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  چكيده
 نقـد  و بررسـي  مسـتلزم  رايـج  گفتمان به آن تبديل و مقاومتي اقتصاد مفهوم تبيين
 كـالن  هـاي  شاخص بر تحليلي« شكلي كتاب ابعاد بررسي. است حوزه اين ادبيات

 كيفيـت  مجمـوع،  در كـه  داد نشـان  »مقـاومتي  اقتصاد رويكرد با ايران در اقتصادي
.  اسـت  خـوب  صحافي و چاپ كيفيت و متوسط اثر آرايي صفحه و نگاري حروف
 اخير هاي دهه طي ايران اقتصاد عمدة هاي چالش داد نشان اثر محتوايي ابعاد بررسي

 و پولي بازارهاي كم عمق وري، بهره بودن پايين تحميلي، جنگ نفت، به وابستگي در
 بازآفريني ها، چالش اين رفع براي. است شده خالصه المللي بين هاي تحريم و مالي
 و كسب فضاي بهبود رقابتي، فضاي توسعة آزادسازي، توانمندسازي، دولت، نقش
 پولي بازارهاي توسعة و خارجي، هاي سرمايه جذب نفت، به وابستگي كاهش كار،
 اسـت  تكراري و كلي غالباً راهكارها اين. است شده معرفي راهكار عنوان به مالي و
 از اسـتفاده  دليل به اثر اين. است نشده داده توضيح مقاومتي اقتصاد با ها آن ارتباط و

 طريـق  از اقتصادي مقاومت با آن ارتباط و تغييرات روند بررسي در زياد نسبتاً آمار
 غالبـاً  كـه  مشـابه  آثـار  از بسياري به نسبت تحريم، و نفت قيمت جنگ، هاي تكانه

 انـدازة  بـه  معتبـر  علمـي  منابع از. دارد برتري دارند، آماري غير و اي خطابه ساختار
 بسـيار  اسـالمي  نگرش و مباني با اثر اين سازواري ميزان .است نشده استفاده كافي

  . است مطلوب
 نقـد  اقتصادي، كالن هاي شاخص اقتصادي، مقاومت مقاومتي، اقتصاد :ها هكليدواژ
  .كتاب
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  مقدمه .1
مهندسـي وارد حـوزه    و فيزيك از ادبيات) resistance(اصطالح علمي مقاومت بار كه  اولين

سپس ايـن اصـطالح بـه    . علوم انساني شد، در ادبيات روانشناسي مورد استفاده قرار گرفت
كار گرفتـه شـد    به اقتصادي هاي مدل هاي عنوان يكي از ويژگي يافت و  به راه ادبيات اقتصاد

)2014 Zaman and Vasile,(. در ادبيات اقتصـاد   رغم رواج اصطالح مقاومت اقتصادي ليع
مقاومتي در  اقتصاد ايده شدن مطرح از بعد. اتفاق نظر وجود ندارد هنوز در مورد تعريف آن

باتوجه بـه ادبيـات   . مورد توجه جدي قرار گرفت مقاومتي اقتصاد مفهوم تبيين علمي  ايران،
، ثبات،  ضد شكنندگي، پايداري، استحكام: ي ماننداوصاف با  مقاومتي اقتصادي موجود، اقتصاد

، رياضـتي، انعطـاف   )1394قليچ و خوانساري، (، مقاومت، حمايت، ضد تحريم  بازدارندگي
. است شده معرفي رويكرد چهار اقتصاد مقاومتي غالباً با. پذير و اسالمي توصيف شده است 

 اقتصـاد  اسالمي، يـا متـرادف بـا    اقتصاد مترادف با مقاومتي اقتصاد رويكردها بر اساس اين
 از كـدام  هـر . است رياضتي اقتصاد پذير، يا همان انعطاف اقتصاد محور، يا مترادف با تحريم

 اقتصـاد ). 1395ميرجليلـي،  (انـد   اقتصاد مقاومتي تأكيد كـرده  از جنبه يك بر رويكردها اين
 كـه  دانسـت  كشور نيازهاي اب متناسب اسالمي بومي و يك الگوي عنوان به بايد را مقاومتي
 الزامات است و از جمله محور عدالت و بنياد، مردم نگر، برون زا، درون منعطف، بالنده، مقاوم،

مجمـع  (توليدي است  هاي فعايت از حمايت و وري، بهره افزايش ملّي، توليد از حمايت آن
   .)1392تشخيص مصلحت، 

مقاومتي و لزوم تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي و هاي كلي اقتصاد  با توجه به ابالغ سياست
تبديل آن به گفتمان رايج، الزم است كه آثار توليد شده در اين حوزه مورد بررسـي و نقـد   

مـات موجـود، امكـان    بهاو بـا زدودن ا  فراهم شود رثااين آ تنقيحوي و كاوا قرار گيرد تا راه
براي اصالح ساختار اقتصاد ايران فراهم تبديل اقتصاد مقاومتي به گفتمان رايج و بستر الزم 

 عنـوان  در اين راستا مقالة حاضر به بررسي و نقد علمي يكي از آثار منتشر شده تحت. شود
. پـردازد  مـي » )مقـاومتي  اقتصاد رويكرد با( ايران در اقتصادي كالن هاي شاخص بر تحليلي«

اختصار در بخش دوم معرفـي   بعد از مقدمه، اثر به. اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده است
ابعاد محتوايي اثر موضوع بررسـي  . پردازد بخش سوم به بررسي ابعاد شكلي اثر مي. شود مي

  .گيري اختصاص دارد بندي و نتيجه بخش پاياني به جمع. بخش چهارم است
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  معرفي اثر .2
توسط  »)مقاومتي اقتصاد رويكرد با( ايران در اقتصادي كالن هاي شاخص بر تحليلي«كتاب 

نسـخه و بـا قيمـت     500احمد تشكيني و اميررضا سوري توسط انتشـارات نـور علـم در    
چاپ رسيده و تاكنون هنـوز تجديـد چـاپ     به 1393بار در سال  ريال براي نخستين 57000
ايران و ارائه  كالن اقتصاد موضوعات واكاوي و هدف از تأليف اين كتاب تحليل. است نشده

كتاب مورد بررسي شـامل يـك مقدمـه و سـه فصـل      . است ذكر شدهراهكارهاي قابل اجرا 
- 91تحليلي بر عملكرد اقتصاد كـالن ايـران طـي دوره    «عنوان  فصل اول كتاب تحت. است
تحليلي «فصل دوم باعنوان . پردازد مذكور مي دوره به تحليل آماري اقتصاد كالن طي» 1338

بـا  » )هـاي چهارسـاله   تفكيـك دوره  هب( 13360- 91بر عملكرد اقتصاد كالن ايران طي دوره 
هـاي سـوم تـا دهـم تـدوين       تفكيـك دولـت   هدف بررسي عملكرد اقتصاد كالن ايـران بـه  

با رويكرد (ها و راهكارهاي اقتصاد كالن ايران  چالش«عنوان  در فصل سوم كه با . است شده
بررسـي   ها و مشكالت اساسي اقتصاد ايران است، برخي از چالش گذاري شده نام» )مقاومتي

بـا   1404رفت از وضع موجود و دسـتيابي بـه اهـداف افـق      شده و راهكارهايي براي برون
  . است رويكرد اقتصاد مقاومتي ارائه شده

 

  بررسي ابعاد شكلي اثر .3
يابد، اما محتوا در قالب شـكل تعـيِّن    اگرچه پيام هر اثر از طريق محتوا به مخاطب انتقال مي

ارتباط شـكل و محتـوا و تـأثير شـكل در كميـت و      . قالب استيابد و متأثر از شكل و  مي
از اين رو، هر نقـد علمـي بايـد ابعـاد     ). 1391درودي، (كيفيت انتقال پيام انكارناپذير است 

 و نگـارش  اصـول  نشر، رعايت و چاپ صوري، كيفيت جامعيت شكلي اثر را از نظر ميزان
بودن مورد بررسي و نقد قرار دهـد   رسا و روان تخصصي، و ميزان ويرايش التزام به قواعد

عالوه بر اين، چون برخي از آثار منتشر ). 1390شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، (
عنوان منبع درسي يا كمك درسي مورد استفاده قـرار   شده ممكن است در برنامة آموزشي به

ي مورد ارزيـابي و نقـد   گيرند، الزم است كه اين آثار از نظر قابليت كاربرد در برنامة آموزش
هاي ابعاد شـكلي ايـن    همين دليل، در اين بخش به بررسي امتيازات و كاستي به. قرار گيرند

