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چکیده
با گذشت چند دهه از پیروزی انقالب اسالمی ،تألیف یک کتاب درسی اقتصاد ایران متناسب باا ویگگایهاا و
اهداف نظام اقتصاد اسالمی ضرورت دارد .برای شروع این کار میتوان از بهبود نزدیکترین کتااب باه ایاای
اقتصاد اسالمی استفاده کرد .مقاله حاضر به عنوان گامی اولیه ،به نقد محتوایی کتب اقتصاد ایران بار اساا
اهداف این نظام میپردازد .نتایج تحلیل  14کتاب اقتصاد ایران نشان داد )1( :عمده کتابها با رویکرد بخشی
ا توصیفی نوشته شدهاند؛ ( ) 2کتب تحلیلی اندک بوده و لحنی تلخ و ناامید کنناده دارناد؛ ( )3امتیااز کلای
کتب کمتر از نصف است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنها است؛ ( )4اشتغال و رشد اقتصادی بیشاتر از
سایر اهداف مورد توجه بوده و حفظ محیط زیست و استقالل اقتصادی کمتر از همه مورد توجه هستند؛ ()5
تنها یک کتاب دارای نظریه متمایز است که آن هم وجه سلبی داشته و مربوط به شرایط قبل از انقالب یعنی
استبداد نفتی شاه است؛ ( )6تمام کتابها ا اقد یک الگوی مفهومی در خصاو اقتصااد ایاران هساتند؛ باه
طوری که این الگو نشان دهد اوالً چرخه موجود اعالیت اقتصادی در ایران چگوناه اسات و نانیااً زمیناههاا و
بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست .بدین ترتیب مبنا قرار دادن هیچ
کتابی برای تدو ین یک کتاب اقتصاد ایران اسالمی مناسب نیست .با مطرح شادن ایاده اقتصااد مقااومتی در
سال های اخیر الزم است تحلیل اقتصاد ایران برخاسته از این زاویه و با استفاده از رویکرد ترکیبی تااریخی ا
بخشی ا نهادی صورت گراته و کتابی درسی تألیف شود.
واژگان کلیدي :ارزیابی کتب اقتصاد ایران ،اهداف نظام اقتصادی اسالم.
طبقه بندي Y30 ،P00 :JEL
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مقدمه
هدف از تدریس در اقتصاد ایران ،آشنایی دانشجویان با کاربرد آموزههاای اقتصااد خارد ،کاالن و
دیگر درو در تحلیل پدیده های اقتصاد ایران است .به عباارت دیگار در ایان در دانشاجو بایاد
بیاموزد چگونه میتواند از آموخته های نظاری خاود بارای توصایف ،تحلیال و اراهاه راه حال بارای
پدیده ها ،مساهل و مشکالت اقتصاد ایران بهره ببرد .اگر درو خرد و کالن برآمده از اقتصااد ایاران
بودند یا حداقل مشحون از مثال های اقتصاد ایران بودند ،شااید نیااز چنادانی باه ایان در وجاود
نداشت.
مشابه همین وضعیت در زمینه آموزش اقتصاد اسالمی نیز قابل مشاهده اسات ،چارا کاه کتاب
اقتصاد اسالمی ا به استثناء بحث بانکداری ا چندان به واقعیات و شواهد واقعی نظر ندارند .لذا الزم
است کتابی تألیف شود که کاربرد این نظریهها و آموزهها را در اقتصاد ایاران نشاان دهاد .ضارورت
دیگر تألیف این کتاب ،تأنیری است که پارادایم انتخابی تحلیل و سیاستهای تجاویزی برخاساته از
آن بر نظام اقتصادی می گذارد .نظام اقتصادی ایران از کارکردهای سنتی و گذشته خود خارج شاده
و رو به سوی دیگری دارد .اما این که به کدام سمت و سو برود بستگی تامی به زاویاه تحلیال دارد.
طبق آموزه های اقتصاد تکاملی ،1اگر از منظر سرمایه داری به اقتصاد نگاه کرده ،راه حل اراهاه داده و
اجرا کنیم در نهایت کم و بیش نظام سرمایهداری حاکم خواهد شد.
یکی از آرمانهای برآمده از انقالب اسالمی ایجاد یک نظام اسالمی تمام عیار ،از جمله در حاوزه
اقتصاد که از آن تعبیر به نظام اقتصاد اسالمی می شود ،است .برای این کار الزم است زاویه تحلیلها
و اجرای سیاست ها و تأسیس نهادها ،اسالمی شود؛ مثالً سیاستها از منظر شرعی (مانند غارر ،رباا،
ضرر) مورد تحلیل قرار گیرد ،نهادهای مدرن موجود ،مانند بانک و بیمه ،اسالمی شاده یاا نهادهاای
اسالمی جایگزین تأسیس شوند و تاریخ تحلیل اقتصادی از منظر عبرتهاایش بارای آیناده تادوین
شود.
اسالم آموزههای اقتصادی گوناگون اخالقی ،اعتقادی و راتاری دارد و ایان آماوزههاا در ساطوح
مختلفی همچون نظام ،مکتب ،اخالق ،دانش و حقوق قرار دارند .این سطوح خود دارای بخاشهاای
متفاوتی هستند؛ مثالً یک نظام دارای منابع ،شرکت کننادگان ،اراینادها و نهادهاا» (هالسوساکی،
 1977به نقل از میرمعزی )1380 ،بوده و برای رسیده به هدف یا اهداف خاصی اعالیات مایکناد؛
دانش دارای پارادایم ،روش شناسی ،پیشارضها ،نظریه ها ،و مانند آن است .اگر بخواهیم یک کتاب
اقتصاد ایران از منظر اسالمی 2تدوین کنیم که تماام ایان مالحظاات را در بار داشاته باشاد ،اناری
1.Evolutionary Economics
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پرحجم می شود .اما از آنجا که منظور از اقتصاد ایران ،نظام اقتصاد ایران است ،تألیف چنین کتاابی،
باید از منظر نظام اقتصادی صورت پذیرد.
برای تحلیل یک نظام اقتصادی معموالً چهار رویکرد اصلی تاریخی ،بخشی ،تحلیل سیاستهاا و
نهادی وجود دارد .پگوهشگری ممکن است نظام را در تاریخ پراراز و نشایباش ماورد مطالعاه قارار
دهد ،یا عملکرد بخشهای مختلف آن را تحلیل کند ،یا سیاستهای اقتصاادی اجارا شاده را ماورد
ارزیابی قرار دهد ،یا نهادهای اقتصادی و نظام حاکمیتی آن را بررسی کند ،یا تنهاا میازان مواقیات
یک نظام در رسیدن به اهدااش را مورد بررسی قرار دهد .این مالحظات باعث میشود یاک الگاوی
اولیه ساده برای تدوین یک کتاب اقتصاد ایران اسالمی نیازمند پیمودن گامهای ذیل باشد:
