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  گريد روايتبه  اقتصادنقد كتاب بررسي و 

  *وحيد مقدم
  **هادي اميري

  چكيده
تـأليفي و   هـاي  بانـژاد از معـدود كتـ    تـأليف موسـي غنـي    گـر يد تيروا به اقتصادكتاب 
اين كتاب با نثري روان و محتوايي تأثيرگذار و بـا يـك    .خوان به زبان فارسي است خوش
اسـت. كتـاب   درك است، نوشته شـده   گيري فكري خاص، كه از عنوان آن نيز قابل جهت
از توماس آكوئيني تا داگالس  ،شده شناخته تر چه مشهور چه كم ،را اقتصاددان نوزده ةانديش

. نويسنده مطابق ذوق فكري خود با رويكرد اتريشي كند بررسي ميو بوكانان  ،نورث، كوز
ها با  فكري آن ياه ها و تعارض راهي كردن هم اين اقتصاددانان و پررنگ ةبه خوانش انديش

تـر مناسـب آشـنايان بـا دانـش اقتصـاد و تـاريخ         ين مكتب پرداخته اسـت. كتـاب بـيش   ا
هـدف   ،حـال  . درعـين شوددرسي محسوب  يتواند كتاب هاي اقتصادي است و نمي انديشه

و آشـناكردن مخاطبـان بـا رئـوس      اسـت  هاي اقتصادي نبوده لف ورود به عمق انديشهؤم
نظام ليبرالي مـدنظر   ةها در خيم قرارگرفتن آن ةشده و نحو ترشناخته اقتصاددانان كم ةانديش

و كينز  ،چون آدام اسميت، ماركس معرفي افكار انديشمندان بنام اقتصادي هم ةاست. دربار
هـاي آنـان در    و در عيارسنجي ارزش انديشه است داوري شده گيري ارزشءنيز دچار سو

داين نقـدها، كتـاب   بستر زمان خود و پيشرفت دانش اقتصاد چندان موفق نيسـت. بـاوجو  
ثر در ؤبزرگـي از اقتصـاددانان مـ    ةهاي دسـت  گر انديشه يك متن تأثيرگذار و روشن منزلة  به

  اقتصادي ايران مطرح است. اريذگ سياست
  .اقتصادي ةنژاد، مكتب اقتصاد اتريشي، تاريخ انديش نقد كتاب، موسي غني ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
 ينياز مهمـ  اقتصادي يكي از موضوعات مهم در آموزش اقتصاد و پيش ةتوجه به سير انديش

اقتصـادداني كـه سـير     ،علـت هاي اقتصادي اسـت و بـه همـين     شناسي انديشه براي جريان
  1.چند اقتصاددان گذشته است ةداند درحقيقت برد هاي اقتصادي را نمي انديشه

و بـا كـاوش آثـار پيشـينيان     اقتصاددانان مختلفي در اين زمينه به تحقيق مشغول هستند 
 ئـة و ارا ،هـاي مغفـول آنـان    اقتصـادي، يـافتن انديشـه    ةدنبال بررسي سهم آنان در انديش به

اي علـم اقتصـاد    هاي آنان هستند. هرچند با ورود ترجمه هاي نو از انديشه خوانش و روايت
رفـت و  درسـي تقليـدي آن قـرار گ    ةهاي اقتصادي نيز در برنامـ  به ايران درس سير انديشه

نتوانسـت بـا   اما اي و تأليفي اين حوزه نيز در بازار عرضه شد،  هاي ترجمه خيلي زود كتاب
هـاي تـأليفي سـير     كتـاب  ،عـالوه  هاي اقتصاد مثل خرد و كالن رقابت كنـد. بـه   ر حوزهگيد

هاي اقتصاد خـرد و كـالن را گرفتنـد كـه تمـايز بـين سـير         بوي مدلو ها چنان رنگ انديشه
مهـم ايـن امـر غفلـت از مباحـث       علـت تصاد خرد و كالن مشكل شد. يـك  ها و اق انديشه
هاي اقتصـادي اسـت.    ي اقتصادي ضمن توجه به سير انديشهختشنا ي و روشختشنا معرفت

هاي اقتصادي با ابـزار مناسـب خـود بررسـي شـود،       طبيعي است كه اگر قرار نباشد انديشه
شود، ارائه شـود.   خرد و كالن طرح مي اقتصادي به همان صورتي كه در ةناچار بايد نظري به

اقتصـاد   ةاي اقتصادي مورد واكاوي قرار گيرد، نيازي به تكرار نظري اما اگر قرار باشد انديشه
علـم و تـاريخ علـم     ةهاي اقتصادي با نگاه فلسف خرد و كالن نبود و درعوض، سير انديشه

  گرفت. مي موردبررسي قرار
جاكـه نگارنـدگان    هاي اقتصادي در ايران، تـاآن  نديشهاي و تأليفي سير ا ترجمه هاي باكت

اي بايـد بـه    ترجمـه  هاي باتر از انگشتان دو دست نيست، كه از كت اطالع دارند، چندان بيش
)، رابينـز  1375)، شـومپيتر ( 1374( ديگران)، ايسينگ و 1381)، ژيد و ريست (1375بالگ (

)، 1376تأليفي بايـد بـه قـديري اصـلي (     هاي با) و از كت1391و سميوئلز و مدما ( ،)1384(
) اشاره 1391نژاد ( و غني ،)1389(و چنگي آشتياني )، غفاري 1389)، دادگر (1386تفضلي (

هـا بايـد بـه     آن ة(كـه ازجملـ   علـت اي بـه هـر    ترجمـه  هـاي  باكتـ  ةكرد. از اين ميان، عمد
ند، ازجمله رابينز، بالگ، ا اي اشاره كرد) چندان با اقبال مواجه نشده بودن متن ترجمه غيرروان
اند، تنها استثنا كتاب ژيد و ريست است كه  در يك نوبت چاپ شده فقط و شومپيتر ،ايسينگ

 منزلـة  هاي معتبر بـه  و در برخي از دانشگاه است بوده 1395آخرين چاپ آن مربوط به سال 
و  سـادگي مـتن   علت تأليفي فارسي به هاي باكت ،كتاب درسي تدريس شده است. درعوض



 187   گريد به روايت اقتصادنقد كتاب بررسي و 

كنـد، بارهـا    تكرار مباحث اقتصاد خرد و كالن، كه كار استاد و دانشجو را راحـت مـي   گاهي
ـ  اند و غرض اصلي از تأليف آن تجديدچاپ شده كتـاب درسـي بـوده     منزلـة  هها نيز معرفي ب

كه نه بـا غـرض    2) دانست1391نژاد ( است. در اين ميان يكي از استثنائات را بايد كتاب غني
كتاب با مباحث  ةصرف است. آشنايي نويسند ةدرسي تأليف شده و نه ترجم تبديل به كتاب
موجـود كـه    ياهـ  ، اين كتاب از تأليفاست شده باعثي علم اقتصاد ختشنا معرفتي و روش

