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  چكيده
خوان  نژاد، از معدود كتب تأليفي و خوش تأليف موسي غني» اقتصاد به روايت ديگر«كتاب 

گيـري   اين كتاب با نثري روان و محتوايي تأثيرگذار و با يك جهـت  .به زبان فارسي است
فكري خاص، كه از آن عنوان آن نيز قابل درك است، نوشته شده است. كتاب به انديشـه  

اقتصاددان چه مشهور و چه كمتر شناخته شده از توماس آكوئيني تا داگـالس نـورث،    19
پردازد. نويسنده مطابق ذوق فكري خود با رويكرد اتريشي بـه خـوانش    كوز و بوكانان مي

ها و تعارضات فكري آنها با ايـن مكتـب    انديشه اين اقتصاددانان و پررنگ كردن همراهي
هاي اقتصـادي   سب آشنايان با دانش اقتصاد و تاريخ انديشهپرداخته است. كتاب بيشتر منا

تواند به عنوان يك كتاب درسي محسوب گردد. در عين حال هـدف مولـف    است و نمي
هاي اقتصادي نبوده و هدف آشناكردن مخاطبـان بـا رئـوس انديشـه      ورود به عمق انديشه

نظام ليبرالي مدنظر اسـت.   اقتصاددانان كمتر شناخته شده و نحوه قرار گرفتن آنها در خيمه
درباره معرفي افكار انديشمندان بنام اقتصادي همچون آدام اسـميت، مـاركس و كينـز نيـز     

هاي آنان در بستر زمـان   دچار سوگيري ارزش داوري شده و در عيارسنجي ارزش انديشه
عنوان يك  خود و پيشرفت دانش اقتصاد چندان موفق نيست. با وجود اين نقدها، كتاب به

 گـزاري  سياسـت هاي دسته بزرگي از اقتصاددانان موثر در  متن تأثيرگذار و روشنگر انديشه
  اقتصادي ايران مطرح است.
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  . مقدمه1
و پيش نيـاز مهـم   توجه به سير انديشه اقتصادي يكي از موضوعات مهم در آموزش اقتصاد 

هاي اقتصـادي اسـت و بـه همـين دليـل اقتصـادداني كـه سـير          براي جريان شناسي انديشه
  .1داند در حقيقت برده چند اقتصاددان گذشته است هاي اقتصادي را نمي انديشه

اقتصاددانان مختلفي در اين زمينه به تحقيق مشغول هستند و با كاوش آثار پيشـينيان بـه   
هاي مغفول آنان و ارايه خوانش و  نان در انديشه اقتصادي، يافتن انديشهدنبال بررسي سهم آ

اي علم اقتصاد بـه ايـران،    هاي آنان هستند. هر چند با ورود ترجمه هاي نو از انديشه روايت
هاي اقتصادي نيز در برنامه درسي تقليدي آن قـرار گرفـت و خيلـي زود     درس سير انديشه

ين حوزه نيز در بـازار عرضـه شـد، امـا نتوانسـت بـا سـاير        اي و تأليفي ا هاي ترجمه كتاب
هـا   هاي تأليفي سـير انديشـه   هاي اقتصاد مثل خرد و كالن رقابت كند. به عالوه كتاب حوزه

هـا و   هاي اقتصاد خرد و كالن را گرفتند كه تمـايز بـين سـير انديشـه     چنان رنگ بوي مدل
شناسـي و   ، غفلت از مباحث معرفتاقتصاد خرد و كالن، مشكل شد. يك دليل مهم اين امر

هاي اقتصادي است. طبيعي است كه اگـر   شناسي اقتصادي ضمن توجه به سير انديشه روش
ناچـار بايـد نظريـه     هاي اقتصادي با ابزار مناسب خود بررسـي شـود، بـه    قرار نباشد انديشه

رار باشـد  شود، ارائه شود. اما اگر قـ  اقتصادي به همان صورتي كه در خرد و كالن طرح مي
اي اقتصادي مورد واكاوي قرار گيرد، نيازي به تكرار نظريه اقتصاد خرد و كالن نبود  انديشه

هاي اقتصادي با نگـاه فلسـفه علـم و تـاريخ علـم مـورد بررسـي         و در عوض، سير انديشه
  گرفت. مي  قرار

ن اطالع هاي اقتصادي در ايران، تا آنجا كه نگارندگا اي و تأليفي سير انديشه كتب ترجمه
اي بايـد بـه بـالگ     دارند، چندان بيشتر از انگشتان دو دسـت نيسـت، كـه از كتـب ترجمـه     

)، رابينـز  1375)، شـومپيتر ( 1374)، ايسـينگ و همكـاران (  1381)، ژيد و ريسـت ( 1375(
)، تفضلي 1376)، و از كتب تأليفي بايد به قديري اصلي (1391) و سميوئلز و مدما (1384(
) اشاره كرد. از اين ميان، عمـده  1391نژاد ( ) و غني1389)، غفاري (1389)، دادگر (1386(

كتب ترجمه اي به هر دليل (كه از جمله آنها بايد به غيرروان بودن مـتن ترجمـه اي اشـاره    
كرد!) چندان با اقبال مواجه نشده اند، از جمله رابينز، بالگ، ايسينگ و شـومپيتر و تنهـا در   

تنها استثناء كتاب ژيد و ريست اسـت كـه آخـرين چـاپ آن      يك نوبت نيز چاپ شده اند،
هاي معتبر به عنوان كتاب درسي تـدريس   بوده و در برخي از دانشگاه 1395مربوط به سال 

شده است. در عوض كتب تأليفي فارسي به دليل سادگي متن و بعضاً تكرار مباحث اقتصاد 
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، بارهـا تجديـد چـاپ شـده انـد و      كند! خرد و كالن، كه كار استاد و دانشجو را راحت مي
غرض اصلي از تأليف آنها نيز معرفي به عنوان كتاب درسي بوده است. در اين ميان يكي از 

كه نه با غرض تبـديل بـه كتـاب درسـي      2) دانست1391نژاد ( استثنائات را بايد كتاب غني
وش تأليف شده و نه ترجمه صرف است. آشنايي نويسنده كتـاب بـا مباحـث معرفتـي و ر    

شناسي علم اقتصاد سبب شده، اين كتاب از تأليفات موجود كه بيشتر كتاب اقتصاد خـرد و  
هاي اقتصادي، فاصله گرفته و ارزش نقد شـدن را دارا باشـد.    كالن هستند و نه سير انديشه