الف) با توجه ب ه تعدد رویکردها در تحلیل یک نظاام اقتصاادی ،ایان کتااب قارار اسات باا چاه
رویکردی تألیف شود؟ تاریخی ،نهادی ،بخشی ،تحلیل سیاستها ،تحلیل موانع توسعه یا پیشرات.
ب) استخراج آموزههای اسالم و اندیشه بشری اساالم در زمیناه ایان رویکارد .ماثالً مهامتارین
ویگگی رویکرد تاریخی اراهه عبرتها برای آینده و اراهم آوردن زمینههای نظریهپردازی است.
ج) جمع آوری کتب اقتصاد ایران که با این رویکرد نوشته شده و نقد آنها با مالحظات گردآوری
شده در گام ب.
د) تعیین نقاط قوت و ضعف کتب مذکور و تالش برای تادوین کتاابی مقادماتی کاه بیشاترین
قرابت را با آموزههای اسالمی داشته باشد.
ه) در معرض نقد مداوم قرار دادن این کتاب با هدف تقویت آن.
مطالعه حاضر به دنبال شناخت قابلیتهای این الگو برای تدوین یک متن مطلوب اقتصاد ایاران
است .برای این کار در ابتدا باید کتب اقتصاد ایران را جمعآوری کرده و سپس با تعیین رویکرد هار
کتاب ،میزان دخیل بودن مالحظات و ارزشهای اسالمی در تدوین هر یک را بررسی کرد .باه علات
محدودیت حجم یک مقاله ،در این پگوهش تنها اهداف و غایات نظام اقتصاد اسالمی ماد نظار قارار
می گیرد .اهمیت غایت یک نظام به حدی است که دو نظام اقتصادی مشابه اگر غایات متفاوتی برای
خود تعریف کنند ،در طول زمان به تدریج از یکدیگر متفاوت شده و نهادهای مختلفی ایجاد خواهند
کرد .البته این امکان نیز وجود دارد کاه دو نظاام اهاداف یکساانی داشاته باشاند ،اماا از نهادهاای
متفاوتی بهره ببرند .لذا پگوهش الزم دیگر،تحلیال کتاب اقتصااد ایاران از منظار نهادهاای اقتصااد
اسالمی است .این گام به غایت دشوارتر است و نیازمند کارهای پگوهشی عمیق و مستمر است.
به طور خالصه ،مقاله حاضر به عنوان گامی ابتدایی در زمینه تدوین یک ماتن مطلاوب اقتصااد
ایران اسالمی ،تالش می کند کتب اقتصاد ایران را از منظر اهداف اقتصاد اسالمی مورد بررسای قارار
دهد .برای این کار در بخش های بعد به ترتیب اهداف نظام اقتصاادی اساالمی بیاان شاده ،جامعاه
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آماری توضیح داده شاده و داده هاا گاردآوری و تحلیال خواهناد شاد .در نهایات نتیجاه گیاری و
پیشنهادات مقاله آورده خواهد شد.
اهداف نظام اقتصادي اسالم
یکی از ویگگیهای اصلی هر نظامی اهداای است که نظام برای رسیدن به آنها طراحی شاده اسات،
یعنی اموری که نظام در کلیت ،و اجازای آن در جزهیات ،بارای دساتیابی باه آنهاا ساازماندهی و
طراحی شدهاند  .نظام اقتصادی نیز به عنوان یکی از اجزای اصلی نظام اجتماعی دارای اهداای است.
به همین ترتیب نظام اقتصادی اسالم نیز دارای اهداای است که در برخی از ابعااد متفااوت از ساایر
نظامهای اقتصادی خواهد بود و برای شناسایی آنها مطالعات مختلفی انجام شده است.
میرمعاازی ( )1378اهداازیررابراییکنظاماقتصااادیبرمیشاامارد :رااااه عمااومی یااا رااااه مصاارف
کننده؛عدالت توزیعی؛رشد اقتصادی؛کارایی اقتصادی؛اشاتغال کامل؛نباات قیماتهاا؛حفاظ محایط
زیست و مدیریت منابع طبیعی؛آموزش و سالمتی مردم .ویمعتقداست«:این اهداف در یک رتبه قرار
ندارند .در نظام سرمایهداری ،رااه با مفهوم خاصی هادف غاایی اسات .رشاد و عادالت تاوزیعی (در
شرایط ویگه) ،اهداف میانی هستند یعنی از آن جهت که در رااه مؤنرناد ،هادف قارار مایگیرناد .و
باالخره کارایی ،اشتغال کامل ،نبات قیمتها ،حفظ محیط زیست و آموزش و سالمتی مردم ،اهداف
قریب اقتصادی هستند که مستقیماً هدف سیاستهای اقتصادی قرار میگیرند و از آن جهت که بار
رشد و عدالت توزیعی مؤنرند ،مطلوبند» (.)1378
با این وجود به نظر میرسد اگر قرار باشد یک هدف اصلی برای نظام سرمایهداری برشماریم ،آن
رشد اقتصادی است .آدام اسمیت ،پدر علم اقتصاد ،کتاب معروف خود را تحقیقی در بااب ماهیات و
علل نروت ملل نام نهاد و برای حداکثرسازی نروت جامعه ،تقسیم کار و تخصصای شادن شاغلهاا،
توسعه تجارت ،امنیت سرمایه و مانند آن را پیشنهاد میکند .رشد اصلیتارین هادف اسات و تماام
ابزارها و نهادهای تأمین کننده آن مورد تأکید قرار میگیرند .نگاهی به کتب اقتصاد کالن پیشاراته
نیز مؤید این مطالب است چرا که در آنها مبحث الگوهای رشد از اهمیت خاصی برخوردار میشوند.1
به همین ترتیب چیستی اهداف نظام اقتصادی اسالم و رتبه بندی آنها به هدف غاایی ،میاانی و
قریب نیز موضوعی مطرح است که در زمینه آن مطالعات مختلفی انجام شاده اسات .کتااب مباانی
اقتصاد اسالم ی ،به عنوان انری پیشرو در این زمینه ،اقتصاد اسالمی را دارای اهداف اراوانی میداناد
که برخی از آنها اخالقی و برخی دیگر اجتماعی است و مهمترین آنها عبارتاند از :حاکمیت سیاسی
اسالم؛ تحکیم ارزش های معناوی و اخالقای؛ برپاایی عادالت اجتمااعی؛ عادم وابساتگی اقتصاادی؛
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خودکفایی و اقتدار اقتصادی؛ توسعه و رشد؛ و راااه عماومی« .اهاداف ماذکور هماه در عارض هام
نیستند؛ بلکه برخی از آنها با حفظ برخی دیگر هدف قرار میگیرند ،مثالً سه هدف آخر به این شرط
مطلوباند که لطمهای به چهار هدف اول نزنند» (پگوهشکده حوزه و دانشاگاه .)193 :1379 ،البتاه
نویسندگان اذعان می کنند که دو هدف اول اقتصادی نیستند ،اما نظامهای اساالمی تاأمین اهاداف
مختلفی از جمله اهداف اخالقی و ارزشی را بر عهده دارند.