و  بگيـرد هـاي اقتصـادي، فاصـله     تر كتاب اقتصاد خرد و كالن هستند و نه سير انديشـه  بيش
نگارنـده  و  شـته شـده اسـت   حاضر با چنين هدفي نگا ةد. مقالشته باشارزش نقدشدن را دار

ابتدا نويسنده و  ،كند ابعاد مختلف اين اثر را موردواكاوي قرار دهد. براي اين منظور تالش مي
  گيرد. شكلي و محتوايي موردنقد قرار مي ةو كتاب از دو جنب شود ميسپس كتاب معرفي 

  
  كتاب ة. معرفي نويسنده و چكيد2

  همعرفي نويسند 1.2
داري از  كارشناسـي حسـاب   ةآموختـ  تبريز و دانـش  1330نژاد اهري متولد سال  موسي غني

و بـا عزيمـت بـه     دهد ميعالقه به دانش اقتصاد تغيير رشته  علت دانشگاه تهران است كه به
اقتصـاد توسـعه از دانشـگاه     ةفرانسه مدارك كارشناسي ارشـد و دكتـري خـود را در رشـت    

شناسـي اقتصـاد نيـز     تحصـيل در معرفـت   ةداراي سـابق  ،چنين م. هكند ميسوربون دريافت 
ها در دو دانشگاه صنعت نفت و صنعتي شريف بـه تـدريس اشـتغال داشـته      و سالاهست. 

د يـ و تـاريخ عقا  ،شناسـي  هـاي فلسـفه، معرفـت    تر در حوزه و بيشااست. عالئق پژوهشي 
شده است. ايشان را بايد  درقالب مصاحبه و كتاب منتشر شآثار ةاقتصادي قرار دارد و عمد

كردن آن ندارد و  مدافعان پرشور اقتصاد اتريشي در كشور دانست كه ابايي هم از پنهان وجز
ويژه ليبراليسم اقتصادي و تبيين  به ،هاي اين مكتب دنبال ترويج آموزه در آثار مختلف خود به

انديشمندان مكتب اتريش هاي آن است. از ميان  مشكالت اقتصاد ايران براساس دستورالعمل
 آزادي و گـذاري  قانون قانون،يعني  ،واترين و آخرين اثر  زيادي دارد و مهم ةبه هايك عالق

  ده است.كررا ترجمه 
  
  معرفي اثر 2.2

صفحه  255در  1394و سپس در سال  1391ابتدا در سال  ديگر روايت به اقتصادكتاب 
را بررسـي   انديشـمند اقتصـادي   نـوزده چاپ و منتشر شده است. اين كتـاب تفكـرات   
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تـا انديشـمندان    ،، از توماس آكوئيني، انديشمند مدرسي قـرن سـيزدهم مـيالدي   كند مي
اقتصـاددانان اخيـراً    ازجملـه گـري نـورث و هرنانـدو دسـوتو و      ،معاصر در قيد حيات

گفتـار بيـان    كه پيش چنان و ماري رتبارد. آن ،چون بوكانان، داگالس نورث هم ،درگذشته
تحليلـي   ةها در ضـميم  مقاالتي است كه ويرايش نخست آن مجموعه«كند، اين كتاب  مي

 »منتشـر شـده اسـت    1387تـا   1383هـاي   سـال  ةدر فاصل اقتصاد دنياي ةروزنام ةماهان
هاي اقتصادي يا بر محور مكاتب فكري يا بـر   ). معموالً تاريخ انديشه9 :1391نژاد  غني(

تر و رويكـرد دوم   شود. رويكرد اول عمومي تفكران بزرگ نوشته ميهاي م محور انديشه
چون نويسـنده   اين،شود، البته رويكردهاي تركيبي هم وجود دارد. باوجود تر ديده مي كم
گفتـار   رايج نيست، رويكرد سومي را برگزيده كه در پيش ةشيو د بهيدنبال آموزش عقا به

تـر در   ن و نماينـدگان مكـاتبي كـه كـم    معرفـي متفكـرا   ،صراحتاً بيان شـده اسـت: اول  
و  ؛ازجمله باستيا، كانتيون، و سـاموئل بيلـي   ،اند هاي فارسي موردتوجه قرار گرفته نوشته
و كينز. ايـن مطلـب    ،بازخواني متفاوت انديشمندان شهيري چون اسميت، ماركس دوم،

رد صـرفاً  شده براي كتاب نيز معلوم است كه نويسـنده بنـا نـدا    تاحدي از عنوان انتخاب
هاي اقتصادي بازنويسي كند. براي نيل به اين هدف، نويسنده  از انديشه را رسمي يروايت

هاي يـك متفكـر براسـاس     و با طرح رئوس انديشهاست هايي را پذيرفته  از پيش آموزه
را نقـد   هـا  صورت ضمني و بـدون ورود علمـي عميـق آن    هصراحت يا ب ها به اين آموزه

عـد علمـي چنـدان موضـوعيتي     شـود كـه در نقـد حاضـر ب     مـي  . اين امر موجبكند مي
  باشد. نداشته

  
  اثر ةچكيد 3.2

شـود   جاي آن تـالش مـي   هكردن اين كتاب عمالً ناممكن است، ب كه خالصه به آن باتوجه
  خطوط كلي اثر بيان شود، اگرچه انجام اين كار در چند پاراگراف نيز عمالً دشوار است:

فراخـور تفكـرات اقتصـاددان     بـه  نويسنده با پذيرش اين نظريـه و  ارزش ذهني: ةنظري
ه و انديشمندان معتقد ب است ارزش كار مقابله كرده ةموردبررسي، در فصول مختلف با نظري

ذهنـي   ةنظريـ  ،و درعـوض  اسـت  دهكـر ن را متهم به انحراف دانش اقتصاد از مسير خود آ
هـاي   كـه در بررسـي انديشـه    د. چنانكن ارزش را دستاورد بزرگ اقتصاد مدرن محسوب مي

هـاي او بحثـي    ر انديشـه گـ يدسـتايد و از   و را مـي اارزش ذهنـي   ةماً نظريـ ئگري نورث دا
  3.آورد نمي  ميان به
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ها در تخصيص منابع و انتقـاد از دخالـت دولـت در بـازار:      اهميت مكانيسم قيمت
حتـي بـيش از خـود آدام    شدن اهميت بسيار براي دست نـامرئي (احتمـاالً    نويسنده با قائل

هـاي از نـوع    كند كه در تجربه نيز سياسـت  و بيان مي است اسميت) به اقتصاد كينزي تاخته
. ه اسـت نيـاورد   بـار  و نتـايج موردانتظـار را بـه   است موجب ركود تورمي شده  فقطكينزي 
ا هـا يـ   ديدن سازوكار قيمت دولت بايد از هر نوع دخالتي در بازار كه موجب آسيب بنابراين
  شود، بپرهيزد. هاي نسبي مي شدن قيمت مغشوش

ـــ   اهميت رقابت اقتصادي و تأكيد بر آزادي فـردي در ابعـاد مختلـف سياسـي    
شود، رقابت در بازار است كه از  اقتصادي مي ةچه موجب توسع در درازمدت آناقتصادي: 