   .شود كتاب پرداخته مي
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  جامعيت صوري اثر 1.3
هاي جامعيت صوري نشان داد كه اثر فاقد پيشگفتار است و با مقدمـة مؤلـف    بررسي مؤلفه

است كه هدف اصلي از تأليف كتاب تحليل و واكاوي در مقدمه تصريح شده . شود آغاز مي
 ليتحل«با وجود اينكه هدف . موضوعات اقتصاد كالن ايران و ارائة راهكارهاي عملي است

 ليـ تحل«تعيين شده اسـت، امـا عنـوان نـاظر بـه      » رانيموضوعات اقتصاد كالن ا يو واكاو
اثر نيز به كستردگي دامنه است و تحليل مطالب در متن  »رانيادر اقتصاد كالن  هاي شاخص

هاي كالن مهم اقتصاد ايران را  موضوعات كالن اقتصاد ايران نيست و تنها برخي از شاخص
  .گيرد در بر مي

صورت تفصيلي تنظيم شده است و اثر فاقد فهرست اجمالي مطالـب   فهرست مطالب به
كوتـاه آغـاز    هركدام از فصول اثر با يك مقدمـه . و بدون فهرست جداول و نمودارها است

صورت جداول و نمودارها  ها به با توجه به موضوع اثر كه مقتضي ارائة شاخص. شده است
اما در اين ميـان، در  . جدول و نمودار بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته است 43است، 

هاي گـزارش   شاخص) 42و  41، 39، 38، 35، 33، 32، 29، 28، 26در صفحات (مورد  10
صورت نمودار نيز تنظيم و گزارش شده است كه ايـن امـر    ب جداول، مجدداً بهشده در قال

روية مورد اشـاره ايـن سـؤال را    . الزم و مفيد براي فهم و درك بيشتر يا بهتر مطلب نيست
صورت جدول و نمودار چيست، و چرا بقية  كند كه لزوم ارائة برخي از مطالب به مطرح مي

و گزارش نشده است؛ اما اثر در خصوص لزوم يـا فايـدة   مطالب بر اساس اين رويه تنظيم 
  .  كارگيري اين رويه ساكت است به

همـين   به. عنوان منبع درسي تأليف و تدوين نشده است منظور استفاده به اين اثر اساساً به
كاربرد اثـر در  از اين رو،  .دليل در قالب يك درسنامه يا يك كتاب درسي تنظيم نشده است

شـود؛ امـا ايـن اثـر      ضعيف ارزيـابي مـي   يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق يشآموز  برنامه
هاي  تفكيك دوره هاي كالن اقتصاد ايران به عنوان يك گزارش خالصه از شاخص تواند به مي

مثابه يك منبـع   مختلف در دروسي مانند اقتصاد ايران و اقتصاد كالن در مقطع كارشناسي به
تواند براي كسـب اطـالع    برآن، اين اثر مي عالوه. ن قرارگيردتكميلي مورد استفاده دانشجويا

صورت فرعي  هاي اقتصاد مقاومتي به هاي اقتصاد ايران و آشنايي با سياست اجمالي از چالش
  .و تكميلي مفيد باشد

اي تنظـيم شـده اسـت كـه در هـر فصـل بـا يـك          گونه بندي مطالب، اثر به از نظر جمع
بنـدي كلـي در    يابد، اما فاقد يك جمـع  در آن فصل پايان مي بندي از مطالب ارائه شده جمع
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اي بـراي تكميـل    منابعي براي كسب اطالعات بيشتر يا پيشنهاد پژوهشـي . پايان كتاب است
اي بـراي اعـالم،    نمايـه . تحقيق نيز در پايان فصول يـا در پايـان كتـاب ارائـه نشـده اسـت      

ظيم نشده، و تنها بـه تنظـيم فهرسـتي از    كاررفته در اثر تن موضوعات، منابع و اصطالحات به
 با توجه به آنچه اشاره رفت، در مجموع ميزان. منابع استفاده شده در متن اثر اكتفا شده است

  .شود مي متوسط ارزيابي اثر صوري جامعيت
  
  كيفيت ظاهري و فني 2.3

جلـد،  روي  هايي ماننـد طـرح   منظور از بررسي كيفيت ظاهري و فني اثر اين است كه مؤلفه
خواني اثر از نظر  آرايي، چاپ و صحافي مورد بررسي قرار گيرد و نمونه نگاري، صفه حروف

 . وجود اغالط امالئي و چاپي واكاوي شود

  روي جلد      طرح 1.2.3
روي جلد نماد و نشان مشخصـي از اقتصـاد مقـاومتي نـدارد، امـا حـاوي نمـاد يـك           طرح
هـا   نگار بر نمـايش شـاخص   داللت بافت. آن استنگار و تصوير آن در صفحه مقابل  بافت

در صـفحه مقابـل آن از    نگـار   اي است، اما انعكاس تصوير بافـت  كننده داللت واضح و قانع
هـا بـه صـورت يـك رونـد       شاخص. رساني آشكاري برخوردار نيست داللت واضح و پيام

يكان كامالً ها يك پ صعودي تنظيم شده است و براي تأكيد بيشتر بر روند صعودي شاخص
. نگـار ترسـيم شـده اسـت     جهت با روند صعودي در باالي بافـت  رنگ قرمز هم برجسته به

تنهـا نمـادي كـه    . آميزي شده است هاي قرمز و زرد رنگ صورت طيفي از رنگ نگار به بافت
اسـت كـه بـر    » اقتصاد مقاومتي«رنگ  حاكي از اقتصاد مقاومتي است، عبارت برجستة قرمز 

اي از  طرح روي جلد بر روي شـبكه . ري پيكان يادشده نوشته شده استروي ساية خاكست
با چند نقطة محدود، اما مشخص در باال و سمت راسـت  ) و گاهي متقاطع(خطوط موازي 

روي  جالب توجه است كه طـرح . اي آبي، سفيد و نارنجي نشسته است صفحه با رنگ زمينه
اقتصـاد  «نگار و پيكـان و عبـارت    دهاي بافتجلد اين اثر احتماالً الهام بخش استفاده از نما

 ديـ و تول يمجموعه مقـاالت اقتصـاد مقـاومت   «روي جلد اثر ديگري مانند  در طرح» مقاومتي
انتشـارات   1394به قلم جمعي از اساتيد دانشـگاه آزاد اسـالمي قـزوين چـاپ سـال      » يمل

  . كاسپين قزوين شده است
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  آرايي نگاري و صفحه حروف 2.2.3
در ايـن بررسـي   . شـود  آرايي اثـر بررسـي مـي    نگاري و صفحه در اين بخش كيفيت حروف

 ة، فاصله حـروف، شـكل حـروف، فاصـل    حروف اندازهي مانند نوع قلم، عناصرها و  مؤلفه
مـتن   دمانيـ چو هنر پردازش ي، ريتصوي و زبان بصر ارزيابي و يبند پاراگرافو خطوط، 

مـورد نقـد قـرار     ،)1392افشـار مهـاجر،   ( يچـاپ   هرسانترين  عنوان شاخص به كتاب، يبرا
امـا قلـم نسـتعليق    . قلم و اندازة حروف متن خوب و فاصلة خطوط مناسب است .گيرد مي

به موضوع اثر و قلـم اسـتفاده شـده در مـتن از      هاي فصول باتوجه استفاده شده براي عنوان
اندازه . يي اثر كاسته استآرا تناسب الزم برخوردار نيست و از زيبايي چيدمان متن و صفحه

طـور مناسـب انتخـاب     ترتيب از زياد به كم و به هاي اصلي و فرعي اول و دوم به قلم عنوان
. ها دقّت الزم صورت نگرفتـه اسـت   شده است؛ اما از نظر انتخاب نوع قلم براي اين عنوان

 - بـي «لـم  هـاي فرعـي ق   نوشته شده است و براي عنوان» تيتر - بي«هاي اصلي با قلم  عنوان
اشكال اين است كه شيوة نمايش اعداد در قلم استفاده شده براي . انتخاب شده است» نازنين
هاي فرعي و مـتن اثـر    كار رفته براي عنوان هاي اصلي با شيوه نمايش اعداد در قلم به عنوان

دار  طور مشخص اين تفاوت زيبـايي بصـري و تصـويري مـتن را خدشـه      به. متفاوت است
 6و  5، 4صورت  هاي متفاوت گاهي به ا برخي از اعداد به حسب استفاده از قلمكند؛ زير مي