مطالعات برخی دیگر تنها به اهداف اقتصادی نظر داشته و لذا تنها چهار مورد را بر شامردهاناد:
عدالت اقتصادی ،که رااه عمومی و تعدیل ناروت را از لاوازم عادالت اقتصاادی دانساتهاناد؛ قادرت
اقتصادی؛ رشد اقتصادی و استقالل اقتصادی (سیدنگاد.)21 :1390 ،
میرمعزی ( ) 1378اهداف اقتصادی را به سه دسته غایی ،میانی و قریب تقسیم کارده و معتقاد
است در بینش لیبرال ا سرمایهداری ،عدالت اقتصادی اهمیت نادارد و رشاد اقتصاادی بارتار از آن
شمرده می شود در حالی که در بینش اسالمی رشاد در مرتباهای پاس از عادالت قارار دارد .وی در
مطالعهای دیگر بیان می کند که از دیدگاه امام خمینی اقتصاد هدف نیست بلکه خود وسایله اسات
(میرمعزی .)1381 ،این نکته مناااتی با هدفدار بودن نظام اقتصادی ندارد.
اراهانیارد ( ،)1385هدف غایی سیاستهای اقتصادی را تربیت و هدایت مردم؛ اهداف میانی را
عدالت اقتصادی ،استقالل سیاسی و اقتصادی ،برقراری امنیت اقتصاادی و راااه عماومی؛ و اهاداف
جاری را تثبیت اقتصادی (شامل ایجاد اشتغال و ارصت های شغلی ،تثبیت سطح عمومی قیمتهاا،
ایجاد تعادل در تراز پرداختها ،و رشد اقتصادی) ،توزیع عادالنه و تخصیص منابع میداند.
یوسفی ( : 1386بخش چهارم) ،رااه عمومی را هدف عالی اقتصاد علوی در سطح کالن دانسته و
اهداف مقدمی این اقتصاد را به صورت عدالت اقتصادی ،رشد اقتصادی ،امنیت اقتصادی و اساتقالل
اقتصادی بر میشمارد .اهدااعملیاتی (اهدااقریب) را هم شامل اازایش اشتغال و راع بیکاری ،تثبیت
سطح عمومی قیمتها ،راع ناابرابری ارصاتهاا ،تربیات و تقویات انگیازههاای اخاالق اقتصاادی،
جلوگیری از انحصار ،پرهیز از رباخواری ،جلوگیری از احتکار و  ...میداند.
میرمعزی ( ،)1390هدف غایی نظام اقتصادی اسالم را سعادت اارد و جامعاه دانساته و عادات
اقتصادی ،امنیت اقتصادی و بارور کردن استعدادهای طبیعت را اهداف میانی میداند و برای رسیدن
به هر کدام از آنها ،اهداف عملیاتی تعریف میکند.
دو نقد اساسی بر این مطالعات وارد است :اوالً بطور عمده بدون نقد مطالعات سابق انجام شدهاند
و نانیاً روشمند نیستند ،یعنی در هیچ کدام روش استخراج اهداف و مبنای رتبهبنادی بیاان نشاده
است .لذا الزم است در این زمینه مطالعه مستقل و مبسوطی انجام شود .مطالعه حاضر بدون آن کاه
درصدد نقد این مطالعات برآید ،به صورت ذیل آنها را جمعبندی میکند:
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اوالً روشن است که اهداف اقتصاد اسالمی دارای یک درجه از اهمیت نیساتند و بعیای مقدماه
رسیدن به بعض دیگرند .لذا تقسیمبندی اهداف یک نظام اقتصاد اسالمی به سه دسته غایی ،میاانی
و قریب را می پذیریم .اهداف غایی در صورتی قابل دستیابی هستند که اهداف میانی برآورده شوند
و برای این مهم باید اهداف قریب یا اولیه اقتصادی هدف سیاستگذاران نظام اقتصادی قرار گیرند.
نانیاً تالش شد قدر متقین مطالعات بر اسا نظر نگارندگان مورد لحاا قارار گیارد تاا هادف
مطالعه حاضر برآورده شود .در عین حال که انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضرورت دارد.
بر اسا آنچه گفته شد ،این اهداف به صورت ذیل بیان میشوند:
اهداف غايي :رااه عمومی  /کاهش اقر نکته قابل ذکر آن که کاهش اقر به دلیل اهمیت ااوقالعااده
آن در اسالم جزو اهداف غایی محسوب شده است و بحثی مستقل از رااه است.
اهداف میاني :عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریها و شکاف هاای طبقااتی ( /توساعه و) رشاد
اقتصادی (عمران و آبادانی)  /حفظ محیط زیست (توسعه پایدار)  /اشتغال کامال در غارب اشاتغال
کامل از آن جهت مطلوب است که موجب رشد اازونتر می شود ،اما در اسالم بیکاری مذموم بوده و
لذا خود اشتغال موضوعیت دارد.
اهداف قريب :امنیت اقتصادی  /اساتقالل اقتصاادی و عادم وابساتگی (خودکفاایی در تولیاد
کاالهای راهبردی)  /نبات اقتصادی (شامل نبات قیمتها)  +عوامال خاارج از حاوزه اقتصااد مانناد
استقالل سیاسی و عدالتخواهی دولت)
جامعه آماري تحقیق
جامعه آماری شامل تمام کتب درسی است که موضوع آن اقتصاد ایران است .بارای یاااتن عنااوین
این کتب ،ابتدا از جستجو در کتابخانه چند دانشگاه استفاده شد .برای تشخیص موضوع هار کتااب،
ادعای خود نویسنده ،که خود را در عنوان کتاب نشان میدهد ،مد نظر قرار میگیرد .در مرحله بعد
به محتوای کتابها رجوع شده و در صورتی که با محتوا همخوانی داشته باشد ،جزو جامعاه آمااری
محسوب میشود .مجموعه مقاالت پراکنده یک نویسنده و مجموعاه مقااالت هماایشهاای اقتصااد
ایران حذف شدند .تنها استثناء کتاب مدارهای توسعه نیااتگی نوشته حسین عظیمی است کاه باه
عنوان کتاب اقتصاد ایران در بعیی از دانشگاهها تدریس میشود و همچناین کتااب اقتصااد ایاران
نوشته نیلی و همکاران ( .)1376بدین ترتیب کتاب جادول  1ماورد بررسای قارار گراتناد .کتااب
تحوالت اقتصادی ایران که تحت دو عنوان ( )1و ( )2منتشر شده تنها یک عنوان منظور میشود .در
عین حال دسترسی به چند کتاب میسر نشد که به عمومیت تحلیل آسیبی نمیزند چرا کاه کتاب
مورد نظر اساتید در تدریس در اقتصاد ایران همگی در این نمونه وجود دارند.
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جدول  .1فهرست کتابهاي اقتصاد ايران به ترتیب دوره بررسي يا تاريخ اولین انتشار
رديف

