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كتاب »ده روز با داعش« اثر تحقيقي يورگن تودنهوفر 
روزنامه نگار آلماني اس��ت كه اليه ه��اي عميق تري از 
داعش را به طالبان شناخت داعش نشان مي دهد. اين 
كتاب نتيجه تحقيقات ميدان��ي و اينترنتي تودنهوفر 
در يك دوره تقريب��ا هفت س��اله )از 2007 تا 2014( 
اس��ت. تودنهوفر براي ش��ناخت بنيادگرايان مسلمان 
به عراق رفت��ه بود كه كم كم گروه داعش متولد ش��د و 
او مطالعاتش را روي داع��ش متمركز كرد. نگارش اين 
كتاب در زماني به پايان رسيده است كه داعش هنوز در 

سوريه فعال بود و به وضع فالكت بار كنوني درنيفتاده 
بود. تودنهوفر بابت اي��ن كتاب و نيز باب��ت گزارش ها 
و تحليل هايش از ش��رايط عراق و س��وريه، در چش��م 
سياستمداران آلماني و كال در جهان غرب روزنامه نگار 
چندان محبوب نيست ولي او به نظر خودش كوشيده 
است تا ريشه هاي تروريسم در جهان اسالم را منصفانه 
براي افكار عمومي جهان غرب ترس��يم كند. برخي از 
سياس��تمداران آلماني به  او لقب »دوست بشار اسد« 
را اعطا كرده اند ولي تودنهوفر خودش را روزنامه نگاري 
مي داند كه در طريق كش��ف حقيقت است و در اين راه 
به نداي وجدانش گوش داده است. او هر جنگي را غير 

منصفانه مي داند و در هيچ جنگي، يك��ي از طرفين را 
كامال بري از خطا و ديگري را كامال خطاكار نمي داند. 

تولد  داعش
تودنهوفر صريحا مي گويد »داعش فرزند جنگ عراق در 
سال 2003 ميالدي اس��ت.« وي در فصل اول كتابش، 
با گزارش��ي موجز و روشن، نش��ان مي دهد كه داعش 
چگونه از عدم به وجود آمد. نخستين ديدار تودنهوفر با 
يكي از جنگجويان داعش در اوت 2007 رقم مي خورد: 
رامي، دانشجوي 27 س��اله رش��ته تاريخ، به اين دليل 
كه نيروهاي امريكايي مادرش را در برابر چش��مان او به 
ضرب گلوله كش��ته بودند، به تروريست ها پيوسته بود. 

رامي از تودنهوفر مي پرسد »شما اگر جاي من بوديد چه 
مي كرديد؟« و تودنهوفر ب��ه خواننده كتابش مي گويد: 
»اتخاذ مواضع شرافتمدانه درباره مقاومت و تروريسم، 
وقتي آدم خودش در رفاه و صل��ح كل زندگي مي كند، 
كار ساده اي اس��ت. آيا به قدر كافي در اين مساله تامل 
كرده ايم كه در درون كس��ي كه كمربن��د انفجاري به 
خ��ودش مي بندد و به هوا م��ي رود، پي��ش از اين اقدام 
چه اتفاقي افتاده است؟« و رامي به تودنهوفر مي گويد: 
اگر شماها بس��اط حمله و تحقيرتان را برچينيد و بس 
كنيد، اگر ش��ما از س��رزمين هاي ما بي��رون برويد، آن 
وقت القاع��ده هم خودبه خود گ��ورش را گم مي كند. « 

