکردهــا در عرصــة
اقتصــادی دچــار ابهــام میباشــد .مطالعــة ایــن کتــاب میتوانــد افــق روشــنی
از تصمیمســازی کالن بــرای سیاســتورزان فراهــم کنــد .غرقشــدن مدیــران
اقتصــادی در مســائل روزمــرة اقتصــادی ،بــه غفلــت از فرایندهــای اساســی نظــام
انگیزشــی در حــوزة مطلبوبیتهــا منجــر شدهاســت .ایــن کتــاب بــه خواننــدگان
افقــی ارائــه میدهــد کــه نمیتــوان بــه نظامهــای ذهنــی افــراد توجــه نکــرد و
بازخــورد منفــی از آن انتظــار نداشــت .کوشــش نظــری بــرای درک نیروهــا (افــراد
مســتقل و آزاد) کــه نقــش تعیینکننــده در زندگــی اجتماعــی انســان دارنــد ،بســیار
حیاتــی میباشــد ،در غیــر اینصــورت دائــم بــا دیــوار بســته مواجــه میشــویم.
سیاســتورزی بــا رویــاورزی ،متفــاوت میباشــد .بایــد بــه محدودیتهــا توجــه
کــرد .افــراد انســانی اشــیایی ب ـیروح نیســتند کــه هرگونــه بتــوان دربــارة آنــان
تصمیمگیــری نمــود .پــس از قریــب بــه گذشــت نیمقــرن از انــواع سیاس ـتگذاری
بایــد نــگاه دقیقتــری بــه گذشــته کــرد تــا در انتخــاب پی ـشرو نتایــج بهتــری از
اقتصــاد بهدســت آورد.
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غنینژاد ،موسی ( .)1386تجدد طلبی و توسعه در ایران ،تهران :مرکز.
کروینوکــن ،جــان و همــکاران ( .)1391مقدمـهای بــر اقتصــاد نهادگــرا ،اصــان قودجانــی،
تهــران :مرکــز پژوهشهــای مجلــس.
لیســت ،فردریــک ( .)1372نظــام ملــی اقتصــاد سیاســی ،ناصــر معتمــدی ،تهــران :دفتــر
نشــر فرهنــگ اســامی.