نام کتاب

نويسنده

دوره مورد بررسي

کد کتاب

1

گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران

جمالزاده ،سید محمدعلی

اواخر دوره قاجار

جمال زاده

تاریخ اقتصادی ایران :عصر قاجار1215 – 1332 ،ه.
2
ق

عیسوی ،چارلز ایلیپ ،ویرایشگر

دوره قاجار

عیسوی

3

اقتصاد ایران در قرن نوزدهم

سیف ،احمد

ایران قرن نوزدهم

سیف

4

اقتصاد ایران (=)1900-1970
()1279-1349

باری یر ،جولیان

اواخر قاجار و دوره پهلوی

باری یر

5

اقتصاد سیاسی ایران :از مشروطیت تا پایان سلسله
پهلوی

کاتوزیان ،محمدعلی (همایون)

اواخر قاجار و دوره پهلوی

کاتوزیان

6

زندگی اقتصادی ایران

ارهنگ ،منوچهر

اواخر پهلوی

ارهنگ

7

اقتصاد ایران زمین (اولین ویرایش کتاب با عنوان
آشنایی با اقتصاد ایران در سال  1368منتشر شده
است)

رزاقی ،ابراهیم

8

جمهوری اسالمی

رزاقی

مدارهای توسعه نیااتگی در اقتصاد ایران

عظیمی ،حسین

جمهوری اسالمی

عظیمی

9

اقتصاد ایران

ااتخاری ،عبدالرضا

جمهوری اسالمی

ااتخاری

10

اقتصاد ایران

ابریشمی ،حمید

جمهوری اسالمی

ابریشمی

11

اقتصاد ایران

نیلی ،مسعود و دیگران

جمهوری اسالمی

نیلی

12

توسعه اقتصادی ایران

بهشتی ،محمدباقر

جمهوری اسالمی

بهشتی

13

تحوالت اقتصادی ایران ( )1و ()2

قنبری ،علی و حسین صادقی

جمهوری اسالمی

قنبری

14

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

زمانزاده ،حمید و صادق الحسینی

جمهوری اسالمی

زمان زاده

منبع :تحقیق حاضر

کتابهای اقتصاد ايران :معرفي و تحلیل مختصر
 .1گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران در ابتدای قرن بیستم نوشته سید محمدعلی جمالزاده:
این کتاب که به سفارش دولت آلمان در سالهای ( 1914-8یعنی حدود  100سال پیش) نوشته شاده
بی گمان قدیمیترین کتاب اقتصاد ایران است .ویگگی اصلی این کتااب آن اسات کاه نویسانده خاود در آن
اقتصاد زندگی کرده است .این کتاب با رویکرد بخشی نوشاته شاده و البتاه بیشاتر متمرکاز بار کشااورزی و
بازرگانی خارجی ایران است .در آن زمان صنعت جدید ایران بسیار محدود بوده چنان که وی ناام حادود 30
کارخانه را در سراسر کشور بر میشمارد که البته تعدادی از آنها کالً تعطیل شاده باوده اسات .در ایان زماان
هنوز دوره صنایع دستی به سر نیامده است .از آنجا که جمال زاده اقتصاددان نبود ،اگار چاه باه گفتاه خاود
مقداری اقتصاد خوانده است ،کتاب از حد توصیف چندان اراتر نمیرود.
 .2تاريخ اقتصادي ايران نوشته چارلز عیسوي
] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-10-04

این کتاب مفصل دارای رویکرد بخشی بوده و اقتصاد ایران در دوره قاجار را توصیف میکناد .کتااب