ي شدن حقوق مالكيت و حفاظت از آن توسـط دولـت و آزادي انتخـاب فـرد     طريق محترم
كتاب و  183تا  173 ةصفح در آيد. نمود بارز اين ديدگاه ضمن معرفي پيتر بوئر مي  دست به

  شود. كتاب مشاهده مي 193تا  185 ةصفح در معرفي هرناندو دسوتو
ـ  اقتصاد و بازيگران اصلي نظام بازار، به ةكارآفرينان موتور محرك نقش كارآفرينان:  ةمثاب

يك نظام خودگردان، هستند كه در تعقيب سود شخصي خود موجب ايجاد نتايج اجتماعي 
  شوند. كنند، مي زماني كه دولت در بازار دخالت مي در مقايسه بابهتري 

بـر نقـادي علمـي     هاي خـود را عـالوه   نويسنده يكي از رسالت مبارزه با سوسياليسم:
ريـزي مركـزي    آور برنامه ادن نتايج تأسفد ها و نشان سوسياليسم، مبارزه در سطح سياست

در كشورهاي كمونيستي كه هم موجب سلب آزادي فردي و هـم كـاهش ثـروت جامعـه     
  داند. شود مي مي

هـاي   مدار يا كمـك  اي دولت هاي توسعه سياست هاي اقتصاد توسعه: مخالفت با نظريه
زدن بـه   شـدن زنـدگي اقتصـادي، لطمـه     سياسـي «موجـب   فقطخارجي به كشورهاي فقير، 

و نهايتاً ناكامي اكثريت مردم در رسـيدن بـه رونـق اقتصـادي و رفـاه در       ،هاي فردي آزادي
  ).180همان: ( »شود درازمدت مي

 ةمنزل قيمت فاحش و انحصاري) و بهره (به ةمنزل نويسنده با تفكيك ربا (به دفاع از بهره:
چراكه توسط  ؛داند الح جامعه ميقيمت رقابتي)، اولي را ناعادالنه و دومي را عادالنه و به ص

  شود. منابع، تعيين مي ةنظام كاراي تخصيص بهين ةمثاب بازار، به
  

  . نقد كتاب3
اثري و  نقدهاي درون ،اساسآن  و بر است براي نقد كتاب ابتدا پارادايم مبنايي اثر بيان شده

  شوند. ميشود، سپس نقدهاي شكلي (ويرايشي، نگارشي، ...) ذكر  اثري مطرح مي برون
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  پارادايم مبنايي اثر 1.3
ايـن   كـه  رسـد  مـي   نظـر  داند، به به مكتب اتريشي مي كه نويسنده خود را متعلق به آن باتوجه

ابتـدا   ،منظور بررسي باشد. بدين فرضيه كه كتاب هم با همين رويكرد نوشته شده باشد، قابل
لي اقتصـاد اتريشـي را   اصـ  ة) ده گـزار Boettkeشوند. بوتكه ( اصول مكتب اتريشي بيان مي

نظـم بـازار اساسـاً     ةمطالعـ  .2كننـد؛   افراد انتخاب مي فقط .1كند:  صورت زير معرفي مي به
واقعيات علـوم   .3افتد؛  ها مبادله اتفاق مي درمورد رفتار مبادله و نهادهايي است كه درون آن

ها ذهنـي   و هزينه مطلوبيت .4انديشند و باور دارند؛  هايي هستند كه مردم مي اجتماعي همان
جويي در اطالعات موردنياز مردم براي پـردازش در   ها موجب صرفه نظام قيمت .5هستند؛ 

 ةتملك خصوصي ابزار توليد، شـرط الزم بـراي محاسـب    .6شود؛  شان مي گيري زمان تصميم
پول خنثي نيسـت؛   .8يند كشف كارآفريني است؛ ابازار رقابتي فر .7ي اقتصادي است؛ يعقال

هاي چندگانـه دارنـد و بايـد     گوني است كه مشخصه ختار سرمايه شامل كاالهاي ناهمسا .9
طراحـي   ةكنش انساني هستند، امـا نتيجـ   ةنهادهاي اجتماعي اغلب نتيج .10تراز شوند؛  هم

  .)Martin 2015: 27( انساني نيستند
بر اين اصول اسـت و   گفته شد، تاحدزيادي منطبق 3- 2خطوط كلي كتاب كه در بخش 

تا درقالـب ايـن    است دهكرمعتقد به مكتب اتريشي تالش  ةآن است كه نويسند ةدهند نشان
گـذاري و عمـل    سياسـت  ةلحاظ نظري و هم در عرص كتاب درستي عقايد اتريشي را هم به
ها مشـهود اسـت.    ويژه اقتصاددانان توسعه، اين تالش به ،نشان دهد. در انتخاب اقتصاددانان

اقتصـاد بـه روايـت    «كند و حتي عنوان هم صرفاً  مطلبي اذعان نمي گاه به چنين اگرچه هيچ
رسـد   مـي   نظـر  شود، كـه بـه   ، تصريح به چيستي آن روايت نمياست انتخاب شده »ديگر

اقتصاد بـه  «توانست اين باشد:  عنوان اصلي كتاب مي بنابراينهمان روايت اتريشي باشد. 
آن ابـا كـرده اسـت. مـاري رتبـارد،      هردليـل نويسـنده از تصـريح     ، كه به»روايت اتريشي

 ةاتريشي، نيز بـا اتخـاذ همـين رويكـرد بـه بـازخواني تـاريخ انديشـ         ةاقتصاددان برجست
 يشـي انـداز اتر  از چشـم  ياقتصـاد  ةانديشـ  تـاريخ عنـوان   اقتصادي در كتابي دوجلدي با

  ).Rothbard 1995پرداخته است (
  
  اثري نقد درون 2.3

و براسـاس آن محتـواي اثـر     اسـت  كتاب تلقي به قبول شده ةدر اين نوع نقد تفكر نويسند
  شود: مي بررسي درادامهگيرد كه  موردنقد قرار مي
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و خلـط  اداران  طـرف  ةو انديشـ انديشـمند موردبررسـي    ةدر برخي موارد بين انديش .1
هـا   هـاي توميسـت   هاي توماس آكوئيني به انديشـه  صورت گرفته است. مثالً در بيان انديشه

بلكـه   ،شده است. اين كار در صورتي موجه است كه تـاريخ عقايـد نـه انديشـمندان    اشاره 
صـورت   . همـين اشـكال بـه   بررسـي كنـد  مكتب اسكوالسـتيك)   (مثالً را مكاتب اقتصادي

ات از اقتصاد كينـزي سـخن گفتـه    كرّ شودكه نويسنده به تر در فصل كينز مشاهده مي اساسي
معنـاي   كينز و بيان آن درقالب اقتصاد كينزي به يمعمو ةينظراست. لزوماً برداشت از كتاب 