شوند كه ايـن تفـاوت عـالوه بـر      نشان داده مي 6و  5، 4صورت  جا به ديگر در همان و گاه
كاهـد،   نگـاري اسـت، مـي    كه هدف اصلي حـروف  متن يريو تصو يبصر كه از زيبايي اين

  . الخط صحيح است خالف مقتضاي رسم
نكته شايان توجه ديگر اين است كه چون سـطور اول هـر پـاراگراف بـدون تـورفتگي      

تر از فاصله معمول ميان خطـوط داده   اي بيش است، الزم بود كه بعد از هر پاراگراف فاصله
ها از هم جدا و مستقل نشان داده شوند و چيدمان مناسب مـتن بـه فهـم و     شود تا پاراگرف

البته شيوة عدم تورفتگي سطور در دو صفحة پاياني . ي نمايدتر درك بهتر مطالب كمك بيش
برخالف روية معمول در كل اثر، در تنظيم فهرست مطالب، سطر دوم هر . نقض شده است

منبع همراه با تورفتگي غير متعارف از نظر اندازه، تنظيم شـده اسـت كـه نشـان ديگـري از      
رايـي، يكسـان نبـودن تعـداد     آ يكي از نقاط ضعف ديگر صـفحه . آرايي است ضعف صفحه

سـوم از صـفحات كتـاب شـده      گير بيش از يك چنين نقصي دامن. خطوط هر صفحه است
غفلتي كه بسيار نمايان . آرايي ناديده گرفته شده است است كه در عمل، فلسفه و هنر صفحه

و  6براي نمونه صـفحات  (ها و در داخل برخي از جداول  كار رفته در عنوان است، اعداد به
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چنين، اندازة برخـي از   هم. صورت اعداد انگليسي نوشته شده است برخالف معمول به) 18
) 59، 38، 35،  33، 32، 29، 28، 26بـراي نمونـه صـفحات    (اعداد در نمودارهاي مختلف 

هـاي   آميختگـي اعـداد و سـتون    اي متفاوت اسـت كـه در مـواردي موجـب درهـم      اندازه به
دليـل كثـرت و پراكنـدگي در سـطح      آن، برخي از اعداد بهبر  عالوه. نگارها شده است بافت

و وضعيت نامناسبي را ايجاد ) 59ويژه نمودار صفحه  به(نمودار، بر روي يكديگر قرار گرفته 
غير از اشكال اخير، از نظر كيفيت رنگ و وضوح شكل ايراد  38جدول صفحة . كرده است

غير الزم در دو خط تنظيم شده اسـت،   طور هاي جداول به كه برخي از عنوان ديگر آن. دارد
هـاي   كه سطر دوم شامل فقط يك كلمه است، و در برخي از موارد ديگـر، عنـوان   در حالي

، 62، 44، 40، 30براي نمونه صـفحات  (جداول خارج از چارچوب و حاشيه جدول است 
ور آشكار ط اي كه هم اين جداول را با بقية جداول متفاوت كرده است و هم به گونه ، به)63

  . از زيبايي چيدمان و پردازش متن كاسته است
آرايي اثر متوسـط   نگاري و صفحه شده و در مجموع، كيفيت حروف  نظر به موارد اشاره

  .  شود ارزيابي مي
  صحافي، و قطع اثر چاپ و كيفيت 3.2.3

، ثبـات  وضوح چاپ ةدرجتوان به  از مشخصات چاپ مطلوب در حالت سياه و سفيد، مي
و  اهيسـ  انيـ م يهـا  از رنگ يفيطهاي سفيد و سياه براي ساخت  و تركيب بهينة رنگ رنگ،
براي استفاده در جداول و نمودارها ) يخنث يها رنگ( يگوناگون خاكستر يها پرده با ديسف

. اثر مورد بررسي از درجة وضوح چاپ حروف و ثبات رنگ بسيار خوب است. اشاره كرد
هـاي خاكسـتري در نمودارهـا و     فاده از طيف بيشـتر رنـگ  رغم فراهم بودن امكان است علي

منظور تفهيم بهتر، تنها از دو رنگ خاكستري روشن و خاكسـتري   جداول، براي زيبايي و به
بنابراين كيفيت چاپ . سير استفاده شده است؛ اما اين امر خلل محسوسي ايجاد نكرده است

  . شود اثر خوب ارزيابي مي
قطـع  ً  غالبـا كتـاب،   يقطع برا نيتر جياكنون رايادآوري است كه  از نظر قطع اثر، الزم به

. )1380سـيد اخالقـي،   ( اسـت  متر يسانت 26 ×20تا  20×13 در فاصله ريابعاد متغ با يريوز
بـه تعـداد انـدك صـفحات      با توجه. است 5/23×5/16قطع اثر مورد بررسي وزيري با ابعاد 

، براي اين كتـاب  20×13رسد كه انتخاب ابعاد كوچكتر قطع وزيري، يعني  نظر مي كتاب، به
نظر  از سوي ديگر، چون تعداد صفحات اثر اندك است، به. تر از قطع فعلي اثر باشد مناسبت
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رو، كيفيـت   از ايـن . م باشدرسد كه شيرازه كتاب در برابر تعدد دفعات استفاده از آن مقاو مي
  . شود صحافي اثر خوب ارزيابي مي

صحافي خوب و قطـع اثـر نسـبتاً مناسـب      چاپ و شده، كيفيت با توجه به مطالب بيان
  . شود ارزيابي مي

  يو اغالط چاپ خواني نمونه 4.2.3
، هـا  يجاافتـادگ نظـر  از  شـده  نگـاري   متن حـروف شود كه  ي مطلوب موجب ميخوان نمونه
. تنقيح شده باشد ئيامالچاپي و  يها غلط حيتصح، و متن يكپارچگ، يالخط با رسم تمطابق
خواني از نظر تصحيح اغالط امالئي و چاپي احتمالي نسبتاً موفق بوده اسـت، اگرچـه    نمونه

، )هـا  گـزارش (، گزارشـات  )بطـيء (برخي از اغالط امالئي يا دسـتور زبـاني ماننـد بطئـي     
، مجموعـه  )ثبـاتي  بـي (ثبـات   ، بي)تمامي(، تمام )عامالن(، عاملين )متخصصان(متخصصين 

، )هـايي  تحـريم (هاي  ، تحريم)وارد شده(، وارده )حاصل(، حاصله )مأخذ(، مĤخذ )مجموع(
جـدول  ( 2- 5و جدول) 1365- 75مقطع سوم ( 1352- 64، مقطع سوم )هاي بنگاه(بنگاهاي 

، 45، 41، 33، 26، 21، 19، 14، 13، 7، 2صـفحات  : براي نمونه(تصحيح نشده است ) 1- 5
هاي قبل نظير  به اشكاالت اشاره شده در بخش از سوي ديگر، باتوجه). 71، 69، 52، 50، 49
هاي نمودارها، يكسان نبودن تعداد  ، تداخل اعداد باهم و با ستونمتفاوت يها قلمكاربردن  به

رصـفحات  از س» تحليلي بـر «چون جاافتادن عبارت  خطوط صفحات، و اشكاالت ديگر هم
بنـدي   بـراي تقسـيم  )  ( هاي اول و دوم، استفاده از عاليمي غير معمول مانند مستطيل فصل

، استفاده از عالمت مميز اعشاري غيـر  )در صفحات پاياني اثر(هاي مختلف  مطالب به دسته
، 19براي نمونه در صـفحات  (هاي غير مناسب  الزم در سرفصل تمامي صفحات، تورفتگي

  . سط قابل ارزيابي استمقصود نبوده و در سطح متو خواني وافي به نمونه) 20
  

  تخصصي ويرايش قواعد و عمومي نگارش اصول 3.3
 نظـر  اثـر از  بايد مـتن  ويرايش، قواعد و نگارش در بررسي آثار علمي از نظر رعايت اصول

 و دسـتوري  قواعد نگارشي، و نكـات  و عالئم و رعايت آراستگي، نظم، دقّت، زبان، محتوا،
 همـزه،  قواعدي ماننـد قواعـد   اثر حاضر از نظر رعايتدر اين بخش، . ارزيابي شود امالئي

 و پيشـوندها  هـا،  واژه جدانويسـي  اضـافي،  ضـماير  ربطـي،  هاي تنوين، تشديد، جمع، فعل
 نقطه، دو ويرگول، هايي مانند مميز اعشاري، نقطه، نشانه گذاري پسوندها، و نيز قواعد نشانه