نگاهي به كتاب »ده روز  با داعش«

كمربندانتحاريسلفيگري

به اعتقاد نويسندگان كتاب »دوران گذار روابط بين الملل 
در جهان پساغربي«، دوران گذار دوره تعامل يا تقابل دو 
سنت همزمان است؛ از يك سو، سنت جهاني شدن است 
كه با قرائت هاي مختلف بعضا از يك آرمان ش��هر سخن 
مي راند و از س��وي ديگر، س��نت وس��تفاليايي است كه 
خواهان تداوم وضع موجود و سياست قدرت محور است. 
امروزه اي��ن دو روند رقيب و همزمان، بخش��ي از واقعيت 
دوران گذار را تش��كيل داده و به نظر مي رس��د كه آينده 
دوران گذار نيز در مواجهه ميان اين دو س��نت مشخص 
مي ش��ود.  سياس��ت جهاني تاريخ پرنوس��ان و متغيري 
داشته است. در اين رهگذر، پايان جنگ سرد نيز به سهم 
خود همه ابعاد و حوزه هاي رواب��ط بين الملل را با تحول 
ژرف، همه جانبه و اساس��ي روبه رو س��اخته و تغيير را به 
وجه دايمي و بارز دوران گذار تبديل كرده اس��ت. در اين 
دوران، جهان ايستاي سنتي جاي خود را به جهان پوياي 
رخدادها، چالش ه��ا، ابهام ها و روندهاي ژرف و ش��تابان 
واگذار كرده است. طبيعت س��يال اين دوران سبب شده 
است تا هر موضوع يا منطقه اي از امكان بالقوه تبديل شدن 
به مركز تهديد و كانون توجه برخوردار شود. موضوعات و 
چالش هاي فراروي دولت ها ماهيت جهاني پيدا كرده اند 
و كنش��گران نمي توانند بدون توجه به ديدگاه ها و منافع 
و رفتارهاي س��اير كنش��گران به مواجهه با اين چالش ها 

بپردازند. 
يكي از مختصات اين دوران، افزايش نيروهاي مركزگريز 
در نظ��ام بين الملل اس��ت ك��ه در پرت��و آن به م��وازات 
قدرت نمايي كنشگران غيردولتي، ظهور مراكز چندگانه 
قدرت نيز شتاب يافته است كه حاصل آن تغيير تدريجي 
شكل و ماهيت نظام بين الملل است؛ هرچند كه دولت ها و 
واحدهاي سياسي هنوز كنشگران اصلي سياست جهاني 
محسوب مي ش��وند. همچنين با توجه به تغيير ماهيت 
و مباني ق��درت و تكثر منابع آن، عالوه ب��ر تداوم اهميت 
قدرت نظامي و قدرت اقتصادي، انواع قدرت هاي ديگر به 
ويژه »قدرت معنايي« هم اهميت يافته و به راهنماي فهم 
فضاي نوظهور سياست بين الملل و پيشبرد اهداف و منافع 

كشورها در جهان تبديل شده اند. 
به نظر مي رس��د دوران گذار واقعي تازه آغاز ش��ده و اين 
دوران تفاوت ه��اي ماهوي و كيفي با روزگاران گذش��ته 
يافته اس��ت. به اين اعتبار پايان جنگ سرد نه  تنها نشانه 
»پايان تاري��خ« نبود، بلك��ه دوران گذار نماد ب��ارز »آغاز 
تاريخ« ديگري است كه هنوز فرجام آن مشخص نيست. 
البته هر دوره اي با وجود برخي تش��ابهات و اشتراكات با 
گذشته، مش��خصه هاي خاص خود را دارد و جهان آينده 
نيز متمايز از جهان آش��ناي ديروز خواهد بود. اين گزاره 
مفهومي با وجود آنكه بديهي و طبيعي مي نمايد، بسيار 
حائز اهميت است؛ زيرا سبب مي شود تا به موازات توجه 
به مشخصه هاي نظام بين الملل گذشته و حال، آثار آنها 
را بر نظام بين الملل آينده به نحو واقع بينانه ارزيابي كرده 
و از تحليل و پيش بين��ي آينده از منظر گذش��ته و حال 
اجتناب ورزيم.  تغييرات اين دوران ديگر تنها در چارچوب 