ها برداشت ديگري از مباني فكري  ها برخالف كينزي كينزي اكه پس كينز نيست، چنان ةانديش
اين نقد به فصل مـاركس نيـز وارد اسـت.    دانند.  تر آن مي واقعي ةكينز دارند و خود را نسخ

اي يك انديشمند را از آراي پيروان مكتـب  معتبر تاريخ عقايد اقتصادي معموالً آر هاي باكت
و پس از طرح مفصل  فصل ماركسمثالً رنكاليا آراي ماركسيسم را در آخر  ؛كنند و جدا ميا

 ةروست كه انديشمندان حـوز  . شايد ازهمين)Roncaglia 2005: 5( كند آراي ماركس بيان مي
 ةاستفاده كننـد. اسـتفاد   4اول تر از منابع دست دهند بيش هاي اقتصادي ترجيح مي سير انديشه

هاي اقتصـادي   سير انديشه هاي بادر اين كتاب در مقايسه با كت 5محدود از منابع دست اول
از انديشمندان تاحدي بـه  را ) روايت نويسنده 1391استاندارد نظير كتاب سميوئلز و مدما (

  برداشت شخصي نزديك كرده است.
 اين،باوجود .دننوعي خودبسنده باش و به مكمل هميك كتاب بايد  هاي مختلف بخش. 2

هاسـت و   بـا آن ذهنـي  آشـنايي  فاقـد  شود كه  با مباحثي مواجه مي در برخي موارد خواننده
است. مثالً درحالي از مخالفـت شـديد    گذاشتهنويسنده هم آن را بدون توضيح حال  درعين

رقبـال چيسـتي آن   كه هيچ توضيحي د شود گفته ميكانتيون با سيستم بانكي جان الو سخن 
را بـدون هـيچ    »آنـاركو « ةواژ 249 ة. يـا در صـفح  )33 :1391نـژاد   غنـي ارائه نشده است (

  كند. توضيحي در متن رها مي
هـاي زنجيـر بـه     چـون دانـه   ها بايد هم هاي اقتصادي، انديشه در كتاب تاريخ انديشه .3
 بياناقتصادي  ةانديشبايد نقش هر متفكر در تاريخ ديگر متصل شوند، به اين معني كه  يك
و بر چه كساني تأثير گذاشته است، روشـن   است كه از چه كساني تأثير پذيرفته اين و ودش

بـين   اي توانـد ارتبـاط چنـدان منطقـي     گونه نيست و خواننـده نمـي   شود. كتاب حاضر اين
اند، م شده پيدا كند. حتي از منطق انتخاب اين انديشمندان نيز ناآگاه مي انديشمندان انتخاب

هـا را بـا انديشـمندان ديگـري      كه ممكـن بـود مؤلـف ديگـري حـداقل نيمـي از آن       چنان
  .كندگزين  جاي
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، كـه  شـود  روند، نوعي پختگي در بيان مطالب ديـده مـي   كه مقاالت جلو مي چنان هم. 4
زندگي متفكـر   ةدورعمدتاً فاقد . مثالً مقاالت ابتدايي مؤلف است ةافزايش تجرب ةدهند نشان

اما اين نقيصه در مقـاالت انتهـايي   ست، واهاي  اي از انديشه و خالصهتولد و فوت) (تاريخ 
  شود. هرچند باز هم كامالً رفع نميشود،  تر ديده مي كم

  
  اثري نقد برون 3.3

  گيرد: هاي اقتصادي موردنقد قرار مي در اين قسمت رويكرد نويسنده در بيان انديشه
ديـدگاه خـود در    نكـردن  نويسنده را بايـد تصـريح  ترين نقدهاي وارد به  يكي از مهم. 1

ها و نه تأمـل در   تر مناسب مرور انديشه جاكه اين كتاب بيش ها دانست. ازآن خوانش انديشه
گذاشتن عنوان وجهي ندارد و شايد تصريح نويسنده بر خـوانش خـود،    هاست، مبهم انديشه

  شد. تر مي ادگي ذهني بيششدن تكليف خواننده با متن و ورود به متن با آم موجب روشن
شود، اگر خواننده هـم ايـن    اقتصادداني اتريشي شناخته مي درجايگاهاگرچه نويسنده  .2

فصـول مربـوط بـه     بـا خوانـدن  ها آشنا باشـد،   هاي اتريشي با انديشه فقطمطلب را نداند و 
ايـن   كـه  چنـان  برد. هـم  به اين واقعيت پي ميخوبي  بارد بهتو ر ،ماركس، فون ميزس، هايك

طرفي علمي آن است كـه   كه اقتضاي بي درحالي. شود مي در فصل كينز نيز مشاهده واقعيت
  آور بپرهيزد. مهابا و تمجيدهاي اعجاب نويسنده از نقدهاي بي

سياسي عليـه ماركسيسـم نوشـته     ةتر شبيه به يك بياني نويسنده فصل ماركس را بيش .3
تأثير هگـل ...   او تحت«)، 91همان: ( »ي استماركس مدع«عباراتي نظير  باات كرّ است و به
اشـتباه مهلـك مـاركس در    «)، 92همان: ( »اعتنايي ماركس به ... بي«)، همان( »شود مدعي مي

پـس از ايـن   . كنـد  را توصـيف مـي  هاي مـاركس   ) انديشه93همان: ( »هاي اقتصادي تحليل
بار و مهلك  اين همه آفات زيان علت شود كه از زبان نويسنده ا خواننده متوقع ميه توصيف
 زم بـه بيـان  لـ نويسنده خـود را م شود كه  ماركس را بفهمد، اما خيلي زود متوجه مي ةانديش
اوالً با استفاده  منظور،داند. براي اين  ها در سطح نظري نمي ماركس و نقادي آن ةانديش دقيق

ازديدگاه ماركس، «چراكه  ؛آورد مي  حساب بهو را خارج از علم اقتصاد اهاي ماركس  از گفته
عنوان بـديل (آلترنـاتيو) علـم     داري نيست، بلكه به گزين نظام سرمايه سوسياليسم صرفاً جاي
 ةبا استفاده از تجربيات جهان كمونيستي انديشـ  ،) و ثانيا92ً همان:( »اقتصاد نيز مطرح است

درست رهبران چـين از   فهم ة. مثالً رفتن چين به سمت اقتصاد بازار را نتيجكند را رد ميو ا
يعنـي   ،تئوريـك مـاركس   ةتـرين پـروژ   بـزرگ «دانـد:   هاي ماركسيستي مي نادرستي انديشه
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داري و فروپاشي محتـوم آن، آشـكارا    ناپذير نظام سرمايه هاي دروني آشتي دادن تناقض نشان
بار سوسياليسـم واقعـاً    تلخ و مرگ ةخورده است. واقعيات تاريخي و تجرب اي شكست پروژه

بودن سوسياليسم را در عمـل   موجود در روسيه و ديگر كشورها، ناكارآمدي و حتي ناممكن
  »نشان داد.
كـه گفتـه    گونه اتريشي است كه همان ةماركس توجه خاص به انديش ةمقابل انديش ةنقط