كند ابعـاد مختلـف ايـن اثـر را مـورد       مقاله حاضر با چنين هدفي نگارش يافته و تالش مي
. براي اين منظور ابتدا نويسنده و سپس كتاب معرفي شـده و كتـاب از دو   واكاوي قرار دهد

  گيرد.  جنبه شكلي و محتوايي مورد نقد قرار مي
  

  . معرفي نويسنده و چكيده كتاب2
  معرفي نويسنده 1.2

آموختـه كارشناسـي    تبريـز و دانـش   1330نـژاد اهـري، متولـد سـال      نويسنده، موسي غنـي 
دليل عالقه به دانش اقتصاد تغييـر رشـته داده و بـا     است كه به حسابداري از دانشگاه تهران

عزيمت به فرانسه مدارك كارشناسي ارشد و دكتـري خـود را در رشـته اقتصـاد توسـعه از      
شناسي اقتصاد نيـز   دانشگاه سوربون دريافت كرد. همچنين داراي سابقه تحصيل در معرفت

شريف به تدريس اشـتغال داشـته    ها در دو دانشگاه صنعت نفت و صنعتي هست. وي سال
شناسـي و تـاريخ عقائـد     هـاي فلسـفه، معرفـت    است. عالئق پژوهشي وي بيشتر در حـوزه 

اقتصادي قرار دارد و عمده آثار وي در قالب مصاحبه و كتاب منتشر شده اسـت. ايشـان را   
آن بايد جزء مدافعان پرشور اقتصاد اتريشي در كشور دانست كه ابايي هـم از پنهـان كـردن    

هـاي ايـن مكتـب بـه ويـژه ليبراليسـم        ندارد و در آثار مختلف خود به دنبال ترويج آمـوزه 
هـاي آن اسـت. از ميـان     اقتصادي و تبيين مشكالت اقتصاد ايـران بـر اسـاس دسـتورالعمل    

ترين و آخـرين اثـر وي يعنـي     انديشمندان مكتب اتريش به هايك عالقه زيادي دارد و مهم
  زادي را ترجمه نموده است. گذاري و آ قانون، قانون

  
  معرفي اثر 2.2

صـفحه   255در  1394و سـپس در سـال    1391كتاب اقتصاد به روايت ديگر ابتدا در سال 
پردازد، از  انديشمند اقتصادي مي 19چاپ و منتشر شده است. اين كتاب به بررسي تفكرات 
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معاصر در قيد حيات  توماس آكوئيني، انديشمند مدرسي قرن سيزدهم ميالدي تا انديشمندان
از جمله گري نورث و هرناندو دسـوتو واقتصـاددانان اخيـراً درگذشـته همچـون بوكانـان،       

مجموعـه  "كند، ايـن كتـاب    داگالس نورث و ماري رتبارد. آن چنان كه پيش گفتار بيان مي
مقاالتي است كه ويرايش نخست آنها در ضميمه تحليلي ماهانه روزنامه دنياي اقتصادي در 

هـاي   ). معمـوالً تـاريخ انديشـه   9(ص "منتشر شـده اسـت   1387تا  1383هاي  صله سالفا
شـود.   هاي متفكران بزرگ نوشته مـي  اقتصادي يا بر محور مكاتب فكري يا بر محور انديشه

شـود، البتـه رويكردهـاي تركيبـي هـم       تر و رويكرد دوم كمتر ديده مي رويكرد اول عمومي
دنبال آموزش عقائد به شيوه رايج نيست، رويكرد  يسنده بهوجود دارد. با اين وجود چون نو
گفتـار صـراحتاً بيـان شـده اسـت: اوالً معرفـي متفكـران و         سومي را برگزيده كـه در پـيش  

اند از جملـه باسـتيا،    هاي فارسي مورد توجه قرار گرفته نمايندگان مكاتبي كه كمتر در نوشته
تفاوت انديشمندان شهيري چون اسميت، ماركس كانتيون، و ساموئل بيلي و ثانياً بازخواني م

و كينز. اين مطلب تا حدي از عنوان انتخاب شده براي كتاب نيز معلوم است كه نويسنده بنا 
هاي اقتصادي را بازنويسي كند. براي نيل به اين هدف،  ندارد صرفاً روايت رسمي از انديشه

هاي يك متفكر به بر اسـاس   انديشه هايي را پذيرفته و با طرح رئوس نويسنده از پيش آموزه
ها به صراحت يا بصورت ضـمني و بـدون ورود علمـي عميـق بـه نقـادي آنهـا         اين آموزه

شـود كـه در نقـد حاضـر، بعـد علمـي چنـدان موضـوعيتي          پردازد. اين امر موجب مي مي
  باشد.   نداشته

  
  اثر ةچكيد 3.2

شـود   ت، بجـاي آن تـالش مـي   با توجه به آن كه خالصه كردن اين كتاب عمالً ناممكن اس
  خطوط كلي اثر بيان شود، اگرچه انجام اين كار در چند پاراگراف نيز عمالً دشوار است:

نويسنده با پذيرش اين نظريه وبه فراخور تفكرات اقتصاددان مورد  نظريه ارزش ذهني:
ا متهم بررسي، در فصول مختلف با نظريه ارزش كار مقابله كرده و انديشمندان معتقد بدان ر
عنـوان   به انحراف دانش اقتصاد از مسير خود نموده و در عوض نظريـه ذهنـي ارزش را بـه   

هاي گـري نـورث    كند. چنانكه در بررسي انديشه دستاورد بزرگ اقتصاد مدرن محسوب مي
  .3آورد هاي او بحثي به ميان نمي ستايد و از ساير انديشه دايماً نظريه ارزش ذهني وي را مي

ها در تخصيص منابع و انتقـاد از دخالـت دولـت در بـازار:      سم قيمتاهميت مكاني
نويسنده با قائل شدن اهميت بسيار براي دست نـامرئي (احتمـاالً حتـي بـيش از خـود آدام      
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هاي از نوع كينـزي   كند كه در تجربه نيز سياست اسميت!)، به اقتصاد كينزي تاخته و بيان مي
رد انتظار را به بار نياورد. لذا دولت بايد از هر نوع تنها موجب ركود تورمي شده و نتايج مو

هـاي   ها يا مغشـوش شـدن قيمـت    دخالتي در بازار كه موجب آسيب ديدن سازوكار قيمت
  شود، بپرهيزد. نسبي مي

اهميت رقابت اقتصادي و تأكيـد بـر آزادي فـردي در ابعـاد مختلـف سياسـي ـ        
شود، رقابت در بازار است كـه از   يدر درازمدت آنچه موجب توسعه اقتصادي ماقتصادي: 

