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کلیدواژهها:علم اقتصاد ،فلسفه ،انتولوژي ،اپيستمولوژي ،متدولوژي
طبقهبندي A12، B41 :JEL

شاپا (چاپی) 2251-9092
سال هجدهم شماره 1

چکیده :هدف اصلي مقاله ،پاسخ به این پرسش كليدي است كه چه نوع مسایل فلسفی
در علم اقتصاد قابل طرح هستند؟ نويسندگان با تبعيت از مباني نظري ،فلسفه علم
اقتصاد را به سه شاخه انتولوژي ،اپيستمولوژي و متدولوژي تقسيم بندي نموده و مسايل
فلسفي علم اقتصاد را در اين سه شاخه احصا و تببين نموده اند .بر اساس بررسی استدالل
محققان در نتایج مقاله ،حاکی از آن است که عینیت پدیده های اقتصادی ،علّیت ،گرايش
عمومي-سازي در بين اقتصاددانان ،منشأ رفتار اقتصادی مسأیل انتولوژیک علم اقتصاد
هستند .مسایل اپیستمولوژیک آن شامل گرایش اقتصاد به عقل گرایی در مقابل تجربه
گرایی ،ترديد در قانون بودن گزاره های علمی در اقتصاد ،و مسأله جمع زنی به معنای
تقابل خرد و کالن می باشد .از نظر متدولوژیک نيز امکان پذیری تمایز ارزش -واقعیت،
کمی سازی روش های تبیین در علم اقتصاد ،قابل استنتاج است.
ریاضی سازی و ّ

فصلنامه علمی  -پژوهشی

دریافت1391/11/08 :

پذیرش1392/02/15 :

فصلنامه علمی -پژوهشی

مقدمه

طبق تعريف ( ،Mäki )2008فلسفه علم اقتصاد به شاخهاي از فلسفه گفته ميشود كه با

بنيانهاي علم اقتصاد و وضعيت آن در مقام يك علم اخالقي سروكار دارد .در اين معنی ،فلسفه اقتصاد
سه زير شاخه اصلي دارد :انتولوژي ،اپيستمولوژي و متدولوژي علم اقتصاد .انتولوژي (يا هستيشناسي)
علم اقتصاد به سؤال از «چيستي» ميپردازد .مث ً
ال سؤال از اينكه «علم اقتصاد چيست» يك پرسش

انتولوژيك است .همين طور ،پرسش از چيستي قيمت ،بازار ،سرمايه ،مطلوبيت و نظير آن پرسشهاي
انتولوژيك به شمار ميروند.

اپيستمولوژي(1يا معرفتشناسي) علم اقتصاد ،با چگونگي كسب دانش در علم اقتصاد سروكار

دارد .اينكه چگونه ميتوان در علم اقتصاد ادعاي حقيقت 2نمود ،چگونه ميتوان يا بايد تئوريهاي
اقتصادي را اثبات نمود ،چگونه تئوريهاي اقتصادي به واقعيت مربوط ميشوند و اينكه آيا اين

سال هجدهم

تئوريها« ،قانون» هستند يا خير ،پرسشهاي اپيستمولوژيك به شمار ميروند (.)Hands, 2008

متدولوژي علم اقتصاد يك شاخه علمي از فلسفه اقتصاد است كه به مطالعه «روش علمي» مورد

استفاده در دانش اقتصاد ميپردازد ( .)Backhouse, 2008پرسش محوري متدولوژي اقتصادي

شماره 1

اين است كه «چگونه كسي ميتواند بگويد يك جزء خاص از علم اقتصاد يك علم خوب است؟»3

( .)Hausman, 1986اقتصاددانان از متدولوژيستها ميخواهند كه براي آنها يك الگوريتم تحليل
اقتصادي خوب ارايه كنند .به طور مثال ،فريدمن ( )1953به اقتصاددانان ميگويد تئوريهاي خوب،
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تئوريهايي هستند كه پيشبينيهاي مفيد و دقيقتري ارايه كنند .درحاليكه ساموئلسون (،1947
 )1963به اقتصاددانان ميگويد تا تئوريهاي خود را با مفاهيم «عملياتي»،4كه منطقاً معادل پيامدهاي
توصيفيشان هستند ،فرموله كنند .لذا متدولوژي ،پيونددهنده علم اقتصاد با اپيستمولوژي است
( .)Hands, 2008بدين ترتيب ،فلسفه علم اقتصاد ،دامنه وسيعي از مسايل انتولوژيك ،اپيستمولوژيك
و متدولوژيك در علم اقتصاد را شامل ميشود.

اصليترين پرسش مقاله ،آن است كه علم اقتصاد به طور مشخص با چه مسايل فلسفي مواجه

است؟ براي پاسخ به اين پرسش به تبعيت از تقسيمبندي ( ،Mäki )2008میتوان آن را به سه پرسش
فرعي به شرح زیر تقسيم نمود :مسايل انتولوژيك علم اقتصاد چه مسايلي هستند؟ علم اقتصاد با چه
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1. Epistemology
2. Truth Claim
»?3. «How one can tell whether a particular bit of economics is good science
4. «Operational» Concepts

پرسشها از آنجاست که به نظر ميرسد در تاريخ و ادبيات اقتصادي و فلسفي تاكنون طبقهبندی
مشخص و مستدلی از اين مسايل ارايه نشده است .)Davis et, al 2004( .در زیر مباحث مختلف

فلسفه و اقتصاد ،مسايل متدولوژيكي و اپيستمولوژيكي را بيآنكه طبقهبندي مستقلي از مسايل
ارايه داده باشند ،يكسان انگاشته و مقولههايي مانند ساختگرايي ،1فرماليسم ،خطابه و فردگرايي

روششناختي را در زیر قسمتی از متدولوژي و اپيستمولوژي بحث كردهاند .همچنين ،اين نويسندگان

در انتولوژي علم اقتصاد ،مسايلي مانند تضاد فرماليسم و واقعگرايي ،ساختار و عامليت ،رفتار پيچيده
اقتصادي و احتماالت را مورد بحث قرار دادهاند ،Roy )2005( .مباحث فلسفه اقتصاد خود را در قالب

تبييني از چند مسأله فلسفي در علم اقتصاد

مسايل اپيستمولوژيكي مواجه است؟ و مسايل متدولوژيك آن چه مسايلي هستند؟ ضرورت طرح این

مسايلي همچون شكاكيت اخالقي 2هيوم ،رابطه اقتصاد رياضي و واقعيت ،بنيانهاي اقتصاد رفاه و

مسأله اخالقي حسادت را به چالش كشيده است Hausman )2008( .بخش عمده فلسفه علم اقتصاد

را به متدولوژي معطوف كرده و مسايل متدولوژيك آن را مشتمل بر شش مسأله محوري دانسته
است :اقتصاد اثباتي در مقابل اقتصاد هنجاري ،داليل در مقابل علل ،3طبيعتگرايي علمي اجتماعي،4

(پارادايمها و برنامههاي پژوهشي).