118

ارزيابي کتب اقتصاد ايران بر اساس اهداف نظام اقتصادي اسالم

جمعآوری و گزینش از میان آنار سایر محققان است و با این باور نوشته شده کاه بهتارین راه بارای
بررسی تاریخ اقتصاادی یاک منطقاه مطالعاه مجموعاهای از اساناد و مادارک اسات .لاذا ایان انار
مجموعهای از مقاالت منتخب و قطعاتی از اسناد ،گزارشها و کتبی اسات کاه جنباههاای مختلاف
اقتصاد ایران شامل ساخت اجتماعی ،تجارت خارجی ،حمل و نقل ،کشاورزی ،صنعت ،نفت ،و مالیاه
عمومی را مورد بررسی قرار میدهد .این کار دارای  83گزینش است که  35گزینش برای اولین باار
در این کتاب چاپ شده است .لذا این کتاب نه یک ماده خام است و نه یک تألیف تماام عیاار بلکاه
مقدمهای مفید برای تألیف یک کتاب تاریخی اقتصادی است.
 .3اقتصاد ايران در قرن نوزدهم نوشته احمد سیف
این کتاب با رویکرد اقتصادی سیاسی نوشته شده است .نویسنده در این کتاب اقتصاد ایران در قارن
نوزدهم را یک اقتصاد بیمار و پیشاسرمایهداری می داند که ساختار طبقاتی ائودالی ندارد و عمدتاً از
طریق خودکامگی شاه اداره میشود .منشاء قدرت زمینداران نه از قبل رابطهشان باا زماین (مانناد
ائوداالن اروپایی) بلکه از قبل وابستگیشان به بوروکراسی خودکامه حااکم اسات .ایان ناوع قادرت
تقریباً هیچ نباتی ندارد و این عدم امنیت موجب عدم سرمایهگذاری و در نتیجه اقر عمومی عمیق و
گسترده می شود .در این قرن هیچ کاری بدون رشوه انجام نمیشود .شاه مالک و اعال مایشاء کشور
و سرسلسله رشوه خواران است و امتیازات زیادی به رو و انگلیس مایدهاد .انقاالب مشاروطه در
واقع بازتاب بحران همهجانبه در ایران بود.به لحا اقتصادی اگر چاه هناوز نفات کشاف نشاده اماا
اقتصاد به تمام معنا وابسته است .در سال های آغازین قرن نوزدهم ،شاهرگ حیاتی اقتصاد به صدور
طال و نقره وابسته است .سپس صادرات ابریشم خام از گیالن ،بعد پنبه سپس تریاک ،بعد نوبات باه
قالی رسید و در نهایت نفت مسؤول تهیه ارز برای واردات کشور شد .با این توضیحات وی علتالعلل
مشکالت این قرن را خودکامگی شاه میداند.
 .4اقتصاد ايران نوشته باري ير
جولیان بارییر،نویسنده هندی تبارکتاب ،نخستین بار در سال  )1338( 1959از ایران دیدن کارد و
نزدیک به نیم یازده ساله بعد را در ایران گذراند .وی مطالعات وسیعی دربااره اقتصااد ایاران دارد و
موضوع رساله دکترایش در دانشگاه لندن ،تشکیل سرمایه در ایران در دوره1965ا 1900بوده است.
کتاب اقتصاد ایران که برگراته از رساله ایشان است ،در سال  1971به زبان انگلیسی منتشر شاده و
ترجمه اارسی آن در سال  1363روانه بازار ایران شد.
کتاب دارای رویکرد بخشی ا تاریخی است و اگر چه تحلیلهای نسبتاً غنیتری نسبت به ساایر
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کتب بخشی اقتصاد ایران دارد ،اما توصیفی بودن کتاب به جای خویش باقی است و نویسنده تاالش
میکناد از قیااوت هاای ارزشای دوری کناد .وی علات اصالی عقاب ااتاادگی اقتصاادی ایاران را
ارآیندهایی میداند که منجر به تشکیل سرمایه قابل توجه و مستمر در اقتصاد ایران نشده است.
 .5اقتصاد سیاسي ايران از مشروطیت تا پايان سلسله پهلوي نوشته محمدعلي هماايون
کاتوزيان
کتاب اقتصاد سیاسی ایران که نوشتن آن همزمان با انقالب سال  1357به پایان رسایده و در ساال
 1978به انگلیسی منتشر شده ،به بررسی شرایط اقتصاد سیاسی ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی
میپردازد.نویسنده در این کتاب با کنار گذاشتن روشهای تحلیلی مارکسیستی ،که آن را ناساازگار
با واقعیات جامعه ایرانی می داند ،با استفاده از روش تحلیلی خا خود با تأکید بر نقش گاروههاا و
طبقات اجتماعی مختلف و احزاب نماینده این طبقات اجتماعی ،نیروهای انرگذار بر وقایع و ساختار
اقتصاد سیاسی ایران در این دوره را بررسی میکند .از نظر نویسنده ،استبداد نفتی نقشی اساسی در
شکل دادن به مناسبات و ساختار اقتصاد سیاسی ایران داشته است .خاصیت اتکاای صارف آخارین
استبداد تاریخ ایران به درآمدهای نفتی به او این امکان را داده است تا خالف انواع دیگر دولاتهاای
استبدادی گذشته ،با قدرت و استقالل عمل بیشتری به دخالت و تغییر در ساختار اقتصااد سیاسای
ایران بپردازد که انرات زیانبارتری نیز داشته است.
نگارنده تاریخ اقتصادی–سیاسی کشور بعد از مصدق را به دو دوره دیکتاتوری و استبداد تقسیم
میکند .در دوره دیکتاتوری ،شاه همچنان درگیر منازعه قدرت با سایرین است .تر شاه از نخست
وزیری امینی و قدرت مالکان بزرگ نشانگر آن است که شاه هنوز قدرت را به صورت کامال قبیاه
نکرده است .در دوره دوم با کنار راتن امینی ،جلب همکاری و توااق با قدرتهای خارجی (آمریکا و
شوروی) و کاهش قدرت مالکان به دنبال اصالحات ارضی و انقالب شاه و مردم ،استبداد شروع شده
و شاه تنها قدرت مسلط بر کشور میشود .این قادرت باا ااازایش چنادبرابری درآمادهای نفتای در
سالهای انتهایی حکومت شاه ،به استبداد نفتی تبدیل میشود.
دیگر اصول کتاب به بررسی انر این اساتبداد نفتای بار بخاشهاای مختلاف اقتصاادی و ناوع
برنامهریزی اقتصادی خا این ساختار سیاسی میپردازد .بررسای سیاساتهاای توساعه صانعتی،
اصالحات ارضی و تغییر ساختار کشاورزی از کشااورزی سانتی باه شارکتهاای زراعای و کشات و
صنعت ،رشد شهرنشینی ،شهرزدگی و مساله خدمات ،و تجارت و روابط خارجی مهمترین حوزههای
اقتصاد سیاسی ایران هستند که توسط دستگاه پرقدرت نفتی شاه متأنر شدند.
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 .6زندگي اقتصادي ايران نوشته منوچهر فرهنگ
این کتاب اولین کتاب اقتصاد ایران است که توسط یک اقتصاددان ایرانی نوشته شده است .کتاب در
سال  1350منتشر شد و رویکرد عمده آن ،بخشی ا توصیفی است و تنها بخشهاای انادکی مانناد
اصل سوم تحلیلی است .قسمت نهم کتاب ،دشواری های اساسی بر سار راه رشاد صانایع و معاادن
ایران و علل داخلی و خارجی ترقی قیمتها را بیان میکند .به صورت سنتی در ماورد اشاتغال هام
بحث میکند اما آن هم ذیل بحث جمعیت به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد ایران قرار دارد.
 .7اقتصاد ايران نوشته ابراهیم رزاقي
این کتاب که ویرایش اول آن در سال  1368تحت عنوان آشنایی باا اقتصااد ایاران متشار شاد ،باا
داشتن  1104صفحه مفصل ترین کتاب اقتصاد ایران است .رویکرد عمده کتاب بخشی اسات؛ البتاه
اصل اول و ابتدای اصول کشاورزی و صنایع و معادن دارای بحثهای تاریخی نیز هسات .در اصال
اول در حدود  3صفحه به نتایج امتیازات اراوان (حدود  80امتیاز) و نابرابری که ناصرالدین شااه در
