
 هاي اقتصادي ها و سیاست فصلنامه پژوهش
ست و ستان ، 78، شماره چهارم سال بی  97-120 صفحات ،1395تاب

 

 
 : رهیافت نظریه سه جهان پوپرایرانهاي اقتصادي در  نقدي بر پژوهش

 
 محمود محمودزاده

 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه 
Mahmod.ma@yahoo.com 

 
 

  چکیده
مقاله  1285 است. براي دستیابی به این هدف، در ایران هدف این مقاله ارزیابی نقادانه محتواي مقاالت اقتصادي

هاي آماري  اند. تحلیل ساماندهی شده ادبیات اقتصاديبندي مجله  پژوهشی گردآوري و بر مبناي طبقه -علمی
هاي  گیري از مدل و با بهره"روش علی"صد با در 99و    "کاربردي"درصد مقاالت، با عنوان  96دهد  نشان می

اقتصاد کشاورزي و "و  "اقتصاد مالی"، "المللاقتصاد بین"، "اقتصاد کالن و پولی" در محورهاياقتصادسنجی 
ها  برداري شد. یافته و تفکر نقادي پوپر بهره "سه جهان"براي نقد مقاالت از نظریه  اند. نوشته شده "محیط زیست

محققان  "3 جهان" و "2جهان "رسد  ستره تحقیقات اقتصادي در ایران محدود است. به نظر میدهد گ نشان می
 "1جهان "آموختگان اقتصادي در  از غناي الزم برخوردار نبوده و به همین علت اثرگذاري دانش(به تعبیر پوپر) 

نا بندي افراطی ریاضی،   رتمحور نبودن، صومسئله  بهتوان  ها می نیز اندك است. از اهم دالیل کاستی پژوهش
آشتی دادن دانش اقتصاد بیشتر براي سودمندي  د.اشاره کرآشنایی با سایر علوم اجتماعی و نبود تفکر نقادانه 

هاي متنوع معرفتی، ترویج تفکر نقادانه،  طرح دیدگاه ضروري است. »نظریات ناسازگار«و » حقایق آشکار شده«
این علم را  از عوامل گسترش علوم اقتصادي است که  هاي علوم اجتماعی تههاي نوع دوم و رش آشنایی با معرفت

 کند. میدر حل مسائل جامعه تواناتر 

 
 .JEL : B41,B10 بندي طبقه

 
 پژوهشی. -تفکر نقادانه، نظریه سه جهان، مقاالت علمی :هاي کلیدي واژه

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/12/1394 تاریخ پذیرش:        12/10/1394تاریخ دریافت:   ∗



 78هاي اقتصادي  شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش    98

 
 مقدمه. 1

معیار پیشرفت در یک رشته  دانند. در نظر آنان، می 1"مسئلهحل "برخی علم را نوعی فعالیت 
توان به مسائل تجربی و مسائل مفهومی تقسیم کرد. مسائل  است. مسائل علمی را می "مسئلهحل "علمی،

شود. حال آنکه  تشکیل می 2قلمرو امور واقعمناسبات بنیادین درباره ساختار یا  هاي ربی از پرسشتج
-اي ناسازگار و یا هنگام تعارض میان یک نظریه و پیش مسائل مفهومی یا به هنگام مواجهه با نظریه

). در یک 1377کند (الزي، ترجمه پایا،  شناسانه قلمرو یک رشته علمی معنا پیدا می هاي روش فرض
 نشان دهد.  مسئلهبراي حل  خود را تواناییآن علم شود که  قلمرو علمی، وقتی پیشرفت حاصل می

ها، افزایش  هاي گوناگون حاصل شود. یکی از این روش پیشرفت علمی ممکن است به روش
تجربی را حل  مسئلهمعتقد است که یک نظریه ممکن است یک 3مسائل تجربی حل شده است. الئودن

خالف "باشد. نوع دوم پیشرفت حل یک مورد مسئله "حل تقریبی"کند؛ حتی اگر آن نظریه حاوي 
هاي از سر راه برداشتن  نشده از جمله راهل حلئهاي کمکی براي تبیین مسا افزودن فرضیه. است 4"قاعده

 .استهاي به ظاهر رقیب  میان نظریه 5است. نوع سوم، ایجاد هماهنگی مفهومی "خالف قاعده"
هاي طبیعی است تحقیق علمی، بررسی سازمان یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادي در مورد پدیده

). 1374، 6شوند (کرلینجر ها در قالب نظریه و فرضیه، ساماندهی میاحتمالی بین این پدیدهمناسبات که 
براي پیشرفت هایی است که بشر  ها و شیوهآنچه موجب پیشرفت علم شده، شناخت و درك عمیق روش

در واقع،  هستند. 7ها، ابزارهاي دستیابی به واقعیتعلم به کار بسته است. به عبارت دیگر، روش
خود به دنبال شکار واقعیت هستند.  هاي تورهایی هستند که محققان با حدس و گمانه 8هاي علمی روش

هاي تجربی سربلند  در آزمون و اي از واقعیت را شرح دهند هاي ذهنی و نظري بتوانند جنبه اگر این مدل
اند (معرفت ایجابی). در غیر این صورت، با  بیرون بیایند و مطابق با واقعیت باشند به حقیقت دست یافته

(معرفت  روند هاي دیگر براي درك حقیقت می ها، به دنبال گمانه آگاهی از تهی بودن این حدس
 سلبی).

1. Problem Solving Activity 
2. State of Affairs 
3. Laudan 
4. Anomaly 
5. Conceptual Harmony 
6. Kerlinger 
7. Facts 
8. Scientific Method 
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ها از درون یک مرداب سر  نشده است. ساختار نظریه البته علم تجربی بر یک مبناي خلل ناپذیر بنا
ها از باال به درون  هایی برپا شده است. ستون د. ساختمان علم نظیر بنایی است که بر روي ستوننآور برمی

ها را  اند و هنگامی که کار پایین راندن ستون اما بر روي هیچ پایه معینی جاي نگرفته  مرداب رانده شده
به این دلیل متوقف  کار را صرفاً .یما ه این دلیل نیست که به زمین سختی رسیدهکنیم ب متوقف می

الاقل در این مقطع از زمان، از استحکام کافی براي تحمل وزن  ،ها یم ستونا یم که قانع شدها کرده
 ).1959ساختاري که بر آنها نهاده شده، برخوردارهستند (پوپر، 

. در قالب آزمون و تجربه بیرونی. این امر، در 1سد. ر جام میمواجهه با واقعیت به دو صورت به ان
. به مدد نقادي نظري. نقادي 2  .محتواي تجربی باشند میسر است که داراي ها مورد آن دسته از نظریه

هاي رقیب از واقعیت. به همین دلیل  نظري عبارت است از مواجه کردن یک تلقی از واقعیت با تلقی
هاي متنوع  برخوردار است، شانس کشف و حذف خطاي راه  طی که از اندیشهاست که نقادي در محی

به همین دلیل است که هیچ فردي  دهد و دقیقاً یافته در یک حدس و گمان خاص را افزایش می
رو هتواند در دنیاي تنهاي خود  به خطاي خویش پی ببرد. زیرا با تصویرهاي دیگر از واقعیت روب نمی

 .  )1393نیست (پایا، 
تحقیقات،  بندي طبقه بندي واحدي از تحقیقات وجود ندارد. یکی از معیارهاي طبقه معموالً

هاي بنیادي و کاربردي است. تحقیقات بنیادي مرزهاي دانش را گسترش  تفکیک آنها به پژوهش
ی، حالت اي تحلیله ا نقد و بررسیه ، پس از سالبر بوده و بعضاً ر و هزینهب دهند. این تحقیقات زمان می

