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Abstract
From long ago, economics has considered the family issue, but the science of "family
economics" in the current economic literature is a serious new branch. Studies show the
limited and a few attentions of Iranian researchers to this economic branch. The book
"Household Economics" is one of the few works that has tried to provide basic
explanations of common concepts in family economics, in order to provide an introduction
to access to richer fields based on religious and national concepts. This article, respecting
this valuable target and understanding the need for such rich writings in this field, has tried
to review the book "Household Economics". The article is organized in five sections and
meanwhile introducing the book briefly, some formal objections and writing principles are
pointed out. In the content criticism, the following issues are mentioned: Lack of the
necessary comprehensiveness of the work based on the theoretical literature, ignoring the
main target society of the book by the authors as well as the indiscriminate use of multiple
sources and translations. In general, the book lacks the power of effective analysis and
presentation of the specific offer. Since the purpose of reviewing this book in this article is
to evaluate the book's competence for its educational status in interdisciplinary studies, the
present book seems to be far from achieving this goal.
Keywords: Household Economy, Historical Background, Unitary Model (UM), Collective
Model (CM)
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نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار
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چكيده
توجه به خانواده در علم اقتصاد دیرینه است ،اماا گارایش «اقتصااد خاانواده» در ادبیاات رایاج
اقتصادی شاخه ای جدّی و جدید به شمار میرود .بررسیها نشانگر توجاه محادود و معادود
محققان ایرانی به این گرایش اقتصادی است .کتاب «اقتصااد خاانوار» از جملاه معادود آثااری
است که کوشیده تا باا تبیاین اولیاهای از مفااهیم رایاج در«اقتصااد خاانواده» ،مقدماهای را در
دسترسی به زمینههایی غنیتر و مبتنی بر مفاهیم دینی و ملی فراهم نماید .در مقاله حاضرضامن
احترام به این هدف پر ارزش و درک نیاز به مکتوبات غنی در این زمینه ،تالش شده تاا کتااب
«اقتصاد خانوار» مورد نقد قرار گیرد .مقاله در پنج بخش تدوین شده و ضامن معرفای اجماالی
کتاب ،به برخی ایرادات نگارشی اشاره شده است .در نقد محتوایی ،فقادان جامعیّات الزم اثار
براساس ادبیات نظری ،عدم هدفگذاری مخاطبین اصلی کتاب توسا ماولفین و نیاز اساتفادۀ
بدون ضابطه ازمنابع متعدد و ترجمه شده از محورهاای ذکار شاده اسات .در مجماو کتااب
فاقد قدرت نقد موثر و ارائۀ پیشنهاد مشخص در هر فصل است .ازآنجا که در این مقالاه یکای
از اهداف بررسی این اثر ،ارزیابی صالحیت کتاب به جهت جایگااه آموزشای آن در مطالعااتی
بین رشتهای بوده است ،به نظر میرسد کتاب حاضر تا دسترسی به این مطلوب فاصله دارد.
کليدواژهها :اقتصاد خانوار ،پیشینه تاریخی ،الگوی واحد ( ،)UMالگوی جمعی (.)CM
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 .1مقدمه
فلسفه ی وجودی خانواده به طبیعت باز میگردد .شاید بر همین اساس است کاه بسایاری از
ویژگیهای خانواده در طول تاریخ پابرجاباقی مانده است .ارسطو( )Aristotleمعتقاد باود کاه
اصوال باید واحدی از افراد وجود داشته باشد که نمایتوانناد بادون یکادیگر زیسات کنناد
(یعنی زن و مرد) ،تا بقاءِ نسل ادامه یابد و این واحد نه به منظاور دسترسای باه یا هادف
تعمّدی ،بلکه شاید بیش از همه به جهت تداوم نسل بشار و جایگاذاری تصاویری از خاود
باقی مانده است(عنایت .)3 :1349،توجه اولیه به خانواده از نظر اقتصادی دیرپاا اسات و باه
پیشگامان اقتصادی از جمله آدام اسمیت( )Adam Smithباز میگردد .اسمیت درکتاب ثاروت
ملل ( )The Wealth of Nationsدر ذیل فصل دستمزد به اهمیات خاانواده چناین اشااره مای
نماید« :ی مرد همیشه باید با کارش زندگی کند و دستمزدش حداقل برای تأمین وی کاافی
باشد ،حتی در مواقعی بیش از این حد باشد ،چرا که در غیر ایان صاورت ایجااد خاانواده و
بقاء نسل برای چنین نیروی کااری نمایتواناد فراتار از نسال قبال ،اداماه یاباد( ».اباراهیم-
زاده .)59 :1357،در ادامۀ اندیشهورزی اقتصادی در حوزهی خانواده ،در ابتادا تمرکاز بیشاتر
بر جنبههای جمعیتی و کنترل زادوولاد باود).)Cantillon, 1730; Smith, 1776; Malthus,1798
برونینگ و دیگاران( )Browning et al ,2014معتقدناد کاه در ایان سایرتاریخی ،اقتصااددانان
بعدی از جمله میل ( )Mill,1848و لهپالی ( )Le play ,1855توجه بیشتری باه تاأثیر خاانواده
بر استاندارد زندگی اعضاء و توزیع مجدد منابع در خانوار داشتهاند .مسئله مهام در آن مقطاع
تاریخی توجه به تخصیص ارث بود که میتوانست انگیزۀ مهمّی در اقتصاد قلمداد شاود .در
قرن نوزده و بیست ،جهان شاهد تحوالت گسترده و عمیقی در خانواده و تغییر نقش اعضااء
این واحد کوچ اجتماعی بود .تغییرات تکنولوژی ،ارتقاء سطح دانش بشر ،بهبود وضاعیت
سالمت و بهداشت و بسیاری دیگر از تغییرات زیست انساانی ،خاانواده را دچاار تحاوالت
بنیادین نمود .تغییر در نرخ ازدواج ،افزایش سنین ازدواج ،تحوالت باروری به سمت کااهش
نرخ زاد و ولد ،افزایش پرشمار زنان متأهل در بازار کار به هماراه تغییار در ساب زنادگی،
الگوی سنتی خانواده را در جهان تغییر داد( .)Greenwood ,2019در هماین راساتا اقتصااد در
دهه  1960میالدی شاهد زایش گرایش مهّمی تحت عنوان «اقتصاد خاانواده جدیاد» ( New
 )home economicو توسعه شاخههای آن شد.
گرچه ساموئلسون ( )Samuelson,1956با فرض اجماا خاانواده در بحان منحنایهاای
بیتفاوتی به این حوزه قبال ورود کرده بود ،اما باه اذعاان اکترتحلیالگاران ،مکتاا اقتصااد
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خانوادۀ جدید توس گری بکر( )Gary Beckerو ژاکوب مینسر( )Jacob Mincerپایاهگاذاری
شد .متخصصین حوزۀ اقتصاد و خانواده معتقدند کاه کاار افساانهای بکار و مینسار(-1958
 )1970در پژوهشهای انجام شده در دانشگاه کلمبیا ،بنیانهای اولیهی علم اقتصااد خاانواده
را پایهگذاری نموده و تا قبل از آن خانواده و اعضاء آن در اقتصااد تحلیلای در ساایه بودناد
( .)Browning et al ,2014:4به نظر میرسد که خاستگاه اصلی نظریهپاردازی اقتصااد خاانوار،
جهان صنعتی و توسعهیافته است ،لیکن بررسیها نشان میدهند که اهتمام محافل علمای در
جهان به این شاخۀ پرارزش اقتصادی درخور توجه است و حال آنکه توجه محققاان ایرانای
به این ادبیات پراهمیّت کمرنگ و بعضا کمعمق میباشد .تاألی کتااب «اقتصااد خاانوار» را
میتوان اقدامی جسورانه و نقطه عطفی جهت اهتمام متفکاران اقتصاادی باه ایان عرصاه در
ابعاد ملی محسوب نمود .اهتمام نویسندگان محترم به این امر که اثار حاضار مایتواناد تنهاا
مقدمهای بر گسترۀ ادبیات «اقتصاد خانواده» به شمار رود و نمیتوان آن را تبیاین کننادۀ کال
این عرصه دانست ،وسعت بحن و تنو موضوعی حوزۀ مطالعاتی را نشان میدهاد .هادف
قابل تقدیر نویسندگان در ارائۀ فضای مقدماتی«اقتصاد خانواده» ،که از جنباۀ ملیای دارای فقار
مطالعاتی است و نیز ایجاد بسترساازی جهات ورود باه حاوزههاای تکمیلای آن مبتنای بار
بایستههای دینی و ملیی ،امتیاز ارزندۀ این اثر به شمار میرود .از سویی دیگر افزایش کمّای و
نیازمندی درخور توجه پژوهشها و رشتههای آموزشی دانشگاهی با مضامینی بین رشاته ای
نیز بر ضرورت ارائۀ مفاهیم پایاه و اولیاهی« اقتصااد خاانواده» افازوده و ضارورت تادوین
مکتوباتی درخور در ابعاد ملی در این زمینهی دانشی قابل توجاه اسات .بای شا نظار باه
اهمیّت خانواده درنظام جمهوری اسالمی ایران از جمله توجه مستقیم قانون اساسی کشاوربه
آن (اصل  20 ،10و  ،)21تبیین درست نظریههای موجاود و اساتخراج مولفاههاایی از آن در
سنخییت با ارزشهای ملی و دینی در کشور الزامی است .مقالۀ پیشرو تالش میکند تا ضامن
احترام والتزام به ارزشمندی کتاب«اقتصاد خانوار» و در راستای هدف مولفین محتارم ،ضامن
ارزیابی اثر حاضر دسترسی به بسترسازی مناسبی با هدف بنیانگذاری نظریهپردازی اقتصاادی
خانوار را با تمرکز بر خصوصیّات ملی هموار سازد.

