کتابخوانی با حس«پرسشگری»

کتابهای برتر حوزه اندیشه در سال 95

در طول ســال کتابهای فراوانی چاپ میشــوند که البته تعداد
اندکی از آنها ،درخشــان و درجه یک هستند .انتخاب بهترینها
فرزاد نعمتی
از میان همان تعداد اندک نیز کاری بهغایت دشوار است .کتاب
روزنامهنگار
خــوب باید بیش از هر چیــز مخاطبش را مســرور و کنجکاو کند و
بیش از پاســخدادن ،او را به «پرســشکردن» تحریک نماید .معتقدم هفت کتابی که در ادامه معرفی کردهام
در مخاطبش این حس «پرسشــگری» را ایجاد میکند .میشــود اسمشــان را گذاشــت :کنجکاویبرانگیزهای
دوستداشتنی.
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*«نوشتاروتفاوت»اثرژاکدریدا
ترجمهعبدالکریمرشیدیان/نشرنی
ژاک دریــدا از جملــه مهمتریــن فالســفه قــرن بیســتم بــود
کــه نظریــه او موســوم بــه « »deconstructionموتــور محرکــه
اندیشهورزیشکاکانهونقدفلسفیدامنهدارشبرسنتفلسفه
غــرب بوده اســت .ایــن اصطالح که انــواع و اقســام ترجمههای
فارســی اعــم از واســازی ،شالودهشــکنی ،ســاختارزدایی،
ساختگشــایی و ...را نیــز بــه خود دیده اســت مبنایــی برای نقد
دریدا بر متافیزیک غربی شد و دریدا در ادامه نقد هایدگر ،تاریخ
تمدن غرب را به دوره استیالی متافیزیک و تمامیت متافیزیک
تقســیم کرد .از همین منظر برخی دریــدا را فرزند خلف مکتب
تشــکیک فلســفی ( )scepticismفرانســوی میداننــد .فراتــر
از فلســفه و نقــش دریــدا در آنچــه بــه جنبــش پســتمدرن در
فلســفه موســوم اســت ،نظریــات دریــدا بر حــوزه نقــد ادبی نیز
تأثیر گســتردهای بر جای گذاشــت و به نزدیکی مرزهای ادبیات
و فلســفه کمک کرد .کتاب «نوشــتار و تفاوت» که در ســال 1967
میالدی نوشــته شــد ،امســال و پــس از نیمقــرن به همــت دکتر
عبدالکریم رشــیدیان ترجمه شــد .ایــن کتــاب از مهمترین آثار
دریــدا و مجموعهای از مقــاالت وی درباره متفکرانــی چون ژان
روســه ،میشــل فوکو ،ژرژ باتای ،میشــل فوکو ،امانوئــل لویناس،
ادموند هوســرل ،زیگموند فروید ،کلود لوی استروس و ...است و
در آن دریدا به تأمل درباره نظریه ســاختارگرایی پرداخته است.
بــه نظر دریدا ،برخالف آن دیدگاهی که در پی حقیقت و معنای
اصیل اســت و همین فهــم را پیشزمینه تحقیق قــرار میدهد،
معنــا بهواســطه بــازی آزاد نشــانهها دچــار عدم تعین اســت و
بنابراین همــواره میان دال و مدلول فاصلهای پرنشــدنی وجود
دارد ،زیرا هر دالی نه به یک مدلول معین که به دالی دیگر اشاره
دارد و همین «تعویق» و «تفاوت» بیانگر آن است که ما هیچگاه
نمیتوانیــم به معانــی و مقاصــدی معین و مشــخص در متن
دست بیابیم .این مقدمهای اســت بر طرح این دیدگاه نیچهای
کــه زبان خصلتی اســتعاری دارد و بنابراین اگر فلســفه نیز چون
ادبیــات آکنده از مجاز و اســتعاره اســت ،پــس نمیتواند مدعی
باشد«سخنگویحقیقت»است.

