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افسانه فرقدان

احمدرضا احمدی شــاعر معاصر، 
نمایشنامه نویس و نقاش که همچنان 
چون سال های پیش در گوشه ای بی سر 
و صدا نشســته و آن چه ما از او در دست 
داریم شــعرهای گاه به گاهش است. 
احمدرضا احمــدی در مجامع چندان 
حضور پررنگی ندارد، بیانیه ای نمی دهد 
و درباره اتفاقات روز و حتی شــعر امروز 
ایران حرفی نمی زند. شــعر احمدرضا 
احمدی همچــون خــودش چندان 
پرحادثه نیست، دست به سبک آزمایی 
نزد و مفاهیم انتقادی تند را وارد شعرش 
نکرد. زبان شعر احمدرضا احمدی نیز 
مانند خودش چندان تند و تیز نیست. 
در حاشیه ماندن این شاعر بدون جنجال 
شاید دلیلی بر آن بود تا همچون قیصر 
امین پور به شعر او و مسیر شاعری اش 
پرداخته نشــود. احمدرضا احمدی از 
آن دسته شــاعرانی نبوده که سبک و 
سیاق شــاعری اش جریانی نو در شعر 
معاصر ایجاد کند و البته نوع زندگی او 
نیز به در حاشــیه ماندن کمک کرده 
اســت، اما نباید از این مهم غافل شویم 
که او توانسته طرفداران بسیاری برای 

خود دســت و پا کنــد و از این رهگذر 
بسیاری از نســل ها از سال 1340 که او 
قدم در مســیر نهاد تاکنون با او همراه 
شده اند. نکته دیگر درباره مغفول ماندن 
شــعر احمدی، نبودن منتقد جدی در 
حوزه شــعر یا نپرداختن منتقدان به 
شعر او بوده اســت. اما نکته قابل تأمل 
این است که با وجود نپرداختن جدی به 
شعر این شاعر معاصر، جنبه های دیگر 
حضور او در ادبیات و هنــر حتی برای 
مخاطب پیگیر هنر و ادبیات همچنان 
ناشناخته باقی مانده است؛ جنبه هایی 
کــه در ســایه شــاعرانگی احمدرضا 
احمدی قرار گرفته انــد، اما می توانند 
گره گشای شــناخت دغدغه های او در 
ادبیات باشند. او عالوه بر شعر در داستان 
کودکان و نمایشنامه نویسی نیز دستی 
داشته است و بد نیســت که بدانیم او 
ســال ها کارمند کانون پرورش فکری 
کودکان بوده و از همانجا بازنشســته 
شده اســت. بنابراین روشن است که 
ســال های زیادی را دغدغه مندانه به 
کار کودکان و به خصوص به داســتان 
کودکان پرداخته اســت. اکنون کتابی 
با عنــوان »پدیدارشناســی بی  مرزی 
در داســتان  های کودکانــۀ احمدرضا 
احمدی« نوشته فاطمه کاسی در نشر ماه 
و خورشید منتشر شده که خبر خوبی در 

باب پرداختن به این نویســنده و شاعر 
معاصر است. از این روی بر آن شدیم تا 
این شماره از صفحه کتاب را به معرفی 

این کتاب بپردازیم.
در ابتدا بــرای معرفــی این کتاب 
ضــرورت دارد که مختصــری درباره 
مفهوم پدیدارشناسی گفته شود. محور 
اصلی پدیدارشناسی به زبان ساده این 
اســت که بین ذات پدیــده و نمودها و 
تجلی های آنکه در اصطالح »پدیدار« 
نامیده می شــود، تفاوت وجــود دارد. 
پدیده های مادی یا انتزاعی ممکن است 
در اشــکال و ابعاد گوناگون بر اشخاص 
تجلی یابنــد؛ پس آنچــه می بینیم و 
دریافت می کنیم همۀ ابعاد آن پدیده 
نیســت، بلکه هر فــردی در زمان ها و 
موقعیت ها و زوایای ویژه، بعدی خاص از 
آن را کشف می کند و هر یک از آن وجوه 
که پدیدار نامیده می شــود، بخشی از 
هستی آن ها و همزمان کاشف آن هاست. 
پدیدارشناسان برای توضیح نمودها و 
ابعاد چندگانۀ یــک واقعیت، از تمثیل 
مکعب استفاده می کنند که دارای چند 
بعد است؛ اما همزمان دیدن ابعاد دیگر 
آن ممکن نیست و هر کسی متناسب با 

