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کتابهای پیشنهادی برای غرب شناسی

موبیــش همهگیــر بــه نــام ســبک زندگــی غربــی (همــان نظم
امــروزه واقعیتــی ک 
نویــنجهانــی بــا ابــزار مدرنیســم) تمــام ابعــاد زندگــی مــا از باورهــا و ارزشهــا
گرفتــه تــا دغدغههــا و اهــداف را متأثــر نمــوده اســت .بــه همیــن خاطر ،شــناخت
تمدنــی کــه پــس از رنســانس فعليــت يافتــه اســت و بــه طــور ذاتــی داراي خوي
تهاجــم بــه ســاير فرهنگهــاي رقيــب خــود اســت را یکــی از ارکان مهــم بخــش
دشمنشناســی میدانیــم.
1ـ رویکــرد مــا در ارائهــی ایــن مجموعــه آثــار در موضــوع غربشناســی،
غربشناســی انتقــادی اســت و نــه غربشناســی توصیفــی ،البتــه در بیــن آثــار
ارائــه شــده کتابهایــی هــم وجــود دارنــد کــه بحــث خــود را از توصیــف چیســتی
و ماهیــت غــرب و تاريــخ تمــدن غــرب آغــاز میکننــد و مبــدأ پیدایــش و چگونگی
فعلیــت یافتــن آن را هــم بررســی میکننــد ،امــا نــه بــا نــگاه توصیفی محــض بلکه
بــا نگاهــی تحلیلــی و موشــکافانه.
2ـ بــا اينكــه مجموعـ ه حاضــر جهــت ارائـ ه ســیر مطالعاتــی تهيــه نشــده ولــي
ســعي شــده در ذيــل يــك موضــوع ،دارای آغــاز ،انجــام و ترتیــب بــوده و ترتیــب
حداکثــری و همپوشــانی حداقلی داشــته باشــد .در حقيقــت ميتوان آن را فهرســت
کتابهــای مفيــد در زمينــه غربشناســي دانســت و فهرســت کتابهــای مفيــد
نيــز مقدمــه و آغــازی بــرای ارائـ ه یــک ســیر مطالعاتــی جامع اســت.
3ـ كتابهــاي معرفــي شــده در ايــن کتابچــه بيشــتر مناســب قشــر جــوان،
دانشــجویان و طــاب اســت و در انتخــابآنهــا ،كتبــي ترجيــح دارنــد كــه داراي
رويكــرد تحليلــي ـ انتقــادي بودهانــد ،بنابرايــن كتبــي كــه صرف ـاً بــه توصيــف
غــرب پرداختهانــد جائــي در ايــن مجموعــه ندارنــد.
4ـ در ايــن مجموعــه ســعي شــده تــا ديــدگاه انقــاب اســامي (وجهانبینــی
توحیــدی برگرفتــه از اســام نــاب) نســبت بــه مبانــي انديش ـ ه تمــدن غــرب و
مظاهــر ذاتــي و عينــي آن تبلــور يابــد .چهارچــوب موضوعــي ايــن مجموعــه حول
محورهــاي مبانــي انديشـ ه غــرب مــدرن ،علــوم جديــد و تحــول علــوم انســاني،
تمــدن غــرب و فرهنــگ آن ،ماهيــت تكنولــوژي و الزامــات ذاتــي آن ،علــل تزلــزل
تمــدن غــرب ،تعارضــات ذاتــي انديش ـ ه مــدرن غــرب ،رســانه و لــوازم ارتبــاط
جمعــیجهانــی ،راههاي نفــوذآنهــا در فرهنــگ ايرانــي ـ اســامي ،ورزش مدرن،
طــب مــدرن ،بحرانهــا و تأثيــر تمــدن غــرب بــر ســبك زندگــي ملــل مختلــف
جهــان ،رويارويــي غــرب معاصــر بــاجهــان اســام ،غربزدگــي و  ...ميباشــد.
5ـ ســعي ايــن مجموعــه بــر آن اســت تــا خواننــده را با مســائل و ســئواالت جدي
روبــرو ســازد ،تــا خواننــده بــا مطالعـ ه كتب پيشــنهادي به تفكر بيشــتر نســبت به
جهــان پيرامــون خــود (كــه در آن زيســت ميكنــد يــا از آن متأثر اســت) ،بپــردازد و
گامــی بــراي تغييــر روش زندگــي خود بــردارد.
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ه غربشناســی بــه
معرفــی کتابهــای کتابچــ 
صــورت تفصیلــی (بــه ترتیــب حــروف الفبــا):
اخالق یهودی و متدن غربی

تألیف سید حممدباقر رکنی
انتشارات هالل
 112صفحه

در ایــن کتــاب ســعی شــده اســت بــه اجمــال زمینههــای تاریخــی شــکلگیری مدرنیتــه در
دنیــای غــرب (یونــان و روم باســتان) و وابســتگی (نــه صرفـ ًا تعامــل دو طرفــه) آن بــا اصــول
ـیحیت یهــودی یــا بــه عبــارت بهتــر یهودیگــری و در پایــان صهیونیســم،
تحریــف شــده مسـ ّ
بررســی شــود.
همچنیــن ضمــن مقایســه تطبیقــی آموزههــای تحریــف شــده یهودیــت باســتان بــا مبانــی
فکــری مدرنیســم و صهیونیســم امــروزی ،بــه برجســته ســاختن مشــابهتها بیــن اصــول
اولیــ ه مقولههــای فوقال ّذکــر پرداختــه اســت .آیــا ایــن مشــابهتها بــه صــورت اتفاقــی
ـیحیت منســوخ قــرون
رخ دادهانــد یــا اینکــه مدرنیســم و صهیونیســم ،ادام ـ ه همــان مسـ ّ
وســطایی و بــه عبــارت دقیقتــر یهودیــت تحریــف شــده در عهــد عتیــق اســت ،کــه طبــق
خواســت منحرفیــن از آییــن حقیقــی حضــرت موســی(علیه الســام) ،میبایســت در سراســر
جهــان و بــه ســردمداری بلــوک غــرب بــه ویــژه آمریــکای فعلــی (بارزتریــن نمــاد دنیــای فوق
مــدرن) مرحلــه بــه مرحلــه اجــرا شــود؟
در ایــن کتــاب ســعی شــده اســت بــا رویکــردی تاریخــی ـ تحلیلــی بــه ســؤال (فرضیــه) فوق
پاســخی مناســب ،البتــه در حــد ایجــاز ،داده شــود .همچنیــن تالش شــده اســت که مســتندات
مــورد تأکیــد در ایــن نوشــتار ،حتیاالمــکان از منابــع خــود یهودیــان و تأثیرگــذاران در توســعه
فرهنــگ مــدرن مغــرب زمیــن باشــد ،ضمــن اینکــه از منابــع اصیــل اســامی ماننــد قــرآن
نیــز ،بــه عنــوان یــک معیــار دقیــق و هــم بــه عنــوان فصلالخطــاب بهــره گرفته شــده اســت.
ایــن کتــاب شــامل دو بخــش و یــک قســمت بحــث و نتیجــه گیــری اســت :بخــش ا ّول بــه
معرفــی اجمالــی یهودیــت و بررســی متــون دینــیآنها اختصــاص یافتــه؛ و بخش دوم شــامل
تاریخچ ـ ه شــکلگیری تمــدن غــرب مــدرن و بیــان مبانــی و نمادهــای مدرنیســم اســت .از
جملــه ایــن نمادهــا  :عقلگرایــی ،انســانگرایی ،اصالــت ســود و منفعــت ،اصالــت فــرد ،جــدا
انــگاری دیــن و دنیــا یــا سکوالریســم ،ســرمایهداری ،اصالــت علــوم تجربــی ،اصالــت تکامــل
تاریخــی و مادهگرایــی دانســته شــده اســت .در ادامــه ،تحلیلــی تطبیقــی بیــن ویژگیهــای
یهــود و مدرنیســم ارائــه شــده اســت و در پایــان در قســمت بحــث و نتیجهگیــری ،پاســخ بــه
ســؤال یــا فرضیــه تحقیــق ،نقــد و بررســی شــده اســت.

6

کتابهای پیشنهادی برای غرب شناسی

حبران دنیای متجدد

رنه گنون
حسن رحيمي
نشر حكمت

کتــاب حاضــر ،یکــی از ســه اثــر اصلــی «رنــه گنــون » ( 1951-1886م) ـ عالــم مابعدالطبیعه،
اندیشــمند و نویســنده فرانســوی ـ دربــاره مهمتریــن اندیشــههای وی در انتقــاد از فرهنــگ
و اندیش ـ ه غــرب اســت .بــه نظــر نگارنــده ،شــرایط هولناکــی را کــه دنیــای متجــدد در آن
بــه ســر میبرنــد ،عمدت ـ ًا بایــد از طریــق روشــن کــردن تعلیــم ادواری آییــن هنــدو بیــان
کــرد ،کــه بــه موجــب آن بشــریت در حــال ســقوط و انحطــاط ،بــه وضعــی بیــش از پیــش
انجمــاد یافتــه و مــادی شــده اســت و بیــش از هــر زمــان دیگــری نســبت بــه اثــرات
معنــوی تاثیرناپذیــر گشــته اســت .گنــون بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ ترمیــم ممکنــی
وجــود نــدارد و از فاجع ـ ه آخرالزمــان گریــزی نیســت .وانگهــی آنچــه از یــک جنبــه ممکــن
اســت بدبینــی دنیایــی تلقــی شــود ،از جنبـ ه دیگــر همچــون خوشبینــی آســمانی جلوهگــر
میشــود .زیــرا پایــان یــک دور ،نشــان ه تکمیــل آن و اســتقرار مجــدد نظــم حقیقــی اســت.
گنــون ایــن کتــاب را آنگاه نوشــت کــه هنــوز در غــرب مشــکالتی کــه امــروزه در مقابــل
چشــم همگــی هویداســت ،ظاهــراً وجــود نداشــت و مغــرب زمیــن بــا اطمینــان فــراوان بــه
آینــده خویــش در حــال از بیــن بــردن باقــی ماندههــای ســنتهای معنــوی خــود و ســایر
تمدنهــایجهــان بــود .پیشبینیهایــی کــه گنــون در ایــن آثــار از وضــع آینــدهجهــان
کــرده اســت دلیــل کافــی بــرای حکمــت و عمــق نظــر او اســت.
رنــه گنــون عمــده آثــار و تحقيقاتــش را بــا رويكــردي انتقــادي نســبت بــه تمــدن و فرهنــگ
غربــي مطــرح نمــوده اســت .او در دهههــاي قبــل از جنــگجهانــي دوم مباحــث بديــع و
انتقــادات بســيار روشــنگرانهاي نســبت بــه بنیانهــای تمــدن غربــي مطــرح نمــوده بــود كــه
امــروزه بســياري ازآنهــا واضــح و روشــن ميشــود.
پایــان غــرب :جســتاری در بیانــات رهــر معظــم انقــاب (مدظلــه العالــی)
پیرامــون نظــام ســرمایهداری
سیدعلی خامنهای (گردآوری :حممد حسین همتینژاد)
کتاب فردا

مؤلــف ،ایــن کتــاب را در چهــار فصــل تنظیــم و تدویــن کــر ده اســت؛ «نــگاه نظــامهــای
ســرمایهداری بــه جامعــه ،ملتهــا و حکومتهــا»« ،زنــگ خطــر بــرای نظــام ســرمایهداری»،
«علــل بیــداری  99درصدیهــا در غــرب» و «بحرانهــا و چالشهــای پیــش روی نظامهــای
ســرمایهداری» ،فصــول چهارگانـ ه ایــن کتــاب را تشــکیل میدهنــد.
فصــل اول شــامل ســه بخــش اســت کــه عبارتنــد از« :ماهیــت نظــام ســرمایهداری»« ،اهــداف
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نظــام ســرمایهداری»« ،عملکــرد سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی نظــام ســرمایهداری» «نظــام
ســرمایهداری در خدمــت صهیونیســتها»« ،نظــا م ســرمایهداری ناقــض عدالــت»« ،نظــام
ســرمایهداری و دموکراســی پوشــالی»« ،نظــام ســرمایهداری در تعــارض بــا معنویتخواهــی»،
عناویــن  4بخــش فصــل ســوم هســتند .فصــل چهــارم از دو بخــش «علــل بحــران از اردوگاه
ســرمایهداری» و «ناتوانــی نظــام ســرمایهداری در مواجهــه بــا ملتهــای بیــدار» ،تشــکیل شــده
اســت.
فرازهایی از کتاب:
«در مرکــز مالــی آمریــکا ،یعنــی در نیویــورک ،آن هــم در خیابــان وال اســتریت کــه کانــون
اصلــی ســرمایهداری دنیاســت ،هــزاران نفــر جمــع بشــوند ،بگوینــد مــا ســرمایهداری را
نمیخواهیــم .ایــنهــا نــه مهاجرنــد ،نــه همــه ســیاه پوســتند ،نــه از طبقــات پاییــن جامعهانــد؛
در میانشــان اســتاد دانشــگاه هســت ،سیاســتمدار هســت ،گروههــای دانشــجویی بــه اینهــا
پیوس ـتهاند؛ میگوینــد مــا نظــام کاپیتالیســتی را نمیخواهیــم .خــب ،ایــن همیــن حــرف
ماســت؛ مــا هــم کــه از اول گفتیــم نــه شــرقی ،نــه غربــی؛ یعنــی نــه نظــام کاپیتالیســتی ،نــه
نظــام سوسیالیســتی ،آن سوسیالیســتیاش بــود کــه بــه جهنــم رفــت ،ایــن هــم دارد یــواش
یــواش ســرازیر میشــود .بعــد از ایــن حادثــه اقبــال بــه اســام بیشــتر خواهــد شــد .ایــن هــم
یــک مــوج دیگــر اســت  ،مــوج ســومى»( .رهبــر معظــم انقــاب)
«یــک مســئله ایــن اســت کــه فســاد رژیــم ســرمایهداری بــرای آن مــردم ،محســوس و عینی
شــده اســت و ممکــن اســت ایــن حرکــت را ســرکوب کننــد ،امــا نمیتواننــد ریشــههای ایــن
حرکــت را از بیــن ببرنــد؛ باالخــره یــک روزی ایــن حرکــت آنچنــان خواهــد بالیــد کــه نظــام
ســرمایهداری آمریــکا و غــرب را بــه کلــی بــه زمیــن خواهــد زد»1.
پرسش از غرب (اراده معطوف به حق)
اسماعیل شفیعی سروستانی
موعود عصر

