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 فروبستن چشم بر ایام

 حسین عبده تبریزی

 

ی نه روز؛ زمان .بودها بسته کشور تعطیل و دفتر و دستک خرداد عمالً 11خرداد تا پایان روز جمعه  9از چهارشنبه 

ی من. و این البته ماندهعمر باقی درصد 81/0روز برابر است با  9سال در ایران،  99/59طوالنی. با میانگین عمر 

 اشد.پذیر بکردم که با اندک سردردهایی که این روزها گرفتار آنم هم تحملزیاد است. باید کاری میخیلی 

هایی که از دوستان را انجام دهم: مروری بر کتاب 95افتاده از عید سال تصمیم گرفتم یکی از کارهای عقب

ود خهای ارسالی این عزیزان ام. توجه به تنوع عنوان کتابمختلف در ایام عید به رسم عیدی دریافت کرده

منت این عزیزانم که هر یک به سلیقه  آورد که از هر قشری دوست و آشنا دارم. رهینبخش است و یادم میلذت

 اند.برگزیدهای، عنوانی را و انگیزه

*** 

گفتاری اند؛ کتابی در هزار صفحه و با  پیشای را فرستادهاستاد حسین الهی قمشه در صحبت حافظدوستی کتاب 

تار، ور پیشگفخواهد بگوید دشوار است. در مربندی از آنچه میجمعای؛ به سیاق دکتر الهی که صفحه 141

هایی از یتبیابید که در بیان هر موضوع و در تأیید هر نظری، ی درخشان و زبان نرم و عارفانه میاستادی با حافظه

 آورد.حافظ، سعدی، مثنوی و اشعار خودش شاهد می

و شق وحدت ع« »معشوق یگانه و وحدت وجود،»برد: های پیشگفتار بیانگر خطی است که الهی پیش میعنوان

فت توان گپس می «غوغای جبر و اختیار.« »حافظ و قران،« »حافظ و مالمتیان،« »شراب حافظ،» «عاشق و معشوق،

 خواهد وجوه متنوع شخصیت حافظ را نشان دهد.که در پیشگفتار بلند خود، مؤلف می
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ها اشتل بر مبنای بردکند. هر غزل با شرح کامی تصحیح خود از غزلیات حافظ را ارائه میپس از آن، مؤلف نسخه

تاب این کآهنگ موسیقاری آن. ای و با اشاره به وزن غزل، بیان عروضی و ضربهای الهی قمشهو تصویرپردازی

آن است که مؤلف چه انتشار یافته، و بیانگر 99انتشارات سخن در سال « جوانان و فرهنگ جهانی»در سری 

عار فارسی ای( اشی آماتور )غیرحرفهبرای همچو منی که خواننده مخاطبانی را برای کتاب خود در نظر گرفته است.

 ی شرح الهی بر آنآورد که هرازگاهی غزلی را انتخاب کنم و با مطالعههستم، کتاب این فرصت را فراهم می

 ی شیراز بدست آورم.بکوشم درک درستی از مقصود خواجه ،غزل

*** 

 عجم اوغلو و رابینسن است که آقایان جعفر خیرخواهان موکراسیهای اقتصادی دیکتاتوری و دریشهکتاب بعدی 

توسط انتشارات کویر منتشرشده،  1990ی کتاب که در سال نسخه 1900اند. اگر و علی سرزعیم ترجمه کرده

تمام نشده و این کتاب خوب به چاپ دوم نرفته باشد، باید افسوس خورد به وضع نشر در این مرزوبوم. دارون عجم 

سال به استادی  40سالگی نرسیده و در سنین زیر  90و اندیشمندی متولد استانبول ترکیه است که هنوز به اوغل

تی رسیده است. قبالً از وی متن ایی اقتصاد لندن و دانشگاه امچون مدرسهی یک اقتصاد جهان های درجهمدرسه

پور ترجمه هم آقایان میردامادی و نعیمیام. آن کتاب را ؟ را خواندهخورندها شکست میچرا ملتانگلیسی 

 ی اقتصاد سیاسی است.اند. کار عجم اوغلو در عرصهکرده

ها خواهیم به فقر یا کامیابی و رفاه ملتآن است که اگر می خورندشکست میها چرا ملتبحث اصلی کتاب 

؛ باید ها...ویژه به نقش نهادها در عملکرد اقتصادی ملتبپردازیم، ناچاریم به سیاست در آن کشورها بپردازیم، به

تأسفانه م وند رگذاری و ایجاد شرایط مساوی برای همه داکه انگیزه برای نوآوری و سرمایهداشته باشیم نهادهایی 

ه چند نفر است ک یخواریو رانت« کشنهادهای عصاره»شود شوند. آنچه بیشتر یافت میاین نهادها کمتر یافت می
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ذاری ایجاد گکشی کنند و انگیزه برای نوآوری و سرمایهاند که از بقیه جامعه بهرهاز نخبگان جامعه طراحی کرده

د که در اولی کنالً کشورهای امریکای جنوبی و شمالی را مقایسه میزند و مثمیکنند. بعد کتاب مفصل مثال نمی

گذاری. کش و استثمارکننده شکل گرفته و در دومی نهادهای خالق انگیزه برای نوآوری و سرمایهنهادهای عصاره

ل خواندم، به نظر همان خط و خطوط کتاب او های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسیریشه دو فصلی که از کتاب

را کراسی ی دمودهندهسیاست است. اجزای تشکیلو ی جالبی از اقتصاد آمیختهکند. کتاب مؤلفان را دنبال می

راسی را های تحکیم دموککوشد شیوهکند. میهای غیردموکراتیک مقایسه میکند و آن را با سیاستتشریح می

اختار گوید سدهد و میبرای دموکراسی ارائه می هاییچه نقشی دارد. مدل« کودتا»شرح دهد و بگوید در این مسیر 

رو است که طرفدار بازار است، بدون اوغلو اقتصاددانی میاناقتصادی متوازن با آن کدام است. به هر حال عجم

هایی که با هم ی کتابینسن بر تاریخ در همهبجیمز را که مشکالت بازار را نادیده بگیرد. تسلط او و همکارشاین

 دهد که طرح موضوعات اقتصادی در چارچوب اقتصاد سیاسی را با موفقیت پیش برند.اند، اجازه میهکار کرد

*** 

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی را برایم فرستاده که  رستاخیز کلماتدوست دیگری لطف کرده و کتاب 

ر خوانده بودم و بعضی مباحث آن د هایی از کتاب را قبالًهای روس است. قسمتی فرمالیستگفتارهایی درباره

ته بودم. های شفیعی کدکنی دریافها یا مصاحبهشاید حتی قبل از انقالب، از نوشتهها، ی بالغت را خیلی قبلحوزه

 کسرش م.که تازه به دانشگاه رفته بودم، در روزهایی که بیشتر او  40ی شفیعی کدکنی را از روزهای آخر دهه

های نیشابور؛ از روزهای شریعتی و م. آزرم شناسم؛ از روزهای کوچه باغاز آن روزها میکدکنی، بود تا شفیعی 

