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 چند نکته 
نشود، مانند. سخن که بر زبان رانده دمکراسی که نباشد، زبان مردم بسته است. زبان که بسته باشد، مردم از سخن گفتن بازمی

رسد، شورشی جوید، به انفجار میراهه میدارد، بیبازمیآزارد، ذهن را از پویش و زایش گردد، روان را میدر ذهن انبار می

 گردد.می

دارد. چنین حکومتی هر حرکت و جنبشی حکومتی که شهروندانِ خویش را بالغ نداند، آنان را از شرکت در هستی جامعه بازمی

 کند.اسد و کینه تولید میهرپندارد. از آزادی و دمکراسی، از ابرازِ آزاد فکر و عقیده میوطئه میاز شهروندان را ت

 "صغارت "توان از ست که میتر از نان است. بدون دمکراسی مشکل بتوان به بلوغ رسید. در دمکراسیدمکراسی در واقع حیاتی

 بدر آمد. 

عقلی خویش واقف گردند. در های توانند به توان ها نمیاین جامعه انسانای خردگریز است. در جامعه ضد دمکراسی جامعه

 ست که بهبود وضع هر فرد در گرو بهبود وضعیت دیگری قرار خواهد گرفت.مکراسید

ست که آزادی را دشمن است. سانسور که بر جامعه حاکم گردد، خودسانسوری نیز به فرهنگِ آن سانسور فرزندِ هر حکومتی

که ن عقیده است از سرِ ترس، از اینای دراز در تاریخ ماست. خودسانسوری نهان کردشود. خودسانسوری را پیشینه تبدیل می

شود، به بند و زندان گرفتار اگر سخن راست گفته شود، سرِ سبز بر باد خواهد رفت. و یا اگر شانس آورده باشد، از جامعه طرد می

 گردد.اش مشکل میندگی بر او و خانوادهدهد و زآید، مال و امنیت از کف میمی

های مستبد، از مادری که سانسور نام دارد، ی زندگی. خودسانسوری در نظامبرای ادامهخودسانسوری سپرِ دفاعی شخص است 

 گردد.یابد و در رفتار و گفتار و پندار آدمی جاری میسان که مشروعیت میکند، آنشود و رشد میزاده می

ی اندیشیدن تأثیر گذاشته، آن را ایرهکند. این فرهنگ بر دیافت، گفتار و رفتار آدمی نیز تغییر میکه مشروعیت خودسانسوری 

شود. خودسانسوری تنها بدین معنا نیست که خموشی گزینیم و سخن بر کند و اندک اندک خود به فرهنگ بدل میمحدود می

خویش بر  ی شخصی. خودسانسوری در ژرفایشِ و پنهان کردن فکر و اندیشهکه سخن به زبانِ دیگر گفتن است زبان نرانیم، بل

شود. آن را باید ورای گفته و نوشته یافت: آید و بر کاغذ مکتوب نمیگذارد. سخنِ راست بر زبان نمیو نوشتن نیز تأثیر می   نگفت

 خوانی که باید چیزی دیگر از آن کشف گردد.شنوی و یا میچیزی می

گرایی، استعاره و به رمز سخن گفتن را هامگویی، ایچون ابهامتوان مفاهیمی همبیات و فرهنگِ ایران میتاریخ و اد با نگاهی به

توان فراتر رفت؛ اشیاء را جان بخشید و حیوانات را به زبان آدمی به حرف درآورد و آنگاه به زبانِ اشیاء در این راستا بررسید. می

نهد و به زبانِ غیر ا بازمیتوان یافت که آدمی زبان خویش رراند. آیا در پِس این رفتار ترسی را نمیو حیوانات حرفِ دل بر زبان 

 برد تا شاید زبان سرخ او سرِ سبزش را بر باد ندهد؟آدم پناه می

به کار گرفته  ست کهست. برای نمونه تقیه در اسالم. تقیه همان خودسانسوری خودسانسوری در رابطه با ادیان نیز قابل بررسی

و مجوزی رسمی برای خودسانسوری از سوی دین. تقیه آنگاه در  شود تا سر به سالمت بماند. تقیه دروغ گفتن مشروع است،می

های میان شیعیان رشد یافت که آزار و تعقیب آنان گسترش یافت. با قدرت گرفتن تشیع در ایران کاربرد تقیه را در دیگر اقلیت 

 یافت.توان بازمذهبی می

ست که عوام در فهم دانستند. طبیعیکس ممکن نمیدر رسمیت بخشیدن به تقیه است که مسلمانان فهم حقیقت را برای همه  

شوند محتاج چوپان. ادیان ابراهیمی گوسفندانی می "های آسمانیکتاب"حقیقت عاجز باشند. شاید به همین علت است که در 

وف در اسالم شود تا برای عامه مردم قابل فهم نباشد. عرفان و تصمز و راز پیراسته میو باز شاید به همین سبب، حقیقت به ر

 شک با خودسانسوری نیز در رابطه است. بی
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گردد. سان یک مسأله فردی به ضرورتی اجتماعی بدل مییابد. و بدینشود و به اجتماع تعمیم میخودسانسوری از فرد شروع می

 اند.اندک نیست شدههای مذهبی که در کاربرد خودسانسوری اندکفرقه چه بسا افکار، عقاید و حتا

گیرد. تواند همخوان با دمکراسی گردد. این زبان با آزادی بیان در تقابل قرار میزبانی که سانسور شود، زبانی آزاد نیست و نمی

واقع اما قدرتِ مستبد را تحکیم و تقویت  شود برای قربانیان و محکومان، دردر تقابلِ با قدرت، خودسانسوری پناهگاهی می

بخشد. اندیشه و سخنی دیگر خلق زبانِ حقیقی محکومان نیست، اما سرشتِ سخنِ آنان را شکل میکند. زبان سانسور شده، می

 گیرد.کند که در چهارچوب آن زیستن نیز شکلی دیگر به خود میمی

ه پیشامدرن تعلق کنند. خودسانسوری به جامعنسوری نیز در آن رشد میای خطرآفرین باشد، خودسابیان حقیقت اگر در جامعه 

 توان سخن از آفرینشِ آزادِ رمان و داستان گفت.ای که خودسانسوری در آن فرهنگ عمومی مردم است، نمیارد. در جامعهد

 

کوشد به هر شکلی در یده و میهایی از سانسور که کوشبه همین موضوع اختصاص دارد. به تجربه "آوای تبعید"این شماره از 

دبیر میهمان این شماره در این راستا این دفتر را فراهم آورده است تا مشتی  م مرادیبهراتقابل با خالقیت ادبی قرار گیرد. 

 باشد نمونه از خروار.  

 

نفر(  134)متن  "ایمما نویسنده"به راه مبارزه با سانسوری که در پی حاکمیت جمهوری اسالمی بر ایران جاری گشت، متن 

گذاری به این سند تاریخی چاپ آن کوشش به عمل آمده تا در ارزشیک سند بزرگ و ارزشمند است. به همین علت با باز

 ها نشان داده شود.هایی از راه دراز مبارزه با غول سانسور در این سالگوشه 

 

ن و آزادی گسترش یافت. بسیاری از نویسندگان، هنرمندان طی چند ماه گذشته دگربار جنبش اعتراضی مردم برای دستیابی به نا

های گوناگون بازگفتند. در گام با مردم، صدای اعتراض خویش را به شکل راه و هممدنی و فرهنگی جامعه، همهای و شخصیت 

بر مردم آشکار کرد. مبارزه نفر حقایقی دیگر از واقعیتِ پنهانِ این رژیم را    176هواپیما و مرگ تراژیک    "سقوط"  این میان فاجعه

 هایی نو از این مبارزه را شاهد خواهیم بود. شک راهآینده بی چنان ادامه دارد. در روزهایمردم اما هم

 

در  "حافظ -گوته"را بر کاغذ بخوانند، به یاری دوستمان جالل رستمی، مدیر انتشارات  "آوای تبعید"آنان که دوست دارند 

توان از سراسر  را می "آوای تبعید"دارد. برای فروش در اختیار عالقمندان قرار  "آمازون"در  "ی تبعیدآوا"های آلمان، شماره

ی نشریه آمده ها سفارش داد. آدرسِ یافتنِ آن در سایت آمازون بر صفحه شناسنامهجهان مستقیماً و یا از طریقِ کتابفروشی

 است.

 اسد سیف
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 گفتن یا نوشتن؟

نویسد »برای من به عنوان نویسنده یی خطاب به استالین میدر نامه 1939نِ »ما« در سالِ ی رُمانویسنده یوگنی زامیاتین،

چه حقیقت  گفتن از آن جایی دارم مبنی بر سخننابهدانم که عادت بسیار تر از اعدام نیست... میمحرومیت از نوشتن چیزی کم

ی نویسنده ام که این کار خوارشماری این لحظه به مصلحت باشد... پنداشتهتواند در چه میگفتن از آنپندارم، نه سخنمی

 است...«

 

قاعده« و مسخره ز سانسورِ »بینشینی که اها میها، شاعرها و مترجمهای حضوری و تلفنی پای دردِدلِ نویسندهها در تماسسال

کتاِب  ی بررسی های »اداره شان را در راهروها و اتاق یگویند؛ گاهی خندان و گاهی خشمگین سرگردانو گروتسکِ کارهاشان می

در  هاشان را ـ البته ور مصاحبه ور آن کنند و گاهی هم اینها و ناشرها روایت میزدن با سانسورچی وزارتِ ارشاد« و سروکله 

شود تا سندی باشد بر روزگارِ ها باید در جایی گِردآوری کنی اینخوانی و فکر میهایی که اوضاع کمی »بازتر« است ـ میزمان

دهی که هدف نه گیری و توضیح میروی و تماس میر میرود. بعد که پای کاگر میچنان بر میلِ قدرِت سرکوب یی که همرفته 

شود ها و سندهاست که حتا میها، تجربهکارکردِ دستگاه سانسور و عوارضِ آن، که  همین خاطره هایی تحلیلی درنوشتنِ متن 

کنند. بسیاری دیگر قولِ یها که دِل ُپری دارند حتا به یک پاسِخ »نه« بسنده نمبینی بسیاری از همانناِم مستعار نوشت، میبا 

هاشان در ایران کنند که چون کتابنویسند. تعدادی دیگر »استدالل« میدهند و باوجودِ بارها گوشزد، باالخره نمیهمکاری می

دهد »سانسور شان در لیستِ سیاه ارشادیان برود و دیگر مجوز نگیرند. یکی پاسخ میه مبادا نامشود بیمناک اند کمنتشر می

اب«. یکی دیگر در یک ماراتنِ ی فوری و فوتی چیست؟ »حلِ مشکلِ تیراژِ کتش نیست. و مسئلهی فوری و فوتی«له مسئ

ی سرنگونی بنویسی، این گویی قرار نیست اعالمیهتی میبین هستیم.« و وقکند »ما زیرِ ذرهوگوی تلفنی بارها تأکید میگفت

مدام  بین هستیم.« یکی دیگرکند »ما زیرِ ذرهاند بنویسی، باز تکرار مینشانه گرفته حقِ توست که از تیرهایی که خالقیتِ تو را 

ها را مکتوب کن، با غروری که گویی همیناند و وقتی میهاش کردهکند از »ظلمی که ممیزها« در حقِ کتاب تعریف می خاطره

های خودم برسم پنجاه سال وقت الزم دارم...« دیگری گوید »وقت ندارم. اگه قرار باشه فقط به کارزند میسر به الهوت می

دِ رود تأکید کند »درسته، فالنی رفیقِ خوگیرد و یادش نمیها اشتباه میبا بدگویی از دیگر نویسندهی سانسور را نوشتن در باره

بودن«، صراحت، را »مدرن ترین رفتارهایماست، ولی...«. برخی دیگر، که خیلی هم ادعای »مدرن« بودن دارند، یکی از بدیهی

کردم که قصه )کدام قصه؟( شاملِ مرورِ بگذرد تا بعد پاسخ بدهند »فکر میگذارند قدری گویند نه »بله«؛ میندارند؛ نه »نه« می

ام. من را معذور بدار.« و دیگری »چیزی برای گفتن وت بود. االن مدتی است وسِط یک کار گیر کردهزمان شده. آن وقت سرم خل

بوک وچهار ساعته در فیسآن دیگری که بیست« و  متاسفانه چیزی را اماده نکردم. حال روحی مناسبی ندارم.دارم.« و باز هم: »ن

ام یی داشتهدهد »در این مورد اگر خاطرهفرهنگی، پاسخ میاجتماعیسیاسی وراست در حالِ صادرکردنِ نظراتِ نابِاست و چپ

 ام فراموش کنم.«سعی کرده

شان کنند با ناِم واقعی کار قید میفرستند و برخی همان اولِ نویسند و میهایی هم هست. تعدادی سریعن میالبته دلگرمی

 شان را هم سانسور کنند.خواهند نوشت و حاضر نیستند نام

 

تحلیل است )که البته در جای خود، با ش از بدیهیات است، اما همیشه »سند و مدرک« قابِل اعتناتر و گویاتر از هر تجزیهتنفگ

و »دانشِ« سانسورچی وجود  زدن به دنیای ذهنیتر از این خاطره در نقبست.(. آیا گویاتکیه بر اسناد و مدارک، الزم و ضروری 

های ترجمه شده »... اسامی مثل »هاکلبری فین« نویسد در یکی از رُمانین مجموعه آورده؟ وی میدارد که یکی از دوستانِ هم

ک روحانی بوده( دورِ تمامِ این اسامی های دنیای ادبیات در کتاب آمده است. بررس )که یتام سایر« و از این دست شخصیتو »
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: در مورد این اشخاص تحقیق کنید!« و یا وقتی سردبیرِ یکی هایش دستور داده بود کهخط کشیده بود و کنارشان به زیردست

گن ا( میهجای الهه، بنان بخونه؟ )بررس تان( بهشه )در داستانگوید »... میزند و مییی تلفن میاز مجالت به دوسِت نویسنده

تر از این سندی وجود  .« آیا شفافشه بناندم، یک کلمه است، الهه میبهتره خواننده مرد باشه. نگران نباشید ترتیبش رو می

به نویسد »...یی میداوت به انسان؟ یا وقتی ناشری به نویسندهستیزی و دنیایی مشحون از کینه و عبردن به عمقِ زندارد در پی

ن به تواتر نمیها مشکلی ندارین )کتاب را( بفرستیم ارشاد.« آیا دقیقردم اگر با بعضی تغییر و تبدیلهر حال من فکر ک

ی تر به شبکههی شفافدستی«ی بعضی ناشرها با سانسورچی و گاه حتا نشاندنِ خودشان در جایگاه او پی بُرد و نگا»هم

ی خورشیدی منتشر شده و در ی سیوقتی کتابی که در دهه سانسوری داشت؟ و یاسانسوری و حکومتیی از جامعهپیچیده

ها هم هستند...  ای که داستان نوشته شده بهاییدورهشود که »... در ین دلیل رد میی هفتاد قرار است بازانتشار شود به ادهه

ی یک تفکر را درک گراییوان تمامیتتتر از این میآیا روشن های خوبی بودند در این کتاب. این تبلیغ دین بهایی است...ّ«،آدم

کند و دستگاه سرکوب و سانسور گیری میای دولتی کنارههش در یکی از جشنواره کرد؟ و یا وقتی شاعری از نامزدی کتاب

هنرمند دهد، آیا سندی گویاتر از این برای ایزوله کردن و آوارکردنِ ترس و ویرانی بر  نمیگاه کتاب راهش را دیگر به نمایشکتاب

 وجود دارد؟

 

نفر همکاری کردند. برخی از این دوستان  28ها تماس گرفته شد، تعدادِ از میانِ هفتاد نویسنده، شاعر و مترجمی که با آن

هاشان را ها و تجربههای »حذف شود« از طرفِ ارشاد(، برخی دیگر فقط خاطرهن برگهاند )یا همامدارکی هم ضمیمه کرده

 اند. نوشته 

 

 ست از مسعوده میری و شبنم میری.های این مجموعه آثاریشینقا

 ردند.ی دوستانی که همکاری کممنون از تمامی

 بهرام مرادی 
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ای، منوچهر بدیعی،  روژ ئاکره سودابه اشرفی، بهحامد اسماعیلیون، پیمان اسماعیلی، 

، مهین ادزصالح، محمد جواهرکالم، محمود حسینی  ومند، شاهرخ تندرشیما بهره 

خدیوی، خسرو دوامی، م. د. روزنه، مرضیه ستوده، جالل سرفراز، فرج سرکوهی، اسد  

رضا عباسی، ناصر غیاثی، محمود فلکی، کمیل قاسمی، حمدرضا شادگار، علی سیف، م

خانی )روزبهان(، محمد کشاورز، بهرام مرادی، مهرنوش مزارعی، پویان  مسعود کریم 

شهیدی، حسین  کاووسی، آسیه نظامتا ملکوتی، فرشته مولوی، هادی کی مقدس، بی 

 آذر نوش 
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 پیمان اسماعیلی/ نویسنده 

 

 
 

یی مشکل های من سه تاشان در یک دورهکتاباز بین 

ات را بگرد«، های بارانیسانسور داشتند. اولین کتابم، »جیب

جمهوری خاتمی. کتاب را نشر گردد به زمان ریاستبرمی

به وزارت ارشاد فرستاد و بعد از حدودن چهارپنج   »ققنوس«

گفته ماه، لیستی به ما دادند شامل شانزده هفده مورد که 

ند یا باید حذف شود یا تغییر پیدا کنند. برای مثال یکی بود

های ها شخصیت از موارد این بود که در یکی از داستان

نوشند و این قسمت در حد یک یا دو خط داستان شراب می

بود؛ اما سانسورچی خواسته بود که چند صفحه از همین 

داستان حذف شود. خیلی از جاهای این چند صفحه 

بود، یا توصیفِ وضعیتِ یک کمد. من از یف محیط توص

طریقِ ناشر جواب دادم. برخی را پذیرفتند )مثلن همان چند 

صفحه را تقلیل دادند به حدود یک صفحه و یا دوسه مورد  

های دیگری جایگزین ها یا جملهرا پذیرفتند که با کلمه

ی موارد را از کتاب حذف کردیم تا کتاب بشود( ولی باقی

ی ی دوم من در دورهبگیرد. تجربه اند مجوزبتو

نژاد بود که مجموعه داستان »برف جمهوری احمدیریاست

الچاپ اعالم شد، بدونِ آوردنِ و سمفونی ابری« عملن ممنوع

اعتراض کردم. بعد از مدتی  دالیل. از طریق نشر »چشمه«

ناشر توانست قراری بگذارد با ارشاد که برویم صحبت کنیم. 

در صحبت مشخص شد که مشکل رفتم و  من هم

گردد به دو داستان از این مجموعه. گفتند اگر این دو برمی

دهیم. داستانها داستان از مجموعه برداشته شود، مجوز می

شد برداشت چون در مجموعه یک جور  را نمی

پیوستگی بین داستانها وجود داشت و حذف کردن آن همبه

برد. من نپذیرفتم. ن میرا از بیپیوستگی  همدو داستان آن به

بعد یکی دو جلسه با »سربررس« نشستم راجع به مواردی  

که خواسته بودند حذف شود صحبت کردم. مواردی خاص 

های خالی« از و عجیب بود. مثلن در داستان »میان حفره 

شد که ورزشی است. معلوم نبود یک »کانون« صحبت می

ی دادنِ مجوز، بود برا طور آن فردی که کتاب را خواندهچه 

فکر کرده بود که منظور از »کانون«، کانونِ حزب کومله و 

دمکرات است. از من خواستند برای رفعِ این شبهه،  به نام 

نوردی« را هم اضافه کنم تا مشکل آن کانون عنوان »کوه 

های دیگر هم بیشتر مربوط بود به داستان حل بشود. بخش

پردازد زن و مرد می روابط یک»گرای پنجاه و پنج« که به 

و یک اروتیسم خیلی خفیفی در داستان جاری است. 

ها نرمش نشان ندادند و سفت و محکم خواهان ارشادی

حذف این موارد شدند. به هر حال این کتاب حدود ده ماه 

چندین بار بین من و سربررس رفت و برگشت و در نهایت 

تی منتشر ا تغییراپذیرفتند که آن دو داستان حذف نشود و ب

ی آخرم رمان »نگهبان« بود که بعد از  شد. تجربه

فرستادنش به ارشاد از طرفِ نشر »چشمه« حدودن سه 

چهار ماه طول کشید تا جواب دادند که کتاب نباید منتشر 

یی نوشته شد که کتاب مشکلی شود. از طرف ناشر نامه

فاق ندارد و درخواست تجدیدنظر داده شد. بعد از مدتی ات

ی افتاد. با ناشر تماس گرفتند و از من خواستند جالب

مستقیمن با »بررسِ« کتاب صحبت کنم. آن موقع من در 

استرالیا بودم و اواخر شب به وقت استرالیا بود که با بررس 

کتاب تلفنی تماس گرفتم. خانمی آن طرف خط گوشی را 

شناختم. حرف که زدیم فهمیدم مشکل که من نمی  برداشت

کردم ممکن ت، نه مواردی که خودم فکر میسدیگری  جای

ایجاد کرده باشند. مشکل این بود که »بررس«    است مشکل 

معتقد بود زن و مردی که در این ُرمان هستند و با هم رابطه 

دارند، رسمن مزدوج نیستند. چندین مورد دیگر هم ایراد 

گرفته بودند که چندان جدی نبود. کتاب چند بار رفت و 

ی ت آخر به آن خانم گفتم شما نگران رابطه گشت و دسبر

کنم. بعد یک اینها نباش. اصال من اینها را با هم عقد می

جمله به یکی از بخشهای کتاب اضافه کردم که زن و مرد 

اند. دوباره که تلفنی رمان چند سال پیش با هم عقد شده

صحبت کردیم گفت من عقد شدن اینها را توی کتاب پیدا 

تم کتاب را باز کن. برو فالن صفحه. خط فالن کنم. گفنمی

 را پیدا کن. همانجا. 
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ها را که دید مشکل کتاب هم حل شد. البته عقد شدن این

 این رفت و برگشت حدود ده ماهی طول کشید.

ها، با مذاکره طوالنی و رفت و این تجربه در تمامِ

ی های بسیار مشکلِ ممنوعیت انتشار حل شد. ولبرگشت

ها رسید، هم زمان هایی به کتابهر حال هم آسیبخب به  

 و انرژیِ زیادی تلف شد.

 ، مسعوده میریدرخت پرتقال
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 حامد اسماعیلیون/ نویسنده 

 
 

 حریف فنلعبتی همه 
به تازگی سندی رسمی توسط وزارت ارشاد منتشر شده 

است حاکی از پرداخت مبالغی از اموال عمومی به 

در های پرطمطراق که گویا دستی مؤسساتی با نام

سانسور کتاب دارند. نام یکی از این مؤسسات که چهار 

اش ریخته است »کارآفریناِن میلیاردی در حساب بانکی

آفریند هم دستی در میفرهنگ و هنر« است هم کار 

فرهنگ دارد و هم هنرشناس است. ندیده باید گفت 

اند حریف است. اما مقامات رسمی گفتهفنلعبتی همه

کند فقط که میلیاردی ارتزاق می حریففنلُعبتِ همه

در بخش امور اداری و اجراییِ انتشار کتب وظایفی را 

ای بر عهده دارد و کار شاِق »سانسور« همچنان وظیفه

خواهم به جزییاتِ کاِر این ست. نمیدولتی و حکومتی

اند و حقیقت را مؤسسات بپردازم که بسیار گفته

ست از اریبخواهید هنوز بسیاری رازهای نهفته ج

ها در وزارت ارشاد هایی که در سانسور کتابها؛ نامنام

ها دستی ها در مجالت و انتشاراتییا سانسور داستان

یی که ممکن است در مجامع عمومی هادارند؛ نام

هایی لیبرال جلوه کنند اما در خفا کلماِت بوسه چهره

شان خط های همکارانو آغوش و شراب را در نوشته

ی دیگری هم وجود دارد از لیستِ حقایق ناگفته بزنند.

ی انتشارِ کتاب در ایران را ندارند. هایی که اجازهآدم

اشران و دبیرانِ نشر در کس از دوستانی که میانِ نهیچ

دانم شناسم این لیست را ندیده است اما میایران می

این لیست وجود دارد چون خودم در این لیست زندگی 

تاب به وزارت ارشاد سپردم و خاطراتی کنم. پنج کمی

ها در ذهنم هست. چرا به چند از اصالحاِت این کتاب

ده سانسور کتاب در ارشاد تن دادم؟ به نظرم دواز

ی سیزده سال پیش در راه انتشار اولین کتاب چاره

ای جوان که بعد از پنج شش سال دیگری نبود. نویسنده

ار اولین کتابش نویسی در اشتیاقِ انتشمشقِ داستان

داشت؟ هنوز بعد از ای جز این میسوخت چه چارهمی

ها تسلط اینترنت بر زندگِی ایرانیان و همگان، نشر سال

کاغذی نیست چه برسد به آن  پای کتاباینترنتی هم

اندازِ تلفن به های پردستروز که اینترنتی الکن از سیم

م که کتاب اول .رسیدکامپیوترهای خانگی و اداری می

هشتاد صفحه بود بعد از حدود دو سال انتظار به  فقط

گفتم مگر چهل و هفت صفحه تقلیل یافت. با خودم می

وزارت ارشاد که جوانکی  شود؟ رابط محترم ناشر ومی

نویسید که گفت »چرا چیزی میتجربه بود میبی

طور قلع و قمع شود؟« از دید او که حقوق این

گرفت و نه وزارت ارشاد، یاش را از ناشر مماهیانه

اصالحاِت اندک حُسنی بزرگ بود چون چوب الی چرخِ 

ی که ادارهجای آنگذاشت اما بهصنعت نشر نمی

تر از دیوار جای متهم بنشاند دیواری کوتاهسانسور را 

ها گذشت و مشابه این کرد. سالنویسنده پیدا نمی

ود که در بار بها شنیدم و برایم تأسفگفتار را از خیلی

نویسید که قابل انتشار صنعت نشر »چرا چیزهایی می

ست. کلمات بسیاری در آن نیست« باوری عمومی

های بعدی کتاب کتاب ـ »آویشن قشنگ نیست« ـ و

حذف شدند. حدود چهار داستانِ کوتاه به طور کامل 

ها ی انتشار نیافتند. دالیلِ حذفِ کلمات، پاراگرافاجازه

ی ممیزان، نقضِ مرزهای به گفته ها،و کل داستان

سیاسی و اخالقی بود. سیاست و روابط زن و مرد از 

ی ممیزان است و تحملی برای موضوعات موردعالقه

باره دن کلمات ممنوع )از دید ممیزان( در اینخوان

وجود ندارد. پس چون پیمانه لبریز شد و تن دادِن 

دانستم دیگر   آمیزبیشتر به این قوانینِ ابتدایی را توهین

کتابی به سانسورچیان نسپردم. گمان کنم حسی 
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متقابل در آن سوی دیوار هم جاری بود؛ چنان که 

آبی« ـ چند سال پیش  انتشاِر کتاب آخرین ـ »توکای

ای در تهران متوقف شد و لیست سیاه کار در چاپخانه

ی انتشار خودش را کرد. تو در لیست سیاهی و اجازه

کنید و من هم کلمات مرا حذف میکتاب نداری، شما 

دهم. به این دستبرد تحقیرآمیز به کلماتم تن نمی

قراردادی نانوشته. اما تا موضوع را درز بگیرم و به 

ها تر در این سالحکایت تکراری نپردازم، از همه جالب

ای بود که در »همشهری داستان« چاپ کردم. در قصه

دوستانم  بخشی از قصه با کسب اجازه از یکی از

ای نقل کرده بودم. در این خاطره پدر دوستم خاطره

کرد در کاربرد زبان که آن موقع در تورنتو زندگی می

شد که کل خاطره مرتکب می  انگلیسی اشتباهی فاحش

کرد. وقتی مجله منتشر شد دیدم را بامزه و شنیدنی می

اند و چون پیگیر شدم شنیدم آن بخش را حذف کرده

که همواره خود را قربانیِ سانسور معرفی ای نویسنده

کند این بخش را به جرم »اهانت به مقاِم شهروند می

را  ایرانی« از قصه حذف کرده است. پس ذهن خود

 چندان نیازارید و به تخیل خود میدان دهید.

 

ای در دست قدرت حذف کلمات در ایران ابزار پیچیده

داشته است. است و این ماجرا در تمام تاریخ ما حضور 

تواند بسیار ابتدایی و بچگانه باشد اما دالیل حذف می

ست که از این راه نان نیتا وقتی قیچی در دست کسا

ها در قرون گذشته سوزانارد. از کتابخورند ادامه دمی

دار بگیر تا سانسورِ امروزین که پایانی ندارد. خنده

یونی ای که مخاطبانِ صدهزاری و میلاینجاست در زمانه

های اجتماعی ناظر گفتگوها یا حرکات در شبکه

ها آمیز جنسی هستند، خوانندگان در کنسرتتحریک 

برند، می نام میاز اسافل اعضا جهت تنویر افکار عمو

ساز به وفور وجود دارند و در های سیاسِی شایعهکانال

اند تلفیقی بامزه برخی سیاسیون خود دست به کار شده

درازی به کنند، دیگر دستید میو فیلم پورن تول

کلمات یک نویسنده چه معنا دارد؟ چرا یاد کردن از 

های های بنفش برای نشمهبوسه در روزگاِر تختخواب

شود؟ آیا کل ماجرا به نظر اق و جفت جرم تلقی میت

 شما مضحک نیست؟
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 سودابه اشرفی/ نویسنده 

 
ا سرکوب ها برای تحریف یای است که قدرتسانسور، حربه

مند و یان و عمل انسان به مثابه موجودی اندیشهآزادی ب

دهد که قدرت جهان نشان میگیرند. تاریخ  خالق به کار می

عهدِ  -و سانسور با یکدیگر عهدی ناگفته و پایدار دارند

هایی پدید آمدند که ها و حاکمیتجنگ. از زمانی که قدرت

انسور نیز شکل را قادر به کنترل اکثریت کرد، س  اقلیتی

ای بوده ل تاریخ، هنر و خالقیت وسیلهگرفت. در تمامی طو

حاکم. حتا  خواهی اقلیتر و تمامیتاست برای مبارزه با زو

دور از واقعیت نیست اگر ادعا کنیم که طرفداران »هنر برای 

اند. ی سانسور در امان نبودههای برندههنر« هم از تیغ

ست و قدمتش به پیش از سانسور، زاییده عصر مدرن نی

گردد ـ بی اغراق حتا به ها بر میها و یونانیزمان رومی

ها با هم، تنها سمبل وجود ارتباط انسان زمانی که برای

داشت و نه زبان. در دنیای »مدرنِ« امروز، با این که در 

ای نسبی شماری از کشورهای غربی، هنرمندان به آزادی

ر برخی نی در پیش است. داند هنوز راهی طوالدست یافته

ها درکی ی آناز کشورهایی که ما از سیستم اداره

چنان به این یا آن شکل سانسور هم »دموکراتیک« داریم،

شود. این اعمال موفق است یا نه و تا چه حد، اِعمال می

بستگی به سیستم سیاسی، قانون اساسی و حدود پیشرفت 

در مسلم آن است و سقف تالورنس مردم آن جامعه دارد. ق

که سانسورچی به مثابه »صالح خواه خود و جامعه« هم که 

کند. برای مثال، در برخی یشده تمامی سعی خود را م

ها و نظام آن کشورهایی که ظاهرن مذهب در سیستم اداره

در بین  دخالتی ندارد، کلیسا دارای قدرت و نفوذ زیادی

به هنرمندان مسیحیان معتقد دارد که از آن برای فشار 

برد. هر ساله کلیسا مستقیم با به ی بسیار میاستفاده

ی حواریون خود به چاپ صدها کتاب یا اثر هنری که وسیله

ی آنها علیه »اخالقیات« جامعه است، اعتراض به عقیده

شود. این اعتراضات، ها میآوری آنکند و خواهان جمعمی

های آموزش ست که آثار ادبی را در لیستشامل مدارسی

هایی که آثار مورد نظر را در خانهگذارند، تا کتابخود می

ای را ای که مجسمهدهند، یا شهرداریتیار عموم قرار میاخ

 گذارد.در پارکی از شهر به معرض نمایش می

تا 1982ی کتابداران امریکا« از سال ی »جامعهطبق گفته

ها به آنکنون اعتراض به چاپ یازده هزار و سیصد کتاب 

های مورد گزارش شده است. این آثار را کتاب

کنند. دالیل خطاب می  Challenged Booksچالش

است: محتویات »ضد مذهبی، له یا علیه نژادپرستی،  مختلف

گرایی یا دیگر جنسپرستی، تبلیغ همله یا علیه میهن

تمایالت جنسی، زبان نامباسب، خشونت« و بسیاری دالیل 

در اینجاست که این اعتراضات در همان  تیوقدیگر. خوش

ی رگانی قدرت یا اجازهمانند و هیچ احد اعتراض باقی می

سانسور، حذف یا خمیر کردن اثر را ندارد. انتخاب خواندن 

ی خواننده است. با این وجود، اثر ها به عهدهیا نخواندن آن

ی لیست سیاهی از این آثار، ها و تهیهتخریبی این اعتراض

ترین شکل استرالیا تازهیرقابل انکار است. اخیرن در غ 

رمان نوجوانان با موضوع تغییرات  سانسور در مورد یک 

اقلیمی، و گزارشی از دانشمندان محیط زیست سازمان ملل 

در مورد استرالیا، صورت گرفت که دومی منجر به حذف 

 هایی از آن گزارش شد. بخش

صدها   وشنگری تا کنون،کند که از عصر رتاریخ یادآوری می

اند و تهنگار علیه سانسور نوش نویسنده و هنرمند و روزنامه

اند؛ از مارکس ژورنالیست و فلوبر نویسنده ها کردهاعتراض

شناس. پیش از تا فوکوی فیلسوف و پیر بوردیوی جامعه

های مشهوری مثل کریستا فروپاشی آلمان شرقی، نویسنده

ی سانسور رژیم با اداره وولف و چندتایی دیگر، دائم

اند دهکمونیستی درگیر بودند و در بعضی مواقع مجبور ش

که در عین حال به همکاری و تعدیل تن بدهند تا اثرشان  

ی انتشار بگیرد. در همین راستا مشهور است که  اجازه

ادبیات آلمان شرقی زمانی به میدانی از مذاکره و همکاری 

ه تنها فقط میان نویسنده و درک جمعی تبدیل شده بود؛ ن

نتقدین و سانسورچی، بلکه حتا میان نویسنده و ناشر و م

ها یاد گرفته های آلمان شرقیهای ادبی. نویسندهژورنال

های قرن هجدهم بپذیرند بودند که واقعیت را مثل فرانسوی
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قدر و در آخر به این نتیجه رسیده بودند که در کلِ قضیه، آن

 ت. ها هم اوضاع بد نیس

ی حس عدم امنیت دستگاه حاکمیت است. سانسور، زاییده

ت که رژیم حاکم »وفاداران و معتقدان« به به این منظور اس

آورد تا با همکاری تنگاتنگِ خود را به استخدام در می

های اطالعاتی، هنرمند را به سکوت وادار کند و به سازمان

ه، چین، هایش را فراوان در روسیناامیدی بکشاند. نمونه

ایم. در کوبا آثار آفریقای جنوبی، کوبا و... دیده و شنیده

  Sexual Revolutionط به انقالب جنسی یا مربو

منجر به زندانی شدن و تبعید و مهاجرت بسیاری از 

اکنون لیست نویسندگان و هنرمندان آن کشور شد. هم

سازان زندانی کشورهای خاورمیانه، قبل، نویسندگان و فیلم

 طول و بعد از بهار عربی، از گیسوی رودابه بلندتر است. در 

نتیجه بگیرم که جنگ با سانسور تا ابد  خواهمدر آخر می

 وجود ی روبرو  میان هنر و دانش در یکسو و قدرت در جبهه

ای ابدی این دو را به هم متصل خواهد داشت. گویی که گره

یدی کند. هر چند که در دوران ما  حضور اینترنت اممی

سانسور هنرمند با جامعه تازه در دل ارتباط مستقیم و بی

 گیرم که خطر تولید انبوه هم وجود داشته باشد.    پدید آورده،

ی شخصی من و اعتقادم در مورد سانسور در و اما تجربه

چه همه خوبان اندازد:  »آنایران مرا یاد این مصرع می

-، تو سانسور میکنم« من سانسور میدارند، تو تنها داری!

 کند. کنی، او سانسور می

-در ایران شکل نگیرد همهتا زمانی که دموکراسی و فردیت  

ی کشور را ی ما، شامل هر سیستمی که »قدرت« و اداره

در دست بگیرد، یکدیگر را سانسور خواهیم کرد. تا آن زمان، 

-این به نویسندگان و هنرمندان ایران بستگی دارد که می

ور حکومتی مقاومت کنند یا تعدیل. مقابل سانسخواهند در  

ها مربوط است. و ود آنست که به خاین تصمیمی شخصی

ی اما در ارتباط با سانسور یکدیگر، ایزابل آینده نویسنده

تصویر   My Invented Country شیلیایی در کتاب 

کند ارائه داده ای که خود را سانسور میخوبی از جامعه

 است. 

-ی شخصی خودم: مجموعه داستان فردا میربهدر مورد تج

بینمت با حذف داستان »سهم من« چاپ شد. این داستان 

را خودم حذف کردم چون آن را به دکتر غالمعلی مظفریان 

تقدیم کرده بودم که فامیل من بود و به جرم اعتقاد به 

مذهبی دیگر، توسط جمهوری اسالمی اعدام شده بود. 

نام او را از باالی صفحه حذف کنم   خواستم به هیچ وجهنمی

ی چاپ نخواهد گرفت. انستم که به هرحال اجازهدو می

حذفش کردم تا برای خانواده در ایران مشکل تولید نکنم. 

«ی القاء شده در تولید و انتشارِ به نظر من هرگونه »مالحظه

شود. آخرین کاری که در هر اثری سانسور محسوب می

خوابند« بود ها در شب میان »ماهیایران چاپ کردم، رم

سور نشد. بعد از این رمان، مجموعه داستان دوم، که سان

»اتاقی، خیالی«، به دلیل داستانی با همین نام در مجموعه، 

اجازه چاپ نگرفت. شرط ارشاد این بود که این داستان را 

حذف کنم که حاضر نشدم و تصمیم گرفتم دیگر برای چاپ 

 ن تالش نکنم و تن به سانسور ندهم.هیچ اثری در ایرا
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 یی/ نویسنده، شاعر، مترجم روژ ئاکره به

 
 آن کالغی که پرید... 

 

 یک 
ی خنکی ی شصت که سراسر سیاه بود، لطیفهدهه

ی ایرانیان، کال، از این دهان چرخیده بود که ساللهبهدهان

 قرار است: 

 سامانیان )که به یمن انقالب و جنگ و ریش و نعلین به

دانیان اند(، اشکانیان )که در سوگ شهدا و زنسامانی رسیده

ی خدا ریزند(، صفویان )که همیشه و اعدام شدگان اشک می

اند( و... یکی دوتای دیگر که شاید یاد ها ایستادهدر صف

 خیلی ها مانده، یا مثل من نمانده باشد. 

تی که این لطیفه را تعریف کرد، گفته بودم: پس به دوس

 ان چه؟!پهلوی

 ـ پهلویان؟

هایی که نان و ماستمان را در ایران  ـ همین ما پناهنده

 خوریم.می

 ـ خب؟

خوریم. پس پهلوی صفویان ـ خب، ما که به سامانیان نمی

ریزیم ایستیم و پهلوی شما اشکانیان اشک میدر صف می

 شویم. کوفت میو زندانی و شکنجه و 

دست به قلم برده ها و همان صف ها در سیاهی همان سال

ی که اگر گم و گور و کشته و اعدام بودم. پهلوی دوستان

های آشنایی هستند امروز و شما هم نشده باشند، نام

شناسیدشان، فکر اگر کنید. نوشتنم ولی به فارسی نبود می

طبی بود، که نبود ام نبود( و اصال برای مخا)که زبان مادری

فرستادم کردم و میمی نوشتم و ترجمهانگار، اصال. پس می

شدند، ای میر در نشریهبه آن سوی مرز، که چاپ هم اگ

رسیدند. زبان نوشتنم، که دیدمشان هیچ وقت. نمینمی

کوردی بود، تقریبا ممنوع بود و چیزی که ممنوع است 

 چطور سانسور بشود؟

 شود.نمی

ها که رسیدم، مرتکب نوشتن داستان شدم، به به سوئد بعد

آن جا هم برخوردی با سانسور نداشتم و فکر هم فارسی. و 

 به آن. نکردم 

 هیچ وقت.

در استکهلم اما یک بار، در شب شعر و داستانی شرکت 

زدگان بم بود؟( و قرار بود پهلوی کردم )کمک به زلزله

م و داستان نویسان تبعیدی ایرانی بنشینشاعران و داستان

که دهان  ی شریفی،بخوانم. یادم هست وقتی نویسنده

ستانش را ی اپوزیسیونیت داشت، داشلوغی هم در راسته 

ام این داستان خواست بخواند فرمود: »چون تصمیم گرفته

را در ایران چاپ کنم، جاهای بسیاری را در لفافه گفته یا 

د. و سالن ام تا از سد سانسور بگذرد.« و خوانتعدیل کرده

: داستان سراپا گوش شد. نوبت خواندن من که شد گفتم

ی سانسور من چون قرار نیست در ایران چاپ شود، دغدغد

و تعدیل و در لفافه گفتن ندارد اصال. اما پیش از خواندن 

های این داستان گاهی خواهم که شخصیتپوزش می

 کنند. داستان را خواندم و اکبر و عزت و راویبددهنی می

 ها بهشروع به لیچار بار هم کردن که کردند ، صندلی

 تروق افتادند و سالن خالی شد. ترق 

 تقریبا.

 )در دلم مانده بود این حرف و باید تفش می کردم یک روز!(

 

 دو
»ما این جا هستیم« را نیلوفر در تهران و به همت دوستان 

ی ته بند زهوار در رفمنتشر کرد. ارشادخان گویا تنها به سینه 

اوی باید آن بود که بر تخت افتاده بود و ر پیرزنی بند کرده

بند نجات پیدا شر مذاکره کرده بود و سینه داشت. نارا برمی

 کرده بود.
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»چیزی در همین حدود« را چشمه )سابق(* منتشر کرد. 

پیش از چاپ تماس گرفتند که مجوز ارشاد آمده است، اما 

 از کتاب. اند حذف شود داستان اول را گفته 

ای از عاشقی زن در آن داستان که ساکن سوئد است، نامه

هران مانده است. و عاشق کند که در تقدیمی دریافت می

دلسوخته به او نوشته است: برایم عکس بفرست، و هر چه 

 خواهم!عریان تر بهتر. برای وزارت ارشاد دلم می

فهمیدم که عاشق دلسوخته با آوردن نام ارشاد و آن 

 جایش کار دست کتاب داده است.ی نابهاسته خو

 اند؟ها را کاری نداشته ه داستانگفتم: بقی

 ـ نخیر، اصال. 

 ـ عجیب نیست؟

ـ خودمان هم تعجب کردیم. بقیه داستان ها هم کم مورد 

 نیستند ولی...

شود جای دیگری منتشر  آن داستان را فکر کردم بعدها می

فالن و توسط بهمان وزارت کرد. با این توضیح که از کتاب 

ی ها بعد در مجموعه الکتاب شده است. و... سالنفی

و به همت آبکنار در ها« و در ناکجای پاریس »همشاگردی

 آمد.

 به گوشی تلفن گفتم: چاپ کنید، آقا.

آقا در گوشم گفت: باید موافقت خود را با خط خودتان 

 بنویسید و امضا کنید و بفرستید.

 امضا کردیم و فرستادیم.نوشتیم و 

 تماس گرفتند:یک روز، یا شاید دو روز بعد دوباره 

ـ ما فکر کردیم چون این کتاب مورد زیاد دارد، جلوی 

اش گرفته خواهد شد و... شما اگر موافق های بعدیچاپ

توانید مواردی را قبل از چاپ حذف یا تعدیل باشید می

 کنید. خصوصا اشارات به بدن زن و... 

 این کار را نخواهم کرد.ـ 

 ـ به این مسئله فکر کنید...

 ت.زم نیسـ فکر ال

فردایش دوباره تماس گرفتند: ما فکر کردیم تیراژ کتاب را  

 اش را گرفتند...های بعدیباال ببریم، که اگر جلوی چاپ

 گفتم: ببرید. 

ها را ارشاد نکرده بودند. فقط بردند و کتاب در آمد. داستان

 نقطه تبدیل شده بودند.ا به سههکُس و کون

 سه
که و من هنوز به فارسی گاهی رسد ش نمیکالغه به خانه

کنم پهلوی اشکانیان و صفویان در چندین نویسم فکر میمی

ام، با این تفاوت شاید که در این صف زمان ایستادهصف هم

به هیچ سانسور دینی، اخالقی، قومی، میهنی، سیاسی، 

 کنم. یونی و فکری فکر نمیپوزیسیونی، اپوزیس

 الزم نیست.

 هیچ وقت.

 

 دستاناربیل. کور

 2019سپتامبر 

فرستاد و ارشاد ی سابق کتاب را به ارشاد می* چشمه

شد. اما امروز موارد سانسوری و تعدیلی را متذکر می

فرمایند. که موارد را خود ناشر به نویسندگان ابالغ می

 یعنی من اهلل التوفیق.
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های منوچهر بدیعی درباره »اولیس« جویس ناگفته

 1سال  وهفتبعد از بیست

 !یک کتاب مستهجن منتشر شد؟
 مندشیما بهره

 
 

از  خانه منوچهر بدیعی در کُردان معماری خاصی دارد،

رسیم درپیچ به درِ خانه میهمان درِ حیاط که پیچ

بلدی. درست خواهد و راهراه میبدیعی نقشهفهمیم خانه  می

ای که جویس از دابلین در »اولیس« ترسیم مانندِ نقشه

د و مترجمان و مفسرانی همچون بدیعی را سالیانی کنمی

لین و خواند. جغرافیایی که با تاریخِ دابآن فرامی  به درکِ

قول مترجم فارسیِ خورده، تا حدی که بهایرلند گره 

الی حقیقت این است که داستان اولیس البه »اولیس«، 

بدیعی ساده  اساطیر و تاریخ و جغرافیا پراکنده است. خانه 

رود دورتادور ُپر از کتاب طور که انتظار میت و هماناس

ریخ ها جا خوش کرده که تااست و میز کاری میان کتاب

ندارد، نه قدیمی است و نه مدرن: میزی ساده برای نشستن 

هایش آدمِ پای کار. بدیعی برای گفتن از ناگفته و نوشتن 

ن تریاش از مهمدرباره »اولیس« و سرنوشتِ انتشار ترجمه 

های چیز را آماده کرده است: از نسخهاثر ادبیِ یک قرن، همه

ها و مقاالت و نوشته های دیگر و دست»اولیس« به زبان

 شدهتا نسخه حروفچینی ها پیرامونِ »اولیس«وسخن گفت

آخر  ها« و دستآن و ضمیمه مفصلش »یادداشت

اش از »اولیس«، تمام و کمال. البته های ترجمهنوشت دست

دان ین حد از دقت و وسواس در استناد به اسناد از حقوق ا

ر از انتظار و وکیلی که سالیانی در این زمینه کار کرده، دو

 .هم نیست

 
 1398تیر  26نبع: روزنامه شرق، م 1

 یک کارتن اولیس 

هایی که میزِ کی از مبلنشیند. روی یمنوچهر بدیعی می

وگو که با جلوی آن پر است از اسنادِ مربوط به این گفت

ه شده. روایتِ سرنوشت  ترتیب خاصی روی آن چید

»اولیس« در ایران نیازمندِ این حد از سلیقه و ترتیب هم 

یت خطی دارد اما بدیعی ترجیح است، سرنوشتی که یک روا

ان را با جزئیات و دهد مانند »اولیس«، عصاره این داستمی

ماجراهای دیگری درهم آمیزد و سرِ وقت به خطِ اصلی 

از دست برود. منوچهر  آنکه رشته بحثروایت بازگردد بی

های خواهد تمامِ ناگفتهبدیعی پشتِ تلفن گفته است که می

 سه دهه بگوید و تمام! و این »اولیس« را پس از قریبِ 

اپ »اولیس« تلویح از تصمیم نهایی او درباره چبه

که از روحیه بدیعی پیداست همین یک دهد. چنانمی خبر

و از شاهکار جویس جمله تکلیفِ مشتاقان خواندنِ ترجمه ا

کند: خبری از انتشار »اولیس« نیست! بدیعی را یکسره می

یک نشست ختمِ کالم را بگوید تا به مصمم است در 

ن و و پرداخته اهل فرهنگ و مشتاقاهای ساخته افسانه

معارضان درباره »اولیس« خاتمه بدهد: حریفی در کار 

ه دوست گوید برای بهتر خواندنِ هر متنی کنیست! او می

را بیش از هر  کند و گویا »اولیس«دارد، آن را ترجمه می

صرف آن کرده  متنِ دیگری دوست داشته که عمر خود را

رها و ادعا یا چشمداشتی آن را به فارسی برگردانده و باو بی

دسته نشیند. یکبارها ویراسته است. منوچهر بدیعی می

دهد، ان میدارد و نشآ چهار را از روی میز برمی کاغذ

گوید »کتاب شود. میآغاز میداستان »اولیس« در ایران 

ها که زمستان »اولیس« شامِل ترجمه متن است و یادداشت

 ها راحروفچینی شده. صفحه نخستِ یادداشت 1371سال 

ببینید: انتشارات نیلوفر، ترجمه و تدوین منوچهر بدیعی، 

نسخه  5500، چاپ گلشن، تعداد 1371چاپ اول زمستان 

 « .صفحه 625در 

زند. کاغذهایی ها« را ورق میهای آ چهارِ »یادداشتبرگه

بینید گوید »میشان دشوار است. میزدنجدا از هم که ورق 

پشت سر هم آمده تا های کلیدی درباره »اولیس«  یادداشت
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که اسامی است، نزدیک به دو هزار اسم را  آخرین رقم آن 

م تا مخاطب بتواند رمان را  اکه در »اولیس« آمده نوشته 

 «.بخواند

زند و دارد که به زردی میدسته قطور کاغذ برمی بعد، یک

گویا سالیانی است در یک کارتنِ کوچک به قطعِ کاغذ آ 

ترجمه که دو بار  »این هم خودِ خوش کرده است.چهار جا

حروفچینی شد چون برخی جاها درشت زده شده بود و 

ر نیلوفر ـ خوشش نیامده و گفته آقای کریمی ـ مدیر نش

ها هم من بود بایستی دومرتبه تکرار شود. حتی در این سال

بَرم تا رسیده به کنم و در جاهایی دست میمدام نگاه می

اینکه تمام شد ما چه کردیم؟ صفحه. خُب،  1162اینجا: 

موقع همراه با »چهره مرد هنرمند در جوانی« که همان

ها« دادیم به ارشاد و من هم ادداشتترجمه کرده بودم و »ی

های اولیس شدم که مشغول تنظیم و ترتیب کتاب و بررسی

هاست و بعدها با عنوانِ »عصاره یادداشت  بخشی از همین

موقع زاده که آنآن آقای طالبداستانی« چاپ کردم. پس از  

رئیس اداره کتاب بود، نظرات بَررس را به من داد. من هم 

دهم. اما پیش از اندم که مفصل توضیح میآن نظرات را خو

هایی درباره آن این درباره حذفیاتِ »جاده فالندر« که حرف 

صفحه از »جاده فالندر« را حذف کردم،  : من یازدههست

گفتند اگر چیزی از کتاب حذف شد منتها آن روزها می

بار بود که من نوشتم. گفتم اگر  نباید بنویسید و اولین

رسد و در مقدمه نوشتم من کار به جایی نمی طور باشداین

یازده صفحه را حذف کردم و هرجا را که حذف کردم با سه 

توانم بگویم این حذف به کار لطمه مشخص کردم. نمی  نقطه

نداشتم. سالِ گذشته که قرار بر چاپ دوم  اینزده اما چاره

شد، ایرادات دیگری هم گرفتند که من گفتم اگر به این 

خواهم! حاال به شما بگویم یکی اشد چاپ دوم نمیترتیب ب

تو شود این است که اگر  هایی که این روزها زده میاز حرف 

جاده فالندر« کردی، در مورد »اولیس« »این کار را درباره 

های ارشاد را گوش بدهی تا همان هم کافی بود حرف

وچند سال پیش مشکل حل بشود! من به شما توضیح بیست 

چرا در مورد »اولیس« حاضر به حذف و سانسور   دهم کهمی

ای در یازده صفحه نوشتم نامه 1372خرداد  18نشدم. در 

ده، وزارت فرهنگ و ارشاد زاخطاب به جناب آقای طالب

دانستم( با موضوعِ اسالمی )سمتِ ایشان را درست نمی

بررسی »اولیس« که در آن بعضی از حذفیاتِ بررس را قبول  

شان توضیح دادم و جاهایی را ا نَه و دربارهکردم و بعضی ر

شد خط کشیدم و ضمیمه نامه کردم و که حذف می

رفت و چند وقت بعد   فرستادم. آقای خاتمی از وزارت ارشاد

میرسلیم آمد که دوران خیلی سختی بود. من هم به کار 

خودم مشغول بودم. اصراری نداشتم، االن هم ندارم که هر 

ما چاپ بشود. من هر موقع بخواهم چیزی ترجمه کردم حت

کنم. مدتی کتابی را خوب و دقیق بخوانم آن را ترجمه می

ته بودم و تصوری گذشت، من »اولیس« را کامال کنار گذاش

هم نداشتم که مجوز بگیرد و چاپ شود. تااینکه در آذر 

ام نشسته بودم که حوالی ساعت هفت در خانه 1377

زدند. یک آقایی گفت دکتر  بعدازظهر از وزارت ارشاد زنگ

من چطور خواهند با شما صحبت کنند. اینکه  مهاجرانی می

ا یک خواست بسر صحبت را باز کردم با وزیری که می

مترجم حرف بزند ماجرا دارد: آقای دکتر مهاجرانی قبل از 

خواند که به اصفهان تبعید شد و انقالب در شیراز تاریخ می

د. در دانشگاه اصفهان یکی از جا تاریخ را ادامه داهمان

تر حرف دوستان ما استاِد او بود و من هم برای اینکه راحت 

ه! مهاجرانی گفت من بزنیم گفتم با ایشان ذکر خیر شما بود

خواهم تمامِ »اولیس« را چاپ کنید. گفتم چطور می

خواهید این کار را بکنیم، در کشور خودش و در آمریکا می

زبان نشر این کتاب برای انگلیسیو بعد در کل کشورهای 

جای سال ممنوع بوده! گفت خیلی خُب، به مدتِ ده

فتم دیگر اش را بگذارید. گشده، انگلیسیهای حذفبخش

ها را بخواند باید برود بدتر! اگر کسی بخواهد این بخش

کتاب انگلیسی را بخرد، یک مترجم پیدا کند، پول هم بدهد 

د و بعید است کسی برای خواندنِ ها را بخوانتا بتواند آن

قدر خودش را به زحمت  چند سطر مسائل منکراتی این

ات انگلیسی بیندازد! در عین حال که در ترجمه فارسی عبار

کمک کسی که اندکی زبان انگلیسی  مشخص است و به 

 .های منکراتی را بخواند و حتی بفهمدتواند آن واژهبداند می

من در این مدتِ پنج سال  گفت پس چه کار کنیم؟ گفتم

خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر قرار باشد 

ن طرف بعضی جاها را حذف کنیم باید یک جوابی برای آ

گویید حذفیات را انگلیسی آب هم داشته باشم. شما می

بگذاریم، در حالی که زبان دوم این مملکت انگلیسی است. 
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فرض کنید یکی پیدا شود شما، گویم شما و امثالِ من نمی

خواسته این مسائل منکراتی را به بگوید اگر کسی می

صرف داشته که منهایی باید برمیانگلیسی بخواند چه قدم

خواند! شده، اما حاال راحت انگلیسی و فارسی را با هم میمی

برای اینکه دلیلی هم داشته باشم، به این فکر افتادم که اگر 

اش را حذف کنیم جای آن ایتالیاییقرار باشد جاهایی را 

تر از آن دانند و راحتبگذاریم چون زبانی است که کمتر می

. ترجمه ایتالیایی گذرند... همین کار را هم کردممی

ام. یک آقایی »اولیس« را ببینید، جاهایی را نشان گذاشته

شده دانست هم آمد و در جاهای حذفکه ایتالیایی می

دلیلی  اشت... دکتر مهاجرانی گفت خُب،اش را گذایتالیایی

خواهید بیاورید چیست؟ گفتم ببینید، نیکلسون که می

به دفتر پنجم که را ترجمه کرد  2وقتی »مثنوی معنوی«

جای انگلیسی به التین هایی را حذف کرد و بهرسید، تکه

خاطر اینکه نیکلسون تربیت ویکتوریایی ترجمه کرد، به

دانست. )در پرانتز خالف اخالق میداشت و دفتر پنجم را 

هایی در به شما بگویم این تربیت ویکتوریایی که جریان

اسر دنیا شایع شد دوره ملکه ویکتوریا باب کردند، در سر

حالی طوری که این مسائل را خالفِ اخالق خواندند. دربه

که این مسائل خالف ادب و شرم و حیاست، نَه خالف 

الف اخالق دروغ است که ریا و ترین عمل خاخالق. بزرگ

و علیک.(   شود، والسالمدزدی و کلک و... از آن منشعب می

مثنوی » 160ه ترجمه نیکلسون صفح  برای مشاهده نمونه

معنوی« او را ببینید، داستانی هست که نیکلسون سرفصل 

کند و طور کامل به انگلیسی نقل میآن را که به نثر بوده به

خودِ داستان، اما ترجمه شعرها را به   کند بهای میاشاره

گویم: مترجمِ شما طرف آب میگفتم آن نویسد...التین می

 کالسیک که التین باشد خراب اثر کالسیک ما را با ایتالیاییِ 

کرده، من هم اثر مدرن شما را با التینِ مدرن که همان 

ام! این هم دلیل. آقای مهاجرانی ایتالیایی باشد خراب کرده

پس، به اداره کتاب مراجعه کنید و به همین ترتیب  گفت

عمل کنید... تلفن کردم به آقای کریمی و ماجرا را گفتم. 

زاده و او یک مجوز »اولیس« و یک لبرفتیم پیشِ آقای طا

مجوزِ »چهره مرد هنرمند در جوانی« داد دست ما. خُب، 

آقای کریمی رفت سراغِ مقدمات چاپ و من هم نشستم به 

های اولیس« که ترجمه جورکردن کتاب »بررسی وجمع 

کرده بودم و شامِل مقاالت انتقادی درباره »اولیس« بود و 

ا، یونگ یک مقاله مفصلی دارد در آنج :چند یادداشت دیگر

نویسد از درباره »اولیس« که اصال این چه هست و می

ها. اما یک نکته جالبی دارد، خواندن آن خوابم گرفت و این

ها را از مادر شیطان جا نوشته بود: آقای جویس زنیونگ آن

وجوری از امبرتو اکو  العاده جمع شناسد! مقاله فوق بهتر می

له از الیوت و در حدود دویست صفحه هم بود و یک مقا

نقدهایی که در همان زمان نوشته بودند، ازجمله اینکه یک 

بار در کنگره حزب کمونیست شوروی مسئله وجود کسی 

وپولد بلوم مطرح شده بود و تلگرافی زده بودند به مثل لئ

جویس که نظرت درباره انقالب شوروی چیست؟ جویس 

و شوهری که به او محبت خودش جواب نداده بود اما زن 

کردند ـ چون عنوانِ منشی به او کمک میداشتند و به

جویس چنین توانایی نداشت که منشی بگیرد ـ از قولِ او 

ای جویس معتقد است که در شوروی  جواب دادند که آق

انقالبی اتفاق نیفتاده است! این هم از نقدهای اساسی، شاملِ 

س گرفته بودند، یا هایی که شده بود و بعدها پتحسین 

اضافه »مسئله تاریخ حمالتی که به »اولیس« شده بود، به

ایرلند در اولیس« و شرح حال جویس به آن کیفیتی که 

ه شود و یک مقاله هم درباره خودم دوست داشتم نوشت

»اولیس در ایران« که آنجا نوشتم برخالفِ آنچه همه خیال 

از »اولیس« حرف کنند، اولین بار صادق هدایت نبود که  می

ای به شهیدنورایی، بلکه نخستین بار هم در نامهزد آن

درباره »اولیس« نوشت و آخرش هم  جمالزاده در »سخن« 

یه کرده بود که دنبال این مسیر به نویسندگان ایرانی توص

شویم در کند. متوقف می« منوچهر بدیعی سکوت می.نروند

فرهنگ. »اولیس« ، ساِل روزهای دراز و تلخ اهل  1377سال  

مجوز دارد اما خبری از انتشارش نیست. همان روزها در 

شود که از انتشار روزنامه »تهران تایمز« مطلبی چاپ می

«نویسند که انگار »اولیسنان میدهد، چ»اولیس« خبر می

های شهر در در قالب کتاب چاپ شده و در کتابفروشی 

رز کرده باشد که اخباری به بیرون ددست است. پیش از آن 

و مجوزدار شدنِ کتاب علنی شود و حاضرین و مطلعینِ 

ماوقع از چندوچون انتشارش گفته باشند. بدیعی چند برگ 

گوید دهد و میآورد، نشان میکاغذ آ چهار بالنسبه نو می

سختی در اینترنت پیدا کرده است. همان مقاله است که به
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 ( 1377دی  24) 1999دهد »در چهاردهم ژانویه ادامه می

ای چاپ تایمز« در صفحه »کالچر« مقالهنامه »تهران هفته

کرد که دو عنوان داشت، ترجمه سردستی عنوان اول آن را  

هایی که : ما اجازه انتشار به کتاببه شما بگویم: مهاجرانی

کنند نخواهیم داد! نسخه  موضوعات غیراخالقی مطرح می

دیگری هم داشت، ها پیش دیدم عنوان  اصل آن که من سال

ام خطا نکند این بود: یک کتاب مستهجن که اگر حافظه

منتشر شد!... حاال چند روزی از ماجرای مجوزدادن به کتاب 

نوشته بودند: وزیر فرهنگ و ارشاد  نگذشته است. در مقاله

ای با گروهی از ناشران در حاشیه تشریفات  اسالمی، جلسه

اشته و در این مورد افتتاح نمایشگاه کتاب در ماه مه گذ

صحبت کرده... همین جا یک توضیحی بدهم. ماه مه 

 شود اردیبهشت ماه و نمایشگاه کتاب یعنی نمایشگاهمی

طور نبوده. بلکه منظور اقع اینالمللی کتاب، که دروبین

نمایشگاهی است که ناشران هر سال در آبان ماه برپا 

گفته بود، نه در   کنند و وزیر ارشاد آنجا با ناشران چنینمی

نویسد در شماره دسامبر مجله »گزارش کتاب« ماه مه... می

های وزیر کند گزارشی از صحبت که ارشاد، ماهانه چاپ می

آمده است. آقای وزیر آنجا گفته البته ما به ارشاد و ناشران 

هایی اجازه نخواهیم داد که موضوعات غیراخالقی را کتاب

وجه به هیچه که وزارتِ او به کنند و اضافه کردمطرح می

هایی که به مقدسات اسالمی و سایر ادیان توهین کتاب

ای در گیومه کنند اجازه انتشار نخواهد داد. بعد، یک جمله

ها اجازه خواهیم داد است به نقل از ایشان: ما به کتابآمده  

هایی که کنیم که باید به کتاباما این شرط را مقرر می 

نظارت کنید وگرنه انتشار صورت نخواهد کنید منتشر می

گرفت. در عین حال چند سازمان نظارتی دیگر مانند مجلس 

.. هستند... مقصود مهاجرانی این است که ما تنها نیستیم!.

