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مقدمه

استفاده از روش ریاضی برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی ،امکانی روششناختی
است که بهطور ویژه در قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت .دامنه بحث و نظرها
درباره رابطه ریاضیات و علم اقتصاد و نقد و بررسی دقیق و موشکافانة این تعامل از
جمله موضوعاتی است که تا به امروز نیز ادامه داشته و همواره محل نزاع روششناختی
مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.
اقتصاد اسالمی در بدو ورود به عرصه نظریهپردازی ،بایستی الگوی روششناختی
خود را عرضه کرده و دیدگاه خود را نسبت به روشهای کمّی و کیفی موجود در
پژوهشهای علوم اجتماعی روشن سازد و در صورت داشتن روششناسی جدید ،آن را
ارائه نماید .نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد اسالمی بتواند مسیر توسعه و تکامل خود
را طی کند درحالیکه به مهمترین سؤاالت حوزه روششناسی و معرفتشناسی مرتبط
با خود ،پاسخ مبسوط و مستدل نداده باشد .هدف این مقاله روشن ساختن رویکرد
اقتصاد اسالمی در قبال کاربرد یا عدم کاربرد ریاضیات و تبیین دامنه و گستره این
بهرهبرداری در عرصه نظریهپردازی است .پرسش اصلی پژوهش این است که موضع
روششناختی اقتصاد اسالمی در قبال ریاضیات چیست و اگر موافق بهکارگیری
ابزارهای ریاضی است ،چه الگوی بهینهای برای این بهرهبرداری معرفی میکند؟ منظور
از الگوی بهینه ،سازوکار تعامل کارآمد اقتصاد اسالمی و ریاضیات است به گونهای که
حداکثر مزیتها و حداقل محدودیتها برای پژوهشهای اقتصاد اسالمی فراهم آید .در
راستای واکاوی این پرسش ،این فرضیه طرح شده که کاربرد ریاضیات در تبیین اقتصاد
اسالمی ،میتواند کارا باشد (مزیتهای بیشتر و محدودیتهای کمتر).
روش پژوهش از نظر گردآوری مطالب ،بهصورت کتابخانهای و از لحاظ ماهیت،
بهصورت روش تحلیل محتوا که عمدتاً مبتنی بر روشهای عقلی است ،خواهد بود .پس از
مرور ادبیات تحقیق در بخش اول ،مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف و
اقتصاد اسالمی مورد توجه قرار گرفته و در ادامه به بررسی تطبیقی مزایا و محدودیتهای
کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمی پرداخته شده است .در بخش پایانی
نیز الگوی بهینه کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسالمی معرفی شده است.
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 .5ادبیات پژوهش
 .5-5پیشینه کاربرد رياضیات در مطالعات اقتصادي

بر اساس تقسیمبندی اروو اینتریلیگیتور ( )1991میتوان تاریخچه بهکارگیری ریاضیات
در اقتصاد را به سه دوره تقسیم نمود .دوره اول ،نهایی گرایی مبتنی بر حساب
دیفرانسیل و انتگرال ،دوره دوم ،کاربرد نظریه مجموعهها و مدلهای خطی و دوره
سوم ،استفاده علم اقتصاد از شاخههای نوین ریاضیات همانند نظریه فازی ،آشوب،
نظریه بازیها و شبکههای عصبی است (.)Arrow & Intriligator, 1991, p.1

پس از انقالب نهاییگرایی 1در سال  ،1781یک انتقال آگاهانه از کاربرد ریاضیات

به عنوان یک زبان ،به روش پژوهش و تحقیق صورت گرفت .در این فرایند ،نظریههای
اقتصادی بیشتر و بیشتر به سمت استفاده از روشهای ریاضیاتی مبتنی بر اصول
موضوعه پیش رفت و کاربرد روشهای قیاسی در نظریهپردازی اقتصادی مورد توجه
برخی نظریهپردازان قرار گرفت ( .)Licalzi&Basile,2004,103آگوستین کورنو ،آلفرد

مارشال ،ویلیام استنلی جونز ،لئون والراس ،ویلفردو پارتو ،2فرانسیس اجورث 3و پل
ساموئلسون از جمله افراد سرشناسی هستند که در این دوره به مطالعات ریاضیاتی قابل

توجهی دست زدند به گونهای که بسیاری از مفاهیم رایج اقتصادی همانند تابع تقاضا،
تابع مطلوبیت ،منحنی بیتفاوتی ،مازاد مصرفکننده و تولیدکننده ،تعادل عمومی ،تعادل
پایدار و ناپایدار ،منحنی قرارداد و غیره حاصل تالشهای این افراد در دورة اول کاربرد
ریاضیات در اقتصاد است .در دوره دوم بهکارگیری روشهای برنامهریزی و بهینهیابی
مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت .اصطالح برنامهریزی خطی را نخستین بار جرج

دانتزیگ 4در  1941میالدی به کار برد .عمده کاربرد روشهای برنامهریزی در مسئله
بهینهیابی است .در دوره سوم نیز ،اقتصاددانان سعی کردند تا از ابزارهای جدیدتر علم
ریاضیات استفاده نموده و فضای تحلیلی اقتصاد را بیشازپیش به فضای دنیای واقعی

نزدیک نمایند .استفاده از نظریه بازیها 5و منطق فازی 6برای تحلیل فضای نااطمینانی

8

در اقتصاد ،کاربرد نظریه آشوب 7برای تحلیل رفتارهای به ظاهر غیرقابل پیشبینی و

استفاده از دستاوردهای شبکههای عصبی 9از جمله تالشهای مهم صورتگرفته در این
زمینه است.
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بهموازات تکامل و پیشرفت کاربرد ریاضیات در اقتصاد ،منتقدین سرشناس و بهنامی
بهنقد رویکرد علم اقتصاد در بهکارگیری روش ریاضی پرداختند و با اذعان به اهمیت
ریاضیات ،آن را صرفاً یک ابزار کمکی برای اقتصاددان میدانستند و نگرانیهای خود را از
امکان مطلق شدن صورتگرایی در اقتصاد ابزار کردهاند ( .)Pogrebna, 2005, p.94لئونتیف
( )1972با انتقاد به رویکرد ریاضیاتی اقتصاد متعارف بیان میکند که سالبهسال
نظریهپردازان اقتصادی به تولید مدلهای ریاضیاتی و کاوش موشکافانه در خصایص
صوری این مدلها ادامه میدهند و این در حالی است که فرمولهای ریاضی ،خواننده را از
مجموعهای از فروض موجه اما کامالً اختیاری به گزارهها و نتایجی نظری و کامالً دقیق اما
بیربط هدایت میکند ( .)Leontief, 1982, p.104فریدمن که خود از اقتصاددانان بنام جریان
اصلی محسوب میشود معتقد بود که اقتصاد بهطور فزایندهای تبدیل به شاخة محرمانهای از
ریاضیات شده بهجای آن که با مشکالت اقتصادی دنیای واقعی سروکار داشته باشد
( .)Friedman, 1999, p.137کوز نیز ابراز داشت که اقتصاد فعلی یک نظام نظری است که پا
در هواست و کمترین ارتباط را با آن چه که در دنیای واقعی اتفاق میافتد ،دارد

( Coase,

 .)1997, p.2الوسون که از جمله اقتصاددانان هترودوکس محسوب میشود ،معتقد است که
روشهای ریاضی در زمینه مدلسازی سیستمهای بسته و مبتنی بر ذرات ،قابلیت
بهکارگیری دارند درحالیکه پیشفرض ابتنای حوزههای اجتماعی بر ذرات مجزا با
چالشهای جدی مواجه است ( .)Lawson, 2006, p.493مارشال اعتقاد داشت ،اتکای
بیشازحد بر ابزارهای ریاضی میتواند ما را در میان «وسایل بازی فکری» 11گمراه نماید.

عالوه بر این موجب میشود که عوامل مهم را به این دلیل که به آسانی در چارچوب
ریاضی نمیگنجد ،به فراموشی بسپاریم ( .)Pigou, 1925, p.84وی معتقد بود که ریاضیات
بهعنوان یک زبان تندنویسی است و نه موتور تحقیق و در صورت عدم تشریح جهان واقع
با مدلهای ریاضی ،آن مدلها صرفاً مناسب برای سوختن هستند (.)Smith, 2001, p.9
اقتصاددانان مکتب اتریش همانند منگر و فون میززس نیز از جمله منتقدین رویکرد ریاضی
بودند .منگر کاربرد ریاضیات در اقتصاد را تأیید نمیکرد و به خاطر تأکید بر تجریدی بودن
فعالیتهای اقتصادی ،تردید نسبت به مفهوم تعادل و اصرار بر اینکه بسیاری از پدیدههای
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اقتصادی باید در شرایط عدم تعادل توضیح داده شوند ،از لحاظ روششناسی راهی جدا از
سایر نئوکالسیکها میپیمود (.)Neck, 2014, p.225
 .2-5پیشینه کاربرد رياضیات در اقتصاد اسالمي