همانطور كه مالحظه ميشود در مطالعات مذكور ،مسايل فلسفه علم اقتصاد لزوماً در قالب

شاخههاي سهگانه مذكور مورد احصا و استنتاج قرار نگرفتهاند .بيشتر مطالعات ،فلسفه علم اقتصاد

سبحاني و دیگران

انتزاع و عبارت ثبات ساير عوامل ،5عليت در اقتصاد و اقتصادسنجي ،ساختار و استراتژي علم اقتصاد

را به متدولوژي تقليل دادهاند6و برخي ديگر ،اپيستمولوژي و متدولوژي را يكي گرفتهاند .برخي نيز

از ماهيت انتولوژيك علم اقتصاد غفلت كردهاند .در اين مقاله ،محققان درصدد هستند با تبعیت از
تقسیمبندی ماکی و بررسی مطالعات مرتبط ،ليست مشخصي از مسايل فلسفی را در هر يك از
شاخههاي سهگانه احصا و استنتاج نمایند .لذا ابتدا مسایل انتولوژیک مورد بحث قرار داده ميشود.

مسايل انتولوژيك

اگر تعريف انتولوژي علم اقتصاد را پرسش از چيستي اعيان و اشياء دانست ،آنگاه همه امور و
1. Constructivism
2. Moral Skepticism
3. Reasons versus Causes
4. Social Scientific Naturalism
5. Ceteris Paribus

 .6برخي ديگر از اين مطالعات عبارتند از( :فریدمن1953،؛ بالگ1980،؛ بوالند1982،؛ مککالسکی1983 ،؛ و هاسمن،
)1989
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اعياني كه علم اقتصاد با آنها سروكار دارند ،در معرض پرسش انتولوژيك قرار ميگيرند .به طور مثال،
وقتي از «قيمت» سخن به میان میآید ،واقعاً مشخص نیست که راجع به چه چيزي صحبت ميشود.
در مورد «مطلوبيت» نیز همينطور است .اما آيا به راستي همه موضوعاتي كه علم اقتصاد با آنها
سروكار دارد اينگونه هستند؟ به نظر ميرسد دستكم چند مسأله اساسي در علم اقتصاد ميتوان
طرح كرد كه نيازمند كنكاش انتولوژیک هستند .تشريح اين مسايل در ادامه مقاله ذكر ميشود.
مسأله عينيت

به نظر ( ،Sugden )2008مدلهاي تئوريكي اقتصاد صرفاً انتزاعهايي از جهان واقعي يا

سادهسازيهاي آن نيستند .اين مدلها ،جهانهاي خالف واقع 1را توصيف ميكنند كه مدلساز
ساخته است Hausman )1992( .اشاره ميكند كه كار تئوريكي در علم اقتصاد ،بيشتر با «كنكاش

سال هجدهم

مفهومي »2سروكار دارد تا «تئوريپردازي تجربي .»3كنكاش مفهومي ،ويژگيهاي دروني مدل را

بررسي ميكند ،بيآنكه رابطه بين جهان مدل و جهان واقعي را مد نظر قرار دهد.

غالب اقتصاددانان عالقمند به ابزارگرايي هستند .نسخه رايج ابزارگرايي معتقد است مفروضات يك

شماره 1

تئوري چيزي جز تلخيص و فشردهسازي پيشبينيهاي نظريه نيستند .بنابراين ،پرسش از واقعگرايانه

بودن يا نبودن مفروضات در اينجا موضوعيت ندارد.

( Gibbard & Varian )1978معتقدند مدلهاي اقتصادي براي تبيين ويژگيهاي قابل مشاهده
جهان ،به لحاظ ع ّلي به كار ميروند و به همين دليل ،سادهسازي خصيصه مطلوب چنين مدلهايي
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است .پيچيدگيها غيرضروري هستند ،چون ابعادي از جهان كه مدل براي تبيين آنها به كار ميرود
دقيقاً قابل اندازهگيري نيستند ،بنابراين مدلهاي ع ّلي واقعگرايانه نيستند.
بدين ترتيب ،یک مسأله ممکن به لحاظ انتولوژیک این است که آیا مدلهای اقتصادی ناظر بر

امور واقعی هستند یا ناظر بر امور ذهنی؟ به عبارت ديگر ،مدلهاي تئوريكي اقتصاددانان ،چگونه

ميتوانند ويژگيهاي جهان واقعي را تبيين نمايند؟
مسأله ع ّليت

وقتي گزارههاي كليدي علم اقتصاد مرور ميشود ،ادعاهاي زيادي حاكي از ادعای وجود روابط
80
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واقعگرايانه نينتند.
كه آيا مدلهاي اقتصادي ناظر بر امور واقعي هنتند يا ناظر

بدين ترتيب ،يک منأله ممکن به لحاظ انتولوژيک اين اس

بر امور ذهني؟ به عبارت ديگر ،مدلهاي تئوريکي اقتصاددانان ،چگونته متيتواننتد ويژگتيهتاي جهتان واقعتي را تبيتين
نمايند؟
مسأله علّيت
وقتي گزارههاي كليدي علم اقتصاد مرور ميشود ،ادعاهاي زيادي حاكي از ادعاي وجود روابط علّي مشخص ميشتود.
تبييني از چند مسأله فلسفي در علم اقتصاد

گيريد:نظر بگيريد:
كالن در
خرد
اقتصاد
اقتصاد در
هاي زير را
علّي مشخص می
درونظر ب
كالن
خرد و
گزارهرا در
شود .زير
گزارههاي

 )1اگر قيمت يك كاال افزايش يابد ،آنگاه با فرض ثبات ساير عوامل ،مقدار تقاضا براي آن كاال
 )1اگر قيم يک كاال افزايش يابد ،آنگاه با فرض ثبات ساير عوامل ،مقدار تقارا براي آن كاال كاهش مييابد.
كاهش مييابد.
افزايشافزايش مييابد.
خصوصي
گذاريگذاري
عوامل،هسرمايه
ثبات ساير
يابد،با آنگاه
بهرهنرخ
نرخ اگر
 )2اگر )2
خصوصي
عوامل ،سرماي
فرضساير
فرضباثبات
كاهشآنگاه
بهره يابد،
كاهش

مييابد .در گزارههاي فوق ،روابط علّتي بتين متريرهتاي اقتصتادي ،بته ثبتات ستاير عوامتل 1منتو شتده است  .بته نظتر ()2112
در گزارههاي فوق ،روابط علّي بين متغيرهاي اقتصادي ،به ثبات ساير عوامل 1منوط شده است .به
 ، Hausmanبنياري از تعميمهاي مهم در علم اقتصاد عبارت از ادعاهاي علّي هنتند؛ در مورد گزاره ( ،)1قانون تقارا
نظر ( ، Hausman )2012بسیاری از تعمیمهای مهم در علم اقتصاد عبارت از ادعاهای ع ّلی هستند؛
صرفا بيانگر رابطه معکوس قيم و تقارا ،با فرض ثبات ساير عوامل نين  ،بلکه وقتي تقارا بنا به يک دليتل ديگتري
در مورد گزاره ( ،)1قانون تقاضا صرفاً بیانگر رابطه معکوس قیمت و تقاضا ،با فرض ثبات سایر عوامل
اقتصاد خرد و هم در اقتصتاد كتالن
روابطي
چنين
سلیقه،ياف .
تغییرخواهد
افزايش
دیگری نيز
يابد ،قيم
وقتیتريير
نیست ،بلکهمانند
قیمتهمنیزدرافزایش
یابد،
افزایش
مانند
افزايشدلیل
سليقه،به یک
تقاضا بنا

