
 

هایی که دلشان  آن؛اندنوروز فرصت خوبی برای همه کسانی است که در طول سال فرصت سر خاراندن نداشته تعطیالت :سانبور  

مندان اند. نوروز فرصتی است برای همه عالقهدگی بازماندهاند که از زنای خود غرق شدههای حرفهاما چنان در فعالیت ،برای خواندن یک کتاب یا دیدن یک فیلم لک زده است

     است. هثیرگذاشتأبه دنیای هنر. پس ما بر آن شدیم تا از جمعی از کارشناسان، فعاالن بازار سرمایه و اقتصاددانان بپرسیم که چه کتاب و فیلمی بر آنها ت

 کارشناس بازار سرمایه  ۶توسط  ۱۴۰۱پیشنهاد فیلم و کتاب برای نوروز 

 ، سالم

  د یاز س گریدو کتاب د :بود  یسال خوب ،که خواندم ییهااما از نظر تعداد کتاب  ،هر چند امسال مثل برق و باد گذشت

طباطبا سکتاب    ؛ییجواد  دکتر  مقاالت    ؛ یاسیخاطرات  مجموعه  پست  کتاب  ترجمهاز  کر  وبلند    متن   ؛ یامام   میاز 

  ؛ (کلمات   زیرستاخ)  سرو  اندرمورد صورتگر  یکدکن  یعیشف  یکتاب درس  ؛ نوشتة متیو کار  مانیخون و ا  یسیانگل

انگل اند  یسیمتن  مگی   ةشیمردان  از  و    برایان  آقا  ةترجماستفادة  فلسف،  فوالدوند   یخوب  معادل کلمات  را    ی هرجا 

فوئنتس  نبرد  یداستانکتاب    ؛ مدانستینم ، هر چند داستان بسیار کم  یعبداهلل کوثر  دانشمند   دوست   ةترجمبه    نوشتة 

  ة ابلوموف نوشتة ترجم  عجم اوغلو؛   باریک راه آزادیو   یو دموکراس  یکتاتورید  یاقتصاد  یهاشهیرکتاب    ؛ خوانممی

اول از  مرور    ؛ لطف کرده بود  یاسالم   دیکه دکتر سع  روفگنجا دکتر   )خُرد(اقتصاد    یبرا   ات یاضیر  دوجلدیجلد 

ن براییلیفرهاد  آنچه    ،  راز  آزمودن  تار  آنعالمانه    ةمقدم   ژهیوبه فراموشم شده و    یاضیمطالب  مورد  تحول   خیدر 

  ی در مال  کیزیفدو کتاب    ؛نیبرل  یزاک  ارات  خاطعالی  کتاب    ؛یهند  ارلزچ  دوم  یمنحنکتاب    ؛در اقتصاد  ات یاضیر

 ... . ترجمه کنم و  هم یکی را  دیکه شا



  ی طبق معمول عال  ؛بود  یقهرمان اصغر فرهاد  لمیف  ،دمید  نمایو آن هم در سالن س  ۱۴۰۰که در سال    یینمای س  لمیتنها ف

 . یطوالن ی و کم

 ة باال: دو کتاب از مجموعچند خط در مورد 

 .  ۲۰۱۷، انتشارات هرست، مانی خون و ا متیو کار،

دین  به    ی گروندگان اجبار  ن یا  زی انگسرنوشت غم  است. کتاب  قرن هفدهمدر آغاز    سکوی معروف به مور  یی ای اخراج مسلمانان اسپاندر مورد  کتاب  

که خواستار   یحیمس  ةجامع  ان یشدند، در میشناخته مبدین نام  اکراه  با    شانینوک  نیطور که ا  همان  سکوهایورم    کشد.روشنی به تصویر می را به  تی حیمس

سنتکنشهیر فرهنگ  یمذهب  ی ها کردن  بیبود  رقیب  یو  و    برآوردن  ازناتوان    ایمیل  ند،  شده  شناخته  مسیحیت  اذانتظارات  و  آزار  قرار   تیمورد 

تا    هیقرن به حاش  کیاز    شیب  این مردم  داشتند.  ینامطمئن  یزندگو  ،  گرفتندیم مقتدرترین دولت اروپایی آن رانده شدند و تحت آزار قرار گرفتند 

یعنی   اسپانزمان،  ا  ،ایدولت  آنان  که  برسد    جه ینت  نیبه  نمی    وفادار  ی حیمساز  اسپان  با  شود.ساخته  حاکمان  هفدهم،  قرن  ا  ایآغاز  گیری  جهینت  ن یبه 

. سیصد شدند  دی ناپد  ایمسلمانان اسپان  بارهکی به    ۱۶۱۴تا    ۱۶۰۹  از  سال  ۵ظرف مدت   .ستندین  یتحول  نیقادر به چن یبه طور جمع  هاسکوی که موررسیدند 

  خ ی در تار انیرنظامی حذف غ  نیبزرگترو   یقوم  ی های پاکساز  نیاز بزرگتر ی کی ن یرانده شدند و ا ایاسپان نیسرزم زاشده مسیحیهزار مسلمان   ۳۵۰ تا

    .تا آن زمان بوداروپا 

 

 . ۱۳۸۲، انتشارات طرح نو، اهلل فوالدوند، ترجمة عزت مردان اندیشهبرایان مگی،  

منتشر   شکل  کتاببه و آن گاه پخش  یسیبیاز  بمانة براین مَگی با تعدادی از فیلسوفان معاصر است که عال اریبسهای ای از مصاحبهکتاب مجموعه

تن، ایر، ویلیامز، هر، کوآین،  برلین، تیلر، مارکوزه، برت، کوئینهای مختلف اندیشه )  نحلهبا فیلسوفان کوشد از طریق مصاحبه  . مَگی میشده است

  های مسلط بر قرن بیستم ارائه دهد. فیوره( به خوانندگان نآشنا با فلسفه تصویر دقیقی از اندیشهپاتنام، دورکین، مرداک، گلنر و فونتن سرل، چومسکی،

چیست »فلسفه  عمومی  عنوان  است،  برلین  با  گفتگو  حاصل  که  اول  به  ؟ مقالة  فیلسوفان  سایر  با  مصاحبه  دارد.  را  مارکسیسم، چون  مقوالتی  « 

فلسفه اخالق، پوزیتویسم منطقی، فلسفة سیاسی، فلسفة علم، فلسفة زبان، فلسفه و ادبیات، فلسفه فلسفة تحلیلی،  مکتب فرانکفورت،  اگزیستانسیالیسم،

ای  والت پیچیدهاست، با طرح سئواالت درست، با بیان سادة مباحث فلسفه، و تبیین مق برجسته یپردازد. برایان مَگی که خود فیلسوفمیو سیاست، ... 

 است. داشته  آمدن کتابی منسجم، پرمعنی، عمیق و پرکششدر فراهم تأثیرگذار ینقشکنند، شوندگان طرح می که مصاحبه
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