نظام بين الملل وستفاليايي سنتي صورت نمي پذيرد. اين 
تغييرات تنها ناش��ي از تحول در نظام بين الملل و پايان 
يك صورت بن��دي يعني آرايش دوقطب��ي و آغاز تكوين 
صورت بندي ديگري نيستند، بلكه دامنه و عمق تحوالت 
بسيار فراتر از نظام بين الملل بوده و همه عرصه هاي تاريخ 
معاصر را دربرمي گيرد. به همين دليل نمي توان در قالب 
مقوالت و مفاهيم آشنا و مانوس به توصيف آن پرداخت. 
تحليل هاي تك س��احتي به برداش��ت هاي نادرس��ت از 
روندها انجاميده و مانع از سياستگذاري واقع بينانه براي 
اثرگذاري بر رونده��اي موجود مي ش��ود.  تغييرات اين 
دوران تنها آرايش و صورت بندي شكلي نظام بين المللي 
را در بر نمي گيرد بلكه حوزه گفتماني و هنجاري نيز يكي 
از ابعاد اصلي آن را تشكيل مي دهد. روندهاي عيني دوران 
گذار در س��ال هاي گذشته نش��ان داد كه پايان نزاع هاي 
ايدئولوژيك در سياس��ت جهاني به معناي پايان انديشه 
و آغ��از يكسان س��ازي فرهنگي جهان نيس��ت؛ بلكه به 
عكس، چرخش معنايي در روابط بين الملل زمينه را براي 
رقابت هاي معنايي، گفتماني و هنجاري بين كنشگران 
بيش از پيش فراهم آورده اس��ت. روند جابه جايي قدرت 
تنها گزارش توصيفي از يك واقعيت مستقل نيست، بلكه 
به موازات توصيف، به روندها و واقعيت هاي درحال ظهور 
هم ش��كل مي دهد. در اين معنا، ميان تصوير و واقعيت يا 
نظريه و واقعيت نس��بت معناداري به چش��م مي خورد. 
روايت ها و تصويرهاي موج��ود از نظم بين الملل هر يك 
ماهيت هنج��اري متفاوتي داش��ته و قرائت��ي متمايز از 
روندهاي موجود و چشم انداز نظام بين الملل ارايه كرده و 
به سهم خود بر عرصه گفتمان سازي و سياستگذاري تاثير 
نهاده اند.  واقعيت اين است كه امروزه تغييرات دوران گذار 
تنها به جغرافيايي جهان غرب محدود نيست. بسياري از 
تحوالت دوران هاي گذار پيش��ين عمدتا در جغرافيايي 
اروپايي و غربي صورت مي پذيرفت و مناطق و جهان هاي 
غير غربي هم عمدتا ي��ا موضوع يا مي��دان اين تحوالت 
محسوب مي ش��دند؛ اما در اين دوران جغرافيا هم مانند 
تاريخ معناي جهان��ي پيدا كرده و از تصوي��ر اروپامحور و 
غرب محور فاصله  گرفته  است.  جهان غيرغربي در مسير 
قدرت يابي در دوران گذار متناسب با منافع و اهداف خود 
مي انديشد. بديهي است تفاوت در انديشه و منافع، آثار و 
پيامدهاي متفاوتي بر اين دوران بر جاي خواهد نهاد. از اين 
رو، نظام بين الملل به ميدان تعام��ل و همكاري و تقابل و 
منازعه و كنش و واكنش كنش��گران غرب��ي و غير غربي 

تبديل شده است. 

