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 1اقتصاد كالنكتاب  بررسي و نقد

  *محمد واعظ برزاني

  چكيده
متنـوعي از  ة در اين مقاله يكي از آثار معروف اقتصاد كالن كشور كـه در مجموعـ  

اقتصـاد و  ة مؤسسات آموزش عالي داخل براي تدريس در سطح كارشناسـي رشـت  
داوري  ،توصـيفي ــ   با استفاده از روش تحليلـي  ،شود مي مرتبط تدريس   هاي  رشته
اصلي قـوت آن     هاي  نبهج شود ضمن معرفي اثر، مي در اين روش سعي. است شده

  .گاه مسائل اصلي و برخي مسائل جزئي آن ارائه شود آن، بررسي
 رفته از حيث صـوري مناسـب،   همروي  دهد كه اثر مي نشان بندي داوري جمع

تنظيم و انسـجام  و  رعايت ترتيب همچون ،مسائل مهمي فاقداما از حيث محتوايي 
بـر بعضـي    يمنـد  روشو تأكيـد غيـر    اسـت  در طرح موضـوعات  ،جزئي و كلي

منتخبـي از كتـب   ة در مقايسه با مجموعـ  اين در حالي است كه اثر. دارد ها ديدگاه
مـورد  ) 2(اقتصاد كالن كه به طور متعارف براي تدريس درس اصول علم اقتصـاد  

  .ي برخوردار استتر بيشاز جامعيت ، گيرند مياستفاده قرار 
  .داوري كتاب ،ارزيابي محتوايي، ارزيابي صوري، اقتصاد كالن :ها ژهواكليد

  
  مقدمه. 1

تـرين   سـاده . تواند مورد توجه و استفاده قرار گيـرد  مي مختلفي   هاي  هر اثر علمي با رويكرد
شـده در آن بـه خواننـده     هانباشت   هاي  آگاهية مجموع آن اثر،ة رويكرد اين است كه با مطالع

و انتظـار   كننـد  مـي دانشجويان با چنين رويكردي آثار علمـي را مطالعـه    معموالً. انتقال يابد
نقادانه اسـت كـه در آن   ة اما رويكرد ديگر مطالع ،دارند زمانين تر كمترين انتقال را در  بيش
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ذهنـي ناشـي از   ة موجود در اثر آن را با سابق   هاي  كند ضمن انتقال آگاهي مي خواننده سعي
بودن،  منطقيهم در موضوع مورد مطالعه و هم به طور كلي از حيث قبلي خود،    هاي  آگاهي

عميـق  ة مطالعـ «تـوان   مـي  بـه رويكـرد دوم  . مقايسه و براي خويش دستاوردي كسب كنـد 
دو محور اساسي در نقد ، در اين رويكرد. )1388 ،واعظ برزاني و مقدم(اطالق كرد  »انتقادي
حفظ  هدف از بيان نقاط قوت. ضعف آن اثركردن نقاط قوت و نقاط  مشخص :از اند عبارت
زدودن آن در  هـدف از بيـان نقـاط ضـعف     ،بعـدي و بـه همـين ترتيـب       هاي   چاپآن در 
  .بعدي آن اثر يا آثار مشابه است   هاي  چاپ
نقـد   اقتصـاد كـالن كشـور    توصيفي يكي از آثار متداولـ  اين مقاله با روش تحليلي در

  .است اقتصاد ةسابقساتيد معروف و با كه مؤلف محترم آن از اد شو مي
  
  تحقيقپيشينة . 2

اخير موارد بسيار محدودي داوري يا نقد كتب اقتصاد كالن در كشـور انجـام      هاي  طي سال
  :شود مي در اين مقاله به دو مورد جديد اشاره. )1388 ،مقدم(گرفته است 
 در تحـول  ريسنقد و بررسي كتاب «عنوان  با اي مقالهدر  ،1387 ، در سالواعظمحمد 

توصيفي اثر را ـ  با روش تحليلي ،ابراهيم گرجي ةنوشت ،»كالن اقتصاد    يها ليتحل و هيتجز
و  مسـائل ، شـده  انجـام بـر اسـاس ارزيـابي    . ه اسـت دكراز نظر صوري و محتوايي داوري 

هـا   در بعضـي فصـل   ،صوري در فصول مختلف اثر متفاوت است به طوري كـه  مشكالت
عنـوان   نبودن نطبقم در آن صورية مسئلترين  مهم. است تر كمها  فصل بعضي و در تر بيش