زاویۀ دید خود، بعدی خاص 
از آن را می بیند. بر این 

اســاس، واقعیت 
یگانــه، می تواند 
بــه شــیوه های 
و  نــه  گا چند
نامحــدود پدیدار 

و  د  شــو

در عین حال در همۀ آن ها نســبت به 
اظهارات چیزی دیگر باشد.

ظهور پدیدارشناسی در 
داستان  های احمدرضا احمدی

این اثر پژوهشــی در نظــر دارد به 
پدیدارشناسی بی مرزی در داستان های 
کودکانۀ احمدرضا احمــدی بپردازد. 
پدیدارشناسی معتقد است که بین ذات 
و نمودها و تجلــی آن )پدیدار(، تفاوت 
وجود دارد و بودریار نیز به این تفاوت ها 
اشاره می کند. بنابراین پدیدارشناسی 
و دنیای پســت مدرن نیز نوعی تفاوت 
را بین اصول و نمــود، تجربه می کنند 
و نموده هــا جای اصــل را می گیرند و 
اصل تلقی می شــوند. همین امر باعث 
می شود که فرق بین اصل و فرع چندان 
روشــن نباشــد. احمدرضا احمدی از 
شاعران و نویسندگان ایرانی است که 
از ســال 134۹ داستان نویسی برای 
کودکان را آغاز کرده اســت. خوانندۀ 
آثار احمدی همواره در دنیای خیال و 
واقعیت، کودکی و بزرگسالی، مرزها و 

بی مرزی ها لغزان است.
بی مرزی هــا در آثــار احمدرضــا 
احمدی به دو دســتۀ کلی تقســیم 
می شــوند: معنامنــد و بی معنــا. 
نویســنده در بی مرزهای معنامند از 
شگردهای فرمالیستی و رئالیستی، و 
در بی مرزی های بی معنا از شگردهای 
پست مدرنیستی اســتفاده می کند. 
نتایج به دســت آمده نشان می دهد که 
وانموده هــای آثار او از طــرف جامعۀ 
مصرف زده به دنیای او تحمیل نشــده 
 اســت. بلکه او در نظر دارد از طریق این 
وانموده ها از تــرس، تنهایی و نبود هر 
چیزی که آزاردهنده است هم خود را 
برهاند و هم کودک را. او گاه چالش 
خواننده را مهم تر از دستیابی به 
معنا می داند بنابراین گسترۀ 
خیــال را وســیع تر می کند. 
خواننده در آثار منفعل نیست 
بلکه همواره با چالش های زبانی، 
تصویری و معنایی 

روبه روست. او قصد سهیم کردن تخیالت 
خود با خواننده را دارد. به نظر می رسد 
آثارش خوانندگان دارای تخیل وسیع 
را ســیراب می کند و خوانندگان نوپا را 

شگفت زده و به چالش دعوت می کند.
پست  مدرنیسم در آثار 

الزم به توضیح است آنچه سبب حلقۀ 
اتصال پدیدارشناسی و بی مرزی بودریار 
در این اثر پژوهشی شده است این است 
که پدیدارشناسی معتقد است که بین 
ذات پدیده و نمودها و تجلی آن )پدیدار(، 
تفاوت وجود دارد و بودریار نیز تا حدی 
به این تفاوت ها اشاره می کند. او معتقد 
است که پسامدرنیسم وضعیتی است 
که تصویر، وانمــوده و فراواقعیت جای 
خود واقعیت را می گیرنــد و در جامعۀ 
مصرفی نه با اصل مفاهیم، بلکه با بدل، 
تمثال یا ایماژ یا رونوشــت آنها روبه رو 
هستیم. بنابراین پدیدارشناسی دنیای 
پست مدرن نیز نوعی تفاوت را بین اصل و 
نموده تجربه می کند و نمودها جای اصل 
را می گیرند و اصل تلقی می شوند و همین 
امر باعث می شود که فرق بین اصل و فرع 