  .گيرد ويرگول مورد بررسي قرار مي - گيومه، نقطه
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هاي عربي استفاده نشده اسـت   سرتاسر اثر از عالئم همزه، تنوين و تشديد براي واژهدر 
از عالمـت جمـع   ). 68، 66، 54، 50، 45، 22، 17، 16، 15، 12، 10براي نمونه صـفحات  (
شكل چسبيده به آن اسـتفاده شـده اسـت     صورت جدا از كلمة قبل و گاهي به گاهي به» ها«
كـار رفتـه و    فعل ربطي تنها در يك مـورد بـه  ). 60، 51، 50، 19، 13صفحات  نمونه براي(

در بسياري از موارد، قواعد مربـوط بـه   ). 55صفحه (شيوه استفاده از آن صحيح نبوده است 
بـراي  (درستي رعايت نشـده اسـت    فاصله، پيشوندها، پسوندها و حروف اضافه افعال به نيم

جاي مميـز   در سرتاسر، كتاب به). 69، 67، 64، 55، 52، 51، 20، 19، 16، 7نمونه صفحات 
اعشاري در زبان فارسي از نقطه كه نشانة جداكنندة جزء اعشاري اعداد در زبـان انگليسـي   

). 61، 57، 44، 35، 32، 28، 17، 13، 9، 7براي نمونـه صـفحات   (است، استفاده شده است 
شد،  نقطه استفاده مي - ولهايي مانند ويرگول، دونقطه يا ويرگ در موارد متعددي، بايد از نشانه

  ). 72، 62، 58، 48، 46، 37، 25، 17، 7، 5، 4براي نمونه صفحات (ولي غفلت شده است 
بـراي نمونـه   (قابل مشـاهده اسـت   » باشد مي«در سرتاسر اثر، اصرار به استفاده از كلمة 

دن كـاربر  ، در حالي كـه بـه  )71، 63، ، 56، 46، 44، 42، 72، 34، 30، 27، 26، 17صفحات 
چنين، استفاده از برخي از كلمـات عربـي غيـر الزم     هم. تر است بسيار مناسب» است«كلمه 
، »نـه «جـاي   بـه » خيـر «، استفاده از كلمه »براي«جاي  به» جهت«، استفاده از كلمة »لذا«مانند 

، 65 ،55، 51، 50 ،25، 22 ،20، 19، 4صفحات  نمونه براي(» و«همراه  به» يا«تركيب كلمات 
67 .(  

 تخصصي ويرايش قواعد عمومي و نگارش اصول با توجه به مطالب اشاره شده، رعايت
  .شود مي ارزيابي متوسط
  
  ميزان روان و رسا بودن متن 4.3
 مـتن ايـن اسـت كـه محتـواي     مـتن  رسا بودن منظور از . اشدبايد رسا و روان ب علميمتن 

ايـن   الزمة رسا بـودن  .سادگي قابل درك باشد براي مخاطبان هدف به مفهوم آن ومشخص 
اصطالحات و تعبيرهاي استفاده از  اب يعلمفراخور مباحث با انشائي پاكيزه و است كه متن 

روان بودن متن نيز به اين معناست كـه نثـر كتـاب    . ده باشدتهيه و تدوين ش آن علمخاص 
 اءجزا ابتدا كه ستآن ا ممستلز مرا يناد؛ از انسـجام معنـايي برخـوردار باشـ     نداشته وابهام 
 نميا نيزو  پــــاراگراف يك جمــــالت نميا ســــپسو  ؛دشو هنشاند دخو يجادر  سخن

   .دگر اربرقر طتباو ار پيوند قسمت يك هاي پاراگراف
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اين بخش براي بررسي رواني و رسايي اثـر از طريـق ارزيـابي ميـزان انطبـاق مـتن بـا        
ساده برخوردار است، امـا  اگرچه متن از زبان . پردازد ، به واكاوي متن ميبانيزهاي  خصشا

تـوان بـه    هاي ديگر از موفقيت الزم برخوردار نيست كه از جملة آنها مـي  در برخي از زمينه
افادة درست لفظ بر معنا، رعايت زمان مناسب فعل، كاربرد درست عبـارات،  : مواردي مانند

عـدم   يكسان نبودن ساختار جمالت، اجتناب از گزارش مكرر ارقام جـداول يـا نمودارهـا،   
شواهد اين مدعا . بخشي بندها اشاره كرد استفاده از جمالت طوالني، و ارتباط مناسب درون

هـا و   چـالش « عنوان ايـن فصـل  . يكي از اين شواهد عنوان فصل سوم اثر است. كم نيست
و احتماالً  ستياز اشكال ن ياست كه خال »يمقاومت كرديبا رو رانياقتصاد كالن ا يراهكارها

اقتصـاد   كـرد يرفـت از آنهـا بـا رو    برون يراهكارهاو  رانياقتصاد كالن ا يها منظور چالش
... در دوره متقارن با برنامه عمرانـي چهـارم   “ شاهد ديگر اين متن است كه . است يمقاومت

... و متوسط رشد اقتصادي ... گيرد  روندي افزايشي به خود مي... اغلب متغيرهاي اقتصادي 
» طـي «جاي واژة  به» در دوره متقارن با«در اين متن عبارت ). 4ص (” درصد بوده است 13
نه مناسب و نه صحيح است؛ عالوه برآن، اين جمله از نظر زمان  كاررفته است كه به» در«يا 

و مطابقت فعل با نهاد نيـز اشـكال   ) استفاده همزمان از حال استمراري و ماضي نقلي(افعال 
پردازند،  چنين در بسياري از موارد، ساختار جمالتي كه به بررسي روند تغييرات مي هم. دارد
شـوند و در فـرازي ديگـر     دنبال هم ذكـر مـي   يك فراز به گونه است كه چند متغير در اين به

نوع جمـالت،    يك نمونه از اين. شوند دنبال يكديگر آورده مي مقادير متناظر با آن متغيرها به
متوسط رشد اقتصادي، رشد پاية پولي، رشـد نقـدينگي، رشـد قيمـت     «اين جمله است كه 

خارج دولت، و رشد تشكيل سـرماية  كاالهاي وارداتي، رشد نرخ ارز، رشد واردات، رشد م
چنـين   هم. درصد بوده است 21، 51، 44، 9، 3/0، 9، 39، 39، 8... ثابت ناخالص طي دورة 

گونه جمـالت در   نمونة اين» .تجربه شد 25، 16، 9، 16، 11... هاي تورم  طي اين دوره نرخ
ي جمالتـي ماننـد   در موارد متعدد).  16، 12، 8، 7، 4براي نمونه صفحات (متن كم نيست 
... هاي   مربوط به دوره... بيشترين و كمترين متوسط رشد ... براساس جدول «اين جمله كه 

بيشـترين  ... براساس جدول «يا جمله مشابه ) 35صفحه (» درصد است 7/8و  9/48برابر با 
ه صـفح (» درصد است - 5/5و  27برابر با .... هاي  مربوط به دوره... و كمترين متوسط رشد 

  . هاي ديگر اين ضععف است از نشانه) 38
  .شود متوسط ارزيابي مي بودن رسا و روان ميزان نظر از با توجه به موارد يادشده، اثر
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  بررسي ابعاد محتوايي اثر .4
براي بررسي ابعاد محتوايي اثر بايد قدرت تحليل علمي مسأله يا مسائل مورد نظـر، كيفيـت   

اثر از نظر سـاختار   يامحتوعلمي، و نوآوري اثر ارزيابي شود؛ و طرفي  تحليل، شيو نقد، بي
  .مورد نقد قرار گيرد) مبنايي(ساختار بروني  و ) بنايي(  دروني

  
  توان و كيفيت تحليل علمي 1.4

كه عنوان  هدف اثر تحليل و واكاوي موضوعات اقتصاد كالن ايران تعيين شده است، حال آن
در تحليـل عملكـرد   . اقتصاد كالن است) نه موضوعات(ها  كتاب محدود به تحليل شاخص

تعيـين و بـه پـنج مقطـع     1338- 91هـاي   سال بار دورة مورد بررسي  اقتصاد كالن ايران، يك
- 91هاي  زماني نامنظم تفكيك شده است؛ و بار ديگر اين دوره بدون هيچ توضيحي به سال

دورة نخست دورة دوم  .محدود و به هشت مقطع زماني چهارساله تفكيك شده است 1360
كه وجه تفكيك به  پوشاني ذكر نشده است؛ ديگر آن گيرد و توجيهي براي اين هم را در برمي

پنج يا هشت سال، و نيز مالك انتخاب بازة چهارساله يا بازه متغير نيز مبهم مانده و توضيح 
  . داده نشده است