 118پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستویکم ،شمارة چهارم ،تير 1400

 .2معرفی کلی اثر

1.2معرفیاجمالیاثرونویسندگان 
کتااب «اقتصااد خاانوار» در چاا اول در  1000نساخه ،در ساال  1396توسا انتشااارات
دانشگاه امام صادق ( ) و در  290صفحه با قیمات  150،000ریاال باه باازار عرضاه شاده
است .هدف از نگارش کتاب بر اسااس آنهاه ماولفین در پیشگفتار(صافحه )17،آوردهاناد،
مقدمهای بر «اقتصاد خانوار» در محادودهی اقتصااد ایرانای و اقتصااد اساالمی باوده اسات.
آقایان دکتر علی اساتاجی و دکتار خلیال ناوروزی ماولفین محتارم کتابناد .دکتار اساتاجی
دانشآموختۀ اقتصاد در مقطع دکترا و دکتر نوروزی دانشآموختهی سیاساتگاذاری علام و
فناوری در مقطع دکترا بوده و هار دو از دانشاگاه تهاران فاارت التحصایل شادهاناد .هار دو
نویسنده از فارتالتحصیالن دانشگاه امام صادق ( ) در مقطع کارشناسی ارشد باوده و عاالوه
بر این اثر ،کتاب «روند پژوهی و سیاست پژوهی مطالعات علم اقتصاد در ایران» نیاز از آثاار
مشترک انتشار یافته از این دو نویسنده در سال 1397است .دکتر استاجی پایانناماهای مارتب
با «اقتصاد خانواده» در مقطاع کارشناسای ارشاد باه راهنماایی دکترعاادل پیغاامی در رشاته
تحصیلی معارف اسالمی و اقتصاد را دارا است ،لیکن ساایر مقااالت در دساترس از ایشاان
بیشتر ناظر برابعاد فناوری و اقتصاد است .دکتار خلیال ناوروزی دارای بایش از  19مقالاهی
علمی قابل رصد در پایگاه مجالت تخصصی است که مروری بار عنااوین مطالعااتی نشاان
میدهد که محوریت تحقیقاتی در مقاالت ناظر بر «اقتصاد خانوار» نیست .در بخش ابتادایی،
اثر شامل یادداشتی از دکتر عادل پیغامی  -دانشآموختاۀ حاوزه و دانشاگاه و عضاو هیاات
علمی دانشگاه امام صاادق ( ) ،-باا عناوان «درآمادی بار ادبیاات اقتصااد خاانوار و تبیاین
گستردهی بحن ادبیات اقتصاد خانواده» است .بررسای مطالعاات و فعالیاتهاای پژوهشای
دکتر پیغامی نشان از عالقهمندی و توجه ایشان به حوزه «اقتصاد خانوار» و موضاو شناسای
در محورهای اصلی این شاخه از علم اقتصاد است.