مهاجرانی با اشاره به رمان »اولیس« نوشته جیمز جویس 

به ناشران گفت من معتقدم ترجمه این کتاب به زبان فارسی 

یعی... )در روزنامه در پرانتز اضافه کرده بودند توسط آقای بد

ای است و هیچ وزیر یا مقام منوچهر(... کار تخصصی و حرفه

ه این کتاب تواند کوششی را که برای ترجمفرهنگی نمی

توانیم به این کتاب صورت گرفته نادیده بگیرد، اما ما نمی

توانیم اجازه انتشار بدهیم. ما نباید انتظار داشته باشیم که ب

روزنامه  خواهیم منتشر کنیم! بعد خودِهایی را که میکتاب

گوید هرچند اظهارات فوق توسط وزیر ارشاد در مورد می

های ت ارشاد انتشار کتاب»اولیس« صورت گرفت و وزار

غیراخالقی را نفی کرده بود ترجمه این رمان به زبان فارسی 

تشر شد«؛ توسط منوچهر بدیعی در کشور منتشر شد! »من

یعنی ماضی مطلق. یک هفته یا دَه روز بیشتر نبود که ما 

ظاهرا آقای مهاجرانی بعد از اینکه  .این اجازه را گرفته بودیم

کند چه رود فکر میزند میان ماه میها را در آبآن حرف 

گیرد به خودِ من زنگ بزند و صمیم میباید کرد و بعد ت

 «.هم پیدا کنیم حلی پیدا کن یا بابگوید خودت راه

منوچهر بدیعی مشکلِ انتشار »اولیس« را منحصر به ایران  

داند و تاریخِ سانسور و حذف و مقابله با این اثر ادبِی نمی

ترها هم اشاراتی داند. او پیشرا خوب می  مهم قرن بیستم

اولیس« در غرب کرده بود و زمانی هم »به مشکالت چاپ 

لیس« در بلومزدیِ )شانزدهم عنوان مترجم ایرانیِ »اوکه به

به دابلین رفت و مورد   1394ژوئنِ هر سال، روز بلوم( سال  

هجوم سواالت در مورد مشکل »اولیس« در ایران قرار گرفت 

تعصب با اشاره به واقعیت تاریخی انتشار این رمان بدونِ 

جیمز جویس در کار توضیح داد که در ایران مخالفتی با 

رد هنرمند در جوانی« منتشر شده نیست و از قضا »چهره م

و جایزه کتاب سال که یک جایزه دولتی است به آن تعلق 

گرفته است، اما مشکل ترجمه فارسی »اولیس« در ایران 

ی است که نودوچند سال پیش برای انتشار  همان مشکل

»اولیس« در آمریکا و انگلیس هم پیش آمد و درواقع این 

شرم و حیاست که در   یک مشکل اجتماعی مربوط به قواعد

های مختلف، متفاوت است. بدیعی اولین ها و مکانزمان

گوید بارها در جلسه وزارت ارشاد از این پیشینه سخن می

روایت در مقاله »تهران تایمز« آمده  و عجیب است که این

دهد »قابل توجه است. بدیعی خواندن مقاله را ادامه می

که یک نویسنده است که »اولیس« کتاب مستهجنی است 

آن را نوشته و در پاریس در سال (  1941  -1882ایرلندی )

منتشر شده... از اینجا به بعد عینِ واقعیت است:  1922

لیسی »اولیس« را مقامات اداره های چاپ انگاولین نسخه 

آن را مقامات   طور چاپِ دومپست آمریکا سوزاندند و همین

های کردند. چاپتوقیف  1923پست فولکستان بریتانیا در 

زبان بعدی آن در خارجهـ  یعنی خارج از کشورهای انگلیسی 

های بسیار مستهجنی دارد که به ـ منتشر شد. کتاب بخش
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جمه فارسی آن چاپ شده... نویسنده زبان ایتالیایی در تر

»تهران تایمز« طوری نوشته که انگار کتاب چاپ شده و او 

گ نوشته: اما بعد یک عبارت بسیار قشن .خوانده است

مستهجن، مستهجن باقی  حقیقت این است که یک کلمه

نویسد حال ماند به هر زبانی که چاپ شود... و آخرسر میمی

 بین سخنان و عمل وزیر  سوال این است چگونه تناقضِ

فرهنگ و ارشاد اسالمی را در مورد اجازه انتشار به این کتاب 

خواندم به آقای توان توجیه کرد؟... این مقاله را که می

اتفاق رفتیم پیش رئیس کریمی گفتم پاشو برویم ارشاد. به

ای ضمیمه کردیم به اداره کتاب، کتاب را هم بردیم و نامه

هایی جه به اینکه در برخی محافل حرفاین مضمون: با تو

هست ما از انتشار این کتاب منصرف شدیم! به مقاله »تهران 

م. رئیس اداره کتاب گفت تایمز« هم در نامه اشاره نکردی

یعنی چه آقا، وزارت ارشاد اجازه انتشار داده! گفتم خودِ 

وزیر گفتند وزارت ارشاد تنها نهاد نظارتی نیست و مجلس 

من معتقدم غیر از مجلس، نهادهای دیگر هم هم هست و 

 «.هستند

 

 بست تَه یک کوچه بن 

دهد »مدتی بعد آقای سرژ میشل، خبرنگارِ بدیعی ادامه می

ترین روزنامه ژنو روزنامه مطرح »لوتان« در سوئیس که مهم

خواهم با شما مصاحبه کنم. است، آمد پیِش من و گفت می

ای کرد که در  ود. مصاحبهمقاله »تهران تایمز« را خوانده ب

زنامه در رو( 1377همان سالِ ) 1999فوریه  27تاریخِ 

کنم از روی متنِ فرانسوی: ترجمه سردستی می .منتشر شد

جیمز  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به ترجمه »اولیس« 

جویس اجازه داده است. یکی از این روزها در روزنامه 

یم که این کتاب خوانمی کار »تهران تایمز«محافظه

ژ سرآوریم! بعد خودِ مستهجن است و ما از این سر در نمی

منظور -اثر بزرگِ جیمز جویس  نویسد »اولیس«میشل می

ها و و ایرلندی -کندها سنگینی میاثری که بر قرن

ها را از همان سالِ انتشارش در ها و بریتانیاییآمریکایی

، این روایتِ چنان برآشفت که آن را سوزاندند 1922

و  !ای در ایران اجازه بگیردچه معجزه ولگردی و غریزه با

گوید: برای اینکه زند و مینویسد: مترجم لبخند میمی

نویسد ما ناچار شدیم مترجم شاهکار است... سرژ میشل می

را در تَه یک دفتر حقوقی در تهران پیدا کنیم... حاال چرا تَه 

وجود داشت و من هم به  موقع سنتییک دفتر حقوقی؟ آن

کرد و تابلو آن باور داشتم که نباید برای کارِ وکالت تبلیغ 

کند و زد، هرکس به وکیل نیاز داشته باشد خودش پیدا می

شان را با تابلوی البته این قاعده االن برطرف شده و اسم

بست بود زنند. بنابراین دفترم َته یک کوچه بننئون هم می

رفت و دست راست را که نگاه ه باال میکه آخرش دو تا پل

سم روی زنگ نوشته بود: اکردید روی یک تابلو در حِد می

منوچهر بدیعی. پس منظور سرژ میشل از ته یک دفتر، ته 

 بست بود...«یک کوچه بن

ترجمه »اولیس« را دست   1368منوچهر بدیعی از فروردین  

اساسِ توالی گرفته است و بااینکه تا امروز به این دقت و بر

اتفاقات، ماجرای مجوزگرفتن و انصرافش از چاپِ »اولیس« 

به زبان فارسی مطرح نکرده، همان روزها یعنی سال  را

، در مصاحبه با (1377ساز برای »اولیس« )سالِ سرنوشت 

»لوتان« روزگار رفته بر »اولیس« و مترجمش را ثبت کرده 

قول خواند و بهوقفه از روی متنِ فرانسه میاست. بدیعی بی

کند، گاهی سرِ صبر روی یک خودش ترجمه سردستی می

کند و از معنا و هویتِ آن واژه یا مفهوم در  رنگ میواژه د

گوید تا روحِ نوشته را دریابیم. حتی در های دیگر میزبان

دهد تا مفهومِ ها را تغییر میترجمه شفاهی چند باری واژه

زبانِ اصلی منتقل شود. او اش در درست واژه با بار معنایی

دَه سال پیش گیرد »من تقریبا خواندنِ مقاله را از سر می

طول  1372ترجمه »اولیس« را آغاز کردم که تا سالِ 

سالگی این کتابِ جویس و »چهره مرد کشید. البته از بیست 

شناختم. شش سال است که ناشر هنرمند در جوانی« را می

کند. از ابتدا که اصال یوآمد ممن مرتب به ارشاد رفت

ان »اولیس« خواستند مجوز انتشار بدهند اما در این مینمی

های ترکی و چینی هم ترجمه شد. وقتی که به زبان

اولیس« را بهترین رمانِ قرن » 1999منتقدان در سال 

بیستم در زبان انگلیسی خواندند، گفتند بیا ارشاد تا مجوز 

بار اول به  «که »اولیس 1371بدهیم... گفتم که از سالِ 

جرانی هیچ خبری نبود، تا اینکه مها 1377ارشاد رفت تا 

گوید ما خواهیم مجوز بدهیم. هنوز هم میآمد و گفت می

دانم چرا درنیامد! شاید هنوز به »اولیس« مجوز دادیم نمی
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خبر داند. از ماجرای »تهران تایمز« هم گویا بیعلتش را نمی

 «.باشد

»اولیس« اخالقی نیست   عتقد است مشکلِمنوچهر بدیعی م

کند. او سئله تأکید میوگو بر این مو بارها در طولِ گفت

گوید از قضا »اولیس« مسائِل مورد نظر ما را مطرح کرده می

است: مسئله استعمار. گرفتاریِ ایرلند را در زیر استعمار 

، جمعیتش بر اثر 1850ها. کشوری که در سال انگلیس

ینی را که  زمچون تاجرهای انگلیسی سیب  قحطی نصف شد

ردند و در همان دوران بود کقوت الیموتِ آنان بود صادر می

ها به آمریکا مهاجرت کردند. بدیعی که بسیاری از ایرلندی 

مسائل خالِف شرم و حیای »اولیس« را هم ماحصلِ این 

داند »اگر در »اولیس«  مناسبات و گرفتاری ایرلند می

خاطر اتفاقاتی بوده که یا هم مطرح شده بهمسائل خالِف ح

فتاده است. در مصاحبه »لوتان«  در جامعه ایرلندِ آن روزها ا

گفتم برای اینکه خودمان را از این شاهکار محروم نکنیم 

کافی است روی کلمات حساس را بپوشانیم. »لوتان« 

نویسد: اما ظاهرا »تهران تایمز« با این حرف موافق می

شل نوشته بود هدفِ مقاله »تهران تایمز« نیست! سرژ می

ی نظارتی تذکر دهد... و چیزی نبوده جز اینکه به نهادها

ماند. هیچ شود: بدیعی در انتظار میطور تمام میمقاله این

خواهد خصوص دلش نمیدنبالِ مسائل مبهم نیست و به

رسد او با خودش نظر میها به آتش کشیده شود. بهکتابخانه

های آینده »اولیس« ند که شاید در همین ماهکفکر می

و نایاب شود. اما تصویر یک   سرعت فروش برودچاپ شود، به

دوهزاروپانصد سال  .دهنده استایرانِ بسیار سختگیر فریب 

عشق و شعر زنده است. فقط کافی  است که این کشور به 

است یکی از اشعار خیام را در قرن یازدهم بخوانید... شعر 

چون آمدنم به من نَبُد روز نخست/ وین رفتنِ   :تاین اس

برخیز و میان ببند ای ساقی  /مراد َعزمی است درستبی

 شست« چُسْت/ کاندوِه جهان به می فرو خواهم 

 

 دری که باز نشد

گوید گذرد. منوچهر بدیعی میچند سالی از این ماجراها می

کنار مقاله »تهران تایمز« چیز کمی نبود. بعد از آن دیگر 

گذرد تا اینکه باز ناشر به صرافت کشد و چند سالی میمی

همچنان  افتد تکلیفِ »اولیس« را روشن کند. اما بدیعیمی

تش مخالفت پاره »اولیس« یا حواشی و متعلقابا چاپِ تکه

ها« گوید همان اوایل گفته بودند »یادداشتکند. میمی

گوید ن را میتوانید منتشر کنید. بدیعی ایچیزی ندارد، می

ها بدون »اولیس« چه خندد »چاپ یادداشتو بلند می

هر اشاره معنایی دارد! فرض کنید نوشتیم فالن کلمه یا ش

ای چیست  به چه چیزی دارد یا در صفحه فالن معنی کلمه

ماند و تا آن زمان دست توضیحات...« »اولیس« میو از این 

ها« وبلینیهم جز »سیمای مرد هنرآفرین در جوانی« و »د

ترجمه پرویز داریوش و صالح حسینی و محمدعلی صفریان، 

نوچهر  از جویس اثری در دستِ مخاطبان فارسی نبود. م

کرده  بدیعی هم »چهره مرد هنرمند در جوانی« را ترجمه

داد و همین امتناع نزِد اهالی بود و به چاِپ آن رضایت نمی

ه به چاپ ای اسرارآمیز ساخته بود کفرهنگ از او چهره

دهد مگر با شرط و شروطی. بدیعی هایش تَن نمیترجمه 

لیس« که کند »از انتشار »اوقصه این امتناع را بازگو می

رد مأیوس شدیم، آقای کریمی آمد گفت بیا »چهره م

ای هنرمند در جوانی« را منتشر کنیم. گفتم نَه! این مقدمه

را  برای چاپِ »اولیس« بود که اگر خواندند »استیون«

بشناسند و ناغافل وارد برجی نشوند که استیون را آنجا پیدا 

ه باشند. من ای داشتها، پیش از این زمینه کنند با آن حرف

را ترجمه   هشتاد درصدِ »چهره مرد هنرمند در جوانی«

کرده بودم که ترجمه پرویز داریوش درآمد. فارغ از مسائل 

محبتی کرده دفعه هم به من ای، پرویز داریوش یک حرفه 

هایش که ایرلندی بود برایش و خویش بود. یکی از قوم

ختلفی پوستری فرستاده بود از تصویر جویس و جاهای م

ال الهیجی، که در »اولیس« آمده بود. او هم داده بود به شه

کم پرویز مدیر نشر روشنگران که به من رساندند. کم

ر را ما کردن که رسیدِ آن پوستداریوش شروع کرد به گله

وجو کردم و نگرفتیم! من هم درباره خصوصیاتش پرس

به کردن، یادداشتی جای تلفندوستان گفتند بهتر است به

مه تشکر برایش بنویسی. من هم در یادداشتی به چند ترج

خوب ایشان اشاره کردم، تشکر کردم و فرستادم. ترجمه او 

ه هشتاد درصد کتاب را ترجمه کردکه درآمد، من هم که 

که با شرطِ آن بودم، بیست درصد باقی را ترجمه کردم به

ل آمد حمچاپ شود. چون اگر همراه با هم درمی»اولیس« 

نم. شد که قصد دارم با ترجمه ایشان رقابت کبر این نمی
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همچون پرویز داریوش،  من بسیار احترام قائلم برای کسانی  

باشم  هر قدر هم که اختالف سلیقه داشته باشیم و معتقد

تر باشد. اصال و ابدا حاضر ممکن است ترجمه من صحیح 

و نیستم در این عوالم اصولِ جدی یک امرِ فرهنگی هنر 

ی گفت ادبیات را کنار بگذارم. بنابراین هر قدر آقای کریم

قبول نکردم، و باالخره برای اینکه راضی شود گفتم تا پرویز 

پرویز کنم! چند سال بعد داریوش زنده است چاپ نمی

داریوش فوت کرد. آقای کریمی پیشنهاد داد کتاب را چاپ 

باید همراهِ »اولیس« منتشر شود. اما چون  !کند. گفتم نَه

موافقت دیدم ناشر از سختگیری من کالفه شده با چاپش 

ترتیب »چهره مرد هنرمند در جوانی« منتشر این  کردم. به  

آقای شد. بعد هم ما ساکت بودیم و بودیم تا اینکه 

مسجدجامعی وزیر ارشاد شد و بنا شد جایزه کتاب سال را 

ا قرار بر بدهند به »چهره مرد هنرمند در جوانی«. البته ابتد

همان سال  این بود که به »ژان باروا« جایزه بدهند که

ای گفته بودند اگر جایزه منتشر شده بود اما بعد ظاهرا عده

س بدهیم شاید را به »چهره مرد هنرمند در جوانیِ« جوی

گوید خندد و می« بدیعی می.برای »اولیس« هم در باز شود

 « !»در باز نشد، گرچه من رفتم جایزه را گرفتم و بد هم نبود

 

 بدنامی که از سَر گذشت 
رسد منوچهر بدیعی اولیس« به اینجا که میماجرای »

چند نوبت حروفچینی   کند. انبوهِ کاغذها و پرینتِسکوت می

میز جلوی بدیعی تلنبار شده است. گرچه در  کتاب روی

لحن و رفتار این مترجم اثری از حسرت و دریغ نیست، 

مان موجبِ یک کارتن »اولیس« پیش روی  اسناد و مدارک و

ن است که سالیانی است در انتظار حسرت ما مخاطبا

ترجمه درخور منوچهر بدیعی خواندنِ شاهکار جویس با 

را  «ره مرد هنرمند در جوانیهستیم که پیش از این »چه

ایم و از تسلطش بر جویس و شاهکار او خوانده با ترجمه

جهانِ داستانی او آگاهیم. گرچه یک طرز تلقی این است که 

نیست! پس از قریِب سه دهه انتظار ای در کار اصال ترجمه 

هایی که بدیعی روایت کرد، سر گذاشتن فرازونشیب و پشت

اش گار رفته بر »اولیس« و نویسندهدر یک لحظه تماِم روز

شود تا او را به تصمیم نهایی پیش چشم مترجم ظاهر می

« برساند. بدیعی آب پاکی را روی درباره انتشار »اولیس

گوید »با ماجراهایی که چنین میریزد و دستِ همه می

اتفاق افتاد تقریبا برایم مسجل شد که اگر جاهایی از 

یادم ایی بنویسیم فایده ندارد. به »اولیس« را هم به ایتالی

آمد که خودِ جویس در برابر اینکه ناشران برحسب سلیقه  

کشور یک کلمه از آثارش را تغییر بدهند و احوال  یا اوضاع

وجه حاضر نبود از هیچ کشید و به سنگی میایستاد، گرمی

کار خودش چیزی را حذف کند. مثال بارزش 

ا«ست: جویس در هداستانِ »دابلینیمجموعه 

که سالِ وقایع »اولیس« است   1904ودوسالگی یعنی  بیست 

 «و در شانزدهمِ ژوئن همان سال که حاال به آن »بلومزدِی

های کوتاه ا داستانگویند با همسرش از دابلین رفت. بعدمی

ها« را نوشت که ناشران از او خواسته بودند جاهایی »دابلینی

ده سالِ تمام حاضر نشد حتی از آن را تغییر بدهد و جویس  

 .یک کلمه را بردارد یا تغییر بدهد و گرسنگی هم کشید

حاال من که فقط اسمم در این میان مطرح شده، بیایم 

ن پیش از »اولیس« اسمی تعارف مبی !کلماتی را حذف کنم

نداشتم. یادم هست دکتر ضیا موحد در یک سخنرانی گفت: 

ها جهان... همه نفس  منوچهر بدیعی تنها مترجمی است در

خواهد بگوید، خود من هم در سینه حبس شد که چه می

ترجمه کتابی که منتشر مانده بودم... موحد ادامه داد: بابِت 

خواستم ض کنید من مینشده مشهور شده است... حاال فر

مشهور بشوم، اینکه عیب زیادی نیست، گرچه نقص هست 

بود برای هم آیا روا با این فرض  .شودو مانع پرواز آدم می

حفظ این شهرت و جلوگیری از این حرف که بگویند اصال 

گوید و »اولیس« را ترجمه نکرده، بیایم بدیعی دروغ می

نویسنده و مسیری  برخالفِ عقیده خودم و مَنش و زندگی

که جویس طی کرده، »اولیس« را سانسور کنم؟ آیا این کار 

خاطر یقت فقط به  دهنده این نیست که یک آدم درحقنشان

 خاطر مردم، نه به خودش این کتاب را منتشر کرده، نَه به

خاطر این بلندپروازی به خاطر زبان فارسی و ادبیات، بلکه 

من نضج پیدا کرد. گرچه پیش کم در مایه؟ این فکر کمبی

هایی به ایتالیایی و از این من به حذفیات و چاپِ بخش

ج فکر کرده بودم. این همان آوردن برای داخل و خاردلیل

شود و لحظاتی است که ناگهان در زندگی آدمی پیدا می

شد این کار را بکنم. یرد! میگاش را میجلوِ بدنامی حقیقی

کتابی از من به ارشاد رفت ظرفِ  حتی بعد از این قضیه هر
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پانزده روز تا یک ماه مجوز گرفت، چون به این نتیجه رسیده 

تم که بخواهم دردسر ایجاد کنم. همین بودند من آدمی نیس

ای بگویند خُب، دیگران آمدند و االن هم ممکن است عده

ها خوب کردند یا بد کردند. همه این این کار را کردند،

کردم کسی از کولِ من ن این کار را میدرست، اما اگر م

رفتند در خارج تمامِ »اولیس« را آمد. باز هم میپایین نمی

گفتند بیایید این را بخوانید نه ترجمه د و میکردنچاپ می

باز را که جاهایی از کتاب را پوشانده است! آن متقلبِ حقه 

نبود که من تمامِ »اولیس« را ترجمه نکرده باشم. یک این 

رز تلقی هم این است که بدیعی اصال »اولیس« را ترجمه ط

نکرده یا تمام آن را ترجمه نکرده. وگرنه همان بالیی را 

آورد که سر »جاده فالندر« آورد و یازده صفحه از  سرش می

ق گویم که این دو فرآن را حذف کرد. خُب، من به شما می

فکر دارند. »جاده فالندر« آدم را در این مورد زیاد به 

انداخت. بله، مطلب اساسی بود اما جزوِ بافت رمان نبود. نمی

ن بیان حالت خشمی به نویسنده دست داده بود که در ای

شد. اما در »اولیس«، بخش عمده حذفیات، منعکس می

های مالی بلوم است که ماجراهای رمان را معلوم  حرف

ماجرا از این قرار است: لئوپولد بلوم، یک آدم  .کندمی

بورژوازی نوعِ کارمند است که برای متوسط و نمونه خرده

ا کند. لئوپولد بلوم یک پسر پیدها آگهی جمع میروزنامه

میرد. اسم »رودی«. رودی تنها َده روز داشته که میکرده به

ها و حالت آنمناسبتِ شیوه رفتارِ جهان با  ها شاید بهیهودی 

 ه هستند )نه بهسرگردانی و آوارگی، شیفته کانون خانواد

های صهیونیست که در اسرائیل زندگی معنی این یهودی

ا دوست دارند هایشان رشدت بچهها بهیکنند.( یهودمی

حتی از جانِ خودشان بیشتر. مرگِ رودی اثر بسیاری بر 

رمان در ذهنش گذارد تا حدی که در تمام لئوپولد بلوم می

کند و کر میاست و مدام به این مرگ و خودکشی پدرش ف

دارشدن برای مدت ده سال رابطه زناشویی را از ترسِ بچه 

یگران نسبت به ترک گفته و در ذهن خودِ لئوپولد بلوم و د

اولیس« هشتِ »افتد. داستانِ مالی بلوم شک و تردید می

شبِ روز بعد یعنی شود و چهار بعد از نیمهصبح آغاز می

ولیس« جویس یا شود. انطباق »اطیِ بیست ساعت تمام می

»اودیسه« هومر هم یکی به همین خاطر است: »اودیسه« 

. آنجا ساعت کشد و »اولیس« بیستسال طول میبیست 

ماند با لوپه، زنِ اولیس بیست سال منتظر همسرش میپنه

سرش  اند دورش و خواستگاران دست ازاینکه همه ریخته 

لوپه پنه گردد،گویند اولیس دیگر برنمیدارند و میبرنمی

بافد که هر صبح شروع پذیرد و مدام یک بافتنی مینمی

ستگاران  شکافد و به خواکند و شب دوباره همه را میمی

دهم. گوید هر وقت این بافتنی تمام شد من جواب میمی

ارد. آخرسر   قرن بیستم رفتار دیگری د ِلوپهدر حالی که پنه

ان در مورد مالی شود تصورات لئوپولد بلوم و دیگرمعلوم می

 «.بلوم چندان با واقعیت منطبق نیست

اگر کسانی هستند که دنبالِ مستندات ترجمه منوچهر  

های مفصل و گردند جز این گفتهاز »اولیس« میبدیعی 

ها و حروفچینی تماِم کتاب که پیش روی ما نوشته دست

های دیگری مراجعه کنند. ازجمله  توانند به کتاباست می

ها چند کتابی که خودِ منوچهر بدیعی درباره »اولیس« آن 

ترینش فصل هفدهم اولیس است. جز منتشر کرده و مهم

های دیگری هم آمده ی از ترجمه او در کتابهایاین، تکه

که مترجمان شاخصی داشته که با درکِ تسلط بدیعی بر 

اند تا ارجاعات به غ او رفتهجیمز جویس و شاهکارش سرا

گوید »نمونه ترجمه من از « را از او بخواهند. می»اولیس

هایی آمده است مثال در هایی از »اولیس« در کتاببخش

ه خانم فرزانه طاهری و در مجله »رودکی« »نابوکُف« ترجم

 « .های ادبی« تألیفِ رضا سیدحسینیو در جلد دوم »مکتب
 

 جویس، پروست و آقای ایاز

از روایاتِ ادبی درباره پیشینه ترجمه »اولیس« یکی هم این 

است که منوچهر بدیعی سالیانی پیش قصد داشته شاهکارِ 

رفته« را وجوی زمان ازدست مارسل پروست، »در جست

خواهد این کند میترجمه کند که مهدی سحابی اعالم می

رود رمان را به فارسی برگرداند و به این ترتیب بدیعی می

راغِ ترجمه شاهکارِ جویس. روایتِ دیگر این است که رضا س

براهنی روزگاری بنا داشته »اولیس« را ترجمه کند اما 

»روزگار نشیند به نوشتنِ رمان شود و میمنصرف می

دوزخی آقای ایاز« و این روایتِ اخیر البته مستنداتی هم 

ه ای است از رضا براهنی که در آن به ترجمدارد و آن مقاله

نویسد »دوست بزرگ من کند و میبدیعی هم اشاره می

مراتب بهتر از من  منوچهر بدیعی کتاب را به زیبایی و به
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رش نشسته ترجمه کرد...« بدیعی حاال پشت میز ساده کا

های دیگر است که روی آن هم ُپر است از »اولیس« به زبان

شنود هایش. این روایات را که میها و فیشنوشته و دست

طور  گوید »قضیه اینشود و میجا میروی صندلی جابه

نبود. ماجرا این است: اوایل که نشر چشمه افتتاح شده بود، 

گرفتیم. تاب میرفتیم از آنجا کزاده میمن و آقای یحیی

ای موقع هنوز ترجمه آمدند. آن  اشخاصِ مختلفی به آنجا می

ه ترجمه  چاپ نکرده بودم و آقای سحابی چند کار از فرانس

کرده بود و من او را آنجا دیدم. چند کتاب ادبی مهم درآورده 

بود و یک کتاب هم ترجمه کرده بود با عنوان »واتیکان و 

شان گفتم: آقای سحابی، شما یکی فاشیسم ایتالیا«. من به ای

دانان این مملکت هستید در حالی که از آخرین فرانسه 

رسی ترجمه نشده خیلی از آثار مهم ادبی فرانسوی به فا

ازجمله رمانِ مارسل پروست. سحابی جوابی نداد، ولی ده 

وجوی زمان روز بعدش ده صفحه اولِ »در جست 

با ترجمه رفته« در »گردون« چاپ شد همراه ازدست 

ابوالحسن نجفی از همان صفحات. ظاهرا ایشان از پیش 

وجوی...« را به دست گرفته بود. ببینید ترجمه »در جست 

ای است که تنها به دور و بَر خودش توجه نویسندهپروست 

هایی جدا از جامعه فرانسه بودند. دارد: به اطرافیانش که آدم

رمانش هست، از اما به جویس که نگاه کنید توده مردم در 

این دو هزار آدم یکی بقال است، یکی اصال کاری به کارِ 

شور در کارش نیست! جویس ندارد و فکر کنم فقط مرده

اند و تنها یک دیدار اندازه با هم متفاوتجویس و پروست بی

هم در یک جای شلوغ که همه بودند و با هم داشتند آن

ظاهرا از  هاشان با هم گفتند وگویا از درد و مرض

های همدیگر را هاشان حرفی نزدند و شاید کتابکتاب

ای هم به نخوانده بودند. در عین حال که من چندان عالقه

 «.ست ندارمپرو

 ما را از مدارسه بیرون... رفتیم 

اینکه منوچهر بدیعی به صرافت افتاده است بعد از قریبِ سه 

اش از »اولیس« جویس بگوید دهه از سرنوشت ترجمه 

های نخستین این رمان مناسبتِ انتشار دو ترجمه از فصلبه

رات  هم هست که یکی را فرید قدمی در ایران و در انتشا

نیا در خارج ه چاپ رسانده و دیگری را اکرم پدراممانیاهنر ب

تردید نام منوچهر بدیعی از ایران در دست انتشار دارد. بی

ان نو گره هایش از رمبیش از هر چیز با جویس و ترجمه 

خورده است. ترجمه »اولیس« اما حکایتِ دیگری دارد. 

اند و نسلی که با نسلی از مترجمان مطرح ما از دست رفته

واسطه ارتباط مترجمان و منش آنان از نزدیک و بی این

داشتند در انتظار چاپ »اولیسِ« بدیعی ماندند، همان نسلی 

هاشان کتاب هایی از »اولیس« درکه حتی برای آوردنِ تکه 

سراغ این مترجم رفتند. در این میانه اما نسلی از راه رسیده 

« را که به هر قدر و قیمتی دیگر سکوت در قبال »اولیس

ها بود که تردیدها و انکارها تابد. از سَر همین ترجمه برنمی

و بحث و اجتهاد ادبی در مورد ترجمه بدیعی دوباره به راه 

پیشاپیش باید تکلیف خود را با   دانستندافتاد. مترجمان می

شان از »اولیس« »اولیسِ« بدیعی روشن کنند تا ترجمه 

ضعیت در ادبیات شدن پیدا کند. این وفرصتی برای مطرح 

داستانی ما هم مابازایی دارد که همان صادق هدایت باشد 

ای که پا به میدان ادبیات و »بوف کورِ« او. هر نویسنده

خود را در نسبت با هدایت تعریف گذاشت گویا ناگزیر بود 

کند. پس چندان بیراه نیست که شُبهات درباره وجود 

ای ویند ترجمه ترجمه منوچهر بدیعی به جایی برسد که بگ

در کار نیست چون در سایت کتابخانه ملی ثبت نشده است! 

دهد بدیعی که هیچ متنی درباره »اولیس« را از دست نمی

تردید از این دو ترجمه و ، بیدر هر جایی از دنیا که باشد

گوید »محضِ اطالع شما کیفیت آن خبردار است اما می

خاطر اما به های »اولیس« هستمبگویم در جریان ترجمه 

طور کلی معتقدم هر  مداری و رعایت قواعد، بهطبع قانون

طرف باشد و در مورد »اولیس« نوع قضاوت و داوری باید بی

یستم، بلکه یک طرِف قضیه هستم. طرف نمن اصال و ابدا بی

توانم نظر خودم را اظهار کنم و بدانید به این مناسبت نمی

طرف آید. آدمی که بییای پیش مهر نظری که بدهم شبهه

نیست اگر نظر بدهد اثر بسیار بدتری دارد تا اینکه سکوت 

های دیگران حرفی بنابراین من مطلقا درباره ترجمه  .کند

ای را از مدرسه معروف است طلبه  .م زدزنم و نخواهنمی

گوید: ما را از مدارسه گیرد و میکنند لجش میبیرون می

مترجمان دیگر و دوستان و همه بیرون... رفتیم. من هم به 

گویم ما را از کسانی که به این موضوع توجه دارند می

 «!مدارسه بیرون... رفتیم
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شاهرخ تندرو صالح/ نویسنده، شاعر،  

 نگارهروزنام

 
 زیر پوستِ حروفِ الفبا  

 

 پیش درآمد:

تولید متن آشنا و کسانی که با حرفه نوشتن، ترجمه و 

با آن درگیرند حداقل یکبار این پرسش را از خود داشته 

اند که فرایند نوشتن چیست و چگونه در شبکه مویرگی 

شود؟ پاسخ گفتن به این حیات آدمی منتشر می

متنع می نماید نیست، چرا پرسش، آنگونه که سهل و م

ما، فرایند نوشتن و تولید متن که از جمله   ۀکه در زمان

محصوالت اندیشیدن است، از اسلوب طبیعی و غریزی 

و فرم کالسیک خود خارج شده و چه بسا، سنت اندیشه 

ای، مفهوم مرسوم خود را و نگارش محصوالت اندیشه

با نفس از دست داده و آنچه که در زیر پوست حروف الف 

کشد، چیزی بیش از شبحی مچاله شده از  می

ما نیستند   ۀن فجایع زمانها و زوایای پیدا و پنهاواقعیت

ها فرسنگ با حقیقت و که هر کدام، به نوعی، فرسنگ 

 طبیعت انسانی و ذات زندگی فاصله دارند . 

مان، ما را به این نکته مرور تاریخ فرهنگ عمومی

ادر به دیدن آینده خود در رساند که ما، عمومن ق می

ریشه های دیگران نیستیم. این فقدان دو آیینه تجربه

نماید که ما دانش و اخالق و منشِ . چنین می1رد: دا

برداری از تجارب دیگران را آنگونه که تجمیع و بهره

 
، 1379تا  1356ادبیات نوین فارسی، کتابشناسی انتقادی از  2

باالیی،کریستف و تندروصالح، شاهرخ. انجمن ایرانشناسی فرانسه در 

 1382ایران. 

. چنین 2شایسته و معمول جهان معاصر است نداریم. 

صاحبان ِ  می نماید که ما خود را در مقامی برتر از

 بینیم.تجارِب حیاتی می

 ها سنگ بنای ضعفی بزرگ را در فرهنگ عمومیاین

ما گذاشته اند: عدم توانایی قدرت بخشیدن به حال و 

هوای حروف الفبا. ما بیشتر حروف الفبا را می شنویم 

قاپیم و مطابق میل، مفاهیم را و در هوا آنها را می

ی، جورچین می کنیم. مفاهیمی چون بدفهم

تفاهم، بد فهمیدن، بد فهمیده شدن و ... از این سوء

 دست است. بگذریم ... 

 

 کریه تر از مرگ.1

خورشیدی سرگرم  1385تا  1370های من طی سال

. بخشی از پژوهشی پیرامون ادبیات مدرن ایران بودم

های مرتبط با هایم ذیل مدخلها و دریافتیافته

ایران، در پژوهش کتابشناسی انتقادی ادبیات معاصر 

ها در آن سال 2مشترکم با کریستف باالیی آمده است.

آن پژوهش، خاطراتی تلخ و شیرین برایم و در جریان 

رقم خورد. آشنایی با استاد اکبر قربانی که حروفچینی 

به سبک قدیم را فوت آب بود و حروف سربی در 

بسته حروف این بیت دستانش مثل موم بودند و چشم

کشید: مگر چه بود نهان ن تلی سرب، بیرون میرا از میا

هانش نبود فروشان/ که حاصل دو جدر سبوی باده

قیمت جامی؟! استادکار لیتوگرافی متین شیراز  بود. 

ها و خواهی در پس پشت نقاِب گرگآن روزها آرمان

 و غرور  ِجسور ۀتازاند، ما که در حاشیروباهان می

گاه، گاه بودیم، سپرده عبث  ِ عبوس به تن تعصب،

هوا، ما را در دامان ِ وحشت خواهی بیدلزدگی از آرمان

نشاند و وحشتِ منتشر، در قطار قطار رها، میخکوب می

پاسخ، از چیستی و چرایی، پوست های بیپرسش
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پناهم رمان و شعر و ترانه بود. انداخت. تنها جانمی

ها و مجموعه شعرهای مورد ای داشتم که رماندفترچه

نویسی می کردم. نه عشقی ا در آن مدخلام رعالقه

ها ها، در خمار خمیازهداشتم که عشق، در پستوی خانه

قول اخوان جانم، کسی رسید و بهبه خودخوری می

گفت! گفت و هیچکس تا مدتی چیزی نمیچیزی نمی

نویسندگان و شاعران، در نظرم فرشتگانی بودند که در 

رخی، تا قیام قیامت و البته، بناکجا منزل داشتند و من،  

هستند و هستند و هستند و هستند و اصلن چه کسی 

ای را پُر کند؟ تواند جای حاجی زین العابدین مراغهمی

یا غالمحسین ساعدی جان را، یا عالمه علی اکبر 

همتا را ثالث بیدهخدا را یا خواهرکم فروغ را، یا اخوان

ی ل و همشهریا سیمین خانم دانشور را یا حتی جال

نازنینم ابراهیم گلستان را و مسعود توفان را و شاپور 

جورکش را؟ و اصلن چه کسی می تواند جای پدرم را 

های خاموش و ویران زندگی بگیرد که هم در گنجه

صدا بود و کرد و هم خوششعر را به زیبایی هجی می

بری را خوب همتایی بود و هم گچهم معمار بی

ای بود؟ مرگ بسا بسیار دهنگتراش زُبدانست و هم سمی

بسیاران و خوبان را از ما گرفته است که دیگر اکنون 

هیچ رد پایی از خیال ایشان بر زمین نیست اما 

بازدارندگی، دریغا که کریه تر از مرگ، ما را نواخته 

است: از گذشته تا هنوز... در این کشاکش، به توالی، 

رع بر اصل می یان، گاه ف ام که در میان ما ایراندریافته

شود. ماند و به حاشیه رانده میچربد و اصل، پنهان می

ای های بازیمان یک جورهایی مانند ورقیعنی زندگی

هایش نیست و برخی از آنها، است که بسیاری از ورق

تکرار در تکرار در تکرارند. چه چیزی اصل را به فرع 

 ؟!خواهدراند و فرع را در حاشیه خفه میمی

اشتیاقم به شناخت  بیشتر، ۀج و با مطالعبه تدری

تر ممیزی و سانسوربیشتر شد. این را هم بگویم عمقی

ادبیات برای من فراتر از حسی است که تخیل و که  

های شاعران و نویسندگان در کاریو شیرین عاطفه

کنند. بهتر آثارشان آن را به مخاطبان خود عرضه می

ی جستجو و شناخت نظیر برایبگویم: ادبیات فرصتی ب

زندگی و جهان است. نخستین بار که بحث افق 

های بومی در ذهنم جا خوش کرد زمانی بود که اندیشه

های انتقادی در ادبیات داشتم پیرامون آراء و اندیشه

 شصت  ۀکردم. دهبرداری میکالسیک فارسی فیش

ها خورشیدی. روزهای سیاه آن سال 1364بود؛ سال 

مان در گریز و روزهای ش، جوانیسقفِ وحشت که زیر

در تلف  پناهی،جنگ و ترس و جدال برای یافتن جان

ها را از تیررس و مهلکه خود شد تاو هراس سپری می

برهانیم. در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

ها های بسیاری وجود داشت که پاسخ آنمشهد پرسش

نامداران و های کتاب ها وهای کتابخانهرا در قفسه

ها کردیم. آن روزها کتابخانهآوران جستجو مینام

شدند: مناسب و نامناسب و شایست و »سرند« می

ناشایست. زنده یاد  استاد محمد قهرمان رئیس 

کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد بود. نخست بار ایشان 

. در منزل استاد فرخ خراسانی دیدم  را در جمع شاعران

تاد شفیعی کدکنی و اخوان ثالث اسبودم .  دانشجو

عزیزم را آنجا دیدم. شعر ما را به یکدیگر رساند؛ شعری 

که زندگی است. کار دانشجویی در کتابخانه  دانشکده 

 آن ۀگاه بود و در سایادبیات برایم مهیا شد. کار، امان

خواندم توانم کتاب بخوانم. میتوانستم تا می، میلطف

 ۀهمان ایام، در همهم شد.م اضافه میهایو بر پرسش

پاسخ ، در روزاروز ِ جنگ و سکوت و های بیپرسش

تاریکی و کورمال کورمال نفس کشیدن، دریافتم که 

جمعی از جمله  جامعه، مطبوعات و ارتباطات

های بایست در بازخوانی اندیشههایی است که میزمینه

ویژگی  بومی مورد توجه باشند. اما در این حوزه، یک

خورد که باید از آن با عنوان به چشم می

گی، گونهگی« یاد کرد. این حالت معلقگونه»معلق

معلق نگاه   را  ایرانی  ۀمسیر حیات و تجدید حیات اندیش

های پیدا و پنهان تعلیق داشته است. تأمل بر مشخصه
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تدریج مرا بر آن داشت تا آثار بومی، به ۀاندیش

را خوب بخوانم. به دنبال  ناندیشمندان معاصر ایرا

که در  می، زوایای دیگری را یافتمبو ۀچیستی اندیش

یک نقطه متمرکز ماندند: »بازدارندگی اندیشه«. این 

ها، در واقع، ظهور و نقِد اندیشه ۀعنصر بازدارند

بندیِ برج و باروهای »سانسور« و »ممیزی« استخوان

، خشت منهد؛ برج و بارویی که همه با هرا بنیان می

آنکه هر یک، از سهمِ سترِگ نهند بیخشتِ آن را بنا می

خود، در متولد ساختن و پروراندن و باالندن ِهیوالی 

تاریکی  و سانسور اطالع داشته باشند. به این ترتیب، 

شود. و صد گرِ تاریکی میهر کس، از ظنّ خود یاری

رسد که دو سوی خطِ تحلیل البته، چنین به نظر می

دانش و متخاصم با مدعیانی بی ایرانی، ۀاندیش

اند: یکی با »تحقیر دیگران و آرایی کردهصف یکدیگر

پذیری و شماری« و دیگری با »تحقیربرتر خود

ای، باید در بینی«. این عارضه را به صورت ریشهخودکم

و نشر و توجیه آن در  فرایند استبداد و مستبدپذیری

در وابستگی به علل  میان ما ایرانیان دنبال کرد و

تجزیه  مورد مطالعه قرار داد. ایرانی ۀبازدارندگی اندیش

های و تحلیل این موضوع را شاید بتوان ذیلِ مؤلفه

های ممیزی و سانسور و موانع و محدودیت

جامعه  پردازی معتبر در قلمروینظریه

های همگانی و فرهنگ عمومی ارتباطات، رسانه شناسی

 گرفت.پی

به ده سال پیش یکی از دوستانم سرگرم  اما نزدیک

نامه دکترایش با عنوان تهیه مقدمات تدوین پایان

در مطبوعات دوره قاجار«  »بازخوانی تجدد و مدرنیته

 ۀدر دور بود. تامل بر فرایند سانسور در مطبوعات ایران

پیش رویم  انداز متفاوتی از موضوع راقاجار چشم

مرور مطبوعات  تهایی اساسی. فرصگسترد با پرسش

 قاجار فرصتی شگرف بود. ۀدور

موضوع »سانسور« از جمله موضوعات قابل مطالعه در 

مقاطع گوناگون تاریخ و تمدن و فرهنگ انسانی است. 

های سانسور را شیوه ها وتحوالت تکنولوژیک نیز عرصه

گفت که  تغییر و توسعه داده و از این نظر، شاید بتوان

خود، سنگی بر بنای  ۀنوب تکنولوژی، بهتمدن و 

گذارد. تلقی عمومی می نشین سانسورهیوال ۀتاریکخان

اصلی سانسور در کشورمان، بیشتر به تغییر  از صورت

العمل در برابر منتقدان و یا مخالفان ها و عکسدولت

شود. اما واقعیت و اهمیت این مبحث ایجاب محدود می

 چه باشدز آنتر اه، وسیعکند تا میدان دید پژوهندمی

 ۀآید. نیم نگاهی به دامنکه در افواه عموم به چشم می

های بازتولید شدنش در ادوار این مفهوم  و صورت

مختلف تاریخ معاصر ما، بیانگر این است که 

بازدارندگی، هنوز و همچنان  به قوت خود باقی است و 

چرخد: دربِ موضوع همچنان بر همان پاشنه می

به طور خالصه، دو بازدارندگی  ارندگی«. این»بازد

 پرسش اساسی زیر را به دنبال دارد:

 

بازدارندگیِ اندیشه را  ممیزی و سانسور که آیا ذات .1

آوَرد یک ویژگیِ جغرافیای فرهنگی از قوه به فعل در می

 است؟

پذیری در های نقد و نقدتوان عدم رشد ریشهآیا می

یزی و نقد گرتمایل به اندیشهفرهنگ ایرانی را با 

 مان مرتبط دید؟ناپذیری

 

گردان ِجغرافیای . حدیِث بازدارندگی و شعبده2

 ویرانی

بازدارندگی، خشت اوِل برج و باروی سانسور است ؛ 

صحن و سرایی است که معماِر ویرانی اندیشه ها، در 

گردانان عربده و جغرافیای پچپچه و هیاهو و  معرکه

رگزارانش در آن کند تا سانسور و کاآشوب بنا می

گانه در فرهنگ بازدارندگی، صورتی چند  قر باشند.مست

های موجود در ترین بازدارندگیما ایرانیان دارد. شاخص

 گیرد:ما در دو گروه کلی جای می ۀجامع
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 یافته یا سیستمیهای نظامبازدارندگی .1

 های تصادفیبازدارندگی .2

و  تر استهدر این میان، بازدارندگِی سیستمی، پیچید

کند و های بازدارندگی را بیشتر و بیشتر میتودرتویی

قلمرو  افزاید.شناخت بازدارندگی می ۀبر ابهامات مرحل

مسیری یک طرفه است با دو  بازدارندگی سیستمی

های تخواهی«. صوراندیشی« و »تمامیتویژگیِ »جزم

توان با مشخصات بازدارندگی در این قلمرو را می

 :سی کردبازشنا زیر

میلی نسبت به مطالعه، پرسشگری، تحقیق و مباحثه بی

 هاکشف ناشناخته در جهت

عدم برخورداری از رفتار خالقانه به منظور یافتن 

ترین بازدارنده برای مجهوالت ـ که خود، اصلی پاسخ

 آید.ر میدر طول تاریخ ما به شما

انفعال و عدم تالش در توجهی یا روزمرگی و بی

 سازیری و آیندهنگآینده

نگری در آموزش عمومی و تنویر افکار و سطحی

 نظرسنجی

 ورزیاندیشه ستیزی و کم انگاری در موضوعدانش

بازدارندگِی سیستمی، ارتباط مستقیمی با توسعه 

ه از نظر نیافتگی دارد. به عبارتی، هر اندازه یک جامع

 و نیازها ۀفرهنگی و شعور عمومی، پوشش دهند

های شهروندان خود امکانات و قابلیت ۀدهند پرورش

های سرمایه باشد، به همان میزان قادر خواهد بود تا از

های رنگارنگ، انسانی خود در برابر هجوم آسیب

 داری کند.مراقبت و حریم

ندانستگیِ ماست: ما صورت دیگرِ بازدارندگی، در 

چندان میلی به دانستن نداریم. حال آن که به ضرورت، 

ید بسیار چیزها بدانیم و هم بسیار بخوانیم و باهم می

بات فردی و به درک نکات و ظرائف  زندگی و مناس

اجتماعی بپردازیم و هم بسیار موضوعات را در چالش 

یم. چرا فهمِ نو از روز و روزگار برسان  ۀها، به عرصپرسش

های کند دانشکه زندگی در جهان معاصر ایجاب می

ها ها را نداشته باشیم یا با آنآن روزآمد را بدانیم که اگر

تردید، در این میان، یا منزوی بیگانه باشیم، بی

 شویم و یا رو به نابودی خواهیم رفت.می

های به تلقی سومین صورت بازدارندگِی سیستمی،

د که عموم از مبحث علم و اندیشه گرداشتباهی باز می

ز برای و انتقاد و نقدِ عقیده دارند. حال آن که ما هنو

کشف دوای درمان دردمان گامی برنداشته و جلو 

انی ابتدائی و مقدمات ایم؛ پس چه خوب که مبنیامده

های کوچک و صمیمی خود انتقاد را در جمع ۀاولی

نش ما را تواند حوصله و داترویج دهیم. این کار می

ها متحول کند و زهرِ تعصب نسبت به مسایل و واقعیت

 بزداید.را از تار و پودمان 

از دقت  گریز چهارمین صورت از این نوع بازدارندگی،

در نظرات و امور و عدم تمایل به قضاوت شایسته بر 

 هاست.آن

های تصادفی به جریان سیالبِی رفتار و اما بازدارندگی

گردد که بی توجه به هر الگو و یباز م هاییمدیریت

کند ای، آن میچارچوب علمی و یا منویات اخالق حرفه

خواهد. این جریان سیالبی، در حقیقت، که خود می

رها کردنِ جامعه و فرهنگ از سراشیبی  آیندبر 

خواهی و تمامیت های دیکتاتوری به دوزخِنظام

که ترین تجاربی اندیشی است. و صد البته، عمیقجزم

توانیم از آن سخن بگوییم تجارب رویارویی ما اکنون می

با معمارانِ  اقلیِم زیست این  یکایک اندیشمندان ایران

 هیوالست. 

 

 هیوالها ۀ. در سای3

 عمرم گل هستم، ها چهلی ۀبرای من که از نسل ده

، 21خواهان رفته و در قرن  آرمان  یغمای  به  20  قرن  در

 و وقاحت ۀزد حیرت میانسالی، ۀدر آستان

وجدانی و اخالقی و بیبی و افسارگسیختگی

ام. روزی ان ماندهچیزی در جغرافیای جههمهبی

دیشیدن و نوشتن، مرا روزگاری تصورم بر این بود که ان
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رهاند که بندان و باجگیران میهای گردنهو ما را، از دام

خویی، به دریغا، اکنون، به قول دکتر اسماعیل 

ایم. آبادی از خاموشی و فراموشی، درمانده ماندهلعنمت

ایی که گردیم به بحث. در صورت طبیعی، آنهبر می

ای کنند، با فاصلهروی خط دانش و اندیشه زندگی می

و خواهان و ماجراجویان، دل در گرنجومی با آرمان

داری است که چیزی به نام حقیقت دارند و این میان

هاننده باشد نه بازدارنده. کمی توضیح بایستی، ر

 دهم.می

کردم که در سایه نوشتن و روزی روزگاری گمان می

وان از شر شرور در امان ماند اما اکنون، به تقلم ، می

ادبار سوسماری صفتانی  مانده و وضوح، غرق در 

درمانده ایم که با کمال تاسف، در سایه قلم و نوشتن و 

 گذرانند.نویسی و نشر روزگار مینگاری و کتابروزنامه

دار و به راستی سانسور چیست  و چه کسانی میان

و بازدارندگی هستند؟ دار سانسور، ممیزی میدان

نگاری، ترجمه و ویرایش نوشتن، نویسندگی، روزنامه

ورزی در جهان معاصرند که هایی متنوع از اندیشهقلیما

حداقل، در  اند.ورویی دیگر یافتهدر سرزمین ما، رنگ 

برخی موارد، صورتی دیگرگون  یافته دارند. عقب ماندن 

پرداختن به ها از خبرهای تیتر یک، گریز از روزنامه

ها ای و دهاصل مطالب و دقیق شدن در جزییات حاشیه

ر اقلیم قلم های بازدارندگی دمورد دیگر می تواندنمایه

چپ نگاه کردن و اندیشه ایران را بنمایاند. چپ

پراکنی پشت سر یسندگان به یکدیگر، حرافی و سخننو

یکدیگر، توهین به آثار یکدیگر ، ایستادن و دست 

کدیگر، تحقیر و وسوسه به تحقیر یکدیگر و... انداختن ی

هایی از رفتارهایی است که در قالب نقد و انتقاد صورت

مان بر ما تحمیل می شود. یرامون آراء و عقایدونظر پ

قلم، دیگر آن جهانی نیست که بتوان جهان اندیشه و 

با تقسیم آن به اتم، الکترون و نوترون، زیر و بم آن را 

وانتومی رفتن به عمق و هسته ذره، شناخت. جهان ک

نمود، در قالب آن چه را که پیش از این نظم می

های اقلیم از عبور ۀکند. چارنظمی بر ما تحمیل میبی

باشم تو نباشی را  هایی که منسیاه و سفید و  نگرش

کند شاید این باشد که در گام به آدمیان هجی می

برهانیم. همین نخست، از مرداب بازدارندگی خودمان را  

های جگریمردابی که عفونت منتشرش، خون

ای خیالین ای را سیاحتنامهبدین مراغهالعازین

هایی عیان و نهفت  از اقلیم نمایاند! من صورتمی

انی را در کتاب پدیدارشناسی سانسور در بازدارندگی ایر

های همگانی و در قالب گفتگویی پر و پیمان  با رسانه

ام. الحق که پرفسور کهن دنبال کردهپرفسور گوئل 

 ام کردند . کهن به لطف و صبوری همراهی

ها را  با به امید روزی که سانسور نباشد. آزادی انسان

هایی قی هزینهاخالپروراند. بیاخالق و قانون می

باری  را به سیاهه بندوخویی و بیویرانگر از درنده 

کند. میهای کمرشکن زندگی ایرانی آوار هزینه

ترین مشکل ماست؛ مشکلی که بازدارندگی جدی

توان برطرفش ساخت: با دیدن و شنیدن دیگری، نه می

 اش. اش، به مفهوم انسانیفهوم اروپایی یا امریکاییبه م
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 گرپژوهش  محمد جواهرکالم/ مترجم، 

 
 نویسی در یک دانشنامه سانسور و آشفته 

 

ریفی از وقایع »دانشنامۀ جهان اسالم« ،  تح 26جلد 

هایی دقتین است.  جز این بیزندگی اهل فرهنگ ایرا

خورد. این دانشنامه که نزدیک به در آن به چشم می

گذرد، آغازی درخشان از تأسیس آن میسه دهه 

 خواهد با این تاریخچه آغاز کند.داشت، و نگارنده می

دانشنامه نخست به صورت دفتر به دفتر، و از حرف ب، 

(،  و بعد از مدتی صورت 1369د )دفتر اول شمنتشر 

به واسطۀ هیأت ویراستارانش، و  مجلد به خود گرفت.

دانشنامه گام  ،ابوالحسن نجفیدر رأسشان استاد 

داد. نمود و نوید یک کار علمی ماندگار میای میتازه

متأسفانه این نوید، پس از گذشت یک یا دو دهه از کار 

ستان انحطاط این دانشنامه آن،  به نومیدی گرائید. دا

گنجد. علل هرچه طوالنی است و در این مختصر نمی

ن زُبده توان شد که آن ویراستارااور میباشند، تنها یاد

در کار خویش، بعد از مدتی، از نوشتن مقاله یا 

ویراستاری دست کشیدند. )ابوالحسن نجفی، گویا،  

نشینی، به »فرهنگستان زبان پس از مدتی خانه

فارسی« پیوست.( آخرین کوچندگان از دانشنامه 

بود که همزمان با تغییر مدیریت عبدالحسین آذرنگ 

حاکم در نوشتن مقاالت دانشنامه، در انتقاد از شیوۀ 

 ای مفصل نوشت. یادم نیستبعدی دانشنامه نامه

انتقاداتی، ولو به تلویح،  از ادارۀ دانشنامه کرد آذرنگ 

ست نامۀ او سندی  تاریخی است یا نه، ولی آنچه مسلم ا

، پوری سلطانی)فراموش نشود مقالۀ زنده یاد خانم 

یاست کتابدار برجستۀ ایران، در انتقاد از سپردن ر

آقای کاظم رـ   »کتابخانۀ ملی ایران« به فردی غیرکتابدا

موسوی بجنوردی  ـ که همان زمان در فصلنامۀ »نگاه 

 نو« چاپ شد.(

 توان دریافت کهشنامه میمدیر عالی دان از پاسخ 

»دانشنامه« مشکالت بسیار دارد و  ایشان از بیم 

قیه ب  )به جهت تعدد  مشاغل اطالعی،ریزی )یا بیآبرو 

را مسکوت گذاشته است. و این آغاز انحطاط دانشنامه 

ای که ویراستاران و سرویراستارش است، زیرا دانشنامه

ا به جایی را از دست بدهد، برای کسانی که از این ج

دهد. چنانکه خبردارند،  ارزش خود را از دست می

توان دید که دانشنامه فعلی از دانشنامۀ قبلی، تنها می

 ه ارث برده است.شکلش را ب

 ایبه قلم نویسنده ایمقاله در این جلد از دانشنامه

خود عیب نیست(، در خودیگمنامی به گمنام )گرچه

قاط تکلیف رفاً، برای اساند؛ صآورده احمد شاملومورد  

از گردن خود، نویسندۀ مقاله شاملوشناس نیست، به 

عالوه، قست مهمی از زندگی شعری شاعر را،  یعنی 

رۀ بعد از انقالب را،  به دالیلی که بر همه آشکار دو

اند و به این ترتیب تصویری  ناقص و است،  ذکر نکرده

یک  اند؛ آن هم درمُثله شده از شاعر عرضه داشته

 دانشنامه که قرار است محل رجوع پژوهشگران باشد.

محمد مهدی ای که دربارۀ چنین است نیز مقاله
رض عراق، در مجلدهای ، شاعر سیاسی و معتجواهری

اش پیشین دانشنامه آمده،  و مهمترین دورۀ شعری

اند و او را از مقام شامخ )دورۀ میانی(  را  قیچی کرده

که در  اند. کسانیین کشیدهخود در شعر عراق به پائ

که دورۀ میانی  دانندشناسند میایران این شاعر را می

 که ای استفعالیت او، آکنده از شعرهای تند و گزنده

پیمان با حاکمیت را هدف گرفته گرایان« هم»سنت

است )ضمن این که منظومۀ  این  شاعر دربارۀ امام 
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بر مدخل سوم شیعیان )با مطلع »آمنَُت بالحسین«(، 

 * های مشهور اوست.( ضریح  در کربال، یکی از منظومه

گیر، خوان و غلطرغم داشتن نمونه»دانشنامه«، به

متأسفانه خالی از سهو نیست؛ مثاًل نام نگارنده را به 

، شاعر اثرگذار و ابوالقاسم الشابیعنوان نویسندۀ مقالۀ 

ای که نُه ده سال پیش در سیاسی تونسی )تنها مقاله

(، »علی 193-191ام(، )صص آن دانشنامه نوشته

به اعتراض من،  شفاهاً  ر پاسخ  اند )دجواهرکالم« نوشته

گفتند  مقاله اصاًل  اسم نداشت.( ممکن است من اسم 

خود را ننوشته باشم، ولی در این گونه موارد معمواًل به 

کنند ولی کوتاهی قرارداد نوشتن مقاله مراجعه می

شته از این، منبعی از  منابع انگلیسی اند.(  گذکرده

   اند. قلم انداخته مقاله، منبعی را  به  سبب نامعلومی از

    

 
همۀ این سانسورها ومعایب، به تحقیق، بر اساس دستورالعمل   *

گیرد، و با این تفاصیل از این نظر  ای صورت می نانوشته 

  »دانشنامه«ی علمی و به ظاهر مستقل از سیاستهای فرهنگی 

   حاکم، جز این  انتظاری نباید داشت. 
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 مترجم سنده، زاد/ نویمحمود حسینی 

 

چه سانسور بگوییم و چه بررسی و چه  

 ای است! چیز ابلهانه  ممیزی، کالً
 

اول خالصه کالم را بگویم بهتر است: چندین و چند سال 

سانسور شدید در ایران، که گویا از زمان قاجار هم بوده، 

نسور هیچ مصرف و خاصیتی ندارد جز نشان داده که سا

بستن دست و پای هنرمند و جز صرف هزینه باال برای دو 

 طرف. 

  

ه قبل گردد باولین برخورد و تجربه من باسانسورکتاب برمی

 از انقالب اسالمی و برای من در آن زمان تجربه غریبی بود.

دانشجو بودم در آلمان و به دالیلی عالقمند شده بودم به 

ه. دو سه کتاب در همان دوران ترجمه کردم. از جمله  ترجم

االتی از ماکسیم گورکی درباره ادبیات کودکان مجموعه مق

ماکسیم گورکی،  و دو سه مقاله درباره گورکی. این که چرا

 داستان دیگری است که نقلش به جای دیگری نیاز دارد.

فرستادم کردم با پست میهایی را که در آلمان میترجمه 

ای دوستی در ایران تا برایشان تکلیفی معلوم کند. بر

 ها که نداشتیم.ر و اینترنت و این حرفکامپیوت

بود به های گورکی را برده بود و داده دوستم ترجمه مقاله

شد. اسم نگار اداره مینشری که توسط دو جوان روزنامه

برم. دو جوان بودند که در بخش کاریکاتور نشریات نمی

ها هم ترجمه را بالفاصله قبول و چاپ تند. آنفعالیت داش

هزار  3و  2ها با حداقل کرده بودند. آن زمان معموال کتاب

خه. یعنی نس 300و  500ثل االن شد؛ نه منسخه چاپ می

های کردند. کتابگذاری بیشتری میها سرمایهانتشاراتی

آماده شده برای پخش در انبار انتشاراتی را ساواک آمده بود 

جمع کرده بود و داده بود خمیر کنند. برایم گفتند که  و

 ناشرها ورشکست شدند و انتشاراتی تعطیل.

 اتفاق غریبی بود کال. کتاب بعدا توسط نشر دیگری چاپ 

 شد.

کمی قبل و بعد از انقالب اسالمی که ایران بودم و در پروژه 

ترجمه آثار برتولت برشت برای نشر خوارزمی فعالیت 

هایمان سریع بدو امر مشکلی نبود. حتی ترجمه داشتم، در 

 شدند.گرفتند و سانسور هم نمیمجوز می

اما بعد از مدتی خود برشت را سانسور کردند! یعنی ترجمه 

هایش را ممنوع کردند و کل پروژه نامهی نمایشو اجرا

 بود و شروع جنگ ایران و عراق. 59خوابید. سال 

های من د: سه تا از ترجمه ها اتفاق افتانکته عجیب که بعد

های برشت، یعنی »بعل«، »صدای طبل در نامهایشاز نم

و »در جنگل شهر« در همان زمان به قول ناشرها  شب« 

ده بود و آماده چاپ. برشت ممنوع شد فیلم و زینک هم ش

و خوارزمی هم نیمچه مصادره، گویا از طرف بنیاد 

ه دوست مستضعفان، و این فیلم و زینک ها ـ به گفت

مرحومم حیدری، گرداننده نشر خوارزمی ـ چندین سال در 

های بنیاد پشت درهای بسته ماندند. حیدری زیرزمین 

که دری به   1380ال  گر ادامه می داد تا سکارش را جای دی

ها دسترسی پیدا کرد و ای خورد و حیدری به کتابتخته 

 نامه واقعا خوب در یک جلد چاپ شدند؛ دراین سه نمایش

هایی که هر کتاب بدون حذف یک کلمه! کلمه   1380سال  

پخش شد.  1384بردند به محاق! اما در سال دیگری را می

دلیل مجوز  فهمیدم. حدس میزنم بهوقت نعلتش را هیچ

ترخیص. یعنی کتاب که از ده خوان گذشت و چاپ شد، 

باید برای خروج از چاپخانه هم مجوز ترخیص بگیرد! باز از 

وم حیدری بگویم که بعد از چاپ کتاب با همان قول مرح

گفت »محمود، یا تو اعدام می شی  58و  57ترجمه سال 

 و حیدری، به نظرم از یا من!« نشدیم. کتاب هنوز هست

 بهترین ناشرهای تاریخ نشر ایران، نیست.

 حاال که از ناشرها گفتم نکته دیگری را هم اضافه کنم:

 گیری.خودسانسوری و یا پیش

کنیم. رعایت مان احتیاط میر معمول و باالجبار همهطوب 

 کنیم. می
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اش مترجم در انتخاب کتاب رعایت آینده و سرنوشت ترجمه 

ها و تصویرها م در انتخاب واژهکند.  نویسنده و مترجرا می

کنند. ناشرها هم از روی مصلحت و برای به خطر رعایت می

ر مورد کارهای کنند. دشان رعایت مینینداختن سرمایه

ی ترجمه، گاهی ناشرها بیشتر سخت  خود من، در زمینه 

 ی بررسی.اند تا ادارهگرفته

 خودسانسوری هست به هر حال. 

های گورکی، در برای ترجمه مقالهبعد از آن اتفاق غریب 

دار و های خندههای بعد از انقالب اسالمی  تجربه طول سال 

یزی زیاد بود، تا بعضا اعصاب خرد کن با سانسور و مم

رسیدم به رُمان »بیست زخم کاری« که این رمان هم به 

تری آزاد. طرز غریبی گرفتار سانسور شد و به طرز غریب 

 واهم گفت.خ

دار و گاه اعصاب خرد کن بگویم، های خندهتجربه اول از آن  

 به سرعت:

 

گانه است به نام های اولین کارهای تالیفی من یک سه 

( »آسمان، کیپ ابر« 1384شب« ) »سیاهی چسبناک

که هر سه را نشر  ( 1390( و »این برف کی آمده« )1392)

چشمه منتشر و یا بازنشر کرده. طبق روال معمول باید این 

آمدند. اما سانسور باعث شد تا سر هم به بازار می سه پشت

»آسمان، کیپ ابر« که دومین بود، دو سال بعد از سومی 

 مضحک. منتشر شود! دلیلش هم 

تر در این کتاب داستانی هست درباره یک مرد و مردی جوان 

روند و به نوعی این سفر خاتمه رابطه که با هم به سفر می

اند که این سفر پایانی است بر دتر میهاست. مرد مسنآن 

تر«. رابطه آن دو. اسم این داستان بود »مرد و مرد جوان 

ذف شود و کتاب خواست داستان حارشاد ایراد گرفت و می

معطل ماند. من برای مدیر آن اداره که کتاب در آنجا مانده 

این سفر ای دادم و توضیح دادم که  بود، به توصیه ناشر، نامه

آنی نیست که احتماال بررس محترم فکر  و این رابطه،

کند. شخصیت داستان مرد مسنی است که دارد با می

م گفت باشد. گذشته خود وداع می کند! اداره سانسور ه

پس اسمش را عوض کنید! ما هم اسمش را گذاشتیم »اتاق 

ی دو مرد مورد قبول رو به باغ«. کتاب مجوز گرفت و رابطه 

 ع شد!واق

دارم به نام »سرش را گذاشت روی فلز  داستانیمجموعه 

(. قرار بود کتاب شامل چهار 1393سرد« )نشر چشمه/ 

زیرعنوان هم داشت داستان بلند باشد درباره قتل و کشتن.  

ها، درباره اعدام یک زن، به نظر »از کشتن«. یکی از داستان

را ناشر باعث می شد تا کل مجموعه حذف شود. داستان 

های صفحات اندکی پیدا کرد. داستانبرداشتیم. مجموعه 

ی دیگری بیایند دیگری نوشته بودم و قرار بود در مجموعه 

اچار تعدادی از آن با موضوع »رفتن و ترک کردن«. به ن

ها را گذاشتیم کنار آن سه داستان قتل و کشتن. داستان

کتاب دارای دو بخش جداگانه شد و زیرعنوانش شد »از 

 شتن و رفتن«!ک

ی هشتاد شمسی قرار دورنمات را در دهه پلیسی سه رمان

بود »نشر ماهی« منتشر کند که البته کرده و خیلی هم 

کتاب »قاضی و جالدش« و  اند در بازار. اول دوموفق

»سوءظن« را که آماده بودند فرستادیم ارشاد تا همزمان 

شاد. از اداره ها با هم رفت اداره کتاب ارمنتشر شوند. ترجمه 

ها باید هر چه شراب و ویسکی و مد. از یکی از کتابنامه آ

شد، از یکی نه! شاید همین باعث آبجو و غیره بود حذف می

سی کوتاه آمدند و با آبجو و شراب شد تا مأمورین برر

 موافقت کردند.

اش اواخر همان در رمان »آگنس« )از پتر اشتام( که ترجمه 

اهی هست: ی خیلی کوتهای هشتاد منتشر شد، صحنهسال

آیند بیرون. رود. میاش میرود به حمام. مرد در پیزن می

ها گفتند آن کشد. ارشادیزن موهای مرد را سشوار می

ی مرد پشت سر زن می رود را حذف کنید! صحنه جمله 

آید بیرون. موهای رود به حمام. میشد که زن میاینطور می

 کلش را حذف کردیم.کشد!! مرد را سشوار می

ام. اما چندین تمام کارهای »یودیت هرمان« را ترجمه کرده

ای ترجمه  توانم بدهم برای چاپ. مجموعهداستانش را نمی

استان از پنج نویسنده آلمانی زبان: کردم شامل ده د

»آسمان خیس«، نشر افق. از هر نویسنده باید دو داستان 

یت هرمان« را هم های »یودآمد. یکی از همان داستانمی

آورده بودم. انتشاراتی معتقد بود چون زن و مردی که در 

روند زن و شوهر نیستند، حتما اشکال داستان به سفر می

 داستان!  9یرش گذشتم. شد کند. از خپیدا می
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مجموعه خیلی خواندنی »اینگو شولتسه« به نام »موبایل« 

را ترجمه کردم. کتاب زیرعنوانی دارد: »سیزده داستان در 

گرفت یاق قدیم«. یک داستانش اجازه چاپ نمیسبک و س

و اصال ترجمه نکردم و شدند دوازده تا. اسم کتاب شد 

سیاق قدیم«. در همین  هایی در سبک و»موبایل ـ داستان

ها چندین صحنه روابط مجموعه یکی از بهترین داستان

جنسی داشت که آن چنان هم عریان نیستند. ادیتور نشر 

که من باالخره همان جمله معروف »هر قدر پافشاری کرد  آن

 ها هم کردند! کار دوست دارین بکنین.« را گفتم و رفتم. آن

ی بررسی های ادارهترین ایراددارترین و خندهیکی از ابلهانه

ی »لتی پارک« یودیت هرمان اعمال تاب در مورد مجموعهک

ها فکر کنم. در یکی از داستان 96شد. همین اواخر. سال 

نابینا در بیمارستان است و در بستر مرگ. چند زن و زنی 

روند بیمارستان عیادت این زن نابینای ها میمرد از همسایه

تونم گوید )حدودا( »حیف که نمییدر بسترمرگ. زن م

ها گفتند باید های قشنگتون رو ببینم.«. سانسورچی صورت 

بت کرد که این جمله حذف شود! هر چقدر که ناشر صح

هاش این ین زن کور رو به موت داره به عیادت کنندهبابا ا

گه. قبول نکردند. حتی جمله را تغییر دادیم و جمله رو می

زیبا استفاده کردیم. باز قبول نکردند! ی فکر کنم از واژه

 جمله حذف شد.

در همین مجموعه در داستانی دختری می رود دیدن پدر 

. پدر که بداخالق خردو از قنادی کنار منزل پدر شیرینی می

پرسد »اینا رو از این اِوا خواهرها خریدی؟« و تند است می

ی دیگر هم قبول نکردند. کال گفتند حذف. هیچ واژه

 گرایانه به هر شکلش مجاز نیستند.های همجنساژهو

های اولیه »ورنر فاسبیندر« را ترجمه نامهیکی از نمایش

نامه در . نمایشکرده بودم: »برای یک تکه نان«، نشر نیال

خواهد فیلمی درباره اُسرای مورد کارگردانی است که می

شود ها تهیه کند و دچار تزلزل مییک اردوگاه مرگ نازی

هایی را به تصویر کشید. شود چنین جنایتکه آیا اصال می

ها یعنی اصل مطلب در اردوگاه است و درباره اُسرا و یهودی 

های یهودی و منسوب به ور گفت تمام واژهو غیره. سانس

ها مثل آشویتس و تربلینکا و یهودی، تمام اسامی اردوگاه

ده شد نامه میغیره همه باید حذف شود! یعنی نمایش

ربط! زمان احمدی نژاد  های کامال بیدوازده صفحه دیالوگ 

بود و صحبت از هولوکاست ممنوع. آنقدر صبر کردیم تا 

 و مجوز دادند.نژاد رفت احمدی 

 ها زیاد است.این ایرادها و ممانعت از

ممانعت شدید و طوالنی گریبان رمانم به نام »بیست زخم 

 کاری« را گرفت.

های دی و باندستانی از فساد اقتصارمان که با صراحت دا

مافیای اقتصادی در ایران را تعریف می کند، برداشتی است 

قول از نمایشنامه »مکبث« شکسپیر. عنوان کتاب هم نقل 

تمام شد و دادم  1384از همین نمایشنامه. رمان در سال 

نژاد بود. بعد از چند وقت به ناشری. اوایل دولت احمدی

واژه که  70یا  60شاد با یک لیست حدود ای آمد از ارنامه

شدند. فحش و اعضای بدن و این جور چیزها. باید حذف می

! ده ده ساله اصالح کردیم و فرستادیم و بعد یک سکوت

سال! سه بار ناشر عوض کردم و سه بار عنوان کتاب را و هر 

بار نقل قولی از متن شکسپیر. سکوت مطلق. هیچ. باالخره 

بود که ناشر سوم، نشرچشمه، به من گفت   95زمستان سال  

های ارشاد که سمت مدیریت دارد، جوان با یکی از بررس

اقعا ر تلفن ونیتی است. زنگ زدم و آن مرد جوان دحسن 

ای داشت. برای روز بعد قرار گذاشتیم. رفتم. لحن دوستانه

داد پرونده را آوردند. نسبتا پر حجم. مرد جوان نگاهی به 

و گفت »روال بررسی به این صورته که کتاب پرونده کرد 

دیم به دو بررس. اگر به توافق رسیدن که هیچ. رو اول می

به توافقی  اونا هم دیم به دو بررس دیگه. اگرواال می

دیم کمیته دیم به یک کمیته. اگر نشد. مینرسیدن، می

دوم. کتاب شما رو همه رد کردن!« . بعد پرسید که موضوع 

. گفتم برداشتی است از مکبث شکسپیر  چی هست اصال

درباره فساد اقتصادی در ایران. گفت از کسان خاصی هم 

طور.  ت. گفت چها صریح اساسم بردید. گفتم نه. اما نشانه

گفتم من مدل خانواده هاشمی رفسنجانی را گرفتم و 

داستان را بر آن مبنا نوشتم. مرد جوان جا خورد و خندید 

وانه نیستم که در ارشاد و در اداره و گفت واقعا؟ گفتم دی

کتاب و به شما همچه حرفی بزنم. مرد جوان فکری کرد و 

ناشر کتاب و    نگاهی به پرونده کرد و گفت »الزم نیست اسم

رو عوض کنین. برین یک کم حاجی و حاج آقاهای توی 

متن  رو کم کنین!« رفتم و کردم و چند روز بعد مجوز آمد 

 ال!بدون حذف یک کلمه! اص
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خالصه کنم: چه سانسور بگوییم و چه بررسی و چه ممیزی، 

کال چیز ابلهانه ای است! چندین و چند سال سانسور در 

هم بوده، نشان داده که سانسور   ایران که گویا از زمان قاجار

هیچ مصرف و خاصیتی ندارد جز بستن دست و پای هنرمند 

 و جز صرف هزینه باال برای دو طرف. 

