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ABSTRACT
Despite the fact that Economics uses Mathematics more than
other social sciences for explanation and prediction, the
application of these methods in Economics has been faced with
serious objections. In the present study, while studying the
historical course and the theoretical foundations of the
application of mathematics in Economics, the most important
issues discussed from the viewpoints of advocates and
opponents of the mathematical method are discussed and the
results and consequences of this methodological approach are
explained. The result of the research suggests that mathematics
has helped Economics in areas such as modeling, internal
consistency, empirical testing, economic policy, and
facilitating scientific communication, but the limitations of
classical mathematics include criticisms such as extreme
simplicity, abstraction and the distance from reality, the
weakening of the empirical nature of the Economy, and the
elimination of the key elements of Economic analysis on
Economics. However, the Economists' tendency to new
branches of mathematics, such as game theory, chaos theory
and fuzzy logic, has greatly reduced the limitation of
elementary models and opened up a new approach to
Economics studies.
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چکیده

بهرغم اینکه اقتصاد بیش از سایر رشتههای علوم اجتماعی از ریاضیات برای تبیین و
پیشبینی بهره میبرد ،اما کاربرد این روشها در علم اقتصاااد ،با ملاتف های جدی
نیز روبه رو بوده ا س  .در تحقیق حا ضر ضمن برر سی سیر تاریلی و مبانی نظری
کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد ،به مهمترین مباحث مطرح شده از دیدگاه موافقان و
ملاتفان روش ریاضاای پرداهته ،نتایج و پیامدهای این رویکرد روششااناهتی تبیین
می گردد .نتیجه پژوهش حاکی از این اسااا که ریاضااایات ،علم اقتصااااد را در
زمینههایی از قبیل مدلسازی ،سازگاری درونی ،آزمونپذیری تجربی ،سیاس گذاری
اقت صادی و ت سهیل ارتباطات علمی ،یاری ب سیار نموده ا س  .این در حاتی ا س که
محدودی های موجود در ریاضاایات کیسااین ،انتقاداتی از قبیل ساااده سااازیهای
افراطی ،انتزاعی شدن و فا صله از واقعی  ،ت ضعیف ماهی تجربی اقت صاد و حذف
عنا صر کلیدی از تحلیل اقت صادی را متوجه علم اقت صاد نموده ا س  .با وجود این،
گرایش اقت صاددانان به شاهههای نوین ریا ضی همانند نظریه بازیها ،نظریه آ شوب
و منطق فازی تا حد بسیار زیادی توانسته ا س با کاهش دادن محدودی مدلهای
ابتدایی ،رهیاف نوینی در مطاتعات اقتصاد ریاضی بگشاید.
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 .1مقدمه

به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ،به طوری که

از جمله تحوالت عمده و چشمگیر در علم اقتصاد ،کاربرد

مهارتهای ریاضی پیششرط الزم برای شناخت

روزافزون ریاضیات و روشهای تجزیه و تحلیل مقداری

نظریههای اقتصادی معاصر و توسعه آنان است .پس از

است .استفاده از روشهای ریاضی برای تجزیه و تحلیل

جنگ جهانی دوم ،اقتصاد به وسیله صورتگرایی به سمت

مسائل اقتصادی ،به طور ویژه از قرن نوزدهم مورد توجه

وحدت در باورها ،مدلها ،نظریهها و توصیههای سیاستی

قرار گرفت .اقتصاد ریاضی ،شاخهای از علم اقتصاد همانند

حرکت کرد(سنت .)5 : 2013،بهرغم اینکه توجه و تأکید

تجارت بین الملل یا اقتصاد شهری نیست ،بلکه رویکردی

بر مدلسازیهای ریاضی ،مقدمات تکامل اقتصاد را به

روششناختی در تجزیه و تحلیل اقتصادی است .بحث و

عنوان یک علم مستقل فراهم آورد ،اما پس از گذشت

مجادله در زمینه کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد و نقد و

مدتی ،انتقادات نسبت به کاربرد روش ریاضی آغاز گشت

بررسی دقیق و موشکافانه این تعامل از جمله موضوعاتی

به طوری که در اواسط قرن بیستم این نگرانی بوجود آمد

است که تا به امروز نیز ادامه داشته و همواره محل نزاع

که صورتگرایی ریاضیاتی میتواند در تجزیه و

مکاتب اقتصادی بوده است.

تحلیلهای اقتصادی اخالل ایجاد کند .هر چند برخی

کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد ،طیف وسیعی از

اقتصاددانان معتقدند استفاده افراطی از ریاضیات عامل

ابزارهای ریاضی شامل نمودارها و روابط ساده جبری

ناکارآمدی اقتصاد مدرن است ،اما در مقابل ،برخی دیگر

گرفته تا پیچیدهترین آنها مانند نظریه فازی و تئوری آشوب

بر این باورند که کاربرد ریاضیات در اقتصاد ،عامل اصلی

را شامل میشود .اما با وجود استفاده وسیع اقتصاددانان از

توسعه دانش اقتصادی بوده است (تارکی.)2 : 2013 ،

روشهای ریاضی ،جای این پرسش وجود دارد که آیا علم

اگرچه نمیتوان پیشرفتهای علم اقتصاد در زمینههای

اقتصاد با توسل به ریاضیات توانسته به هدف تبیین و پیش

مختلفی چون اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی را انکار

بینی صحیح برسد ،یا اینکه ریاضیات خود حجابی برای

نمود ،اما یک زمینه پژوهشی وجود دارد که علم اقتصاد

درك واقعیتهای اقتصادی بوده است؟

رشد قابل توجهی در آن نداشته و آن بحثهای

بر این اساس ،تحقیق حاضر تالش نموده تا به مهمترین

روششناسی است (راجینا .)253 : 1989،بهرغم نقش ویژه

دالیل موافقان و مخالفان کاربرد ریاضیات در اقتصاد

روششناسی در علوم مختلف و بهویژه علم اقتصاد ،عدم

پرداخته و تبیین جامعی از دیدگاههای مختلف ارائه دهد.

رغبت جامعه علمی بدین مباحث نشان از عدم درك

بدین منظور در بخش اول ،پیشینه و علل کاربرد ریاضیات

جایگاه مهم و سرنوشتساز آن در نظریهپردازیهای

در اقتصاد تبیین شده است .بخش دوم ،مبانی نظری کاربرد

اقتصادی است .ریشه این عدم توجه را میتوان فاصله

روش ریاضی در مطالعات اقتصادی را مورد بحث قرار

گرفتن بیش از پیش اقتصاد از علوم اجتماعی و انسانی و

داده است .در بخش سوم به بررسی دیدگاه منتقدان روش

خصوصاً فلسفه دانست ،هر چند در سالهای اخیر

ریاضی پرداخته شده و در بخش چهارم نیز ،پاسخ

نظریهپردازانی به بحث و بررسی پیرامون مسائل

اقتصادانان به منتقدان کاربرد ریاضیات ارائه شده است.

روششناسی در علم اقتصاد پرداخته و زوایایی تاریکی از
روش پژوهش در اقتصاد را روشن نمودهاند.

 -2ادبیات موضوع

استفاده از ریاضیات در اقتصاد در طول  100سال گذشته
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 -1-2اقتصاد و ریاضیات در طول زمان

روششناسی علوم انسانی /س /25ش /98بهار 1398

نظریه ثروت" را در  1838منتشر نمود که از آن به تولد

انقالب نهاییگرایی به عنوان آغاز دوران اقتصاد

اقتصاد ریاضی کالسیک تعبیر میشود .نکته مهم و بحث

ریاضی کالسیک محسوب میشود .از دهه  1870و با ورود

برانگیز این است که هم کتاب سیوا و هم مباحث کورنو تا

حساب دیفرانسیل و انتگرال به فضای علم اقتصاد،

 30سال مورد توجه اقتصاددانان زمان واقع نشد ،تا اینکه

نظریههای اقتصادی به میزان قابل توجهی به سمت استفاده

جونز در  1871مباحث آنان را مورد توجه جامعه علمی

از روشهای ریاضی مبتنی بر اصول موضوعه پیش رفتند

قرار داد.

و کاربرد روشهای قیاسی-استنتاجی در نظریهپردازی

از دستاوردهای مباحث ریاضی کورنو ،معرفی توابع

اقتصادی مورد توجه قرار گرفت (لیکالزی و باسیل2004،

تقاضا به عنوان تابعی از قیمت ،چگونگی استفاده از فرض

 .)103 :بر خالف آدام اسمیت که در "ثروت ملل" هیچ

ثبات سایر شرایط در تحلیل تغییرات تابع تقاضا و

تمایز شدیدی بین علم اقتصاد و زمینههای اجتماعی آن

بکارگیری منحنیها در تحلیل مباحث نظری است

ایجاد نکرد ،اقتصاددانان قیاسگرای انتزاعی مانند ریکاردو

(اکالند .)195 : 1971،کورنو از جمله پیشگامانی بود که به

خالف این رویّه حرکت کردند .این دیدگاه در اواخر قرن

بحث عرضه و تقاضا پرداخت و از کشش تقاضا و هزینه

 19با یکدیگر مجادالت مختلفی داشتند و نتیجه این

نهایی بحث نموده است (پویو .)2 : 2012 ،کورنو با در

درگیریها با پیروزی انتزاعگرایان همراه بود و در قرن

نظر گرفتن رابطه ) D=F(pبرای تابع فروش و ) PF(pبرای

بیستم ،ریاضیات زبان رسمی علم اقتصاد گشت

آنچه اکنون تابع درآمد-کل مینامیم ،حساسیت تقاضا را

(فوالیو .)658 : 2004،جونز و والراس به عنوان پیشگامان

مطرح کرده است (بدون آنکه از این اصطالح نام ببرد) و

انقالب نهاییگرایی تالش نمودند ریشه قواعد اقتصادی را

نشان داد افزایش قیمت کاال ،بسته به اینکه تقاضا در مقابل

در رفتارهای انسانی جانمایی کنند و به وسیله ریاضیات

تغییرات قیمت انعطافپذیر یا غیر قابل انعطاف باشد،

نیوتنی و قواعد اصالت لذت ،نظریات اقتصادی را

ممکن است درآمد کل را افزایش یا کاهش دهد (بالگ،

مدلسازی نمایند (بویل و مک دونو.)24: 2017 ،

.)86 : 1375

برخی ویلیام پتی ( )1687-1623را به دلیل ابداع آنچه

خود آن را "حساب سیاسی" میخواند ،پیشگام استفاده از
ریاضی و آمار در نظریهپردازی اقتصادی میدانند و عدهای
نیز دکتر فرانسوا کنه ( )1694-1744رئیس مکتب

فرانسیس اجورث از جمله صاحبنظران دیگری بود
که نقش مهمی در ورود ریاضیات و آمار به اقتصاد ایفا

کرده است .تالش وی در معرفی "انسان به عنوان یک

ماشین حداکثر کننده لذت" نمونه تأثیرپذیری علوم

فیزیوکراتها را به دلیل کوششهایش جهت تولید اولین

اجتماعی از مفاهیم علوم طبیعی است .اجورث در کتاب

جدول داده ستانده ،طالیهدار اقتصاد ریاضی کالسیک

روحیات ریاضی خود مدعی شد مفهوم انسان به عنوان

میشناسند (دادگر .)215 : 1389 ،اما به طور عمومی این

یک حداکثر کننده سود میتواند استخراج شرایط مکانیکی

امر پذیرفته شده است که سیوا (- )1734-1642ریاضی

و استدالل ریاضی در علوم اجتماعی را توجیه کند

دان ایتالیایی -اولین کسی است که در کتابش ( )1711از

(هادسون .)31 :2013 ،طراحی جعبه اجورث و منحنی قرار

الگوهای ریاضی برای حل مسائل اقتصادی استفاده نموده

داد ،حاصل تالشهای وی است.

(درخشان .)7 : 2017 ،در حدود  100سال پس از سیوا،

آگوستین کورنو کتاب معروفش "تحقیق در اصول ریاضی

از دیگر اقتصاددانان پیشرو در کاربرد روشهای ریاضی
در اقتصاد میتوان به ژول دوپوئه ( )1804-1866اشاره
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کرد .دوپوئه افزون بر محاسبه مازاد مصرفکننده و تولید

جونز -در این کتاب بوده است .والراس به دنبال طراحی

کننده ،با معرفی تابع مطلوبیت نهایی و بهوسیله نظریه

یک الگوی چند متغیره در قالب تعادل عمومی بود .وی در

اقتصادی ،به قیمتگذاری خدمات عمومی فرانسه پرداخت

این الگو اگرچه تحلیل خود را با یک خریدار و یک

(استیگلر .)315 : 1950 ،از دیگر افراد مطرح در این زمینه،

فروشنده و دو کاال آغاز میکند ،اما در نهایت ،الگوی او

هرمن هینریش گوسن ( )1810-1858اقتصاددان آلمانی

تمامی بازارهای مصرف ،نهاده ،پسانداز ،پول و غیره را

است .او از یک طرف اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی را

شامل میشود (دادگر.)379-375 : 1389 ،

صورتبندی کرد و از طرف دیگر ،بیان کرد که شخص،

ویلفردو پارتو ( )1848-1923دومین نفر در مکتب

مبادله دو کاال را تا زمانی که ارزش آخرین واحدهای تحت

لوزان است که به عنوان یکی از بنیانگذاران اقتصاد ریاضی

تملک وی برابر شوند ادامه میدهد .گوسن دیدگاههایش

نیز شناخته میشود .کاربرد ریاضیات پیشرفته در اقتصاد،

را در کتاب توسعه قوانین تبادالت انسانی و قواعد ناشی
از کسب و کار انسانی بیان کرده است .هرچند این کتاب

توسط وی هم کارسازی فراوانی داشته و هم در مواردی
باعث شده خوانندگان کمتری به مطالعه آثارش بپردازند.