هاي جدیدي  هاي کلی را تغییر و پرسش ها و انگاره این تحقیقات، اغلب سرمشق د.نکن کاربردي پیدا می
 شود. ه میئهاي متفاوت نیز ارا به دنبال آن، پاسخ ،د ونکن را طرح و تبیین می

وع ناین . هستندمسائل  به دنبال به کار بستن علم و دانش براي برطرف کردن 1کاربردي تحقیقات
 برايبنیادي  ها و نتایج تحقیقاتکید بر قوانین، نظریهأمعلومات کسب شده و با تبا استفاده از  پژوهش

توسعه رفاه و ارتقاي سطح ، به منظور هاسازي ابزارها و روشي بشر، بهبود و بهینههارفع نیازمندي
 . )1997، 3(نیومن 2گیردصورت می ،زندگی

1. Applied 
براي حل  نتایج آن مستقیماًو  رود ر میکابه  "اي حل مسئله"براي که  استنوع خاصی از تحقیق کاربردي  تحقیق عملی. 2

پذیري ندارد. این نوع تحقیق نیز بر رو، خصلت محلی و موضعی دارند و خاصیت تعمیماز این .خاص کاربرد دارد اي مسئله
 ات بنیادي تکیه دارند.قوانین و نتایج تحقیق

3. Neuman 
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کنند و یا در قالب  ي ذوق و سلیقه موضوعات تحقیق را گزینش میآیا محققان دلخواهانه و از رو

کنند؟ پاسخ این پرسش روشن نیست. برخی بر این باورند عالمان  هاي پژوهشی حاکم فعالیت می برنامه
کنند تا  نه چون کاوشگران آگاه، بلکه همانند غافالن هستند که در بطن یک الگوي خاص تقلید می

 ). 1369دهند (مقدمه کتاب آرتور برت،  عتبار خود را از دست میزمانی که این الگوها ا
 هاي پژوهشی، انتشار مقاالت در مجالت هاي رایج و پذیرفته شده براي اشاعه یافتهیکی از راه

هر رشته  رتبه و جایگاه علمی است. امروزه تعداد و کیفیت مقاالت به عنوان معیاري مهم براي سنجش
 ).2007، 1دنیسآید ( به حساب می علمی

عمده این که رسد  به نظر می ه است وشد در رشته علوم اقتصادي نیز مقاالت زیادي در ایران منتشر 
ها مطرح است: مقاالت اقتصادي  شود. بر این مبنا، این پرسش هاي خاص منتشر می مقاالت در زمینه

تره مقاالت انتشار یافته را نقد توان گس دهند؟ چگونه می اي را پوشش می منتشر شده در ایران چه گستره
ایران مفید هستند؟ با توجه به  يو بررسی کرد؟ این مقاالت تا چه حدي در حل مشکالت اقتصاد

 نماید. گسترش روزافزون مجالت اقتصادي و مقاالت، نقد و اثرگذاري این مقاالت ضروري می
ها و تضارب آرا  پرورش ایده بی تردید نقد و ارزیابی دستاوردهاي پژوهشی، محیط و فضا را براي

مانند اقتصاد  اي کند و این ضرورت براي رشته اي فراهم می منابع فکري و سرمایه دهی و افکار و سوق
، ضروري  گذرد و به آستانه بلوغ در آموزش و پژوهش رسیده در ایران می آن ها از تدوین که سال

 نماید. می
آمده است و سپس با کمک  نبال آن حقایق آشکار شده،ها تبیین شده و به د در ادامه، مواد و روش

 هاي اقتصادي وارد شده است.  دو بخش پیشین، نقدهایی بر پژوهش
 

 مبانی نظري. 2

 ماهیت تفکر نقادانه. 2-1

از نظر پوپر هدف علم تجربی شناخت امور واقع است. این شناخت، مبتنی بر تفسیر و تبیین علل 
باشند  هاي علمی براي ساختن تصویري منطبق با واقع از جهان می دازيپر نظریه رخدادهاست و اصوالً

 ). 1957(سجادي به نقل از پوپر، 
 ویژگی باشد: 3کم باید واجد  علم تجربی دست

1. Dennis 
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عینیت: علم در معناي عینی از ادعاي هر فردي مستقل است؛ همچنین مستقل از باور هر کس و تمایل  -
هاي علمی به معناي  ). عینیت گزاره1979(پوپر،  دن استاو به پذیرفتن یا تصدیق و عمل کر

 ).1390(سجادي، 1پذیري همگانی آنهاست آزمون

 پذیري است.  معقولیت به معناي قابلیت نقد و آزمون معقولیت: -

ه کند. علم تجربی به دنبال توصیفی درست ئعلم تجربی باید تصویر درستی از واقعیت ارا نمایی: واقع -
تر  هر چند ممکن است هرگز به آن هدف دست نیابد اما همواره به حقیقت نزدیکاز جهان است 

 ).1390شود (سجادي،  می

هاي انسانی، همراه با خطاست ولیکن معرفت سره از  شود همه معرفت در تفکر انتقادي فرض می
از طریق ابطال  توان باید از اموري از قبیل توجیه و اثبات دوري کرد و می توان بازشناخت. ناسره را می

کند  رفت. فقط حذف خطاهاست که زمینه را براي درك واقعیت فراهم می» واقعیت«ها به سراغ  فرضیه
 ).1390(اکبري و زیبا کالم، 

نامد و معتقد است  می» عقالنیت انتقادي«گیري از روش حدس و ابطال را  پوپر، عقالنیت و درس
 ).248: 1963؛ پوپر، 16: 1959وجود ندارد (پوپر، » ديانتقا«مترادفی بهتر از » عقالنی«براي واژه 

ها و حفظ آنها و  گیرد که به دنبال دفاع از نظریه قرار می 2نگرش انتقادي در مقابل رویکرد جزمی
پوشی از موارد ابطال است. سنت رویکرد  ییدکننده و چشمأجوي شواهد ت و اثبات قوانین از طریق جست

کنارگذاشتن و  ها، اصالح و احتماالً ها براي کشف کاستی ون نظریهعقالنیت، مباحثه آزاد و آزم
پذیري  تر از دایره ابطال ). البته او دایره نقدپذیري را گسترده51-50: 1963جایگزینی آنهاست (پوپر، 

 داند. تجربی می
هاي  زمینه هاي نژاد، ملیت، تاریخ، عالیق فردي، پیش توان از تعصب با تفکر نقادي می ،بنابراین

 .)42: 1391معرفتی شخصی و موانع زبانی و فرهنگی گذر کرد (اکبري و زیبا کالم، 
شناسی، از منطق صوري، معرفت براي نقادي معموالًهاست.  در واقع روش نقد اندیشه 3تفکر نقادي

 ). 1393(ملکیان،  شود برداري می شناسی بهرهفلسفه علم و روش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تعبیر حافظ در این زمینه جالب است. 1

 روي شود هر که در او غش باشد تا سیه             خوش بود گر محک تجربه آید به میان
2. Dogmatic Attitude 
3. Critical Thinking 
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صول یک هاي ادراکی و شناختی آدمیان مح طرفداران عقالنیت نقاد بر این باورند که ظرفیت

یابد. در  ها در تعامل با محیط پیرامون به طور مستمر گسترش می فرایند طوالنی تطور است و این توانایی
کند. از این رهگذر،  این دادوستد و مبادله، واقعیت، تصورات باطل پژوهشگران را آشکار و ابطال می

اي، داور  گردند. در هر مرحله هاي جدید می ها و گمانه حدس و محققان به دنبال تصحیح دیدگاه خود
پایان است. در هر  فرایند شناخت پویا، تدریجی و بی ،ها هستند. بنابراین نهایی مدعاي علمی واقعیت