رترین موارد را هم که خودم دااز خنده بگذارید یکی

ام، برایتان بگویم و شاهدش بودم و مدارکش را خودم دیده

 تمام کنم:

ن کوتاه »زنگبار« یکی از دوستان من چند سال پیش رما

های آلفرد آندرش را ترجمه کرده بود. فکر کنم اواسط سال

دانیم که این رمان کتاب مهمی است در هفتاد بود. می

ها، اسامی ت معاصر آلمان و به دلیل داستان و شخصیتادبیا

مثل »هاکلبری فین« و »تام سایر« و از این دست 

. بررس )که آمده استهای دنیای ادبیات در کتاب  شخصیت 

به گفته همان دوستم یک روحانی بوده( دور تمام این 

هایش دستور اسامی خط کشیده بود و کنارشان به زیردست

 مورد این اشخاص تحقیق کنید!« داده بود که »در

 1398تهران. شهریور 

 

 I see youمسعوده میری ، 
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 ناشر دیوی/ شاعر، مهین خ

 
 

 ی سانسور  قصه
ی پر فراز و نشیب سانسور، داستانی طوالنی دارد این قصه

ای انگار هزار ساله. هزار ساله اگر نباشد حتمن صد با ریشه

دانی بنویسد. اما اش را یک تاریخساله هست. باید قصه

سفانه در این چهل سال اخیر، سانسور بد جوری در متآ

تنها در نوشتن، سینما، ی ما رخنه کرد. نه زندگی روزانه 

های هنر، بلکه در تمام مراحل  موسیقی و تمامی بخش

روابط انسانی و گفتاری و شنیداری و حتا انتخاب نوع 

زندگی ما هم، سانسور بد جوری جا دارد، بی آن که خود 

 بدانیم.

  1 گرافپارا

گردد به چاپ اولین کتاب ی من با سانسور برمیاولین تجربه 

، وزارت 1356گل زخمی« اواخر سال شعرم »سکوت جن

فرهنگ و هنر آن دوره. از من خواستند که بخشی از یک 

شعر بلند را حذف کنم. شناختی از چاپ و نشر نداشتم. 

ناشر کتابم، آقای گوهرخای مدیر انتشارات سپهر ) که 

ها را به من نشان هایی از حذفیدشان گرامی باد( خطیا

ها، شعر با حذف آن خط .رددانستم چه باید کدادند. نمی

گرفت. و دیگر شعر من نبود. خود شعر معنای دیگری می

ای هم شود حتا کلمهخواستم. فکر کردم نمیمن این را نمی

 حذف شود. گفتم خود شعر را کامل از کتاب بردارند و چقدر

 هم آن شعر را دوست داشتم. زیباترین شعرکتابم بود. حیف.

  2پاراگراف 

در دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی »نشر و اما!!!   

سالی« شروع به کار کرد. چند سالی بود درخواست داده 

ی ناشر بودن بدجوری ی آقای رفسنجانی. خورهبودم. دوره

ام این بود که با نگیزهدادند. ابه جانم افتاده بود. جواب نمی

های داخل و خارج از ایران، پلی بزنم چاپ کتاب نویسنده

ی آقای ین این دو گروه که از هم دور مانده بودیم. در دورهب

خاتمی با درخواستم موافقت شد و من شدم ناشر. و از طرفی 

مؤلف هم بودم. اولین کتابی که برای مجوز چاپ به ارشاد 

ار« از آقای پرویز داریوش بود که بردم، کتاب »یاد بید

خان ادق قول آقای داریوش بعد از مرگ صها قبل و بهسال

ی سانسوری را به من دادند. قبول قلمی شده بود. ورقه

های بسیار از تیغ سانسور نجات زنینکردم و کتاب با چانه

 پیدا کرد.

  3پاراگراف 

نه  ی »امیتاریخ( نوشتهی گمنام« )امیر بی»شاهزاده

ی دهدر فرانسه منتشر و برن 1944پاکروان« در سالِ 

خورشیدی با   1330ی ریوارول« شده بود و در سالِ  »جایزه

ی »حسین کسمایی« و توسطِ »بنگاه مطبوعاتی ترجمه 

بزرگ نادرزاد، که افشاری« منتشر شده بود. کتاب را آقای 

آثار فلسفی و حوزه فلسفه سیاسی بودند، ترجم خودشان م

نسبت  چاپ به من دادند که با خانم امینه پاکروان برای

 فامیلی داشتند.

ی گمنام« من از دوران ریاست جمهوری آقای شاهزاده»

کنند. خاتمی در ارشاد زندانی آقایان است. رهاش نمی

ا های که داستان نوشته شده بهاییگویند چرا در دورهمی

ن شاه را هم بودند!! ردشان کن. این داستان قتل ناصرالدی

من هم زیر بار ی هم عوضش کن. افشاگری دارد و شاهزاده

 رود.حرف زور نرفت و نمی

ها گفتم نویسنده کتاب و مترجمش هر دو به دیار به آن 

شود به میراث مردگان دستبرد زد. اند، نمیباقی سفر کرده

جواب دادند این تبلیغ دین  مگر شما مسلمان نیستید؟

های خوبی بودند در ا؟ گفتند آدمبهایی است. پرسیدم چر

ی بررس گرامی بود. و ستدالل ابلهانهاین کتاب. این ا

 ی من همچنان بدون مجوز ماند.ی بیچارهشاهزاده

 4پاراگراف 

شد ها را میای زیاد داشتم. خوب، بعضیسانسورهای کلمه

وض کرد که به بافت کتاب صدمه ضررتری ع ی بیبا کلمه

مورد سانسوری   13کورش اسدی  ای نزند. »باغ ملی«

شد. بارها به من گفتند، نویسنده  زنی شروعداشت. چانه

کند، شما نمی تواند عوض کند، نویسنده قبول میمی

خواهید. با کورش اسدی به دیدن مدیر بخش کتاب رفتیم. 
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داد. با هزار دلیل نمی کورش با من همراه بود. تن به سانسور  

ی ردیم و ماندیم سر کلمهموردش را رد ک 12و برهان 

بودنش گذشتیم و مجوز کتاب را »قرمساق« که از قرمساق  

گرفتیم. یادش عزیز کورش اسدی، که خودکُشان کرد. در 

مراسم یادبودش )من نبودم( خودکُشان را هم سانسور 

 کردند. 

نیا« در ارشاد بایگانی شد. کتاب شعر »کامران بزرگ

د. یک موردش »پهلوی« شد تن داموردهاش زیاد بود. نمی

ی »خیابان بود و در متن شعر کلمه 1353بود. تاریخ شعر 

آمده بود. به جناب مدیر توضیح دادم در سال  پهلوی«

انقالب اسالمی حاکم نبود و اسم خیابان پهلوی بود.   1353

 دانم، ولی شما عوض کنید به ولیعصر. ت میگفمی

ز فرری«  کتاب »یک میلیون ذره کوچک« نویسنده »جیم

 ی طناز شیرزاد. با ترجمه

ی این کتاب در واقع داستان زندگی جیمز فرری نویسنده 

امریکایی است از دوران بازپروری و ترک اعتیادش. جوان 

اک است و ای که به شدت گرفتار اعتیاد الکل و گرساله  23

کند که در کمپ ای بازگو میهفته   6خاطراتش را از گذران  

سیار زیادی را برای سانسور نوشتند. گذرانده. موارد ب

ری خواستم اند. با پافشادانستم کتاب را درست نخواندهمی

ی نامریی ها همیشه پشت پردهبررس کتاب را ببینم. بررس 

شناسی. با عدد دانی. نمیشان را نمیپنهان هستند. اسم

ی کاغذ بدون مُهر و نشان که موارد شوند. بر ورقهمعرفی می

. با  6اند فقط یک عدد می بینی: ا بر آن نوشته سانسور ر

تواند م این کتاب میکردبحران اعتیاد در ایران، فکر می

ی کمک به مفید باشد و مترجم جوانم با شوق و انگیزه

کرده بود. در سطری از  جوانان معتاد، این کتاب را ترجمه

کند، کتاب جیمز دست دختری را که دارد از مرکز فرار می

برد. ایرادشان این بود چرا  خوری مییرد و به سالن غذاگمی

ر کردم بررس کتاب را  گیرد. من فکدست دختر را می

های ممنوع از دید خودش را ایراد نخوانده و فقط کلمه

ببینم. روزی که قرار  گرفته است. خواستم حتمن بررس را

شان را پوشانده گذاشتم با خانمی چادری که نیمی از صورت 

روبرو شدم. ایشان درک درستی از مطالب کتاب بود 

شرعی توجه  نداشتند و فقط به مواردی از نظر خودشان

گفتند »گرفتن دست جنس مخالف گناه داشتند و می

امریکایی   توانستم به ایشان بفهمانم که نویسندهاست.« نمی

جا دست کسی را گرفتن ایرادی ندارد. مواردی  است و آن 

شود زیاد است. من بارها اشاره میسطحی که در سانسور 

یده. اعتراض کردم که این بررس کتاب را نخوانده و نفهم

خورد. چندی قبول نکردند و کتاب من در ارشاد خاک می

پ بعد همین کتاب با اسمی دیگر و از مترجمی دیگر چا

شد. دلم سوخت. کاملن مُثله شده بود. دیگر کتاب جیمز 

ستی تهران نوشته شده. و اما بعد فرری نبود. انگار برای بهزی

ی مجوز کردم مجوز بگیرد؛ اما وقتکتابی داشتم که فکر نمی

کتاب را به من دادند باورم شد که حدسم درست است و در 

 خیلی از موارد سانسور تورقی است. 

  5پاراگراف 

 خودسانسوری 

مان خانه کم سانسور در بُن و جانکنم کمگاهی فکر می

ها ترس گونه که در این سال ر ما نیست. همانکرد. این تقصی

ی و ترس بدجوری با ما یکی شده. در جانمان نشسته. ناامن

سانسور و خودسانسوری نا خواسته گریبان نویسنده و 

از کتاب را که مترجم را گرفته است. مترجم عزیزی بخشی  

ای که برای چاپ آماده ترجمه شده بود، خودش از نسخه 

د. از ایشان پرسیدم: چرا؟ جواب دادند کرد بود، حذف کر

ذارید وقتی دانید بگدهند. گفتم شما از کجا میمجوز نمی 

مجوز ندادند حذفش کنید. جواب دادند این همه زحمت 

انند. کشیدم حاضر نیستم برای یک فصل کتاب را بخواب

 خوشبختانه آن کتاب بدون سانسور چاپ شد. 

گردد. خیلی نمیسانسور فقط به چاپ کتاب و ارشاد بر

ها هم تیغ سانسور خودشان را دارند. جلهها روزنامه و موقت

شوند شوند، چنان عوض میها وقتی که چاپ میمصاحبه 

شود این همان متنی است که خودت ویرایش که باورت نمی

ها هم بارها به راحتی بخشی از ای. مجلهی کردهگیرو غلط

دهند ل میکنند در صورتی که قوشعر را حذف می

کنی تقصیر به اش نکنند و وقتی هم اعتراض میپورهپاره

 شود.اره نوشته میبند بیچپای صفحه

ی کارنامه. شعر »جایزه« را که نوشتم فرستادم برای مجله

ؤل شعر کارنامه بود و آن دوره منوچهر آتشی نازنین مس

ای دو روز هم در دفتر کارنامه حضور داشت. زنگ زد هفته

چینی و چاپ. لی خوب بود و فرستادم برای حروفکه خی
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ارج شده. برای چند روز بعد زنگ زد و گفت »از لیست خ

گیرنده تقصیرم.« انگار تصمیمچاپش موافقت نشد. من بی

ی ا دادم به مجلهکسی دیگر بود. بیچاره آتشی. من شعر ر

ی روی جلد بندی شده بود. اما پشت صفحه نافه. صفحه

 چاپش کردند.

های فراوانی دارم از برخورد با برادران ارشادی و داستان قصه

پوسند شان دارند میهایی که در انبار مبارکسانسور. کتاب

مان و کم نیستند. چندین و چند مجموعه شعر و قصه و رُ

های عزیزم و نیز از خودم. اما ها و مترجمترجمه از مؤلف 

البته بدون  شان خواهم کرددانم یک روزی حتمن چاپ می

  ای سانسور.کلمه

 پنجره، مسعوده میری
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 خسرو دوامی/ نویسنده 

 
 

 شرحی بر دو نامه 
در شرح احوال هوشنگ گلشیری آمده که در طول حیات، 

گذار نویسنده به آمریکا افتاده است. بار اول، در دو بار 

المللی و هفت، و به دعوت طرح بین شهریور پنجاه

و  (International Writing Projectنویسندگی )

بار دوم در فروردین هفتاد و یک، و به دعوت مرکز تحقیق 

(. در سفر اول، گلشیری CIRAو بررسی مسائل ایران )

چند ماهی را در شهر آیواسیتی چهل و یکساله است. 

های سیاسی آن دوره شرکت ماند. در جلسات تشکلمی

ادبیات   نویسد، در بارهکند، در نشریه ایرانشهر شاملو میمی

کند و سرانجام، همزمان با انقالب است سخنرانی میو سی

 گردد.به ایران بازمی

در فاصله دو سفر گلشیری، ایران سالهای انقالب و دوران 

گذارد. گلشیری مدتی اصفهان را برای  جنگ را پشت سر می

گزیند. یکسال بعد از انقالب با فرزانه طاهری زندگی برمی

گردد. بعد، به تهران بازمیکند. همان سال دوباره  ازدواج می

دوران پر تالطم کانون نویسندگان و سرکوب دگراندیشان 

بیکار  کند. همزمان با پاکسازی دانشگاههارا تجربه می

نشیند. با ممنوع شدن فعالیتهای شود، اما از پای نمیمی

خوان و کارگاه قصه کانون، نشستهای ادبی و جلسات قصه

کند. همراه پرهام، ت میاندازد و شاگرد تربیمیراه

دریابندری و یلفانی شورایی را برای اداره »نقد آگاه« تشکیل 

د« و اندر کار بخش ادبی »مفیدهد. بعدها دستمی

ی تحلیلی در دنیای سخن شود و دهها مقاله»ارغوان« می

کند. همراه چند نفر دیگر و آدینه و نشریات دیگر چاپ می

دهد. کتاب »هشت یها را سامان مشنبه نشست پنج

نویسان بعد از انقالب ای از بهترین داستانداستان« و عده

یری أیند. در این سالها گلشاز دل همین جلسات بیرون می

شود و در شهرهای مختلف چند بار به اروپا دعوت می

 کند.سخنرانی می

نویسد و کمتر چاپ در این سالها، گلشیری بیشتر می

نویسد: »از زمان توقف کانون ره میکند. خودش در این بامی

، یک 58در غیر از چاپ »معصوم پنجم« من به 68تا 

قصه و »حدیث ی مغان« در کارگاه  کوتاه، »فتحنامهداستان

ام و باالخره منتشر کرده 63ماهیگیر و دیو« را در سال 

 اند.«تجدید چاپ بودهخان« را. بقیه »جبه 

ادی از کارهایش را ی شصت، گلشیری تعدسالهای آخر دهه

کند. داستان درخشان »بر ما چه رفته میدر خارج منتشر 

مستعار است، باربد؟«، اولین بار در »الفبا«ی ساعدی و با نام  

وهشت انتشارات شود. سال شصتمنوچهر ایرانی چاپ می

کند. آرش در سوئد »پنج گنج« گلشیری را منتشر می 

آنچه که بر او و بر  ی نویسنده را بهداستانهایی که دغدغه

دهد. سال هفتاد مردم و تاریخ سرزمینش رفته نشان می

« انتشارات عصر جدید در سوئد داستان بلند »در والیت هوا

 کند.را چاپ می

وپنج ساله است. در گلشیری در سفر دوم به آمریکا، پنجاه

ی »داستان معاصر و ذهنیت ما کنفرانس سیرا رساله 

د. پس از کنفرانس، بیش از دو ماه )تا خوانایرانیان« را می

های دوم خرداد هفتادویک( به دعوت دانشگاهها و انجمن

ه سخنرانی و بفرهنگی ایرانیان در شهرهای آمریکا 

 پردازد.خوانی میقصه

در این زمان، من اقبال آن را داشتم که یکماه و اندی در 

 آنجلس باشم.جرگه میهمانداران او در لس

رمق ادبی زده و بیری فضای رخوتبا أمدن گلشی

آنجلس تکانی خورد. هر شب اهالی قلم، با جوانان لس

ی، جایی جمع اای، کتابخانهجویان نامی چون من، در خانه 

خواند شدند. به پیشنهاد گلشیری، اغلب کسی چیزی میمی

گرفت. برخی شبها هم خود، بنابر و بعد بحثی پرشور درمی

اند و دیگران را به نقد کار فرا ای، خوعادت مألوف قصه

خواند. در همان دوره، چند شبی را هم در یکی از می

استان ها به خواندن و تفسیر جز به جز دکتابفروشی

خوان »حدیث مرده بر دارکردن آن سوار که خواهد سخت 
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های پرشور را در جایی آمد« پرداخت. من شرح این شب

 ام.دیگر آورده

 دو نامه: اما، غرض از چاپ این

ی ناشر، نویسنده و داستان نشر ادبیات فارسی و رابطه 

ست پر از قول فردوسی: »داستانیخواننده در روزگار ما، به

م«. در این میانه، داستان نشر در خارج هم جای آب چش

آلود که روز به روز ی کاهل و خواب خودش را دارد. خواننده

را درگیر تجارتی ای که خود رود؛ ناشر غیرحرفه تحلیل می

زده و ی بحرانسود کرده، و سرانجام نویسندهسخت و بی

کند، وپنجه نرم میمتوهمی که با مشکالت مختلف دست

اعتماد و ای پرتالطم و بیدست هم، به رابطهبهستهمه د

 زنند.اعتبار دامن میبی

شده و گلشیری در سفر دوم به آمریکا، متن حروفچینی 

های دردار« و منتخبی چند جلدی »آینهآماده چاپ رُمان 

بلکه در میان خیل ناشران   از آثارش را با خود آورده بود،

هراس از سالخی اند بیینگه دنیا کسی را پیدا کند و بتو

دست« بدهد که »تا سالها ای از کاری را به ممیزی، »نسخه 

 ایران درنیاید.پس از مرگ«ش هم در 

ی چاپ آثار گلشیری ابراز در آمریکا چند ناشر ایرانی برا

کردند. سرانجام، گلشیری بعد از چند جلسه بحث با  تمایل

ثار یکی از ناشران به توافقی رسید و برای چاپ کل آ

ای را بابت قراردادی را امضا کرد و همانجا هم بیعانه

ی این سطور  البوق گرفت. از قضای روزگار، از نویسندهحق 

ش را عهده بگیرد. قرار بر هم خواست که در غیاب او وکالت

های دردار را بالفاصله به چاپخانه این بود که، ناشر آینه

های داستانی بسپرد؛ بعد در فواصل زمانی معین، گزینه

کوتاه گلشیری با نام »نیمه تاریک ماه« و بعد، سایر آثار به 

 خواست چاپ شود.ترتیبی که نویسنده می

ت. ناشر برای چاپ چند روز بعد گلشیری به ایران برگش

با ناشر دیگری شریک شد و به دالیل مختلف های دردار  آینه 

از جمله به دلیل اختالف بین ناشرین کتاب با تأخیری 

های دردار از سد یکساله به چاپ رسید. در این مدت آینه

ممیزی هم گذشت و بعد از مدتی کوتاه در ایران هم چاپ 

 شد.

ها بخشی از آن در نامه ناشر خارج از کشور به دالیلی که

ی جزئیات را به ی کارها سر باز زد. بقیهز چاپ بقیهآمده، ا

اول به ی امهر دو نامه خواهید خواند. نقلم گلشیری در ه

سبک »نامه در نامه« نوشته شده است. مخاطب گلشیری 

در بخش اول نامه، ناشر است و در بخش دوم، من. مخاطب 

ها را حذف سامی و نشانی دوم من هستم. برخی انامه

از بیم اینکه مبادا نویسنده یکطرفه به قاضی رفته  ام؛کرده

ای شبهه باشد، و در غیاب طرفین دعوا حقی ضایع شود و

 ایجادذ کند.

 

گذرد؛ نوزده سال ها میوهفت سال از نگارش این نامهبیست 

ها. حاال با و سفر او به دیار سایهاز مرگ ناگهانی گلشیری 

الی گلشیری را کنم، جای خها نگاه میه و دریغ به نامهاندو

رمق و در حال احتضار ایران، ی ادبیات بیدر صحنه و صفحه 

ی همیشگی گلشیری کنم. دغدغهاس میبیش از پیش احس

ها و در سایر مکتوباتی که از او در در سطرسطر این نامه

ی نوشتن و پیش من مانده، حضوری قاطع دارند: دغدغه

دادن به دادن و سامانی سازمانزنوشتن، دغدغهبا

ی اند. دغدغههایی که در گوشه و کنارِ دنیا پراکندهوصله

ی داشتن و کشاندنشان به صحنهدیگران را به نوشتن وا

ی ایستادگی در برابر فشار عمله حذف و ادبیات، دغدغه

 های دیگر از این نوع.دغدغه

نم است... انگار کتاب »نیمه تاریک ماه« جلوی چشما

بعد از مرگ سهراب آمده! کتاب، تاریخ ست و نوشدارویی

انتشار سال هزار و سیصد و هشتاد را دارد. یعنی نُه سال 

عد از نُه سال و اندی بعد از روزی که گلشیری کتاب را به  ب

ارشاد داده و یکسال بعد از مرگش. متن چاپ شده در ایران 

ک داستان کم دارد و از متنی که جلوی روی من است، ی

 ی دیگر.چندین پاراگراف از چند قصه

 

 

 دو نامه از هوشنگ گلشیری
 ی اول()نامه

......... 

سالم، یادداشتت رسید، حاال که قرار است دوستی به آن  

زنم. دلیل این پنهانکاری دیار سفر کند، حرفهایم را می

معلوم است. اگر معلوم شود که با صوابدید من آنجا چیزی 
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آید، وضع من اینجا خراب خواهد شد. عزیزم، اگر درمی

آمد دیگر احتیاجی به کارهای من اینجا بی دردسر درمی

شما نبود، که از نظر مالی هم برای من بهتر است که  لطف

ای سالی پنجهزار اینجا دربیاید تا شما پانصد نسخه

های دردار گفتنی است دربیاورید و تمام. در مورد چاپ آینه

تعلل از شما بود، البته در تنظیم قرارداد من اشتباه کردم   که

ه که زمان تعیین نکردم ولی شواهد حاکی از آن است ک

کردید، با توجه به اینکه احتیاج به بالفاصله اگر شروع می

گیری نداشتید، هشت نه ماهی جلو حروفچینی و غلط

همین   بودید. باز توجه بفرمایید به زمان تنظیم قرارداد که تا

کنید که من این گذرد. فکر نمیحاال یک سال از آن می

گذشته، مدت چرا صبر کردم و باالخره همین ده دوازده روز  

قبل از نمایشگاه کتاب، ناشر نیمه تاریک ماه را برای اجازه 

فرستاد به ارشاد؟ وقتی به قرارداد دوستانه و یا همان چیزی 

ارید که من قرارداد که قلمی کردیم عمل نشود، چه انتظار د

 ای را قبول کنم.تازه

توانید پشت جلد ـ که بهتر است هر دو با اینهمه، شما می

جلد با هم دربیاید ـ بنویسید، متن کامل، چرا که من دو 

ام یعنی با ما چه رفته است، داستان را خودم حذف کرده

باربد؟ و فتحنامه مغان، )دقت شود که عنوان »با ما...« در 

از همان توانید نج غلط است(. این دو داستان را میپنج گ

پنج گنج بردارید، با ما... در الفبای ساعدی هم چاپ شده 

ام است. توجه بفرمایید که من در مقدمه از حذف حرفی زده

توانید در حاشیه که شما به عنوان ناشر متن کامل می

 مقدمه بنویسید: »مسلما فتحنامه مغان نوشته اوست، اما در 

نرا افزودیم چون ناشر باره با ما... مطمئن نیستیم، با اینهمه آ

داند.« در ثانی من پنج گنج این نوشته را از این نویسنده می

کنم ارشاد به این زودی اجازه بدهد، اگر هم داد گمان نمی

حتما قسمتهایی حذف خواهد شد. با این توضیحات دیگر 

ان نیست. در مورد احتیاجی به ذکر چاپ اول یا دوم در ایر

اگر من ساکن آنجا بودم و  مسایل مالی گفتنی است که

کشید. کنم کار به اینجا میوکیلی رسمی داشتم گمان نمی

ام توان باز براساس همان نوشته که امضا کردهحاال هم می

عمل کرد، که خسرو از جانب من وکیل است. پرداخت 

تازه است براساس فروش، یعنی شش ماه پس از چاپ حرفی  

کنم برای که گمان می و الزمه آن لغو قرارداد قبلی است 

انصراف از چاپ پیش کشیده شده. اگر چنین است، دیگر از 

رود و ظاهرا باید به مقوله رابطه دوستان بیرون می

دادگاههای آنجا احاله شود. اگر همچنان بر لغو قرارداد قبلی 

گذرد م آن میمصر هستید، آنهم پس از یک سال که از تنظی

 یا رسمانه! اقدام کن. مطلعم بفرمایید تا دوستانه و

باری از دوشم  ....کردم با تنظیم قرارداد با من فکر می .......

شود و جایی در این جهان آثار من به شکل برداشته می

ای خواهد بود تا ما شود و خود این مقدمهکامل چاپ می

اهیم ولی متأسفانه اینجا بتوانیم از فشار عمله حذف بک

درد بیاید. باور د تا واقعا دلم بهاخالق مسلط بر ما سبب ش

کن سرمایی گزنده بر پشتم نشسته است. حرف آخر اینکه 

ای از کاری به شما بدهم که تا کردم روزی نسخه فکر می

آید، اما چه کنم که سالها از پس مرگ من هم اینجا درنمی

باید بشنوم که... دیگر خود از پس یک سال قرار و مدار باز 

ن اینجا بسته است، انتظار هم نداشتم که دانید که دست م

ای واهی همه قرارها را نادیده بگیرد، آنهم دوستی به بهانه

به بهانه که چرا در ایران چاپ دوم ننوشتید. دیگر خود 

 ، هوشنگ گلشیری.27/2/1372دانید. 

 

 خسرو جان 

نوشتم. خودت از نوشته آنها خبر   ......سالم، نامه باال را برای  

ای مطرح کنند. خواهند شرط و شروط تازهزه میداری. تا

اند که نیمه تاریک ماه را چاپ کنند و یک سال وقت داشته

خواهند پرداخت پول را به شش ماه بعد اند و حاال مینکرده

شنیدم که بر قرار قبلیشان  .......از چاپ بیندازند. اینجا از 

ن را صاف گفت، قبل از عید که حسابشاهم می  .......  نیستند

اند. با این تفاصیل من به آنها اطمینان ندارم که مثال نکرده

بعد از چاپ پولی بدهند. بهترین کار این است که وجه 

البوق هم مطابق حروفچینی به مجرد تحویل اخذ شود و حق

نجا، قرار قبلی و در نهایت با چک معتبر و به همان رسم ای

سوم به مجرد یک سوم به هنگام امضای قرارداد، و یک

سوم آخر یک یا دو ماه پس از چاپ. با اینهمه تحویل و یک

دانی موقع وصول پول از آنها بهتر است به هر ترتیب که می

 تحویل روشن شود، مثال چک بدهند تا بعد دبه درنیاورند.

که مجبور  ام کاری کن که شر کوتاه شود. من از تو شرمنده 

بر سر قرارشان نباشند،  ای با آنها سروکله بزنی. اگرشده
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بهتر، قرارداد لغو شده است. چون وقتی شرط تازه بیاورند 

شود و مسؤول لغو قرارداد هم قرارداد لغوشده محسوب می 

 آنها هستند.

گویم رود را برایت فرستادم، اگر بتوانند ادامه بدهند، میزنده

رند و در مورد آبونمان و غیره در آن سوی تا با تو تماس بگی

 هان با تو مشورت کنند.ج

ام تا یاریمان کند. تو کتابها رسید، ممنونم. به عباس نوشته 

نصیبمان نکن. کارهای خودت را هم بفرست. من هم بی

دانم آیم. نمیاحتماال نزدیک عید امسال به آلمان می

نت هوشنگ توانم به آنجا هم سری بزنم یا نه. قربامی

 گلشیری 

وسط کار زه زده است، مجبور شدم بینی چاپگر من در می

با دست بنویسم. راستش قرارم این است که با دست 

ننویسم، ولی خوب مدرن شدن به ما نیامده. به همه دوستان 

از جمله بانو، مجید و خاکسار و همه و همه سالم مرا برسان. 

 ایم همچنانما زنده

 گلشیریباز قربانت هوشنگ 

 

 ی دوم()نامه

 آپریل 13ردین، فرو 24پنجشنبه، 

خسرو جان، آخر مرد حسابی تو چه احتیاجی به اجازه من 

ام ریش و قیچی دست خودت. اینجا از همین  داری؟ گفته 

حاال تا حدود مهر گمان نکنم اینها به مجموعه نیمه تاریک 

ال زنند. فعماه، جلد اول، اجازه بدهند. اصال حرفش را نمی

نی یک داستان بلند اند، یعمجموعه جدیدم را دست گرفته

چاپ نشده و چهار داستان چاپ شده مثل خانه روشنان و 

های تار و نقاش باغانی و انفجار بزرگ. گمان حریف شب 

اند که مثال از من چیزی را کنم از جایی به آنها گفتهمی

خطرمان کنند. بگویند که طرف اجازه بدهند تا بی

ن این کار را القلم نیست و در عین حال نگذارند ناع ممنو

اند باید یک بند از انفجار بزرگ بخوریم. پیش از عید گفته

اصالح شود که فکر کردم برش دارم و به جایش نقشبندان 

های مستقل من را بگذارم که در هیچ یک از مجموعه 

درنیامده. پس احتماال همین مجموعه را اجازه خواهند داد 

شعر و یکی هم کی یا دو تا کتاب در نقد، یکی در نقد و ی

سووشون. کتاب شعر سکوت در نقد شعر را فعال اجازه 

ای اند. من همین دیشب جدال نقش با نقاش، حاشیهداده

بر سووشون، را دادم تا کپی آن را به ارشاد برسانند. سال 

گذشته فکر کردم خودم کارهایم را با کامپیوتر بزنم و برای 

ارم و او هم جازه بفرستم تا خرجی روی دست ناشر نگذا

راغب شود و کارهای مرا برای اجازه تحویل دهد. پس تا 

مهر را مطمئنم که خبری نخواهد بود که گرفتار این سه 

کتاب خواهم بود، اگر هم ناگهان اجازه داند دست نگه 

 خواهیم داشت.

بورم   ام ولی فکر کردم پس از مهرمن به آلمان دعوت شده

درآورده باشم و نیز که دست خالی نباشم، یعنی کتابی 

ام تمام کرده باشم. پس اگر از آنجا کاری را که دست گرفته

توانم آبان آنجا راه شود، میهم دعوتی برسی و وجهش روبه

باشم. امید که تا آن وقت تو کار را درآورده باشی و مثال من 

ای استی من نسخهبرای معرفی جلد دوم در خدمتت باشم. ر

دانم ه ندارم. چند غلطی دارد که نمیاز شرح بر قصیده جمیل

اصالح کردم یا نه. یک دور بخوان و شعرها را بخصوص 

مقایسه کن و اگر غلطی دیدی بچسبان تا در آن دنیا دامنت 

 را نگیرم.

دانم چرا بعدش اینکه من صفای تو را دوست دارم و نمی

آیی. راستش من دیگر دارم یکنی و یک ماهی نمهمت نمی

و حرکت برایم مشکل شده بخصوص با این  شومپیر می

 ..................تاندن داغان زانو. 

دلم هوای تو را کرده و آن مجید و دختر که کارش را خواندم 

ها را به هم شود کل این وصلهو بدم هم نیامد. کی می

را برایم  چسباند؟ پس سالم مرا به همه برسان و کارهایت

خوانم. اگر جایی دستم یبفرست. حداقلش این است که م

کنم. در مورد کتاب بند شد و البته پسندیده بودم چاپش می

آید از هم فکر کردم بهتر این است که مثال اگر مسافری می

آید های در نقد برایم بفرستی تا بدانیم چه درمیاین نشریه 

تاریخ ادبیاتی بنویسم از که بفهمیم چه باید بخواهیم. البته 

های عملی نقد یعنی تا خودم. پس به نمونه  1347تا    1300

 بافیها.احتیاج دارم و نه به کلی

برای چاپ نیمه تاریک ماه، جلد اول، پیشنهاد من این است 

تماس بگیری. شازده احتجاب را درآورد و تا حاال  ......با 

 ...........رفتارش معقول بوده. نشانی او این است: 
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ل آثار را داشت و قرار هم بود کاری ک .......نامی ناشر  .......

بکند، خیلی وقت پیش یعنی. همان سفر قبل. آخیرا شنیدم 

بر بزند، با کلی عاشق شده و زن طالق داده، پس تا میان

بینی ما به چه کسانی دستگیر شده. می ......تریاک در مرز 

اشر معتبر که سابقه سیاسی امید بسته بودیم؟ این هم یک ن

لبته من وقتی دیدمش فهمیدم که چه جنمی هم داشته. ا

است با این همه فکر کردم به من چه، مهم این است که 

گفت با زده بود، که می ......مرا در  ......کاری بکند. قبال هم 

دانم هفت سال شریک بوده. فعال که دارد پنج یا نمی ......

شاید هم فکر کرده باید اول ملزومات  کشد.زندانش را می

وشتن را فراهم کرد تا بعد که آثار رفقا نوشته شد با همان ن

کاری دارد  .....از این جنم نیست. در  .....سرمایه چاپ کند. 

گذارد و فکر کرده با من شروع و گاهی میز کتابی هم می

 نویسم و دیگر خود دانید.کند. به او هم می

 اد توو به پایان با ی

 

 

Do it!مسعوده میری ، 
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 هوشنگ گلشیری ینامهدو هایی از گوشه
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 م. د/ روزنه 
 

در زمانه  ترور و   شرحی بر سانسور ایرانی 

 تهدید 
 

چگونه عبای سیاه و سفید سیاست، هنر و ادبیات 

 زندامروز ایران را گردن می

 

 چرا نام مستعار!

  ترسم نام حقیقی خود را بر این نوشته بگذارم، زیرا اخیراً می 

در ایران معمول شده تنها نویسندگان مطالب هزینه 

انتقاد خود را نپردازند، بلکه خانواده، دوستان، مخالفت و 

نزدیکان و وابستگان ایشان نیز از سوی حاکمیت برای 

که فعالیت قلمی نویسنده تهدید و مجازات شوند؛ همچنان 

های نهادهای امنیتی نیز خوردن چوب تهمت از سوی عمله

ورتی که مخالف نظر نویسنده چنین مطالبی باشند، در ص

زه ترسناک و هولناک است، حداقل برای به همان اندا

سالگی سالگی تا امروز که چهل سالگی نگارنده که از هجده

ب را گذرانده است، چنان از این شرایط رنج دیده و بارها آسی

 که حقیقتاً باور ندارد برای هنرمند، نویسنده و شاعرِ دیده

خوان، در این جهان جای امنی باقی مانده منتقد و مخالف

 د.باش
■   

تعریف و انواع محتوایی سانسور در ایران امروز، شمشیر در  

 دست کیست!؟

از من خواسته شده وضعیت سانسور و به صورت خاص 

امروز را تشریح کنم، اما به نظرم سانسور آثار ادبی در ایران 

ضوع بپردازم الزم است جنس پیش از آنکه به شرح این مو

تعریف کرده و روشن سازم. معنایی سانسور در ایران امروز را  

به این دلیل که معنای سانسور در این دوران، حداقل در 

کشورما، ماهیتی پیچیده، چند جانبه و سازمان یافته به 

 فی، در نظر حاکمیت و جامعه دارد.لحاظ امنیتی و عر
■   

 ه حاکمیت تعریف سانسور در قتلگا

های بررسی نقش وزارت اطالعات، اطالعات سپاه، حوزه

 علمیه و وزارت ارشاد اسالمی و...

فرهنگ از نظر حکومت در ایران، بخش مهمی از برنامه،  

روش و مشی ایدئولوژیکی است که حفظ و کنترل آن 

اهمیت دارد. انقالب ایران در نظر حاکمیت از ابتدا انقالب 

ترین مسئله نگ به همین دلیل امنیتیفرهنگی بوده و فره

 باشد.متولیان و اصل نظام، یعنی والیت فقیه، می

محکم نزد نهادهای امنیتی و نظارتی مختلف در   این اعتقاد

خصوص حوزه فرهنگ وجود دارد که مهمترین تهدید علیه 

نظام اسالمی در حال و آینده نفوذ فرهنگی است و بزرگترین 

در داخل و خارج از ایران نیز جبهه   جبهه مبارزه علیه نظام

باشد. به همین دلیل وزارت اطالعات، اطالعات فرهنگی می

های علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی پاسداران، حوزه  سپاه

و وزارت ارشاد اسالمی در ایران همگی، به طور موازی در 

های مستقل نقش نظارتی و کنترلی این حوزه با معاونت

مدت و بلندمدت های کوتاهریزی و برنامه خود را ایفا کرده

های به وسیله همه امکانات مادی و معنوی اعم از رسانه

صوتی و تصویری )صدا و سیما(، مطبوعات، ارتش سایبری، 

فضای مجازی، نشر و... را برای کنترل فضای فرهنگی معاند 

)از نظر ایشان( و توسعه فرهنگ حاکم در درون و بیرون 

 دهند. مرزها انجا می

های علمیه خواهران  شاید یکی از دالیل توسعه سریع حوزه 

سر ایران، حتی شهرها و و برادران ) مدارس دینی( در سرا

های کالن حاکمیت در این های کوچک و هزینهدهستان

بخش، ایجاد نزدیک به دویست شبکه رادیو و تلویزیونی و 

نیتی و های شدید امتولید چندصد برنامه فرهنگی با نظارت

دینی همین بوده. همچنین فشار بر آموزش و پرورش و نهاد 

هبی و دینی مدنظر سازی آموزش مذدانشگاه برای کیفی

حاکمیت )فرهنگ دینی و مذهبی حاکم( نیز بخشی از 

آبروکردن برنامه کنترل، هدایت فرهنگی و گاه تهدید و بی

باشد. در کنار این موارد نکته مخالفان فرهنگ حاکم می

مدت های کوتاهمهم دیگر که نباید از آن غافل شد، برنامه

است که یکی حاکمیت و نظام اسالمی در حوزه فرهنگی 

برخورد سخت، حذف فیزیکی و به انزوا راندن فرهنگ  

باشد که شکنجه، زندان، اعدام ها میمحکوم در تمام حوزه

ای از این برنامه و تبعید اجباری خواسته یا ناخواسته گوشه 
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و دیگری ممیزی و سانسور آثار فرهنگی، هنری و هرگونه 

 است. برنامه و رویداد و رفتار فرهنگی در جامعه 
■   

توان گفت سانسور دولتی، سانسوری با با این شرح می

گذاری و برنامه هدایت، کنترل و برخورد پشتوانه سرمایه 

کالن و سازمان یافته است که بقای حاکمیت به طور حتمی 

ه به آن است. هرکسی برابر سانسور در ایران ایستادگی وابست

ر و حذف کند، کل نظام با تمام توان او را به انواع مختلف ترو

 نماید. می

چه فراوان هستند نویسندگان جوان، میانسال و کهنسالی 

که در داخل ایران با وجود انتشار آثارشان دچار این ترور 

اند. نگاه کنید دهشخصیت، موقعیت و حتی ترور فیزیکی ش

به سرنوشت اعضاء کانون نویسندگان ایران در چهل سال 

با کشف جنایت  اخیر، به خصوص از ابتدای دهه هفتاد

ای که عمده قربانیان آن از میان نویسندگان های زنجیرهقتل

توان اشاره کرد به اند. همچنین میو اهالی فرهنگ بوده

اه آثار، بیکاری احکام سنگین قضایی، توقیف گاه و بیگ

اجباری، تهدید مداوم و تعطیلی تمام نهادهای مستقل 

تولیان آن در ایران نویسندگی، یا تهدید برگزارکنندگان و م

ها، تعطیلی مطبوعات، به خصوص مطبوعات این سال

نگاران و... بنابراین شدن روزنامهفرهنگی مستقل، زندانی

هر برنامه فرهنگی   تعریف اولیه سانسور در کشور ما مقابله با

های حاکمیت، با تمام توان و به هرشکل و بیرون برنامه

 باشد.یوسیله ممکن، بدون هیچ محدودیتی م
■   

 تعریف عرفی سانسور، خنجر جامعه بر پهلوی هنرمند

اما سانسور یک تعریف عرفی هم در ایران دارد. سانسور 

رانی عرفی وابسته به فرهنگی چند صدساله است که انسان ای

را )به قول محمد مختاری شاعر و منتقد به قتل رسیده در 

رمه قرار  و ای( در دو دسته شبان های زنجیرهجریان قتل

ای که از نظرش رمه است، داده است. شبان برای جامعه

شخصیتی را تعریف کرده که شکل گرفته و ملکه ذهن این 

انسان شده است. این شخصیت تاریخی، خود بخشی از ساز 

گوید رعایت موازین و کار سانسور است. سانسور عرفی می

خلق دار نکردن افکار عمومی بر خالقیت،  اجتماعی و جریحه 

و هر موضوع دیگری که هنرمندان در نظر دارند، ارجحیت 

دارد. هر هنرمندی که پا را از این حدود فراتر بگذارد، توسط 

دید این جامعه رمه و هدایت شده، منزوی و محکوم و ته

های ای که با خرافه، محدودیتشود. این جامعه نویسندهمی

زند. هرچه می  اعتبار مخالفت کند را کنارعرفی و قوانین بی

ها در جامعه بیشتر باشد، فقر فکری و بیماری محدودیت

روحی در جامعه تحت تاثیر فشارها افزایش یافته و تمایل 

الق، پدید به رمگی بیشتر شود، فشار عرفی بر هنرمند خ

آورنده منتقد و نوآور بیشتر شده، جامعه در جهت تمسخر، 

 کند. تری میحذف و نادیده گرفتن این هنرمند تالش بیش

توان گفت سانسور عرفی، نتیجه رمگی جامعه بنابراین می

تابد، به پرستی است که انتقاد را بر نمیاستبدادپذیر و کهنه

نی برخورد کرده و خواهمین دلیل با نوآوری و هر مخالف

 گذارد.آن را به انواع مختلف کنار می
■   

یر بر تعریف کلی و جامع سانسور در ایران امروز، شمش 

 گردن، خنجر در پهلو

سانسور در ایران امروز، نتیجه تاثیر و تعامل سانسور 

های حاکمیتی و سانسور عرفی است. به همین دلیل جنبه 

قربانیان خود را چنان ای دارد و هولناک پنهان و پیچیده

کند که گاه اثر آن به لحاظ روحی و روانی تنبیه و حذف می

یشتر است. هنرمند اخته شده، از قتل نویسنده و هنرمند ب

هنرمندی است که در نتیجه همکاری حاکمیت و عرف، 

دچار خودسانسوری و حذف شده و دیگر نه هویت شخصی 

 ریخی.دارد و نه مرتبه اجتماعی و نه جایگاه تا

بنابراین سانسور حاکمیتی یک برنامه و استراتژی 

 گذاری کالن است و سانسور عرفیایدئولوژیک با سرمایه

باشد که در تعامل با این سرمایه تاریخی و اجتماعی آن می

استراتژی سانسور را از یک برخورد روشن و مستقیم مبدل 

کند که معنای به برخوردی چندجانبه و پیچیده می

ده و هنرمند را در درازمدت مخدوش کرده و ایشان نویسن

 آورد.را از پای در می
■   

گردنی که شکست است، اوضاع سانسور در ایران امروز، 

 پهلویی که دریده شده

حاال بیائیم سروقت شرح اینکه اوضاع سانسور فرهنگی و 

ادبی در ایران چگونه است. در یک کالم در ایران امروز همه 
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ه به صورت یکپارچه درگیر سانسور هستند. فرهنگ و جامع

ترین شکل آن جریان دارد سانسور در شدیدترین و عجیب

نیست که به زودی شاهد باشیم چیزی با و دور از ذهن 

عنوان هنر، اثر ادبی و نویسندگی به صورت رسمی در ایران 

باقی نمانده و این فرهنگ کاًل مبدل به جریانی زیرزمینی و 

. هنرمندان و نویسندگان ایرانی، آنها که غیر رسمی بشود

شوق استقالل در نوشتن دارند، امروز چه در وطن، چه 

های خود تبعید شده و تحت و حتی در خانهبیرون از وطن  

 فشار قرار دارند. 

اما بدتر از همه این است که فرهنگ و هنر چه از سوی 

گردانان خارجی عوامل داخلی و چه از سوی بعضی صحنه 

ای برای سوء  ها بازیچه است، بازیچهها و تریبون رسانه در 

به   استفاده از جامعه. بیرون این دایره هنرمندان مستقل

ها خصوص در حوزه ادبیات عمالً طرد و در محاصره گرگ

اند تا تسلیم شوند یا با خاموش شدن اندک شعله مانده

 مانده، دریده شده و بمیرند. 

ایران  راژ آثار ادبی و فرهنگی درتوان باور کرد تیچگونه می

به صد تا دویست نسخه رسیده است، بازار نشر ایران به طور  

ورشکسته شده، وزارت ارشاد در نهایت کامل امنیتی و 

استیصال به دلیل فشار نهادهای متولی موازی و امنیتی و 

فشار نویسندگان، پیمانکار خصوصی برای قطعه قطعه کردن 

دگان به خدمت گرفته و گاه شنیده و سانسور آثار نویسن

شود حتی سعدی و حافظ و موالنا و شمس تبریزی و... می

یغ سانسور در امان باشند؟ اینکه روزانه توانند از تنیز نمی

نویسندگان به دفاتر بدون شناسنامه در وزارت ارشاد 

ها دعوت اسالمی )نه فرهنگ( و ادارات کل در شهرستان 

شود پس از این ز ایشان خواسته میشده و به زبان تهدید ا

آثار خود را ابتدا سانسور کنند و سپس به وزارت ارشاد 

ان دریافت مجوز کمتر شود، از حمایت بفرستند تا مدت زم

مادی برخوردار شوند، نهادهای امنیتی برای ایشان پرونده 

سازی نکند و غیره اگر فاجعه نیست، پس چیست!؟ اینکه 

یای کاغذ، مافیای مجوز موسیقی و ساز، مافناشران کتاب

سینما و تئاتر، تنها برندگان این اوضاع هستند و عمالً 

ایشان با ایشان است بدون آنکه کتاب فرهنگ محل معامله 

یا اثر فرهنگی در کار باشد؟ اینکه حتی هدف حمایت از 

سازان مذهبی، منتشرکنندگان خرافات و ادعیه بی کتاب

امامان شبیه هم نه توسعه کتاب و های نامهمحتوا و زندگی

فرهنگ که پولشویی و سرقت فرهنگی است، بخشی از ساز 

 باشد؟شر در ایران امروز میو کار بازار فرهنگ و ن

شان محدود کردن ها، دیگر صرفاً مسئله امروز سانسورچی 

آزادی بیان در ایران نیست، بلکه کارشان فراتر از این و تغییر 

ها تا آنجا جلو است. سانسورچی معنای بیان نزد مردم

کنند که چرا اند که هنرمند و نویسنده را دربند میآمده

ر کردی که چیزی بنویسی که باب میل ما اساساً اینگونه فک

نیست؛ آن وقت از سانسور عرفی برای محکوم کردن 

ترین شکل نویسنده و هنرمند استفاده کرده و به شنیع

 نند. رساممکن ایشان را به قتل می
■   

 گردنی که شکست

خواهانه ملت ایران  پرسید در مسیر مبارزه آزادیمی

اند و کجا جا ماندههنرمندان و نویسندگان مستقل ک

هستند!؟ باید گفت، ایشان اگر کشته نشده باشند، در بند و 

زندان نباشند، در صف نخست تحمل شدیدترین فشارها و 

انشان به قتل رسیده اند و روح و روها منزوی شدهمحدودیت

 است. 

برنامه سانسور محدود کردن تفکر است، چیزی که پیش از 

ندیشیدن، سانسور درک دهد؛ سانسور انوشتن رخ می

اند. صرفًا کردن، فکر کردن و حرف زدن. محافل تعطیل شده

نویسندگان و هنرمندان سفارش شده حاشیه امن دارند و 

ی کنند، از حاشیه امن البته ایشان هم اگر کوچکترین انتقاد

شوند. نگاه کنید درآمده، سریع تسویه شده و جایگزین می

عر جوان حکومت اسالمی به سرنوشت اعضاء خانه دفتر ش

شان را بر خانه مصادره شده کانون نویسندگان ایران  که خانه

بنا کردند تا روزی که ایشان هم با کوچکترین انتقاد از این  

های خارجی ای فرهنگی سفارتخانههخانه و مواهب و رایزنی

ها و دریافت صله و فرصت صدا و سیمای سفارشی و برنامه

حلقه سانسور در ایران امروز این   محروم شدند. اوضاع و

 اندازه تنگ است.

همه نویسندگان در طول سال و ماه در شهرهای کوچک و 

بزرگ و پایتخت بارها توسط نهادهای امنیتی، حراست 

های عمومی مانند بسیج ل اشتغال، بخشهای محسازمان

 اند. مردمی احضار، ارعاب و تهدید و بیکار شده
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در شهرهای کوچک نیز نویسنده و  توان ادعا کرد حتیمی

شاعر و هنرمند مستقلی اگر باشد، با اتهام همکاری با دول 

متخاصم، جاسوسی، عناد فرهنگی، همکاری با پروژه نفوذ 

م و حاکمیت، بار ارعاب و تهدید و فرهنگی، اقدام علیه نظا

 برند. های تاریک را بر دوش میبازداشت در داالن

ریزی یافته، برنامهیک تهدید سازمان  سانسور در ایران امروز

گذاری کالن و صدها بلکه هزاران کارمند شده با سرمایه

امنیتی و نظارتی در سراسر کشور به صورت رسمی و غیر 

ایران هم کارمند رسمی مسئول رسمی است. سانسور در 

 دارد، هم پیمانکار دارد، هم عمله غیر رسمی و موقت. 

لسه بازجویی توسط اطالعات گفت در جدوستی به من می

های فرهنگی وی، به او سپاه در ایران در رابطه با فعالیت

گفته بودند فکر کردی کنترل ما صرفاً به بررسی آثار شما 

ن افراد به جلسات ادبی شما در وزارت ارشاد یا فرستاد

های شما، آن زمان خالصه شده است؟ نه، نظارت ما تا خانه

وشتن هستید گسترش یافته. این که مشغول فکر کردن و ن

تلفن همراه که دست تو است، ابزار کنترل ما است. دوستان 

نزدیکت عوامل کنترل ما هستند، به قول معروف تا 

کنید، تا پیش انیم چه میایم که بدرختخواب شما جلو آمده

از آنکه کاری انجام دهید و تهدیدی باشید و نیاز به سانسور 

کنترل و هدایت کنیم. آن دوست  باشد، شما را مدیریت،

گفت چنان وحشتی بر من مستولی شد که تا چند سال می

تمام ارتباطات خانوادگی و فامیلی و دوستانه خود را قطع 

خواستم حرفی مسرم حتی میکردم، هر زمان در خانه با ه

کشیدم، آمیز بزنم، تلفن را از برق میعاشقانه و محبت

کردم و در جاکفشی بیرون در گوشی موبایلم را خاموش می

کشیدم، کامپیوتر را هم گذاشتم، تلویزیون را از برق میمی

و هر وسیله دیگری که در من توهم کنترل شدن را ایجاد  

 امروز این است. کرد. سانسور در ایران می
■   

 پهلویی که دریده شد

آنچه نگارنده نوشته البته بخشی از سانسور است، بخش 

همانطور که اشاره شد، بر عهده جامعه رمه دیگر سانسور 

مانده و تفکر عرفی حاکم بر آن است. بخش دیگر بر عهده 

ی حاکمیت در جلسات گروهی از نویسندگان است که عمله

ها و نشریات هستند، بخش دیگر آییهمها و گردو برنامه

های فرهنگی به ها و بعضی شخصیت سانسور بر عهده گروه

ت که با روشی مشابه مشی حاکمیت اصطالح مستقل اس 

مستبد، برای پیدا کردن جایگاه و پایگاه اجتماعی و قدرت 

شخصی اقدام کرده و هر نویسنده، شاعر و هنرمند با 

کنند و زیر پای خود قرار استعدادی را در نطفه خفه می

دهند، بلکه در این اوضاع غم انگیز کمی باالتر رفته بهتر می

 دیده شوند. 
■   

 جمع بندی:

توان گفت در ایران امروز ابتدا جامعه بنابراین به ترتیب می

کند و تحت فشار قرار با فشار عرفی نویسنده را سانسور می

د و نویسنده و دهد، سپس نهادهای امنیتی برای هنرمنمی

ریزی کرده و با شدیدترین روش و در فرهنگ برنامه

او را تهدید   کنند وترین شکل ممکن به وی حمله میسخت 

سازند، سپس این پوست و استخوان باقی کرده و مرعوب می

جود و ته مانده را وزارت ارشاد با پیمانکاران سانسورچی می

همین اوضاع شود مانده آن )اگر چیزی باقی بماند( می

 فرهنگی غم انگیز.

بیرون این جریان اگر هنرمندی اثری را خلق کند و توان 

ی به صورت غیر رسمی و زیرزمینی انتشار آن را به نحو

داشته باشد، هیچ انتظاری برای دیده شدن و خوانده شدن 

حداقل در کوتاه مدت نباید داشته باشد و عمالً این هنرمند 

برای تدوام و دیده شدن اثر خود   نیز تشویق نشده و فرصتی

ی ماند، بدا به حال جامعهانگیزه در راه میندارد. هنرمند بی

سابقه در طول که فرهنگ و هنر آن به این شکل بی  امروز ما

 تاریخ این کشور، تهدید و تخریب شده است.

دقیقا دوسال آخر ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که  

ی بر اهالی فرهنگ )پس از یک دوران تجدید فشارهای امنیت

اظ فشار مدت( بود، تا امروز نویسندگان به لحگشایش کوتاه

ته و امنیتی چنان در منگنه و تنگنا قرار سانسور سازمان یاف

توان گفت هیچ صنف و گروهی چنین تنگنای دارند که می

را تجربه نکرده است. اکثر نویسندگان و هنرمندان به 

اند، ت و اعتباری کسب نکردهخصوص آنها که هنوز شهر

شان را بشنود و بداند، بدون آنکه حتی بدون آنکه کسی نام

س و زندان ایشان باشد، توسط فشار لزوماً نیاز به حب

ها و برنامه محاصره در میان اجتماعی و با محرومیت
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اند. ها، دریده شده، به پایان راه رسیده و از بین رفتهگرگ

ادبی ایران را با روش های مخوف   سانسور جامعه فرهنگی و

الملل به و پنهانی قربانی کرده، به شکلی که جامعه بین

 را درک کند.سختی بتواند آن 

در انتها باید اشاره کنم، ظلمی که در دوران ریاست 

جمهوری حسن روحانی به فرهنگ به خصوص حوزه چاپ 

سابقه است. و نشر شده است در طول چهل سال گذشته بی

وران سیاه دهه شصت نیز به گواهی اسناد و مدارک حتی د

به اندازه امروز بازار نشر کتاب و فرهنگ دچار مخاطره و 

انگیزه، منزوی و در خطر مشکل نبوده است و نویسندگان بی

حبس و تهدید قرار نداشته و برای خلق آثار خود ترسیده و 

 اند. نگران نبوده

ود با متولیانی ترین شرایط خامروز فرهنگ در امنیتی

های امنیتی سپاه بدون هیچ قرارگاهسروکار دارد که یکی 

هستند، که جز با خرد  پایبندی به اخالق و معرفت انسانی

کردن و متالشی کردن آنی هر اهل فرهنگ و هنرمند منتقد 

کوتاه نیامده و تیغ تیز کینه و نفرت خود را تا عمق جگر 

فرهنگی وزارت اند؛ دیگری بخش این گروه فرو برده

های سواد و باتجربه از قضایای قتلاطالعات با بازجویانی کم

های اطالعاتی روسیه ویسای و آموزش دیده در سرزنجیره 

های و چین برای منزوی و نابود کردن نویسندگان و تشکل

مستقل ایشان بدون سر و صدا و هیاهو و با کمترین هزینه 

پرونده فعاالن فرهنگی و کنند و گاهی نیز با ارجاع کار می

های امنیتی اطالعات سپاه به یکباره نویسندگان به قرارگاه

خرد کرده، یا با فشار بر وزارت ارشاد   استخوان نویسندگان را

 کنند.ایشان را به انواع مختلف محروم می

برای مثال بگویم خاطرم هست در نمایشگاه کتاب دوسال 

عوامل امنیتی فروش ای برخورد کردم که پیش با نویسنده

همه آثار مهم منتشر شده او در نشرهای معتبر را به صورت  

ون تاریخ و امضاء در با یک یادداشت بدغیر رسمی و 

کرده بودند، در عین حال به یک ناشر  نمایشگاه ممنوع 

کوچک اجازه داده بودند یک اثر این نویسنده را همچنان 

برای تحت فشار  در نمایشگاه توزیع کند. ببینید روش را.

قرار دادن مادی و معنوی نویسنده و ترساندن ناشران بزرگ 

وی، فروش آثارش را چنان   گذاری بر آثارفرهنگی از سرمایه

که گفته شد در نمایشگاه محدود کردند و برای اینکه اجازه 

ندهند نویسنده در خصوص ممنوع بودن فروش آثارش در 

چک اجازه فروش یک  نمایشگاه فریاد کند، به یک ناشر کو

های عنوان از آثار او را دادند، بعد خودشان از طریق عمله 

النی دروغ می گوید فروش شان شایع کردند که ففرهنگی

همه آثارش را در نمایشگاه کتاب ممنوع کرده اند، از طرفی 

کدام ناشر بزرگی جسارت دارد در میانه تنها بازار سال کتاب 

یقت را بگوید، وقتی امکان دارد ایران، ساز مخالف زده و حق

یک روزه صدها اثر پر فروشش را متولیان امنیتی برای انتقام 

ت در خصوص ممنوع شدن فروش اثر نویسنده از بیان حقیق

های کثیف مورد نظر جمع آوری کنند، این یکی از روش

سانسور، برخورد و قتل خاموش هنرمند و نویسنده در ایران 

 امروز است. 

د تا نویسندگان ایرانی پس از باز شدن ها بگذرباید سال

ها بگویند ی و کم شدن ارعابحداقل فضای سیاسی و فرهنگ

های است، عمله در این دوران تاریک بر ایشان چه گذشته

سانسور در وزارت ارشاد اسالمی در کنار کارمندان و مواجب 

های پولی و نهادهای بگیران غیر رسمی و پیمانکاران و طلبه 

منیتی، چطور تیشه بر ریشه شخصیت فرهنگ و هنر و ا

عبای سیاه و سفید اصالحات و  ادبیات زدند و چگونه پشت

اعتدال و چهره تاریک ایدئولوژی مذهبی حاکم، مرزهای 

تجاوز به حقوق نویسنده و شاعر و هنرمند شکسته شد و 

ایشان به انواع مختلف شخصیت و عمرشان ترور شد.
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 نده مرضیه ستوده/ نویس 

 
 

 کابوس با ناشر 
نام با خوشچهل سال پیش انتشارات نگاه از ناشرهای 

ای درخشان در چاپ آثار ارزشمند در خاطر نویسنده سابقه

برای چاپ   2012و مخاطب بود. من با این ذهنیت در سال  

مجموعه داستانم با نشر نگاه مکاتبه کردم. تا سه چهار ماه 

م تا از کسی سؤال کنم. هیچ جوابی نیامد. آشنا هم نداشت

های ها و خطوشیوقت از این گمجبور شدم تلفن بزنم. آن 

ی تلفن دادم چون تلفن نبود و یا رایج نبود. کلی هزینه 

گفتند مسئولش آقای فالنی است و االن نیستند، بعد می

گفتند فردا پرسیدم ایشان کی تشریف دارند مثال میمی

گفتند همین االن می زدمصبح یا عصر، هر وقت تلفن می

 رفتند بیرون.

س نگفت خرت به چنده... تا کنگاری کردم هیچباز نامه

داستان طرفدار که یک روز یکی نوشت که مجموعه این

ندارد، بهتر است رمان بفرستید. همان وقت اگر وبسایت نشر 

داستان و شعر دیدی پر از چاپ و بازچاپ مجموعهنگاه را می

ه دلنوشته و شعرها همه شعرهای دامبولی ها همبود. داستان

تاب مفصل و نویسنده و شاعر چیزک. و جشن رونمایی ک

ی مافیای همه جوان و نوجوان اما خرپول و فعال در شبکه

 سازی. کتاب

ای جا کارهبعدها ایمیل آقای فالنی و بیساری را، که آن

بودند، یافتم و نامه نوشتم؛ درست مثل رمان قصر کافکا. 

گفتند در جریان است، در دادند. مدام میخ نه نمیپاس

من هرگز نفهمیدم با کی مکاتبه داشته ام، در جریان است.  

دادند و طرد و تحقیر فضایی کافکایی مدام آدم را پاس می

 این تحقیر ادامه داشت. 2018کردند. تا سال می

کرد و جا رمان و داستان بررسی میای آنخانم نویسنده

اش این بود که خودش از طرف ناشر زیر مسئولیت 

کشید و یا »مورد دار« خط میهای به قول خودشان جمله 

گفت یک پاراگراف حذف شود و یا یک داستان کامل، تا می

 با ارشاد مشکل نداشته باشند.

بعد از پنج سال خانم نویسنده با من مکاتبه کردند. من 

عوض کنم برایش نوشته بودم که حاضرم یکی دو کلمه را 

مثل نوشابه به جای شراب. ولی جمله عوض و یا حذف 

 کنم.  نمی

 2017پاسخ ایشان: در سال 

هاتون حضور ذهن دقیق  »سالم راستش من در مورد داستان 

ندارم که مطمئن باشم تغییر کلمه برای اخذ مجوز کافی 

است یا نه مثال در مورد داستان تاپ تاپ خمیر که کمی 

ممکن است به ان دو جوان همجنسگرا  بیشتر یادم مانده 

رستار زن، پیرمرد را نوازش می ایراد بگیرند یا به اینکه پ 

کند و ... دقیق یادم نیست اما شاید پس همین ذهنیت شما 

بوده که ان بار هم تصمیم را رساند به اینکه ارسال نشود  

برای اخذ مجوز. باز هم هر طور خودتان صالح می دانید اما 

چیزی که انها در نهایت از ما می خواهند فقط گمان نکنم 

. حتما به پاراگراف و جمله کار دارند و تغییر کلمه باشد 

گاهی کل داستان. به هر حال من فکر کردم اگر با بعضی 

 تغییر و تبدیل ها مشکلی ندارین بفرستیم ارشاد.« 
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 نگارجالل سرفراز/ شاعر، روزنامه

 
 

 امان از این سانسور  
  

امان از این سانسور، که خود موضوع چند فیلم و رمان و 

 شعر و غیره و غیره است. 

از زمانی که دست شاعر و نویسندۀ ایرانی به سمت قلم رفته، 

اند، که هم دست را قلم کنند و هم شکنان هم براه افتادهقلم

 قلم را قلم. 

یند و چنتۀ دوستان هم گواند و میدراین باره بسیار گفته 

 خالی نیست. 

هایی را به خاطر داریم، که گاهی موجب هر یک از ما  نمونه 

های ناحسابی! خنده است و گاهی سبب گریه. آخه آدم 

بیکارید که صبح تا شب توی وقت خودتان و اوقات اهل قلم 

کنید؟ که چی؟ که این باشد و آن نباشد؟ آن خرابکاری می

تابخوان در مقایسه ه تیراژ کتاب و شمار کیی کهم در جامعه

یی آنقدر قلیل است که ارباب عماعم و مداحان حرفهبا 

افتد که چارتا نویسنده محلی از اِعراب نیست، چه اتفاقی می

هم حرف دلشان را بزنند؟ باور کنید که آب از آب هم تکان 

 خورد.نمی

 های من. حاال برگردیم به تجربه

ز یکی از ا کهتابستان ر همین شعر مثلن مروری کنیم د

دفتر شعرهای من با عنوان »با همۀ ابرهای ممکن« حذف 

دانم. اما یک سری حدس و گمان شد. چرایش را هنوز نمی

 آید...خود بخود به سراغ آدم می

 تابستان

 تابستان/ پشت کمان آبی

 و امتداد فرصت / تا چارۀ مالل کنی/ و دست در محال

 ینی بر بامو عشقبازان را بب

 کنندبرای طوقیِ سرگردان / تعریف میتجربه را/  که راستای  

 دست در یال بورِ ذرت دارد باد/ در این مدت

 و بال در بال پرنده/ حساب می پردازد چشم

ست از درونمایۀ این شعر، اگر درست دقت کنیم ، تصویری

ست برای آن لَه لَه رویای آزادی، که روشنفکر ایرانی قرنی

درک نکرده، م یا آقای ممیز آن را  ند. اما مطمئنم که خانزمی

متمرکز شده،  «و تمام حال و حواسش در واژۀ »عشقبازان 

که برای برادران یا خواهران سانسورچی در این دوران جنبۀ 

ناموسی دارد، و نباید آن را بکار برد، حتا اگر برایشان مسجل 

یی قدیم، اندازهشده باشد، که منظور از عشقباز در تهران تا  

ایم، همان من تجربه کردهتهرانی که من و امثال یعنی 

 کبوترباز است. 

ست به نام »باران تجربۀ دیگر من در این زمینه دفتر شعری

خیالیِ تمام آن را ، با خوش 1990و شیروانی« که در سال 

برای چاپ و انتشار به ایران فرستادم... کل این کتاب زیر 

مت ناشر به خمیر و همراه با هزینه و زحتیغ سانسور رفت 

شد. هنوز هم روی دستم مانده، که باالخره چه بالیی   تبدیل

 باید سر این کتاب بیاید، یا بیاورم؟ 

اما تجربۀ دیگری هم دارم، که دیگر مربوط به ارباب سانسور  

دولتی نیست، بلکه به دوستان و آشنایان خودمان بر 

  تر از دمکراسی و آزادی هایی که به کمگردد. همانمی

اند و ای دهان پرکن رضایت ندادهمطلق و این جور حرفه

 دهند. نمی

وگو، و در واقع در این یا آن چندین و چند سال پیش گفت

یاد بزرگ علوی، که به توصیۀ یی داشتم با زندهزمینه مناظره 

یی آن را فرستادم برای یکی از رفیق شیر پاک خورده

که سردبیر مربوطه هران. با این اطمینان های تنامههفته

اهل بخیه است، و در حد توانش سعی خواهد کرد  خودش

وگو برآید. اما اتفاق دیگری افتاد، که از پس انتشار آن گفت 

بینی کرد، اما شد پیشکه با توجه به سوابق ایشان، می

خیالی اینجانب نتیجۀ عکس داد. حاال موضوع چی خوش 

 بود؟ 

های درون کانون ی وی، در واکنش به درگیرآقابزرگ عل

ها در یی، یک جا گفت: توده58ندگان در تابستان نویس

کانون خیانت کردند. من به ایشان گفتم: شما اگر 
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خواهید اسمش را بگذارید خیانت. اما واقعیت این بود می

خواست به دیگری خیانت کند. بلکه کس نمیکه هیچ

احبان وت و حتا متضاد بود. صموضوع دو دیدگاه کاملن متفا

کردند. ها روی حرفشان پافشاری مییدگاههرکدام از این د

اش را هم ست. نتیجه درست یا نادرستش مسئلۀ دیگری

وگو آقابزرگ از دیدیم .جالب این بود که در همان گفت

حرفش پشیمان شد و به من پیشنهاد کرد که این جمله را  

نش دیگری نشان دادم: از سخنانش حذف کنم. اما من واک

د، من هم نظرم را. قضاوت را ه! شما نظرتان را گفتین

گذاریم به عهدۀ خواننده )نقل به معنی(. بله.  سردبیر می

ی دیگری دید. همان گفتۀ مربوطه  صالح  کار را به گونه

آقابزرگ را کافی دانست، که تیتر بزرگ شد و باالی مطلب 

 آمد: 

نت کردید. ها خیاییز: شما تودهبرزگ علوی به جالل سرفرا

 این. درست یادم نیست.(  ) چیزی شبیه

های جالل سرفراز هم کاملن حذف شد. چشمش کور گفته 

و دندش نرم. بقیۀ قضایا را هم خودتان حدس بزنید. از عدم 

انتشار نامۀ اعتراضی من به آقای سردبیر، تا طعنه و 

های دوستان و نیشخندها و ریشخندهای آقای سردبیر کنایه

، که تازه یک چیزی هم طلبکار بودند و هستند و امثالهم

 ز. هنو

های درون حزبی و درون سازمانی هم که نگو و از ممیزی  

یی، یی در شعری، یا نوشتهنپرس. کافی بود شعری ، یا نکته

باب طبعشان نباشد، و آن شعر و آن نکته و، اگر زورشان 

ر برسد آن شاعر یا نویسنده را حذف و طرد نکنند. یعنی د

ان واقع از ماست که بر ماست، و تو خود حدیث مفصل بخو

 از این مجمل.

