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  بنام خدا

  (The Philosophy and Methodology of Economics) "اقتصاد شناسی روشفلسفه و " :درس عنوان
  مسعود محمدي الموتیدکتر  : ارایه

  :مقدمه
فلسفه  دربارهموسسه  دوره دکتري علوم اقتصادي انشجویاند به پیشرفته هايارایه آموزشاین واحد درسی در پی 

بخش تشکیل شده که هر یک آز آنها به  چهاربرنامه درسی از این بدین منظور  .است اقتصادشناسی علم  روش و
      بر  Theory of Knowledge)(یا نظریه دانش  (Philosophy of Science) فلسفه علمرویکرد توضیح تاثیر یک 

وال کلیدي پاسخ این برنامه درسی به این سئ. میپردازد(Economic Methodology)   روش شناسی علم اقتصاد
بخش . توسعه روش شناسی اقتصاد استفاده کرده اند علم براي میدهد که چگونه اقتصاددانان از نظریه هاي فلسفه
. میپردازد به بعد 1930اقتصاد از دهه  شکل گیري روش شناساول به بررسی تاثیر نظریه دانش پوزیتویستی بر 

مورد توجه قرار  1960و  1950ناسی اقتصاد در دهه هاي ش ابطالی دانش بر روش-تاثیر نظریه حدسی بخش دوم
علم بر تحوالت روش شناسی و برنامه هاي پژوهش علمی  نظریه پارادایمی دانشدو اثرات بر بخش سوم  .میدهد

 ابطالی دانش -بخش چهارم با ارایه درك عمیق تري از نظریه حدسی. به بعد متمرکز میشود 1970دهه  اقتصاد از
  .رن بیست یکم  را توضیح میدهداقتصاد در آستانه ق براي نوسازي روش شناسیظرفیتها 

  :برنامه درسی
 اقتصاد روش شناسی اثبات گرا درپوزیتویستی دانش و  نظریه: )1(بخش اول
. به روش شناسی علم اقتصاد را توضیح میدهدچگونگی ورود آن  ا توضیح نظریه پوزیتویستی دانش،ل ببخش او

 یی براي اثبات یا تایید فرضیهتاکید بر استفاده از مشاهدات تجر پوزیتویستی نقش کلیدي داردانچه در فلسفه علم 
یسم منطقی، به مثابه یک مقابله پوزیتو قتصاد معرفیدر روش شناسی علم ا .قرایی استعلمی از طریق تعمیم است

جان مینارد کینز و وسط کسانی مانند جان استوارت میل، که ت نت روش شناختی غالب در اقتصاد به شمار میآمدس با
در این شرایط این ترنس هاجسون بود که پوزیتویسم منطقی را براي نوسازي . بود پایه گذاري شده ل رابینزنویال

سون بودند که روش شناسی در پی هاجسون ، میلتون فریدمن و پل سا موئل. اقتصاد بکار گرفتعلم روش شناسی 
پوزیتویسم منطقی به روش شناسی  نحوه ورود ضمن توضیحاین بخش . علم اقتصاد توسعه دادندتی را درپوزیتویس

 .نقدهاي وارده به آن را نیز یادآور میشود ، اقتصادعلم 

  (Positivist Theory of Knowledge)   ویستی دانشیتپوزنظریه  :)1- 1  
 و معیار دانش علمی پوزیتویسم اولیه §
  پوزیتویسم منطقیعبور از پوزیتویسم اولیه به سوي  §
 سم منطقییمشاهدات تجریی و استدالل استقرایی در پوزیتو §
 اثبات پذیري و تایید پذیري فر ضیه هاي علمی §
  سم منطقییمالك تمیز علم و متافیزیک در پوزیتو §

  :منابع فارسی و انگلیسی
 1363) انتشارات نیلوفر: تهران(عفیفی  ، ترجمه یوسفمقدمه اي بر فلسفه علمرودلف کارناپ،  -
 1374) انتشارات علمی و فرهنگی: تهران(، ترجمه سعید زیبا کالم چیستی علمآن آف چالمرز ،  -
 1361) انتشارات علمی و فرهنگی: تهران( ، پوزیتویسم منطقیبهاء الدین خرمشاهی،  -
 1389) سمت: تهران(، ترجمه حسن میانداري فلسفه علم در قرن بیستمدانالد گیلیس،  -

- L. A. Boland, The Foundations of Economic Method, (London: Geo. Allen) 2003. 
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- D. W. Hands, Reflection without Rules: Economic Methodology and Contemporary 
Theories of Sciences, (Cambridge: Cambridge University Press: 2001). 