ول ذكر شده، اما براي اين سالة ا در ابتداي فصل اول داليل شكست برنامة عمراني هفت
هاي عمرانـي نيـز    همين رويه در بررسي بقية برنامه. آن مستندي يا تحليلي ارائه نشده است

هـاي   بـه زمينـه   1352- 64در تحليل عملكرد اقتصاد كالن ايران طي دورة . دنبال شده است
اضـاي  ، فزونـي گـرفتن تق  1353گسترش و نهادينه شدن بيماري هلندي، وقوع تكانة نفتـي  

مؤثر بر ظرفيت جذب اقتصاد، تنگناهاي عرضه و پديده تـورم وارداتـي، و در تحليـل دورة    
رقـابتي بـراي واردات    - به سياست آزادسازي واردات و اعالم نرخ ارز ترجيحي 1365- 70

سـپس در تحليـل   . مواد اوليه و تعديل انتظارات تورمي پس از پايان جنگ اشاره شده است
هاي انبساطي پولي و مالي و  ا شدن بستة سياستي مشتمل بر سياستبه اجر 1371- 73دورة 

ادعـا  ) بدون ذكر سند(نرخي شدن ارز و آزادسازي واردات اشاره و  حركت در راستاي تك
منظـور رشـد    شده است كه در اين دوره دولت سياست ارزي كاهش ارزش پول ملي را بـه 

هـاي   از سياسـت  حفظ ارزش پولكه  اجرا گذاشته شده است، حال آن صادرات غير نفتي به
 .است ها بوده در همة دوره) موفقيت آنها فارغ از موفقيت يا عدم(ها  دولترسمي اعالم شده 

صورت اسـتداللي و   هاي يادشده صرفاً در حد توصيف و ذكر موارد بوده است، و به تحليل
. برخـوردار اسـت   تحليل علّي نيست، اما در مقايسه با تحليل ابتداي فصل از كيفيت بهتري
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مذكور در جداول  يكالن اقتصاد يرهايروند متغ يصورت بررس بهغالباً  ها ليتحل هرحال، به
آمار ثبت شده در جـداول   ينوشتار فيفصل دوم تماماً توص  كه يا گونه و نمودارهاست، به

در ). 23- 46صص (است ي و استداللي ليداده شده در نمودارها و فاقد جنبة تحل شينما اي
ذكر شده  يگريد ريمتغ راتييعنوان علّت تغ به ريچند متغ اي كي راتييكه تغ يموارد معدود

 ياستناد علم اي يعلّ ليبوده و فاقد تحل رهايمتغ راتييروند تغ ياست، صرفاً مستند به بررس
هاي مورد بررسي براي ارزيابي عملكرد اقتصـاد كـالن ايـران در     برآن، شاخص عالوه. است

هـاي فصـل اول حـذف و     در فصل دوم برخي از شاخص. دوم يكسان نيستند فصل اول و
هـا و   چـالش «در فصل سوم كـه بـا عنـوان    . جايگزين آنها شده است هاي ديگري  شاخص

عمق «و » وري بهره«است، از دو شاخص » راهكارهاي اقتصاد كالن ايران با رويكرد مقاومتي
يش از اين در فصول قبل مورد نظـر و منشـأ   استفاده شده است كه پ» بازارهاي پولي و مالي

هاي  بندي فصل اول و دوم بر جنگ تحميلي، وابستگي به نفت، تحريم در جمع. اند اثر نبوده
عنوان مشكالت اقتصاد ايران طـي   به) 46ص (هاي ساختاري  و چالش) 22ص (المللي  بين
  .  هاي اخير تأكيد شده است دهه

هـاي   قانون اساسي و جـوهرة آن، و سياسـت   44هاي كلي اصل  در فصل سوم سياست
ه براي  سپس هشت چالش عمد. اختصار بيان شده است كلي اقتصاد مقاومتي و جوهرة آن به

محصـولي بـودن    تك«هاي  اقتصاد ايران ذكر شده است كه از اين ميان چهار چالش با عنوان
اشي از اتكـاي واردات  ن» وابستگي توليد به واردات«؛ )54ص (» اقتصاد يا وابستگي به نفت
» وابستگي درآمدهاي دولت به صـادرات نفـت و گـاز   «؛ )61ص (بر درآمدهاي ارزي نفتي 

دليل وابستگي اقتصاد بـه نفـت    به» عدم توازن سهم دولت و بخش خصوصي«؛ و )64ص (
ها در واقع ماهيتاً همان وابستگي اقتصـاد ايـران بـه درآمـدهاي      اين چالش. است) 66ص (

، )55ص (عنوان چالش پنجم  به» وري پايين بودن بهره«از . ش نفت خام استحاصل از فرو
وجـود  «و » )64ص (عنـوان چـالش ششـم     بـه » پايين بودن انعطـاف پـذيري توليـد كـل    «

عنوان چالش هفتم نام برده شده است؛ اما انعطـاف كـم    به» بت انحصارات و درجة پايين رقا
و ) 65ص (پايين رقابت پذيري نسبت داده شده وري و قدرت  توليد كل به پايين بودن بهره

بت قلمـداد شـده    وري پايين نيز به نوبة خود نتيجة وجود انحصارات و درجة پايين رقا بهره
. گردنـد  وري بـازمي  در واقع، اين سه چالش نيز ماهيتاً به پايين بـودن بهـره  ). 64ص (است 

بنابراين، ). 66ص(ذكر شده است عنوان چالش هشتم  به» عدم تعميق بازارهاي پولي و مالي«
هاي اخير در وابسـتگي بـه نفـت، جنـگ تحميلـي،       هاي عمدة اقتصاد ايران طي دهه چالش
المللي خالصه شـده   هاي بين وري، عمق كم بازارهاي پولي و مالي و تحريم بودن بهره پايين
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صص (ست سازي اقتصاد كالن ايران ارائه شده ا در پايان فصل سوم راهكارهاي مقام. است
نوسازي نهادي و بازآفريني نقـش دولـت بـراي جبـران     : اين راهكارها عبارتند از). 66- 72

منـدي بـراي    ؛ توانمندسـازي و رقابـت  )67ص (هاي بازار و اثر بخشي دولت است  كاستي
سـازي بـراي افـزايش     ؛ آزادسازي و خصوصي)68ص (تعامل فعال با اقتصاد جهاني است 

؛ توسـعة  )69ص (توسعة مالكيـت و كـاهش فقـر و محروميـت     كارايي و رشد با مالحظة 
؛ )70ص (؛ بهبود فضـاي كسـب و كـار    )70ص (فضاي رقابتي و ايجاد شفافيت اقتصادي 

؛ تعامل سازنده و پويا با دنياي خارج و جـذب  )71ص (كاهش تدريجي وابستگي به نفت 
در ). 72ص (لي ؛ و تقويت و توسعة بازارهاي پـولي و مـا  )71ص (گذاري خارجي  سرمايه

نخست، اين راهكارهـا غالبـاً كلـي و    . ارتباط با راهكارهاي مذكور دو نكته قابل تأمل است
كه ارتباط اين راهكارها با  پيش از اين نيز مكرراً در ادبيات اقتصادي آمده است؛ و ديگر اين

  . اقتصاد مقاومتي مورد بحث قرار نگرفته است
هـاي تخصصـي در بيـان     ل كارگيري اصـطالحات و معـاد   ميزان دقت در بهدر مجموع، 

ها و توصيف روند تغييرات متغيرها خوب بوده، اما اسـتفاده از ابـزار علمـي بـراي      شاخص
   .  تفهيم مطالب تنها محدود به جدول و نمودار شده است

در اين مورد كه در موارد اندكي دقّت الزم در بررسي روند متغيرها نشده است، ازجمله 
عنوان روند كاهنده معرفي شده است، درحالي  به 1368- 70هاي تغييرات نرخ تورم طي سال
  ).    13ص (گزارش شده است  7/20و  9/8، 4/17ترتيب  كه نرخ تورم در اين دوره به

از اين رو، محتـواي  . اثر به بررسي ادبيات موضوع و مرور سوابق تحقيق نپرداخته است
يباً غير تحليلي اثر فاقد بررسي و نقد آراء ديگران در موضوع مورد بحث است توصيفي تقر

تـوان آن را اثـر نوآورانـه     از نظـر نـوآوري نمـي   . طرفي علمي نيز موضوعاً منتفي است و بي
كند، بررسـي   اي كه اثر را از خيلي از آثار منتشر شده در موضوع متمايز مي دانست؛ اما نكته