مورد استقبال عموم واقع نشد ،ولی مورد استفاده وسیع

او مقوله مطلوبیت را از حالت عددی به وضعیت رتبهای

والراس و جونز واقع شد .کتاب گوسن از نظر شکلی بسیار

سوق داد .طراحی منحنیهای بیتفاوتی و یا دست کم

بینظم و از نظر ادبی غیر روان و پر از فرمولهای ریاضی

عمومی ساختن کاربرد آنها را نیز به پارتو نسبت میدهند.

و نمودار هندسی است .این در حالی بود که کاربرد

علم اقتصاد در دیدگاه پارتو ،سیستمی متشکل از نیروهایی

ریاضیات در تحلیل مسائل علوم اجتماعی و اقتصادی هنوز

متضاد بود که در جست وجوی تعادل هستند (لیکالزی و

مورد استقبال نگرفته بود .ادعای گوسن این بود که نوشته

باسیل.)101 : 2004 ،

وی به علم اقتصاد همان خدمتی را کرد که نوشته کوپرنیک
به علم نجوم (دادگر.)269 : 1389 ،

آلفرد مارشال ،روش معروف بهینهیابی را در اقتصاد
ابداع نمود (پوگبنا .)85 : 2005 ،وی با ساخت دستگاه

از جمله معروفترین اقتصاددانان نهاییگرا ،ویلیام

تحلیل نهاییگرایی ،تبیین جالب و قابل توجهی از مفهوم

استنلی جونز ( )1835-1882اقتصاددان انگلیسی است.

تعادل را ارئه نمود .اصول اقتصاد مارشال ( )1890ترکیبی

جونز در کتابش نظریه اقتصاد سیاسی با زنده کردن مباحث

از اقتصاد کالسیک اسمیت ( ،)1776ریکاردو ( ،)1817میل

کورنو ،به معرفی توابع بیتفاوتی و نظریه مبادله پرداخت

( )1848و اقتصاد ریاضی کالسیک توسعهیافته توسط

و زمینههای علمی تحلیل نظریه مطلوبیت نهایی را فراهم

کورنو ،جونز و والراس بود .کتاب مارشال ،پیش از انقالب

کرد (بالك .)369 : 1972 ،شخص قابل توجه دیگر در سیر

کینزی در سال  ،1936یکی از منابع اصلی دانش اقتصادی

تاریخی کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد ،لئون والراس

بود ،اما بهرغم توجه مارشال به ریاضیات ،وی ترجیح

( )1834-1910اقتصاددان فرانسوی و از بنیانگذاران مکتب

میداد تمام سخنان ریاضیاش را نه در متن اصلی بلکه در

نهاییگرایی و همچنین پایهگذار شعبه لوزان آن مکتب

ضمیمه کتابش بگنجاند (درخشان .)5 : 2017 ،این امر

است .سرنوشت کتاب والراس تحت عنوان عناصر اقتصاد
محض ( )1874نیز مانند کتاب جونز ،بیمیلی و بیتوجهی

ریشه در نگاه انتقادی مارشال به کاربرد ریاضیات در
اقتصاد داشت .مارشال معتقد بود اقتصاد بیش از الهام از

به آن بود .شاید یک دلیل اصلی این مسئله ،حاکمیت

فیزیک و تلقیهای مکانیکی ،بایستی از زیستشناسی و

نگرش ریاضیگرایی بیش از حد والراس  -حتی بیشتر از

رویکردهای تکاملی تأثیر بپذیرد؛ زیرا نظام اقتصادی واجد
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ویژگیهای تکاملی و پیچیده است که این امر ضرورت

است که از آن به عنوان شروع دوره مدرن اقتصاد ریاضی

استفاده محتاطانه اقتصادانان از ریاضیات را ایجاب میکند.

نیز نام میبرند .از جمله کارهای درخشان اقتصاد ریاضی

در عین حال مزیت ریاضیات نیز مورد توجه مارشال بود.

در دهه  ،1930توسعه ریاضی اندیشههای کینزی در قالب

وی تالش میکرد بین روش قیاسی و تجربی ،تعادلی ایجاد

مدل  IS-LMتوسط جان هیکس و الوین هانسن است

نماید؛ زیرا باور داشت این دو روش ،دو پای چپ و راست

(بالنچارد.)182 : 1378 ،

یک دانشاند (هادسون .)32 : 2013 ،از دیگر منتقدان

در دوران پایانی جنگ جهانی دوم و در دهه ،1940

کاربرد ریاضیات در اقتصاد ،مکتب اتریش به رهبری کارل

گسترش قابل توجهی در نظریهپردازی ریاضی در حوزه

منگر بود .منگر ،کاربرد ریاضیات در اقتصاد را تأیید

اقتصاد صورت گرفت که منشأ آن )1( :تغییر تأکید از

نمیکرد و به دلیل تأکید بر تجریدی بودن فعالیتهای

تجزیه و تحلیل جزئی به یک تعادل عمومی؛ ( )2عالقه به

اقتصادی ،تردید نسبت به مفهوم تعادل و اصرار بر اینکه

نظریههای رشد ،پیشرفت فنی و دیگر پویاییهای

بسیاری از پدیدههای اقتصادی باید در شرایط عدم تعادل

اقتصادی؛ و ( )3انقالب در تکنیکهای اقتصاد کاربردی

توضیح داده شوند ،از لحاظ روششناسی راهی جدا از

بوده است (سیال .)3 : 1988 ،دبرو ( )1986معتقد است

سایر نئوکالسیکها پیمود (نیک.)225 : 2014 ،

انتشار کتاب نظریه بازی و رفتار اقتصادی فون نیومن و

یکی از نکات قابل توجه در دهه  ،1930تشکیل

مورگنسترن ( )1944به عنوان تولد اقتصاد ریاضی مدرن

نهادهای رسمی برای توسعه کاربرد ریاضیات در اقتصاد

است ،اما به دلیل اینکه این کتاب در آلمان منتشر گردید،

بود .در این مقطع" ،انجمن اقتصادسنجی آمریکا" با هدف

در آن زمان چندان مورد توجه قرار نگرفت .رویکرد نظریه

توسعه نظریه اقتصادی در ارتباط با آمار و ریاضیات در

بازیها در تجزیه و تحلیل اقتصادی تقریباً به مدت چهار

ایاالت متحده تشکیل شد .تولد این انجمن ،بیانگر اعتقاد

دهه نادیده گرفته شد ،تا اینکه در دهه  1980و به واسطه

رو به رشد نسل جوان اقتصاددانان به استفاده از تکنیکهای

ورود نظریه بازیها به اقتصاد خرد و سپس اقتصاد کالن،

ریاضی و آماری برای تحلیل اقتصادی است (هادسون،

اهمیت مباحث فون نیومن و مورگنسترن مورد توجه قرار

 .)35 : 2013نگاهی اجمالی به افراد عضو این انجمن نشان

گرفت (درخشان.)7 : 2017 ،

میدهد خیلی از نخبگان علم اقتصاد که موفق به کسب

اصطالح برنامهریزی خطی را نخستین بار جرج

جایز نوبل در اقتصاد شدند ،مؤسس و پایهگذار این انجمن

دانتزیگ در  1940میالدی بکار برد .وی معتقد بود مسئله

بودند .نکته قابل توجه در تشکیل اینگونه نهادهای علمی

اقتصاد عبارت است از تخصیص بهینه منابع محدود

این است که تا دهه  1930هیچ تالشی در هماهنگی

(کمیاب) به نیازهای نامحدود .این تلقی ،از نظر ریاضی

کارهای تحقیقاتی در اقتصاد ریاضی کالسیک وجود ندارد.

یک مسئله بهینهسازی است .چنانکه این مسئله ،ایستا در

به عبارت دیگر ،ادبیات اقتصاد ریاضی که در طول این

نظر گرفته شود ،یک مسئله بهینهسازی مقید محسوب شده

دوره از کورنو ( )1838تا جونز ( )1871و والراس ()1874

و اگر پویا در نظر گرفته شود ،به مسئله ریاضی تعیین

و مارشال ( )1890تولید شد ،حاصل کارهای پراکنده و

مسیرهای زمانی برای تخصیص بهینه عوامل که یک مسئله

فاقد نظاممندی آکادمیک است (درخشان .)10 : 2017 ،اما

کنترل بهینه است ،تبدیل میگردد .مقاالت لئونید

تشکیل نهادهای آکادمیک جهت تلفیق دستاوردهای

کانتورویچ ( )1939در سازماندهی و برنامهریزی تولید،

ریاضیات و آمار با نظریهپردازی اقتصاد ،پدیده جدیدی

واسلی لئونتیف ( )1941در تجزیه و تحلیل داده ستانده،
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پل ساموئلسون ( )1947در مبانی تحلیل اقتصادی ،و

و ایجاد امکانی برای تولید مدلهای پیچیده ،در توسعه

کومپنز ( )1951در تجزیه و تحلیل فعالیت تولید ،نتایج

کاربرد ریاضیات در اقتصاد و سایر علوم بیتأثیر نبوده

اولیه در اقتصاد ریاضی مدرن محسوب میشوند

است .رایانههای اولیه ،پیش از عمومی شدن ،در دانشگاهها

(درخشان .)13 : 2017 ،از جمله اقتصاددانان معروف و

بکارگیری شدند و استفاده از آنان ،به میزان قابل توجهی،

معاصر که در زمینه ریاضیسازی پژوهشهای اقتصادی

هزینه و زمان پردازش دادهها و انجام محاسبات پیچیده را

جایگاه ویژهای دارد ،پل ساموئلسون است .او یکی از

کاهش میداد و امکان توسعه تحقیقات ریاضی و

پرکارترین اقتصاددانان قرن بیستم بود که در مرکز انقالب

شبیهسازی و آزمونهای اقتصاد سنجی را فراهم مینمود

ریاضیگرایی علم اقتصاد قرار داشت (یانگ.)162 : 2005 ،

(اسپینوزا و دیگران .)4 : 2012 ،این امر نه تنها ،توسعه

ساموئلسون در  1947با ترکیب مدل تعادل عمومی والراس

ریاضیات در مطالعات اقتصادی را تسهیل میکرد ،بلکه

و ایدههای اقتصاد کالن کینز به دستاوردهایی رسید که تا

امکان کنار گذاشتن فروض سادهسازانه در تحلیلهای

 30سال اقتصاد ریاضی را درگیر خود نمود (دادگر1389 ،

ریاضی را که در آن زمان به شدت مورد انتقاد بخشی از

.)478 :

اقتصاددانان بود ،فراهم میساخت .همچنین در دهههای

در دهه  ،1960مجالت تخصصیتر در اقتصاد ریاضی

 1970و  ،1980بحث احتماالت به فضای نظریه بازیها

شکل گرفت که تالش میکرد با ایجاد منافع پژوهشی،

وارد شد و از راه بدست آوردن مطلوبیت انتظاری و با

کاربرد ریاضیات در اقتصاد را توسعه دهد .نشریاتی همانند

توجه به درصد احتمال ،ابزار واقعبینانهتری در اختیار

"بررسی بین المللی اقتصادی" در سال  ،1960مجله
"تئوری اقتصادی" در سال  ،1969مجله "اقتصاد ریاضی"

محققان اقتصادی قرار گرفت.
نظریه فازی از جمله دیگر ابزارهای جدید مطالعاتی

در سال  1974و مجله "پویایی و کنترل اقتصادی" در سال

است که در برخی زمینههای مطالعات اقتصادی بکار می

 ،1979نمونههای مشهوری از این دست نشریات هستند

رود .این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم ،متغیرها و

(درخشان.)13 : 2017 ،

سیستمهایی را که نادقیق و مبهم هستند ،صورتبندی

مقطع زمانی بین  1960و  1970زمانی است که ارو و

ریاضی کرده و زمینه را برای استدالل ،استنتاج و تصمیم

دبرو ،مدل ریاضی تعادل عمومی را ارائه نمودند که شروع

گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد (قنبری و

دوره جدیدی از بکارگیری ریاضیات پیشرفته در تحلیل

موسوی .)101 : 1390 ،کاربرد ریاضیات فازی در اقتصاد،

های اقتصادی بود (بوتی و دیگران .)18 : 2008 ،در این

زمینه تحقق مطالعات غیردقیق و استدالل احتماالتی را

دوره ،اقتصاددانان سعی نمودند با استفاده از ابزارهای

فراهم آورد.