اقتصاد خرد و هم در اقتصاد کالن (نظیر گزاره  )2یافت میشوند.
چنین
خواهد
روابطیيافهم درميشوند.
گزاره )2
یافت.نظير
(

سبحاني و دیگران

عالوه بر اقتصاد خرد و كالن ،بخش مهمي از ادبيات عليت ،در اقتصادسنجي رشد يافته است .به
عالوه بر اقتصاد خرد و كالن ،بخش مهمي از ادبيات علي  ،در اقتصادسنجي رشد يافته اس  .به طور مثال:
طور مثال:
دهد.افزايش ميدهد.
واحد
x
اندازه
به
را
ملي
توليد
مقدار
كار،
نيروي
تعداد
افزايش
واحد
يک
)
1
)
1
 )1يك واحد افزايش تعداد نيروي كار ،مقدار توليد ملي را به اندازه  xواحد افزايش مي

بنابرايندر در
تعبيرميمي
جزءاخالل
سنجي بهجزء
اقتصادسنجي به
عوامل در
عبارت ساير
عبارت ثبات
اقتصتادستنجي نيتز بته تبعيت
شود.بنتابراين
شتود.
اخالل ( )εتعبير
عوامل در اقتصاد
ثبات ساير
دارند .از دید
وجود
روابط ازع ّلي
اقتصادي ،گزار
هاي
اقتصادي،تئوري
هايتبعيت از
تئوريبه
اقتصادسنجي نيز
)2112
ديتد (
حاويدارند.
هاي وجود
روابطهعلّي
هاي حاوي
گزاره
 ، Hausmanاقتصادستنجان عميقتا بتا
( ،Hausman )2012اقتصادسنجان عمیقاً با امکان تعیین روابط علّی از طریق شواهد آماری و ارتباط
امکان تعيين روابط علّي از طريق شواهد آماري و ارتبا اين روابط علّي با برآورد سازگار پارامترها سروكار دارند .يک
این روابط علّی با برآورد سازگار پارامترها سروکار دارند .يك پرسش کلیدی آن است که آیا برآورد یک
اقتصادستنجي ،لزومتا از يتک رابطته علّتي
متدل
يتک
رگرستيوني
یکرابطه
برآورد ازيک
آن اس كه آيا
اقتصادسنجی ،لزوماً
آیا رابطه مزبور
کند؟
در می
حکایت
رابطه علّی
كليديمدل
پرسشدر یک
رابطه رگرسیونی

از

اقتصادسنجي ً
بحث میشود و مث
متغیر
رابطه
اقتصادسنجی
كند؟آیاآياوقتی
نیست؟
الرابطه تبعي بين دو متريتر بحت
وقتي در
دوآيا
بین ؟
تبعینين
مقارن »
يک «
رابطهدرمزبور صرفا
«مقارنت» مي
صرفاً یک حکاي
گفته میشود یک متغیر تابع متغیر دیگری است ،از علیت سخن به میان میآید؟ به نظر ()2005
ميشود و مثال گفته ميشود يک مترير تابع متريتر ديگتري است  ،از عليت ستخن بته ميتان متيآيتد؟ بته نظتر ()2005
 ،Kincaidحامیان ع ّلیت مدام منظور خود از ع ّلیت را عوض ميكنند :گاهی از ع ّلیت معنای «تابعي
 ،Kincaidحاميان علّي مدام منظور خود از علّي را عوض ميكنند :گاهي از علّي معناي «تابعي از» و گتاهي معنتاي
از» و گاهی معنای «همراه است با» مراد است.
،Woldمراد اس
()1954اس با»
از نظر «همراه
تردیدی .نیست که همه علوم نیازمند تبیینهای ع ّلی هستند .روابط ع ّلی

در علم اقتصاد باید با رجوع به «واحدهای اقتصادی( »2مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) مشخص
شوند و تبیین کنند که چگونه کنشهای آنها تحت تأثیر عوامل علّی مختلف قرار میگیرد .در

Ceteris Paribus

مدلهای اقتصادسنجی ،این واحدها باید مستقل باشند ،به این معنی که هر واحد اقتصادی الگوی

4

1. Ceteris Paribus
2. economic units
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رفتاری خود را که به وسیله یک یا چند رابطه علّی توصیف میشود  -بدون اینکه این تغییر بر الگوی

رفتاری واحدهای اقتصادی دیگر مدل اثر بگذارد  -تغییر یا تعدیل کنند .لذا ،علیت بر حسب مدلهای
مختلفی که مورد استفاده قرار میگیرد معنای متفاوتی به خود میگیرد .نکتهای که دیگر محققان

مانند ( Kincaid )2005نیز بر آن تأکید دارند .لذا در اينجا ،مسأله ديگري سر بر ميآورد و آن اينكه
وقتي اقتصاددانان و اقتصادسنجان درباره عليت سخن ميگويند دقيقاً كدام معنی از عليت منظور
است؟

( Hicks )1979معتقد است اقتصاددانان غالباً درباره معلولها سخن ميگويند و كمتر به علل

ميپردازند .آنجا هم كه از علل سخن ميگويند معناي آن را از همديگر جويا نميشوند .اين در حالي

است كه علم اقتصاد ،دستكم از چند جهت بايد به مسأله عليت بپردازد :اول اينكه ،دانش اقتصادي
به ميزان قابل توجهي ناقص است .از ديد وی ،واقعيتهاي اقتصادي معدودي وجود دارند كه دانش

سال هجدهم

دقيقي در مورد آنها وجود دارد .تصور ما از احجام كالن مانند  ،GNPتراز پرداختها و حتي اشتغال،

هنوز داراي خطا و بدتر از آن ،مبهم است .دوم اينكه ،اقتصاد و زمان با هم رابطه دارند .ديويدهيوم،
«اولويت زماني علت نسبت به معلوم» را براي تعليل يك موضوع ،ضروري بر ميشمرد .هيكس خود

شماره 1

به ضروري بودن تقدم زماني علت نسبت به معلول باور ندارد ،ليكن معتقد است که رابطه علت و
معلول به زمان برميگردد -قابل انكار نمیباشد ( .)Hicks, 1979لذا مسأله منبعث از آراي هيكس در

خصوص عليت اين است كه مسأله زمان چگونه در روابط اقتصادي تبيين ميشود؟ توجيه مسأله زمان
در عليت و معاني مختلف عليت در نزد اقتصاددانان يك چالش كليدي براي آنان محسوب ميشود.
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مسأله عمومیسازی

1

( Lawson )2006معتقد است استفاده نابجا از روشهاي فرمالیستي -استنتاجی در اقتصاد
2

متعارف باعث شده است يك امر خاص 3با امر عمومي 4اشتباه گرفته شود .5از ديد وي ،چنين خطايي

بر پيكره اقتصاد مدرن سايه انداخته است .وی ،برخی از موارد خاص عمومیسازی نابجاي روشهای
 .1عمومیسازی معادل انگلیسی  Universalizationاست و لزوماً به معنای تعمیم ( )Generalizationنیست .عبارت دوم
معنای روش شناختی دارد ،درحالیکه عبارت اول وجه انتولوژیک دارد.
 .2الوسون از اين اصطالح در مقابل روشهاي استقرايي يا تجربي استفاده ميكند .ويژگي اصلي روشهاي فرماليستي-
استنتاجي ،اتكا به مدلسازي رياضي است.
3. Particular
4. General
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 .5این مسأله در اصل یک مسأله متدولوژیک است؛ اما الوسون آن را در یک چارچوب انتولوژیک (یعنی تئوری انتولوژی
اجتماعی) مورد بحث قرار داده است.