- B. Caldwell, The Philosophy and Methodology of Economics, (UK: Edward Elgar), 1993. 
- Mark Blaug, The Methodology of Economics,(UK: Cambridge University Press) 1990. 
- A, J. Ayer (ed.) Logical Positivism,( Glencoe, Ill: The Free Press) 1959. 
- Rudolf Carnap, "Testability and Meaning," Philosophy of Sciences, vol. 3 (1936) 

pp.420-468. 
  کاربرد فلسفه علم پوزیتویستی در روش شناسی علم اقتصاد: )1-2
  )در مقابل رابینز هاجسون( معرفی فلسفه پوزیتویستی به روش شناسی اقتصاد) 1-2-1 

 رابینزرویکرد روش شناختی الیونل  §
)                                                                                                                            فون میزس و فون هایک(رابینز و روش شناسی مکتب اتریشی اقتصاد  §
  نقش هاجسون در معرفی فلسفه پوزیتویستی به روش شناسی اقتصاد §
  به روش شناسی اقتصاد کاستیهاي رویکرد پوزیتویسم منطقی §

  :منابع فارسی و انگلیسی
 1376)نشرنی: تهران(غالمرضاآزاد ترجمه ، LSEسخنرانیهاي :تاریخ اندیشه اقتصاديز، الیونل رابین -
 1374) نشر مرکز: تهران(  قائد. ، ترجمه مایدئولوژي و روش در اقتصادهمایون کاتوزیان،  -

- B. Caldwell, "Positivist Philosophy of Science and the Methodology of Economics," 
Journal of Economic Issues, (1980) vol. XIV, no.1, pp.53-76. 

- L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, (London: 
Macmillan), 1935. 

- T. W. Hutchison, The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, (New 
York: Augustus M. Kelley), 1965. 

- E. Rothbard, "On 'the methodology of positivist economics'," Quarterly Journal of 
Economics, (1959), pp.554-575. 

- F.A. Hayek, The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason, 
(Indianapolis: Liberty Press), 1979. 

- H. Katouzian, "Scientific Method and Positive Economics," Scottish Journal of 
Political Economy, vol.31 (1974), pp.279-286. 

  

  رویکرد پوزیتویستی به روش شناسی اقتصادخصوص سون و مکالپ در تقابل هاج )2- 2- 1
 فریتز مکالپ و مسئله تایید پذیري فرضیه ها در علم اقتصاد §
)                                                                                                                            انسان اقتصادي عاقل(هاجسون و فرضیه رفتار عقالیی به عنوان یک آیده آل تایپ  §
  مقابله هاجسون و مکالپ در خصوص تست غیر مستقیم فرضیه رفتار عقالیی §
 نتایج بحث درباره آزمون فرضیه رفتار عقالیی براي روش شناسی اقتصاد §

  :منابع فارسی و انگلیسی
  1374) نشر مرکز: تهران(  قائد. ، ترجمه مایدئولوژي و روش در اقتصادهمایون کاتوزیان،  -

- F. Machlup, "The Problem of Verification in Economics," in Machlup, Methodology of 
Economics and Other Social Sciences (New York: Academic Press), 1978. 
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-  Alex Viskoatoff, "Rationality as optimal choice versus rationality as valid inference," 
Journal of Economic Methodology, (2001), 8:2, pp.313-337. 