چندان روشن نباشد.
اگــر در پدیدارشناســی امــکان 
دیدن همۀ ابعاد واقعیــت وجود ندارد، 
پدیدارشناســی پســت مدرن از گونۀ 
دیگری است؛ بدین معنی که پست مدرن 
توهمی از دست یابی به واقعیت به انسان 
معاصر می دهد که وانمــوده ای بیش 
نیست و نشانه های امر واقع جایگزین 
خود امــر واقع می شــود. بدین طریق 
واقعیت رخت برمی بندد و تنها ظاهری 
از آن بر جای می مانــد. بودریار معتقد 
اســت: »هیچ مدلول، واقعیت و هیچ 
سطحی در وجود ساده که داللت گرها 
به آن اشاره داشته باشــد، وجود ندارد، 
بلکه به گفتۀ بودریار صرفاً دال های بدون 
مدلول وجود دارد؛ صرفاً صندلی هایی 
وجود دارد بی آنکه صندلی های واقعی 
وجود داشته باشد یا به آنها اشاره شود. 
او این جدایی دال از مدلول را بدیل سازی 
می نامد«. او حتی پا را فراتر از آن می نهد 
و می گوید وانموده ها نیز بازتولید یا تقلید 
یا کپی واقعیت نیستند: به گفتۀ بودریار 

آنها خود واقعیت اند.
پدیدارشناســی جهانی که در بوتۀ 
نیــت، توجــه و ادراک احمــدی قرار 
می گیرد، شاهد تجربۀ دنیای بی مرزی 
اســت که بین واقعیت و خیــال لغزان 
است. اما تفاوت این بی مرزی با بی مرزی 
که در دنیای پست مدرن دیده می شود 
این اســت که این بی مرزی نسبتی با 
بی مرزی دنیای پست مدرن که به زعم 
بودریار مذموم تلقی می شــود، ندارد. 
وانموده هایــی کــه در آثــار کودکانۀ 
احمدرضا احمدی دیده می شــود، از 
طرف جامعه ای که درگیر مصرف زدگی 

اســت، به دنیــای او تحمیل نشــده 
است، بلکه او ســعی دارد به کمک این 
وانموده ها از ترس، تنهایــی و نبود هر 
چیزی که آزاردهنده اســت هم خود 
را برهانــد و هم کــودک را؛ او خود را از 
تهیدستی های کهنســالی می رهاند و 
کودک را از ناتوانی های دوران کودکی. 
در دنیای وانموده هــای احمدی، هیچ 
امــر غیرممکنی وجود نــدارد. دنیای 
رنگیــن بی کرانی که ایــن وانموده ها 
می سازند، به کلی با دنیای وانموده های 
پست مدرنیستی که جای واقعیت و اصل 

را گرفته اند، فاصله دارد.
وانموده های کودکانه در داستان

این وانموده های مذمــوم خود را به 
عنــوان واقعیت جا زده انــد و وجودی 
تخیلی دارند. درحالی که وانموده های 
کودکانۀ احمدی شــیرین، رنگارنگ 
و پذیرفته شده هســتند. وانموده های 
پست مدرنیستی رابطۀ انسان با واقعیت 
را قطع می کنند، اما وانموده های احمدی 
هیچ گاه از این رابطه قطع نمی شــود. 
کودک بــا حضــور موقــت از دنیای 
وانموده ها مسلح تر و رشــدیافته تر به 
دنیای واقعی بازمی گــردد. احمدرضا 
احمدی درصدد اســت تا با استفاده از 
این وانموده ها از قدرت و سلطۀ واقعیات 