مسأله انسان فردي :اقتصاددانان متعارف فرض میکنند که «همه کس در همه جا یکسان

هستند .»1مسأله انسانفردي بر اين موضوع داللت دارد كه اگر برخی از افراد ،توانایی باالیی برای
تفکرات و یا رفتارهای فردگرا یا خودخواهانه دارند ،پس آیا همه از اين تواناييها برخوردار هستند؟

مسأله تاريخ :مسأله دوم منبعث از خلط امر خاص با امر عمومي اين است كه چرا اقتصاددانان

مشخصههاي تاريخي و برخی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی خاص (مانند اقتصاد آمريكا يا

انگلستان) را به عنوان مشخصههاي مشترك در تمامی سیستمها در نظر گرفتهاند؟ توجيه اقتصاددانان
براي اين كار چه بوده است؟

تبييني از چند مسأله فلسفي در علم اقتصاد

فرمالیستی -استنتاجی در اقتصاد متعارف را چنین ذكر ميكند:

مسأله عامليت :در بين اقتصاددانان ،این فرض متداول است که در جایی که یک عامل اقتصادی

به یک روش خاص در یک موقعیت داده شده عمل میکند ،او (یا همه افراد) در همه موارد به طور
مشابه عمل میكند(كنند) .اين تئوري را تئوریكنش نماينده 2مینامند .مسأله اين است كه آيا اين

تئوري با واقعيت منطبق است؟ به نظر ميرسد در اين مسأله تئوري با واقعيت منطبق نيست.

اين است كه چون برخی از ویژگیهای واقعیت اجتماعی ،به نظر میرسد به يك روش معين با موفقیت

تبيين میشوند ،پس همه ويژگيهاي واقعيت نيز چنين هستند .توجيه اقتصاددانان براي اين تعميم،
همانا موضع فردگرايي روششناختی 3است كه طبق آن ،اگر برخی از پدیدههای اجتماعی تا حد

سبحاني و دیگران

مسأله فردگرايي روش شناختي :آخرین مسأله منتج از گرايش عموميتگرايي اقتصاددانان

زیادی بر حسب افراد و ترجيحات آنها قابل توضیح باشد ،در اينصورت تمام وقایع اجتماعی را میتوان
صرفاً بر حسب فردگرايي توضیح داد (.)Lawson, 2006
بدين ترتيب ،مالحظه ميشود كه گرايش انتولوژيك عموميتگرايانه توسط اقتصاددانان خود به

چند مسأله ديگر منجر ميشود كه سراسر اقتصاد متعارف را تحتالشعاع قرار داده است.
مسأله رفتار

به نظر ( Camerer )2003آغاز و پایان رفتار اقتصادی در مغز انجام میشود .علم اقتصاد باید

مقید به این حقایق باشد که انسان ها چگونه فکر ،احساس و رفتار میکنند .اقتصاد رفتاری 4این قید را

بسیار جدی گرفته و مدلهای اقتصادی را در نظاممندی روانشناختی مستقر میکند .این نظر هربرت
1. Everyone is everywhere the same.
2. Representative Action
3. Methodological Individualism
4. Behavioral Economics
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سایمون که افراد از عقالنیت محدود 1برخوردار هستند ،رفته رفته به باد فراموشی سپرده میشود.

عقالنیت محدود به عنوان یک آنتیتز عقالنیت نامحدود 2تعریف شده است ،اما واقعیت این است که

عقالنیت نامحدود هیچگاه به عنوان یک مدل شناختی 3جدی گرفته نشده است .مسأله این نیست
که آیا مردمدارای عقالنیت نامحدود است یا خیر ،بلکه بحث بر سر این است که ایدههای مأخوذ از

روانشناسی چگونه میتواند مدلهای اقتصادی پسانداز ،اشتغال ،تقاضای مصرفکننده ،تسویه بازار،
طراحی سازمان ،نوسانات بازار مالی ،رشد اقتصادی و نظایر آن را شکل بدهد .عالوه بر این ،پیامدهای

عقالیی میتواند رفتار محدودکننده نظامهایی باشد که در آنها مردم (یا سازمانها) یاد میگیرند،

تقلید کنند و به دنبال مشاوره باشند .همه اینها مفاهیم روانشناختی در مغز هستند.

طبق تفسیر ( ،Earl )1990بسیاری از اقتصاددانان رفتاری معتقدند که به هنگام تالش برای

پیشبینی رفتار ،ضروری است که فرض شود کنشها به وسیله شکلی از پردازش شناختی اطالعات

سال هجدهم

تعیین میشوند که به عنوان یک متغیر حایل میان تغییرات در شرایط و رفتار قرار میگیرند .آموزش
سنتی علم اقتصاد تئوریسینها را به این سمت سوق داده است که عامالن اقتصادی را طوری

مدلسازی کنند« ،چنانکه گویی» همگی آنها با قیدهای معینی مواجه میشوند و کارکرد جهان را

شماره 1

به همان نحوی میبینند که اقتصاددان سعی دارند رفتار آنها را مدلسازی کنند .عامالن طبق فرض،

به طور متوسط -حتی اگر همیشه رویدادهای فردی را با دقت پیشبینی نکنند -حدسهای درستی
دارند .اگر ساختار تغییر کند عامالن اقتصادی بیدرنگ با استفاده از فرآیند استقرا ساختار جدید را
کشف میکنند .این متدولوژی در نگاه اقتصاددانان رفتاری به وضوح محدودیتهایی دارد .اگر هدف،
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پیشبینی و فهم رفتار در موقعیتهایی باشد که هم اقتصاددانان و هم عامالن اقتصادی آن موقعیتها

را به صورت تغییر ساختاری از نوع نامطمئن تلقی میکنند ،در اینصورت تغییر موجب شکست روابط
از پیش تعیین شده خواهد شد .عالوه بر این ،مدلهای مربوط به جهان واقعی ،متفاوت از مدلهایی
است که کارشناسان و متخصصین ارايه ميكنند و اگر چنين است ،در اینصورت مدلسازان بايد

بتوانند ریسک استنباطهای نادرست خود درباره ماهيت رفتار در محیطهای آرام و نیز ماهيت آن در
محیطهای غيرعادي را برازش کنند.

اگر تحليل اقتصاددانان رفتاري درست باشد ،آنگاه بايد به این پرسشها پاسخ داده شود که

تصمیمگیرندگان چگونه ماهیت مسایلی را که پیشروی آنها قرار دارد ،کشف میکنند؟ و چگونه
84

1. Bounded Rationality
2. Hyperrationality
3. Cognitive Model

اقتصاد ،اين مسأله محوري و انتولوژيك را پيش ميكشد كه چرا اقتصاددانان به جاي رفتار ،بر
ترجيحات متمركز شدهاند؟ چرا علم اقتصاد به مطالعه رفتار اقتصادي به عنوان يك رفتار واقعي بدل

نشده است؟ هنوز ،اقتصاد رفتاري به جريان رايج در علم اقتصاد و محافل اقتصادي راه نيافته كه اين

خود گواه موضوعيت داشتن مسأله رفتار در عصر كنوني است.