اد شناختم و بعدها فراگرفتم که استزاده(. آن روزها ترکیب آنان را اندیشمندان مسلمان خراسانی میا)نعمت میرز

ی یفتهشاز همان روزها  تری از چارچوب فرهنگی و فکری خاصی دارد.شفیعی کدکنی افق ذهنی بسیار گسترده
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که  مندی  پژوهشگر و ادیبی محقق یافتمورش آشنا شدم، اندیشثها و آثار مناشعارش بودم، و بعدها که با تحلیل

ای هکنم. حتی اخوان ثالث را از  دریچه چشم او شناختم و نیز عالقه به غزلعمری است کارهایش را دنبال می

، 1950که استاد شفیعی کدکنی از سر لطف و بزرگواری در فروردین شد سایه )هوشنگ ابتهاج( از روزی شروع 

ی ایشان از اشعار سایه را بخوانم. حتی آشنایی من با سبک هندی را به من هدیه داد تا برگزیده آینه در آینهکتاب 

فراهم آمد و از  1999( در سال هاشاعر آینههای شفیعی از آن شاعر )ی گزیدههای بیدل دهلوی با مطالعهو غزل

. اگر هم خواندبیدل را میمند شدم که شعرهای عالقه« سرآهنگ»ی کالسیک افغانی آن مسیر بود که به خواننده

از  تریشبرفتم. شفیعی کدکنی می شمسغزلیات ی گزیدهبه سراغ  ،خواستم مولوی بخوانمبا سواد محدودم می

پیگیر کنم،  رجوعوی ی دوم آهوی کوهی یا پنج دفتر هزاره( ای برای صداهاینهآیآنکه به هفت دفتر شعر شفیعی )

لطف ناشر،  ه. حتی باستبخش ی کارهای او برایم لذتهمهی مطالعهتحلیلی و پژوهشی او بودم. کارهای 

، ابوالخیر وسعیداب ،ابوالحسن فرقانی، شیخ جامهایی چون اصغر علمی، از میراث عرفانی شفیعی کدکنی، کتابعلی

یال خصورو  عرموسیقی شم. البته دو اثر مهم استاد یعنی نک... در اختیار من قرار گرفت که مرور می بایزید بسطامی

داری از ام و مقگردد، داشته و خواندهکنم به قبل از انقالب برمیمیآنها که فکر  را از اولین چاپ در شعر فارسی

ام. حتی در پی تأیید فرزانگی و اندیشمندی ادیب سلطانی توسط دکتر شفیعی بود این دو کتاب درسی را  فهمیده

ما االدین ادیب سلطانی را خریدم که بخوانم، دکتر میرشمسی کانت به ترجمه سنجش خردنابکه اوایل انقالب 

ی یک های عجیب و غریب ادیب سلطانی، حتسازیبه لحاظ معادلالبد هم به دلیل پیچیدگی کتاب مؤلف و بیشتر 

 درصد هم در فهم کتاب موفقیت نداشتم.

اهکاری ادب های روس با شی ادبی فرمالیستقدرت آمیختن نظریه رستاخیز کلماتی شفیعی کدکنی در درسنامه

ادمین سال ی هشتدر آستانه فرهنگ سخنی به دکتر حسن انوری عزیز پدیدآورنده فارسی را داشته است. کتاب
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 1991 کتاب که در سال ید شد. مقدمهنتولد وی تقدیم شده. استاد شفیعی نیز خود سال دیگر هشتاد ساله خواه

اخوان ثالث در  یمانند شفیعی کدکنی و اسماعیل خویی دربارهنوشته شده طوفانی است و مرا به یاد نشست مناظره

ا کند که اینجگوید و تأکید میمی« روشنفکران عامی»اندازد. استاد شاعر در این مقدمه از ی چهل میاواخر دهه

درست است که ما در چند قرن اخیر از »گوید یا می« نیاز است.فرم شعر از تمام عالم بی»سرزمینی است که ... در 

رف آن شیادی از ح»... یا « ی تمدن جلو بزنیم.خواهیم از قافلهبا وحشیگری میایم و اندیشیدن معافیت داپم گرفته

ترین ه در مهمها، کبسیاری از محققان دانشگاه»فرمی است.( یا گوید )فرم شعر من در بیاست که می [ترقابل قبول]

ه هنوز دانان هستند کنویسند ریاضیمی« تحقیقی»و « علمی»های دولتی، با خرج ملت ایران، مقاالت المعارفدایره

ی ، یعنی در پایان دوره1991ای در مهرماه مهباید با چنین مقد... استاد شاعر می «اند.نیاموخته «عددنویسی

برد ها و کارگوید. این جملهپرده و تیز و تهاجمی سخن مینژاد، به جان آمده باشد که چنین عریان و بیاحمدی

 های دولت نهم و دهم تغییر کرد.ی پرآسیبی چون سالها را فقط باید در قالب دورهاین واژه

ی ادبیات و در حوزهی فکری اروپای غربی و امریکا نیز خیلی دیر با این غله دهد کهدکتر شفیعی توضیح می

ن بیستم ی دوم قرهای روس را فراتر از بسیاری مکاتب غریب نیمههای فرمالیستشوند. وی حرففرهنگ آشنا می

 دهد.وضیح میی را تی جریان فرمالیسم روسستاید و دو مرحلهرلیک را میداند. کتاب فرمالیسم روسی ویکتور اِمی

ر مورد دهد. پس از آن دنشان میهای فلسفی این دیدگاه و ارتباط آن را با سمبولیسم روسی کتاب آنگاه ریشه

یکی از مشهورترین این  «زداییآشنایی»داند. ها سخن میی فرمالیستها در نظریهمفاهیم و اصطالح

کند. به ها را معرفی میهای این جریانسم روسی و ریشههای فرمالیهاست... بعد شفیعی کدکنی جریاناصطالح

ی این دارد. هر چند که در همهدر این جریان برایش اهمیت زائدالوصفی « زداییآشنایی»رسد که اصطالح نظر می

الب قای سنجیده از تحول این فرمالیسم روسی در کوشد آمیختهکتاب با آوردن شاهدهایی از ادبیات فارسی، می
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ت دهد تا از اهمیهای حافظ اختصاص میزداییو ادبیات این مرزبوم ارائه دهد، اما فصلی کامل به آشنایی زبان

ام تا ای را نخواندهصفحه 900این کتاب  سومیکبیشتر صحبت کند. من هنوز بیش از « زداییآشنایی»اصطالح 

خودم بیش از هر کس دیگری به »گوید، میطور که استاد خود جا ارائه کنم. اما همانای در خور اینخالصه

 شاید کتاب از آن انسجامی که اگر استاد خود فرصت «شدن بعضی مسائل در این کتاب وقوف دارم، ولی...تکراری

های من و روش معلمی من، همه چیز، طبق معمول درس»گوید، داشت، برخوردار نشده است. خود مینگارش می

 «ه.داد، مثل همیشهای دانشجویان شکل میظه. جریان کالس را در طول ترم، پرسشاز حافظه بوده و فقط از حاف

ه گوید، و آن هم به شکل پاسخ بای است که استاد فقط به اتکای حافظه در آن سخن میپس کتاب درسنامه

ا این بمبنای تنظیم مباحث کتاب بوده است. « های یکی از دانشجویانیادداشت»های دانشجویان کالس و پرسش

 چه رسد به« نظران هم مفید است،این کتاب حتی برای صاحب»گوید، طور که استاد شاعر خود میهمه، همان

 همچو منی که کارم دیگر است.