ند تغييرات برخي از متغيرهاي مهم اقتصاد كالن و تالش بـراي ارتبـاط   آماري نسبتاً زياد رو
هـايي ماننـد جنـگ،     هاي مختلف با مقاومت اقتصادي از طريق تكانه روند تغييرات در دوره

بـراي  (بسياري از آثار منتشر شده در زمينه اقتصـاد مقـاومتي   . قيمت نفت و تحريم دانست
؛ قلـيچ و انصـاري،   1393؛ تشـكيني و سـوري،   1395؛ اختـري،  1395نمونه نوده فراهاني، 

فاقد اين ويژگي ) ؛ 1392؛ رادسر و عليپور، 1395ي، زفرقند يفتاحي و جهرم يبهادر؛ 1394
  . اي و غير استداللي دارند هستند و غالباً ساختار خطابه
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كه از موارد نقد شده پيداسـت،   رغم انطباق محتواي اثر با فهرست مطالب آن، چنان علي
چنـين،   هـم . واي اثر از لحاظ كمي و كيفي با موضوع مورد بررسي انطباق الزم را نداردمحت

نظر به هدف اصلي اثر مبني بر تحليل و واكاوي موضـوعات اقتصـاد كـالن ايـران و ارائـة      
توان گفت كه اثر از جامعيت  گانه، مي راهكارهاي عملياتي، و با توجه به محتواي فصول سه

از اين رو، اين اثر با توجه به حجم و محتـواي مطالـب، و نيـز عـدم      .الزم برخوردار نيست
عنـوان   توانـد بـه   هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمي انظباق الزم با سرفصل

عنوان يك منبع  يك منبع درسي اصلي براي تدريس درس اقتصاد مقاومتي تلقي شود؛ اما به
  . تكميلي قابل استفاده است

  
  ساختاري ننقد درو 2.4

 ي مطالـب، ميزان انسجام و نظم منطقـ مانند  يهاي صشاخاز  براي بررسي ساختار دروني اثر 
  .  درجة اعتبار و كفايت منابع علمي، و ميزان دقت و رعايت امانت استفاده كرد

  ميزان انسجام و نظم منطقي 1.2.4
سـجام مطالـب در   هاي اصلي بررسي محتوايي اثر، ارزيابي نظم منطقي و ان يكي از شاخص

هـاي اصـلي از    صـورت تسـلل عنـوان    كل اثر و در درون هر فصل است كـه نمـود آن بـه   
هدف اثـر  . ديگر است هاي جزئي و پيوند آنها با نتيجة اثر از طرف طرف، و تسلل عنوان يك

كه عنـوان كتـاب    تحليل و واكاوي موضوعات اقتصاد كالن ايران تعيين شده است، حال آن
عنـوان فصـل نخسـت    . اقتصـاد كـالن اسـت   ) نه موضوعات(ها  شاخص محدود به تحليل

است كه اين دوره به پنج مقطع » 1338- 91تحليلي بر عملكرد اقتصاد كالن ايران طي دورة «
تحليلي بر عملكرد اقتصاد كالن ايران «عنوان فصل دوم نيز . زماني نامنظم تفكيك شده است

د بررسي به هشت مقطع زمـاني چهارسـاله   است كه در آن دورة مور» 1360-  91طي دورة 
نخست، دورة مورد بررسي . در اين خصوص چند نكته قابل تأمل است. تفكيك شده است

گيـرد و تـوجيهي بـراي ايـن      در فصل اول، دورة موضـوع بررسـي فصـل دوم را در برمـي    
پوشاني ذكر نشده است؛ دوم، وجه تفكيك به پنج يا هشت سال، و نيـز مـالك انتخـاب     هم
بـرآن،   عـالوه . ازة چهارساله يا بـازة متغّيـر نيـز مـبهم مانـده و توضـيح داده نشـده اسـت        ب

هاي مورد بررسي براي ارزيابي عملكرد اقتصاد كالن ايران در فصـل اول و فصـل    شاخص
هـاي   هاي فصل اول حـذف و شـاخص   در فصل دوم برخي از شاخص. دوم يكسان نيستند

هـا و راهكارهـاي اقتصـاد     چالش«عنوان  ل سوم بادر فص. جايگزين آنها شده است ديگري 
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» عمق بازارهاي پـولي و مـالي  «و » وري بهره«از دو شاخص » كالن ايران با رويكرد مقاومتي
هـا   اين نشانه. اند استفاده شده است كه پيش از اين در فصول قبل مورد نظر و منشأ اثر نبوده

. تا حدودي خدشـه وارد كـرده اسـت    هاي اصلي و انسجام منطقي مطالب اثر به نظم عنوان
عنوان بخش نخست بـا عنـوان خـود    . بندي نهايي است فصل اول داراي يك بخش و جمع

هاي مشابه دارد كـه براسـاس مقـاطع     اين بخش پنج زيربخش با عنوان. فصل يكسان است
هـا   هاي زيربخش زير هريك از عنوان. زماني مختلف و بدون ذكر مالك تفكيك شده است

صـورت   هارده شاخص در قالب جداول و نمودارها ارائــه و گـزارش آنهـا نيـز بـه     آمار چ
هـاي وضـع    در زيربخش پاياني عالوه بر آمار، فهرستي از تحريم. مكتوب تكرار شده است

در اين زيربخش شـاخص قيمـت كاالهـاي وارداتـي     . شده برضد ايران نيز ارائه شده است
هاي اين فصل متنوع نيست، بلكه مطالـب   عنواندر هرحال، . مورد بررسي قرارنگرفته است

هاي مختلف تفكيك شده و فاقد انسـجام منطقـي    اين فصل تحت يك عنوان براساس دوره
هـاي   جز تفاوت دوره به(هاي آن  هاي زيربخش فصل دوم با عنوان فصل اول و عنوان. است
سـت، بلكـه   وجه تمايز اين فصل با فصـل اول در عنـوان و هـدف ني   . يكسان است) زماني

جيني، و انصراف  جديد بيكاري و ضريب  دركوتاه شدن طول دوره و استفاده از دو شاخص
برخالف فصل . ارز براي ارزيابي عملكرد قتصاد ايران است كاربردن شاخص قبلي نرخ از به

هاي جزئي يكسان دارد، در فصل دوم به هر شاخص يك عنـوان اختصـاص    اول كه عنوان
نشـان داده   نمودارها و جداول دروندر  ها آمار شاخص ها، اين عنوان داده شده است و زير

هاي جزئي فصل  عنوان. صورت نوشتار تكرار شده است شده و مقادير عددي آنها در متن به
هاي كلي اقتصاد مقاومتي،  قانون اساسي، سياست 44هاي كلي اصل  سوم كه به بيان سياست

سازي اقتصاد كالن ايـران   قاومتي و راهكارهاي مقاومهاي مرتبط با اقتصاد م ترين چالش مهم
  .، از نظم و انسجام منطقي بهتري برخوردار است پرداخته است

  اعتبار منابع و كيفيت استنادات 2.2.4
آمار جداول و نمودارها از دو منبع بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ شده 

تمامي مطالب توصيفي . جز اين دو منبع، از منبع ديگري در متن نام برده نشده است به. است
. و تحليلي اثر مبتني بر آمار جداول و نمودارها است و فاقد هر استناد و ارجاع ديگري است

هـاي   هاي آماري سال منبع از گزارش 14منبع ذكر شده كه از اين ميان  25ت منابع در فهرس
در زير تمامي جداول و » بانك مركزي«ها با عنوان كلي  مختلف بانك مركزي است كه از آن

منبع مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي است كـه از   2برده شده است؛ و  نمودارها نام
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عنوان منبع ذكر شـده اسـت، امـا ايـن دو منبـع       به 21و  18صفحات  آنها در زير دو جدول
هـاي   قانون اساسي و داليل تـورم و راه  44هاي اصل  غيرآماري و دربارة چارچوب سياست

در مـتن بـه   . توانند مأخذ آمار مذكور در جداول يادشده باشـند  مهار آن است كه طبيعتاً نمي
. انـد  نشـده اسـت و مـورد ارجـاع قـرار نگرفتـه       بقية مĤخذ مذكور در فهرست منابع، استناد

هـاي ارائـه شـده     بنابراين، در اين اثر تنها از منابع آماري استفاده شده است و تمامي تحليـل 
ها متكي به آمار جداول نيست و  كه در موارد متعددي، تحليل بدون ذكر سند است؛ حال آن