جدیدتر ریاضیات ،فضای تحلیلی اقتصاد را بیش از پیش

حوزه دیگری از ریاضیات که در دورههای اخیر مورد

به فضای دنیای واقعی نزدیک نمایند .استفاده از نظریه

توجه اقتصاددانان قرارگرفت ،نظریه آشوب است .این

بازیها و منطق فازی برای تحلیل فضای نااطمینانی در

نظریه ،منجر به ارایه شیوههای جدیدی برای مطالعه جریان

اقتصاد ،کاربرد نظریه آشوب برای تحلیل رفتارهای بهظاهر

های بسیار پیچیده گردید که به ظاهر تصادفی و غیر قابل

غیرقابل پیشبینی و استفاده از دستاوردهای شبکههای

پیشبینی به نظر میرسند .نتایج این مطالعات ،به تدریج در

عصبی از جمله تالشهای مهم صورتگرفته در این زمینه

علومی که با پدیدههای پیچیده و به ظاهر تصادفی مواجه

میباشد .البته بایستی اشاره کرد که توسعه علوم کامپیوتر

هستند مانند اقتصاد و بهویژه بخش بازارهای مالی و پولی
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بکار گرفته شدند (مرادی و شفیعی .)31 : 1390 ،روند

رسیدن به معرفت حقیقی را صرفاً ریاضیات میدانست.

روزافزون توسعه مطالعات ریاضی در اقتصاد ،طی حدود

این تلقی فلسفی از ریاضیات به عنوان دانشی که میتواند

یک قرن اخیر نشان میدهد سرانه معادلههای بکارگرفته

تمامی علوم را به سر منزل حقیقت برساند ،یکی از

شده در هر مقاله ،از  4معادله به ازای هر یک مقاله در

بنیادهای نظری علوم جدید است که در تمام حوزههای

سالهای  1895تا  1905به میانگین  70معادله در هر مقاله

علمی از جمله علوم انسانی و به طور ویژه علم اقتصاد

برای سالهای  1996تا  2006رسیده است (اسپینوزا و

ریشه دواند و کاربرد روشهای ریاضی در تحقیقات

دیگران.)4 : 2012 ،

اقتصادی را با رشد قابل توجهی مواجه ساخت .والراس
در بخشی از کتاب معروفش ،تئوری اقتصاد محض ،به

 -2-2علل بکارگیری ریاضیات در اقتصاد

صراحت از نیاز به گسترش ریاضیات در علم اقتصاد خبر

در این بخش به بررسی علل و عوامل ورود گسترده

میدهد و تصریح میکند:

ریاضیات به علم اقتصاد پرداخته و تالش میشود تا

در قرن بیستم کامالً این نیاز احساس خواهد شد که ...

مهمترین عوامل جلب توجه اقتصاددانان به روشهای

مطالعه پیرامون علوم اجتماعی به افرادی محول شود که

ریاضیاتی مشخص شود.

بتوانند هم به صورت استقرایی و هم به صورت قیاسی

 -1-2-2ریاضیات؛ مبنای متافیزیکی علوم جدید

مسائل را تجزیه و تحلیل کنند؛ افرادی که هم به عقل و

یکی از متفکران علم اقتصاد معتقد است تکوین اقتصاد

هم به تجریه وابسته باشند( .والراس.)48 : 1954 ،

ریاضی صرفاً نیازمند افزایش دانش ریاضی اقتصاددانان
نبوده ،بلکه ارائه تصویری از جهان واقع که در آن بتوان
ایدههای اقتصادی را در قالب ریاضی بیان نمود ،یک
ضرورت انکارناپذیر است (مورگان .)754 :2004 ،درواقع،
علم مدرن پدیده نوینی است که پایههای اولیه آن در قرون
 16و  17و توسط افرادی همچون کپلر ،گالیله و نیوتن
تثبیت شد .کپلر نظم ریاضی را باطن همه پدیدارها دانسته،
علم یقینی را درك همین نظم ریاضی معرفی میکرد
(طالبزاده .)54 : 1384 ،گالیله معتقد بود کتاب بزرگ
(طبیعت) را به زبان ریاضی نوشتهاند و عالئم آن عبارت
است از مثلث ،دایره و دیگر اشکال هندسی .از دیدگاه او
بدون کمک این زبان ،درك حتی یک کلمه از این کتاب،
امکانناپذیر خواهد بود و بدون درك این کتاب ،آدمی در
هزارتویی تاریک ،سرگردان و یاوه گو خواهد شد
(سبحانی.)12 : 1389 ،
این تلقی نوین از جهان ،نگرشی جدید بود که طبیعت
و جامعه انسانی را الگویی ریاضی تصویر میکرد و روش

بر اساس همین نگرش است که ساموئلسون ،اقتصاد را
به عنوان یک مسئله بهینهیابی و در بافتی ریاضی تصویر
میکرد و از این رو تمام تالش خود را مصروف استفاده
از ابزارهای ریاضی توسعه یافته توسط فیزیکدانان جهت
مدلسازی اقتصادی مینمود (فولی .)5 : 2010 ،در واقع
شیوه عمل اندیشمندان اقتصادی در آن دوران ،فارغ از
فضای تاریخی جامعه علمی نبود و دقیقاً همان کاری را
انجام دادند که احتماالً هر شخص دیگری نیز در صورت
حضور در آن فضای تاریخی انجام میداد.
 -2-2-2توجه به روش شناسی علم فیزیک در جامعه علمی

ثمره چشمگیر تحول اندیشههای روششناسی زمانی
روشن شد که علوم طبیعی و بهویژه علم فیزیک توانست
به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد .درواقع ،این باور
در جامعه علمی پدید آمد که روش تجربی توأم با کاربرد
ریاضیات ،بهترین روش برای پژوهشهای علمی است
(واچر .)3 : 2005 ،روش ریاضی به همراه تجربه و
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آزمایش ،عناصر مهم در روششناسی علوم طبیعی

(جورجس و روجین .)321 : 1979 ،حتی برخی معتقدند

محسوب میشدند .بر این اساس ،دانشمندان علوم

مفهوم تعادل بیش از اینکه سبقه اقتصادی داشته باشد،

اجتماعی و از جمله اقتصاددانان نیز تالشهای مهمی برای

مفهومی وام گرفته شده از فیزیک است .در فیزیک ،تعادل

الگوبرداری از روشهای علوم طبیعی آغاز کردند .وارد

وضعیتی است که از برایند نیروهای وارد بر جسم حاصل

کردن زبان ریاضى در نظریهپردازیها ،کوششى در جهت

میشود .مارشال و اچورث نیز با الهام از فیزیک ،بازار را

تبیین دقیقتر واقعیتها و اعطاى مقام علوم دقیقه به این

به مثابه میدانی از نیروهای مختلف (عرضه و تقاضا)

علوم و بیان این نکته است که علم اقتصاد پا در جاى پاى

تصویر نمودند و مفهوم تعادل اقتصادی را به عنوان

علوم طبیعى میگذارد (باریر.)128 : 1370 ،

موقعیتی که در آن نیروهای بازار به توازن میرسند،

برخی اندیشمندان معتقدند یکی از عالئم بسیار صریح

مدلسازی کردند (سورنت .)6 :2014 ،همچنین فیشر که

تاثیرپذیری اقتصاد از علم فیزیک ،تغییر نام این رشته از

تحصیالت مقدماتیاش در فیزیک و ریاضی بود ،جدولی

"اقتصاد سیاسی" به "علم اقتصاد" است (یای و تاستن،

از تحلیلهای مکانیکی را طراحی کرد و ما به ازای برخی

 .)75 : 2010نکته جالب توجه این است که والراس به

مفاهیم فیزیکی ،مفاهیم اقتصادی را درنظر گرفت .به عنوان

تأثیرپذیری علم اقتصاد از علوم طبیعی و بهویژه فیزیک در
چند بخش از کتاب خود به صراحت اشاره کرده و
میگوید:

اقتصاد محض "علم فیزیکی-ریاضی مانند مکانیک"
است که از "روش منطقی" استفاده میکند و نه "روش
تجربی"( .مارچینوتی و مورناتی.)504 : 2016 ،

البته الهام گرفتن اقتصاددانان از علم فیزیک ،صرفاً در
مقوالت روششناسی خالصه نمیشد و مفاهیم فیزیکی نیز

مثال ،وی مفهوم "ذره" در فیزیک را با مفهوم "فرد" در

اقتصاد" ،فضا" در فیزیک را با مفهوم "کاال" در اقتصاد،
مفهوم "نیرو" در فیزیک را با مفهوم "مطلوبیت یا ضرر

نهایی" و مفهوم "انرژی" در فیزیک را با مفهوم

"مطلوبیت" در اقتصاد مطابقت داد (هادسون.)31 : 2013 ،
شاهد مثالی جالبتر ،ادعای مک السکی ( )1379است که

معتقد است معادله مقداری پول ( )MV=PTجمله به جمله
شبیه معادله یک گاز ایدهآل ( )PV=RTدر شیمی و فیزیک

بعضاً در عالم اقتصاد شبیهسازی شدند .به عنوان مثال،

است (مک السکی.)43 : 1379 ،

جونز معتقد بود همانگونه که استاتیک بر پایه مفهومی

 -3-2-2واکنش در برابر توسعه مارکسیسم

همانند انرژی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد ،رفتار
اقتصادی را نیز میتوان بر پایه مفاهیمی چون لذت و درد
که موتور کنشهای انسانی است ،مدلسازی نمود (بویل
و مکدونو .)24 : 2017 ،توصیف نظریه تعادل عمومی از
چگونگی عملکرد بازار ،مشابه اصل جابجایی مجازی است
که در مکانیک جهت تعیین تعادل ایستا بکار برده میشود.
تقاضا و عرضه عواملیاند که ممکن است باال یا پایین روند
اما کلیت سیستم همواره به سمت تعادل قبلی بازخواهد
گشت .تمامی اینها به علم مکانیک برمیگردد جایی که
حرکت تنها شامل تغییر مکان است و نه تغییر کیفیات

اقتصاد آزاد اسمیت و شرایط آن با واقعیات پس از انقالب
صنعتی در ربع آخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم در
کشورهای پیشرفته اروپایی مانند انگلیس و فرانسه
سازگاری نداشت؛ زیرا از یک طرف برخالف بازتاب
نظریه توزیع ثروت اسمیت ،روند دستمزد واقعی کارگران
در بلند مدت بطور دائمی مثبت نبود ،بلکه بر مبنای حداقل
معیشت تثبیت شده بود؛ زیرا بر عکس فرض اسمیت ،نرخ
رشد جمعیت به مراتب فراتر از نرخ پیشرفت تکنولوژی
رفت و از سوی دیگر تضمینی برای حمایت از مقررات
مربوط به حقوق کار ،قراردادهای دستمزد و اتحادیههای
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کارگری وجود نداشت .بدین علت با رشد جمعیت،

معادالت ریاضی نشان دهند که در شرایط رقابت آزاد و با

مشکل فقر و بیکاری هر روز بدتر میشد و منجر به

رعایت اصول اقتصاد کالسیک ،حداکثر منفعت اجتماعی

نارضایتی شدید اقشار کارگری میگردید .این مسائل و

بدست میآید (بویل و مکدونو .)26 : 2017 ،به عنوان

نارضایتیها ،زمینه اعتراض و شورش کارگری را بین

مثال ،نظریه تعادل عمومی که تجزیه و تحلیل ریاضیاتی از

سالهای  1808تا  1831میالدی در انگلیس و فرانسه

اقتصاد بازاری است ،در اواخر قرن نوزدهم و با کارهای

بوجود آورد (تفضلی .)20 : 1387 ،موج انقالب ،همزمان

والراس و پارتو شکل گرفت .والراس تالش نمود با ارائه

با انتشار کتاب مانیفست کمونیست توسط کارل مارکس و

سیستمی از معادالت ،فرایندهای کل اقتصاد را تبیین نماید

فردریش انگلس در فوریه  1848میالدی سراسر قاره اروپا

و پارتو هم یک معیار رفاه برای تعیین میزان مطلوب تولید

را فرا گرفت و بنیادهای نظری و عملی اقتصاد سرمایهداری

اقتصاد ارائه نمود .نظریه عمومی در واقع فرم

را به چالش کشید .براین اساس ،محققان بزرگی همانند

صورتگرایانه دست نامرئی و اثبات ریاضیِ کارایی مدل

"کورنو"،ویزر""،بوهم باورك""،وان تونن""،گوسن"و

آدام اسمیت است (یانگ.)164 : 2005 ،

"جونز" با تحقیقات تحلیلی خود به دفاع همه جانبه از

 -4-2-2توجه مهندسان و ریاضی دانان به علم اقتصاد

اقتصاد کالسیک برخاستند و مکتب نئوکالسیک را

به نظر میرسد یکی از علل ورود گسترده ریاضیات به علم

بنیانگذاری نمودند .اقتصاددانان نئوکالسیک بر اساس

اقتصاد از این واقعیت نشات میگیرد که اکثر محققان بهنام

تأکید کالسیکها بر بخش تولید و عرضه و راهبرد

و تأثیرگذار تاریخ اقتصادی ،در ابتدا ریاضیدان بودند.