مسايل اپيستمولوژيك
همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،اپیستمولوژی (معرفت شناسی) ،طبق تعریف به شاخهای از فلسفه

تبييني از چند مسأله فلسفي در علم اقتصاد

قیدهای پیشروی خود را در تصميمگيري لحاظ ميكنند؟ بدين ترتيب ،رويكرد رفتارگرايانه به

گفته میشود که با ماهیت و قلمرو دانش سر و کار دارد .محققان با به رسمیت شناختن تمایز
اپیستمولوژی از انتولوژی ،عالوه بر احصای مسایل محوری انتولوژیک ،معتقد هستند چند مسأله
کلیدی اپیستمولوژیک نیز در علم اقتصاد قابل شناسایی است .این مسایل عبارتند از:

اولین مسأله اپیستمولوژیک علم اقتصاد این است که آیا باید بر فلسفه علم عقلگرایانه یا بر فلسفه

علم تجربهگرایانه مبتنی باشد؟ به عبارت ديگر ،آیا منبع دانش اقتصاد ،عقل است یا تجربه؟

( Hollis & Nell )1975در مقام فیلسوف (هولیس) و اقتصاددان (نل) ،اقتصاد نئوکالسیک را

سبحاني و دیگران

عقلگرايي در مقابل تجربهگرايي

نقد كرده و معتقدند اقتصاد نئوکالسیک مدرن به طور گريزناپذیری نامعتبر است ،زیرا مبتنی بر یک
فلسفه علم غیرقابل دفاع است .تئوری نئوكالسيك معیوب است ،نه به این خاطر که از حیث تجربی

خطاست یا از حیث تجربی خأل دارد -بلکه به این دلیل که تجربی است ،يعني مبتني بر فلسفه
تجربهگرايي 1قرار دارد .از ديد آنها ،تنها موضع فلسفی که به عنوان بنیادی برای مطالعه پدیدارهای

اجتماعی قابل دفاع است ،عقلگرایی 2است.

تجربهگرایی 3فلسفه علمی است که تمام گزارهها را به دو نوع «تحلیلی »4و «ترکیبی »5تقسیم
میکند .گزارههای تحلیلی ،گزارههای صرفاً پیشینی هستند که هیچ محتوا یا مرجع معینی ندارند.

گزارههای ترکیبی گزارههایی هستند که اعتبارشان بستگی به انطباق آنها با مشاهدات ما در طبیعت
1. Empiricism
2. Rationalism
3. Empiricism
4. Analytic
5. Synthetic
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دارد .مطابق این نگرش ،هیچ حقیقت ترکیبی پیشینی نمیتواند وجود داشته باشد و گزارههای
صرفاً تحلیلی درباره جهان واقع ،درست نیستند .هولیس و نل در حمله خود به اقتصاد نئوکالسیکی،
استدالل خود علیه تجربهگرایی را مبتنی بر زیرمجموعه آن که پوزیتیویسم نامیده میشود ،استوار

میکنند .به ویژه ،بر یک مقوله از پوزیتیویسم تکیه میکنند که میلتون فریدمن ( )1953در مقاله
معروف خود درباره روششناسی اقتصاد اثباتی از آن دفاع میکند.

عقلگرایی به عنوان یک نظریه دانش به این نگرش اطالق میشود که حقیقت از طریق عقل
محض 1قابل کشف است .در دوران مدرن ،این نگرش تقریباً توسط ویتگنشتاین 2و پیروان او گسترش

یافته است .طبق این فلسفه ،رویه مناسب 3علم اجتماعی ،عبارت است از توسعه تئوریهای صرفاً
پیشین برای رسیدن به یک دانش مفهومی و نه تجربی .حقایق به دست آمده صرفاً زبانشناسانه یا
حقایق منطقی نیستند ،بلکه مشتمل بر دانش درباره ماهیت جهان خارجی هستند .به تعبیر هولیس

سال هجدهم

و نل هر وضعیتی از جهان ،باید همانطوری باشد که هست .به طوری که از یک علت «ضروری» یک

نتیجه «ضروری» حاصل شود و ویژگیهای ضروری آن با کشف چنین ضرورتهایی توسط عقل آشکار
شود .از ديد اين نويسندگان ،اقتصاد نئوکالسیک یک هسته تئوریک مرکزی دارد که یک سیستم

شماره 1

پیشینی 4است .بنابراين ،نظریه نئوکالسیک در تمرکز بر آنچه که «ضروری» است موفق نیست.
ضروری به این معنی است که چه چیزی «ضرورتاً» در جهان واقع وجود دارد .از اين منظر ،هیچ دلیلی
برای ترجیح گونه خاص ،همانگویی (توتولوژی) بر گونه دیگر آن وجود ندارد .اما اگر اينگونه است
پس چه دالیلی براي ترجیح یک نظریه پیشینی بر نظریه دیگر وجود دارد؟ چگونه ميتوان انتخاب يك
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نظريه و كنار گذاشتن تئوري ديگر را توجيه نمود؟ اگر تبيين اقتصادددانان مبتني بر تبيين توتولوژيك
(همانگويي) باشد ،كه هست -در اينصورت جايي براي گزارههاي تجربي باقي نميماند.
مسأله قانون يا شبه قانون

( Rosenberg )1976در اثر خود اين پرسش اساسی را مطرح ميكند «آیا گزارههای کلی

اقتصاد خرد میتواند به مثابه قوانین - 5به معنایی که در علوم طبیعی از آنها مراد میشود -تلقی

گردد؟» این پرسش ،علم اقتصاد را بر اساس معیارهای عمومی اپيستمولوژيك ارزیابی نمیکند ،بلکه
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که دانشمندان طبیعی انجام میدهند؟ به نظر وی ،فیلسوفان درباره ویژگیهای پذیرفته شده قوانین

علمی هنوز به توافق نرسیدهاند.