آنچــه كــه نويســنده در ايــن كتــاب مــد نظــر دارد ايــن اســت كــه عــدم پرســش
از غــرب ،نوعــي ســهلگيري را عــارض بــر حيــات فكــري و فرهنگــي مســلمانان
ســاخته اســت ،تــا جایــی كــه بــدون آنكــه متوجــه باشــند ،التقــاط و امتــزاج
فكــري و فرهنگــي را روزي خويــش ســاختهاند .خــروج از ايــن وضــع انفعالــي و
اخــذ تصميــم جــدي بــراي گــذار از آن ،در گــرو پرسشــي بــزرگ از غــرب اســت.
طــي چهارصــد ســال اخيــر طاغــوتِ نفــس ا ّمــاره به تمامــي جايگزيــن ا ...جــ ّ
ـل و عــا و همه
امــور مقـ ّدس دينــي و شــرقي گرديــد و خــروج از آن تنهــا در گــرو مجاهدتــي بزرگ اســت .راه
 1بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/07/20
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خالصــي از ايــن وضعيــت ،مســتلزم بازنگــري در مبانــي معرفتــي و مراجعــه بــه امامــت حــق
و انقــاب بــزرگ اســت ،در غيــر ايــن صــورت ،هيــچ طريقــي بــراي احيــاي انســانيت مــرده،
وجــود نــدارد .تنهــا نســبت يافتــن بــا مظهــر تــا ّم اســم حــي اســت كــه ميتوانــد ايــن انســان
را زنــده كنــد.
در نظــام فكــري و اعتقــادي اســامي و بــه ويــژه شــيعي ،امــام زمــان (عــج) صراط مســتقيمي
هســتند كــه انســان را از دروازههــاي ا ّمارگــي نفــس عبــور ميدهــد ،تــا بــا تكيــه بــر شــأن باب
الهــي آن امــام حقيقــي ،بتوانــد دريافتــي حضــوري و قلبــي از حقيقــت پيــدا كند.
در ايــن نوشــتار نويســنده بــا طــرح پرســشهائــي از قبيــل آيــا معالج ـ ه بيمــاري مســري
غربزدگــي بهواســط ه پرســش از غــرب ،ممكــن اســت؟ ،پرســش از غــرب بــه چــه
معناســت؟ ،پرســش از غــرب وظيفـ ه چــه كســاني اســت؟ ،چــرا از ايــن پرســش مهم (پرســش
از غــرب) غافــل شــ دهايم؟ ،ضــرورت پرســش از غــرب تــا چــه حــدي اســت؟ ،ضــرورت
تدويــن اســتراتژي انتظــار تــا چــه انــدازه مهــم اســت؟ ،جايــگاه تفكــر واليــي در ايــن ميــان
چيســت؟ ،معنــا و مفهــوم اراده معطــوف بــه حــق و اراده معطــوف بــه قــدرت چيســت؟ و...
مطــرح شــده اســت.
نويســنده در صــدد آشــنائي مخاطــب بــا پاســخ ايــن پرســشها و صدهــا پرســش از ايــن
دســت اســت ،تــا در شــبيخون فرهنگــي غــرب ،بــا انديشــه و مبانــيآنها آشــنا شــده و طريق
نجــات خــود را از ورطههــاي هالكــت بــار تمــدن مــدرن غــرب بيابــد.
حتلیلماهیتتکنولوژی
عبدالعلي رضايي
جمنون

در ایــن مجموعــه کوشــش شــده تــا از یــک ســو بــه ترســیم تحلیلــی الیههــای پنهــان و
زیریــن تکنولــوژی پرداختــه شــود و از ســوی دیگــر بــا علتیابــی ،آسیبشناســی و تعییــن
کاســتیهای بنیادیــن اندیشـهای و تحقیقــی جامعــه خــود را مطــرح نماییــم .البتــه بایــد اذعان
کــرد کــه درک موانــع و تنگناهــای علمــی و تکنولــوژی ایــران اســامی و دیگــر جوامــع
مســلمان ،کاری بســیار ســترگ و پیچیــده اســت کــه نیازمنــد انگیــزهای قــوی ،بینشــی خالق،
تالشــی وافــر همــراه بــا تحقیــق و تتبــع گســترده در مــدت زمــان نســبت ًا طوالنــی اســت .در
ایــن بیــن آنچــه بــه عنــوان ســرمای ه اصلــی در اختیــار نگارنــده قــرار داشــته اســت ،تحقیقــات
نظــری و آکادمیــک  ۲۰ســاله در دفتــر فرهنگســتان علــوم اســامی قــم و جلســه علمــی یک
ســاله در «مرکــز تحقیقــات مخابــرات» پیرامــون ایــن موضــوع بــود.
کتــاب حاضــر در پنــج فصــل تنظیــم شــده اســت و دربردارنــده مباحثــي اســت كــه بــه همــراه
شــرح مختصــر فصــول پنــج گانــه ارائــه مــي شــود :در بخــش اول بــه «خاســتگاه فلســفی
تكنولــوژی» كــه شــامل فلســف ه خلقــت ،فلســف ه تاریــخ و فلســف ه اجتمــاع اســت؛ و در بخــش
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دوم بــه «پایــگاه اجتماعــی تكنولــوژی» كــه شــامل پایگاههــاي اقتصــادی ،فرهنگــی و
سياســي ميشــود؛ در بخــش ســوم بــه «جایــگاه اقتصــاد تكنولــوژی» شــامل نیــروی انســانی،
ابــزار و امکانــات اســت؛ در بخــش چهــارم بــه جهـتداری علــوم مطــرح شــده و بــه تبییــن
ســه دیــدگاه کشــف ،جبــر علمــی و ایجــادی بــودن قوانیــن پرداختــه شــده اســت .و در نهايــت
بــه محورهــای آســیب شناســی مبنایــی كــه عبارتنــد از آسيبشناســی عــدم تحقــق تمــدن
اســامی ،ریشــههای عقــب افتادگــی علمــی و تکنولوژیکــی در محورهــای تاریخــی،
تئوریــک ،فرهنــگهــا ،مفاهیــم ،ســاختار و محصــوالت ،پرداختــه شــده اســت.
تكنوپويل

نيل پستمن
صادق طباطبايي
انتشارات اطالعات

تکنوپولــی کــه از ترکیــب دو واژه «تکنولــوژی» و «مونوپولــی» ســاخته شــده ،بیــان کننــد ه
ســلط ه بالمنــازع و حکومــت تمــام عیــار «تکنولــوژی بــدون اخــاق» بــر فرهنــگ جوامــع
بشــری اســت.
نیــل پســتمن ،اســتاد دانشــگاه نیویــورک ،جامعــه شــناس و پژوهشــگر مســائل ارتبــاط جمعى،
از زمــره کارشناســانى اســت کــه خطــر کاربــرد تکنولــوژى بــدون اخــاق را در کتــابهــا،
مقــاالت ،ســخنرانىها و مصاحبههایــش فــراوان تأکیــد کــرده اســت .وى در ایــن آثــار بــا
نگاهــى پژوهشــگرانه و متکــى بــر آمــار و گزارشهــاى مســتند ،آثــار انهــدام فرهنگــى ،روانــى
و اجتماعــى را کــه ناشــى از لجــام گســیختگى نظــام صنعتــى جدیــد اســت ،عرضــه مــىدارد.
کتــاب تکنوپولــى از زوایــاى مختلــف بــه ایــن مســأله نگریســته و تصویــرى از جامعـ ه آمریــکا
بــه عنــوان نخســتین نظــام تکنوپولــى ارائــهمیکنــد؛ نظامــى کــه جامعــه را بــه طــور مطلــق
در انقیــاد تکنولــوژى مــدرن قــرار داده اســت.
نویســنده در  10فصــل از ایــن کتــاب ،شــگردها و ســازوکارها و رهیافتهــای ایــن فرهنــگ
زدایــی و دینســتیزی را برشــمرده و کوشــیده اســت از زوایــای گوناگــون ،جوانــب تکنوپولــی
و انقیــاد جامعــه امریــکا را ـ کــه وی آن را اولیــن قربانــی تکنوپولــی در جهــان میشــمارد ـ در
برابــر خدایــی بــه نــام تکنولــوژی نشــان دهــد.
نویســنده در فصــل یازدهــم کتــاب ،راه حلهایــی را بــه جوامعــی کــه هنــوز بــه طــور کامــل
اســیر نظــام تکنوپولــی نشــده انــد و یــا قصــد رهایــی از ســلط ه آن را دارنــد ،عرضــه مــی دارد.
از آنجــا کــه نویســنده بــه مناســبتی از ماجــرای کتــاب آیــات شــیطانی بــه گونــه ای انتقــادی
یــاد کــرده اســت ،لــذا مترجــم در قالــب فصلــی جداگانــه ،ایــن مــوارد را در چارچــوب نظــام
تکنوپولــی و شــبیخون فرهنگــی مــورد بررســی و تحلیــل و پاســخگویی قــرار داده کــه بــه
عنــوان ضمیمــه در انتهــای کتــاب اضافــه شــده اســت.
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در مجمــوع كتــاب بــراي دســت انــدركاران كارهــاي فرهنگــي و بهويــژه گروههــاي تحقيقــي
و دانشــجويان و مديــران اجرايــي قابــل توصيــه و مطلوب اســت .
متدن و تفکر غربی
رضا داوري اردكاين
ساقي

تفكــر اســاس هم ـ ه تمدنهاســت و اســاس تمــدن جديــد فلســفه اســت و هــر چيــزي در
جهــان مــدرن اتفــاق ميافتــد ،از آثــار تحولــي اســت كــه در تفكــر فلســفي پيــش آمــده اســت.
علــوم اجتماعــي و انســاني و عقــل عــادي مردمــان جــز آنكــه بــه مــا در تدابيــر جزئــي كــه
اثــر محــدود و موقــت دارد كمــك كنــد ،داعيـهاي نــدارد،؛ زيــرا ايــن علــوم بــه اســاس و مبناي
تمــدن كاري نــدارد بلكــه تابــع آن اســت.
بنابرايــن از آن جائــي كــه عالــم بــا تفکــر بنــا مــی گــردد ،مــردم در آن بــا نظــر بــه افقــی کــه
فــرا رویشــان گشــوده ميشــود ،مســکن میگزیننــد و درک و فهــم خاصــی پیــدا میکننــد و بــا
آن فهــم صورتــی از زندگــی و تمــدن را پدیــد میآورنــد .تکنولــوژی کنونــی نیــز تحقق اندیشـه
تکنیــک و كميتگراســت کــه در قــرون شــانزدهم و هفدهــم ظهــور کــرد و تــا ایــن زمــان
بســط یافــت .تکنیــک کنونــی بیــش از هــر زمــان عظمــت و قــدرت دارد ،امــا چــون از اصــل
خــود دور افتــاده اســت ،شــاید پیوســته در راه خردمنــدی نباشــد و چــه بســا کــه وجــود بشــر
بــا آن بــه مخاطــره افتــد.
ایــن کتــاب مجموعـهای از چنــد مقالــه اســت کــه اول بــار در ســال  1355بــا عنــوان «مبانــی
نظــری تمــدن غربــی» منتشــر شــده اســت .مقــاالت ایــن کتــاب بــر قائــم بــودن تمــدن بــر
تفکــر اســتوار اســت و اینکــه هرجــا تفکــر نیســت ،از قــرار و ثبــات و نظــام هــم کمتر نشــانی
میتــوان یافــت .در ايــن نوشــتار نویســنده بــه تبییــن نظــرات خــود بــا پاســخ بــه ســئواالتي
همچــون اينكــه :چــه نســبتي ميــان نظــر و عمــل در ســیر تفکــر غربــی وجــود دارد؟ ،نظــر
متفکــران یونانــی و مســیحی در مــورد انســان چيســت؟ ،مفهــوم عنایــت الهــی در فلســف ه
تومــاس آکویینــاس بــه چــه معنائــي اســت؟ ،مناســبات انســانی و خانــواده در غــرب چگونــه
اســت؟ ،کــی یــرکگارد چــه افــکار و احوالــي داشــته اســت؟ و در نهايــت بــه بررســی کتــاب
«چنیــن گفــت زرتشــت» پرداختــه اســت.
جوان مسلمان و دنیای متجدد

دکرت سید حسین نصر
دکرت مرتضی اسعدی طرح نو

دکتــر سیدحســین نصــر در ایــن کتــاب بــا ارائـ ه تاریخچـ ه موجــزی از دســتاوردهای فکــر و
فرهنــگ و تمــدن اســامی ،بــر ضرورت شــناخت درســت تمــدن جدیــد و دنیای متجــدد و نیز
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وقــوف بایســته بــه مواریــث ارجمنــد فکــر و فرهنــگ اســامی پــای فشــرده و در نهایــت حفظ
اســام ســنتی را بــرای مقابلـ ه درســت بــا تمــدن جدیــد ممکــن و ضــروری دانســته اســت.
ـه نحــوه یــا
از ســیدجمال الدیــن اســدآبادی تــا دکتــر سیدحســین نصــر ،آرای فراوانــی در زمینـ 
اصــول ضــروری برخــورد جهــان اســام بــا غــرب جدیــد عرضــه شــده کــه بخــش اعظــم
آنهــا نگــرش سیاســی بــه ایــن مســئله داشــته انــد.
امــا نگــرش دکتــر نصــر بــه ایــن مســئله فراگیرتــر از آن اســت کــه در چنیــن چارچــوب تنگی
محــدود بمانــد .اگــر چــه بیشــک ایــن آخریــن ســخن در ایــن زمینــه خواهــد بــود ،جــوان
مســلمان و دنیــای متجــدد یکــی از خواندنیتریــن آثــار در ایــن زمینــه اســت.
مســلمانان بــه ویــژه جوانــان در رویارویــی بــا دنیــای معاصــر ،واکنشهــای متعــددی را
نشــان داده انــد .ایــن واکنشهــا جریانهــای فکــری و سیاســی متفاوتــی را ایجــاد کــرده
اســت .دکتــر ســید حســین نصــر در کتــاب «جــوان مســلمان و دنیــای متجــدد» بــه بررســی
ایــن جریانهــا پرداختــه اســت .و بــه نوعــي ميتــوان گفــت ايــن كتــاب در پاســخ بــه
ايــن پرســش اساســى و مهــم اســت كــه «چگونــه مىتــوان در دنيــاى متجــدد ،مســلمان
زيســت؟» .دكتــر نصــر در كتــاب خــود در جســت و جــوى «نقش ـ ه راهنمــاى مســلمانان از
چشــماندازهاى «فكــرى» جديــد [اســت] كــه بــه آنــان كمــك كنــد تــا بــدون باختــن
خويــش يــا از كــف دادن گوهــر ايمــان كــه گرانبهاتريــن موهبــت الهــى اســت ،از پســت و
بلنــد ايــن چشــم اندازهــا بگذرنــد» .بديــن منظــور ،جوامــع مســلمان ناگزيرنــد ،او ًال ،حقيقــت
اســام و ســنت عميــق تفكــر اســامى را «بــه دور از همـ ه تعصبــات و تقســيمات فرقههــا»
دريابنــد و ثانيـ ًا ،دانشــى كامــل و عميــق ،هــم از ســنت دينــى و فكــرى غــرب و هــم از غــرب
جديــد فراهــم آورنــد« .تنهــا چنيــن درك و دانشــى مىتوانــد ابزارهــاى ضــرورى مواجهــه
و مقابلــه بــا معارضههــاى غــرب جديــد و تــدارك پاســخى اســامى بــه آن را در اختيــار
مســلمين بگــذارد».
داستان ورزش غرب