پایه و مایه رشته اجتماعی و علمی جدید را که این اواخر «اقتصاد اسالمی» نام گرفته
است ،باید در آثار برخی دانشمندان و صاحبنظران متقدم اسالمی از جمله :طبری،
زمخشری ،بیضاوی ،ابنعربی و امام فخر رازی جست و جو نمود (هدایتی،1389 ،
ص .)137بهطور ویژه ،ادبیات اقتصاد اسالمی در اوایل قرن بیستم مورد توجه قرار
گرفت .مهمترین دالیل توجه به اقتصاد اسالمی در این مقطع ،عبارت است از استقالل
کشورهای اسالمی ،همانند پاکستان ،اندونزی ،الجزایر و تونس که از استعمار کهنه
نجات پیدا میکنند و تنظیم اقتصاد خویش را برعهده میگیرند .عالوه بر این،
دانشمندان و متفکرین اسالمی در دنیای دوقطبی با دو نظام سلطهجوی سرمایهداری و
سوسیالیستی مواجه بودند .عالمان دینی با مراجعه به اندیشههای مارکس درمییابند که
ایدههای وی مخالف دین و اسالم بوده و پذیرفتن الگوهای کمونیستی مستلزم دست
کشیدن از دین و آئین اسالم است .از طرف دیگر کشورهای غربی که دارای نظام
سرمایهداری بودند درگیر بحران بزرگ  1929میشوند ،میزان بیکاری بسیار افزایش
یافته ،کارخانههای ورشکسته شده و اقتصاد سرمایهداری درگیر رکودی میشوند که
توانایی تفسیر و برونرفت از آن را ندارند .علمای دین الگوبرداری از نظام سرمایهداری
را نیز نمیپذیرند زیرا عالوه بر وجود بحران ،دارای نهادهای ربوی است که صریحاً
مورد نهی اسالم است .لذا از این مقطع ،کوششها و تالشها برای اثبات وجود نظام
اقتصادی اسالم و طراحی سازوکارهای مدیریت اقتصادی جوامع اسالمی شدت گرفت
(درخشان ،1389 ،ص.)216
نویسندگان و متفکرین اقتصاد اسالمی در دهه سوم و چهارم قرن بیستم عموماً
تحصیالت دانشگاهی نداشتند و اغلب از علمای دین بودند .نوشتههای این دوره عموماً
به انتقاد از مکاتب سرمایهداری و کمونیستی میپرداخت و مباحث اقتصاد اسالمی را
بهصورت پراکنده مورد توجه قرار میداد .فقه شیعه از جمله جریانات فکری اسالم است
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که در این مقطع و مقاطع بعدی ،بحثهای مختلفی در زمینه فقه االقتصاد داشته است.
وقتی به منابع فقهی شیعه مراجعه کنیم ،بخش گستردهای از منابع فقهی نظیر کتاب البیع،
کتاب االجاره ،کتاب العقود ،کتاب المکاسب ،کتاب السبق و مباحث فقهی ازایندست را
در این منابع مشاهده میکنیم که در زمینه اقتصاد ،مباحث مبسوطی داشتهاند.
در دهه پنجم قرن بیستم ،برخی از دانشگاهیان به جریان پژوهش و تحقیق اقتصاد
اسالمی اضافه میشوند .از پیشتازان این گروه دکتر انور اقبال قریشی است که با تألیف
کتاب «االسالم و نظریه الفائده» در  1946سعی نمود ،نظریه بهره را مورد انتقاد قرار
دهد .در این دوران مباحثی همچون تحریم ربا ،فریضه زکات ،نقش دولت و توزیع
ثروت مهمترین موضوعاتی هستند که محافل علمی مسلمانان را مشغول نموده است.
تا این زمان ،مباحث اقتصادی ،بین دانشمندان و متفکران اسالمی ،بهصورت پراکنده
و نیز بهصورت موضوعی و بیش تر با صبغه فقهی به چشم میخورد .نخستین کسی که
بحث اقتصاد را بهصورت جدی مطرح نمود ،شهید صدر بود که در دهه  1951با کتاب
ارزشمند اقتصادنا ،تحوّلی را در زمینه مطالعه اقتصاد اسالمی پدید آورد .عالوه بر شهید
صدر ،دانشمندانی همانند شهید مرتضی مطهری و شهید سید محمد حسینی بهشتی نیز در
دوران معاصر به بحث در زمینه مسائل مختلف نظام اقتصادی اسالم پرداختهاند.
در دهههای هشتم و نهم ،توجه دانشگاهها به مباحث اقتصاد اسالمی افزایش مییابد
و مواد درسی مربوط به اقتصاد اسالمی در برنامههای آنان قرار میگیرد .گسترش ادبیات
اقتصاد اسالمی موجب ایجاد گرایشهای خاص در مقاطع دکتری شده و پایاننامههای
زیادی در این زمینه نوشته میشود (باقری .)1378 ،از این مقطع به بعد ،و خصوصاً در دو
دهه اخیر ،دانشمندان دانشگاهی تالش نمودند تا با روشهای اقتصاد متعارف همانند
ابزارهای ریاضی و اقتصادسنجی ،نظریه اقتصاد اسالمی را تبیین نموده و به مدلسازی
روابط موجود در اقتصاد اسالمی بپردازند (میسمی و دیگران ،1391 ،ص .)71هر چند در
این مقطع ،روشهای ریاضی مورد استفاده عمدتاً شامل حساب دیفرانسیل و انتگرال و
با ساختاری مشابه با اقتصاد نئوکالسیک است اما بهمرور زمان توجه اقتصاددانان مسلمان
به ابزارهای پیشرفتهتر تجزیه و تحلیل ریاضی نیز معطوف گشت .البته بهکارگیری این
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ابزارهای نوین ،هنوز در بین اقتصاددانان اسالمی رایج نشده و عمده مطالعات صورت
گرفته ،کماکان بر مدار ریاضیات کالسیک میچرخد.
 .2مباني نظري پژوهش
 .5-2مباني نظري کاربرد رياضیات در اقتصاد متعارف

میتوان فهرست زیر را بهعنوان مهمترین علل بهکارگیری ریاضیات در مطالعات
اقتصادی معرفی نمود:
 .5-5-2رياضیات؛ روشي براي کسب شناخت

بهطور کلی ،دو روش برای طراحی و سنجش نظریههای علمی وجود دارد؛ روشهای
توصیفی و روشهای کمّی .روشهای کمّی نیز دارای دو شاخه عمده است؛ یک روش
مبتنی بر قیاس و روش دیگر مبتنی بر استقراست .اقتصاد ریاضی از جمله روشهای کمّی
مبتنی بر قیاس است که میکوشد با استفاده از ریاضیات به بیان نظریههای اقتصادی
بپردازد .روشهای آماری و بهطور خاص ،اقتصادسنجی نیز مبتنی بر استقرای آماری
است .نکته قابل توجه این است که هر دوی این روشها ،مبتنی بر کمّیات بوده و لذا با
دانش ریاضیات ،ارتباط تنگاتنگی دارد ( .)Neilson, 2009, p.1نظریاتی همانند انتظارات
عقالیی ،تحلیل رفتارهای اقتصادی توسط نظریه بازیها ،مدلسازی فرایندهای مالی و
مدلسازی نااطمینانیها از جمله عرصههای موفق کاربرد ریاضیات در مطالعات اقتصادی
محسوب میشوند که توانستند افقهای جدیدی پیشروی تجزیه و تحلیل اقتصادی
بگشایند و زمینههای گستردهای برای ورود به عرصههای بدیع اقتصادی فراهم آورند.
 .2-5-2رياضیات؛ ابزاري براي رسیدن به عینیت

ریاضیات میتواند درجهای از عینیت 11را نیز برای علم اقتصاد فراهم آورد (.)Smith, 2001, p.3

چرا که ابهام ذاتی مفاهیم ،موجب دخالتهای ارزشی نظریهپرداز –بهطور ناخواسته یا

تعمدی -میشود و بیطرفی علمی را که اصل اساسی برای کشف حقیقت است
مخدوش مینماید .روش ریاضی بهمثابه یک اتاق شیشهای این امکان را به وجود
میآورد تا تمامی مراحل نظریهپردازی ،از ارائه مفروضات گرفته تا رسیدن به نتایج
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نظری و تجربی ،زیر ذره بین محققان قرار گرفته و احتمال دخالت سهوی و یا عمدی

ارزش های مورد تعلق اقتصاددان در روند پژوهش اقتصادی کاهش یابد .12یکی از

پایههای مهم در علمی بودن نظریهها ،هماهنگی درونی الزامات و مفروضات مدل با
پیامدهای نظریه است .این امر در الگوهای صرفاً نظری میتواند مورد خدشه قرار گیرد،
خصوصاً اگر بحث ابهام در مفاهیم و ابتنای آن بر پیشفرضهای ارزشی ،مورد توجه
قرار گیرد .ازآنجاکه ریاضیات بر اساس منطق قیاسی شکل گرفته و مفاهیم (متغیرها) آن
شفاف است ،میتواند تا حد زیادی به تبیین دقیق موضوع کمک نماید.
 .9-5-2رياضیات و متغیرهاي کمّي در اقتصاد

یکی از مهمترین ضرورتهای بهکارگیری ریاضیات در نظریهپردازیهای اقتصادی این
است که بخش عمدهای از مهمترین مفاهیم علم اقتصاد ،کمّی هستند .دبرو ()1976
معتقد است که «کاال» و «قیمت» دو مفهوم اساسی و کمّی در علم اقتصاد است که
ویژگی اصلی آنها ،قابلیتشان برای سنجش و اندازهگیری است (.)Debreu, 1986, 1261
عالوه بر این ،مفاهیم دیگری همانند پول ،کارایی ،تولید ،مصرف و  ...قابلیت سنجش و
اندازهگیری دارند ،لذا میتوان انتظار داشت که روشهای ریاضی جایگاه مهمی در
اقتصاد ایفا کند.
 .1-5-2رياضیات ابزاري براي آزمونپذيري نظريهها

اگر اقتصاد ،علمی تجربی است ،بایستی روشی عملیاتی وجود داشته باشد تا بتواند مفاد
نظریه را با مشاهدات واقعی تطبیق داده و امکان آزمون نظریهها را بر اساس مشاهدات
فراهم آورد ( .)Dusek, 2008, p.33بر این اساس ،ریاضیات ،پیونددهنده نظریه و جهان
واقع است چرا که امکانی فراهم میآورد تا ابعاد تبیینی یک مدل اقتصادی با دادهها و
اطالعاتی که از طریق تجربه به دست آمده ،تطبیق داده شده و صحتوسقم نظریه بر
اساس روشهای اقتصادسنجی مورد آزمون قرار گیرد.
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 .2-2مباني نظري کاربرد رياضیات در اقتصاد اسالمي

هر چند اقتصاددانان مسلمان ،مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسالمی را صرفاً
در حواشی بحث های دیگر طرح نمودند اما تالش شده تا در این قسمت بخشی از این
موارد بهطور خالصه ذکر شود.
 .5-2-2رياضیات و مزيتهاي رقابتي اقتصاد اسالمي

اقتصاد اسالمی اگر بنای رقابت با اقتصاد متعارف را دارد و در تالش است تا مزیتهای
رقابتی خود را نشان دهد ،باید از زبانی مشترک برای این مجادله علمی بهره ببرد .لذا
مباحث مربوط به اقتصاد اسالمی در مجامع علمی و بینالمللی بایستی بهگونهای عرضه
شود تا امکان ارزیابی و مقایسه آن با مطالعات رایج اقتصادی وجود داشته باشد .به نظر
میرسد یکی از مهمترین ابزارهای زبان مشترک متون اقتصادی ،ریاضیات است
(رضایی و مقدم ،1391 ،ص)82؛ برای مثال زنگنه ( )1376در زمینه ارائه الگوی اقتصاد
کالن بدون بهره ،به ارائه الگویی مشابه با مدلهای نئوکالسیکی پرداخته و کارایی مدل
اسالمی را در برابر مدلهای متعارف نشان داده است .این الگو شامل هفت معادله و
هفت مجهول ( )C, I, L, W/P, y, p, Smاست و تقابل عرضه و تقاضا در مدل کالن
اسالمی را نشان میدهد:
)Y=F(K,L