تـرين   مهم. اثر در موارد متعدد نيازمند ويراستاري است ،ضمناً ؛فارسي با عنوان التين است
ة نحـو  و ،مشتمل بـر فـروض صـريح و ضـمني    ، نشدن فروض تفكيكمحتوايي اثر مسئلة 

استنتاجات هر مكتب اقتصاد كالن در مقايسه با مكاتـب ديگـر اقتصـاد    تجزيه و تحليل و 
مند هر مكتب اقتصاد كـالن بـراي خواننـده     روشامكان درك منظم و  بنابراين. كالن است
  .ميسر نيست
ارزيابي تلفيقي آثار و «عنوان  بااي  مقالهدر ، 1388 ، در سالمقدموحيد  و واعظمحمد 

يـازده  كتـاب تـأليفي و   نـوزده  (اب درسي اقتصاد كـالن  سي كت» كتب درسي اقتصاد كالن
ارزيـابي   ،بـا اسـتفاده از روش تحليـل محتـوا     ،را بـه صـورت تلفيقـي    )شده ترجمهكتاب 
با توجه به ضوابط مربوط به يك كتاب درسي مطلوب در  ،نتايج تحقيق نشان داد. اند كرده

تـرين   مهـم  ،به طوري كه ؛كتب اقتصاد كالن موجود وضعيت مطلوبي ندارند، اقتصاد كالن



 137   محمد واعظ برزاني

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسيسال هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

دهنـدگي بـراي    توضـيح محور و قـدرت   ارزش   هاي  مسائل محتوايي اين كتب فقدان نظريه
  .محيط اقتصاد كالن ايران است

  
  معرفي مختصر مؤلف .3

 ريـ اخ يهـا  سـال  يكه ط استمعروف اقتصاد  دياثر از جمله اسات محترم مؤلف انيبيطب محمد
 كاستيامراقتصاد از دانشگاه دوك  يدكترا درجة يدارا وي. است    بوده يخدمات متنوع منشأ
 را بودجه و برنامه سازمان كالن اقتصاد دفتر ريمد تيمسئولقمري  هجري 60 دهة ليدر اوا كه
ارشد  يكارشناس رشتة سياصفهان و تأس ياز انتقال به دانشگاه صنعت پس. است گرفته عهده به

و  ،ياقتصـاد  يزيـ ر برنامـه  كالن، اقتصاد خرد، اقتصاد دروس سيتدر به ها   ستميس يزير برنامه
و  تيريسـازمان مـد   يمعاونـت امـور اقتصـاد    يبا تصـد  متعاقباً. اهتمام داشت ياقتصادسنج

 اسـت ير ،و توسعه و باالخره يزير برنامهپژوهش در  يعال مؤسسة استير ،سپس يزير برنامه
در سـال   وي. خود ادامه داد يو پژوهش يآموزش يها   تيفعال به رانيا يدار بانك يعال مؤسسة
  .دهد   يم ادامه را خود يعلم يها   تيكماكان فعال اما شد، هبازنشست 1387

  
  معرفي مختصر اثر. 4

مباحث اقتصاد كالن مقدماتي و اقتصاد كـالن   ةعمداثر با زبان روان و رسا سعي در معرفي 
اضاي كل، بخش خارجي اقتصاد، بازار ي، شناخت اجزاي اصلي تقلميانه شامل حسابداري م

و رشد  ،هاي اصلي اقتصاد كالن شامل تورم، ركود، بيكاري   و معرفي پديده ،كل ةعرضكار، 
و در برخـي   ISو  LMهـاي     هـا منحنـي     ابزار اصلي تجزيـه و تحليـل  . اقتصاي داشته است
  .هاي جبري است   موضوعات روش

  
  اثر   هاي  مرور مختصر فصل. 5

طرح كرده است كه تبيين جايگاه اقتصاد كالن  در فصل اول كلياتي راجع به اقتصاد كالناثر 
در فصول دوم تا پنجم به موضوع حسابداري ملي پرداخته است بـه   ،سپس. آن است ةنتيج

اقتصـادي بـدون در نظرگـرفتن تغييـرات قيمـت و         هاي  سنجش فعاليت نخست ،طوري كه
مباحث حسابداري ملـي در اثـر از   . با در نظرگرفتن تغييرات قيمت آورده شده است ،سپس

بـا اسـتفاده از طـرح     ،و از سـوي ديگـر   اسـت  يك سو براي مخاطب قابل فهم و منسـجم 
  .هايي از اقتصاد ايران است مثال
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اجزاي تقاضاي كل در بخش حقيقي به ترتيـب شـامل    نخستدر فصول ششم تا دهم 
 ،گـاه  آن شده اسـت  و واردات معرفي ،صادرات، گذاري سرمايهيا  مصرف بخش خصوصي

