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چگونه دولتها میتوانند بدون داشتن درآمد فقط خرج کنند؟
به چه دلیل برخی کشــورها ثروتمند و برخی فقیر هســتند؟
راه درمان رکود اقتصادی چیســت؟ پسانداز بیشتر یا مصرف
بیشــتر؟ علل ب ه وجود آمدن تورم چیست؟ به چه دلیل گرفتن
ماهی با دستان خالی تا این حد مشکل است؟ کتاب «چگونگی
رشد و فروپاشی اقتصاد» با استفاده از داستاني تخيلي و تصاویر
کارتونی مفاهیم پیچیده مربوط به رشد اقتصادی و نظام پولی
را شرح میدهد .نویسندگان کتاب« ،پیتر شف» و «آندرو شف»
مبانی رشد اقتصادی ،موارد استفاده از سرمایه ،ماهیت ویرانگر
وامهای مصرفی ،علل تورم ،اهمیت تجارت خارجی ،پسانداز،
ریسک و بسیاری از مهمترین اصول علم اقتصاد را در اين كتاب
شرح میدهند .کتاب 17 ،فصل دارد و در هر فصل درباره یکی
از مفاهیم اقتصادی پایه توضيح داده میشود .داستان طنزآمیز
خیالی در جزیرهای دورافتــاده در اقیانوس بــا روایتی از تنها
سه مرد ساکن در جزیره کل حکایت رشــد اقتصاد از وضعیت
رابینسون کروزوئهای به سطوح باالتر را توضيح ميدهد .نكته
مهم اين است كه عوامل يا شرايط الزم براي رشد اقتصادي مانند
منابع طبيعي ،سرمايه فيزيكي ،سرمايه انساني و فناوري چه در
اقتصاد رابينسون كروزوئه و اقتصاد خيالي «اوسونيا» و چه در يك
اقتصاد پيشرفته ،تفاوتي ندارد .شرايط كافي براي رشد و توسعه
اقتصادي كه عمدتا به آموزش ،جذب سرمايههاي خارجي ،توجه
به پسانداز و ســرمايهگذاري ،مديريت قضايي كارآمد ،حقوق
مالكيت ،ثبات سياسي ،كنترل رشد جمعيت ،تحقيق و توسعه،
تجارت آزاد و امثال آن مربوط ميشود بحث ديگري است.
پیتر و اندرو شــف ،مهمترین مفاهیم اقتصادی از قبیل اهمیت
منابع طبیعــی ،عوامل تولیــد ،نوآوری ،کارآفرینــی ،کارایی،
بهرهوری ،فنــاوری ،اهمیت افزایش تولیــد ،اهمیت پسانداز،
سرمایهگذاری ،انواع اعتبار ،اهمیت تجارت ،نقش پول ،اختراع
پول ،اختراع بانــک ،اهمیت نقدینگی ،رشــد نقدینگی ،تورم،
رکود ،ورشکســتگی نظام بانکی و بحران مالــی را در قالب اين
داستان خيالي بررسی کردهاند .نويسندگان در مقدمه كوتاه خود
توضيح ميدهند كه در اين داستان و قصه خيالي از اقتصاد آمریکا
خواننده با بسياري از شخصيتها و حوادث آشنا و قابل تشخيص
مواجه ميشود .البته آنها توضيح ميدهند كه براي اينكه بتوانند
چنين داستان پيچيدهاي را در يك كتاب كامال خالصه و فشرده
با تصاوير كارتوني متعددي روايت كنند مجبور به دستكاري و
چكشكاريهاي فراواني شدهاند تا بســياري از جزیيات ديده
نشــود .به طور مثال ،در دنياي واقعــي اوراق خزانهداري بانك
مركزي آمریکا  20سال قبل از انتخاب «فرانكلين روزولت» به
رياستجمهوري منتشر شــد اما با فرض عالقه و ميل شديد او
به هزينههاي دولت ،نويسندگان تصميم گرفتهاند تا در داستان
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خود او را به عنوان يك مبتكر معرفي كنند.
با وجود روايتهايي كه تاكنون از اصفهان صورت گرفته درباره
سبک و شیوه زندگی مردم اصفهان در مدت زمانی که این شهر
پایتخت صفویان بود ،كم میدانیم .میدانیم که در پی اصالحات
سیاسی شاهعباس صفوی ،شــهر اصفهان بازسازی شد و حتی
گســترش پیدا کرد ،اما درباره ماهیت الگوهایی که در آن عصر
از ناحیه قدرت شکل میگرفت چه میدانیم؟ همان الگوهایی
که تعیینکننده ســبک زندگی در قلمرو روزمره بود .به عنوان
مثال ،آیا در این عصر از وجود شرایطی که منجر به شکلگیری
خردهفرهنگهای مختلفی (حداقل در برخی از شهرهای بزرگ)
شــد ،خبر داریم؟ یا آیا از الی درزهــای گزارشهای تاریخی،
توانســتهایم گروههایی از زنان یا مردانی را ببینیم که در دامان
آزادســازی فرهنگی مورد تقاضای دیوانســاالری شاهعباسی،
به منظور خاصی پرورده میشــدند؟ اسکان گروههای مختلف
اجتماعی از سوی شاهعباس ،چه نقشی در سبک و شیوه زندگی
و همچنین دیوانساالری نوظهور او داشتند؟ و در این میان ،آیا به
سازوکار انسجامبخشی فکر کردهایم که در غیابش هر آن امکان
داشت فرقههای گوناگون شهری  -محلی ،موجب ازهمپاشیدگی
شهر اصفهان شوند؟
تاكنون دربــاره تاریخ ،معماری و شهرســازی اصفهان مطالب
زیادی نوشته شده که همگی بیانگر اهمیت این شهر است ،اما
در حیطه علوم انســانی کار چندانی درباره این شهر و ساکنان
آن ،انجام نگرفته اســت .زهره روحی در کتاب «اصفهان عصر
صفوی؛ سبک زندگی و ساختار قدرت» به نوعی به این سوالها
و پرسشهایی نظیر این پاسخ داده است .پراکندگی در قدرت
و ثروت ،سیمای اجتماعی و اقتصادی شهر اصفهان و سقوط و
انحطاط صفویه از عناوین فصلهای این کتاب است .تمایل به
شناخت نحوههای بودن ،سبک زندگی ،دیدگاه و شیوههایی که
انسان نوعی آن عصر بر این اساس با خود ،دیگری ،شهر و جهان
رابطه برقرار میکرد ،محور اصلي نويسنده در اين كتاب است .او
انسان و جامع ه آن دوران را عمیقا وابسته و برخاسته از شرایطی
کامال مادی ميداند که از ویژگیهای مهم آن میتوان به ستیز
و نزاع اجتماعی و سیاسی برای بقا و قدرت اشاره کرد .نويسنده
به جستوجوی امکاناتی برميآيد که میتوانست به طور نسبی
مشــخصکننده انســان نوعی عصر صفوی در اصفهان باشد؛
انساني که در ساختارهای مبتنی بر قدرتهای موجود در قلمرو
فرهنگی و اجتماعی ،گریزی از هستی دیالکتیکیاش ندارد و از
اینرو به میزانی که خود برآمده از فضای سنن و آداب اجتماعی
و فرهنگی جامعه زیستیاش بود و از طریق نحوه زندگیاش نیز
که ماالمال از کدهای قدرتگذاری شده زمانه خود بود ،عنصری