- F. Machlup, "The Ideal Type, Reality, and Construc on," in Machlup (1978). 
- F. Machlap, "Homo Oeconomicus and his Class Mates," in Machlup (1978). 
- T. W. Hutchison, "Professor Machlup on Verification in Economics," Southern 

Economic Journal, vol.22, (1956), pp.474-483. 
- T. W. Hutchison, Knowledge and Ignorance in Economics (Chicago: University of 

Chicago Press) 1977.  

  ابزار گرایی روش شناختی میلتون فریدمن  )3- 2- 1
 امکان استفاده از  فروض غیر واقعی در نظریه هاي اقتصادي §
  قدرت پیش بینی نظریه ها به عنوان مالك داوري در مورد آنها §
  علمی فرضیه هاي نگرش ابزاري به ماهیت §
  ابزار گرایی روش شناختی فریدمنانتقادات وارده بر  §

  :منابع فارسی و انگلیسی
موسسه عالی پژوهش در :  تهران( ، مقدمه اي بر معرفت شناسی علم اقتصادموسی غنی نژاد اهري،  -

  1376) برنامه ریزي و توسعه
- Julian Reiss, "Review of the Methodology of Positive Economics: reflections on the 

Milton Friedman legacy, ed. Uskali Maki, Erasmus Journal for Philosophy and 
Economics, vol3, I 2, (2010), pp.103-119. 

- M. Friedman, Essay in Posi ve economics, (Chicago; University of Chicago) 1953. 
- L. Boland, "Friedman's Methodology vs. Conventional Empiricism: A Reply to 

Rotwein,' Journal of Economic Literature, vol. 18 (1980), pp.1555-7. 
- A. Hirsch and N.de Marchi, "Boland and Frazer on Friedman as Popperian and 

instrumentalist," American Economic Review, (1984), 74, pp.782-788. 
- J. Melitz, "Friedman and Machlup on the significance of testing economic 

assumptions," Journal of Political Economy, (1965), 73, pp.37-60.  
- B. Caldwell, "A critique of Firedman's methodological instrumentalism," Southern 

Economic Journal, (1980), 47, pp.366-74. 
- Lawrence A. Boland, "Friedman's methodology vs conventional empiricism," in 

Boland, Critical Economic Methodology, (London: Routledge), 1996, pp.50.53. 

                                                                                                                             عمل گرایی و توصیف گرایی روش شناختی پل ساموئلسون                                                  ) 4- 2- 1
  عمل گرایی روش شناختی ساموئلسون  §
  طبیعت توصیفی توضیحات علمی از دیدگاه ساموئلسون §
  اختی عمل گرا و توصیفی ساموئلسون انتقادات وارده بر روش شن §

  :منابع فارسی و انگلیسی

- P. A.  Samuelson, "Theory and Realism: A Reply," American Economic Review," vol. 
54 (1964), pp.734-9. 

- P. A. Samuelson, "Economic Forecasting and Science," Michigan Quarterly Review, 
vol. 54 (1965), pp.274-80. 

- S. Wong, "The F-Twist and the Methodology of Paul Samuelson," American Economic 
Review, vol. 62. (1978), pp.61-89. 
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  ش به روش شناسی اقتصادابطالی دان -نظریه حدسیمعرفی : بخش دوم
ابطالی دانش به روش شناسی علم اقتصاد که در دهه هاي -بخش دوم براي توضیح نحوه معرفی نظریه حدسی

صورت گرفت ابتدا به انتقادات این تظریه به فلسفه پوزیتویسم منطقی اشاره میکند و سپس بر            1960و  1950
ابطالی –آنچه نظریه حدسی . د متمرکز میشودابطالی دانش که توسط کارل پاپر ارایه ش-استدالال ت نظریه حدسی

از —نیز معروف است Non-Justificationist Theory of Knowledge)(که به نظریه نا توجیه گرایانه دانش –-
مشاهدات . پوزیتویسم فلسفی متمایز میکند این استدالل است که فرضیه هاي علمی را نمیتوان اثبات با تایید کرد