ی در دههر جعفر شعاگیوی و دکتر هایی به دعوت مرحوم دکتر حسن احمدیدکتر شفیعی کدکنی را در نشست

های ریز، در گذر از خیابانی، استاد را با دوستانش دیدم که فارغ از گرفتاریشبی نیز در تب دیدم.شصت و هفتاد می

بعد از آن مالقات نیز حتماً دو بار باشد.  1959د. سالم و عرض ادب کردم. باید سال ندزقدم میزمانه در آرامش 

فتن نداشتم، چیزی برای گبا آن استاد هرگز با طرح پرسشی وقتش را نگرفتم؛ های در نشستام. دیگر استاد را دیده

لم ام به خدمتش برسم، دهر چند سخت مایل بوده. گویدچه میدادم که وی با ادیبان دیگر مجلس فقط گوش می

دلم برای  کند، باز دارم.ی که همزمان دنبال میاتی تحقیقها پروژهنیامده دکتر شفیعی را حتی برای ساعتی از ده

برم. ذوقش لذت بتحلیل و کرده فقط از دور آثارش را دنبال کنم و از شعر و  زند، اما منطق حکمدیدارش غنج می

 یبه بهانه ،دو بار در هنگامی که ناشری با دکتر شفیعی وقت مالقات داشت، کفش و کاله کردم که همراه بروم
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تشکر از لطفی که در حقم روا داشته، اما باز هم نخواستم وقتش را بگیرم. باالخره او استاد و محقق زبان و ادبیات 

اد کران استسوادی در فارسی. چنین است که من هنوز مدیون لطف بیی کمی سادهفارسی است و من خواننده

نامه ه یک روز کامل را صرف نگارش توصیهی شصت، بزرگواراندکتر شفیعی کدکنی هستم که در اوایل دهه

اد ام که یک روز وقت عزیز استکه از وی حضوری تشکر کرده باشم. هنوز شرمندهبرای اینجانب کرد، بدون این

 ام.دلیل گرفتهتوانست صرف کاری جدی شود، بیرا که می

*** 

قبالً  تاده است.نژاد نازنین را برایم فرسیدکتر غن علم اقتصاد شناسیفتگفتارهایی در معرلطف  دوستی دیگر از سر

ام را خوانده ی آزادیاندیشهقت کتاب تحلیلی بسیار مفید مشترک ایشان و استاد دکتر محمد طبیبان با عنوان دبا 

است و  از جنسی دیگر شناسی علم اقتصادمعرفتام که دوباره بازنشر خواهم داد. ای از آن نیز تهیه کردهو خالصه

تی و علم اقتصاد ی بین تعقل نومینالیسی چندالیهکوشد رابطهکتاب می شود آن را بیشتر کتاب درسی تلقی کرد.می

های رزشی مبتنی بر اها در جامعهای میان انسانشناخت از علم اقتصاد را به روابط مبادلهنژاد را شرح دهد. دکتر غنی

ی ن برای ارائهکند. بنابرایهای فلسفی تفکرات اقتصادی صحبت میاو از ریشهند. در واقع، زفردگرایانه پیوند می

های گیری عقاید اقتصادی را به موازات شرح تحول اندیشهاین شناخت وی ناچار است در فصول کتاب شکل

 فلسفی توضیح دهد.

نز در اقتصاد را شناسی کینژاد روشنیی اقتصادی کینز اختصاص دارد. دکتر غفصل سوم کتاب به شناخت اندیشه

« احتمال»فاده از استگوید کینز میداند؛ چون برترراند راسل( می یهای فلسفی مکتب کمبریج )افرادتابع اندیشه

کمبریج قرن  ردکرد. علم اقتصاد را به تبع سنت فلسفی رایج نیتز منطقی تصور میهای فلسفی الیبرا به تبع اندیشه

 شدند:طور کلی به دو دسته تقسیم میدانست. در آن زمان، علوم بهای از علم اخالق میرمجموعه، زی80و  19
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تر رو، دکاین جزو علوم اخالقی بود. ازعلوم طبیعی و علوم اخالقی. هر چه با ذهن و رفتار انسان سروکار داشت، 

 نویسد:نژاد میغنی

یق است و برخالف علوم طبیعی مانند فیزیک، موضوع مورد از دیدگاه کینز، علم اقتصاد از نوع علوم غیردق»

عضی از های ریاضی که برای برو، معتقد است روشی آن تابع قواعد تغییرناپذیر و ثابتی نیست... . از اینمطالعه

 ن قادرتوانند داشته باشند. علم اقتصاد چوعلوم طبیعی بسیار مناسب هستند، در اقتصاد تنها کاربرد محدودی می

نیست دقت برخی از علوم طبیعی را داشته باشد، بنابراین به میزان وسیعی باید متکی به شهود و داوری مستقیم باشد 

 «تری را به کار گیرد.و اصطالحات مبهم

 خوانیم:مطالب جالبی می« کارد ریاضیات در اقتصاد،»در بخشی با عنوان 

رغم اند... . بههای ریاضی و آماری در اقتصاد تاکید کردهاغلب اقتصاددانان بر تلقی منفی کینز از استفاده از روش»

آن را در علوم اجتماعی یا به سخن خود وی علوم اخالقی بسیار تعلق خاطری که وی به ریاضیات داشت، کاربرد 

 نویسدیی احتمال خود می نظریهدانست ... . دربارهمحدود می

 ی اصلی که باید خاطرنشان سازم، این است که در تئوری احتمال من، خود احتماالت عددی نیستند.نکته

 ی وی، ها تردید بسیار دارد. به عقیدهگیری بسیاری از کمیتامکان اندازهینز در خصوص ک

 برای پذیرفتن آن ارائه شود. که دلیل خوبیگیری هرگونه کمیتی باید مورد تردید باشد، مگر اینامکان اندازه

ی مقدم بر تحلیل کمّ منطقی -گیری نیستند... . تحلیل کیفیی کینز، بسیاری از روابط اجتماعی قابل اندازهبه عقیده

ینز در نهایت به ی کو البته منطق در فلسفه «ابتدا منطق، سپس ریاضیات، اگر مناسبتی باشد،»یا ریاضی است. ... 