اسماعیل شفیعی سروستانی
هالل

داســتان ورزش غــرب کتابــی اســت کــه بیــانمیکنــد ،ورزشهــای حرفـهای امــروزی چــه
بنیــاد فکــری و چــه مبانــی عقیدتــی در نهــان دارند .نویســندهی این کتاب ،اســماعیل شــفیعی
سروســتانی بــا بررســی فرهنــگ غربیــان قدیــم در روم و یونــان ،ورزش مــدرن امــروزی را
حاصــل تفکــرات وحش ـیگرایانه و منفعتطلبانهــی قشــر مرفــه جامعــه میدانــد کــه بــرای
نگــه داشــتن مــردم در فقــر فرهنگــی رواج یافتــه اســت .بــه بیانــی دیگــر ،ورزش مــدرن
امــروزی وقــت و هزینهــی بســیاری از مــردم جامعــه را صــرف منافــع قشــر ثروتمنــد و اقلیــت
قدرتمنــدمیکنــد.
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در بخــش انتهایــی کتــاب ،بــا اســتنادات تاریخــی ،بیــان میشــود کــه ورزشهــای حرف ـهای
مــدرن ،در اجــرای اهــداف سیاســتمداران چــه نقشــی بــازی کــرده انــد .در ايــن كتاب ،نخســت
مولــف تصويــري از ســير تحــوالت تاريخــي و فرهنگــي ورزش غــرب از دوره كهــن تــا احياي
مجــدد المپيــك بــه دســت ميدهــد ،ســپس مبانــي نظــري و فرهنــگ و اخــاق حاكــم
بــر ســنت ورزش غــرب بــه اجمــال بررســي و ارزيابــي ميشــود .کتــاب «تربیــت پهلوانــی»
اثــر همیــن نویســنده میتوانــد مکمــل خوبــی بــرای ایــن کتــاب باشــد .هــر دو اثــر توســط
«موسســهی موعــود عصــر» توليــد شــده اســت.
مخاطبــان كتــاب را بــا ايــن عناويــن مطالعــه ميكننــد :يونــان ،زادگاه ورزش در غــرب،
يونانگرايــي يــا هلنيســم ،روميهــا ،جنگهــاي گالدياتورهــا و ورزشهــاي رومــي ،ظهــور
مســيحيت ،آغــاز قــرون وســطي ،شــواليهگري ،تحــوالت فرهنگــي ســدههاي اخيــر ،ســقوط
اخالقــي ديگربــاره ،ورزش مــدرن و مبانــي نظــري آن ،ورزش و سياســت و ورزش حرف ـهاي
(پروفشيوناليسم)
بخشــي از كتــاب« :اگــر کســی در جنــگ تنبهتــن یکنفــره ســخت مجــروح میشــد،
سرپرســت مســابقات رزمــی میــل تماشــاگران را اســتعالم میکــرد .اگــر شســتها را بــاال
میگرفتنــد یــا دســتمال تــکان میدادنــد ،نشــان رحــم بــود و اگــر شس ـتها را رو بــه پاییــن
میگرفتنــد ،نشــان آن بــود کــه غالــب بایــد مغلــوب را بکشــد .هــر جنگنــدهای کــه بیــزاری
خــود را از مــرگ نشــان مـیداد ،نفــرت مــردم را برمیانگیخــت و بــا ســیخ داغ مجبــور بــه ابراز
شــجاعت میشــد .کشــتار مایهدارتــر بــه وســیلهی نبردهــای دســته جمعــی عرضــه میشــد
کــه در آن هــزاران نفــر بــا توحشــی نومیــد میجنگیدنــد .گماشــتگانی در لبــاس خــارون،
ســیخی بــه تــن افتــادگان فــرو میکردنــد تــا مبــادا تظاهــر بــه مــرگ کــرده باشــند».
در شناخت غرب

حجت االسالم واملسلمین میرباقری
مؤسسه فرهنگی فجر والیت

تــاش بــرای واکاوی غــرب و بررســی تاریخــی آن ،همــواره مــورد توجــه اندیشــمندان غربی و
ـزهای بــه شــناخت آن مبــادرت نمو دهانــد .بایــد اعتراف
شــرقی بــوده اســت و هــر یــک بــا انگیـ 
کنیــم کــه کمتــر تحلیلــی در ایــن زمینههــا بــا هــدف «اســتحال ه غــرب در مجموعــه تمــدن
اســامی» صــورت گرفتــه اســت و اکثــراً بــه دنبــال توصیــف و نهایتـًا اقتبــاس از آن بو دهانــد.
تحلیــل غــرب در جهــت اســتحال ه آن ،مبتنــی بــر مبانــی فلســفی و معرفتشناســی خاصــی
اســت کــه ایــن کتــاب در صــدد بررســی و تبییــن آن مبانــی و نقــد رویکردهــای دیگــر اســت
و در پایــان بــا تحلیــل خــاص در مــورد ماهیــت جنــگ تحمیلــی ،انقــاب اســامی و تجـ ّدد،
مطالــب خــود را بــه پایــان میرســاند.
برخی از مهمترین عناوین کتاب عبارتند از:
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جایــگاه غربشناســی در فلســفه تاریــخ ،انتخــاب دســتگاه فلســفی مناســب در مطالعــات
غربشناســی ،شــکلگیری دو جامعــه تاریخــی حــق و باطــل ،نقــد مبانــی و اصــول
بنیادیــن تمــدن غــرب ،هــدف و بایســتههای آن ،چــه زمانــی غربشناســی ضــروری مــی
شــود؟ ،تعییــن جایــگاه غربشناســی در برنامهریــزی اجتماعــی ،غربشناســی بــه مثابــه
دشمنشناســی ،چگونگــی غربشناســی ،مفاهیــم بنیادیــن در دهکــدهجهانــی،جهانــی
شــدن یــاجهانــی ســازی؟ ،هــدف ازجهانــی ســازی در نامـ ه روشــنفکران آمریکائــی ،هــدف
و آرمانهــای غربــی ،ارکان اساســی تمــدن غــرب ،حاصــل مدرنیتــه :تغییــر نظــام ارزشــی
جامعــه ،جایــگاه دیــن در آرمانشــه ِر غــرب؛ وضــع اســتراتژی کالن در میــان انقالبیــون ،بيــان
دیــدگاههــاي مدرنیتــه اســامی؛ اصــاح قرائــت دینــی ،متناســب بــا جریــان مدرنیتــه؛ ایجــاد
تمــدن اســامی؛ علــت شــکلگیری یــک تمــدن ضدمذهبــی در غــرب چیســت؟ ،نکت ـهای
پیرامــون قبــض و بســط شــریعت ،آیــا تمــدن غــرب مســیر تکامــل حقیقــی را خواهــد پیمود؟،
موضــع انقــاب اســامی در ارتبــاط بــا تکنولــوژی چيســت؟ ،پایــان غــرب ،جایــگاه جنــگ
تحمیلــی در فلســف ه تاریــخ ،نــگاه فلســفه تاریخــی امــام(ره) بــه جنــگ ،اســتراتژیهای نظامی
مؤمنیــن و کافریــن ،دســتاوردهای دفــاع مقــدس در عرصــه تمدنــی ،وضعیــت «کرامــت
انســانی و آزادی و حقــوق زنــان» در دنیــای متجــدد و...
درآمدی بر سیر تفکر معاصر
حممد مددپور
سوره مهر

ایــن نوشــتار روایتــی از تحــوالت مبانــی اندیش ـههای اجتماعــی و فلســفه سیاســی غــرب از
دوره رنســانس تــا عصــر منتســکیو (كــه عصرروشــنگری محســوب ميشــود) اســت؛ و بــه
ســیر روح بشــرمدارانهی تفکــر غــرب در ایــن قــرون پرداختــه اســت .در عصــر روشــنگری
ـتی تفکــر مــدرن بــه امــور مختلفــي همچــون علــم ،حقوق و
نگاهــی اومانیســتی و سکوالریسـ ِ
سیاســت باعــث شــده اســت كــه در انديشــههاي اجتماعــي و فلســفه سياســي غــرب تحوالت
ـی قــرون وســطائی در ایــن اندیش ـهها
بنيادينــي رخ دهــد .ایــن روایــت بــه زمینههــای دینـ ِ
ـمی اندیشـ ه اجتماعــی ،روح معنــوی ایــن دوره دینــی
رجــوع كــرده ،و برخــاف تاریخهــای رسـ ِ
را تائیــد میکنــد .دربــاره رنســانس و عصــر روشناندیشــی كــه بــه مثابــه ریشـههای تمــدن
جدیــد محســوب ميشــوند ،کتــب و مقــاالت متعــددی تألیــف شــده اســت؛ امــا کمتــر کتابــی
بــه ماهیــت رنســانس و عصــر روشناندیشــی پرداختــه اســت .کتــاب حاضــر درآمــدی بــر
مجموع ـ ه ســیر تفکــر معاصــر ایــران ،در جســتجوی بازاندیشــی مبــادی فرهنــگ غربــی از
منظــر حکمــت معنــوی و باطناندیشــی بــوده اســت ،تــا اينكــه بتوانــد تاریــخ را بــه اصالــت
ســابق خــود بازگردانــد.
نویســنده در ایــن نوشــتار بــه مبانــی تفکــر جدیــد و روح موجــود در علــوم انســانی جديــد
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كــه در ايــن دوران تدويــن شــده ،پرداختــه اســت؛ و مالحظاتــی در بــاب عصــر روشـنگري،
شــرح حــال و آثــار منتســکیو ،اوضــاع سیاســی -اجتماعــی آن و همچنيــن اوضــاع و احــوال
فکــری عصــر منتســکیو ،عصــر لوئــی پانزدهــم و بســط اســتبداد و پیدائــی زمینــه انقــاب در
آن پرداختــه اســت .در نهايــت نويســنده به شــرق ،اســام و ایــران در آثــار و تفکرات منتســکیو
اشــاراتي نمــوده اســت.
نويســنده در بخشــی از درآمــد کتــاب ميگويــد :تفکــر تکنیکــی ،تاریــخ غیباندیشــانه
و معــادی و تمثیلــی و روحانــی را از بیــن بــرده یــا پوشــانده اســت .از اینجــا مــورخ صرفــا
بــه ســاحت ناســوتی و دنیــوی تاریــخ توجــه کــرده اســت .امــا تفکــر و پارســائی در مقــام
آمادهگــری در جســتجوی انکشــاف و انفتــاح مجــدد حقیقــت و ســاحت قــدس اســت.
درباره دموکراسی
شهريار زرشناس
كتاب صبح
136صفحه

شــهریار زرشــناس در ایــن کتــاب معتقــد اســت انتقــاد از دموکراســی و پرســش از ماهیــت و
چیســتی آن و یــا ســخن گفتن دربــاره تناقضات و ایــرادات تئوریک آن ســابقهای دیرینــه دارد و
بــه یونــان باســتان و متفکرانــی چــون هراکلیتــوس ،ســقراط ،افالطــون و ارســطو بــر میگردد.
البتــه در عصــر جدیــد و دوران معاصــر نیــز متفکرانــی چــون رنهگنــون ،ویلفــردو پــاره تــو و
ســیرایت میلــز بودهانــد کــه تمامیــت و کلیــت دموکراســی را مــورد نقــادی جــدی قــرار
دادهانــد و البتــه دامنـ ه مشــکالت و پارادوکــسهــای تئوریــک مربــوط بــه ایــن مقولــه حتــی
بــه صفــوف طرفــداران دموکراســی بــه ویــژه لیبــرال دموکراتهــا نیــز کشــیده شــده اســت.
نویســنده محتــرم بــر ایــن بــاور اســت کــه ریشـ ه ایــن ســردرگمیهــا و گفتههــای متناقــض
و مخالفتهــای گســترده متفکــران بــزرگ و ژرفاندیــش ،در ضعفهــای تئوریــک ذاتــی
اندیشـ ه دموکراســی قــرار دارد .لــذا وی در طــول قســمتهای مختلــف ایــن کتــاب میکوشــد
تــا بــرای نقــد عالمانــه و بــه دور از تعصبــات دموکراســی ،ابتــدا بــه تعریــف دقیــق دموکراســی
پرداختــه و ســپس بــه بیــان دموکراســی کالســیک یونانــی و بســتر ســازان تئوریــک اندیشـه
دموکراســی اهتمــام ورزد و بــا بیــان ویژگیهــای دموکراســی مــدرن و سرمایهســاالری راهــی
بــرای رســیدن بــه مقصــود خــود کــه همانــا بیــان ایــرادات وارد بــر دموکراســی مــدرن اســت،
بــاز کنــد.
او در ادامــه بــه معرفــی چنــد چهــره تأثیرگذار اندیشـ ه دموکراســی مــدرن مانند اســپینوزا ،الک
و  ...میپــردازد و ســپس ایدئولوژیهــای مختلــف ماننــد لیبرالیســم ،سوسیالیســم رادیــکال و
 ...کــه ذیــل دموکراســی مــدرن هســتند را بیــان و نقــد میكنــد.
وی در انتهــای کتــاب خــود بــه بیــان ابعــاد مختلــف نظــام مردمســاالری دینــی پرداختــه و آن
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را عبــور از دموکراســی امانیســتی میدانــد و از ایــن رهگــذر بــه بیــان سرشــت قومــی جامعــه
مــا در تقابــل بــا غربزدگــی شــبه مــدرن معبــری بــاز میکنــد.
دربار ه غرب

رضا داوری اردکانی
هرمس

کتــاب پیــش رو جمعــی از مقــاالت و ســخنرانیهای اســتاد رضــا داوری اردکانــی اســت کــه
در رابطــه بــا غــرب،جهــان تجــدد و آثــار و نتایــج بســط تاریــخ غربــی آن نوشــته شــده اســت.
و در آن ســعی شــده اســت از خلــط میــان مطالــب فلســفی و تعلقــات سیاســی پرهیــز شــده
و تصــور مبهــم غــرب ،تــا انــدازهای روشــن شــده و ماهیــت غــرب بــه تفصیــل بیــان گــردد.
در ایــن نوشــتار مالحظاتــی در رابطـ ه چیســتي غــرب؟ و پاســخ بــه ســئواالتي از قبيــل اينكــه
در چــه شــرایطي امــکان شــناخت غــرب وجــود دارد؟ ،شــرق شناســی بــه چــه معنــا اســت؟،
غــرب چــه تأثيــري در بحــران هویــت در ایــران معاصــر داشــته اســت؟ ،در فلســف ه معاصــر
بــه چــه معانـياي پرداختــه شــده اســت؟ ،هنــر و زیبایــی در دوران تجــدد چــه معنايــي يافتــه
اســت؟ ،چــه نســبتي ميــان کانــت و تحقــق منورالفکــری وجــود دارد؟،جهانــی شــدن بــه چــه
معنــا اســت؟ ،وضعيــت تاریخــی و فرهنگــیجهــان کنونــی كــه از دســتاوردهای تاریــخ غــرب
محســوب ميشــود ،چگونــه اســت؟ و نظريهــي مرکــز و پیرامــون ،کــه در پاســخ بــه ايــن
پرســش اســت بــه چــه معنــا اســت؟ ،چیســتی گفتگــوی تمدنهــا و چگونگــی آن؟ ،تبــادل و
ن گفتگــو وجــود دارد؟ ،در
تهاجــم فرهنگــی بــه چــه معنــا اســت؟ ،آيــا میــان تمدنهــا امــکا 
مدرنیتــه و اندیشـ ه پســت مــدرن بــه چــه مفاهيمــي اشــاره ميشــود و در نهايــت بــه چرائــی
اندیشــیدن بــه غــرب اشــاره شــده اســت؛ نویســنده ،نتیجــه و جوهــر مقــاالت را در فصلــی بــه
عنــوان «چــرا بــه غــرب و دربــاره غــرب میاندیشــیم؟» آورده اســت ،کــه درک صحیحــی از
مقــاالت و نوشــتار ایجــاد مینمایــد .نویســنده بــا بیانــی ســاده و روان و شــرح واژگان مطروحه،
بــه خواننــده خــود قــدرت تفیهــم مطالــب را میبخشــد.
دنیای قشنگ نو
آلدوسهاکسلی
سعید محیدیان
نیلوفر