مورد، و ست از خروارها مورد و بیکوچکی هایاینها نمونه 

شود، امری تا آنجا که به سانسور رسمی مربوط می

داد که  ست. در کشوری که رهبرش فرمان میطبیعی

ن نمی »بشکنید این قلمها را ...« یا: »من دیگر آیندگا

دینه شده است.  خوانم.« و یا ... و یا ... سانسور یک امر نها

یعنی از همان آغاز بنا بر تفتیش عقاید و کنترل قلم و 

صاحب قلم است. تاسیس وزارت ارشاد اسالمی هم به همین 

منظور بود. در این چهل سال هم شاهد عملکردهایش 

نگاران روزنامهایم و کماکان هستیم. نه تنها در ارتباط با  بوده

دبیات، و در ابعاد بسیار و اهل قلم، بلکه در سینما و هنر و ا

 وسیعتر و وسیعتر. بگذریم

یی را هم بنویسم که ُپر بدک نیست. در آن بگذارید خاطره

روز و روزگار که هنوز انقالب نشده بود، من در روزنامۀ 

کردم، دوست کیهان به عنوان یک خبرنگار ساده کار می

داشتیم که همیشه تذکر می داد: بچه ها! خودتان  مسؤلی

انسور نکنید، بگذارید من خودم سانسورتان کنم؛ و تا را س

کرد. داد، از این کار خودداری میآنجا که شرایط اجازه می

از دیدِ ایشان خودسانسوری کار ناشایستی بود ـ و هست 

البته. هدف از بیان این خاطره، گریزی به 

که به عادت ثانوی بسیاری از ما تبدیل  ست،خودسانسوری 

هایش را باید در تاریخ و فرهنگ ایرانی جستجو  شده، و ریشه

شود حساب زبان سرخ و سرِ سبز را نکرد؟ مگر کرد. مگر می

شود مالحظات جنسی و اخالقی و مذهبی و فرهنگی و می

شود اجتماعی را کنار گذاشت و دست به قلم برد؟ مگر می

ها پر کرد؟ ما در های تناسلی را با اصل واژهنقطه جای سه

کنیم، که حتا زیرکترین و جسورترین یی زندگی میجامعه

توانند خود را از چنگ خودسانسوری خالص آدمها هم نمی

کنند، مشکل بزرگ اهل قلم هم همین است. تا هنگامی که 

ما بر این بالی خانمانسوز غلبه نکنیم، کارمان چیزی در حد 

 ست، حاال کمی بیشتر یا کمتر. باز هم بگذریم. ییخودارضا

ست، که کمتر به آن ا مبارزه با سانسور حرف دیگریام

ست. خوشبختانه در این  پرداخته شده، و بیان آن ضروری 

زمینه چنتۀ من چندان خالی هم نیست. اجازه بدهید 

های خودم و بسیاری از هایی را  از تجربهخاطره، یا خاطره

 راه در  روزگار سپری شده را یادآور شوم: دوستان هم

اشاره کنم، که  56به شبهای شعر در سال  خواهمنمی

حرکتی بود بر ضد سانسور، و من در برگزاری آن نقش 

خواهم به حیطۀ کار خودم و همکارانم در داشتم، بلکه می

روزنامۀ کیهان برگردم. مثلن در زمان نخست وزیری شریف 

ا به اشارۀ دوستی متوجه شدم که یک امامی. روزی از روزه

)سرگردی با اونیفورم نیروی زمینی( منصب نظامی صاحب

یی آن را از به تحریریه آمده و در اتاقی که دیواری شیشه 

امتیاز زاده ـ صاحبکرد، با دکتر مصباحتحریریه جدا می

یاد رحمان هاتفی موسسۀ کیهان و سناتور آن زمان ـ و زنده

وگوست. شستمان خبردار  ـ در حال گفت ـ سردبیر وقت 
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چه قرار است. من نخستین فردی بودم شد که موضوع از 

که اعتراضم را با صدای بلند علنی کردم ـ البته با ترس و 

لرز ـ خوشبختانه واکنش بخش بزرگ تحریریه مثبت بود، 

کشید. دیری نشد که بجز وگرنه کار به جاهای باریک می

ریه قیام کردند و صدای ران تحریقیۀ همکابگروهی محدود 

شد. جالبتر این که چند دقیقه بعد اعتراض همگانی بلند 

یی در فضای بیرون از تحریریه درگرفت و کارکنان همهمه 

ها و غیره به دیگر کیهان در بخشهای چاپ و اداری و آگهی

ما پیوستند. نتیجه این که »جناب سرگرد« دمشان را روی  

زاده سالن راهنمایی دکتر مصباحکولشان گذاشتند و با 

د. آقای مصباح زاده ـ که سیاستمدار تحریریه را ترک گفتن

کارکشته  و کارفرمای کاردانی بود ـ تصور می کرد که غائله 

ختم شده. از ما خواست که به سر کارمان برگردیم. ما اما 

تن به کار ندادیم و پس از مشورت کوتاهی اعالم اعتصاب 

های د که بالفاصله خبر به روزنامهکردیم. جالب بو

عات« رسید. آنها هم قلم را زمین »آیندگان« و »اطال

گذاشتند و اعتصاب مطبوعات سراسری شد. نتیجه این که 

پس از چهار روز دولت شریف امامی در نشستی که با 

نگاران آن روزگار داشت، نمایندگان ما در سندیکای روزنامه

ضمین کرد و ما به سر کار خود تلویحن آزادی مطبوعات را ت

 برگشتیم.

ین که در دورۀ حکومت دولت آموزگار به خاطرۀ دیگر ا

یاد پورجعفر و جواد طالعی و من )جالل کوشش زنده

وزیر در یی خطاب به شخص نخستسرفراز( نامۀ سرگشاده

اعتراض به سانسور مطبوعات نوشته شد، که موجب 

ویسندگان نامه( شد و القلم شدن ما سه نفر )یعنی نممنوع 

خوشبختانه چنین اتفاقی رفت، که  بیم دستگیری ما هم می

نیفتاد. این نامه به امضای بیش از صد و هفتاد نفر از اهل 

قلم، از جمله برخی از اعضاء کانون نویسندگان ایران رسید 

و موجب واکنشهای بسیاری در جامعۀ آن روزی، و در سطح 

مه دست کمی از نامۀ معروف مطبوعات شد... اهمیت این نا

دان کانون نویسندگان در چند ایم« همونبه »ما نویسنده

 سال پس از انقالب نداشت.

های ما در مجموع سبب شد که فضای حاکم بر اعتراض 

مطبوعات کم و بیش بازتر شد، و البته کار به جایی رسید 

که حکومت وقت تاب تحمل آزادی نسبی مطبوعات را 

ن دولت نظامی ازهاری کیهان و آیندگان و نداشت و در زما

ال نظامی شد. نتیجه این که اعتصاب دیگری اطالعات اشغ

رخ داد، که شصت و دو روز به طول انجامید، آن هم در 

ترین وضعیتی که در دورۀ انقالب بر کشور حاکم بود، بحرانی

و ای کاش اتفاق نیفتاده بود. پایان این اعتصاب اگرچه با 

یی ازهاری و روی کارآمدن دولت بختیار نشانهسقوط دولت  

زی موقت ما بود، اما حتا تصورش مشکل است، که از پیرو

در آن دو ماه و اندی، که جامعه حالت انفجاری داشت، مردم 

ـ آنطور که باید ـ در جریان مهمترین خبرها قرار نگیرند. 

توان به آن اشاره نکرد. یادآور ست که نمیاین واقعیت تلخی

 های صبح و عصر تهران شوم که در آن سالها روزنامهمی

معتبرترین رسانه های کشور بودند، و مهمترین جایگاه 

 خبررسانی  و ایجاد افکار عمومی.  باز هم بگذریم. 

دولت آقای بختیار ـ که البته دولت مستعجل بود ـ آغاز به 

کار کرد و متعهد شد که مطبوعات کاملن آزادند و ما 

دانه به سر کارمان برگشتیم.  غافل از این که تازه پیروزمن

غاز فاجعه است... ایشان هم مثل جناب شاه و دیگر جنابان آ

حاکم ناگزیر از ترک کشور شدند. اربابان جدید مطبوعات 

ها و بر سر کار آمدند و کار تصفیه و تسویۀ روزنامه 

 نگاران آغاز شد و بقیۀ قضایا ...روزنامه
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 نگاهی کوتاه به سانسور در ایرانِ امروز* 
 

ها جهت تسلط بر بعضی از دولتست که سانسور رفتاری 

ها تچشم و گوش و هوش مردم به کار می گیرند. این دول

مردم، آن اطالعاتی را در اختیار   خواهند از طریق کنترلمی

سانسورگر   دولتآنان بگذارند که برای بقای نظام الزم است.  

های عمومی از روزنامه و تلویزیون کوشد تا تمامی رسانهمی

و اینترنت گرفته تا کتاب و موسیقی و نقاشی و سینما و... 

را تحت کنترل خویش درآورد و در این راه حتا آزادی 

 ش را نیز از مردم سلب کند.پوشش و آرای

کرد میالدی شورای شهر تولوز فرمانی صادر    1229در سال  

و که طبق آن هیچ روحانی حق نداشت جز کتاب مقدس 

کتاب دعا، کتابی دیگر داشته باشد. کتاب مقدس نیز در این 

شد و اجازه ترجمه به ایام فقط به زبان التین خوانده می

 های دیگر نداشت. زبان

تراع ماشین چاپ شکل سانسور نیز تغییر یافت. در با اخ

هایی را اعالم داشت که بکلیسا فهرستی از کتا  1584سال  

خالف اخالق عمومی بود و بدین جهت چاپ آنها ممنوع 

الم شده بود. تازه در قرن هفدهم است که در اروپا اع 

شود و هایی در راستای آزادی فکر و اندیشه برداشته میگام

روسو و اسپینوزا و دیگران به عنوان روشنگران عرصه  ولتر و  

 شوند. آزادی در جامعه پدیدار می

ترین ادوار تاریخ پیشینه سانسور در ایران نیز به قدیمی

رسد، به زمانی که مذهب زرتشت، دین رسمی ایرانیان می

شد. بود و بر طبق احکام آن، هر چیز ناشایستی سرکوب می

رکوب عقاید است. تاریخ کتابسوزان  تاریخ کشور ما تاریخ س

به عنوان ها. از انوشیروان و به آتش کشیدن کتابخانه

برند. عظمت سلطنت او در دادگرترین پادشاه ایران نام می

پیش از اسالم به ایران شهره عام و خاص است. این پادشاه 

عام آنان را عادل در مقابله با عقاید مزدکیان دستور قتل 

اندک زمانی هزاران مزدکی را به هالکت صادر کرد و به 

هجری )دهم  رساند. سلطان محمود غزنوی در قرن چهارم

میالدی( پس از حمله به شهرهای سمرقند و بخارا که از 

شدند، جهان آن روز در شرق محسوب می مراکز فرهنگی

های آن دو شهر را به آتش بسوزانند. دستور داد کتابخانه

 ین روش را در اصفهان پی گرفت.پسر او، سلطان مسعود هم

ادامه یافت.   با آمدن اسالم به ایران این روند به شکلی دیگر

تند، اثر و نویسنده آن چه را که خالف قرآن می یافهر آن

های اهل هر دو مجازات می شدند. فقهای شیعه کتاب

های فلسفی تصوف را با برچسب ضاله تحریم کردند و کتاب

ی شستند تا بدینوسیله نوشته ب میرا برای پاک شدن در آ

 بر کاغذ از بین برود.

شاه و مظفرالدین ، در زمان ناصرالدیندر تاریخ معاصر ایران

 ی موجود کشور سال پیش( چند روزنامه 150شاه قاجار )

زبان در خارج های فارسیدولتی بودند. در این ایام روزنامه

همین علت   از کشور نقش بزرگی در بیداری افکار داشت. به

کوشید به هر طریق ممکن از ورود این نشریات به دولت می

 لوگیری کند. داخل کشور ج

با انقالب مشروطیت، روشنفکران ایران نیز به تبعیت از  

روشنفکران غرب، کوشیدند تا طرحی نو دراندازند و قوانین 

ها زمینی را به جای احکام آسمانی بر جان و مال انسان

گردانند. جنبش مشروطیت آزادی بیان و قلم را نیز حاکم 

. این جنبش در کنار حکومت قانون شعار خود قرار داد

اگرچه در نهایت خویش با شکست مواجه شد اما راهگشای 

ی مجلس ایران بود که ستین دورههای بعدی بود. در نخگام

خواهان موفق شدند خارج از سلطه حکومت، سرانجام آزادی 

مه را قانونی کنند. نخستین قانون مطبوعات ایران نشر روزنا

د سال پیش. به تصویب رسید یعنی حدود ص  1286در سال  

 عامه مطبوعات غیر از کتب ضالل و "بر طبق این قانون 
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سواد مضره به دین مبین اسالم آزاد و ممیزی در آنها ممنوع 

 بدین طریق نقد مذهب در واقع ممنوع شد. 3"است.

در دوران حکومت پهلوی، رضاشاه جسارت را به آنجا رساند 

بست. مینگاران را اگر نمی کشت، به چوب که حتا روزنامه

با شروع جنگ جهانی دوم و پایان سلطنت رضاشاه، نسیم 

های بسیاری به همراه آزادی در وطن وزیدن گرفت، روزنامه

احزاب سیاسی آغاز به کار کردند. عمر این  ها وسازمان

مرداد سال  28دوران زیاد نپائید. با کودتای آمریکایی 

ومت  همه چیز دگربار چون سابق شد. در دوران حک 1332

پهلوی دوم اگرچه سانسور همچنان حاکم بود و آزادی 

اندیشه و بیان حق ابراز نداشت، اما مردم کم و بیش به 

د. در دستیابی به همین حقوق بود حقوق خویش آگاه بودن

تر شد و سرانجام به سرنگونی رژیم که صفوف انقالب فشرده

 انجامید. 1357شاه در بهمن 

گویم که در زمان حکومت دار باشد، اگر بشاید خنده

و  "ریچارد سوم"و  "مکبث"های درضاشاه، نمایشنامهمحم

 از آثار شکسپیر، تنها به این علت که شاه در "هاملت"

میرد، هیچگاه اجازه نمایش دریافت نکردند. از صحنه می

 توان به عمق فاجعه پی برد.بینی میاین کوته

ین روزهای با استقرار جمهوری اسالمی، سانسور از نخست

های کم به عرصهکم حاکمیت رژیم آغاز شد و دامنه آن

ها گسترش یافت، فرهنگ و گوناگون زندگی مدنی انسان

رسانی را محدود و کانالیزه کرد و رفت، اطالعهنر را در بر گ 

از طریق نهادهای تازه تأسیس شده حکومتی سانسور بر 

اری  که؛ پندتمامی زندگی مردم چیره گشت. خالصه این 

که در باال به آن  1229فرمان شورای شهر تولوز در سال 

اشاره شد، این بار در ایران توسط جمهوری اسالمی صادر 

 شد.

ار سانسور در ایران، به علت سانسوری که  بررسی ساخت

نگاری کشور حاکم بود، اندکی مشکل است. همیشه بر تاریخ

ع را پی توان موضوتنها با توجه به برخی از رویدادها می

جانبه توان گفت، دامنه سانسور همهرفت. به طور کلی میگ

 
انتشارات گوئل کهن، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، جلد دوم،  - 3

 347، ص 1361آگاه، تهران 

های زندگی در این کشور است و همه چیز در تمامی عرصه

 قرار دارند. تحت سانسور

چهار دهه از عمر جمهوری اسالمی می گذرد. هنوز چند 

ماه از پیروزی انقالب نگذشته بود که با اشغال سفارت 

عفا داد و شورای انقالب مسئولیت  آمریکا، دولت بازرگان است

اداره کشور را بر عهده گرفت. در همین زمان بود که فرمان 

اگر چه با واکنش رعایت حجاب اجباری در ادرات صادر شد.  

گسترده زنان کشور روبرو شد، اما در نهایت بر همه تحمیل 

با استفاده از تعطیلی مدارس، پاکسازی   1358شد. تابستان  

شد که به دنبال آن هزاران آموزگار از کار  در مدارس آغاز

، 58اخراج شدند. با بازگشایی مدارس در مهرماه سال 

دند، مجبور شدند تا با آموزگاران زنی که پاکسازی نشده بو

با هدف  1359حجاب سر کار حاضر شوند. در خرداد سال 

، انقالب "های انقالباصالح نظام آموزشی منطبق بر آرمان"

ها را به مدت سی ماه بستند شد. ابتدا دانشگاه  فرهنگی آغاز

استاد دانشگاه و هزاران   700تا  600و در این مدت بین 

برای  "شورای انقالب فرهنگی"دانشجو را پاکسازی کردند. 

ارتقاء فرهنگ کشور سازمانی نو بنیان گذاشت تا با تحکیم 

ریزی و تعمیق فرهنگ دینی، تمدن نوین اسالمی را پایه

روزنامه و نشریه به   41همزمان    58مرداد سال    29در  کند.  

های عمومی نیز از فرمان خمینی تعطیل شدند، کتابخانه

های خالف رار گرفتند و کتابهمین تاریخ مورد تصفیه ق

ها برداشته شدند، پژوهش و تحقیق هم ذوق رژیم از قفسه

که متوقف شد. بر چاپ و نشر سانسور حاکم شد، نهایت این

اندیشه آزاد ممنوع شد و ترجمه با سانسوری  تولید

 وحشتناک به جای تولید مستقیم نشست.

های حاکم سانسور باعث رشد خودسانسوری شده شیوه 

ست. همه جا عوامل و ابزار سانسور رژیم حضور فعال دارند؛ ا

های عمومی، در مدارس و در خانه، اداره، در محیط

های ها دستگاهها و رسانهها و روزنامهها، در خیاباندانشگاه

و یا  "شوراهای نظارت"های عریض و طویل سانسور با نام

جا فعال   ها... همه"گشت"و انواع    "ستادهای امر به معروف"

است. چند اداره و نهاد دولتی مؤظف هستند تا سانسور را 
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مقرر دارند و سازماندهی کنند؛ وزارت اطالعات، وزارت 

رای مرکزی حوزه علمیه قم، فرهنگ و ارشاد اسالمی، شو

ی کشور و... نهادهایی هم کار اجرایی دبیرخانه ائمه جمعه 

گزینش، سانسور را بر عهده دارند؛ دفتر حراست، دفتر 

های نظارت، دفاتر بسیج، عقیدتی، سازمان-نهادهای سیاسی

 های امر به معروف و نهی از منکر و...گروه

حاکم، تنها با سانسور در این فضای روانی ایجادشده و ارعاب  

ی توان به زندگی ادامه داد. صدا و سیمای و خودسانسوری م

یم جمهوری اسالمی و نهاد آموزش و پرورش در رشد و تحک

 این فضا نقش اساسی دارند.

رسانی سانسور می شود. آرشیو اطالعات پایه و نهاد اطالع

آمار و اطالعات جهت کارهای پژوهش و تحقیق که قابل 

باشد، وجود ندارد. همیشه اطالعات دستکاری شده  اعتماد

و ناقص در اختیار محقق قرار می گیرد؛ اطالعاتی که رژیم 

را حذف و بخشی را عمده کرده یش بخشی از آن  به نفع خو

است. همه اسناد سانسور می شوند. مثالً محقق نمی تواند 

به آمار و اطالعات دولتی استناد کند. برای نمونه آمار در 

ورد موارد قتل، اعدام، زندانی، ایدز، انتخابات و... همه چیز م

خواهند دانند. میکلی و مبهم است. دالیل را امنیتی می

 اسالمی را در جهان خوب جلوه دهند. چهره جمهوری

ها و اینترنت دسترسی به اطالعات از طریق نشریات و کتاب

شوند های پستی کنترل مینیز محدود و کانالیزه است. نامه

های خارجی محدود است. و امکان دسترسی به رسانه

های دیداری و شنیداری خارج از کشور را نیز رژیم رسانه

کند. به طور در حد توان کنترل می برای ساکنان ایران،

کلی؛ در داخل کشور سانسور به ذات نظام بدل شده است. 

 رادیو و تلویزیون نیز در دست دولت است و انحصاری.

ر پوشش و آرایش نیز رواج دارد و هیچ کس مجاز ور دسانس

حد "های رژیم نیست. در غیر این صورت به  به خروج از نُرم 

برگزاری هرگونه جشن و سرور نیز شود.  محکوم می  "شرعی

 ستممنوع 

که؛ سانسور ذات هر نظام ایدئولوژیکی چون خالصه این

وء ست. در این نظام از باورهای مردم سجمهوری اسالمی

شود تا از تلفیق آن با ایدئولوژی نظام، در جهت استفاده می

 حفظ قدرت، جباریتی نوین سازماندهی گردد.

ایم که هایی مواجهخیل کتابدر جمهوری اسالمی ما با 

که علت رسمًا بیان دارند، بی آناجازه انتشار دریافت نمی

گردد. اطالعات جُسته شود. هیچ آماری نیز منتشر نمی

ساله رژیم تنها یک رسد. در عمر چهل ته به گوش میگریخ

هم بار کم و کیف سانسور در یک کتاب منتشر شد که آن 

آوری شد. هم ها جمعبفروشیانتشار عام نیافت و از کتا

اکنون تنها منبع در این عرصه ناشران و نویسندگان هستند 

که هر از گاه در اعتراض به وضع موجود، سفره دل 

 گشایند.می

می دانیم که در ایران هر کتابی را پیش از چاپ باید در 

گذاشت. هم اکنون در   "وزارت ارشاد"ای به نام  اختیار اداره 

هایی که برای شرایط، بیش از بیست درصد از کتاببهترین  

اجازه نشر در اختیار وزارت ارشاد قرار می گیرند، اجازه چاپ 

رصه ادبیات درصد این آثار در ع  51دریافت نمی دارند. 

است. در میان ترجمه آثار ادبی جهان، ادبیات آمریکا 

درصِد این عرصه  36بیشترین درصد را دارد. ادبیات اروپا 

چهارم خود اختصاص داده است. در مقابل؛ یک به

های دارند، کتابهایی که اجازه انتشار دریافت میکتاب

درصد آن به دین اسالم مربوط 97ست که بیش از دینی

 شود. یم

بیند. ادبیات نیز جمهوری اسالمی در همه چیز سیاست می

 شود.برای این رژیم در شمار ابزار سیاسی محسوب می

یادآوری است که در جمهوری اسالمی هیچگاه الزم به 

حاکم ای بر سانسور قانون، راهکار و یا دستورالعمل ویژه

دا شود شاید فرچه را که امروز منتشر مینبوده است. آن 

چه را که سال گذشته مجوز نشر  الم گردد و آن ممنوع اع 

دریافت داشته و منتشر شده بود، شاید امسال مجوز بازنشر 

ارد. متغییر بودن قوانین در سانسور امری رایج دریافت ند

است. بر این اساس استنادهای این نوشته نیز شاید در سالی 

با استناد  های موردها اعمال نشده است و یا کتاباز سال

 مواردی دیگر از سانسور منتشر شده است.  

های ممیزی که مانع به طور کلی؛ در وزارت ارشاد، مقوله 

 عبارتند از؛ شوند، نشر می

انتقاد از رژیم، انتقاد از امام خمینی، انتقاد از انقالب  -

های اسالمی، اسالمی، انتقاد از روحانیون، توهین به نهضت 

غربی، ترویج جدایی دین از دولت، شک های ترویج اندیشه
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در مهدویت، شک در وجود روح، شک در والیت فقیه، ترویج 

 و...نظریه داروین، شک در مذهب شیعه 

کلمات و اصطالحاتی چون می، مست، تلوتلوخوردن،  -

 مست کردن، 

 نگهداری سگ، گربه و یا مصرف گوشت خوک  -

 توصیف موسیقی غربی -

ز، زنا، )فحشا، لواط، تجاو "یروابط جنسی انحراف" -

 بازی، اعمال جنسی منحرفانه، استمناء(همجنس

...( بیان الفاظ و اصطالحات جنسی )سکس، تور زدن، و -

ها و مشکالت جنسی مقاربتی، ترویج فرهنگ بیان بیماری

دوستیابی و روابط جنسی، روابط غیر رسمی با زنان، شرح 

ای جنسی، های ارضپرده مناسبات جنسی و شیوهبی

آمیختگی زنان و مردان به صور مختلط )در میهمانی، مراکز 

تفریحی، مراکز ورزشی، اماکن عمومی(، ترویج عدم ازدواج 

 ر بین جوانان.د

نظریه جنسی فروید، آموزش مسائل جنسی، سادیسم،  -

جنون جنسی، سقط جنین، ترویج زندگی به شیوه غربی، 

و مرد نامحرم. دوست دست دادن دختر و پسر با هم و یا زن  

پسر و یا دختر، رابطه زن مسلمان با مرد خارجی، شرح حال 

های غربی های زیر، لباسزنان فاسد، نام یا تصویر لباس

های غربی )باله، تانگو، )کراوات، پاپیون( نام و تصویر رقص

راک(، نام و تصویر انواع قمار و آالت آن، بیان جمالت و 

های رکیبات آن(، توصیف داستان عبارات عاشقانه )عشق و ت

صرفاً عشقی، معاشقه با معشوق و جنس مخالف )در آغوش  

 ه(و...کشیدن، نوازش کردن، بوسیدن، ناز و کرشم

ها تغییر آن را از نویسنده و یا بررس در برابر بسیاری از واژه

نویسی امری معمول خواهد. در این راستا مترادفمترجم می

های زیر از جمله پیشنهادات فاست. برای نمونه متراد

 آنهاست؛

رقصان به میخانه به کافه، عاشق به دوستدار، هم

شراب به نوشابه، ها، گوشت خوک به گوشت گاو،  صحبتهم

بازی به دوستی، مشروب به خوان، عشقبار به پیش

 
، 1381زاده، ممیزی کتاب، انتشارات کویر، تهران  ر احمد رجبدکت  - 4

های سانسور نیز از همین کتاب استفاده . در ارایه موارد و نمونه158ص  

 ام.کرده

ها به نوشیدنی، کام ستاندن به عقد خویش درآوردن، سینه 

 باالتنه و...

یار سنجش واحدی دارند. ها معمه داستاندر کار بررسی، ه

بررس فردی مسلمان است که با بینشِ اسالم چهارده قرن 

دهد، اجازه نشر صادر ار میها را مورد بررسی قرپیش کتاب

زند. مثالً چون خوردن  کند و یا مُهر غیرمجاز بر آن میمی

گوشت خوک در اسالم حرام است، در هیچ رمان اروپایی 

خوردن گوشت خوک حرفی به میان آید. زیرا  نیز نباید از

شود. چنین است خوردن شراب و یا تبلیغ محسوب می

 نگهداری سگ.

به ترجمه آثار به فارسی در ایران امروز  موضوع سانسور را 

 گیرم. در این آثار نیز احکام مذکور باید رعایت گردند.پی می

در  من از ادبیات شروع می کنم؛ برای نمونه، آثار کافکا

نوشته است:  "مسخ"ای غیرمجاز بودند. بررس در باره دوره

با وجود مشروب، الکل، آبجو و آغوش و دوست داشتن و "

. در مورد "دختر و پسر چاپ کتاب صالح نیست. ارتباط

مطالعه کتاب جز انحراف  "نیز اظهار داشته:    "دیوار"داستان  

ی هابرای جوانان دیگر چیزی نمی تواند باشد و شخصیت 

هدایت و کافکا و...بر همه معلوم است و در سراسر کتاب از 

 4"نوشی یاد شده است.شراب و باده

و  "نارسیس و گلدموند"اثر برشت،  "اپرای سه پولی"

هرمان هسه غیرمجاز هستند. بحث در باره رابطه  "دمیان"

های اسالم حاکم بر با اندیشه  "دمیان"شیطان و خدا در 

نیز شک  "نارسیس و گلدموند"در  ایران ناسازگار است.

نارسیس بر وجود خدا علت اصلی غیرمجاز بودن آن است.  

با هشت مورد اصالح می تواند چاپ گردد. بررس   "سیدارتا"

هسه خواسته است تا اسم فاطمه که   "سفر شرق "در کتاب  

بیلیارد "معشوق شخصیت مرد داستان است، عوض شود. 

مورد آن اصالح   85ل اگر  اثر هانریش بُ   "در ساعت نه و نیم

اشتفان  "وجدان بیدار"شود، می تواند منتشر گردد. 

ت. بررس از نویسنده که دیگر تسوایک غیرمجاز اس

استخوانهایش هم خاک شده، خواسته است که از تشبیه  
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 "وداع با گذشته"کالون به مارکس چشم بپوشد. چاپ کتاب  

 مورد اصالح شود، مجاز است. 57او اگر 

اثر   "شخصیت در جستجوی یک نویسندهشش  "ان  چاپِ رم

ئیک ال"لوئیجی پیراندلو غیرمجاز اعالم شده است. علت آن  

بیان امور نهیلیستی و نداشتن هیچ افق "، "بودن نویسنده

نشان دادن مسائل "و همچنین  "روشن برای انسان معاصر

 بیان شده است. "جنسی

یرمجاز اثر پاپلو نرودا نیز غ  "خاطرات من"چاپ کتاِب 

خود نویسنده است.   تشخیص داده شده. علتِ آن، قبل از اثر،

ه یک شاعر کمونیست نویسند"بررس اعالم کرده که: 

شیلیایی است که در این کتاب به توصیف رابطه جنسی 

چنین شوروی سابق خواری پرداخته و همنامشروع و شراب

 "را به عنوان یک بت معرفی کرده است.

س یوسا نیز مُهر اثر بارگا "کاتدرالگفتگو در "بر رمان 

کتاب "غیرمجاز خورده است. بررس در علت آن نوشته: 

از دیکتاتوری در کشور پرو است. اما در بین این انتقاد انتقاد  

با به تصویر کشیدن عیاشی، شرابخواری، رابطه آزاد جنسی 

ها داستان را ادامه داده خانهدختر و پسر، عیاشی و روسپی

 "است.

اثر چارلی چاپلین، رابطه او با  "سرگذشت من"ب کتادر 

ف شده. در این اند، حذتمام زنانی که با او در رابطه بوده

کتاب از خاطرات عشقی چاپلین نیز خبری نیست. چارلی 

ست که نه عاشق می شود، نه مشروب می چاپلین آدمی

های فراوان، در نهایت از خورد و نه می رقصد. پس از حذف

شود، بابِ ذوق اخالق اپلین آدمی ساخته میچارلی چ

 جمهوری اسالمی. 

امی جمالتی که در آنها شکسپیر باید تم  "رمئو و ژولیت"از  

صحبت از لب و بوسه و آغوش است، حذف شوند. طبیعت 

 "کمیاگر"نیز اجاز ندارد به زن شباهت پیدا کند. در رمان 

بیابان "اثر کوئیلو جمله زیر به همین علت باید حذف شود:  

 "کند.ست که گاهی مردان را دیوانه میبانوی بوالهوسی

تشبیه شود.  "لمات ممنوعهک"اندام زن نیز اجازه نیست با 

سکوت  "زن در رمان  "چشمان شرابی رنگ"برای نمونه 

به علت واژه شراب باید حذف شود. حذف در این  "هابره

یر را نیز شامل می شود. جمله ز "انجیل"عرصه حتا کتاب 

اشتفان  "وجدان بیدار"به نقل از انجیل متا در کتاب 

هیچ شراب " تسوایک، به علت شراب اجازه نشر ندارد:

شود. اگر چنین شود، ای درون شراب کهنه گذاشته نمیتازه

 "شود.ریزد و پوست خراب میترکد و شراب میپوست می

ای فرزند "و  "او فرزند خداست"در همین اثر جمالت 

خدا "نیز باید حذف شوند چون به نظر بررس   "مقدس خدا

 "فرزندی ندارد.

چنان با "ها بر میز: از رقص نباید نوشت، حتا رقص لیوان 

)کتاب  "ها به رقص درآمدند.مشت بر میز زد که لیوان

ماجراهای دایی وانیا اثر اودفرید پروسیلر( بررس حذف 

جمله را به علت واژه رقص خواسته است. و چنین است 

)سرنوشت شوم یک   "کلمات می رقصیدند"ذف جمالت :  ح

ن نت )داستا "شوهرم عاشق صدای پیانوست"امپراتور(، 

 زندگی اثر مریم اسدی( 

در عرصه تاریخ، رژیم ایران حساسیت تاریخی با یهودیان 

اند، هایی که به تاریخ آلمان پرداختهدارد. در میان کتاب

نمونه: بررس نوشته    ایبرتوان این مورد را به خوبی دید.  می

کشته شدن شش میلیون یهودی به دستور "است که 

سوزی و های آدمهکور"دروغ است و در  "هیتلر

چنین جنایتی اتفاق نیفتاده  "های رژیم هیتلربازداشتگاه

است. اسناد موجود جعلی هستند و واقعیت ندارند. در این 

دولت جا در برابر دولت اسرائیل باید آثار همچنین همه 

فلسطین اشغالی و یا حکومت غاصب و یا صهیونیستی 

ها. در صهیونیست اسرائیل نوشته شود و در برابر یهودیان، 

از نویسنده خواسته شده تا پرچم   "اطالعات عمومی"کتاب  

اسرائیل را حذف و پرچم فلسطین را جایگزین کند. به جای 

  المقدس آورده شود به جای کشور اسرائیل اورشلیم، بیت

 رژیم اشغالگر قدس گذاشته شود.

ها در آثار مربوط به تاریخ نازیسم به که بررس جالب این

یابند و خوش ندارند آن را نظیر جمهوری اسالمی میشکلی  

هایی ببینند که خود به اصطالحات آن رژیم را مترادف واژه

 "های تبلیغ هیتلرشیوه"برند. برای نمونه در کتاب کار می

گوبلز برای ایجاد هیجان و شور در مردم از  آمده است که 

ت کرده است. بررس نوشته اسه میکلمه شهید وطن استفاد

و یا کلمه  "اطالق کلمه شهید به سرباز آلمانی"که 

درست نیست. شهید و پاسدار هر دو  "پاسداران نازی"
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اصطالحی است که بکرات در جمهوری اسالمی به کار برده 

 .شوندمی

هیتلر بارها بدون هیچ  "نبرد من"کتاب  که،این ترو جالب

 مشکلی تجدید چاپ شده است.

تر از همه است. هگل در کتاب ه در عرصه فلسفه وضع آشفت

به زعم بررس سعی  "استقرار شریعت در مذهب مسیح"

توصیه "را آشکار گرداند و    "تعارض دین و قدرت"کند تا  می

ن غیرمجاز . بر این اساس چاپ آ"به تفکیک این دو دارد

بررس از ناشر خواسته است   "فلسفه نیچه"است. در کتاب 

یسم و اگزیستانسالیسم را نقد ای بر کتاب، نیهلتا در مقدمه

کند. با رد این موضوع کتاب حق انتشار دارد. باید توجه 

داشت که نیچه تنها متفکر آلمانی است که نه تنها تمامی 

در این چند دهه اخیر که بسیاری آثار در باره او آثارش، بل

  32ها از نیچه )به فارسی ترجمه شده است. تعداد این کتاب

عنوان می رسد که   91عنوان( به    59باره او )  عنوان( و یا در

و آخرین آن چند ماه پیش  1325نخستین آن در سال 

 منتشر شده است.

در عرصه روانشناسی، فروید مغضوب همیشگی است، 

ار که روابط زن و مرد برای او بند و بشخصی بدنام و بی

ی دراز ممنوع عمده است. نه تنها آثار فروید مدت زمان

های روانشناسی به علت که بسیاری از کتابشدند، بل

گرفتند. که البته اجازه انتشار نمی "گرایشات فرویدی"

مطالب مربوط به "گرایشات فرویدی چیزی نیست جز؛ 

و مرد، اطالعات نزدیکی زن و مرد، خصوصیات جنسی زن 

 "مربوط به امور جنسی و...

اثر  "مداردانشمند و سیاست"در عرصه سیاست، کتاب 

ها به موضوع. از  ست از نگاه بررس اکس وبر نمونه جالبیم

آنجا که ممیز از نظریات وبر چیزی درک نکرده، در علل 

، نفی معنوی خدا "ملحد بودن وبر"عدم اجازه انتشار نوشته:  

عدم توضیح پیرامون تفاوت "، "سوی وبرو اخالق از 

عدم افشاگری تمدن غرب و تبلیغات "،  "مسیحیت و اسالم...

و در نهایت اعالم  "روغین دمکراسی یا پیشرفت علمی.د

بدون نقد اگر کتاب چاپ شود برای دانشجویان "کرده که 

 "مسموم و مهلک است.

 به این بهانه مردود اعالم "پیکار با تبعیض جنسی"کتاب 

ربیت نشر این نوع آثار که در تقابل با تعلیم و ت"شده که: 

فی زیاد است و خواندن اسالمی است. دارای تبعات سوء و من

 "آن برای جوانان و نوجوانان مضر است.

علی اکبر ترابی که سالها در شمار  "شناسیمردم"کتاب 

به "های درسی دانشگاهی بود، ممنوع است زیرا: کتاب

انجامد و علم غربی را تنها مرجع و م میتقدیس هومانیس

 "داند.بنیاد کشف و درک عالم و تنها ابزار شناسایی می

ای در مقدمه"بررس از نویسنده خواسته تا در کتاب خویش  

 "شناسی از دیدگاه دینینقد و بررسی عمومی جامعه

 بنویسد.     

های لغت از دیگر مواردی های آموزش زبان و فرهنگکتاب

های شوند. اگر نگاهی به کتابد که سانسور میهستن

فرهنگ لغت از یک زبان به زبان دیگر در ایران بیندازید، 

های زیر را در آنها نخواهید یافت: مشروبات الکلی، روابط واژه

ها(، روابط غیرمتعارف در جنسی )توصیف، اعضاء، شیوه

فرهنگ اسالم )دوست پسر، دوست دختر(، ابزار موسیقی، 

های مربوط به فحشا و...برای نمونه از هبط عاشقانه، واژروا

مورد به عنوان  76 "فارسی -فرهنگ جامع آلمانی"کتاب 

زاده، می بایست حذف شوند. حرام "غیراخالقی"های واژه

لخت کردن، سینه بزرگ، همخوابگی، شاشیدن، خوک نر، 

بند، پرده بکارت، سقط نوک پستان، بوسه کوچک، پستان

گو، شهوتران، ودکا و... از آن زده، مست، تانیجنین، م

 اند. جمله 

نیز اصطالحاتی  "فارسی -فرهنگ اصالحات آلمانی"در 

مست بودن، معامالت نامشروع کردن، عاشق چون سیاه

شدن، کسی را محکم در آغوش گرفتن، اظهار عشق و... به 

 اند. علت عدم عفت کالم حذف شده

ر زیادی، ی آکسفورد تصاویفارس  -در فرهنگ مصور انگلیسی

 اند:از جمله تصاویر زیر حذف شده

تصویر پری دریایی که باالتنه آن انسان و  -

 ست.تنه آن ماهیپایین

 تصویر زنی که بال دارد و شکل عقاب است. -

 تصویر پوشاک زنان و اسامی آنها. -

لغات و تصاویر مربوط به شراب، ویسکی، آبجو،  -

 های هرکدام.شامپانی و گیالس

 های زیر زنانه.لباستصویر مربوط به  -

 تصاویر مربوط به گوشت خوک -
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 آناتومی بدن زن و مرد -

 تصاویر زن و مرد در حال رقص -

 در کتاب آموزش زبان، تصاویر زیر مجاز به چاپ نیستند:

زن و مرد در حال شنا، پسربچه با شورت، تصویر زن 

در سواری زنان، مرد کراواتی، زن و مرد سوار، دوچرخه اسب 

زن نوازنده، پسر و دختر جوان با هم، زن و مرد حال رقص،  

 در حال دست دادن و...

 های آموزش زبان نباید به موارد زیر پرداخت:در کتاب

نوشیدن مشروب، قماربازی، رقص، پوشش غیراسالمی، 

روابط جنسی، بوسیدن، در آغوش کشیدن، روابط بین دختر 

ربه ی چون سگ و گو پسر، همجنسگرایی، نگهداری حیوانات

 در خانه، خوردن گوشت خوک و...

های ذکر شده، چنان ادامه دارد. نه تنها کتابو این روند هم

که تمامی آثار ترجمه شده، از ادبیات کالسیک گرفته تا بل

ادبیات معاصر جهان به همین بال در انتشار دچارند. البته 

می چه امروز در جمهوری اسالباید در نظر داشت که آن

چه دیروز مجاز شاید فردا غیرمجاز گردد و آن مجاز است،

بود، شاید امروز غیرمجاز گردد. سانسور را در ایران معیاری  

 واحد و دایمی نیست.

 
چه می خوانید، با اندکی بازبینی، متن سخنرانی من است در * آن

در شهر ماینز )آلمان( در تاریخ بیستم سپتامبر  "هاهفته فرهنگ"

ها بیشتر ذوقِ مخاطِب غیرایرانی را در نظر مونهدر انتخاب ن  . 2008

 های فراوانی به آن افزود.ام. می توان نمونهداشته
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  محمدرضا شادگار/ نویسنده 

 
 

 در دستِ بررسی است 
 

از طریقِ نشرِ  1392کتابِ من با ناِم »عطرِ ریخته« سالِ 

ند در گفتها گذشت و مدام می»نگاه« به ارشاد رفت. مدت

کتاب از طریقِ »نشرِ   1395بررسی است. در سالِ  دستِ

رشاد هزاره سوم« و با نام »بوی آدم، عطرِ خاک« به ا

فرستاده شد. بعد از دو سال خواهانِ حذف مواردی شده 

آورم. عاقبت این کتاب با همین نام در دند که در زیر میبو

 خارج از کشور توسطِ نشرِ ناکجا منتشر شده است.  

موردی را که اداره سانسور خواسته حذف کنم، در  5من 

آورم. هر عبارت حذفی را با شماره و رنگ قرمز در ادامه می

ر ام و سپس محل آن حذف را در پاساژ مربوطه دابتدا آورده

منطقی موارد حذفی پی ام، تا اوالً به بیداستان نشان داده

خواستی، پیکرۀ های درنشان بدهم با حذف بُرده شود، ثانیًا  

ریزد، مطلبی که هم مییا اساسًا به ،ها سستبندیجمله 

کنند )نگاه ها توجهی به آن نکرده و نمیاصالً سانسورچی

ریختگی هم، و بهکنید به موارد اول و دوم و چهارِم حذفی

 متنِ سانسور شده(.

 که را باال زد. این اش سینۀ مقنعهپیشْ چپش با دست[ 1]

 باز بود ینۀ سیمینش چاکِ س

 .بُرد پشتِ گردنش  از زیر مقنعه   که  دیگر است  دست  آن[  2]

 اش بر شانه گونه را آن  اشبالیده مویِ که هنگامی »... مثل

 که  تا اینجایش  نمود. خوبمی  ریش   ریش ْ دل  که  ریختمی

 ستن از آنجا برخا  و علتش  . عیبنداشت  و ایرادی  عیب  البته 

و بند و دستکِ  [1] بارهیک  ، بهبار وسطِ درسیک  که  گرفت

البد  ، چوننیست عرض قابل هویدا شد که هم سفیدش

 طور بر من همین، نبوده و بر او حرجی گرمایِ تموز بوده

 چنار چرخیده  آن بار، پایِ چهارده بار، نه هفت تا حال که

 و یکی   دیشب ِبار بوقِ سگبار. یک  فت، هاش. هر دفعهبودم

میانِ گیسِ  [2] بر سرِ بنده . عرضامروز، سفیدۀ صبح هم

بر شانۀ  گیس . دُماش و کشید جلوِ سینه را گرفت بافته

، شو افتاد رویِ زیردستیِ جلوِ صندلی  برداشت  تابی  راستش 

 بنده به  س تهِ کال ِتا نرکُرۀ تُخسدو سه آن  که قسمیبه

 لبخند پراندند....«

دهد که از نظرِ سانسورچی هیچ زنی )این مورد نشان می

اش را تکان بدهد. حتّی به فرض گرمی نباید بال مقنعه

چنین هیچ به نیت خنک شدن باشد. همگرچه این کار     هوا،

ی »خودش« ببرد چرا که  زنی نباید دستش را زیر مقنعه 

کند، و این شایسته لمس میاحیانا ًدستش موهایش را 

ها دستشان را از روی  نیست. احتماالً مرجح آن است که زن 

 (مقنعه به زلفشان نزدیک کنند.

  حرفم بر سرِ کوتوله بودن است یا شدن.«[ 3]

»... گفتیم: »کوتاهِی عمر را...« پرید وسِط عرایضمان: »چرا 

مهم نیست؟!« اهمیتی ندادیم و ادامه دادیم: »عمر را 

گفت: »نکند، فهمیدم استاد، منظورتان   [3] .گویممین

ست. نه؟« و بالفور چشمی به ناز چرخاند و اضافه گورزایی 

لیِ کرد: »نه، استاد؟« که ناگاه ملتفت خمارین شدن عس

انداز آتِی ، در چشمگذشت با آنچه دانمچشمانش شدم. می

ر مقابلِ د این ، ولیمتصور نیست  خوبی  حقیر عاقبتِ این

 ...«است هیچ انسان مرگِ یک

دهد که در یک مملکتِ ُپر شوکت و )این مورد نشان می

  عظمت، نباید حرفی از کوتولگی و حقارت زد.(

: دانشجو بودید« گفتم  وقتییک  ما هم: »استاد، شگفت[  4]

 ست: »فضولی، حاشا!« گفتتکدیِ نمره ولی ایم»بوده

و   القولبینید؟« علی. نمیهست  هم  گریدی  استاد، چیزهای

 کشیدۀ آبدار بود یک ها، حققاعدۀ امروزی

ما، کسرِ  : »زمانگفتمش هم امتحان جلسۀ  بعدِ همان

، ستبا نونِ نان یکی نونِ نمره شما، چون  یبود. ول شأنمان

 هم کُنچسبید و وِلمی کنه ، مثلدست به کاسۀ گدایی

. مگر کور باشد استادِ خواباندم زیر گوششمی [4] «نیستید

 نبیند. العقلِ محجور کهاین محجوبۀ ناقص
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دهد در همان مملکت هم، البته نباید )این مورد نشان می

کند یا استادی هم که دانشجویی تمنایِ نمره می  فکر کنیم

  ممکن است به »کشیدۀ آبدار« فکر کند، حتی فکرش را.(

و  باال رفت  پیرهنش َِپتۀ پشت  ارد کهبرد آب تا شد تا[ 5]

تو رود  زدم و دست شدم ، خمرا دیدم کمرِ لختش که من

 پیدا شده  کهتو ناودانِ پشتش    پاشیدم  آب  کف دست  و یک

 بود.

 . وقتیداشت بود. قدِ بلندی قدش ای پاکیزه ِ»... چادر سیاه

شبِ  : اینگور، گفتم همان رسید تنگِ اشکشیده سرِ سایۀ

 .نوبتِ منه دیگه ای جمعه 

رو باز  پات ! اصالً کینکن : غلطِ زیادیدرآمد که و حسنی

 کار؟ این کرد تو

 ؟ تو. باشه ِکردم مال کاسبی که هر چیبار، یه ـ فقط

 . پیشکی مایۀ شیشکی ِ، حرفـ زکی

از  چرا هولکی انمدنمی داد و من داد کشید و فحش [5] و

 !سازهمی ت؟ انگار بهترهچرب یهپولِ پیریپرید:  دهنم

 بود عینهو لبو....«  شده  و گردنش  وایساد. گل  پاشد راست  که

گوید که اگر دو بچه، با هم، در کنار هم می )این مورد

بازی بشوند که احیاناً آبتنی و آای نشان داده میرودخانه

ها آب را بپاشد جرومنجر، نباید یکی از آنکنند یا می

یعنی خود    شده«.جایی از آنِ دیگری که نباید »پیدا میآن 

این یکی بچه هم، با آب پاشیدنش، دارد به آن دیگری، 

کند که عملش را )یعنی پیدا شدنِ سرِ خطِ شزد میگو

 کنند.(باسنش را( اصالح کند وگرنه سانسورش می

 98مرداد  26
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 شاعر  عباسی/  رضاعلی 

 
 

 فرهنگ حذف 
حذف کلمه، سطر یا شعری از یک مجموعه، تجربه مشترک 

فیلتر ارشاد و شاعرانی است که کتابشان در مسیر چاپ از 

دستگاه نظارت و سانسور گذشته است. حتی سرنوشت 

ودستگاهی، های چاپ شده در چنین سازوکار و دمکتاب

 .ثبات و دوام ندارد

ته بیش از ندگان و مترجمان البمصائب شاعران و نویس

های تالیفاینهاست؛ از مشکالت تیراژ کتاب گرفته تا حق

کاری و شود، تا پنهانپرداخت نمیهم گاهی ناچیز که آن 

 ... غیرشفاف بودن عملکرد برخی ناشران و

از چند سال پیش فضای مجازی و عرصه چاپ زیرزمینی و 

رو به گسترش، های الکترونیکی، با روندی انتشار نسخه 

راهی برای مصون ماندن از سانسور ایجاد کرده اما مساله 

در فضای عرفی و پخش آثار حقوق مولف و مشکالت م

مجازی، رغبت نویسندگان و شاعران را برای چاپ کتاب در 

  .کنداین فضا کم می

ها و نارضایتی صاحبان آثار، سیاست نظارت با وجود اعتراض

 .رسمی کتاب همچنان ادامه دارد  و حذف در ارتباط با چاپ

هایم و مواجهه با سانسور در نوع تجربه من از چاپ کتاب 

ام های چاپ شدهده و بیشتر کتابخود منحصر به فرد بو

الشعاع آن قرار گرفته است. اولین کتاب من مجموعه تحت

شود« از سوی »انتشارات  ای از متن خارج میشعر »پروانه 

جوز به ارشاد فرستاده شد که پس آهنگ دیگر« برای اخذ م

ماه صدور مجوزش طول کشید.   18از اعالم اصالحیه، حدود  

چاپ این کتاب بود که انتشارات آهنگ   تقریبا دو ماه بعد از

رو شد و این مجموعه دیگر با مشکل تعلیق و لغو مجوز روبه

بجز تعدادی محدود در پخش سراسری قرار نگرفت و حتی 

 .مایشگاه عرضه نشدبرای یکبار هم در ن

های کوتاه« کتاب بعدی یعنی مجموعه شعر »مرمت خواب 

ارسال این  به »نشر چشمه« سپرده شد که همزمان با

مجموعه برای اخذ مجوز، نشر چشمه هم در آن سال با 

ها به مولفان و رو شد و بیشتر کتابمشکل تعلیق روبه

  صاحبانشان بازگردانده شد؛ با این حال مسئولین نشر 

چشمه از سر لطفی که به من داشتند مجوز کتاب را با نشر 

تشر نگار« اخذ کردند و چاپ اول از سوی همین نشر من»به 

و پس از دو سال برای چاپ دوم به نشر چشمه برگردانده 

الشعاع این اوضاع و شد. به هرحال این مجموعه هم تحت 

شرایط قرار گرفت و از طی کردن روال معمول و عادی 

 .م ماندمحرو

کتاب سوم که از سوی »انتشارات مروارید« به چاپ رسید 

ب« به عنوان در سال بعد از انتشار ابتدا از سوی »خانه کتا

یکی از نامزدهای کتاب سال و سپس از سوی »دبیرخانه 

جایزه شعر فجر«، یکی از نامزدهای نهایی دریافت این جایزه 

ها را یزه کتابی این جاکه دبیرخانهمعرفی شد )توضیح این

کنند با توجه به سال انتشار از سایت خانه کتاب دریافت می

شود(. با توجه به میل یو توسط نویسنده یا ناشر ارسال نم

ای ) که در سایت »ایسنا« منتشر  و اعتقاد شخصی، طی نامه

شد( از حضور و گرفتن این جوایز انصراف دادم. همین مساله 

 1394سال بعد یعنی از سال باعث شد این مجموعه هم از 

 .تا کنون در نمایشگاه کتاب، اجازه حضور پیدا نکند

ناشرش باعث حذف و مشکالتی در سر کتاب دیگر که اینبار  

ای بود که به درخواست خود ناشر یعنی راهش شد مجموعه

گستر« به چاپ رسید. این مجموعه، به انتشارات »سخن 

شعر شاعران  گستر، گردآوریدرخواست انتشارات سخن 

استان البرز در یک مجموعه بود که من با صرف زمان و 

شاعر   99مشتمل بر شعر  ای نسبتا کامل  انرژی زیاد مجموعه 

را گردآوری و به ناشر سپردم که موفق به اخذ مجوز شد و 

در سال اول به تعداد محدود از سوی ناشر به چاپ رسید و 

ین و آخرین چاپ به نمایشگاه کتاب آورده شد؛ اما این اول

آن بود چراکه ناشر این کتاب از سال بعد به اختیار خود و 

 .دامه چاپ کتاب سر باز زدبدون عمل به تعهداتش از ا

این چند نمونه کافی است تا عیان شود چه بر سر نویسنده 

رود و با این اوضاع تنها عشق به نوشتن است که و شاعر می

.سازدادامه راه را ممکن می



 13  شماره                             ت و فرهنگ آوای تبعید بر گستره ادبیا
 

65 

 

 نویسنده، مترجم  / غیاثیناصر 

 

 5کاروان 

ی های »کاروان ته کوزه شیر«، از نویسندهداستانکمجموعه 

داستانک است. سه  45سوئیسی فرانتس هولر، شاملِ 

غیرسوئیسی برای  اند و خوانندهداستانک به شدت بومی 

ایجاد ارتباط با اثر باید فرهنگ و جغرافیای سوئیس را به  

های مربوط به مسیحیت مطلع ستانخوبی بشناسد یا از دا

ها قابل ترجمه نبودند. هشت تای دیگر از شد. این داستانبا

وجه قادر به رد شدن  هایی هستند که به هیچنوع داستانک

از سد سانسور ارشاد نبودند، آن هم به این دلیل ساده که 

های مستقیم به امور جنسی دارند و یا به خدا و دین اشاره

ما این دسته تماِم کتاب را ترجمه کردم، ا  .زندپردامذهب می

ها را از مجموعه درآوردم )با این امید که روزی از داستانک

بتوانم تمامِ کتاب را در اینترنت منتشر کنم(. در میان باقی 

یی هم مشکوک یا به قولی »مورددار« ها، دستهداستانک

 بودند که ممکن بود با حذف یکی دو کلمه مجوز بگیرند؛

کلی رویشان بکند و بهممکن هم بود سانسورچی غیظ یا لج  

خط بکشند. به هر حال تیری بود در تاریکی. با این اوصاف 

شد. برای جبران  به تقریب یک چهارم کتاب باید حذف می

این کمبود سه داستان از یک کتاب دیگر هولر ترجمه کردم 

ی ها بشود و کتاب را فرستادم براشدهتا جایگزین حذف

 ناشر.

 

 

 
این متن پیش از این در سایتِ رادیو زمانه منتشر شده است )بهمن  5

 (1390ماه 

 

 مقدمه

داری باشم خواستم تا حد ممکن مترجم امانتمیاز آنجا که  

در یادداشت کوتاه ابتدای کتاب نوشتم: »... مترجم هشت 

داستان از این مجموعه را که به دالیل متعدد قابل ترجمه 

اند، حذف کرده و به جای آن سه یا انتشار در ایران نبوده

)...( به این کتاب افزوده  داستان از کتاب دیگر نویسنده

ت.« کتاب که از ارشاد برگشت، سانسورچی روی عبارت: اس

اند، »به دالیل متعدد قابل ترجمه یا انتشار در ایران نبوده

حذف کرده و به جای آن« خط کشیده بود. حاصل کار هم 

طبعاً به شکل زیر درآمد: »هشت داستان از این مجموعه را 

اند، وده ترجمه یا انتشار در ایران نب  که به دالیل متعدد قابل

 حذف کرده و به جای آن.«.

، یحتمل حدسم این است، جنابش که با حذف مشکلی ندارد

»دالیل متعدد« و »قابل انتشار در ایران« را به خودش 

گرفته و نپسندیده است. امری که چندان دور از واقعیت هم 

بزند و یکی   نبود. البد با خودش فکر کرده بود، ممکن است،

تاب از خودش بپرسد: »آن دالیل متعدد های کاز خواننده

سانسور باشد.« آن تواند باشد؟ آهان! محتمل است چی می

وقت همچنان به فکر کردن در این زمینه ادامه بدهد و با 

کند؟ و برسد خودش بگوید، نکند ارشاد کتاب سانسور می

حال، سانسورچی ای از جنس کرامات شیخ ما. در هر  به نکته 

ش کرده باشد، با خط کشیدن روی این هر فکری با خود

ها موفق شده بود، جلوی مرا بگیرد تا نتوانم دست به جمله 

الشمس. به  افشاگری بزنم و خواننده را برسانم به اظهر من

طور نوشتم: »من ی بعدی را این این حذف تن دادم و جمله

...( به این کتاب نیز سه داستان از کتاب دیگر او را )

 .با این جمله موافقت شد ام.«افزوده

 داستان

حالی دارد شان شرحهای مشکوک یکیاز میان داستانک

ای جمع  خواندنی. در این داستان چند خانواده در باغ خانه

خورند؛ صد البته اند و دارند دور هم کباب و شراب میشده

. چند تا شنتیسل ای..در سوئیس. جمله این بود: »... خانواده
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یا ران خرگوش کباب بکنند و... شراب قرمز  خوک یا سینه

های نه چندان گرانی بنوشند که شبیه یکی از این شراب 

دانستم خودکار ...« میدرجه یک معمولی است و نه از آن

قرمز سانسورچی آماده است تا روی »خوک« و »سگ« و 

د. اما با »شراب« و چیزهای دیگری از این دست خط بکش

، شاید شانس به من روآورد و خودم فکر کرده بودم

سانسورچی این کلمات را نبیند. )در برخی موارد بسیار نادر 

ای، آید که کتابی، جملهو به دالیلی نامعلوم پیش می

ای از دید سانسورچی مخفی بماند( یا اینکه اگر هم کلمه

ا خودش تر اینکه ببیند، حساسیت نشان ندهد و محتمل می

سوزی و تصادف موتور و آتشبگوید، چون داستان با 

شود، نویسنده عاقبت خوردن دوچرخه و غیره تمام می

گوشت خوک آن هم با شراب را نشان داده. اما این انتظار 

را هم داشتم، خط بکشد روی »خوک« و »شراب« چرا که 

جای این دو کلمه در هیچ داستانی نیست، حتی اگر داستان 

 .ئیس اتفاق بیفتددر سو

دار به دار و شراب رستادن این داستان خوک به هر روی ف

شانس نبودم و انتظارم ارشاد تیری بود در تاریکی. اما خوش

البد  .برآورده شد. روی »خوک« و »شراب« خط کشید بود

با خودش فکر کرده بود، از کجا معلوم؟ گیرم یک نسخه از 

ه دست یک نفر از  این کتاب رسید ب هزار و چند نسخه 

یلیون ایرانی باسواد و با خودش هزار جور  کم چهل مدست

فکر و خیال کرد و هوس خوردن گوشت خوک در او زنده 

  .شد و میل به شراب خوردن در او ایجاد شد

 چاره

کردم؟ آیا به جای کار میتوانستم بکنم؟ باید چهچه می

 بایست بنویسم »گاو« یا »گوسفند« یا چه»خوک« می

ای نماند جز رضایت ارهشد. پس چدانم »آهو«؟ نمیمی

دادن به به حذف خوک. با شعار »خوک نابود باید گردد« و 

در مورد   .به کمک »سلکت« و »دیلیت« نابودشان گردانیدم

تحرک مقراض سانسورچی درست   شراب هم حدسم درباره

بود. چرا که شراب هم دست کمی از خوک ندارد که هیچ، 

گویند ی میزاست، حتخوک، خمر است، مستی تر ازبد

زاست. بعید نیست مردم این دو کلمه را بخوانند، تخیل

خوار بشوند، اصاًل الکلی بشوند تحریک بشوند، بروند شراب

و این خود هزار جور مشکل اجتماعی دیگر در پی بیاورد. 

کردم؟ آیا به جای کار میتوانستم بکنم؟ باید چهچه می

 این .شد؟ نمیگذاشتمل دوغ یا ماءالشعیر میمثشراب به 

ها هم عین گوشت گاو و گوسفند و آهو، گاو نوشیدنی

پیشانی سفید بودند. گذاشتم نوشیدنی. قبول کردند. در 

ای... شنتیسل یا سینه یا نتیجه جمله شد این: »... خانواده

ران خرگوش کباب بکنند و نوشیدنی... بنوشند که شبیه  

دانستم ترکیب های معمولی است.« مینوشیدنییکی از این  

»نوشیدن نوشیدنی« اگر غلط نباشد، ثقیل است. اما مطمئن 

تواند حدس بزند، بودم، هر ایرانی این جمله را بخواند، می

 .آن نوشیدنی هرچه بوده کوکاکوال، دوغ یا ماءالشعیر نبوده

 تر کلمه طُرفه اینکه در همین داستان چند پاراگراف پایین

بار شانس به سراغم آمد و آن نشود اما ای»شراب« تکرار می

را از چشم سانسورچی محفوظ نگه داشت. یا شاید هم 

چنینی وجوگری که دنبال کلماتی اینماشین جست

 !گردد، خراب شده بوده. اهلل َاعلممی

ها مشتی است از خروار بالهتی به نام سانسور که این

ان در چنبر آن اسیر است. اما هاست هنر و ادبیات ایرقرن

ترین شکل شود، به گمانم گروتسکآنچه اما امروز اعمال می

 های »کاروان ته کوزهتر از داستانسانسور است، گروتسک

 شیر«. 

 نمونه

هایی ای از آن دست از داستانداستانک »کنفرانس« نمونه

 گرفت:است که به یقین مجوز نمی

 کنفرانس

 .افتتاح کرد گ جمع شد و جلسه راخدا دور یک میز بزر 

گفت: »آقایان محترم، رییس جمهور آمریکا تقاضای حمایت 

خواهد کشورش را  فوری در جنگ دارد. عالوه بر این می

زیر میز ناپدید شد و  متبرک کنم. کسی مخالفتی دارد؟«

سمت چپ میز با یک شال فلسطینی دوباره ظاهر شد. چند 

یس جمهور عراق تقاضای تا سرفه کرد و گفت: »خب، ری

خواهد کشورش را حمایت فوری دارد. عالوه بر این می

کردم کنم. داشتم فکر میمتبرک و جنگ را مقدس اعالم 

سمت راست  این کار را بکنم یا نه.« زیر میز ناپدید شد و

چینی روی سر دوباره ظاهر شد. گفت: »صبر میز با عرق 

ت فوری دارد. کنید! رییس جمهور اسرائیل تقاضای حمای

خواهد کشورش را متبرک کنم. حاال چکار عالوه بر این می
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مقرب خدا، از راه   کنم؟« در این لحظه جبرئیل، فرشته 

سی ان  رسید و خبر داد همین االن یک تلویزیون با برنامه

اند. خدا کنفراس را قطع کرد، کار گذاشته (CNNان)

 .ون دیدنشست جلوی تلویزیون و تا پایان جنگ تلویزی

 !با ابراز تاسف برای سانسور و سانسورچی 

ولی باز جای خوشحالی دارد که متون اصالحی را به خود 

دهند که مثال به دلخواه به جای »خوک« هر  نویسنده می

یگری را که میخواهد، بگذارد! چون حیوان خوردنی د

ترها اینگونه نبود و مثال بخشنامه کرده بودند که هرجا پیش

رق« بود، بردارید و به جای آن بگذارید »چای«!! و کلمه »ع 

ش ی رمانی بعد از چاپ کتابدر یک مورد واقعی نویسنده

بسیار شوک شده بود! چرا؟ چون جمله »عرقی سردی بر  

دل شده بود به »چای سردی بر پیشانی اش نسشت« ب

ای از زمان حکومت پیشانی اش نشست.«!! یا در برهه

ها ابالغ کرده بودند که بجای رضاشاه هم به چاپخانه

»کارگر« بگذارند »عمله«!! )برای تضعیف جنبشهای 

 !کارگری و کمونیستی

و گاهی جمالتی مثل: »التماس من در دل او کارگر نیفتاد« 

»التماس من در دل او عمله نیفتاد« و شد به: تبدیل می

 !!موجب حیرت نویسنده یا مترجم و اسباب خنده خواننده

 

 خارج، مسعوده میری-جعبه
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 نویسنده، شاعر و منتقد  / فلکی محمود

 

 

 شوند ها قیچی میها و بوسه وقتی که پستان 

سانسور که توهینی است به شعور آدمی، همیشه در طول 

ها ی نظامهای گوناگون در نزد همهها و شیوهتاریخ در شکل

وجود داشته و متأسفانه هنوز هم در بسیاری از کشورها، از 

دهد. از آنچه که من ادامه می جمله ایران، به قیچی اندیشه

نتیجه  ام، به ایندر رژیم گذشته و کنونی تجربه کرده

ی سیاسی ام که سانسور در رژیم پهلوی بیشتر جنبه رسیده

ی سیاسی، شکل داشته و در نظام کنونی، افزون بر جنبه 

 ایدئولوژیک هم به خود گرفته است. 

ای ناشی از همن قرار نیست در مورد مفهوم سانسور و لطمه 

گان چیزی که بر همه  آن بر ادب و فرهنگ فارسی بنویسم،

هایم است. از من خواسته شده تا در مورد نشر کتابآشکار 

 در ایران و چگونگی کارکرد سانسور نکاتی را مطرح کنم.

از آنجا که چند کتابی که از من منتشر شده عمدتن در 

ده، کمتر به نویسی بوی  نقد و تئوری شعر و داستانپهنه

اند. ها سانسور نشدهاین مسئله برخوردم؛ چرا که این کتاب

ها«، که پیشتر در آلمان منتشر شده بود ما  رُمانم، »سایها

ها« )نشر ثالث( منتشر شده، و در ایران با عنوان »وقت سایه

چند کشته و زخمی داشته است: یکی دو استکان عرق را 

یی را قیچی کردند. در سهشکستند، پستانی را بریدند و بو

کنم که می ها را بازگواینجا مواردی از حذف و تغییر واژه

 دهد:ی سانسور را نشان میمضحکه 

 گیری« شده »نزدیک کردن«»جفت 

 »مادر قحبه« شده »عوضی«

ی »او را  »گاییدن مادیان« شده »پشت مادیان« )در جمله

او را پشت در حال گاییدن مادیان غافلگیر کردند« که شده »

 مادیان غافلگیر کردند«(

 »لباده« شده »لباس«

 ه« »پستان« شده »سین

هایی مانند کون و کپل و باسن و عرق و آبجو همچنین واژه

 اند.یا تغییر کرده  و عبا و عمامه و شب زفاف نیز حذف شده

 

البته احتمالن این پرسش ممکن است مطرح شود، چرا با 

دهد و کتابش نده تن به آن میگونه سانسور، نویسوجود این

. اما کند؟ پرسش برحقی استرا در ایران منتشر می

ها سانسور دانیم که چه در گذشته و چه اکنون کتاب می

ی شاعران و نویسندگان شوند. اگر همهشدند و میمی

خواستند تن به سانسور ندهند، تقریبن هیچ کتاب می

نشگر منتشر  ی ادبیات آفریمستقلی، دست کم در زمینه

های شعر و داستان و ... که شد. همین میزان از کتابنمی

اند، با وجود سانسور، چه در گذشته چه اکنون،  ر شدهمنتش

های اند و چهرهبه نوعی باعث حرکت ادبی در ایران شده

اند. من که خود در مشخص ادبی از میان آن آثار برخاسته

های ان و داستانچند دوره جزو داوران انتخاب برترین رم

دیدم که اکثر ی بنیاد گلشیری بودم، میکوتاه جایزه

های منتشر شده )احتمالن همه( از سانسور رنج بکتا

های دیگر باعث برند. با این وجود، هم این جایزه و جایزهمی

معروفیت اثر سانسور شده و نویسنده شدند، یا اینکه دست 

خود، هر چند لنگان، کم، جریان ادبی از این طریق، به راه 

 دهد.داد یا میادامه 

ها«، تا آنجا که »وقت سایه های همین رمانیکی از بازتاب

من باخبرم، این است که این رُمان، موضوعِ دست کم سه 

رساله در سطح کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( در ایران 

های جنبی این رُمان قرار گرفته است. اگر از بازتاب

توانست پیش حد از توجه به این رمان نمی  درگذریم، همین

 شد.بیاید اگر در ایران منتشر نمی

ی اینها به معنای پذیرش سانسور در هر زمینه و البته همه 

در هر سطحی نیست. سانسور به هر شکلی امری مردود و 

کند، ولی دار میمنفور است که در نفس خود متن را خدشه

همین باریکه آبِ ادبی به گمانم به خاطر حرکت در مسیر 
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توان با این شرایط پیش رفت که آسیب ناشی از  تا آنجا می

مثل وقتی ناشری سانسور باعث تخریب ساختار اثر نشود. به

مند شد تا رُمان دیگرم »مرگ دیگر کاروال« را که در عالقه

خارج منتشر شده، به چاپ برساند، حذف و تغییرات به 

من برای کرد. بنابراین، یب میای بود که رمان را تخرگونه

همه حذف که ارشاد پیشنهاد ناشر نوشتم که به جای این

کرده، بهتر است که خود »ممیزی« )سانسور( حذف شود؛ 

 در نتیجه از انتشار این رمان خودداری کردم. 