چنـد سياسـت    ةنتيجـ چگونگي تغييـر آن سـطح در   ، شرط تعادل سطح درآمدة پس از ارائ
تحت نگـرش كينـزي تـدوين     فصول فوق اساساً. توضيح داده شده است) ضرايب فزاينده(

  .آن الگو به مخاطب است ةدش سادهة و انسجام قادر به ارائ ،رسايي، يافته و با رواني
 طـرح  »ظرفيت توليد يك نظـام اقتصـادي  «عنوان  با اثر در فصل يازدهم بحث جديدي

سياسـت  چنـد  ة در فصل بعد به تأثيرپذيري سطح تعادل درآمد در نتيجـ  ،سپس ده استكر
تحت چند فرض پرداخته است و اين كار در فصـل سـيزدهم بـا فـرض      )ضرايب فزاينده(

فهم تغييـر نگـرش بـه توليـد از     . اختصار تكرار شده است بهها  سطح قيمتانطباق تدريجي 
 نيسـت  پـذير  امكـان سـادگي   بهبراي خواننده ) از فصل يازدهم(محور  عرضهتقاضامحور به 

  .فهم توأم سه فصل اخير در كنار پنج فصل قبل آن دشوار است ،بنابراين
، و بانـك در ايـران   كناساسـ و  اثر در فصول چهاردهم تا هفدهم به مباحث نقش پـول 

ر حجم پول و نقدينگي و باالخره تقاضـا بـراي پـول پرداختـه     دو تأثير آن  ،عمليات بانكي
اثـر از   ،توضيحات زياد در فصل پانزدهمة به واسط ،است كه اي گونهاين پردازش به . است

 ي دردار بانكپول و ة محتواي يك كتاب اقتصاد كالن خارج و محتواي يك كتاب تاريخچ
  .ايران را به خود گرفته است

چند ة اختصار تأثيرپذيري سطح درآمد در نتيج بهاثر در بخش هجدهم سعي كرده است 
چنـد نگـرش اقتصـاد     چهارچوببا وجود بخش پولي و در  ،را )ضرايب فزاينده(سياست 

اين كار در فصل نوزدهم با واردكردن بخش خارجي بـه صـورت نـاقص    . دكنطرح ، كالن
ـ  معادالت مربوطه مانند همةزيرا  است، تكرار شده هـاي   يـا تـراز پرداخـت    )BOP(ة معادل

 ثبات و اي راجع به نرخ ارز پراكندهضمناً در فصل نوزدهم مباحث . اند نشدهخارجي معرفي    
  .رشد اقتصادي آورده شده است

ة مباحثي از تاريخچ »الملل و ترتيبات تجاري بيننظام پولي «عنوان  بااثر در فصل بيستم 
مباحث فوق مستقيماً . آورده است را الملل بيننظام تجاري ة المللي و تاريخچ بيننظام پولي 

  .اند نشدهربط داده ، شده معرفي به الگوي رياضي قبالً
  
  اثر با آثار مشابهمقايسة . 6

منتشـر   هجري قمـري  60 ةده ةنيمدر  نخستمتني است كه  ةشد ويرايششده و  تكميلاثر 
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ا ويرايش اخيـر در شـرايطي وارد بـازار    ما  در آن زمان اثر تقريباً فاقد رقيب بود،. شده است
  :رو است نشر شد كه با دو دسته آثار جايگزين روبه

، كه همان درس )2(متون اقتصاد كالني كه براي تدريس درس اصول علم اقتصاد  )الف
 دورة) 1(يا تـدريس درس اقتصـاد كـالن     هاي مديريت و حسابداري، و   اقتصاد كالن رشته

محمـود  منفـرداً   را سه متن اصلي از اين مجموعـه متـون  . اند   كارشناسي اقتصاد تدوين شده
  .اند كردهتأليف ) 1389(كردبچه حميد و  ،)1374(اخوي احمد ، )1388(روزبهان 
) 2(ن و اقتصاد كال) 1(متون اقتصاد كالني كه براي تدريس دو درس اقتصاد كالن  )ب

اقتصـاد   ةرشـت دورة كارشناسي اقتصاد و آمادگي داوطلبان ورود به آزمون كارشناسي ارشـد  
رحمـاني  تيمـور  ، )1375(تفضـلي  فريـدون   راشش متن اصلي ايـن دسـته   . اند   تدوين شده