راحتی بین تحلیل تواند بهمی ریاضیات(گردد... . ریاضیات )شبههود برمیاز قضاوت مستقیم یا شی ناگزیر استفاده

ی تواند به جدایی تحلیل از عقل سلیم منتهنظری و واقعیت فاصله اندازد ... . اتکای بیش از حد به ریاضیات می

که برخی د کنوان حجابی تلقی میعن، ریاضیات را به ای در احتمالرسالهدر کتاب  [کینز]شود. به همین لحاظ، او 
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قد است گیرد و معتپوشاند. کینز اقتصاد ریاضی زمان خود را به باد انتقاد میهای خالف عقل سلیم را میقضیه

نداشته  اش موفقیتی زیبایی شناختی بوده و هیچ نفعی برای علوم اقتصادکوشش در تقلید از دقت ریاضی، تنها نتیجه

 ... .«است

 نژاد در پایان این فصل چنین است:داوری دکتر غنی

ی عمومی کند... . تئورهای خود را آغاز میتوان گفت کینز با رویکردی شهودی بررسیشناسی میاز منظر معرفت»

جویی برای بیکاری ناشی از رکود اقتصادی است که به گمان او ریشه در ساختار نظام وی در صدد توضیح و چاره

کردن نیست... . مفاهیمی مانند تولید کل، تقاضای کل و زار دارد و بدون مداخله از بیرون این نظام، قابل مرتفعبا

گونه که خود کینز تاکید دارد، جمع ارزش پولی متغیرهای نوعاً ناهمگن هستند که از گذاری کل همانسرمایه

اظ لت و معلولی میان این متغیرهای محاسباتی به لحی عاند. بنابراین، تصور رابطهسوی پژوهشگران محاسبه شده

 «منطقی نادرست است.

ه با آن بحث کند کصحبت میبازار خودجوش شناسی نظم نژاد پیرامون رویکرد معرفتدر فصل پایانی، دکتر غنی

اد هایک نژشود. دکتر غنی( عمده میHayekی شناخت فردریک هایک )جا نظریهآشنا هستم. طبعاً ایناز دیرباز 

انی شناسد. هایک معتقد است نهادهای بنیادی تمدن انسترین فیلسوف میترین اقتصاددان و اقتصاددانرا فیلسوف

کدام با عقل خودآگاه فردی و با قصد و نیت طراحی از قبیل قواعد اخالقی، حقوقی، زبان، پول، بازار و دولت هیچ

اند. هایک با طرح به وجود آمده خودجوشوالنی به طور طاند، بلکه همگی طی جریان تحولی و ایجاد نشده

ل دهد که مبتنی بر اطالعات کامداند( مفهوم بازار را توضیح میکس همه چیز نمی ی تقسیم معرفت )همهنظریه

نیست، و باید چگونگی استفاده کارآمد از اطالعات پراکنده، مشخص و لذا جزئی و ناقص را یاد گرفت. تصمیمات 

ت واقعی اقتصاد اند. با در نظر گرفتن وضعیته شود که درگیر با این شرایط و تغییراتنهایی باید توسط افرادی گرف
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برد. هایک هماهنگی بین تصمیمات افرادی را ی پتوان به اهمیت کارکرد نظم خودجوش بازار است که میجامعه 

نظم  دارند، بخشی از اینکدام از هیچ لحاظ )سلیقه، اطالعات، توانایی و غیره( به دیگری شباهت کامل نکه هیچ

یان هماهنگی و سازگاری م ،هارسانی کارآمد قیمتترتیب که از طریق نظام اطالعکند؛ بدینخودجوش تلقی می

 آورد.تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فراهم می

ن آن به ده و خواندپیچ و تاب نوشته شی این کتاب را بخوانم. روان و بیهای ناخواندهبه هر حال، قطعاً باید بخش

 .شودمیاندرکاران اقتصاد توصیه ی دستهمه

*** 

دکتر غالمحسین یوسفی را دوست دیگری به مناسبت نوروز ارسال کرده  های روشنروانو  کاغذ زردو کتاب 

ه انتخاب ب ی بوستان سعدیگزیدهو  ی گلستانگزیدهی شصت بود که دو کتاب کنم اواخر دههبودند. فکر می

خواندم و مراتب دلبستگی ایشان به شیخ اجل سعدی بر من روشن شد. عشق و ارادتی که در هر  را دکتر یوسفی

ز که دکتر یوسفی نی ی روشنچشمه کتاب غالمحسین یوسفی و از جمله همین دو کتاب نیز نمود و بروز دارد.

 پ خارج شد.ها از چادیدار با شاعران کالسیک و معاصر است در همان زمان

هایی روشن و روان»از « فریاد مظلوم»و « ندای عدالت« »حق و انصاف،»هایی چون با سوژه های روشنروانکتاب 

 اند. مثالً را بارور کرده« ها و روزهای بسیاری از زندگی نویسندهساعت»کند که صحبت می« ایی پاکهجان

عیسی  اندیشی ازبینی و نیک؛ یادگیری آزادگی از پیرخارکش؛ فراگیر نیک(عآموزش حق و انصاف از علی )

آموزش  وزن در منظوم عطار، ایثار در داستان کبوتر طوقی کلیله و دمنه؛  )ع(؛ دادگری از یعقوب لیث؛ پاکدامنی

 بهار.الشعراء مادر ملکشعر دریادلی از 
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ز آن ی، بعد ایمندمای در مورد حسن شود، بعد مقالهمجموعه مقاالتی است که البته با سعدی شروع می کاغذ زر

کر ای در مورد موسیقی شعر فردوسی، ابوبعنصرالمعالی، ابوسهل زوزنی، مقاله ینامهقابوسغزالی،  کیمیای سعادت

های این کتاب مجموعه مقاالتی است که دکتر یوسفی در سالابومسلم خراسانی، و دیگران. در واقع، ستانی، هقُ

 های کالسیک زبان فارسی نوشته است.های عمدتاً ادبی و کتابمختلف پیرامون شخصیت

پر رود. تنش پیش میشود، و بینده میآسان خوا ؛ها مخاطب عام داردی آثار دیگر دکتر یوسفی، کتابمثل همه

 درخشد.می یی مطالب، نام پر افتخار سعدی شیرازر صدر همهاست از شعر و مثل، و البته د

های ی عام ادبیات فارسی مثل من مشکلی با فهم متنخواندن آثار دکتر غالمحسین یوسفی روان است؛ خواننده

های شاهرخ مسکوب یا تحلیل یهاتوقع تصویرپردازیهای وی از کتابساده و صمیمی او ندارد. البته خواننده 

های هرهتوان با چهای غالمحسین یوسفی میندارد. با کتابرا ی داریوش شایگان یا چنگیز پهلوان ندانهاندیشم

دان به سعدی من. عالقهداشته باشیمکه انتظار نقد و تحلیل موشکافانه از آن آثار ادب فارسی آشنا شد، بدون این

ان ن وی براستی ارادتمند این شاعر اندیشمند ایرطبعاً، آثار دکتر غالمحسین یوسفی را بیشتر خواهند خواند، چو

 است.

