بور سان :تعطیالت نوروز فرصت خوبی برای همه کسانی است که در طول سال فرصت سر خاراندن نداشتهاند؛آنهایی که دلشان
برای خواندن یک کتاب یا دیدن یک فیلم لک زده است ،اما چنان در فعالیتهای حرفه ای خود غرق شده اند که از زندگی بازمانده اند .نوروز فرصتی است برای همه عالقهمندان
به 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 تأثیرگذاشته است.

پیشنهاد فیلم و کتاب برای نوروز  ۱۴۰۱توسط  ۶کارشناس بازار سرمایه
سالم،
هر چند امسال مثل برق و باد گذشت ،اما از نظر تعداد کتابهایی که خواندم ،سال خوبی بود :دو کتاب دیگر از سید
جواد طباطبایی؛ کتاب خاطرات دکتر سیاسی؛ کتاب مجموعه مقاالت از پستوبلند ترجمه از کریم امامی؛ متن
انگلیسی خون و ایمان نوشتة متیو کار؛ کتاب درسی شفیعی کدکنی درمورد صورتگران روس (رستاخیز کلمات)؛
متن انگلیسی مردان اندیشة برایان مگی و استفادة از ترجمة خوب آقای فوالدوند ،هرجا معادل کلمات فلسفی را
نمیدانستم؛ کتاب داستانی نبرد نوشتة فوئنتس به ترجمة دوست دانشمند عبداهلل کوثری ،هر چند داستان بسیار کم
میخوانم؛ کتاب ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و باریک راه آزادی عجم اوغلو؛ ترجمة ابلوموف نوشتة
گنجاروف که دکتر سعید اسالمی لطف کرده بود؛ مرور جلد اول از دوجلدی ریاضیات برا ی اقتصاد (خُرد) دکتر
فرهاد نیلی ،برای آزمودن آنچه از مطالب ریاضی فراموشم شده و بهویژه مقدمة عالمانه آن در مورد تاریخ تحول
ریاضیات در اقتصاد؛ کتاب منحنی دوم چارلز هندی؛ کتاب عالی خاطرات ایزاک برلین؛ دو کتاب فیزیک در مالی
که شاید هم یکی را ترجمه کنم و . ...

تنها فیلم سینمایی که در سال  ۱۴۰۰و آن هم در سالن سینما دیدم ،فیلم قهرمان اصغر فرهادی بود؛ طبق معمول عالی
و کمی طوالنی.
چند خط در مورد دو کتاب از مجموعة باال:
متیو کار ،خون و ایمان ،انتشارات هرست.۲۰۱۷ ،
کتاب در مورد اخراج مسلمانان اسپانی ایی معروف به موری سکو در آغاز قرن هفدهم است .کتاب سرنوشت غمانگیز این گروندگان اجباری به دین
مسیحیت را بهروشنی به تصویر می کشد .موریسکوها همان طور که این نوکیشان با اکراه بدین نام شناخته میشدند ،در میان جامعة مسیحی که خواستار
ریشهکنکردن سنتها ی مذهبی و فرهنگی رقیب بودند ،بیمیل یا ناتوان از برآوردن انتظارات مسیحیت شناخته شده و مورد آزار و اذیت قرار
میگرفتند ،و زندگی نامطمئنی داشتند .این مردم بیش از یک قرن به حاشیه رانده شدند و تحت آزار قرار گرفتند تا مقتدرترین دولت اروپایی آن
زمان ،یعنی دولت اسپانیا ،به این نتیجه برسد که از آنان مسیحی وفادار ساخته نمیشود .با آغاز قرن هفدهم ،حاکمان اسپانیا به این نتیجهگیری
رسیدند که موری سکوها به طور جمعی قادر به چنین تحولی نیستند .ظرف مدت  ۵سال از  ۱۶۰۹تا  ۱۶۱۴به ی کباره مسلمانان اسپانیا ناپدی د شدند .سیصد
تا  ۳۵۰هزار مسلمان مسیحیشده از سرزمین اسپانیا رانده شدند و این یکی از بزرگترین پاکساز یهای قومی و بزرگترین حذف غیرنظامیان در تاری خ
اروپا تا آن زمان بود.

برایان مگی ،مردان اندیشه ،ترجمة عزتاهلل فوالدوند ،انتشارات طرح نو.۱۳۸۲ ،
کتاب مجموعهای از مصاحبههای بسیار عال مانة براین مَگی با تعدادی از فیلسوفان معاصر است که از بیبیسی پخش و آن گاه به شکل کتاب منتشر
شده است .مَگی می کوشد از طریق مصاحبه با فیلسوفان نحلههای مختلف اندیشه ( برلین ،تیلر ،مارکوزه ،برت ،کوئینتن ،ایر ،ویلیامز ،هر ،کوآین،
سرل ،چومسکی ،پاتنام ،دورکین ،مرداک ،گلنر و فونتنفیوره) به خوانندگان نآشنا با فلسفه تصویر دقیقی از اندیشه های مسلط بر قرن بیستم ارائه دهد.
مقالة اول که حاصل گفتگو با برلین است ،عنوان عمومی «فلسفه چیست؟ » را دارد .مصاحبه با سایر فیلسوفان به مقوالتی چون مارکسیسم،
اگزیستانسیالیسم ،مکتب فرانکفورت ،فلسفة تحلیلی ،فلسفه اخالق ،پوزیتویسم منطقی ،فلسفة سیاسی ،فلسفة علم ،فلسفة زبان ،فلسفه و ادبیات ،فلسفه
و سیاست ... ،می پردازد .برایان مَگی که خود فیلسوفی برجسته است ،با طرح سئواالت درست ،با بیان سادة مباحث فلسفه ،و تبیین مقوالت پیچیدهای
که مصاحبهشوندگان طرح می کنند ،نقشی تأثیرگذار در فراهم آمدن کتابی منسجم ،پرمعنی ،عمیق و پرکشش داشته است.
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