(1

تابع تولید بهصورت

)(W/P)=F1(K,L

(2

L=L(W/P) L' > 0

(3

I=I(q-1) I' > 0

(4

تابع مصرف بهصورت

C 1 > 0 , C2 > 0

)C=C(yd,smm-π

(5

تابع تقاضای پول بهصورت

M/P=M(y,smm) M1 > 0 , M2 < 0

(6

تابع تقاضای کار بهصورت
تابع عرضه نیروی کار هم بهصورت

Fk,Fi > 0
F1l < 0 , F1K > 0

تابع سرمایهگذاری بهصورت

و در نهایت ،معادله کالن طرف تقاضای اقتصاد بهصورت

y=C+I+G

ارائه شده

است .این مدل ،نرخ بازده سهام را با نرخ بهره مصطلح جایگزین کرده و نشان میدهد
که درکل ،نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسالمی ،عملی و کارآمد بوده و در مقایسه با
مدلهای کینزی و کالسیکی دارای مزایا بیشتر و محدودیتهای کمتری است.

00

مطالعات اقتصاد اسالمي ،سال هشتم ،شمارة اول ،پايیز و زمستان  ،5931پیاپي 51

البته این مدل نظریهپردازیها با مخالفتهای جدی نیز روبهروست .دادگر ()1389
معتقد است این سبک از پژوهش ،علمگرایی به معنای نئوکالسیکی بوده و به آن اقتصاد
اسالمی نمیگویند «علم اقتصاد مسلمانی» نامیده میشود .در واقع دستاورد نظری این
اقتصاددانها با نظام اقتصاد نئوکالسیک فرقی نداشته؛ بلکه تنها بعضی از فروض و الفاظ
تغییر نموده است؛ مثالً بهجای بهره ،از کارمزد یا سود یا بازدهی استفاده میشود یا در
الگوهای ترسیم شده ،بهجای کاالهای مادی از کاالی معنوی و آخرتی استفاده میگردد
(دادگر ،1389 ،ص .)56عالوه بر این ،جایگزینی برخی متغیرهای مکتب اقتصادی
اسالم با متغیر مدلهای اقتصاد متعارف با تنگناهای نظری خاصی روبهروست؛ برای
مثال ،نرخ بهره و نرخ بازدهی سرمایه ماهیتاً متفاوت از هم بوده و امکان جایگزینی
آنها بهجای یکدیگر وجود ندارد .درحالیکه نرخ بهره یک متغیر پولی بوده و نرخهای
متفاوتی نیز در طول زمان برای آن قابل تصور است ،نرخ بازده سرمایه ،یک متغیر
واقعی محسوب شده و در سرمایهگذاریهای مختلف ،بهدلیل نرخهای مختلف
سودآوری ،متفاوت از یکدیگر است.
 .2-2-2رياضیات ابزاري براي ترسیم الگوي نظري نظام اقتصادي اسالم

دستهای از نظریات اقتصاد اسالمی برای تبیین و توضیح وضعیت مطلوب اقتصاد
اسالمی طراحی میشوند .بدیهی است که در تعیین وضعیت مطلوب و ترسیم الگوی
ایدئال ،نظریهپرداز در مقام تبیین وضعیت موجود اقتصاد نیست ،بلکه دغدغه اصلی او
طراحی الگویی بر پایه اصول و چارچوب ثابت شریعت و گرایشهای اکثری آن است.
وظیفه اصلی اقتصاددان اسالمی در این مرحله اثبات سازگاری اجزای سیستمی مکتب
اقتصاد اسالم است .وی در این مرحله میکوشد تا با طراحی یک الگوی نظری و مدل
انتزاعی بر اساس مکتب اقتصادی اسالم نشان دهد که با نهادینه گشتن اصول و روابط
اسالمی در جامعه ،اهداف اقتصاد اسالمی قابل حصول است (عیوضلو،1389 ،
صص .)156-155به نظر میرسد روش قیاس و ریاضیات در این حوزه از
نظریهپردازیهای اقتصادی بسیار کاربردی باشد .چرا که مفروضات مدل را میتوان از
مکتب اقتصادی استخراج کرد ،سپس نتایج منطقی این مدلها را در زمینههای متعددی
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استخراج کرد و در نهایت ،اثر تغییرات مدل را بر کمیتهای مهم اقتصادی همانند
عدالت ،کارایی و رشد تبیین نظری کرد .از جمله مطالعات اینچنینی ،الگوی ریاضی
مصرف خرد و کالن است که توسط میرمعزی ( )1374ارائه شده و مفاهیم مرتبط با
بخش مصرف در نظام اقتصادی اسالم همانند حد کفاف شرعی ،اسراف ،ایمان ،انفاق و
مصارف حالل را مدلسازی کرده است .وی تابع مصرف فرد مسلمان را بهصورت زیر
معرفی میکند:
C < C2

)8( C=C0+c(Y-Y0,π,α,Np/NG,n,f

وی عوامل مؤثر بر تخصیص درآمد فرد مسلمان را به دو دسته عوامل کمّی و
عوامل کیفی تقسیم میکند .عوامل کمی عبارتاند از مازاد درآمد پس از کسر مصرف و

سرمایهگذاری واجب ( ،)Y-Y0نرخ سود سرمایهگذاری  ،πنسبت سهم صاحبان سرمایه
نقدی از سود ( ،)αنسبت تعداد فقیران ( )NPبه کل جمعیت ( )NGو عوامل کیفی

عبارتاند از نیاز ( )nو ایمان (.)f
در ادامه به تجزیه و تحلیل اثرگذاری هر یک از عوامل فوق بر مصرف فرد
پرداخته و بر اساس تابع مصرف فوق ،منحنی مصرف فرد مسلمان را بهصورت زیر
نشان میدهد:
مصرف

منطقه اسراف

منطقه توسعه

منطقه کفاف

C1
C0
درآمد
Y1
Y2
نمودار شماره  .5رابطه مصرف فرد مسلمان و درآمد

Y0
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درآمد

Y0

حد کفاف از مصرف و درآمد

Y1

حد سرمایهگذاری واجب را نشان

میدهد .همچنین درآمد  Y2نیز بیانگر پایان منطقه توسعه و مرز منطقه اسراف است.
این الگوی ریاضی ،عالوه بر قرابت با ادبیات اقتصادی رایج دنیا ،توانسته نسبت
به بحث های صرفاً توصیفی در باب مصرف ،یک گام فراتر رفته و بخشی از اندیشههای
اقتصادی اسالم را بهصورت کمّی تبیین و تحلیل نماید.
 .9-2-2رياضیات؛ ابزاري براي سنجش و ارزيابي تجربي نظريات

دستهای از نظریههای اقتصاد اسالمی در صدد بررسی دادهها و پدیدههای عینی
اقتصادی در جامعه اسالمی است و هدف نظریهپرداز در این مقام ،کشف روابط علی و
معلولی در میان پدیدههای واقعی اقتصادی است .عالوه بر این ،نظریهپرداز به بررسی
میزان تأثیر عوامل گوناگون ،در شکلگیری پدیدههای اقتصادی میپردازد (عیوضلو،
 ،1389ص .)156در این عرصه از پژوهشهای اقتصاد اسالمی نیز روش ریاضی برای
ساخت مدلهای قابل آزمون ،نقش ویژهای دارد .این دست از نظریهها پس از
مدلسازی بهوسیله ابزارهای ریاضی ،بهوسیله دادههای آماری و روشهای اقتصادسنجی
مورد استفاده قرار میگیرند؛ برای مثال ،سبحانی و مهربانی ( )1376ضمن ارائه تابع
انفاق ،با استفاده از فنهای اقتصادسنجی به بررسی میزان اثرگذاری انفاق بر نابرابری
درآمدها در اقتصاد ایران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که انفاق بر کاهش

نابرابریهای درآمدی مؤثر است.13

 .1-2-2رياضیات؛ ابزاري براي مدلسازي مفاهیم کمّي در اقتصاد اسالمي

هر چند که تفاوت های عمیقی در سطوح ارزشی و روشی میان اقتصاد اسالمی و اقتصاد
متعارف وجود دارد ،اما ازاینرو که هر دو به مسائل مرتبط با تولید ،توزیع و مصرف
میپردازند ،مشابهاند  .مفاهیمی همانند سرمایه ،رشد اقتصادی ،پول ،نرخ ارز ،قیمت،
بهرهوری و غیره ،مفاهیم مشترک در اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف هستند که یا
ماهیتاً کمّیاند و یا قابلیت ارائه به زبان کمیت را دارند .ازآنجاکه ابزارهای ریاضی تنوع
زیادی داشته و قابلیتهای ویژهای برای مدلسازی روابط میان متغیرهای کمّی را
داراست ،میتواند در این زمینه بسیار قابل توجه باشد.
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 .1-2-2رياضیات؛ ابزاري براي سیاستگذاري اقتصادي

عملی ساختن اهداف متعالی مکتب اقتصادی اسالم در جامعه ،مستلزم آن است که این
اهداف ،بهصورت شاخصها و معیارهای کمّی تعریف شوند .کمّی شدن اهداف و
معیارها ،از یک طرف ،مفاهیم را از ابهام پاک میکند و از طرف دیگر امکان برنامهریزی
اقتصادی بر اساس معیار ارائهشده ،به وجود میآید .همچنین همه میتوانند در خصوص
میزان موفقیت یک نظام اسالمی ،داوری کنند (کهف ،1375 ،ص .)161عیوضلو
( )1376در مطالعهای مبسوط پیرامون عدالت از دیدگاه اسالم ،به شاخصسازی در
زمینه عدالت اقتصادی پرداخته و در ادامه روند این شاخص را در اقتصاد ایران
بهصورت تجربی بررسی کرده است .وی شاخص عدالت اقتصادی را بهصورت زیر
مدلسازی کرده است:
)7( G = 0.4(SW) + 0.3(ET) + 0.3(HDI
تابع رفاه آمارتیاسن بهصورت