شــاهکار آلــدوسهاکســلی ،نویســنده انگلیســی (ف )1963بــه عقیــده اغلــب منتقــدان برترین
اثــر در زمینـ ه داســتان علمــی -تخیلــي اســت چنان کــه رمــان معــروف « »1984جــرج اورول
را در مرتب ـهای پائینتــر از آن ارزیابــی کر دهانــد.
«دنیــای قشــنگ نــو» داســتانی اســت بــا طنــزی بــس نیرومنــد ،کــه مترجــم کوشــیده اســت
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تــا ســرحد امــکان در نثــر ترجمــه حفــظ شــود .قضایــا از کارخانجــات معظم آدمســازی شــروع
میشــود بــا دســتگاههای کامــا خــودکار از مرحل ـ ه ســاخت نطفــه تــا تلقیــح و بارورســازی
آن ،قــرار دادن جنینهــای تــازه در درون بچ ـهدان ،و در مرحل ـ ه بعــد،تعلیــم دادنآنهــا در
عالــم خــواب از راه گــوش براســاس شرطیســازی نئوپــا واوفــی بدانگونــه کــه همــواره و
بیچــون وچــرا و بــرای تمــام عمــر ،چیــزی جــز آنچــه خواســت ســران کارخانجات آدمســازی
و سیاستهایشــان اقتضــامیکنــد از خــود بــروز ندهنــد.
«دنیــای قشــنگ نــو» از شــمار آرمانشــهرها (اوتوپیاهــا) اســت امــا اوتوپیــای منفــی و
بدبینانــه .بایــد آن را خوانــد تــا دریافــت کــه بشــر در چنیــن دنیــای کاذبــی چگونــه سرنوشــتی
خواهــد یافــت ،اگــر دســت روی دســت بگــذارد و تنهــا بــه پدیدههــای گولزننــده یــا
پســتانکوار موجــود دل خــوش دارد.هاکســلی در فانتــزی طنزآمیــز و تخیلــی خــود ،اختــراع
و ابــداع بســی چیزهــا را پیشبینــی کــرد ،کــه همگــی (بــه جــز بمــب اتمــی و انفجــار آن)
تحقــق یافتــه اســت .در تفکــر او بــه مایههایــی از آنارشیســم و بدبینــی بــه تمامــی اشــکال
موجــود حکومتــی نیــز برمیخوریــم.جهــان ســرمایهداری همانقــدر مــورد طعــن و نقــد و
طنــز اوســت کــه مارکسیســم .بــه نظــر میرســد بــه ویــژه در ســالهای پایانــی عمــر بــر اثــر
آشــنایی بیشــتر بــا فرهنــگ و اندیشــه شــرقی تــا حــدودی بــه آن متمایــل شــد تــا آنجــا کــه
بازگشــت بــه اصالتهــای آن را بتــوان یکــی از امیدهــای او بــه نجــات بشــریت سرگشــته
کنونــی دانســت .مطالعـ ه ایــن رمــان ژرف و دلنشــین را کــه ترجمــه آن نیــز در نهایــت دقــت
و اســتواری صــورت گرفتــه اســت بــه دوســتداران ادبیــات و هنــر و اندیشــه توصیــه میکنیــم.
دین ،مدرنیته و اصالحات

مصطفی مجالی
مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما

هــدف انقــاب اســامى بــه عنــوان پرچمــدار حرکــت پیامبــران الهــى علیهمالســام در ایــن
مقطــع از تاریــخ ،اصالحــات در دوران کنونــى اســت؛ دورانــى کــه دیــن جدیــد دنیــاى مــادى
(مدرنیتــه) ،بــا روح تمامیــت طلــب خــود ،در پــى هماهنــگ و همشــکل کــردن همـ ه شــئون
حیــات فــردى و اجتماعــى انســانهــا بــا اصــول و ویژگىهــاى خــاص و دلخــواه خویــش در
مقیــاس ملــى وجهانــى اســت.
انقــاب اســامى کــه از متــن اســام نــاب برخاســته اســت ،در میــان نابــاورى همـ ه نظریــه
پــردازان مــادى کــه گمــان کــرده بودنــد دیگــر دیــن در حیــات بشــرى مــرده اســت ،دیــن را
بــه صحنــه حیــات بشــرى بازگردانــد و مذهــب ،بــه عنــوان کانــون و هســت ه مولــد در نظــام
موازنــهجهانــى ظهــور کــرد و بــه مانعــى بــزرگ بر ســر راهجهانــى شــدن مدرنیته تبدیل شــد.
حــال پــس از شکســتن ایــن بــاور در ذهــن تمــامجهانیــان ،قــدم بعــدى انقــاب ،ارائــه طرحى
همــه جانبــه بــراى اصــاح همـ ه شــئون جامعــه بشــرى در مقابلــه بــا مدرنیتــه اســت .پــس
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در گام نخســت بایــد نســبت اصالحــات دینــى را بــا رونــدجهانــى مدرنیتــه مشــخص کــرد.
جامع ـ ه انســانى در طــول قرنهــاى متمــادى ،تحولهــاى گوناگونــى را پشــت ســر گذاشــته
کــه از مراحــل اولیــه اجتماعهــاى انســانى تــا جوامــع پیچیــده امــروزى ادامــه یافتــه اســت.
ایــن تغییــر و تحولهــا پــس از آغــاز رنســانس در مغــرب زمیــن ،شــتاب بیشــترى داشــته و
تمــام عرصههــاى جوامــع انســانى را در برگرفتــه اســت .مدرنیتــه بــه معنــاى تجــدد اســت و
بــا ویژگىهایــى همچــون پویایــى و نــو شــدن ،بــه دنبــال دســتیابى بــه اهدافــى ماننــد :آزادى
انســان ،توســعه و تســخیر طبیعــت اســت .مدرنیتــه بــراى رســیدن بــه ایــن اهــداف ،بــا سـ ّنت،
رکــود و عقبماندگــى در ســتیز اســت .بــه تعبیــر دیگــر ،مدرنیتــه بــه سـ ّنت و پیامدهــاى آن،
نگاهــى منتقدانــه دارد کــه از یــک ســرى اصــول و مبانــى همچــون :اومانیســم و سکوالریســم
برمىخیــزد و البتــه بــا آموزههــاى دینــى کامـ ً
ا در تضــاد اســت .بــر اســاس مبانــى مدرنیتــه،
انســان ،محــورجهــان بــه شــمار مــى رود .از ایــن رو ،بــراى رفــاه و توســعه خــود بایــد بتوانــد
از تمــام مواهــب طبیعــت بهرهمنــد گــردد .ایــن در حالــى اســت کــه بــر اســاس آموزههــاى
دینــى ،خداونــد ،محــورجهــان اســت و تمــام پدیدههــا از جملــه انســان بــراى رســیدن بــه
تکامــل بایــد بــه ســمت او در حرکــت باشــند.
روان شناسی مدرن و حقیقت فراموش شد ه انسان
شهريار زرشناس
كتاب صبح

ايــن کتــاب بــا اســتناد بــه الگوهــاي گوناگــون روانشناســي بــه ويــژه روانشناســي مــدرن،
بــه نقــد و بررســي نظريههــاي نويــن ايــن رشــته در ابعــاد گوناگــون پرداختــه اســت و ســعی
در بررســی و نقــد اجمالــی علــم روانشناســی از منظــر اســام و بعض ًا منتقــدان غربــی آن دارد.
نويســنده ايــن اثــر معتقــد اســت روانشناســي مــدرن همــان روانشناســي علمــي مــورد نظــر
پديدآورنــدگان آن اســت کــه ميتــوان آن را روانشناســي اومانيســتي نيــز ناميــد .اگرچــه از دل
سلســله تکاپوهــا و ســير تطــور آراي فلســفي پديــد آمــده اســت امــا از هنــگام پيدايــي ،خــود را
بــه عنــوان يکــي از شــعب علــوم انســاني مــدرن بــا روش شناســي علــوم تجربــي مطــرح کرد
و کوشــيد بــا بهرهگيــري بيــش از پيــش از روششناســي تجربــي ـ حســي و آزمايشــگاهي
و نيــز رويکــردي ک ّميانگارانــه و آمــاري خــود را در خانــواده علــوم تجربــي يــا علــوم مــدرن
جــاي دهــد.
مؤلــف کتــاب خــود را در پنــج فصــل ســامان داده اســت ،در فصــل اول ،بــا عنــوان «بیــان
اجمالــی بنیانهــای نظــری ،مفاهیــم اصلــی و شــاکل ه وجــودی روانشناســی مــدرن» کــه
نصــف حجــم کتــاب را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،بــه بیــان تاریخچ ـ ه مختصــری از
روانشناســی میپــردازد.
ســه فصــل بعــدی کتــاب بــه تبییــن و نقــد ســه رویکــرد عمــده روانشناســی در قــرن بیســتم
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اختصــاص دارد .در فصــل دوم بــا عنــوان «فرویدیســم و روانــکاوی» بــه بررســی زندگــی و
آرای روانشــناختی زیگمونــد فرویــد (پزشــک و اندیشــمند اتریشــی 1856ـ  )1939میپــردازد.
مکتــب دومــی کــه در ایــن کتــاب بررســی میشــود« ،رفتارگرایــی» اســت کــه فصــل ســوم
را شــکل میدهــد.
درفصــل چهــارم بــا عنــوان «دربــاره روانشناســی نیــروی ســوم» ســومین گرایــش مهــم در
روانشناســی امــروز غربــی را بــه چالــش میکشــد .در فصــل پنجــم بــا عنــوان «پیــش بــه
ســوی روانشناســی معنــوی» کــه در واقــع ،نتیجهگیــری کتــاب اســت شــهریار زرشــناس
بــا یــادآوری ناتوانــی مدرنیتــه و علــم مــدرن از درک حقیقــت وجــود عالــم و آدم ،بــه بیــان
گوشـهای از خصوصیــات انســان از منظــر اســام و ارائـ ه طــرح اولیـهای بــرای بنیــان نهــادن
روانشناســی دینــی بــا عنــوان پیشــنهادی «روانشناســی معنــوی» میپــردازد.
ه  5جلدي)
روايت تفكر ،فرهنگ و متدن از آغاز تا كنون(جمموع 
خانه فرهنگ و هنر سافيا
تدوين :معاونت مطالعات و حتقيقات سازمان ملي جوانان
نشر معارف

ـه پنــج جلــدی «روایــت تفکــر ،فرهنــگ و تمــدن» میکوشــد بــا روایــت تاریــخ،
مجموعـ 
تحلیــل و بررســی وقایــع ،بــه کشــف روابــط میــان پدیدههــا و کلیــات بپــردازد و بــرای
سادهترشــدن فرآینــد دســتیابی بــه ایــن هــدف ،از عکــس ،طــرح و جدولهــای گوناگــون
مــدد میجویــد .بــراي محصــور نمانــدن در ادبيــات و انديشـ ه غربــي ،ناگزيــر بايــد بــه ادبيــات
اســامي پنــاه بــرد ،در حاليكــه امــروزه تمــدن غــرب كــه حاصــل فرهنــگ و انديشـ ه مغــرب
زميــن اســت در تــار و پــود زندگــي مــا تنيــده شــده و الزم اســت كــه بــا شــناخت فرهنــگ و
انديشـ ه غربــي و نحــوه شــكلگيري آن و تأثيــري كــه ايــن انديشــه ،فرهنــگ و تمــدن بــر
زندگــي و تاريــخ معاصــر مــا نهــاده اســت ،بــه راهــكار مناســب بــراي تعييــن نســبت خــود بــا
غــرب و بــه دنبــال آن قطــع كامــل وابســتگي جامعــه ايرانــي -اســامي بــه آن حــوزه تمدنــي
و تــاش بــراي برپایــي تمــدن مــورد نظــر انقــاب اســامي دســت يابيــم.
همانطــوري كــه در مقدمــه جلــد اول كتــاب اشــاره شــده اســت ،در ايــن كتــاب خواننــده
بــا امــوري برخــورد ميكنــد كــه بــا مشــهورات زمانــه متفــاوت اســت و يــا در برخــي مــوارد
بــا نقايــص و تعارضهايــي كــه بــا انديشـ ه نــاب اســامي دارد؛ هماننــد مســأل ه جمعيــت در
فصــل تكثيــر انســان در جلــد پنجــم ،كــه تفكــر حاضــر بــا نــگاه موجــود در تفكــر اســامي
و فرمايشــات مقــام معظــم رهبــري همخوانــي نــدارد .بنابرايــن الزم اســت خواننــده بــا دقــت
بيشــتري مطالــب را پيگيــري كنــد ولــي ايــن مجموعــه بــه خاطــر موجــز بــودن ،بيــان ســاده
و روشــن آن ،خالصــه و چكيــده بــودن ايــن اثــر از انديشــه و رويكــرد انتقــادي بــه غــرب ،در
كتابچ ـ ه غربشناســي آورده شــده اســت.
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روايــت تفكــر ،فرهنــگ و متــدن از آغــاز تــا كنــون؛ جلــد اول :آســمان بــه زمــن
الصــاق شــد ،از آغــاز تــا پايــان قــرون وســطي
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144صفحه