در ميان دانش  آموختگان دهه 1370 فلس��فه دانش��گاه 
تهران محمد منصور هاشمي، ويژگي هاي متمايزي دارد. 
مثل بسياري از هم نس��النش خود را منحصر به فلسفه از 
سنخي كه در دانشگاه هاي ايران آموخته مي شود، نكرده 
اس��ت و به حوزه هاي متنوع ادبي و فرهنگي تعلق خاطر 
دارد، همچنان كه عاليق روشنفكري آشكار و عميقي دارد. 
در كنار اين دو خصلت پسنديده، بايد از ارتباط مستمر و 
جدي اش با مطبوعات و در نتيجه عرصه عمومي ياد كرد. 
قلم روان و شيوا در عين نثر محكم و استوار ديگر ويژگي 
اين نويسنده پژوهشگر است كه سال هاست از كنج خلوت 
بنياد دايره المعارف اس��المي )دانش��نامه جهان اسالم( 
تحوالت و رويدادهاي عرصه هاي متنوع فرهنگي را رصد 
مي كند و به فراخور نسبت به آنها واكنش نشان مي دهد.  
گواه سخن نيز، مجموعه آثار پربار و متنوع اوست كه در آن 
هم كتاب هايي وزين و پژوهشي در حوزه هاي تخصصي 
فلس��فه و كالم مي توان يافت، همچون »صي��رورت در 
فلسفه مالصدرا و هگل« و »چند مبحث كالمي در تاريخ 
انديشه اسالمي« و هم كتاب هايي پر مخاطب و عمومي 
در زمينه روشنفكري معاصر ايراني مثل »هويت انديشان 
و ميراث فكري احمد فرديد« و»دين انديش��ان متجدد: 
روشنفكري ديني از شريعتي«  البته چنان كه آمد، بايد 
پيش تر به عاليق ادبي و ذوق نويس��ندگي هاشمي اشاره 
كرد، به خصوص كه نخس��تين كتاب او تحليلي از آثار و 
افكار صادق هدايت است و تاكنون چند كتاب و مجموعه 
داس��تاني نيز مثل »قهقه��ه در خ��الء« و »زنگ هفتم« 
منتشر كرده است. اين اش��اره مفصل به عاليق متنوع و 
آثار كثير اين نويسنده اهل فلسفه، بهترين دريچه براي 
ورود ب��ه مفصل ترين و در عين ح��ال متنوع ترين كتاب 
اوست: »انديشه هايي براي اكنون« كه مجموعه اي است 
از مقاله ها، يادداش��ت ها و گفت وگوه��اي او در يك دهه 
اخير در زمينه هاي گوناگون فلسفه، روشنفكري ادبيات، 
نقاشي، تئاتر، س��ينما و... روشن اس��ت كه نقطه اتصال 
مطالب اين مجموعه متنوع »پيوند ريشه دار دغدغه هاي 
نويسنده با زمينه شكل گيري آنها يعني فرهنگ و تاريخ 
و سرزميني است كه در آن زيسته است«، يعني تعهدي 
كه نويسنده فراسوي تخصص يا حرفه اش نسبت به آنچه 

اينجا و اكنون مي گذرد، از خود نشان مي دهد. اهميت اين 
دغدغه مندي نسبت به لحظه حال را زماني در مي يابيم 
كه ب��ه خاطر آوريم، ميش��ل فوكو، متفكر فرانس��وي در 
مقاله  مشهور »درباره روشنگري چيست؟ كانت اهميت 
نوشتار تاريخي فيلس��وف آلماني را توجه او به زمان حال 
يا آنچه هم اكنون جريان دارد، مي خواند و نوش��ته است: 
»امروز چه مي گذرد؟ اكنون چه مي  گذرد؟ و چيست اين 
»اكنون« كه همگي ما در آنيم و اي��ن لحظه اي را كه من 
در آن مي نويسم؟« از اين حيث آنچه كتاب انديشه هايي 
براي اكن��ون را خواندني و قابل توجه مي س��ازد، توجهي 
اس��ت كه به مس��اله روز دارد، بر خالف انبوه��ي از آثار و 
نوشته ها با موضوعات به ظاهر مشابه كه ربطي به مساله 
اكنون ندارند و صرفا به علت تخصص و حرفه نويسنده به 
نگارش در مي آيند. به همين خاطر در اين مجموعه حتي 
مقاله ها و گفتارهايي كه به موضوعي كامال تخصصي و فني 
اختصاص دارند، مثل مقاله اي كه به ش��باهت خانوادگي 
ويتگنشتاين پرداخته يا مقاالتي كه درباره فلسفه اسالمي 
است، اگر در متن شرايط فرهنگي و اجتماعي خلق شان 
نگريسته شود، ربط و نسبت ش��ان با لحظه اكنون آشكار 
مي شود. يعني با دقت در بستري كه اين نوشتار يا گفتار در 
آن خلق شده، مي توان دريافت در پاسخ به كدامين مساله 
يا مسائل روش��نفكري روز پديد آمده و وجه تاريخي اش 
روش��ن مي ش��ود. به همين خاطر مي ت��وان گفتارها و 
نوشتارهاي كتاب را به مثابه شاخصي براي ارزيابي شرايط 

