کتابچه دوم

کـــــافه

اقتصاددانان چه کتابی برای خواندن پیشنهاد میکنند

 17اقتصاددان  17کتاب
سیاوش رضایی
خبرنگار

«چه کتابی برای خواندن به دیگران معرفی میکنید»
این پرســش کوتاه و به ظاهر ســادهای اســت کــه از 17
اقتصاددان پرســیدیم .برخی بالفاصله پاســخ دادند،
برخی با اندکی مکث و بعضی نیز پاســخ را به ساعاتی
دیگر موکول کردند .طبیعتاً با توجه به اینکه مخاطب
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ایــن کتابهــای پیشــنهادی عموم مــردم هســتند ،به
کتابهای تخصصی در حــوزه اقتصاد برنمی خوریم.
برهمیــن اســاس پیشــنهادات طیــف گســتردهای از
شــعر ،ادبیات ،زندگینامه ،سیاســت و اقتصــاد را در بر
مــی گیــرد .برخــی اقتصاددانان بــا تأکیــد برضرورت
بازگشــت به اخــاق کتابهای شــعرای نامــدار ایران
زمین را معرفــی میکنند .اما در میان پیشــنهاداتی که

 ëëمحمدخــوش چهــره ،عضــو
هیأت علمی دانشگاه تهران
کتاب:بوســتان و گلســتان سعدی/کتاب:
مثنــوی معنــوی موالنــا /بــه گفتــه ایــن
اقتصاددان درگذشته درخانه همه درکنار
قرآن ،بوستان و گلستان سعدی و مثنوی
معنــوی و ...وجود داشــت .درشــرایط فعلی بیش از مســائل
مادی ،جامعه نیازمند توجه به فضایل اخالقی است.

 ëëغالمرضــا مصباحــی مقــدم،
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه
امام صــادق(ع) و عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام
کتاب«:شــرح اســم» زندگینامه مقام
معظــم رهبــری /نوشــته :هدایتاهلل
بهبودی /کتاب« :الف الم خمینی» سرگذشــت نامه امام
خمینی(ره) /نوشــته :هدایتاهلل بهبــودی /این دو کتاب
شرح روایت گونه زندگی بنیانگذار انقالب اسالمی و رهبر
معظم انقالب است

ëëمحســن صفایــی فراهانــی،
کارشناس اقتصادی
کتــاب« :چیــن» /نوشــته :هنــری
کیســینجر /مترجــم :حســین راســی /
این کتاب درباره سیاست جهانی قرن
بیســتم تصویری از مناسبات سیاسی
حاکم بر جهان میگوید.

ëëبایزیــد مردوخــی ،پژوهشــگر
اقتصــاد ،برنامهریــزی و آینــده
نگری
کتاب« :شدن»/نوشــته :میشل اوباما/
مترجــم :مهــری مدآبادی/این کتاب
زندگینامه میشل اوباما همسر رئیس
جمهوریسابقامریکاست.

ëëوحید محمــودی ،عضو هیأت
علمی دانشگاه تهران
کتــاب« :چــرا ملتهــا شکســت
میخورنــد» /نوشــته :دارون عجــم
اوغلــو و جیمز ای رابینســون /مترجم:
محســن میردامادی و محمد حسین
نعیمیپــور /بــه گفته ایــن اقتصــاددان این کتاب بــا ارائه
درسهایــی از تجربــه ســایر کشــورها نــگاه کاملــی بــرای
خواننده درباره عدم توفیق ملتها ایجاد میکند.

ëëامــراهلل امینــی ،عضــو هیــأت
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
کتــاب« :چــرا ملتهــا شکســت
میخورنــد» /نوشــته:دارون عجــم
اوغلو و جیمز ای رابینسون /مترجم:
محسنمیردامادیومحمدحسین
نعیمیپــور /خوانــدن ایــن کتــاب کــه توســط معمار
اقتصاد نوین ترکیه نوشــته شده است به همه توصیه
میشود.

 ëëاحمــد روســتا ،عضــو هیــأت
علمی دانشگاه شهید بهشتی
کتاب«:انقالب شبکههای اجتماعی»/
نویســنده :جفری جی پارکر و دیگران/
این کتاب با نگاهی به تأثیر شبکههای
اجتماعی در دنیا دید مناسبی از آینده
جهــان ارائه میدهــد بدون اینکــه در آن افراط و تفریطی
وجود داشته باشد.

ëëمیثم موســایی ،عضــو هیأت
علمی دانشگاه تهران
کتــاب« :چــرا ملتهــا شکســت
میخورنــد» /نوشــته :دارون عجــم
اوغلــو و جیمز ای رابینســون/مترجم:
محســن میردامادی و محمد حسین
نعیمیپــور /ایــن کتــاب درسهــای آموزنــدهای دارد که
بخصوص جوانان باید آن را بخوانند.