ايــن نوشــتار ارائـ ه تحليلــي كلــي از تاريــخ بشــر تــا زمان رســيدن بــه عصر مدرن اســت .نويســنده
در نظــر دارد تــا بــه مخاطبــان خــود اينگونــه القاءكنــد كــه وضعيــت موجــود بشــر تنهــا شــكل
زندگــي نيســت؛ زيـرا انســانها هميشــه اينطــور زندگــي نميكردهانــد و فرهنــگ ،ديــن ،هنــر،
ادبيــات ،اقتصــاد ،سياســت و نهادهــاي آموزشــي بشــر هميشــه بــه ايــن صــورت نبــوده اســت.
وي تــاش كــرده اســت ســير تغييــر تفكــر ،فرهنــگ و سـرانجام تمــدن را در هــر دوره تاريخــي
نســبت بــه دوره قبــل بررســي كنــد .نگارنــده بــر اســاس تحقيقــات خــود در ايــن اثــر بــر ايــن باور
اســت كــه شــيوه فعلــي زندگــي بشــر غربــي كــه عموميــت نيــز پيـدا كــرده اســت ،بيشــتر از صد
ســال ســابقه نـدارد .ایــن کتــاب بــا هــدف تبییــن صحیحــی از تاریــخ تمــدن بشــری و پاســخ بــه
ســئواالتي همچــون ايــن مـوارد كــه تمــدن چيســت؟ ،چـرا و چگونــه آغــاز شــد؟ ،چـرا و چگونــه
نابــود ميگــردد؟ ،چـرا انســانها در قالــب تمــدن زندگــي كــرده انــد؟ ،انســانهاي امــروز از نحــوه
نشــو و نمــا و نابــودي تمدنهــاي ديگــر چــه ميتواننــد بياموزنــد؟ ،تمدنهــاي گذشــته بــه زندگــي
امــروز مــا چــه ربطــي دارد؟ مجموعـ ه حاضــر به طــور کلی بـرای اســتفاده اقشــار گوناگــون اجتماع
بــه ویــژه مســووالن ،صاحبنظـران ،پژوهشــگران و کارشناســان فعــال در حــوزه جوانــان ،تهیــه و
تدویــن شــده اســت .در ايــن نوشــتار ســعي شــده اســت بــا نگاهــي منصفانــه ســير تغييــر تفكــر،
فرهنــگ و سـرانجام تمــدن را در هــر دوره تاريخــي نســبت بــه دوره قبل بررســي نمــوده و ثمرهي
نگاههــاي مختلــف را در رفتارهــاي فرهنگــي و تمــدن ســازآنهــا را پيگيــري كــرده و نشــاندهد.
تمدنهــای مهــم مشــرق زمیــن ،ویژگیهــای مشــترک تمدنهــای مشــرق زمیــن ،فلســفه،
جنــگ بــا ایـران ،میــاد مســیح ،اپیکوریهــا ،راه و راهســازی ،آغــاز انحطــاط ،جمهــوری رومــی،
از مســیحیت تــا تمــدن مســیحی ،دیــن و کلیســا ،جنگهــای صلیبــی ،معمــاری و موســیقی از
موضوعــات ایــن کتــاب بهشــمار میرونــد.
روايــت تفكــر ،فرهنــگ و متــدن از آغــاز تــا كنــون؛ جلــد دوم :دوبــاره به آســمان
نــگاه كــن ،از ظهــور اســام تــا متــدن اســامي
گردآورنده :خانه فرهنگ و هنر سافيا
معاونت مطالعات و حتقيقات سازمان ملي جوانان
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نوشــتار شــامل يادداشــتهايي دربــاره وضعيــت تمــدن اســام از آغــاز تــا كنــون اســت.
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نگارنــده در نظــر دارد در ايــن اثــر ،شــرايط و زمينههــاي ظهــور تمــدن اســام و داليــل افــول
و همچنيــن عوامــل ظهــور مجــدد آن در عصــر كنونــي را بررســي و تبييــن نمايــد .وي در
ابتــدا بــه صــورت گــذرا بــه موضوعاتــي چــون قابليتهــاي فرهنــگ و آموزههــاي اســامي
در جهــت تمدنســازي اشــاره كــرده و ســپس وضعيــت امويــان و عباســيان را در اينبــاره
بررســي كــرده اســت .او در ادامــه ايــران اســامي را محــور قــرار داده و بــا طــرح مباحثــي
پيرامــون خاندانهــاي گوناگــون ايرانــي و سلســلههاي مختلــف پادشــاهي ايــران و ُتــرك بــه
زمينههــاي افــول تمــدن اســامي اشــاره كــرده اســت .ادامــه مباحــث بــه دوران افــول تمــدن
اســامي اختصــاص يافتــه اســت .پايانبخــش آن نيــز ظهــور دوبــاره تمــدن اســام در پــي
اهتمــام مســلمانان در بــروز وجــوه تمدنــي ميباشــد.این اثــر روایتــی اســت از فرهنــگ و تمدن
اســامی کــه بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر دینــی و تاریخــی بــه تبییــن رونــد شــکلگیری
و توســع ه تمــدن اســامی از زمــان بعثــت رســول گرامــی (ص) تاکنــون پرداختــه اســت.
ایــن اثــر در پنــج بخــش حــاوی مباحثــی نظیــر پیدایــش جامعــه اســامی ،خالفــت امویــان،
خاندانهــای ایرانــی ،سلســلههای تــرک ،جریانهــای فکــریجهــان اســام ،دانــش و نظــام
علمــی در تمــدن اســامی ،ملوکالطوایفــی تیموریــان ،زوال تمــدن اســامی ،هنــر و ادبیــات
اســامی ،ظهــور دوبــاره تمــدن اســامی و فرهنــگ دوره صفــوی جمــع آوري شــده اســت.
روايــت تفكــر ،فرهنــگ و متــدن از آغــاز تــا كنــون /جلــد ســوم« :مــن» بــه
قــدرت رســيد ،از رنســانس تــا روشــنگري
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ايــن نوشــتار تحليلــي از جريــان تفكــر ،تمــدن و فرهنــگ درجهــان غــرب از زمــان رنســانس
علمــي تــا عصــر كنونــي اســت .در ايــن اثــر ابتــدا اوضــاع ديــن و فرهنــگ در اروپــا و محوريــت
كليســا در تصميمگيريهــاي سياســي و اجتماعــي مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفتــه و ســپس
وضعيــت سياســت در كشــورهايي ماننــد اســپانيا ،آمريــكا ،انگلســتان ،هلنــد ،فرانســه ،آلمــان و
روســيه از زمــان رنســانس تــا ابتــداي قــرن بيســت و يكــم مــورد تحليــل قــرار گرفتــه اســت.
در هميــن رابطــه نويســنده بــه وقــوع انقــاب علمــي و صنعتــي در اروپــا و آثــار آن اشــاره كــرده
و ايجــاد تحــوالت گســترده اقتصــادي در غــرب بيــن ســالهاي  1700تــا  1800ميــادي و
همچنيــن گســترش فكــر و فلســفه در ايــن دوران را مــورد تجزيــه و تحليل قــرار داده اســت .وي
تعامــل هنــر بــا علــم و فرهنــگ ،رابطــه بيــن ديــن و كليســا ،توســعه مــدارس و مكاتب فلســفي
در غــرب را در طــي ســدههاي اخيــر مــورد بحــث قــرار داده و ابعــاد مختلــف ايــن موضــوع
را بررســي نمــوده اســت .ایــن کتــاب بــا تشــریح آغــاز رنســانس ،بــه تبییــن چگونگــی فاصلــه
گرفتــن دنیــای غــرب از فضــای دیــن و کلیســا میپــردازد و نشــان میدهــد چگونــه کلیســا
منیتهــای
قــدرت خــود را از دســت میدهــد و بــا جدایــی از ایمــان و اندیشــههای خــدا محــورّ ،
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انســانی غلبــه میابــد تــا زمانــی کــه عصــر انقالبهــا فــرا میرســد .اقتصاد رنسانســی و کشــف
آمریــکا ،دیــن و کلیســا ،هنــر و ادبیــات ،هنــر و فرهنــگ ،اقتصــاد و صنعــت ،آغــاز دوران جدیــد،
نقاشــی و نگارگــری ،اندیشــههای ماکیاولــی ،سیاســت در رنســانس ،فرهنــگ و اندیشــه ،از
موضوعــات و عنوانهــای فرعــی ایــن نوشــتار بــه شــمار میرونــد.
روايــت تفكــر ،فرهنــگ و متــدن از آغــاز تــا كنــون /جلــد چهــارم :ايــن عصــر
قرمــز اســت :از مدرنيتــه تــا جنــگجهــاين دوم
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محتـوای کتــاب حاضــر ،بررســي اوضــاع فرهنگــي ،اقتصادي ،سياســي و اجتماعــي ايـران وجهان
تــا قبــل از پيــروزي انقــاب اســامي در ايـران اســت .در ايــن نوشــتار با توجــه به تحــوالت زيادي
كــه پــس از انقــاب صنعتــي در غــرب و بــه پيــروي از آن در ســاير كشــورهاي دنيــا به ويــژه ايران
بــه وجــود آمــده اســت ،مهمتريــن تحــوالت صــورت گرفتــه در عرصههــاي سياســي ،اجتماعــي،
اقتصــادي و فرهنگــي در ايـران وجهــان پــس از جنــگجهانــي دوم مورد تجزيــه و تحليل اجمالي
قـرار گرفتــه اســت .نويســنده بــه ظهور امپرياليســم بــه رهبــري آمريــكا و همچنين ظهــور اقتصاد
و صنعــت قــوي در غــرب اشــاره كــرده و ايــن موضــوع را عامــل بســياري از تحــوالت صــورت
گرفتــه در ايـران پــس از دوران قاجاريــه دانســته و اوضــاع كشــورهاي مختلــف را بيــن دو جنــگ
جهانــي اول و دوم بــا هــم مقايســه كــرده اســت .در هميــن رابطــه وي بــه اوضــاع سياســي و
اجتماعــي مــردم ايـران بــه ويــژه ظهــور روشــنفكري در عصــر قاجاريــه اشــاره كــرده و تحليلــي از
مشــروطيت و آثــار سياســي ،اجتماعــي و فرهنگــي آن ارائــه نموده اســت.این کتاب با بررســی وقایع
جنــگجهانــی دوم ،بــه تشــریح وضعیــت داخلــی ایـران و روابــط آن بــا دیگــر کشــورهای دنیــا
پرداختــه و رخدادهــایجهــان در فاصلــه دو جنــگجهانــی قــرن بیســتم را تبییــن کــرده اســت .از
موضوعــات ایــن کتــاب میتـوان بــه مباحثــی چــون اقتصــاد آمریــکا ،اســتعمارگران پیــر ،انقــاب
روســیه ،فلســطین ،علــوم طبیعــی ،اوضــاع داخلــی ایـران بعــد از معاهــده دوم ،ایـران و روســیه در
فاصل ـ ه دو جنــگ ،ظهــور روشــنفکری در ای ـران ،شــروع داســتان مشــروطهخواهی ،تالشهــای
شــاه مخلــوع ،نجــات مشــروطه و ایـران بعــد از مشــروطه اشــاره کــرد.
روايــت تفكــر ،فرهنــگ و متــدن از آغــاز تــا كنــون /در جهــت عكــس حركــت
ه فرهنــگ و هنر ســافيا
كــن :از اعرتاضهــاي مــدرن تــا كنون/گردآورنــده :خانـ 
تدوين :معاونت مطالعات و حتقيقات سازمان ملي جوانان
نشر معارف

بررســي رويكردهــاي فرهنگــي ،اقتصــادي ،سياســي و اجتماعــي ايــران از عصــر پهلــوي تــا
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پــس از پيــروزي انقــاب اســامي موضــوع کتــاب حاضــر اســت .در ايــن اثــر ابتــدا تحليلــي از
رويدادهــاي سياســي و اجتماعــي ايــران و اوضــاع فكــري و فرهنگــي مــردم در دوران حكومت
پهلــوي اول و پــس از جريــان مشــروطيت ارائــه شــده و ســپس ظهــور پديــده مدرنيســم بعــد
از جنــگجهانــي دوم و تأثيــرات ايــن پديــده بــر ايــران مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار گرفتــه
اســت .در هميــن زمينــه نويســنده بــه ظهــور امپرياليســم بــه رهبــري آمريــكا و دروان جنــگ
ســرد اشــاره كــرده و تحوالتــي كــه درجهــان پــس از جنــگجهانــي دوم در اروپــا و مشــرق
زميــن صــورت گرفتــه را مــورد تحليــل قــرار داده اســت .در هميــن زمينــه وي بــه تغييراتــي
در زمينـ ه فرهنــگ ،ديــن و مذهــب ،آمــوزش ،صنعــت و تكنولــوژي ،هنــر و رســانه و مســايل
فرهنگــي در دنيــا و ايــران تــا قبــل از پيــروزي انقــاب اســامي اشــاره كــرده و ايــن امــور را
بــا دوران بعــد از انقــاب مقايســه نمــوده اســت.
ایــن کتــاب بــا تبییــن جریانهــای مهــم سیاســی و تقســیمجهــان بــه دســت دو ابرقــدرت
بــزرگ دنیــا ،نشــان میدهــد راه پیــروزی ،حرکــت در مســیر قدرتهــای بــزرگجهانــی
نیســت و چگونــه کشــوری میتوانــد بــا «نــه گفتــن» بــه ایــن قدرتهــا ،اســتقالل و ســیادت
خــود را بازیابــد .از مشــروطه تــا جمهــوری رضاخــان ،ظهــور امپریالیســم آمریــکا ،جنــگ ســرد
و دکتریــن ترومــن ،حکومتهــای کودتــا ،دیــن و کلیســا ،تربیــت رســانهها ،مســیحیت
صهیونیســتی ،مســیح بازمصلــوب ،ادبیــات و رمــان؛ فــرار بــه تخیــل ،جنبــش اســامی ،نفــت،
تبعیــد امــام ،تئوریهــای اصالحــی در ایــران ،نخسـتوزیری بختیــار و انفجــار نــور از مباحــث
ایــن نوشــتار بــه شــمار مـیرود.
رویارویی غرب معاصر باجهان اسالم

ابراهيم متقي
پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسالمي

نویســنده ایــن کتــاب تــاش کــرده تــا بــا نــگارش فصــول چهارگان ـ ه کتــاب ،مهمتریــن
ویژگیهــای ذاتــی تمــدن غــرب را تعییــن و راهکارهــای رویارویــیجهــان اســام بــا ایــن
تمــدن را ارائــه دهــد.
عنــوان فصــل اول کتــاب «بررســی مبانــی فرهنگــی و هنجــاری غــرب معاصــر» اســت.
فصــل دوم بــا نــام «اســتراتژیجهــان غــرب در برخــورد بــاجهــان اســام» تدویــن یافتــه و
«شــاخصها و عناصــر تشــکیل دهنــده اســام سیاســی» عنــوان فصــل ســوم اســت و عنــوان
فصــل پایانــی هــم «ســازوکار و فراینــد مقاومــت اســام سیاســی در برابــر تهدیــدات غــرب»
اســت.
نویســنده در معرفــی کتابــش گفتــه اســت« :كتــاب «رویارویــی غرب معاصــر باجهان اســام»
كاری اســت كــه در قالــب یــک طــرح پژوهشــی بــرای پژوهشــكده ی فرهنــگ و اندیشــهی
اســامی تنظیــم گردیــد .زمانــی کــه ایــن كار انجــام شــد مهمتریــن گفتمــان حــوزه روابــط
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بیــن الملــل بــر محــور «جــدال» قــرار داشــت؛ یعنــی نشــانههایی از جــدال همهجانبــه از
ســوی آمریــكا وجهــان غــرب در مواجهــه بــا كشــورهای اســامی و ایــران مشــاهده میشــد.
لــذا كار مــا بــا ایــن پرســش آغــاز شــد كــه آیــا ایــن فضــای موجــود ،ماهیتــی گفتمانــی دارد
ـی برخــی از
یــا ماهیتــی ســاختاری و یــا اینكــه فراینــدی اســت کــه نتیج ـ ه تعامــل تعارضـ ِ
كشــورها بــا برخــی دیگــر از كشورهاســت؟
در مطالعاتــی كــه مــن بــه انجــام رســاندم بــه ایــن جمعبنــدی رســیدم كــه تضادهــای موجــود
صرفـ ًا ماهیــت گفتمانــی نــدارد؛ بلكــه ســه ســطح تعــارض یعنی«ســطح گفتمانــی»« ،ســطح
ســاختاری نظــام بیــن الملــل» و «ســطح تعامــل تعــارض ذاتــی برخــی کشــورها بــا برخــی
دیگــر » اســت کــه بــه صــورت متراكــم در ایــن میــان قابــل مشــاهده اســت .مــن بــرای
اینكــه بحــث را دقیقتــر تنظیــم كنــم ،مبانــی فرهنگــی و هنجــاری غــرب معاصــر را مــورد
بررســی عمومــی قــرار دادم و متوجــه شــدم كــه شــش مشــخصه در ارتبــاط بــا نشــانههای
ذاتــی تمــدن غــرب معاصــر وجــود دارد کــه همگــی ماهیــت تعارضــی بــا جمهــوری اســامی
ایــران وجهــان اســام دارنــد.
ظهور و سقوط مدرن
سيد محيد موالنا
كتاب صبح

پروفســور حميــد موالنــا اســتاد روابــط بيــن الملــل ،موســس و رئیــس بخــش مطالعــات برنامه
عالــي ارتباطــاتجهانــي در دانشــگاه آمريكــن واشــنگتن (آمريكا) اســت.
پروفســور موالنــا چنديــن ســال رياســت جامعـ ه بيــن المللــي پژوهــش درعلــوم ارتباطــات و
رســانههــا را بــه عهــده داشــته واكنــون رئیــس افتخــاري ايــن ســازمانجهانــي ميباشــد.
ایــن کتــاب مجموعــه مقــاالت پروفســور موالنــا در ده ـ ه  70بــوده کــه در روزنام ـ ه کیهــان
وقــت چــاپ میشــد .البتــه کتــاب حاضــر تمامــا مقــاالت ایشــان نیســت ،بلکــه گلچینــی از
مقــاالت در ایــن کتــاب جمــع آوری شــده کــه دارای چهــار ســرفصل کلــی در موضوعــات زیــر
اســت.1 :غربشناســی .2توســعه .3تمــدن آمریــکا .4رســانههــا
از منظــر نویســنده ،غربشناســی در ایــران چهــار دوره را پشــت ســر نهــاده اســت کــه
عبارتانــد از :دوره شــیفتگی ،دوره فریفتگــی ،دوره بازندگــی یــا خودباختگــی و دوره بازنگــری.
دورهای اســت کــه مــا هماکنــون در آن بــه ســر میبریــم .از ایــن رو ،بــه
دوره بازنگــری ،
جــای شــیفتگی و فریفتگــی و خودباختگــی بایــد بــه ارزیابــی غربشناســی و غربپرســتی
و غربســتایی بنشــینیم .نویســنده میکوشــد در آغــاز کتــاب ،اشــتباه دکارت و چگونگــی
جدایــی ســوژه و اثــر را تحلیــل نمــوده ،ســپس افســان ه جامعــه مدنــی ،اســتکبار و بردگــی
فرهنگــی و معمــای «گات و دکتریــن تجــارت آزاد» را ارزیابــیمیکنــد .وی در بخــش
دوم مبحــث توســعه ،در بخــش ســوم ابعــاد تمــدن آمریــکا و در بخــش چهــارم رســانههای
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تبلیغاتــی و اطالعاتــی و انگیزههــای پیــدا و پنهــانآنهــا را عیــانمیکنــد .افــزون بــر آن،
نویســنده بــر آن اســت آرای متفکرانــی ماننــد «دکارت»« ،دوتوکویــل» و «الک» را در پیونــد
بــا جامع ـ ه مدنــی و توســعه و سکوالریســم ارزیابــی کنــد.
در خصــوص ایــن کتــاب بایــد گفــت اگــر از برخــی آمارهــا کــه قدیمــی شــدهاند بگذریــم،
هنــوز هــم کتــاب حرفهــای جدیــدی دارد کــه ارزش شــنیدن را دارنــد؛ بــه ویژه اندیشـههایی
کــه متاســفانه میــدان بــهآنهــا داده نشــد .عمــق نــگاه و تیزبینــی نویســنده در آن ســالها
حاکــی از آیندهنگــری ایشــان داشــت کــه امــروزه ،بهتــر فهمیــده و درک مــی شــود.
علل تزلزل متدن غرب
نویسنده اصغر طاهرزاده
انتشارات املیزان