فرهنگي و اجتماعي روز در نظر گرفت. 
اين همه البته به معناي آن نيس��ت ك��ه در اين كتاب با 
متوني »تاريخ مصرف دار« مواجه هستيم، اتفاقا سبك و 
سياق پژوهشگرانه نوشته ها به خصوص در بخش مقاالت 
كه حاصل سال ها كار پژوهش��ي مولف در يك دانشنامه 
است، سبب شده كه متن ها جنبه اي عالمانه و تحقيقي 
داش��ته باش��د و عالقه مندان بتوانند در موضوعي خاص 
مثال مقايسه جوهر از منظر ابن عربي و اسپينوزا يا حركت 
جوهري و اضافه اشراقيه به آن مراجعه كنند. در مجموع 
انديش��ه هايي براي اكنون، را مي توان به عنوان كشكولي 
حاوي مطالب متنوع با دغدغه محوري آنچه در ايران امروز 
در حوزه فرهنگ و انديشه رخ مي دهد در دست داشت و 
در موضوعات مختلف فلسفي، ادبي و هنري و در يك كالم 

روشنفكري به آن مراجعه كرد. 

دوران گذار روابط بين الملل در جهان پساغربي

دغدغه  لحظه حال

ادبيات

يك روز سرد زمس��تاني، نه مثل اين روزهاي غبارآلود 
و كثيف تهران البته، مارس��ل مل��ول و مغموم به خانه 
بازگش��ت، مادر ديد كه سردش اس��ت. »فرستاد يكي 
از آن ش��يريني هاي كوچك و پف كرده اي بياورند كه 
پوتيت مادلن ناميده مي شوند. « مارسل دلتنگ از روز 
غمناك و چش��م انداز فرداي اندوه بار، قاش��قي از چاي 
را كه تكه اي از مادلن در آن خيس��انده بود، بي اراده به 
دهان برد: »در همان آني كه جرعه آميخته با خرده هاي 
شيريني به دهنم رسيد يكه خوردم، حواسم پي حالت 
شگرفي رفت كه در درونم انگيخته بود. لذتي دل انگيز، 
لذتي مجرد، بي هيچ شناختي از دليلش، مرا فراگرفت. 
يك باره مرا از جوهري گرانبها انباشت و كشمكش هاي 
زندگي را براي��م بي اهميت، فاجعه هاي��ي را بي زيان و 
گذرايي اش را واهي كرد.« بدينس��ان است كه پروست 
راوي در جس��ت وجوي زم��ان از دس��ت رفته، ناگهان 
خاطره را باز مي يابد. دنيايي سرشار از تصاوير و رنگ ها 
از فنج��ان چاي بي��رون مي جهد!: »و ناگه��ان خاطره 
سر رس��يد. آن مزه از آن مادلني بود كه صبح يكشنبه 
هنگامي كه به اتاق عمه لئوني مي رفتم تا به او صبح بخير 
بگويم، در چاي يا زيزفون مي خيساند و به من مي داد... 
تا آن را نچش��يده ب��ودم از ديدنش هيچ ي��ادي در من 
زنده نش��ده بود...«.  تجربه »چشيدن مادلن خيسانده 
در چاي« پرآوازه ترين مث��ال از »خاطره غيرارادي« در 
كل ادبيات مدرن است كه همچون خواب، انسان را به 
درون عالم ناآگاه فرامي خوان��د، هزارتويي بي پايان كه 
»از قواعدي تبعيت مي كند كه سواي قواعد قلمرو عقل 
و خرد اس��ت«. در جس��ت وجوي زمان از دس��ت رفته 
مارس��ل پروس��ت )1922-1871م.(، حكايت سير و 
س��لوكي در اين قلمروي عظيم اس��ت؛ اقيانوسي كه 
اعماق ژرفش تاريك و گنگ اس��ت و »خواننده بدون 
قطب نما سرگش��ته در دل امواج خود را گم مي كند. « 
از اين روس��ت كه داريوش شايگان، فيلس��وف ايراني و 
فرانسه شناس نامدار فانوس جادويي زمان را تاليف كرده 
است، كتابي روان و شيوا و هم زمان تحقيقي و روشنگر 