برانســـون،  ةشـــد تـــدوينهـــاي كتـــب    و ترجمـــه ،)1390(شـــاكري عبـــاس ، )1378(
  .دهند ميتشكيل فيشر و منكيو   ـ  بوش دورن

اول از جامعيت بهتـر و محتـواي جديـدتري     ةدستاثر از حيث محتوا در مقايسه با آثار 
، ثبات سطح )163ص (رمزي ـ  كينز ةقاعد همچونبراي مثال درج مطالبي  .برخوردار است

مانند مخـارج  (، و تحليل تأثير تغيير در متغيرهاي اسمي كالن )228ص (درآمد ملي تعادلي 
بـا فـرض انطبـاق آتـي سـطح      ) و اشتغال مانند سطح توليد(غيرهاي حقيقي ر متد و )دولت
  .مخصوص اين متن است )324 -  315ص (ها    قيمت

براي . است ي برخوردارتر كمدوم از جامعيت  ةدستاثر از حيث محتوا در مقايسه با آثار 
 ةنظريـ درآمـد،   ةچرخـ تحليـل تفصـيلي نظريـات درآمـد نسـبي و      ة زمينـ مطالبي در  ،مثال

هـاي اصـلي، تبيـين تـأثير        مكاتب رقيب در بحـث ة مقايسگذاري طبق اصل شتاب،  سرمايه
تبيين اثر جانشيني جبري به كمـك   و ر تعادل بخش خارجي اقتصاد،دهاي مختلف    سياست
  .مطرح نشده است ISو  LMدستگاه 

  
  اثر از حيث جامعيت صوري. 7

، گفتـار فصـل   گفتار، مـتن، پـيش   پيشهاي يك متن درسي از قبيل    مشخصه ةعمداثر واجد 
 امـا و آمارهاسـت،   ،مطالب فصل، جداول، نمودارها ةخالصتوضيح منظم مطالب هر فصل، 

اعـالم و   ضمناً اثر فاقـد فهرسـت  . جا در انتهاي آن آورده نشده است يكشده  استفادهمنابع 
  .موضوعات است

قـوت اثـر از حيـث روانـي و رسـايي       ةدهنـد  نشـان صوري اثر بـا آثـار مشـابه     ةمقايس
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كـه  دهـد     تدريس نگارنده نشان مي تجربة ،به طوري كه ؛ده فصل اول است خصوص در به
همان خواننـده   اما، استتنهايي قادر به فهم عمدة محتواي فصول فوق  به مند عالقه ةخوانند

. توضـيح داده خواهـد شـد    رو اسـت كـه متعاقبـاً    اثر با مشكالت متعددي روبه ةبقيدر فهم 
صـفحات   همـة قلم در  جوهر اماستحكم است، ممطالب مندرج در اثر خوانا و صحافي آن 

ـ   ،براي مثال. كار رفته در متن ريز و درشت است بهقلم  ،همچنين يكسان نيست ة قلـم معادل
  .مطابقت ندارد 510ة صفحة با قلم معادل 516ة صفح

  
  هاي محتوايي اثر   برجستگي. 8

  :هاي محتوايي اثر توضيح داده خواهد شد   برجستگيترين  اين بخش مهمدر 
  
  داشتن اثر درسيماهيت متن  1. 8

 ،اسـت بنـابراين  شده  مطالعههاي اثر حاصل تأمالت مؤلف بر موضوعات    چون عمدة بخش
رفته سازگار و به صورت حاصل قلم يك ذهنيت واحد است به طوري  هممحتواي اثر روي 

  .كند   آن براي خواننده يك سير ذهني ايجاد مي ةمطالع ،كه
  
  شده در پايان هر فصل بندي طبقهتمرينات  2. 8

كه بخشي از آن به طور مستقيم ناظر به  است اي تنظيم شده   تمرينات آخر هر فصل به گونه
بخـش دوم   ،به طوري كه. فهم و بخشي ديگر ناظر به عمق فهم محتواي فصل است ةگستر

  .تدوين شده است) يا نيازمند پژوهش(بخش تمرينات معمول و تمرينات عميق خود در دو 
  
  ها و آمارهاي اقتصاد ايران   استفاده از داده 3. 8

هـا و آمارهـاي      داده ازاست كـه   اي گونهمحتوا در بعضي فصول و تمرينات به دهي  سازمان
شـناخت اقتصـاد   در خواننده درج آمارهاي اقتصاد ايران به . اقتصاد ايران استفاده شده است