طول سلطنت  50ساله خود به غرب داد و موجب گسترش روزاازون نفوذ سیاسی ا اقتصادی روسیه
و انگلیس شد ،بحث میکند .طبق معمول اشتغال ذیل جمعیات و نیاروی انساانی و تنهاا در قالاب
اعداد بحث میشود .در اصل  6با عنوان حسابهاای ملای و ناابرابریهاا در حادود  27صافحه باه
نابرابری در توزیع درآمدها ،هزینهها و میان استانها می پردازد .در اصل نظام پولی و باانکی (اصال
 )7در حدود  4صفحه به تأنیرات سوء اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ارهنگی تاورم مایپاردازد .در
انتهای اصل ( 10صنعت نفت و گاز) در چند صفحه به نتایج وابستگی کشور باه درآمادهای متغیار
نفتی و تأنیرات نامطلوب آن بر اقتصاد و ارهنگ کشور را بیان میکند.
در اصل ( 3بازرگانی خارجی) ،در  2صفحه به ترکیب کیفی صادرات میپردازد و سیاساتهاای
صنعتیسازی گذشته را نقد میکند چرا که ارزبری اراوان و ارزآوری انادک دارد .صاادرکنندگان باا
بهرهگیری از رانتهای گوناگون نروتمند شده و کشور همچنان وابسته میماند .هم چنین در قسمت
بازرگانی خارجی به نقد اندیشهای میپردازد که واردات را عامل توسعه بخش میداند .وی این تفکار
را نتیجه رواج اندیشه خوداستعماری یعنی «حرکت در چارچوب ساختار اقتصادی شاکل گراتاه در
دورانهای گذشته» (  )956میداند که نتیجه آن ماندگاری اقتصاد وابسته است.
بخش پنجم کتاب (حدود  35صفحه) به امپریالیسم و وابستگی می پاردازد .در نهایات در پاس
گفتار کتاب تالش میکند با رویکردی تحلیلیتر به مساهل و مشکالت اقتصاد ایران بپردازد.
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 .8مدارهاي توسعه نیافتگي در اقتصاد ايران نوشته حسین عظیمي
این کتاب که مجموعهای از مقاالت به اضااه مقدمهای  70صفحهای ویگه همین کتاب اسات ،دارای
رویکردی چندروشی است .از طرای به بخشهای مختلف اقتصادی ایران نظیر کشااورزی ،صانعت و
نفت ،بودجه و مالیاتها می پردازد و از طرف دیگر نویسنده نیم نگاهی نیز به نظریهپاردازی توساعه
برای اقتصاد ایران دارد و طبق عنوان کتاب ،کشور را دارای مدارهایی از توسعه نیااتگی میداند کاه
باید گسسته شوند .در عین حال نویسنده با نگاهی انسانی به مسأله اقر میپردازد و ایان کاار را باا
نقل خاطرهای از مهاجران زابلی اقیر پنبه کاار در اوایال انقاالب و مشاکالت و مصااهب آناان انجاام
میدهد که در نوع خود بینظیر است.مشکل اصلی این کتاب آن اسات کاه بار خاالف نظریاههاای
تقلیل گرا که تمایل دارند مشکل عدم توسعه یک کشور را به یک تک عامل منتسب ساازند ،نظریاه
ایشان تا حدی عامگرا است و عوامل زیادی را برای توسعه بر میشامارد از جملاه انباشات سارمایه،
مدیریت و نظام اقتصادی مناسب ،آموزشهای مناسب توسعهای ،ارهنگ مناسب ،حفظ نبات نظاام.
همچنین  15نهاد توسعهای بر می شمارد که برای نیل به توسعه باید ایجاد شاده یاا تقویات شاوند
مانند دموکراسی ،نهاد قیایی ،رسانه های جمعی ،آموزش عالی ،احزاب سیاسی؛ بدون آن که تقدم و
تأخری برای آنها قاهل شود .مثل آن که بیماری از دردهای گوناگون شاکایت کناد و پزشاک بجاای
کشف علت العلل بیماریها ،برای هر بیماری وی دارویی تجویز کند.
نکته قابل توجه کتاب ،لحن تلخ و ناامید کننده کتاب است که آن را برای تدریس به عنوان یک
کتاب درسی نامناسب میسازد.
 .9اقتصاد ايران نوشته عبدالرضا رکن الدين افتخاري و علي ديني ترکماني
کتاب دارای رویکرد بخشی است اما به اهداف نظام اقتصادی اسالم نیز اشاراتی دارد .ماثالً در اصال
صنعت به وضعیت صنعت از دیدگاه میزان وابستگی پرداخته است .بخشای باه تحاریم اقتصاادی و
جنگ تحمیلی در بازرگانی داخلی پرداختاه اسات .همچناین از محاصاره اقتصاادی و تاأنیر آن در
بازرگانی خارجی نیز بحث شده است .در بخش ( 11-3کشاورزی) ،به جایگاه کشااورزی در حصاول
خودکفایی اقتصادی و استقالل اقتصادی از منظر قانون اساسی پرداخته است.
 .10اقتصاد ايران نوشته حمید ابريشمي
کتاب دارای رویکرد بخشی است اما اشارات اندکی به اهداف نظام اقتصادی اسالم نیز دارد .ماثالً در
بخشی به وابستگی صنایع مخصوصاً صنایع بزرگ به ماشینآالت ،کاالهای واساطهای و حتای ماواد
خام به خارج اشاره میکند که در زمان مییقه ارزی موجب رکود میشود (مانند رکود ساه سااله از
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سال  .) 32 ( )1367اصل نهم به بحاث توزیاع درآمادها و آناار آن در حیاات اقتصاادی جامعاه
اختصا دارد .در اصل سیاستهای تعدیل مصرف به خوبی متوجه این نکته شده که مصرف کاالی
کشور بیش از توان تولید داخلی است که در درازمادت منجار باه خاروج سارمایه و کااهش تولیاد
می شود .لذا الزم است الگوی مصرف کشور تغییر یابد .اصلی نیز به تخریب منابع طبیعای پرداختاه
که اگرچه کم حجم است اما در جای خود غنیمت است.
 .11اقتصاد ايران مجموعه مقاالت نوشته نیلي و ديگران
این کتاب شامل  8مقاله است که توسط نویسندگان مختلف نوشته شده و بیشاتر رویکارد کمای و
تکنیکی دارد و کمتر تحلیل های خود نویسنده را در بر دارد .هدف این کتاب اراهه تصویری کاربردی
از اقتصاد کالن ایران با مد نظر قرار دادن مالح ظاات نظاری اسات .بارای ایان کاار مقااالت تاالش
نموده اناد ضامن برخاورداری از غناای نظاری و اساتفاده از آماار و ارقاام بهنگاام ،از جدیادترین و
پیشراته ترین انون اقتصادسنجی نیز بهره ببرند.یک اصل کامل از کتاب باه بررسای تحاوالت اقار،
توزیع درآمد و رااه اجتماعی اختصا دارد که در کتب اقتصاد ایران کمتر اتفاق میااتد .یک اصل
کامل نیز به بازار کار ،اشتغال و بیکاری (اصال  )5اختصاا دارد کاه بحاث اشاتغال و بیکااری را
مطابق تحلیل های اقتصاد نئوکالسیکی در قالب بازار تحلیل کرده و از جنبههای انساانی آن ساخنی
به میان نمیآورد .در  2صفحه از اصل  7نیز به نتاایج سیاساتهاای تعادیل بار عادالت اجتمااعی
میپردازد.
 .12توسعه اقتصادي ايران نوشته محمدباقر بهشتي
نویسنده در مقدمه اشاره می کند که کتاب برای در اقتصاد ایران و با زاویه توسعه اقتصادی نوشته
شده است .بدین دلیل یک سوم حجم کتاب به مباحاث نظاری اختصاا دارد .در اصال ساوم باه
بررسی تحوالت اقتصاد ایران در قرون نوزدهم و بیستم پرداخته و ریشههاای توساعه نیاااتگی را در
بی لیاقتی و ناآگاهی حاکمان و دخالتهای مکرر بیگانگان میداناد .اماا اصاول بعاد بیشاتر حالات
توصیفی پیدا کرده و به برنامهها ،راهبردها و شاخصهای توساعه مایپاردازد .شااخصهاای اقار و
محرومیت ،توزیع درآمد و بیکاری از جمله شاخصهای مورد بررسی نویسنده هستند.

] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-10-04

فصلنامه علمي ترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي ،شماره چهاردهم ،بهار 1395

123

 .13تحوالت اقتصادي ايران ( )1و ( )2نوشته قنبري و صادقي
این دو کتاب که باید آن را یک کتاب محسوب کرد ،روی هم راته  910صفحه حجام دارناد .جلاد
اول عمدتاً رویکرد بخشی دارد .اصل اول به تاریخ اقتصادی ایاران پرداختاه و الگاوی رشاد وابساته
درآمدهای نفتی و انحطاط کشاورزی در دوره پهلوی را توضیح میدهاد .اشاتغال مانناد بقیاه ذیال
اصل جمعیت و نیروی انسانی مورد بحث قرار میگیرد.
جلد دوم چشم به تحلیلهای و برنامههای پگوهشی جدید در اقتصاد دارد .یازده اصل این کتاب باه
ترتیب عبارت اند از :سرمایه اجتماعی ،محیط زیست و توسعه پایدار ،اقتصاد غیر رسامی (ساایه ای)،
سیاست های رشد و توسعه اقتصادی ،جهانی شدن ،ساختار بازارها در اقتصااد ایاران ،اارار نخبگاان،
اقتصاد سیاسی ،اقر ،عدالت اجتماعی و توزیع درآمد ،توسعه انسانی در ایران .هماان گوناه کاه ایان
عناوین نشان میدهد حداقل چهار اصل به اهداف اقتصاد اسالمی اختصا دارند.
 .14اقتصاد ايران در تنگناي توسعه نوشته حمید زمانزاده و صادق الحسیني
این کتاب جدیدترین کتاب در زمینه توسعه اقتصادی در ایران است که به پرسشهایی نظیر این که
چرا ایرانیان در کشاکش تاریخ عقب ماندند و چه عواملی در این عقب ماندگی دخیال بودناد پاساخ
می دهد .بجز تاریخ توسعه ،کتاب با اتکا به نظریات جدید اقتصاد سیاسای باه طارح یاک چاارچوب
تحلیلی همت میگمارد .با این چارچوب تحلیلی ،نویسندگان سعی مایکنناد تاا چگاونگی گاذار از
وض عیت اعلی به سوی توسعه را توضیح دهند .برای این کار در بخش اول کتاب (شامل  4اصل) باه
مباحث نظری در زمینه نظام های اقتصادی و برتری نظام بازار آزاد بار نظاام برناماهریازی متمرکاز
پرداخته و در بخش های بعد به تفسیر واقعیات اقتصاد ایران در پرتو این نظریه و اراهه راه حل بارای
مشکالت توجه می کنند .با هدف تحلیل بهتر ،اقتصااد ایاران باه دو ساطح سااختاری و عملکاردی
تقسیم میشود .در سطح ساختاری به بحثهای تاریخی ،توسعهای و نهادی پرداخته مایشاود و در
بحث عملکردی بحث ها بیشتر مبتنی بر چگونگی عملکرد اقتصاد ایاران و ارایاه راهکارهاایی جهات
بهبود این عملکرد از وضعیت حداقلی به وضعیت حداکثری است.
روش تحلیل و امتیازدهي به کتب
راههای زیادی برای اندازهگیری و آزمون صفات و کیفیات مختلف در علوم انسانی وجاود دارد کاه از
جمله آنها طراحی مقیا ها است .مقیا ها مبتنای بار نظریاه مقیاا بنادی هساتند کاه خاود
شاخهای از نظریه اندازهگیری است و بر روشهای آماری و منطقی استوار باوده و اعاداد ماورد نیااز
برای نمایش ویگگیهای مختلف یک صفت را مشخص میکنند .هدف نظریه مقیاا بنادی ،ایجااد
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مقیا های مناسب به صورت مجموعهای از اندازههای سازمانیااته است که همه آنها یاک صافت
یا ویگگی را اندارهگیری میکنند (مقدم.)1388 ،
از جمله این مقیا بندیها ،که مناسب مقاله حاضر است ،مقیا ااصلهای است .ویگگی عماده
این مقیا آن است که به ارزش های آن نمره عددی تعلق میگیرد .بدین دلیل ،گویهها باهم قابال
مقایسه هستند .این مقیا در تحلیل محتوای کتب اقتصاد ایران برای اندازهگیری شدت پارداختن
این کتب به یک هدف مورد استفاده قرار میگیرد .با استفاده از این مقیا  ,امکان مقایسه گویاههاا
با یکدیگر و محاسبه میانگین امتیازات برای محقق اراهم میشود.
کتاب ها در سه بخش اهداف غایی ،میاانی و قریاب باا اساتفاده از مقیاا  3ساطحی (قاوی ،
متوسط ،ضعیف) امتیازدهی می شوند .پرداختن به یک موضوع در صورتی قوی ارزیابی میشاود کاه
حداقل یک اصل بدان اختصا یااته باشد .در این حالت  2امتیاز دریاات میکند .در صاورتی کاه
معادل قسمتی از یک اصل باشد ،متوسط بوده و  1امتیاز گراته و در حد چند خط و کمتر ،ضعیف
ارزیابی شده و امتیازی نمیگیرد .هر کتاب در  9گویه ارزیابی میشود و لذا حداکثر امتیاز برابار 18
است .نتایج تحلیل کتب در جدول  2آورده شده است.
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جدول  .2امتیاز کتابهاي ايران به اهداف غايي ،میاني و قريب
اهداف غایی