های شود تا به انتشار کتابی دیگری که باعث مینکته

این است که اگرچه ام در ایران تمایل داشته باشم، فارسی

کند و تیراژ کتاب در ایران هر روز بیشتر سقوط مینشر 

کند، ولی انتشار کتاب در خارج، با سیر نزولی را طی می

اینکه سانسور وجود ندارد، مشکالت دیگری را گریبانگیر 

ای، مشکالت کند؛ از جمله، کمبود ناشر حرفهصاحب اثر می

ها نبودن حسابرسیهای ناشر، درست پخش کتاب، بدقولی

 اندرکاران با آن آشنایند.  ی دستکه همه و...

 2019سپتامبر  25هامبورگ 

 

 درون، مسعوده میری-جعبه
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 کمیل قاسمی/ شاعر 

 

 رنگ باختگیِ خطوط  ببر بر کاغذ کاهی

های شعر است. های باطله بیشتر از عمر کتابعمر روزنامه

ی درخت شدهایم. زورمان فقط به دست قلمشدهما فقیرتر 

عیدهای مبارکی پیش رو داریم. نوروزهای فراوانی   رسد.می

کنیم رو داریم. فراوانی پیش رو داریم. خیال می پیش

کردن ست که جرأت خیال نویسیم. و این تنها زمانیمی

 داریم.

عمق. و این به خاطر ادبیات و شعر ما پهناور شده است و کم

ا شود. ممان دارد آب میهای یخ ثروت ادبینست که کوهآ

مایه بیهای  ایم. نوشتنی اخیر هیچ نیاندوخته طی چند دهه

بَرَد. خواندنِ بیهوده دارد خواندن دارد همه چیز را از بین می

سواد بته همه را بیهای بیبرد. چاپ کتابرا از بین می

. این تخریب از کجا کندسواد میکند. باسوادها را هم بیمی

آیند؟ این ل از کجا میهای مبتذخورد؟ این نوشته آب می

 و پاسخ این است: سانسور. ها تنها یک پاسخ دارند پرسش

تواند نسلی را از جرأت ابراز عقیده محروم کند؛ سانسور می

ای که حتی خودِ نسل باور کند که سانسور حق است. گونه به

ی آورد مادرزاد متن از تیغهپس وقتی رو به نوشتن می

گذرد و این کار را برای دستگاه سانسور ذهنی نویسنده می

شود کند. خب خروجی این پدیده چه میسانسور آسان می

جز مشتی شاعر و نویسنده که آزادی عمل ندارند. 

هایی که مبادا به کسی های کامال بهداشتی، نوشتهنوشته 

شنوم که هایی با معلولیت ذهنی. بسیار میبربخورد، نوشته 

خورد. جایی بر نمیگویند »کم شدن یک شعر به می

 
ی حسن ترجمه .زادی مطبوعات« کارل مارکسسانسور و آ» 6

 تضوی. نشراخترانمر

کاهد. کتاب را برداشتن این سطر از کل کتاب چیزی نمی 

چند لفظ رکیک نکن. حاال یک توضیحی زیر صفحه    قربانی

بنویس و بگو این نظر نویسنده است و ابدا مترجم بدان 

اعتقادی ندارد. باید قبول کنیم در چه شرایطی و در کجا 

 داریم زندگی می کنیم.« 

روی نیست، . میانهسته عقب نشینیاینها همه و هم

موضوع از   دادن به سانسور است.گرد است. اینها باجعقب

فهمی بنگاه سانسور نیز بر خورد. کمجایی دیگر نیز آب می

افزاید. کافیست دستگاه سانسور کتابی را این یورش می

ترین سالخی کند و این به گوش خوانندگان برسد؛ مقدس

ی نقد این کتاب مقدس را اجازهشود. هیچکس کتاب می

غمگین من« آورم زمانی که کتاب »دلبرکان  یاد میندارد. به

ی »گابریل گارسیا مارکز« در ایران چاپ شد، رئیس نوشته 

ی تلویزیونی ابراز تأسف کرد بابت ی ارشاد در مصاحبهاداره 

چاپ  این کتاب، چرا که مضامین اروتیک دارد. کتاب یاد 

روز با بیش از ده برابر قیمت مقابل دانشگاه شده فردای آن  

ست که کتاب یرفت. این در حالتهران به فروش می

قول مارکز کُپی شده از یک رمان »دلبرکان غمگین من« به

ژاپنی یا چینی است و در مقابل »صدسال تنهایی« اثری 

ی بارز اثر سانسور بر آید. این نمونه ارزش به حساب میکم

است. یعنی چون سانسور شده، پس کتاب انتخاب مخاطب 

 ست. خوبی

ف و مترجم و ناشر خداخدا بینم که مؤلشنوم و میبسیار می

می کنند تا کتابشان به دست سانسورچی احمقی بیافتد تا 

جاهایی که کمی فقط کمی بودار است را نفهمد و کتاب 

سانسور نشود. این یعنی سرنوشت روح و فکر و قلم را به 

ی مهم دیگری نیز گریبان ی سپردن. البته پدیدهدست احمق

کس »خودسری گیرد و آن به قول مارمتن را می

ست. تصدیق قدرت عقیده همانا تأیید خودسری سانسورچی 

افزاید »این نقص بنیادی ذاتی . و در ادامه می 6است.« 

نهادهای ماست. به این ترتیب، به عنوان مثال در محاکمات 

مدافع در یک شخص العموم و وکیلجنایی، قاضی، مدعی
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م است، العمواند. سانسورچی، هم مدعیواحد ترکیب شده

 7مدافع و هم قاضی.«هم وکیل

اند که »این را نگو این را از ملتی که از کودکی برسرش زده

توان انتظار بگو، االن این را بگو االن این را نگو« آیا می

باشد؟ سانسور داشت تا نویسنده یا شاعری آزاد داشته 

ست. اوژن تابد. خیال نماد آزادیآزادی تخیل را برنمی

المللی تئاتر در اش در انجمن بینر سخنرانی یونسکو د

ی سانسور را نوعی هنر هنر تحت سیطره1976مارس 

ی تخیل را از کند؛ چرا که اجازهبازداشتگاهی توصیف می

ته را انگیخگیرد. او جلوگیری از آفرینش خودهنرمند می

ی سخنرانی یونسکو شاید داند. زُبدهجنایتی علیه بشریت می

تواند قیقت در جهان تخیل است، چرا که نمیاین باشد »ح

شناسی ما، ی رواندروغ بگوید. تخیل آشکارکننده

های انسان های همیشگی یا کنونی ما، نگرانیتشویش

 8ست.«همیشه و امروز و ژرفای جان آدمی

همه چیز را سانسور  ذهن جا خوش کند وقتی سانسور در 

کند را سانسور می  خورده نه تنها مفاهیمکند . ذهنِ ترسمی

ترسد قواعد و قوانین ادبی را بشکند. و این بلکه می

بزرگترین مانع آفرینش ادبی است. ساعدی در کتاب »گاو« 

کند، صمد بهرنگی »ماهی مشدی حسن را به گاو تبدیل می

کند، نیما یوشیج ماد حرکت و امید میسیاه کوچولو« را ن

س شاملو با تکیه کند، سپگذاری میدر اوزان عروضی بدعت

گذارد، اینها و صدها نمونه بر موسیقی شعر وزن را کنار می

ی ذهنی خالق است که توانسته سانسور  مانند اینها زاییده

ایم را به اصطالح دور بزند. آیا در طی این چهل سال توانسته 

ها های این سالبر سانسور غلبه کنیم؟ خیر. از نوشته 

 پیداست. 

 و هنری زاده تخیل نیست.  کدام شاهکار ادبی

های تألیفی ما بیشتر های باطله از عمر کتابعمر روزنامه

 اند آزادانه بنویسند. است. چرا که چندین نسل نتوانسته

اگر شاعران و نویسندگان تن به تأیید بنگاه سانسور ندهند 

رود که شاید روزی روزگاری تمامی امید آن می

 
 منبع قبلی 7
ی نشریه »بوطیقای نو« شماره دوم. اوژن یونسکو. ترجمه 8

 محمدجعفر پوینده

ری دست بزنند و ها به اعتصاب سراسقلمبهدست

 هایشان را به دست سانسور نسپارند. نوشته 

بسیاری برای رسیدن به مقاصدشان دست به اعتصاب 

زنند و یا دریک حرکت نمادین اعتراض خود را نسبت به می

ی نویسندگان و دهند. باید همهوضع موجود نشان می

شاعران آزاد نیز دست به اعتصاب بزنند. یعنی آثار خود را 

ای کنند اما به دست سانسور نسپارند. البته نکتهچاپ 

گوشزد شد به من که در فضای مجازی هر کس بخواهد 

ست نویسد. یادآوری بجایی بود، زیرا کافیآزادانه بنویسد می

های چاپ شده به های فضای مجازی را با کتابنوشته 

بینیم آنجا که نویسنده صورت رسمی را مقایسه کنیم. می

نویسد و نگران سانسور نیست بهتر و آزادانه می با دست باز

 نویسد.می

های شعر است؛ چرا  های باطله بیشتر از کتابعمر روزنامه

تخیل بار آمده است و آزادی را در بیرون از  که شاعر، بی

بینند. ما طعم بینند. آزادی را دور از دسترس میمرزها می

ک بار هم که ایم. بیایید برای یسانسور را همیشه چشیده

 سانسور را تجربه کنیم.شده دنیای بی

اش دهی، هردو جنبه»هیدارنس، تو در پندی که به ما می

ای که پند کنی. زیرا آن جنبه را به یکسان ارزیابی نمی

ی ی دیگرش را در بوتهای، اما جنبهدهی را آزمودهمی

دارد دانی بَرده بودن چه معنایی ای. تو میآزمون نکشیده

ای که بدانی شیرین است ما هرگز آزادی را آزمایش نکردها

دادی که برای آن آزمودی، به ما پند مییا نه. زیرا اگر می

 9نه تنها با نیزه هایمان بلکه با تبرهامان مبارزه کنیم.«
 

 خورشیدی  1398زمستان 

 

ی حسن سانسور و آزادی مطبوعات« کارل مارکس. ترجمه» 9

 مرتضوی. نشراختران



 13  شماره                             ت و فرهنگ آوای تبعید بر گستره ادبیا
 

72 

 

 نویسنده  شاعر، / خانی )روزبهان(مسعود کریم 

 
 

توان  نمی خوانند مردمی را که کتاب می

 سانسور کرد 

 

 

ی درخت تقدس است، و تقدس امری سانسور، برآورده

 ست.فرهنگی

شود، شود و مقدس میء، گاه بت میی شیفرهنگ، به منزله

تابد. و در حضانت از تقدس خویشتن، ناخویشتن را برنمی

برنتافتن است، و حضور آن، ی بیرونی ِ سانسور، جلوه

ست: »من، که بر حقم« و »تو، بالفاصله به معنی انشقاق ا

 که نابرحقی.«

که -وقتی من حقیقت ِ مطلق باشم جایی برای گفتگو با تو 

ماند، و اگر باقی نمی -دیگری هستی، که دیگراندیشی

کالمی میان ما بگذرد، نه برای کشف ِ حقیقت ِ مشترک، نه 

ی حقیقت، بلکه برای اثبات های چندگانهوهبرای کشف ِ جل

ن« است، و آنجا که نتوانم حقیقت ِ خود را به »حقیقت ِ م

بندم و تو را سانسور »باور ِ تو« تبدیل کنم در گفتگو را می

 کنم!می
 

اند، و همین است ها مدعی حقیقت ِ مطلقی ایدئولوژی همه

کند که یست، فرقی نمکه سانسور، بخشِ  ذاتِی ایدئولوژی

که به  شودمدعای زمینی داشته باشد یا آسمانی. نمی

»خدا/شاه/میهن« قداست بخشید و آن را حقیقت مطلق 

شود که به دانست، و در همانحال سانسور نکرد. نمی

شود که به »پرولتاریا« قدسیت داد و سانسور نکرد. نمی

»خون آریایی«، به »خون ژرمن«، به »ملت من«، به »امت 

 دسیت داد و سانسور نکرد.من« ق

هنگ، و نخست از ایدئولوژی تا سانسور نباشد باید از فر

 زدایی کرد.تقدس

کار روشنفکر، نقد قدرت است. روشنفکرِ ما، اما، قدرت را 

پیوسته در سیاست، در حکومت جسته است. اگر  

شناسی به این باور رسیده است که هر حکومتی جامعه

ی روشنفکر است س، بایستهشکلی از همان جامعه است، پ 

به نقد فرهنگ بپردازد، و  که به سنجش جامعه برخیزد، و

ی  قدرت، وبیش از آن: به منزله  ِی منشاءآن را به منزله 

 قدرت به چالش گیرد.

آنچه ناگوار است اینکه روشنفکر ما یا اسیر قدرت حاکم 

رسد است یا اسیر قدرت ایدئولوژی. او، به فلسفه هم که می

اندیشد، نقد قدرت اندیشد. یعنی نمیئولوژیک میاید

دهد، رهبری کند، راه نشان میند، تحمیل قدرت میکنمی

 کند!می

 اند! اینکه کاالیشان چیست بماند.همه، فروشنده
 

توان گفت، در فرهنگ، سخن نمی ِ در برابر فروشندگان 

 ندارد،  وجود  گفتن«   ِ»امنیت  فروشدمی  تقدس  که  آن ِ برابر

 را خود رسیممی که یکدیگر به »تو« و »من« الجرم و

 خریدار  و  ایمآورده  تقدس  بار  هردومان  که  کنیم،می  ورسانس

 .طلبیممی

 احساس  اندیشدنمی  ما  مانند  که  آن   ِ یک از ما، در برابرکدام

دهم تا تو حرفت را کنیم؟ اینکه »جانم را میمی امنیت

این، مقام ما نیست؛ ادعای بزنی« ربطی به من و تو ندارد. 

 کسی مانند. آیدنمی ما به و است پز ماست،  ِ  پرکندهان

 ادای و است نشسته اتوبوس دوم یطبقه در که هستیم

 !آورددرمی راننده

 

ست حضور  نخستین چیزی که برای حذف سانسور ضروری 

 امنیت است، امنیت ِ حضور است. 

توانم مخالف تو باشم و رسم آیا میپ من از روشنفکرمان می

ه نسازی؟ فراموش تو به من افترا نزنی؟ که تو برایم پروند

ایم ها پایین کشیدهنکنیم که چه کسانی را از پشت تریبون 

 زنند.ما حرف نمیبه جرم آنکه مؤافق 
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ای شعار دهیم، بر علیه پدیدهبرعلیه سانسور که شعار می

دهیم که خودمان بخشی از پدیدآورندگان ِ آنیم، و می

بخشی از این »خودمان« در خارج از کشور سکنی دارد. 

لیون که اسیر سانسور  یم 5لیون. یم 5گویند حدود می

 چند چیست؟ هامانکتاب تیراژ آنجا  حکومت نیستیم.

چند روزنامه داریم؟   دهیم؟می  چاپ  دست  به  سال  در  کتاب

 چند ناشر داریم؟ 

شنویم خاطرات فالن فیلسوف آلمانی، ظرف شش وقتی می

نسخه به فروش رفته است چه  500000ماه، بیش از 

 رسیم؟ای میدهد؟ به چه نتیجه حساسی به ما دست میا

 ما اهل شعریم؛

کتاب شعرمان در خارج از کشور چه تیراژی دارد؟ کدام 

تواند دل خوش دارد که کتابش در یک سال شاعرمان می

 رسد؟ نسخه به فروش می 300

 

اگر موردی هم باشد یا از طریق »شومن بازی«ست و یا از 

نسخه هم که  200/300سی. آن های سیاطریق سازمان

خریم)اگر بخریم!( در چارچوب مالحظات شخصی و می

نفر جمع  500مان ست. در عزا و عروسیرودربایستی

نسخه است، یعنی که  200شوند، تیراژ کتاب شعرمان می

انمان هم حاضرند به سر قبرمان حتی اهل فامیل و دوست

خواندن که جای بیایند اما حاضر نیستند کتابمان را بخرند،  

 خود دارد!
 

توانند کتابمان را سانسور کنند. اگر کتابخوان باشیم نمی

ی خواننده پشت سر دارد نفر به منزله   500000کتابی را که  

 تواند سانسور کند.هیچ قدرتی نمی

 

هامان بزداییم، اگر دیگری در از اندیشهی تقدس را  اگر هاله

گر آن »دیگری« را در برابرمان امنیت حضور داشته باشد، ا

کتاب، و در پشت میز خطابه به رسمیت بشناسیم، اگر 

خودمان خودمان را سانسور نکنیم، اگر کتاب بخوانیم 

 توانند سانسورمان بکنند.نمی

 لم بیاندازند.توانند از قخوانند نمیمردمی را که کتاب می

 

 خوانیمکتاب نمی

 الجرم

 شویم.خودمان، و کتابمان، سانسور می
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 محمد کشاورز/ نویسنده 

 

 عبور از خط قرمز 

 57ی سانسور پیش از انقالب  ی شخصی کمی دربارهتجربه 

دارم. هفده هیجده سالگی برای سردرآوردن از پیچ و خم 

سیاست زود بود. اما من نوشتن داستان را زود سانسور و 

ای ادبی ـ هنری به مجله  56و  55های شروع کردم. سال

جوان« چند تایی داستان از من چاپ کرد.  اسم »رستاخیز

های ی کوتاه که اشاراتی داشت به محدویتاما یک مقاله

نویسندگان ایرانی و داستانی که موضوعش مراسم تعزیه بود 

کنیم، گفتند گم شده. نگفتند چاپ نمیچاپ نکرد. 

ها گویا »گمشدن« واژه آشنایی بود. ها در تحریریهوقتآن 

ور. یعنی قابل چاپ نیست وحرفش را  اسم مستعار سانس

 نزن.

بعد از انقالب یکی دوسالی خبری نبود. دو داستان منتشر 

وکاست چاپ شدند. اما از شصت به بعد کمکردم که بی

قوام نظام سیاسی جدید با خودش دوام  شروع شد. دوام و

ای و قوام سانسور را آورد و اداره نگارش سابق را با اسم تازه

های تازه نفسی که کارشان را نه فقط ادای با دالکبرپا کرد.  

دانستند. و در این چهل ای اداری که عین ثواب میوظیفه 

های چاپ شده در وبیش صابونشان به تن همه متنسال کم

اند. مدرک به دیار خورده است. البته کارکشته هم شده این

خواهند و روی پاره دهند. گویا ناشر را مینویسنده نمی

دهند. از اغذی بدون سربرگ و امضا تذکرات الزم را میک

یک کلمه تا یک جمله و یک پاراگراف بگیر تا گاهی تمامی 

ی هشود. برگیک داستان و یا رمان غیر قابل چاپ اعالم می

جا به عنوان مدرک قابل ارایه هویت مأمور سانسور هیچبی

دانند کارشان خالف است و از نظر عرف نیست چون می

الملل غیر قابل دفاع. اما قدرت پشت همان برگه تذکر بین

هویت تمام قد ایستاده تا نگذارد اثری سرسالمت به منزل  بی

 ببرد.

است. فکرش را گاهی در رفتارشان طنزی شیرین و ابلهانه 

بکن یک روز پیش از ظهر وسط هفته با کلی گرفتاری کاری 

که قرار است   ای استیکهو تلفن زنگ می زند، سردبیر مجله 

ات را چاپ کند. کمی شرمندگی قاطی صدایش داستان تازه

جای الهه، بنان بخونه؟ گوید آقای کشاورز میشه بهشده، می

ری اشتباه گرفته. کنم، شاید مرا با کس دیگکمی مکث می

گوید تو داستان »روز پرسم بنان به جای الهه؟ میمی

کنه. پخش می  متفاوت« رادیوی ماشین راوی صدای الهه را

گوید کنم. میگن بهتره خواننده مرد باشه. سکوت میمی

دم یک کلمه است الهه میشه  نگران نباشید ترتیبش رو می

 بنان.

»چشمهایش« را چاپ همان مجله چند شماره بعد داستان  

هایی است کرده. جایی راوی پشت در منتظر رسیدن مهمان

سانسور در هر باال آمدن که قرار است با آسانسور باال بیایند. آ

آهنگی بدون کالم را، گاه کالسیک وگاه مدرن، پخش 

ها حال و هوای کند. راوی گاهی با شنیدن این آهنگمی

گیری. نوعی فالزند. مثل مهمانی آن روز را حدس می

زنم مجله. بینم توصیف این قسمت حذف شده. زنگ میمی

انسور را بپذیرد خواهد تن دادن به سسردبیر که این بار نمی

کردیم تا گوید باید دویست سیصد کلمه حذف میمی

صفحاتمون جواب بده. و یک سری دالیل فنی را ردیف 

ز دانم خودش هم اکند که میفهمم بهانه است ومیمی

 اتفاقی که افتاده ناراحت است. 

زند ای دیگر زنگ میدر اتفاقی دیگر باز سردبیر مجله

چیز مجله آماده رفتن به چاپ گوید که همه سراسیمه می

اند به یک خانه است و از ممیزی زنگ زده اند و گیر داده

گوید همان جایی که مرد ای؟ میجمله. می پرسم چه جمله

آید جمله باید بوسد. یادم میمیداستان گردن زنش را 

کنم. مربوط به داستان »شاه پریون« باشد. دارم رانندگی می

برم باشد هم یک جمله بسازم بذارم هم باید حواسم به دور

ی زیر چاپ از گروگان اداره سانسور وسط پاراگراف تا مجله

رسد. نظرم نمیای به نجات پیدا کند. در آن وقت تنگ جمله 

دانم گویم خب حذفش کن؛ اما میگذرم. میاز خیرش می

 ام.کل حس صحنه و یک پاراگراف نوشته را قتل عام کرده
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کند. زه، سانسورچی قبلی را سانسور میگاهی سانسورچی تا

داستان طور مثال داستان »ترانه پسینگاه« از مجموعهبه

داستان »پایکوبی« و داستان »نقش برآب« از مجموعه 

های اول و دوم منتشر که در چاپاین»بلبل حلبی« با 

شدند، در چاپ تازه اجازه چاپ نگرفتند و از مجموعه کنار 

 گذاشته شدند.

ها یک طرف، تأثیر درازمدت سانسور در  این بازیی همه

ذهنیت نویسنده ایرانی طرف دیگر. فاجعه درست درچنین  

دهد؛ جایی که با شیب مالیمی چنان کار را جایی رخ می

اند که نوعی خودسانسوری بر ادبیات ما حاکم هپیش برد

جا. تا جایی که من گاهی در گپ شده. نوعی محجوبیت بی

ام ادبیات داستانی چهل هی به دوستان گفتههای شفاو گفت

سال اخیر ایران فاقد جنسیت است. ما در این ادبیات هیچ 

های داستانی واکنش حسی و جنسی از طرف شخصیت 

ای کنند. کلمهای داستانی ما سکس نمیهبینیم. آدمنمی

شود. حتی عاشق هم ی آلت جنسی حرف زده نمیدرباره

از همان ابتدا باید کارشان به دعوا شوند، یا اگر بشوند نمی

و مرافعه بکشد تا نویسنده مجبور نباشد لحظاتی از 

ها را توصیف کند. در بهترین آغوشی و بوسیدن آن هم

شود. ی و غیرجسمانی توصیف میحالتش نوعی عشق انتزاع 

های تواند به تنهایی موضوع پژوهشخود این مورد می

تواند با گسترش ر میکه سانسور چطومتعددی باشد؛ این

خودسانسوری در بین نویسندگان یک کشور کل ادبیات آن 

ی را فلج کند. بخش بسیار کوچکی از سانسور در اداره

. عمده سانسور روی میز شودمربوطه زیرنظر ارشاد انجام می

افتد. سانسوری نویسد اتفاق مینویسنده و در متنی که می

و فرهنگ مذهبی که دالیل متعددی از عرف اجتماعی 

کند و گرفته تا فشار سیاسی بر نویسنده تحمیل می

ناخواسته به بخشی از سازوکار فکری نویسنده امروز ایرانی 

هایم را استانبدل شده است. تا جایی که من بعضی از د

هاست. دانم که جزو حذفیفرستم. میبرای چاپ نمی

چوب وهوایی که از چارشش تایی دارم با حالحداقل پنج

قوانین این روزهای مرز ُپرگهر بیرون زده است. و در نتیجه 

 از دید عوامل حاکم قابل چاپ نیست.

نرمک دامن نسل جدید اپیدمی خودسانسوری نرم

که خود بدانند پا در این دام آنرفته. بینویسندگان را هم گ

گذاشته اند. اصال فکر می کنند همین است و دیگر هیچ. به 

دومی بلد نباشند و چیزی به زبان اصلی  خصوص اگر زبان

اند هم یا توسط هایی که خواندهنخوانده باشند و ترجمه

مترجم محترم یا اداره سانسور نامحترم چنان دستی به 

یال و ه شده که بدل شده به شیری بیسروگوشش کشید

ها و مکان را بدل دم. رمان یا داستانی که اگر اسامی آدم

ر در ایران این روزها اتفاق افتاده؛ از بس کنی به فارسی، انگا

ها از چارچوب نظام بیرون نزند. سعی شده حرکت شخصیت

پس مه وخورشید وفلک دست به دست هم داده اند تا 

رسی به این روز بیفتند. هر چند فضای داستان ورمان فا

مجازی با دورزدن فیلترینگ توانسته راه تنفسی باز کند، اما 

برای ادبیات مکتوب ذهنیتی ساخته که   سانسور چهل ساله

برد و متأسفانه همچنان به ی آن زمان میدرآمدن از تله

های مختلف طور مثال در دورهدهد. بهتأثیراتش ادامه می

ی چاپ تان من، دوستان جوانی که هنوز تجربه کارگاه داس

و انتشار اثری را ندارند، یا به عبارت دیگر هنوز صابون 

نویسند که هایی میشان نخورده، باز داستانسانسور به تن

ی قوانین مورد نظر مأموران سانسور در آن رعایت شده. همه

هایی ها گویی غریزی است. چون داستان ی این اتفاق همه

گذاری اند که توسط سیستم سانسور به نوعی ریلدهخوان

شده تا از خطوط قرمز و نقاط التهاب عبور نکنند و همین 

سال شکل یسنده ایرانی را چه دیرسال و چه جوانذهنیت نو

داده. سانسور اصلی در این جا در حال قلع و قمع کلمه و 

 ای که بیشتر نماد اعمال حاکمیت کتاب است؛ نه در آن اداره

 حاکمان امروز بر فرهنگ و ادبیات ایران است. 

98شیراز ـ آبان 
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 هرام مرادی/ نویسنده ب

 

 حذف شود 

جانور عجیبی را در رؤیا دیدم که از دریا  »...در این هنگام

باال آمد. این جانور هفت سر داشت و ده شاخ. روی هر شاخ 

او نام کفرآمیزی نوشته شده او یک تاج بود و روی هر سر 

بود. این جانور شبیه پلنگ بود اما پاهایش شبیه پاهای 

ست ..« این، توصیفی.خرس و دهانش مانند دهان شیر بود

ی یوحنا« ن« یا »اژدهای چندسَر« که در »مکاشفهاز »لویاتا

آمده است. در اساتیرِ خاورمیانه، و بعدن مسیحیت، لویاتان 

 ز چهار نگهبانِ جهنم است.نمادِ حسادت و یکی ا

دیوِ فردوسی، در شاهنامه، به این عریانی نیست؛ قدری اَکوانِ 

 شکلِ دیو بهباز و اغواگر: اکوانِ تر است، دودوزهپیچیده

تواند باد شود و توفان؛ شود، اما میگورخری زرین پدیدار می

یی دیگر حمله کند. بامزه هم و حتا غیب شود و از زاویه

دهد. ش را انجام میه از او بخواهی برعکسهست: هر چ

خواهی به کوه پرسد میکند از او میوقتی رستم را اسیر می

شناسد، یت یا دریا؟ رستم، که این ویژگی را مبیندازم 

شود و شناکنان گوید به کوه. پس به دریا افکنده میمی

 یابد....نجات می

است: دیو« ی »لویاتان« و »اکوانِ سانسور درآمیزی 

لویاتاکوان. سرهای متعددی دارد، شکل و رنگ عوض 

کند، آوردنِ شکار گاه دلبری میدست کند، برای بهمی

ت، ریاکار است، کار اسانگیز است، حسود است، بدلوسوسه 

 یی ندارد و... و نگهبانِ »جهنم«با صراحت و شفافیت میانه

گی، یشهاست. آبشخورِ لویاتاکوانِ ایرانی فرهنگِ سنتی، اند

ی جامعه است که به دستِ حکومتِ دینی رفتاری و اخالقی

 شود. تقویت، نگهبانی و اجرا می

 

ود و دلربا؛ اولین لویاتاکوانی که سرِ راه من سبز شد، زرین ب

دستی بودم ی خامش »آرمان« بود. جوانِ هیجده سالهنام

های خلقی را ـ که کردم »وظیفه« دارم آرمانکه فکر می

هام ها و داستاننامهمن قهرمان هم بود ـ در نمایشحت

ساختم که قرار بود هایی میتصویر کنم؛ پس شخصیت

آمد که اری پیش میگدحامالنِ این ارمان باشند. البته گاه

و ضعیفی بشنوم که بالکنت هشدارم  صدای فروخورده

اما  نویس هستم و تصاویرم صادقانه نیست؛داد که دروغمی

کردم که ناهشیاری و بالهت یی زندگی میب، در زمانهخُ

ی ویزای ورود به تاریخ بود. چند سال که گذشت و پیشانی

ی زمان به دیوارِ بتونیچنانی ایدئولوژی و هر نوع آرمانِ ان 

ها پدیدار شد، ها و ویرانیخورد و سرها شکست و عمقِ زخم

 لویاتاکوانِ من هم شکل و رنگ عوض کرد.

ویاتاکوانِ جدید نه زرین بود، نه دلربا؛ اما سخت این ل

خواند »تو خانواده داری، م می»آبرودار« بود. توی گوش 

اید چیزی بنویسی شان، نبدوستان و آشنایانی. نباید برنجی

هات نباید فحش که به کسی بربخورد. مؤدب باش. شخصیت 

بدهند، نباید کاری خالِف عرِف معمول انجام بدهند. اگر 

شنوی اصلن یی. از من مید« باشند، بدی را ترویج کرده»ب

نویسی که کجا رو بگیری؟...« لویاتاکوان هزار ننویس. می

شد، د، درگیر میکرزد که ننویسم: سروصدا میبدل می

ها زیرِ تیغِ تیزِ چشماش رنگ و ایستاد و واژهباالی سرم می

کرد همه چون حس میکردند. با اینشکل عوض می

ها و کنم و واژهگداری از »اعتماد« او سوءاستفاده میگاه

هام نوشته نویسم خالفِ عرف، به دستسطرهایی می

نشده بود(، ها کامپیوتر عمومی زد )آن زماندستبرد می

یه گرفت که »اینا چیام را میجا یقهخواندشان و جاوبیمی

کشی؟ واقعن که توی طویله بزرگ نوشتی؟ خجالت نمی

شده شعور...«... حاصِل این دورانِ لویاتاکوانِ پرچیشدی، ب

ها« و های »در شکارِ لحظه نامدر درون، دو کتاب است به 

 »یک بغل رُز برای اسبِ کَهر«.

ه زد و من در یک اقدامِ »انقالبی« قیدِ خانواده و دوستان تا ک

و آشنایان را، از هر رسته و دسته، زدم و با یک سوهان 

م م تا ردِ پا و دست و سرهای لویاتاکوان  درونافتادم به جانِ

 را پاک کنم. کثافتی بود که گرگِ بیابان نبیند.
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ها زدنی تنهایی« حاصلِ آن سوهانکتابِ »خنده در خانه

کردنِ زیرزمینی مملو از جسدهای درون بود. سالِ و پاک

رسید. دورانِ غریبی از ایران میبود و خبرهای عجیب  1380

های دیدیم کتابگفتند و می« بود و میصالحات»ا

شود. کتاب توسطِ آشنایی »ممنوعه«ی زیادی منتشر می

د. که با ناشرهای زیادی در تماس بود، به ایران فرستاده ش

کند، ولی اول باید برای کسبِ نشرِ اختران گفت منتشر می

ی ارشاد فرستاده شود. دوسه ماه بعد مجوز به وزارتِ فخیمه 

هایی از ونشان را همراه صفحه نامر دو برگ کاغذِ بیناش

ی »گمنام« کتاب فکس کرد. در جدولی که سانسورچی 

امر ی مبارک ییقورباغهخطِ خرچنگکشیده بود، با دست

وچهار مورد، از واژه گرفته تا سطر و فرموده بودند بیست

بار و من یکهو لویاتاکوان را، این 10پاراگراف، »حذف شود«.

کشید و ز بیرون، جلوی چشمام دیدم که نعره میا

چنان کرد؛ هموقمع میداد و قلعودندان نشان میچنگ 

 ی »مُعاشقه« حسود و »دژمنِ« صراحت و شفافیت. از واژه

م«، آمد. »لختِ مادرزاد«، »اسافل«، »به تخمش نمیخوش 

خوری« کفرِ  تانک«، »عرق چون ها«، »کونگری»کونی

ش روی یزدانی« توهین به عرشِ خداوندیمجسم بود، »نی

جو بود، »بابا نمودی ما را« ترویجِ چیزِ بدی بود، »آب

هایی شان به نقِل بخشی فساد بود و... جنابخوری« اشاعه

از داستانِ بهرام صادقی و حتا پاراگرافی از یک داستان که 

از متنِ »سمکِ عیار« نقل شده بود رحم نکرده و دستورِ 

گفت این موارد را د« داده بود... ناشر می»حذف شو

فهمیدم منظورش چی هست. یعنی چی »تعدیل« کنم. نمی

ی تعدیلیدم؟ داشتم از خیرِ انتشار کتابم در مملکترا باید می

گذشتم که نویسنده و که زمانی مملکتِ من هم بود می

رود با سانسورچی دوستِ عزیزم محمد محمدعلی گفت می

شده گفت »تو در ایران شناخته دعلی میزند. محمحرف می

جا منتشر تره هر جور شده این کتاب رو ایننیستی. به

کنی.« در این مذاکرات »برادرِ گمنام« کوتاه نیامده بود جز 

گفت به ایشان گفته ر یک مورد: محمدعلی مید

کند و در خارج ی این کتاب در خارج زندگی می»نویسنده

 
، 5و  4ی »باران« شمارهی شرحِ دقیِق مواردِ حذفی در نشریه. 10

 آمده است. 1383تابستاِن 

دوغ خوری.« پس، تا بالخره  جو خوری، نهروند آبمی

»شناخته« بشوم، افتادم به تعدیلیدن. خودم را قانع کردم 

که مهم این واژه و آن واژه نیست، مهم تصویر و مفهومِ پشتِ 

گذاشتم »عشق«، کُلِ پاراگرافی   جای »مُعاشقه«به آن است.  

زدنِ شخصیتِ داستان بود طوری ی جلقرا که صحنه 

ی باهوش منظورِ نویسنده را دهتعدیلیدم که فقط خوانن

بازی« )که البته این  گری« شد »سوسول حدس بزند. »کونی

گری«( هم مقبولِ شخصیتِ »گمنام« نیفتاد و شد »قِرتی

تیلیکِ که صدای تیلیکصادقی هم ـ در حالی و... از بهرام

شنیدم ـ »حاللیت« هاش را حتا در خواب میاستخوان 

کِ عیار« هم پیغام فرستادم ی »سمطلبیدم و به نویسنده

چه شما پدران کاشتید تا ما هم ی آن که این هم نتیجه

دورِهمی بخوریم. کتاب بالخره منتشر شد و کاندیِد چندین 

ها بروبیایی داشتند و عاقبت دو زمان یی که آنجایزه

را  ی »بنیاِد گلشیری« و »منتقدینِ مطبوعاتی«جایزه

 گرفت.

م مالیده شده بود و شدیدن به تنپیه لویاتاکوانِ وطنی 

محظوظ گردانیده شده بودم، اما تصمیم نداشتم برگردم به 

دورانِ خودسانسوری و بالهت؛ و چنین شد که کتابِ بعدی 

جور نوشتم که ورِ خیابان، زیرِ درخت«( همانآن   را )»مردی

بود. آرش حجازی، رئیسِ انتشاراتِ    1382خواستم. سالِ  می

سانسور، ین آمده بود و قول داد کتاب را بیکاروان، به برل

طور که هست در ظرفِ شش ماه منتشر کند. گفتم همین

قدر مطمئن قول نده. ولی قول داد. حاال بگذریم که این

ارِ کتاب نه شش ماه، که دو سال طول کشید، اما انتش

»حذف شود«های این یکی هم از آن مواردِ گروتسکی بود 

رسد. کتاب دو بار فکر میق که فقط به ذهنِ یک چال

»اصالحیه« خورد. »برادرِ گمنام« )یا شاید »برادرِ« دیگری 

ها و که میزِ »برادرِ« قبلی را غصبیده بود( بارِ اول واژه

یی را »حذف شود« زده بود و بارِ دوم در مواردی سطرها

ی سطرهایی که قبلن عالمت زده بود.* درست سطرِ بعدی 

یی قولِ دوستِ نویسندهنسورچی«، بهطبقِ معمول »برادرسا

هایی چون پستان، گیرِ کتاب بود، حَشری بود و به واژهکه پی
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دارِ خرمایی، و حتا بغل، حشری، بدن، بوسیدن، موی تاب

اش شده بود »حذف شودِ« امن گیر داده بود و نتیجهد

کارش، که هایی در هفت مورد. اما شاهسطرها و پاراگراف

جایی قدر بادقت متن را زیرورو کرده، آن داد چهنشان می

ش را به نمایش گذاشته بود: ی درک و هوشبود که چالقی

س«. مردی سناِم »ننویسدر این کتاب داستانی هست به

بیند که مُرده و »نکیر« ُپرخوری تلواسه کرده و کابوس میاز  

کنند )البته نامِ جنابِ و »منکر« دارند از او بازخواست می

قدرِ کافی روشن است(. مُرده ها در متن نیست، ولی بهته فرش

ها کند سرِ »گناهان«ش. جایی به آنها جَروبحث میبا آن

لن معلومه زیرِ توپد »... عجب گیری کردیم آ. شما اصمی

دستِ کی تربیت شدین؟...« یعنی »برادرممیز« متن را 

ه را کی تربیت کرد درست نخوانده بوده؟ این دو »فرشته« 

های »تیزبین« سانسورچی این جمله جز »اهلل«؟ و چرا چشم

را ندیده بود؟ خیلی ساده: بعدن فهمیدم حاال دیگر 

های ژهی جدید هستند: واارشادیان مجهز به تکنولوژی 

شان در قسمتِ  سیاه ِ»مورددار« را از روی لیست 

نویسند و هر جا که در ی وُرد میی برنامهوجوی واژه جست 

دهند. یی برخورد کردند، دستورِ حذف میچنین واژهمتن به  

کردنِ ایشان که داستان  نه، بیهوده بود تالش برای توجیه 

 یک چیست و شخصیتِ داستانی کیست و چرا نباید وجودِ

یی واژه در یک تصویرِ یا توصیفِ چندین سطری را بهانه 

برای حذف آن کرد. به ناشر اطالع دادم که حاضر به 

ستم، چه برسد به حذف و اصلن از خیرِ »تعدیل« نی

گذرم. ناشر، همان ناشری که قول داده بود انتشارش می

سانسور در ظرفِ شش ماه منتشر کند، بهانه کتاب را بی

شود و از گذاری )؟( کرده و نمیروی کتاب سرمایهآورد که  

جای مواردِ  این دست عزوجزهای معمول، که گفتم به

ی نویسنده ی معروفِ سرجهازینقطهسانسوری، همان سه

ها )ارشادیان( دیگر گفت اینایرانی را بگذارید. می

نقطه دانند سهشناسند و میها را میهاست این کلکسال

ده بدان و آگاه باش که در این مکان دستِ یعنی ای خوانن

ممیز در کار بوده. سرآخر گفتم پس این موارد را کلن از 

شود. گفتم اننده سردرگم میگفت خومتن بردارید. می

بشود، بالخره او هم در این بلبشوی لویاتاکوانی سهیم 

م رسید، یک ماه است... کتاب بالخره منتشر شد و تا دست

یی صدوده مورد کتابِ صدودوازده صفحه  افتادم. چرا؟ در

که من فایلِ کتاب را گذاری بود )در حالیغلطِ تایپی و نقطه

که همیشه دارم، بدونِ غلط به ناشر شده، با وسواسی تایپ

هم از ها؛ آنشدنِ برخی صفحه ی سروتهاضافهداده بودم(، به

ترین ناشرِ ها مدعی بود مدرنطرفِ ناشری که آن زمان

ی »بنیادِ ست. بعدها این کتاب کاندیدِ جایزهانیایر

 گلشیری« شد...

 

ش را قدری حاال که لویاتاکوانِ حکومتِ اهلل و مؤمنان

سرش  بارِ دیگر سربهشناخته بودم، ویرم گرفته بود که یک

جا ایرانه«؛ حاصلِ سفری به نامِ »اینبگذارم. کتابی بود به

ها و . دیده8213ایران بعد از هیجده سال در سالِ 

هام را در قالبِ یک سفرنامه/ رُمان نوشته بودم. شنیده

تم. ناشر قراردادِ انتشارش را با نشرِ نی بس 1385فروردینِ 

نژاد ـ همان یی که احمدیگفت در این چند ماههمی

دست القراء را بهی سوم« ـ سکانِ هدایتِ امی هزاره»معجزه

ش است و اگر کتاب را االن گرفته، اوضاعِ ارشادیان قاراشمی

بفرستند برای مجوز، ممکن است گیر بدهند و بگذاریم 

که این کتاب تر شود. برای من روشن بود اوضاع کمی آرام 

ترین »حذف شود«ها را در مقایسه با دو کتابِ قبلی بیش

خواستم با آزمایشی دیگر، بندِ نافی را خواهد داشت؛ اما می

با آن کنار بیایم. یک سال و نیم توانستم پاره کنم که نمی

بعد لیستِ »حذف شود«های لویاتاکوان رسید: از کتابِ 

 4ی آفحه یی در مجموع هفت صوچهل صفحه دویست

بایست حذف شود؛ از واژه گرفته تا سطر و پاراگراف و می

ش را گرفتم، نه حتا صفحه. قبول نکردم. نه من دیگر پی

پابرجا گرفتم که دیگر در   ناشر. بنِد ناف پاره شد و تصمیمی

کند، کتابی منتشر کشوری که لویاتاکوان حکمرانی می

ارِ بسیار ُپردردسرِ کشید تا با انتشنکنم. ده سال باید طول می

 رُمانِ »خودسَر« تاوانِ این تصمیم را بدهم....

 

 

 ِ ورمردی آنداستانِ »مجموعه موارد سانسوری* 

 ت«  درخ ِ خیابان، زیر
 شد و« بعد از »روی میز خم می:  3سطر13ص.
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کشید تا نگاه ها رو به رُخ میی پستان شاعرا ناوه ِو به قول

 ما شُره بکشه توش 

 ی چپش« : بعد از »گونه۷سطر.  22ص.
  ِ اولین مرد ِ ش بپرد تو بغلی چسبان ازمُدافتاده ِو با آن لباس

ست یا یوگسالویایی یا تو دیسکو که معلوم نیست عرب

زند له میهای طرف که له رویو حال کند از زیادهکجایی. 

ی ی دنجی و هی با انگلیسیبکشاندش گوشه

چیزهایی بگوید که او را ش  گوش ِیی زیربسته شکسته 

 صدها چشم،  ِحشری کند و مُدام دو آهوی نگران را از میان 

 تر به طرف بچسبد. خود ببیند و بیش ِنگران 

 زنم.«رنت براش حرف می: بعد از »اینت24ِ . سطر 29ص.
بار گفت یک بوس بده من. بعد که ساکت بار، فقط یکیک

شد؛ یشدم خودش موچ کشید، گفت بده دیگه. آخه نم

 شد، خیلی مسخره بود.شم میتازه

 : بعد از »من آمده بودم کنارت«16ِ . سطر45ص.
ت بودم ات را باال آورده بودم و بوسیدهو با سه انگشت چانه

هات را که لیسیدی، چشم به مَستی گشودی و و تو لب 

 بیننمان.« دوروبَرت را پاییدی و گفتی »اِ می

 لتو را.«: بعد از »بعد پا5ِ . سطر46ص.
ترکیبی های خوشکرد. دامنتر شلوار پاش میبعد دیگر کم

کرد و هر کس داد به تن میش را الغرتر نشان میکه اندام

ها هم زمانست. آنکرد فرانسوی دیدش فکر میکه می

آید جوراب مشکی پاش کرده باشد. دامنی بود. یادم نمی

موهای  بست که دو بند انگشت ازش را طوری میروسَری 

  مانتو هم  ِش بیرون بیفتد. زیر خُرمایی ِدارتاب

 « …: بعد از »تا شاید14ِ . سطر46ص.
توانست هام میکننده بود. دستی ابریشم تحریکگیلغزنده

  ِدرنگی، بکاود و جذبش را بیهای تنترین زاویهچک کو

 ریزند.چیزی را بیرون نمی   وقت هیچجاهایی کند که هیچ

 : بعد از »به ناشری تو ایران دربیاورد.«1۷ِ سطر.  ۸4ص
 مُمیزان. برای یک  ِحاال هم که خورده به ماجرای اعتصاب

ش انی پیش ِآلمانی که تعریف کرده بودم، دیده بودم دو طرف

 مُمیزان؟ این دیگر  ِهای مشکوکی خورده بود »اعتصابتکان

معنا   ِ ست دیگر؛ هی دنبالبه چه معناست؟« معنا! آلمانی

شناسند. اند که گروتسک را هم میگردند. تازه مدعیمی

 شغلی ندارند دیگر. صبح تا  ِها امنیتگفته بودم بابا، بیچاره

 آبدارچی را  ِت نازساع بهکنند و دمشب کتاب ممیزی می

 سر باید  ِکشند برود براشان خودکار قرمز بخرد و آخرمی

تاب را مجوز بروند بازجویی پس بدهند که چرا فالن ک

نامه بدهند گوید »تو بگو، مثلن اگر بخشاند. ناصر میداده

پزها حق ندارند زبان سِرو کنند، عالم و آدم،  کله ِکه صنف

نویسیم؟ پس یم؟ طومار نمیکنهمین ماها، اعتراض نمی

 مُمیزان دفاع کرد؛ تظاهرات راه انداخت،  ِباید از حقوق 

  ِگویم فکرارشان.« میاعالمیه داد. باید برگردند سر ک

  خودم نرسید؟ ِست. چرا به فکربکری
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 هرنوش مزارعی/ نویسنده م

 

 دار های مسئلهداستان 

مهاجرت از  سفرم بعد از بود، در اولین  2000گمانم سال 

ام را به های منتشرشده و نشدهای از داستان ایران، مجموعه 

ای در اختیار ناشری گذاشتم. ناشر پیشنهاد دوست نویسنده

ها را برای مشاورین ادبیات داستانی گفت که داستان

دهند. بعد از یک هفته ناشر زنگ فرستد و خبرش را میمی

 بروم. زد و از من خواست به دفترش

تر لیستی از  نظرات مشاورین را در اختیارم گذاشتند. در دف

آمدند به جز یک قبول میاکثر پیشنهادها به نظرم قابل

مورد. پیشنهاد شده بود که کلمات و جمالت انگلیسی از 

متون برداشته شود و به جای آنها فارسی به کار برده شود 

ز من استفاده اکه برای من قابل قبول نبود. چرا که اینکه 

هایم، قسمتی کلمات انگیسی روزمره را در بعضی از نوشته 

دانستم و حاضر نبودم از خیر از شاخصه زبانی کارهایم می

آنها بگذرم. جالب اینکه در همان مجموعه، چند داستان 

گذشت و در وجود داشت که تمام ماجرایش در ایران می

که بنا به  آنها حتی یک کلمه انگلیسی هم نبود. هرچند

وال مرسوم  تعدادی کلمات فرانسه، عربی و ترکی و ر

 ها بکار رفته بود.احتماال روسی در آن داستان

ای از باالخره یک ناشر قبول کرد که برگزیده  2004سال 

های من را در ایران منتشر کند. شاید چاپ یکی از داستان

ی، هایم درنشریه کارنامه به انتخاب هوشنگ گلشیرداستان

تأثیر نبود. تعدادی داستان کمتر هگشایی بیدر این را

»مسئله دار« را با کمک و نظرِ دوستی خبرنگار که بیشتر 

های از من با مسائل نشر در ایران آشنا بود، از میان داستان

منتشرشده انتخاب کردیم. در این انتخاب بزرگترین مشکل، 

القه داشتم ای در رختخواب من« بود.  من عداستان »غریبه 

ه این داستان حتما چاپ شود، اما هم اسم آن داستان و ک

هم محتوایش »مسئله« داشتتد. بعد از مشورت با ناشر قرار  

ای در اتاق من« شد اسم داستان و اسم کتاب را به »غریبه

العمل ارشاد بمانیم. بعد از مدتی تغییر دهیم و منتظر عکس

ستگاه خوشبختانه د پاسخ وزارت ارشاد را دریافت کردیم.

ای در اتاق راوی مخالفتی نداشت. سانسور با بودن غریبه 

جالب اینکه حتی با محتوای داستان )زنی نیمه شب از 

بیند که یک غریبه در کنارش شود و میخواب بیدار می

گردد(  زده به دنبال راهی برای فرار میخوابیده و وحشت

 هم مشکلی نداشتند.  

ای نبود بجز چند مورد سئلهای دیگر هم مهدر مورد داستان

استفاده از کلمه شراب در داستان »سنگام«. ناشر پیشنهاد 

کرد که قبل از رفتن به اداره سانسور انها را با کلماتی مثل 

نوشابه یا نوشیدنی و یا چیزی در این مایه عوض کنم. از 

آنجایی که استفاده از کلمه شراب در آن قسمتی که بکار 

کلیدی بود، موافقت نکردم.  بالخره بعد بود به نوعی رفته 

از کمی باال و پائین کردن بجای کلمه شراب چند نقطه 

گذاشتیم که خیلی زیبا نبود، اما فکر کنم که همه مفهوم 

 ها را درک کردند.آن نقطه 

های ای از داستانتوجه کنید در مورد این کتاب چون گزینه

از سعادت چاپ ها را استانشد، برخی از دمن را شامل می

شدن در ایران محروم کردم؛ نوعی خودسانسوری اجباری.  

دار« قبال در های »مسئله خوشبختانه تمام آن داستان

های ادبی های چاپ خارج از کشور و بعدها در سایتکتاب

منتشر شدند. اما کتاب هیچوقت به چاپ دوم نرسید و یا 

داستان   بال خوبی شد.رسما نرسید، هرچند که  از آن استق

»سنگام« از طرف بنیاد گلشیری بعنوان یکی از ده داستان 

« بازنشر شد و 82برتر آن سال انتخاب و در کتاب »نقش 

ای در اتاق من« و »غریبه دو نقد آکادمیک هم بر داستان

 »سنگام« نوشته شد.

گردد به همین یکی دو سال اخیر در تجربه سوم من برمی

»انقالب مینا«. پای این کتاب فارسی رمان    مورد چاپ نسخه

حتا به اداره سانسور نرسید، هر چند که چند ناشر در ایران 

اعالم آمادگی برای چاپ آن کرده بودند. از طرق مترجم که 

در ضمن رابط من با ناشران بود، گفته شد که باید تغییرات 
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زیادی در کتاب داده شود؛ از جمله حذف دو بخش مهم 

برای من قابل قبول نبود. امیدوارم دیهی است که کتاب. ب

ی فارسی این کتاب را در آمریکا به که بزودی بتوانم نسخه

 چاپ برسانم.

 

 زیرین، مسعوده میری-جعبه
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 پویان مقدسی/ نویسنده، شاعر 

 

 جا تهران است این 

 
داستانی بود که جا تهران است« نام نخستین مجموعه  »این 

دن، و به قصد ها تمرین و کار و نوشتن و پاره کرپس از سال

آوری کرده بودم. این مجموعه شامل ده داستان انتشار جمع 

کوتاه بود که در ده مکان مختلف در تهران به وقوع 

ی ی ویژهپیوست و به شکلی آشنایی، شناخت و رابطهمی

هایی داد. داستانن میدر و پیکر نشاشهر بیمرا با این کالن

خیابان، بزرگراه،  هایی چون مدرسه، دانشگاه،که در محیط

پیوستند سالن تئاتر، خانه، اداره و باشگاه ورزشی به وقوع می

و همگی بیانگر موضوعاتی اجتماعی و انتقادی در مورد 

شان با این وضعیت جاری ساکنان این شهر و ارتباط 

ا قبل چند نفری از دوستان  ههای عمومی بود. از مدتمکان

ها را خوانده بودند و نویسی این داستانآشنا به داستان 

تشویقم کرده بودند و من هم با همین پشتوانه، این جسارت  

کار را به خودم داده بودم که برای چاپش اقدامی بکنم. و این

را کردم. جستجویی انجام دادم و با کمک دوستان، ناشری 

ها سپردم. یکی از مسئوالن در ر را به آن را پیدا کردم و کا

رفت، خواند و پس از یک ماه با من آن نشر مجموعه را گ

های تماس گرفت و خیلی مختصر و مفید گفت، داستان

شما خوبند، اما این مجموعه داستان با این نوع نگاه به تهران 

ام بود خوانی ندارد. اولین تجربههای ما در نشر همبا سیاست

ها آن لحظه اصال به فکرم نرسید بپرسم این سیاستو در 

خوانی ندارد؟ با حالِ ها همهای من با آنتان چیست که داس

گرفته تلفن را قطع کردم اما بعد از یک روز دوباره افتادم 

دنبال پیدا کردن یک ناشر دیگر. ناشر دوم هم بعد از دو 

ه ماه، تلفنی پاسخی در همین راستا و با همین مضمون ب

من داد. باز هم ناامید نشدم و با خودم فکر کردم که باید 

ارتی یا آشنایی گیر بیاورم و از طریق او و با معرفی او پ 

مجموعه داستانم را به ناشری بسپارم. مدتی طول کشید تا 

بتوانم کسی را پیدا کنم که این محبت را به من بکند. اما 

م این کار را سرانجام عزیزی پس از خواندن مجموعه داستان

گرفت و مرا  آشنا تماسبرایم انجام داد و با انتشاراتی نام

ام تعریف کرد و قرار مالقاتی با مدیر معرفی و از مجموعه

جا کارم را هم به ایشان نشر برایم دست و پا نمود که همان

تحویل بدهم. این اتفاق افتاد. مدیر محترمِ میانسال با گرمی 

کلی مجموعه پرسید و من هم  پذیرای من شد. از فضای

ور رفتن با خرت و  توضیحاتی دادم. با تاخیر و پس از

 های روی میزش گفت:پرت

 ات جذاب است...ـ اگر تند نرفته باشی ایده

 نفسی گرفتم و گفتم:

 های همین شهر است.ـ واقعیت

ی غنچه شده، اش را کج و راستی کرد و با لب و لوچه کله

خواند و خبر منتی بارم کرد و گفت میاسم معرفم را آورد و  

بعد زنگ زد و قراری گذاشت که  دهد. و داد. سه هفتهمی

لرزید. رویم نشد که از بروم به دفترش. دست و پایم می

پشت تلفن جواب و نظرش را بپرسم. به همین خاطر با قلبی 

ای داغ و گلویی خشک به دفترش رفتم. اولین تپنده و کله

جا تهران است« بود که با اتاقش دیدم، »اینچیزی که توی  

آبی روی میز و جلوی دستش بود.  یهمان طلق و شیرازه

 مدیر نفسی تازه کرد و با لحنی مهربان گفت:

ات خیلی خوب بود. هایت را خواندم. آفرین. ایدهـ داستان

ات را هم نگریبلدی چطور داستان کوتاه بنویسی. جزیی

نویسی. وقتی آدم ری میخیلی دوست داشتم. تصوی

بیند. یک فیلم لم میخواند، انگار دارد فیهایت را میداستان

 مستند تلخ از تهران. اما...

 اما را که گفت چیزی توی دلم فرو ریخت.

ای. جوانی و زدم تند رفتهطور که حدس میـ اما... همان

آتشت تند است و معلوم است شرایط و اوضاع را  

 با این سن و سال حق هم داری. شناسی. البته نمی

 ام.گیج شدهکردم. فهمید هاج و واج نگاهش می

ـ ببین... تنبیه شاگردان توی مدرسه، یا اعتصاب غذا توی 

دانشگاه، یا دعوای خیابانی و تئاترهای زیرزمینی و فساد 

جور چیزها موضوعاتی نیستند که بشود به اداری و این 
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هم در یک مجموعه با ها منتشرش کرد. آنهمین راحتی 

 این عنوان! 

جا تهران است«. »این   با کف دست راستش آرام زد توی سر

جا شد و ادامه اش جابهچیزی نداشتم بگویم. روی صندلی

 داد.

هم خیلی! اولین چیزی که بدون شک ـ دردسر دارد... آن

ست و همین شروع مشکالت نماییخواهند گفت سیاه

شما صحبت کنم باید بگویم  ست. اگر بخواهم رک بابعدی

قابلیت چاپ شدن های شما خوب است و که داستانبا این

 خوانی نداردهای ما در این نشر همرا دارد، اما با سیاست

هایش نگاه کردم جمله برایم آشنا بود. چند لحظه توی چشم

 جان پرسیدم:بار با مِن و مِن و صدایی کمو این

 ها؟ـ کدام سیاست

  را صاف کرد و آب دهانی قورت داد.اش سینه 

ها روشن طور داستان با اینهای کلی ما در برخورد  ـ سیاست

 است. ما دنبال ماجراجویی نیستیم...

و ادامه داد و هزار جور صغرا کبرا چید و مثال آورد و باز هم 

خر هم ای کرد و منتی سرم گذاشت و در آبه معرفم اشاره

 فشرد، با لبخند گفت:که داشت دستم را می

 تر.کر شدهتر و فـ ناامید نشو و ادامه بده...اما کمی مالیم

آمدم و های ساختمان انتشارات پایین میوقتی از پله

تر و ام زیر بغلم بود، این مالیمی تایپ شده مجموعهنسخه 

وقتی به شد، و تر آقای مدیر توی سرم تکرار میفکر شده

در ساختمان رسیدم، به عنوان یک جوان بیست و پنج شش 

مراحل سانسور   کار، دیگر خوب فهمیده بودم کهی تازهساله

 های تنگ و تاریک وزارت یک اثر ادبی تنها و فقط در اتاق 

شود، بلکه اولین فرهنگ و ارشاد اسالمی اعمال نمی

ر از کتاب های دلباز و پ ها در اتاق ها و حذفکاریقیچی

نشرها، با صرف چای و شیرینی و لبخند، و با هدف تحکیم 

جا گر اثرت از آنگیرد و تازه اهای کلی انجام میسیاست

شاخ و دُِم اداره در ببرد، به چنگ غول بیجان سالم به

 سانسور رسمی و دولتی خواهد افتاد.

»اینجا تهران است« چند سالی در کشوی میزم ماند و 

 با آن شکل و شمایل و ایده اولیه منتشر نشد.  وقت همهیچ

 

 1398آبان 

، مسعوده میریهکاته-آپارتمان  
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 تا ملکوتی/ شاعر، نویسنده بی

 
 هاسالخی واژه 

نوشتم اواسط دهه هفتاد بود. تازه به صورت جدی می

رسید. داستانی هایم در مجالت به چاپ میو داستان

»ماهی«. داستان دخترجوانی بود که نوشته بودم به نام  

میل به خودسوزی داشت. قرار بود داستان در مجله 

ادبی »عصرپنجشنبه« در شیراز منتشر شود. از آن شب 

تلفن خانه ما به صدا درآمد و شروع شد. شبی که 

شهریار مندنی پور گفت: »بهتر است تختخواب دونفره 

را عوض کنی، چون ممکن است برای نشریه ما 

ای بود که همسر دسرساز شود.« شوکه شدم. جملهدر

لی )شخصیت اصلی داستان( خطاب به او ماه لی

دانستم صدای جیرجیر فنر تختخواب گفت: »میمی

ها بخوابی.« گفتم این دو گذارد شبمیدونفره فلزی ن

نفر زن و شوهرند و خب معلوم است که زن و شوهر 

این جمله  خوابند. در ضمنروی تختخواب دونفره می

خوابد. از من توضیح ها نمیگوید که زن اصال شبمی

و از او اصرار که باید دو نفره را حذف کنی. در نهایت 

ردارند، هر که بخواند قبول کردم و با خودم گفتم باشد ب

 می فهمد یعنی تخت دو نفره.

ها آور من با مقوله سالخی واژهاین اولین آشنایی بهت

از آن تا زمانی که ایران زندگی و مفاهیم بود. بعد 

آید داستان و یا شعری نوشته باشم کردم، یادم نمیمی

که مدام در حال و به سانسور فکر نکرده باشم. تا جایی

شدند. قرمزها باید رعایت میی بودم. خطخودسانسور

قرمزها کم نبودند. سقط جنین، خودکشی، بکارت، خط

است، توصیف دختران فراری، روسپیگری، مذهب، سی

نوشتی و ای نبود. یا باید میتن و هر ارتباط تنانه. چاره

ها خاک بخورد و یا تن گذاشتی توی کمدت تا سالمی

قلع و قمع ممیزانش.  دادی به سانسور و ارشاد ومی

کم ذهنم عادت کرد که به کلماتی فکر نکند و به کم

هایی. یک هایی و به شخصیتمفاهیمی و به داستان

بیماری فکری و ذهنی است. انگار بخشی از ذهنت جور  

 فلج شده باشد و یا دچار جذام.

ای به ناشر تا هایت را دادهترس ناشرها هم بود. داستان

ای مجوز؛ اما می گوید بهتر است آن بفرستد ارشاد بر

یکی را برداریم که بودار است، چون شاید بقیه 

استانی را ها به مشکل بخورند. به همین دلیل دداستان

که به کل درآوردم از مجموعه داستان دومم از ترس این

کل مجموعه داستان، غیرقابل چاپ تشخیص داده 

 شود.

 

ای قسر صهای و ق ای، جملهگاهی این وسط کلمه

رود از دست ممیز و منتشر می شود که باعث درمی

شود. اصال بستگی به ممیز تعجب اهالی کتاب می

گیرترند و یشان سختهاکتابت دارد. بعضی

هایشان بادقت گیرتر. بعضیهایشان سهلبعضی

انگارانه. ممیزان نامی هایشان سهلخوانند و بعضیمی

ای هم وجود وشته شدهندارند و ناشناسند. هیچ قانون ن

ندارد. همه قوانین سانسور بر اساس سلیقه ممیزان 

 کند.تغییر می

یاد که بعد از دچار نوعی فلج ذهنی شده بودم؛ آنقدر ز

کرد. ساده نیست مهاجرت هم رهایم نمی

جنگیدم. خودسانسوری را کنار گذاشتن. باید با آن می

شروع کردم، وقتی رمان »مای نیم ایز لیال« را در آمریکا  

با خودم عهد بستم یک کلمه از آن نباید کم و زیاد 

شود، تغییر کند یا سالخی شود. به چاپ در ایران از 

نکردم. اما ساده نبود. باید هر روز با خودم ابتدا فکر 

ای را بنویسم یا نه. حتی برایم جنگیدم که کلمهمی

سخت بود بنویسم جاکش، پستان، مادرقحبه. 
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بازی را چطور بنویسم و ک صحنه عشقدانستم ینمی

شود جسور بود و تا کجا؟ اصال بنویسم یا نه. چقدر می

بُرنده. مرز بین  مرز بین افراط و تفریط باریک است و

حقیقت و شعارزدگی هم، مرز بین اروتیزم و پورنوگرافی 

 هم.

 

وطن شده بودم، و به قول از آنجا که یک انسان بی

وطن پناهی نداشتم جز سان بیعنوان یک انآدورنو »به

قرمزها جنگیدم. از رمان »مای نوشتن«، نوشتم و با خط

انم »سیب نیم ایز لیال« شروع شد و بعد مجموعه داست

ترش، باران شور« که با نشر »نوگام« در لندن منتشر 

 شده و هنوز هم ادامه دارد.

  

ها بودم که آثارم در ایران، شاید من جزو خوش شانس

کردم، با کمترین سانسور جا زندگی میی که آنتا زمان

مواجه شدند. در حد چند کلمه و یا جمله و در مورد 

تسلیمی، به دو مورد   کتاب »زندگی و سینما«ی سوسن

های شخصی او ختم شد اما هزاران مورد کتاب از نامه

هست که در تاریخ سانسور ایران، دچار سانسورهای 

اند. و ابل چاپ اعالم شدهاند و یا اصال غیرقشدید شده

این باالترین ظلم در حق نویسنده است و مخاطبانش 

 و فرهنگ ایران.

نکرده بودم. دلم  در ایران کتابی چاپ 1389از سال 

برای ارتباط با مخاطب داخل ایران تنگ شده بود. 

شعرهایی داشتم که به تهران مربوط بود، به شمیران، 

شده بودم، به خاطراتم جا بزرگ  هایی که در آنبه کوچه

روند و در ایران که مثل تیغی اند در گلو، نه پایین می

ام ستیشود از حلق بیرون کشیدشان، به تجربه زینه می

به عنوان یک تبعیدی که دلش همچنان در زادگاهش 

 97می تپد. یک مجموعه شعر فرستادم ایران که سال 

یی به نام توسط نشر نصیرا منتشر شد، مجموعه

قطعه شعر که به  33آباد«. از های لرزان یوسفپله»

ارشاد رفت، سه تایش کامل حذف شد و از چهارمی 

تم از مجموعه حذفش هایی که خودم خواسپاراگراف

کنم. شعرهایی که خرداد داشت، تهران را تن خودم 

دیده بودم، مربوط بود به بهار عربی و از اعتصاب اهالی 

اه با اشعار دیگری به گفت. آن شعرها همراوین می

 ای، خارج از ایران منتشر خواهد شد.زودی در مجموعه

ن های لرزاشعر »پلهسه شعرِ سانسور شده از مجموعه

 آباد«یوسف

 
 خردادهای بازیگوش تو

 خردادی برای سکوت

 خردادی برای مردن

 خردادی برای تماشا

 خردادی برای تو

 خردادی که خیره می شود

 کشدسیگار می

 وسدب می

 کندو آنقدر مست می

 ماند از تابستان تنمکه جا می

 
 وپنج خردادامروز، بیست

 ای آزاد کردمپروانه

 امخانهاز حصر 

 و ماه را

 نان و عروسکی دادم

 
 ات، انقالب الزم بودبرای آمدن

 کشندهایی که آژیر میو لب

 توجه توجه

 شنویدعالمتی که می

 به خیابان بیا

 امیرآباد 

 جمهوری

 ریان شوع

 هایات، آیهبگذار انگشتان

 زمینی شوند 

 ات، همان ساقه جوانیتن

 شود

 که از دامن سفیدم گذشت 

 
  همانجا

 روی سه قطره خون
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 روی داغی آسفالت

 شوندگلوله ها شلیک می

 اتدر تن

 هابوسه

 94خرداد  25 

 
 

 وتهران تن ت

 
 تو

 تهران بودى

 تو را پوشیدم

 بیدار شدم

 با یک ماه گرفتگى بر گردنم

 آباد افتاده بود پشتیوسف

 هایمانچشم

 تئاتر شهر اما 

 های تو بودلب

 
 برج میالد را آویز گوشم کردی

 دست گذاشتى روى قوس

 گردنم

 ها پایین آمدیماز تپه

 تجریش را رد کردیم 

 هاى سعدآبادتا بلندى

 ش آمد ام کپوست

 نقشه شهر ترک خورد

 دربند پاره شد 

 نافم افتاد بیرون 

 پنهانش کردی پشت سرب 

 ها الی نرده

 
 ها همه ماه زده بودندکاخ

 خالى

 خواب آلود

 آزادى دربست! 