2.2ساختار اثر 
قبل از ورود اثر به فصول اصلی ،بخش مقدماتی کتاب حاوی فهرست مطالا ،ساخن ناشار،
پیشگفتار ،مقدمهای از دکتر عادل پیغامی و مقدمه مولفان است .اثر مشاتمل بار هفات فصال
اصلی است و هر فصل در ابتدا با بخش کلیات آغاز و در انتها با جمعبندی خاتمه ماییاباد.
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در فصل اول با عنوان «تخصیصهای درون خانواری منابع» ،ابتدا تخصیص منابع خاانوار در
حوزهی مصرف در دو زیرفصل «سبد و باردار مصارفی خاانواده» و «تخصایص مناابع باین
خانوار در مصارف ،مخارج و سارمایهگاذاری» تحلیال شاده اسات .در اداماهی فصال اول،
«سازماندهی اقتصادی خانواده» در زیربخشهاای نظاام تصامیمگیاری در ساازمان خاانواده،
هزینه فرصت و حوزه تولید در خانواده تبیین گردیده است.
در فصل دوم باا عناوان «تخصایصهاای بیناا خاانواری» ،دو الگاوی اصالی «رویکارد
نو دوستی» و «رویکرد هزیناه معاملاه» ماورد اشااره قارار گرفتاه و در ذیال هار یا باه
تقسیمبندی موضوعی پرداخته شده است.
فصل سوم کتاب با عنوان «اقتصاد خانواده در افق باین زماانی و باین نسالی» باه ارتباا
نسل ها در حاوزۀ اقتصااد خاانوار و تعامال آناان در باازۀ زماانی زنادگی و پا از فاوت
اشاره دارد .دراین فصل چهاار زیرعناوان :پا اناداز ،انتقاالهاای درون خاانواری :علال و
ریشهها ،صندوق بازنشستگی و تحلیل شکافهای بین نسلی مورد بررسی قرار گرفته است.
کتاب در فصل چهارم ،با عنوان «اقتصاد بخش عماومی و خاانواده» ،مباحان مارتب باا
برقراری اصل کارایی پرتودرخانوار ،رویکردهای سنتی و مادرن باه چرخاههاای زنادگی را
دربر می گیرد .دربخاش دیگار ایان فصال باا تمرکاز بار اقتصااد و رفااه خاانوار ،حاوزهی
مالیاتستانی و اعطاء یارانه به خانوار و منافع اجتماعی و قیمتهای سایهای مورد دقت نظار
مولفین قرار گرفته است.
در فصل پنجم با عنوان «اقتصاد حمایت از خانواده» به قانون حمایت از مصارفکنناده و
نیز قوانین کار با زیر بخشهای سیزده گانه اشاره شده و با اقتصااد حمایات ازخاانوادههاای
ویژه و با تمرکز بر زنان سرپرست خانوار پایان مییابد.
«اقتصاد میانسالی و کهنسالی» در فصل ششم مورد توجاه قارار گرفتاه اسات .کااهش
سهم کهنساالن در بازار کار و عوامل آن ،افزایش سطح ثروت در دوران کهانساالی ،تغییار
الگوی مصرف و افزایش پ انداز و در نهایت تأثیر قابل توجه پرداختهای ساازمان تاأمین
اجتماعی بر اساس تجارب کشور آمریکا در سال  1997از جمله موارد مطار درایان فصال
است .فصل پایانی کتاب با عنوان «اقتصاد ازدواج و تشکیل زندگی مشترک» باه تحلیالهاای
اقتصادی موجود پیرامون ازدواج ،طاالق و نیاز مباحان زادوولاد پرداختاه و سیاساتهاای
جمعیتی در کشورهای منتخا ،محور پایانی این فصل را تشکیل میدهد.

 120پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستویکم ،شمارة چهارم ،تير 1400

 .3نقد شكلی اثر

1.3جامعيتصوری 
از آنجا که یکی از اهداف نقد ویژه کتاب از طرف ناقد ،بررسی و ارزیاابی صاالحیت کتااب
به عنوان مرجعی آموزشی جهت بهرهبرداری در آموزشهایی باین رشاتهای از جملاه رشاتۀ
مطالعات زنان و خانواده بوده است ،لذا در مقاله حاضر به مولفههای چهااردهگاناه جامعیات
صوری اثر که بعضا به صورت خاصِّ از کتا درسی انتظار میرود ،پرداخته میشاود .کتااب
دارای آراستگی ظاهری و مرتب با رویکردی علمی درحوزۀ «اقتصاد خاانوار» اسات .کتااب
پ از فهرست مطالا ،شامل فهرست جداول و شکلهای متنی است و پ از بیاان ساخن
ناشر وارد پیشگفتار میشود .پیش از مقدمۀ مولفان ،اثر باه مقدماهای از دکتار عاادل پیغاامی
آراسته شده که در شناسۀ افزوده کتاب نیز تحت عنوان مقدمهنوی ذکر شده اسات .فصاول
هفتگانهی کتاب هر ی با کلیات آغاز و با جمعبندی خاتماه ماییاباد و کتااب در انتهاا باا
جمعبندی نهایی ،منابع و نمایه پایان یافته است .آنهه درخور تأمل اسات اختصااص حجام
باالیی از مباحن مقدماتی(حدود  45صفحه از  290صفحهی کتاب) پیش از ورود به فصاول
اصلی اثر است .هر فصل دارای تقسیمبندی جزئی است که معموال باعن گسست پایدرپای
مطالا شده است .اگرچه فصول با جمعبندی نهایی به اتمام مایرساد اماا هار فصال فاقاد
نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادهای مشخص و البته فاقد ارائۀ منابع بطاور مساتقل اسات .کتااب
ازمنظر کیفیت چا و وجوه فنی درخور تقدیر اسات .طار روی جلاد ،حاروفنگااری و
صفحهآرایی و نیز قطع اثر همهنان است که از ی نشر دانشگاهی انتظار میرود.