تر در مقایسه با پیشین  هاي جدید کامل هاي پیشین تصحیح و گمانه هاي حدس گامی، خطاها و نارسایی
 شود.  ساخته می

 در شکل زیر به تصویر کشید.توان  شناسی را می کالبد این روش
 . فرآیند عقالنیت نقادانه1شکل 

 
 

 
 
 
 1386، : پایاأخذم

ها براي شکار  ها و گمانه پایان از حدس گرایان نقاد، علم چیزي جز سلسله بی از منظر عقل
ها در مواجهه با واقعیت از رهگذر نقادي تجربی و عقالنی  واقعیت و تصحیح پیوسته این ساخته

). در این چارچوب فکري، رشد معرفت به معناي شناخت 1386فلسفی) نیست (پایا، (منطقی و 
گرایی معرفتی وجود داشته باشد. با افزایش شمار و  افتد که کثرت کارآمد از واقعیت، زمانی اتفاق می

یابد. در این رهیافت، محقق  هاي بهتر افزایش می ها، شانس و احتمال شناخت حدس تنوع گمانه
 تواند به دور از خطا هاست و نمی ها محصول ذهن و اندیشه و تفکر محدود انسان که فرضیهداند  می

هاي سخت سربلند  ها مقید به زمان بوده و تا زمانی که از آزمون ها و نظریه این فرضیه ،باشد. بنابراین
قتی ها از قطعیت همیشگی برخوردار نبوده و مو این حدس پسخواهد داشت.   بیرون آید کارکرد

رو شدن با هها در روب دستیابی به معرفت از طریق غربالگري و پاالیش حدس ،شوند. بنابراین تلقی می
 آید. ها به دست می واقعیت

 

 2 مسئله ارزیابی نقادانه 1 مسئله

 1راه حل 
 2راه حل 
........... 

 nراه حل 
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 "3جهان  ،2جهان ، 1 جهان". 2-2
 کنند.  جهان تقسیم می 3گرایان نقاد واقعیت محسوس را به  عقل

ها و نیروهاي فیزیکی،  ها، میدان درختان، سنگجهان فیزیکی است، یعنی  همان» 1جهان «از  منظور
، جهان احساس بیم و امید، 2است. جهان » ذهن و روان«جهان » 2جهان «شیمی و بیولوژي. منظور از 

قواي معطوف به کنش و تمامی انواع تجربیات ذهنی است (اعم از تجربیات خودآگاه و ناخودآگاه). 
، نتیجه و »3جهان «اندکی دشوار است.  »3جهان «توضیح  ساده است ولی »2جهان «و  »1جهان «توضیح 

 است.  2و  1برآیند تعامل دو جهان 
هاي  آثار هنري و ارزش ،هاي ذهن انسان است. همچنین جهان فرآورده» 3جهان «منظور از 

به  را عمدتاً »3جهان «اند. پوپر براي پیشبرد بحث،  واقع »3جهان «اخالقی و نهادهاي اجتماعی در 
هاي درست و نادرست)  ها (نظریه ها، مسائل علمی و نظریه هاي علمی، کتاب هـان کتابخانجه

 کند. محدود می
تعلق دارند. آنها داراي بعد  »3جهان «و هم به  »1جهان «ها هم به  ها، مجالت و کتابخانه کتاب

را دارا  »1جهان «زیکی ها و قوانین فی تعلق دارند و محدودیت »1جهان «به  ،رواز این ،فیزیکی هستند و
نیز تعلق دارند. تمامی  »3جهان «نیستند بلکه به  »1جهان «ها فقط متعلق به  هستند. اما این فرآورده

تعلق دارند، اما این  »3جهان «به  –و لو آنکه نادرست باشند  –ها موضوعات انتزاعی نظیر مسائل و نظریه
فقط یک نظریه، یا یک حکم و تصدیق  »3جهان «در یرا کنند، ز جهان را متناقض نمیاین ها  گونه نظریه

ست که جز اینها ها و اي از موجودات زبانی، آثار هنري، نظریه این جهان مجموعه .و یا یک برهان نیست
 داراي محتوا، پیام یا معنا هستند.

 است و جایگاه »3جهان «هاي معنایی و مفهومی نظریات اقتصادي در  براي نمونه جایگاه جنبه
است که بر حاالت ذهنی و » 1جهان «اي در  وردهاها در قالب یک کتاب یا هر فر مصداقی از این تئوري

 ) نمایان است.2گذارد.  عناصر و ارتباط سه جهان در شکل ( اثر می» 2جهان «روانی ما در 
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 . عناصر سه جهان2شکل 

 
 1جهان 

 

 3جهان   2جهان 

 هستارها و حاالت مادي
ی ــی و روانـنـاالت ذهـح

 (آگاهی) فردي
 هاي زیسته فردي) (تجربه

هاي ورتـ(ص یـت عینـمعرف
 ها)مفهومی برساخته -معنایی

 
 غیر آلی . 1

ماده و انرژي موجود در 
 کیهان

 زیستی . 2
ه ـــش همــار و کنــساخت

 موجودات زنده مغز آدمی
 هابرساخته . 3

والت ـادي محصــد مــکالب
ر ابزارها، (نظی خالقیت آدمی

ها، آثار هنري، ها، کتابماشین
 موسیقی، ...)

 معرفت ذهنی
تجربه ادراك مفهومی و 
ادراك حسی، اندیشیدن، 
 احساسات، عواطف، تخیالت

میراث فرهنگی که در 
کالبدهاي مادي رمزنگاري 
شده نظیر آراء و محصوالت 
فلسفی، دینی، تاریخی، ادبی، 

هاي هنري، تکنولوژیکی، نظام
هاي حقوقی و ی، نظامارزش

 هاي نظرياعتباري، نظام
 مسائل علمی

 استدالالت نقادانه
 هااطالعات و داده

 
 جنبه مختلف واقعیت 3میان  مناسبات

 3جهان 
 

 2جهان              1جهان 

 مسائل
 

 عالم فیزیکی             خود آگاهی
 1386، : پایاأخذم

 
جهان «دلیل تاریخی وجود دارد. ظاهرا جهان فیزیکی مقدم بر  3و  2، 1گذاري آنها به  براي شماره

مالزم ظهور و تکامل زبان ویژه و منحصر به فرد انسان بوده است.  »3جهان «بوده است. ظهور  »2
 داند.  می »3جهان «ترین صفت  بندي شده، مهم پوپرمعرفت بشري را که در قالب زبان صورت

هایی  ترین مثال راه و روش تعامل دارد. ساده 1ا جهان فیزیکی مانند نظریات ب »3جهان «محصوالت 
ها  ها یا فرودگاه خراش اي، آسمان کنیم. راکتورهاي هسته تصرف می »1جهان «است که از طریق آن در 

 شوند. ساخته می» 3جهان «هاي  ها و نظریهمطابق طرح
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یریم پیش از آنکه براي این است که ناگز »2جهان «دلیل اصلی بر موجودیت تجربیات ذهنی 
ها را فهم کنیم. فهم یک  آن نظریه ،بهره برداري کنیم »3جهان «هاي  از نظریه »1جهان «تصرف در 

 »1جهان «با  »2جهان ذهنی «معموال از طریق  »3جهان «است.  »2جهان «نظریه امري ذهنی و متعلق به 
دوزها و استخدام آنها در ساخت تعامل دارد. یک نمونه این تعامل، طراحی و ساخت انواع بول

 هاست. فرودگاه
هاي درونی  با محدودیت -2موجود در جهان  –هاي ذهن انسان  نخستین مرحله تعاملی میان طرح

