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 صَسیػبصیدسسیبظیبت

 هقذهِ

 هٌتقذیيٍسٍدسیبظیبتثِاقتصبد

 هَافقیيٍسٍدسیبظیبت

قیبػی-ًظبمصَسی  

 ٍسٍدسیبظیبتثِاقتصبد

 صَسیػبصیدساقتصبد

ِگیشی  ًتید



 اقتصبدّوچَىفیضیکاختوبػیٍفیضیکچًَبىاقتصبدؼجیؼت

 .اصصهبًیکِاقتصبدثِػٌَاىیکػلنهؽشحؿذُثبکبسثشدسیبظیبتّوشاُثَدُاػت

 ًقؾسیبظیداًبىٍهٌْذػبىدستکبهلتئَسیاقتصبدیٍدستذٍیيگشایؾاقتصبدسیبظی

 سیـِدسسٍیکشدیداسدکِّوِػلَماًؼبًیساهیخَاّذفیضیکیکٌذ،

 کٌتخبهؼِؿٌبػیساثبًگبُفیضیکیًگبُهیکشد



ثحشاىدساقتصبدثخبؼشایياػتکِ  :خًَض
هبداًؾتبسیخ،خبهؼِؿٌبػی،ٍفلؼفِساثب

ٍساُحلایيثحشاى.اقتصبدهخلَغکشدُاین
 .ایياػتکِهباقتصبدساتکیِتکیِکٌین

ّیچاقتصبدداًیکٍِاقؼبًاقتصبدداىثبؿذًقؾتؼییيکٌٌذُایدس
خًَضیکسیبظیداىثَد،کَسًَ.ػبختياقتصبدسیبظیًذاؿتِاػت

سیبظیخَاًذٍالشاعسیبظیخَاًذٍثؼذهٌؽقٍثؼذهٌْذػیؿیوی،
 .ّنیکهٌْذعثَدپبستٍَثؼذهٌْذػیهؼذى،

سیبظیػبصیاقتصبدتکثؼذیکشدىاقتصبددسهقبثلچٌذثؼذی
 ػبصیهبسکؼیؼن



ٍثشٍتدس هفَْماسصؽ
ثِ   اقتصبدهبسکغتجذیل

 هفَْمسًحٍلزتٍهؽلَثیت

 ؼجقِحزفٍفشدخبیگضیي

ًتیدِچٌیيکبسیایياػتکِتوبمهؽبلؼبتتبسیخیدس
ساثؽِثباسصؽکِثِصَستاسصؽاظبفیٍاػتثوبسهؽشح

.هیؿَدثیسثػهیؿًَذ  



ثِاقتصبدلضٍهباػتجبسػلویثشایسیبظیبت،
ّوشاًُذاسد،صیشاػلویثَدىثِاًؼدبمٍ
سٍؿوٌذیٍػبصگبسیهحتَاٍداساثَدى
 قبثلیتثشسػیٍغیشخبًتداساًِثَدى

اصًقؽًِظش)الگَّبیصیجبٍػبصگبسی
ثذػتدّذ،اهبقبدسثِحلٍ(سیبظی

فصلّیچهـکلٍاقؼیدساقتصبد
.ًجبؿذ  

کبسثشدسیبظیبتدساقتصبد
ػَْلتٍدقتهیآٍسد،ٍلیًوی
تَاًذثِهذلْبیاقتصبدیحقیقت،
دسػتی،صذاقتٍؿفبفیتػؽب

 کٌذ



ایشٍیٌگفیـش)ثشخیاصػٌبصشاقتصبدی،قبثلیتکویؿذىًذاسًذ
کِهَلفاٍلیيکتبةاقتصبدسیبظیًیضهحؼَةهیؿَد،تصشیح
هیکٌذ،تبتئَسیاقتصبدی،هٌدشثِتدضیٍِتحلیلکویًـَدثی

 (.فبیذُاػتٍسیبظیبتایيقذستتحلیلساداسد

سٍؿْبیآهبسی:اقتصبد،فیضیکًخَاّذؿذ
ٍسیبظیخبًـیيتوبهیاهَستَصیفیدس

   .اقتصبدًخَاٌّذؿذ



هؼبئلهشثَغ:اًفکبکاصٍاقؼیت
ثًِْبدّبٍٍاقؼیتّبیاقتصبدی

ٍاختوبػیدادُّبیکیفی
ّؼتٌذکِقبثلثیبىثِاػذاد

دًیبیٍاقؼیاصاسصؽّب،.ًیؼتٌذ
ٌّدبسّب،ًْبدّب،دیي،ًضاع،

تـکیلؿذُاػتکِ...تبسیخٍ
ایيهفبّینثِػبدگیدستَس

 .اػذادًویایٌذ
اص:تؼیّيگشاییًٍفیآصادی

خولِهحذٍدیتّبیراتیکِ
هیتَاىثشایسیبظیبتثشؿوشد
ایياػتکِاػتذالالتسیبظی
اصخجشیتشیياًَاعاػتذالل