سپس . تنها میتواند براي ابطال و نه توجیه فرضیه هاي علمی بکار روند) و نه استقرایی(اسی در قالب استدالل قی
- به چگونگی ورود نظریه حدسیبا اشاره به نقش روش شناسانی مانند مارك بلوگ و تریس هاجیسون این بخش 

ابطال گرایی تجربی این بخش چنین نتیجه گیري میکند در حالی که . میپردازدابطالی به روش شناسی اقتصاد 
عنصر مهمی را در نظریه ناتوجیه گرایانه دانش پاپر دارد؛ روش شناسانی که به معرفی این رویکرد به اقتصاد 

             .ضرورتی که در بخش چهارم بدان اشاره میشود. پرداخته اند به جوهره اصلی نظریه مذکور توجه کافی نکرده اند
  Conjectural Theory of Knowledge)(  ابطالی دانش- نظریه حدسی ) 1- 2

  قیاسی تبیین علمی-مدل فرضی §
 قیاسی به عنوان منطق نظري نقدل استدال §
 قیاسی تبیین- رضیشواهد تجربی  در مدل ف کارکرد §
  و متافیزیک تجربی تمیز علم مالك: در چارچوب استدالل قیاسی تجربی ابطال §

  :منابع فارسی و انگلیسی
  1368) شرکت سهامی انتشار:تهران (، ترجمه احمد آرام ابطالهاحدسها و کارل پوپر،  -
 1370) انتشارات علمی وفرهنگی: رانته(،ترجمه سیدحسین کمالی ،منطق اکتشاف علمی کارل پوپر -
 .75- 45،صص  1389،فلسفه علم در قرن بیستمدر گیلیس،  اییدانالد گیلیس، نقد پوپر بر استقراگر -
 1387) نشر فرهنگ معاصر: تهران(ترجمه هومن پناهنده، ، فلسفه علمسمیرا کاشا،  -

- Karl R., Popper, "The Logic of the Social Sciences, " in Karl Popper, In  Search of a 
Better World, Lectures and essays from thirty years, transl. Laura J. Bennett, (London 
and New York: Routledge) 1992, 64-81  

- A. C. Michalos, The Popper-Carnap Controversy (The Hague: Mar nus Nijhoff) 1971.   
- Alan. Ryan, The Philosophy of Social Sciences, (London: Macmillan),1970.   
- Bruce Caldwell, Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century, 

(London: Unwin Hyman) 1991. 
- Karl, R. Popper, "The Demarcation between Science and metaphysics," in Popper, 

Conjectures and Refutations, (New York: Basic Books), 1965. 
- Karl, R. Popper, " Conjectural Knowledge: My Solution to the Problem of Induction, " 

in Popper, Objective Knowledge, (Oxford: Clarendon Press), 1972. 
- J. Agassi, "Corroboration versus Induction," British Journal for the Philosophy of 

Science, (1959), 9, pp.311-317. 
- M. Gardner, "On the fabric of inductive logic, and some probability paradoxes," 

Scien fic American, (1976), 234, pp.119-124. 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


۵ 
 

  به روش شناسی اقتصادابطالی دانش - نظریه حدسیمعرفی  ) 2- 2
  اقتصاد ابطال گرا در علم ترنس هاجیسون و روش شناسی §
 ابطال گرایی تجربی در قابل تایید پذیري تجري §
 گ و ابطال گرایی روش شناختی در اقتصادمارك بال §
  کاربرد نظریه حدسی دانش به ابطال پذیري تجربیمحدود کردن  §

 :منابع فارسی و انگلیسی

- John Hart, "Terence Hutchison and the Introduction of Popper's Falsifiability 
Criterion to Economics" Journal of Economic Methodology, (2011)18 (4),pp .409-426. 

- L. A. Boland, Critical Economic Methodology, (London: Routledge), 1996. 
- D. Hands, "Karl Popper and economic methodology," Economic and Philosophy, 

(1985), (1), pp.83-99. 
- Mark Blaug, The Methodology of Economics,(UK: Cambridge University Press) 1990. 