*** 

هایی از دکتر شهائی، نشر مهربان، را دوستی دیگر ارسال کرده بود. خالصهی ریچارد تیلر به ترجمه کج رفتاری

 ،بت کنمصح« اقتصاد رفتاری»پیرامون در اصفهان در سمیناری  مشدکتاب را در تابستان گذشته که آماده می

 . 8015ی نوبل برنده است از اقتصاددان رفتاریای تازهانگلیسی خوانده بودم. کتاب به

رصتی برای به بازار آمد که ف سُقلمهلر با عنوان یتر تقدیمیی فارسی کتاب بعد از این کتاب نیز ترجمه ،البته

 آشنا شوند.تر بیشلر یدانشجویان اقتصاد کشور است که با آثار ت
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 پردازیم و زحمتمی« مالی رفتاری»معموالً یک یا دو جلسه به ها، در دانشگاهجانب اینی درسی مالی رنامهدر ب

عالیت و ف« حسابداری ذهنی»ی دکتر سعید اسالمی بیدگلی است. مباحثی چون دههع رارائه در این دو کالس ب

 شود.س میآمده، در آن دو جلسه تدری کج رفتاریمشترک با دانیل کانمن که در کتاب 

دین بخوبی در پشت جلد کتاب بهمترجم آن را  یاقتصاد احتماالً خواهند خواند و خالصهکتاب را دانشجویان 

 از:  است شود، عبارتها پاسخ داده میبه آن« اقتصاد رفتاری»هایی که در آورده است: برخی سؤالشرح 

 قی هست؟ ساله بپردازیم، فرکه با سود بانکی یککه پول اجاره خانه را از جیب بدهیم و یا اینآیا بین این

 )اثر مالکیت(

 (فشنر -ربدهند؟ )قانون وراحتی پول میقیمت بهیک خودروی گرانل جانبی یها برای وساچرا آدم 

  داشت(ی چشمکنند؟ )نظریههزار تومانی، یکدیگر را خنثی می 100هزار تومانی و سود  100آیا زیان 

 آورند؟ )مطلوبیت نویسند و بعد از خط زدن، قیمت کمتری را زیر آن میمی چرا قیمت یک کاال را

 مبادله(

  رفته(های هدرخورید؟ )هزینهانتها می غذای رستوران را تاآیا با وجود سیری، محتوای بشقاب 

 گذارند؟ )کاله به های مختلف میکنند یا در قلک و حسابها پول را از دسترس خود خارج میچرا آدم

 ه نکردن(کال

 کنند؟ )اثر پول قمارخانه(تر از پول دسترنج خود خرج میها پول بادآورده را راحتچرا آدم 

 سوگیری به زمان ) ؟دهندی بزرگ دیرتر ترجیح میکوچولوی زودتر را به جایزه یها جایزهچرا آدم

 (حال

 ن(شدی خنکشود؟ )دورهآوردن کاالها و خدمات تصویب ی مهلت پسآیا بهتر نیست قانونی درباره 
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 د؟ )اثر ها داشته باشمتفاوتی بر رفتار و واکنش آدمتواند تأثیر بندی یک مسئله میی جملهآیا نحوه

 بندی(قاب

 های تاکسی در روز بارانی، کار نادرستی است؟ )حساسیت به انصاف(آیا افزایش کرایه 

 (اثر اطمینان بیش از اندازه؟ )شودمیقدر دست به دست اگر سهام خاصی ارزشمند است، چرا این 

 افزاید، )سوگیری به وضع موجود(های ما میهای بیشتر، بر کیفیت انتخابآیا برخورداری از گزینه 

 ی هکنند؟ )وابستگی مسیر، فرضیها در مسابقات تلویزیونی قمارگونه، غیرعقالیی رفتار میچرا آدم

 زمینی درشت(بادام

 بی مآها نیست؟ )قیمبه حال خودشان گذاشت و هیچ نیازی به تلنگرزدن به آن ها راو آیا باید انسان

 خواهانه(آزادی

 تغییر  «نام برای اعالم انصرافثبت»به « نام برای اعالم عضویتثبت»عضو در ایران از  یمشی اهداآیا خط

 فرض( ی پیشکند؟ )گزینه

فصل تن ر به دنبال یافیلِتِآورم: جا میاینرا ، بعضی نکات ام و توجه بنده را جلب کردهایی که من خواندهاز بخش

طور اقتصاد، دهد که چ، تیلر توضیح میکج رفتاریمشترک اقتصاد، روانشناسی و علوم تجربی است. در کتاب 

ای مالحظهکه این کار ارزش عملی قابلن اینبدوتر شده است، تخصصی های نظری مدرن دائماًمالی و تحلیل

گیرد تا به ها را به کار میها و حتی لطیفهالمثلداشته باشد. با زبانی شیرین در این کتاب، مؤلف مطالعات، ضرب

باید در کنند، های علمی مرتبط با روانشناسی که روی انسان مطالعه میخواننده بگوید که مطالعات رفتاری یا رشته

تقد است تِیلر معدر سپهر سیاست عمومی، انقالبی رفتاری ضرورت دارد. رو اقتصاد جدی گرفته شوند، و از این
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ها رو در درون سازمانها بر مردم متمرکز باشد و از اینهای آنبینیکه پیشرشد نخواهند کرد، مگر این هاسازمان

 های اخالقی مناسب را مستقر کرد.باید نظاممی

د. ل شونهای اقتصادی نباید از انسان غافمدلی ضدضربه تلقی کرد؛ هاتیلر معتقد است نباید اقتصادها را سیستم

ط افتند و جوابگوی شرایی بحران مالی و یا حتی در جریان امور روزمره از کار میهای اقتصادی در دورهوقتی مدل

داشت ی چشمریهنظ او به سراغبا این مفهوم، اقتصاددانان به عواملی اشاره دارند که نامرتبط به موضوع است. نیستند، 

شرحی از پیشرفت اقتصاد رفتاری  کتاب کج رفتاریرود. ( میprospect theory)معادل از مترجم کتاب است 

، باز هم گیر باشد و ظالمانه رفتار کندگوید بازار هر چقدر هم که سختبر مبنای این نظریه است؛ اقتصادی که می

 ورآصیبتلک و مهم« مدل عامل منطقی»و در بیشتر موارد عمل نکردن به کند، انسان را به فرد کامل منطقی بدل نمی

 هم نیست.

را « تمطلوبی»پردازد. در شرح این بحث وی ناچار است دو نوع کتاب آنگاه به شرح مباحث حسابداری ذهنی می

م معموالً یم مردانجامد که بگویجا میاین جداسازی به اینمطلوبیت تملک و مطلوبیت مبادله. از هم بازشناسد: 

ه های عمدمردم وقتی در معرض زیان کنند.پول خرج میمخزنه ریزی و از طریق حسابداری ذهنی دوبدون بودجه

ک ای که خیلی ریسحتی عده ؛کنندهای نامعمول و بزرگ قبول میگیرند، و امکان جبران دارند، ریسکقرار می

 گریزاند.