2.3نگارشوویرایشاثر 
اگرچه کتاب چندان دارای غل چاپی و امالیی مشهودی نیست ،امّا از مهامتارین مشاکالت
نگارشی آن تکرار برخی مطالا و پاراگرافها در صفحات مختلا اسات کاه البتاه تکارار
عبااارات در فصااول ابتاادایی کتاااب مشااهودتر اساات .بااه طااور متااال ،عبااارت« :بهاارمن در
«مدل ثروت» خود معتقد است که بهترین سرمایهگذاری برای فرزندان  ...مباادرت مایکناد».
در صفحات  5و  . 7عبارت« :نو دوستی ،اختالف و تضااد در هار خاانواده وجاود دارد و
نمیتوان تنها با نگاه تصمیمگیری واحد به خانواده نظر کرد ».در صفحات  56و  .57عباارت:
«در نتیجه در دههی  1990مدل جدیدی به نام مدل جمعی در تصمیمگیری مطر شاد ».در
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صفحات  56و  .57عبارت« :در این نظریه خانواده دارای دو عضو ،نیکوکار و گیرنده اسات.
گیرنده کامال خودخواه بوده و  ...به گیرنده افازایش دهاد ».در صافحات  52و  .58عباارت:
«در ثروت ،والدین برای حداکتر نمودن بازگشت سرمایه  ،...اینگونه مدلها اهمیات براباری
نام گرفته است ».صفحات  50و  70و عبارت« :در این صورت هرگاه میزان دساتمزد واقعای
در بازار کاهش یابد ... ،زمان کمتری برای مصرف تل خواهاد شاد ».درصافحات ،80 ،79
 81و . 82
عالوه بر این در زمینهی قواعد نگارشی ،برخی از جمالت نامفهوم است .به طاور متاال،
عبارت« :عالوه بر دولتها ،افراد تأمینکننده درآمد خانواده چه مادر باشاد چاه پادر ... ،و از
این گذر نه تنها به کم مالی فرزندان کم تجربه و پ انداز خود نیاز نداشته باشد ،بلکاه در
مواردی با تأمین نیاز آنها عالوه بر نیاز خانواده دو نفره خود داشاته باشاد ».درصافحه .117
عبارت« :اگرچه سیستمهای بازنشستگی از سالها پیش در کشورها وجود داشته و باه زماان
خاصی منحصر نکردهاند اما  ...که باید به زمان خاصی منحصار نشادهاناد تبادیل شاود ».در
صفحه  .119عبارت:
برای نزدی شدن به میزان بهینه مالیات ،دو دسته نظریه مالیات خطای و غیرخطای کاه
ابتدا به ترتیا توس  ...ارائه و مدلسازی شد ،که در آنها مطلوبیت فرد را با توجاه باه
نو تخصیص بهینه زمان توس وی میان کار و اساتراحت (کاه از دساتمزد خاالص او
نشأت میگیرد) به دست میآوریم

در صفحه  191و یا عبارت« :زوجها در زمان مصرف و یا پ انداز امید باه زنادگی را از
امید به زندگی هر دو نفر در نظر میگیرناد و  »...در صافحه  .192ناامفهوم باودن برخای از
جمالت میتواند به دلیل استفادۀ متناو و بایش از حاد از مناابع التین(بایش از  350منباع)
باشد .آوردن مطالا از منابعی بریده بریده که لزوما به نتیجهگیاری و پیشانهاد محتاوایی نیاز
منتهی نشده ،ضمن پرابهام شدن تالی به سردرگمی مخاطا منجر میشود .عاالوه بار ایان
تنو ترجمۀ متون باعن شده که انسجام و نظم منطقی مورد انتظار در زیربخشهاای فصاول
کمتر حاصل شود و انبوهی از اطالعاتِ فاقد طبقهبنادی سااختاری و محتاوایی (و البتاه ناه
موضوعی) به خواننده منتقل شود.
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 .4نقد محتوایی اثر

1.4انسجامونظممنطقی 
یکی از الزامات فصلبندی مناسا ،ضرورت توجاه باه پیشاینۀ تااریخی و تکاوینی ادبیاات
نظری موضو مطالعه است .این رویکرد جهت تقسیمبندی فصول بار اسااس ادبیاات رایاج
همهون تقدم و تاخر تاریخی نظریهپردازی ،اولویتبندی بر اساس حوزههای خارد و کاالن
و ...و سایر تقسیمبندیهای متداول ضروری است .1از آنجاا کاه کتااب حاضار از پیشاینهی
نظریات مطر در حوزهی «اقتصاد خانوار» بی بهره است ،ساختار منسجمی در زمیناۀ تقادم
و تاخر عناوین فصلها در آن دیده نمیشود .از سوی دیگر منطق تقسایمبنادی دیگاری نیاز
برای طبقهبندی فصول هفتگانه ،از جمله سیر تشکیل خانوار (ازدواج و  )...در آن باه چشام
نمیخورد .فقدان رویکردی بر پیشینه باعن شده که فصل هفتم اثر که باه «اقتصااد ازدواج و
تشکیل خانواده»اشاره دارد و میتوانست هم به لحاظ سیر تاریخی و هم به جهت آغازی باه
ادبیات موضوعی« اقتصاد خانوار» به عنوان فصلی ابتدایی و مقدماتی در نظر گرفته شاود ،باه
2
فصل نهایی اختصاص یابد  .لذا به نظر میرسد اختصاص فصل اول باه تئاوری ازدواجA ( 3
 ) Theory of Marriageدر ورود بااه مباااحتی چااون چگااونگی فضااای تصاامیمگیااری
درون خانواری ،سازمان خانوار و سایر حوزههای بعدی زمینهساز مناسبی به شمار میرود.
فصل ششم اثر با عنوان «اقتصاد میانسالی و کهنسالی» که با ترجمه فصال  12از کتااب
«جمعیت و اقتصاد خانوار» ارائه شده است(اشاره شده در پاورقی صفحه  180کتااب) ،بایش
از آن که در چارچوب اثری نظری با عنوان « اقتصاد خانوار» جایگاه داشاته باشاد مارتب باا
حااوزۀ «اقتصاااد سااالمندان ) (The economics of ageingاساات .عااالوه باار ایاان بااه دلیاال
عدم استفادۀ این فصل ترجمه شده از مبانی نظری و اطالعات روزآمد(اطالعات تحلیل شاده
مربو به سال  1997است) و نیز تمرکز بر اطالعات ویاژۀ کشاور آمریکاا باا خصوصایات
تجربی منحصربفرد ،اطالعات این فصل در ارزیابی شرای اقتصاد سالمندان در سایر جواماع
مبنایی موثر محسوب نمیشود.
در مورد انسجام و نظم منطقی مطالا در درون فصول نیز مواردی قابال ذکار اسات .در
فصل اوّل کتاب با عنوان «حوزه مصرف ،خانواده به متابه واحد مصارفی» ،زیرفصال دوم باا
عنوان «سازماندهی اقتصاد خانواده» میتواند فراگیرتر از عنوان فصل باشاد .از ایان رو تغییار
عنوان فصل اول به «سازمان تصمیمگیری در خانوار» که دربرگیرندۀ ابعاد مصارف و تولیاد و
همهنین نحوهی تخصیص زمان به اشتغال و فراغت در خانواده میباشد ،پیشنهاد مایگاردد.
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در فصل دوم با عنوان «تخصیصهای بیناخانواری» ،دو رویکرد کلی نو دوساتی و هزیناه-
معامله به هفت تقسیمبندی بسیار جزئی تقسیم شده است ،به طور متاال زیرفصال  -7-1باا
عنوان «به هم پیوستگی اقتصادی»در صفحه  99تقریباا فاقاد نگارشای مفهاومی و محتاوایی
است.
در فصل سوم با عنوان «اقتصاد خانواده در افق بین زمانی و بین نسلی» پیشنهاد مایشاود
تا زیرفصل دوم تحت عنوان«انتقالهای درون خانواری» ،به عنوان «انگیزههاای ارثگاذاری»
( )Bequest Motivesکه واژهای شناخته شده در ادبیات «اقتصاد خاانواده» اسات تغییار یاباد.
زیرفصل سوم از فصل سه ،تحت عنوان «صاندوق بازنشساتگی» باا مفااهیم ماقبال و مابعاد
سازگار نیست و هماهنگی ارائۀ این بحن باا مباحان فصال ششام تحات عناوان «اقتصااد
میانسالی و کهنسالی» بیشتر است.
اقتصاد بخش عمومی ناظر بر مطالعهی خا مشای اقتصاادی دولات در برقاراری رفااه
اقتصادی (از طریق سیاستهای مالیااتی ،پرداخاتهاای انتقاالی و  )...اسات کاه در بخاش
چهارم کتاب در ارتبا با خانواده در نظر گرفته شده است .بحن عناوان شاده در زیرفصال
اول از این فصل تحت عناوان «کاارایی پاارتویی در اقتصااد خاانواده» از مباحان جادّی و
مفروضاات اصالی الگاوی جمعای()Collective modelدر اقتصااد خاانوار اسات(et al,2002
،)Chiapporiکه ارتبا روشنی با سیاستهای دولتی و رفاهی ارائه شاده در فصال چهاارم را
دارا نیست .درهمین فصل و زیرفصل ششم ،تحات عناوان «مناافع اجتمااعی و قیماتهاای
سایهای در اقتصاد خانواده» نیز رب مفهاومی ایان بحان باا سیاساتهاای بخاش عماومی
مشخص نیست ،حال آن که این ادبیاات بسایار مارتب باا نظریاۀ مهام «تولیادات خاانوار»
( )Household Productionاست که میتوانست به عنوان ی فصل یا سرفصل کلی در کتااب
در نظر گرفته شود(.)Pollak & Wachter,1975
در فصل پنجم تحت عنوان «اقتصاد حمایت از خاانواده» ،در بخاش قاوانین حمایات از
مصرفکننده ،مباحن بصورت عمومی ذکر شاده و ارتبااطی باا عضاویت فارد در خاانواده
ندارد ،در حالی که در بحن مروری بر قوانین کار ،این دقت نظر در زمینه ارتبا این قاوانین
با عضویت اعضاء در خانوار در نظر گرفته شده است.
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منابعوارجاعدهی 