همه قوانين علمي مبتني بر گزارههاي علّي هستند ،بنابراين مسأله فرعي در اينجا اين است که
آیا گزارههای اقتصادي گزارههای ع ّلی هستند یا خیر؟ وجه انتولوژیک ع ّلیت ،در بخش قبلی مورد

علیت به واسطه تقلیل همه کنشهای انسانی به بنیادهای
بحث قرار گرفت .از نظر اپیستمولوژیکّ ،
نوروفیزیولوژیکی مورد تردید است ،اما این امر از جایگاه علمی اقتصاد فقط شاخهای از زیستشناسی
(یا نهایتاً فیزیک) را حمایت میکند ،نگرشی که در دنیای معاصر دیگر طرفدار ندارد .لذا مسأله این

تبييني از چند مسأله فلسفي در علم اقتصاد

در عوض به این موضوع میپردازد که آیا کارهایی که اقتصاددانان انجام میدهند شبیه کارهایی است

است که آیا میتوان «علل» را در سطحی قرار داد که در آن ارگانیسمهای انسانی به کنشهای مستقل

مشغول باشند .کنش انسانی مانند خرید یک نخ سیگار ،به انگیزههای کنشگر ،تمایالت ،قصدها ،یا به

تعبیر روزنبرگ ،به «دالیل »1کنشگر نسبت داده میشود .در اینصورت این مسأله پیش میآید که آیا
دالیل جایگاه علل را دارند یا خیر؟ 2طبق تحلیل روزنبرگ ،هیچ یک از استدالالتی که تاکنون توسط

عنوان عللی تفسیر میشود که از جایگاه اپيستمولوژيكي یکسان برخوردارند .از دید روزنبرگ ،این
استدالل کفایت میکند تا اثبات شود که گزارههای کلی نظریه اقتصاد خرد «شبه قانون »3هستند
نه قانون.4

سبحاني و دیگران

ویتگنشتاین و دیگران در برخورد با دالیل به مثابه علل صورت گرفته است ،معتبر نیست و دالیل به

یک گزاره برای اینکه قانون باشد نهتنها باید شبهقانون باشد ،بلکه از حیث تجربی هم باید درست
باشد .گزارههای هر علمی میتواند با قرار دادن مفروضات ضروری در قالب عبارت «اگر» ،صرفاً تحلیلی

ساخته شود ،اما چنین گزارههایی صرفاً شبهقانون هستند .بنابراین گزارههای اقتصاد خرد ،گزارههای
1. Reasons

 .2مسألهای که هاسمن ( )2012آن را تحت عنوان دالیل در مقابل علل بررسی کرده است .به طور كلي ،بحث از علت در
مقابل دليل ،به اختالف نظري بنيادين ميان دو دسته از فيلسوفان درباره رابطه علوم انساني و علوم طبيعي برميگردد .دسته
اول ،مانند ناتوراليستها و پوزيتيويستها قایل به تفاوت ماهوي علوم انساني و طبيعي هستند .اين نوع فيلسوفان معتقدند
اگر در علوم طبيعي دنبال علت هستيم ،بايد در علوم انساني نيز دنبال علت باشيم .دسته ديگر ،اعتقاد دارند كه بين علوم
انساني و علوم طبيعي تفاوت ماهوي وجود دارد ،لذا به جاي جستجوي علت ،بايد دنبال دليل باشيم .فرق بين علت و دليل
آن است كه علت ،مؤثري است كه موجودي را به نحو ناآگاه ،آن هم به صورت قطعي ،به واكنش وا ميدارد ،اما دليل عبارت
است از يك تصديق آگاهانه در ذهن يك فرد ذيشعور .براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به :سروش ،ع .)1367( .علت و
دليل در علوم اجتماعي ،نامه علوم اجتماعي ،شماره  ،1صفحات 72-53رجوع كنيد.
3. Lawlike

 .4تفاوت قانون و شبهقانون در اینجا این است که شبهقانون ،گزاره تعمیمپذیر ،اما فاقد تأیید تجربی است .اما قانون به گزاره
تعمیمپذیر و تأییدپذیر گفته میشود.
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شبهقانون هستند .اینکه آیا قانون هم هستند یا خیر ،به این معنی که از حیث تجربی هم درست
هستند یا خیر ،مسأله اقتصاددانان محسوب میشود و نه مسأله فیلسوفان.
مسأله جمعزني

1

مسأله جمعزني به يك مسأله محوري در علم اقتصاد بدل شده است .اصطالح جمع 2عبارتي يا

معياري براي توصيف يك بازار يا اقتصاد است .منظور از مسأله جمعزني ،در صورتبندی متعارف آن
عبارت است از مقايسه پيشبينيهاي به دست آمده از يك مدل اقتصاد بزرگ با تعداد زيادي متغير،

معادله و يك مدل كوچكتر كه در آن متغيرها و پارامترها جمع آنها در مدل بزرگتر هستند .به عبارتی،

پارامترها و متغیرهای مدل بزرگتر ،جمع جبری پارامترها و پارامترهای مدل کوچکتر هستند .به طور
مشخص ،مطلوب است كه پيشبينيهاي مدل خرد نبايد با پيشبينيهاي مدل كالن تناقض داشته

سال هجدهم

باشد ( .)Peston,1959هرگاه تناقضی بین مدل خرد و مدل کالن وجود داشته باشد ،این بدان معنی

است که با مسأله جمعزنی مواجه بوده است .بدين ترتيب ،مسأله جمعزني در علم اقتصاد ،به رابطه
اقتصاد خرد و كالن اشاره دارد.

شماره 1

از نقطه نظر فلسفي ،نزاع خرد و كالن در علم اقتصاد تعبير ديگري از نزاع جزء و كل در فلسفه

است .پرسش انتولوژيكي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا كل وجود دارد؟ نسبت کل با
اجزاء چیست؟ مسأله كليات 3يك مسأله قديمي در فلسفه بوده است ،به همین نحو در علم اقتصاد

این مسأله هنوز قابل طرح است که آیا چیزی به نام کالن وجود دارد؟ آیا نسبت کالن با خرد صرفاً
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یک رابطه جمعپذیر است ،یا کالن (کل) چیزی بیش از مجموع خردها (اجزا) است؟ در چارچوب اين
مسأله ،همه مفاهيم و واژگان نظري اقتصاد كالن مانند تورم مورد ترديد قرار ميگيرد .به طور مثال،
اقتصاددانان وقتي از تورم در اقتصادكالن صحبت ميكنند ،لزوماً جمع جبري قيمت هر يك از كاالها را

در نظر ندارند .اما اگر چنين است ،پس تورم به عنوان يك مفهوم كالن ،چه نسبتي با قيمت به عنوان

يك مفهوم خرد دارد؟ به همين نحو ،ميتوان پرسشهاي ديگري را درباره رابطه مفاهيم و مدلهاي
كالن و ارتباط آنها با مفاهيم و مدلهاي خرد مطرح نمود.
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متدولوژی علم اقتصاد ،تنها شاخهای از فلسفه علم اقتصاد است که قدمت پرداختن به آن بسیار

بیشتر از دو شاخه دیگر است .تا جایی که حتی فلسفه علم اقتصاد را در بسیاری از مطالعات با
متدولوژی اقتصادی یکسان گرفتهاند 1.با این حال ،محققان ،بیآنکه بخواهند درباره رابطه متدولوژی با

دو شاخه قبلی بحث کنند ،مسایل کلیدی متدولوژیک در علم اقتصاد را چنین میدانند:
مسأله ارزش -واقعيت

دیوید هیوم مدعی بود که بایدها و نبایدها را منطقاً نمیتوان از هستها و نیستها استنتاج کرد.

تبييني از چند مسأله فلسفي در علم اقتصاد

مسايل متدولوژيك

این دیدگاه در ادبیات اقتصادی ،به تمایز ارزش -واقعیت 2تعبیر شده است .از ديد (Hausman )2008

مادامي كه علم اقتصاد تحت تأثير مالحظات هنجاري است ،پرسشهاي متدولوژيكي درباره رابطه بين

علم اثباتي و پژوهش هنجاري مطرح ميشود .بيشتر اقتصاددانان و متدولوژيستها به تمايز واضح

ميان واقعيتها و ارزشها باور دارند و معتقدند علم اقتصاد بايد بيشتر به عنوان يك علم اثباتي تلقي
اقتصاد ،فينفسه ،به انتخاب هدف نميپردازد .اين نگرش از چند نظر قابل بحث است :اول اينكه،

اقتصاددانان الجرم بايد ويژگيهاي ناقص اهداف و محدوديتهاي وضع شده در هر سياست را تفسير

و ارزيابي كنند Machlup )1978( .به اين نكته اشاره كرده است.