مرحله در رو هستند. هآالت با آن روبهایی که طراحی ماشین دهد. یعنی محدودیت روي می 3و  1جهان 
هاي  دهد. مغزي که اندام روي می -»1جهان «موجود در  –و مغز انسان  »2جهان «دوم تعاملی میان 

جهان این است. اگر  »3جهان «دارد. قوت این دلیل در گرو موجودیت  هدایتگر بولدوز را به عمل وامی
 »2جهان «اثرگذار باشد آنگاه مسلم است که  »1جهان «بر موجود در آن  هاي موجود باشد و طرح

 موجود است. 
 – 2جهان  –تردید زبان انسان مبین فرآیند تفکر وي  ند. بیداردو سویه  یاملزبان و ذهن انسان تع

شوند، تفاوت  بندي می هنگامی که در قالب زبان عینی صورت »2جهان «است. اما بعد ذهنی 
کند. میان زبان و ذهن انسان اثر بازخوردي نیرومندي وجود دارد. اگر فکري در  چشمگیري پیدا می
شود. از آن پس،  خارج از خویشتن ما می» عین«دي شود آن فکر تبدیل به یک بن قالب زبان صورت
تر، دیگران هم  االذهانی مورد نقد قرار داد. به بیان روشن توان به صورت بین این عینیت را می

االذهانی یا عینی، فقط با ظهور زبان انسان و با  توانند مانند خود ما آن فکر را نقد کنند. نقد بین می
 شود.  محقق می »3جهان «ق تحق

بندي آن در قالب زبان (به شکل مکتوب) تفاوت  بین اندیشیدن به یک فکر و صورت ،بنابراین
چشمگیري وجود دارد. زمانی که یک فکر فقط در اندیشه ما باشد قابلیت نقد شدن را ندارد و جزئی از 

–بندي شود و به یک عین  صورت باید در قالب زبان انسان نقدپذیري، یک فکر خویشتن است. براي 

 ،تعلق دارند »3جهان «بندي شده در قالب زبان که به  هاي صورت تبدیل گردد. اندیشه -3متعلق به جهان 
 نقدپذیر هستند. 
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ابطال «هاي  برانگیز بوده است. نظریه شناسی اقتصاد معنادار و چالشپوپر بر تفکرات روش تأثیر

قرار  تأثیرشناسان اقتصادي را تحتهاي روش او تالش» 3کر انتقاديتف«و » 2منطق موقعیت«، »1گرایی
 ،پس از جنگ جهانی دوم ،شناسی اقتصادعظیم بر روش تأثیرپوپر که داده است. برخی بر این باورند 

 . )275-6: 1993، 4(هندز در مقایسه با سایر فیلسوفان داشته است
)، 1980، 6)، (بلوگ1981، 1978، 1977، 1976، 5(هاچیسن شناسان اقتصادي از قبیل برخی روش

از چارچوب روش شناسی پوپر براي مطالعات تجربی اقتصاددانان  )1984، 8) و (کلنت1982، 7(بالند
 اند.  بهره برده

دهد. اقتصاد محصول ذهن افراد است اما این  جاي می »3جهان «پوپر نظریات اقتصادي را در  
هستند. از این مرحله به بعد اثر  »2جهان «ند و مستقل از گیر محصوالت فراتر از ذهن قرار می

کند  را مطرح می سؤالفرض، این  دارند. او با این پیش »2جهان «به واسطه  »1جهان «اي در  العاده فوق
 ).1959ثرند؟ (پوپر، ؤگیري که قایق ساخته شود یا هواپیما، م تصمیماین هاي اقتصادي در  که آیا نظریه

 پوپري قرار دارد.ۀ اقتصاد ایستا نیست: اقتصاد در فضاي پویاي چهارگان » 3جهان «در 
 

 مسئله -حذف خطا -راه حل آزمایشی -مسئله. 2-3
هایی هستیم که بهترین  مجبور به کار با نظریه«با این حال پوپر آگاه است که اغلب در علوم اجتماعی 

). روشن است که اصل عقالنیت به 235: 1963توانند درست باشند (پوپر،  تقریب هستند و لزوما نمی
ناپذیر  جدایی مستقل تعلق دارد و از این نظر عینی است. افزون بر این، اصل عقالنیت جزء »3جهان «

تئوري نئوکالسیکی عینی و مستقل  ،ها در مدلسازي علوم اجتماعی است. همچنین تئوري نئوکالسیک
کننده  ، نقش اصل تنظیم»3جهان «ین تئوري در درست نیست. پس نقش آن چیست؟ ا بوده اما لزوماً

کند. از این منظر، عقالنیت داراي مفهوم عینی و  گیري واقعی) ایفا می آل در تصمیم (براي مثال ایده
گرایی وي یکپارچه بوده و  نظریه سه  رسد نظریه سه جهان پوپر با واقع است. به نظر می 9خودمختاري

1. Falsification 
2. Situational Analysis 
3. Critical Rationality 
4.Hands  
5. Hutchison 
6. Blaug 
7. Boland 
8. Klant 
9. Autonomous 
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گاه علوم انسانی به صورت عام و اقتصاد به طور خاص جهان یک چارچوب ضروري براي  جای
معروف یعنی  2گرایی علمی خود را  با معیار تمیز پوپر واقع) 2008، 1(بویلنیز و اگرمن کند مشخص می

 داند.  گرایی می پذیري و ابطال گرایی توسعه داد. او معیار بین علم و متافیزیک را آزمون ابطال
اجتماعی ریشه در مسائل عملی دارد. براي مثال تعبیر وي از فقر از نظر وي برخی مسائل علوم 

 عبارت است از:
که از این پرسش به نظریه دستمزدها و » چرا مردم فقیرند؟«نظري این است که  کامالً مسئلهیک «

رسیم. به بیان دیگر، یک نظریه صرف اقتصادي، به طور پیوسته، مشکالت نظري  ها و غیره می قیمت
نظریه، نظریه با مسائل متفاوت (به ویژه مسائل حل نشده) برخورد   کند. در توسعه د میجدید ایجا

-شوند و با حل این مسائل به رشد دانش کمک می هاي متفاوت تبدیل می کند. این نظریات به نظریه می

 ). 2008(همان،  کند
عقالنی تدوین و به کار هاي مبارزه با فقر باید بر پایه  سیاستکه در این مثال پوپر معتقد است 
جهان «دهد.  جاي می »3جهان «هاي عقالنی در حوزه عملی را در  گرفته شود. بر این اساس، پوپر فعالیت

میسر است.   »2جهان «فقط با مداخله  »3و  1جهان «شود. تعامل  می »3و  1جهان «باعث برقراري  »2
تغییر دهند. این  ،به ویژه از طریق تکنولوژي ،را »1جهان «توانند  می »3جهان «هاي  ریاضیات و تئوري

 میسر است. »2جهان «نفوذ و اثرگذاري با واسطه 
 »2جهان «واقع در  3هاي ذهنی همه دانش تقریباً"این است که  »2جهان «تز اصلی پوپر در مورد 

دهد. از این  یها رخ م نظریه 4است. این وابستگی حداقل به دلیل  فرموله کردن زبانی »3جهان «وابسته به 
را  »2 جهان«داند. او مختصات زبانی  ) می3ها (جهان  منظر، پوپر خودآگاهی کامل را وابسته به این نظریه

 »3جهان «داند. به طور خالصه، هر چند  می »3جهان «هاي  وابسته به پارامترهاي به دست آمده از نظریه
 است.    »3جهان «هاي  به نظریه وابسته »2جهان «ساخته بشر است ولی  پارامترهاي روانی 