تمــدن غــرب بــر اســاس ایــن رویکــرد نویــن نســبت بــه مســئلهی خداونــد در رنســانس بــه
وجــود آمــد کــه بشــر مــدرن تصمیــم گرفــت کــه خداونــد را فــارغ از اینکــه خالــق بدانــد
یــا ندانــد در مســئلهی ربوبیــت و قانونگــذاری و تعریــف ســعادت و آنچــه کــه مایـ ه نیــل بــه
آن ســعادت اســت ،دخالــت ندهــد و خــودش بــا عقــل خودبنیــاد منفــک از وحــی بــه ربوبیــت
و قانونگــذاری و تفســیر ســعادت و راههــای نیــل بــه آن دســت بزنــد و ماحصــل ایــن شــده
اســت تمــدن مــدرن بــا تمــام مظاهــر و ارکان آنکــه میشــود نظــم نویــنجهانــی ،فرهنــگ و
تم ّدنــی کــه تمــام فرهنگهــای خُ ــرد و کالن عالــم را در خــود هضــم کــرده اســت و معیارهــا
و ارزشهــای خــود را بــرآنهــا تحمیــل کــرده اســت.
کتــاب در یــک جملــه بنــا دارد تــا دالیــل متقــن تزلــزل ایــن تمـ ّدن را ارائــه دهــد و در ضمــن
آن بــه ســواالتی از ایــن دســت پاســخ گویــد:
ريش ـههاي فكــري تكذيــب نبــوت چــه چيــز بــوده اســت؟ معنــاي شــغل در تمــدن
جديــد چيســت؟ تضــاد تمــدن غربــي بــا حقايــق قدســي در چـ ه چيــزي اســت؟ تفــاوت
علــم غربــي بــا علــم حقيقــي چيســت؟ راز گســترش دنيــاي مــدرن در چه چيزي اســت؟
دموكراســي غربــي بــه چــه معنــا اســت؟ محدوديــت دانــش مــدرن تــا کجاســت و ایــن
حــد از دانــش پاســخگوی چــه حــدی از نیازهــای حقیقــی انســان اســت؟ خاســتگاه
پديدهــي تبليغــات در عصــر جديــد چيســت؟ بهتریــن موضــع در مقابــل فرهنــگ غــرب
چــه چيــزي اســت؟ هنــر مــدرن و شــهرتطلبي ،فرهنــگ غربــي و ســطحي كــردن
حقايــق ،چــه نيــازي بــه نقــد فرهنــگ تكنولــوژي اســت؟ علــت انفعــال مــا در برابــر
تمــدن غربــي چــه چيــز اســت؟ در تضــاد تمــدن غربــي بــا حقايــق قدســي ،آيــا گزينــش
تكنول وــژي ممكــن اســت؟ آثــار ناپايــداري تمــدن غربــي در كجــا هويــدا شــده اســت؟
راه نجــات و بــرون رفــت از شــرايط فعلــي انقــاب اســامي و تفــاوت علــم غربــي بــا
علــم دينــي در چــه چيــزي اســت؟
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غرب زدگی

جالل آل محد
جميد

دیــدگاه جــال آلاحمــد دربــاره غربزدگــی را شــاید بتــوان برجســتهترین نمــود اندیشــ ه
اجتماعــی او دانســت .جــال در ایــران بیــش از همــه بــا کتــاب «غربزدگــی» خــود معــروف
شــد و ایــن کتــاب از جملــه کتابهــای بحثبرانگیــز در چنــد دهـ ه اخیــر شــد .نــگاه جــال
بــه غــرب عمومــا آسیبشــناختی اســت و از منظــر ورود غــرب بــه ایــران و آســیبهایی کــه
ایــران از آن نصیـباش شــده اســت ،بــه تحلیــل ایــن مســأله میپــردازد .جــال عمومــا غــرب
را در ایــن کتــاب از منظــر اقتصــادی معرفــی میکنــد .یعنــی شــامل همـ ه ممالکــی اســت کــه
قادرنــد بــه کمــک ماشــین مــواد خــام را بــه صــورت پیچیدهتــری درآورنــد و همچــون کاالیی
بــه بــازار عرضــه کننــد .او بــر ایــن اســاس دنیــا را بــه دو دســته ســازنده و مصرفکننــده
ماشــین تقســیم میکنــد .میتــوان گفــت دریچـ ه نــگاه آلاحمــد بــه غــرب بیــش از آنکــه از
مبــادی هستیشــناختی ،معرفتشــناختی و ارزششــناختی غــرب باشــد از دریچـ ه توجــه بــه
تبعــات غــرب اســت .بــه تعبیــر دیگــر جــال بیشــتر متوجــه مدرنیزاســیون اســت تــا مدرنیته.
از همیــن جاســت کــه مفهــوم غربزدگــی شــکل میگیــرد :غــرب پیشــرفت ه مــدرن ،ســازنده
ماشــین اســت و شــرق عقبمانــده ســنتی مصــرف کننــده ماشــین ،امــا ماشــین تنهــا یــک
ـیله صــرف نیســت بلکــه از خــود اقتضائاتــی دارد .حــرف اصلــی جــال ایــن اســت کــه
وسـ 
مــا نتوانســتیم شــخصیت فرهنگی-تاریخــی خودمــان را در قبــال ماشــین و هجــوم جبریاش
حفــظ کنیــم؛ مــا در مقابــل غــرب مضمحــل شــدهایم .جــال در تــاش بــرای حفــظ هویــت
فرهنگــی ایرانیــان در قبــال هجــوم ماشــین اســت و نمیخواهــد ســنتهای اجتماعــی قربانــی
ماشــین و ماشــینیزم شــوند.
در مجمــوع میتــوان گفــت آلاحمــد غربســتیز نیســت بلکــه غــربزده ســتیز اســت .بــه نظر
او غربزدگــی عارضـهای اســت کــه از بیــرون آمــده و در محیطــی آمــاده بــرای بیمــاری رشــد
کــرده اســت .بــه نظــر او مــا بایــد شــخصیت فرهنگی-تاریخــی خودمــان را در قبــال هجــوم
ماشــین حفــظ کنیــم و دچــار خودباختگــی فرهنگی نشــویم.
غربشناسی

بنیاد تاریخی فرهنگی خانه مشروطیت اصفهان
آرما

کتــاب «غربشناســی» شــامل ده مقالــه از رضــا داوری اردکانــی ،کریــم
مجتهــدی ،اصغــر طاهــرزاده ،موســی نجفــی ،محمــد مددپــور و ســید مرتضــی
آوینــی اســت کــه در آن بــه مباحــث پیرامــون غــرب پرداختــه شــده اســت.
کتــاب پیــش رو بــه رویکــرد دوم اشــاره دارد و غــرب را بــه عنــوان یــک تمــدن و کلیتــی
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کــه امــروزه مــا بــا آن مواجــه هســتیم ،در نظــر گرفتــه ،پیرامــون آن بحــث میکنــد.
دو مقالـ ه اول از شــهید ســیدمرتضی آوینــی بــا نامهــای «بهشــت زمینــی» و «آخریــن رنــج
دوران» بــه بیــان صــورت مســئله میپــردازد و وضعیــت فعلــی بشــر را ترســیم مینمایــد.
در ایــن دو نوشــتار ،آوینــی بــا دیــدی نقادانــه در مــورد تمــدن غــرب و پایــان آن ســخن
میگویــد .مقالــ ه ســوم و چهــارم در مــورد شــناخت «غــرب» در آثــار و اندیشــههای
فیلســوف معاصــر ،دکتــر رضــا داوری اردکانــی اســت .پــس از شــناخت غــرب ،پرســش از
غــرب صــورت میگیــرد و در مقــاالت پنجــم و ششــم ،مرحــوم دکتــر مددپــور و دکتــر
موســی نجفــی ،کلیــت غــرب را مــورد پرســش قــرار میدهنــد .مددپــور بــا پیــش کشــیدن
مبحــث «نیســت انــگاری» از چالــش اساســی غــرب صحبــت میکنــد و نجفــی بــا مطــرح
کــردن بحــث بیــداری اســامی ،گام اول ایــن مســیر را پرســش از جوهــر غــرب میدانــد.
در ادامــه مقال ـ ه «از غربزدگــی تــا غربشناســی» از کریــم مجتهــدی ،نحــوه ورود غــرب
بــه ایــران مــورد واکاویــی قــرار میگیــرد و داوری در مقالــه «صــد ســال ســرگردانی در راه
تجــدد و تجددمابــی» تاکیــد میکنــد کــه تکلیــف خــود را بــا تجــدد روشــن نکردهایــم.
در مقالــ ه نهــم ،طاهــرزاده نگاهــی بــه عبــور از مدرنیتــه دارد و پیــش از ارائــ ه راهکارهــا
از ضــرورت «خودآگاهــی» صحبــت میکنــد .در مقالــ ه پایانــی نیــز شــهید آوینــی
از لــزوم یــک انقــابجهانــی علیــه تمــدن مــدرن ســخن میگویــد و انقــاب
اســامی ایــران را آغــازی بــر یــک پایــان میدانــد کــه در نهایــت بــا ظهــور
حضــرت مهــدی (عــج) دوران شــکوفایی فطــرت توحیــدی انســان آغــاز میشــود.
غربشناســی :ســیری در حتــوالت فرهنگــی ـ سیاســی غــرب از یونــان باســتان تــا
پایان هــزاره دوم
سید امحد رهنمایی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام مخینی(ره)

«غربشناســی» مشــتمل بــر مباحثــی در بــاب تحــوالت فرهنگــی ـ سیاســی غــرب از یونــان
باســتان تــا پایــان هــزاره دوم اســت كــه در پنــج فصــل فراهــم آمــده اســت .نگارنــده ذیــل هر
فصــل ضمــن معرفــی آرا و اندیشــههای گوناگــون هــر دوره ،مهمتریــن مكاتــب آن را بررســی
و ارزیابــی مینمایــد .فصــل نخســت شــرحی اســت از عصــر تاثیرپذیــری از تمدنهــای
شــرقی و ظهــور و تكویــن مبانــی اندیشــههای غــرب در دوره پیــش از قــرون وســطا .فصــل
دوم بــه تشــریح ویژگیهــای عصــر جاهلیــت فرهنگــی ـ سیاســی غــرب یعنــی قــرون وســطا
اختصــاص دارد .در فصــل ســوم مهمتریــن دوره غــرب ،یعنــی دوره رنســانس كــه عصــر
اصالحطلبــی ،بازیابــی و بازســازی اندیشــهها برمبنــای ب ـیارزش كــردن دیــن اســتوار بــود،
بررســی میشــود .فصــل چهــارم بــه مدرنیســم بــه عنــوان گریــز شــتابان از مذهــب و معنویت
و انســان جــدای از عقیــده و ایمــان و فصــل پنجــم بــه پستمدرنیســم (فراســوی نوگرایــی)
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بــه عنــوان عصــر تنگناهــای فکــری و واماندگــی اندیشـههای معرفــت شــناختی میپــردازد.
کتــاب در پایــان بــه یــک بخــش جمعبنــدی و نتیجهگیــری میرســد کــه در آن مباحثــی چون
تمــدن و توحــش غــرب ،تاثیــر تمــدن اســامی بــر تمــدن غــرب ،بــای تمدنــی کــه تحــت
نظــارت دیــن و معنویــت نباشــد ،جنبــش اصــاح طلبــی در غــرب ،آزاداندیشــی در حــوزه
معرفــت دینــی ،انــزوای دیــن و فروپاشــی اخــاق و فرهنــگ و گــذر از دوره نوگرایــی بــه عصر
فراســوی نوگرایــی میپــردازد.
چنانچــه پدیــدهای چــونجهانــی کــردن فرهنــگ و یــا فرهنــگجهانــی را در نظــر بگیریــم
اهمیــت آگاهــی و ضــرورت شــناخت مــا نســبت بــهجهــان پیرامــون و ترفندهــای غــرب
بیشتــر احســاس میشــود.
کتــاب در حجمــی مناســب و مداخلــی منتظــم ،بــا ایــن رویکــرد بــه ســمت معرفــت بخشــی
نســبی در ایــن موضــوع حجیــم پیــش رفتــه و تقریبـ ًا و تحقیقـ ًا موفــق بــوده اســت.
در پایــان کتــاب ،کتابشناســی خوبــی از منابــع فارســی ،عربــی ،ترجمههــا و همچنیــن
منابــع انگلیســی وجــود دارد کــه میتوانــد محــل رجــوع عالقهمندانــی باشــد کــه قصــد دارنــد
جامعیــت قابــل توجهــی بــه گنجینـ ه مطالعــات خــود در بــاب سیاســت و فرهنــگ غــرب در
طــول تاریــخ پرفــراز و نشــیبش بدهنــد.
ه  6جلدی
غربشناسی جمموع 
سروش