تلخ بکاهد. 
بنابراین به موازات دنیای واقعی، که 
چاره ای جز تســلیم در برابر آن ندارد، 
دست به آفرینش دنیای خیالی می زند 
که فرمانروای واقعیش خود اوســت، 
بدین گونه و بــا این خالقّیــت، او این 
واقعیات را به ســخره می گیــرد و دنیا 
را هم بــرای خود و هم بــرای کودکان 
قابل تحمل تر می سازد. او برای رسیدن 
به این مقصود از شــگردهای متنوعی 
استفاده می کند: پاره ای از بی مرزی های 
او معنامندنــد بدیــن معنی کــه او از 
شگردهای سورئالیستی و فرمالیستی 
برای رســیدن به این مقصود استفاده 
می کنــد و دســته ای از بی مرزهای او 
بی مرزی های نامعنایی هســتند که از 
شگردهای پسامدرنیستی، نمادشکنی 

و اسطوره شکنی بهره می جوید.

نگاهی به کتاب »پدیدارشناسی بی  مرزی در داستان  های کودکانۀ احمدرضا احمدی«

داستان نویسی که شاعر شد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 درباره »رساله  آگوستین قدیس: 
سفر پیدایش علیه مانویان«

دیدگاه یک قدیس از آفرینش
کتاب »رساله  آگوســتین قدیس: درباره سفر 
پیدایش علیه مانویــان« با ترجمه علی مرادی در 
نشر ورا منتشر شد. مترجم مقدمه مهمی را هم در 
شرح حال و اندیشه های آگوستین قدیس به کتاب 

اضافه کرده است.
آگوستین قدیس در دوره ای از زندگی خود به 
مدت ۹ سال پیرو کیش مانوی بود و در این مدت 
جهان بینی مانوی و زیر و بم این آیین را فراگرفت. 
او در پنج اثر به تفسیر و توضیح درباره سفر پیدایش 
پرداخته است که در برخی مستقیما و در برخی نیز 
تلویحا به نقد مانویت مبــادرت می کند. اثر اول او 
عبارتست از »درباره سفر پیدایش علیه مانویان« 
که نگارش این اثر به سال های 3۸۸ یا 3۸۹ میالدی 
یعنی اوایل دوران فعالیت علمی آگوستین و پیش 

از اینکه به مقام اسقفی برسد، بازمی گردد.
اثر دوم عبارتست از تفسیر لفظی سفر پیدایش: 
کتابی ناتمام، او این رساله را حدود 3۹3 میالدی 
نگاشت، اما موفق به تکمیل آن نشد و به طور ناقص 
رهایش کرد. اثر سوم عبارتست از سه بخش پایانی 
کتاب »اعترافــات« که در آنجا بــه بحث درباره 
پیدایش می پردازد. اثر چهارم نیز عبارتســت از 
»درباره ســفر پیدایش: تفسیر لفظی« که حدود 
404 میالدی به نگارش آن پرداخت و کمی قبل از 
کتاب درباره تثلیث، آن را منتشر کرد. نوشته پنجم 
عبارتست از کتاب یازدهم از اثر بزرگ »شهر خدا« 

که حدود 41۷ - 41۸ آن را نوشت.

رساله حاضر اولین اثر آگوستین در این زمینه 
است که بنا به کتاب »تجدید نظرات« او نهمین اثر 
وی از لحاظ گاهشماری نگارشی است. آگوستین 
در این رساله به تفسیر آیات ابتدایی سفر پیدایش 
می پردازد و رویکرد کالم دفاعی را به کار می گیرد 
و به عبارتی این تفســیر، پاسخی است به شبهات 
مانویان درباره این آیات. مانویان به عنوان نقادان 
کتاب مقدس همچون اشعریان بسیار ظاهر کلمات 
را در نظر می گرفتند و به زعم آگوســتین همین 
عامل باعث انحراف آنها در فهم کتاب مقدس بویژه 
عهد عتیق شده است. رویکرد آگوستین در مقابله با 
این شبهات بر تفسیر لفظی، کالمی و فلسفی است 
و به هیچ وجه رویکرد متکلفانه را در نوع تفســیر و 
استدالل هایش به کار نمی گیرد و می توان علتش 
را این دانست که آگوستین همانطور که در ابتدای 
رساله می گوید آن را به گونه ای به نگارش درآورده 