)SW=µ(1-G

و شاخص توسعه انسانی ( )HDIو

شاخص اتالف ( )ETنیز بهصورت زیر معرفی شده است:
)9( HDI = 0.33(E)+0.33(L)+0.33(H
ET = (1-Y)/¥

 Eبیانگر آموزش L ،بیانگر تولید ناخالص داخلی و  Hبیانگر امید به زندگی است.
همچنین در محاسبه شاخص اتالف نیز،

Y

بیانگر مقدار واقعی متغیر و  ¥نیز بیانگر

مقدار مطلوب آن (باالترین مقدار شاخص) است.
 .9-2مهمترين انتقادات بر کاربرد رياضیات در اقتصاد متعارف

یکی از محدودیتهای پیش روی اقتصاددان ،تصریح مدلهای پیچیده ریاضیاتی است که
امکان حل مدل را برای او دشوار میسازد .لذا اقتصاددان ممکن است برای سادهتر شدن
عملیات ریاضی ،فرضهای نادرست اقتصادی که منجر به ساده شدن مدل او میشود،
اتخاذ کند (پورکاظمی ،1371 ،ص .)11همچنین برخی از مفاهیم اقتصادی ،ماهیتاً قابلیت
کمّی شدن و جای گرفتن در روابط ریاضی را دارا نیستند ( .)Tastan, 2010, p.66این
محدودیت نیز میتواند اقتصاددان را به فکر تصریح مدلهایی بیندازد که صرفاً امکانی
ریاضیاتی برای پژوهش وی فراهم میآورد درحالیکه از چندین عامل تأثیرگذار

50

مطالعات اقتصاد اسالمي ،سال هشتم ،شمارة اول ،پايیز و زمستان  ،5931پیاپي 51

چشمپوشی کرده است .لذا آنچه از مدلها به دست خواهد آمد ،یک نمایش زیبا و
خوشبینانه اما غیر قابل دفاع از عملکرد جهان واقعی است ()Mendritzki, 2014, p.102؛
برای مثال علیرغم این واقعیت که نهادهایی مانند بانکها ،بانک مرکزی ،اتحادیههای
کارگری ،دولت و سازمانهای تشکیالتی سرمایهداران نقش مهمی را در اقتصاد ایفا
میکنند ،در عمل این نهادها در الگوهای ارائهشده از سوی نظریهپردازان تعادل عمومی
نادیده گرفته شدهاند و مسائلی در الگوی تعادل عمومی مدنظر قرار گرفته که قابل
مدلسازی بودهاند.
موریشیما ( )1383معتقد است که صورتگرایی در اقتصاد متعارف با مشکالت و
تنگناهای نظری خاصی همراه بوده و موجب ایجاد محدودیتهای ویژهای برای
نظریه پردازی اقتصادی گشته است .در دیدگاه وی ،الگوهای اقتصاد نئوکالسیکی نه
ملیت دارند و نه ماهیت تاریخی و لذا نمیتواند در مورد کلیه کشورهای دنیای غرب
مانند امریکا ،انگلستان ،ژاپن و فرانسه کاربرد داشته باشد .در این صورت نهتنها مقادیر
عددی پارامترهای توابع تقاضا و تولید در این کشورها متفاوت است ،بلکه شکل کیفی
این توابع نیز با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها فرق خواهد داشت
(موریشیما ،1383 ،ص.)63
همچنین توسل به ریاضیات اثر نامطلوبی نیز در دیدگاه عمومی نسبت به علم
اقتصاد ایجاد نموده چرا که برای غیراقتصاددانان و دانشجویان عالقمند ،برای برقراری
ارتباط با علم اقتصاد ،مانع ایجاد کرده است .این عدم ارتباط عمدتاً ناشی از دشواری
یادگیری فنهای ریاضی و عدم ارتباط علم اقتصاد با دنیای واقعی است

(Dow, 1998,

 .)p.1826یکی دیگر از اشکاالت عمده بر علم اقتصاد ،فاصله گرفتن آن از تجربه است.
چرا که ریاضی سازی موجب باز شدن مسیر ورود مفاهیم انتزاعی و کمتوجهی به
مفاهیم تجربی و عینی گشته است ( .)Elahi, 2014, p.7اقتصاد به سبب کاربرد افراطی
ریاضیات ،بیشتر از اینکه یک علم مشاهدتی باشد ،علمی ذاتاً غیرتجربی شده است .لذا
کار اقتصاددانان امروزی صرفاً ساخت مدلهای ریاضی پیرامون مسائل اقتصادی و
متقاعد کردن دیگران به مفید بودن این مدلهاست ( .)Eckel, 2004, p.16همچنین اگر به
هنگام بررسی نظریه بهلحاظ تجربی مشخص شود آنچه نظریه تبیین میکند با واقعیت
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سازگاری ندارد ،بهجای تأمل در اصول طراحیشده به هنگام ساخت نظریه ،همهچیز به
وسیلة جملة «ثابت بودن سایر شرایط» توجیه میشود (متوسلی و دیگران،1391 ،
ص .) 171در حقیقت این امر به معنای اصالت گرفتن ساختار قیاسی نظریه در برابر
محتوای تجربی آن است که با ادعای تجربهگرایی علم اقتصاد در تضاد است .نتیجه این
رویکرد ،کمرنگ شدن تأییدهای تجربی در علم اقتصاد و تحمیل باورهای نظریهپرداز
بر عینیت است؛ برای مثال ،الگو رشد نئوکالسیک ،نمونه مناسبی برای تالش ناکام
اقتصاددانان جهت ارائه مدلی جهانشمول برای تبیین رشد اقتصادی با حذف بسیاری از
متغیرهای مهم و تأثیرگذار است .مدلی که عالوه بر ابتناء بر مفروضات نادرست و
محدودکننده  ،بیشتر به یک الگوی ریاضیاتی شباهت دارد تا یک مدل اقتصادی .مدلی
که نمادی از نظریهپردازی بریده از تجربه و غوطهور در مسائل فنی است و نتیجه این
امر این بوده که سهم الگوی رشد نئوکالسیک و حتی الگوی پیشرفتهتر رشد اقتصادی
یعنی الگوی رشد درون زا ،در تبیین علل واقعی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی،
در حد صفر بوده است (بالگ ،1378 ،ص.)319
مسئله دیگر مربوط به سوءاستفاده از ریاضیات جهت تحمیل وجه علمی به
مطالعات کم مایه است .بلند ( )1374معتقد است که استفاده ظاهری از الگوهای مبتنی
بر ریاضی ،سنتی رایج در اقتصاد متعارف جهت تحمیل صورت علمی مناسب به
اندیشههای اقتصادی بوده است (بلند ،1374 ،ص .)35همچنین مارک بالگ ()1378
اظهار داشته که اصالت ریاضی در ساختار آموزشی علم اقتصاد نیز ورود یافته که نتیجه
آن تربیت افرادی است که مهمترین مزیت آنان ،توانایی باال در فنهای حل مسئله است،
درحالیکه این کار به بهای از دست رفتن هرگونه معرفت اساسی در مورد نظام اقتصادی
صورت میگیرد (بالگ ،1378 ،ص)29؛ و این در حالی است که پروژههای مهم
تحقیقاتی تقریباً همیشه به دانشجویانی با پس زمینههای قدرتمند ریاضیاتی ارجاع داده
میشود تا به دانشجویانی با پس زمینههای قدرتمند اقتصادی (.)Landsburg, 2009, p.246
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 .1-2محدوديتهاي کاربرد رياضیات در اقتصاد اسالمي

در این قسمت ،ضمن نقد و بررسی مطالعات ریاضی انجام شده در اقتصاد اسالمی ،به
محدودیت مدلسازیهای ریاضیاتی اشاراتی میشود:
 .5-1-2خلط ماهیت و صورت در برخي مطالعات کمّي در اقتصاد اسالمي

محققان اقتصاد اسالمی در حالی از برخی الگوهای اقتصاد متعارف بهره میبرند که این
الگوها آمیخته با مفاهیم ارزشی بوده و با مبانی فلسفی و مکتبی اسالم قابل جمع نیستند
(قائمینیا ،1391،ص)41؛ برای مثال میتوان به مدل بن جیاللی و طاهر ( )1991در
تبیین رفتار تولیدکننده مسلمان اشاره نمود .در این مدل ،رفتار تولیدکننده بر اساس اصل
حداکثر سازی تابع مطلوبیت که شامل سود و رفاه اجتماعی است ،ارائه گشته است.
همچنین ،بر طبق این مدل ،قید بودجه پیش روی تولیدکننده مسلمان همان قید بودجه
تولیدکننده در اقتصاد نئوکالسیک است.
)11( Max: U=U(π,Q
)11( Sto: π=TR(Q) – TC(Q
در ادامه برای حل مسئله از شرایط کان-تاکر استفاده شده و شرط  P=MCبهعنوان
شرط تعادل معرفی شده است.
بایستی توجه داشت که این سبک از مدلسازی ،تفاوت ماهوی با نظریات اقتصاد
متعارف ندارد و صرفاً ظواهری از مدل نئوکالسیکی با مفاهیم اسالمی ترکیب گشته
درحالیکه برخی ابعاد مدل ،ذاتاً در تضاد با مبانی فلسفی و ارزشی اسالم است .بایستی
بین روشها و ابزارهای ریاضی همانند مشتق ،انتگرال ،حداکثر و حداقل کردن،
معادالت دیفرانسیل و معادالت تفاضلی و ...با تبیینهای ریاضی از یک مفهوم تمایز
قائل شد .مطلوبیت ،ماهیتی ارزشی داشته و بر مبانی فلسفی خاصی همانند فردگرایی و
لذتگرایی استوار است و صورت ریاضی مفهوم مطلوبیت که توسط قواعد و
روشهای ریاضی تولید گشته ،متضمن داللتهای محتوایی آن است .حتی در تبیین
برخی مشترکات مفهومی در اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف هم تباینها و بعضاً
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تضادهای جدی قابل مشاهده است که استفاده از دستگاه تحلیلی اقتصاد متعارف را در
مطالعات اقتصاد اسالمی با چالشهای جدی مواجه میسازد.14