2.4
فهرساات منااابع کتاااب پااانزده صاافحه از حجاام دویساات و نااود صاافحهای را بااه خااود
اختصاص داده که به جز بیست و چهار منبع فارسی ،سایر منابع التین اسات .اگرچاه ازدیااد
منابع التین ،نشان از زحمت مولفین در بررسی منابع وسایعی در حاوزهی ادبیاات پژوهشای
دارد ،اما تعدّد و تکتیر بیش از حاد باعان شاده تاا پایش از آن کاه مناابع و ترجماه آن باه
ساختارمند شدن اثر کم نماید ،این منظم کردن متون ترجمه شده بوده که به طاور تقریبای
شاکله اصلی کتاب را ترسیم نموده است .به عبارتی دیگر مفهوم ادبیاات خاانواده و نظریاات
وابسته در دریایی از پاراگرافهای کوتاه ترجمه شده و ارجا دهای گام شاده اسات .مناابع
نهااایی در بخااش پایااانی از شاایوهی ارجااا دهاای باار اساااس فرماات Associations ( APA
 )physiological Americanتبعیت میکند که امروزه از مرسومترین شیوههای مآخذنویسای در
جهان محسوب میشود .اگرچه در ارجا دهی نهایی ،نظم و شیوه ذکر شده رعایت شده ،اماا
ارجا دهی درون متنی هماهنگ نیست .قواعد استناد درون متنی باه روش  APAباه گوناهای
است که در داخل پرانتز (نام نویسندهی مقاله یا کتاب ،سال انتشار :صافحه) آورده مایشاود.
برخی ارجاعات درون متنی به نام نویسنده در متن به التین و برخی باه فارسای اشااره دارد.
به طور متال در صفحه  50و  ،51انوا مختلفی از ارجاعات دیده میشود ،مانند(Becker G. :
) S, 1995و در خ دوم از صفحه  51ارجاا دهای(Haddad, Lawrence; Hoddinott; John; :
) Alderman, Harold, 1997که در اولی به نام کوچ نویسانده باه اختصاار و در دومای باه
آوردن نام کوچ نویسندگان به تمامی اشاره شده است.

3.4تحليلوبررسیاثر 
همهنان که در مقدمۀ مولفین ،پیشگفتار و حتی در یادداشات انضامامی کتااب آماده اسات،
هدف و مسئله تحقیق ،ارائه چارچوب درستی از منظومه علم «اقتصاد خانواده» اسات کاه باا
تکیه بر آن بتوان الگویی دینی و بومی را پایاهگاذاری نماود .هادف تادوین کتااب توسا
نویسندگان با توجه به فقر مطالعاتی موجود در این زمینه در ابعاد ملی ستودنی اسات ،اماا در
این میان جهت دسترسی به این هدف مهم و برجسته ،اثر به عنوان گامی اولیاه از جنباههاای
ذیل نیازمند دقت نظر است:
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ـ

مهمترین نقد به فقدان تشخیص درستی از مخاطبان اصالی اثار باازمیگاردد .روشان
نیست که مخاطبین اثر ،باید آشنا به مولفههای ادبیات اقتصادی باشند و یاا مخااطبینی
عام و بدون الزام به آشنایی با مولفههای پایۀ اقتصادی مدِّنظر بودهاند .در حقیقات اثار
نه آنقدر ساده و روان و بدون وابستگی به بنیانها و ابزارهای «اقتصادی» تاألی شاده
که همهفهم باشد و نه به میزان کافی برخوردار از زمینههای تخصصای و الزم تحلیال
در اقتصاد است .نتیجه این که متن نه ابزار الزم ریاضیاتی ماورد نیااز اقتصاادی را باا
کاربرد معادالت مرتب داشته و نه روانی متنی غیرتخصصی را دارا است.