درباره رمان عظيم در جست وجوي زمان از دست رفته 
كه وقتي ترجمه نخستين مجلدش در سال 1369 خ. 
به همت زنده ياد مهدي س��حابي به فارس��ي ترجمه و 
توسط نشر مركز منتشر شد، از سوي خوانندگان ايراني 
و حتي متخصصان ادبيات با واكنشي مواجه شد، مشابه 
عكس العمل جامعه ادبي فرانس��ه در سال هاي آغازين 
سده بيستم. وقتي مجلد اول كتاب پروست، طرف خانه 
سوان به پايان رس��يد و آن را براي چند دفتر انتشاراتي 
فرستاد، همگي از چاپ كتاب سرباز زدند. »حتي آندره 
ژيد كه آن زمان از مشاوران ارشد نشريه تحت پوشش 
انتش��ارات گاليمار بود، از چاپ كتاب امتناع ورزيد؛ در 
ايران هم وضع چندان بهتر نبود. محمود دولت آبادي، 
نويس��نده نامدار ايراني كه حتي خ��ودش مهم ترين 
اثرش كليدر را از حيث حجم با جست وجوي پروست 
مقايسه كرده، اعتراف مي كند كه تنها مجلد اول كتاب 
را خوانده است. حتي خود داريوش شايگان كه بيش از 
شصت سال پيش، و در كالس هاي ژان روسه، از بزرگان 
مكتب ژنو، به تعم��ق در اثر عظيم پروس��ت پرداخته، 
پس از خواندن مجلد نخست، مطالعه باقي كتاب را به 
آينده موكول مي كند.  اين همه نش��ان مي دهد كه در 
جست وجوي زمان از دس��ت رفته رماني عادي نيست. 
حاصل الاقل 14 سال »انزوا و سكوت « مارسل پروست 
است و عصاره و چكيده واقعي جان او. بي دليل نيست 
كه چندماهي بع��د از عصر روزي از اوايل س��ال 1922 
كه به خدمتكار و مونس وفادارش، اعالم كرد كه كلمه 
»پايان« را نوش��ته، در هجدهم نوامبر چشم از جهان 
فروبست. براي نوشتن كتاب گيرايي محافل اشرافي و 
وسوسه مقاومت ناپذير حش��ر و نشر با شخصيت هاي 
پرآوازه سالن ها را كنار گذاشت. پروست ثروت هنگفتي 
به ارث برده بود و مي توانست ساليان سال زندگي خوب 
و خوشي را س��پري كند. اما چونان بودايي مدرن، سير 
و سلوكي در خويش��تن خويش را برگزيد و خود را در 
خانه حبس كرد، تا در هزارتوهاي زم��ان و زبان، گوهر 
جاودانگي را به مدد هنر بازيابد. كتاب فانوس جادويي 
زمان، نوش��ته درخشان داريوش ش��ايگان مخاطب را 
مسير اين سير و سلوك راهنمايي و هدايت مي كند. در 