و  شـوند  روزآمـد  هاي بعدي بايـد    بديهي است آمارهاي فوق در چاپ. كند   ايران كمك مي
  .پيدا كنندتري  بيشفراگيري 

  
  آموزشي كمكافزاري  نرم ةبستوجود  4. 8

كـه  تهيـه شـده   افزار آموزشـي   نرم، يك تر بيشتمرينات و كسب اطالعات  دادن براي انجام
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 و انـد  كـار رفتـه   بهكه در متن كتاب است مشتمل بر حدود يكصد سري زماني از آمارهايي 
افـزار يـك    نـرم ايـن  . واي كتاب مورد استفاده قرار گيردتمطالعه و بررسي مح براي تواند   مي

  .بديع اثر در مقايسه با آثار مشابه است ةجنبفوق  افزار نرموجود . داردبخش الگوها نيز 
  
  محتوايي اثرمسائل . 9

  :شود   در اين بخش اهم مسائل محتوايي اثر با ذكر مثال به شرح ذيل آورده مي
  

  شناسي اقتصاد كالن روشفقدان پردازش  1,9
با عنايت به تشابه تقريبي بسياري از موضوعات اقتصاد خرد با اقتصاد كالن، در ابتداي يك 

اثر در ايـن  . آن مستدالً بيان شود ةمطالعرود ضرورت    كتاب آموزشي اقتصاد كالن انتظار مي
اقتصـاد   ةرشـت « :خود به ذكر اين مطلب بسنده كرده است كـه  ةمقدم ةصفحزمينه در اولين 

 ،در حـالي كـه   .»پردازد   كالن به بحث پيرامون نمودهاي كلي عملكرد يك نظام اقتصادي مي
شناسـي   روشو  ،كالن اقتصاد ةمطالعاقتصاد كالن، اهداف  ةمطالعتوضيح موضوعاتي چون 

 درخـور  به زبان سـاده و  )ها   چگونگي استخراج نظريات و ارزيابي آن(اقتصاد كالن  ةمطالع
  .فهم ضرورت دارد

  
  مسائل مربوط به تنظيم و ترتيب مطالب 2,9

ناآشنا رعايت نشـده   ةخوانندهايي از كتاب، تنظيم و ترتيب محتوايي مطالب براي    در بخش
  :شود   هايي اشاره مي   نمونهدر ذيل به  .است
كار گرفته  بهتعريف شود اين مفهوم   »بازار كامل«كه مفهوم  اينقبل از ، 285 فحةدر ص .1

  ؛شده است
در بخـش   امـا  ،اسـت  آورده شـده  )aggregation( فزونـي  هـم  ةواژ، 294 صفحةدر  .2

ر حـالي كـه بـه    د. اقتصاد كالن، در ابتداي اثر، آن مفهوم طرح نشده استة مطالعضرورت 
  ؛روشني معرفي شده باشد بهكه در ابتدا  كار گرفت بهتوان اين واژه را  مي طور منطقي وقتي

هـا بـدون بيـان       دولت با باالرفتن سطح قيمـت  ةمقابل بارةمطالبي در ،309 صفحةدر  .3
  ؛باره آورده شده است يكمباني اقتصاد خردي آن و به 

هاست، در داخل    پرداخت تجارت خارجي و ترازدر حالي كه عنوان فصل چهاردهم  .4
  ؛آورده شده است» ثبات و رشد«عنوان  بافصل، بخشي 
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اسمي معرفي شده است در  مزد دستنيروي كار تابعي از نرخ عرضة  ،309 فحةدر ص. 5
حقيقـي آورده   مـزد  دستبدون ذكر مباني نظري تابعي از نرخ  283 صفحةقبالً در  ،حالي كه

  ؛شده است
هـاي پـولي و مـالي از ديـدگاه مكاتـب مختلـف          فصل هيجدهم به اثربخشي سياسـت . 6

  ؛مباني ديدگاه مكاتب مختلف در قبل آن آورده نشده است ،در حالي كه ؛اختصاص يافته است
در ، بـه موضـوع سـراب پـولي پرداختـه شـده       311 -  307كه در صفحات  اينپس از . 7

  ؛مباني نظري آن يعني الگوي اقتصادي كينز معرفي شده است 482 -  471 صفحات
 چهـارچوب هاي ملي مقـدم بـر      حسابتوسعة نظرية ، دوازدهمسطر  و 31صفحة در .  8