ردیف

کد کتاب

رااه عمومی

کاهش اقر

عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریها

رشد اقتصادی

حفظ محیط زیست

اشتغال کامل

امنیت اقتصادی

3

سیف

استقالل اقتصادی و عدم وابستگی

2

عیسوی

نبات اقتصادی (شامل نبات قیمتها)

1

جمالزاده

بخشی
بخشی (در یاک دوره تااریخی نسابتاً
ایستا)

اهداف میانی

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

ااا

مجموع امتیازات

رویکرد غالب کتاب

اهداف قریب

ااا

1

2

2

ااا

ااا

ااا

2

ااا

2

9

2

2

2

ااا

1

2

2

ااا

ااا

13

4

باری یر

بخشی (در یاک دوره تااریخی نسابتاً
ایستا)

1

2

ااا

2

ااا

1

1

ااا

1

8

5

کاتوزیان

اقتصاد سیاسی  /تاریخی

ااا

1

ااا

ااا

ااا

1

ااا

ااا

ااا

2

6

ارهنگ

بخشی

ااا

ااا

ااا

2

ااا

2

ااا

ااا

1

5

7

رزاقی

8

عظیمی

اقتصاااد سیاساای (در یااک دوره تاااریخی
نسبتاً ایستا)

عمدتاً بخشی  /بعیای اوقاات اقتصااد
سیاسی

ااا

ااا

2

2

ااا

2

ااا

2

2

10

بخشی  /تاا حادی باا صابغه اقتصااد
سیاسی

2

2

1

2

ااا

2

1

2

2

14

9

ااتخاری

بخشی

1

ااا

1

2

ااا

1

ااا

ااا

2

7

10

ابریشمی

بخشی

ااا

1

1

2

ااا

2

ااا

1

2

9

11

نیلی

بخشی  /تحلیل سیاستها

2

2

2

2

ااا

2

ااا

ااا

2

12

12

بهشتی

نظری  /تاریخی  /بخشی

ااا

2

2

2

ااا

2

ااا

ااا

ااا

8

13

قنبری

14

زمان زاده

بخشی  /تحلیال بعیای از اهاداف نظاام
اقتصادی
نظری

ااا

2

2

2

2

2

ااا

ااا

ااا

10

ااا

1

1

2

ااا

2

ااا

ااا

2

8

21

مجموع امتیازات

9

17

16

20

3

متوسط امتیازات

0/64

1/21

1/14

1/43

0/21

1/5

6

5

16

0/43

0/36

1/14

منبع :نتایج تحقیق

جمعبندي تحلیل کتابها
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با تحلیل  14کتاب در قالب یک بخش معرای و تحلیل مختصر و یک بخش کمای ،نتاایج ذیال باه
دست آمد:
 .1کمترین امتیاز به کتاب جمالزاده تعلق دارد که ااقد امتیاز است و پس از آن کاتوزیان که تنها
 2امتیاز دارد .جمالزاده اقتصاددان نبوده و هداش نیز تحلیل اقتصاد ایران نبوده اما عدم توجاه وی
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به اقر گسترده و وابستگی اقتصادی ا سیاسی کشور تعجببرانگیز است.
 .2بیشترین امتیاز برابر با  14به عظیمی تعلق میگیرد که دغدغهمندانه مباحث زیادی را پوشش
میدهد و پس از آن به سیف با  13امتیاز .دلیل این امر شاید رویکرد تا حادی چاپگرایاناه ایشاان
باشد .با این وجود کتاب مربوط به ایران در قرن نوزدهم است و نوشتن کتابی با این ویگگیها بارای
ایران معاصر دشوارتر است.
 .3از بین اهداف بیشترین امتیاز به اشتغال کامل تعلق دارد که متوسط آن  1/5از  75( 2درصاد)
است و پس از آن رشد اقتصادی با  .1/43کمترین امتیاز به محیط زیسات باا  10( 0/21درصاد) و
پس از آن استقالل اقتصادی با  18( 0/36درصد).
 .4متوسط امتیاز اهداف غایی ،میانی و قریب به ترتیب برابر است با 0/89 ،0/93 :و  0/64از  .2به
عبارت دیگر در کتب اقتصاد ایران ،اهداای که میتوانند اهداف عالیتر همچون کاهش اقر یا رشد را
به بار آورند ،کمتر مورد توجه هستند.
 .5متوسط امتیاز هر کتاب  8/07یعنی کمتر از نصف است که نشاان دهناده قابال قباول نباودن
وضعیت عمومی کتب اقتصاد ایران است.
 14 .6کتاب اقتصاد ایران برای یک دوره  100ساله در مقایسه با مثالً حوزه اقتصاد کالن که تنهاا
پس از انقالب اسالمی تعداد زیادی کتاب در آن تألیف شده ،اندک است .1 .کتب تحلیلیتر ،همچون
کاتوزیان ( )1372و سیف ( ،)1373نیز مربوط به اقتصاد قبل از انقالب هستند.
 .7نیمی از کتب صرااً دارای تحلیل بخشی هستند .این کتب صارااً توصایفی هساتند و ناه تنهاا
تالشی برای اراهه راه حل برای مشکالت اقتصادی نمیکنند ،بلکه بعیاً حتی به وجود مشاکالت نیاز
اشاره نمیکنند.
 .8کتب بخشی دارای منطق خاصی در تبویب مباحث خود نیستند .چنان که بعیاً مباحث مربوط
به اهداف یک نظام ،مانند کاهش اقر و پایداری محیط زیست ،در کنار بخشهای اقتصادی همچون
کشاورزی و صنعت آمده است.
 .9بهترین رویکرد برای تحلیل اقتصاد ایران رویکرد سیاسی ا نهادی است ،چارا کاه نویسانده باا
اتخاذ مواضع به سمت نظریه پردازی راته و برای حل مشکالت به اراهه راه حل مبتنی بر نظریه خود
می پردازد .اما رویکرد توصیفی بعیاً با ورود به جزهیات زیاد ،خواننده را از دستیابی باه یاک تصاویر
کالن هم محروم میکند .اگر چه در واقع کتب اقتصاد سیاسی هم وضعیت مناسبی ندارند.
 .10بجز موضوع نظریه پردازی ،رویکرد اقتصاد سیاسی زاویه درستی را برای تحلیل برگزیده است؛
چرا که حجم عظیم دولت در اقتصاد ایران ،موجب تأنیر بسیار زیاد دولت و سیاستهای آن بر حوزه
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 .1تا سال  1387بیش از  30کتاب تألیف شده است .رجوع کنید به بخش منابع واعظ برزانی و مقدم (.)1387
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اقتصاد میشود.
 .11تنها کتاب اقتصاد سیاسی کاتوزیان دارای نظریه متمایز و مختص ویگگیهای اقتصادی ایاران
است ولی دارای دو مشکل مهم است :اوالً مربوط به قبل از انقالب اسالمی است؛ نانیاً سلبی اسات و
معلوم نیست با کنار گذاشتن مستبد نفتی اقتصاد بتواند بر مشکالت خود غلبه کند.
 .12از آنجا که دانش اقتصادی در ایران وارداتی است ،تحلیل اقتصاادی مناسابی بارای مشاکالت
اقتصاد ایران صورت نگراته است .زمانی سیاستهای اقتصادی کینازی بارای اقتصااد ایاران تجاویز
میشود و زمانی سیاستهای آزادسازی لیبرال ا سرمایهداری .شاید عدم ورود نویسندگان به مباحث
تحلیلی و اراهه راه حل نتیجه این تشتت آراء باشد.
 .13یکی از نقدهای عمومی به کتب اقتصاد ایران آن است که معموالً به دنبال نقد بخش پاولی و
مالی از منظر تأمین ارزشها و اهداف اقتصاد اسالمی نیستند.
 .14در عمده کتابها اهداف اقتصادی صریحاً مطرح نشدهاند؛ اما به صورت ضمنی نشاان دهناده
پذیرش پارادایم رشدمحور در الگوهای توسعه بوده و لذا رشد اقتصادی را هدف اصلی اقتصااد ایاران
می دانند .حتی در جاهایی که نیروی کار نیز مطرح است به دلیل اهمیتی است که در رشد اقتصادی
دارد و نه موضوعیت داشتن خود اشتغال.
 .15جالبترین نکته در این کتابها ،عدم توجه به انقالب اسالمی و تاأنیراتی اسات کاه بایاد در
حوزه اقتصاد داشته باشد .مثالً آیا نظریه استبداد نفتی کاتوزیان به ارض صحت ،پس از انقالب نیاز
دارای صحت است و تنها حاکمان عوض شدهاند یا پیچیدگیهای بیشتری پیدا کرده است.
 .16در یک کالم میتوان گفت وضعیت کتب اقتصاد ایران تأسفبار است .رویکارد توصایفی تاوان
رسیدن به نتایج مشخص قابل استفاده را ندارد و کتب رویکرد تحلیلی نیز ناامید کننده هستند چارا
که امید به آینده در خواننده را با سیاهنمایی وضع موجود و عادم اراهاه راه حال مشاخص و شادنی
میکشند.
 .17با توجه به وضعیت ناگوار کتب موجود اقتصاد ایران ،الگوی مطرح شده بارای تادوین چناین
کتابی ،که مبتنی بر ایده انتخاب یک کتاب مناسب اولیه و ایجاد تغییرات الزم در آن است ،قابلیات
کاربرد ندارد.
 .18در مجموع میتوان گفت تمام این کتب ااقد یک الگوی مفهومی در خصاو اقتصااد ایاران
هستند؛ به طوری که این الگو نشان دهد اوالً چرخه موجود اعالیت اقتصادی در ایران چگونه است و
نانیاً زمینهها و بسترهای خروج از این چرخه و ورود به یک چرخه متعالی اقتصادی چیست.
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پیشنهادات
بهتر است یکی از مراکز پگوهشی اقتصادی مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی ،تدوین یاک کتااب
دارای رویکرد بخشی حاوی مهمترین آمارهای اقتصاد ایران و تحلیل مختصری از روندهای رشد آنها
را عهدهدار شده و آن را ساالنه به روزرسانی کند.
الف) به نظر میرسد پگوهشهای تاریخی موجود کاای نیستند و هنوز زوایاای زیاادی از تااریخ
اقتصادی ایران وجود دارند که به خوبی کاویده نشدهاند؛ مثالً وابستگی کشور در دورههاای مختلاف
به ارز ناشی از صدور یک کاالی خام که سیف ( )1373مطرح میکند .بهتر است اقتصاددانان معتقد
به اهداف نظام اقتصاد اساالمی بخاشهاایی از ایان تااریخ را کاه حااوی تأییادات بیشاتری بارای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است ،مورد پگوهش قرار دهند .مثالً شارکتهاای تأسایس شاده
توسط علمای اصفهان در دوره مشروطه و نقش آن در کاهش وابساتگی هناوز از حاوزه تااریخ وارد
حوزه پگوهشهای تاریخ اقتصادی نشده است.
ب) تحقیق حاضر با مقیا  3سطحی انجام پذیرات .مقیاا  5ساطحی دقیاقتار اسات اماا
نیازمند مطالعهای در حد پایاننامه کارشناسی ارشد است .همچنین در چنین پایاننامهای بهتر است
یک اصل کامل به استخراج اهداف نظام اقتصادی اسالم و رتبه بندی آنها اختصا یاباد .باه عاالوه
باید نسبت بعیی از موضوعات اقتصادی نظیر توسعه انسانی با این اهداف نیز معلوم شوند.
ج) تألیف کتابی دارای رویکرد ترکیبی یعنی رویکرد تاریخی ا بخشی ا نهادی ،بهترین کار برای
تألیف یک کتاب اقتصاد ایران اسالمی است .البته بحث تحلیل بخشها و تاریخ اقتصادی هر کدام در
حد یک اصل کفایت میکند .یک اصل نیز باید به نفت و نقش آن در توسعه ایران بپردازد .جایگااه
انقالب اسالمی و نقشی که میتواند در توسعه ایران بازی کند ،حتماً باید مد نظر قرار گیرد.
د) با مطرح شدن اقتصاد مقاومتی ،الزم است اقتصاددانان دلبسته به آرمانهای انقالب به تألیف
کتاب اقتصاد ایران اسالمی مبتنی بر این ایده روی بیاورند.
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