*** 

وب شاهرخ مسکوب را فرستاده بود. بیشتر ما مسک ات و سرگذشت اجتماعداستان ادبیدوست عزیز دیگری کتاب 

خوانم، که کمتر فردوسی را با اشتیاق میرغم اینشناسیم. بهمی سوگ سیاووشو  ای بر رستم و اسفندیارمقدمهرا از 

وانی و ی وافر در جهای زیبایش با عالقهاما این دو کتاب مسکوب را من هم به دلیل زبان شاعرانه و تصویرپردازی
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 ام. در چندهبک را نیز در نوجوانی خواندجان اشتاین های خشمخوشهی مسکوب از ام. ترجمهبعدها خواندهمجدداً 

ی مطالعه ی ایرانی و نیز بعد ازاین شخصیت برجستهسال اخیر، بعد از صحبتی با آقای عبداله کوثری پیرامون 

 یها هوشنگ مافی بود که با وی در اوایل دههکه یکی از آنی مسکوب از چهار دوست متوفی خود )یادنامه

فر در س، وگو در باغگفتمتأخر مسکوب را بخوانم.  یی کارهامند شدم که همه، عالقه(شصت کار کرده بود

را  داستان ادبیات و سرگذشت اجتماعاز آن جمله است. کتاب ارسالی دوست ما  اموشیخخواب و و  خواب

ی یک دورهدر زاده، حسن مقدم، عارف، نیما یوشیج،... ( )جمالی چند تن از اهل ادب کتاب درباره م.نخوانده بود

جتماعی آثار ا -کند با ذکر یک نمونه از کار این نویسندگان و شعرا، معنای تاریخیتالش می است. مسکوبمعین 

ای ی تجدد و امید به دگرگونی اجتماعی در آثار آنان باشد. کتاب با مقدمهآنان را نشان دهد و بیانگر اندیشه

ی ر بندهنقص )از نظهایش بیلنثر مسکوب روان و تحلی شود.گرایی، تمرکز و فرهنگ گشوده میی ملیدرباره

 ( است.عامی در این حوزه

کند. فصل سوم به دوست و همفکر نیما یعنی عشقی ی نیما را بازگو کرده و تحلیل میشعر افسانهفصل دوم 

قلم  ی استبداد است بهدر دوره« زن»شود. فصل چهارم داستان عشقی تحلیل می «مریم ناکام»اختصاص یافته و 

ی استبداد چه بوده است، از همین اگر کسی بخواهد بداند وضع دوره»گوید، خود در این زمینه میعارف. عارف 

نشان دادن  ای است برایآورد، وسیلهمی «هی پر غصّقصه»سرگذشت زنی که در داستان « تواند پی ببرد.مختصر می

 -لی ای»انتقال روش حکومت کند که حجازی را تحلیل می رمان زیبای. فصل پنجم یوضع اجتماع استبداد

تماعی ی اجدهد. مسکوب فحشای اخالقی در زمینهبه دیوانساالری دولت متمرکز سراسری را شرح می« روستایی

 داند.شده و ناکام انقالب مشروطیت میمن آزادی سقطدر این دوره را جفتِ بدیُ
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ری ی فککوشد نشان دهد جامعهای خاص از تاریخ ایران، میدوره شاهرخ مسکوب با بررسی این چند اثر ادبیِ

مسکوب یابد. پریشانی بعد از مشروطیت در ایران را در ایرانیگری )ناسیونالیسم( و دولت مرکزی نیرومند میدرمان 

ها به نر آتی این اصالحات آغاز شد و بیشبا ایجاد تمرکز در دیکتاتوری رضاشاهی، اجرای شتابزده»گوید، می

ی انقالب مشروطه بود که از همان آغاز شدههای تباهانجام رسید، اما آزادی فردی و اجتماعی در شمار آرمان

 «پایمال هرج و مرج و سپس دیکتاتوری شد و هرگز هستی نپذیرفت.

*** 

 زاده )نشر بیدگل( را دریافتهللی مهدی نصرای جری مولر به ترجمهنوشته ذهن و بازاراز دوست دیگری کتاب 

تر از آن تر و پیچیدهداری را موضوعی مهمداری در اروپاست. کتاب نظام سرمایهام. کتاب شرح نظام سرمایهکرده

داری را ی کل آرا و افکار در مورد اقتصاد سرمایهرو، تاریخچهداند که فقط به اقتصاددانان واگذار شود. از اینمی

ن است که کند. چنیداری را نیز دنبال مینی پیامدهای اخالقی، فرهنگی و سیاسی نظام سرمایهیع کند؛بررسی می

ازرگانی و یابیم: ولتر )بشناسان،... را در کنار اقتصاددانان میدر بررسی آرا در این کتاب اسامی فیلسوفان، جامعه

ارکس ی حق(، مدافع تجارت(، هگل )فلسفهبِرک )م ر )ضدبازار(،موزِ  ی بازار(،ئشرافت(، آدام اسمیت )دست نامر

فرهنگی طبقات متوسط تجاری و صنعتی(، وبر و زیمل و سومبارت )از رباخواری تا خون آشامی(، آرنولد )بی

گرایی لیمداری و بیکانگی، ، لوکاچ و فِریر )سرمایه(«قوم برگزیده»زدگی، پول و فردیت، )کارآمدی و افسون

داری رفاه(، )روشنفکران بورژواکوب(، کینز )نقش دولت در بازار(، مارکوزه )منتقد سرمایه، شومپیتر (مدارانهقوم

 ولیبرالیسم(.ئو نهایتاً هایک )ن
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نقش یهودیان را بسیار پررنگ  ،داری در اروپاجای تحلیل در مورد موقعیت سرمایهجالب توجه است که در جای

داری، سم و سرمایهی لیبرالیا یهودیان است و با توجه به رابطهبده کند که لیبرالیسم تنیبینیم. مولر تحلیل میمی

 رنگ نشده است.هاست که این تلقی کمداری در اذهان فراگیر است و دههانگاری یهودیان با سرمایههمسان

 ی مدرن دائماً ای آن است که اروپاییان در دورهصفحهوچند 500بحث مولر در این کتاب جالب بلند  یخالصه

اند. و اهمیت اخالقی آن و نیز پیامدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و البته اقتصادی آن بوده« بازار»نگران 

اند. ویژگی حاکم در داری( متصور بودههای مختلفی را برای خود در نظام بازار )سرمایهروشنفکران نقش

د. کتاب بر داری نیستنمگی ضدسرمایهگسترش به کل جهان نیست: روشنفکران هتوسعه قابلی در حالاکشوره

داری کشد. البته روشنفکران چپ چون مارکس و لوکاچ واقعاً از بنیاد ضدسرمایهاین تصور قاطعانه خط بطالن می

دانستن داری بودند. اما روشنفکرنروشنفکران راست چون سومبارت و فریر از بن مدافع سرمایه ،ند و در مقابلاهبود

افقان و است. نظرات موای یاوهو کینز که مدافع بازاراند، سخن  اسمیت، هگل، وبر، شومپیترکسانی چون ولتر، 

پذیرند. اجماع نیز بسیار وجود دارد. مثالً های بازار را هر دو طرف میمخالفان همیشه متضاد نیست و بعضی تنش

وب قدرت تولیدی نظام داری اجماع وجود دارد؛ حتی مارکس و انگلیس نیز مجذدر قدرت تولید سرمایه

های آن را گویند سوسیالیسم قدرت تولید کاپیتالیسم را حفظ خواهد کرد، بدون آنکه نابرابریاند. میداریسرمایه

 ی اخالق را داشته باشد.هایش در حوزهدر امر توزیع و نقص

پ و راست ین حال، تقریباً چطلبی. در عگردد: منفعتداری برمیاء قدرت تولید بیشتر سرمایهاجماع دیگر به منش

اکمیت انجامد. بیشتر متفکران بر ناگزیردانستن حطلبی به نتایج مطلوب اجتماعی نمیاجماع نظر دارند که منفعت