نهاییگرایی در طرف تقاضا که ابداع خودشان بود ،تالش

کورنو ،اجورث ،منگر ،والراس ،مارشال،کینز و بسیاری

نمودند با بکارگیری روشهای ریاضی ،اقتصاد کالسیک را

دیگر ،پیش از درگیرشدن در پژوهشهای اقتصادی از

از زیر بار انتقادات مکاتب مختلف و بهویژه مارکسیسم

زمینههای قابل توجهی در ریاضیات برخوردار بودند

نجات دهند (مورگان .)7 : 1998 ،مارکس ،نوك پیکان

(پوگبنا .)88 : 2005 ،آنتوان اگوستین کورنو ،ریاضیدان و

حمله خود را به سمت نظریه ارزش مبتنی بر کار گرفته

فیلسوف برجسته فرانسوی ،در سال  1829و در سن 28

بود و از این طریق ،نظام سرمایهداری را با خطری جدی

سالگی موفق به کسب مدرك دکترای رشته ریاضیات

مواجه ساخته بود .در اندیشه مارکس ،این کار است که

گردید و پس از فارغالتحصیلی به عنوان استاد آنالیز و

ارزش تولید میکند ،پس ارزش اضافی باید نصیب نیروی

مکانیک دانشگاه لیون مشغول به کار شد (پورکاظمی،

کار شود ،نه سرمایه .در اینجا بود که نظریه ارزش مبتنی بر

 .)11 :1381ویلفردو پارتو نیز در ایتالیا به دریافت درجه

مطلوبیت پا به عرصه گذاشت و ادعا نمود که عرضه و

مهندسی نایل شد (تفضلی .)282 : 1391 ،فرانسیس

تقاضا ،ارزش هر چیز را تعیین میکند و این مطلوبیت است

اجورث که یکی از پدران و بنیانگذاران اقتصاد ریاضی

که مبنایی برای تعیین عرضه و تقاضاست (متوسلی و

است ،کتاب روحیات ریاضی را در سال  1881به نگارش

مشهدی احمد .)162 : 1389 ،والراس با دفاع از ایده آزادی

در آورد .او در آمار ریاضی نیز تخصص داشت (دادگر،

اقتصادی معتقد است اقتصاددانان نهاییگرا ،رقابت آزاد را

 .)396 : 1382اسالتسکی در سال  1911از دانشگاه کیف

بدون این دغدغه که آیا این ایده در دنیای واقعی قابل

در رشته ریاضی فارغ التحصیل شد و در سال  1918دومین

مشاهده است یا نه ،به عنوان یک فرضیه در نظر گرفتند و

مدرك خود را در رشته اقتصاد گرفت .ژول دوپوئه نیز از

تالش نمودند دستگاه مفهومی حول آن بسازند و با توسعه

جمله چهرههای مطرح در مکتب نهاییگرایی و اقتصاد
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نئوکالسیکی است که متخصص در علوم مهندسی بوده

صورت ،اقتصاد به عنوان تنها رشته از علوم اجتماعی ،در

است .ایرونیگ فیشر ( )1867-1937نیز اصالتاً ریاضیدان

تراز دانشهایی چون فیزیک و شیمی قرار گرفت و از آن

بود ،ولی بخاطر عالقهاش به اقتصاد ،مطالعات در آن رشته

زمان ،هر ساله یکی از اقتصاددانان به دریافت جایزه نوبل

را نیز ادامه داد (دادگر .)13 : 1382 ،آلفرد مارشال به عنوان

مفتخر گردید .با بررسی کارهای پژوهشی اقتصاددانانی که

بنیانگذار مکتب اقتصادی کمبریج ،فارغ التحصیل ممتاز

توانستند جایزه نوبل را دریافت کنند ،این امر به وضوح

رشته ریاضی کالج سنت جان بود .شاگرد مارشال ،جان

قابل اثبات است که عمده جوایز به افرادی اعطا شده است

مینارد کینز نیز فارغالتحصیل رشته ریاضی دانشگاه کمبریج

که در کارهایشان بیشترین تأکید و توجه را بر مطالعات

بود و در سال  1920میالدی کتاب احتماالت را منتشر

ریاضی داشتهاند (اسپینوزا و دیگران.)19 : 2012 ،

نمود (تفضلی.)517 : 1391 ،
 -5-2-2بسترهای نهادی توسعه ریاضیات در اقتصاد

 -3مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد

به نظر میرسد یکی از علل رشد مطالعات ریاضی در

اقتصاددانان دالیل متعددی جهت بکارگیری روش ریاضی

اقتصاد ،مربوط به بسترهای نهادی است که در بیرون و

در پژوهش اقتصادی ارائه کردهاند که فهرست زیر

درون جامعه علمی اقتصاددانان وجود داشت و نقش

خالصهای از آنهاست:

کاتالیزور را در توسعه مدلهای ریاضی ایفا نمود .یکی از
این عوامل بسترساز ،توسعه علوم کامیپوتر و ایجاد امکان

 -1-3ریاضیات؛ روشی برای شناخت

برنامهنویسی و شبیهسازی بود .بهرغم محدودیتهای

از جمله روشهای کسب معرفت ،روشهای کمّی و

ظرفیت ذهن انسان برای توسعه مدلهای ریاضی ،با توسعه

مقداری است .روشهای کمّی ،دارای دو شاخه عمده

نرمافزاری و سخت افزاری رایانه ،تولید مدلهای چند

است :روش مبتنی بر قیاس ،و روش مبتنی بر استقرا.

بعدی با معادالت پیچیده و عوامل متعدد امکانپذیر گردید.

اقتصاد ریاضی از جمله روشهای کمّی مبتنی بر قیاس

از دیگر عوامل نهادی موثر ،ایجاد مجالت علمی

است که میکوشد با استفاده از ریاضیات به بیان تئوریهای

پژوهشی با رویکرد مطالعات اقتصاد ریاضی است که به

اقتصادی بپردازد .روشهای آماری و به طور خاص،

نوبه خود سهم جدی در تحریک تقاضای مطالعات ریاضی

اقتصادسنجی نیز مبتنی بر استقرای آماری است .نکته قابل

در اقتصاد داشت .عامل نهادی دیگر ،توسعه نهادهای

توجه این است که هر دوی این روشها ،مبتنی بر روابط

آموزشی و پژوهشی است که با ایجاد بستری جهت

ریاضی بوده و از این رو ،اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی

مشارکت اقتصاددانان و ریاضیدانان ،پروژه فرمالیسم

با دانش ریاضیات ،ارتباط تنگاتنگی دارد (نیلسون: 2009 ،

ریاضی را تسریع بخشید (درخشان.)15 : 2017 ،

.)1

همچنین نبایستی از نقش بنیاد نوبل در توسعه مطالعات

نظریههای مختلفی در علم اقتصاد ارائه شدهاند که به

ریاضی غافل شد .هر چند اولین جایزه نوبل در سال 1901

مدد استفاده نظاممند و شفاف از ریاضیات ،مورد تحسین

و به رشتههای علمی چون فیزیک ،شیمی ،پزشکی و

قرار گرفتهاند )1 :نظریه تعادل عمومی که بر اساس

کوششهایی در ادبیات و صلح اهدا شد ،اما بنیاد نوبل با

ریاضیاتی مشابه با مکانیک نظری بنا شد و در ادامه توسط

همکاری بانک مرکزی سوئد ،در سال  ،1968تصمیم به

روشهای دیفرانسیلی و توپولوژی جبری بسط داده شد؛

اهدای جایزه نوبل به رشته اقتصاد نیز گرفت .بدین

 )2نظریه انتظارات عقالیی که طیفی از استنباطات آماری
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تا برنامه نویسی پویا را شامل میگردد؛  )3کاربرد نظریه

کلمه در سطح وسیع ،به صورت ناصحیح بکار برده شده

بازیها در نظریهپردازی اقتصادی؛  )4نظریهپردازی

است .به عنوان مثال در رابطه با بازارها ،این کلمه ممکن

پیرامون عدم اطمینانها در اقتصاد که بر اساس روشهای

است بیانگر یکی از وقوع زیر باشد:

نظریه بازیها و حساب احتماالت بنا شده است؛  )5نظریه
انتخاب اجتماعی که بر اساس روش جبری ارائه شد؛ )6
ریاضیات مالی که فرایندهای تصادفی پیوسته در طول زمان
را مدلسازی نمود؛  )7نظریه تخصیص بهینه منابع که
توسط روش برنامهریزی خطی توسعه داده شد (لیکالزی
و باسیل .)102 : 2004 ،تمامی این مطالعات مبتنی بر

 .1طرحها ،برنامهها و اهداف خریداران و فروشندگان
هر دو به وقوع بپیوندند.
 .2نیازی به این نیست که برنامهها و اهداف خریداران
و فروشندگان تجدید نظر شود.
 .3هیچ نیرویی وجود ندارد که باعث شود قیمت و
مقادیر مبادله شده را تغییر دهد.

ریاضیات ،افقهای جدیدی پیش روی تجزیه و تحلیل

 .4قیمتها و مقادیر مبادله در طول زمان ثابت هستند.

اقتصادی گشود و زمینههای گستردهای برای ورود به

در حالی که باید گفت معنی تعادل در هر یک از حاالت

عرصههای بدیع اقتصادی فراهم آورد که بدون مدد از

فوق به هیچ وجه بیانگر وضعیت تعادل در حاالت دیگر

روش ریاضی ،رسیدن به چنین نظریاتی غیرممکن و یا

نیست .یک راه حل برای رفع این ابهام ،توسل به روشهای

بسیار دشوار بوده است.

ریاضی است .در زبان ریاضیات ،وضعیت تعادل را میتوان
توسط معادلهای که رابطه دقیق بین مجموعهای از متغیرها

 -2-3ریاضیات و تسهیل عینیت گرایی

را نشان میدهد ،بیان نمود .چنین معادلهای دیگر دارای

روشهای غیرریاضی که مبتنی بر تحلیلهای نظری و

ابهام نبوده و از هر گونه بار ارزشی نیز مصون است

توصیفیاند ،از مشکل ابهام رنج میبرند؛ زیرا بحثهای

(صمیمی و طهرانچیان.)15 : 1386 ،

توصیفی برای ارائه ،بایستی از "مفاهیم" استفاده نمایند ،در

ابهام ذاتی مفاهیم ،زمینه دخالتهای ارزشی نظریهپرداز

حالیکه عمده مفاهیم در اذهان مختلف ،دارای معانی

را فراهم میسازد و بیطرفی علمی ،که اصل اساسی برای

متفاوت است .گاهی اوقات از یک واژه برای بیان معانی

کشف حقیقت است مخدوش خواهد شد .اما روش

متعدد استفاده میشود و گاهی اوقات از کلمات متعدد

ریاضی به مثابه یک اتاق شیشهای ،این امکان را بوجود

برای بیان معانی یکسان بهره گرفته میشود (بوتی و

میآورد تا تمامی مراحل نظریهپردازی ،از ارائه مفروضات

دیگران .)21 :2008 ،برای مثال کاربرد واژه "تعادل" در

گرفته تا رسیدن به نتایج نظری و تجربی ،زیر ذرهبین

اقتصاد را در نظر بگیرید .این نکته که اقتصاد در حالت

محققان قرار گیرد و احتمال دخالتهای سهوی یا عمدیِ

تعادل قرار دارد ،برای بیشتر مردم این مفهوم را خواهد

ارزشهای پژوهشگر کاهش یابد .بر این اساس ،فون نیومن

داشت که اقتصاد در یک شرایط مطلوب قرار دارد .منظور

و مونگسترن معتقدند که مفاهیم پایهای اقتصاد ،مبهماند و

از شرایط مطلوب در حقیقت ،از نظر کارایی اقتصادی و

استفاده از ریاضیات میتواند با رفع این ابهام ،درجه باالیی

غیره است .در مقابل« ،عدم تعادل» ،نشان دهنده وضعیت

از دقت را نسبت به تحلیلهای کالمی ،در نظریهپردازی

نامطلوب است ،در حالیکه در عمل چنین نیست .همان

اقتصادی فراهم آورد (درخشان .)14 : 2014 ،افزون بر این،

طوری که کینز اشاره کرده است ،این امکان هست که ابهام

کسب معرفت ،مستلزم انتزاع از واقعیت و ایجاد

کاربرد کلمه «تعادل» در اقتصاد به خاطر این باشد که این

ساختارهای ذهنی منسجم برای تحلیل و پیشبینی موضوع
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تحقیق است .بدون شک ،ساختارهای ریاضی ،جزو