شود.  در حوزه اجتماعی، از عنصر عقالنیت بهره گرفته می »3جهان «در برخورد با مسائل واقعی 
هاي فناوري، فیزیکی، بیولوژیکی و  از قبیل سیستم »3جهان «هاي  آنها براي برخورد با مسائل از مدل

هستند. با این وجود، برخالف فیزیک، این کنند که حدسی و خطاپذیر  برداري می اطالعاتی بهره
پذیري برخوردارند.  از درجه پایین آزمون ،شود ها که پیوسته از آنها استفاده می ها و نظریه مدل

1. Boylanis and O’Gorman  
2. Demarcation Criterion Of Science 
3. Subjective Knowledge 
4. Linguistically Formulated 
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 اندك پذیري مهندسی اجتماعی بر خالف مهندسی فیزیکی بر دانشی استوار است که از آزمون

 برخوردارند.
ر اقتصاد نئوکالسیکی، اقدامات عقالنی از طریق فشار مسائل به طور خالصه، بر مبناي تحلیل پوپر، د

شوند. از این نظر، نظریه سه جهان پوپر، اثرات منفی بر مهندسی اجتماعی ندارد و   اجتماعی هدایت می
 ). 2008(بویلند و اگرمن،  کند بر عکس موقعیت آن را تقویت می

 عنصر محوري است: 5نظریه سه جهان پوپر حداقل داراي 
 گیرد (عوامل ارادي). قرار می تأثیرتحت  »2جهان «(جهان فیزیکی) از طریق عوامل  »1جهان . «1

کند که متعلق  هایی استفاده می ها و مدل ، از نظریه»1جهان «در تعامل با  »2جهان «عوامل فردي . 2

 عینیت و خودمختاري هستند.  و داراي دو خصیصه »3جهان «به 

و همه تعامالت اجتماعی که طیف وسیعی از نهادها  »1جهان «تماعی در هاي فردي و اج فعالیت. 3

 دارند از قبیل زبان، قوانین و مقررات و قراردادها.   » 3جهان «ریشه در  ،را دربردارند

اعمال بشري هستند به  هاي ناخواسته که واقعی و مستقل بوده و پیامد »3جهان «نهادهاي واقع در . 4

 نیست. »1جهان «، ریشه و روش کارشان شبیه »3ان جه«هاي  عنوان پدیده

 ،شناختی زبان هاي روان به ویژه از زبان و نظریه »3جهان «به طور گسترده از  »2جهان «عوامل . 5

 کنند. تغذیه می

 
 پیشینه موضوع. 3

ي ها ) در کتابی دلبستگی اقتصاددان به معناداري آماري و قضایاي کیفی را با مثال2002مک کالسکی (
تمسک و مندي هگوناگون به چالش کشیده و این دو را از گناهان اقتصاد دانسته است. وي عالق

را به چالش کشیده و بر این باور است که کمتر  p1اقتصاددانان به تبیین رفتارها از  طریق متغیرهاي 
و نقد ادبی داشته شناسی، فلسفه  اي و آشنایی با زبان رشته شود که مطالعات برون اقتصاددانی یافت می

 ، در 2آمریکن اکونومیک ریویوباشد. او به همراه زیلیک با مطالعه یکی از معتبرترین نشریات اقتصادي، 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و  (property)مالکیت  ،(profit)، سود (price)، قیمت (prudence)از: عقالنیت است  ها عبارت p. منظور از 1

 .(power)قدرت 
2. American Economic Review 
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ردازي ـپ هـد. وي نظریـم هستنـدرصد مقاالت از نظر پیام معناداري آماري مبه 96اند  دریافته م،1980دهه 
گیري  کیفی و توسل اقتصاددانان به معناداري آماري در تحقیقات تجربی را نقادي کرده و چنین نتیجه

 است.   1پرستی که محصوالت نشریات اقتصادي غیرعلمی و به مثابه علم محمولهکرده 
اند  به این نتیجه رسیده اقتصادي فصلنامه 7مقاله  994) با بررسی 1390رشیدي آشتیانی و الریجانی (

 »اقتصاد کالن و پولی«درصد  9/15 »اقتصاد مالی«مقاله، بیشترین فراوانی موضوعی مربوط به  994 که از
 است. )درصد 4/15( »المللاقتصاد بین«، )درصد 8/15(

در ایران مطالعاتی براي سنجش کیفیت مقاالت نیز انجام یافته و در آن به نبود کارکردهاي 
). آنها این 1387راد و موسوي،  اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی این مطالعات تاکید شده است (قانعی

ختاري تقاضا در ایران، اقتصاد رانتی، اطمینان خاطر کاذب از ها را در  ضعف سا ها و نارسایی کاستی
جریان همیشگی درآمدهاي منابع زیرزمینی، ضعف تقاضاي بخش صنعت براي تولیدات علمی 

پیروي  2تولید علم در ایران از مدل خطیکه اند.  آنها بر این باورند  ها و مراکز پژوهشی دانسته دانشگاه
و با انتشار مقاله پایان یابد میها ادامه  آغاز و با تولید علم در دانشگاه کند که با بودجه پژوهشی می
 پذیرد.  می

هاي صنعتی فاقد ارتباط با دانشگاه هستند و  درصد بنگاه 70) دریافته است که 1387نژاد ( باقري
داد درصد فاقد قرار 80اند و  قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه داشته 10ها کمتر از  درصد شرکت 60

درصد تحقیقات دانشگاه براي تولید هیچ محصول صنعتی به کار  60بلندمدت هستند. از آن سو، 
 نرفته است. 

اند که تلفیق  ) نیز نقدي بر عقالنیت اقتصادي نوشته و به این نتیجه رسیده1392منظور و طاهري (
 شده است.  »اقتصاد رفتاري«گیري  روانشناسی و اقتصاد، باعث شکل

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي  پرستی نامید. در جنگ جهانی دوم، ارتش آمریکا محموله هایی را علم محموله ریچارد فیمن فیزیکدان چنین فعالیت. 1
د از جنگ، این قبیله به دنبال اي در گینه نو پیاده کرد و کار این قوم رونق گرفت. بع خود را براي جنگ با ژاپن در قبیله

دار ساختند.  ها و هواپیماهاي خنده ها را برپا کردند. با مواد موجود، فرودگاه بازگشت به عصر رونق بودند. بنابراین محموله
لوم ها و هواپیماهاي واقعی بودند اما واقعی نبودند. فیمن علوم ناپسند از دیدگاه خود را ع هاي آنها شبیه فرودگاه برساخته
 نامید. پرست می محموله

 .مراجعه کنید )1387توانید به قانعی راد و موسوي ( هاي آن می هاي تولید دانش و ویژگی در مورد مدل. 2
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 بحث و تحلیل. 4

 شود. می ارائهاین بخش داراي دو قسمت است. ابتدا گستره مقاالت اقتصادي و سپس مالحظاتی نقادانه 

 
 »3جهان «در ایران: مصداقی از گستره مقاالت اقتصادي . 4-1

مجله  8مقاله از  1285رود. به تعداد  رشته اقتصاد به شمار می »3جهان «مهمی از  ءمقاالت اقتصادي جز
-1380هاي  طی سال، SID(1( پایگاه استنادي جهاد دانشگاهیپژوهشی اقتصادي نمایه شده در -علمی
ین، چکیده، واژگان کلیدي مقاله که ارتباط موضوعات مقاالت بر مبناي عناو گردآوري شد.ش، 1390

بندي طبقه 2المللی ادبیات اقتصادي دقیق با اهداف مقاله دارند، شناسایی شده و بر اساس استاندارد بین
 هاي اصلی این نمایه عبارتند از:گروه اند. شده