ـ

در صفحه  ،57انتهای صفحه به مدل سن ( )Sen،1966اشاره شاده کاه نمایتواناد باه
لحاظ تاریخی زیرمجموعه الگوی جمعی( )Collective modelعناوان شاود .دقات در
مطالا ارائه شده توس سن به درک بهتار دالیال مطار در الگاوی واحاد( Unitary
 )Modelاشاره دارد .این اشتباه برداشت در صفحه  58کتاب نیز تکرار شده اسات ،باه
گونهای که بحن وجود ی دیکتاتور و یا خیرخواه به جهت دسترسی باه یا تاابع
رفاه جمعی در الگوی واحد( )Unitary Modelخانوار مطر شده و به الگاوی جمعای
( )Collective modelمرتب نیست .نظر به چناین برداشاتهاایی توسا ماولفین اثار
استنبا میشود کاه درک دقیقای از تفااوتهاای الگاوی واحاد( )Unitary Modelو
الگوی جمعی ( )Collective modelدر ادبیات موجود ماورد دقات نظار قارار نگرفتاه
است .نکته حاائز اهمیات ایان کاه ماولفین پا از نقاد و ارزیاابی الگاوی جمعای
( )Collective modelبرای اولین باار در صافحه  60باه چیااپوری ()Chiappori ,1988
اشاره داشتهاند کاه بنیانگاذار الگاوی جمعای ( )Collective modelدر ادبیاات اقتصااد
خانوار محسوب میشود (.)Heckman et al,2018

ـ

در فصل اول در زیرفصل  2-2با عنوان «هزینه فرصت در خاانواده» نااظر باه ادبیاات
نظری شناخته شدهای در اقتصاد خانواده است که در ذیل این عناوان باه آن پرداختاه
نشده است .بکر ( )Becker ,1965در مبحن مهم هزینهی فرصات اعضااء خاانوار باا
ارائه الگوی تخصیص زمان ( ،)Model of allocation of timeاولین بار مفااهیم مرباو
به تولیدات خانوار را بیان نمود و نشان داد که خاانوار بار اسااس یا تقسایمبنادی
عقالیی به تقسیم نقشهای بازاری و خانگی بین زوجین میپردازد(.)Heckman,2018

ـ

مولفین اثر مایل به تحلیلی منطقی و تاریخی در خصوص حمایات از اشاتغال ماردان
سرپرست خانوار در صفحه  74بودهاند .به طور متاال در پااراگراف انتهاایی صافحه
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آمده است«:به عبارتی دیگر ،اشتغال بیش از حدِّ مردان به دلیل نبود مشاغلی کاه غالباا
توس زنان اشغال شده است ،وظای پدرانه را معلاق خواهاد کارد ».اگرچاه طار
علمی این بحن با توجه به گزارههای درست آن میتواند نااظر بار تفکیا مناساا
نقشهای زوجین و تاکیدی بر مسائولیت ناانآوری ماردان در خاانوار باشاد ،اماا در
صفحه  77و پاراگراف سوم ،ناگهان نگاهی دیگر و کامال متفاوت باه موضاو در اثار
ارائه میشود .در ایان پااراگراف باه اساتناد پژوهشای اجتمااعی (و ناه اقتصاادی) و
براساس پایان ناماۀ خاانم حبیاا از از دانشاگاه عالماه طباطباایی(ره) ،نتیجاهگیاری
میشود که مردساالری در جامعۀ ایران هنوز عامل اصلی توزیاع ناابرابری نقاشهاای
خانوادگی و البته بازدارنده از حضور زنان در عرصههای اجتماعی -اقتصادی است!
ـ

در مورد مدل های چگاونگی تقسایم کاار درون خاانواری میاان اعضااء خاانواده در
صفحه  76چنین اشاره شده است« :اول آن که سهم هر کدام از همسران باا توجاه باه
میزان زمانی است که برای کار منزل اختصاص دادهاند ،هر آنهاه برناماه زماانی افاراد
خانواده برای انجام امور درون خانواری بیشتر باشد ،بیش از دیگران در آن امر کما
خواهنااد کاارد .».حااال آنکااه بکاار()Becker ,1965عنااوان ماایکنااد تخصاایص زمااان
درون خانواری بین اعضاء خانواده منتج و متأثر از دستمزد آستانهای و سطح دساتمزد
پیشنهادی هر ی از اعضاء در باازار کاار اسات( .)Biddle & Hamermesh ,2020لاذا
عبارات باال که اشارهای به داشتن برنامۀ زمانی بیشتر جهت پرداختن به امور منازل باه
عنوان اصل تقسیم کار خانگی دارد ،برداشت درستی از تفسیر اقتصادی ایان رویکارد
نیست.

ـ

در فصل چهارم اثر ،صفحه  139پاراگراف سوم در ذیل عنوان «اقتصاد رفاه خاانواده»،
مولفین به دنبال تبیین نگاه دومی در تحلیل رفاه خانوار میباشند که در این زمینه نگااه
اوّل قبال تصریح نشده است.

4.4هماهنگیبامبانی 
هدف تصریح شده توس مولفین ،نگاارش کتاابی مادون و طبقاهبنادی شاده در موضاو
«اقتصاد خانوار» بوده که بتواند راهگشای دانشجویان و اساتیدی باشاد کاه قارار اسات ایان
مسیر را پیش برند (صفحه  .)16در مقدمهی کتاب ،نویسندگان با طر ایان ساوال کاه چارا
باید این کتاب را خواند؟ اشاره داشتهاناد کاه اثار ساعی دارد مفهاوم و گساتره موضاوعات
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قابل طر در اقتصاد خانواده را مطابق با نظریاههاای اقتصاادی متعاارف ارائاه نمایاد تاا باا
پی بردن به جایگاه آن در ادبیات اقتصادی ،باه تکمیال درختاواره موضاوعات و در نهایات
طراحی مدل مفهومی مطلوب در اقتصاد خانواده ایرانی یاری رساند (صافحه  .)39دسترسای
به هادف ذکار شاده مبتنای بار ترسایم درسات و مطاابق باا فضاای علمای رایاج حاوزۀ
«اقتصاد خانواده» است .از این منظر ناهماهنگی و نیز عدم تسل بر دامنۀ موضوعات ،ادبیاات
و مبانی نظاری حاوزۀ ماورد مطالعاه ،انتقاال مفااهیم اصالی باه خوانناده را دچاار مشاکل
ساخته است .در این زمینه نکاتی چند قابل یادآوری است:
ـ