انی از پذیرند که حکومت در تکمیل و پشتیبقانون برای حفظ نظام بازاری متمدن تأکید دارند و فقط معدودی نمی

لویحی آنان به صراحت یا ت عرض تأکید دارند.دافع بازار غالباً بر نیاز به نهادهای همبازار نقش دارد. روشنفکران م
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شکوفایی  ی آنهاست تکافویکنندهها و تجاربی که بازار مشوق و تقویتها، فضیلتها، خصلتاند که منشگفته

 کند.انسان را نمی

ای هکند و به نقش نهادهای فرهنگی و انجمنارائه مینتایجی « خانواده»و نهاد « بازار»ی نهاد کتاب از مقایسه

های یگیرشود. آیا جهتمی« های بازارارزش»و « سرایت بازار»پردازد. بحث عمیقی نیز پیرامون ای نیز میحرفه

؟ در ی استهای مثبتکند؟ و آیا بازار اصالً فاقد ارزشها سرایت میبه معیار ابعاد زندگی انسان« بازار»مناسب برای 

وب داری برای مردم خدهد که آیا سرمایهام به این سؤال پاسخ میکتاب بهتر از سایر منابعی که من خوانده ،واقع

 است؟

*** 

ی داریوش شایگان )نشر فرهنگ معاصر( را از سر لطف ارسال کرده؛ ، نوشتهفانوس جادویی زمانعزیزی کتاب 

. چهارصد و شصت صفحه کتاب به رفتهتجوی زمان از دستدر جسکتابی در مورد رمان مارسل پروست به نام 

ی ه ترجمهدر هفت جلد بپروست ی پروست در این شاهکار ادبی. رمانهای پیچیدهمنظور تشریح و تفسیر دیدگاه

مرحوم مهدی سحابی )نشر مرکز( انتشار یافته. معموالً خواندن چنین آثار نقد ادبی عمیق کار امثال بنده نیست، ولی 

 ی پیشگفتار، مقدمه و فصل اول کتاب، این خالصه را ارائه کنم.کردم با مطالعهش تال

کند. نما را سرگشته در دل امواج میقطبی بیپروست اقیانوس عظیمی است که خواننده گوید رمانشایگان می

ها ه. در مقدمه از دکنددهد که پروست این تصور را که جویس رمان را به حد کمال رسانده، باطل میتوضیح می

رح گاه به شد. شایگان آنآورنقل قول می رفتهدر جستجوی زمان از دستنویس و نویسنده در باب عظمت رمان

و ازد پردها میگیری آنی شکل( و نحوهزمان بازیافته، و گرمانت، ی سوانطرف خانهی کتاب )سه مجلد اولیه

ست که ا خواندن کامل سه جلدتواند مستقل و کامل تلقی شود، اما بعد از نفسه میدهد که هر جلد فیتوضیح می
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رح سه شدن پروست، طنشینشود. البته، بعدها با وقوع جنگ و خانهها کامالً بر خواننده معلوم میهویت شخصیت

ریزی پایه نحویرسد. ساختار رمان بهه هفت جلد میحفظ ساختار اصلی ب اکند و تعداد مجلدات بجلدی تغییر می

ساخت  یدر شیوه»گوید، . پروست در این مورد می(قرینگیشود )شده که داستان در پایان در واقع از نو آغاز می

ری را برای تتر و نفیسی نابگیری از واقعیت، پدیدهکتاب برای گذر از سطحی به سطح دیگر، به جای بهره

 «ی خاطره را.ام، همان پدیدهکتابم اتخاذ کردهوبست چفت

پردازد. پروست که هر می «ی غیرارادیخاطره»ید در وی شایان آنگاه به ارتباط دیدگاه پروست و فرمقدمه

گون تغییر های گوناای است متشکل از معانی و وجوه مختلفی که متناسب با موقعیتشخصیت داستانش مجموعه

دنیای ناآگاه را تا سر حد امکان جستجو کرده. او به تمامی احساسات عمیق انسانی نقب  کنند، کارکرد عظیممی

ست ورشناسی پترین فیلسوفان پنهان مانده است. روانپردازد که حتی از چشم بزرگو به پدیدارهایی میزده 

ه در و متحرک )ک« ار درونیاستمر»زندگی انسان را نه صرفاً از منظر زمان اجتماعی و زمان علمی، بلکه از دیدگاه 

تواند معادل یک ساعت باشد و یک ساعت وجد مساوی یک دقیقه( بررسی ی رنج و مالل میآن یک دقیقه

کثر و ترتیب و برای این منِ متدر حال پیشروی و تحول است. بدین واقعی دائماً کند. با این تعبیر از زمان، منِمی

جدیدی  ست با اسلوبون، ابزار سنتی مرسوم نابسنده است و ناگزیر پرهای مداوم زمابرای تاکید بر دگرگونی

های کند و شخصیتن پیش از پروست، از مرزهای انتزاعی این مفهوم گذر نمیبرد: زماطرح داستان را پیش می

در  های متغیر انسان پروستشوند؛ شخصیتهای کالسیک خارج از خود، مطابق نظم تقویمی متحول میداستان

 شوند.لحظات گذرا استادانه ثبت می

 یافته، توان تحلیلی اخالقی ساختارنامهنگری، نظامگری، صداقت در جزءشایگان به دلیل دقت در مشاهده

زمانی ای نوآورانه، جوهر فوقی مدرن، محتواحساسات آشفته، هنر باالی نثرنویسی، کالم طنزپردازانه، خلق حماسه
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ر، هنرمندی بزرگ، گرا، فیلسوفی معتبنگاه اکتشافی به جهان؛ پروست را دانشمندی اثباتی نگارش، و کیفیت شیوه

 کند.و عارفی متعهد به تحلیل عقل معرفی می

دهد و مورد بررسی قرار می رفتهرمان در جستجوی زمان از دستپروست را پیش از آفرینش کتاب فصل اول 

ی دو ه، ترجمژان سانتوی، رمان ناتمام ها و روزهاخوشی: کتاب دهدتحلیلی دقیق از آثار دیگری وی به دست می

ران، های ادبی از بالزاک و فلوبر و دیگها، اقتباسی مفصل پروست بر آناثر راسکین از زبان انگلیسی و مقدمه

 .ضدسنتنقدهای ادبی متعدد، و کتاب 

خواندن این اثر اندیشمندی چون داریوش های کتاب فراهم نشد، اما طبعاً ی سایر فصلمتأسفانه فرصت مطالعه

 رسد.ضروری به نظر می -ی ادبیات جهان مطالعات عمیق دارندویژه برای کسانی که در حوزهبه -شایگان

*** 

محمد  ی، ترجمهتوسعه یعنی آزادیسن با عنوان  دوست دیگری مرا مشمول لطف خود قرار داده و کتاب آمارتیا

را فرستاده بود که قبالً خوانده بودم و نگاهی دوباره به آن انداختم. عنوان کتاب خود سعید نوری نائینی )نشر نی( 

یابد های اساسی درمی، توسعه را در مفهوم گسترش آزادی1991ی نوبل سال گویاست که سِن، اقتصاددان برنده