ــر اســت. ايــن واقعيــت هــم از حجــم مطالــب    ةدهنــد شــد، تشــكيل زيربنــاي فكــري اث
كاررفتـه در توصـيف تفكـر اتريشـي      از عبارات بـه  گاهيهم ها و  نه آشده ب داده اختصاص

 و صفحه به هايك اختصاص يافته اسـت  هجدهصفحه به فون ميزس و  ده هويداست. مثالً
 نـوزده انتخاب سـاموئل بيلـي، يكـي از     ،رسد مي  نظر صفحه است. به پنجيك ها ة نام زندگي

ش مطلـق صـورت گرفتـه اسـت.     ارز ةو از نظريانقد  علت انديشمند موردبررسي، عمدتاً به
بـرد نيـز    مـي   كار مريكا، بهاو براي رتبارد، از اقتصاددانان مهم مكتب اتريش در اجمالتي كه 

او با تشريح مباني فلسفي ... بناي باشكوهي از تئـوري اقتصـادي را در   «انگيز است:  اعجاب
بـوئر بـه نظـام    بنـدي   پـاي  182 ة). در صـفح 235 همـان: ( »ريـزد  دفاع از بازار آزاد پي مي

دانـد   مي »بندي وي به رفتار اخالقي حاكي از پاي«داري را تعهد او به تفكر روشن و  سرمايه
اش  هـاي همتايـان دانشـگاهي    ) پيتر بـوئر را افشـاگر دروغ  174 همان:و به نقل از بوكانان (

 »كـاربردي اقتصـادي   ةكـاري از يـك مطالعـ    شـاه «فريقا ا ةدربار را واو مطالعات  6خواند مي
ابعـاد آن ازجملـه    ةفريدمن از مدافعان پرشور آزادي در هم«جاكه  ). آن175 همان:داند ( مي

كند كه فريدمن مشاور اقتصـادي   شود، فراموش مي ) معرفي مي169 همان:(» آزادي سياسي
بـراي دفـاع    يجاكه نظرات آنارشيستي رتبارد جاي شيلي هم بوده است. آن پينوشه ديكتاتور

كردن دولت و واداركردن آن به تبعيت از  راه هدفي جز سربه« شود مدعي مي گذارد باقي نمي
  ).239همان: ( »حكومت قانون ندارد

دانستن جامعه از طبقـات متفـاوت    كند كه با متشكل نويسنده آدام اسميت را متهم مي .4
سوسياليسـتي   ةبراي نظريـ  را كار، مواد الزمــ  ارزش ةداراي منافع متعارض و دفاع از نظري

هاي ماركس بـراي توضـيح    نظري استدالل ةترين پاي مهم«چراكه  است؛ ماركس فراهم كرده
تري از تئـوري   پيچيده ةچيزي جز نسخ ،داري و نهايتاً تئوري استثمار او درواقع نظام سرمايه

كه در هنگـام طـرح يـك     باوجودآن 7».ها (اسميت و ريكاردو) نيست كار كالسيكــ  ارزش
سرعت و قبل از طرح دقيـق آن و حتـي بسـتر تكـوين آن انديشـه       نبايد بهنويسنده  انديشه

دهـد.   ات اين كار را در كتـاب انجـام مـي   كرّ ، بهقضاوت كنددرمورد درستي يا نادرستي آن 
 ةهمانند اسالف خود يكي از وظايف خود را مقابلدر قامت يك اتريشي پرشور و نويسنده 
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از  نقـل  بهمعرفي ماركس داند. در جاي ديگري در فصل  هاي ماركسيستي مي شديد با انديشه
 ةنظريـ  علـت  نشـده)، اسـميت بـه    ذكرها هم  اقتصادي (كه نام آن ةبرخي از مورخان انديش

سـاله  صد ةدر طول يك دور تشكردن علم اقتصاد از مسير درس ارزش خود مسئول منحرف
  8.شود معرفي مي

گرفتن از مفهوم قيمت عادالنه،  كند با كمك كتاب در فصل آكوئيني تالش مي ةنويسند .5
 منزلـة  پول به ةقيمت غيرعادالنه (غبن فاحش) در شرايط غيرانحصاري و بهر منزلة بين ربا به

كنـد   بيـان مـي   كـه وود  چنان هم .قيمت عادالنه در بازارهاي متعارف رقابتي تمايز قائل شود
ها گرفتن اضافه  مدرسيان هستند و آن ةبحث كامالً متفاوت در انديشقيمت عادالنه و ربا دو 

كه چگونـه   . اين)Wood 2004: 159( دندان (هر نوع اضافه) را در بازپرداخت وام ناعادالنه مي
هـاي ايـن فصـل كـامالً مـبهم اسـت.        مدرسيان بين ربا و بهره تفكيك قائل شدند در نوشته

يعني پيوس هشتم  ،توسط دو پاپ كليسارا ربا و بهره ايز كند تم نويسنده تالش مي ،عالوه به
 پـنج  از هـا بـيش   كه بين آن هاي آكوئيناس گره بزند، درحالي و گرگوري شانزدهم به انديشه

درمـورد   را نظر خـود كرده است  تالشدر ديگر آثار خود . نويسنده وجود داردقرن فاصله 
كـه در هـيچ    درحالي ،9ندكاسالمي و فقها نيز تئوريزه  ةبهره و ربا براي جامعماهوي تفاوت 

صورت نگرفته است. بـه   يزياد تفكيكرباي و (يا بهره) كجاي فقه اسالمي بين رباي اندك 
ـ   علت،همين  بـراي آگـاهي   رو شـد (  هاين تالش با واكنش شديد اقتصاددانان مسـلمان روب
  ).1384نژاد و موسويان  به غني تر درمورد اين بحث، بنگريد بيش
ـ هـا ارا  در مواردي ادعاهاي نويسنده كه اغلب ضمن بررسـي انديشـه   .6  اسـت  ه شـده ئ

هاي اين فرد  شود و معلوم نيست اين ادعاها چگونه از انديشه موجب سردرگمي خواننده مي
ادعـا   89 ةدر صـفح  شود. مثالً هاي كدام انديشمند نقل مي يا از انديشه است استخراج شده

تنها موجب گسترش فقر و تضاد طبقاتي نشده، بلكـه   داري نه سرمايه ةتوسع«است كه شده 
» .هـاي درآمـدي در كـل كـاهش يافتـه اسـت       اي فقر و نيز شكاف برعكس با چنين توسعه

توان  مي ،درواقع«كه  و در انتهاي فصل مربوط به فريدمن ادعا شده 170 ةدر صفح ،چنين هم
شده بر ضد نظام بازار آزاد از اعتقادنداشتن به  هاي مطرح اصلي اكثر استدالل ةگفت كه انگيز

  10»گيرد. نفس آزادي نشئت مي
به يـك كشـف   تواند  كند كه مي قدر سطحي مطرح مي هاي كينز را آن نويسنده ديدگاه .7

