اقتصاد خیر و شر
توماش ِزدالچک
ترجمه احد علیقلیان
نشر نو

فقه و حکمرانی حزبی
داوود فیرحی
نشر نی

فوتبال و فلسفه
تد ریچاردز
ترجمه عیسی عظیمی
نشر مرکز

اقتصــاد حتــی بــرای دانشــجویان رشــتههای دیگــر ،هــراسآور
اســت ،زیرا عموماًمحاســبات پیچیده و روشهای پوزیتیویستی
رابــهذهنمتبــادرمیکند.بــااینهمــه،خواندنکتــاببرخیاز
اقتصاددانانتجربهایسراسرمتفاوتازاینتصوررارقممیزند.
فریدریشفونهایکوتوماسزدالچکازاینجملههستند؛دو
اقتصاددانی که وجه اشتراک دیگرشان ،مخالفت با پوزیتیویسم
رایجدرمطالعاتاقتصادیاست.
زدالچــکنویســندهایاهلچکاســتکهایناقبــالرایافته
آثاریخواندنیوپرفروشبنویســد«.اقتصادخیروشر»ازجمله
اینآثاراستکهدرآننویسندهدرجستوجویاندیشهاقتصادی
در افســانههای کهــن ،دیــن ،الهیات ،فلســفه و علــم و بالعکس
جســتوجویایناموردراقتصاداست.اوهدفازعلماقتصادرا
«زندگیخوب»معرفیمیکندومیگویدایننهامریتخصصی
کــهموضوعیهنجاریاســتوبراینیلبهاینهدفالزماســت
روایتهایــی از زندگــی انســان بهدســت داد .داســتان اقتصــاد
خیروشرنیزیکیازهمینروایتهااست؛روایتیکهازگیلگمش
شــروعمیشــودوبهوالاســتریتختممیشــود.نویســندهتأثیر
افســانهها و داســتانهای گیلگمــش و کتابهــای مذهبی نظیر
عهــدعتیقوروایتهایمنــدرجدرآنانبرفهماقتصــادامروزرا
مــوردتوجهقرارمیدهدوبنابراینتقلیــلاقتصادبهریاضیاترا
باعثانحرافدرفهمواقعیتهامعرفیمیکند.راهکاراوتوسل
اقتصاددانانبهفلسفهبرایتکمیلامراستزیرا«هیچکسیکه
فقط و فقــط اقتصاددان باشــد هرگز اقتصــاددان خوبی نخواهد
بود».فلسفهبهماکمکمیکندفرضیاتغالبنهفتهوتاریخی
درنظــراتاقتصادیرادریابیمواســیرجزمیــاتریاضیگونهای
کــهاقتصــادرابــهعلمیتهــیازاخــاقبــدلمیکنند،نشــویم.
زدالچــکبراینمونهبهآداماســمیتاشــارهمیکندکهخوانش
غیــرروایــیافــکارش،اورابــهمبدعنظریهدســتنامرییبــازارو
انسانبیشــینهخواهخودخواهبدلکردهاســت،حالآنکهبهنظر
زدالچکمفاهیمیچونتقسیمکارودستنامرییبازار،ریشهدر
گیلگمش،عهدعتیقوعهدجدیدوافکارتوماسآکویناسدارد
وخوداسمیتنیزمحرکنقشیاخالقیدراقتصادبودهاستزیرا
اگرچنیننبوددرکتاب«نظریهگرایشهایاخالقی»نمینوشت:
«بهنظرمیرســدکهمیلبهاینکهباورمانکننــد،یامیلبهاقناع،
میلبهرهبریوهدایتمردمیکیازامیالنیرومنددرمیانهمه
امیــالطبیعیماباشــد».زدالچکمیگویــداقتصادداناننباید
دچاراینتوهمشــوندکهازعلمیعینــیوتوصیفیبرخوردارند،
اقتصادنیزمانندسایرعلومروایتیاستازخیروشرکهدرپیفهم
جهانپیرامونماناستونبایدروشبرمحتوایآنغلبهکند.