 
  روش شناسی اقتصاد رادایمی و برنامه هاي پژوهشی درپا هاي کاربرد هاي نظریه : بخش سوم

نظریه پارادایمی توماس کوهن و یعنی —با توضیح دو نظریه مهم دانش در نیمه دوم قرن بیستمسوم بخش 
 1970از دهه  به استفاده روش شناسی اقتصاد از این نظریه ها —نظریه برنامه هاي پژوهش علمی ایمره الکاتوش

مسایل، فروض  رهاي مشترك  دراز باو اي در چاچوب مجموعهرا علمی  هايفعالیتنظریه پارادایمی  .دازدمیپربه بعد 
معرفی یک انقالب علمی  به عنوان انهاتغییر  و ه در یک دوره زمانی شکل گرفته تحلیل میکند کو روشهاي تحقیق 

امه چند برن شناسی برنامه هاي پژوهش علمی اما در روش. از سازو کارهاي عقالیی تبعیت نمیکند که میکند
را به کمک معیارهاي عقالیی  ه شکل داده که میتوان آنهافضاي فعالیتهاي علمی را در یک رشت پژوهشی رقیب 

اقتصاد در طول شکل گیري و توسعه خود  زد که علمبخش سوم به بررسی این سئوال میپردا. وتجریی مقایسه کرد
پیروي کرده است؟ این بخش به تحلیلهاي آن شی عه دانش یا از الگوي برنامه هاي پژوتوس از الگوي پارادایمی

  .اشاره میکندخصوص این در --اسپارو التسیسبالگ و مانند مارك  -- علم اقتصادروش شناسان 
  
   tific KnowledgeScienView of  (Paradigmic( ی دانشپارادیم نظریه) 1- 3

  "علمی پارادایم"مفهوم  §
  علمی یک پارادایماي  هاي متافیزیکی، جامعه شناختی و سازهالیه  §
 غالب علمی  در چارچوب یک پارادایم "علم نرمال" کارکرد §
  ابطال گرایی تجربی محدودیت: علمیتغییر پارادایمهاي غیر عقالیی مکانیزمهاي  §
  انقالبهاي علمیوقوع شرایط اجتماعی در تغییر نقش  §

  :منابع فارسی و انگلیسی
 1383) نشر قصه: تهران(ترجمه عباس طاهري ، ، ، ساختار انقالبهاي علمیکوهن. استوماس  -

- M. Masterman, "The Nature of a Paradigm," in Lakatos and Musgrave (eds.) Criticism 
and Growth of Knowledge, (UK: 1970), pp.50-89. 

- S. Toulmin, "Does the Distinction between Normal and Revolutionary Science Hold 
Water?" in Lakatos and Musgrave (eds.) Criticism and Growth of Knowledge, (UK: 
1970), pp.39-47. 

- Tomas S. Kuhn, "Logic of Discovery or Psychology of Research? Reflections on my 
critics, " in Lakatos and Musgrave (eds.) Criticism and Growth of Knowledge, (UK: 
1970), pp.1-23. 
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  Scientific Research Programs Methodology)( علمی پژوهش هايبرنامهروش شناسی نظریه  ) 2- 3

  برنامه هاي پژوهشی رقیب در مقابل یک پارادایم علمی غالبچند  §
 ل گرایی دگماتیک به سوي ابطال گرایی هوشمندانهعبور از ابطا §
 هسته مقاوم  و کمربند محافظ: برنامه پژوهش علمی اساسیمفاهیم  §
 علمی برنامه پژوهشیو ایجابی براي یک راهبرد سلبی  §
  پژوهش علمی پیشرو یا پس رو بودن یک برنامه هايمالک §
   برنامه هاي پژوهش علمی متقابل امکان یادگیري §

  :منابع فارسی و انگلیسی
پیشرفت ، رکود یا انحطاط؟ درآمدي بر روش شناسی علم : علم اقتصادجانسون، .گالس و و. س. ج -

 .1373) انتشارات فالحت ایران :اصفهان(، محسن غالمی رنانی ترجمهاقتصاد، 
- Imre Lakatos and Alan Musgrave (eds.) "Falsification and Methodology of Scientific 

Research Programmes," in Lakatos and Musgrave, Criticism and Growth of 
Knowledge, (UK: Cambridge University Press: 1970), pp.91-196. 