طريق محترم شدن حقوق مالكيت و حفاظت از آن توسط دولت و آزادي انتخاب فردي به 
كتـاب و   183تـا   173آيد. نمود بارز اين ديدگاه ضمن معرفي پيتر بـوئر صـفحه    دست مي

  شود. كتاب، مشاهده مي 193تا  185معرفي هرناندو دسوتو صفحه 
ارآفرينان موتور محركه اقتصاد و بازيگران اصلي نظام بازار، به مثابـه  ك نقش كارآفرينان:

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

هاي خـود را عـالوه بـر نقـادي علمـي       نويسنده يكي از رسالت مبارزه با سوسياليسم:
ريزي مركزي در  آور برنامه ها و نشان دادن نتايج تأسف سوسياليسم، مبارزه در سطح سياست

كشورهاي كمونيستي، كه هم موجـب سـلب آزادي فـردي و هـم كـاهش ثـروت جامعـه        
  داند. شود. مي مي

هـاي   مدار يـا كمـك   اي دولت هاي توسعه سياستهاي اقتصاد توسعه: مخالفت با نظريه
سياسي شـدن زنـدگي اقتصـادي، لطمـه زدن بـه      "خارجي به كشورهاي فقير، تنها موجب 

هاي فردي و نهايتاً ناكامي اكثريت مـردم در رسـيدن بـه رونـق اقتصـادي و رفـاه در        آزادي
  ).180(ص "شود درازمدت مي

قيمت فاحش و انحصاري) و بهره (به  نويسنده با تفكيك بين ربا (به منزله دفاع از بهره:
داند چرا كـه   منزله قيمت رقابتي)، اولي را ناعادالنه و دومي را عادالنه و به صالح جامعه مي

  شود.  توسط بازار، به مثابه نظام كاراي تخصيص بهينه منابع، تعيين مي
  

  . نقد كتاب3
س نقـدهاي درون اثـري و بـرون    براي نقد كتاب ابتدا پارادايم مبنايي اثر بيان شده و بر اسا

  شوند. شود، سپس نقدهاي شكلي (ويرايشي، نگارشي، ...) ذكر مي اثري مطرح مي
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  پارادايم مبنايي اثر 1.3
رسـد ايـن    داند، بـه نظـر مـي    با توجه به آن كه نويسنده خود را متعلق به مكتب اتريشي مي
بررسي باشد. بدين منظور ابتدا فرضيه كه كتاب هم با همين رويكرد نوشته شده باشد، قابل 

) ده گزاره اصلي اقتصاد اتريشـي را بـه   Boettkeشوند. بوتكه ( اصول مكتب اتريشي بيان مي
) مطالعه نظم بـازار اساسـاً در   2كنند؛ ( ) تنها افراد انتخاب مي1كند: ( صورت زير معرفي مي

) واقعيـات علـوم   3افتـاد؛ (  مورد رفتار مبادله و نهادهايي است كه درون آنها مبادله اتفاق مي
ها ذهني  ) مطلوبيت و هزينه4انديشند و باور دارند؛ ( هايي هستند كه مردم مي اجتماعي همان

جويي در اطالعات مورد نياز مردم براي پردازش در  ها موجب صرفه ) نظام قيمت5هستند؛ (
ـ 6شود؛ ( شان مي گيري زمان تصميم راي محاسـبه  ) تملك خصوصي ابزار توليد، شرط الزم ب

) پـول خنثـي   8) بازار رقابتي فرآيند كشـف كـارآفريني اسـت؛ (   7عقالئي اقتصادي است؛ (
هاي چندگانه دارنـد   ) ساختار سرمايه شامل كاالهاي ناهمگوني است كه مشخصه9نيست؛ (
) نهادهاي اجتماعي اغلب نتيجه كنش انساني هسـتند، امـا نتيجـه    10تراز شوند؛ ( و بايد هم

  .(Martin, 2015: 27)ي نيستند طراحي انسان
گفته شد، تا حد زيـادي منطبـق بـر ايـن اصـول       3- 2خطوط كلي كتاب كه در بخش 

است و نشان دهنده آن است كه نويسنده معتقد به مكتـب اتريشـي، تـالش نمـوده تـا در      
قالــب ايــن كتــاب درســتي عقايــد اتريشــي را هــم بــه لحــاظ نظــري و هــم در عرصــه  

ن دهد. در انتخاب اقتصاددانان به ويژه اقتصاددانان توسعه، ايـن  گذاري و عمل نشا سياست
كند و حتي عنـوان هـم    ها مشهود است. اگر چه هيچ گاه به چنين مطلبي اذعان نمي تالش
شـود،   انتخاب شده، اما تصريح به چيستي آن روايت نمـي  "اقتصاد به روايت ديگر"صرفاً 

توانسـت ايـن    لذا عنوان اصـلي كتـاب مـي   رسد همان روايت اتريشي باشد.  كه به نظر مي
، كه به هر دليل نويسنده از تصريح آن ابـا كـرده اسـت.    "اقتصاد به روايت اتريشي"باشد: 

ماري رتبارد، اقتصاددان برجسته اتريشي، نيز با اتخاذ همين رويكرد بـه بـازخواني تـاريخ    
انـداز   از چشـم تـاريخ انديشـه اقتصـادي    "انديشه اقتصادي در كتـابي دوجلـدي بـاعنوان    

  ). Rothbard, 1995پرداخته است ( "اتريشي
  
  نقد درون اثري 2.3

در اين نوع نقد، تفكر نويسنده كتاب تلقي به قبول شده و بر اساس آن محتواي اثر مورد نقد 
  شود:  گيرد كه ذيالً بدان پرداخته مي قرار مي
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طرفـداران وي خلـط   و انديشـه  انديشمند مورد بررسـي  در برخي موارد بين انديشه  .1
هـا   هـاي توميسـت   هاي توماس آكوئيني، به انديشه صورت گرفته است. مثالً در بيان انديشه

اشاره شده است. اين كار در صورتي موجه است كه تاريخ عقايد نه به انديشمندان بلكه بـه  
تـر در   مكتب اسكوالستيك) بپردازد. همين اشكال به صورت اساسي مكاتب اقتصادي (مثالً

شودكه نويسنده به كرات از اقتصاد كينزي سخن گفتـه اسـت. لزومـاً     صل كينز مشاهده ميف
برداشت از كتاب نظريه عمومي كينز و بيان آن در قالب اقتصاد كينزي به معناي خود انديشه 