دانش تسهیل میگردد (دادگر .)170 : 1382 ،بنابراین

خالصترین اشکال مدلسازی است؛ زیرا قواعد ریاضی

تجزیه و تحلیل ریاضیاتی از مسائل اقتصادی یک امکان

مبتنی بر منطقاند ،همچنین نتایج حاصل از این الگوها،

روش شناختی است که میتواند برای تئوریهای

متقن و محکم بوده ،عمومیت بیشتری را نیز برای نظریه

اقتصادی ،شفافیت و دقت را به ارمغان بیاورد؛ زیرا تمام

فراهم میآورند .از این رو ،طبیعی است که اقتصاددانان

مفروضات مدل ریاضی ،در هنگام مدلسازی ،شفاف و

مشتاق باشند تا از این مزیت برای نظریهپردازی اقتصادی،

روشن ارائه میگردد و این مفروضات میتوانند به سهولت

استفاده نمایند (وینتراب.)178 : 1985 ،

مورد نقد و بررسی قرار گیرند (دوران.)8 : 2007 ،
سومین مورد قابل توجه این است که در دیدگاه کورنو،

 -3-3ریاضیات در نقش زبان علم

سیستم اقتصادی عبارت از مجموعه موضوعاتی است که

از دیدگاه ساموئلسون ،ریاضیات نقش زبان را برای علم

با همدیگر مرتبط و بر روی همدیگر اثرات متقابل دارند و

اقتصاد ایفا میکند (ساموئلسون .)52 :1952،در این تلقی،

برای حل یک مشکل و رسیدن به نتیجه دقیق و کامل یک

ریاضیات سازوکاری جهت بیان افکار پژوهشگر است

موضوع از کل موضوعات ،باید به تمام قسمتهای سیستم

بهگونهای که بیطرفانه و با ادبیات جهانشمول ،میتوان

توجه داشت؛ زیرا بدون توجه به همه جوانب ،نمیتوان

ایدههای اقتصادی را به اشتراك گذاشت و دامنه

مسائل را منفرداً حل کرد .این ارتباطات متعدّد و بههم

گفتوگوهای اقتصادانان را توسعه بخشید (لئونتیف1954 ،

پیوسته را نمیتوان با منطق معمولی از هم شناخت و

 .) 215 :کارکرد زبانی ریاضیات برای علم اقتصاد ،از چند

توصیف روابط میان آنها و رسیدن به نتیجه حاصل از کنش

جهت قابل توجه است .مورد اول اینکه جامعه علمی در

متقابل عوامل موثر بر موضوع ،با تجزیه و تحلیلهای

طول زمان به این سمت گرایش پیدا کرد تا زبانی جهانی

کالمی و حتی نموداری ،بعضاً بسیار دشوار است .بهعقیده

برای بسیاری از رشتههای علمی ارائه نماید تا بدین وسیله

وی ،فقط ریاضیات است که میتواند با موشکافی ،همه

بهرهگیری دانشمندان از دستاوردهای یکدیگر را تسهیل

این مسائل را مورد بررسی قرار دهد (قدیری اصل1368 ،

کند (پوگبنا .)97 : 2005 ،بر این اساس ،ریاضیات افزون

 .)207 :به عنوان مثال ،پیش از تالش هیکس و هانسن در
IS-LM

رابطه بازار پول و کاال در اندیشه

بر کارکردهای روششناختی ،در نقش زبان گفتوگو بین

تدوین الگوی

دانشمندان جهان ظاهر شد و اقتصاد نیز بر این اساس

کینز خیلی شفاف نبود ،اما آنها با کمک ابزار ریاضی

تالش نمود خود را به زبان استاندارد جامعه علمی نزدیک

توانستند این شفافیت را بوجود آورند (دادگر: 1389 ،

نماید.

.)475

افزون بر اینکه زبان ریاضی ،روند آگاهی پژوهشگران
اقتصادی از دستاوردهای یکدیگر را کاراتر مینماید ،از
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طریق زنجیره استداللی به شفاف سازی این ارتباط نیز

سیاست گذاری

کمک میکند (کروگمن .)1835 : 1998 ،به عبارت دیگر،

یکی از مهمترین ضرورتهای بکارگیری ریاضیات در

ریاضیات میتواند به رشد فزاینده علم اقتصاد کمک

نظریهپردازیهای اقتصادی این است که بخش عمدهای از

ویژهای کند؛ زیرا استداللهای صوری به آسانی توسط
نسلهای بعدی اقتصاددانان فهمیده شده ،فرایند انباشت

مهمترین مفاهیم علم اقتصاد ،کمّی هستند" .کاال" و

"قیمت" دو مفهوم اساسی در علم اقتصاد هستند که ویژگی
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اصلی آنها قابلیتشان برای سنجش و اندازهگیری است
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واردات Z=f(y( :صادرات X=Xavg :موازنه تجاریX-Z=Xavg-f(y( :

(دبرو .)1261 : 1986 ،همچنین متغیرهایی مانند سود،

حال اگر فرض کنیم موازنه تجاری با کسری روبرو

درآمد ،هزینه کل ،هزینه متوسط و ...در اقتصاد خرد و یا

باشد و اقتصاد نیز در حالت رکود و با بیکاری مواجه باشد،

متغیرهایی مانند درآمد ملی ،صادرات ،واردات ،نرخ تورم

در این صورت میتوان نتیجه گرفت که اگر بخواهیم به

در اقتصاد کالن ،کمّی و قابل اندازهگیری محسوب

اشتغال کامل برسیم ،الزم است با بکارگیری سطح بهینهای

میشوند (صمیمی و طهرانچیان .)16 : 1386 ،افزون بر

از سیاستهای پولی و مالی ،تولید ناخالص ملی را تا سطح

اینها بایستی اشاره نمود که اقتصاد مدرن بر محور عاملِ

اشتغال کامل افزایش دهیم .اما از طرف دیگر ،مشاهده

قابل سنجشِ پول میچرخد .براین اساس میتوان انتظار

میشود با افزایش تولید ناخالص ملی ،وضعیت تراز

داشت وقتی بخش عمدهای از مفاهیم موجود در نظریات

تجاری ،با فرض ثابت بودن صادرات بدتر خواهد شد.

علم اقتصاد ،قابلیت اندازهگیری دارند ،روش ریاضی،

بنابراین مشاهده میشود رسیدن به اشتغال کامل ،ممکن

جایگاه مهمی در پژوهش علم اقتصاد ایفا نماید.

است تحت شرایط فوق ،عدم تعادل در تراز تجاری را

ریاضیات افزون بر محاسبه کمّی این مفاهیم میتواند

تشدید نماید و این جاست که هماهنگی سیاستهای

الگویی مشخص از روابط میان متغیرهای اقتصادی و

مختلف با توجه به پیشبینی متغیرهای مهم برای رسیدن

چگونگی تأثیر و تأثرات آنها بر یکدیگر ارائه نماید .بدون

به اهداف اقتصادی با اهمیت است (صمیمی و طهرانچیان،

مدلسازی کمّی در اقتصاد ،عمالً سیاستگذاری

.)17 : 1386

امکانناپذیر خواهد بود و در نتیجه هدایت جامعه به سمت
رفاه و عدالت ،امری دشوار و یا حداقل با آزمون و
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خطاهای بسیار همراه خواهد شد .برای مثال اگر

یکی از مهمترین کارکردهای ریاضیات برای علم اقتصاد،

سیاستگذار اقتصادی به دنبال هدفی تحت عنوان اشتغال

ایجاد بستری برای آزمونپذیری نظریههاست.آزمونپذیری

کامل و ثبات در موازنه تجاری باشد ،در این صورت

نظریهها از دو جنبه ارزیابی و مقایسه مورد توجه ویژه

رسیدن به این هدف میسر نخواهد بود ،مگر آن که اطالعی

است .تجربه و آزمایش یکی از مهمترین مسیرهای ارزیابی

از میزان و نحوه روابط میان متغیرهای اقتصادی در اختیار

صدق و کذب نظریه در علوم تجربی است .به عبارت

وی باشد .به عبارت دیگر ،با داشتن روابط دقیق واردات

دیگر ،اگر علم اقتصاد قرار است ،علمی تجربی باشد،

و صادرات ،سطح درآمدی که در آن اشتغال کامل به وجود

بایستی روشی عملیاتی وجود داشته باشد تا بتواند مفاد

میآید ،را برآورد نماید .سیاستگذار از ترکیب این

نظریه را با مشاهدات واقعی تطبیق داده ،امکان آزمون

اطالعات قادر خواهد بود با برآورد کردن شکاف بین تولید

نظریات را بر اساس دادههای واقعی فراهم آورد (داسک،

فعلی و تولید اشتغال کامل ،چگونگی رسیدن به هدف فوق

 .)33 : 2008بر این اساس ،ریاضیات ،پیونددهنده نظریه و

را از مسیر سیاستهای اقتصادی بررسی نماید .در این

جهان واقع است؛ زیرا امکانی فراهم میآورد تا ابعاد تبیینی

مورد به خصوص ،اگر فرض کنیم واردات به طور مستقیم،

یک مدل اقتصادی با دادهها و اطالعاتی که از طریق تجربه

تابعی از درآمد ملی ،و صادرات ،متغیری مستقل باشد ،در

بدست آمده است ،تطبیق داده شده ،صدق و کذب نظریه

این صورت ،موازنه تجاری را میتوان به صورت روابط

مورد آزمون قرار گیرد.

زیر بیان نمود:

عالوه بر نقش ارزیابی ،روش ریاضی ،نظریهها را در
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سطحی برابر قرار داده ،موجب میشود استداللها از نظر

تصادفی اقتصادی است .تاکنون این دیدگاه وجود داشته

صدق و کذب ،انسجام درونی و میزان مشاهداتی که

است که سری زمانی اقتصادی به خصوص سریهای

میتوانند تبیین کنند ،مورد مقایسه قرار گیرند و امکان

اقتصاد کالن و سریهای بازار پولی و مالی از یک فرایند

ارزیابی نظریات رقیب تسهیل گردد (داو .)80 :2008 ،در

تصادفی پیروی میکنند و در نتیجه ،تغییرات آنها قابل

واقع زبان ریاضی شرایطی ایجاد میکند تا نظریاتی که در

پیشبینی نیست .اما دستاوردهای جدید اقتصاد

پی تبیین پدیده واحدی قرار دارند ،با یکدیگر مقایسه شوند

ریاضیدانان روشن ساخت که این سریهای اقتصادی،

و امکان تعیین دیدگاه برتر فراهم آید.

تصادفی نبوده بلکه به وسیله یک فرایند آشوبی معین ایجاد
میشوند و در کوتاه مدت قابل پیش بینی خواهند بود .به

 -6-3ریاضیات به عنوان موتور پژوهش

همین دلیل تالشهای بسیاری انجام شده تا روند حاکم بر

ریاضیات میتواند به عنوان موتور پژوهش مورد استفاده

متغیرهای بازارهای پولی مانند نرخهای ارز و قیمتهای

قرار گیرد (دانیاسا و استاپارا .)387 : 2009 ،در واقع

سهام با این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته تا شاید بتوان

ریاضیات این امکان را فراهم میآورد که بتوان

پیشبینیهای صحیحتری از روند آینده آنها به دست آورد

پیشبینیهایی بدیع بر اساس ساختار منطقی مدل بدست

(مشیری.)44 :1381 ،

آورد و به نوآوریهای خالقانه رسید .به عبارت دیگر
ریاضیات میتواند فرصتی فراهم آورد تا آنچه خارج از

 -7-3ریاضیات و سازگاری درونی علوم

محدوده مشاهدات است ،درك شود (اسمیت.)9 : 2001 ،

یکی از محدودیتهای پیش روی علوم اجتماعی و از

روابط و قضایای زیادی در ریاضیات وجود دارد که

جمله اقتصاد ،فقدان شرایط آزمایشگاهی برای ارزیابی

میتواند پژوهشگر اقتصادی را در تبیین و پیشبینی

نظریهها و کنترل کلیه عوامل تأثیرگذار بر آزمایش است.

پدیدههای اقتصادی یاری رساند و افقهای جدیدی را

از سوی دیگر ،نتایج به دست آمده از مطالعات پژوهشگر

پیش روی مطالعات اقتصادی قرار دهد .به عنوان مثال

نیز به زمان و مکان بررسی تجربی وابسته است .براین

سیاهچالهها در ابتدا تنها به عنوان یک انتزاع ریاضی در

اساس ،این امر که واقعیتها متأثر از نظریه هستند و رد و

نظریه نسبیت انیشتین معرفی شد اما بعدها این پدیده به

اثبات قطعی آنها قابل حصول نیست ،حداقل در علوم

واقعیت تبدیل شد و با اختراع تلسکوپهای پیشرفته این

اجتماعی مورد پذیرش است (چیک .)1867 : 1998 ،با

امکان بوجود آمد که مکان آنها در آسمان تعیین شود .در

توجه به این محدودیتها ،توجه اقتصاددانان بیشتر به

تاریخ اقتصادی نیز نمونههایی از این امر را میتوان یافت.