توسـعة نظريـة   هاي ملي آورده شده، در حالي كه به طـور منطقـي      گيري حساب اندازهنظري 
  ؛است پذير امكانمعرفي آن نظريه  فوق پس از

ر جمعيـت فعـال اقتصـادي كشـور،     دباره يكي از عوامل مؤثر  ، به يك282صفحة در . 9
  ؛حقيقي ذكر شده است مزد دستبدون ذكر مباني نظري مربوطه، نرخ 

موضوعات متنوعي  »ها تجارت خارجي و تراز پرداخت«در فصل نوزدهم ذيل عنوان . 10
ثبـات و رشـد   و ، قـدرت خريـد  برابري ة نظري، نرخ برابري ارزي، ها تراز پرداخت :از جمله

اي را براي خواننـده   پارچه يكدر كنار هم ذهنيت ها  كه چينش آن است اقتصادي آورده شده
  ؛كند نميايجاد 
حسـابداري ملـي و بخـش پـولي     ة دو حـوز    هـاي   اقتصاد ايران بر آمار   هاي  نقل آمار. 11

مباحث خـود از اقتصـاد   همة ع در متنو   هاي  اثر فاقد مثال ،به عبارت ديگر. متمركز شده است
  ؛ايران است

داراي مبـاحثي مربـوط بـه     »الگوي بخش حقيقي اقتصاد«عنوان  بافصل دوازدهم اثر . 12
بـراي  . بنـدي آن مباحـث اسـت    جمعاما فصل فاقد ، عنوان فصل مانند تحليل بازار كار است

  ؛نشده استكل پرداخته ة ر عرضدبه تأثير تحليل بازار كار  بندي جمعدر ، مثال
. اند به صورت مشابه در طول اثر آورده نشده» تعادل فيزيكي«و » تعادل مالي«ة دو واژ. 13

تعادل فيزيكـي آمـده و   ، 231 -  220 فحاتبه جاي تعادل مالي ص 479ة در صفح ،براي مثال
  .در آن صفحه تعادل مالي در كنار تعادل پولي آورده شده است

 
  بودن متن پارهمسائل مربوط به دو 3,9

قـادر بـه فهـم     منـد  هعالق ةخوانند كه دهد مي تجربيات حاصل از تدريس نگارنده نشان
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كه دو بحث اساسي آن حسابداري ملي و طرف تقاضاي  است ده فصل ابتداي اثرة عمد
اقتصـاد كـالن بـا    ة عرض ةدر فهم مستقل چهار فصل بعد در زمين اما اقتصاد كالن است،

طـرف  ة واسطة االصول بايد نقش حلق فصل يازدهم كه علية مقدم ؛است رو روبهمشكل 
در ايـن  . خوبي تدوين نشـده اسـت   به كنداقتصاد را ايفا ة تقاضاي اقتصاد با طرف عرض

  :شود مي آورده رفصل يازدهم اثة زمينه بخشي از مقدم
بـر   ،كه سطح درآمد ناخالص حقيقي، يا به عبارت ديگر درآمد ناخـالص ملـي   جا آناز 

بنـابراين  ، بستگي به ميزان توليد در يـك نظـام اقتصـادي دارد   ، ثابت   هاي  حسب قيمت
توليد و درآمد ناخالص ملي حقيقي يك جامعه مؤثرند بالقوة عواملي در تعيين ظرفيت 

  .)263: 1386طبيبيان، ( ر توان توليدي آن جامعه اثر گذارنددكه 

  :خورد مي چشم بهدر مطالب ذكرشده ابهامات ذيل 
چه نيـازي  ، توليد همان توان توليدي جامعه استة كه ظرفيت بالقو اينبا توجه به . 1

  به تكرار يك مفهوم با واژگان متفاوت است؟
ثابت بـه ميـزان توليـد       هاي  كه درآمد ناخالص ملي بر حسب قيمت اينبا دانستن . 2

ليـد نتيجـه   توليـد يـا تـوان تو   ة توان راجع به ظرفيـت بـالقو   مي چه مطلبي، بستگي دارد
  .يافته با توليد بالقوه توضيح داده نشده است تحققاتصال بين توليد ة حلق يعني گرفت؟

  
  مسائل مربوط به ترتيب معرفي اثر جانشيني جبري 4,9

اثر ( )Crowding-out effect( اثر جانشيني جبري نخستدر كتب اقتصاد كالن  معموالً
اثر جانشـيني جبـري ناشـي از     ،سپس ناشي از تغييرات نرخ بهره طرح )دفع ازدحامي