 زیرگروه) 3کلیات علم اقتصاد و آموزش آن ( -

 گروه)زیر 6اندیش (هاي دگرهیافتشناسی و رتاریخ اندیشه اقتصادي، روش -

 زیرگروه) 10هاي کمی و ریاضی شامل (روش -

 زیرگروه) 10اقتصاد خرد شامل ( -

 زیرگروه) 7( پولى اقتصاد و اقتصادکالن -

 زیرگروه) 7( المللبین اقتصاد -

 زیرگروه) 4( مالى اقتصاد -

 زیرگروه) 9( عمومى اقتصاد -

 زیرگروه) 4( رفاه و پرورش و آموزش بهداشت، -

 زیرگروه) 9(شناسى جمعیت و کار اقتصاد -
 زیرگروه) 5( اقتصاد و حقوق -

 زیرگروه) 10( صنعتی اقتصاد -

 زیرگروه) 6مدیریت اجرایی و اقتصاد کسب و کار ( -
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتصاد ، يپژوهشکده امور اقتصادي نامه اقتصادشپژوه ،ژيالمللی انر ي موسسه مطالعات بیناقتصاد انرژ مطالعاتشامل . 1

 يهاپژوهش، طباطبائی دانشگاه عالمه رانیا ياقتصاد يهاپژوهش، تهران دانشگاهي اقتصاد قاتیتحق، نیوتجارت نو
 .انچمر دیدانشگاه  شهقتصادمقداري و ا دانشگاه مازندراني نامه علوم اقتصادپژوهش، مدرس تیدانشگاه تربي اقتصاد

2. JEL 
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 زیرگروه) 10تاریخ اقتصادي ( -
 زیرگروه)  6( رشد و فناورى تحوالت اقتصادى، توسعه -

 زیرگروه شامل اقتصاد اسالمی) 6( هاي اقتصادينظام -

 زیرگروه) 6( شناسىبوم و زیست محیط طبیعى، اقتصادکشاورزى،منابع -

 گروه) 6( اىمنطقه و روستایى اقتصادشهرى، -

 روه)زیرگ 10موارد متفرقه ( -

 زیرگروه) 3خاص ( سایر موضوعات -

 شود. حوزه فکري و علمی مقاله منتشر می 134م در ـک تـصاد، دسـرو در اقتـورهاي پیشـدر کش
هاي آماري به دست آمده از مجالت اقتصادي ایران  یافته تحقیقات متفاوت است.ة در ایران گستر

 عبارتند از:
 درصد مقاالت بنیادي هستند. 1و  یدرصد مطالعات عمل 9/2، 1درصد کاربردي 4/96 -
 اند. درصد مقاالت به روش علت و معلولی انجام یافته 99 -
 اند.  هاي اقتصادسنجی بهره برده درصد مقاالت از روش 95بیش از  -
 درصد، 17/15 "المللاقتصاد بین"درصد،  56/15 "اقتصاد کالن و پولی"مربوط به تمرکز مقاالت -
 8/9 "اقتصاد خرد"درصد،  58/10 "اقتصاد کشاورزي و محیط زیست"درصد،  84/12 "اقتصاد مالی"

 ).3درصد است (جدول  60محور از مقاالت منتشرشده بیش از   4سهم این  درصد بوده است.
هاي اقتصادي و تاریخ اقتصادي و حتی  محورهاي فکري مانند تاریخ اندیشه اقتصادي، نظام

قتصاد، اقتصاد شهري، محیط کسب و کار و بهداشت و از قبیل حقوق و ا ،هاي پژوهشی جدید برنامه
رسد دسترسی به منابع و  مورد توجه و استقبال پژوهشگران ایرانی نبوده است. به نظر می ،آموزش اقتصاد

 ثر بوده و ظاهراًؤق محققان مگیري عالی ن و خرد در هدایت و جهتهاي داده اقتصاد کال پایگاه
فرساست، در کانون توجه  ي نو که همچون کار در معدن دشوار و طاقتها یابی و تحقیق در زمینه مسئله

 با دستاوردهاي سایر دانشوران نیز همخوانی دارد. ها یافتهاین  محققان نیست.
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توان این مقاالت  گرفته است. به نظر نگارنده نمی بندي بر اساس نظر نویسندگان مقاالت است که مورد نقد قرار هاین طبق. 1

 گذاري کرد. را کاربردي نام
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 المللی اقتصاديبندي ادبیات بین طبقه . محتواي موضوعی مقاالت در ایران بر مبناي3جدول 

 
 تجمعی فراوانی فراوانی فراوانی موضوع

 56/15 56/15 200 اقتصاد کالن و اقتصاد پولى
 73/30 17/15 195 المللاقتصاد بین

 57/43 84/12 165 اقتصاد مالى
 15/54 58/10 136 محیط زیست....اقتصاد کشاورزى، 

 95/63 80/9 126 اقتصاد خرد
 57/71 62/7 98 سازماندهى صنعتى

 79/77 22/6 80 اقتصاد عمومى
 62/83 83/5 75 ...توسعه اقتصادى، تحوالت فناورى و 

 52/88 90/4 63 اقتصاد کار و جمعیت شناسى
 02/92 50/3 45 اىاقتصاد شهرى، روستایى و منطقه

 82/94 80/2 36 بهداشت، آموزش و پرورش و رفاه
 22/96 40/1 18 ...تاریخ اندیشه اقتصادى، روش شناسى

 38/97 16/1 15 مباحث خاص
 98 62/0 8 حقوق و اقتصاد 

 62/98 62/0 8 هاى کمى و ریاضىروش
 08/99 46/0 6 ... تصاد کسب و کارمدیریت اجرایى و اق

 47/99 39/0 5 هاى اقتصادىنظام
 78/99 31/0 4 تاریخ اقتصادي

 93/99 15/0 2 کلیات علم اقتصاد و آموزش آن
 محاسبات تحقیق: أخذم
 

 مالحظاتی نقادانه. 4-2

در هاي علمی مجالت اقتصادي روشن شد.  اي از مشارکت هاي پنداشتی به همراه خالصه چارچوب
 سه جهان و تفکر انتقادي مطرح شده است.  ادامه، انتقاداتی در قالب نظریه

 
 3ضعف محصوالت جهان . 4-1-1

 مین نیازهاي زندگی. علم یا أشود: پیش روندگی در مرزها و ت براي علم دو کارکرد تعریف می معموالً
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 1االتـداد مقـد تعـتردی ند. بیک مین میأدهد یا نیازهاي زندگی را ت ري را گسترش میـم بشـرزهاي فهـم
گشایی مشکالت (حل  ناقص براي پیشرفت یک علم است. علم باید بتواند در گره نتشار یافته معیاريا

 ثر باشد. ؤ) مفید و ممسئله
همه مقاالت اقتصادي در ایران به زعم نویسندگان با رویکردي  تقریباًکه دهد  شواهد نشان می
گیرد. منظور از  کارگیري مطالعات کاربردي نیز مغالطه صورت می هدر ب شود. کاربردي نوشته می
ها براي آزمون نظریه یا  استفاده از داده -کم آنچه که در کشور ما رواج دارد دست -مطالعات کاربردي 

ه و پیشهاد ئبه منظور ارا حل نشده مسئلهاي در سطوح مختلف است و به مفهوم کنکاش یک  فرضیه
محوري سرلوحه  مسئلهرسد  به نظر می شود. اي حل نمی مسئلهت؛ بدین معنا که اجرایی نیس راهکار

آموختگان  هاي مطالعاتی دانش دهی اندیشه هاي دیگري در جهت دانشگاهی نیست و انگیزه تحقیقات
در مورد سودمندي این مقاالت براي جامعه تردید وجود دارد. همان  ،بنابراین .2ثر استؤاقتصادي م