ی داند. این آزادمیت همراه میرا با فقر و محروداند. وی نبود آزادی ها میی زندگی کیفی انسانو آزادی را سنجه

بازار  کند. سن نظامی اجتماعی کمک میبخشد و به انسان در خلق سرمایهی انسانی را قدرت میاست که سرمایه

ه ضمن کدهد. او به دنبال آن است زاد متکی بر مطلوبیت ترجیح میآآزاد متکی بر آزادی را بر نظام رایج بازار 

ورد هایی را که در سازوکار کنونی بازار مهای دیگر را نیز به رسمیت بشناسد؛ آزادیدستیابی به کارایی، آزادی

المت سواد و آموزش، آزادی سبودن از طریق توجه نیستند، یا مستقیم مورد توجه نیستند؛ مواردی چون آزادی آگاه

 تأمین اجتماعی، ... . از طریق قانون، آزادی اشتغال، آزادی برخورداری ازآزادی مالکیت از طریق بهداشت، 
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ا قدرت آن راما داند، رشد اقتصادی مهم میو آمارتیا سن سازوکار بازار و رقابت آزاد را برای تخصیص منابع 

وانمندی وی ت اند.معیارهای اصلی رفاه جامعه« درآمد»و « مطلوبیت»کند. او قبول ندارد که مطلق و کامل تصور نمی

سازی های اساسی چون سواد، سالمت، اشتغال و مالکیت را در فرایند تصمیمآزادیکند؛ را جایگزین درآمد می

ت فصل کند. چنین اسوکند تا نقاط ضعف و نابرابری سازوکار بازار را در همان چارچوب نظری بازار حلوارد می

مین کند و تأیکه در کنار سازوکارهای مبتنی بر رشد، سن از سازوکارهایی که مبنای حمایتی دارد، دفاع م

کند؛ برای خدمات اجتماعی جهت بهبود آموزش، بهداشت و درمان را منوط به دستیابی به حداقلی از رشد نمی

 شود.کیفیت زندگی مردم اولویت قائل می

توسعه برای او از میان برداشتن انواع کند. و هم ابزار توسعه تلقی میسن گسترش آزادی را هم هدف غایی 

نهد. از نظر آفرینی و مختاربودن مردم بر جای میو انتخابی ناچیز برای نقشاست که فرصت اندکی هایی یدناآزا

 های اجتماعی آموزشی وکنند. بر همین سیاق، فرصتهای اقتصادی و سیاسی همدیگر را تقویت میاو، آزادی

مشارکت اقتصادی و سیاسی های شوند، هم مکمل فرصتدرمانی که در اثر اقدامات عمومی فراهم می -بهداشتی

کتاب  هایها و فصلکنند. عنوان بخشها را تقویت میمیتوفردی هستند و هم ابتکارات در جهت غلبه بر محر

ابزار و » «انداز آزادی،چشم»گیرد: مورد بحث قرار میخود بیانگر نوع مطالبی است که در کتاب  این اقتصاددان

قر ف» «گرایی، رفاه و توانمندی،های دیدگاه مطلوبیتحدودیتالعات، مهای عدالت: اطبنیان« »اهداف توسعه،

اهمیت « »های اجتماعی: بازار، آزادی و کار، کاالهای عمومی،بازار، دولت و فرصت» «درآمد و فقر توانمندی،

 آزادی»و « فرهنگ و حقوق بشر،» «جمعیت، غذا و آزادی،« »آفرینی زنان،حیات کودکان و نقش« »ساالری،مردم

 «فردی و تعهد اجتماعی.
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زدگی اقتصاد ان حال موقعیت امروز ایران است که در آن مسیرهای توسعه به لحاظ فساد گسترده، سیاستبکتاب ز

 ها و مجاری آزاد ارتباط مسدود شده است. و نبود رسانه

 شود.یه میصی این کتاب به همگان تومطالعه

ی، از مسیر آشتها نرسیدم. هایی گرفتم که به خواندن آنتان دیگری هم برخوردار شدم و کتاباز الطاف دوس

ی دوست نوبل از افریقای جنوبی به ترجمهصلح ی ی جایزهو، برندهتی دزموند تونوشته استبداد به دموکراسی

 ی دوست گرامیترجمه ،دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان اقتصاد سیاسی ایرانِ ؛بهمن احمدی امویینازنین 

 ها بار چاپ شده و بارها آنهاست از وی خبری ندارم( که دهمحمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی )دوستی که سال

ت ی علی صادقی که از مدیرینوشته ی وصالکافهکتابی با عنوان  ؛امن کتاب بودهایام و اولین ناشر را خوانده

لق که پیرامون ی بهمن نامور مط، نوشتهدرآمدی بر بینامتنیتکند. کتاب های متعارف صحبت میرف بر پدیدهنامتعا

م من و فه ی عالقهی آن را خواندم و بسیار تخصصی و بیرون از دایرههنری است. مقدمه -ها و نقدهای ادبینظریه

که  ی رضا ابراهیمی را فرستاده بودترجمهباومن به کالین و  ای بر اقتصادفکاهی مقدمهبود. دوستی هم جلد اول 

ذری در گاقتصاد به زبان ساده همراه با شکل و تصویر است. و باالخره عزیزی هم لطف کرده و کتابی با عنوان 

ا های زیادی از آن رفرستاده که به چاپ چهارم هم رسیده است. کتابی غریب است که بخش نامانکوی نیک

الشموس فرهنگی مطالعاتی شمس یای دارد که نام آن مؤسسهسنده ندارد بلکه هیأت تحریریهخواندم. کتاب نوی

 ردفدهد و چون البد نویسندگان شرح میشناسی خاص نفر را بدون نظم یا روش 59است. کتاب شرح زندگی 

ده. در این انجام شهایی متفاوت ای متفاوت و انتخاب افراد نیز به سلیقه، شرح هر کس به شیوهندواحدی نیست

 هم افراداند و تر چون پروین اعتصامی، شهریار، مدرس، مطهری... فهرست شدهشدههای شناختهفهرست هم آدم

 هم ادیب و شاعر چون دهخدا، شفیعی .تبریزی دیه، عباس حری و محمد عاباحمدهلل ای چون عبداشدهشناختهترکم



89 
 

ر الدین آرمین، امیر ناصانقالبی چون کمالو اند و هم پزشک و حقوقدان پور معرفی شدهکدکنی و قیصر امین

چون سیدمرتضی نجومی، یحیی انصاری شیرازی و شیخ حسینعلی راشد و مم معّمصطفی چمران؛ هم  و کاتوزیان

چون محمدتقی بهار، هم محسین مصاحب و  عباس سحاب؛ هم ایرانی محمود حسابی، غال هم مکال چون سید

خارجی چون توشی هیکو ایزوتسو؛ هم افراد در قید حیات چون محمود فرشچیان و هم درگذشتگان چون 

کتاب کشکولی است که با دل و احساس اعضای هیأت تحریریه تهیه  غالمحسین یوسفی و سعیدنفیسی. خالصه

 عین حال غریب.جالب و در کتابی شده. 