 هایتنها تو بودی و باغ

 سوخته

 ها همه گور بودندتاکسی

 پر از گوشت و عرق 

 
 گفتی از چنارهای بریده 

 ام اختهگردنبدی برایت س

 انگشتانت روى ستون فقراتم 

 لرزید

 ود دستهات همه دروس ب 

 آغشته به بوهای دور

 ترسیدم

 ام پنهانهات را در کیفلب

 کردم 

 تو اما

 از ولیعصر پایین رفتى 

 هاتا ایستگاه راه آهن ران

 ترین جای پام تا جنوب

 
 بادها همه گریه بودند

 هام شور و آشنا با گوش

 و بود فرودگاه کجای ت

 در کدام رگ خلوت

 گیرکه آن همه خاطره زمین 

 شدند؟ 

 2014بهار 
 

 داندماه هم می

 
 برای دختر میدان التحریر و 

 خواهانی که در بهارآزادی 

 عربی، به خزان نشستند 

 
 چشمانت 

 دو چاله هوایی 

 خوردهابروهایت دو ابر سال

 ای سوپ داغ و دهانت کاسه

 که گدایان بهشت را به صف

 کندمی

 هایتدست

 در امتداد جنون خط استوا

 اتبند آبیو سینه

 ساده

 
 ات حاال حجاج به سمت ناف

 دوندهفت بار می

 اتو مالئک، اطراف زهدان

 کنندتمرین مردن می

 
 هار عربی 

 ها را خوردهکباب حنجره

 اش را زدهآروغ
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 های زیرش را در چمدانلباس

 چیندمی

 و آلت تناسلی التحریر 

 های قرمز عکس برای کفش

 کشد.خط ونشان می

 
 اند هایت به خانه باز نگشتهرگ

 نگرانم

 وسف پیامبر هر صبح از چاه 

 آیدبیرون می

 ها را در آغوششک سوره

 کشدمی

 و به دنبال رد دامنت

 جراحت آسفالت را لیس

 زندمی

 
 به خدا هم زنگ دنبالتبه 

 ام زده

 گوید سرش شلوغ استمی

 کند ها را آرشیو میدارد پوتین

 های مقدسپوتین

 و پاهای سربازی را

 هایت را قرون وسطیکه پستان

 نامید

 
 بینندگان عزیز!

 های خود دستلطفا به گیرنده

 نزنید

 شوددستتان خونی می

 
 وقتی پیراهنت پاره شد

 ایستادنیل به نماز 

 دانداه هم میحاال م

 های تو آبی است. که سینه

 
 2011بیستم دسامبر 

 

 هایی را خودم حذف کردم:از شعر زیر پاراگراف

 صندلی خالی 

 
 های گندممانند گل

 که آفرودیت

 گذاردبر گور سرباز گمنام می

 گیری دو هزارهجفتهنگام 

 
 سروی که به ناگاه  مانند

 می روید

 یبردامن سیاه زیباترین بیوه

 شهر

 های صامتهنگام عبور واگن

 
 مانند خیال خام دریدن بکارت

 عروس

 که می چرخد

 میان شرمگاه ذهن مهمانان 

 هایدر طبق چرب کبک

 سربریده

 
 گذرممن از تو نمی

 
 مانند شرابی کهن محبوس در

 اعماق زمین

 نور مانند بازی موج با تن

 نوشمای خیس میتو را در کتیبه

 چنان که باد  

 عاج ساق دختر منتظر را 

 در ایستگاه مترو 

 
 خواب شاعر

 ناامیدانه

 فرو می ریزد از پنجره 

 
 من

 تو را

 لبالب از فرامینی مست

 میهمان میز شامی خواهم کرد 

 امکه روی شکم خورشید چیده

 های خیابانیمیان شورش

 میان رهایی دو کلمه

 معنای صداهایوعطش بی

 دور

 در دوسوی خط تلفن

 نشیندکه تنها با خون فرو می

 
 امآروزی آزادی را رها کرده

 های تهرانبرای کوچه

 و اعتصابیون اوین را 
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 که نبش دست راستم جا خوش

 کرده بودند 

 جام شوکران روی میز شام

 منتظر تراژدی است 

 ومن

 از تو ناتمام،  

 های خالی را صندلی

 شمارم می

 
 دیگرحتی به لورکا هم فکر

 کنمنمی

 ای که به خاک افتادو لحظه

 من از خاک ماه

 حامله ام ... 

 
 2011تا اولین روز از ماه جوالی بی

 ی همین انسوریش رو بفرست. و همچنینن متنتای عزیز. لطف که بی

 2019مه  31تا ملکوتی بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سانسور-شبنم میری  
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 رجم مت فرشته مولوی/ نویسنده، 

 
 

 * سانسور به نویسنده چه کرد!
)مرداد  مهرنامه 30ی این نوشته در شماره یادداشت:

 درآمده است. سانسور قضا و قدری«»  ( زیر عنوان1392

بایست نام من ـ به عنوان یکی از دو میاولین کتابی که 

ی اهلل با دلهرهمترجم ـ روی آن بیاید، از همان ب بسم 

در خودسانسوریِ مترجمانه بود: سانسور شروع شد. چاره 

»ملکه«ی کتاب »خاتون« شد و نام مترجمان مستعار، 

درآید.  1354)اثرِ »س. مارشاک«( در  «دوازده ماه» تا

هایی به گمان خودم »کبریت داستانآخرین کتاب ـ 

همین « خاکستری زرد ـ»  ای به نامخطر« در مجموعه بی

خراش سانسوری ( درآمد، با چند 1392یکی دو ماه پیش )

ی وار، در کنار پیشینه ی شخصی نمونهناقابل. این تجربه

تاریخی، حکایت از آن دارد که سانسور دولتی کتاب دردی 

رسد، اما، به عهد ناصری می مزمن است. دردی که سرش

تر و استوار بر تحکم و تحمیل از اش در فرهنگی قدیمریشه 

ر است. در پوشی و پرهیز از سوی دیگسو و پردهیک 

اش حکم »باید و نباید« حاکمان بر فرهنگی که در هر الیه

کند، »چه بخوانیم و چه ی محکومان سنگینی میگرده

 اشد.تواند اختیاری بنخوانیم« نمی

در نگاهی به سانسور کتاب در سی سال گذشته، آن ویژگی 

آید، »قضا و قدری« بودن تر به چشم میترو پیشکه بیش

ی ه از همان سِر خط دستگاه سانسور از دندهماجراست. گرچ

 ای فراگیر و خط ی پهلوی زد به دندهسیاست در دوره

سته قرمزها روشن شد، اما تکلیف حیات و ممات یک کتاب ب

ای به این است که کتابِ کی از سوی کدام ناشر در چه دوره

ی به دست چه جور »ممیزی« بیفتد. سانسور کتاب در دوره

ی ممنوع، کتاب یک دنده رفتن به حکم »نویسندهپهلوی با  

ی کانون نویسندگان ی ممنوع« رسید و با بیانیهممنوع، واژه

رمان آسمانی چون فرو شد. حاال هرچند حکم کلی همروبه

ای و رفِت این و آمدِ الیتغیر است، هم افت و خیزهای دوره

ی آن بیش از اندازه است، هم سرِ آخر عاقبت کتاب بر پایه

تفسیر و تعبیر »ممیز« از احکام و بنا به حال و روز خودش 

شود. این یعنی که هر کتاب با ورد »یا نصیب و رقم زده می

د تا آیا به گلش برسد یا شوی گلخن مییا قسمت« روانه

شب« و نرسد. سه داستان »کالغ هندی«، »طبل نیمه

« پری آفتابی» یدر مجموعه  1370در  »ایستگاه زرد«

ها سگ » یدر مجموعه  1388نخورده درآمدند؛ اما در  تدس

 گرفتار زَنِش و بُرِش شدند. ها«و آدم

نبود در وانفسای تحکمی بود و نبود، کتاب هم مثل بود و 

کاری بر شود. در یک طرف ندانمها قضا و قدری میآدم

چربد، در طرف دیگر ترفندهایی تدبیر و رابطه بر ضابطه می

شود. وقتی کار نویسنده و مترجم کار ایج میزنی رمثل چانه

صدا شدن در یک آید، فکر همای به حساب نمیحرفه 

ی و رسد. در عوض باندبازی صنفی به جایی نمیاتحادیه

گیرد. به جای کوشش های زیرجلکی رونق میفوت و فن

جمعی برای یافتن یک استراتژی کارساز در مقابله با 

و روش خودش و بسته به   سانسور، هر کس بنا به منش

کند: اگر اوضاع و احوال، فکری به حال خودش و کتابش می

نخواهد خودسانسوری کند و نخواهد تن به زخم وخراش 

کند، یا در بیرون یا نوشته را بیات می سانسور بدهد،

 اندازد.آورد، یا به دریای فضای مجازی میدرمی

سانسورگریز  ایهای پیش، حاال اگر نویسندهبرخالف سال

بخواهد تنها به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب ـ 

ای بیاید. با تواند چارهدرآوردن کتابش ـ باشد، راحت می

یف و بخشیدن عطای انتشار کتاب در تالگذشتن از خیر حق

شود به چاپ اندک کتاب در مام میهن به لقای آن، می

و به دریای   بیرون رضایت داد و یا به »ایکتاب« سپرده بشود

ی ها چارهاینترنت دل خوش کرد. روشن است که این راه

ناچار است. دلخواه این است که هر کتابی به هر زبانی که 

های خود هل آن زبان هستند، خوانندههست، در هر جا که ا

را بیابد. به بیان دیگر جای درست کتاب فارسی یک 

تاجیکستان  ی ایرانی اول در ایران و افغانستان ونویسنده

گشوده شده، های تازهاست و بعد در جاهای دیگر دنیا. اما راه

دهند ویژه راه »ایکتاب« یا کتاب کامپیوتری، نشان میو به
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دیگر نیت اصلی سانسورخواهان را برآورده  که سانسور

بند یک تواند مثل گذشته راهکند. سانسور دیگر نمینمی

مثل گذشته و روز به روز چنان تواند همکتاب بشود، اما می

های فرهنگی مملکتی را سست کند، بیش از پیش هم پایه

هم به تن پردرد صنعت نشر زخم بزند تا این بخش از اقتصاد 

 زده را هم از کار بیندازد.و بحران ناتوان 

)یادداشت: آنچه در این نوشته آمده را خیال داشتم 

ه ، ب13۸۸خیلی پیش، پس از درآمدن کتاب در سال 

روی کاغذ بیاورم. نشد؛ تا این که وبگاه 

ی سانسور افتاد و »دوشنبه« به فکر پرونده خوب

ی زیر در آن پرونده درآمد. در آنجا اما، در نوشته

های نقل شده ی من روشن نیست که در تکهنوشته

سانسورچی زده   تیغ  کدام واژه یا عبارت یا جمله به

 شده.( 

سنده و ناشر خواهان نبودن کند که نویعقل سلیم حکم می

شدنِ سانسور باشند. با این حکم، استراتژی  یا نابوده

تواند جز براندازی باشد. برانداختن سانسور اما کار نمی

ست. پس تا وقتی ای جمعیست که در گروی ارادهتانیکارس

صدایی نیست، هرکس خودش تکلیفش را که خبری از هم

ی که تاکتیکِ برخورد کند. این یعنبا سانسور روشن می

تواند حکم بدهد که این تاکتیک ست و کسی نمیفردی

همیشه درست است و آن تاکتیک همیشه نادرست. هرکس، 

ی دش از حال و هوای روز و هم بر پایههم به فراخور برآور

موقعیت و منش و روش شخصی خودش، برای هر یک از 

: داستانی گیردیکی از چند راه ممکن را پیش می هایش  کار

نویسد که سانسورخور نداشته باشد؛ داستان را جوری می

پیچاند که جا برای زند یا میخودش با قلم خودش می

گذارد توی کشوی ان را میسانسور باقی نگذارد؛ داست

میزش و عطای خانم یا آقای نویسنده شدن را به لقایش 

ز کند و ابخشد؛ داستان را بیرون از مرزپرگهر چاپ میمی

گذرد؛ داستان را با دست و دل خیر خواننده داشتن می

سپرد و اگر ردی نگرفت، تن به درد لرزان به سانسور می

دهد؛ دل به حیه میزنی یا داغ حذف یا زخم اصالچانه

بندد واز پریدن ست ـ میایایکتاب و اینترنت ـ که راه تازه

 پرهیزد.در گود و رویارویی با سانسور می

سال پس   18ـ یعنی    1388که در   «هاها و آدمسگ » کتاب

داستان من در از چاپ نخستین رمان و نخستین مجموعه

را به  ـ درآمد، در یادداشت کوتاهش توجه خواننده1370

ی خواند. گسترهزمان نوشته شدن ده داستان کتاب فرامی

است و یادداشت هم  1375تا  1360ها از زمانی داستان

سال دیرتر از  13د. این یعنی که کتاب را دار 1386تاریخ 

ی اش را، کم و بیش، خوانندهوقتش به دنیا آمده. چرایی

نویسنده   75  تواند دریابد. در دوروبر سالاهلِ بخیه خود می

چنان امیدوار به ظهور سانسورشکن ـ از میان ـ شاید هم

برده در باال تاکتیک قهرآلود یا مقاومت های نامتاکتیک

گزیند و از ترس گزند سانسور دستنویس ا برمیکنش ربی

پوشاند. با گذر های کاغذی دیگر میوپرترا البالی خرت

د که بخت برخی شوزمان و نومیدی از ظهور عاقبت برآن می

قدر ها را در میدان سانسور بیازماید. اما سانسور چه از داستان 

 و چگونه این کتاب را به تیغ خود »نواخته« است؟ 

ی یازده ای که به ناشر سپرده شد، دربردارندهه مجموع 

، را  «بانو بی سگ ملوس» داستان بود و نام آخرین داستان،

ر دریای اینترنت بر خود داشت. این آخرین داستان که د

شناور بود و هست، درجا و یکسره گردن زده شد. به ناگزیر 

 مانده، تنها چهارعنوانِ کتاب دیگر شد. از ده داستان باقی

های شش داستان دیگر، بی خوری داستان تیغ نخورد. تیغ

آید تا شاید به کار پژوهشگران شرح و تفسیر در زیر می

میدوار است که کسانی که چنین اآینده بیاید. نویسنده هم

اند و دارند، این نوشته را ببینند و بخوانند و کتاب را خریده

یرند. این گردانی و دفع سانسور را برعهده بگزحمت درست 

آید )به رنگِ قرمز( چه در زیر میست که آننیز گفتنی

 هاست:زنیهای نهایی و پس از چانهخوری تیغ

پری » داستانوعه)که در مجم داستان »کالغ هندی«

  بی زخم سانسور درآمد( 1370در  آفتابی«

 :7، سطر15ص. 

مرد تنها کند. سنگینی نگاه غمزده »...ناباور نگاهم می

گویم من هم همین را و در دل می بندمچشم می مانده

اما، فردا لخت و سنگین،  خواهم، همین نادیدن فردا را.می

 کنج دلم جا خوش کرده است...«

 :7، سطر16ص. 

 جز همدردی است! همخوابگی  گوید مگرمی
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 :17، سطر16ص. 

)به شوهرم    جا بود که فهمیدم دیگرپرسد همانبا خنده می

 شته شد( را دوست ندارم.جایش »او« گذا

پری  » داستان)که در مجموعه  داستان »طبل نیمه شب«

  بی زخم سانسور درآمد( 1370در  آفتابی«

 : 5، سطر 20ص. 

 ، باید آسوده باشد.از تمکین امشب، شب فراغت

 :8، سطر 20ص. 

یا   دهد؛شور و عشق تن میهایی که بیشبزند؛  کسالت می

هایی که...شب

 :14، سطر 21ص. 

 دردبارند. دغلکار و  بسته قیدیهردو 

 :10، سطر 23ص. 

کوس رسوایی ناگزیر زنی را بر سر بام و  زدند.... جار می

ها زدند که دیگر عاشق شوهرش نبود؛ زنی که شبکوچه می

دید، نام و نشان را میهای بیدر کنار شوهرش خواب غریبه 

ربراه را و روزها هراسان و شرمزده نقاب همسری عفیف و س

های فریب را از تن ها انگار همه پردهزد. طبلبه صورت می 

 کندند.و جانش می

پری  » داستان)که در مجموعه  داستان »ایستگاه زرد«

  بی زخم سانسور درآمد( 1370در  آفتابی«

 :1، سطر 31ص. 

 ترسد.«می مثلِ سگ  »از آقا

 :6، سطر 31ص. 

اند، گوشش خواندهطور که توی  که جدش، آن  »بگذار بفهمد

 )به جایش »من هیوال نیستم.« گذاشته شد.(هیوال نیست. 

 :3، سطر 44ص. 

 و... های سفت و درشت و کفلی خودنما؛و پستانپهن، 

 :4، پس از سطر 47ص. 

 »... شاید عسر و حرج...«

 عسر و حرج دیگر یعنی چه؟

چنگ و دندان خود یعنی دیوانگی؛ یعنی خودکشی؛ یعنی به  

 ن.را درید

 :8، سطر 52ص. 

توانی از آن ست که تا قیامت میگاوی وطن چیست؟

 اسکناس بدوشی؛ اگر البته موی دماغت نشوند.

 داستان »وهن«

 :11، سطر 70ص. 

 .«ی خالهاعصبانی جواب داد: »با سوسک

 :14، سطر 70ص. 

)به جایش »چیزی« گذاشته شد(  نوار بهداشتی دست زنی

 دید.

 :17، سطر 70ص. 

ایستاده  نوار بهداشتی در دست ایدوق پسربچهصف صن

 بود.

 :19، سطر 70ص. 

)به جایش »از این چیزها«  نوار  ها هم»مگر پسربچه

 خواهند؟«گذاشته شد( می

 :3، سطر 71ص. 

 برای... چادرانسیاه  جماعت

 داستان »خداداد خوش است« 

 :21، سطر 102ص. 

)به جایش »بیچاره« گذاشته شد( مشهدی  روح 

  شاد، تبیمج

 :22، سطر 102ص. 

 تا شیر تو شیر شد، اول انقالب 

 ها«ها و آدمداستان »سگ 

 :8، پس از سطر 112ص. 

 »حاال چرا اسمش پهلوی شده؟« 

قجرها که انگار جز  »این هم خودش حتماً حکمتی دارد.

 «اند...نداشته تنبان سترعورت دیگری 

 :17، سطر 112ص. 

و توک رهگذری هم که تک  »خب کوچه که خلوت بوده و

اند، اول صبحی حال و حوصله امر به از کنارش گذشته 

از بچه تازه زبان باز کرده هم انتظاری  .اندمعروف را نداشته

 رود.«نمی

 افتد، تازه آن همکه چشمش به ماشین گشت می »دم بازار

 «…شود که با ایما و اشاره این و آن، شستش خبردار می

 ای.« بود، نه پارچه »کیف خریدش پالستیکی

 «…افتد»ته کیف چشمش به شورت بچه می

 آورد.«»نه بابا، از پای بچه درمی
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»جز این که شورت را به سرش بکشد، چیزی به عقلش 

 رسد.«نمی

قضیه  گذرد ومیکه خطر از بیخ گوشش  »بعله... بعد

به صرافت خاصیت آن شود، دار میدار ماجرای خنده گریه

 «افتد.می

اال اگر شورت شورت پهلوی نبود و دو تا پاچه »خب ح

 داشت، عسس بیا من را بگیر نبود؟«

تواند دفع بال کند، اما »قبول که شورت ناقابل پهلوی می

با هم پیت نفت و کبریتی که وسط خیابان ستر و مستور را  

 سوزاند، چه حکمتی دارد؟«می

 کند،»معلوم است دیگر. هم زن به تنگ آمده را خالص می

 رساند.«ها را به خوراک چرب و نرم میهم خبرچین

 

 
نویسنده با عنوانِ »مشت خاکستر  ی اینترنتیاز صفحه این متن)*

 ی وی برداشته شده است، به این آدرس:ی دوم(« با اجازه)دوره
ress.com/author/fmolavi/https://fmolavifa.wordp)  

میری شبنم، سانسور  

https://fmolavifa.wordpress.com/author/fmolavi/


 13  شماره                             ت و فرهنگ آوای تبعید بر گستره ادبیا
 

97 

 

 

 نگارروزنامه کاووسی/ نویسنده، هادی کی 

 

 آسانسوری به طبقات زیرین

برخی عبارات در کودکیم دارای تصویر مختص به خود  

شنیدمش یاد ها بود. وقتی میبودند. سانسور یکی از این

افتادم. آسانسوری که بعدها فهمیدم به جای آسانسور می

برد. نزدیک به سی را به طبقات زیرین می باال ماطبقات 

سال بعد بود که واقعًا این آسانسور بر من ظاهر شد و 

ی مصوب فرهنگستان برد و برخالف واژهفهمیدم او باال نمی

بر در بر است. این پایینخوانندش یک پایینکه باالبر می

ا شود. من اممیان نویسندگان عمدتاً با داستان شناخته می

ای نامهسفر شدم. آن زمان در هفته نگاری همدر روزنامه  با او

ی کوچکی که نوشتم. نشریهمحلی در بندرعباس مطلب می

ی فرهنگ و مصائب اجتماع را داشت مدیرمسئولش دغدغه

کرد برای واگشایی رمز و رازهای و خالصه سرش درد می

 اش در مدیریت غلط وها که ریشهچیستی این نابسامانی

جات بود. نوشتن از این سرچشمه و مد نهادها و ادارهناکارآ

هایش مصائب خودش را داشت. مثاًل از نبود کاستی

نوشتی و از هزار جا زنگ زده آبسردکن در سطح شهر می

شد که بدبینی را تمام کنید وگرنه آگهی را قطع می

کردند که نوشتی تهدید میکنیم. از کمبود برق میمی

آگهی. از قطع کنید وگرنه آگهی بی را تمامبینی سیاه

کردند نوشتی و منافق خطابت میدرختان »گل ابریشم« می

کردند. چطور؟ بدون درد و و تهدید به تعطیلی روزنامه می

کردند و خونریزی. آگهی که ستون روزنامه بود را قطع می

شد. عمده درآمد نشریه از راه درج آگهی روزنامه تعطیل می

ستگی به آگهی دولتی سبب شده بود که اغلب این واببود و  

نشریات کج دار و مریز رفتار کنند تا گربه شاخشان نزند. 

نگاری در شهرستانی مرزی است این هم از مصائب روزنامه

شدی دائم به طبقات زیرین که آسانسوری که سوارش می

بُردت. خطوط قرمز از مسائل سیاسی تقلیل داده شده می

ها و قطعی برق و کمبود آب و مرگ دلفینبسردکن  بود به آ

کشید. در و گرانی تخم مرغ! کار اصالً به مطلب سیاسی نمی

مواجه با این آسانسور و برای گریز از آن تنها راهی که به 

هایی بود که هنوز خط رسید پیدا کردن سوژهذهن می

و  پریدم روی دوچرخه قرمزشان اعالم نشده بود. می

ای از مصائبی چه و خیابان تا چیزهای تازهتوی کو  افتادممی

که مردم با آن دست به گریبان بودند پیدا کنم. سوار بر 

جوید کوچه آدم را می دوچرخه در حالیکه شرجی خرخره

به کوچه و محله به محله رکاب می زدم تا سوژه را بیابم. 

شود، های شبانه که امروزه کار میدانی نامیده میاین پرسه

برای من شکار سوژه نام داشت و هیچ فکر  آن زمان

اش شوم و دهان تاریک کردم روزی خودم سوژهنمی

 آسانسور مرا ببلعد.

هایی که با دوچرخه نوار ساحلی را گرفته یکی از آن شب

زدم ناگهان زمین دهان باز کرد بودم و به سرعت رکاب می

ارنجی و مرا در خود بلعید. یک آن همه چیز سیاه شد و ن

ای در بلوار  د و سرخ شد و من وارد حفره شدم. چالهش

ام را در خود ساحلی دهان باز کرده بود و مرا و دوچرخه

کردم و طعم شور خون کشیده بود. دستم را حس نمی

دومین چیزی بود که مرا به خود آورد. سومین چیز سه نفر  

به بودند که سوار بر موتور باالی گود ایستادند و با تعجب 

کنی؟ انگار چاله چیز جا چه میگاه کردند و گفتند آنمن ن

عجیبی نبود و حضور من در آن باعث تعجب شده بود. به 

سختی بلند شدم و دوچرخه و خودم را باال کشیدم و بعد 

کردم لنگان تا خانه رفتم. در راه هیچ به این فکر نمیلنگ

نها که این بار سوژه خودش مرا به درون خود کشیده، ت

خواستم صبح فرا برسد و به شهرداری تلفن کنم و بپرسم می

ترین محل شهر چه ای به این بزرگی در تفریحیچاله

کند. فردایش با دستی ورم کرده و صورتی خراشیده به می

ای دفتر روزنامه رفتم و به شهرداری تلفن کردم. یک شماره

 تی. کسیگفبود که پیشنهادات و انتقادات را باید به آن می
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کرد لفظ قلم که پشت خط آمد دختری بود که سعی می

ی شما حرف بزند. گفت بفرمایید. گفتم من دیشب در چاله

کنم و مزاحم هستم. افتادم خانوم. فکر کرد دارم مسخره می

آخر چه کسی مزاحم تلفن انتقادات و پیشنهادات شهرداری  

ی را شود. خواست قطع کند که گفتم خانم! بلوار ساحلمی

ای بزرگ در بلوار اید؟ گفت امرتان چیست؟ گفتم چالهدهدی

ساحلی دهان باز کرده. زمین نشست کرده یا هر چه. مردم 

ممکن است بیفتند توش. گفت چاله؟ طوری گفت چاله که  

شنید. گفتم بله چاله. بار بود که نامش را میانگار برای اولین

م ست، مردگفت چکارش کنیم؟ گفتم خانم آنجا تاریک ا

 افتند. گفت حاال که کسی نیفتاده.توش می

 ـ خانوم من افتادم درش. دیشب.

 خواهید.«دانم شما چه میسکوت شد. گفت: » آقا من نمی

کند با کله افتادم توی چاله. گفتم: » خانم تمام بدنم درد می

من خبرنگارم! اگر رسیدگی نکنید مطلب را توی روزنامه 

 نویسم.«می

ه شنید گفت منتظر بمانید یک لحظه. بعد مه را کاسم روزنا

گوید شنیدم که به یکی گفت یک نفر افتاده توی چاله. می

خبرنگار است. آن یکی هم گوشی را گرفت و دوباره همان 

چیزهایی را گفتم که این یکی گفته بود و تنها تهش اضافه 

کرد که شما باید با روابط عمومی تماس بگیرید و ما فقط 

 ا و مشکالت اداری هستیم.هپاسخ مسئول

 و قطع کرد.

بند بندی به صفحهمطلب را نوشتم و در لحظات آخر صفحه 

 ای جایش داد.رساندم و او هم با غرغر یک گوشه

های تابستان در عنوانش بود »اگر شبی از شب

 ای« سیاهچاله

فردای آن روز بود که مدیر مسئول مرا خواست و گفت چه 

شهرداری شکایت کرده؟  ده؟ گفتکردی؟ گفتم چه ش

گفتم برای چه؟ هزار و یک چیز به ذهنم رسید. از آبسردکُن 

گرفته تا قطع درختان و گزارش درگیری در شورای شهر و 

توانست به ذهنم برسد. اینها. چاله آخرین چیزی بود که می

ای نبود که بشود کتمانش کرد. مسائل دیگر نامرئی مسئله 

ن. همیشه آماری بود که ثابت آبسردک بودند. مثالً کمبود

کرد آبسردکن در سطح شهر زیاد هم هست. اما چرا دیده می

جات ها و ادارهلب وارد بانکشدند و مردم تشنهنمی

کردند مشخص شدند و برای حراست مزاحمت ایجاد میمی

نبود! هنوز دوران آب معدنی هم آغاز نشده بود و این بطری 

شد و اصالً کسی به آن سوب میشفاف کاالیی لوکس مح

 کرد. فکر هم نمی

به خانم مدیرمسئول گفتم که نگران نباشید این یکی 

هویداست و چیزی نیست که قابل کتمان باشد. گفت 

مطمئنی؟ گفتم مطمئن. چاله آنجاست و اگر الزم بود 

 گویم عکاس روزنامه عکسش را بگیرد.می

زدند. عمومی زنگ روابطهنوز ساعتی نگذشته بود که از 

دار روزنامه بود. کسی که پشت خط بود از شاکیان سابقه

کرد که عمومی شهرداری، که مدام تهدید میمسئول روابط 

اگر یکبار دیگر از کمبودها بنویسی خواب آگهی را باید 

ببینی. گفتم حاال گذر پوست به دباغ خانه افتاده. صدایش 

آن مطلب که »عزیزم نباید روی بلندگو بود. با خنده گفت 

شود.« گفتم چاله داشت کردی برایت بد میرا چاپ می

 گرفت. گفت: »چاله؟ کدام چاله؟«زندگیم را از من می

خواهم بگویم که سریع مطلب را گرفتم. حاال زمان نمی

زیادی گذشته و خاطرات معمولن در گذشت زمان 

تی پس شوند. با اینحال یادم است که مدگسیخته میلگام

 د که شستم خبردار شد باید خبرهایی باشد.از تلفن بو

دربست گرفتم و خودم را به محل رساندم. چاله نبود. ُپرش 

کرده بودند و رویش را هم مقداری خاک رس ریخته بودند 

 تا آسفالت قدیمی به نظر برسد. 

ای که حاال دیگر حفره نبود و مانند نشستم باالی حفره

گویی تمام آن  گذاشتم و خندیدم.گوری انگشت بر آن 

 ماجرا خوابی بود که بر من گذشته بود.
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 شهیدی/ نویسنده آسیه نظام

 

 حذفِ تاریخ اجتماعی 

داستان اول بنده، موارد سانسور بسیار کم در دو مجموعه

بود در حد چند کلمه. مثال در مجموعه داستان »تمساح 

بودایی نیوزیلندی محبوب من« اصالحیه آمد که: »یک 

تغییر کند به یک صندوق نوشیدنی! و  واکر« صندوق جانی

یا کلماتی احمقانه مثل »شاشیدن« که باید به ادرار تغییر 

کرد. )بیشتر موارد سانسور مربوط به اولین داستان پیدا می

حال شد که پدرش در  مجموعه بود که از زبان زنی بیان می

مرگ است؛ پدری که در رژیم پهلوی چهل سال فرماندار 

ت. حاال زن با دیدن مراسم مرگ و خاکسپاری پدر بوده اس

آورد و از طریق تداعی تصاویر، خاطرات گذشته را به یاد می

زبان داستانی آن در هنگام یادآوری گذشته زبانی کودکانه 

ات، حالت میشود.( بنابراین هر گونه تغییری در انتخاب کلم

زد که خب آقایان اهمیت هم مییا مود داستانی را به

 دادند.مین

 

های صبحگاهی« هم در مجموعه داستان دوم »عادت

سانسور در حد چند جمله بود. مثال دست دختر در دست 

گذشت و مربوط آمد. )داستان در کردستان میپسر نباید می

نس به مرز ها برای رد کردن جبه سربازی بود که از محلی

سد که رگرفت و اما باج گرفتن او به جایی میعراق، باج می

 خواهد.(ها را میدختر یکی از محلی

 

و اما رمان بنده با عنوان »دوران چرخ« مشمول سانسور  

تری شد که سه صفحه از موارد سانسور را که ناشر بیش

ها را تغییر دادم، برایم فرستاد و من با خشم و شرمساری آن 

 فرستم.دمتتان میخ

گاه قا هیچهای بنده مطلضمنا الزم به ذکر است که نوشته 

اند. سیاسی و یا توهین به مقدسات نداشته موارد اروتیک یا

های اجتماعی و تاریخی دوران جوانی و یا صرفا بخش

ام. اما گویا همین موارد هم آقایان کودکی را بازنمایی کرده

خشی از تاریخ اجتماعی ما آید و مایل اند برا خوش نمی

تتان عرض بطور کلی حذف شود. و باز هم ضمنا خدم

انگیز است که مواردی که در کنم که برایم حیرتمی

ها و در داستان شده است، سانسور های بندهداستان

خیلی  طلب،های نویسندگان »خودی« و حتی اصالحرمان

فرضا اش به راحتی آمده و اصال حذف هم نشده. یک نمونه

خرم است که به راحتی رمان »سرخ سیاه« مهدی یزدانی

اشاه و خیابان پهلوی و غیره را آورده. سوال اسم رض

ها در دو سه کتاب بنده سانسور جاست که چرا همین ناماین

شده؟ و چرا ناشران کارهای بنده و امثال بنده را به سختی 

ها نپذیرند و حاضر نیستند هیچ نقد و تبلیغی برای آمی

 نویسیم؟بشود؟ مایی که در این شرایط داریم می



 13  شماره                             ت و فرهنگ آوای تبعید بر گستره ادبیا
 

100 

 



 13  شماره                             ت و فرهنگ آوای تبعید بر گستره ادبیا
 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13  شماره                             ت و فرهنگ آوای تبعید بر گستره ادبیا
 

102 

 

 آذر/ نویسنده، مترجمحسین نوش 

 

 همسفرگی به جای همخوابی

در سی سال گذشته با نویسندگان و ناشران بسیاری آشنا 

ها اما حتی سعادت آشنایی با یک ام. در همه این سالشده

کارمند اداره کتاب در وزارت ارشاد اسالمی دست نداده 

من در حد تابلویی است. به همین سبب وزارت ارشاد در نظر  

ی های داخلهای فرهنگی در رسانهاست که حتماً در گزارش 

خانه در دانم ساختمان این وزارت اید. من حتی نمیدیده

 کدام خیابان تهران قرار دارد. 

ای به کالً هیچ عالقه و انگیزه 1385تا سال  1369از سال 

ای  تجربه 86انتشار کتاب در ایران نداشتم. برای همین تا 

هم از سانسور ندارم. در آن سال خجسته نقاط عطفی در 

های دیگری ام به راهیدا شد و زندگیزندگی شخصی من پ 

ها« را بر آن افتاد و حاصل آن رمانی شد که نام »سفرکرده

نهادم. به رفیقی سپردم که به »نشر نی« بدهد. نزدیک به 

یک سال این رفیق ما کتاب را معطل گذاشت تا اینکه 

هایی به »نشر نی« رسید و ناشر هم رانجام با پیگیریس

تاب فرستاد. یک سال گذشت، از مجوز کتاب را به اداره ک

خبری نشد. تصور کردم ممکن است با نام من مشکل داشته 

باشند. دوستان توصیه کردند، کتابی ترجمه کنم که اوضاع 

 به دستم بیاید. دقت کردم اثری انتخاب کنم که مطلقاً و با

هیچ منطقی به سانسور نخورد و ناگزیر نباشم در امانت 

« »کورمک مک کارتی« چنین رمانی خیانت کنم. »جاده

است. ترجمه کردم و به انتشارات مروارید سپردم. بیش و 

کم همزمان پاسخ اداره کتاب بعد از دو سال رسید. در 

هیچ هایی بدون نشان وزارت ارشاد اسالمی و بیسربرگ

گفتند و ممیز در تصور نسورچی که به او ممیز میاثری از سا

ریشی باال، با سری کوچک و تهاهمن همواره مردی بود کوت

و حد متعارفی از نیاز به تسلط بر دیگری. کلمات و جمالت 

ای »مورددار« ها« به طرز ابلهانه»مورددار« »سفرکرده 

تشخیص داده شده بود: فصل هفتم رمان را که سر سفره 

ها کشیافتد، آش و الش کرده بودند. تریاکتفاق میقمار ا

را به استفاده از »مورفین« تخفیف  و بساط منقل و وافور

پذیر کرده بودند، لکاته و سلیطه و پتیاره را هم داده و تحمل

خواهانه دو شخصیت قلم گرفته بودند. رابطه همجنس

. داستان هم تخفیف پیدا کرده بود به رابطه دوستانه دو زن

باقی یادم نیست. اما آن حذفیات هم بیش و کم در همین 

شد برطرف کرد و با خیال سر قلم می حد بود. با چرخش

آسوده سر بر بالش گذاشت که ادبیات معاصر ایران از یک 

 اثر درخشان محروم نمانده است. 

کارتی هم که یک سالی پشت در اداره رمان »جاده« مک

 همزمان مجوز گرفت اما با این کتاب معطل مانده بود تقریباً

ه دیگری منتشر توضیح که قبل از آن، همان رمان با ترجم

شد. من »جاده« را همان موقع که پولیترز گرفت، در کمتر 

از دو هفته ترجمه کردم. تقریبًا یقین دارم که به قول 

آخوندها »فضل تقدم« با ترجمه من بود. اما نه مرجعی 

نه راهی بود برای اثبات این وجود داشت برای شکایت و 

ه شخصی  فرضیه که مسئول سانسور ممکن است رمان را ب

از آشنایانش سپرده باشد که بر همان اساس، با »اندکی 

تلخیص« جلوتر به نام خود درآورد که کیهان شریعتمداری 

هم همان ترجمه مجعول و دزدیده شده و به تاراج رفته را 

دهد. ضرورتی وجود نداشت مینای تبلیغ برای مهدویت قرار  

کارتی . مکبرای کند و کاو بیشتر. رمان را من ننوشته بودم

التحریرم را گرفتم و معلوم شد که در نوشته بود. من حق 

 توانم کتاب منتشر کنم. ایران می

»براتیگان« در آن زمان بازار داشت. ترجمه آثارش هم برای 

داشت. یعنی حوصله، زحمتی نام و کممن که اصوالً عجول

قرار نبود به اصطالح حمالی نثر مردم را کنم. پس آستین 

زدم و »پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد« را  باال

اقبال بود و به سانسور ترجمه کردم و به ناشر سپردم. خوش

 هم نخورد.
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بیش و کم همزمان رمانی هم از من به لطف آقای مجید 

یک شماره نشریه بررسی روشنگر که عمر او دراز باد در 

ارات کتاب در آمریکا منتشر شد. همان را سپردم به انتش

 کم و کاست، منتشر شد.مروارید که آن هم بی

»یک زن بدبخت« را ترجمه کردم. آن هم به سانسور نخورد  

اقبال شد. دیگر داشتم کامالً تابلوی وزارت ارشاد و خوش

کتاب هم که از  کردم. کارمند ادارهاسالمی را فراموش می

 آمد، بهکلماتی مانند لکاته و سلیطه و پتیاره خوشش نمی

احتیاطی کردم و تدریج از ذهنم بیرون شده بود که بی

»هیوالی هاوکالین« براتیگان را دست گرفتم. در بخش اول 

این رمان، قهرمان داستان با دختری که مسخ شده مدام 

حیرت کردم:  شود. پاسخ اداره کتاب که رسیدهمبستر می

ها با هم بازی سانسورچی پیشنهاد داده بود که هر جا که آن

دهند، آن بازی در بستر متداول بین زن و مرد را انجام می

کاسه تبدیل شود به با هم بر سر یک سفره نشستن و هم

ای به ساختمان داستان هم لطمه شدن. عجیب بود که ذره

حتی منطق داستان خورد که  خورد و نه تنها لطمه نمینمی

کرد. فقط یک عیب داشت: دو قهرمان هم ایراد پیدا نمی

استان به جای آنکه مسخ شده باشند و حاال نیازشان به د

باره از کار درآمده بودند. همخوابی باال گرفته باشد، شکم

محال است داستانی را بخوانید که تا این حد 

 .هایش بخواهند با هم غذایی نوش جان کنندشخصیت 

منتشر شد. همان اتفاق   1390»هیوالی هاوکالین« در سال  

جمه قبل از انتشار( که برای »جاده« خجسته )دزدی تر

افتاد، برای این رمان هم اتفاق افتاد. اما من عادت داشتم. 

تألیفم را گرفتم و زحمت چندانی هم مهم هم نبود. من حق

رین متحمل نشدم. اما پشت دستم را داغ کردم: آن سال آخ

باری بود که من در ایران کتابی منتشر کردم. یک رمان 

ای گمنام ترجمه کرده بودم ـ »وظیفه دهدیگر از نویسن

خانوادگی من در انقالب جهانی« ـ که آن را در کشو نهادم 

و هنوز هم در کشوی میز من جای دارد و جایش هم بسیار 

 نیکوست. 
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 قیچی 

 ۷ن ایران« در تاریخِ »کانون نویسندگا بوکیی فیسصفحه

عنوان »قیچی« منتشر کرده است.  زیربخشی تحت 2019نوامبر 

 شود.ی کانون بازنشر میهای زیر با اجازهمتن

 

 »قیچی« نام دیگر سانسور است. 
های نویسندگان، ها و تجربهی »قیچی« خاطرهزیرصفحه 

کند. ناظر و هنرمندان و ناشران از سانسور را ثبت می

»ممیزی«( نباید بود؛ وشِ سانسور )با نام دولتی  متحملِ خام

اش هر چه بیشتر باید گفت و نوشت تا پلشتی و سرکوبگری 

گذارد. عضو کانون آشکار شود. سانسور هیچ کس را رها نمی

ای از سانسور را نویسندگان ایران باشید یا نه هر تجربه

 توانید اینجا به اشتراک بگذارید.می

 در نخستین نوبت »قیچی« از  پنج نویسنده و شاعر،

 اند.تجربیات خود نوشته 

 

 نویسنده  مظاهر شهامت/ شاعر، 
عنوان کتاب شعر و داستانی که من تا اکنون  13ی همه

های مختلف دچار سانسور از نوع ام؛ در دولتچاپ کرده

های آن گاهی در عین اند که مثالحذف و اصالحاتی شده

هم بوده است! البته آور اسفبار بودن، مسخره و خنده

آور بودن آن، همان خندیدن از زور متورم  از خنده منظورم

های سرخ و سیاه آدمی از هوشمندی جنابان ممیز شدن رگ

است! برای مثال در ابتدای رمان »ترسیدن سیال« قسمتی 

های افتد و شخصیتاز داستان در محیط شهری اتفاق می

ز برابر اماکنی بگذرند آن مجبور هستند از کوچه و خیابان و ا

ها، در واقعیت جغرافیای شهری ما پیشوند اسامی آنکه 

ی »شهید« را دارند. ممیز )محترم!( با علم قاطع به کلمه

ها به گذاری مکاناین که نویسنده به این ترتیب مفهوم نام

اسم شهیدان را مسخره کرده است، دستور اصالح )حذف 

بودند. ناچار شدم به ناشر های شهیدان( را صادر کرده نام

ی پیشوند »شهید« هست را حذف کند. بگویم هر کجا کلمه

دارتر از تشخیص جناب ممیز، اقدام عجیب جناب خنده

ناشر بود که بعد از چاپ کتاب معلوم شد: ناشر به همراه 

ی اسامی را هم حذف کرده بود! ی پیشوند شهید، همهکلمه

داستان در حالی  هایحاال شما تشخیص بدهید شخصیت

 رفتند؟ند، از کجای شهر به کجای آن میرفتکه می

 

اند. قیچی و سانسور، مستشارانِ تاریکی 

 کُشتاریکیِ خالقیت 

 فرامرز سدهی/ شاعر 
ست که به جانِ شعر و داستان قیچی، آقامحمدخانِ قاجاری

های شرافتمندِ شعر و کشد به چشمافتاده است. میل می

 شیدایی.

یکی را در ببَرند از  د هزار جان داشته باشند تاکلمات بای

های ناپاکِ قیچی. از میرسلیمِ هیأتِ مؤتلفه بگیر تا دست

مهاجرانیِ اصطالح طلب و همین وزیرِ فرهنگ و نومیدی. 

کلماتِ من از دستِ وزیران )خودشان بیشتر از همه محتاجِ 

ارشادند( یک خوابِ خوش نکرده اند. هر ده کتابی که چاپ 

اند به نامِ نامیِ گری بودهکنجهام گرفتارِ بازجوییِ شردهک

ام ـ »امسال هم نیامده رفتی« ـ طعِم قیچی. از اولین کتاب

ام بود. کتاب 75ام! ساِل ام و نمردهسیانورِ قیچی را چشیده

را به انتشاراتِ دارینوش دادم که آن روزها برو و بیایی 

بود چهار شعر  داشت. از سی و چند شعری که در کتاب

اعدام شد و چند شعری هم دستخوشِ تغییر. مشمول حکمِ  

گفتند. رویشان شان بود که شفاهی میها رسمآن سال

ها را کتبی اعالم کنند. یادم آمد به شد حکِم اعدامِ واژهنمی
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ها ها را هم شفاهی به خانوادهی شصت، اعدامِ آدمدهه

 گفتند. البته بعد از اجرایِ حکم.می

 آقای قیچی!

از پِس پشتِ این همه سالِ ابری خواهد آمد  زیرِ آفتابی که

خانه برخواهی گشت. کت و شلوارِ دامادیِ تو نیز به خیاط 

کلماتِ شریف را بُرش خواهی زد. و مادران، به جای 

 کشند!گیسوبُران و رودم رود، کِل می

 

 قباد آذرآیین/ نویسنده 
 

شارات  بخش حذف شده از رمان »فوران« انت

 ققنوس 
فوران به کشف و استخراج نفت در مسجدسلیمان و رمان 

تبعات اجتماعی ـ سیاسی آن در صد سال پس از این اتفاق 

پردازد؛ در رژیم گذشته، در شرکت نفت، قانونی به نام می

»سالی دو ماه« تصویب شد که به موجب آن تعداد زیادی 

های از کارگران را با پرداخت حقوق دو ماه از سال

کردند؛ در بخشی شرکت نفت، بازخرید میکارکردشان در 

های کتاب که به اصطالح »سالی از رمان، یکی از شخصیت

نویسد و در گفتارش ای به شاه مینامهدو ماه« شده، شکایت

گوید: »خداییش خود شاه، به شخصیت دیگری از کتاب می

از  اش ناجور بودند...« این بخشآدم خوبی بود؛ اطرافیان

گرفت؛ حذف یک صفحه از رمان را دربرمیرمان که حدود 

 شده است.

 

 چیان/ نویسنده ناهید کهنه
 93سانسور و ممیزی نهادینه شده برای انتشار کتاب، سال 

ام با عنوان »تهمینه در راه« را  گریبان مجموعه داستان

سطر از داستان »سفره یک نفره« را که  8گرفت. ممیزان 

که به فضای داستان ن داستان بود؛ بی آ یدر واقع بدنه

بنگرند و برآیند آن را مورد توجه قرار بدهند؛ حذف کردند. 

ها شامل همچنین چند مورد از کلمات سایر داستان

ها رحم نکردند بلکه اصالحیه شد. ممیزان نه تنها به واژه

طرح جلد همین کتاب را به دلیل تصویر زن و نقش سیاهی 

ه امید حذف فرهنگ وع اعالم کردند. باش، ممنبر چهره

 سانسور در چاپ کتاب یا هر محصول فرهنگی دیگر.

 

 روزبه سوهانی/ نویسنده 
اوایل شهریور بود که با خبر شدم مجوز کتاب »تناهی« لغو 

جا مقابل عنوان شده است. پیامی برای ناشر آمده بود و آن

ان اش چندکتاب نوشته شده بود: مغایر ضوابط نشر. راست

ی نقد کتاب را هم لغو تر جلسهن پیشتعجب نکردم؛ چو

کرده بودند. از نهاد امنیتی، شبانه به برگزارکننده زنگ زده 

ی چاپ بودند و گفته بودند نباید برگزار شود! اتفاقًا از لحظه

اش بود. آور بود، مجوز گرفتنچه برایم تعجب شدن کتاب آن

احساس کردم اش بارها پیش آمد که در زمان نوشتن 

کنم؛ به گاه و خودآگاه دارم به موضوع مجوز فکر میناخودآ

کنند؟ آیا الزم ها اصالً امکان چاپ پیدا میاین که آیا این

کنم این همان است جاهایی را تغییر بدهم؟ و حاال گمان می

خواه حکومت است: مثل یک بیماری به  وضعیت دل

که ندازدش؛ اینی نویسنده سرایت کند و از کار بیاندیشه

نسور را درونی کند. من در مورد »تناهی« هیچ بخشی از سا

کتاب را تغییر ندادم و بعد از این هم در مورد هیچ کدام از 

هایم این کار را نخواهم کرد. اعتقاد دارم که من کار نوشته 

ای فکر کردن به دهم: نوشتن بی لحظهخودم را انجام می

هم  شود؛ حکومتسور میماند و چه سانکه چه میاین

کند: ممنوع کردن هر چه که  ماهیت خودش را افشا می

 خواهد ساختار قدرت را بازتولید کند.نمی

 

 مترجم  نویس، ثنا نصاری/ داستان 

ی رمان »ژتون قرمز من« را به ارشاد فرستاده ناشرم ترجمه

ی کوچکی همراه بود. در تمام طول داستان، شامپانزه

زند و پشتک می قضا جایی شامپانزهخانواده است. از 

شود. اش دیده میای ماتحتگردد و لحظهاش برمیدامن

گفتند این قسمت را حذف کنید. تعجب من از این بود که 

ی ممالک اسالمی حیوانات و در های کلیهوحشوقتی در باغ

اند و همان تکه دامن را ها برهنهاین مورد خاص، شامپانزه

نزه در آمریکا باید حدود چرا یک بچه شامپا  اند؛هم نپوشیده

اش را رعایت کند؟ جایی دیگر شخصیت اصلی که شرعی
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ی من و خواهر گوید »رابطه دختری است به نام رزمری می 

ام همیشه ُپر از دغدغه بود« )نقل به مضمون( گفتند 

ای ی »رابطه« حذف شود! گویا برای ممیزان هر رابطه کلمه

 ز »رابطه« است.یادآور نوع خاصی ا

 

 گرِ تئاتر بازی نویس، ریم رازانی/ داستان م
ام در رمان »هنوز هیچکس نیستم« من، شخصیت داستان 

خورد. نگار مسنِ یک روزنامه برمیدر خیابان به روزنامه

اند. مرد ی توقیف شده همکار بودهپیش از آن در یک مجله

به  مسن که اکنون بسیار افسرده و سرخورده است؛ او را

جا در برابر نگاه وی به کند. در آناش دعوت میخانه

اش درآورده شده و یک ی خودکاری که میلهی بدنهوسیله 

کشد. ممیزی ی فلزی کمی تریاک میسنجاق و میله

ها ی آنخواسته بود آن صفحه را به این دلیل که به گفته

دهد« به کلی حذف کنم. چون آن اتفاق »دارد آموزش می

توانستم آن را  وردهای بعدی بود؛ نباید و نمیبرخ سرفصل

ی نگار پیر را در آشپزخانه حذف کنم. به ناچار روزنامه

دربسته محصورکردم و با عالئمی شبیه روشن و خاموش  

رسید تا حدودی اعتیاد کردن گاز و بویی که به مشام می

ام را نشان دادم. این مرد مسن و تأسف شخصیت داستان

های سیمای ملی، حالی بود که در سریالدر  هاسختگیری 

ها نیز گرد کشیدن معتادان منقل و وافور و در گزارش 

 شد.خانمان نشان داده میبی

 

 نویس و مترجم مازیار ناصری/ داستان 
ی نامهدر هفته  92داستانکی به نام »برف« در سال 

همشهری کرمانشاه به قلم اینجانب مازیار ناصری چاپ شد. 

ی از چاپ همین داستانک به دلیل وجود کلمه 98 در سال

»شراب« در متن، جلوگیری به عمل آمد. مسلمًا انتظار 

داشتند که یا قسمت مربوطه را کامالً حذف کنم و یا آن را 

های دیگر تغییر دهد. اما مگر به »آب«، »شربت« و مثال

شود زیر بارِ خودسانسوری و سانسور تحمیلی رفت؟  می

خواهند. داستان و شعرِ اخته ینند و نمیبمی حقیقت را ن

 .خواهندمی

 

مترجم، نویسنده و عضو  محسن حکیمی/ 

 کانون نویسندگان ایران 
همیشه منتظر فرصتی بودم تا به مناسبتی، موردی از 

سانسور در وزارت »فخیمه«ی ارشاد جمهوری اسالمی را 

که برای خودم روی داده است به اطالع دیگران برسانم. 

ی فیسبوک »کانون نویسندگان ایران«  ر صفحهدم ددی

ستون یا »زیرصفحه« ای باز شده با عنوان »قیچی« و در 

آن از نویسندگان و هنرمندان و ناشران خواسته شده که 

هایشان بفرستند تا ی خود را در مورد سانسور نوشته تجربه 

در این ستون منتشر شود. این مناسبت مبارک را مغتنم 

ن شرح کوتاه ماجرا، تصویر سند مهمی از و ضمشمارم می

ی فرهنگ و ارشاد اسالمی« را برای فیسبوک خانه»وزارت 

 فرستم؛ به این امید که در ستون فوق منتشر شود. کانون می

هایم در جنبش کارگری و در پی فعالیت 1383اواخر سال 

ای کارگری با مجوز رسمی و قانونی بر آن شدم که نشریه

ریه به مجوزِ پیش از چاپ نیاز نداشت و فکر . نشمنتشر کنم

تر از کتاب است. اما در همان گام کردم انتشار آن راحتمی

جو پی بردم که نه شرایط اخذ مجوز واول و پس از پرس

نشریه را دارم و نه اساساً این خواست و تمایل در من هست 

 که برای کاری که اساساً به هیچ شرط و شروطی نیاز ندارد

ی قانونی گذشتم خوان رستم را طی کنم. از خیر نشریه هفت

ی همان مطالِب نشریه به صورت و گفتم شاید بتوانم با ارائه

کتاب از سد سانسور و مجوز بگذرم. تصمیم گرفتم که هر 

ای از مقاالت منتشر شماره از نشریه را به صورت مجموعه 

 کنم. چنین شد که ضمن حفظ نام نشریه )»علیه کارِ

خواهد خود، تألیف خودش دی«(، به عنوان مؤلفی که میمز

ی مقاله را که گرد آورده و را منتشر کند اولین مجموعه

ی بررسی کتاب« وزارت ارشاد ویرایش کرده بودم؛ به »اداره

ی معروف سانسور( دادم و درخواست اسالمی )همان اداره

ل تحویمجوز چاپ کردم. آنچه این اداره پس از مدتی به من  

داد؛ سندی است که در باال به آن اشاره کردم و در پایین 

 .دهمتصویر پشت و روی آن را به شما نشان می

شرح: از راست به چپ شماره تلفن من + تاریخ تحویل کتاب 

به »اداره بررسی کتاب« وزارت ارشاد. از اعدادی که پس از 

که است ای این دو رقم آمده سر در نیاوردم. احتماالً شماره
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شده است. )سند مورد »ممیز« کتاب من با آن شناخته می

اهمیت این سند بیش از  .(اشاره در بخش عکس قرار دارد

بینید؛ موجودی نامرئی هر چیز در آن است که، چنان که می

ت را به دست خودت به طور کامل خواهد کتاباز تو می

این  که کمترین نشانی از هویت خود )سانسور کنی، بی آن

خواهد: که چه کسی است که این سانسور را از تو می

خانه؟ اداره؟ شخص؟( به دست دهد و در واقع حتی وزارت 

به قدر سر سوزنی مسئولیت اقدام خود را بپذیرد و تازه دقت 

کنید که این سانسورِ مافیایی در دورانی از یک نویسنده 

خواسته شده که کوسِ »اصالح طلبی« گوش فلک را کر 

های »غیر ود. شما حساب کنید که در دورهده بکر

طلبی« آثار نویسندگان چگونه قیچی و در واقع قلع اصالح 

ای که البته همچنان شده؛ سانسور سرکوبگرانه و قمع می

اما پایان ماجرا را نیز بخوانید: با توجه به این که   .ادامه دارد

م چه در سند فوق آمده عمل کنبرایم امکان نداشت به آن

بخوری باقی دردچیز بهزیرا در آن صورت از کتابم هیچـ 

گونه »حذف« و یا »اصالح« ماند ـ کتاب را بدون هیچنمی

نسخه چاپ کردم و خودم هم آن را پخش کردم.  500در 

جا از باب آورم و همینتصویر روی جلد آن را هم در زیر می

ریم کنم که دوست عزیزم آقای یوریک کقدردانی اعالم می

که برای مسیحی زحمت طراحی آن را کشیده است؛ بی آن

کنم که یک آن، یک ریال از من پول بگیرد. یادآوری می

ی مقاالت کارگری را به ی دیگر از همین مجموعهشماره

که منتشر کردم؛ شاید برای آن  1385همین صورت در سال  

بیش از پیش به خودم ثابت کنم که انتشار نشریه و کتاب 

ها را تنها با هیچ احدی نیاز ندارد و مطالب آن مجوزبه 

 توان داوری کرد»نقد« می

 

 عاطفه هاشمی/ مترجم 
های آنتونی بوردین ی یکی از کتابصحبت از ترجمه 

جورهایی شرح حال سرآشپز معروفی آمریکایی است که یک

ها گوییو بخشی از وقایع واقعی زندگی خودش است. بذله

یان فنون مدیریتی این حرفه واقعاً قابل هایش در بو شوخی

ای ام را کردم تا ضربهستایش بود. همین بود که تمام سعی

طور ی این کار هماناین لحن شیرین وارد نشود. ترجمه  به

برتر از چیزی توان حدس زد؛ کاری دشوارتر و زمانکه می

کردم. با عناوین مختلف از ناشر وقت بود که در ابتدا فکر می

ی کارم را تحویل شتری گرفتم و باالخره با افتخار نتیجه بی

گرامی لیست ناشر محترم دادم. بعد از حدود یک سال ناشر  

دستم داد و خواست ها را به بلندباالیی از اصالحات و حذفی

کتاب را طبق شرع و موازین جمهوری اسالمی درآورم. حاال 

وازین ما که چرا سرآشپز آمریکایی باید طبق اصول و ماین

ی ماجرا این بود که کنار. اما بامزهکتاب بنویسد؛ به

گ و صدف را هم سانسورچیان، وجود کلماتی مانند خرچن

ی آشپزی برنتابیده بودند و در یک کتاب مربوط به حوزه

ای که ی اولیه که جرقه خاطرشان مکدر شده بود. حال آن

وردن آنتونی بوردین را به سمت سرآشپزی برده بود؛ با خ

اش روشن شده بود. از دیدن اجباری یک صدف در ذهن

ک، های شراب، آبجو، تتو، روابط نامشروع، خوکلمه

دختر در این لیست تعجبی نکردم اما انواع حرامزاده، دوست

ی شمار صدف، حلزون و خرچنگ که برای ترجمه بی

تر نهایت وقت صرف کرده بودم و از آن مهمشان بیتکتک

ام را  قدر در داستان ما نقش کلیدی داشتند؛ خون که آن این

شان رساندم که حتی اگر خالصه به عرض.به جوش آورد

اش ن کتاب را تا آخر عمر در کشویم بگذارم و تنها خوانندهای

فقط خودم باشم؛ حاضر نیستم آنتونی بوردین را طبق  

موازین حکومتی درآورم و از آن زبان شیرین، رها و گزنده 

دانم قرار حاال نمی.هایش بکاهمخرچنگ و صدف و البته

کنند هایی مینگاریاست چه اتفاقی بیفتد. گویا دارند نامه

تا مثالً چه و چه شود. اما این روزها دوباره گاهی عجیب 

سال در چنین روزهایی بود که غرق افتم. انگار یکیادش می

کشتم جواب حال و هوایش بودم و داشتم خودم را می 

اش را بگیرم ی کتابی ترجمه هایم را بدهد و اجازهل ایمی

ا به ی سوم هتلی خودش رکه ناگهان خبر رسید در طبقه

 دار آویخت.

 

 نسترن مکارمی/ نویسنده 
ی سانسور بنویسم. منتها ی خودم دربارهخواهم از تجربهمی

ای که دیگران درباره این تجربه قدری متفاوت است با تجربه 

کتابهای من تا به  .اندن به اشتراک گذاشته سانسور آثارشا
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اقبالی توانم این را از خوش حال گرفتار سانسور نشده. می

ام که چنان ننوشته خودم بدانم. شاید هم چیزی آن

ولی چیزی که بیشتر   .های ممیزان را جنبانده باشدشاخک

رنجاند؛ دچار از کشیده شدن تیغ سانسور بر متن، مرا می

ین خودسانسوری  ان به خودسانسوری است. ابودن نویسندگ

ست که از جانب تر از سانسوری تر و عمیقبسیار مخرب 

خودسانسوری یک جور سکوت و  .شودسیستم اعمال می

سرکوب نفسِ نهادینه شده است. قفسی که ما در درون 

 .ایمایم. چماقی که خود باالی سرمان گرفتهخودمان ساخته

و انی که باید گفت و نوشت دعوت به بستن دهان است زم

مقابله کرد. دعوت به سکوت است؛ زمانی که منفعت و 

شان ها عقیدهشاید بعضی .دهندمصلحت هشدار خطر می

ایم بر این باشد که ما مبارز و پارتیزان نیستیم؛ ما نویسنده

بایست ثابت کنیم قلمی که جاست که میولی درست همین

 .گرددمیایم بر چه مداری به دست گرفته 

مان نیستیم اما مادامی که حقیقت را در ما مبارز و قهر

سیاهچال مصلحت پنهان کنیم و زبان را در قفای عافیت 

چنان که باید و شاید نیز نخواهیم ای آنفرو ببریم؛ نویسنده

ی بود و چیزی که این روزها ما را حتی خود منِ نویسنده

خود خواسته در این سطرها را به خود دچار کرده، سانسور 

حقیقت که چه بخواهیم  .، ابتذال و حقیقت استبرابر ظلم

ای که در آن  ی ظرف در بسته چه نخواهیم عاقبت از دهانه

چیز را به خود  ریزد و همهرود و بیرون میفرو شده، سر می

 ...کند؛ حتی سکوتِ ما راآغشته می

 

 ای/ کارگردان تئاتر مهرداد خامنه
را در سالنی ان، اثر اسالومیر مروژک  نمایش مهاجر  93سال  

دولتی در تهران بر روی صحنه داشتیم. در یکی از 

های کلیدی دو شخصیت نمایش که از دو طبقه و صحنه 

خوری  پایگاه اجتماعی متفاوت هستند؛ پای بساط مشروب

رسند و در این لحظات به همان لحظه »مستی و راستی« می

انسانی و تأثیرگذار به درد دلی بسیار صادقانه رنگی 

خوری این  در بازبینی گفته شد که شدت عرق  .خشندبمی

صحنه باید به حداقل برسد: از کلمه »سالمتی« استفاده 

بازی درنیاورند های عرق روی میز نباشد؛ مستنشود؛ بطری 

ای هر شب بازیگران طبیعتاً در و در طول اجرای صحنه 

در این صحنه ایفای تر  تالش بودند که هر چه بهتر و منطقی

انگیز ماجرا این بود که مسئول سالن ی غمنند. نکتهنقش ک

که خود از کارگردانان قدیمی و به نام کشور است هر شب 

ایستاد و با دستپاچگی مرتب باالی سر من در اتاق فرمان می

داد که »به زد و به من تذکر میام میاز پشت به شانه 

 اینطور جدی بازی نکنند! ات بگو این صحنه رابازیگران

کنند! برایمان رسوایی درست آیند کارتان را تخته میمی

نکن!« ما کارمان را به همان شکل مورد نظرمان تا آخر انجام 

ی تلخ رفتار دادیم و کارمان هم تخته نشد. اما مزه

ی آن همکار همچنان به عنوان  خورده و دستپاچه ترس 

آن  برایم باقی است و یادآورای ناخوشایند از آن کار تجربه 

کش جهنم از خود شیطان هم بدتر مثل است که گاه هیزم

 .شودمی
 

 علیرضا جباری آذرنگ/ شاعر
ها و شعرها ی سانسور نوشتارها، ترجمهخاطرات من درباره

آغاز شد. در  1350از زمان شروع به کار نگارشم در سال 

ت فعاالن آن زمان شخصی به نام زندپور که نامش در فهرس

نخست وزیری دکتر محمد مصدق در  جنبش ملی دوران

آمده بود و سپس تغییر گرایش داده و به مقامات   30ی  دهه

، "سانسور"ی نگارش، دولتی پیوسته بود مدیر کل اداره

وزارت فرهنگ و هنر بود. دومین کتاب شعرم، »شب پا و 

ز ، به دستور پورزند از گرفتن مجو1351گرگ پیر«، در سال  

ر چاپخانه خمیر شد. در آن زمان نیز انتشار محروم ماند و د

ها، اگر موافق ی آن ها به دقت وارسی و کلمه به کلمهکتاب

شد. کمتر کتابی از میل دولتیان نبود؛ سانسور می

های جدی خود سراغ دارم که در معرض سانسور ترجمه 

سپس زمان سانسورهای دولت  .کلمات قرار نگرفته باشد

، اندکی پس از رخ دادن 1357ده از انقالب مردمی سال  برآم

انقالب آغاز شد. دولتیانی که با شعارهای استقالل، آزادی و 

عدالت اجتماعی بر سر کار آمده بودند؛ بار دیگر از واپسین 

ها، فیلمها و ها، نشریهبه سانسور کتاب 50ی های دههسال

های من شتر کتابهر اثر دیگر رو آوردند. در این نظام نیز بی

تیغ سانسور قرار گرفتند و بنا به دلیل داشتن در زیر 

هایی های مرتبط با تابوهای سیاسی و جنسی، بخشصفحه 
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کتابهای سیاسی در معرض سانسور  .ها حذف شداز آن 

هایی بر گرفت و اگر بخشها قرار میموضعی و تعویض واژه

طور کامل   ها بهخالف سیاست ج.ا را در بر داشت؛ آن بخش

 50شد. به دلیل گذشت نزدیک به ده میبه سانسور سپر

ی های سانسور شدهسال از آغاز کارم جزء به جزء بخش

آورم که هایم از یادم رفته است؛ اما به یاد میکتاب

های زنان و رمان، اثر روزالیند هایی عمده از کتاببخش

یسُن، ترین چشم و سرود سلیمان، اتر تونی مورمایلز، آبی

ا، اثر ایزابل آلنده، به دلیل داشتن های اوالونداستان

ی جنسی و انقالب اکتبر و آزادی زنان در های رابطهصحنه 

ازبکستان، اثر رحیمه امینوا، لنینیسم و جنبش جهانی 

کارگری، اثر میخاییل سوسلف، والدک روشه و گِس هال، 

فضاهای امید، اثر دیوید هاروی، به دالیل سیاسی و 

 .اجتماعی حذف شدند

من بر این است که سانسور نوشتارها و آثار هنری تا گمان 

خواه بر کشورمان حاکم زمانی که نظامی مردمی و آزادی

ی آرمانی انجام نشود؛ در بر همین نشود و گزینشها بر پایه

 .پاشنه خواهد چرخید
 

 علی کاکاوند/ شاعر 
ار شعر بود که نشر نگاه برای انتش 1390فکر کنم سال 

من هم مجموعه شعر »سردخانه« را برای فراخوان داد و 

انتشار تحویل دادم. بعد از پذیرش و حذف نصف کتاب از 

گفتند مجوز نخواهد گرفت و که میطرف ناشر، به دلیل این

ارسال باقی ماندهی آن به ارشاد، سانسورچیهای وزارت 

که ارشاد اسالمی شرط انتشار کتاب را این گذاشته بودند 

روی آن اعمال شود. به خوبی به یاد مورد سانسور بر  26

دارم که تا یک ماه حالم بد بود. دوستانم متوجه شده بودند 

اتفاقی افتاده است اما نمیتوانستم به کسی بگویم سانسور 

اینگونه حال بر هم زن و آشوبگر است؛ میترسیدم خندهدار 

ودشان مورد سانسور یا به قول خ 26به نظر برسد. آن 

مربوط به حذف یک کلمه یا یک سطر اصالحیه که گاهی 

اتفاق   .بود؛ باعث شد تعدادی از شعرها را از کتاب حذف کنم

عجیبی که افتاد این بود که در یک شعر سطر »آزادی با 

طعم لیمو رسید« سانسور شد و من هم مجبور به پذیرش 

شدم و شعر را ناقص منتشر کردم چرا که با متن شعر و 

که از سانسور استقبال  داشت. نه این  خوانینسور دقیقاً همسا

کنم، اما این شعر که حاال دیگر با همکاری قلم من و قیچی 

آقای ارشاد اسالمی نوشته شده بود، به خوبی برای مخاطب 

آگاه شعر، وضعیت آزادی و سانسور را در ایران امروز به 

زادی نمایش میگذاشت، وقتی که جای آزادی یا هر چیز آ

لی گذاشته بود. پس شعر را با سانسور و را در صفحه ای خا

حذف سطر »آزادی با طعم لیمو رسید« منتشر کردم؛ جای 

آن سطر را هم با فاصله خالی گذاشتم، یعنی سطر قبل و 

بعد آن را به هم نزدیک نکردم اینطوری مشخص میشد که 

چیزی حذف شده است. از صفحه کتاب که سال 

یر میتوانید ؛ عکس گرفتهام که در زمنتشر شد1391

 :ببینید. اما اصل شعر این بود و هست

 سوپرمارکها چیزهای زیادی برای فروش دارند

  مثل صابون، آب معدنی، تن ماهی، سیگار

 میدانم کمی تکراری است اما

 :دوست دارم یک روز تابلویی دست نویس بزنند که

 .خنک بنوشید. آزادی با طعم لیمو رسید
 

 ی فالحیان/ نویسنده مصطف
وقتی برای پیدا کردن ناشر برای کتاب   1385همان سال    از

گر به تقریباً هشت ناشر مراجعه کردم اکثراً  کاغذ وسوسه

گیرد! که خب گفتند که کتاب خوب است ولی مجوز نمیمی

ها این پیگیری ادامه یافت ناشر نهم که پیگیری کرد و ماه

 ام اغتشاشد. کتاب دومهم نتوانست مجوز کتاب را بگیر

مضحک هم تا به امروز در وزارت سانسور مفقوداالثر شده 

ام یعنی خنده در پارلمان با مقداری است! کتاب سوم

ها در وزارت ها توسط ناشر و بعد از ماهسانسور برخی واژه 

ممیزی ماندن خبر رسید که با حذف یک پاراگراف و چند 

ن دیگر مجوز نشرش سطر از یک داستان و حذف سه داستا

ام یعنی رمان شکارچیان خواهد شد! کتاب چهارم صادر

سرزمین پرواز نزدیک دو سال در وزارت ممیزی بود تا 

که با حذفیات مشخص شده توسط آن وزارتخانه مجوز  این

آید.( کتاب دریافت کند )تصویر این سانسور در پی می

ه به وزارت  ام یعنی پیچک تاک را نه با ناشر سپردم و نپنجم

شود اش کردم به گروه ربعه. چه میتادم؛ تقدیمسانسور فرس

ام را پخش های چاپ شدههایی که کتابگفت به پخشی
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ای در بر نداشت؛ به هایم ازشان نتیجه نکردند و پیگیری

ام را  های مجوز گرفته و منتشر شدهمطبوعاتی که کتاب

فتم؛ از معرفی نکردند و هر چه پیگیری کردم جوابی نگر

هایم را چاپ کردند ولی روی میز نمایشگاه ابناشرانی که کت

کتاب تهران نگذاشتند. در کل این هم نوعی سانسور و حذف 

فرهنگی کثیفی است که شامل حال من یکی شده است. 