بـه صـورت صـريح بـه      ،در حالي كه در ايـن اثـر اوالً   ؛شود مي تغييرات قيمت آورده
به صورت تلويحي ابتـدا در فصـل    ،ثانياً است ك از اين دو وضعيت اشاره نشدهي هيچ

در فصل  ،سپس است دوازدهم اثر جانشيني جبري ناشي از تغييرات قيمت طرح شده
اشـكال  . ات نـرخ بهـره آورده شـده اسـت    رهجدهم اثر جانشيني جبري ناشي از تغيي
كه مشـتمل بـر دو بخـش     ،تقاضاي كلمعادلة ترتيب فوق اين است كه بدون فهم دقيق 

حقيقي و پولي اقتصاد است و در آن اثر جانشيني جبري ناشي از تغييرات قيمـت جـاي   
اي  غير حرفـه خوانندة در  يمنظمناذهنيت  ترتيباين  كهكل طرح شده است ة عرض، دارد

  .دهد شكل مي
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  مسائل مربوط به فقدان الگوي سياستي در اقتصاد كالن 5,9
نظر قـراردادن تثبيـت     مدگذاري اقتصاد كالن  سياستة سياستي اثر در زمينة توصيترين  مهم

  :آمده استهجدهم و نوزدهم به شرح ذيل    هاي  بندي فصل جمعاقتصادي است كه در 
مالي و پولي براي ايجاد تغييرات    هاي  اساس مطالعات اخير در اقتصاد به كاربردن سياست بر

بخـش در   ثبات   هاي  مشي خطگيري  بلكه پي، شود نمياقتصادي توصيه    هاي  شديد در متغير
نظار مردم ا دولت در   هاي  مشي خطمالي و پولي و ايجاد شرايط براي معتبربودن    هاي  جريان
  .)483: همان( شود مي توصيه

پولي و مـالي بايسـتي      هاي  مشي خطتوان دريافت كه اثر  مي گفته شد چه آنبا توجه به 
 ي كـه امكـان رشـد اقتصـادي را فـراهم     يها مشي خطتا  ايجاد شرايط ثبات اقتصادي باشد،

  .)515 :همان( اثر خود را اعمال نمايد، كند بدون برخورد با اغتشاش مي

فـوق يـك الگـوي       هـاي   سياستي ذكرشده بايد توجه داشت كه توصـيه    هاي  در استنتاج
انتظـار   ،در حـالي كـه  . بلكه صرفاً يك هشدار سياستي اسـت  ،سياستي اقتصاد كالن نيست

هـر چنـد   ، از يك متن درسي اقتصاد كالن اين است كه يك الگوي سياستي سازگار اساسي
هـر     هـاي   مشـي  خطاقتصاد كالن و    هاي  سياستة طوري كه مجموعارائه كند به ، اختصار به

  .آن معنا پيدا كند چهارچوبسياست در 
  

  سطح درآمد تعادل و تغييرات آنمسائل مربوط به روش طرح مباحث  6,9
براي طرح مباحث مربوط به سطح تعادل درآمد و تغييرات آن در آثار اقتصاد كالن يا صرفاً 

يـا  ، شـود  مـي  يا روش توصيفي با روش نموداري تلفيق، شود مي فادهاز روش توصيفي است
و يـا از هـر سـه روش بـه صـورت تلفيقـي        ،شود مي روش توصيفي با روش جبري تلفيق

 در نظرگـرفتن بـا  ، در هر حال يكنواختي روش توضيح براي فهم موضـوع . شود مي استفاده
هـاي   روش از يـك  هـيچ ، پارچـه  يـك به صـورت  ، در اين اثر. واجد اهميت است مخاطب،

تقاضاي كـل از   ةمعادلدر فصل هجدهم  ،براي مثال. چهارگانه مورد توجه واقع نشده است   
كل از روش جبري اسـتخراج نشـده و   ة عرضة اما معادل ،است روش جبري استخراج شده

در اين فصل امكان تبيين جبـري   بنابراين ؛كل آورده شده استة عمومي عرضة معادل صرفاً
اين در حالي اسـت  . مختلف ميسر نيست   هاي  سياستة رات سطح تعادل درآمد در نتيجتغيي

فـروض   چهـارچوب در ، فصل دهم تعيين سـطح تعـادل درآمـد و تغييـرات آن     كه قبالً در
  .شده، با يك روش و به طور منظم انجام شده است طرح
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  ها در اقتصاد كالن   مسائل مربوط به محدوديت طرح ديدگاه 7,9
 اما، است كتاب، اقتصاد كالن محصول يك ساختار نهادي تلقي شده ةمقدمدر حالي كه در 