- K. Gavroglu, Y. Goudaroulis and Pantelis Nicolacopoulos, (eds.)  Imre Lakatos and 
Theories of Scientific Change, (London: Kluwer Academic Pablica on), 1989. 

- Ian Hacleing, "Imre Lakatos' Philosophy of Science," British Journal for the Philosophy 
of Science, vol. 30 (1979),pp.381-402. 

- Duglas W. Hands, "Second Thought on Lakatos," History of Political Economy, vol.17, 
no.1 (1985), pp.105-166. 

  ياقتصاددانش نظریه پارادایمی دانش و تحلیل انقالبهاي علمی در  )3- 3
  اقتصادعلم توسعه روند چارچوب کاربرد نظریه پارادایمی براي توصیف  §
  اقتصاد نئوکالسیکی به عنوان یک انقالب علمی؟گذار از اقتصاد کالسیکی به  §
 اقتصاد علمو توسعه  انقالب کینزي  §
  در دانش اقتصاديعلمی آلترناتیوهاي دیگر انقالب  §
  اقتصاد کارایی نظریه پارادایمی در توضیح پیشرفتهاي کلیدي در علم §

  :منابع فارسی و انگلیسی
، ترجمه غالمرضا آزاد شناختی اقتصاد کینزبررسی جنبه هاي روش پسران و تونی الوسون، هاشم  -

 .1376) انشارات آگاه: تهران( ، )ارمکی(
موسسه عالی پژوهش در :  تهران( ، مقدمه اي بر معرفت شناسی علم اقتصادموسی غنی نژاد اهري،  -

 .1376) برنامه ریزي و توسعه
- John B. Davis, "The turn in economics and the turn in economic methodology," 

Journal of Economic Methodology, (2007)14:3, pp.275-290. 
- J. Davis, "Economic Methodology since Kuhn," in Samuels, J. Biddle and J. Davis 

(eds.), The Blackwell Companion to the History of Economic Thought, (Oxford 
University: Blackwell), (2003),pp.571-87. 

- Mark Blaug, "Kuhn versus Lakatos, or pradiagms versus research programs in the 
history of economics," History of Political Economy, (1975), vol. 7, (4), pp.399-433. 
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- S. J. Latsis, "Situational Determinism in Economics," British Journal of the Philosophy 
of Science, (1972), vol.23.   

- A. W. Coats, "Is There a 'Structure of Scientific Revolutions' in Economics?" Kyklos, 
vol. 22 (1969), pp.289-96. 

- M. Devroey, "The Transition from Classical to Neoclassical Economics: A Scientific 
Revolution," Journal of Economic Issues," vol. 9 (1975), pp.415-39.  

- D. Dillard, "Revolution in Economic Theory," Southern Economic Journal, vol.44 
(1978), pp.705-24. 

- T. Hutchison, "On Revolutions and Progress in Economic Knowledge," (Cambridge: 
Cambridge University Press) 1978. 

- R. Stanfield, "Kuhnian Scientific Revolution and the Keynesian Revolution," Journal 
of Economic Issues, vol. 8 (1974), pp.97-107. 

- M. Bronfenbrenner, "The Structure of Revolution in Economic Thought," History of 
Political Economy, (1971), vol (3). 