االن بیشتر از یک دهه و نیم است که باهام چنین برخوردی  

راحتی کتاب هایی که به کنند! اما در عجبم از نویسندهمی

هایشان یابند به راحتی کتاببه راحتی ناشر می نویسند؛می

ور برایشان ور و آنشود و اینچاپ و پخش و معرفی می

شود! هر کس جلسات رونمایی و نقد و بررسی برگزار می

کند داریم توی کشور گل و بلبل زندگی نداند فکر می

به  کنیم؛ گویا برخی برای نشنیدن این بوی فسادمی

اند! و البته که به غیر از مجوز نامرئی زده  هایشان گیرهدماغ

کنند نشر، مافیاهای دیگری هم هستند که سعی می

هایت دیده نشوند و ات کنند یا باعث بشوند کتابحذف

صدایت خفه بماند! مافیاهایی که برخی البته ادعای 

 !شودشان هم میروشنفکر بودن و مخالف سانسور بودن 

 

 ا حسینی/ منتقد سار
ی بازنمایی جنسیت در رمان »غروب  ای دربارهبنده مقاله

ی کُرد عراقی نوشته و حدود پروانه« اثر بختیار علی نویسنده

چهارده ماه پیش، آن را به یکی از مجالت علمی پژوهشی 

ادبیات فارسی ارسال کردم. این داستان، روایتی است از 

یری روشن از سرنوشت و سرگذشت زنان عراق و تصو

ای طلبی آنان در جامعهها و استقاللورزیرجامی عشقبدف

دهد. مترجم محترم این به شدت سنتی به مخاطب ارائه می

ای( بارها و البته به ضرورت )با توجه به  اثر )مریوان حلبچه 

اصل متن(، از لفظ مُال، کردستان و کلماتی از این قبیل 

ال ذشت بیش از یک ساستفاده کرده است. حال با وجود گ

از ارسال مقاله و با توجه به این که داوران مجله، خللی در 

اند؛ تنها راه اصالح و چاپ مقاله ساختار علمی مقاله نیافته

اند. احتماالً داوران ها از متن مقاله دانسته را حذف این واژه

مجله انتظار دارند که به جای کردستان، از نام شهرهای 

صب و مشاغل دیگری غیر از لفظ مُال از منادیگر و به جای 

وقت چه که در اصل داستان بوده است؛ استفاده کنم. آنآن 

ماحصل این مقاله و کار پژوهشی، نقد کدام رمان خواهد 

 !شد؟ خدا داند

بدین وسیله مراتب اعتراض خود را نسبت به حذف و 

سانسوری که در مجالت علمی پژوهشی در جریان است و 

 .ت ندارد؛ اعالم می دارمجز تحریف واقعی اینتیجه 
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 وگوچند گفتی از یاهگزینه

 محمدعلی سپانلو در گفتگو با رضا دانشور 
 

حاال که به مناسبتِ شرکت در فستیوال شعر در 

فرانسه هستی، اگر بخواهی موقعیت شاعران و 

نویسندگان را برای خارجیان توصیف کنی، چه 

برابر سانسور رایج  گویی؟ وضعیت شاعر امروز درمی

در مملکت، سانسور دولتی و سانسور سنتی و 

 ای که وجود دارد، چگونه است؟اجتماعی

دانی که مشکالت اهل قلم با سانسور، عنوان یک ایرانی میبه

هایی که وجود دارد... سانسورهای اعالم نشده، و حساسیت

 .چیست 

ه یکی از : موقعی در دوران رژیم گذشتمعنوان نمونه بگویبه

ی جنگل بود. چون جنگل  ها روی مثالً کلمهحساسیت 

آورد. در ها را به یاد میبالفاصله ماجرای سیاهکل و این

 .حالی که ممکن بود، نظر شاعر فقط جنگل باشد

در این دوران کلمات دیگری پیدا شدند. جالب است شعری 

، »کالغ و کوه«، که ودمکه من قبل از انقالب نوشته ب

 .یسیونی از کالغ و کوه استکمپوز

این شعر در آنتولوژی که عباس صفاری راجع به کالغ در 

زمان در یک آنتولوژیِ از  شعر فارسی نوشته بود و هم

منتخباتِ شعر من، دوباره تجدید چاپ شد. کتاب من 

 .توقیف شد، سانسور شد و کتاب دیگر درآمد

سانسور   ور باید توضیح دهم. اهمیتی کهدانم این را چطنمی

تواند موجب غبطه خوردن برای شعر قائل است، می

دهد قلمان ما در فرانسه شود. چون نشان میهمکاران و هم

 .که در ایران چقدر شعر اهمیت دارد

کند در شعر سعی می این نوع کشف رمزی که سانسورچی

ت، یک بکند که گاهی اصالً شاعر به آن فکر نکرده اس

 .قسمت سانسور است

دانید که یک زمانی ایدئولوژی  سمت دیگر، شما بهتر میاما ق

ها تفسیرهایی چپ وارد قلمروی سانسور شده بود، آن

ها کردند که شما اصالً قصد آن را در نوشتن و گفتن آنمی

 .نداشتید

امروزه یک مقدار مساله جنسی هم مطرح است و چیزهای 

 دهد. شاعر نوشته »من بعد ازمیعجیب و غریبی هم رخ 

واقع  آغوشی کنم«، درخواهم با یک شب جاوید هماین می

آغوشی نباشد که گفت در ی همبمیرم. گفته بودند کلمه

 .این قضیه مرگ مطرح است

، اتفاق افتاده است. برای همین مجبور  ها مثال نیستاین

مقوالت الهیات ها توضیح بدهم. یک مساله هم  ام ساعتشده

 .است. آن هم چیز عجیبی است

گوید: »کسوفی رخ داد که با خط کوفی در کتاب بنده که می

به دیوار مسجد نوشتم«، با خط کوفی به دیوار مسجد 

نوشتن فقط یک ایماژ است. این برای چه باید از کتاب حذف 

 .بشود

: »حس کردم گویدام هست که میهای جوانیمثالً شعر

 المتین ی حبلتم که مرا در روزنامه کهنهسوسکی هس

المتین یک کلمه قرآنی که حبلخاطر آناند«، بهپیچیده

 .است، شعر در چاپ هفتمِ کتاب توقیف شد

کنند که مسایل باالتری هم هست، گاهی معناهایی پیدا می

شود که سر محمد مختاری و جعفر ای میمنجر به آن فاجعه

 .پوینده آمد

ور چیست؟ بدجنس است؟ احمق ذات این سانس

خط  یک است؟ او چه هست؟است؟ ایدئولوژ

 آید؟اش از کجا میهایقرمز

است که  این - حقوقدان نیمچه یک عنوانبه –نظر من 

خط قرمز و سانسور در قانون اساسی مشخص است. یکی 

نظم عمومی است یعنی آنچه مبانی استقالل کشور محسوب 

 .مشود و یکی هم مبانی اسالمی

شناس به آن شکل المکه من اسای است. با آناینجا مساله

ها آن چیزی دانم مبانی اسالم بین حقوقدان نیستم اما می

 .گوینداست که به آن اصول دین می

ها کدام از آن چیزهایی که امروز سانسور دست روی آنهیچ

بازی بدون ازدواج و این خواری، عشقگذارد، مثل شرابمی

محرمات چیزها که در ادبیات سابقه داشته است، جزو مبانی  

 .اسالمی نیست

بنابراین سانسور یک چیز دلبخواهی شده است. هیچ 

معیاری ندارد. سانسور اشخاص است، تفسیرهای 
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آغوشی« یا »زنا« جزو شان است. مثالً کلمه »همخصوصی 

 .ای که قانونگزار گفته باشد نیستمبانی

ی عمومی مردم توانید به عقیدهنمیخواهند گفت: شما 

پذیرم، حاال سانسور رست است. من هم میتوهین کنید. د

ی هست یا نیست. ممکن است ما خودمان هم همان عقیده

 .عمومی را داشته باشیم، یعنی مذهبی باشیم

وقت مردم ما نباید به هیچ مذهبی توهین کنیم. و نباید هیچ

ها تحریک کنیم. و اینکشی و آتش زدن  را به شورش، نسل

 .ون اساسی استها در دو فرمول در قاناین

که قانون به شکل حاال خوب یا بد باید بپذیریم، مگر این

افتد، دموکراتیک عوض شود. ولی آنچه عمالً دارد اتفاق می

 .این نیست

در چاپ هفتم ترجمه آلبر کامو از نمایشنامه »شهروندان«، 

ی پشت پنجره و پسر داخل در جایی از نمایشنامه، دختر

 .افتدسپانیا اتفاق میکوچه است، نمایش هم در ا

ای که مثل شب شفاف پرسد سرت را با چه شستهپسر می

گوید »با آب چاه شستم، عشق هم لطافت است؟ دختر می

خود را بر آن افزوده است« این باید سانسور شود؟ و شده 

کسی است. چاپ هفتم کتاب خوابیده است. حاال چه 

 .حوصله دارد برود آنجا پیدا کند

ست که همه مواظب هم هستند. اگر بدشانسی اشکال این ا

بیاوری و به یک ممیز بدبین بربخوری، دیگر کسی روی 

زند. کمیسیون باالتر یک عیب دیگر هم حرف او حرف نمی

 .گذاردروی آن می

دهم. بنده مواردی هست که من، خصوصی تشخیص می

سال پیش کتابی درآوردم که بخشی از این چهارده پانزده 

 ...د معاصرین راجع به من بوده است. سپانلو فالنکتاب عقای

ی ها نصرت رحمانی است، گفته من بینِ بقیهیکی از این

شعرا فقط سپانلو را قبول دارم که آینده دارد، بیست، سی 

سال پیش. این برای چه باید سانسور شود؟ ارشاد گفت این 

 .دربیاورید ما هم درآوردیمرا باید 

ی شخصی او این شسته که عقیدهبه نظر من کسی آنجا ن

کند یا اصالً نیست. یا خودش شاعر است، حسودی می

معتقد است که سپانلو شاعر خوبی نیست. ولی او چه حقی 

 .دارد که بگوید این را دربیاورید

کنیم، دچار خواهم بگویم وقتی با این قضیه برخورد میمی

ان ما بینیم ناشران و نویسندگشویم. میک هرج و مرج میی

 .نالند که سانسور هیچ معیاری نداردمی

هایی که آنجا در قانون اساسی معیار دارد، منتها آن 

دهند و اغلب ها بسط میی زمینه اند این را به همه نشسته 

کنید که میل مبارک چه اقتضاء کرده هم شما توجه می

نمایش آلبر کامو گذاشته که کاری  است. یک حرفی روی

 .شود کردنمی

 

چه چیزی امکان این ِاعماِل میل شخصی را به 

 کند؟دهد؟ قانونی از او حمایت میسانسورچی می

طور که گفتم قانونی در این مورد وجود ندارد. قانون همان

چون  -که مشخص است، آنچه در قانون اساسی است 

ولی در  -نپذیرد، مهم نیست تواند قوانین عادی را آدم می

 .هم وجود ندارداین شکل قوانین عادی 

این یک فرافکنی و منعی به همه چیز است. بستگی دارد به 

گیر که آن شخص تا چه حد آزاد و تا چه حد سختاین

عنوان نویسنده و شاعر است. تا چه حد با شخص شما به

 .خوب یا بد است

ستید. صدای آدم هم به ی او هعقیدهوالیتی یا همآیا هم

ها مجادله و دعوا  باید ساعترسد. یعنی معموالًجایی نمی

 .کنید تا بگویند از این یک کلمه گذشتیم

 

منظورم این است که اقتدار این آدم اگر از قانون 

 ؟آیدآید، از چه مینمی

آید که ای است. اقتدار این آدم از این میاین خودش مساله 

اند. چون به خود او اعتماد کل داده به او سمتِ یک عقل

نکردند که ممکن است او در عقاید یا در داشتند فکر 

 .اش اشتباه کندعمل

البته مقام باالتری هست که به او شکایت کنید. ولی معموالً 

اندازد که روی حرف مقام باالتر خودش را به دردسر نمی

 .تر حرف بزندمقام پایین

سایتِ مصاحبه با رضا دانشور )محمدعلی سپانلو در 

 (13۸۷مهر  11رادیو زمانه/ 
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 فرزانه طاهری در گفتگو با رضا دانشور 

 کشدسیستم آموزشی خالقیت را می 

 

جز سانسور، در را به ]اسفبار نقد[ علت این وضعیت

 بینید؟چیز دیگری هم می

واال این به یک تحلیل خیلی جامعه شناختی و روانشناختی 

احتیاج دارد که از عهده من واقعًا خارج است. به نظر من 

 .خشی از آن استسانسور، ب

های داری است که باید از سالیعنی یک نوع مشکل ریشه

گوییم حاال خانواده را ما می -اول دبستان به آن پرداخت 

تری انجام شود. ولی دار ریشهکه در زمینه فرهنگی کار 

ی دبستان هم که شما بچه را هابینیم از همان سالمی

جستجوگری به او سپارید به یک سیستم آموزشی، اصالً  می

آموخته نمی شود و این وضعیت همچنان تا دانشگاه ادامه 

دارد و در دانشگاه هم ادامه دارد. این را از روی تزهایی که 

 .توان دیدنویسند میها میبچه 

ه قول جوانان امروز ها را بخوانید، بنامهحتی شما بروید پایان

ت که پیست است. اصاًل تولید اندیشه یک چیزی اسکپی

بینم. باید آموزش داده بشود و من فقط از سانسور نمی

 .همیشه هم همینطور بوده

ها به نظر من سیستم آموزشی خالقیت را واقعاً در بچه

گیرد. این، دهد که از آنها میکشد. نه تنها پرورش نمیمی

رسد که یک تنبلی فکری مستولی بشود اینجا میقاعدتاً به 

 .یدا کند و درنتیجه فکر تولید نشودبر همه و این ادامه پ 

 

بینید؟ آینده خب، با این اوصاف، آینده را چطوری می

بنیاد را و به خصوص جایزه را که حتما در ارتباط با 

 بینید؟آینده ادبیات ایران است، آن را چطوری می

ینانه است که در ارتباط با ادبیات ایران حاال اینکه خوشب

ایران، وضع خیلی بهتری از بنیاد  است. امیدوارم که ادبیات

گلشیری پیدا کند. سال به سال، ما وضع را خراب تر 

 .مان رابینیم، یعنی امکاناتمی

... 

خواهم بگویم با این وضعیت و یا اینکه وضعیت ادبیات؛ می

ها یعنی اینکه ممکن است با این شرایط که االن خیلی

دهند که رجیح میها تدهند... خیلیکارشان را به ارشاد نمی

کتابشان را در کشو نگهدارند. یا اینکه اینقدر دست و پا 

ادبیات شکسته کارها دربیاید که آسیب سانسور را شما در 

 .بتوانید مشاهده کنید که به نظر من فاجعه بار است

یعنی ما کاری داشتیم پارسال که کاندیدای ما بود و باالخره 

برای اجازه گرفتن نوشته هم به دلیل اینکه فصل آخر آن را  

بود. یعنی اینکه فصل آخر کتاب را خراب کرده بود، ما 

ین را نتوانستیم به او جایزه بدهیم و داوران هم ا

دانستند. داوران فقط دیده بودند او، فصل آخر این نمی

کتاب را خراب کرده است. و این در واکنش به سانسور، 

ده بود و برای یعنی در پاسخ به وضعیت سانسور نوشته ش

 .اجازه گرفتن

گذارد، یا خواهم بگویم یا اینکه این، اینقدر تاثیر میمی

شان ها کتابه آدمشود کاینقدر کمیت کتاب حتی کم می

شان آنجا بماند که شان را بدهند و کتابرا ندهند یا کتاب

اصال نشود و رقابت کال منتفی بشود. ممکن است این اتفاق 

 .بیفتد

سایتِ رادیو ا دانشور با فرزانه طاهری )مصاحبه رض

 (13۸۷زمانه/ فروردین 

 

 هوشنگ گلشیری 

 سانسور مانع خالقیت است 
ی باید مانع اصلی خالقیت، یعنی سانسور، به کل از عرصه

فرهنگ نوشتاری ما برداشته شود، یا مسؤولیت هر نوشته 

ی نویسنده گذاشته شود، با پس از چاپ و پخش بر عهده

گونه نخوانند که مثالً امروز در که داستان را همان  این امید

توجه خوانند. مثالً ی سیاست متون آن دیگری را میعرصه 

فرمایید که سانسور امروزمان مسلماً رمانی را با شخصیت 

اش تحمل ی عرفانی با آداب خاصاصلی معتقد به فالن فرقه

ی ههای زیستی، بیرون از دایرنخواهد کرد یا اغلب تجربه

 نوشتن مانده است. 

 

یی که هنوز بحث است میان تکلیف و حق و مثالً در جامعه

ات را  عقیده آزاد است اگر ابراز نشود، و لباس تو و اعتقادات 

خوانند ات را سطر به سطر میکند و نوشتهقانون تعیین می
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کنند، ست و به آن هم علنًا افتخار میو سانسور قانونی

اریم و یا اگر چرا ما رمان رئالیستی ندتوان فهمید که می

داریم خُرده رئالیسم است در این چند صفحه و یا در آن 

 فصل. 

 

ی مدنی تنها با انتشار چند روزنامه و مجله یا دست جامعه

تر شود. ما کدام تئاباال با چند حزب دولتی محقق نمی

 توان یافت که یی را میغیردولتی را داریم، یا کجا کتابخانه

 دولت وقت را اعمال نکند؟  یی کتاب سلیقه در عرضه

 

تواند رشد کند. ادبیات ادبیات در یک فضای دموکراتیک می

در یک فضای غیردموکراتیک یک ادبیات مخفی خواهد بود. 

یکی بخواند و این رشد دهد آنکند میاین زیراکس می

 زیادی نخواهد داشت. 

 

باشد. کار من این خودسانسوری و سانسور نباید در کار 

ه نگران ضوابط باشم. به نظر من هیچ مانع و رادعی نیست ک

پیش از چاپ و انتشار نباید در کار باشد. دموکراسی در این 

نیست که فقط اکثریت حاکم باشد، بلکه در این است که 

اش را بزند. اما اقلیت، حتا اگر یک نفر باشد، بتواند حرف

ه با های صالح است. البتدگاهوقتی کتابی چاپ شد این با دا

حضور متخصصان داستان و وکیل که اگر خالفی دیدند 

حکم کنند، اما اگر قرار باشد قبل از چاپ کتاب، جلو آن را 

بگیرند، این مثله کردن هنر و پیچیده کردن کار است و 

که فقط دو نوع ادبیات: ادبیات با ما و یی ندارد جز آننتیجه 

سبب خواهد  ییپیدا کند. چنین رویه ادبیات بر ما، میدان

شد که مخاطبان یک فیلم یا کتاب فقط دنبال تعبیرهای 

شود و جو ناسالم. سیاسی آثار هنری باشند. جامعه بیمار می

ی ناخوشایند دیگر هم دارد: تکثیر »نویسندگان و یک نتیجه 

اش خاطر چاپ کتابیی مجبور شد بهکوتوله«. اگر نویسنده

د و هم با بررس، یعنی ن چانه بزند و معامله کنهم با ناشرا

نویسی اطالع چندانی با کسانی بحث کند که اغلب از داستان

کند، ریش بگذارد، ریش ندارند، یا برای کاغذ دوندگی 

بتراشد. ریا کند، در پسله یا آشکار امتیاز بدهد، خودش را 

تحقیر کند، جلوی این و آن خم بشود و... در واقع به یک 

های ناپاک. و با شود با دستیی کوتوله تبدیل مویسندهن

ی ذهنی که هر روز به های ناپاک و منش یک کوتولهدست

توان آثار بزرگ خلق کرد. من هشدار آید نمیرنگی در می

دهم که روش کنونی مبادا به تربیت نویسندگان کوتوله می

وقتی توانند با نان و پنیر بسازند. ها نمیبینجامد. خیلی

ی امرار معاش ندارند، گاهی به وسیله آیدکتابشان در نمی

نویس صد تا یه قاز نامهدهند.، فیلمهزار فضاحت تن می

نویسند. نگذاریم های کیلویی پرفروش میشوند یا کتابمی

که فضا چنین باشد. دام بر سر راه نویسندگان ما بسیار 

نیست  خطر نیست... مقصود من ایناست. همیشه هم بی

باید با قدرت بجنگد. مقصود من این است که نویسنده حتماً  

های ما با که اگر آزادی در کار نباشد، نویسنده

شوند خودسانسوری، با معامله، با کرنش، با ریا... کوتوله می

و از یاد نبریم که این مسؤولیت را بر دوش ما نویسندگان 

 کرد. ی گدایی اند که کلمه را نباید کاسهگذاشته

 (سوگ احمد میرعالییهوشنگ گلشیری در )

 

 علی اشرف درویشیان 
مسائل مختلفی باعث شد که ادبیات داستانی یواش یواش 

آن عالقمندی را که مردم نسبت به او داشتند از دست بدهد. 

مساله مهم که من همیشه بیان کرده ام مساله سانسور 

شده اند است. االن می بینیم که کتاب فروشی هایی ایجاد 

 58-57و یا حتی دور و بر  57چاپ قبل از که کتاب های 

را می فروشند و مورد استقبال قرار می گیرند. کتاب های 

زیراکسی االن در ایران ایجاد شده چرا؟ چون سانسور در 

این ها اعمال نشده تقریبا و مردم اطمینان بیشتری به این 

یسنده به سانسور خودش باعث شده که نو .کتاب ها دارند

سانسوری دست بزند. یعنی فکر کند که من یک نوع خود 

چه چیزهایی را بنویسم و چه چیزهایی را ننویسم که کتابم 

چاپ بشود و به بازار بیاید. کتاب هایی هست که دو یا سه 

سال در ارشاد می مانند برای کسب مجوز و باز مساله مهم 

ی دهد به این تر این است که وزارت ارشاد وقتی که اجازه م

مجوزش را بعد از مدت ها زیر و باال کردن و حذف کتاب و 

کردن و این جا را بردار آن جا را بردار مجوز کتاب را می 

دهند کتاب به بازار آمده حتی به چاپ دوم رسیده، یک 

دفعه یک نفر پیدا می شود و کتاب را می خواند و یک مساله 
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د و به دستور قوه ای در آن پیدا می کند و شکایت می کن

ییه این کتاب از بازار جمع آوری می شود در حالی که قضا

چاپ دومش را دارد به فروش می رساند. من در سفری که 

به ترکیه کردم دیدم که در ترکیه سانسور قبل از چاپ کتاب 

وجود ندارد یعنی آن چیزی که سال هاست کانون 

سخنرانی در )  .نویسندگان ایران دارد برایش مبارزه می کند

 ( 1398، اول بهمن رادیو فرداایت س سیدنی،

 

 امیرحسن چهل تن 
من چهل و دو سال است در ایران با معضل بزرگی به نام 

یگر د سوی از و است سانسور مواجهم که یک بدشانسی

آثارم از شانزده سال گذشته به این سو مورد توجه ناشران 

. از چهارده ستشانسیخارجی قرار گرفته که این یک خوش

اند، در ه مخاطب ایرانی را به کلی از من گرفتهسال گذشت

 ...اماین دوران من شش رمان نوشته 

برای دو کتاب تقاضا دادیم، اما دیگر نه من و نه ناشر امیدی 

دهند و گاهی گاهی جواب منفی می .به کسب مجوز نداریم

از این  .دهندحتی زحمت جواب را هم به خودشان نمی

ست که کارم را اصال به ال مدتیام. حابه ستوه آمده روند

هایی که دهم. امروز حتی مجوز برخی از کتابارشاد نمی

پیش از این در آمده بودند هم لغو شده. در دوره خاتمی 

برای چند کتابم مجوز انتشار صادر شده بود، که همه آنها 

 نژاد لغو شدند. با آمدن دولت حسندر دوره محمود احمدی

ها دوباره منتشر شوند، اما به که کتاب  روحانی امیدوار بودم

عشق "دهند، مثل برخی از آنها هنوز هم اجازه انتشار نمی

حاال یک  ."چیزی به فردا نمانده است"و  "و بانوی ناتمام

پدیده دیگری هم گریبان ناشر و نویسنده را گرفته و آن هم 

ابی که با سانسور انتشار قاچاقی کتاب است. افراد سودجو کت

کنند و روی آن هم ل داشته را مخفیانه چاپ میمشک

وجه نویسند: نسخه سانسورنشده. که به هیچدرشت می

کنند و حقیقت ندارد، بلکه عینا کارهای قبلی را افست می

به این ترتیب هم سر خواننده کاله  .فرستندبه بازار می

کنند. این ل میگذارند و هم حق نویسنده و ناشر را پایمامی

بود که سرانجام ناشران را وا داشت علیه آن اقدام آفتی 

کنند. به حکم وزارت ارشاد انبارهای بزرگی را ضبط کردند، 

چندین چاپخانه بزرگ را متوقف کردند و بساط عده زیادی 

شود که تنها در تهران نهصد را جمع کردند. گفته می

های ما بیشتر شدستفروش وجود دارد که از شمار کتابفرو

این وضعیت ناروا از پیامدهای مستقیم سانسور است، است.  

زیرا با آزادی نشر و بیان چاپ غیرقانونی دیگر محلی از 

اعراب نخواهد داشت. سانسوری که نویسندگان را به ستوه 

آورده، در واقع ضربه سنگینی هم به ناشران و کتابفروشان 

 (2019مارس  11، وله)مصاحبه با دویچه .زندمی

 

 سیمین بهبهانی 
کنند خود توانند سعی میکه می  های ما تا جایینویسنده...  

اش شان از کار نیفتد. نمونهکنند قلمرا ارائه دهند و سعی می

بینید دائماً با مطبوعات خارج نویسندگانی که شما می

تماس دارند، با رسانه های عمومی سروکار دارند و با این 

ر و جلوگیری از آزادی قلم زیاد د اینقدر فشابینیوصف می

کنیم آید. البته ما کار خود را میاست که آدم به ستوه می

های کنم در دنیایی که این رسانهولی من واقعا تعجب می

امروز، اینترنت و وسایل ارتباط جمعی هستند، اینها باز هم 

 کنند. هرچقدر سانسور باشد باز مطالب از ایران سانسورمی

شد و به دنیا خواهد رسید. تالش ما خارج خواهد 

توانیم با سانسور و نویسندگان این است، از هردری که می

 .خفقان مبارزه کنیم

بله! خود من وقتی اینجا نتوانم چیزی را چاپ کنم، از راه 

توانم اینترنت، از راه تماس با دوستان، تلفن و فاکس می

یسندگان ن بدهم که نومطالبم را در دنیا منتشرکنم و نشا

اند. تمام شاعران و نویسندگان و اهل قلم ایران ایران زنده

ها کنند. جای تأسف برای روزنامه کار را میدارند همین

ها تنها مرجعی هستند که همه مردم هست، چون روزنامه 

به آن دسترسی دارند. برای برخی دسترسی به ماهواره یا 

خیلی راحت اما روزنامه اینترنت مشکل یا غیرممکن است 

ها رسد و نگرانی ما از بابت روزنامهبه دست تمام مردم می

شدن مردم بیشتراست که واقعا وسیله ارتباط و روشن

کنند، خیلی جای تاسف هستند. وقتی آنها را توقیف می

 (2007یولی  12، وله)مصاحبه با دویچه .است
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 فرج سرکوهی 

 
 

 13411متن 

ی آقای سعیدی تی در بارهی جمع مشورپس از انتشار نامه

سیرجانی پیام دادند که باید امضاهای خود را پس بگیرید. 

ایی که پیام شنیدیم هیچ کس امضای خود را پس در جلسه

نگرفت و قرار شد متنی بنویسیم. متنی که در آن خودمان 

ر کاران دیگرا و جمع مشورتی را برای مردم و دولت و هم

که بعدها   ایمما نویسندهمتن  خود توضیح دهیم. فکر نوشتن  

معروف شد از همین جا آمد. متن در چندین  134به متن 

ها ی آن بحثی هر واژهجلسه در جمع نوشته شد و در باره

 134تر کرد. متن هایی که ما را به هم نزدیکشد. بحث

داد و نهادی میحاصل خردِ جمعی ما بود. هر کس پیش

چنین شد که نگارش متن  روالِ ما اقناع بود و نه رأی.

 ها طول کشید.مدت

ی مخاطبِ نامه بود. متن به چه های مهم یکی در بارهبحث

جمهور و کسانی شد؟ کسانی رئیسکسی باید خطاب می

نهاد کردند. یکی هم همان بحثِ قیِد وزیرِ ارشاد را پیش

و عبارت  اندیشهی موادی از قانون اساسی بود و حذفِ واژه

گی که پیش از این . همان اختالف همیشه تثنابی حصر و اس

گفتم. هوشنگ و یکی دو نفر دیگر مدافعان این پیشنهادها 

 
)بیست  "یاس و داس"ن نوشته به عنوان یک فصل در کتاب ای - 11

 2002ها( نیز آمده است. نشر باران، سوئد فکری و امنیتیسال روشن

بودند و بیشتر ما از جمله شاملو، براهنی )رضا(، محمد 

)مختاری(، منصور )کوشان(، محمدعلی )محمد(، جواد 

بعدتر غفار تن( و من و )مجابی(، امیر )امیرحسن چهل 

ر پوینده و و و مخالف. شاملو گرچه )حسینی( و محمدجعف

آمد اما من و جواد )مجابی( هر بار او را به ها نمیبه جلسه 

گذاشتیم. با برخی دیگر از اعضای تفصیل در جریان می

گاه دیدار جمع مشورتی از جمله محمد )مختاری( نیز گه

های جمع ث ی بسیار بحکرد. شاملو با دقت و عالقهمی

د. به سرانجام قرار شد متن مخاطبی کرمشورتی دنبال می

 اندیشهی  نداشته باشد. به قانون اساسی استناد نشود و واژه

 هم بماند.  بی حصر و استثناو قید 

ترین نفر از منظر گفتمان و امضاها یکی از به 134متن 

ی اخیر است. متنی است با زبانِ فرهنگ و اسنادِ سی ساله

ی رایج در ایران آن زمان. هاگفتمانی متفاوت با گفتمان با

های در میان کسانی که آن را امضا کردند انواع گرایش

 توان دید. فکری و سیاسی و ادبی می

نفر را برای گردآوری  8پس از اتماِم متن جمعِ مشورتی 

امضا و نشر متن انتخاب کرد. سیما کوبان، رضا براهنی، 

، ی، منصور کوشان، محمد محمدعلیهوشنگ، محمد مختار

محمد خلیلی و من )عباس معروفی اول در هیأت بود و بعد 

 8نفر ما در پایان گزارش هیأت  8از آن خارج شد(. نام 

که در آخرین   -نفر  134متن  –  "ایمما نویسنده"ی متنِ  نفره

ی مجله تکاپو چاپ شد آمده است. انتخاب شدیم تا شماره

ا کنند توانستند متن را امضنی که میمعیارهایی برای کسا

 8آوریم و متن را منتشر کنیم. جمعِ بیابیم. امضاها را گرد

های خود را به جمع مشورتی نفره هر بار گزارشِ بحث 

 داد.می

هایی برای نفره بحثی درگرفت در باره مالک 8در جمعِ 

)متن  ایمما نویسندهگزینشِ کسانی که برای امضای متن 

متن به هنگامی  دانستیم کهشدند. مینفر( دعوت می 134

های داستان و شعر و نامان در عرصه کند که صاحباثر می

نویسی و پژوهش آن را امضا کنند. نامهنقد و ترجمه و نمایش

ها و آراء بر آن شدیم که امضاها ترکیبی باشد از نسل
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فِ منظرِ گوناگون. امضاها نیز چون متن بایستی که معر

کانون آمده بود که  یبود. در اساسنامهچندصدایی ما می

توانند عضو کنند نمیکاری میکسانی که با سانسور هم

 کانون باشند.

ها حذفِ فرهنگی نیز به شدت مطرح بود و اگر نه آن سال

رسانند. تر که در حِد سانسور به فرهنگِ ما زیان میبیش

ه با اخراج استادان و  ایی کانقالبِ فرهنگی و فاجعه

های ما زهای عقیدتی بر دانشگاهآویجویان به دستدانش

 جمهوری اسالمیو کیهان رفته بود، مقاالت نشریاتی چون 

و و و که امنیتِ اجتماعی  صبحو  رسالتو  کیهان هواییو 

های دیگری بودند از حذفِ کردند نمونهاز ما سلب می

ریزان و برنامه فرهنگی. سردمداران حذف فرهنگی چون

ایی روشن پلیسی رابطه  کارمندان سانسور با نهادهای

داشتند. حفظِ اعتبار کانون هم مهم بود که مبادا کسانی با 

گیری امضای متن از آن به سود این و آن جناحِ حکومت بهره

کنند و با حضورشان القاء کنند که کانونیان با حکومتِ 

معتدل و اهل فرهنگ  سانسور یا دستِ کم با سانسورچیانِ

ولین باری بود که صدایی جمعی ا 1360اند. پس از ساخته 

خاست. به انتقاد از سانسور و خودسانسوری و حذفِ برمی

 بودیم. باید که مراقبِ کار می

کارانِ سانسور و کسانی که در حذفِ قرارمان شد که هم

توانند متن را امضا کنند. در اند نمیفرهنگی فعال بوده

عضویت ی کانون چاِپ دو کتاب یکی از شرایطِ اسنامهاس

گان و منتقدان و ها شاعران و نویسندهبود. در آن سال

مترجمانِ خوبی بودند که اثری با کیفیت باال منتشر کرده 

ها نداده بودند اما سانسور رخصتِ چاپِ آثار بعدی به آنان

اب یا بود. قرارمان این شد که معیارامان چاپِ یک یا دو کت

انی برای امضا دعوت معادلِ آن در نشریات باشد و نیز از کس

شود که پس از انقالب فعال بوده و به یکی از مواردی که 

نویسی، شاعری، داستان –در متن به آن اشاره شده است 

نویسی شهره باشند. نقد ادبی، ترجمه، تحقیق و نمایشنامه

شد.  معیارها را با جمع در میان گذاشتیم و تصویب

مضای ما در نفره در گزارشی که به ا 8معیارهای جمع 

ی تکاپو چاپ شد به تفصیل آمده ی مجلهآخرین شماره 

 است.

کس  350ها بررسی کردیم. حدود در چندین جلسه نام

برای امضا کردن برگزیدیم. دعوتِ به امضا را بین خود 

تقسیم کردیم. کاری دشوار بود. با تلفن که کنترل بود 

یم. بعضی رفتها باید میتوانستیم حرف بزنیم. به خانه نمی

در جریان نبودند و توضیح آن که جمع مشورتی چه است  

ی متن وقت خواهد بکند و توضیح کلمه به کلمهو چه می

ها و تردیدها و اختالفاتی ها هم بود و ترستفاهمبرد. سوءمی

نفر    134نفر    350که از گذشته مانده بود و و و. سرانجام از  

 متن را امضا کردند.

ضا به نشریات داخلی و به وزارت ارشاد متن را پس از ام

ایی حقِ چاپِ فرستادیم. ارشاد دستور داد که هیچ نشریه

راه با انتقاد. آدینه سکوت کرد. سردبیر متن را ندارد جز هم

تکاپو )منصور کوشان( شهامت کرد و متن را و گزارشِ جمع 

پ کرد. در این گزارش معیارهای انتخاب ی ما را چانفره 8

هایی که در ح کرده بودیم و نیز به انتقادها و حملهرا مطر

نشریات چاپ شده بود پاسخ گفته بودیم. سالیانی دراز 

خواهند علیه ما بگویند و عادت کرده بودند که هرچه می

نفره که به تصویب جمع  8جوابی نگیرند. گزارشِ جمعِ 

هایی که به اتهامات و تبلیغاتِ بود، پاسخ  مشورتی نیز رسیده

ی متن در ها داده بودیم و بیش از همه بازتابِ گستردهن آ

ها و نهادهای جهانی خواب از سرشان به در کرد. آتشِ رسانه

 اشان تیزتر شد. برآشفتند و مجله تکاپو را بستند.خشم

راه با در مجله گردون متن بدون اسامی امضاکنندگان هم

. آقای ایی انتقادی به قلم اسماعیل جمشیدی چاپ شدهمقال

اسماعیل جمشیدی در آن مقاله به حذِف امضای خود 

آبادی را اعتراض کرده بود و محمد مختاری و محمود دولت

به نام و کسانی را بی ذکرِ نام به توطئه علیه خود متهم 

کرده بود. نوشته بود که آن دو تن جمع را پنهانی کنترل 

 ند و چه و چه و چه.کنمی

تر ا شدت گرفت. احضارها بیشپس از انتشارِ متن فشاره

شد. من عالوه بر احضارها و تهدیدها در وزارتِ اطالعات با 

حسین ذاکری مدیرِ آدینه نیز روبرو بودم. فشار آقای غالم

های گوناگون تحتِ فشار گذاشتند. جنگِ دیگران را نیز از راه

ایی راه انداختند. بازارِ انواعِ دهتبلیغاتی و روانی گستر

ی ها گرم شد. تخریبِ شخصیت. در کورهراکنیپ شایعه

دمیدند. کیهان و کیهان هوایی و اختالفاتِ بین ما می
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هایی سراپا اتهام و جمهوری اسالمی و رسالت و و و نوشته 

های چاپ شده در ی ما منتشر کردند. اعتراض دشنام علیه

های گوناگون کوشیدند کردند. از راه گردون را دوباره چاپ

 8ا به پس گرفتنِ امضای خود و متهم کردِن جمع  کسانی ر

که به ما اتهام بزنند نفره وادار کنند. یکی دو تن بدونِ آن

امضای خود را پس گرفتند. یکی دو تن پس گرفتن امضای 

راه کردند. آقای دکتر نفری هم  8هایی به جمعِ  خود با اتهام

تا راه با پس گرفتن امضای خود حپور همن آریانامیرحسی

Pen International کاری با موساد ورا هم به هم 

C.I.A  متهم کرد. آقای شمس لنگرودی هم امضای خود

پس گرفت و هم نیشی جانانه به ما زد. عالمه زریاب خوئی 

ایی در روزنامه اطالعات از متن جانانه دفاع کرد در مصاحبه

 های خارجی را از متن محکوم کرد. گیری رسانهو تنها بهره

 تر.تر کرده بود و حمله به ما را داغبستگی ما ُپررنگمتن هم

در این میان ماجرای آقایان اسماعیل جمشیدی و عباس 

معروفی در گردون و کیهان هوایی بازتاب یافت و بعدتر به 

هنگامی که من به بند بودم در خارج از کشور نیز 

ی برخوردهایی مکتوب بین آقایانِ براهنی و مایهدست

کند. در عروفی شد و این همه توضیح ماجرا را ضروری میم

ی ما بود قرار بود نفره که در خانه 8ی جمعِ آخرین جلسه 

متن پس از بررسی نهایی امضاها منتشر شود. فضا نشان 

داد که برای جلوگیری از انتشارِ متن اقدام خواهند کرد. می

 ی مرگ آقای سعیدی سیرجانی را داشتیم که باه تجرب

اخطار مانع اقداِم ما شدند. هر روز ممکن بود ما را بخواهند 

یا یکی دو نفر را بگیرند و بگویند متن را منتشر نکنید و و 

و عجله داشتیم و قرار بود آن روز کار را تمام کنیم. یک بار 

گون از جمله ی امضاها بحث شد. به دالیل گونادیگر در باره

وردن اسامی کسانی که کم کردن فشار بر فضا و به چشم خ

نهاد شد که از تعداد تری داشتند پیششهرت و اعتبار بیش 

 امضاها بکاهیم. 

ی فرهنگی از معیارهای ما آن بود که امضاکننده در جامعه

شعر و داستان و –های ذکر شده در متن به یکی از فعالیت

معروف باشد. به  -نویسیو نمایشنقد و ترجمه و پژوهش 

سازی سازان و امضای کسانی که به فیلمابمثل امضای کت

نویسی، حتا اگر کتاب چاپ کرده اند یا به روزنامهشهره

ی بحث آن شد که یکی دو امضا باشند، نباشد. نتیجه 

برداشته شود که یکی هم امضای آقای اسماعیل جمشیدی 

که آقای معروفی از او دبیر تحریریه مجله گردون بود 

ا کند. این البته تصمیم درستی نبود. خواسته بود متن را امض

 از مواردی بود که ما اشتباه کردیم. 

نگرم به نظر من در این تصمیم اکنون که به گذشته می

نفره شاید که مسائل دیگری  8پشتِ ذهنِ اکثریتِ جمعِ 

حق یا ناحق، ام، به هم بود. خودآگاه یا ناخودآگاه. به گمان

مان تصویر چندان  از آقای اسماعیل جمشیدی در آن ز

مطلوبی در ذهِن برخی از ما نبود. یکی به دلیِل همان 

ی گردون که برای روشن کردن چراغ کانون ی مجلهمقاله

مردهای اهلِ فرهنگ اشاره شده بود و در بحثِ به دولت

اره استقالل کانون و تمهیدهای جناحی از حکومت به آن اش

قاله دست داشته گفتند که او نیز در نوشتن آن مکردم. می

 -بازهم در گردون–ی دیگرِ او بود  است. دیگر به دلیلِ مقاله

ی او شده که به براهنی حمله کرده بود و خواستار محاکمه 

های بود. لحِن آن مقاله به گفتمانِ رایجِ در جنگ و جدل

ن زمان از فعاالن برد. براهنی در آفکری شباهت نمیروشن 

و مخالفِ ذکرِ موادی از قانون و مؤثرانِ جمع مشورتی بود 

ی اساسی در مقدمه منشور. نگران آن شدیم که مبادا جبهه 

ها، به درست یا ایی باز کرده باشند از این سوی. اینتازه

های برخی از نادرست، تصویری نه چندان مطلوب در ذهن

مبنا بود که آقای اسماعیل  ما ساخته بود. تصمیم ما بر این

گی. نگاری شهره است نه به نویسندههجمشیدی به روزنام

این تصمیم نادرست بود. اگر فضای ذهنی ما، خودآگاه یا 

ناخودآگاه، در این تصمیم تأثیر داشت، بر نادرستی تصمیم 

ی ما و افزاید. اواسطِ جلسه آقای معروفی آمد به خانهما می

جمشیدی نیست. اعتراض کرد. دید که امضای آقای 

آقای جمشیدی خواسته شده است که  استدالل کرد که از

متن را امضا کند. ما نیز کوشیدیم دالیل خود را بگوییم. 

آقای معروفی تند شد. ما نیز. آقای عباس معروفی تهدید 

کند که کرد که اگر به خواستِ او تمکین نکنیم کاری می

یرند. ما هم تندتر شدیم. اشان را پس بگبسیاری امضاهای

ه کار به جای باریک کشاند. آقای این برخوردها بود ک

توانست چنان که روال ما بود مسأله را در جمعِ معروفی می

های منفی مشورتی مطرح کند اما تهدیدهای او واکنش

برانگیخت. مسأله از آقای جمشیدی به نزاع با آقای معروفی 
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توانستیم تهدید را ناشنیده می  بدل شد. ما نیز اشتباه کردیم.

های را منطقی نگه داریم. نشد و کار به حمله بگیریم و فضا

شخصی کشید. آقای معروفی گفت که فرج هم 

نویس است. دیگران به یادش آوردند که فرج به دلیلِ روزنامه

نقشی از "ی دیگر خود، منتقد ادبی که در کتاِب چهره 

ی جمع مشورتی است زیدهاست و نیز برگ  در جمع   "روزگار

های ناگفته که در ذهِن رخی نگرانینفره. ب 8و عضو هیأت 

بعضی از ما بود نیز به زبان آمد. شغل سابقِ عباس معروفی 

در تاالر وحدت وابسته به ارشاد، جلسه در ارشاد کرج که 

ی کلک آمده بود و امتیاز عکس و تفصیالتِ آن در مجله 

قعیتِ متشنج مطرح کردن این  گردون و چه و چه. در آن مو

ها در آن فضای هِ من بود. جای این حرفها نیز اشتباحرف

رفت که به تأخیر افتد. عصبی نبود. دعوا باال گرفت. کار می

از سوی جمع به ما گفته شده بود که کار را تمام کنیم و ما 

نیز نگران بودیم که مبادا ما را از انتشار متن باز دارند. آقای 

ی عصبی بود. آقای عباس معروفی با دعوا رفت. معروف

امضای خود را هم پس گرفت و از آن پس به جمع مشورتی 

 نیامد.

تصمیم جمع ما در حذفِ امضای آقای اسماعیل جمشیدی 

درست نبود. چرا که به هر حال از او خواسته شده بود که 

امضا کند. اما برخورد آقای عباس معروفی و تهدید کردن 

 گویم که دیگران امضای خود را پس بگیرند همیجمع که م

چنین. مطرح کردن مسائل درست نبود. واکنِش ما نیز به هم

شخصی نیز از هر دو سو درست نبود. عجله هم داشتیم و 

تواند کارِ نشر کردم که هر بحث اضافی میمن احساس می

تواند متن را به تأخیر بیاندازد و هر تأخیری حتا یک روز می

معروفی  شار آن را برای همیشه ناممکن کند. شاید آقایانت

تواند جمعی را به حمایت از خود برانگیزد پنداشت که میمی

جمع –نفره    8تا آنان نیز امضای خود را پس بگیرند و جمعِ  

را به پذیرش نظرِ او وادارند که آن تهدید را کرد  -مشورتی

رفته است و از جمع رفت. شنیدیم که با کسانی هم تماس گ

د را پس بگیرند اما هیچ که به عنوانِ حمایت از او امضای خو

نفره  8کس امضای خود را پس نگرفت و گزارشِ جمع 

ی تکاپو چاپ شد و به )همان که در آخرین شماره

های کیهان و جمهوری اسالمی و کیهان هوایی و حمله 

های گردون پاسخ گفت و ماجرای آقای اسماعیل حمله 

 توضیح داد( در جمع مشورتی تصویب شد. جمشیدی را

تواند به هر صاحبِ مایت بودن توهمی است که میمورد ح

مجله یا سردبیری در ایران دست دهد. در کشوری که کتاب 

نویسان شود، در مملکتی که به روزنامهبا دشواری چاپ می

دهند فکران مستقل امتیازِ نشرِ مجله نمیایی و روشنحرفه 

ا تا است که هر ماه ی 4یا  3التِ ادبی آن فقط و تعدادِ مج

شوند و صفحه منتشر می 100تا  80هر دو ماه یک بار در 

صفحه را به چاپِ شعر و داستان    20تا    10هر کدام حداکثر  

دهند و هیچ مفر دیگری برای و نقد ادبی اختصاص می

ارتباط با خواننده در اختیار نویسندگان و شاعران و منتقدان 

راشان برای چاپ یا نقد آثا  -و نه همه–، برخی کسان  نیست

ها به صاحبانِ امتیاز و مدیرانِ مسئول و سردبیران این مجله 

ها مصلحتی و بده و دادند. ابراز دوستیگاه امتیازاتی می

آمیز و و و. های مبالغهها و تعرفها و غلوها و تعارفبستان

و غیبت و رو در رو عیِب هم نگفتن، تعریف در حضور 

تِ رایج ما است که گیری پشت سر هم که از اخالقیاخرده

های اصلی آن ریا و دورویی زنیم که مؤلفهدر فرهنگی دم می

است. عوارضِ استبدادِ دیرسال. به هیچ یک از ما امتیاز نشرِ 

ی نشر دادند و تنها آقای معروفی بود که پروانهمجله نمی

ن بود. حتا سردبیران ی گردوداشت و مدیر مسئولِ مجله

های و تمجیدها و ابراز دوستیها نیز در معرضِ تعریف 

های ها و تعریفمصلحتی بودند. بر ما بود که ابرازِ دوستی

 های واقعی تمیز دهیم. ها و تعریفمصلحتی را از دوستی

نفره در حذِف امضای آقای اسماعیل جمشیدی  8جمعِ 

نفره و  8فی با جمع اشتباه کرد. برخورد آقای عباس معرو

معروفی درست نبود. آن مقاله که برخورد ما با آقای عباس 

آقای جمشیدی علیه محمد )مختاری( و محمود 

ها و جمع ما زد نیز آبادی نوشت و اتهامی که به آن دولت

ی ما اشتباه کردیم. آن فضا درست نبود. در این ماجرا همه 

دیم مطلوب اشقیاء که ما در آن بودیم یا در آن قرار داده ش

هایی چون را به بحث  134 های متنِبود یا بحث خواست 

 حذفِ این یا آن نام و برخورد این با آن بگردانند.

های گوناگون به خارج درز کرد. کسانی که از راه 134متن 

های گوناگون متن را به خارج  امکان داشتند به شیوه

را به یکی   فرستادند و کس از کارِ کس خبر نداشت. من آن
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ندم. هوشنگ هم. براهنی ام در اروپا رسادو تن از دوستان

متن را به انگلیسی ترجمه کرد. پروین )اردالن( بعد از 

کرد. براهنی ترجمه انگلیسی متن  ظهرها در شرکتی کار می

ی فاکسی در آمریکا به من داد. به پروین دادم و و شماره

داده بود به آمریکا ایی که براهنی پروین متن را به شماره

اش در میان نویسندگان دوستان  فاکس کرد. براهنی خود با

  P.E.Nآمریکایی تماس گرفته بود و بدین سان متن به 

 Penی ساالنه رسید و به آرتور میلر. متن در اجالسیه 

International  ِدر پراگ خوانده شد و در مطبوعات

وت صدایی ها سکجهان بازتابی گسترده یافت. پس از سال

جمعی. صدای خاست. صدایی متفاوت از ایران برمی

ی سانسور و خودسانسوری بر سر داشت  فرهنگی که سایه

 اما خالقیت و اعتراض نمانده بود.

ایی تازه جمعِ مشورتی به مرحله  134پس از انتشار متن 

گام گذاشت. اکنون کاری کرده بودیم. هویتی داشتیم. 

نفر شرکت  20تا  10بین ها معموالً گرچه در جلسه 

گانِ کشور دل بودیم که اکثر نویسنده کردند. اما دانستهمی

کنند. جهان نیز با جمعِ مشورتی دارند و از آن حمایت می

 با ما بود. 

 

 

  

 

   

 

 

 

 
    

 

 
 سانسور، شبنم میری
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نقد، بررسی و 

 معرفی کتاب
 

 گل نسیم ریاحی 

 علی عبادی 

 ابراهیم محجوبی 

 حسین صدیق یزدچی محمد

 رضا اغنمی 
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 نسیم ریاحیگل

 

اند«، اثر مهدی »آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشته

 مرعشی

 

استان روابط اند« درمان »آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشته

های مهاجری است که سانسور را در میهن تاب انسان

هایی با اند. آدماند و به شهر مونترال کوچ کردهنیاورده

رفع نیازهای اولیه انسانی، های متفاوت که به علت پیشینه 

گیرند و سعی چه مادی و چه معنوی در کنار هم قرار می

استان های دکنند همدیگر را درک کنند. شخصیت می

در بیان احساسات و روابطشان در محیط تازه خود  اگرچه

گاه از هیچگیرند اما کنند و از هم فاصله میرا سانسور می

هستند جدا   سرزمین مادری  هایی که هنوز درارتباط با آدم

ای نیست برای شوند. سانسور آنجا هم هست اما بهانهنمی

اند و در غربت حقیقی  ها با ایراندل کندن، انگار تنها ارتباط

شود یا باید ارتباطی نیست و اگرهم هست فراموش می

شود، همچون »ایستگاه« داستان که »در عالم فراموش 

داشت و ایستگاه هست، وجود واقعیت ایستگاه بود، وجود 

دارد. در تقاطع بین دو خیابان، بین دو ایستگاه اصلی مترو 

اما بعدها که شاید   شهر، کمی باالتر از کلیسای معروف شهر

خیلی هم بعدها نبود فقط بعدی بود که از پس بعدی دیگر 

آمد، باز هم آنها به یادش نیاوردند و هنوز هم به یادش می

 متن کتاب(.«اند )از نیاورده

نویسی است شخصیت اصلی رمان، مرد نویسنده و فیلمنامه

ی اول: کار کردن در ایران به قیمت که بین گزینه 

ی دوم: کندن از ایران و نگه داشتن وری و گزینهخودسانس

ی این اعتقاداتش، دومی را انتخاب کرده است. هزینه

ند: کهای این شخصیت سنگینی میانتخاب اما بر روی شانه 

اند و معلوم هایش در آن بالیدهجدایی از خاکی که ریشه

نیست که در سرزمین جدید دوباره بتوانند رشد کنند. او در 

آورد که شاید بتواند الی دوباره به تحصیل رو میمیانس

ها را کمی با محیط تازه وفق دهد اما قبل از این یکی ریشه 

یاه وجودش بر است، آفت مشکالت مالی به گشدن که زمان

ربط دست و رود در خارج شهر، کاری بیناچار میزند. بهمی

کند و بین تقلیل خود و تحمل شرایطی که به او پا می

ی کندن از آن کار حمیل شده و کندن، درنهایت گزینه ت

کند. وسوسه همچنان هست، پیشنهاد ربط را انتخاب میبی

ای با اسمی هیک همکار قدیمی از ایران برای نوشتن فیلمنام

کند، پس مستعار اما قهرمان داستان خودش را سانسور نمی

چه گزیند. او گررود و راه دیگری بر میدستش به قلم نمی

ای برای کار بنویسد تواند در سرزمین جدید فیلمنامهنمی

هایی از گذارد و سکانساما دوربین را در وجودش می

ار زندگی خود بنویسد با این تفاوت که ایندیگران می

 آید. بازیگران به قلم ذهن می

ها و پردازی قهرمان داستان خوب است و دیالوگشخصیت 

خوانی دارد. در مورد جر همذهنیاتش با یک هنرمند مها

های دیگر داستان دید ما محدود به نگاه دوربین شخصیت 

شخصیت اول داستان است. دوربین اول روی آدریاناست، 

خانه با کالس و همتین که مدتی همزنی از آمریکای ال

ی اتصال این دو قهرمان داستان است. بعد از جدایی، نقطه

ست. مرد مشتاق دانستن شان امشترک دانشگاهی یپروژه

زندگی قبلی و بعدی آدریانا نیست. او سکانس را به روی 

وطن که کند: زنی همبندد و به روی شیوا باز میآدریانا می

ها هرکدام ر یک خاک روییده هرچند ساقههایشان دریشه 

اند تا در جایی دور از وطن برای مدتی راه خودشان را رفته

ز ایستگاه که راوی و شیوا با هم درهم پیچند. این سکانس ا

شود و در خانه و ماشین و شوند، شروع میآشنا می
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یابد. دوربین روی شیوا درنگ بیشتری بیمارستان ادامه می

شود، ی کوچک موبایلش جدا نمیاز صفحهدارد، شیوا 

کند. شیوا خبرهای پسرش در ایران را از آن پشت دنبال می

یش از ایران، نه از خاطر تهدیدهانه ازهمسرش به

نویس به خاطر خیانتش با تنها دوستش، یاسی، نامهفیلم

کند و ها را سانسور میشکایتی ندارد. او در روابطش بدی

ای که شود، غدهتا تبدیل به غده می ریزداش میدر سینه 

شود و شیوا درمانی را گیرد، و مدام بزرگ میگاه درد می

د نویسنده هم رو به امید نیست، برای آن باور ندارد. نگاه مر

دهد، دوربین دلش هایی که حادثه آزارش میاو در سکانس

زند تا بتواند میی فراموشی را کند و دکمهرا خاموش می

 دهد.  ادامه 

اند« به شهر با کتاب »آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشته

ساز موشکافانه و بدون گذاریم، نگاه فیلممونترال پا می

های سور است: با صدای دریل برای تعمیرات خیابانسان

های پزشکی در گیریم، همراه پروندهمونترال سرسام می

وی شویم و از قتل پناهجسیستم درمانی کبک کالفه می

زده ایرانی، فرشاد محمدی در مترو به دست پلیس شوک

قدر دقیق است که های نویسنده آنشویم. نشانیمی

مرکز در اه کبک در مونترال )یوکم( یا خودمان را در دانشگ

ی دهم بیمارستان درمان سرطان سینه در طبقه 

ها که نامی از این مکانبینیم بدون آنویکتوریا میرویال

نویسنده عالوه بر جزئیات، توجه زیادی به زبان  برده شود.

های مهاجرت دارد، و این ویژگی این اثر را از دیگر داستان

ی نویسنده به زبان در ذهن قهرمان عالقهکند. متفاوت می

ی دانشگاهی و آثار پیشین خود نویسنده داستان و پروژه

ی دار ادبیات غنآشکار است. در عین حال همین زبان که وام

پیشینیانمان هست، خواندن کتاب را به خصوص برای نسل 

های رمان »آنها دیگر از کند. جملهدوم مهاجران سخت می

 باید نشست و چندبار خواند اند« را گاهگذشتهآن ایستگاه ن

ی دید داستان، دانای کل محدود . زاویهتا در ذهن جا بگیرند

د شود هرچنی سوم شخص روایت میاست که به شیوه

ماند و در رمانتیک ترین نویسنده به آن محدود نمی

کند و از »تو«یی صحبت ها، خواننده را غافلگیر میقسمت

دوانده و حتی  هن قهرمان داستان ریشه کند که در ذمی

ی روایت دانای کل محدود فراتر رفته هایش از محدودهریشه 

 است.  

یستگاه ای »آنها دیگر از آن اکتاب یکصد و پنجاه صفحه

اند« را نشر مهری منتشر کرده است. طرح روی جلد نگذشته

کاری است از داود صفری که ایستگاهی را روی جلد آن 

ژوزف دارد. بر -ده که پشت به کلیسای سنتصویر کر

بینیم که ی ایستگاه هم انعکاس یک بالون را میدیواره

ی شخصیت اصلی رمان را به یادمان تصویر مورد عالقه

رد: تصویری از بورخس  با ماریا کوداما که بر بالون آومی

  گیرند.سوارند و در آسمان اوج می

با خواندن کتاب یا  توانمیدر این روزهای سرد زمستانی 

شنیدن همین رمان با خوانش نویسنده در ساندکلود برای 

اند« در مدتی همراه با »آنها دیگر از آن ایستگاه نگذشته

آسمان ادبیات اوج گرفت.
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 عبادی علی
 

  خاک زیر از

 
 

 خاکسار نسیم از کوتاه داستان نوزده مجموعه خاک زیر از

 است. شده منتشر لنده در دنا نشر سوی از که است

 مجموعه این از خاک زیر از داستان نقد به زیر ینوشته

 تبعید( )آوای دارد. اختصاص

 به کوتاه جمله این با داستان ”.ام نمرده اما خاکم، زیر“

 تکان ای جمله شود، می آغاز ممکن شکل گذارترین تاثیر

 هخوانند به را داستان کردن دنبال انگیزه خوبی به که دهنده

 شروع .دارد اهمیت بسیار کوتاه داستان در این و دهد می

 .کند می زیادی کمک داستان موفقیت به جذاب و پرقدرت

 ترین مناسب تمام مهارت با نویسنده نظرم به رو این از

 و برگزیده داستانش دنیای به خواننده ورود برای را مدخل

 کند روروب ناشناخته موقعیتی با ناگهان را خواننده توانسته

 جمعی گور مکان در داستان .برانگیزد را اش کنجکاوی و

 خود راوی گذرد، می خاوران یعنی 67 سال جانباختگان

 اول صیغه به که است خاک در مدفون جانباختگان از یکی

 .کند می روایت را داستان شخص

 مثل کالبدش های تکه درون از جایی راوی رسد می نظر به

 و کند می تماشا را بیرون شتشانگ کوچولوی بند یا دست

 به و شده ای ذره وقتی  حتی نماید می بازگو را اتفاقات

 شود می عوض دید زاویه جا یک در اما چرخد می جا همه

  :ایستد می خودش از بیرون راوی و

 و دیدمی را آبی آسمان خاک، از بود بیرون که دستم“

 به و را سفید ابر لکه چند و گذشتندمی که را هائیپرنده

   ”.است دیده چه گفتمی بقیه

 تکه مثل هایی نشانه طریق از زندگان و مردگان بین گفتگو

 می شکل افتاده بیرون خاک از استخوانی یا  شیئی لباسی،

  گیرد:

 به  را خودمان پیام هابچه طرف از کردند پیدایم که بعد“

 .بیاورید سبزه و گل برایمان که دادم مانهایدیدارکننده

 نزدیکیها همین در و کاج، یا و بیاورید سرو برایمان گفتم

  ”.آوردند .بکارید

 

 پاسخ سوال این به باید ابتدا متن بنیادین ساختار مورد در

 ”خاک ازیر“ آیا چیست؟ داستان در اصلی مسئله که دهیم

 از گونه فاش و سورئال تصویری یا است؟ جنایت یک روایت

 شدگان کشته خانواده کشکشم داستان یا پنهان؟ حقیقتی

  ناکام؟ آرزوهای حدیث یا کشندگان؟ و

 دارند حضور البته قصه در دیگری مهم نکات و اینها تمام

  .است دیگر جای نظرم به اصلی حرف اما

 خودش زندگی به دارد ای اشاره داستان از قسمتی در راوی

 داشتن وجود با و بوده شور و شر از پر جوانی که وقتی

 قشنگ چیزهای به نداشته فرصت هیچگاه ، تیکرمان طبعی

 مقدمه همین در ماجرا سرنخ .کند نگاه زندگی و طبیعت

 کامل را آن نشانه و اشاره چند با تر بعد که  است چینی

 :کند می

 همه از آدمی که چیست از بودم پرسیده خودم از بارها “

 فکر …شود می  رها و کنده ذلیل و خوار نیازهای و حسها

 دنیای سخت که دیدم می برم و دور چیزهایی یک مکن می

 را خودم من آنوقت کرد می مشغول خودش به را ام ذهنی

 ”.دیدم می که تصویرها همان به سپردم می

 هی وقتی .بودم نشده آن متوجه اول که من خوب،…“

 آن تن از تکه به تکه هی و نزدیک و دور بُردم را عینک

 تماشا و کادر توی بُردم یوارد به بود داده تکیه که را آدمی

 چیزهائی کنممی فکر کارها همین و .شدم آن متوجه کردم

 پستوهای در بود خوابیده که کرد بیدار من وجود در را

  .”ذهنم تاریک

 دنیا خوب چیز همه مثل هوشی با است. خوب هوشی با“

 بود. سلول در من رفیق آن کار مثل هوشی با است. خوب

 چطور بود فکر این توی داشت درد خیلی خودش آنکه با
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 روی بود او دستهای شکل هوشی با کند. شاد را رفیقش

 .”پایش زخمهای

 خانواده که خاطر این به نه .شوندمی خوشحال دانستممی“

 از را اینها.اندنکرده فراموش را ما یا و زنندمی سر ما به ها

 را فکرهایشان آنها که موضوع این .دانستیممی هم پیش

 این و اند بکارانداخته

 ”کردمی خوشحال را ما که بود آنها هوش هوش،

 قشنگ هوش یک آنها کار توی چون بودیم وخوش“

 بوی و بود خاک از نهالها خود مثل که هوش یک .دیدیممی

 .”داد می رویش و طراوات

  
 

 نکته فهمید توان می شده ذکر های نمونه به دقت کمی با

  ”دیدن. و است باهوشی“ ،”خاک رزی از ”داستان در اصلی

 خوب هوش با آدم و کند می هوش با را آدمی دیدن، خوب

  بیند. می

 الزم کند. می ایجاد فکر و است کنشی امر یک ”دیدن“

 و غریب و عجیب ، العاده خارق چیزهای به حتما نیست

 است کافی ، برسیم نظر به تر هوش با تا کنیم دقت پیچیده

 توجه خوب روزمره و ساده های اتفاق هب و برمان و دور به

 ببینیم، را موجودی هر در نهفته هوش و زیبایی تا کنیم

 بخاطر چرا که خوریم می افسوس داستان راوی مثل آنوقت

 رصتف کننده ذلیل و خوار نیازهای حس و جوانی شور و شر

 صادقی و ساده های زیبایی ایم نداشته را ها زیبایی دیدن

 بیاورند. هیجان به مارا وانندت می راحتی به که

 و ها پدیده درهمه موجود هوش درک یعنی ”دیدن“

 .بد چه خوب چه .هستند که شکلی همان به شان پذیرفتن

 زندگی عین لذت و زیبایی و نیکی  مثل هم بدی و درد و غم

 .هستند

 توجه هم“ دیدن“ از وجه این به راوی زبان از نویسنده

 :دارد

 بود، گرفته اینجا از که عکسی ویت ببینم کردم سعی و“

 کردم نگاه قسمت آن به خوب وقتی بیافتد. چه است قرار

 توانستممی را اولی های بوته آن خالی جای شدم. غمگین

  ”ببینم.

 بودند. خودشان شان.شناختم کردم باال که  را سرم“

 سراغ رفتند اول بودند. کنده را کاجها که همانهائی

 سراغ رفتند بعد و کردند له پا با را هاآن سرخ. گل هایبوته

 بر کردند تکه تکه و آوردند در ریشه از را آنها و سرو و کاج

 ”انداختند. خاک

 خوب من و من. به نزدیک خاک. روی نشستند زنها آنوقت“

 نگاه ببینمشان توانستممی خوب حاال که چشمانشان به

 بعد و کنید نگاه چشمهائی به شده حاال تا دانمنمی کردم.

 موج تویشان سئوال و درد آنقدر بیاندازید. زیر را سرتان

 ”کرد. نگاه آنها به زیاد شدنمی که زدمی

 

 مهم که است سرخ دوگل تماشای باز پایانی های جمله در 

  هست: هنوز که کوتاهی فرصت از ستفادها و شود می

 خفته خاک زیر له و پاره پاره که ما همه ، ما همه .ما تا“

 .بنشینیم سرخ گل دو همین تماشای به و بیائیم بیرون مای

 نکشیده هفته به دانستیممی روشنی به که سرخی گل دو

 ریشه از تا هائیدست بعد و کند شانله اول تا آیدمی پاهائی

 ”.دربیاورد ازخاک را آنها

 

 حد این به تا موضوعی از نویسنده که نیست تصادفی

 .بیافریند یزندگ تواند می تلخ و هولناک
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 ابراهیم محجوبی 
 

 
 

  ه!از درختی جاافتاد "میوه افتاده "
 (ترین ) و آخرین؟( کتاب ه.م. اِنزنسبرگردر باره تازه)

 ) "هانس ماگنوس انزنسبرگر"این روزها، کتاب تازه  

H.M. Enzensberger )   نام آشنا ی آلمانی را نویسنده

ردم. خود نامگذاری خواندم و لذت ب "میوه افتاده"با عنوان 

خواهد ازناک است: نویسنده، با آن چه میکتاب اندکی ر

منظورش چیست و یا کیست؟ نکند   بگوید و چه پیامی دارد!

واپسین اثر اوست؟ و یا خواهد در پرده بگوید که این، می

که سالیان دراز به  -ندگانش خواهد به خواناینکه، می

ی چون انزنسبرگر خو  اهای تر و تازه درخت جاافتادهمیوه

ای افتاده از آن درخت ندا دهد که اینک به میوه  -اند  گرفته

زنی گمانه توان همچنانبار بسنده کنند؟ در این باره می رُپ

در اصل  "میوه افتاده"آید که عنوان کرد، اما به نظر می

و اکنون در دهه دهم خود نویسنده. آخر، ا تمثیلی است از

د، کاهش قوای جسمانی مدام در یپیمازندگی راه می

اندیشیدن( خواه ناخواه   و نه لزوماًکوبد و امکان نگارش )می

جرس فریاد بر  "شود و در نتیجه به مصداق محدود می

 ای دیگر و، خود را برای برهه "هادارد که بربندید محملمی

کند. این گمانه بیشتر اش آماده میناپذیر از زندگیاجتناب 

بینیم او شعر کوتاهی در وصف وقتی که می گیردرنگ می

ا به جای پیشگفتار، بر پیشانی کتاب میوه افتاده سروده و آنر

یابد که با خواندن همین شعر، انسان در مینهاده است. 