ها، برداشت ديگري از مباني فكري كينـز   ها برخالف كينزي كينزي اكينز نيست، چنان كه پس
اين نقد به فصل ماركس نيز وارد اسـت. كتـب   دانند.  تر آن مي نسخه واقعيدارند و خود را 

معتبر تاريخ عقايد اقتصادي، معموالً آراي يك انديشمند را از آراي پيروان مكتب وي جـدا  
و پس  فصل ماركس، آراي ماركسيسم را در آخر )Roncaglia, 2005 5كنند، مثالً رنكاليا ( مي

كند. شايد از همين روست كه انديشمندان حوزه  كس بيان مياز طرح مفصل آراي خود مار
استفاده كنند. اسـتفاده   4دهند بيشتر از منابع دست اول هاي اقتصادي، ترجيح مي سير انديشه

هـاي اقتصـادي    در اين كتاب در مقايسه بـا كتـب سـير انديشـه    5محدود از منابع دست اول
ايت نويسنده از انديشمندان را تا حدي بـه  ) رو1391استاندارد نظير كتاب سميوئلز و مدما (

  برداشت شخصي نزديك كرده است.
.با ايـن  دنو بـه نـوعي خودبسـنده باشـ    مكمل هم يك كتاب بايد  هاي مختلف بخش. 2
ها با آنذهني آشنايي فاقد شود كه  با مباحثي مواجه مينوعي در برخي موارد خواننده  وجود

كرده است. مثالً در حـالي از   گذاشتهنويسنده هم آن را بدون توضيح است و در عين حال 
كه هـيچ توضـيحي در    شود گفته ميمخالفت شديد كانتيون با سيستم بانكي جان الو سخن 

را بـدون هـيچ    "آناركو"واژه  249. يا در صفحه )33قبال چيستي آن ارائه نشده است (ص
  كند. توضيحي در متن رها مي

هـاي زنجيـر بـه     ها بايـد همچـون دانـه    هاي اقتصادي، انديشه خ انديشهدر كتاب تاري .3
 بيانبايد نقش هر متفكر در تاريخ انديشه اقتصادي يكديگر متصل ششوند، به اين معني كه 

شـود.  اين كه از چه كساني تأثير پذيرفته و بر چه كساني تأثير گذاشته است، روشن  و شده
تواند ارتباط چنـدان منطقـي بـين انديشـمندان      نمي كتاب حاضر اين گونه نيست و خواننده

مانـد، چنـان كـه     انتخاب شده پيدا كند. حتي از منطق انتخاب اين انديشمندان نيز ناآگاه مي
  نمود.  ممكن بود مؤلف ديگري، حداقل نيمي از آنها را با انديشمندان ديگري جايگزين مي
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، كـه  شـود  ن مطالب ديده مـي روند، نوعي پختگي در بيا همچنان كه مقاالت جلو مي ـ
دوره زندگي عمدتاً فاقد . مثالً مقاالت ابتدايي نشان دهنده افزايش تجربه مؤلف است

اما اين نقيصـه در  است، هاي وي  اي از انديشه و خالصه(تاريخ تولد و فوت) متفكر 
  شود. هرچند باز هم كامالً رفع نميشود،  مقاالت انتهايي كمتر ديده مي

  
  اثري نقد برون 3.3

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

ها و نه تأمـل در   ها دانست. از آنجا كه اين كتاب بيشتر مناسب مرور انديشه خوانش انديشه
م گذاشتن عنوان وجهي ندارد و شايد تصريح نويسنده بر خوانش خـود،  هاست، مبه انديشه

  شد.  موجب روشن شدن تكليف خواننده با متن و ورود به متن با آمادگي ذهني بيشتر مي
شود، اما اگر خواننده هم اين  اگرچه نويسنده به عنوان اقتصادداني اتريشي شناخته مي .2

فصـول مربـوط بـه     بـا خوانـدن  ها آشنا باشـد،   اتريشيهاي  مطلب را نداند و تنها با انديشه
برد. همچنـان كـه ايـن     به اين واقعيت پي ميبارد به خوبي تماركس، فون ميزس، هايك و ر

طرفي علمي آن است  در حالي كه اقتضاي بيدر فصل كينز نيز قابل مشاهده است.  واقعيت
  يزد. آور بپره مهابا و تمجيدهاي اعجاب كه نويسنده از نقدهاي بي

نويسنده فصل ماركس را بيشتر شبيه به يك بيانيه سياسـي عليـه ماركسيسـم نوشـته      .3
او تحت تأثير هگـل ...  ")، 91(ص "ماركس مدعي است"عباراتي نظير  بااست و به كرات 

اشتباه مهلـك مـاركس در   ")، 92(ص "اعتنايي ماركس به ... بي")، 91(ص "شود مدعي مي
پـس از ايـن   پـردازد.   هاي مـاركس مـي   به توصيف انديشه ؛)93(ص "هاي اقتصادي تحليل

بار و مهلـك   شود كه از زبان نويسنده دليل اين همه آفات زيان توصيفات خواننده متوقع مي
 زم بـه بيـان  لـ نويسنده خـود را م شود كه  انديشه ماركس را بفهمد، اما خيلي زود متوجه مي

اوالً با اسـتفاده   منظور،داند. براي اين  انديشه ماركس و نقادي آنها در سطح نظري نمي دقيق
از ديـدگاه  "چـرا كـه   آورد  به حساب مـي هاي ماركس وي را خارج از علم اقتصاد  از گفته

عنوان بديل (آلترناتيو)  داري نيست، بلكه به ماركس، سوسياليسم صرفاً جايگزين نظام سرمايه
) و ثانياً با استفاده از تجربيات جهان كمونيستي بـه رد  92(ص "يز مطرح استعلم اقتصاد ن

پردازد. مثالً رفتن چين به سمت اقتصاد بـازار را نتيجـه فهـم درسـت      وطرد انديشه وي مي
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تـرين پـروژه تئوريـك     بـزرگ "دانـد:   هاي ماركسيستي مـي  رهبران چين از نادرستي انديشه
داري و فروپاشـي   ناپـذير نظـام سـرمايه    درونـي آشـتي  هاي  ماركس يعني نشان دادن تناقض

خورده است. واقعيات تاريخي و تجربه تلـخ و مرگبـار    اي شكست محتوم آن، آشكارا پروژه
سوسياليسم واقعاً موجود در روسيه و ديگر كشـورها، ناكارآمـدي و حتـي نـاممكن بـودن      

   "سوسياليسم را در عمل نشان داد.
وجه خاص به انديشه اتريشي است كه، همـان گونـه كـه    نقطه مقابل انديشه ماركس، ت