  در اقتصادتحلیل برنامه هاي پژوهشی علمی  و علمیپژوهش  يهانظریه برنامه   )4- 3
  پیشرفت دانش اقتصاديچارچوب استفاده از نظریه برنامه هاي علمی در تحلیل  §
  کالسیکی و روش شناسی برنامه هاي پژوهش علمیاقتصاد نئو §
  دیدگاه نظریه برنامه هاي علمی ازجدید کینزي پیش رو یا پس رد بودن اقتصاد  §
  کارایی نظریه برنامه هاي علمی در توضیح تعامل بین برنامه هاي رقیب در اقتصاد §

  :منابع فارسی و انگلیسی
پیشرفت ، رکود یا انحطاط؟ درآمدي بر روش شناسی علم : علم اقتصادجانسون، . گالس و و. س.ج  -

  1373)انتشارات فالحت ایران:اصفهان(، مترجم محسن غالمی رنانیاقتصاد، 
، ترجمه غالمرضا آزاد روش شناختی اقتصاد کینز بررسی جنبه هاي، الوسون پسران و تونیهاشم  -

 1376) انشارات آگاه: تهران(، )ارمکی(
- Uskali, Maki, "Method and appraisal in economics, 1976-2006," Journal of Economic 

Methodology, (2008), vol.15 (4), pp.409-423. 
- H. Kincaid, and D. Ross, Oxford Handbook of the Philosophy of Economics, (Oxford: 

Oxford University Press), 2009. 
- M. Blaug, "Kuhn versus Lakatos, or paradigms versus research programmes in the 

history of economics," History of Poli cal Economy, (1975), 7, pp.399-433. 
- B. Caldwell, "The methodology of scientific research programmes in economics: 

criticisms and conjectures," in G. Shaw (ed.), Essay in Honour of Mark Blaug                 
(Aldershot: Edward Elgar), 1991, pp.95-107. 

- A. Rosenberg, "Lakatosian Consolations for Economists," Economic and Philosophy, 
(1986), (2), pp.127-139. 

- William M. Dugger, "Methodological Differences between Institutional and 
Neoclassical Economics," Journal of Economic Issues, vol. xiii, (1979) (4), pp.899-909. 

- Douglas. Hands, "The Methodology of Economic Research Programmes, Philosophy 
of the Social Sciences, (1979), 9, pp.293-303. 

- E. K. Brown, "The Neoclassical and Post-Keynesian Research Programs: The 
Methodological Issues," Review of Social Economy, (1981), 39 (2), pp.111-132. 
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  و نوسازي روش شناسی علم اقتصاد )Justificationist)-Nonفلسفه علم  نا توجیه گرا :  بخش چهارم
ابطالی دانش استدالل میکند که کاربرد این نظریه در روش شناسی -چهارم با بازگشتی به نظریه حدسیبخش 

اقتصاد دچار کاستیهایی بوده که میتواند با تاکید بر عنصر کلیدي نا توجیه گرایی در این فلسفه علم رفع شده و به 
با تمرکز بر  دانش ابطالی-ه حدسیاز نظریاین بخش . توسعه روش شناسی علم اقتصاد کمک به سزایی کند

دالیل ناکارآمدیهاي نظریه هاي پارادایمی و برنامه هاي علمی را در  آن استفاده میکند تا "نا توجیه گراي"جوهره 
بعالوه، توجه به این جوهره زمینه یک تحول در روش . تحلیل روند پیشرفت دانش اقتصادي را آشکار سازد

د که در آن در حالیکه از یافته هاي نظریه هاي پارادایمی و برنامه هاي علمی  در شناسی اقتصاد را فراهم میآور
  .توضیح شکل گیري و توسعه دانش اقتصاددي استفاده میشود از محدودیتهاي آنها متاثر نمیشود

 "نا توجیه گرا "پژوهشی از دیدگاه فلسفه علم  پارادایمی و برنامه هاي نقد نظریه هاي ) 4-1 

  در نظریه برنامه هاي پژوهش علمیال ناپذیري هسته هاي مقاوم مسئله ابط §
ناتوانی نظریه ساختار انقالبهاي علمی در توضیح مکانیزمهاي عقالیی انقالبهاي علمی                                                 §
 منطقیامکان نقد هسته هاي مقاوم برنامه هاي پژوهشی و  §
  هسته هاي مقاوم مداوم توضیح سازو کار عقالیی انقالبهاي علمی از  طریق نقد  §