*«درآستانهتجدد»اثرداوودفیرحی/نشرنی
انقالبمشروطه،رهبرانمذهبیایرانرابهدودستهتقسیمکرد:
دســتهای چون شــیخ فضلاهلل نوری ،حامی «سلطنت مشروعه»
بودند و گروهی چون آیتاهلل نائینی از «ســلطنت مشروطه» دفاع
میکردند.مهمترینومشهورتریناثردستهدوم،کتاب«تنبیهاالمه
و تنزیهالملّه» اســت که مــورد تأیید رهبران مشــروطه چون آخوند
خراسانیومالعبداهللمازندرانیقرارگرفت،محوریترینمتندر
تبیین دینی از نظاممشروطه و ازمظاهرمهم نوگرایی دینی و دفاع
از آزادی و دموکراســی با اســتفاده از امکانات ســنت دینی به شــمار
مــیرود،طیقرنگذشــتههموارهمحــلرجوعوبحثبودهاســت
وچندیــنباربــههمتافــرادیچونآیــتاهللطالقانــیو...چاپ،
تصحیح،پاورقیوبازنشرشدهاست.آخرینشرحیکهبراینکتاب
نوشتهشدهاست،بهقلمیکیازبرجستهتریناستادانفقهسیاسی
ایــران،دکتــرداوودفیرحیاســت.فیرحیکــهپیشازاینباانتشــار
مجموعهدوجلدی«فقهوسیاستدرایرانمعاصر»نظراتبدیع
خود را در رابطه با نســبت فقه با ارزشهای دموکراتیک موردپسند
دنیایمدرنبهتفصیلبیانکردهاست،اینکدرادامهطرحفکری
خود،درکتاب«درآســتانهتجدد؛درشرحتنبیهاالمهوتنزیهالملّه»
کوشــیدهاســتریشــههاوبنیادهاینگرشمدرنودموکراتیکبه
سیاســتونهادهــاوایدههایمدرنآننظیردولــتوقانوندرفقه
شــیعیرابااســتنادبهنظراتآیتاهللنائینیکهبحقمیتــواناورا
آغازگراینطرحدانســت،بسطوشرحدهدوهمینخوانشنوین،
جهــداوراامریفراترازشرحنویســینشــانمیدهد.رســالهنائینی
جداازاهمیتنظریآنواگرچهبهظاهربهزبانفارسینوشتهشده
اســت،امابرایفارســیزبانانامروزیراحتخواننیستوهمین
خودمیتواندمحرکیاولیهبرایشرحنویســیبرآنباشــد.این،اما
تمامقصهنیست.بســیاری ازرسایل دشــوارخوانعصرمشروطه،
محققان را به شرحنویسی ترغیب نمیکنند ،زیرا ایدهها و محتوای
آنکتابها،بکروبدیعنیست.اهمیتنائینیورسالهممتازشآن
استکهاوبرنقشمهمبنیادهایدینیولزومتبدیلفقهبهقانون
یگذارازشکلسنتیسلطنتاستبدادیبهقالبمدرنسلطنت
برا 
مشروطهواقفاستوازاینمنظر«درآستانهتجدد»ایستادهاست:
«متجددازدرونسنتوسنتیازدرونتجدد».

*«هابرماسوروشنفکرانایرانی»
اثر محمدامینقانعیرادوعلیپایا/نشرطرحنقد
یورگــن هابرمــاس از مهمتریــن فالســفه قرن بیســتم اســت
کــه آثارش عــاوه بر آنکه در میــان دانشــوران حوزههای مختلف
علــوم انســانی طرفدارانــی فــراوان دارد ،در کشــورهای در حــال
توســعه و از جمله ایران نیز طنینی ویژه داشــته است و در سه دهه
اخیر ،بســیاری از متفکران ایرانی ،کموبیش و با نیات و مقاصدی
متفــاوت از آثــار وی بــرای پــرورش مباحــث فلســفی ،فرهنگی،
سیاســی و دینی خود سود جســتهاند .دکتر قانعیراد و دکتر پایا با
چنین پیشفرضی به ســراغ شانزده روشــنفکر ایرانی رفتهاند و از
آنانچگونگیآشناییوچراییبهرهوریازآرایهابرماسرامورد
پرسش قرار دادهاند .این متفکران شامل طیفی از تئوریسینهای
اصالحطلب ،روشــنفکران دینی و سکوالر و اســتادان دانشگاهی
اســت؛ افــرادی که هر یک از منظــری خاص به برخــی وجوه آرای
هابرماس توجه نشــان دادهاند .برای برخی از آنان تئوری «کنش
ارتباطی» هابرماس جذابیت داشــته اســت ،دیگران با اســتفاده
از اندیشــه او ،اندیشههای شــریعتی و آلاحمد را بهروز کردهاند یا
رابطــه عقل و وحی را دگرگونه نگریســتهاند ،دســتهای مباحث او
دربــاره جامعه مدنی و حوزه عمومــی را برای جامعه ایرانی نیکو
دانستهاندوگروهیدرنوشتههایاو روزنیبراینقدسرمایهداری
یافتهاند .اوج ظهــور و بروز هابرماس در ایران ،در دهههای هفتاد
و هشــتاد خورشیدی بوده اســت؛ هرچند بســیاری از آثار وی هنوز
به فارســی ترجمه نشده بودند .اکثر مصاحبهشوندگان این کتاب
نیز به برخورد موردی و واســطهمند از آرای هابرماس معترفاند
و برخی حتی خوانش دیگر روشــنفکران از هابرماس را نادرســت
و عجیــب و غریــب میپندارنــد .هابرمــاس ،خود در ســال 1381
به ایران ســفر کــرد و بــا دغدغههای مخاطبــان ایرانی خود آشــنا
شــد؛ اگرچــه بعدهــا در مصاحبهای بیان کــرد که در ایــران به یک
«شــومن» بدل شــده بوده است! شــاید کمترین حســن خواندن
این کتاب نیز بررســی نحــوه فهم و خوانش روشــنفکران ایرانی از
هابرماس و بعضاًبدلکردن او به یک شومن باشد؛ امری که البته
عمومیــت ندارد و نباید از خوانشهای معطــوف به متن و زمینه
برخی از متفکران ایرانی هم غافل بود.