عمـومي دسـت    ةاي در كتاب نظريـ  بزرگ و آن هم خلط كينز بين پول و تجهيزات سرمايه
هاي پـولي را در   بودن سياست كه نويسنده ظاهراً خنثي ). جالب آن109: 1391نژاد  غنييابد (

پـول   ةافـزايش عرضـ  «كند  و از قول كينز ادعا مي است دستگاه تحليلي كينز فراموش كرده
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كه در بخش ديگري از  ). حال آنهمان(» ساز باشد يابي سرمايه چاره تواند براي مشكل كم مي
داند و نه عرضه  مربوط به بازار پول مي كه كينز نرخ بهره را است فصل نويسنده اشاره كرده

كينـز تفـاوت ميـان پـول و     توان پـذيرفت كـه    ). چگونه مي106همان: ( و تقاضاي سرمايه
  .داند اي را نمي تجهيزات سرمايه

  
  مشكالت مربوط به منابع و ارجاعات 4.3
نويسـنده در برخـي از   دهي از نقـدهاي مهـم كتـاب اسـت.      استفاده از منابع و ارجاع ةنحو
آن  ةو ترجمـ  است از يك منبع اصلي بهره برده ــ جاكه نگارندگان دريافتند تاآن ــ ها فصل

صـورت تكميلـي اسـتفاده كـرده      و از مقاالت ديگر به است خود قرار داده ةرا اساس نوشت
) داگـالس نـورث  (مانند است راني نوبل آن انديشمند بوده  كه آن منبع سخن است. درجايي

همين متفكر، تحوالت بعـدي   ددرمور. ازجمله شده استهايي  آسيباين كار موجب بروز 
و پس از دريافت اين جـايزه شـاهد تطـوراتي    ا ةو مغفول مانده است، چراكه انديشا ةانديش
و ا ةفصل معرفـي ناقصـي از انديشـ   اين  . بنابراين)1388اقدم  (مهدوي و نصيري است بوده

  ارائه كرده است.
هسـتند كـه برخـي از    منابع دست دوم گفته، منابع تكميلي هم عموماً  اشكال پيشجز  هب
 ،مـروري دارنـد   ةتر جنب بيشو برخي نيز  نيستندچندان معتبر  ،چون منابع اينترنتي هم ،ها آن
 ة) يا منابعي كه براي معرفـي انديشـ  241 :1391نژاد  غنيراكول در معرفي رتبارد ( ةمقال مثل

تر به آثار خود نويسنده رجوع كـرده   شده است. برخالف سنت رايج، نويسنده كم ذكركوز 
روايت ديگري از اقتصاد آسيب وارده كرده اسـت،   ةاست. اين امر به تالش ايشان براي ارائ

خـوانش  و ادعـاي  اسـت  شـده  ر مورخان اقتصادي گيدو به روايت اچراكه موجب اتكاي 
اقتصـادي بـر    ةترين مورخان انديشـ  برخي از مهم« :مثالً ؛نمايد ميباورپذير تر  متفاوت را كم

آغـازي در   ةنقطـ  ،قيمت عادالنـه  ةويژه دربار به ،كه مباحث آكوئيني در اقتصاد اند اين عقيده
  ).12همان: ( »هاي اقتصادي است طرح رويكرد مدرن به فعاليت

 و چـه در  قـول از ديگـران   موارد نقلمتن است چه در  كمبود ارجاعات درديگر  ةنكت
مورخ و معلوم نيست از كدام درمورد آكوئيني گفته  مطالب نيازمند ارجاع. مثالً مطلب پيش

اسـت، كـه    آمـده ها  ا در آخر پاراگرافه ارجاع ةعمد ،چنين هم نقل شده است.و اكدام اثر 
جـاي   بـه  آخرين مطلب. فقطيا  است معلوم نيست آيا كل پاراگراف از آن منبع گرفته شده

 ةهـاي فرانسـوي ارجـاع داده شـده اسـت، مـثالً ترجمـ        به ترجمـه  گاهيانگليسي  ةنسخ
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كينـز   يعمـوم  ةيـ نظر) يـا  21همـان:  شـومپيتر (  ياقتصـاد  يـل تحل يختـار فرانسوي كتاب 
ـ   نا علت خوانندگان ايراني به تر بيش، كه )113  همان:( ه آشنايي با اين زبان، تـوان مراجعـه ب
ـ  ارجاعدر برخي موارد در را ندارند.  آن جـاي نـام نويسـنده در مـتن از نـام مقالـه        هدهي ب

. )13همـان:  قدما و مدرسيان كه نام نويسنده نامعلوم اسـت (  ةاستفاده شده است، مثالً مقال
 ،درضمن استانداردها، تاريخ نشر اثر ذكر نشده است. ةدهي در متن برخالف هم در ارجاع

و ذكر شده، هيچ اشاره و ارجاعي بـه  ا ازفارسي  شده به جز فريدمن كه دو كتاب ترجمه به
  11.منابع فارسي نشده است

  
  نقدهاي نگارشي 5.3

كه باوجود چاپ مقـاالت درقالـب يـك مـتن      ويرايش نگارشي استيك كتاب نيازمند 
 مـوارد اي از  صورت گذرا بـه نمونـه   واحد معلوم نيست چرا از آن غفلت شده است. به

  شود: مي اشاره
در سه خط اول پاراگراف آخر  : مثالًصورت متوالي به از ضمايركتاب زياد  ةالف) استفاد

  استفاده شده است. »وي«و  »او«ير ا، چهار بار از ضم33 ةصفح
ايـن كتـاب روي   «تـر حالـت شـفاهي دارد. مـثالً      ب) در برخي موارد لحن كتاب بيش

  ).33همان: ( »سزايي گذاشته است هگذاري علم اقتصاد ... تأثير ب بنيان
هاي انگليسي يا بايد در پانويس ذكر شود يـا در پرانتـز درون مـتن. نويسـنده      معادل ج)

 entrepreneurو  ceteris paribusهـاي   ها را بدون پرانتز در متن آورده است. مـثالً معـادل   آن
  .)35 همان:(

 كـرد  برطـرف  ها را شد آن مييك ويرايش ساده كه با  تعدادي غلط تايپي داردد) كتاب 
قـرون   /قـرن : شود مي اشارهدرقالب درست/ نادرست و شمارة صفحه  ها برخي از آنكه به 
در نهايتـاً  ؛ )82(همـان:  او در  /او در از ؛)81(همـان:  باسـتيا   /باسـيتا  ؛)55: 1391نژاد  (غني

سيسـتم سـنتي    /رفت سيستم سنتي دانش مي ؛)101(همان: نهايتاً تقاضاي كل  /تقاضاي كل
  .)187(همان:  دسوتو /؛ دوسوتر)27(همان: منافع  /بع؛ منا)117(همان: دانش 
) يكي از مشكالت كتاب نداشتن زيرنويس براي اصـطالحات تخصصـي اسـت.    ـه