آگاهي گسترده و عميق پروفسور شايگان از حوزه هاي 
متنوعي چون فلسفه، ادبيات، روانكاوي، تاريخ و عرفان 
و تسلط شگفت انگيز او به زبان و ادبيات فرانسه در كنار 
نثر محكم و استوار فارسي خواننده را نه فقط با زوايايي 
پنهان و مستور شاهكار پروست كه با برخي از مهم ترين 
و اثرگذارترين جريان هاي فكري و ادبي معاصر آش��نا 
مي كند، ش��ايگان در اين كتاب تنها به تاثيرپذيري و 
فاصله گيري پروس��ت از هانري برگس��ن نمي پردازد، 
بلكه به ارتباط انديش��ه هاي او با فرويد و ش��باهت ها و 
تفاوت هاي كار اين دو نيز اشاره مي كند، روان كاو بزرگ 
اتريشي كه »سي ودوسال بيش��تر از پروست عمر كرد، 
پانزده سال پيش از او به دنيا آمد و هفده سال پس از او از 
دنيا رفت« اما با وجود دلبستگي اش به ادبيات هيچ يك 
از آثار پروس��ت را نخواند، همچنان كه »پروست هم با 
تمام عالقه و تمركزش بر روان  كاوي و ناخودآگاه انسان 
سراغ فرويد نرفت«. همچنين در اين كتاب مي بينيم 
كه چگونه درك پروس��ت از زمان و مكان، با فرضيات 
آلبرت اينشتين شباهت دارد، تا جايي كه كاميي وتار، 
رياضيدان معروف، نوش��ت: »آقاي پروست، اينشتين 
عالم روان شناسي است و آقاي اينشتين، پروست عالم 
فيزيك«. تعبيري كه پروست را س��خت خوش آمد و 
نوشت: »اين تش��بيه براي من افتخاري عظيم و لذتي 

وافر در برداشت.«
فانوس جادوي��ي زمان را همچن��ان كه محمد منصور 

هاش��مي مي گويد و داريوش ش��ايگان ب��ر آن صحه 
مي گذارد، بايد گام بلن��د و موثري تلقي كرد، در جهت 
آش��تي دادن روش��نفكري ايران��ي با ادبي��ات جديد 
 و به وي��ژه قال��ب رمان، عرص��ه اي كه زيس��ت جهان 
)Lebenswelt( مدرن را با همه پستي و بلندي هايش 
عيان مي سازد و بي ترديد شناخت دنياي زشت و زيباي 
نو و انس��اني كه قهرمان و ضدقهرمان آن است، با همه 
احساس��ات و عواطف و هيجاناتش، با همه ترديدها و 
هراس هايش، بدون غور كردن در آن غيرممكن است. از 
اين منظر تالش فيلسوف-اديب ايراني-جهاني در ادامه 
اثر پيشينش جنون هشياري )درباره شارل بودلر( براي 
آشنا س��اختن مخاطب ايراني با ادبيات جديد و رمان 
اهميتي انكارناپذير دارد و بلكه سخت ستايش برانگيز و 

قابل احترام است. 

به بهانه انتشار آخرين اثر داريوش شايگان

موسيو  پروست؛ اينشتين  روان شناسي

فلسفه

  دوران گذار روابط 
بين الملل در جهان پساغربي 

 جواد ظريف، محمدكاظم 
سجادپور، عباداهلل مواليي
  اداره نشر وزارت خارجه

  1000 نسخه
  22هزار تومان

  فانوس جادويي زمان
  داريوش شايگان

  نشر فرهنگ معاصر
  48 صفحه

  2000 نسخه
  45 هزار تومان
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كاوه رهنما

محسن آزموده

اهورا  جهانيان