از آنجا که سیر تاریخی و پیشینۀ ادبیات «اقتصاد خانواده» به عناوان یکای از مهمتارین
و ضروریترین فصول الزم مورد توجه مولفین محترم قارار نگرفتاه اسات ،چیادمان
کتاب فاصله زیادی را با سرفصالهاای رایاج در ادبیاات «اقتصاادی خاانواده» دارد.4
به طور متال در انتهای صفحه  52باه الگوهاا یاا مادلهاای همکاراناه ( Cooperative
 )modelsاشاره شده است که اصوال قابال باه خوانناده معرفای نشادهاناد .اگرچاه در
صافحه  53توضایحاتی در ماورد الگوهاای غیرهمکاراناه()Non-cooperative models
آمده است ،اما این توضیحات کفایت این دو تقسایمبنادی مهّام و کاالن در ادبیاات
«اقتصاد خانواده» را نمینماید .تقسیمبندی موضوعات «اقتصاد خانواده» ابتدا براسااس
الگوهااای واحااد ( )Unitary Modelو الگوهااای غیرواحااد ()Non- unitary model
شاکل ماایگیاارد .در زیاار مجموعااه الگوهااای غیرواحااد ( )Non- unitary modelبااه
الگوهای همکارانه ( )cooperative modelsو غیرهمکاراناه ()Non-cooperative models
تقساایم شااده و در ذیاال الگوهااای همکارانااه ( ،)cooperative modelsیکاای از
محااوریتاارین الگوهااای ارائااه شااده ،الگااوی جمعاای ( )Collective modelاساات
( .)Grossbard,2010ایاان عاادم دقاات نظاار نویسااندگان در ساااختار نظریااههااای
«اقتصاد خانواده» در صفحه  ،131اولین پاراگراف و در ذیل بناد ، 1باا عناوان کاارایی
پرتویی در اقتصاد خانواده نیز مشهود است.

ـ

فقدان معرفای هار یا از رویکردهاای اصالی در زمیناۀ ادبیاات«اقتصااد خاانواده»،
سردرگمی در نقد و نتیجهگیری را سبا شده است .در اولاین پااراگراف صافحه 56
عنوان شده است که« :از ابتداییتارین نظریاات موجاود در توضایح چگاونگی تاأثیر
خانواده بر اقتصاد ،نظریات مشتمل بر نگاه واحد به خانواده بود» .در نقاد ایان جملاه
باید اذعان نمود که اصوال الگوی واحاد( )Unitary Modelباا هادف تبیاین چگاونگی
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تأثیر خانواده بر اقتصاد زاییده نشده است ،بلکاه باه دنباال کشا چگاونگی روابا
درون خانواری و به عبارتی رمزگشایی ازجعبۀ سیاه تصامیمگیاری اعضااء خاانواده
جهت تخصیص منابع (درآمد و زمان) متولد شده اسات .در الگاوی واحاد ( Unitary
 )Modelاز روش ابزار اقتصاد نئوکالسای بارای کشا ارتباطاات اساتفاده شاده و
خانوار به عنوان ی واحد منحصربفرد ،حاداکتر ساازی تاابع رفااه جمعای ( Social
 )welfare functionرا با قید محدودیت بودجۀ کل هدف قرار می دهد .در نقد الگاوی
واحد ( ،)Unitary Modelمعتقدان باه الگوهاای غیار واحاد ( )Non- unitary modelدر
ی ویژگی مشترکند :در خانوار هر ی از اعضاء ترجیحات مرباو باه خاود را دارا
است و ممکن است در خصوص تصمیم گیری بهینه در خانوار اختالف نظار وجاود
داشته باشد .در این زمینه الگوهای همکاراناه ( )cooperative modelsو غیار همکاراناه
( )Non-cooperative modelsبااه عنااوان دو دسااته بناادی اصاالی در بدنااه الگوهااای
غیرواحد ( )Non- unitary modelبا اساتفاده از تئاوری بازیهاا ،ترجیحاات مختلا و
نحوه تصمیم گیری زوجین در خصوص مصارف و اوقاات فراغات را الگاو ساازی
میکنند ( .)Chiappori & Mazzocco ,2018:14
ـ

در انتهای صافحه  56اشاارهای باه نقاد الگاوی واحاد ( )Unitary Modelدر اقتصااد
خانوار شده است که جامع و کامل نیست .اصالیتارین نقاد وارد بار الگاوی واحاد
( )Unitary Modelاین است که چگونه ترجیحات اعضاء خانوار به صورت یا تاابع
رفاه جمعی تجمیع میشود ،حال آنکه اعضاء خانوار دارای تواباع ترجیحای متفااوت
میباشند .5اقتصاددانانی که به رویکرد واحاد ( )Unitary Modelمعتقدناد بارای تبیاین
این که چگونه ممکن است خانواده باه عناوان یا مجموعاه واحاد عمال کناد ،از
توضیحات متفاوتی بهره برده اند ،لیکن بکر معتقاد اسات کاه در مجماو دو حالات
نو دوستی ( )Altruismو دیکتاتوری ( )Dictatorshipدر خانوار منجر به پیدایش یا
چارچوب واحد میگردد (.) Becker,1974

ـ

از دیگر اشاتباهات کلیادی در ارزیاابی ادبیاات نظاری «اقتصااد خاانواده» اشااره باه
ساموئلسون ( )Samuelsonدر اواس صفحه  53به عناوان بنیانگاذار الگاوی جمعای
( )Collective modelاست .این در حالی است کاه ساموئلساون ()Samuelson,1956
معتقد به وجود ی تابع ترجیحی در خانوار بوده و پایهگذار مکتاا فکاری «بکاری»
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در اباادا
.)Pollak,