سمت روشهایی معطوف گشت که امکان ساخت

به عنوان مثال معمای لئون تیف ابتدا در قالب صورت

مدلهای مبتنی بر اصول موضوعه را فراهم آورد که افزون

ریاضی توسعه یافت و سپس بر اساس دادههای اقتصاد

بر سازگاری درونی ،فرایندهای عینی موجود در موضوع

آمریکا آزمون شد .نمونه بعدی تالشهای جان نش برای

تحقیق را مدلسازی نماید (وینتراب .)98 : 2002 ،به

توسعه تئوری بازیها بود که مبنایی برای استفاده کاربردی

عبارت دیگر ،ریاضیات به دلیل ماهیت منطقی خود،

و وسیع در تبیین رفتارهای اقتصادی و اقتصاد تجربی امروز

امکانی را فراهم میآورد تا مدل ساخته شده ،تناقض

شد (پوگبنا .)86 : 2005 ،مورد دیگر ،پیشرفتهای قابل

درونی نداشته باشد و بخشهای مختلف آن در هماهنگی

توجه در زمینه تبیین و پیشبینی پدیدههای به ظاهر

با یکدیگر قرار داشته و تبیینی سازگار و مبتنی بر
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نظریات اقتصادی ،جانشینی کامل کار و سرمایه است که
در واقع هیچ مبنای تجربی و مورد دفاعی ندارد (الپر،

 -4انتقادات بر فرمالیسم ریاضی در اقتصاد

فهرست زیر حاوی مهمترین انتقادات وارد بر کاربرد روش
ریاضی در نظریهپردازی اقتصادی است:

.)314 : 2015
اخالقیات و نهادها دو نمونه از عناصری هستند که
بهرغم نقش غیر قابل انکارشان در واقعیتهای اقتصادی،
معموالً در تحلیلهای ریاضی مورد غفلت قرار میگیرند.

 -1-4ساده سازی افراطی

از آنجا که اخالقیات مقوالتی کیفی هستند و مدلسازی

یکی از محدودیتهای پیش روی روش ریاضی در

ریاضی مقوالت کیفی دشوار است ،لذا اقتصاددانان تقریباً

مطالعات اقتصادی این است که برخی از مفاهیم اقتصادی،

هیچ گاه عوامل اخالقی را در مدلسازیهایشان لحاظ

ماهیتاً قابلیت کمّی شدن و جای گرفتن در روابط ریاضی

نکرده و دست به ساختن مدلهایی میزنند که ظرافت را

را دارا نیستند .این محدودیت میتواند اقتصاددان را به فکر

بر واقعیت ترجیح میدهد (کالرك .)689 : 2010 ،وقتی

تصریح مدل هایی بیندازد که مفاهیمی در آن مورد استفاده

ریاضیسازی به عنوان هدف در کانون توجه نظریهپرداز

قرار گرفته که صرفاً با زبان ریاضی قابل بازسازی است و

قرار میگیرد ،توجه به جنبههای ارزشی و اخالقی که نوعاً

از عواملی که به دشواری تن به ریاضیات میدهند ،غافل

غیرقابل کمّی شدن است ،در حاشیه قرار میگیرد .این

شود ،هر چند آن مفهوم مهم کلیدی باشد (الپر: 2015 ،

غفلت اساسی باعث شده است تا جنبههای متعالی انسانی

 .)308برخی معتقدند آنچه از خصوصیات بارز اقتصاد

در علم اقتصاد نادیده انگاشته شود و انسان اقتصادی چیزی

ریاضی گشته ،مربوط به تنظیم مسائل و مشکالت بطور

جز تجلی آزمندی و خودخواهی نباشد .وقتی این تصویر

انتزاعی برحسب چند تابع خوش رفتار است و این در

نادرست به عنوان فرض بنیادین در تحلیل رفتارهای خرد

حالیست که واقعیات اقتصادی به قدری پیچیده و

اقتصادی مبنا قرار میگیرد ،قطعاً تورشهای شدیدی در

چندبعدیاند که نمیتوان آنها را با رابطههای ساده ریاضی

تبیین اقتصادی رخ خواهد داد و واقع گرایی علمی مورد

بیان نمود (هادسون)293 : 2000 ،؛ همانطور که آرتور

خدشه قرار میگیرد.

پیگو( )1925در شرح دیدگاه مارشال درباره ریاضیات و

از سوی دیگر ،نهادهای رسمی و غیررسمی مختلف در

اقتصاد اشاره دارد .با اینکه مارشال یک ریاضیدان حرفهای

جوامع متعدد که نقش جدی در سازوکارهای اقتصادی ایفا

بود اما در بکارگیری ریاضیات ،محتاط بود؛ زیرا معتقد بود

میکنند ،به صورت کامالً آگاهانه ،مورد غفلت پژوهشهای

اتکای بیش از حد بر ابزارهای ریاضی میتواند ما را در

اقتصادی قرار گرفتند؛ زیرا توجه بدانها به معنای زیر سؤال

میان "اسباب بازیهای فکری" گمراه نماید و موجب شود

رفتن ایده جهانشمولی نظریات اقتصاد متعارف است .از

عوامل مهم را به این دلیل که به آسانی در چارچوب

این رو نهادها بهرغم اهمیتشان ،حذف شدند تا شرایط

ریاضی نمیگنجد ،به فراموشی بسپاریم (پیگو: 1925 ،

جهت ساخت مدلهایی با دقت و ظرافت فیزیک تحقق

 .)84بر این اساس ،ابعاد کلیدی نظام اقتصادی در مطالعات

یابد .به عنوان مثال در الگوهای تعادل عمومی ،دنیای

ریاضی مورد غفلت عمدی قرار میگیرد و حذف این

اقتصاد تهی از نهادهایی مانند بانکها ،بانک مرکزی،

عوامل ،نه سادهسازی واقعیت ،بلکه تحریف واقعیت است.

اتحادیههای کارگری ،دولت و سازمانهای تشکیالتی

به عنوان مثال ،یکی از ساده سازیهای خیلی رایج در

سرمایهداران تصویر شده و تحلیل اقتصادی در غیاب این
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بازیگران مؤثر ،صورت میگیرد (موریشیما.)69 : 1373 ،

ترجیح نگرش ارگانیکی به جامعه بر دیدگاه مکانیکی و

غفلت از نهادها ریشه در این امر دارد که اقتصاددانان

قرابت اقتصاد و زیستشناسی به جای فیزیک بود .به بیان

مجبور بودند به دلیل محدودیت روش ریاضی در

دیگر میتوان گفت «روشر ،اشمولر ،هیلد براند ،هامیلتون،

مدلسازی مقوالت کیفی و تاکید بر تعادل به عنوان هسته

لیست و توئین بی و دیگران» مدل داروینی را نسبت به

سخت اندیشه نئوکالسیکی ،به تدریج زمینه حذف

الگوی نیوتونی برای علوم اجتماعی مناسبتر میدیدند.

عناصری که برهم زننده تعادل هستند را فراهم آورند .در

اولین نتیجه این تمایز ،تفاوت جدی «روش شناخت»

این بین ،نهادها که ذاتاً غیرتعادلی هستند ،از تحلیلهای

پدیده فیزیکی و پدیده اجتماعی است .در نتیجه اتفاقاً

اقتصادی به کنار نهاده شدند (متوسلی و دیگران: 1389 ،

بدترین وضعیت یک علم اجتماعی ،شباهت آن با علوم

.)149

فیزیکی و طبیعی است؛ زیرا موضوع علم اجتماعی
موجودی هوشمند ،مختار ،پیچیده ،دارای انگیزههای متعدد

 -2-4ریاضیات و جهانشمولی نظریه ها

درونی متأثر از بسترهای اجتماعی و تاریخی است .در این

از جمله مهمترین انتقادات بر کاربرد ریاضیات در علم

نگاه ،رفتار انسانی «دلیل» دارد ،برخالف پدیده طبیعی که

اقتصاد ،در ارتباط با تالش نظریه پردازان اقتصاد متعارف

«علت» دارد و به راحتی قابل تعمیم است .روشن است که

برای ساخت نظریههایی فارغ از جهتگیری ارزشی و

معانی ،ارزشها و مناسبات و در نتیجه هویت تاریخی یک

جامعه شناختی است ،که در این بین نقش ریاضیات به

جامعه ،کامالً مشابه جامعه دیگر نبوده و امکان ندارد قواعد

عنوان ابزاری برای صورت علمی دادن به تئوریها و

اقتصادی به نحو یکسان بر همه زمانها و مکانها صدق

مجاب کردن جامعه علمی به جهان شمولی اندیشههای

کند ،بلکه هر تحولی در ارزشهای تاریخی یک جامعه،

اقتصادی قابل بررسی است .موریشیما ( )1373معتقد است

پیامدهای اقتصادی متفاوتی دارد (خاندوزی.)10 : 1391 ،

که الگوهای اقتصاد نئوکالسیکی نه ملیت دارند و نه ماهیت

روشهای ریاضیاتی این محدودیت را دارند که قادر به

تاریخی و لذا نمیتوانند در مورد کلیه کشورهای به

درنظرگرفتن تمامی واقعیات مؤثر در حیات اقتصادی

اصطالح دنیای غرب مانند امریکا ،انگلستان ،ژاپن و فرانسه

نیستند؛ زیرا اساساً برخی عوامل مؤثر در واقعیتهای

کاربرد داشته باشد؛ زیرا نه تنها مقادیر عددی پارامترهای

اقتصادی در جوامع مختلف ،متفاوت از یکدیگرند و حذف

توابع تقاضا و تولید در این کشورها متفاوت است ،بلکه

این عناصر از تحلیل اقتصادی و اصرار افراطی بر

شکل کیفی این توابع نیز با توجه به ساختارهای اقتصادی

صورتگرایی ،منجر به نازل شدن سطح پژوهشهای

متفاوت آنها فرق خواهد داشت .به همین دلیل باید برای

اقتصادی و غفلت از مطالعات بنیادین و اساسی میگردد.

هر یک از این کشورها الگویی تنظیم کنیم که به طور
سیستماتیک با یکدیگر متفاوت باشند (موریشیما: 1373 ،

 -3-4تضعیف ماهیت تجربی علم اقتصاد

.)63

از آنجا که ریاضیات موجب ورود مفاهیم انتزاعی و کم

از جمله منتقدان جهانشمولی نظریههای اقتصادی،

توجهی به مفاهیم تجربی و عینی گردیده است ،از این رو،

مکتب تاریخی آلمان ،نهضت رمانتیکگرایی و ملیگرایی

یکی از اشکاالت عمده بر علم اقتصاد کنونی ،فاصله گرفتن

است که محصول نیمه دوم قرن نوزدهماند .تفاوت بنیادین

آن از تجربه است (االهی .)7 : 2014 ،بر همین اساس،

این مکاتب اقتصادی با روششناسی اقتصاد متعارف،

لئون تیف در سال  1971به اقتصاددانان هشدار داده است

68

روششناسی علوم انسانی /س /25ش /98بهار 1398

که ادامه روند توجه به موضوعات خیالی و بیربط به

میبایستی از واقعیتهای اقتصادی ،مجموعهای از مفاهیم

واقعیت ،موجب زیرپا گذاشتن خاصیت تجربی علم اقتصاد

مجرد را انتزاع نمود و آنها را متغیرهای اقتصادی نامید تا

میشود بهگونهای که جامعه علمی در ارزشگذاریهای

بتوان این متغیرها را در چارچوب معادالت و ساختار

پژوهشی خود به تحلیلهای صوری ریاضی ،مقامی باالتر

ریاضی تحلیل کرد .همانند مفهوم انسان اقتصادی،

از تحلیلهای تجربی قائل میشود (لئونتیف.)3 : 1971 ،

سرمایهدار و کارگر که از طیف گستردهای از فعاالن

البته این هشدارها چندان جدی گرفته نشد ،بهگونهای که

اقتصادی انتزاع میشود .بدیهی است که دهها ویژگی بسیار

از دهه  70به بعد ،مقاالت منتشر شده در مجالت درجه

مهم تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی در چنین فرآیند مجرد

اول علم اقتصاد ،بیش از پیش ریاضی شد و توانایی استفاده

سازی ،به دست فراموشی سپرده میشود .افزون بر این ،از

از تکنیکهای مدلسازی ریاضی ،نشانه مهارت یک

مفاهیم کارگر و سرمایه دار ،مفاهیم کار و سرمایه نیز انتزاع

اقتصاددان دانشگاهی تلقی گشت (بکهاوس.)211 : 2010 ،

میشود که طبعاً در سطوح باالتری از الیههای تجرید قرار

فاصله گرفتن اقتصاد از تجربه تا آن حد زیاد شده که اگر

دارد .سپس این دو مفهوم مجرد توسط روابط ریاضی به

به هنگام بررسی تجربی نظریه ،مشخص شود آنچه نظریه

عنوان تابع تولید معرفی میشود .بدیهی است ،تولیدی که

تبیین میکند با واقعیت سازگاری ندارد ،به جای تأمل در

حاصل چنین توابع تولیدی باشد ،فاقد ویژگیهایی است

اصول طراحی شده به هنگام ساخت نظریه ،همه چیز به

که در سازوکار تولید در جهان واقعی اقتصاد وجود دارد.