ــوده اســت » گــرا خردگرايــي صــنع«مــثالً معلــوم نيســت   برابرنهــاد چــه اصــطالحي ب
  .)133  (همان:
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  نقدهاي ويرايشي 6.3
بـه تفـاوت مـاهوي     توجـه  مقاالت بدونگذاشتن  هاي كتاب ناشي از كنارهم برخي از آسيب

ها درقالب يك متن واحد است. اين امر  و انتشار آن جداگانه صورت انتشار مقاالت به ةنحو
ـ   . مثالً حدود يـك دنومطالب بدون نياز تكرار ش كه برخي از است موجب شده  ةسـوم مقال

انتشـار   ةاهـ چندم ةفاصـل  علت به  مجله درقالبگري نورث و رونالد كوز مشترك است، كه 
شـد، كـه    و ارجاع داده مي شد مياما درقالب كتاب بايد حذف  است، بوده پذير ها توجيه آن

  اين كار صورت نگرفته است.
هـاي متفـاوتي در طـول مقالـه      با چهـره  در بعضي مقاالت نويسنده يك مطلب واحد را

ـ شود ميزدگي خواننده  شدن مقاله و هم دل ، كه هم موجب طوالنيكند ميتكرار   ة. مثالً مقال
  اند. بوكانان و گري نورث از اين حيث آسيب ديده

شود و مطالب در سير منطقي خود  كالم از دست نويسنده خارج مي ةبرخي اوقات رشت
و  را توصـيف كـرده اسـت    اثـر مهـم اسـميت    51و  50 هاي هدر صفح مثالً شوند. بيان نمي

تقسـيم كـار    ةكتاب اول با فصلي دربار« است كتاب تشكيل شده پنج دهد كه از توضيح مي
 هـاي ديگـر   باهاي كتاب اول و فصول كتـ  ر فصلگيددرادامه از توضيح اما  ،»شود آغاز مي

  كند. غفلت مي
برخـي از مقـاالت اسـت.     ةنداشتن مقدمه و مؤخر يكي ديگر از مشكالت كتاب تناسب

كـه چـرا    كنـد  رح مـي مطـ مسئله   به اين مهمي راجع ياه فصل ماركس سؤال ةدر مقدممثالً 
هاي وي هواداران جدي در  هنوز برخي انديشه«عمل  ةجود شكست ماركسيسم در صحنوبا

آن  پاسـخي بـه   نويسـنده  آن، سؤالي كه باوجود اهميت »ميان اهل فكر و دانشگاهيان دارد؟
  شد. بهتر بود اصالً متعرض آن نمي و دهد نمي

كردن ذهن خواننده هـم موجـب دشـوارخواني مـتن      نداشتن تيترهاي فرعي براي آماده
  نبودن تكليف نويسنده با كتاب شده است. مـثالً فصـل   موجب روشن گاهيكتاب شده هم 

  .اي حتي از يك تيتر فرعي هم بهره نبرده است صفحه هجدهيك باوجود حجم ها
 ةبـه انديشـ   هـا  فصـل  هـاي  ناعنـو  تـر  بيشدست نيستند. در  هم يك ها فصل هاي ناعنو

و اشاره شـده اسـت؛ مـثالً تومـاس     اهاي  حوري آن متفكر يا نقد اصلي نويسنده به انديشهم
گذار علم  ارزش مطلق؛ آدام اسميت بنيان ةآكوئيني و قيمت عادالنه؛ ساموئل بيلي و نقد نظري

مربوط به فون ميزس و هايك،   ها فصل هاي نااقتصاد؛ كينز و نقش دولت در اقتصاد. اما عنو
زندگي «و  »نگاهي به نظريات لودويگ فون ميزس«اند:  ن جذابيت برگزيده شدهخنثي و بدو

  .»هاي هايك و انديشه
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كيفيت ترجمه  درموردتوان  استاندارد نميغيردهي  ارجاع علت اگرچه به كيفيت ترجمه:
ـ  قضاوت كرد، اما باتوجه  ،هـا  فصـل  ةعمـد خـارجي در نوشـتن    ةبه مبناقرارگرفتن يك مقال

منابع كـه  بخشي از مناسب و بسيار روان  ةترجم ،عالوه به .توان گفت ترجمه روان است مي
 ةشـام مـا در سـاي   «گيـري اسـت:    نيز مؤيد اين نتيجـه ها متن را گرفته است،  نويسنده از آن

هـا بـه    آيد، بلكه محصول توجـه آن  نمي  دست يا نانوا به ،جوفروش خيرخواهي قصاب، آب
ها را مخاطب  بلكه خودخواهي آن ،كنيم ها رجوع نمي ا به انسانيت آنمنافع خودشان است. م

  ).52 همان:( »دهيم قرار مي
  
  تدوين مطالب 7.3

هـم  شدن به يك متن استاندارد دانشگاهي راه درازي در پـيش دارد، چراكـه    كتاب تا تبديل
هر فصل بـا چيـنش    همو  ،و اهميت آراي نويسنده رعايت شود ها بايد تناسب حجم فصل

  شود: به برخي موارد اشاره مي درادامه، ساني مطالب خود را سامان دهد. يك
صفحه) هستند كه  دهساني (حدوداً  : مقاالت عمدتاً داراي حجم يكها حجم فصل .1
ـ  ةآن نوشتن به سفارش ضميم علت شايد بـوده   اقتصـاد  دنيـاي  ةروزنامـ  ةتحليلي ماهان

 فقط دوازدهكه فصل اسميت  صفحه است درحالي هجده يكها  فصل اين،است. باوجود
  صفحه است.

كرد و سـپس   ميمختصري از نويسنده بيان ة نام زندگيبهتر بود نويسنده در هر فصل . 2
هـا را   و، آناداشـتن نقـدي بـه آراي     در صـورت  .كـرد  مـي و را بررسي اهاي اصلي  انديشه

در  ها به تاريخ انديشه انمند هو عالق گانخوانندبراي كمك به و نهايتاً  كرد ميجداگانه مطرح 
  و اگـر منبـع   كـرد  معرفي ميتر  براي مطالعات بيشرا خارجي  منابع داخلي و آخرين بخش

بـراي سـهولت كـار     ،را بررسي كـرده اسـت  انديشمند تفكر آن خاصي از  ةجنب شده معرفي
معتبر تاريخ انديشه انجام  يها باها را نيز ذكر كند. اين روشي است كه در كت آنخوانندگان 

  اشاره كرد. )2005( رنكالياتوان به  شود، مثالً مي مي
شناخت محيط اقتصـادي  كمك به خوانندگان براي هاي الزم كتاب  از ديگر بخش. 3
سـاختار منطقـي    ةانـداز  گيرد به اقتصادي شكل مي ةدر آن نظريمحيطي كه كه چرا ؛است

ـ   Screpanti and(اقتصـادي درافتـاد    ةنظريه مهم است و نبايد به دام تاريخ محض نظري