البته بایستی اشاره نمود که در زمینه مطالعات تطبیقی ،حداقل استفادهای که این

سبک نظریهپردازی در اقتصاد اسالمی –با در نظر گرفتن تمامی محدودیتها و
تنگناهای نظری آن -دارد این است که میتوان نشان داد با افزودن عناصر ارزشی اسالم
همانند انفاق ،خمس و زکات به مدلهای نئوکالسیکی ،بهینگی در اقتصاد دچار انحراف
نمیشود و کارایی توأمان با توزیع عادالنهتر ،قابل تحقق است.
 .2-1-2محدوديت در گزينش مفروضات

یک الگوی ریاضی در صورتی قابل حل است که مفروضات آن به گونهای برگزیده
شود که امکان حل مدل را فراهم آورد اما ممکن است که این مفروضات با آنچه که در
عالم واقع وجود دارد ،قرابت بسیار کمی داشته باشد .این محدودیت ذاتی در مدلسازی
ریاضی امری است که در زمینه مطالعات علوم اجتماعی بهدلیل ماهیت پیچیده و
چندبعدی موضوع پژوهش بیش از علوم طبیعی به چشم میخورد؛ برای مثال
مفروضاتی که میسمی و دیگران ( )1391در زمینه بسط مدل ریاضی تعادل عمومی در
چارچوب اقتصاد و بانکداری اسالمی 15ارائه کردند ،از این گونه است؛ مثالً یکی از
مفروضات مدل این است که تعداد فقیران و ثروتمندان در کل اقتصاد با یکدیگر برابر
است ،فرض دیگر اشاره به رقابتی بودن بازارها و دریافت عوامل تولید کار و سرمایه به
میزان تولید نهایی دارد .همچنین فرض میشود که هیچ استهالکی در سرمایه پدید
نمیآید .فرض دیگر مدل این است که بنگاههای زیادی در اقتصاد وجود دارند که
دارای تابع تولید مشابه و با بازده ثابت به مقیاس هستند .کامالً روشن است که این
مفروضات صرفاً برای دستکاریهای ریاضیاتی در مدل تعبیه شدهاند و اقتصادی با
شرایط اینچنین وجود ندارد .هر چند تالش نویسندگان مقاله مذکور در زمینه
مدلسازی مفاهیم اقتصاد اسالمی قابل ستایش است اما نبایستی از این امر غفلت نمود
که اقتصاد اسالمی در زمینه کارکردهای عملی و ارائه راهکارهای سیاستگذاری برای
رشد و پیشرفت جوامع اسالمی وظیفه خطیری به دوش دارد که این مهم ،با
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مدلسازیهای صرفاً نظری قابل دستیابی نیست ،بلکه مایههای عملی و اجرایی
اقتصاد اسالمی ،بایستی تقویت شود.
 .9-1-2استفاده از شاخههاي کالسیک رياضیات در مطالعات اسالمي

بررسی اجمالی در زمینه تعداد مطالعات انجامشده در اقتصاد اسالمی که از روشهای
نوین ریاضی همانند نظریه بازیها بهره بردهاند ،نشان میدهد که مقالههای بسیار کمی
چه در داخل کشور و چه در خارج کشور در این زمینه وجود دارد (ابوالحسنی و
حسنیمقدم ،1379 ،ص .)12ضعف در استفاده از شاخههای جدید ریاضیات در
مدلسازی اقتصادی همانند نظریه بازیها و نظریه فازی و تحلیلهای پویا درحالیکه
اقتصاد متعارف مدتها قبل به محدودیت مدلسازی ریاضیات ابتدایی پیبرده است،
امری است که بایستی مورد توجه پژوهشگران اقتصاد اسالمی قرار گیرد.
 .1-2مزاياي کاربرد رياضیات در اقتصاد اسالمي

در این بخش به چند مزیت مهم در زمینه مطالعات ریاضی در اقتصاد اسالمی اشاره
شده و نمونههای موفق ارائه میگردد.
 .5-1-2رياضیات و فراهم نمودن امکاني براي آزمونپذيري نظريهها

در مبانی معرفتشناسی اقتصاد اسالمی ،عقل ،نقل و تجربه به رسمیت شناختهشده و
هر کدام از این منابع شناخت در دامنه کاربردشان مورد تأیید قرار گرفتهاند (میرمعزی،
 ،1391ص .)69در بین روشهای پژوهش ،روش تجربی برای بهکارگیری ،مستلزم
فراهم نمودن سازوکاری برای آزمونپذیری نظریههاست .یک نظریه برای تطبیق با
داده ها و اطالعات ،نیازمند صورتی ریاضی است تا درجه قرابت و نزدیکی مفاد نظریه
با شواهد تجربی فراهم آید؛ بهعبارتدیگر ریاضیات ،پلی بین مفاهیم ذهنی و

آزمونهای تجربی است که میتواند امکانی برای آزمونپذیری نظریهها فراهم آورد.16
 .2-1-2رياضیات؛ ابزاري مناسب براي مطالعات تجربي

ازآنجاکه اقتصاد اسالمی از نظر پژوهشی زیرمجموعه علوم انسانی و اجتماعی قرار
میگیرد ،بخش قابل توجهی از چارچوبهای نظریهپردازی در علوم اجتماعی متعارف
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نیز قابلیت استفاده در مطالعات اقتصاد اسالمی را داراست؛ برای مثال ،تحلیل آماری در
زمینه متغیرهای اقتصادی از جمله عرصههایی است که ریاضیات میتواند نقش ویژهای
در آن ایفا کند .کیاالحسینی ( )1371در پژوهش خود به ارائه فرمول ریاضی محاسبه
خمس پرداخته و با برآورد خمس ارباح مکاسب ،آن را بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر
در تأمین اجتماعی معرفی نموده است .وی تابع خمس هر خانوار مسلمان را بهصورت
زیر معرفی کرده است:

)Ki=α (Yi – Ci

در رابطه فوق )Ki( ،بیانگر خمس خانوار iام در یک سال )Yi( ،بیانگر درآمد

خانوار iام و ( )Ciبیانگر هزینه مورد عفو در باب خمس برای خانوار iام و ( )αبیانگر
نرخ نهائی خمس و معادل  1.2است.
مدل تعمیمیافته برای کل کشور بهصورت زیر خواهد بود:
∑

در رابطه فوق ( )Kمجموع خمس خانوارها در یک سال و ( )nتعداد خانوارهای
ایرانی در سال مورد نظر است .با توجه به اینکه صرفاً خانوارهایی مشمول خمس
میشوند که درآمد سالیانه آنها از هزینههایشان بیشتر باشد ،قید

Yi>Ci

نیز در تابع

خمس وارد شده است.
 .9-1-2رياضیات؛ ابزاري مناسب براي سیاستگذاري اقتصادي

قائمی نیا ( )1391معتقد است که اقتصاد اسالمی برای این که در سطح نظریه باقی
نماند و بتواند مسائل جهان واقع را حل کند ،الجرم بایستی رنگ و بوی کمّی بگیرد لذا
بایستی ریاضیدانان به جریان نظریهپردازی اقتصاد اسالمی ضمیمه شوند تا نظریههای
اقتصادی تبدیل به مدلهای کاربردی مناسب و بومی شود (قائمینیا ،1391 ،ص.)32
همچنین تا زمانی که مفاهیم و روابط مطرحشده در اقتصاد اسالمی در قالب مدل،
طراحی نشود و در معرض آزمونهای تجربی قرار نگیرد ،نمیتوان به استفاده از آنها در
عمل (استخراج توصیههای سیاستی برای مدیران و مجریان) در عرصه اقتصاد امید
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داشت (آقانظری ،1375 ،ص .)47سنجش میزان موفقیت نظام اسالمی در تحقق تأمین
زندگی کفافی برای اعضای جامعه ،مستلزم ارائه شاخصی ریاضی است که بتواند تصویر
روشنی از این امر ارائه نماید .بیشک پژوهشهایی ازایندست ،در زمینه ارزیابی قرابت
سیاستگذاری ها با اهداف نظام اقتصادی اسالم و سنجش وضعیت نظام اقتصادی
جامعه در هر برهه از زمان ،دارای جایگاه ویژه ایست.
بختیاری و میسمی ( ) 1391ضمن بررسی نگاه اسالم به فقر و نابرابری درآمدها و
اشاره به سازوکارهای اسالم جهت ایجاد توازن اقتصادی و رفع فقر از جامعه اسالمی ،با
ارائه مدل اقتصادسنجی زیر به سنجش وضعیت کشورهای اسالمی در زمینه مبارزه با
فقر و نابرابری درآمد پرداخته است:

Q=β0+β1 Yit+β2 Hit+β3 Sit+β4 Eit+Uit

در مدل فوق )Q( ،بیانگر نابرابری درآمدی )Y( ،نماد سطوح درآمدی )H( ،نماد
وضعیت سالمت )S( ،نماد پسانداز )E( ،بیانگر آموزش و ( )Uنیز جز اخالل مدل است.
نتایج تخمین مدل حاکی از این است که تاکید آیات و روایات در زمینه بهداشت و
آموزش در ارتباط با فقر و توزیع نابرابر درآمد قابل تحلیل است و در جوامع اسالمی نیز
سیاستهای معطوف به افزایش سرمایه انسانی موجب کاهش فقر و نابرابری شده است.