 .اػت

کویّتگشاییهحطٍغفلتاص
:ٍخَُکیفیحیبتاقتصبدی

ُّبییکًِتَاًٌذثِکویّت داد
تجذیلؿًَذهتؼلقؿٌبػبییٍ

تحقیقدسػلناقتصبدقشاس
 .ًویگیشًذ



ًقذّبیٍاسدُثِآهَصؽ
اقتصبدهتؼبسفثَاػؽِ
:فشهبلیؼندساقتصبد  

دسحَصُآهَصؽاقتصبد
ًئَکالػیکدسهحیػّبی
آکبدهیکثٍِاػؽِافشاغ

اػتفبدُاصسٍؽّبی
سیبظیدساقتصبدٍاسد

ُاًذپشداختِهیؿَد  .کشد

«صهیٌِسٍؽ»دسٍػیکِدس
اسائٍِتجلیغهیؿَدصشفبً
هجبحثیدسصهیٌِکبسثشد

سیبظیاػتهذلّبیاقتصبدی
. 

-تجذیلسیبظیبتثِّذف
 .غبیتهقبالتٍپظٍّؾّب



 سیبظیبتاثضاساػت،سیبظیبتهذػیٍسٍددسػلَماختوبػیًیؼت – 1

هٌبفغ.سیبظیبتاگشثِػٌَاىیکاثضاسػلویهَسداػتفبدُاقتصبدقشاسگیشدٍثِصَستیػبصگبسثبهبّیتخَدٍاّذافاقتصبدیهالحظِؿَد
 .ثؼیبسصیبدیدساقتصبدداسد

اگشسیبظیبتثِػٌَاىیکاثضاسدساقتصبدثکبسسٍد،هیتَاًذکبساییهؽبلؼبتهشثَؼِساثبالثجشد. 

سیبظیبتدسػلَماختوبػیکِدسقبلتآًْب،سفتبساًؼبًیٍاختوبػیهحَساصلیاػت،کبسثشدیصیبدیًذاسد.

 سیبظیبتثبیذٍهیتَاًذپبػخگَهؼبئلاختوبػیؿَد-2 

 فَىًَیويًٍظشیِثبصیّب•

• Theory of Games and Economic Behavior:    کتاب  

• THE MATHEMATICAL METHOD IN ECONOMICS :فصل ايل  



ًُبهِفلؼفِغشةثلکَل»صَسیگشاییدس• ثِػٌَاىًَػیاصفلؼفِ»:چٌیيتؼشیفؿذُاػت«ٍاط
ُّبهیداًذ ُّبداسایقبػذٍُ.سیبظیبت،دیذگبّیاػتکِداًؾسیبظیسایکًظبمصَسیاصگضاس ایيگضاس

ٍسیبظیبت،هؼشفتثِایياػتکِکذام.فشهَلفبقذهؼٌبّؼتٌذ،یؼٌیتَػػقَاػذثبثتیػولهیکٌٌذ
ثشایاظْبسٍخَدَّیتّبیاًتضاػی.فشهَلّبساهیتَاىثباػتفبدُاصآکؼیَمّبٍقَاػذثِدػتآٍسد

 2004:268ثًَیيٍیَ،)ّیچًیبصیًیؼتکِثٍِسایًوبدّبٍقَاػذتشکیتثشٍین

 صَسیگشایی

هْنتشیياػتفبدُاصسٍؽآکؼیَهبتیکساثبیذاصقشى-اقلیذعٍاسؿویذعًظبمّبیقیبػیاصاحکبم•
ِّبتَػػخشجکبًتَس-ًَصدّنهیالدی  ًظشیِهدوَػ

 ذسصَسیگشاییسیبظیپدیَیذّیلجشت•

 سیـِّبیصَسگشایی

چیضیکِثتَاًذهَظَعتفکشػلویثبؿذٍاثؼتِثِسٍؽآکؼیَهبتیکخَاّذثَد،ٍثذیي:ّیلجشت•
 ثٌذیًظشیِثشػذثِؼَسغیشهؼتقینٍاثؼتِثِسیبظیبتخَاّذثَدتشتیتثٌِّگبهیکِثِهشحلِصَست