سبحاني و دیگران

شود كه به سياستگذاران جهت انتخاب ابزارهاي سياستي براي نيل به هدف كمك ميكند .علم

دوم اينكه ،علم اقتصاد به عنوان يك «علم» ،مطالعه فعاليت انساني است و همچون همه
فعاليتهاي انساني ،تحت حاكميت ارزشها قرار دارد .اين ارزشها الزاماً همان ارزشهايي نيستند كه

بر سياستگذاري اقتصادي تأثير دارند ،اما بحث اين است كه آيا ارزشهايي كه بر فعاليتهاي انساني
تأثيرگذار است قابل تمايز دقيق از ارزشهاي تأثيرگذار بر سياستگذاران هست يا خير؟

سوم اينكه ،علم اقتصاد بر اساس تئوري هنجاري عقالنيت بنا نهاده شده است .بنابراين ،ميتوان
پرسيد كه آيا ارزشهاي نهفته در اين تئوريها واقعاً ميتواند از ارزشهاي تأثيرگذار بر سياستگذاران

جدا باشد؟ به طور مثال ،دشوار است كسي به رفتار حداكثرسازي ناشي از عقالنيت فردي معتقد باشد

و در همان حال ،بر اين نگرش تأكيد ورزد كه سياست اجتماعي بايستي مانع حداكثركردن رفاه و
ثروت تحت لواي آزادي ،حقوق و يا عدالت شود.

 .1به طور مثال کتاب «فلسفه علم اقتصاد» نوشته دانیل هاسمن ( )2008مشتمل بر مجموعه مقاالتی درباره متدولوژی
است .هرچند که در تیتر فرعی آن «یک انتولوژی» نیز به چشم میخورد.
2. Value-Fact Distinction
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چهارم اينكه ،نگرش افراد درباره اينكه چه چيزي در واقعيت درست است و چه چيزي نادرست،

تحت تأثير باورهاي آنان درباره چگونگي رفتار مردم در واقعيت است Marwell & Ames )1981( .و

( Frank & Regan )1993نشان دادند مطالعه تئوريهايي كه افراد را داراي انگيزه هاي خودخواهانه

و منفعتجويانه تصور ميكنند باعث ميشود مردم رفتار خودخواهانه و منفعتجويانه را مطلوبتر

بيابند و در نتيجه بيشتر منفعتگرا شوند.

مسأله پنجم و آخر اينكه ،قضاوتهاي افراد تحت تأثير منافع آنان صورت ميگيرد .از آنجایی كه
تئوريهاي اقتصادي مبتني بر نفع شخصي هستند ،بنابراين عم ً
ال تعصبات ايدئولوژيكي در اين رشته

از علم وجود خواهد داشت .اول بار ،ماركس ( )1867بود كه توجه همگان را به تأثير ايدئولوژي بر

نظريه اقتصادي جلب نمود.
سال هجدهم

مسأله ریاضیات

از نظر ( ،Kantorovich )1989نفوذ ریاضیات در اقتصاد قوی ،سرسختانه و وسیع بوده است،

به نحوی که در موضوعات متنوع اقتصاد ،ردپای آن دیده میشود Kincaid )2005( .نگاه ریاضی در

شماره 1

اقتصاد را برگرفته از یک نگرش هیومی میداند .اگر علم قاعدهمنديهاي فراگير جهاني توليد ميكند،
معادالت رياضي يك روش پارادايمي و طبيعي براي بيان چنين قاعدهمنديهايي است .هر معادله

يك قاعدهمندي را بيان ميكند و اگر شما نميتوانيد مدلتان را در قالب معادله بنويسيد ،مطمئناً
قاعدهمنديهاي الزم را نخواهيد داشت .به نظر وی ،مدلها عموماً در سطح باالي انتزاع از متغيرهاي
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قابل اندازهگيري هستند و متكي بر سادهسازيهاي بيشماري قرار دارند كه هيچ چشماندازي از

برآورد درست و واقعیت را نشان نخواهند داد .از ديد ( ،Lawson )2006علم اقتصاد در حال حاضر تا
حد بسیاری تحت سيطره یک سنت جریان اصلی است که جوهره آن مبتني بر روشهای مدلسازی
ریاضیات است .در حال حاضر ،برنامههای مقطع تحصيالت تکمیلی در دانشکدههای اقتصاد بر

استفاده از روشهای ریاضی تمرکز دارند که اغلب مدلسازی ریاضی خرد ،مدلسازی ریاضی کالن و
مدلسازی اقتصادسنجی را شامل میشوند .همچنين ،اغلب مجله هایی که کلیدی و معتبر محسوب
میشوند تقریباً تنها مقالههایی را منتشر میکنند که با عبارات ریاضی فرموله شدهاند .از ديد الوسون،

اين وضعيت چنان فراگير شده است كه بسياري از اقتصاددانان ،نظريه اقتصادي رابا مدلسازی ریاضی

هممعنی در نظر ميگيرند.
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اكنون ،مسأله متدولوژيكي كه در اثر كاربرد گسترده در رياضيات پيش ميآيد اين است كه اين

اقتصادي كمك كرده است يا به پيشبيني رويدادها؟ يك مسأله مهم ديگر از لحاظ متدولوژيك اين

است كه چگونه ميتوان كاربرد روش رياضي (به عنوان زبان علوم طبيعي) به علوم اجتماعي و انساني

مانند علم اقتصاد نيز تسري داد؟ بدین ترتیب ،چرا اقتصاد به لحاظ متدولوژیک هنوز نیازمند بیان
صوری ریاضی است -مسألهای است که اقتصاددانان معموالً ترجیح میدهند کمتر درباره آن سخن

بگویند.

كميسازي
مسأله ّ

تبييني از چند مسأله فلسفي در علم اقتصاد

روش در نظريات اقتصادي چه نقشي داشته است؟ آيا مدلسازي رياضي بيشتر به تبيين واقعيات

جوزف شومپیتر ( ،)1993میگوید« :تنها طريق برای موقعیتی که در آن علممان مشاوره مثبت

در مقیاس وسیع به صاحبان کسب و کار و سیاستمدارن میدهد کارهای مقداری است ،زیرا مادامی
که قادر نباشیم مباحث خود را به ارقام بیان کنیم ،صدای علممان هرگز به گوش اهل عمل نخواهد

کمیسازی در علم اقتصاد را اقتصادسنجی به عهده گرفته استFrain )1995( .
بازآفرینی عینی ّ

معتقد است که اقتصادسنجی برای بسیاری از مردم موضوع هیجانانگیزی نیست .مردم به نتایج یک

تحلیل اقتصادسنجی عالقمندند تا ابزارها و روشهای به کار رفته در آن مورد توجه آنها باشد .بسیاری

سبحاني و دیگران

رسید ،اگرچه شاید بتوانیم خطاهای ناخالص خود را به صورت تصادفی رفع نماییم .همه آنها (اهل
عمل) ذاتاً اقتصادسنجان هستند که به چیزی جز اثبات دقیق اعتماد ندارند».