 .9الگوي نظري کاربرد بهینه رياضیات در اقتصاد اسالمي

در این بخش تالش می شود تا بر اساس نتایجی که از بررسی مزایا و محدودیتهای
کاربرد ریاضیات در اقتصاد به دست آمد ،الگوی مطلوب تعامل روششناختی میان
ریاضیات و اقتصاد اسالمی ارائه شود .الگوی مذکور در سه الیه اهداف ،مبانی و اصول
ارائه شده و درصدد تبیین نحوه تعامل کارآمد میان اقتصاد اسالمی و ریاضیات است.
 .5-9اهداف الگو

پنج مورد بهعنوان اهداف الگوی بهینه کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسالمی ارائه میشود.
 .5-5-9هدف اول :استحکام نظري

هدف اول در الگوی مذکور رسیدن به استحکام نظری در ساختار نظریههای اقتصاد
اسالمی است .توضیح اینکه ،نظریه زمانی میتواند علمی تلقی شود که به گونهای سامان
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یابد که نه تنها شامل تناقض درونی نبوده ،بلکه بخشهای مختلف آن در هماهنگی
منطقی محکمی با یکدیگر قرار داشته باشند .ویژگی مهم صورتگرایی در تحقق این
هدف آن است که به علت ابتنای ریاضیات بر منطق قیاسی ()Magee, 1988, p.203
میتوان به سازگاری درونی مدل ارائهشده تا حد بسیار باالیی اطمینان داشت .در واقع،
ریاضیات بر اساس مفروضاتی که نظریهپرداز وضع میکند ،به نتیجه میرسد و لذا نتایج
در ارتباط محکمی با اجزا و مفروضات نظریه قرار دارد .عالوه بر این ،ریاضیات میتواند
به ساختار پراکنده تحلیل ،انسجام بخشیده و الگو را بهصورتی منظم طراحی نماید.
 .2-5-9هدف دوم :واقعگرايي

هدف دوم الگو ،تالش برای رسیدن به حد ممکن از واقعگرایی علمی است .اقتصاد

اسالمی همانند سایر شاخههای علوم اجتماعی با مفهومها 18روبهروست و این امر
میتواند زمینه دخالتهای ارزشی را در مطالعات اقتصاد اسالمی ایجاد نماید .ازآنجاکه
زبان توصیفی ،دشواریهای نظری ویژهای برای ارائه و تفسیر نظریههای اقتصادی دارد
و این امر میتواند ،رسیدن به عینیت در پژوهشهای علمی را با خطرات زیادی مواجه
نماید ،لذا یافتن زبانی مکمل ،که مانع از دخالتهای ارزشی در نظریهپردازی اقتصادی
شود ،ضروری به نظر میرسد .از یک سو ،زبان ریاضی بهدلیل دارا بودن نمادها و
روابط شفاف و پذیرفته شدة جهانی و از سوی دیگر بهدلیل اینکه پژوهشگر را ملزم به
تبیین دقیق مفروضات نظری برای مدلسازی میکند ،میتواند با شفافسازی ابعاد
مختلف مدل ،راه را برای دخل و تصرفهای ارزشی پژوهشگر محدود نماید.
آزمونپذيري

 .9-5-9هدف سوم:

هدف سوم در ارتباط با ایجاد قابلیتی برای سنجش تجربی نظریهها و تطبیق آنها با
دادهها و اطالعات برای تعیین صحتوسقم نظریه است .بایستی اشاره نمود که اقتصاد
اسالمی روشهای مختلف نقلی ،عقلی و تجربی را برای نظریهپردازی مورد استفاده
قرار میدهد که در بین این روشها ،روش تجربی برای بهکارگیری مستلزم ایجاد
شرایطی برای آزمون تجربی است .ابزارهای ریاضی این قابلیت را ارائه میدهد که
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نظریههای توصیفی بهصورت توابع کمّی ارائه شوند و امکان ارزیابی صحتوسقم آنها
با توجه به آمار و اطالعات فراهم آید.
 .1-5-9هدف چهارم :انتخاب نظريه برتر

هدف چهارم نیز در ارتباط با ارائه مالکی برای انتخاب نظریه برتر از میان نظریههای رقیب
است؛ مالکی که بتواند بر اساس تعیین میزان شمول تأییدات تجربی مدل ،امکان انتخاب
نظریه برتر را فراهم آورد .ریاضیسازی نظریههای اقتصاد اسالمی این امکان را فراهم
میآورد تا نظریات رقیب بر اساس میزان قرابت با دادههای تجربی و میزان مشاهداتی که
میتوانند توضیح دهند ،مورد ارزیابی و مقایسه عینی قرار گیرند .لذا ریاضیات میتواند
شرایط معقولِ گزینش نظریه برتر در میان نظریات گوناگون را فراهم آورد.
 .1-5-9سیاستگذاري و مديريت اقتصادي

علم اقتصاد اسالمی بایستی مسائل و مشکالت اقتصادی جوامع اسالمی را با الگوهای
دینی و اسالمی حل و فصل نماید ،لذا فراهم نمودن شرایطی برای استخراج سیاستها
و برنامهها از الگوهای اقتصاد اسالمی ضروری به نظر میرسد .ریاضیات میتواند با
ترجمه مفاهیم و روابط اقتصاد اسالمی در قالب زبان اعداد و تدوین الگوهای کمّی قابل
محاسبه و سنجش ،نقش ویژهای در سیاستگذاری اقتصادی ایفا نماید.
 .2-9مباني الگو

در این بخش ،مبانی الگوی تعامل کارآمد اقتصاد اسالمی با ریاضیات ذیل سه عنوان
تبیین میگردد.
 .5-2-9واقعگرايي معرفتي

از جمله مبانی معرفتشناسی اقتصاد اسالمی ،واقعگرایی معرفتی است که اشاره به
وجود واقعیتی خارج از ذهن و امکان حصول به آن دارد .از دیدگاه فالسفه اسالمی،
شناخت و معرفت حقایق عالم امری ممکن است .البته این به معنای عدم خطای پارهای
از ادارکها نیست .پارهای از ادراکهای ما درست و پارهای غلط است لذا بایستی به
دنبال مالکی برای تمیز صادق از کاذب باشیم که این معیار توسط علم منطق ارائه شده
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است (مطهری ،1386 ،ص .)248بر اساس مبنای فوق ،کلیه روشهای پژوهشی که
مبتنی بر روندهای منطقی بوده و امکان کشف واقع و تمیز صادق از کاذب را داشته
باشند ،در پژوهش اقتصاد اسالمی قابل بهرهبرداری خواهند بود.
 .2-2-9مراتب تشکیکي حقیقت

در فلسفه اسالمی ،وجود تشکیکی است و لذا متعلِق شناخت نیز دارای مراتب است.
مرتبه داشتن وجود بیانگر مراتب حقیقت و امکان حصول به الیههای مختلف حقایق
است .به اعتبار ابزارهای سهگانه شناخت در فلسفه اسالمی که عبارتاند از حس ،عقل
و شهود ،میتوان به تفاوت در منابع شناخت تصریح کرد .تجربهگرایان تنها منبع
شناخت را عالم ماده که قابل تجربه هست ،میدانند؛ ولی در فلسفه اسالمی غیر از عالم
طبیعت و ماده ،منابع دیگری برای شناخت وجود دارد ،از قبیل عالم مجردات که با عالم
شهودی و عقل قابل شناخت است و آیات قرآن کریم که ادراکهای شهودی بدون
خطای پیامبر اکرم (ص) است و روایات معصومین(ع) که بیانات کسانی است که در
درک حقایق اشتباه نمیکنند (میرمعزی ،1391 ،ص .)143بر این مبنا ،حقیقت دارای
الیههای مختلف بوده و برای ادراک هر سطحی از آن ،به ابزار و روششناسی ویژهای
برای کشف از واقع نیاز است.
 .9-2-9در هم تنیدگي جهان اجتماعي

حیات اجتماعی انسان هویتی یکپارچه همراه با ساحتهای مختلف است .هرچند
دستهبندی این ساحتها به اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...اعتباری بوده و در جهان
واقع ،اقتصاد جدای از فرهنگ و سیاست وجود ندارد .این رابطه متقابل فی مابین
فرهنگ و اقتصاد و یا سیاست و اقتصاد ،متضمن پذیرش رویکرد کلگرایانه و سیستمی
به سازوکارهای اقتصادی است که بیشک در مبانی روششناسی علم اقتصاد نیز مؤثر
است .بر اساس این مبنا ،بهترین توصیف از اقتصاد آن است که این علم را ،شاخهای از
نظریه یا علم اجتماعی بدانیم که اولویت خود را بر مطالعه ساختارها یا فرآیندهای
اجتماعی مرتبط با شرایط مادی رفاه قرار داده است (الوسون ،1377 ،ص.)57
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 .9-9اصول الگو

بخش قابل توجهی از چارچوبهای نظریه پردازی متعارف ،بهویژه در علوم انسانی و
اجتماعی ،قابلیت استفاده در مطالعات اقتصاد اسالمی را دارد ،زیرا اقتصاد اسالمی نیز از
نظر پژوهشی زیرمجموعه علوم انسانی و اجتماعی قرار میگیرد (.)Mannan, 1983, p.26
از سویی دیگر اقتصاد اسالمی بهدلیل ماهیت دینی و اسالمی خود ،با اقتضائات فلسفی
خاصی در زمینه روش تحقیق و پژوهش نیز روبهروست که در نظر گرفتن این
اقتضائات از ضروریات طراحی هر الگوی روششناختی در علوم اسالمی است .اقتصاد
اسالمی از یک سو ،علمی دینی و اسالمی و بوده و بر بنیادهای فلسفی خاصی استوار
است که این مبانی فلسفی در روششناسی اقتصاد اسالمی بیشک اثرگذار است .از
سویی دیگر ،اقتصاد اسالمی بهعنوان یکی از شاخههای علوم اجتماعی محسوب شده و
اقتضائات خاصی بهعنوان یک علم اجتماعی داراست .بر این اساس ،اصول الگو در دو
دسته زیر قابل ارائه است:
 .5-9-9دسته اول :اقتصاد اسالمي بهعنوان علمي ديني و اسالمي

در این دسته ،اصولی مورد توجه قرار میگیرد که از مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی بهصورت
مستقیم قابل استخراج بوده و الزامات خاصی را در روششناسی موجب میشود.
 .5-5-9-9اصل اول :کثرتگرايي روششناختي

ازآنجاکه واقعیت در اقتصاد اسالمی ،جنبههای مختلف مادی و مجرد دارد (میرمعزی،
 ،1391ص ،)138و هر روش پژوهشی معطوف به ادراک سطح مشخصی از واقعیت
است ،تکیه بر یک روششناسی ویژه و طرد سایر روشها چندان معقول و منطقی به
نظر نمیرسد .تمام روشهای موجود دارای ویژگیای مشترکاند و آن ویژگی مشترک
این است که صرفاً در قالب مقتضی خود ،کاربرد دارند .روش عقلی ،توانایی کسب فراز
و فرودهای تاریخی را ندارد و این امر با بررسیهای تاریخی و یا آماری قابل دستیابی
است .همچنین روش تجربی نیز نمیتواند مسائل عقلی را در تمام زمینه تأیید و یا
ابطال نماید .لذا اقتصاد اسالمی بایستی عالوه بر احترام به سایر روشهای پژوهشی و