وسیله جمله «ثابت بودن سایر شرایط» توجیه میشود .در

بنابراین روشهای ریاضی ضرورتاً پدیدههای چند بعدی

حقیقت اقتصاددانان با این جمله ،خود را از زیر بار پذیرش

را تک بعدی میکند تا روابط پیچیدهای که در فضای

شکست تئوریهایشان در آزمون تجربی میرهانند و این

تعامالت عینی اقتصادی وجود دارد ،آنقدر سادهسازی شود

امر به معنای اصالت گرفتن ساختار قیاسی نظریه در برابر

که بتوان آنها را به صورت روابط ریاضی تبیین کرد .هر

محتوای تجربی آن است .این امر که از آن به "خودمختاری

چه تحلیلهای اقتصادی از سطح خرد به سمت کالن

نظری" تعبیر میشود ،میتواند دانش اقتصاد را در

نزدیکتر شود آثار سوء کاستیهای موجود در منطق انتزاع

زمینههای متعدد با محدودیت همراه کند و برای توسعه

محسوستر میشود و سیاستگذاریهای اقتصادی که بر

تجربی علم اقتصاد زیانآور باشد (گالس و جانسون،

چنین دستگاه نظریهپردازی تکیه دارد ،خطرات جدیتری

.)145 : 1373

به همراه خواهد داشت؛ زیرا در تحلیل اقتصادی ،هر چه
از سطح خرد به سطح کالن پیش برویم ،نقش نظامهای

 -4-4انتقاداتی بر منطق انتزاع

ارزشی و معیارها و موازین ایدئولوژیک در نظریهپردازیها

انتزاع ،یکی از چالشهای کاربرد ریاضیات در اقتصاد

پررنگتر میشود (درخشان.)57-54 : 1391 ،

است .به عنوان مثال نظریه تعادل عمومی برای اینکه بتواند

به عنوان مثال میتوان از الگوی رشد نئوکالسیک نام

به سازماندهی ریاضی برسد ،دچار افراطهای زیادی در

برد که نمونه مناسبی برای تالش ناکام اقتصاددانان جهت

انتزاع شده است بهگونهای که نتیجهگیری از این نظریه

ارائه مدلی جهانشمول برای تبیین رشد اقتصادی با حذف

برای تحلیل اقتصاد واقعی را با مشکل مواجه نموده است

بسیاری از متغیرهای مهم و تأثیرگذار(همانند؛

(مارچینوتی و مارناتی .)505 : 2016 ،از آنجا که روش

جمعیت،کیفیت و سالمت نیروی کار و  )...است؛ مدلی که

استنتاج در نظریهپردازیهای اقتصاد نوعاً ریاضی است،

عالوه بر ابتنا بر مفروضات نادرست و محدود کننده ،بیشتر
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به یک الگوی ریاضیاتی شباهت دارد تا یک مدل اقتصادی،

داشته باشند ،در حالیکه نظامهای پیچیده را نمیتوان با

مدلی که نمادی از نظریهپردازی بریده از تجربه و غوطهور

استنباط رفتار از اصول اولیه و بر اساس روش ریاضی

در مسائل تکنیکی و فنی است .نتیجه این امر این بوده

استخراج نمود (فولبروك .)280 : 1389 ،السون ()1997

است که سهم الگوی رشد نئوکالسیک و حتی الگوی

جنبه دیگری از موضوع را نیز شکافته و این مهم را متذکر

پیشرفتهتر رشد اقتصادی یعنی الگوی رشد درون زا ،در

میگردد که روششناسی علومی چون فیزیک ،مناسب

تبیین علل واقعی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی ،در

سیستمهای بسته است .سیستمهای بسته ،سازوکارهاییاند

حد صفر است (بالگ .)319 :1387 ،بایستی اشاره نمود

که عوامل اثرگذار بر آنها ،افزون بر اینکه در درون سیستم

که روشهای فرضی-استننتاجی برای علوم روشی همانند

تعریف شده ،با یکدیگر سازگار نیز هستند .برای چنین

ریاضی ،منطق و  ...که کارکرد اصلی آنها کمک به تفکر

سیستمهایی میتوان از روش ریاضی جهت تجزیه و

است ،مناسب خواهد بود؛ زیرا اصل در این علوم،

تحلیل بهره گرفت ،اما اقتصاد ،سیستمی باز و متأثر از

سازگاری درونی است .اما برای علومی همانند اقتصاد که

عوامل گوناگون و بعضاً متضادی است که از لحاظ

وظیفه آنها تحلیل و پیش بینی یک امر انسانی و اجتماعی

هستیشناختی ،فیزیک و ریاضی قابل مقایسه نبوده،

است ،روشهای فرضی-استنتاجی راهکاری ثانوی است

روشهای تحلیل آنها قابل اقتباس نیستند (چیک و داو،

و بایستی از روشهای تاریخی-استقرایی بهره گرفت؛ زیرا

 .)3 :2001درواقع ،ابزارها و روشهای مختلف پژوهش،

در این علوم ،پیوند با واقعیت ،مهم است (الپر: 2015 ،

افزون بر مزایای ویژهای که فراهم میآورند،

.)311

محدودیتهایی نیز به همراه دارند .این محدودیتها در
ذات این روشها نهفته و غیر قابل تفکیک از آنهاست.

 -5-4عدم تناسب هستی شناختی اقتصاد و ریاضی

بنابراین بهترین روش پژوهشی ،ملغمهای از روشهای

در اقتصاد با عدم قطعیتهای بیشماری مواجهیم که این

مختلف است که میتواند دایره وسیعتری از مشاهدات و

امر ،کاربرد ریاضیات به عنوان علمی قطعی و یقینی را در

تحلیلها را در فرایند نظریهپردازی مشارکت دهد.

حوزه اقتصاد دچار چالشهایی میکند .ریاضیات برای
مدلسازی جنبههای فنی مناسب است لذا در علومی چون

 -6-4فاصله اقتصاد از دنیای واقعی

فیزیک یا اخترشناسی که با پدیدههایی منفعل و محصور

دستهای از منتقدان معتقدند مبنای اصلی اقتصاددانان برای

در قواعد طبیعت مواجهاند ،کاربرد فراوانی دارد اما استفاده

انتخاب مفروضات مدل ،راحتی در دستکاریهای

از ریاضیات برای تحلیل مسائل اجتماعی که موضوع آنها،

ریاضیاتی است ،نه شباهت با واقعیتهای عینی .با این

فرد یا جامعه ذی شعور و مختار است ،چندان موجه به

وصف ،در عین حال که اقتصاد ،به لحاظ دقت ریاضیاتی

نظر نمیرسد .رفتارها و پدیدههای اقتصادی دارای

میتواند ملکه علوم اجتماعی باشد ،به لحاظ ارتباطش با

پیچیدگیهای مشخصی است که بخشی از هستیشناسی

عالم خارج ،دچار نقص است (ماکی .)2 : 2002 ،مدلهای

اجتماعی محسوب میشود؛ زیرا رفتارهای اقتصادی نتیجه

ریاضی به دلیل ماهیت خود ،بر مفروضاتی بنا میشوند که

تعامالت پیچیده میان اعضای جامعه است که رفتارشان با

هیچ گاه به بوته بررسی قرار نمیگیرند .این نظریات در

تنوعگرایی و احتماالت همراه میباشد .تحلیل این

واقع نظریههای مشتق شده هستند که فینفسه دانشی در

پیچیدگی با ابزارهایی ممکن است که توانایی بیان آن را

زمینه پدیدههای واقعی ارائه نمیدهند و بیشتر به
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مفروضاتی که نظریه بر آن اساس بنا شده بستگی دارند

خارجی (مانند واسطه و دالل) الاقل در مورد محصوالت

(سیال .)4 : 1988 ،به عنوان مثال ،نظریه تجارت بین الملل

صنعتی وجود ندارد .اما در الگوهای نئوکالسیک متکی بر

هشکر-اوهلین که بر مبنای قضیه برابرسازی قیمت عوامل

مدل تعادل عمومی رقابتی ،شرایط ،کامالً متفاوت از

بنا شده ،تصریح دارد که در یک شرایط مفروض ،تجارت

واقعیت است .در این مدلها نه تنها قیمت فراوردههای

آزاد موجب برابرسازی کامل و نه جزئی قیمت عوامل

کشاورزی ،جنگلی ،ماهیگیری و معدنی ،بلکه قیمت

خواهد شد .این فرمولبندی زیبا در نهایت به  nکشورn ،
عامل تولید و  nکاال تعمیم داده شد .این در حالی است

فراوردههای کارخانهای و صنعتی نیز همانند یک حراجی
و بدون داشتن یک معادله هزینه-قیمت در بازار کامالً

که "در عمل" تفاوتهای قابل مالحظهای در قیمت عوامل

رقابتی تعیین میشود .افزون بر این ،قیمت کار (دستمزد)

کشورهای مختلف مشاهده میشود که آشکارا قضیه

نیز دقیقاً با همین روش یعنی همان طور که قیمت ماهی

برابرسازی قیمت عوامل را نقض میکند .اگر قیمتهای

تعیین میشود ،در بازار رقابتی مشخص میگردد

عوامل در جهان واقعاً برابر نشده باشند ،بدین معنا است

(موریشیما .)62 : 1373 ،این مثالها همگی مؤید فاصله

که یکی از فرضهای اصلی الگوی تناسب عوامل هکشر-

عمیق نظریات از واقعیتهای موجود اقتصادی است.

اوهلین ،کاربرد ندارد .بررسیهای تجربی در این زمینه نیز

بیگانگی علم اقتصاد با سازوکارهای واقعی تا حدی عمیق

مؤید ابطال نظریه برابری قیمت عوامل و در نتیجه کذب

است که میلتون فریدمن و رونالد کوز که از نوبلیستهای

نظریه هکشر-اوهلین است (بالگ.)259-256 : 1380 ،

جریان متعارف علم اقتصاد محسوب میشوند نیز از تبدیل

مثال مرتبط دیگر در این زمینه ،پیش فرض عقالنیت

اقتصاد به شاخهای مخفی از ریاضیات و ارتباط اندك بین

است .بر اساس پیش فرض عقالنیت ،عوامل اقتصادی

سیستم نظری اقتصاددانان و مسائل دنیای واقعی انتقاد

دارای باورهای همگن بوده ،رفتار انبوه آنها را میتوان با

نمودهاند (پلینگتون.)246 : 2012 ،

تحلیل کنش یک انسان نماینده بیان نمود .با این حال،
یافتههای اقتصاد رفتاری نشان میدهد که عوامل بازار

 -7-4ریاضیات و علم نمایی کاذب

ناهمگن بوده ،پیچیدگیهای زیادی در تعامالت بازار

برخی معتقدند استفاده ظاهری از الگوهای ریاضی ،سنت

وجود دارد و آنگونه که اقتصاد نئوکالسیک فرض میکند،

رایج اقتصاد متعارف جهت تحمیل صورت علمی به

عقالنیت بر رفتار اقتصادی حاکم نیست (سورنت: 2014 ،

اندیشههای اقتصادیست (بلند .)35 : 1384 ،در حالیکه

.)3

آنچه از مدلها بدست میآید ،یک نمایش زیبا و خوش
مثال دیگر در تأیید فاصله فاحش علم اقتصاد از دنیای

بینانه اما غیر قابل دفاع از عملکرد جهان واقعی است

واقعی ،الگوی تعادل عمومی والراس است .الگوی والراس

(مندرسکی .)102 : 2014 ،اما نکته مهم در این زمینه این

بر این فرض بنا شده است که کلیه قیمتها در بازار آزادانه

است که صرف مدلسازی ریاضی نمیتواند اعتبار علمی

تعیین میشوند ،بدون آنکه عامل خارجی در تعیین آنها

را برای تئوریها فراهم آورد؛ زیرا روش ریاضی بر اساس

نقشی داشته باشد .این در حالی است که در واقعیت ،در

استدالل قیاسی صورت میگیرد و به خودی خود نمیتواند

هر اقتصادی این گونه شیوه تعیین قیمت تنها در مورد

ما را به دانشی پیرامون حقایق جهان برساند ،بلکه صرفاً بر

محصوالت کشاورزی ،جنگلی ،ماهیگیری و معدنی

اساس مفروضات و با توجه به تعاریف و شرایط داده شده،

مصداق دارد .یک چنین بازارهایی بدون دخالت عامل

به تبیین و پیشبینی موضوعات اقتصادی میپردازد .در
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حقیقت ،ریاضیات از این جهت مورد توجه است که

و قدردانی قرار میگیرد ،این در حالی است که کاربرد

میتواند تصویری "شبه علمی" به دیدگاههای اقتصاددانان

ریاضیات ،زمینه ارتباط غیراقتصاددانان و عالقمندان

داده ،امکانی برای حفظ هسته سخت نئوکالسیک فراهم

غیرحرفهای به اقتصاد را بسیار محدود کرده است .این عدم

آورد (مانیک.)1191 : 2014 ،

ارتباط ،عمدتاً ناشی از دشواریهای مصطلح در یادگیری

مک السکی در چارچوب نظریه خطابهای بودن علم

تکنیکهای ریاضی است (سیال.)1 : 1988 ،

اقتصاد معتقد است اقتصاددانان نه برای کشف حقیقت،
بلکه برای علم نمایی و قانع کردن سایرین به صحیح بودن

 -5پاسخ اقتصاددانان به منتقدان کاربرد ریاضیات در

یافته هاشان ،از روشهای مختلفی از جمله روشهای

اقتصاد

ریاضی و آماری استفاده میکنند .استفاده ساموئلسون از

برخی از اقتصاددانان نقدهای وارد بر کاربرد ریاضیات در

ریاضی ،تالش فوگل برای پیوند دادن اقتصاد و تاریخ،

اقتصاد را مختص اشکال خاص و محدودی از ریاضیات

روش علمی موث در طراحی انتظارات عقالیی ،استفاده

میدانند که در نظریات متقدم اقتصاد کاربرد داشته است.