ëëعبــاس هشــی ،عضــو هیــأت
علمی دانشگاه شهید بهشتی
کتــاب« :راه گــرگ» یــا «گــرگ وال
اســتریت» /نوشــته :جــردن بلفورت/
مترجم :فاطمــه زنگنــه /دراین کتاب
جردن بلفورت ترفندهــای بازاریابی و
فروش و مهمتر از همه ابداع خودش بهنام سیستم خط
صاف را با زبانی گیرا توضیح میدهد.

ëëآلبــرت بغزیان ،عضــو هیأت
علمی دانشگاه تهران
کتــاب« :هنــر شــفاف اندیشــیدن»/
نوشــته :رولــف روبلــی /مترجــم :عادل
فردوسیپور ،بهزاد توکلی و علی شهروز/
این کتاب با ارائه داستانهای کوتاه درباره
نوع نگاه و تفکر ما به زندگی درسهای آموزندهای میدهد .با
خواندن این کتاب پرطرفدار اندیشیدن را یاد میگیریم.

ارائه شــد نام یک کتاب بارها تکرار شــد« ،چرا ملتها
شکستمیخورند»نوشتهمشترکرابینسونوعجم
اوغلومعماراقتصادنوینترکیهکهبهصورتمصداقی
چرایی ناموفق بودن برخی از ملتها را درطول تاریخ
بررسیکردهوباوجوداینکهبیشازششسالازانتشار
آن میگــذرد ،همچنان توجــه بســیاری را جلب کرده
است.

ëëحجــتاهلل میرزایــی ،عضو هیــأت علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی
کتاب«:نظموزوالسیاسی»/نوشته:فرانسیسفوکویاما/
مترجم:رحمان قهرمان پور /این کتاب داستان چگونگی
برقــراری توازن میان ســه مؤلفه توســعه یعنــی دولت،
حاکمیت،قانــون و دموکراســی اســت .در ایدهآلتریــن
مــدل ،یعنــی آلمــان و دانمــارک ،ایــن ســه مؤلفــه از
نظــر زمانــی در پی هم ظهــور کرده انــد؛ امــا در امریکا و
انگلســتان ،تقدم زمانی دموکراســی بر حاکمیت قانون
باعث ظهور پدیده حامیپروری در سطح گسترده ،یعنی
توزیــع منابع عمومی و پســتهای دولتــی بین حامیان
سیاسیون به قصد خرید رأی آنها شد؛ پدیدهای که هنوز
در ایتالیا و یونان و بســیاری از کشــورهای در حال توسعه
دیده میشود و کشور ما نیز مبتال به آن است.
ëëجعفــر خیرخواهــان ،عضــو هیــأت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
کتاب«:خشونتونظمهایاجتماعی:چارچوبمفهومی
برای تفسیر تاریخ ثبتشده بشر»/نوشته:داگالس نورث،
جــان جــوزف والیس و بــاری واینگاســت /مترجم :جعفر
خيرخواهــان  -رضــا مجيدزاده /نویســندگان ایــن کتاب با
ارائــه «نظریه نظم اجتماعــی» مدعی هســتند در دنیای
کنونی دو نوع نظم حاکم است :در یک سو جوامع با نظم
دسترسی محدود را داریم که فرادستان گردآمده در ائتالف
مســلط ،با ایجــاد انحصــار و محــدود کــردن ورود دیگران
بــه عرصه مدیریت نظامهای سیاســی و اقتصادی ،رانت
خلق میکنند تا خشونت را مهار کنند .در سوی دیگر ،نظم
دسترســی باز را داریم که در آنها حکمرانی غیرشخصی و
بــاور و تعهد همگانــی به برابــری و فراگیری (شــمولیت)
وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است که میزان
دسترسیبهمنابعجامعهراتعیینمیکند.
 ëëکامران ندری ،عضو هیأت علمی دانشــگاه
امام صادق(ع)
کتاب« :چرا ملتها شکست میخورند» /نوشته:دارون
عجــم اوغلــو و جیمز ای رابینســون /مترجم :محســن
میردامــادی و محمد حســین نعیمــی پور/ایــن کتاب
مزایــای زیــادی دارد ،چــرا که بــدون دانــش آکادمیک
نیــز میتوان از آن بهره برد و علل شکســت ملتها در
راه توســعه اقتصادی را جویا شــد .در واقع این کتاب به
نوعی مناســب حال کشورماســت و تا حــدودی متوجه
میشــویم کــه دلیل عــدم توفیق ما در عرصــه اقتصاد
چیست .خوشــبختانه فایل صوتی این کتاب نیز وجود
دارد و میتوان از آن بهره برد.