گفته شد، تشكيل دهنده زيربنـاي فكـري اثـر اسـت. ايـن واقعيـت هـم از حجـم مطالـب          
اختصاص داده شده بدانها و هم بعضاً از عبارات به كـار رفتـه در توصـيف تفكـر اتريشـي      

اص يافتـه  صفحه بـه هايـك اختصـ    18صفحه به فون ميزس و  10هويدا است. براي مثال 
رسد انتخاب ساموئل بيلي،  صفحه است. به نظر مي 5يك خود به تنهايي ها نامه است. زندگي

دليل نقد وي از نظريـه ارزش مطلـق صـورت     انديشمند مورد بررسي، عمدتاً به 19يكي از 
گرفته است. جمالتي كه وي براي رتبارد، از اقتصاددانان مهم مكتب اتريش در آمريكـا، بـه   

او با تشريح مباني فلسفي ... بناي باشـكوهي از تئـوري   "انگيز است:  رد نيز اعجابب كار مي
بندي بوئر بـه   پاي 182). در صفحه 235(ص "ريزد اقتصادي را در دفاع از بازار آزاد پي مي

 "بندي وي بـه رفتـار اخالقـي    حاكي از پاي"داري را تعهد او به تفكر روشن و  نظام سرمايه
اش  هاي همتايان دانشـگاهي  ) پيتر بوئر را افشاگر دروغ174ز بوكانان (صداند و به نقل ا مي
 "شاهكاري از يك مطالعه كـاربردي اقتصـادي   "و مطالعات وي درباره آفريقا را  6خواند مي
فريدمن از مـدافعان پرشـور آزادي در همـه ابعـاد آن از جملـه      "). آنجاكه 175داند (ص مي

كند كـه فريـدمن مشـاور اقتصـادي      ، فراموش ميشود ) معرفي مي169(ص "آزادي سياسي
پينوشه ديكتاتورشيلي هم بوده است. آنجا كه نظرات آنارشيستي رتبارد جاي براي دفاع باقي 

هدفي جز سر به راه كردن دولت و وادار كردن آن بـه تبعيـت از   "شود گذارد مدعي مي نمي
  ).239(ص "حكومت قانون ندارد

كند كه با متشكل دانستن جامعه از طبقات متفـاوت   هم ميآدام اسميت را مت ،نويسنده .4
داراي منافع متعارض و دفاع از نظريه ارزش ـ كـار، مـواد الزم بـراي نظريـه سوسياليسـتي       

هاي ماركس براي توضيح نظام  ترين پايه نظري استدالل مهم"ماركس را فراهم كرده چرا كه 
تـري از تئـوري    قع چيزي جـز نسـخه پيچيـده   داري و نهايتاً تئوري استثمار او، در وا سرمايه

با وجود آن كـه در هنگـام   . نويسنده 7"ها (اسميت و ريكاردو) نيست ارزش ـ كار كالسيك 
طرح يك انديشه نبايد به سرعت و قبل از طرح دقيق آن و حتي بستر تكوين آن انديشه، به 
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دهد.  در كتاب انجام ميبپردازد، به كرات اين كار را قضاوت در مورد درستي يا نادرستي آن 
همانند اسالف خود، يكي از وظايف خود را مقابله در قامت يك اتريشي پرشور و نويسنده 

به نقل از معرفي ماركس داند. در جاي ديگري در فصل  هاي ماركسيستي مي شديد با انديشه
يه ارزش نشده!)، اسميت به دليل نظر ذكربرخي از مورخان انديشه اقتصادي (كه نام آنها هم 

سـاله   100خود مسئول منحرف كردن علم اقتصاد از مسير درست خود در طول يك دوره 
  . 8شود معرفي مي

كنـد بـا كمـك گـرفتن از مفهـوم قيمـت        نويسنده كتاب در فصل آكوئيني تالش مي .5
عادالنه، بين ربا به عنوان قيمت غيرعادالنه (غبن فاحش) در شرايط غير انحصـاري و بهـره   

 هم چنان كـه وود  .نوان قيمت عادالنه در بازارهاي متعارف رقابتي تمايز قائل شودپول به ع
(Wood, 2004: 159) كند قيمت عادالنه و ربا دو بحـث كـامالً متفـاوت در انديشـه      بيان مي

د. ندان مدرسيان هستند و آنها گرفتن اضافه (هر نوع اضافه) را در بازپرداخت وام ناعادالنه مي
هاي ايـن فصـل كـامالً     اين كه چگونه مدرسيان بين ربا و بهره تفكيك قائل شدند در نوشته

توسط دو پاپ كليسا يعني ربا و بهره كند تمايز ميان  مبهم است. به عالوه نويسنده تالش مي
هاي آكوئيناس گره بزند، در حـالي كـه بـين     پيوس هشتم و گرگوري شانزدهم را به انديشه

نظر خود در هتالش نموددر ديگر آثار خود . نويسنده وجود داردقرن فاصله  5 از آنها بيش
در حـالي   ،9بهره و ربا را براي جامعه اسالمي و فقها نيز تئوريزه نمايـد ماهوي مورد تفاوت 

صورت نگرفته  يزياد تفكيكرباي و (يا بهره) كه در هيچ كجاي فقه اسالمي بين رباي اندك 
تالش با واكنش شديد اقتصاددانان مسلمان روبرو شد (رجوع كنيد  است. به همين دليل اين

  ).1384نژاد و موسويان،  به غني
ها ارايه شـده، موجـب    در مواردي ادعاهاي نويسنده، كه اغلب ضمن بررسي انديشه .6

هـاي ايـن فـرد     شود و معلوم نيست اين ادعاهـا چگونـه از انديشـه    سردرگمي خواننده مي
 89شود. به عنـوان مثـال در صـفحه     هاي كدام انديشمند نقل مي انديشهاستخراج شده يا از 

داري نه تنها موجب گسترش فقر و تضاد طبقاتي نشده، بلكـه بـر    توسعه سرمايه"ادعا شده 
.همچنين "هاي درآمدي در كل كاهش يافته است اي فقر و نيز شكاف عكس با چنين توسعه

توان گفت كـه   در واقع مي"يدمن ادعا شده، و در انتهاي فصل مربوط به فر 170در صفحه 
هاي مطرح شده بر ضد نظام بازار آزاد از اعتقاد نداشتن بـه نفـس    انگيزه اصلي اكثر استدالل

  10."گيرد آزادي نشئت مي
به يـك كشـف   تواند  كند كه مي هاي كينز را آنقدر سطحي مطرح مي نويسنده ديدگاه .7