کاربرد رياضیات در اقتصاد اسالمي؛ مزايا و محدوديتها 55

بهکارگیری مناسب آنها در مسائل مقتضی ،ابزارهای ریاضی را بهعنوان مکمل روشهای
دیگر مورد توجه قرار دهد.
 .2-5-9-9اصل دوم :واقعگرايي و نفي عملیات گرايي و ابزارگرايي

در دیدگاه رئالیستی ،نظریات علمی ،قابل صدق و کذب هستند یعنی عالوه بر اینکه
هویتهای مورد بررسی ،در واقعیت موجود هستند ،سازوکارهای جهان واقع نیز به
همین گونهای است که نظریه بیان میکند .در برابر این دیدگاه ،ابزارگرایان معتقدند که
نظریات علمی صرفاً ابزارهای مفهومی برای طبقهبندی ،منظمسازی و پیشبینی
گزارههای مشاهداتی است .واقعگرایی از جمله مهمترین مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی
محسوب میشود که داللتهای معرفتشناختی و روششناختی ویژهای را در پی دارد
(حسینی ،1393 ،ص .)22در تلقی اسالمی ،مجموعه گزارهها و احکام اسالمی مبتنی بر
واقعیت بوده و حکایت از حقایق هستی دارند .لذا روششناسی اقتصاد اسالمی در این
زمینه ،از روششناسی مرسوم اقتصاد متعارف فاصله میگیرد .بر اساس اصل
واقعگرایی ،روش شناسیهایی که بر اساس عملیاتگرایی و ابزارگرایی طراحی شده،
نفی میشود؛ چرا که نمیتواند فهم واقعی و حقیقی از سازوکارهای اقتصادی ارائه دهد.
لذا روششناسی خطابهای که به دنبال مجاب کردن طرف مقابل نسبت به نظریه خود
با هر روش ممکن است ،نمیتواند در اقتصاد اسالمی به کار گرفته شود؛ چرا که مبانی
این نوع روششناسی بر اساس ایدئالیسم و هرجومرجگرایی روششناختی استوار است
(دادگر ،1378 ،ص.)148
مدلهاي قیاسي-استنتاجي بر مفروضات مکتبي و ارزشي
 .9-5-9-9اصل سوم :ابتناي 

هر مدل ریاضی مبتنی بر یک الگوی مفهومی است که این الگوی مفهومی بایستی بر
اصول موضوعه و نظام انگیزشی استوار شود که رفتار انسان مسلمان را بر اساس
بینشها و تصوراتی که این انسان از نظام خلقت و جهان هستی دارد ،تبیین نماید.
بدیهی است که بینش و نگرش انسان نسبت به حیات ،انسان و جامعه در رفتار او تأثیر
خواهد گذاشت و نظام معنایی خاصی را برای وی خلق میکند (عیوضلو،1378 ،
ص .)143بر این اساس در مرحله بهکارگیری ریاضی در مدلسازی مطالعات اقتصاد
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اسالمی ،بایستی نمونهها را از جنبه الگوی مفهومی بر اساس اصول موضوعه و نظام
انگیزشی اسالم تبیین نمود؛ برای مثال تبیین رفتار مصرفکننده مسلمان بر اساس الگوی
مطلوبیت و نفع شخصی درحالیکه مدل مفهومی مطلوبیتگرایی بر اساس اصول
موضوعه فلسفه لذتگرایی استوار است ،دچار مشکل روششناختی جدی است.
دین اسالم دارای مبانی ارزشی و اخالقی خاصی است؛ لذا روش پژوهشی مناسب
برای اقتصاد اسالمی بایستی امکان پذیرش این مفاهیم را داشته باشد .دین اسالم اساس
و بنیاد نظری خود را بر تعریف الهی از انسان بنا کرده و در این تعریف ،ارزشهای
اخالقی و موازین شرعی را جزء الینفک زندگی فردی و اجتماعی انسانها معرفی
نموده است .همانطور که برخی از اقتصاددانان اسالمی اشاره نمودند؛ اقتصاد اسالمی
که یک پای در دین دارد و پای دیگر در اقتصاد ،علمی بینرشتهای است این دانش،
حوزه اقتصاد و حوزه دین را به هم پیوند میدهد .در نتیجه ،این علم بینرشتهای
نیازمند تعریف ،تبیین روش مطالعاتی ،تبیین مفاهیم معین و نظریههایی در قالب
چارچوب و الگوهای علمی است (فرزینوش و دیگران ،1391 ،ص .)59در واقع
تالقی مفاهیم اقتصادی با مفاهیم دینی در پژوهشهای اقتصاد اسالمی متضمن روشی
برای تبیین و تفسیر است که بتوان هر دوی این دسته از مفاهیم را در خود جای دهد.
لذا توسل به جنبههایی از ریاضیات که بیش از قرابت با عالَم کیفی علوم انسانی و
اجتماعی ،با جهان طبیعی و به دور از اراده هم خوانی دارد ،نمیتواند بستر مناسبی برای
گنجاندن مفاهیم ارزشی و فلسفی اقتصاد اسالمی باشد.
 .2-9-9دسته دوم :اقتصاد اسالمي بهعنوان شاخهاي از علوم اجتماعي

اقتصاد در متن زندگی اجتماعی و در تعامل با حوزههای دیگر حیات ،عینیت مییابد.
بر این اساس ،پیوند ناگسستنی با دیگر شاخههای علوم اجتماعی داشته و خود نیز
علمی اجتماعی و نه صرفاً فنی است .فنی دیدن علم اقتصاد میتواند نظریهپرداز را از
مهمترین جنبههای علم اقتصاد غافل نماید و نتایج پژوهشهای او را به سمت ساختن
سازوارههایی باشکوه اما بیتناسب با واقعیت بکشاند .لذا پیچیدگی و روابط درهمتنیده
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اقتصاد با دیگر حوزهها بایستی در روش پژوهشی این علم در نظر گرفته شود .لذا بر
این اساس ،میتوان دو اصل مهم را معرفی نمود.
 .5-2-9-9اصل اول :نفي علم نمايي کاذب

بهکارگیری ریاضیات نبایستی جنبه علمنمایی به خود بگیرد و ریاضیگرایی آرمان و
هدف نظریهپرداز محسوب شود .نبایستی در استفاده از ابزارهای ریاضی به افراط و
تفریط گرفتار شویم .رد مطلق هر گونه ابزار ریاضی ،بدون توجه به مزایای آن و یا
ستایش بیحدوحصر ابزارهای ریاضی ،بدون توجه به محدودیتهای آن ،مصادیقی از
استفادههای نادرست از روش ریاضی است .بر اساس این اصل بایستی شاخههایی از
ریاضیات مورد توجه قرار گیرد که قابلیت مدلسازی روابط درهمتنیده اجتماعی و
اقتصادی را داشته باشد .لذا اقتصاد اسالمی بایستی میزان استفاده از ابزارهای نوین
ریاضی را افزایش داده و از سمت مدلسازیهای ایستا ،ساده و مبتنی بر ریاضیات
مقدماتی به سمت مدلسازیهای پویا ،پیچیده و مبتنی بر ریاضیات پیشرفته حرکت
نماید .همچنین باید توجه داشت که زندگی اجتماعی ،بر خالف رویدادهای فیزیکی،
مملو از عدم قطعیت است و این عدم قطعیت با هر شاخهای از ریاضیات قابلیت
توصیف و تبیین ندارد .اساساً بعضی از گرایشهای ریاضی بر اساس قطعیت بنا شدهاند
و ماهیتاً برای پژوهشهای اقتصادی مناسب نیستند .لذا استفاده از شاخههایی از
ریاضیات همانند منطق فازی که امکان مدلسازی در شرایط عدم قطعیت را فراهم
میآورد بایستی بسیار مورد توجه قرار داشته باشد.
 .2-2-9-9اصل دوم :عدم حذف متغیرهاي مهم از مدل

همانطور که پیشتر بیان شد ،برخی از متغیرها ،یا قابل کمّی شدن نیستند و یا اینکه
جای دادن آنها در روابط ریاضی با دشواریهای خاصی روبهروست .لذا نظریهپرداز
ممکن است برای سادهتر شدن ،اقدام به حذف متغیرهای مهم غیرقابل کمی شدن از
مدل کند که این امر میتواند روایی الگو را بهشدت مخدوش نماید .بر اساس این اصل،
نظریهپرداز نبایستی اصرار افراطی بر مدلسازی ریاضی تمامی روابط اقتصادی داشته
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باشد بلکه با توجه بدین مسئله که هر ابزار پژوهشی در دامنهای خاص از مسائل،
قابلیت بهرهبرداری دارد ،به روشهای دیگر ،جهت تبیین موضوع متوسل شود.
جمعبندي