دکترداوودفیرحیدردههنود،مصممترازهمیشهپروژهفکری
خودراکلیدزدهاست:غنیسازیوجهمدرنودموکراتیکفقه.
دردههایکهبهنظرمیرســدکارخانهپروژهروشــنفکریدینی
ازتولیــدمحصوالتنوبازماندهاســتوبازتولیــدکاالهایدهه
هفتــادنیزگوییچندانبابمیــلتولیدکنندهومصرفکننده،
هردو،نیست،فیرحیدرکسوتروحانیت،بهآنبخشیازدین
مراجعه کرده است که روشــنفکری دینی بخش عمده نقادی
خــودرامصــروفآنکردهبــودوبرخیراگمــانمیرفتکهدر
عصرمدرن،سختجانیآن،ناممکناست:یعنی«فقه».
پروژه فیرحی ،البته همچنــان در همان پارادایمی معنادار
میشودکهروشنفکریدینیخودرامیفهمیدوتوجیهمیکرد:
پــلزدنبرشــکافســنتومدرنیته؛راهســوم.اوبــهصراحت
ارجحیــتخــودراتوجهبــهتجربههــایموفقاندیشــمندانی
«پلســاز»نظیــرمستشــارالدوله،نایینــی،طالقانیوبهشــتی
میداند .اگر کتاب «آســتانه تجدد» ادای دین به هسته مرکزی
اندیشهنایینیبود«،فقهوحکمرانیحزبی»تداومتکاملوارو
نظری راهی است که بهشــتی با حزب «جمهوری اسالمی» به
تجربهنشستهبود.
فیرحیفقهرامهمتریندانشسیاسیایرانوجهاناسالم
میدانــد و میگویــد راهحلگــذار منطقی روشــنفکری دینی از
ســنتبهمدرنیته،نهراهکاردهههفتــادیتحدیدفقهوترویج
فقــه حداقلی اســت و نه راهــکار اخیر دهــه نودی بازگشــت به
اخالقوپروژهمعنویت.دلیلمیآوردکهتدبیروسیاستگذاری
جامعــهازطریــقاهــرمدولــتمــدرن،نیازمندقانوناســتو
هیچقانونینمیتواندبیاعتنابهســنتونظامحقوقیقدیم
سربرکشدوپذیرفتهشود،اجراییگرددواوضاععمومیجامعه
رانظمونسقبخشد.اگرنیازمندحقوقهستیم،نبایددچاراین
ســوءفهمشویمکهحقوقامریمجزاازفقهاست.خیر،حقوق
درجامعــهایــران،بنابهســنتحقوقیآن،همانفقهاســتیا
الاقلهیچنظامحقوقینویننمیتواندازهیچســربرآوردواز
ارجاعونسبتیابیبافقه،ناگزیراست.سخنفیرحیبهمعنای
پذیرشتامسنتنیستومستلزمکمرنگشدنطنینوجوه
اقتدارگرایانهســنتبهنفــعابعاددموکراتیکآناســت.طبق
همیناســتداللمســائلمبتالبهوضروریزندگیمدرننیزاز
نــوآوریفقهیگریزیندارند.آخریناثرفیرحی،تالشــیبرای
فهــمپدیــدهجداییناپذیــرازسیاســتمــدرن،یعنــیتحزب
برمبنایچنینابتکاریبهوساطتنظریهبازیهااست.

امــروزه دیگر بعید اســت کمتر فــردی از اهالی فلســفه،
فوتبــال را صرفاًیکورزش ،امریمعمولی یا پیشپا افتاده
و بدتــر از آن امــری بیهــوده بپنــدارد .در جهانــی که تخمین
زده میشــود بیش از 250میلیون فوتبالیســت در 200کشور
جهــان بیــش از  200میلیون بــازی فوتبال انجــام میدهند
و  40میلیــارد نفــر بازیهــای جــام جهانــی  2010را تماشــا
میکننــد ،تقلیــل این صنعــت بزرگ ســرگرمی ،ایــن نهاد
گ آیین جمعی ،این رســانه فراگیر
کالن اجتماعی ،این بزر 
جهانیبازبانیکههمهآدمهایجهانازهررستهودستهای
به قواعد و تلفظ آن آگاهند ،به ورزشــی برای ســامتی بدن،
چهبساحتیشوخینیزتلقینشودوبنابراینشایددرزمانه
ما ،برتراند راســل اگر زنده بود ،دیگر نگران این نبود که کسی
بدانــد او روزهــای تعطیــل برای تشــویق تیــم محبوبش به
اســتادیوم میرود .اگر این ســخن اریک هابزبــام را بپذیریم
کــه دو اجتمــاع تخیلــی میلیونی ملــت وقتــی در قالب تیم
ملی فوتبالشــان نمودار میشــوند ،به نظر واقعیتر جلوه
میکننــد ،آیــا این نظر کــه فوتبال ،سیاســت و جنگی اســت
که بــا ابزارهایی دیگر انجام میشــود ،به هــدف نمیزند؟ و
نمیتوان فیفا را سازمان ملل نامید؟ اگر مارادونای مخالف
سرمایهداری برای توجیه گلی که به انگلستان زد ،از «دست
خدا» ســخن گفــت ،میتوان با این ســخنان تــری ایگلتون،
نظریهپــرداز ایــده «پستمدرنیســم؛ منطــق فرهنگــی
ســرمایهداری متأخر» و ملوین خمینز ،کشــیش اسپانیولی
موافقــت نکــرد؟ «بســیاری بر ایــن عقیدهاند که بــرای حل
مشــکالت ســرمایهداری ،تاکنون هیچ راهحلــی ظریفتر از
سوسیالیسمتدویننشدهاست،اماواقعیتایناستکهدر
کش و قوس میان این دو ،فوتبال مدتهاســت گوی سبقت
را از سوسیالیسم ربوده است» و «فوتبال به یک کیش و آیین
تبدیل شــده اســت که برای خودش شــعائر و مراسم آیینی
خاصــی پیدا کــرده و امــروز بــه بزرگترین مذاهــب امریکای
التینتبدیلشدهاست».آیاحقبامانوئلمونتالباننبودکه
فوتبال را تنها مذهب خلق شده هزاره سوم نامید؟ «فوتبال
و فلســفه» ایــن «قصــه همیشــه تکــرار» را از منظر فلســفه
فیلسوفانیدیگربررسیمیکندوپایافالتونوارسطو،هابز
و کانت ،بنتام و میل ،نیچه و ســارتر را وســط میکشد تا به ما
بگوید:چرافوتبالاینقدرجذاباست؟