Zamagni 2005: vii .(بسـتر  صورت مختصر هـم  اين در حالي است كه نويسنده حتي به 
آدام  ةمـثالً دور ها را توضيح نـداده اسـت.    نظريه ةگيري و توسع شكل اجتماعي ـ اقتصادي
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شدن  به تقسيم كار و تخصصي بنابراين اوشدن انگلستان است و  شروع صنعتياسميت زمان 
  اي داشته است. ها توجه ويژه شغل
توانست انجام دهد، نقل قطعاتي از متون دست اول بـود.   كار ديگري كه نويسنده مي. 4

 از مـتن را قطعـاتي  نويسنده در برخي مقاالت مانند اسميت اين كار را انجـام داده و  اگرچه 
. ايـن روش  را انجام نـداده اسـت   كاراين كل در، كند آدام اسميت نقل مي ت مللروثكتاب 
هسـتند   و نـه مكاتـب ـــ    ـــ  بـر آراي انديشـمندان   د كه مبتنـي يتاريخ عقا هاي بابراي كت
 را انديشمند اقتصـادي  32كمك همين روش، آراي  مدما بهسميوئلز و تر است. مثالً  مناسب

  .)1391مدما سميوئلز و ( كنند از ارسطو تا كامونز مطرح مي
  

  . نقاط مثبت كتاب4
اسـت. در   اشـته شـده  گفته، كتاب موردبررسي بسيار روان و جذاب نگ باوجود نقدهاي پيش

ها دقت زيادي شده است.  آن ةهايي خاص از انديش كردن بخش انتخاب انديشمندان و پررنگ
اقتصـادي   ةشناسانه كتاب را به يك متن سير انديش معرفتي و روشتسلط نويسنده بر مباحث 
 زيادي گرفته است. سعي شـده  ةاقتصاد خرد و كالن فاصل هاي بانزديك كرده است و از كت

تـر وارد   كـم  ، بنـابراين ها باشند فكران و نه صرفاً اقتصادخوانده روشن ةمخاطب آن هم است،
هـاي   هـايي از انديشـه   روايتـي مختصـر از بخـش    ئـة و به ارا است مباحث عميق نظري شده

اقتصادي انديشمندان منتخب بسنده كرده است. خوانندگان اين كتاب بدون مواجهه بـا زبـان   
هـاي   پرتكلف مورداستفاده در متون تخصصي دانـش اقتصـاد بـا بخـش وسـيعي از انديشـه      

ا در مقابـل سـازمان   هـ  شـوند و از موضـع آن   داري آشنا مي دار نظام سرمايه اقتصاددانان طرف
و ...  ،كنندگان، پرداخت يارانه توسط دولت، ورود دولت به بـازار مسـكن   حمايت از مصرف

نيـافتگي بـا    رفت از توسـعه  منظور برون حل واحد اقتصاددانان ليبرال به شوند و با راه مطلع مي
ونه انحصارات چگ«يابند كه  ها درمي شوند. آن متفاوت و از زبان چند نفر آشنا مي ياه توصيف

فريبانه، ...توليدكنندگان و تاجران ... را به روز سياه نشانده و تنها منافع  عنوان عوام دولتي، تحت
  ).181 :1391نژاد  غني(» كردند ساالران را تأمين مي مداران و ديوان اي از سياست عده

  
  هانهاد گيري و پيش . نتيجه5

اقتصـادي اسـت و    ةمتفاوت از سير انديشهدف اصلي مؤلف در اين كتاب ايجاد خوانشي 
بـرد. كتـاب    بهـره مـي   هاي مكتب اتريشي كه تصريح كند، از آموزه براي اين هدف بدون آن
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فكـر، و پرهيـز از    چـون مـتن روان، انتخـاب متفكـران صـاحب      باوجود نقـاط مثبـت (هـم   
كتـاب   شـدن بـه يـك    )، براي تبديلها باديگر كت ةكنند خنثي و كسل گري استاندارد روايت

و علمي را پشت سـر   ،شكلي، محتوايي ةهاي چندگان تأثيرگذار به زبان فارسي بايد ويرايش
هـاي   از زبـان ايـدئولوژيك در نقـد انديشـه     كـه  علمـي الزم اسـت   ةويژه درزمين بگذارد. به

هـا را عميقـاً    و ابتـدا نظريـات آن   نظر كنـد  صرفچون ماركس و تاحدي كينز  متفكراني هم
اجتمـاعي و   ةبسـتر و زمينـ   ،چنـين  هـم . را نقـد كنـد   ازمنظر علمـي آرا  د و سپسنمطرح ك

  ها بپرهيزد. داوري نظريه د و از ارزشنرا مطرح كها  اقتصادي تكوين انديشه
  

  ها نوشت پي
 

مردان عمل كه خود را فـارغ از نفوذهـاي عقيـدتي تصـور     «كينز كه  ة. برداشت ديگر از اين جمل1
). اين مطلب در فصل كينز كتاب 1936(كينز  »چند اقتصاددان گذشته هستند ةبرد د، معموالًنكن مي

 ) هم آمده است.100 :1391نژاد  غنيحاضر (

 اقتصادي نزديك است. ةي سير انديشها ) نيز به استانداردهاي كتاب1389( . البته كتاب دادگر2

 شود. . حتي متعرض دفاع نورث از اقتصاد مسيحي هم نمي3

 .واهاي انديشمند و نه مفسران  . نوشته4

 شود. ها مطرح مي به آن يمتن درونارجاع نبود اين ادعا براساس  .5

كننـد و معتقـد بـه نقـش مثبـت دولـت در        داري دفـاع نمـي   قد از نظام سـرمايه  هايي كه تمام . آن6
 هستند.  اقتصاد

مانده كه نويسـنده   فقط همينكاري با ماركس هستند! و  جا اسميت و ريكاردو متهم به هم در اين.7
  ها را تعيين كند. مجازات آن

اي است و آن را تلقي به قبول كرده و در آن چـون و   شنيدن چنين نظريه ةعلمي آماد ةاگر جامع. 8
 ،عـالوه  كنـد. بـه   اي خود را بيان مـي  هاي انديشه و يافتهادارد؟  گناهيكند، انديشمند چه  چرا نمي

كه  گونه شود و همان مي قبول آراي مختلف نتيجه بشري از همين تضارب و رد و ةپيشرفت انديش
نظريات درست در آن نقش دارند، نظريات نادرست نيز نقش دارند، چراكه راه را براي رسيدن به 

ـ «كه ميلتون فريمن معتقد است  چنان هم كنند. نظريات درست باز مي طـور كلـي از طريـق     هعلم ب
 ).11: 1394(وين و اسنودان » كند تجربيات ناموفق پيشرفت مي

 ند!كبا بهره حل و فصل را كل جهان اسالم تا مش  .9

تا نويسنده بتواند با هيجان خاصي نظرات خود  كرده است. گويي كه فريدمن باب صحبت را باز 10
 را به مخاطب عرضه كند!
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 است ) كه به فارسي هم ترجمه شده1384هاي رابينز ( راني سخن ةمجموعبه . شايد اگر نويسنده 11
هـاي   گـري انديشـه   در روايـت را خوانشـي   تـري رويكـرد تـك    داد، با احتيـاط بـيش   ارجاع مي
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