سولو از مجازهای بیان در ارایه تابع تولید کل و استفاده

به عنوان مثال ریاضیات اقتصاد کالن کینزی ،ساده و ایستا

گسترده از فن خطابه در آزمونهای آماری نمونههایی است

بود و عدم قطعیت درآن خیلی کم دیده میشد .در واقع

که مک السکی برای اثبات مدعیات خود طرح میکند

ریاضیاتی بود که در آن بویی از بهینهیابی به مشام

(متوسلی و رستمیان .)198 : 1388 ،لیپسی( )2001بر آن

نمیرسید .اما ریاضیات اقتصاد کالن مبتنی بر انتظارات

است که برای داشتن یک مقاله چاپ شده در بیشتر

عقالنی ،سه عنصر تازه با خود داشت؛ «عدم قطعیت» را در

مجالت اقتصادی معتبر امروزی ،شما باید یک مدل ریاضی

کنار «قطعیت» داشت؛ در کنار «ایستایی»« ،پویایی» هم پیدا

ارائه کنید ،هر چند این مدل چیزی را به تحلیل توصیفی

کرد؛ و در نهایت اینکه «بهینهیابی» را با خود همراه نمود

شما اضافه نکند .من در سمینارهایی شرکت کردهام که هر

(نیلی  .)1390،به عنوان مثال ،پس از آگاهی اقتصاددانان به

گاه از ارائه کننده سؤال شده "مدل شما کجاست؟" وقتی
ارائه کننده پاسخ داد " مدلی ندارم ،چون به آن نیازی

عدم قطعیتها در علم اقتصاد ،روشهای آمار ریاضی و
احتماالت در نظریهپردازیهای اقتصادی مورد توجه قرار

نداشتهام یا نتوانستهام مدلی را برای مسئله توسعه ببخشم"

گرفت و اقتصاددانان تالش نمودند به شاخههایی از

با واکنش نامناسب و کنایه آمیزی مواجه شده و یا حتی

ریاضیات که توانایی گنجاندن این عدم قطعیتها را داشته

شخص سؤال کننده به نشانه اعتراض جلسه را ترك کرده

باشند ،توسل جویند.

است (لیپسی.)184 : 2001 ،

همچنین توسعه نظریه بازیها در تحلیلهای اقتصادی

حتی اگر کارکرد ریاضیات برای علم اقتصاد را در حد

سبب شده است تا حدودی پیشفرضهای غیر واقعی از

زبان نیز درنظر بگیریم ،همانطور که مفاهیم و عبارات در

مدلهای اقتصادی کنار گذاشته شود و این واقعیت که در

زبان طبیعی میتواند فریبنده یا غیرصادق باشد ،به طور

بازار ،نمایندگان هرگز اطالعات کاملی در دسترس ندارند

مشابه ،در بیان نمادین ریاضیات نیز ممکن است چنین

و شرایط بازار ثابت نیست ،جایگزین مفروضات کالسیکی

اتفاق رقم بخورد (کاپلر و استینربرگر.)138 : 2013 ،

در زمینه بازار گردد .ایده استراتژی که منعکس کننده

همچنین واضح است یکی از کارکردهای زبان ،تسهیل

حرکات متوالی نهادی است که به حرکت حریف بستگی

ارتباط است و صرفاً در این صورت یک زبان مورد توجه

دارد ،مدل بازار را بسیار نزدیک به واقعیت به ارمغان آورد
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(کاپلر و استینربرگر .)137 : 2013 ،فون نیومن معتقد است

قرار دارد و هنوز در عرصه کتابهای درسی وارد نشده

ریاضیاتی همانند معادالت دیفرانسیل عمدتاً برای

است (ماکی .)5 : 2002 ،در حال حاضر نیز مدلهای

کاربستهای فیزیک توسعه یافتهاند و بعید است الگوهای

اقتصاد کالن به سادگیهای مدلهای دوران  1950و 1960

ریاضی که در فیزیک مفید بودهاند در عرصههای انسانی و

نیست و از پیچیدگیهای زیادی ،هم از نظر مفاهیم

اجتماعی که با نااطمینانی همراه است نیز مفید واقع شود .

اقتصادی و رفتاری و هم از لحاظ تکنیکهای مدلسازی

فون نیومن توصیه میکند اقتصاددانان از اکتشافات جدید

و برآوردهای کمّی ،برخوردارست .به عنوان مثال ،مدلهای

دانش ریاضی که با اقتضائات دنیای انسانی و اجتماعی

رشد هم اکنون به طرح مباحثی مانند نهادهای اقتصادی و

همراهتر است ،استفاده کنند (درخشان .)15 : 2014 ،این

اجتماعی و سیاسی پرداختهاند و با توجه به در دسترس

تلقی فون نیومن به وضوح بیانگر خروج از سنت والراسی

بودن دادههای آماری برای این متغیرها ،امکان آزمون آماری

در تجزیه و تحلیل اقتصادی میباشد و بیانگر این مهم

چنین مدلهایی فراهم شده است .همچنین مدلهای

است که درون پارادایم نئوکالسیک و در بین موافقان

جدید ،فرض همسان بودن واحدهای اقتصادی که در

کاربرد ریاضیات نیز ،انتقاداتی در زمینه بکارگیری روش

مدلهای کالسیک وجود دارد را تغییر داده ،واحدهای

ریاضی وجود دارد اما وجه همت این افراد ،رفع

اقتصادی متعددی را در مدل در نظر میگیرند .از موارد

محدودیتها و استفاده حداکثری از مزیتهای ریاضی

دیگر ،پویایی و غیرخطی بودن روابط اقتصادی است که

بوده است.

در مدلهای جدید مطرح میشوند (مشیری .)1390،

برخی از مدافعان روش ریاضی معتقدند ریاضیات

پیشرفتهای امروز در علوم کامپیوتر موجب تسهیل در

آنچنان که برخی منتقدان میپندارند در اقتصاد سیطره

استفاده از شاخههای نوین ریاضی شده ،امکان استفاده از

ندارد .به عنوان مثال آنها از اقتصاددانانی همانند "رونالد

مدلهای چند بعدی و پیچیده که بتواند بخشهای

کوز" نام میبرند که موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد

گستردهتری از واقعیات را تحت پوشش قرار بدهد،

شدند ،اما در مقاالت بنیادین آنها حتی یک فرمول ریاضی

افزایش داده است .شناسایی مسئله ،توسعه فرضیه پویا که

هم به چشم نمیخورد (متوسلی و دیگران.)196 : 1389 ،

میتواند مسئله را توضیح دهد ،ساخت یک مدل شبیه

واقعیت این است که اقتصاددانان از مجموعه روشها و

سازی شده کامپیوتری بر اساس مسئله مورد نظر ،بررسی

ابزارهای مختلف همانند مدل ریاضی ،آزمون آماری،

مدل جهت حصول اطمینان از اینکه در دنیای واقعی نیز

حقایق تاریخی و شواهد تجربی ،بهترین و کارآمدترین

دیده میشود و پیاده سازی راه حلهای سیاستی گوناگون

روشها را برای تبیین نظریه اقتصادی بهره میگیرند

در ساختار مدل ،امکاناتی است که علوم کامپیوتر برای

(مارتینی.)84 : 2014 ،

مدلسازی ریاضیاتی در اختیار علم اقتصاد میگذارد

در زمینه فاصله اقتصاد از واقعیت که مورد اشاره برخی

(پاگربنا .)96 : 2005 ،مجموعه این تحوالت عالوه بر اینکه

منتقدان است ،همانطور که ویلیام بامول( )2000اشاره

امکان بیشتری را برای تجزیه و تحلیل پدیدههای اقتصادی

میکند ،علم اقتصاد در زمینه کارهای تجربی و تطبیق

و ارائه الگوهای پویا فراهم میآورد ،میتواند علم اقتصاد

مفاهیم تجربی بر موضوعات عینی و واقعی ،نسبت به اوایل

را در جهت رسیدن به پاسخهای جامع و دقیق یاری رساند.

قرن بیستم ،پیشرفتهای قابل توجهی داشته است .هرچند

به نظر میرسد بخش بسیار کمی از اقتصاددانان بدین امر

او اذعان دارد که این پیشرفتها در خط مقدم علم اقتصاد

که تمامی اشکال ریاضی بایستی از اقتصاد رخ بربندد،
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راضی باشند .از این رو به سختی بتوان عقیده داشت

ریاضی در اقتصاد ،در این امر تأثیر جدی داشتهاند.

رهیافت جدید روشن و قاعدهمندی پیشنهاد شود که بتوانیم

بهرغم اینکه اقتصاددانان مسائل مختلفی همانند وجود

ابزارهای ریاضی را کنار بگذاریم (کیرمن.)137 : 1989 ،

متغیرهای کمّی در اقتصاد ،ضرورت سیاستگذاری

با این وصف ،بحث اصلی در ایجاد تناسب ماهوی میان

اقتصادی ،ایجاد سازگاری در دانش ،عینیتگرایی و فاصله

موضوعات اقتصادی و شاخههای مختلف ریاضیات است،

از ابهام ،تسهیل در ارتباطات میان دانشمندان و انباشت

بگونهای که اقتصاد از مزایای روش پژوهش مبتنی بر

دانش را در زمره مهمترین عوامل توسعه ریاضیات در علم

ریاضیات محروم نگردد و در عین حال در دام

اقتصاد میدانند ،برخی از منتقدان ،علم نمایی کاذب ،فاصله

صورتگرایی افراطی نغلتد.

از واقعیت ،عدم تطابق هستیشناسی میان روش ریاضی و
عالم اقتصاد ،تضعیف ماهیت تجربی و تاریخی دانش

 -6نتیجه گیری

اقتصادی و سادهسازیهای افراطی و تحریفکننده واقعیت

از لحاظ تاریخی میتوان کورنو را به عنوان سردمدار ورود

را جزء مهمترین پیامدهای منفی صورتگرایی ریاضی

ریاضیات به اقتصاد دانست .در ادامه مسیر هم اقتصاددانانی

میدانند.

همانند مارشال ،جونز،گوسن ،پارتو و اجورث کسانی

بررسی تحوالت نظریهپردازی در علم اقتصاد موید این

بودند که تالش وافری برای گسترش بکارگیری ریاضیات

مطلب است که اقتصاددانان ،انتقادات وارد بر روششناسی

در اقتصاد انجام دادند .در این بین ،نقش والراس و کتاب

ریاضی را تا حد بسیار زیادی پذیرفتهاند و کوشیدند تا با

معروفش تئوری اقتصاد محض را باید نقطه عطفی در

توسل به شاخههای نوین ریاضیات ،محدودیت مدلهای

تحقق هر چه بیشتر علم اقتصاد در صورت ریاضیاتیاش

ابتدایی را کاهش داده و به تحلیلهای واقعبینانهتری از

دانست .قطعاً بیان توصیفی و تشریحی با وجود مزایایی

سازوکارهای اقتصادی دست یابند .به نظر میرسد

چون سادگی و قابل فهم بودن در همه شرایط ،پاسخگوی

کوششهای متأخر اقتصاددانان توانسته تا حد بسیار زیادی

نیاز نظریهپردازان نبوده و نیست و لذا کاربرد روشهایی

مدلهای اقتصادی را از زیر بار انتقادات برهاند و امید

دیگر همانند ریاضیات ،در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت.

میرود افزایش سرمایه دانش ریاضی و تجهیز اقتصاددانان

البته این توجه صرفاً به کارآمدی ریاضیات و مزیتهای

به دستاوردهای جدید ریاضی ،بتواند آینده روشنی را در

آن در برابر سایر روشها خالصه نمیشود و دالیلی چون

زمینه پژوهشهای کمّی فراهم سازد.

گرایش جامعه علمی در قرن  18به روشهای تجزیه و
تحلیل فیزیکی ،توسعه مارکسیسم ،عالقه ریاضی دانان به
مباحث اقتصادی و بسترهای نهادی توسعه روشهای
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