اي در كتاب نظريـه عمـومي دسـت     زات سرمايهبزرگ و آن هم خلط كينز بين پول و تجهي
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هـاي پـولي را در دسـتگاه     ). جالب آن كه نويسنده ظاهراً خنثي بودن سياست109يابد (ص
توانـد بـراي    افزايش عرضه پول مـي "كند  تحليلي كينز فراموش كرده و از قول كينز ادعا مي

گري از فصل خود ). حال آنكه در بخش دي109(ص "ساز باشد مشكل كميابي سرمايه چاره
داند و نه عرضه و تقاضـاي   نويسنده اشاره كرده كه كينز نرخ بهره را مربوط به بازار پول مي

اي  كينز تفاوت ميان پول و تجهيزات سـرمايه توان پذيرفت كه  ). چگونه مي106سرمايه(ص
  داند! را نمي
  
  مشكالت مربوط به منابع و ارجاعات 4.3

فصول نويسنده در برخي از دهي از نقدهاي مهم كتاب است.  عنحوه استفاده از منابع و ارجا
از يك منبع اصلي بهره برده و ترجمه آن را اساس نوشته  ـ تا آنجا كه نگارندگان دريافتند ـ 

خود قرار داده و از مقاالت ديگر به صورت تكميلي استفاده كرده اسـت. در جـايي كـه آن    
ايـن كـار موجـب بـروز     ) داگـالس نـورث  نـد  منبع سخنراني نوبل آن انديشمند بـوده (مان 

در مور همين متفكر، تحوالت بعـدي انديشـه وي مغفـول    . از جمله شده استهايي  آسيب
مانده است، چرا كه انديشه وي پس از دريافت اين جايزه، شاهد تطوراتي بوده (مهـدوي و  

  ه است.) و لذا فصل مربوطه معرفي ناقصي از انديشه وي ارائه كرد1388اقدم،  نصيري
هستند كه برخي از آنها منابع دست دوم بجز اشكال پيش گفته، منابع تكميلي هم عموماً 

مقاله  بيشتر جنبه مروري دارند مثلـ همچون منابع اينترنتي ـ چندان معتبر نبوده و برخي نيز 
شده است. بر  ذكر) يا منابعي كه براي معرفي انديشه كوز 241راكول در معرفي رتبارد (ص

خالف سنت رايج، نويسنده كمتر به آثار خود نويسنده رجوع كرده است. اين امر به تـالش  
ايشان براي ارائه روايت ديگري از اقتصاد آسيب وارده كرده است، چرا كه موجـب اتكـاي   

باورپـذير  متفـاوت را كمتـر   خـوانش  شده و ادعـاي  وي به روايت ساير مورخان اقتصادي 
كـه مباحـث    انـد  ترين مورخان انديشه اقتصادي بر اين عقيده برخي از مهم" :الًمث ؛نمايد مي

آكوئيني در اقتصاد به ويژه درباره قيمت عادالنه نقطه آغـازي در طـرح رويكـرد مـدرن بـه      
  ).12(ص "هاي اقتصادي است فعاليت

 و چـه در موارد نقـل قـول از ديگـران    متن است چه در  كمبود ارجاعات درنكته ديگر 
مورخ و معلوم نيست از كدام در مورد آكوئيني، گفته  الب نيازمند ارجاع. مثالً مطلب پيشمط

اسـت، كـه    آمدهها  عمده ارجاعات در آخر پاراگرافهمچنين  نقل شده است.كدام اثر وي 
معلوم نيست آيا كل پاراگراف از آن منبع گرفته شده يا تنها آخرين مطلب.بـه جـاي نسـخه    
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هاي فرانسوي ارجاع داده شده است، مثالً ترجمه فرانسوي كتـاب   رجمهانگليسي بعضاً به ت
، كـه عمـده   )113) يـا نظريـه عمـومي كينـز (ص    21تاريخ تحليل اقتصـادي شـومپيتر (ص  

در برخـي  خوانندگان ايراني به دليل عدم آشنايي با اين زبان، توان مراجعه بـدان را ندارنـد.   
متن از نام مقاله استفاده شده اسـت، مـثالً مقالـه    دهي بجاي نام نويسنده در  موارد در ارجاع

دهي در مـتن بـر خـالف     در ارجاع. )13قدما و مدرسيان كه نام نويسنده نامعلوم است (ص
در ضمن به جز براي فريـدمن كـه نـام دو    همه استانداردها، تاريخ نشر اثر ذكر نشده است.

  .  11منابع فارسي نشده است كتاب ترجمه فارسي شده وي ذكر شده، هيچ اشاره و ارجاعي به
  
  نقدهاي نگارشي 5.3

، كه با وجود چاپ مقـاالت در قالـب يـك مـتن     ويرايش نگارشي استيك كتاب نيازمند 
اي از آنهـا   واحد معلوم نيست چرا از آن غفلت شـده اسـت. بـه صـورت گـذرا بـه نمونـه       

  شود:  مي  اشاره
ي مثـال در سـه خـط اول    : بـرا به صـورت متـوالي   از ضمايركتاب الف) استفاده زياد (

  ير او و وي استفاده شده است.ا، چهار بار از ضم33پاراگراف آخر صفحه 
ايـن كتـاب روي   "ب) در برخي موارد لحن كتاب بيشـتر حالـت شـفاهي دارد. مـثالً     (

  ).33(ص "بنيانگذاري علم اقتصاد ... تأثير بسزايي گذاشته است
شود يا در پرانتـز درون مـتن. نويسـنده     هاي انگليسي يا بايد در پانويس ذكر ج) معادل(

در  entrepreneurو  ceteris paribusهـاي   آنها را بدون پرانتز در متن آورده است. مثالً معادل
  . 35صفحه 

قابل برطـرف شـدن   يك ويرايش ساده داراي اغالط تايپي چندي است كه با د) كتاب (
قـرن  : شـود  مـي  اشارهشماره صفحهنادرست (درست): برخي از آنها در قالب بودند كه به 

در نهايتاً تقاضاي كل (نهايتاً تقاضـاي  ؛ 82او در از (او در):  ؛81باسيتا (باستيا):  ؛55(قرون): 
؛ 27؛ منـابع (منـافع):   117رفت (سيستم سـنتي دانـش):    سيستم سنتي دانش مي ؛101كل): 

  .187دوسوتر(دسوتو):
ي اصطالحات تخصصي اسـت. مـثالً   (ه) يكي از مشكالت كتاب نداشتن زيرنويس برا