که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
این رساله در دو کتاب ســامان یافته است. در 
کتاب اول آگوستین ابتدا در فصل اول به ضرورت 
مقابله با مانویان از طریق آگاهی یافتن افراد از معنا 
و مقصود اصلِی نهفته در کتاب مقدس می پردازد، 
زیرا به زعم وی آنچه که باعث انحراف مسیحیان 
و گرایش آنها به مانویان می شــود عبارتســت از 
عدم آگاهی و تسلط آنها به کتاب مقدس. از فصل 
دوم تا پایان کتاب اول وی به تفســیر و پاســخ به 
شــبهات مانویان درباره آیات سفر پیدایش تا آیه 
چهارم از فصل دوم ســفر پیدایش می پردازد و در 
این رویارویی به نوعی به تفسیر تمثیلی نیز روی 

می آورد.
در ادامه او کتــاب دوم را با خوانش فصل دوم و 
سوم ســفر پیدایش آغاز می کند و به دنبال آن به 
تفسیر و شرح آیه چهارم از فصل دوم سفر پیدایش 
می پردازد و تا هبوط آدم و حوا ادامه می دهد و این 
شرحی بسیار گسترده تر با رویکرد مقابله با مانویان 
است. از ویژگی های کتاب دوم می توان به تفسیر و 
رویکرد خاص آگوستین به اغفال آدم و حوا توسط 
شیطان اشاره کرد. در آخر نیز آگوستین کتاب را با 

مقایسه آموزه ای کلیسا و مانویان پایان  دهد.

معرفی کتاب

آبان مصدق

کتاب »تکوین طبقه کارگر در انگلســتان« 
نوشته ادوارد پالمر تامپسون با ترجمه محمد مالجو 
در نشر آگاه منتشر شــد. ادوارد پالمر تامپسون 
مورخ، نویسنده سوسیالیست و مبارز صلح بود. او را 
امروزه بیشتر برای پژوهش های تاریخی اش درباره 
جنبش های رادیکال اواخر سده 1۸ و اوایل سده 1۹ 
میالدی در انگلستان و بریتانیا می شناسند؛ به ویژه 

با کتاب »تکوین طبقه کارگر در انگلستان«.
مقدمه ترجمه فارســی این کتــاب را یرواند 
آبراهامیان نوشته است. کتاب سه بخش و 1۶ فصل 
دارد. بخش نخست کتاب با عنوان »نهال آزادی« 
شــامل پنج فصل اســت: »اعضای نامحدود«، 
»مســیحیت و اپالین«، »قلعه های شــیطان«، 

»آزادمرد انگلیسی« و »کاشتن نهال آزادی«.
بخش دوم کتاب با عنوان »نفرین آدم ابوالبشر« 

نیز شامل هفت فصل است: »استثمار«، »فعله های 
مزرعه«، »پیشــه وران و دیگران«، »بافندگان«، 
»ســطوح متعارف زندگی و تجربه ها«، »نیروی 
دگرگون ساز مسیحیت« و »اجتماع«. درنهایت 
»حضور طبقه کارگر« نیز عنوان بخش سوم کتاب 
است با این سرفصل ها: »وست مینستر رادیکال«، 
»ارتش تالفی گران«، »زبان آوران و شهیدان« و 

»آگاهی طبقاتی«.
تامپسون سه ویراست مختلف از این کتاب را 
در زمان حیات خود منتشر کرد. نخستین ویراست 
در سال 1۹۶3 به انتشار رسید. دومین ویراست در 
سال 1۹۶۸ همراه با بازنگری هایی تقریباً در حد ۶ 
هزار کلمه در متن یا در زیرنویس های فصل های 
گوناگون خصوصاً فصل هفتم و افزودن پی نوشتی 
تقریباً 10 هزار کلمه ای شامل برخی تعدیل ها و 
پاسخ به نقدهای درگرفته در بین محققان منتشر 
شد. سومین ویراست نیز در ســال 1۹۸0 همراه 