الگااوی واحااد ( )Unitary Modelبااه شاامار ماایرود (Lundberg & 1996

5.4اصطالحاتتخصصی 
ـ

مفهوم «خانواده» از «خانوار» متفاوت است« .خانوار» تعدادی از افراد را شامل میشاود
که دارای بودجۀ مشترک بوده و این واحد می تواند افراد غیر خویشاوند را هم شاامل
شود .بر اساس تعری مرکز آمار ایران« ،خانوار» از چند نفر تشکیل می شاود کاه باا
هم در ی اقامتگاه زندگی می کنند ،با یکدیگر هام خرجناد و معماوال باا هام غاذا
میخورند (سالنامۀ آماری کشور ،مرکز آماار ایاران) .لاذا هار «خاانوادهای»« ،خاانوار»
است ،لیکن هر «خانواری» میتواناد «خاانواده» نباشاد .6نکتاه افتراقای و اساسای در
تفاوت مفهومی «خانوار» و «خانواده» به لزوم وجود شر خویشاوندی و قیاد ازدواج
در «خانواده» باز میگاردد ،بگوناهایکاه اساسایتارین عنصار در تعریا «خاانواده»
مبتنیبر وجود گونهای خویشاوندی بین اعضاء و ناظر بر قرارداد ازدواج میان زوجاین
است .با وجود ایان تفااوت مهّام ،درادبیاات اقتصاادی رایاج واژۀ «اقتصااد خاانوار»
( )Household economyو «اقتصاااد خااانواده» ( )family economyبطااور جانشااین و
معمااوال ناااظر بااه مفاااهیمی مشااترک بکااار گرفتااه ماایشااود .در ایاان نگاااه صاارف
مشترک بودن اعضاء در مکان و هزینههای اقامت و تشری سایر هزیناه هاا و بعضاا
درآماادها از عواماال برجسااته در فقاادان تمااایز ایاان دو واژه اساات،که در ایاان میااان
خویشاوندی و یا لزوم قرارداد ازدواج بطور ذاتی موضاوعیت نادارد .منشااء رویکارد
ذکر شده باه خاساتگاه فلسافی و فکاری غربای حااکم بار ایان گارایش اقتصاادی
بازمیگردد .در فلسفۀ اقتصادی و مادّی رایج ،آنهه اصالت دارد توجاه باه تخصایص
هزیناههاا و درآماادها در یا واحااد و باا اعضااء دارای محاال ساکونت یکسااان و
هزینههای مشترک است .از این رو چرایی و چگونگی تجمیع شدن افاراد بار اسااس
نظام خویشاوندی و یا وجاود و ضارورت قارارداد ازدواج ،کاه در واحاد«خاانواده»
اصالت دارد محل بحن نبوده است .فاارت از بحان لازوم ایان دقیات نظار از طارف
علمای اقتصاد ،به جهت اهمیت نهادِ «خانواده» و مسائل مرتب با آن در کشورهایی باا
محتوای فرهنگی و اعتقادی از جمله ج.ا.ایران دقت کاربرد کلمات و حتی تصمیم باه
بکارگیری هر واژه دقت نظر جدّی را طلا مینماید .در کتاب حاضر با وجود اینکاه
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نام اثر به «اقتصاد خانوار» اشاره دارد ،در جای جای آن و بخصاوص عنااوین فصاول
اصلی ،نویسندگان محترم از واژه «اقتصاد خانواده» استفاده نمودهاند .پیشنهاد مایشاود
نظر به اهمیت استفاده صحیح و نیز بار فرهنگی و معنایی تاالش شاود تاا اساتفاده از
«اقتصاد خانواده» بجای «اقتصاد خانوار» مورد کاربرد در فضای پژوهشاهای اقتصاادی
قرار گرفته و یا حداقل با توجه به تفاوت مفهومی مهّم و موجاود ،واژگاان باه دقات
انتخاب و مورد گزینش قرار گیرند.
ـ

در فصل اول در زیرفصل  -1-1-2تحت عنوان «انتخاب واحد در اقتصاد خاانواده» و
زیربخش  -2-1-2تحت عنوان «انتخاب جمعی در اقتصاد خانواده» ،باید اشاره شاود
که کلیدواژههای رایج در ادبیات اقتصاد خانوار عباارت از «الگاوی واحاد» ( Unitary
 )Modelو «الگااوی جمعاای» ( )Collective modelاساات کااه در ذیاال آن نحااوهی
تصمیمگیری (انتخاب) زوجین و اعضاء خانوار جهت تخصیص درآمد و زمان ماورد
بحن قرار میگیرد.

ـ در پااورقی صافحه  63احتمااال منظاور از آوردن واژهی « ،»pooledاحتمااال « pooled

 » incomeبوده که در متن باید به درآمدهای تجمیع شده ترجمه شود.
ـ

در فصل اول در بند  3-2با عنوان «تعادل در اقتصاد خانواده» در صافحه  ،71مقصاود
از کلمۀ «نگاه نهاییگرایانه» در پاراگراف اول به نظر مایرساد ترجماهی کلیاد واژهی
آشنای حداکترسازی مطلوبیت اقتصادی باشد.

 .5نتيجهگيری
برای چنین مکتوباتی ،ذات نوظهور بودن خود به معنای وجود برخی چاالشهاای علمای و
بعضا عدم دسترسی به تمامی اهداف در پژوهش است .نکات اشااره شاده در نقاد ایان اثار
ضمن همدلی و همفکری با نویسندگان محترم ،به منزلۀ همیاری در ارتقاء ایان گاام اولیاه و
شجاعانه و نیز دلیلی بر اهمیت موضوعی اثر است .صارف نظار ازمحادود باودن اشاکاالت
ویرایشی و نگارشی و جنبه های شکلی اثر ،که برازندۀ یا نشار دانشاگاهی اسات ،فقادان
توجه به پیشینه مطالعاتی و ادبیات نظری «اقتصاد خانواده» اساسیترین محاور نقاد محتاوایی
اثر است .فقدان مهارت الزم و تسل کامل به ادبیاات نظاری موضاو  ،خاالء طبقاه بنادی
ساختارمند در فصول و زیار بخشاها را موجاا شاده اسات .از دیگار ماوارد قابال توجاه،
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عدم دقت نظر مولفین محترم در گزینش مخاطباان اصالی کتااب اسات .انتخااب مخااطبین
اصلی بر اساس توجه به میزان آگاهی با مولفاههاای اولیاۀ اقتصاادی از ماواردی اسات کاه
درصااورت توجااه ماایتوانساات باار غنااای علماای اثاار افاازوده و از سااردرگمی مخاااطبین
غیرتخصصی در همراهی با مضامین جلوگیری نماید .ازآنجا که در این مقاله یکای از اهادفِ
بررسی ایان اثار ،ا رزیاابی صاالحیت کتااب باه جهات جایگااه آموزشای آن در مطالعااتی
بین رشتهای بوده است ،به نظر میرسد کتاب حاضر تا دسترسی به این مطلوب فاصله دارد.
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