 گیشدپشتَسٍؽآکؼیَهبتیک،سیبظیبتًقؾسّجشیػلنساثِػْذُهی•

 صَسیگشاییٍسیبظیبت

 هحل دعوا نظام صوری گرایی و قیاسی گرایی! ریاضیات نه
 :صوری گرایی  -1



 نظام قیاسی یا آکسیوهاتیک-2

«اػتذاللّبیهَسداػتفبدُػلن (اػتقشاء)«اػتذاللاػتقشائی»ٍ(قیبع)«اػتذاللقیبػی 

اػتذاللقیبػی،ػیشاصکلیثِخضئیاػتًٍتیدِظشٍستبًاصهقذهبتاػتخشاجهیؿَد،یؼٌیاػتٌتبجظشٍسی•
 .اػت

 ػبختبسػلَمقیبػیدسػبلیتشیيٍکبهلتشیيصَستخَد،داسایػبختبسیٌّذػیٍآکؼیَهبتیکاػت
ِثٌذیػلَمثشهجٌبی سٍؽ»ؼجق

اًدبمؿَد«تحلیل  

ُّباػتکِتَػػیکػیؼتناصهٌؽقیبیکًظشیِ»،«اصلهَظَع»یب«آکؼیَم»هٌظَساص• یکػعَاصهدوَػِهٌتخجیاصگضاس
ُّبیدیگش،کِتَػػػیؼتنیبًظشیِثشدسػتیآًْبصحِگزاسدُهیؿَد،.«دسػتفشضهیؿَد دسایيػیؼتنیبًظشیِ،توبمگضاس
ُّبیاػتٌتبجؿذُ،.قبثلاػتٌتبجّؼتٌذ  .گفتِهیؿَد«ًظشیِ»یآىًظبمیب«قعبیب»ثِایيگضاس

 :گضاسُّبدسػلناقتصبد تبلیفی-تحلیلی

 سٍؽتحلیلقیبػیٍآگضیَهبتیک           اصتدشثِگشفتًِـذُاػت           پیـیٌییبتحلیلی•

     سٍؽتحلیلاػتقشایی             هجتٌیثشتدشثِاػت             پؼیٌییبتبلیفی•



:فرهالیسن و اقتصاد
ناى بدیهی تلقی هی شود که هیچ گاه هورد پرسش اقتصاد جریاى هتعارف یک ویژگی اصلی دارد که بسیار حیاتی است، و آنچ

 صوری از هوضوعات-و آى چیسی نیست جس بیاى قیاسی. قرار نوی گیرد

-اػتَساتهیلٍقیبػیگشاییدسػلناقتصبد
 (mill’s problem)هـکلهیل

هبسکثالگظَْسپبسداینخذیذیدسػلن
ّبیپغاصخٌگخْبًیاقتصبدسادسػبل

پبساداین»دٍمخبؼشًـبىػبختِاػتٍآىسا
 .ًبهیذُاػت«(صَسیگشایی)گشاییصَسی

ثکّبٍعافضایؾاػتفبدُاصخجشسادسهقبالت
دسصذدسد10ِّدٍهدلِپیـشٍاقتصبدیاص

گضاسؽ1980دسصذدسد75ِّث1930ِ
 هیکٌذ



:فرهالیسن و اقتصاد
ناى بدیهی تلقی هی شود که هیچ گاه هورد پرسش اقتصاد جریاى هتعارف یک ویژگی اصلی دارد که بسیار حیاتی است، و آنچ

 صوری از هوضوعات-و آى چیسی نیست جس بیاى قیاسی. قرار نوی گیرد

اػتقبدثِسٍیکشدآکؼیَهبتیکثِهٌضلِسٍؿیدقیقثشایکـف
گشاییّیلجشتٍکٌٌذُثؼػؼشحصَسیهؼشفتػلویتَخیِ

ّبیػلویاصقجیلفیضیکٍسٍیکشدآکؼیَهبتیکثِدیگشحَصُ
 (.2002،90ٍیٌتشاة،)ّوچٌیيػلناقتصبدثَد

گشاییٍسٍیکشدثشداؿتّیلجشتیاصصَسی
آکؼیَهبتیکثَػیلِؿبگشدّیلجشت،فَىًَیويثب

ًظشیِ»ٍهتؼبقجبًکتبة«ًظشیِسؿذ»(1937)هقبلِ
 .ٍاسداقتصبدؿذ«ثبصی



:فرهالیسن و اقتصاد
ناى بدیهی تلقی هی شود که هیچ گاه هورد پرسش اقتصاد جریاى هتعارف یک ویژگی اصلی دارد که بسیار حیاتی است، و آنچ