  : توان به موارد زير اشاره كرد ينياز به ارجاع به اسناد معتبر دارد كه از جملة آنها م
پولي اجرا شده است كه طي آن رشـد نقـدينگي در اثـر     سياست 1351- 64در دورة « - 

هـاي خـالص    سه برابـر شـدن خـالص دارايـي    (افزايش خالص ذخاير ارزي بانك مركزي 
ص (افزايش يافته است ) 51شدن نسبت به  و هفت برابر 52نسبت به  53خارجي در سال 

7.( «  
هـايي نظيـر كـاهش درآمـدهاي نفتـي و بـروز مشـكل در         هـا و محـدوديت   چالش« - 

بود، به افزايش  1373مدت و بلندمدت كه سررسيد آنها در سال  هاي كوتاه بازپرداخت بدهي
  ).13ص ( »نرخ تورم منجر شد

در ادبيات اقتصادي هرگونه تالش در جهت دسـتيابي بـه موقعيـت برتـر از طريـق      « - 
  ). 65ص( »نامند و نوآوري را رقابت ميوري  ارتقاي بهره

ميالدي ميزان گردش مالي بازار سـهام   2010براساس آمارهاي بانك جهاني در سال « - 
  ).65ص ( »درصد بوده است 21نسبت به توليد خالص داخلي ايران 

درصد گـزارش   74و  49ترتيب  سهم اعتبارات بانكي خلق شده در تركيه وكويت به« - 
  . )66ص ( »شده است

درصد از مشكالت واحدهاي صنعتي از كمبود و انحراف نقـدينگي بـوده    70حدود « - 
  . »)66ص (است 

انـدازه كـافي از    رغم اعتبار منابع آماري مورد استفاده، بـه  با توجه به موارد يادشده، علي
منابع معتبر علمي براي تبيين موضوعات مورد بحث استفاده نشـده اسـت؛ و اثـر از لحـاظ     

دهـي مطلـوب    رعايت امانت، ميزان دقّت در استنادات و ارجاعات و توجه به اصـول منبـع  
  . نيست
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  ساختاري وننقد بر 3.4
، و مفروض آن يمفاد اثر با اصول و مبان يميزان هماهنگبايد  براي بررسي ساختار بروني اثر

  .ي شودتحليل و بررس يو اسالم يو اصول دين يميزان ارتباط و چالش مفاد اثر با مبان نيز
  هاي مفروض فرض سازواري با مباني و پيش 1.3.4

هـا و   ن اقتصـادي، تجزيـه و تحليـل سياسـت    بررسي متغيرهاي كال“هدف تصريح شدة اثر 
هـا   اما اغلـب تحليـل  ). 3ص (است ” ها عوامل مؤثر بر آنها و برقراري رابطه علت و معلول

صورت بررسي رونـد متغيرهـاي كـالن اقتصـادي مـذكور در جـداول و نمودارهاسـت،         به
نمـايش داده  فصل دوم تماماً توصيف نوشتاري آمار ثبت شده در جـداول يـا     اي كه گونه به

در موارد معدودي كه تغييرات . )23- 46صص (شده در نمودارها و فاقد جنبة تحليلي است 
عنوان علّت تغييرات متغير ديگري ذكر شـده اسـت، صـرفاً مسـتند بـه       يك يا چند متغير به

  . بررسي روند تغييرات متغيرها بوده و فاقد هرگونه تحليل علي يا استناد علمي است
يرات متغيرهـاي اقتصـاد كـالن در سـه فصـل مـذكور بـدون ارائـة مبـاني و          تغي  تحليل

تعريفـي از   53اولين بـار در صـفحة   . هاي مورد پذيرش اثر صورت گرفته است فرض پيش
براسـاس ايـن تعريـف، اقتصـاد مقـاومتي      . اقتصاد مقاومتي بدون ذكر سند ارائه شده اسـت 

نات داخلي و خـارجي طـرف عرضـه و    اقتصادي است كه قادر به كنترل و خنثا كردن نوسا
مقاوم «توان استنباط كرد كه در اين اثر اقتصاد مقاومتي با  از اين قرينه مي. طرف تقاضا باشد

هاي پولي يا مالي در گزارش  در موارد مختلفي از سياست. تعريف شده است» سازي اقتصاد
هـاي   ولي سياست، )25، 14، 13، 10، 7صص (ميان آمده است  وضعيت يا تحليل سخن به

گيري يافت  طور تلويحي نشاني از جهت گاهي به. فرض مورد قبول اثر مشخص نيست پيش
در بحـث از   67بـراي نمونـه، در صـفحه    . شود، ولي از سازواري الزم برخوردار نيست مي

دخالت دولت، تصريح شده است كه سؤال در خصوص اندازة دولـت نيسـت و تأكيـد بـر     
). 67ص (سـازي دولـت اسـت     ونگي دخالت دولت، نه كوچكتوانمندسازي دولت و چگ

مورد تأكيد در فصل اول مبني بر تأييد » نكته كليدي«رسد اين موضع تا حدودي با  نظر مي به
بـراي بازسـازي   » اقتصاد آزاد« به سياست ياقتصاد ي تثبيتها استيس رييتغ» ناپذير اجتناب«

اقتصاد بـازار  «كه  67، يا با مطلب مذكور در صفحه )14ص (اقتصاد پس از جنگ تحميلي 
هاي مورد قبول  فرض در هر حال، هيچگاه پيش. ، سازواري چنداني ندارد»هدف نهايي است

هاي چنداني بـراي   دليل رويكرد توصيفي و غير استداللي اثر، قرينه اثر بيان نشده است؛ و به
  . هاي مذكور در دست نيست فرض بردن به پيش يپ
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  اسالمي يها فرض شيو پ يبا مبان يسازوار 2.3.4
هاي جنـگ، نفـت و تحـريم،     هاي اقتصادي، توجه به تكانه موضوع كتاب، بررسي شاخص

هـاي اقتصـاد مقـاومتي، و     قانون اساسي، بررسي سياست 44هاي كلي اصل  بررسي سياست
هـاي روشـني از توجـه اثـر بـه       زي اقتصاد ايـران همگـي نشـانه   ارائه راهكارهاي مقاوم سا

از اين . برد اهداف جمهوري اسالمي ايران است هاي اسالمي و تالش در جهت پيش ارزش
  .ميزان سازواري اين اثر با مباني و نگرش اسالمي در سطح بسيار بااليي استرو، 

  
  يريگ جهينت ي وبند جمع .5

لي اقتصاد مقاومتي و لزوم تبيين مفهـوم اقتصـاد مقـاومتي و    هاي ك با توجه به ابالغ سياست
تبديل آن به گفتمان رايج، بايد آثار توليد شده در اين حوزه بررسي و نقد شود تا زمينة الزم 

 بـر  تحليلـي « از اين رو، در اين مقاله، كتـاب . براي اصالح ساختار اقتصاد ايران فراهم شود
تـأليف احمـد تشـكيني و    » مقاومتي اقتصاد رويكرد اب ايران در اقتصادي كالن هاي شاخص

بسيار ) تحليل موضوعات اقتصاد(هدف اصلي اثر . اميررضا سوري بررسي و نقد شده است
است؛ و تحليل مطالب در متن اثر نيز نه  )اقتصاد هاي شاخص ليتحل(تر از عنوان اثر  گسترده

تنها بـه گسـتردگي دامنـة موضـوعات كـالن اقتصـاد ايـران نيسـت؛ بلكـه تنهـا برخـي از            
 يفـ يو ك ياثر از لحاظ كم يمحتواگيرد؛ و  هاي كالن مهم اقتصاد ايران را در بر مي شاخص

  .را ندارد كافيانطباق  يبا موضوع مورد بررس
روي جلـد نمـاد و نشـان مشخصـي از اقتصـاد        د كه طـرح بررسي ابعاد شكلي نشان دا

پيشگفتار، مقدمة مؤلف، فهرست جـداول  : اثر فاقد برخي از اجزاء الزم مانند. مقاومتي ندارد
بـدون نيـاز،   )  درصـد  25(جداول در موارد متعـددي  . بندي كلي است و نمودارها، و جمع

قايصي همچون يكسان نبودن تعداد با وجود ن. صورت نمودار نيز تنظيم شده است مجدداً به
و اسـتفادة همزمـان از اعـداد انگليسـي و فارسـي، در      ) درصد كتاب 30(خطوط صفحات 

صـحافي خـوب    آرايي اثر متوسط و كيفيت چاپ و نگاري و صفحه مجموع كيفيت حروف
اثر از وجود برخي از اغالط امالئي، اشكاالت دستور زبـاني و ضـعف در   . شود ارزيابي مي