تأثير ساختار نهادي ايران در فهم ما  به ،مثالً. در متن به اين موضوع توجه جدي نشده است
مند پرداخته نشده و موارد معرفـي تـأثير سـاختاري     روشاز مسائل اقتصاد كالن به صورت 

چسـبندگي  «عنـوان   بـا ادبيات رايـج مـثالً    چهارچوبهاي كالن صرفاً در    ر تحليلدنهادي 
چه از نظر مؤلف محتـرم توجـه    چنان ،در اين زمينه. آورده شده است» هاي اسميمزد دست

 در اقتصاد ايران اهميت دارد، بايد به آن تصـريح » پول بيروني« و» پول دروني«بين به تمايز 
رفته  همكه نتوان روي  است ايران در اثر باعث شده جدي به ساختار نهادي يتوجه بي .شود
  .هاي اقتصاد كالن، يك اثر بومي تلقي كرد   در تحليل ،اثر را

  
  ها   مند بر بعضي ديدگاه تأكيد غير روش 8,9

مند و داراي مـاهيتي   روش ،و به طور خاص يك متن آموزشي ،انتظار است يك متن علمي
در تحليل هر موضوع فروض از اسـتدالل و اسـتنتاج    ،به طوري كه اشد؛العملي ب عكس  غير

 اسـتنتاج  منزلـة  هايي از اثر مورد بحث مفروض بـه    در بخش ،در حالي كه. متمايز شده باشد
پـولي   ةبهـر بـودن نـرخ    مثبت«در حالي كه مفروض الگوي مصرف  ،براي مثال .آمده است

 تـر  بيشمنطقي بحث معرفي شده است كه در ذيل به آن  ةنتيجاست، وجود آن نرخ » مثبت
  :شود   پرداخته مي
، هاي ذهنـي نـرخ     با دفاع از نرخ بهره بر مبناي يكي از ريشه 162 -  157 صفحات اثر در

در ايـن  . اسـت ده كـر پولي مثبت  ةبهردادن نرخ  نشانيعني رجحان زماني، سعي در عقاليي 
با اطمينان پذيرفت كه نرخ رجحان زماني براي اكثر مردم يك  توان   مي ...«: زمينه در اثر آمده

  :در اين ارتباط مسائل زير قابل طرح است .»تر از صفر است عدد بزرگ
فوق بر اساس چه روش علمي يا منبع معتبري آورده شده اسـت؟ بـه عبـارت     ةگزار .1
 ةمطالعيا حاصل يك  فوق بايد شهودي باشد كه هر عقل متعارف آن را بپذيرد ةگزار ،ديگر
  ؛يك اشاره نشده است هيچمند علمي باشد كه به    روش
رفتار عامـل اقتصـادي پذيرفتـه شـود، حاصـل آن متناسـب        ةپايچه خردمندي  چنان .2

هر نوع به تأخيرافتادن  بنابراين،. كردن در طي زمان است نه لزوماً تعجيل در مصرف مصرف
ت نخواهد كرد كه براي جبران آن پاداش مثبت كننده را دچار كاهش مطلوبي مصرفمصرف، 

  ؛در نظر گرفت
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رجحـان زمـاني پذيرفتـه     ةنظريـ درستي يا صدق  چه با استفاده از روش علمي چنان .3
زيرا امكان  ،پولي مثبت را اثبات كرد ةبهرتوان مشروعيت نرخ    شود، صرفاً بر اساس آن نمي

  .داشته باشدآن با حقايق ديگري در عالم منافات  دارد پذيرش
  

  گيري نتيجه. 10
 بـه  هاي صوري و محتوايي اثر،   ضمن حفظ برجستگي ،هاي بعدي   شود در چاپ   پيشنهاد مي

شناسـي اقتصـاد كـالن، رعايـت      روشپرداختن به  ةزمينخصوص در  بهمسائل محتوايي آن 
 ؛شـود ها توجه    مند بر بعضي ديدگاه روشو پرهيز از تأكيد غير  ،ترتيب در طرح موضوعات

حاصل آن تدوين يك متن درسي مطلوب بـا هـدف تـدريس درس اقتصـاد      ،به طوري كه
  .هاي مرتبط شود   براي رشته) 2(دورة كارشناسي اقتصاد و اصول علم اقتصاد ) 1(كالن 

  
  نوشت پي

  .نسخه چاپ شده است 2000در  آن چاپ هفتم .1386 ،طبيبيان ← .1
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