با مقدمه کوتاه جدیدی به مناسبت بازنشر آن به 
بازار آمد. ترجمه فارسی کتاب بر مبنای سومین 
ویراست است و پی نوشــت 1۹۶3 نیز در انتهای 
ترجمه فارسی آمده است. درعین حال، متن فارسی 
واجد دو افزوده مترجم نیز هســت: یک گاه شمار 
تاریخ انگلستان که مترجم آن را با تکیه بر اطالعات 
متن اصلی کتاب و سایر منابع مرجع برای تسهیل 
مطالعه متن فراهــم آورده و یک اصطالح نامه که 
با استفاده از منابع گوناگون در توضیح بسیاری از 
اصطالحات غالباً ناآشنا برای خوانندگان تدارک 
دیده شده اســت. تئوری اصلی تامپسون در این 
کتاب روایت تاریخ آگاهی طبقه کارگر است و در 
خالل آن می کوشد روند همبستگی، جمع گرایی 
و رادیکالیسم سیاسی طبقه کارگر را در انگلستان 
نشــان دهد. فاصله زمانی بررسی کتاب 1۷۸0 تا 
1۸3٢ است. فاصله ای که تامپســون آن را دوره 
»تکوین« طبقه کارگر می داند. به روایت مارکس، 

می توان این دوران را دوران گذار از »طبقه در خود« 
به »طبقه برای خود« و رسیدن به آگاهی طبقاتی 
دانست. در توصیف مارکس از رشد سرمایه داری 
این دوره به اندازه دوره 1۶40 )انقالب انگلستان( 
مهم است. گرچه تا قبل از 1۸۷0 طبقه سرمایه دار 
آشکارا مسلط بود ولی هنوز سود اصلی از تجارت به 
دست می آمد. در نظر مارکس، تنها سرمایه داری 
صنعتی می توانست ایجاد بی حد سود را به این شیوه 
در حوزه تولید تامین کند. تامپسون تأثیر انقالب 
صنعتی را از طریق تجربه های صنعتگران، بافندگان 
و دیگر کسانی که بر اثر دگرگونی از جامعه کشاورزی 
به جامعه شهری سلب مالکیت شده بودند بررسی 
می کند.بخشی از مقدمه یرواند آبراهامیان در این 
کتاب چنین است: »ادوارد پالمر تامپسون در تکوین 
طبقه کارگر در انگلستان، برخالف سایر نحله های 
تاریخ نگاری، از منظر خبرگان و نخبگان و نهادهای 
قدرت به تاریخ نمی نگریســت. نگاه او به تاریخ از 
»پایین« بود، از منظر فرودســتان و تهیدستان. 
عبارت مشهورش را همه خوانده ایم: »می کوشم 
قربانیان گذشته را از خفت فراوانی که نسل های 

بعدی بارشان کرده اند برهانم.
ترجمه فارسی تکوین طبقه کارگر در انگلستان 

گرچه پس از پنجاه واندی سال به دست خوانندگان 
فارسی زبان می رسد، اما سال هاست که می توان 
ردپای تامپسون را در کار تنی چند از مورخانی یافت 
که پژوهش شان درباره گذشته های دور و نزدیک 
ایران بوده است... در تاریخ نگاری ایران که عمدتاً 
تخته بند تاریخ نگاری هــای ملی گرایانه و آئینی 
و استالینی بوده اســت، ترجمه فارسی اثر بزرگ 

تامپسون ستودنی است«.

یادداشتی درباره کتاب »تکوین طبقه کارگر در انگلستان«

نگاه به تاریخ از منظرکارگران و تهیدستان

یادداشت

احمدرضا احمدی از آن 
دسته شاعرانی نبوده که 

سبک و سیاق شاعری اش 
جریانی نو در شعر معاصر 

ایجاد کند و البته نوع زندگی 
او نیز به در حاشیه ماندن 

کمک کرده است، اما نباید 
از این مهم غافل شویم که او 
توانسته طرفداران بسیاری 

برای خود دست و پا کند

پدیدارشناسی جهانی 
که در بوتۀ نیت، توجه و 

ادراک احمدرضا احمدی 
قرار می گیرد، شاهد تجربۀ 

دنیای بی مرزی است که 
بین واقعیت و خیال لغزان 

است
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