«هویــتایرانی»ازمهمترینمباحثیکدهــهاخیرایرانبوده
اســتودرگذاربحثازنکاتیکلیاینــکبهذکردقایقیدقیقتر
ارتقــا یافتــه اســت .اگــر دو دهــه پیش بــر لــزوم توجه بــه هویت
سهبعدیایرانیان(ایرانی،اسالمی،غربی)اشاراتیگذرامیشد،
امااینکصورتمســألهبســیفراخترشــدهاســتوگشتوگذار
محققان نیز صورتی بدیعتر یافته است .عطف توجه سیدجواد
طباطباییبهنظریهایرانشهریوتوضیحزوالوانحطاطتمدنی
مــادردههاخیررهــروانفراوانییافتهاســتودیگرانینیزچون
داریوششــایگانوفرهنــگرجاییدراینحــوزهبهدیدگاههای
قابــلتأملیاشــارهکردهاند.رجایــیبیشازدودههاســتکهبه
یها
نبین 
«هویتایرانی»میاندیشدودردوکتاب«معرک هجها 
تمــاایرانیان»و«مشــکل ههویت
یوهویــ 
یسیاســ 
درخــردورز 
نوچندفرهنگ»
کتمد 
شدرعصری 
ینقــ 
نامروز:ایفا 
ایرانیــا 
بااســتفادهازاستعاره«رودخانه»برایچیستیهویت،رودخانه
هویــتایرانــیراگــذرانبربســتریباچهــارعنصــر«ایرانیت»،
«ســنت»« ،دیــن» و «تجــدد» توصیــف میکنــد و بازســازی
هویت ایرانی را بهمثابه شــرط نخســت بــرای امــکان بازیگری و

نقشآفرینــیرادرگــروایجادنظامــیمتعادلوبرخــوردارازهر
چهــار عنصر میدانــد؛ امری کــه بهزعم او ،بــرای آخریــن بار در
عصرصفویمحققشدوســرنمونهایخودرادرهنر،ادبیات،
معمــاریو...ایرانــینمایانکــرد.رجاییدرکتــاب«بازیگریدر
باغهویتایرانی»مدعیاستکهآنشخصیتجامعومانعی
کــههرچهــاربعدهویــتایرانیرابیــانمیکند«حافظ»اســت
واوهمانقــدردرتوضیــحهویــتایرانــیاهمیــتداردکههومر،
کنفوسیوس،شکسپیروگوته،بیانگرشخصیتاقوامیونان،چین،
انگلستان و آلمان هستند .رجایی مانند ادعای شایگان در کتاب
«پنجاقلیمحضور»پنجشــاعرایرانی:فردوسی،خیام،مولوی،
سعدیوحافظرانمایندههویتایرانیمیداند،امادرعینحال
معتقد است که در اندیشه چهار شــاعر دیگر ،هر کدام ،وجهی از
عناصرچهارگانههویتایرانیبرجســتهشــدهاست،امااندیشه
حافظترکیبینکووجامعومانعازاینعناصررابهتصویرکشیده
است؛بهنحویکهمیتواناورا«عصارهفرهنگ»ایراندانستو
همیناستسراقبالبیسابقهایرانیان،ازعارفوعامی،نخبهو
تودهو...بهشعروشخصیتحافظ.

بازیگری در باغ هویت ایرانی
فرهنگ رجایی
نشر نی
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