  :منابع فارسی و انگلیسی
موسسه عالی پژوهش در :  تهران( ، مقدمه اي بر معرفت شناسی علم اقتصادموسی غنی نژاد اهري،  -

  1376) برنامه ریزي و توسعه
- L. A. Boland, "Dealing with Popper in Economic Methodology," Philosophy of the 

Social Sciences, (2003), 33, pp.479-495. 
- J. Agassi, "A touch of malice: A review essay, " Philosophy of the Social Sciences, 

(2002), 32, pp.107-119. 
- D.W. Hands, "Popper and Lakatos in economic methodology," in M. Gustafsson and 

C. Knudson (eds.), Rationality, Institutions, and Economic Methodology, (London: 
Routledge), (1993), pp.61-75. 

- Karl R. Popper, "Normal Science and Its Dangers," in Lakatos and Musgrave, Criticism 
and Growth of Knowledge, (UK: Cambridge University Press: 1970), pp.51-58. 

- J. W. Watkins, "Against Normal Science," in Lakatos and Musgrave, Criticism and 
Growth of Knowledge, (UK: Cambridge University Press: 1970), pp.25-37. 

- M. Bunge (ed.),The Critical Approach to Science and Philosophy, (New York: The Free 
Press) 1964. 

- Bruce Caldwell, The Philosophy and Methodology of Economics, (Aldershot: Edward 
Elgar), 1993. 

  روش شناسی علم اقتصادمحدودیت دانش، فلسفه نا توجیه گرا و نوسازي  ) 2- 4
  ناسی اقتصاد نئوکالسیکیدانش و عقالنیت اقتصادي و روش ش §
 جدیدعدم قطعیت و دانش محدود در روش شناسی اقتصاد کینزي  §
             روش شناسی اقتصاد اتریشی  نقش کلیدي فرضیه غفلت انسانی در  §
  جدید کینزيبین اقتصاد نئوکالسیکی و اقتصادقلم رویی : یاختی اقتصاد نئو اتریشنروش ش §
  انسانی دانشوجیه گرا و محدویت فلسفه نا ت §
  علم و روش شناسی اقتصادک در فلسفه هایفون پاپر و کارل تفاوتهاي  §
  در روش شناسی علم اقتصاد  د وکاربرد فلسفه نا توجیه گرانالورنس بوال §
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  :منابع فارسی و انگلیسی
موسسه عالی پژوهش در :  تهران( ، مقدمه اي بر معرفت شناسی علم اقتصادموسی غنی نژاد اهري،  -

 1376) ریزي و توسعهبرنامه 
، ترجمه غالمرضا آزاد بررسی جنبه هاي روش شناختی اقتصاد کینزپسران و تونی الوسون، هاشم  -

  1376) انشارات آگاه: تهران (، )ارمکی(
 

- L. A. Boland, "Dealing with Popper in Economic Methodology," Philosophy of the 
Social Sciences, (2003), 33, pp.479-495. 

- L. A. Boland, The Foundations of Economic Method, (London: Allen & Unwin), 2003. 
- L. A. Boland, Critical Economic Methodology, (London: Routledge), 1996. 
- K. Kalppholz and J. Agassi, "Methodological Prescriptions in Economics," Economica, 

1959, vol. 26, no. 101, pp.60-74. 
- R. N. Langlois, "Knowledge and Rationality in the Austrian School," Eastern Economic 

Journal, (1985), vol 9. pp.309-330. 
- L. A. Boland, "Time in Economics vs Economics in Time: The 'Hayek Problem," 

Canadian Journal of Economics, (1978), vol. 11, pp.340-363. 
- R. Sugden, "Rational economic man revisited" Journal of Economic Methodology 

(2009), vol19 (4), pp.422.422. 
- D. F. Gordon, "The Role of History of Thought in the Understanding of Modern 

Economic Theory," American Economic Review, (1965), vol. 55, pp.119-127.  
- D. Hands, "Karl Popper and economic methodology," Economics and philosophy, 

(1985), (1), pp.83-99. 
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