مقاالت یشتر رسد ب یکی از معیارهاي پیشرفت علم است که به نظر می "مسئلهحل "ن شد گونه که بیا
 اي هستند. اقتصادي فاقد چنین فایده

هاي واجد محتواي  هاي علمی را به دو گروه عمده تقسیم کرد: گزاره توان گزاره در مجموع می
). عمده 1393کنند (پایا،  ه نمیئواقعیت ارا ةهاي تحلیلی که هیچ اطالعی دربار قابل نقد؛ و گزاره

هاي تحلیلی هستند که با استفاده از روابط ریاضی  مقاالت اقتصادي انتشار یافته در ایران گزاره
هاي تحقیقات اقتصادي است. به دیگر  سازي از دیگر آفت موجه ،. همچنین3شوند بندي می صورت

 مشاهدات و حقایق آشکار شده، به دنبال  د بهـیش از تعهـصادي، پژوهشگران بـقات اقتـن، در تحقیـسخ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هارولد هوتلینگ، با انتشار فقط دو مقاله در دوران زندگی خود، اقتصاد انرژي را تحت تأثیر قرار داد و همواره مورد . 1

ر مقابل هزاران مقاله منتشر شده در ایران با کمترین اقبال و ارجاع ارجاع و استناد بسیاري از تحقیقات اقتصادي بوده است. د
 ). 1391اند (صادقی و همکاران،  رو بودههروب

 شناختی نیازمند است که خارج از اهداف مقاله است. شناختی و جامعه هاي روان تحلیل این موضوع به تحلیل .2

که هدف این مقاله نقد استفاده از ریاضیات در اقتصاد نیست. برانگیز توجه داشت  باید به این نکته ظریف و چالش. 3
کانون بحث این مقاله ات پراکنده به علم اقتصاد کمک زیادي کرده است. یدهی و همگرایی نظرتردید ریاضی در سامان بی
رفیع خود را از جایی هدف و ابزار در یک رشته علمی است. در بسیاري از موارد، مسئله و مفهوم در اقتصاد جایگاه هجاب

آید و لو اینکه در عمل هیچ   هاي علمی آنان به حساب می دست داده و چگالی ریاضیات در مقاالت مبناي سنجش مشارکت
 اي در دنیاي واقعی حل نشده باشد. مسئله
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ها جانبداري  ها هستند و در رویایی با تضاد نظریه و شواهد، در بیشتر موارد از نظریه دفاع از نظریه

بیشتر و بیشتر خود را گول  ،به تعبیر سولو ،شوند و سازي می نند و در این راه گاهی گرفتار موجهک می
 زنند.   می

محققان  دهنده تعصب محققان به الگوهاي حاکم است. اقتصادي نشان »3جهان «محصوالت 
حل و سپس را  مسئلهتعصب دارند. پرسش جدي این است که آیا محققان ابتدا 1اقتصادي به علم نرمال

شود که در کشورهاي توسعه  تولید مقاله است؟ چنین استنباط می کنند یا هدف صرفاً اي منتشر می مقاله
 به سوي تولید مقاله است و این رابطه در ایران بسیار ضعیف است.  مسئلهیافته رابطه از طرف حل 

یسی است که توري در آن هاي تجربی بیشتر شبیه بازي تن متاسفانه مشارکت اقتصاددانان در پژوهش
پذیر، اقتصاددانان بیشتر تالش خود را  هاي آزمون بینی وجود ندارد. به جاي کوشش براي ابطال پیش

بدین ترتیب، امر اثبات  ،هاي آنها سازگار است و بینی اند که دنیاي واقعی با پیش صرف این نکته کرده
 ند که کاري دشوارتر است.ا ها کرده جایگزین ابطال نظریه ،است  را که کاري سهل

قابل تصور  مسئلهنشریات اقتصادي پر از مقاالتی است که تحلیل رگرسیونی را براي بررسی هر 
آشپزي هایی اغلب متکی بر کتاب  برند اما آشکار است که موفقیت در چنین تالش اقتصادي به کار می

ف آن معادله را تخمین و بهترین اي را به شکل معادله بیان و اشکال مختل است. فرضیه اقتصادسنجی
 ). 1994کنند (بالگ،  برازش را انتخاب و سپس استدالل خود را براي عقالنی کردن فرضیه تنظیم می

هاي نظریات نئوکالسیکی  ها، الگوها و مدل فرض آموختگان اقتصاد به پیش با اینکه بسیاري از دانش
هاي فکري که  و به سایر نحلهاند هبست در عمل به آن دلنیافتگی ایران تردید دارند ولی براي تبیین توسعه

اعتنا  ، بیبرخوردارند ،نسبت به سایر مکاتب ،هاي اقتصاد ایران از توانایی الزم براي تفسیر برخی جنبه
 هستند. مسئلهرسد اقتصاددان در ایران کمتر به دنبال حل  هستند. به نظر می

شود. یکی از علل این  شناسی و نقادي پیدا می معرفتشناسی و  اي در حوزه علم به ندرت مطالعه
هاي  شناسی، تحلیل اینگونه مطالعات است. مطالعات روش بهمجالت تخصصی  یم اقبالکاتفاق، 

 کمتر دغدغه فکري اقتصاددانان ایرانی است. تاریخی و تفکر نقادانه
 

 »1جهان «) و درك نادرست 2فردي (جهان   ضعف تجربه زیسته. 4-1-2
 حضورمسئله هاي دانشگاهی بیو محیطها  ها بیشتر در کتابخانه قان اقتصادي به جاي تکیه بر واقعیتمحق

1. Normal Science  
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هاي کسب وکار دارند.  آشنایی عملی کمتري با محیطآنها با اتکا به کارکردهاي زبانی  و عمدتاًدارند 
بر همین و خوردار نیست الزم بر ) از غناي2هاي فردي آنها (جهان  تجربهکه رسد  به نظر می ،بنابراین

 شود.  ) نیز محصوالت علمی اثرگذارکمتر یافت می3در قلمرو علمی (جهان  ،اساس
است. مقاالت منتشر  1و  3این است که حلقه اتصال جهان  »2جهان «بهترین روش براي وجود 

دار باشد از غناي الزم برخور »2جهان «دانشوران اقتصادي است. اگر در  »2جهان «شده نشان از ضعف 
کارخواهد  پردازي، به بندي این مشکالت و نظریه و آستانه درك و آگاهی فراتر رود  عقل براي صورت

شود. این اتفاق سطح خودآگاهی را در  فراهم می »1جهان «) و زمینه براي ایجاد تغییر در 3افتاد (جهان 
مطرح خواهد شد. این  »1جهان «هاي جدید براي درك واقعیت در  دهد و حدس تغییر می »2جهان «

 فرآیند پویاي پژوهش پیوسته در سه جهان در حرکت است. 
ضعیف و به تبع آن جهان اول و تغییر آن نیز با » 3جهان «و  »2جهان «ارتباط بین  رسد به نظر می

هاي ناشناخته و حل نشده وارد شوند شانس رشد  هرچه محققان بیشتر به زمینه روست.همشکالتی روب
 یابد. در نبود این روحیه علمی، از رشد علم خبري نخواهد بود.  زایش میعلم اف

 
 جهان سهنبود تفکر انتقادي و ضعف ارتباط بین . 4-1-3

ها در  شود. به ندرت دیدگاه اي با تفکر نقادانه یافت می ندرت مقالهدر مقاالت انتشار یافته به
ا نقدي صورت نگیرد علم رشد نخواهد کرد. در ت ،شود هاي اقتصاد ایران به نقد گذاشته می دانشکده