 جهــان امــروز بــه خصــوص از قــرن بیســتم بــه بعــد کامــاجهانــي یــک قطبــی شــده و این
ریشــههای غربگرایــی اســت کــه در همــه جــای دنیــا حتــی شــرق نفــوذ کــرده اســت .در
واقــعجهــان امــروز نفــوذ عمیــق و ناپیــدای مبانــی و مبــادی نظــری ،فکــری و زیباییشناســی
غربــی را پذیرفتــه و بــا آن زندگــیمیکنــد .در دل غربشناســی،جهانشناســی نهفتــه
اســت .لــذا شــناخت غــرب در بعــد فرهنگــی مــا را نســبت بــه پیرامــون خودمــان آگاهتــر
میکنــد.
در حقیقــت غــرب در ســه بعــد جغرافیایــی ،سیاســی و فرهنگــی معنــا میشــود ،کــه ابعــاد
سیاســی و فرهنگــی غــرب در ایــن مجموعــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
نشــان دادن بعــد سیاســی و فرهنگــی غــرب بــراي جامعــه كنونــي مــا بســیار موثــر اســت.
باالخــص اگــر نقطــه قــوت ایــن آثــار را بیــان غــرب از نــگاه غربیهــا عنــوان کنيــم و بگویيــم
اگــر مــن و شــما بــه عنــوان یــک غیــر غربــی دربــاره اهــداف و برنامــههــا و سیاســتهــای
غــرب در بخشهــای مختلــف اظهــار نظــر کنیــم ممکــن اســت خردههایــی گرفتــه شــود،
امــا اینکــه خــود غربیهــا کــه در آن محیــط رشــد و نمــو داشــته و بــا آن فرهنــگ بــزرگ
شــدهاند ،دربــاره آن بگوینــد و منصفانــه هــم بنویســند ،کاری مهــم رخ داده اســت کــه بایســتي
پیگیــری شــود.
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در مجموعـ ه حاضــر ،یکــی از رویکردهــای مفیــد در شــناخت غــرب مطــرح شــده  ،كــه غرب
ت پــرورده نظــام ارزشــی
از نــگاه نویســندگان غربــی مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت .افــراد دسـ 
غــرب ،بــه نقــد غــرب در تمــام حوزههــا پرداختنــد؛ ایــن اثــر از حیــث اینکــه غــرب توســط
نویســندگان غربــی مــورد نقــد قــرار گرفتــه باورپذیرتــر اســت.
ایــن مجموع ـ ه  6جلــدی بــا عنــوان کلــی غربشناســی بــا عناویــن زيــر گــردآوري شــده
اســت:
نخســتین اثــر از مجموعــه غربشناســی :تکنولــوژی رهــا /هــری کالینــز و تــرور پینــچ/
180صفحــه
دومیــن اثــر از مجموع ـ ه غربشناســی :غــرب چگونــه غــرب شــد/جیمز موریــس بــاوت/
352صفحــه
ســومين اثــر از مجموعـ ه غربشناســی  :شــبک ه فریــب؛ نگاهــی بــه نقــش انگلســتان در دنیــا/
مــارک کرتیــس612 /صفحه
چهارميــن اثــراز مجموعـ ه غــرب شناســي :نخبــگان ســایه؛ «چگونــه اربابــان قــدرت درجهان
امــروز دموکراســی ،دولــت و بــازار آزاد را بــه نابــودی می کشــانند» /جنیــن آر ِودِل 396 /صفحه
پنجميــن اثــر از مجموعـ ه غــرب شناســي :درسهــای دیپلماســی /جــان بــردی کیســلینگ/
454صفحــه
ششــمین اثــر از مجموعـ ه غربشناســی :دل و اسالمهراســی /پیترگاتشــاک و گابریــل گریــن
بــرگ335 /صفحه
فرهنگ مدرنيته و توهم

اصغر طاهرزاده
لب امليزان

بحــث از مدرنیتــه ،بســیار گســترده اســت .بــه خصــوص اگــر بخواهیــم در ورطـ ه نقــد مدرنیته
گام نهیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه اهــداف متفاوتــی از طریــق منتقدیــن پیگیــری میشــود.
مولــف در مقدم ـ ه خــود مــواردی را برشــمرده اســت کــه از امتیــازات ایــن کتــاب محســوب
میشــود :منظــم بــودن مباحــث بــه صورتــی کــه هــر فصــل مقدم ـهای بــرای فصــل بعــد
اســت؛ روشــن کــردن جایــگاه مطالــب درجهانبینــی اســامی و قرآنــی و اینکــه در ایــن
کتــاب صرفـ ًا بــه نقــد مدرنیتــه بســنده نشــده اســت بلکــه پیشــنهادهای جایگزیــن هــم مورد
بحــث قــرار گرفتــه اســت.
مهمتریــن فصــول ایــن کتــاب عبارتنــد از :طبیعــت ،موجــودی زنــده یــا مــرده؟ ،مســلمانانی
کــه غربــی شــدهاند ،تعــارض اســام بــا مدرنیتــه ،چگونگــی عبــور از مدرنیتــه .در پایــان نیــز
فصلــی بــه پرســش و پاســخ اختصــاص یافتــه اســت.
هرگــز نمیتــوان بــر شــالوده عهــد غربــی ،خان ـ ه دیــن را بنــا کــرد .بــرای بازســازی امــت
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اســامی بایــد مدرنیتــه شــناخته شــود تــا ایــن بازســازی برگشــت بــه اســام باشــد و نــه
برگشــت بــه فرهنــگ غــرب ولــی بــا لعــاب اســام .نقــد مدرنیتــه بــه آن معنــا نیســت کــه
از فــردا بایــد همـ ه لــوازم و تکنیکهــای مربــوط بــه آن فرهنــگ را کنــار گذاشــت و خــود را
بــدون هیــچ ابــزاری در صحنههــای فعالیــت صنعتــی و اجتماعــی متوقــف نمــود.
بــرای برونرفــت از وضــع موجــود توجــه بــه ســه نکتــه ضــروری اســت :توجــه بــه وضــع
موجــود و بررســی مبانــی فکــری و فرهنگــی مدرنیتــه؛ ترســیم وضــع مطلــوب و ظهــور نظــام
مهــدوی؛ توجــه بــه شــرایط ســیر از وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب.
نويسنده در اين نوشتار در پی پاسخ به سئواالتی از این دست است:
گمشــده بشــر امــروز چــه چيــزي اســت؟ ،ماجــراي غــرب از كجــا آغــاز شــده اســت؟ ،تغييــر
نظــام خلقــت ،روح شــيطاني تمــدن غــرب اســت! چيســتي داســتان تغييــر انســان حكيــم بــه
انســان ابــزار ســاز؟ ،تكنولــوژي موجــود در خدمــت كدام انســان اســت؟ و بســياري از ســئواالت
د یگر .
کندوکاوی در ماهیت و کارکرد تلویزیون
ماندر جری ،آیدین میرشکاری
کتاب صبح

نویســنده در ایــن کتــاب حاصــل تجربیــات خــود در طــول ســالهای طوالنــی کار در
حیطــه رســانه را منعکــس کــرده و معتقــد اســت بــا اســتفاده از رســانهها میتــوان مســتقیما
حرفهــا را در ذهــن مــردم وارد کــرد و ســپس همچــون جادوگــری کــه از دنیایــی دیگــر
آمــده ،تصاویــری را در ســرآنهــا باقــی گذاشــت کــه وادارشــان کنــد تــا کارهایــی انجــام
دهنــد کــه در غیــر ایــن صــورت حتــی فکــر انجــام آن کارهــا بــه ذهنشــان خطــور نمیکــرد.
وی معتقــد اســت کــه تلویزیــون ،تبلیغــات و اکثــر رســانههای جمعــی همچــون ســایر
عناصــر فنــاوری در زندگــی امــروزی تاثیــر و هــدف نهایــی از پیــش تعییــن شــدهای دارنــد.
ایــن کتــاب از پنــج بخــش اصلــی تشــکیل شــده اســت :مداخلـ ه منفــی تکنولــوژی در ارتبــاط
انســان بــا طبیعــت ،بهرهگیــری اســتعماری از ارتبــاط انســان بــا محیــط ،تأثیــرات تلویزیــون
بــر بشــر ،جهتگیریهــای ذاتــی تلویزیــون ،افــکار غیــر ممکــن.
اصل مطلب این کتاب (و  4مبحث آن) را میتوان اینگونه بیان کرد:
در عصــر مــدرن بــا تلویزیــون فضــای زندگــی مصنوعــی شــده اســت و فهــم بشــر محــدود و
ســطحی گردیــده و شــرایط بــرای تبلیغــات و تســلط دیکتاتــوروار اقلیــت بــر مــردم بــه وجــود
آمــده اســت .ســوالریس(ص(1984 ،)106-109ص )110-112و دنیــای نــو (ص)112-115
ســه رمانــی هســتند کــه ایــن ماجــرا را روایــت میکننــد و در کتــاب خالص ـ هآنهــا آمــده
اســت.
فرازهایی برگزیده از کتاب:
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«انســانها دیگــر بــه مشــاهدات شــخصی خــود ولــو بدیهیــات اعتقــاد ندارنــد مگــر آنکــه
مؤسسـهای علمــیآنهــا را تأییــد کنــد(ص.)59
جریــان زندگــی مــا آنقــدر ســریع شــده اســت کــه نمیتوانیــم آهنــگ کندتــر زندگــی
گونههــای حیاتــی دیگــر را مشــاهده کنیــم (ص.)87
حکومــت مطلقــه نــه در قالــب شــخص یــا ایدئوژلــوی یــا دسیس ـ ه آگاهانــه کــه میتوانــد
در خــود فنــاوری وجــود داشــته باشــد ایــن حکومــت  8پیــش شــرط دارد -1 :دانــش فــرد از
خــود را از بیــن ببــر -2.مالکهــای مقایســه را ازبیــن ببر-3.مــردم را از یکدیگــر دور کــن و
گردهمایــیآنهــا بــرای یــک رویــداد از پیــش تعییــن شــده و مجــذوب کــردن چشــمهــا
باشــد  -4تجربیــات افــراد را یکســان کــن -5 .ذهــن را پــر کــن تــا افــکار آزاد راه نیابنــد -6 .با
مــواد مخــدر مقاومــت و نارضایتــی را از بیــن ببــر -7.محــدوده دانــش همــه را یکســان کــن.
 -8شــادی و معنــای زندگــی را از نــو تعریــف کــن».
گزینشتکنولوژی
اصغر طاهرزاده
لب املیزان

کتــاب مذکــور بازنويســي کتــاب «گزينــش تکنولــوژي از دريچـهي بينــش توحيــدي» اســت
کــه اســتاد طاهــرزاده در ســالهاي  69 -70در خــال تفســير ســوره يوســف(علیه الســام)
مطــرح نمودنــد و در ســال  72بــه صــورت کتــاب بــهچــاپ رســيده اســت.
نکتـهای کــه در ايــن کتــاب مــورد تأکيــد قــرار گرفتــه و آن را از ســاير مباحــث اســتاد در رابطه
بــا غــرب و تکنولــوژي متمايــز ميکنــد ،نقــش نــگاه توحيــدي در گزينــش تکنولــوژي نويــن
و توجــه بــه ايــن نکتــه اســت کــه تکنولــوژي نويــن درجهــان امــروز بــه عنــوان معبــود بشـ ِر
مــدرن مدنظــر قــرار گرفتــه و بــه هميــن جهــت او را نســبت بــه حقيقــت محجــوب کــرده
اســت.يکي از دغدغههــاي هــر انســان موحــدي ايــن اســت کــه چگونــه نــگاه توحيــدي را
بايــد در زندگــي کاربــردي کــرد و از آن بهــره گرفــت .در ايــن کتــاب روشــن ميشــود کــه تــا
انســان متوجــه افــق يگانـهي عالــم هســتي نشــود ،عمومـ ًا بــر اســاس اميــال نفســاني خــود
زندگــي را شــکل ميدهــد و در نتيجــه نميتوانــد ضعفهــاي انتخابهــاي خــود را بشناســد
و از هالکــت حاصــل از آن رهايــي يابــد.در ايــن کتــاب روشــن ميشــود کــه اگــر توســعهي
تکنولــوژي همــراه بــا حکمــت و فضيلــت نباشــد ،جامعــه را بــه گمراهــي و ويرانــي و انهــدام
ميکشــاند .و ســرگيجهای کــهجهــان مــدرن امــروزه بــدان گرفتــار اســت بــه جهــت غفلــت
از توحيــدي اســت کــه حکمــت و فضيلــت را بــه همــراه مـيآورد.
نويســنده در ايــن نوشــتار بــه ســئواالتي همچون هــدف يا وســيله بــودن تكنولوژي؟ ،چيســتي
روح تكنولــوژي مــدرن؟ ،تكنولــوژي فرهنــگ اســت يــا صرفــا ابــزار اســت؟ ،نســبت اســام
ســكوالر بــا تكنولــوژي چيســت؟ ،غــرب بــا كــدام اســام در تقابــل اســت؟ ،چرائــي غفلــت
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غــرب از حقايــق كلــي و ثابــت؟ ،چــه رابطــه اي ميــان روشــنفكري و تكنولــوژي وجــود دارد؟،
ريشــه گرايشهــاي امــروزي مــا در چــه چيــزي نهفتــه اســت؟ و بســياري از مفاهيمــي كــه
بــراي شــناخت وضعيــت فعلــي و برونرفــت از آن الزم اســت ،اشــاره داشــته و بــا ترســيمي
هنرمندانــه بــه نقــد و بررســيآنهــا پرداختــه اســت.
گفتارهایی پیرامون حتول در علوم انسانی

استاد مريباقري
فجر واليت

ایــن کتــاب ،شــرح و بســطي از مبانــي كلــي تحــول در علــوم انســانی محســوب ميشــود و به
چیســتی ،چرایــی و چگونگــی تحــول در علــوم انســانی پرداختــه اســت .نگارنــده همچنیــن در
ايــن زمينــه ســخن گفتــه اســت كــه آيــا ماهيت تحــول علــوم انســاني حرکتی سیاســی اســت
و یــا حركتــي فرهنگــی محســوب ميشــود .نويســنده تحــول در علــوم انســانی را ضــرورت
عبــور از عقالنیــت ســکوالر دانســته و بــه مبانــی و غایــات علــوم اســامی ـ انســانی اشــاراتي
نمــوده اســت .نويســنده در شــش فصــل ايــن كتــاب را تدویــن نمــوده اســت.
نويســنده در فصــل اول بــا عنــوان «تحــول در علــوم انســانی چیســتی ،چرایــی و چگونگــی»
م ـیآورد كــه ایجــاد تحــول در علــوم انســانی در امتــداد انقــاب فرهنگــی اســت و نقط ـه
آغازیــن خوبــی بــرای ایــن حرکــت میباشــد .بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم ،حــوزه و بــه ویــژه
دانشــگاه بایــد مولــد باشــند؛ چــون مکتبــی کــه نتوانــد «معادلـ ه تغییــر» تولیــد کنــد ،حکومت
را بــه مکتبــی میســپارد کــه معادلــه دارد و در نتیجــه ارزشهــای آن را در عمــل میپذیــرد.
در ایــن نوشــتار ســه احتمــال در علــوم اســامی ـ انســانی را متذكــر شــده اســت۱ :ـ ترکیــب
تجربـهی قطعــی بــا وحــی قطعــی ۲ـ تفکیــک علــوم انســانی ـ اســامی و غربــی در حــوزهی
تئوریهــای بنیادیــن ۳ـ نــگاه نظامگــرا و نیــز بــه جــرح و تعديــل ايــن احتمــاالت پرداختــه
و نظــر مصــاب خــود را ارائــه نمــوده اســت؛ همچنیــن بــه راهکارهــا و چگونگــی ایجــاد ايــن
تحــول در علــوم انســاني اشــاره شــده اســت .در بخــش دوم نیــز بــه ماهیــت تحــول در علــوم
انســانی از لحــاظ سیاســی بــودن یــا فرهنگــی بــودن پرداختــه اســت.
اســتاد میرباقــری در بخــش ســوم مقالـ ه خــود بــه ضــرورت تحــول در ســازمان علمی کشــور و
بــه ویــژه حــوزه توجــه دا دهانــد و ایــن ضــرورت را بــه علــت فراگیــری تمــدن غربــی و مبــارزه
همــه جانبـ ه آن بــا تدیــن و بخصــوص اســام میداننــد.
ليرباليسم

فاطمه رجيب
كتاب صبح

ایــن کتــاب بــه صــورت مفصــل و مســتند مکتــب لیبرالیســم را تشــریح کــرده و بــه مصادیــق