مطالعات در حوزه اقتصاد اسالمی به سبک و سیاق تجربی و ریاضی ،مقولهای است که
عمر آن بیش از چند دهه نبوده و خأل بحثهای روششناسی در این علم کامالً
محسوس است .تجربه چندین دهه تعامل ریاضیات و اقتصاد ،میتواند منبع ارزشمندی
جهت تبیین سازوکار مطلوب استفاده از دانش ریاضی در مطالعات اقتصاد اسالمی
محسوب شود .بهخصوص در دهههای اخیر که اقتصاد ریاضی از مرز ریاضیات
کالسیک عبور کرده و با توسل به شاخههای نوینی همانند نظریه آشوب ،منطق فازی و
نظریه بازیها تالش نمود تا عالوه بر رفع محدودیتهای گذشته ،به گشودن افقهای
تازهای پیش روی علم اقتصاد اقدام نماید.
ریاضیات عالوه بر اینکه بهعنوان زبانی مشترک میان اقتصاددانان ایفای نقش
مینماید ،بسترساز آزمونهای تجربی نیز محسوب میشود .اقتصاد با بهکارگیری
ریاضیات توانست به عرصه سیاستگذاری نزدیک شود و بیشازپیش در هیئت یک
علم عملی ظاهر گردد .عالوه بر اینها ،ریاضیات در برخی موارد توانست ،بهعنوان
موتور تحقیق ،افقهای تازهای را پیش روی مطالعات اقتصادی بگشاید؛ اما علیرغم این
مزایای قابل توجه ،انتقاداتی نیز بر کاربرد ریاضیات در اقتصاد وجود دارد .حذف عوامل
مهم همانند نهادها از مدلهای اقتصادی بهدلیل کمّی نشدن ،تبدیل شدن ریاضیات به
ابزاری برای علم نمایی ،توسل به مفروضات محدودکننده برای قابل حل شدن الگوی
ریاضی و چرخش اقتصاد از علمی تجربی و عینی به علمی انتزاعی ،بخشی از این
انتقادات است.
ازآنجاکه اقتصاد اسالمی از یک سو به مطالعه موضوعات عینی اقتصادی میپردازد و
از سوی دیگر در قلمرو مباحث ارزشی و دینی گام برمیدارد ،به روششناسی ویژهای که
ظرفیت پذیرش هر دو دسته از مفاهیم را دارا باشد ،احتیاج دارد .بر این اساس ،در این
مقاله پس از بررسی دقیق مزایا و محدودیتهای کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف و
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با در نظر گرفتن مالحظات معرفتشناختی و روششناختی اقتصاد اسالمی ،الگوی بهینه
کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسالمی تبیین گشت .این الگو بر مبانی مانند واقعگرایی
معرفتی ،تشکیک حقیقت و درهم تنیدگی جهان اجتماعی و بر اساس اصولی همانند
کثرتگرایی روششناختی ،اصالت واقع ،ابتنای مدلهای قیاسی -استنتاجی بر
پیشفرضهای ارزشی و مکتبی ،نفی علم نمایی کاذب و عدم حذف متغیرهای مهم از
مدل و در راستای تحقق اهدافی چون استحکام نظری ،آزمونپذیری ،واقعگرایی ،انتخاب
نظریه برتر و سیاستگذاری در علم اقتصاد اسالمی سامان یافته است.
يادداشتها
1. Marginalism Revolution
2. Vilfredo Pareto
3. Francis Ysidro Edgeworth
4. George Dantzig
5. Game Theory
6. fuzzy logic
7. Uncertainty
8. Chaos theory
9. Neural Networks
10. intellectual toys
11. Objectivity

 .12البته عکس این مسئله هم قابل وقوع است به گونهای که گاهی فلسفه و ارزش های یک
نظریهپرداز در البهالی فرمولهای ریاضی محو شده و یک نظریه هنجاری را بهصورت اثباتی
نشان میدهد لذا گاهی استفاده از ریاضیات بهجای اینکه ابزاری برای کشف عینیت باشد،
محملی برای تحمیل ارزشها بر واقعیتها میگردد .بهعنوان مثال توابع رفاهی که رالز و
مطلوبیتگراهایی همانند بنتام معرفی میکنند هرچند که صورتی ریاضی داشته اما مبانی ارزشی
و خروجیهای سیاستی کامالً متفاوتی با یکدیگر دارند .بهگونهای که تحلیل و تبیین جهان
اقتصادی بر اساس هر کدام از این توابع ،نتایج خاصی را به دنبال داشته و متضمن نگاه هنجاری
خاصی به مسئله رفاه است.
رالز با این ایده که وضع جا معه بهتر از وضعیت فقیرترین عضوش نخواهد بود؛ تابع رفاه
اجتماعی را بهصورت زیر معرفی میکند:
)W=min(u1,u2,…,u3

بر اساس این تابع ،جهت به حداکثر رساندن رفاه جامعه ،باید رفاه عضوی از جامعه را که در
بدترین وضعیت بوده و پایینترین سطح مطلوبیت را دارد ،به حداکثر رساند و این امر موجب

50

مطالعات اقتصاد اسالمي ،سال هشتم ،شمارة اول ،پايیز و زمستان  ،5931پیاپي 51

برابری سطوح مطلوبیت تمامی اعضای جامعه خواهد شد .لذا رالز تابع رفاه خود را بسیار
برابرجویانه و مساواتطلبانه تبیین میکند.
مطلوبیتگرایان ،تابع رفاه اجتماعی را بهصورت مجموع مطلوبیتهای افراد جامعه در نظر
میگیرند و آن را بهصورت زیر معرفی میکنند:
W=b1u1+b2u2+…+bnun

بر اساس این تابع ،تمامی کاالها بایستی در اختیار کسی قرار گیرد که باالترین  bرا داراست و
لذا این تابع رفاه به توزیع نابرابر درآمدها منجر خواهد شد.
 .13در این مطالعه تابع انفاق بهصورت زیر معرفی شده است:
E=I-S
A=αE

در رابطه فوق ،متغیرها و پارامترها بهصورت زیر هستند:
 :Eمازاد بر حد کفاف
 :Iدرآمد فرد
 :Sحد کفاف شخص
 :Aمقدار انفاق
 :αپارامتری که بستگی به ایمان شخص مصرفکننده داشته و مشخص میکند که فرد چه
میزان از درآمد مازاد بر کفاف خود را انفاق میکند.
در ادامه بر اساس تحلیل مطلوبیت ،چارچوبی نظری برای اثرگذاری انفاق بر توزیع درآمدها
معرفی شده و مدل زیر با روش  OLSتخمین زده شده است:

I=β0+β1 Alt+β2 Log(INFt-1)+β3 UNEMPt-1+Ut

 ALبیانگر انفاق سرانه INFt-1 ،بیانگر میزان با وقفه تورم UNEMPt-1 ،میزان با وقفه
بیکاری و  Utنیز جز اخالل مدل است.
 14بهعنوان مثال ،مکتب اقتصادی اسالم بر اساس مبانی فلسفی و ارزشی خود تعریف خاص و
ویژه ای از لذت دارد که با مفهوم لذت و قاعده اصالت لذت در اقتصاد متعارف کامالً متفاوت
است .در مکتب اصالت لذت بنتام بهعنوان رکن اخالقی و ارزشی اقتصاد متعارف ،انسان با لذت
و درد تعریف شده و تمامی ابعاد انسانی حتی اندیشه و عقیده او نیز در چارچوب لذتطلبی
تفسیر میگردد .درحالیکه در جهانشناسی اسالمی ،حقیقت هستی اعم از ماده بوده و انسان و
گرایشهای او نیز مادی و معنوی معرفی شده است .شهید صدر غریزه حب ذات را غریزه
اساسی در نهاد و نهان انسان میداند و لذتطلبی و گریز از الم و رنج را مشترک همه انسانها
معرفی میکند (صدر .)32 ،1314 ،قرآن کریم عالوه بر اینکه لذتطلبی مشروع را نفی نمیکند
بلکه این نعمتها را ویژه انسانهای مؤمن و مسلمان میداند .لذا مکتب اقتصادی اسالم ،ضمن
مشروع شمردن لذت طلبی ،دایرة معنایی مفهوم لذت را توسعه داده و لذت طلبی سعادتمندانه را
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معرفی میکند .لذت طلبی سعادتمندانه به مفهوم پایداری کمّی و کیفی لذتهای انسان و فزونی
آن بر درد و رنج های اوست (مصباح یزدی.)1372،13،
 .15تابع تولید بنگاهها در این بازار شامل نیروی کار و سرمایه بوده و بهصورت ) Yt=F(Kt,Ltو
بازدهی ثابت به مقیاس دارد .بازارها طبق فرض رقابتی هستند بنابراین سرمایه و نیروی کار
بهاندازه تولید نهایی خود دریافت میکنند لذا بنگاهها با سود اقتصادی صفر در بازار مشغول به
فعالیت هستند .مدل افق ،نامحدود ،و فرض شده که استهالک سرمایه صفر است لذا نرخ سود
برابر است با تولید نهایی سرمایه که در  Atضرب شده است .بهرهوری نهایی سرمایه برابر با
) π1=A1.f'(k1و بهرهوری نهایی نیروی کار برابر با .W1=f(k1)-f'(k1)k1
مصرفکنندگان میکوشند تا مطلوبیت خود را با توجه به قید بودجه زیر حداکثر کنند:
s.t 1: Ct+st+(z+£t)Wt≤Wt
s.t 2:
ct+1+(z+£t+1)Wt+1≤Wt+1+(1+πt)st
قید اول مرتبط با دوره اول زندگی فرد بود و قید دوم مرتبط با دوره دوم زندگی وی استc .

بیانگر مصرف s ،بیانگر پس انداز z ،درصد مالیاتهای منصوص اسالمی (مجموع خمس و زکات)
از درآمد فرد £ ،بیانگر نرخ مالیات حکومتی W ،بیانگر دستمزد و  πنرخ سود سرمایه است.
قید بودجه دولت نیز بهصورت  Zt(1+πt)+Tt = Dtدر نظر گرفته شده است Z .بیانگر
درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیاتهای منصوص و  Tبیانگر مجموع درآمدهای مالیاتی
دولت از محل مالیاتهای حکومتی است.
در ادامه در قالب یک دستگاه تعادل عمومی این معادالت حل شده و میزان مالیات تعادلی به
دست آمده است.
 .16در زمینة استفاده از آزمون های تجربی در اقتصاد اسالمی دو رویکرد وجود دارد .شهید صدر
معتقد است که برای طراحی و تولید اقتصاد اسالمی ،بایستی مذهب اقتصادی در جامعه بهطور
کامل تحقق پیدا کرده باشد اما ازآنجاکه شاهد اجرای مذهب اقتصادی اسالم در جامعه نیستیم،
دستیابی به این شیوه جهت تفسیر علمی پدیدههای اقتصادی غیرممکن است .در مقابل،
نظرپور ( )1374معتقد است که بر اساس دستاوردهای اقتصاد تجربی ،میتوان از آزمون های
تجربی برای طراحی و سنجش نظریات اقتصاد اسالمی بهره برد.
بر این اساس ،میتوان با ایجاد آزمایشگاه اقتصادی و قرار دادن افرادی معدودی که بهصورت
تصادفی از جامعه معتقدان به مکتب اقتصادی برگزیده شدهاند ،به بررسی پدیدهها و رویدادهای
اقتصادی پرداخته و قانون مندی های مرتبط با آن را کشف کرد .در این شیوه ،بدون اینکه حدود
جامعه اسالمی صرفاً به وجود حکومت اسالمی و مردم مسلمان تنزل داده شود ،میتوان به
بررسی ابعاد گوناگون کارکردهای اقتصادی جامعه اسالمی پرداخت و مهمتر اینکه با استفاده از
این روش ،نظریاتی را که در اقتصاد اسالمی تاکنون مطرح شده است ،مورد آزمون تجربی قرار
داده و صحتوسقم آنها را بررسی نمود (نظرپور ،1374 ،ص.)34
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