به عنوان یک درس عمومی در  "ها روش نقد اندیشه"بسیاري از کشورهاي صاحب نام در دانش، 
 ها طول بکشد تا چنین مباحثی در رشته اقتصاد در ایران بگنجد. شود. شاید سال ها تدریس می دانشگاه

دهد که بخش  ان در مطالعات تجربی چیست؟ پاسخ میخطاي اقتصاددانکه شود  می سؤالوقتی از سولو 
هاي بررسی، بیشتر خود را گول  شود و آنها با اصالحاتی درروش شان نقد نمی اعظم مطالعات تجربی

 ).1990، 1زنند (سوئد برگ می

ل واقعی توجه ئگرایی در تولیدات علمی اندك است. پژوهشگران اقتصادي کمتر به مسا کثرت
ی یگرا باید محتاط بود. معموال کثرت ساس در مورد دستیابی این مطالعات به حقیقت،دارند. بر همین ا

شود. تنها در یک محیط  شود و نقد اندیشه با نقد صاحب اندیشه یکسان پنداشته می ها تحمل نمی اندیشه
 یابد. از رهگذر این نقادي رشد علم اتفاق گراست که امکان رشد دانش افزایش می کثرت علمی

 فتد.ا می

1. Sweddberg 
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شدن با  روهاي علم است که حاضر به روب سفانه ماجراي تولید گلخانهأداستان علم اقتصاد مت

گرایی آن  بندي شده از خارج است. مدل بسته به محصوالت آماده و بسته دل مخاطرات نیست و صرفاً
هنگام  نگرند،یمتردید به نظر ها  چنان میان اقتصاددان رایج است که حتی دانشگاهیانی که به این مدل

اند که تنها راه نگارش و انتشار مقاله در  گیرند و به نتیجه رسیده بهره می ها نگارش مقاله از این روش
 بندي ریاضی است.  ایران، صورت

ها نیست. نمونه این  هاي پژوهشی دانشگاه گشایی در کانون برنامه محوري و مشکل مسئله ،بنابراین
کشور از قبیل بیکاري، تورم، قفل شدگی به نفت، توزیع  و درشتمدعا بسیاري از مشکالت ریز 

رسد. تاکنون کدام یک از مراکز  یک قرن می نامناسب درآمد و.... است که پیشینه برخی از آنها به
ه کرده است؟ ئتحقیقاتی و دانشگاهی الگویی براي کاهش و رهایی اقتصاد کشور از درآمدهاي نفتی ارا

 اند؟  اي اقتصاد برنامه عملیاتی براي کنترل تورم پیشنهاد دادهه کدام یک از دانشکده
است  »3جهان «تواند صورتی بهینه پیدا کند. زیرا در  رشد علم می »3و  2 هاي جهان«از تعامل میان 

کنند در واقع  آید. وقتی اقتصاددانان با یکدیگر گفتگوي علمی نمی ها فراهم می که امکان نقادي اندیشه
را در   هاي زیسته کنند. فقر این جهان به نوبه خود، فقر جهان تجربه عرفتی خود را فقیرتر میم »3جهان «

 پی خواهد داشت. 
عمیق وجود دارد. براي رشد علم، فراهم  ارتباطیآنها » 3جهان «محققان با » 2جهان «تردید بین  بی

گیري از این  آنها و درسهاي  ها به منظور آشکارساختن کاستی آوردن زمینه براي نقادي دیدگاه
 نماید.  اشتباهات براي درك بهتر واقعیت ضروري می

 
 گیري و پیشنهادات. نتیجه5

نظریه سه جهان و تفکر انتقادي ا تکیه بر هدف این مقاله ارزیابی نقادانه مقاالت منتشر شده در ایران ب

 ادبیات اقتصاديبندي مجله  هپژوهشی گردآوري و بر مبناي طبق-مقاله علمی 1285 مجموعاً .استپوپر 

  "کاربردي"درصد مقاالت، با عنوان  96 که دهد هاي آماري به روشنی نشان می ساماندهی شدند. تحلیل

اقتصاد کالن و " هاي اقتصادسنجی در محورهاي گیري از مدل و با بهره "روش علی"درصد با  99و  

اند.  نگارش شده "کشاورزي و محیط زیستاقتصاد "و  "اقتصاد مالی"، "المللاقتصاد بین"، "پولی

که دهد  ها با نظریه سه جهان و تفکر نقادي پوپر آشکارا نشان می هاي مبتنی بر تحلیل این نوشته یافته

دانشوران اقتصادي  »2جهان «هاي اقتصادي محدود است که علت آن فقر  پژوهش »3جهان «گستره 

 نیز اندك است. از اهم »1جهان «آموختگان در  دانش ، اثرگذاري»3و  2جهان «است. با توجه به فقر 
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گرایی افراطی و  بندي ریاضی، مدلمحور نبودن، صورت مسئلهتوان به  ها می دالیل فقر معرفتی پژوهش

 شناختی متنوع اشاره کرد.  پرهیز از روش

صی، ها، فعالیت متنوع نشریات تخص لیفأها و ت ترجمه  بررسی و ارزیابی قوت، کیفیت و ضعف

ها موجب خواهد شد  محوري شدن دانشگاه مسئلههاي عمومی،  هاي نقادانه در رسانه گسترش فعالیت

 آموختگان غنی خواهد شد. دانش »2جهان «گسترش یابد و بدین طریق  ها دامنه آگاهی

هاي نوع دوم است. وقتی یک شاخه  ، طراحی معرفت»3جهان «از دیگر راهکارها براي تقویت 

گیرد که  ها شکل می هاي جدیدي براي ارزیابی قوت و ضعف نظریه یابد معرفت میعلمی گسترش 

هاي  شود. نقش علوم مرتبه دوم ارزیابی نقادانه معرفت هاي نوع دوم گفته می به آن معرفت اصطالحاً

مرتبه نخست است. هر اندازه توصیف و تجویز آنها دقیق باشد زمینه براي تحوالت علمی فراهم 

هاي نوع  ). براي مثال معرفت شناسی و روش شناسی علم اقتصاد از معرفت1386پایا، خواهد شد (

 دوم است.

دار باشد زیرا  هاي پوست و گوشت و خون هاي علوم اجتماعی باید همین انسان دغدغه اصلی رشته

از رنج کاستن  اینها واقعیت هستند. او اگر افسرده یا فقیر باشد یعنی پیشرفت آن با مشکل همراه است.

 آید. ها معیار مناسبی براي علوم اقتصادي به حساب می انسان

ها و نظریات هماهنگی ایجاد  اگر بخواهیم دانش و توانایی خود را گسترش دهیم باید بین واقعیت

بریم. هر پیشرفتی رازي تازه و مشکلی نو  شود. هر چه بیشتر فرا گیریم بر کمبود دانش خود بهتر پی می

هاي نوع دوم و فضا براي تفکر  گرایی معرفتی، رشد معرفت ها براي کثرت ید. باید زمینهگشا بر ما می

ها از قبیل  هاي سایر رشته هاي اقتصادي فراهم شود و دانشوران اقتصادي با آموخته نقادانه در دانشکده

ستانه درك شناسی، فلسفه آشنا شوند تا با تقویت جهان سوم خود، آ علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روان

هاي زیادي  رشته اقتصاد متناسب رشد خواهد کرد و بهره وضعیتو آگاهی خود را تغییر دهند. در این 

هاي مختلف، ترویج تفکر نقادانه، آشنایی با  با طرح دیدگاه ها به ارمغان خواهد آورد. براي انسان

خواهد شد و این علم را  در هاي تازه گشوده  هاي علوم اجتماعی، پیشرفت هاي نوع دوم و رشته معرفت

 حل مسائل جامعه تواناتر خواهد کرد. 
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