 32کتابهای پیشنهادی برای غرب شناسی

آن در ایــران امــروز میپــردازد .آشــنایی بــا ایــن مکتــب حقســتیز ،یکــی از بهتریــن راههــای
شــناخت انحــراف فکــری در اندیشــه دینســتیزان ســکوالر و حتــی آن دســته از مدعیــان
اســامگرایی اســت کــه دانســته یــا نادانســته قــدم در مســیر نابــودی دیــن گذاشــته انــد.
«لیبراليســم»« ،ليبرالهــا»« ،ليبــرال منشــي»« ،گرايشهــاي ليبرالــي» و ...واژههــا و تعابيــري
هســتند كــه ظــرف چنــد ســال اخيــر همزمــان بــا طــرح گســترده موضــوع تهاجــم فرهنگــي
زيــاد گفتــه و شــنيده ميشــود.
ايــن نســل ،نــه دوران قبــل از پيــروزي انقــاب را ديــده اســت و نــه بــه آن مرتبــه از رشــد و
بلــوغ رســيده بــوده اســت كــه بتوانــد رويدادهــا و حــوادث دهــه اول انقــاب را نظــاره ،تجزيــه
و تحليــل كنــد .بــه هميــن لحــاظ قصــور يــا تقصيــري متوجــه ايــن نســل نيســت و اگــر قــرار
باشــد انگشــت انتقــاد بــه ســوي كســي دراز شــود ،قطعـ ًا ايــن ،نهادهــاي فرهنگــي ،هنــري و
تبليغــي كشــور هســتند كــه بايــد مــورد خطــاب و نشــان قــرار بگيرنــد .
در فصــل اول كتــاب ابتــدا مولــف تعريفــي از ليبراليســم ،خاســتگاه و مبانــي فكــري آن بــه
دســت ميدهــد ،ســپس تاريــخ پيدايــش آن را بــه همــراه طيــف ليبراليســم (ليبراليســم
فرهنگــي ،ليبراليســم سياســي ،ليبراليســم اقتصــادي) بــه اجمــال بررســي مينمايــد .در فصــل
دوم پيشــينه تاريخــي ورود ليبراليســم بــهجهــان اســام ـ ايــران ،مصــر و تركيــه ـ و ارتبــاط
ليبراليســم بــا سكوالريســم در ايــران تجزيــه و تحليــل ميگــردد .در فصــل ســوم نيــز وضعيت
كنونــي ليبراليســم در ايــران بــا نگاهــي بــه عقايــد «عبدالكريــم ســروش» ارزيابــي ميشــود .
بســیاری از تحــرکات فرهنگــی و سیاســی کنونــی در کشــور کــه ســر ناســازگاری بــا جوهــره
دینــی و انقالبــی جمهــوری اســامی دارد ،ریشــه در گرایشهــا و باورهــا و وابســتگیهای
فکــری و عملــی بــه لیبرالیســم دارد .از ایــن رو شــناخت ایــن جریــان فکــری از حیــث تاریــخ،
مبانــی ،ابعــاد و لــوازم آن بــرای نســل جــوان امــری ضــروری اســت .ایــن کتــاب بــا رعایــت
کمــال اختصــار در پاســخ بــه ایــن نیــاز نگاشــته شــده اســت.
ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک :نظری به تکنولوژی اطالعات
حممد مددپور
سوره مهر

ایــن کتــاب ،بــه صــورت نظــری بــه ماهیــت تکنولــوژی و هنــر تکنولوژیــک میپــردازد
کــه نظــری اســت در حــوزه تکنولــوژی اطالعــات .کتــاب حاضــر ،در یــک مقدمــه علمــی،
چهــار فصــل و کالم آخــر بــه پایــان بــرده شــده اســت کــه بــه دو راه تکنیکــی و معنــوی
فــراروی مــا پرداختــه اســت .چهــار فصــل کتــاب بــه صــورت کلــی ،نقــدی اســت بــه
صنعــت هنــر تکنولوژیــک کــه بــه جــای پرداختــن بــه روح هنــری و نقبــی بــه هنــر کــه
برخاســته ازجهــان ناســوتی و الهوتــی اســت ،بــهجهــان مــادی و ســرمایهداری بســنده
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شــده اســت .آنچــه از هنــر در عصــر تکنولوژیــک مانــده اســت ،کاریکاتــوری اســت از هنــر
اصیــل و واقعــیای کــه بیشــتر بــه وارونگــی هنــری میمانــد .مددپــور هنــر را اصیــل و
خدایــی میخواهــد و بــاور دارد کــه روح ســرمایهداری و هنــر صنعتــی ،هنــر را اقتصــادی،
بــازاری و کاالیــیمیکنــد ،آنچــه بــه جــا میمانــد ،جــز برهنگــی هنــری نیســت.
فصــل اول کتــاب بــه ماهیــت تکنولــوژی از نظــر فلســفی و علمــی بــه هنــر میپــردازد
و بنیــاد حضــوری و مابعدالطبیعــی تکنولــوژی را بــه بحــث میگیــرد و از اصــول
تکنیکــی ،انتقــال تکنولــوژی بــه معنــی فلســفی ،آشــفتگی انتقــال تکنولــوژی کاربــردی
بــه کشــورهای غیــر تکنولوژیــک میگویــد .در فصــل دوم بــه تجلــی وجــود در نظــام
تکنیــک و نظــام معنــوی میپــردازد کــه هنــر و صنعــت قدیــم و جدیــد ،مابعدالطبیعــه
هنــر تکنولوژیــک ،اندیشــ ه انتقــادی پوپــر ،حافــظ نظــام تکنیــک و غربزدگــی از بحــث
اصلــی آن اســت .در فصــل ســوم بــه مابعدالطبیع ـ ه ســینما و هنــر تکنولوژیــک میپــردازد
کــه تکنولــوژی نحــوی انکشــاف حقیقــت ،وارســتگی از عالــم تکنیــک ،تکنیــک ـ
هنــر ســینما ،والیــت ،صــورت انکشــاف حقیقــت از بحثهــای اصلــی آن اســت.
فصــل چهــارم بــه اطالعــات و تکنولــوژی اطالعاتــی میپــردازد کــه تکنولــوژی
اطالعاتــی رســانههای گروهــی ،تکنولــوژی اطالعاتــی تحقیقاتــی ـعلمــی ،اطــاع
بــه ایــران از اهــم بحــث ایــن فصــل اســت .در کالم آخــر وی بــه دو راه تکنیکــی
و معنــوی میرســد کــه آن را فــرا روی خواننــدگان میگــذارد ،کــه بــه حقیقــت
هنــر پــی بــرده و از صنعتــی شــدن هنــر بــه معنــای کاالیــی دوری گزیــده شــود.
مباين توسعه و متدن غرب
سيدمرتضي آويين
نشر واحه

ايــن كتــاب سلســله مقاالتــي اســت كــه در فاصلــه ســالهاي  1364تــا  1366بــا عنــوان
كلــي «تحقيقــي مكتبــي در بــاب توســعه و مبانــي تمــدن غــرب» در ماهنامـ ه جهــاد بــه چاپ
رســيده اســت .ايــن نوشــتار قــرار بــوده اســت ،مقدماتي بــراي آشــنايي اوليــه خواننــدگان مجله
جهــاد بــا بحــث مدرنيســم و مســئله توســعه در غــرب فراهــم كنــد .در ايــن كتــاب نويســنده
در صــدد پاســخ بــه ســئواالتي همچــون چــرا مــا بايــد توســعه پيــدا نمایيــم؟ معنــاي توســعه
چيســت ،آيــا توســعه ميتوانــد معيــار تقســيمبندي ملــلجهــان قــرار گيــرد؟ چــرا ملــلجهان
را بــه مســلمان و غيرمســلمان يــا مســتقل و غيرمســتقل يــا اســتعمارگر و اســتعمارزده تقســيم
نكنيــم؟ نقــش آرمانهــا (اي دهآلهــا) در ســاختن انســان ،جامعــه و تاريــخ چيســت؟ معنــاي
حقيقــي فقــر در اســام چيســت؟ چــرا انتخــاب توســعه اقتصــادي بــه عنــوان آرمــان ،اصالــت
روح بشــر را تحتالشــعاع ميگيــرد و وجــود معنــوي او را بــه فســاد و تباهــي ميكشــاند؟
چــرا توســعهيافتگي ،اوتوپيــاي انســان امــروز قــرار گرفتــه اســت؟ چــرا در جوامــع توســعهيافته
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كار بهعنــوان شــري واجــب و امــري مصــدع تلقــي مــي شــود و در مقابــل آن فراغــت و
تفريــح و تفنــن ارزشــي مطلــق پيــدا كــرده اســت؟ آيــا انســان از نســل ميمــون اســت و
ميمونــي برهنــه محســوب ميشــود؟ علــت اصلــي از همپاشــيدگي خانوادههــا در ممالــك
توســعهيافته و اصطالحــا پيشــرفته چيســت؟ تفــاوت رشــد اقتصــادي بــا توســعهيافتگي
چيســت؟ چــرا تمــدن غــرب ُمعنـ َون بــه تمــدن اســراف و تبذيــر گشــته اســت؟ نظام ســيارهاي
اقتصــاد و شــركتهاي چندمليتــي چگونــه امــروزه بــه امپراطــوريجهــان تبديــل شــدهاند و
نقــش دولتهــا و حكومتهــا را كمرنــگ كردهانــد و درآنهــا نفــوذ نمودهانــد؟ و ...اينهــا
ســئواالتي اســت كــه نويســنده بــهآنهــا در ايــن مقــاالت پاسـخهايي عميــق داده اســت؛ و
بــا بيانــي جــذاب خواننــده خــود را بــه تأمــل درآنهــا واداشــته اســت.
مباين نظري غرب مدرن

شهريار زرشناس
كتاب صبح

وارهای مناســب بــرای تدریــس در محافــل غربشناســی
نویســنده ،کتــاب خــود را درس 
دانســته کــه بصــورت مختصــر دارای جامعیتــی یکپارچــه در شــناخت و نقــد غــرب محســوب
میگــردد .از ویژگیهــای مناســب کتــاب آن اســت کــه در پایــان هــر فصــل در قالــب
«آموزههــای هــر فصــل» خالص ـهای از نتایــج هــر فصــل بــرای خواننــده مــرور میشــود
کــه در فهــم مفاهیــم هــر فصــل و ایصــال بــه اندیشــههای نویســنده ،کمــک شــایانی بــه
خواننــده خــودمیکنــد.
در فصــل نخســت از غــرب بــه شــکل مجموع ـهای «تاریخــی ـ فرهنگــی» یــاد میشــود
و خاطــر نشــان میگــردد کــه چگونــه ایــن مجموعــه تاریخــی ـــفرهنگی بــه تدریــج دامنـه
نفــوذ جغرافیایــی بیشــتری یافتــه و از یونــان بــه روم و اروپــای مرکــزی و شــمالی رســیده و بــا
رنســانس و اکتشــافات ســیطره جویانــه اروپاییهــا وســعت بیشــتری یافتــه اســت.
در فصــل دوم ویژگیهــای مدرنیتــه معرفــی شــده کــه از آن جملــه عبارتانــد از :تاکیــد بــر
عقــل ،اعتقــاد بــه اصــل پیشــرفت تاریخــی ،اصالــت علــم جدیــد بــه تکنولــوژی و ســرمایه
ســاالری.
در فصل سوم هفت دوره تاریخی مدرنیته تشریح شده که عبارتاند از:
دوران تکوین(رنســانس و رفرماســیون)؛ دوره بســط رفرماســیون و ظهور فلســفه جدید(1546ـ
1650میــادی)؛ عصــر روشــنگری و تدویــنجهانبینــی مــدرن(1650ـ  1800میــادی)،
رمانتیســم مــدرن و تدویــن علــوم انســانی(1800ـ  1850ميــادي) ،فراگیــری انقــاب
صنعتــی (850ـ  1900ميــادي) ،اعتــراض پس ـتمدرن و وقــوع جنگهــایجهانــی(1900ـ
1980میــادی) ،عصــر فراصنعتــی و گســترش رویکــرد معنــوی.
در فصــل چهــارم پــس از بیــان مفهــوم ایدئولــوژی ,دربــاره ایدئولوژیهــای دنیــای مــدرن
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توضیــح داده میشــود .ایــن ایدئولوژیهــا عبارتانــد از :دموکراســی ،لیبرالیســم ،سوسیالیســم،
ناسیونالیســم ،فاشیســم و فمنیســم.
در فصــل پایانــی شــرح مختصــری از طبقــه اجتماعــی و اقســام آن در تمــدن مــدرن به دســت
داده شــده اســت .در ايــن کتــاب ،ســعي شــده اســت ،بــه ســئواالت مذکــور ،پاســخي مختصر و
مفيــد داده شــود .نويســنده بــا توجــه بــه نيــاز مجامــع دانشــجويي و عالقهمنــدان بــه اينگونــه
مباحــث ،کوشــيده اســت کــه منبعــي مناســب تدريــس در دورههــاي غربشناســي ارائــه و
تأليــف نمايد.
نكتههاي ناب (جلد پنجم)

تنظيم و تدوين :حسن قدوسي زاده
نشر معارف

مجموعـهاي كــه بــا عنــوان نكتههــاي نــاب مــد ّون گشــته اســت ،گلچينــي دلنشــين و جذاب
از بيانــات رهبــر فرزان ـ ه انقــاب حضــرت آي ـتا ...خامن ـهاي اســت كــه در طــول ســالهاي
 68-83در جمــع دانشــجويان ،اســتادان دانشــگاهها ،مســئولين شــورايعالي انقــاب فرهنگــي
و ســاير مجامــع علمــي ايــراد گرديــده اســت .از ميــان مجلــدات مــدون شــده ،جلــد پنجــم
در رابطــه بــا ويژگيهــاي فرهنــگ و تمــدن غربــي ،نگــرش اســام و غــرب نســبت بــه
زن و نگــرش اســام و غــرب بــه خانــواده اســت كــه اميــد اســت ايــن مجموعــه راهگشــاي
دانشــجويان ،دانشــگاهيان و نســل جــوان فرهيخت ـ ه كشــور در صحن ـ ه دفــاع از آرمانهــا و
ارزشهــاي الهــي و انقالبــي در فرآيندهــاي علمــي و محيطهــاي دانشــجویي باشــد.
در ايــن اثــر بــه ويژگيهــاي فرهنــگ و مبانــي تمــدن غربــي از ديــدگاه معظملــه اشــاره شــده
اســت و در بخشــي ديگــر بــه نگــرش اســام و غــرب نســبت بــه زن ديدگاههايــي مطــرح
شــده اســت .در ايــن اثــر بــه ســئواالتي نظیــر اينكــه :آزادي زن در غــرب بــه چــه معناســت؟،
جايــگاه زن در انديشـ ه غربــي چگونــه اســت؟ ،معنــاي حجــاب و الگــوي حجــاب در اســام،
بایــد چــه ويژگيهايــي داشــته باشــد؟ ،اســام و غــرب چــه نگرشــي بــه خانــواده دارنــد؟،
علــت افــول ازدواج در جوامــع صنعتــي چــه چيــزي اســت؟ ،بيتوجهــي بــه كــودكان چــه
هزينههايــي بــراي جامعــه خواهــد داشــت؟ ،خانــواده در ديـنداري كــودكان چــه نقشــي دارد؟
بيشــترين عاملــي كــه بــه خانواده آســيب رســانده اســت چــه عاملــي اســت؟ خانــواده در بحران
غــرب از چــه ويژگيهايــي برخــوردار اســت؟ ،فروپاشــي خانــواده و بيهويتــي نســلها در
غــرب چگونــه رخ داده اســت؟ ،چــه نســبتي ميــان آزادي جنســي و فروپاشــي خانــواده در غرب
اســت؟ و  ...و بــه پاســخآنهــا از منظــر مقــام معظــم رهبــري پرداختــه اســت ،خواننــده بــا
مطالعـ ه ايــن اثــر عــاوه بــر شــناخت الزم بــا مبانــي انديشــههاي نظــام جمهــوري اســامي
در مواجهــه بــا غــرب ،ميتوانــد بــه بســياري از مجهــوالت خــود در ايــن زمينه پاســخ مناســب
بد هد .
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