متن از زبـان علمـي   . برد رنج مي تخصصي ويرايش قواعد عمومي و نگارش اصول رعايت
افـاده درسـت لفـظ بـر معنـا،      : هاي ديگر ماننـد  ساده برخوردار است، اما در برخي از زمينه

رعايت زمان مناسب فعل، و يكسان نبودن ساختار جمالت با ضعف نسبي مواجه اسـت؛ و  
  .شود ارزيابي مي متوسط بودن رسا و روان ميزان نظر از
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پنج  در 1338- 91دورة در  بار كبررسي ابعاد محتوايي اثر نشان داد كه عملكرد اقتصاد ي
هشت مقطـع چهارسـاله    با 1360- 91 بدون ارائة توجيهي در دورة گريمقطع نامنظم و بار د

در  ي مـذكور رهـا يمتغتغييـرات  رونـد   يصورت بررسـ  غالباً به ها ليتحل .شده استتحليل 
 ياسـتناد علمـ   اي يعل ليفاقد تحل ،و ذكر موارد بوده فيتوص در حدو جداول و نمودارها 

بـه نفـت، جنـگ     يدر وابسـتگ  ريـ اخ يهـا  دهـه  يطـ  رانيعمدة اقتصاد اي ها چالش .است
ـ  يهـا  ميو تحـر  يو مـال  يپـول  يكم بازارها عمق ،يور بهره بودن نييپا ،يليتحم  يالمللـ  نيب

نقـش   ينيبـازآفر  ،رانيـ اقتصـاد ا  يزسـا  مقـام ها و  رفع اين چالشبراي . خالصه شده است
كـاهش   ،كسب و كـار  يبهبود فضاي، رقابت يتوسعة فضاي، آزادساز ي،توانمندساز ،دولت
عنـوان   ي بـه و مـال  يپـول  يتوسعة بازارهـا  و ي،خارج هاي هيجذب سرما، به نفت يوابستگ

 اتيـ مكـرراً در ادب  زيـ ن نيـ از ا شيو پ يراهكارها غالباً كل نراهكار معرفي شده است كه اي
مورد بحث قـرار نگرفتـه   نيز  يراهكارها با اقتصاد مقاومت نيآمده است؛ و ارتباط ا ياقتصاد
آراء مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و      قيموضوع و سوابق تحق اتيادب در تحليل مطالب، .است

دليل  بهوآورانه دانست؛ اما ن توان ياثر را نم ي،از نظر نوآور .استنشده و نقد  يبررس گرانيد
مختلـف بـا    يهـا  در دوره راتييـ ارتبـاط رونـد تغ   يو تالش بـرا  ادينسبتاً ز يآمار يبررس

ايـن اثـر را از    ،مينفـت و تحـر   مـت يمانند جنـگ، ق  ييها تكانه قياز طر يمقاومت اقتصاد
 آمـاري  ريو غ يا غالباً ساختار خطابهكه  ياقتصاد مقاومت ةنياز آثار منتشر شده در زم ياريبس

  .كند ، متمايز ميدارند
پوشاني  تفاوت گسترة هدف و عنوان كتاب، هم: هايي مانند از نظر ساختار دروني، نشانه

ها به مقاطع متفاوت بدون توجيـه منطقـي، اسـتفاده از     هاي مورد بررسي، تفكيك دوره دوره
انسـجام منطقـي    هاي اصلي و هاي متفاوت براي تحليل موارد يكسان به نظم عنوان شاخص

چنـين، از لحـاظ اسـتنادات و ارجاعـات،      هم. مطالب اثر تا حدودي خدشه وارد كرده است
رغم اعتبار منابع آماري مورد استفاده، بـراي تبيـين موضـوعات از منـابع معتبـر علمـي        علي
اندازه كافي استفاده نشده است؛ و اثر از لحاظ رعايت امانت، ميزان دقّـت در اسـتنادات و    به
  . دهي مطلوب نيست رجاعات و توجه به اصول منبعا

بـه قرينـه   . هاي مورد پذيرش اثر معلوم نيست فرض از نظر ساختار بروني، مباني و پيش
توان استنباط كرد كه در اين اثر اقتصاد مقاومتي با مقاوم سازي اقتصـاد يكسـان پنداشـته     مي

توان به  ميان آمده است، نمي ي بههاي پولي يا مالي سخن در مواردي كه از سياست. شده است
طـور تلـويحي نشـاني از     گـاهي نيـز بـه   . بـرد  فرض مورد قبـول اثـر پـي    هاي پيش سياست
شـود، ولـي ايـن     سوي دخالت دولت يافـت مـي   گيري به سمت بازار آزاد و گاهي به جهت
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اما از طرفـي ديگـر، عنـوان كتـاب، توجـه بـه       . تمايالت از سازواري الزم برخوردار نيست
قـانون اساسـي و    44هـاي كلـي اصـل     هاي جنگ، نفت و تحريم، و بررسي سياسـت  انهتك

هاي  هاي اقتصاد مقاومتي، و ارائه راهكارهاي مقاوم سازي اقتصاد ايران همگي نشانه سياست
برد اهـداف جمهـوري اسـالمي     هاي اسالمي و تالش براي پيش آشكاري از توجه به ارزش

زواري اين اثر با مباني و نگـرش اسـالمي در سـطح بسـيار     ميزان سااز اين رو، . ايران است
  .بااليي است

عنوان منبع درسي تأليف نشده، اما بـراي اطـالع    منظور استفاده به اين اثر اگرچه اساساً به
فرعي صورت  هاي اقتصاد مقاومتي به هاي اقتصاد ايران و آشنايي با سياست اجمالي از چالش

  .و تكميلي قابل استفاده است
  
  نامه كتاب

  .اميركبير: تهران. ، چاپ دوم)راهكارها –ها  زمينه(اقتصاد مقاومتي ). 1395. (اختري، عباسعلي
  .ايران درسي كتابهاي نشر و شـركت چاپ: تهران .آرايي صفحه اصول و پايـه ).1392. (كامران مهاجر، افشار

هـاي كلـي اقتصـاد     الزامات حقوقي تحقـق سياسـت  ). 1395. (بهادري جهرمي، علي و علي فتاحي زفرقندي
  . پژواك عدالت: تهران. مقاومتي

بـا رويكـرد   (هاي كـالن اقتصـادي در ايـران     تحليلي بر شاخص). 1393. (تشكيني، احمد و امير رضا سوري
  .نور علم: تهران). اقتصاد مقاومتي

. نقــد  ماهيــت معيارهــاي   ســاختار،  مفاهيــم،  شـناخت: اطالعاتـي منابـع نقـد. )1391(. فريبـرز درودي،
  . كتاب خانـه: تهـران

: تهـران . مديريت نظـامي در تحريمـات اقتصـادي و نظـامي    ). 1392. (رادسر، مصطفي و شيرزاد عليپور 
  .فرش سنگ

 - 4 آبـان، شـمارة   كتاب، جهان .كتاب قطع انتخاب و حروف تعيين رسم و راه). 1380. (اخالقي، محمد سيد
   .44- 7 صص ، 133

 كتب( انساني علوم كتب و متون بررسي و نقد پرسشنامة). 1390. (انساني علوم كتب شوراي بررسي متون و
  . http://www.shmoton.ir   )ملي

در نظـام   ياقتصـاد مقـاومت   يكلـ  يهـا  استيتحقق سعوامل موثر بر ). 1394. (قليچ، وهاب و رسول انصاري
، تير ماه، صص رانيا ياسالم يجمهور يبانك مركز يو بانك يپژوهشكده پولي استيس ادداشتي .يبانك
20 -1.  

: تهران .ريمقام معظم رهب يابالغ. يمتواقتصاد مقا يكل يها استيس). 1392. (مجمع تشخيص مصلحت نظام
  .مجمع تشخيص مصلحت نظام



 49   نژاد منصور زراء

 اقتصادهمايش . مقامت اقتصادي ةنقد و تحليل متون خارجي منتشره در زمين). 1395. (ميرجليلي، سيد حسين
، ژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي    پ: تهران. 1395تيرماه  24پنجشنبه . عمل و اقدام مقاومتي؛

   .انساني علوم كتب و متون بررسي شوراي اقتصاد گروه
  .دفتر نشر معارف: تهران. سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتي). 1395. (يلنوده فراهاني، اسماع

  
Zaman, Gh., Vasile, V. (2014). Conceptual framework of economic resilience and vulnerability 

at national and regional levels. Romanian Journal of Economics, No. 2, pp. 5-18. 
 