 صوری از هوضوعات-و آى چیسی نیست جس بیاى قیاسی. قرار نوی گیرد

حقکبهلی»فَىًَیويًیضثِتؼجیشدثشًٍظشیِثبصی
ثشگشدىدقتػلویدسًظشیِاقتصبدیٍ

 .ػبصیایيداًؾداسدآکؼیَهبتیک

ثشداؿتثَسثبکیاصسٍیکشدآکؼیَهبتیکتَػػدثشٍ
ٍاسدػلناقتصبدگشدیذ«ًظشیِاسصؽ»ثبکتبة

سٍیکشدثَسثبکیهَسدحوبیتدثشٍهؼتقذثِثؼػ)
 (گشاییدسػلناقتصبدثَدافشاؼیٍؿذیذصَسی



صوری گرایی در اقتصاد-قیاسی 

صًري گرايي در مفًُم يسيع آن در استدالل رياضي تر اساس تصريح 
گسارٌ َايي َستىد غير مشتق از  آکسيًم َا. فريض استًار است

 گسارٌ َاي ديگر ي معمًالً فريض، ي گسارٌ َايي کٍ از آوُا تٍ دست 
 .  مي آيىد، قضايا يا وتايج خًاودٌ مي شًود

(2تؼبسیفٍاصَلٍظغهیؿًَذ،ػپغ(1سٍؽآگضیَهبتیک
خلقگضاسُّبی(3.قیبعػٌبصشاصلیػیؼتناًدبمهیگیشد

 قبًَىگًَِ

قَاًیياصاکؼیَمّبییاػتخشاجهیؿًَذکِصحتؿبىاص
.تؼشیفؿبى

ثشسٍیتختِػیبُّوِچیضساثِخَثیتجییيٍپیؾثیٌیهی
کٌٌذ،اهبایيکِچقذسثبٍاقؼیتاقتصبدیهؽبثقتداسًذ،چیضی

 ًیؼتکِهَسدتَخِقشاسگیشًذ

تر حسة کفايت تجرتي مًرد سًال ي ترديد قرار ( وظير عقالويت)آکسيًم َا
. ومي گيرد  

. فريض از امىيت کمتري در ايه خصًص ترخًردارود  

 فريض  ماوىد دارتست است



صوری گرایی در اقتصاد-قیاسی 

دقتػلویًیضثباػتفبدُاصهؼیبسّبی
دسًٍیاصقجیلػبصگبسیدسًٍیٍحتی

ؿذًٍِؿٌبختیتؼشیفهیهؼیبسّبیصیجبیی
دقتػلویهتشادفثب.تؽبثقثبٍاقؼیت

ػبصگبسی،دسخِاًتضاعٍهحطثَدىًظبم
 صَسیثَد

.پشػؾاصحقیقتهَظَػیتًذاسد
ّبیبفشٍظیّبثِهٌضلِفشظیِآگضیَم»

-اًذ،یبکـفؿذُّؼتٌذکِپزیشفتِؿذُ

ّبیدیگشیکِثشاًذثبایيّذفکِگضاسُ
 .آىّبداللتداسًذکـفؿًَذ

ػیؼتنآکؼیَهبتیکثِػٌَاىیککل
.تَاًذثیبًیسااصیکحقیقتثؼبصدًوی

تَاًذچیضیػیؼتنآکؼیَهبتیکًوی
ٍاقؼیساثیبىکٌذ،ثلکِتٌْبؿکلهوکٌی

کٌذکِثبیذاصاصًظبهیاصسٍاثػساثیبىهی
اؽّبیدسًٍیًظشسیبظیهؽبثقثبٍیظگی
 هَسدپظٍّؾقشاسگیشد



صوری گرایی در اقتصاد-قیاسی 

در يک سيستم آکسيومبتيک 
صحجت اس حقيقت و صدق و 

معىبست و صزفبً کذة ثي
سبسگبري درووي سيستم 

 موضوعيت

پبرادايم وئوکالسيک  اقتصبد 
وئوکالسيک را در قبلت گشاري 

گشاري --ٌبی تحليلی ثيبن می کىد
ٌبی مزتجً ثبالتز شزط معىی 

داری گشاري ٌبی مزتجً پبييه تز 
.است  

گشاري ٌب صدق درووی خود را 
اس اصول اوليً ای کً ثز آن ثىب 

.شدي اود کست می کىىد  

اعتجبر و معىبی خود را وً اس 
واقعيت اوضمبمی ثلکً اس اصول 
حبکم ثز اقتصبد وئوکالسيک می 

 گيزد

کتاب 

های خرد 

به طور 

 مثال