دیگر نیز به تحلیلهای اقتصادسنجی اعتمادی ندارند.

پرسش مهم متدولوژیک این است که آیا اقتصادسنجی ابزار مناسبی برای جستجوی حقیقت

در علم اقتصاد هست یا خیر؟ ( Frain )1995معقتد است که توسعههای تئوریک این رشته مانند

اقتصادسنجی سری زمانی نشان میدهد که اقتصادسنجی در پیشرفت تئوریک خود به سمت حقایق
گام برمیدارد .اما اقتصاددانان و فیلسوفان زیادی وجود دارند که به اقتصادسنجی به عنوان راه مناسب

حقایق علمی نگاه نمیکنند .به نظر ( ،Kincaid )2005این یک داستان جالب ،اما ناگفته است كه

چگونه اقتصادسنجي با وجود بنيادهاي فكري غيرانضمامي مسلط گرديده است .دو مورد از این

بنیادها ،استفاده رویکرد رگرسیونهای بین کشوری و سایر رویکردهای رشد از آزمونهای معنیداری
و است .هر دوي اینها در اقتصادسنجی و آمار تردیدبرانگیز هستند .به طور مثال ،آزمونهاي معنیداري
مستلزم يك نمونه تصادفي براي استنباطي از جامعه است .آزمونهاي معنیداري به ما احتمال
مشاهده همبستگي مشاهده شده در نمونه را هنگامي كه در واقع هيچ همبستگي در جامعه وجود
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ال گمراهكننده در قدرت توضيحی است .بهطور خاص ،مقادير باال با
ندارد ،ميگويند.يك معيار كام ً
عواملي منطبق هستند كه از نظر ع ّلي بیاهمیت هستند و مقادير پايين با عواملي منطبق هستند كه از
نظر علي كام ً
ال معنیدار هستند .تنها اگر از تصورات علي اجتناب كنيد و توضيحی را برگزينيد كه هيچ
چيزي جز قاعدهمنديها را شامل نميشود ،اين نتيجه شما را آزار نخواهد داد (.)Kincaid, 2005

بحث و نتیجهگیری

محققان با ردیابی مسایل فلسفی علم اقتصاد ،به تبعیت از ماکی ،آنها را به سه دسته تقسیمبندی

کردهاند :مسایل انتولوژیک ،اپیستمولوژیک و متدولوژیک .از نقطه نظر انتولوژیک ،بر حسب استدالل
محققان ،پنج مسأله را میتوان در قالب گزارههای زیر تقریر نمود:

 )1پاسخ به این مسأله که آیا موضوع علم اقتصاد یک امر عینی است ،لزوماً مثبت نیست.

سال هجدهم

اقتصاددانان نسبت خود با رئاليسم علمي را به درستي روشن نكردهاند.
 )2علیرغم وجود گزارههای ع ّلی در علم اقتصاد ،آیا میتوان با اتکا به فرض ثبات سایر عوامل
از ضرورت طرح علّیت در علم اقتصاد سخن گفت؟ وانگهي ،مراد اقتصاددانان از عليت در نظريههاي

شماره 1

اقتصادي چيست؟ همينطور ،مسأله زمان در عليت چگونه توجيه ميشود؟

 )3خطای متدولوژیکی علم اقتصاد (استفاده از روش استنتاج) به یک مسأله انتولوژیک (خلط
امر خاص با امر عمومی) منجر میشود .آیا واقعاً انسانها در همه جا یکسان هستند؟ آیا ویژگیهای
یک سیستم اقتصادی خاص همانا ویژگیهای تاریخی همه سیستمهاست؟ آیا واقعاً کنش یک عامل

بهار 1392

اقتصادی معین در یک موقعیت خاص نماینده کنش همه عامالن اقتصادی در هر موقعیتی است؟
آیا تمامیت واقعیت را میتوان بر حسب ترجیحات فردی تبیین نمود؟ به نظر میرسد علم اقتصاد
متعارف ،ناگزیر است مسأله یا مسایل انتولوژیک منتج از خطای متدولوژیک خود را بپذیرید.

 )4منشأ رفتار اقتصادی چیست؟ عقالنیت ،عقالنیت محدود و یا عقالنیت نامحدود؟ اقتصاددانان

رفتاری بخش مهمی از تالشهای تئوریک خود را صرف پاسخ به این مسأله کردهاند و حاصل تالش
آنها با دیدگاه غالب در اقتصاد متعارف (یعنی ،رفتار عقالیی) در تضاد میباشد.

عالوه بر مسایل انتولوژیک فوق ،محققان چند مسأله اپیستمولوژیک را قابل طرح میدانند:

 )5آیا اقتصاد علمی است عقلگرایانه یا تجربهگرایانه؟ اقتصاد متعارف تاکنون از فلسفه علم

عقلگرایانه تبعیت کرده است .اینکه ،چرا تجربهگرایی مبنای اپیستمولوژیک علم اقتصاد متعارف
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نیست ،مسألهای است که پاسخ آن در پارادایم غالب یافت نمیشود.

قوانین چه نسبتی با علیت دارند؟ اگر پذیرفته شود که برخی قوانین نیازمند تأیید تجربی هستند ،در

اینصورت باید گزارههای کلی مطرح شده در علم اقتصاد را «شبهقانون» تلقی نمود.

 )7به دلیل وجود مسأله جمعزنی ،روشن نیست که پديدارهاي منفرد در سطح خرد و کالن چه

نسبتی با یکدیگر دارند؟ اینکه آیا کالن ،به مثابه یک کل ،برابر با جمع جبری هر یک از خردهاست ،
یا چیزی بیش از جمع جبری آنهاست ،کماکان به عنوان یک پرسش باز قابل طرح است.

بر اساس تقسیمبندی مقاله ،مسایل متدولوژیک علم اقتصاد را نیز میتوان به صورت گزارههای

زیر تقریر نمود:

تبييني از چند مسأله فلسفي در علم اقتصاد

 )6آیا هر گزاره تعمیمپذیر مورد ادعای اقتصاد متعارف را میتوان تعبیر به «قانون» نمود؟

 )8آیا تمایز ارزش -واقعیت ممكن است؟ در بحث از سياستگذاري و همينطور مشاهده رفتار

واقعي مردم ،مالحظاتي وجود دارد كه باعث ميشود در امكان تمايز ارزش -واقعيت ترديد وجود
داشته باشد.

 )9چرا با وجود انتقادهای زیاد از ریاضیسازی نظریات اقتصادی ،اقتصاددانان هنوز بر استفاده از

مانند اقتصاد هست؟

كميسازي در اقتصاد ،ابزاری برای دستیابی به
 )10آیا اقتصادسنجی به عنوان نظريه متولي ّ

حقیقت است یا خیر؟ پاسخ اقتصادسنجان به این مسأله از پاسخ دیگراقتصادانان نمیتواند جدا باشد.

سبحاني و دیگران

این روش اصرار دارند؟ آيا روش رياضي به عنوان روش علوم طبيعي قابل كاربرد در علوم اجتماعي
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