  برابرنهاد چه اصطالحي بوده است.  133در صفحه » گرا خردگرايي صنع«معلوم نيست 
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  نقدهاي ويرايشي 6.3
هاي كتاب ناشي از كنار هم گذاشتن مقاالت بدون توجه به تفاوت مـاهوي   برخي از آسيب

قالب يك متن واحـد اسـت.   ميان نحوه انتشار مقاالت به صورت تك تك و انتشار آنها در 
. مثالً حـدود يـك   ودمطالب بدون نياز، تكرار ش اين امر موجب شده كه در كتاب برخي از

سوم مقاله گري نورث و رونالد كوز مشترك است، كه در حالت مجله اي به دليـل فاصـله   
داده چند ماهه بين انتشار آنها داراي توجيه بوده اما در قالب كتاب بايد حذف شده و ارجاع 

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

. مثالً مقالـه  شود ، كه هم موجب طوالني شدن مقاله و هم دلزدگي خواننده ميكند ميتكرار 
  اند. بوكانان و گري نورث از اين حيث آسيب ديده

شود و مطالب در سير منطقي خود  كالم از دست نويسنده خارج ميبرخي اوقات رشته 
، به توصيف اثر مهم اسـميت پرداختـه و   50- 51عنوان نمونه در صفحات  شوند. به بيان نمي

كتاب اول با فصلي درباره تقسيم كار آغاز "كتاب تشكيل شده و ...  5دهد كه از  توضيح مي
هاي كتـاب اول و فصـول سـاير كتـب      ساير فصل در ادامه نويسنده از توضيح. اما "شود مي

  كند.  غفلت مي
يكي ديگر از مشكالت كتاب تناسب نداشتن مقدمه و مؤخره برخي از مقـاالت اسـت.   

كند راجع به اين كه چرا بـا   در مقدمه فصل ماركس، نويسنده سؤاالت مهمي مطرح ميمثالً 
ي وي هواداران جدي در ها هنوز برخي انديشه"جود شكست ماركسيسم در صحنه عمل، و

آن پاسـخ   بـه نويسـنده   آن، . سؤالي كه با وجود اهميت"ميان اهل فكر و دانشگاهيان دارد؟
  شد.  و لذا بهتر بود اصالً متعرض آن نمي پردازد نمي

نداشتن تيترهاي فرعي براي آماده كردن ذهن خواننده، هم موجـب دشـوارخواني مـتن    
نبودن تكليف خود نويسنده با كتاب شده است. مـثالً  كتاب شده و هم بعضاً موجب روشن 

  اي، حتي از يك تيتر فرعي هم بهره نبرده است! صفحه 18يك با وجود حجم ها فصل
عناوين فصول هم يكدست نيستند. در عمده عنـاوين فصـول بـه انديشـه محـوري آن      

س آكـوئيني و  هاي وي اشاره شده است؛ مـثالً: تومـا   متفكر يا نقد اصلي نويسنده به انديشه
گذار علم اقتصاد؟؛  قيمت عادالنه؛ ساموئل بيلي و نقد نظريه ارزش مطلق؛ آدام اسميت، بنيان

كينز و نقش دولت در اقتصاد. اما عناوين فصول مربوط به فون ميـزس و هايـك، خنثـي و    
اند: نگـاهي بـه نظريـات لودويـگ فـون ميـزس؛ و زنـدگي و         بدون جذابيت برگزيده شده

  هايك. هاي  انديشه
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كيفيـت   در مـورد تـوان   دهي اسـتاندارد نمـي   اگرچه به دليل عدم ارجاع كيفيت ترجمه:
عمـده  ترجمه قضاوت كرد، اما با توجه به مبنا قرار گرفتن يك مقالـه خـارجي در نوشـتن    

بخشـي از  مناسب و بسـيار روان  عالوه ترجمه  توان گفت ترجمه روان است، به مي ،فصول
شـام مـا   "گيري است:  نيز مؤيد اين نتيجهنها عين متن را گرفته است، منابع، كه نويسنده از آ

آيد، بلكه محصول توجه آنهـا   در سايه خيرخواهي قصاب، آبجوفروش يا نانوا به دست نمي
كنيم بلكه خودخواهي آنها را مخاطب  به منافع خودشان است. ما به انسانيت آنها رجوع نمي

  ). 52(صفحه  ")48دهيم. (اسميت،  قرار مي
  
  تدوين مطالب 7.3

كتاب تا تبديل شدن به يك متن استاندارد دانشگاهي راه درازي در پيش دارد، چرا كـه اوالً  
بايد تناسب بين حجم فصول و اهميت آراي نويسنده رعايت شود و ثانياً هر فصل با چينش 

  شود: يكساني مطالب خود را سامان دهد. ذيالً به برخي موارد اشاره مي
صـفحه) هسـتند كـه     10فصول: مقاالت عمدتاً داراي حجم يكساني (حـدوداً   حجم .1

شايد دليل آن نوشتن به سفارش ضميمه تحليلي ماهانه روزنامه دنياي اقتصاد بوده است. بـا  
  صفحه است.  12صفحه است در حالي كه فصل اسميت تنها  18يك ها اين وجود فصل

مختصري از نويسنده بيـان كـرده و سـپس     نامه زندگيبهتر بود نويسنده در هر فصل . 2
داشـتن نقـدي بـه آراي وي، آنهـا را      هاي اصلي وي را بررسي كـرده و در صـورت   انديشه

، در هـا  به تاريخ انديشه انو عالقمند گانبراي كمك به خوانندجداگانه مطرح كرده و نهايتاً 
و اگر  پرداختهر خارجي براي مطالعات بيشتچه معرفي منابع چه داخلي و آخرين بخش به 

آنهـا را  براي سهولت كار خوانندگان  ،انديشمند پرداختهتفكر آن هر منبع به جنبه خاصي از 
توان به  شود، مثالً مي نيز ذكر كند. اين روشي است كه در كتب معتبر تاريخ انديشه انجام مي

  اشاره كرد. )2005( رنكاليا
شـناخت محـيط اقتصـادي    كمك به خوانندگان براي هاي الزم كتاب،  از ديگر بخش. 3

گيرد به همان اندازه ساختار منطقي  در آن نظريه اقتصادي شكل ميمحيطي كه كه است چرا 
 & Screpanti(خود نظريه مهم است و نبايد به دام تاريخ محض نظريـه اقتصـادي درافتـاد    

Zamagni, 2005: vii .(  ــه صــو رت مختصــر ايــن در حــالي اســت كــه نويســنده حتــي ب
مـثالً دوره  ها را توضيح نداده است.  نظريهگيري و توسعه  اقتصادي ـ اجتماعي شكل همبستر

آدام اسميت زمان شروع صنعتي شدن انگلستان است و لذا وي به تقسيم كـار و تخصصـي   
  اي داشته است.  ها توجه ويژه شدن شغل
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از متون دست اول بـود.  توانست انجام دهد، نقل قطعاتي  كار ديگري كه نويسنده مي. 4
قطعـاتي از مـتن   نويسنده اگر چه در برخي مقاالت مانند اسميت اين كـار را انجـام داده و   

، اما كالً بنايش بر اين كار نيست. اين روش بـه  كند ت ملل آدام اسميت را نقل ميروكتاب ث
تـر   ناسـب ويژه براي كتب تاريخ عقائدي كه مبتني بر آراي انديشمندان هستند نه مكاتـب، م 

انديشـمند اقتصـادي از    32كمك همين روش، آراي  به )1391مدما (سميوئلز و است. مثالً 
  كنند. ارسطو تا كامونز را مطرح مي

  
  . نقاط مثبت كتاب4

گفته، كتاب مورد بررسي، بسيار روان و جذاب نگارش يافته است. در  با وجود نقدهاي پيش
هايي خاص از انديشـه آنهـا دقـت زيـادي شـده       انتخاب انديشمندان و پررنگ كردن بخش

شناسانه، كتاب را به يك متن سير انديشـه   است. تسلط نويسنده بر مباحث معرفتي و روش
اقتصادي نزديك كرده است و از كتب اقتصاد خرد و كالن فاصله زيادي گرفته است. سعي 

ا كمتر وارد مباحـث  ها باشند. لذ شده مخاطب آن همه روشنفكران و نه صرفاً اقتصادخوانده
هـاي اقتصـادي    هـايي از انديشـه   عميق نظري شده و بـه ارايـه روايتـي مختصـر از بخـش     

انديشمندان منتخب بسنده كرده است. خوانندگان اين كتاب بدون مواجهه با زبان پرتكلـف  
هـاي اقتصـاددانان    مورد استفاده در متون تخصصي دانش اقتصاد، با بخش وسيعي از انديشه

شـوند و از موضـع آنهـا در مقابـل سـازمان حمايـت از        داري آشنا مـي  نظام سرمايهطرفدار 
كنندگان، پرداخت يارانه توسط دولـت، ورود دولـت بـه بـازار مسـكن و ... مطلـع        مصرف

رفـت از توسـعه نيـافتگي بـا      منظـور بـرون   حل واحد اقتصاددانان ليبرال به شوند و با راه مي
چگونه انحصارات "يابند كه  شوند. آنها در مي فر آشنا ميتوصيفات متفاوت و از زبان چند ن

فريبانه، ...توليدكنندگان و تاجران ... را به روز سياه نشـانده و تنهـا    دولتي، تحت عنوان عوام
  ).181(ص"كردند ساالران را تأمين مي اي از سياستمداران و ديوان منافع عده

  
  گيري و پيشنهادات . نتيجه5

اين كتاب، ايجاد خوانشي متفاوت از سير انديشه اقتصـادي اسـت و   هدف اصلي مؤلف در 
برد. كتاب با  بهره مي هاي مكتب اتريشي براي اين هدف، بدون آن كه تصريح كند، از آموزه

وجود نقاط مثبت خود (همچون متن روان، انتخـاب متفكـران صـاحب فكـر، و پرهيـز از      
ب)، براي تبـديل شـدن بـه يـك كتـاب      خنثي و كسل كننده ديگر كت گري استاندارد روايت
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هاي چندگانه شكلي، محتوايي و علمي را پشـت سـر    تأثيرگذار به زبان فارسي بايد ويرايش
هاي متفكراني  بگذارد. به ويژه در زمينه علمي الزم است، از زبان ايدئولوژيك در نقد انديشه

قـاً مطـرح كـرده و    همچون ماركس و تا حدي كينز دست شسته و ابتدا نظريات آنها را عمي
همچنين بستر و زمينه اجتماعي و اقتصادي تكـوين  سپس از منظر علمي به نقد آرا بپردازد. 

  ها بپرهيزد.  را مطرح كرده و از ارزش داوري نظريهها  انديشه
  

  ها نوشت پي
 

مردان عمل كه خود را فـارغ از نفوذهـاي عقيـدتي تصـور     ". برداشت ديگر از اين جمله كينز كه 1
). اين مطلب در فصل كينز كتاب 1936كند، معموال برده چند اقتصاددان گذشته هستند (كينز،  مي

 هم آمده است.) 100حاضر (ص

 ي سير انديشه اقتصادي نزديك است.ها ) نيز به استانداردهاي كتاب1389. البته كتاب دادگر(2

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

 .هاي خود انديشمند و نه مفسران وي . نوشته4

 شود. . اين ادعا بر اساس عدم ارجاع داخل متن به آنها مطرح مي5

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

در اينجا اسميت و ريكاردو متهم به همكاري با ماركس هستند! و تنها مانده كه نويسنده مجازات .7
 آنها را تعيين كند.

تلقي به قبول كرده و در آن چـون و  اي است و آن را  اگر جامعه علمي آماده شنيدن چنين نظريه. 8
عـالوه   كنـد. بـه   اي خود را بيان مي هاي انديشه دارد؟ وي يافته گناهيكند، انديشمند چه  چرا نمي

گونه كه  شود و همان پيشرفت انديشه بشري از همين تضارب و رد وقبول آراي مختلف نتيجه مي
ارند، چرا كه راه را براي رسـيدن  نظريات درست در آن نقش دارند، نظريات نادرست نيز نقش د

علـم بطـور كلـي از از    «هم چنان كه ميلتون فريمن معتقد اسـت   كنند. به نظريات درست باز مي
 ). 11، ص1394(وين و اسنودان، » كند طريق تجربيات ناموفق پيشرفت مي

 تا مشكل جهان اسالم با بهره را حل و فصل نمايد!  .9

باز نموده تا نويسنده بتواند با هيجان خاصي نظرات خود را   . گويي كه فريدمن باب صحبت را10
 به مخاطب عرضه كند!

) را كه به فارسي هم ترجمه شده مـورد  1384هاي رابينز ( . شايد اگر نويسنده مجموعه سخنراني11
هاي اقتصـادي   گري انديشه خوانشي در روايت داد، با احتياط بيشتري رويكرد تك ارجاع قرار مي

  گزيد. برمي   را
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