ادیب کهنسال ما به راستی چه نام زیبا و درخور بر کتابش 

چینند اغلب به آن دست میوه افتاده را نمی " :نهاده است

ها و ها، کرمموش زنند شاید به درد کود بخورد نمیهم 

عاری از آلودگی . خورندبا اشتهای تمام میها آنرا میکرب 

نیز مشکل است و به زحمت  بندی کردنشنیست، بسته

نه تبلیغی الزم دارد نه برچسبی و نه برگه . رودفروش می

قتی که ها وقتی که کار دیگری ندارند تا واما بعضی. قیمت

، "میوه افتاده"کتاب  "د.کننوسیده آنرا جمع آوری مینپ

های ها، جستارها و اشارهاست از یادداشت چینی دست

گوناگون. از همین رو نیز روی روکش سیاه کتاب با خط 

. در این "فقط یک یادداشتنامه "درشت سپید آمده است :

ها، انزنسبرگر نود و اندی ساله، نه در سیمای پیری یادداشت

ندی رِند داند( بلکه خردم)گرچه او بسیار می چیزدان همه

اصر، از همه ترین مسائل جهان معآگاه به جزئی و هشیار و

 ها تنها یک گوید. برخی از نوشته چیز و همه کس سخن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیرد. اما بر می ین صفحه را در سطر و بعضی دیگر چند

های ون بُرادهظرهائی به دردخور و همچجملگی، اظهار ن

ر پی برد و دمیمتنوع، خواننده را به فکر فرو  فکری الوان و  

های کوتاه نوشته د.کشیادداشت بعدی به سوی خود می

رخت معرفت و اشراف دهند که دنشان می "میوه افتاده"

 رآشوب امروز، بسی تناور و ُپرهای جهان ُپمولف به پدیده

مواظب است تا  هایششاخ و برگ است. او در اظهار نظر

یس و تبرّک تقدهمچون پیامبر جلوه نکند و راه را بر هرگونه  

ی معروف ببندد. زیرا به گفته اخویش در مقام نویسنده

کُندُر، چهره آمیز خودش، دود ناشی از سوزاندن مداوم طنز

انزنسبرگر، شیفته ریاضیات و علوم  د!کننسان را تیره میا  بد
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و دستآوردهای جدید این   طبیعی است. در جریان کشفیات

های علق به پژوهشکدهشماری نشریات مت  علوم قرار دارد، و

های علمی جهانی را آبونه است! او در داده معتبر آلمانی و

ک شاعر و ادیب، موضوع را به  شود و از دید یدقیق می

دهد. ای ادیبانه توضیح میاز زاویهای بدیع و دلنشین شیوه 

آید و به اندیشه وا مواره خوش میاری که خواننده را هک

کند، بلکه سری به بسنده نمی دارد. او به این چیزهامی

های سیاسی دولتمردان و کشد، گستاخیاقتصاد می

درتمداران ریز و درشت را زیر های میلیتاریستی قجنون 

نهد. در این راستا، هم به کشاکش های بین خود میذره

د و هم از پردازرانکو میا پلیس مخفی دیکتاتوری فخود ب

های استبداد ملّایان شیعه و حتی سفرش به ایران و ویژگی

هایشان سخن از سپاه پاسداران آنها و تبهکاری با نام 

گوید. او در تفسیرهایش پیرامون مسائل گوناگون جهان، می

نگرد تا ببیند انسان یک ال می مدام به این سو و آن سو

د و سودجو و تا دندان مسلح فاسقبایِ این جهان تا خرخره  

های ها و کنسرنیستاده است. بانککند و کجا اچه می

کنند و انقالب دیجیتالی و هوش جهانی با او چه می

آن چه سرنوشتی برای بشریت رقم مصنوعی و امثال 

اش، عات وسیع علمیبینی، تیزهوشی و اطالزنند. تیزمی

واننده را براستی خدهد که  مانندی به او میقدرت تفسیر کم

وع کتاب، دن جستارهایی متنبا خوان .داردبه شگفتی وا می

برد که انزنسبرگر کهنسال، به خواننده خیلی زود پی می

ورز فعال فرینش آثار درخشان ادبی و اندیشهرغم آ

اجتماعی، از سرمشق شدن برای دیگران بیزار است و در 

گوئی هم همان حال در صدد جستن و یافتن سرمشق و ال

ای روی ر کوتولهاو با این استدالل که اگبرای خود نیست. 

یت فقط اندکی فراتر های غول بنشیند، حداکثر و در نهاشانه

لی در وام پسندد. وتواند ببیند، تقلید را نمیاز آن غول می

دیگران های ها و اندیشهایدهآمیز گرفتن دوستانه و مهارت

او این کار را با راحتی و  د.دههم تردیدی به خود راه نمی

د! این است که انسان با دهدستی تمام انجام میگشاده

ها و شخصیت ی از، با شمار زیاد"میوه افتاده"خواندن 

های ذکر از چهارگوشه جهان و از دورانصاحبان فکر و 

او، از گردد و در کنار مولف و در بستر نگاه  مختلف آشنا می

نوشد. و هائی جانبخش میهچشمه معرفت آنان نیز جرع 

دهد. ای به آن میها، جذابیت ویژههمین جنبه یادداشت 

آید بلکه تنها خود شاعر پیر به سخن در می چرا که نه

اظهار نظر در کنار بسیاری دیگر را نیز به سخن گفتن و 

توان گفت، ونه است که میدهد. به اینگخویشتن راه می

های سنی و در قله خالقیتی  لوغ و پختگانزنسبرگر، در اوج ب

فروتنانه و در عین حال اش را ادبی خویش، گرچه اثر تازه

واقع امر، از میوه افتاده،   نامیده، اما در  "میوه افتاده  "ماهرانه  

ای رنگین، در قدح هائی زیبا ای گوارا پرورده و بر سفرهباده

د عرضه کرده است. این و شکیل آنرا به عالقمندان آثار خو

 !توان با ولع تمام نوش جان کردرا می دهبا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ای از این کتاب:صفحه 

 ک! شعر و شاعری مردان خوفنا

در وجود بیشتر فرمانروایان خشن، شاعر کوچکی نهفته 

ه فکر پایه را نیز ب. این واقعیت، طبعاً شاعران بلنداست

در  (J. Sartorius) " یوآخیم سارتوریوس"دارد. وامی

کتاب شعر سیاسی در قرن   -تنفس هرگز  "ام  اثری به ن

ه شاعرانی پرداخته که ب(  2014) کلن  "بیستم 

خاطر بدیهی است، چنین پژوهشی، به   .اندآدمکش بوده

تواند کامل باشد. اما محدود بودن منابع، هرگز نمی

شده، این جرات را یافته و در یک مسیر گلچین یاد

یگر نخست، باز ت:دی به آن عرصه پرداخته استصاع

رادووان "م اهمیت از صربستان است با نام شیادی ک

بایست به عنوان قاتل هزاران که سرانجام می  "کارادزیچ

تن، در دادگاه الهه پاسخگو باشد. این شخص، پنج 

مجموعه شعر منتشر کرده است. یکی از شعرهایش این 

در م همچون سیگاری اها دوری گزیدهاز نیکی: است
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ز همه کس آزرده . اسوزملرزان خویش میهای  میان لب

 .در گرگ و میش سحر منتظر لحظه بزرگ خود هستم

سرانجام بمب صبحگاهی را خواهم افکند و آنگاه خنده 

در مقایسه . بلهوسانه مردی تنها به گوش خواهد رسید

آمیز خود از امه بن الدن، در شعر ستایشبا او، اس

ریکائی را در ناو آم 2000هائی که در سال یستترور

کرده بودند، کم و بیش صادق و  بندر عدن منفجر

تا زمانی .  دهیدشماها زمان را هدر می :نمایدادعا میکم

دَرَد، و تا سینه مردم ما را میتان که خنجر زهرآگین

کنند ر سیاهی شب حمله میزمانی که ناو های شما د

آالیند جهاد ما ادامه خواهد یو عربستان مقدس را م

توان نشانی اما در شعر صدام حسین، کمتر می  . وافتی

تو معشوق روح . روحت را رها کن :از احساسات یافت

سان که تو آنای به قلب من پناه نداد هیچ خانه .منی

که روح مرا زنده بخشی  تو آن نسیم آرامش ...پناه دادی

ای سبز، پر همچون شاخهو حزب بعث ما   .کندمی

فدای تو و ملتم روح خود را  من . شودجوانه می

خودکامه عراقی، دستکم پنهان   در اینجا، حاکم .کنممی

کند که چقدر به قدرت دلبسته است. این گرایش نمی

را در سخن یکی دیگر از جنایتکاران موفق قرن بیستم 

عار خوشنویسی توان دید. اشسه دون نمییعنی مائوت

هنوز  اینجا نشسته است: شده وی نغز و مقبول است

با جام می به دست گرفته . آسایدو میرهروی تنها 

آری، خیزاب قلب  ا.کشم آنرسر میآرام زمزمه امواج نا

سرآمد همه این گونه  .من در پی موج بزرگ روان است

)  "یوزف ویساریونوویچ جوگاشویلی"شاعران اما 

مینه شمار قربانیان. او ت! و نه فقط در زاستالین ( اس

شان نیز هست. کما اینکه، هنگامی که تریناحساساتی

و در مدرسه دینی تفلیس   سال بیشتر نداشت  16هنوز  

کرد، در جستجوی نقش آینده خود بر آمده تحصیل می

شد تا بنفشه و خم میغنچه گل سرخ شکفته بود  د:بو

. رقصیدو با نسیم می زنبق بیدار گشته بود. را بنوازد

سخت دلنشین، و   اینغمهخواند  چکاوک در آسمان می

شکفته :  گفتنرم و خوشخوان میهزاردستاِن سرمست  

باش ای سرزمین محبوب شاد باش ای کهن دولت 

ات تا میهنایبریائی و تو گرجی شریف بیاموز و بیاموز 

 .را خوشبخت کنی
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 محمد حسین صدیق یزدچی  

  
 

 نگاهی به کتاب » باقر مومنی، رهروی در راه بی پایان«

و کوشش ناصر مهاجر پژوهشگر متعّهد تاریخ به همّت    

سیاسی معاصر، بخشی از این تاریخ  در کتابی با عنوان » 

باقر مومنی، رهروی در راه بی پایان« ماه سپتامبر گذشته 

در شهر پاریس معرفی و در اختیار عموم نهاده شد. کتاب 

گزارشی تاریخی ست از حادثات و واقعات گذشته 

اه و آزادی جویی که در سودای گذر از ای آرمان خوبرانسانه

قرنها نادانی و تیرگی و خون و استبداد کوشیدند و نبرد 

کردند و برخی جان باختند. کوشش یا کوششهایی که به 

دالیل پیچیده ی تاریخی و غفلت و نادانی بازیگران سیاسی 

و کژاندیشی فکریشان، هنوز در آغاز راه خود متوقّف شده 

  است .

می خواهم در این نوشتار یادآور باورِ آزاد اندیشی و ابتدا    

آزادی جوی ناصر مهاجر عزیز باشم که در غربت ناخواسته  

و رنجهای آن، با اراده ای خرد ورزانه، خویشتن و دانش 

خویش را به باز نمایی واقعات خونبار و استبدادهای تاریخی 

 ی کند که در و کوشش انسانهای جان برکفی وقف کرده و م

راه رهایی وطن جان باختند، استبدادهائی که هم امروز با 

ماست. مهاجر پژوهشگری ست که در بخشی از آثار بسیار 

خود به بازنمایی جنایت های عام و ضّد انسانی تیره اندیش 

ترین و جبّارترین حکومت گران این سرزمین، یعنی مالّیان 

 ته، پرداخته شیعی و همراهان شان در چهار دههء گذش

است. او گزارشگر تاریخی ست آغشته از رنج و محرومیّت و 

 تیرگی و خون و استبداد و گمراهی و نادانی.  

اّما مهاجر در کتاب تازه نشر شده : » باقر مومنی ،      

رهروی  در راه بی پایان« نمونه هایی از تالشهای فکری و 

اسی مبارزات سیاسی یکی ازاهل فکر و قلم و عمل سی

شدهء ایرانی، باقر مومنی، را پیش روی خوانندگان شناخته 

می نهد کسی که از هفت دهه ی پیش به این سو بی وفقه 

می اندیشد و می نویسد و با تیرگی های تاریخی ایرانی، 

اسالمی می ستیزد و بعضا اعماق بویناک این تاریخ را پیش 

، چند رو می نهد. این کتاب که در دو جلّد به چاپ رسیده

 دارد که بدانها اشاره می کنم. ویژگی

 
از یک سو باورهای راستین مبارزان آزادی سرزمین       

ایران و مردم آنرا در هفت دهه ی گذشته بلکه پیش تر، 

نشان میدهد که عاشقانه در راه وطن خویش طعمه ی 

دشمنان آزادی وطن گشتند. مردان و زنانی که همراه و 

وده ی ایران، متشکل هد با حزب تهمگام مومنی و در ع 

ترین و نیرومند ترین و اثرگذار ترین نهاد حزبی و مدنی 

تاریخ معاصر ایران مبارزه کردند. امّا به نوعی با همسوئی 

های رهبران حزب توده و با ساختار رهبری حزب کمونیست 

اتحّاد شوروی سابق ناهمسو بودند. این انسانها در انتشار 

رزه با عوامل داخلی منافع ی خود و مبااندیشه های سیاس

بیگانه جان باختند. در این کتاب ابتدا خواننده با چهره ی 

انسانی و آزادیخواه و عدالت جوی »باقر مومنی«، آشنا می 

شود که با سودای برقراری حقّ نان و آزادی، حقّ انتخاب و 

حقّ شناخت آزادانه و بی قّیم، حقّ آگاهی و حقّ برابری 

ن حّق زیستن انسان مدارانه و عدالت و در یک سخ انسانی

مدار و البته صلح آمیز برای ایرانیان، مبارزه کرده. کسی که 
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در کنار انسانهای آزادیخواه دیگر در تشّکلهای حزب توده 

ی ایران به کار و عمل سیاسی می پردازد.  مجموعه ی 

ه و »رهرو راهی........« به خوبی و با تیزبینی های گردآورند

ر آن، این تالش ها را باز می نماید. خاطرات گرد ویراستا

آمده در کتاب فراتر می رود. زیرا این خاطرات به گونه ای 

بررسی و نقد تاریخی ست که آن زیست جمعی مای ایرانی 

را بوجود آورده و این کتاب آنرا پیش روی ما می نهد. نقد 

ه ت و بیطرفانتاریخی که باید آنرا شناخت. امّا شناختی درس

و جدای از وضع گیریهای نظری و سیاسی و بعضا 

 ایدئولوژیک. 

ویراستار در جای جای این اثر به نحو نه آشکار، امّا     

آگاهانه چنین خواستی را بکار می گیرد. از اینرو این کتاب 

تنها بازنمایی حیات سیاسی یا فکری باقر مومنی نیست بلکه 

و گوشه هایی  و تنها بخشیپیش رو نهادن بخشی و البته 

از شکست تاریخی تحوّل جو، تاریخ گذر به ارزشها و نحو 

زیستی انسانی، عادالنه و آزادانه است. هم چنین 

گزارش ِشکست ِتحوّل ِتاریخ معاصری ست که دریغا و سد 

دریغا هنوز با ماست. این تاریخ با ماست و مای ایرانی هنوز 

ق فاجعه که هنوز عم در درون آن زندگی می کنیم. مایی

های تاریخی خود را نشناخته ایم. هنوز عوامل پنهان و 

عناصر فکری مخرّب و بازدارنده ی تاریخی را که بعضا با 

زیورهای آرمان خواهی موهوم عرفان ایرانی و مثال 

حرمتگذار انسان آراسته است، نمی شناسیم. و مهم تر، در 

رزشها یخ،  یعنی اسودای شناخت آنها نیز نیستیم. زیرا تار

و سنن فکری ایرانی و اسالمی خود را نمی شناسیم و مهمتر 

 نسبت به شناخت آنها در غفلتی پایدار به سر می بریم. 

واقعّیت وضعّیت تاریخی هم امروز ما نشان میدهد که نه     

تنها توده ی ایرانی بلکه حتّی بسیاری از نخبگان فکری یا 

آنها و چرائی ا و چگونگی فعّال سیاسی با چرائی شکسته

بقای استبدادهای سیاسی و فکری و چگونگی راه یا راه های 

خروج از تیرگی های تاریخی و استبدادهای فکری و عملی، 

آشنا نیستند. مثال هنوز نسبت به چرایی شکست مشروطه  

و شکست در دستیابی به ابتدایی ترین ارزشهای انسان مدار 

خیزش کند، نبش مشروطه عصر نوین که می توانست از ج

چونان کانون بینش عصر مدرن،   "فرد"یعنی هویّت پذیری 

آزادی های مدنی، حقّ سیاسی، حقّ شهروندی، حقّ انتخاب 

و هر انتخابی، آگاهی الزم را بدست نیاورده ایم. از اینرو نقّد 

تاریخ امّا نقدی واقع بینانه و بدور از هر گونه وضع گیری 

نخستین ماست. من  شده، ضرورت نظری و از پیش تدارک

این نقد را می نویسم تا اندکی چنین ضرورتی را یادآور 

ایرانیان گردم. قصد من تنها قدردانی از تالشهای عملی و 

نظری یا پژوهشگرانه ی باقر مومنی نیست، بلکه بیان این 

مهّم و این ضرورت است که مای ایرانی باید و باید گذشته 

آنها و چگونگی بیرون ته و چرائی خود، حادثات این گذش

خزیدن از تیرگی های تاریخی را، بکاویم و آنها را بشناسیم. 

بدون شناختن گذشته و هر پاره ای از گذشته ی خویش 

هرگز از تیرگی های تاریخی خود عبور نخواهیم کرد. کتاب 

حاضر از جهاتی چنین مهمی را به انجام می رساند. باری 

شد، می کوشد تا بخشی  چنانکه گفته "رهروی...."کتاب ِ 

از تاریخ امروزی را عریان سازد. تاریخی  که هنوز با ماست. 

گوشه هایی از تاریخ هفت دهه ی گذشته و باالخره تاریخ 

فکری باقر مومنی چونان یک تن از اهل فکر و نظر ایرانی 

 همراه با کوششهای سیاسی او و همراهانش.

ت تاریخی را باید در عه یا واقعامسئله ی بعدی آنکه  واق     

جایگاه زمان و شرایط یا وضعیّت های هر دوره یا عصر دید 

و نقد کرد. برای درک واقعات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی 

باید بستر یا بسترهای تاریخی و ساختار نهادهای مدنی مثل 

دولت، آموزش، ارزشهای شکل دهنده آموزش و فرهنگ و 

ینی و.... را شناخت. مثال ی باورهای دجایگاه دین و سیطره  

و در فردای برکناری  1320باید پرسید که در مقطع سال 

رضاشاه از سلطنت و شکل گیری حزب توده ی ایران، چرا  

اهل قلم و فکر اّعم از شاعر و داستان نویس و مترجم و 

موسیقی دان و اهل تئاتر و تاریخ دان و اندیشه ورز و 

دان، و در یک سخن ن و اقتصاد  سیاست شناس و حقوق دا

نخبگان فکری نیز نخبگان سیاسی و عمل سیاسی، انسانهای 

آگاه و ترقی خواه و خردورز، و نه دین ورز، و دانش آموخته  

و غرب آشنا و حرمت گذار انسان چونان انسان و نه انسان 

چونان مسلمان و غیر آن، در تشکّل های این حزب فراهم 

ی ایران در فاصله ی  که بر جامعهمی آیند؟ باید پرسید 

انقالب مشروطه و سالهای بیست یعنی کمتر از چهار دهه، 

چه گذشته بود که حزبی چپ گرا و پنهان و آشکار مجهّز  

به اندیشه ی مارکسیسم، اینگونه جملگی انسانهای با دانش 
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و خردورز و نوجو و شیدای تجدّد و البته مدافع ارزشهای 

ن سنتهای فکری را چنین نقادّانوین مغرب زمین و هم

پیرامون خود گرد آورد؟ باید پرسید و البته پاسخی در خور 

یافت که چرا این نخبگان به جز شماری در زمانی کمتر از 

یک دهه از این حزب گسترده و نیرومند سیاسی و فرهنگی 

و کانونی جدّی و وسیع برای پراکندن اندیشه، یعنی اندیشه 

تند و پراکنده شدند و براه ، فاصله گرفهای نوی عالمی نوین

خود رفتند؟ انسانهائی که هریک جداگانه کوشیدند اّما در 

نبرد با استبدادهای عینی و ذهنی تاریخی مای ایرانی راه 

به جائی نبردند. نخبگانی که بعد از این پراکندگی یا به کنج 

عزلت خزیدند و پرداختن به آزادی را شخصی کردند و از 

د شدند و یا در دام های گسترده قدرت جمعی ناامیّتعّهد 

سیاسی حاکم و ضّد منافع مّلی و ضّد تحوّل تاریخی و در 

یک سخن ضّد آزادی و آزاد اندیشی گرفتار آمدند. تا آنجا 

که این نخبگان در این هشت دههء گذشته تا امروز، حتّی 

  نتوانستند ستون پایه های نهاد روشنفکری نوین ایران را در 

بن دندان دینی و واپسگرا و سنت گرا پی افکنند   جامعه ی تا

و با توده هم سخن گردند؟ چرا روشنفکر ایرانی یا نخبگان 

نتوانستند به دیسکور یا گفتمانی دست یابند که آن دیسکور 

روشنفکر را هم سخن توده گردانَد؟ کوششی که حتّی حزب 

اش و با به توده ی ایران با تالشهای بسیار وسیع اجتماعی 

خدمت گرفتن چهره های معتبر نخبگان فکری در انجام آن  

توفیق نیافت. به واقع چرا؟ باید در نقدی تاریخی، سیاسی، 

 فرهنگی پرسشهائی اینگونه طرح کرد و پاسخی یافت.  

در اینجا و به مناسبت سخن از عمل سیاسی و فکر      

لها و هم روشنگر باقر مومنی، چونان تنی از نخبگان آن سا

نک، می خواهم به دو خطای ژرف و سنگین و شکننده ی ای

 30تا  20رهبری حزب توده ی ایران در فاصله ی سالهای 

اشاره کنم که بهای سخت و سنگین آنرا ملّت ایران پرداخت 

و هنوز می پردازد. خطائی که بستر شورش واپسگرا و تیره 

ست آنکه را آب و جارو کرد. نخ 1357بنیاد اسالم سیاسی 

ش روشنفکری و عمیقا ترقی خواه نخبگان دهه ی خیز

بیست ایران رو به سوی ارزشهای روشنگری، ارزشهای  

خردمدار یا راسیونل داشت. فضای فرهنگی جامعه در فردای 

سقوط رضاشاه آماده ی گسترش ارزشهای عقالنی 

روشنگری مغرب زمین بود. انسانهای بسیاری آماده ی 

ی امکانات نظری گسترش نخبگان فکر  چنین حرکتی بودند.

چنین جنبشی در جامعه ی دین زده و دین بنیاد ایران را 

داشتند. بزرگترین فرصت تاریخی ما در عصر تجّدد در 

همین سالها بود که افسوس و هزاران افسوس که این فرصت 

درخشان را تباه کردیم. و در این تباهی همگان شریک ایم. 

ر مصالح انترناسیونال ایران بنا باما رهبری حزب توده ی 

کمونیستی یا سانترالیسم شوروی، نه تنها چنین ضرورتی 

حیاتی و تاریخی را ندید، بلکه و شاید دید و آنرا نادیده 

گرفت . خطائی که هم ساختار سیاسی نخبه گرای ایران را 

به تباهی کشاند و هم به حرکت رو به تغییر تاریخی ایران  

 یر زد. لطمات جبران ناپذ

خطای دیگر آنکه رهبری حزب در صدد برآمد تا نیروی     

روشنفکری و پیکره ی آنرا در خدمت ایدئولوژی متعّهد به 

عهد کمونیسم آنهم با کانونیّت منافع حزب کمونیست 

شوروی درآورد. پدیده ای که بر احزاب کمونیست دهه های 

ده سی و چهل و حتی پنجاه قرن بیست حاکم بود. یعنی ای

ان اورگانیک«، یا روشنفکران متعهّد، که در پهنه »روشنفکر

ی سپهر کمونیستی از سوی آنتونیو گرامشی نظرّیه پرداز و 

رهبر حزب کمونیست ایتالیا در دهه ی سی قرن بیست 

فرموله شده بود. این خطای رهبری حزب توده، در واقع امر، 

قطعی و  راه و کار نخبگان فکری ایران را علیرغم نیازهای 

م ِتحوّل تاریخی ایران به بیراهه برد و به نوبه ی خود مبر

کژراهه های فکری بعدی به ویژه اسالم بنیادی را تغذیه ی 

ایدئولوژیک کرد . یعنی به جای فراهم سازی و گسترش 

ارزشهای خردبنیاد روشنگری و رساندن جامعه به درک و 

آزاد، دریافت آزادی های مدنی و دموکراتیک جامعه ای 

ه ی ایرانیان تحوّل طلب را به تعّهد ایدئولوژیک اندیش

واداشت. بکار گیری این پدیده از سوی سیاست های جاری 

حزب توده ی ایران مهمترین علّت جدائی روشن اندیشان 

ایرانی در همان سالهای بیست از حزب توده ی ایران گشت. 

نتیجه آنکه بخش عمده ی نخبگان جامعه از تحرّک  

د به تحوّل را از دست دادند و گوشه ی عزلت اندند و امیّبازم

گزیدند و تباه شدند و بخشی دیگر جذب قدرت ضّد 

دموکراتیک حاکم گشتند. و باالخره شکستی بر پیکره ی 

فکری و تحوّل پذیری جامعه وارد شد که تا به امروز التیام 

نیافته است. در تحلیلهای دیگر نشان خواهم داد که این 
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ب ساز گسترش جنبش های اسالم نه تنها سب شکست

خواهی در جامعه ی روشنفکری گشت، بلکه انحرافات 

چندی را در پیدایش سازمانهای سیاسی به ویژه اسالم بنیاد 

ملهم از بینش چپ کمونیسم شورویائی مثل سازمان 

مجاهدین خلق یا مبلغّان تیره اندیش مثل علی شریعتی یا 

یاسی شدن بخشی اد و حتّی سجریان مخرّب حسینه ی ارش

از مالیّان شیعی و در کانون شان روح اهلل خمینی را به نوعی 

زمینه ساز شد. در کانون کژاندیشی های فکری سیاسی 

کارگاه فکری حزب توده، در اینجا فقط به رواج و رونق 

پدیدهء قالّبی »امپریالیسم« و ایده ی به شدّت مخرّب 

ن و خطاهای شرح و بسط آ»غرب ستیزی« اشاره می کنم و  

دیگر و چگونگی آنها را در نوشته ای دیگر باز می گشایم . 

پس  به این مالحظات  و مداقّه هائی دیگر باید واقعات 

تاریخی را در جایگاه خود و زمان خود و شرایط آن شناخت 

 و به نقد کشید. 

دیگر آنکه تاریخ  یا واقعات تاریخی را هرگز نباید و       

ن آن، یعنی بنا یا با مالک وضعّیت حال و وان از پایانمی ت

حاضر که برآن ایستاده ایم دید. و باز آنکه منتقد تاریخ یا 

حادثات آن هرگز به کار قضاوت تاریخ نمی پردازد. با اینهمه 

توجه داشته باشیم که بررسی واقعات تاریخ و بنابرمالکهای 

از اینرو  بینش یا درکی از تاریخ، قضاوت تاریخ نیست.

واننده ی » باقر مومنی، رهروی در راه بی پایان« هم باید خ

بکوشد تا به قضاوت له یا علیه حادثات نقل شده در اثر 

نپردازد. و اینکه ویراستار کتاب به شیوه ای پوشیده و آرام 

و سنجیده از خواننده می خواهد تا با ذهنیّتی آماده یا وضع 

ده، واقعات نقل یش تدارک دیگیری مثال ایدئولوژیک یا از پ 

 شده و چینش آنها را مورد مداقّه قرار ندهد. 

باری و بنا براین واقعیّت ها و تجربه های مبارزاتی، باقر   

راه و کار  1332مومنی در سالهای زندان بعد از کودتای   

مبارزاتی خویش را چونان نظرورز از کار مبارزه ی سیاسی 

آزادی از زندان به  اد. بعد از به کار مبارزه فکری گردش د

خواندن و نوشتن پرداخت. در طول این دهه ها آثار 

بیشماری در ترجمه و عمدتا نقد تاریخی، تاریخ معاصر عصر 

مشروطه، بوجود آورد. بخش عمدهء کارهای تاریخی مومنی 

انتشار آثار بزرگان و نخبگان فکری یک یا یک سده و نیم 

جعفر قرچه داغی،  آثار: میرزااخیر تاریخ مای ایرانی ست. 

میرزا آقا تبریزی، عبدالرّحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوند 

زاده مترقی ترین و نیرومندترین اندیشه ورز تمام تاریخ 

معاصر ایران، »یک کلمه« ی میرزا یوسف خان 

مستشارالّدوله و......  مومنی برای هریک از آثار این نخبگان 

اشته که برای خواننده ای پربار نگو در معرفی آنها مقدمه 

ی اثر بسیار راهگشاست. مومنی در کنار این تالشهای 

معرّفی تاریخی، به خلق آثاری در اسالم شناسی پرداخته. 

مثل »اسالم ایرانی و حاکمیّت سیاسی«، »حکومت اسالمی 

و اسالم سیاسی«، »اهلل، محمّد، ابلیس«. جملگی این آثار 

ایرانی راهگشاست.  برای ذهنیّتنوعی نقد تاریخی ست و 

من هم خواندن دو جلد کتاب » باقرمومنی، رهرو راهی بی 

پایان« و هم آثار فکری او و آثار نخبگان عصر مشروطه را  

به ایرانیان توصیه می کنم. در این پایان برای باقر مومنی 

سالمت و بقای عمر آرزو می کنم و برای ناصر مهاجر توانی 

 ری را بوجود آورد. درخشان دیگ بسیار تا کارهای

 2019پاریس نوامبر    
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 رضا اغنمی 

 
 

 قتل کسروی 
 نام نویسنده: ناصرپاکدامن

 نام ناشر: فروغ . آلمان. کلن 

 

نخست بگویم که رواج خشونت های فزاینده در  

وطن، انگیزۀ نگاهی دیگربه این کتاب وبررسی مجدد 

درپس نزدیک به دودهه  گردید. با امید به آرامش آن  

تنش  زینش راه های مسالمت آمیزوجلوگیری ازو گ

های فزاینده، و گشایش فضای سالم وهمدلی، رسیدن  

 به صلح و صفا وسازنده درکشور! 

شروع می  ندهبا چنین سخنان آموز کتاب اولیۀ صفحات 

 شود

اسماعیل، فیلسوف »در چهارمقاله عروضی حکایت ادیب 

 انصاری زمان سنجر و مقیم هرات، و شیخ االسالم عبداهلل

خواندنی است که شیخ االسالم سخت متشرع بود و قشری  

و متحجر. و بارها قصد ادیب اسماعیل کرد و »کتب او 

بسوخت« شیخ به بیماری سکسکه گرفتار آمد و سکسکه 

یدی عاقبت باز نمیایستاد. هر چند کردند هیچ نمیشد. از ناام

ن ادیب اسماعیل را خواستند. او مداوا نشان داد که چنی

کنید و چنان و بعد هم او را بگوئید که علم بیاید آموخت و 

 11کتاب نباید سوخت.« ص 

داستان باال که در نخستین صفحات کتاب »قتل کسروی« 

آمده با مضمون نقادانه، تعصب و کج اندیشی را رو درروی 

و درایت  دهد. بالهت شیخ االسالم  یعلم و دانش قرار م

فصلی دیگر از سیاهی خرافه  اکند ت می عریاناسماعیل را 

را بازگشاید و  ی متحجران و اوهام نهادینه شده

 پرچمدارانش را بشناساند.

 دقیق و منزه و بیزار از آلودگی ،  پاکدامن اهل تحقیق و تتبع  

 هاست. در پژوهش و وارسی اسناد وسواس خاص خود را 

دارد که نمونه است. زمانی که حکومت دستبرد به آثار 

ن را شروع کرد، او با احساس خطر به نیات اهل دگراندیشا

به جائی های  ها و جا عمائم پی برد. دریافت که تقلب

را باال   شروع شده است. یک تنه آستین هاحکومتی  هدفدار  

زد و وارد گود شد. از بررسی و گردآوری و نشر »هشتاد و 

ونامه صادق هدایت به شهید نورائی«  گرفته تا »بوف کور« د

را به حفظ  وغ ساهاب« گوشه هائی ازتعلقات خودو »وغ 

میراثهای فرهنگی نشان داد و توانست آن چند کتاب را از  

 گزند حافظان بیضهء اسالم حفظ کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درنقش وقتی در زندان، مأموران و بازجویان وزارت اطالعات  

ویراستار خاطرات احسان طبری، کیانوری و فردوست و 

گیرند و از قول آنها هرچه دلشان  عهده  میدیگران را بر

نویسند یا مقدمهء مخدوش و طول و درازی  خواست  می

خ مشروطیت یبرخاطرات علم و منجمله درقبای ناشر »تار

کسروی« را با پیشگفتاری پرت و یاوه خواستند از سکه 

ند که موفق نشدند و ده ها کتاب مستند دیگر را مورد بینداز

قرار دادند، پاکدامن از معدود فرهیختگان   تجاوز و بازنویسی

 زمانه بود که خطر دستبرد به میراث های ادبی فرهنگی را

 از طرف حکومت اسالمی جدی گرفت.
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حکومت اسالمی ایران نه تنها آثار هدایت و دیگران را  به 
ه اهل شریعت مخدوش و جابجا کرد بلکه مولفه های دلخوا

ی مالیان سخن رفته، آن در هرکتابی که از فساد و تبهکار
حذف وکلمات وجمالت را به نفع روحانیت شیعه تغییر  را

های آلوده  و مخدوش  داده که متأسفانه این قبیل کتاب
فراوان چاپ شده و دست مردم افتاده است. دست اندرکاران 

و ادبی حتا به رهبر و امام شان نیز رحم این جنایت فرهنگی  
رالوسیله و رساله عملیه آقای شود که تحری  نکردند. گفته می

خمینی را بعد از جمع آوری و جا به جائی مطالب دلخواه 
چاپ و پخش کردند. در چنین بحران و آشفته  بازار است  

دیگران ارزش  که کار پاکدامن درتجدید چاپ آثارهدایت و
میراث های فرهنگی ازکند. صیانت    ا پیدا میر  منزلت خود  و

شود. و حقا که سزاوار چنین  و ادبی برای او وظیفه می
تعهدی نیز هست که با اشراف و چیرگی بر متون، جمع 
آوری اسناد، مقابله، مقایسه، تمیز سره از نارسره  و استنتاج 
و در نهایت، حاصل کار درخشانش دراختیار مشتاقان قرار 

»قتل کسروی« را  کتاب کشد که طولی نمی  گیرد. می
مبالغه از مستندترین آثار  کند. کتابی که بدون منتشر می

 منتشر شده درخارج ازکشور است. 
»قتل کسروی« روایتگر بخشی از تاریخ فکری دینی و نظام 
اندیشه گری مقدسین و منادیان روز جزاست. ساحران  

مردم را جای   مقدسی که طی قرون و اعصار تالش کرده اند
گوسفندان و خود درنقش چوپان گله در دسته های سازمان 

 جهل وخرافات را گسترش دهند!فته یا
 
گذرد. ولی هنوز  دهه از قتل کسروی می ازهفت یشب

گفتنی های زیادی درباره اش در پستوی دل ها  و بایگانی 
های تاریک مانده و تلنبار شده است که به مرور از گوشه و 

کند. رعب و وحشت شمشیر آختهء تعصب  ز  میکنار  در
که بعد از انتشار چاپ اول  کور، هنوز حاکمیت دارد. این

کتاب »قتل کسروی«، بالفاصله چند سند دیگر به دست 
رسد، ناشی از آن وحشت  است، اما  از پستو   نویسنده می

برآمدنش نیز به دوران حکمرانیِ سیاهِ حکومتِ اسالمی قابل 
 .تأمل است

از فردای نگاهی گذزا به گذشته های نه چندان دور، یعنی  با
شاه از اریکه قدرت، حمایت از دین و مالیان برافتادن  رضا

محمدعلی فروغی اولین   گیرد.    مورد توجه حکومت قرار می
نخستین دیدارش با  در 20نخست وزیر پس از شهریور 

 14روزنامه نگاران می گوید »به دین باید حمایت کرد« ص  
شود. آقای خمینی درکتاب  کتاب شیعگری توقیف می و

 :نویسد  اکی به کسروی می»کشف اسرار« بعد ازهت

» سوابق آن مرد ابله درتبریز و طهران در دست است و آن 
شناسند   شناسند به ناپاکی و خالف عفت می  ها که او را می

چنین عنصری که خود ناپاکترین عناصر است مردم را به 
کند. ...   آئین زرتشت موهوم است دعوت میآئین پاک که 

مذهبی اشخاصی که این باوه   دولت اسالم با مقررات دینی و
کنند در حضور هواخواهان دین اعدام کنند   را می  سرائی ها

و این فتنه جویان را که مفسدفی االرض هستند از زمین 
 15ص  . «براندازند

تشار »قتل با چنین سابقه و گذشته هاست که نویسنده با ان
گشاید. ابزارهای کمکی را نشان   کسروی«  دفتر تازه ای می

دهد. حتا کمک های دولتمردان و دربار و رفتار و کردار   می
شخص شاه را که از هیچگونه یار و یاوری دریغ نداشتند، 

کند. تصویر زنده و درخشانی از حلقه اتصال اهل   آشکار می
گذارد.  نمایش میعمائم و حکومت و قدرت و بازار را به 

چیند. از نقش حکومت لحظه ای  رابطه ها را کنار هم می
کند در  را دنبال می غافل نیست. همانگونه که توظئه ها

تعقیب رد پای حکومت و مهره های اصلی به پستوها سر 
 :کند  بیند و آشکار می  کشد و نشانه ها را به وضوح می  می

بل دکتر یعنی درست یک سال ق 29/12/1323»درتاریخ 
صدیق، وزیر فرهنگ وقت به استناد ماده قانون مصوب 

های  تعقیب کسروی را به علت نشر کتابتقاضای 1301
نماید. درتاریخ  خالف قانون )!(  از وزارت دادگستری می

سیدمحمد صادق طباطبائی، رئیس مجلس وقت، 14/2/24
شود  نویسد ومتذکر می نامه ای به وزارت دادگستری  می

به دین اسالم اهانت کرده است و تقاضای  که کسروی
دبیرخانه مجلس به استناد  تعقیب او را نموده و نیز رئیس

شکایت بازاریان  ...  چندی بعد نامه باال بلندی به امضاهای 
متعدد به عنوان حاج سیدنصراهلل تقوی، رئیس دیوان عالی 
کشور می رسد ... سید محمد صادق طباطبائی نامه دیگر 

نویسد ...   ود به وزارت دادگستری میبه خط خ
ای بر لزوم تعقیب صدراالشراف، نخست وزیر وقت نامه 

فرستد   ...  سرتیب شعری    کسروی به وزارت دادگستری می
فرماندار نظامی تهران  نامه ای به شهربانی نوشته  تقاضای 
توقیف روزنامه پرچم را کرده است ...  دکتر خوشبین از  

ی   ...   تسریع تعقیب کسروی و گزارش  طرف وزیر دادگستر
و  211 -212... صص  آن را به مقام وزارت خواسته است

، عباس خلیلی مدیر 1324اسفند  16هکذا پنجشنبه 
روزنامه اقدام، به همراه جمعیتی از منزل امام جمعه خویی 
به راه می افتد. پرچم ایران در دستی و کالم اهلل مجید در 

»وااسالما« بر زبان جمعیت به خیابان دست دیگر. و فریاد 
« و »ما خواهان تخلیه رسد. »مرگ بر حزب توده  ناصریه می

ایران هستیم«  هم از شعارهاست. دراعالمیه شهربانی آمده 
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است که سید خاص اردبیلی، حسن عرب، خلیلی آزاد، بیوک 
و  70صابر از جمله از سردسته های این عده هستند. ص 

در حدود چهار صدنفر از مالیان درخانی هکذا »اول دی ماه  
قرآن "واهند به عنوان  خ  دهند و می  آباد جلسه تشکیل می

به خانه کسروی هجوم نموده و محاربه کنند و   "سوزی
خود کسروی را هم به قتل برسانند ...  برای جهاد چوب و 

 –  211کنند ...  صص   چماق و خنجر و هفت تیر تهیه می
210.» 

این توطئه های آشکار و پنهان اطالع دارد و دولت از همه 
ه با سکوت و هم نهادن چشم، کند بلک  نه تنها جلوگیری نمی

سازد. حوادث بعدی و بازی  راه را برای قاتالن هموار می
های مقامات قضائی با روحانیان و حامیان قتل، نقش 

دهد که  کند و نشان می حکومت را  بیشترآفتابی می
عامله ننگین برای جلب رضایت حکومت وقت دراین م

. بعد از را تاخت زده است خون آن مرد دانشمند مالیان
مشارکت شاه   شاه، باج دهی به اهل عمائم  از  برکناری  رضا

 .شده بودآغاز  جوان درمراسم دهه عاشورا درکاخ گلستان
حادثه قتل کسروی دردادگستری، بیدار باشی بود برای دیو 

به  در سلطنت رضاشاه که اتفرهنگ حهل و خرافخفتهء 
ی اش با ورود ابزار رهائ زور سرنیزه چند سالی به بند بود. 

قوای نظامی متفقین و اشغال خاک ایران آماده شده بود.   
با برافتادن رضاشاه نیز بیداری مردم فصل تازه ای گشوده 
بود که دولت و عوامل سنتی را یارای مقاومت نبود. رشد 

م از حکومت ها که به تعبیری نفوذ آزادی ومطالبات مرد
ی بود که رضایت جمله مسائل  شد؛ از  ها تلقی می  کمونیست

خاطرو جلب نظر روحانیت را دربرنامه های دولتی گنجانده 
های متزلزل وقت رضایت پیشوایان مذهبی  بود. برحکومت

الزم و واجب بود. وقتی تیر برادران امامی در اتاق بازجویی 
ی انگل و مرد دانشمند را درید، علمادادگستری قلب آن 

خوانساری که مدت نفس راحتی کشیدند. آیت اهلل  مفتخور
 :گوید ها در بستر بیماری بود به شنیدن خبر می

» بسیار مژده بزرگی بود. من حالم خوب شد دیگرکسالتی 
 35ندارم عصری به مباحثه خواهم آمد.« ص 

، دها بنگری لاز هر منظری که به حوادث آن سابا این حال 
زمانه، زمانه بیداری بود و دگرگونی. پویائی درفضای 

ته و پوست انداختنی تازه. بی غل و زنجیر و چماق. بهمریخ
دیدن و شناختن و تازه هارا درک کردن. از سیاست و هنر 
و کتاب و سندیکا و حزب گرفته تا شریعت و علم و کتل و 

و؛ بنجل و تر و تازه، قمه زنی. بازار مکاره ای بود از کهنه و ن
رهیده   پخته که خیلی زود بود برای آن محیط.اولی نارس و ن

از قید و یند؛ با این حال امید فراوان بود برای روئیدن و 
 جوانه زدن های تازه از هر نوعش.

از  اهلل عظماها تکه پایوران اسالم از االحقر گرفته تا آی این
بودند شکی نیست. با گویی به کسروی عاجز مانده  پاسخ

بود با  "تکفیر" توجه به سابقه تاریخی آخرین عالج
حذف مدعی   ها.  درماندگیشرعی ومشکل گشای  دستورات  

از حکم »مهدورالدم«با توجه به گزینش    .از صحنه زندگی
پرده بردرماندگی خود کشیده اند.  که فقهای اسالمسوی 

 نیز  پرسش های کسروی جواب گذاشتن سکوت یا بال
وبود که علنن درکاخ دادگستری درحکم نابودی و مرگ ا

  عدالت! انجام گرفت. باحضور مجریان
از اصول  و تکفیر دردین "خشونت"گفتن دارد که اعمال

اولیه مقابله با هردگراندیش است. در این وادی نه تنها 
ییشوای دینی؛ بلکه یک مومن عادی نیز آن چنان دراسارت  

رین اعتنائی به دلیل ومنطق ذهنی گرفتار است که کمت
 میتا آنجا  مخالفدردشمنی با . ندک نمی انسانیتوخرد و

به پیشوازمرگ می شتابد تا  تازد که درشوق رضایت الهی
پای شهادت. براین باور که ازفردای مرگ  دربهشت ابدی 

 خواهد زیست! 
 بودن و زیستن  است. منطق منادیان خیالی این آزمودۀ

علوم  معارفهستی شناسی وبس.درطاعت و بندگیست و
  راه   سرترین راه زدودن موانع     دانند. سهل  عقلی را کفر می

طناب دار. دارکشیدن اندیشه ها! روی سخن     تکفیر است و
 :کسروی باید تأمل کرد 

»برخی از مالیان آرزومندند که مارا تکفیر کنند و شریعت 
به کیش خود را به اجراء گذارند ...  ما صد ایراد ریشه کن 

توانند داد و باز با  گیریم که به یکی پاسخ نمی آنان می
گوئیم کیش شما  آیند. ما می پیش می چنین خیره روئی

را  خواهند با همان کیش ما از ریشه تباه است و آنان می
جاست که باید هرکسی به اندازه نادانی  کافر خوانند. دراین
 «.130آنان پی برد.« ص 

بسیج علمای شیعه مقیم عراق برای کشتن کسروی تأکید 
یک تنه  دیگری برناتوانی ومقابله با عقاید کسروی است که

را تخته   قرنی آن هابا لشگر مالیان درافتاده تا دکان چندین  
  :گوید کند. می

خورند   » ... آن ها دسته ای هستند که دراین کشور مفت می
تادگی دربرابر پیشرفت وکاری که از دستشان برمیآید ایس

دارنذ  بوده است هرگامی که مردم به سوی بهتری برمی
توانند ایستادگی خواهند کرد ...  اینان با آن دشمند که تا 

را  ها مگر با مشروطه همین رفتار را نکردند و آن خونریزی
ها که برپا شده بود سالیان   با دبستان  به میان نیاوردند؟ مگر
مگر با ثبت اسناد و  دفترهای رسمی   دراز دشمنی ننمودند.

به کشاکش نپرداختند؟   ...  این مردم آزاری مالیان از آنجا 
دارند.   خاسته که یک کار مشروعی در زندگی توده ای نمیبر
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نه بافنده اند، نه ریسنده اند، نه سازنده اند و نه کارنده اند، 
فروشند. یک جمله  خرند و نه می نه دوزنده اند و نه می

بگویم هیچکاره اند. قانون ها نیز جایی برای ایشان در میان 
 ده اند. خودشان میتوده ها باز نکرده و کاری به آنان  ندا
وزیم«  ولی ممی آ نگویند »پیشوایان دینیم و به مردم دی

آموزند و  هم دروغ است. زیرا چیزهائی را که آنان می این
ون کاری ست چ دانستند. این شان از پیش می مردم خود

 توانند نشست به مردم آزاری می  دارند و بیکار هم نمی  نمی
 140پردازند.« ص 

کسروی حکومت و دینمداران دست در دیدیم که درقتل 
دست هم دارند و دراین مشارکت اسالمی آیت اهلل عظما 
حاج سیدابوالقاسم خوئی، عالمه امینی حتا شهید محراب 

رای تهیه مقدمات دینار که »ب 12ی نبعدی آیت اهلل مد
پردازند تا سید را  .«  می19ازدواج پس انداز کرده بود ص

 برسانند.در وظیفه اسالمی اش یاری 
خواهند که از روحانیت استمالت و بلکه   » ...  حکام وقت می

ها کنند، رضاشاه زدائی همچنان ادامه دارد.  استمالت
(، حاج 1323تا فروردین    21درحکومت علی سهیلی )بهمن  

آید و به زیارت مشهد   قا حسین قمی از عتبات به ایران میآ
...  از دولت  رود. اوکه یکی از بزرگان عالم شیعه استی م

خواهد که چادر زنان را آزاد کند. مدارس مختلط را  می
تعطیل کند. آموزش شرعیات و فقه را دربرنامه های درسی 

این ه بگنجاند و ...  دولتیان هم به طابتدائی و متوس
 23دهند. ص  ها تن می درخواست

درباره حاج آقا حسین قمی که بعد از مرگ آیت اهلل اصفهانی 
دهذ و سه ماه  عیت یافته ولی عمرش کفاف نمیمقام مرج

فرزند ذکور و اناث  ...   22بعد درکاظمین وفات می کند »
«  روایتی آورده است که نقل 19از آثار ایشان  است ص 

 :شود می
گفت من خود حاضر دفن ایشان بودم که   قات می»یکی از ث

پس از گذاردن جنازه ایشان درمیان قبر دیدم که آقازاده 
رگ ایشان چندین شیشه کوچک مملو از آب را درمیان بز

ها؟ گفت این شیشه  قبر ایشان گذارد. پرسیدم چیست این
ها پر از اشگ چشم ایشان است که در نیمه شب از خوف 

ها جمع و وصیت فرموده آن هارا با  خدا ریخته و درآن
ایشان دفن کنند و دراین عمل اقتدا به اجداد و اسالف 

خصوص مادر عزیزش فاطمه زهرا علیها سالم گرامی خود به  
 .31 – 32نمودند.« صص 

به زمان نخست وزیری صدراالشراف، پرونده سازی و تعقیب 
گیرد. دردولت قوام السلطنه   کسروی حالت جدی تری می

تدارک های قبلی، کسروی با محافظ شخصی دراتاق با 
فس رسد. علما که فتوای قتل راداده اند ن  بازپرس به قتل می

کشند. آیت هلل خوانساری باشنیدن خبر ازبستر   راحتی می
رود سر درس  شود و سر و مر و گنده می بیماری بلند می

 و بحث.
ماند از این بیرحمی و شقاوت و سنگدلی  آدمی حیران می

قتل فجیع دانشمندی   علمای دین مبین. که خبر شنیدن
ا کند! انگارسعدی این بیت ر »مژده بزرگی« تلقی می را

 :دگر آدمیان! گفته است  ۀدربار
سیه اندرون گردد و سنگدل  که خواهد که موری شود 

 تنگدل.
آقای خمینی که از نخستین فتوا دهندگان قتل کسروی بود 

 :ایران تشکیل داد گفت وقتی حکومت اسالمی را در
»کسروی یک آدمی بود تاریخنویس، اطالعات تاریخیش هم 

  .خوب بود ... «
 :گوید ی هم از قول آقای خمینی میصادق خلخال

امام فرموده اند که کسروی در پژوهش از صاحب ذریعه، 
 190حاج آقا بزرگ تهرانی برتر است ... « ص 

وار  است. خورشید سالمحقیقت، بستر اندیشه های پاک و 
 ماند اما از اصالت و ماهیت نورانی  زیر ابرهای سنگین می

تبدادی والیت فقیه شود. وقتی حکومت اس  ش کاسته نمیا
آنگاه که تب انقالب     به کار افتاد و قلع و قمع ها شروع شد،

ای   فرو نشست. جاپای حکومتیان محکم و استوار شد؛  عده
به خود آمدند و زبان  تازه از انقالبیون بین خواب و بیداری

راضیانی چند  دراعتراض   به اعتراض گشودند. دراین میان نا
رد تعقیب حکومت قرار گرفتند که به سانسور و خفقان مو

تا به امروز ادامه دارد. طولی نکشید که اعتراض ها به حالت 
یک به بهانه های خود جوش؛ هرچند پراکنده وهر طغیان

هائی از گوشه و کنار بلند شد که  ای شکل گرفت. حرف
شگفت آوربود. آن هم ازقول عده ای ازپایوران حکومت و از 

ها تازگی داشت و هم  هم حرف نخستین تئوریسین ها که
رو به عقالنیت  بود ؛ از سنخ سخنان کسروی که هفتاد سال 

ه.  دکتر کرد. حرف های پخته و بیدار کنند  پیش مطرح می
سروش که درآغاز حکومت اسالمی، با پروژه انقالب فرهنگی 

دراوج  اززمانه من درآوردی خود و دار و دسته نا آگاهش
سازی  را به تعطیلی کشاند و پاک اشور انقالبی، دانشگاه ه

و فرار مغزهارا تدارک دید و با این عمل نسنجیده و خیانت 
ای آموزشی کشور بزرک، لطمه جبران ناپذیری به برنامه ه

زد، صحبت از قرائت دوم اسالم را پیش کشید. نوری و 
کدیور درکسوت روحانی با محکوم کردن استبداد دینی و 

ت از آزادی و قدرت خرد و خرد افشاگری غارتگران،  صحب
ورزی انسان نمودند و زندان را به جان خریدند. هاشم 
آغاجری پرورش یافته مکتب شیعه آب پاکی ریخت رو 

 .گفت: دست روحانیت و یکسره روحانیت را نفی کرد



 13  شماره                             آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

157 

 

» اسالم طبقه ای به نام روحانیت نداشت. این دکان را باید 
 تخته کنید.«
رباب عقل و خرد اجتماعی، مبحثی جالب د آغاجری در

مالیان حاکم را به باد انتقاد گرفت. اکبرگنجی روزنامه 
رکای نظیرش روحانیان چپاولگرو ش  نگاری که با شجاعت بی

سوداگرشان را بی آبرو کرد و » جرمش آن بود که اسرار 
بحث کرده با  "فقه دنیوی عقالئی"کرد«  از  هویدا می

 : نیشخندی هشیارانه نوشت
یت اهلل خمینی ازجمهوری به همان معنایی که همه وقتی آ»

میزان رآی  "گفت  کرد و می دفاع می جا جمهوری است
اظهار عقیده خودش را بکند تواند  هرکس می "مردم است

...  دراسالم دموکراسی مندرج است و مردم آزادند دراسالم، 
ما تابع آرای ملت هستیم.   "هم دربیان عقاید و هم دراعمال

کنیم ...   وری که رأی داد ما از آن تبعیت میملت هرط
اکثریت ملت هرچه گفتند از ایشان معتبر است ولو به خالف 

باشد و ...  به چه حقی ملت پنجاه و یا به ضرر خودشان 
مگر  کند ...   را معین می پیش از این سرنوشت ملتِ بعد

پدرهای ما ولی ما هستند؟  مگر آن اشخاص که  در صدسال 
این هشتاد سال پیش از این بودند می توانند  پیش از

کنند آنها تعیین   سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می
 کنند.«

از ان است که خدعه های  آقای خمینی را گنجی هشیارتر 
نداند و ده ها وعده و وعید مصلحت آمیز او را نادیده بگیرد 

های هولناک چشم پوشی کند؛ ولی  و از آن همه جنایت
 :گوید و می هدیمین قدر که پرده هارا دره

» ...  آیا آقای خمینی  واقعا هیچگونه تعارضی بین جمهوری  
کرد  ی بر والیت فقیه احساس نمینتمام عیار و  نظام مبت

)مانیفیست جمهوریخواهی، اکبرگنجی زندان اوین   5...  ص  
  .(21ص 1380شهریور  18

 ث کرد.جای تأمل دارد. باید روی این بحث ها مک
این اعتراض ها گام مثبتی است بسوی دریچه های تازه، رها 

فرسودگی پایه های دینی، تأیید  و شدن از خشک اندیشی
 دگراندیشان مانند کسروی. طغیانگران امروزی همان عقاید 

ها هستند که درآغاز انقالب هریک به پیشواز آقای خمینی 
نقالب از ا  -پایش پهن کردند.  رفتند. قالی سرخ زیر

فرهنگی گرفته تا تشکیل وزارت اطالعات که بازسازی 
ساواک بود، در قبای اسالمی و به مراتب خوفناکتر و جهنمی 

که پیامبر گونه وعده نیکبختی و سعادت مردم   - تر از آن
 داد. اما درعمل دیدند که پیام آور مرگ و فالکت شد.   را می

وربختی  حکمرانی اش فاجعه بزرگ ملی شد جز نکبت و ش
 آستین  نداشت.   و ماتم  و سوگواری چیز دیگری در

فکر نابودی ارزش های ملی دردآور است  به همین انگیزه،  
را به عصیان و طغیان  -کار  ولو گناه -ی بیدار وجدان ها

کشاند، محرومیت و زندان و طناب دار را به زندگی  می
ز دهد و ا نکبت بار  و  »عبودیت مسخ گونه« ترجیح می

نگذارد که ملت   کند. شرافت انسانی و رسالت ملی دفاع می
 را، امت خطاب کنند! و ده ها خفت و خواری تحمیلی! 

ری را با همه کمیتش نباید سرسری گرفت. این تحوالت فک
کرد که مرید دلباختهء  باید ارج نهاد. چه کسی باور می

دیروزی آقای خمینی »ازنگاه  مجدد به دین و ضرورت 
قالنی آن« سخن بگوید و بدون کمترین هراس سنجش ع 

بنویسد که »نگاه عقالنی به دین، چیز زیادی از دین باقی 
ی روشن و شجاعانه، خطاب به گذارد« و همو در نقد نمی

هایش درعرصه دین  آقای خامنه ای با برشمردن یکه تازی
 :گوید و سیاست و حکمرانی می

بینند و  اوی می، خود را درمقام خدد» ایشان نقد ناپذیرن
چون حاکمان انتقاد ناپذیر، به دستگاه قضائی تحت امر خود 

سنگین از دهند که مخالفان را با مجازات های  دستور می
 .32عرصه زندگی حذف کنند«  پیشین ص 

این تغییرات شگفت انگیز فکری را باید به فال نیک گرفت 
و همچنین کار بسیار ارزشمند ناصر پاکدامن که جای  

 اس فراوان دارد .سپ
جهل و  ن عامالآمران وخواند تا  »قتل کسروی« را باید

ری، را شناخت. به دستاویز قدرت های استعما هافریب 
غفلت از استعمار و استثمار درونی و خودی، کم بها دادن 
به قدرت و نفوذ دشمن خانگی؛ این موریانهء عقل و شعور 

 یم.که ویرانمان کرده است ره به جایی نمی بر
»قتل کسروی« تاریخ اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردمی 
ست که گرفتار اهریمن شده. دل به وعده های گزاف بسته 

اسارت سخنگویانِ رستاخیز الهی، عقالنیت را با  ۀو در حلق
 . خرافات تاخت زده است

 لندن 12/1/2020بازنگری درتاریخ 
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 واژیسم 

 

 نانام اثری از 

 انتشارات آفتابسی، شم 1398چاپ اول، سال 

علی نگهبان نویسنده و منتقد ایرانی ساکن کانادا در معرفی 

 :نویسدکتاب میاین 

از آغاز آشنایی من با کارهای نانام و خود او بیست سالی 

های زیادی در ما و گذرد. در این دو دهه دگرگونیمی

مان و نیز در جهان شعر و ادبیات روی داده است، اما جهان

ای نانام یک ویژگی ثابت مانده است: متفاوت بودن در کاره

 .هاآن 

ای نانام آشنایی دارم، اما باز هرچند دیری است که با کاره

ام غافلگیر هم هر بار که کار یا کتاب نویی از او خوانده

توانم برآورد کنم که دوستداران کارهای نانام ام. نمیشده

دگانش بسیار بیشترند یا دشمنانش، اما مطمئنم که خوانن

 .خواهند بود

کار او  80ی ی نانام “واژیسم” گزینهکتاب تازه

پذیر، حتی فاعل و مفعول، کنشگر و کنش  جااین  است.

روند، موضوع و ظرف مدام در حال دگرگشتند، از خود فرامی

زنند. شود، و از تعریف شدن تن میجایشان با هم عوض می

آمیزند نند، با هم میکگوینده و گفته شده در هم حلول می

 .شودمیها از یکدیگر ناممکن ای که بازشناسی آنگونه به

ویژه در شعر، خواه سنتی یا مدرن یا غیر در هر متنی، به

کند آفریند یا خراب میای داریم که در زبان میآن، گوینده

اما در کارهای نانام چنین    پردازد.یا به تعریف و توصیف می

رها، گویی با پرسشی و پژوهشی اساسی نیست. در این کا

هنوز کشف نشده  ی پاسخ به آنسروکار داریم که شیوه

است. اینجا پرسش این نیست که کی هستیم، از کجا 

بلکه این است که چرا چنین   -رویمایم یا به کجا میآمده

 .هم فراتر، چرا هستیمهستیم، یا از آن

ه جستجوی خود  پردازد و بگونه است که او به خود می این

، در پدیدار جهان  همه دگرگونیپرسد که بااینآید. میبرمی

در زیرساخت پیوندها و رفتارها و روابط انسان با خود و 

 :جهانش، چرا همواره در بر یک پاشنه چرخیده است

 .رمگی-ی شبانپاشنه

روشنی در اندیشد و این را بهنانام در سنت شعر فارسی نمی

ها پیش در توان دید. سالاب او نیز میهای آخرین کتبرگ

ای ایرانی نویسندهگفتگویی گفته بود: “من خودم را 

نویسد”. در دانم که به فارسی میای میدانم: نویسندهنمی

سرزمین و فرهنگی که چهار فصلش آغشته به سانسور و 

طلبی( شاید خودسانسوری است این جدایی )و جدایی

  .منادی فصل پنجمی باشد

 ند کار از نانامچ

 پیشواژه 

نانام بنایی  ی نانام شدم . درجستجویم را برداشتم و روانه 

دیدم تمامن گلی، بغلش سنگی، آنورش مرمر، اینورش 

آهنی. مفتول را برداشتم و گفتم خارکسده حاال دیگه مفتول 

ام آمد و گفت داری؟! بروس لی آمد و گفت نه. بچهمیور

خودم آمدم. دیدم به جایی  ام آمد و گفت نه.ننه  .نه

ردم. سبک رسم. جستجویم را زمین گذاشتم و از آن خو نمی

تر شدم. باز هم. تمام شدم. حاال شدم. باز هم خوردم. سبک
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آمدند مرا دیگر گشتن بودم، خودِ گشتن. دیگران می

گشتند. من رفتند به دنبال خودشان میداشتند و میبرمی

 …نیستم کردم که خوردنیهم وانمود می

۲. 
 امدر یاد دستشویی مانده

 ای که شسته نشد کهنهایران هم مانده است : 

 !هموطنان عزیز، تاید مصرف کنید

 ستایران یک فیلم بد آمریکایی

 شاید هم دو فیلم بد آمریکایی باشد

  :هموطنان عزیز، خوب تماشا کنید

 ایممانده

 مثل هویجی

 !در مقعد باگزبانی

3. 

 وبروی خود ایستاده بودروبروی چیزی که ر

 ایستدبه همان صورت که موشی روبروی مار می

کند. گفت فرهادی صورت مسئله را حذف میفریبا می

 .کندگفتم فرهادی صورت خود را حذف میمی

 !های خودست در کار فروش کلیهکلیه فروشی

 .ساده است . صورت مسئله ساده است

 روبری ما ایستاده

 ریکه ما  به همان صورت

 ایستدروبری موش می

4. 

آورد. باید عقابی بود درمیست که ادای عقاب شاعر کالغی

 که ادای کالغ دربیاورد

 در بالماسکه ـــــــــــ غرب

 ها ـــــــــــــ در شرق یا بین کالغ

  
 بعد هم باید مرد

 هاو برگشت بین عقاب

5. 

 تمهایش را بر پرده دوخموشی کور را به سینما بردم و گوش

 فیلمی صامت در کار انداختم

 .و خفتم

 گشودم موش رفته بود چون چشم 

 .اش را بر جا نهاده بودو تنها کوری 

برای تهیه کتاب »واژیسم« می توانید به صفحه آنالین 

کتابفروشی شرکت لولو مراجعه کنید و با پرداخت ده دالر 

 .آمریکا آن را خریداری کنند

ل به خرید کتاب اند، می کسانی که در ایران هستند و مای

میل بفرستند تا برای دریافت نسخه توانند به نشر آفتاب ای

 .الکترونیکی کتاب به قیمت ده هزار تومان، راهنمایی شوند

 )به نقل از سایت نشر آفتاب(

 

 مهدی استعدادی شاد 

 

جلد اول کتاب اندیشیدن در برابر   پیشگفتار

 فلسفۀ دستگاهی 
ر چالش دیالکتیک )جدل( دانایی گذرد بیشتر دُچاهرچه می

 شویم. و نادانی می

از یکطرف، روند جهانی شدن امکان خودبرتربینی قومی را 

کند. چرا که، از طریق اصل نسبیت، وضع ملغا کرده و می

یابیم. این که نه فقط قوم برگزیده نیستیم خود را در می

این   ای وجود ندارد. آنهم بابلکه اصالً در جهان قوم برگزیده

ای بر سر برتر سابقهاستدالل ساده که هرگز رقابتی سالم و م
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بودن میان اقوام برگزار نشده است که جماعتی در آن اول 

 شده باشد. 

از طرف دیگر ارتباط مداوم با سایر اقوام و ملل، موجودیت 

یابی از کم و کیف خود و شبکۀ ارتباط جمعی و نیز اطالع

 برگزیده و شخصی ربینیدیگران، یکسره مدعای خودبرت

 . است اختهس منتفی را جمعی بودن

نقد امر خود برتربینی که حاصل نگرش سلبی به خود و 

دیگران بوده، اگر نیک بنگریم نتیجۀ مثبتی داده است. چرا 

شناسی و رواداری و تحمل را باال برده و "خود"که میزان 

احساس برتری ژنتیک نسبت به دیگری را در کُلیتش 

 کرده است.  تضعیف

ۀ خود برتربینی و احساس بواقع دیگر الزم نیست میان عقد

حقارت در نوسان باشیم. وقت آن رسیده که تعادل ذهنی و 

رفتاری را فراچنگ آوریم. اگر هم دنبال تعریف هویت خود 

هستیم، این کار را بر حذف و دشمنی با دیگری بنا نکنیم. 

ود که هویت امر شبگذریم که با مطالعۀ تاریخ آشکار می

 ردیسی.سیالی است و مدام در حال دگ

اش بایستی به از اینرو تبلیغ اندیشۀ آزاد و ضرورت وجودی

ای که خود را از گرایش عمومی بدل شود. اندیشه

های نژادپرستانه دور و از قید و بندهای سنتی پیشداوری

 رها کرده باشد. 

وجود  خواست و تمایل آزادی که همیشه و همه جا برغم

د، اندیشه را به های استبدادی و زورگو وجود دارحکومت

کشاند که با حقوق شهروندی و ارزیابی و نقد اوضاعی می

قانون بیگانه است. این ارزیابی اما دو پیامد مختلف دارد؛ 

تواند محرک آزادیخواهی بیشتری شود و هم هم می

تنی استیصالی فراگیر را حاکم کند. زیرا این حالت دوم مب

وزی قاطع و بر این اعتقاد است که شر و فساد به پیر

همیشگی دست یافته است. گویا اکثریت مردم باوری به 

تغییر اوضاع ندارد. اعتقادات مردم تقدیرپذیری را تبلیغ 

کند. فحوای کالم آنها این پیام است که باید به می

سرنوشتی گردن گذاشت که از پیش برای ما تعیین شده 

 است. 

های چنین فضایی از یأس و ناامیدی، حتی آن وعده در

شود تا دیرینۀ ادیان مبنی بر رستگاری اُخروی کم فروغ می

 چه رسد به امید ساختن بهشت زمینی و اینجهانی. 

آفرینی در دنیای حاضر بواقع و با این حساب کار پردیس

بسیار سخت شده است. ساختن بهشتی که تازه در پنج 

ی توماس مور بدعت تلقی شود( "اتوپیا"اثر سدۀ اخیر )اگر  

ها برای خود جا باز کرده است. در هر حالت میان انسان در

آفرینی در قیاس با کل تاریخ بشری این رویکرد به بهشت

 دارای سنتی دیرینه نیست. 

وانگهی در تقابل با میل اصالًحات و گرایش بهتر کردن وضع 

قد علم کرده است  جامعۀ بشری، ابتذالی در حال افزایش

به گرایش رایج میان مردمان که تعادل در دوران ما را 

رود پرستی میسازد. جماعتی که به سمت خرافهوابسته می

ها بندد. این نکتهبینی میو دل به سحر و جادو و طالع

بخشی از دیالکتیک یا جدلی است که گفتیم میان دانایی و 

ها چه هر دوی این کمیّتنادانی در دوران ما جریان دارد. گر

ان و انسانیت تعلق دارد و به اصطالح از ها  به انسو کیفیت

کرات دیگر بدین سیاره انتقال نیافته است. پس جدال 

دانایی و نادانی امری کامالً انسانی است و اساساً موقعیت 

 کند.انسانی را تعریف می

باری. در مجموعه جُستارهایی که در این کتاب گردآمده 

های روایت است، انگیزۀ مؤلف این بوده که با خوانشی از

مختلف تاریخ فلسفه به سهم ناچیز خود در شکل گرفتن 

-یک خودباوری جمعی یاری رساند. خودباوری که بنظر می

رسد پیش شرط یک جُنبش نوزایشی در ایران باشد. گرچه 

داند برای دستیابی به هر کدام از این مراحل تحول، وقت می

 بوری الزم است. و ص

نهفته در زمان کوتاه سه سوت فرماندۀ ای فوری و با عجله

 شود کرد؛ کاری که کارستان باشد. نظامی کاری نمی
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چه در معرفی این کتاب آمده آن "آوای تبعید")در دوازدهمین شماره 

ای بود مستقل و ربطی به این اثر نداشت. با پوزش از بود در واقع نوشته

اینجا آورده شده  استعدادی شاد، پیشگفتار این کتاب درهمکار عزیز 

 است.(

 

 در حاشیه جسور کلمات

 
در بردارنده ی  "در حاشیه ی جسور کلمات"کتاب  

نوشتارهایی از  شاهرخ تندروصالح با محوریت ادبیات نگاری 

و جامعه است . او در این مقاالت ، نظری بر چشم انداز 

یران در پرداختن به حضور مؤثر نویسندگان معاصر ا

دارد. بر این اساس معتقد است که  موضوعات اجتماعی

رسانه ی "ادبیات معاصر ایران ،موفق شده است  تا در مقام  

، قدرت اجتماعی نویسندگان و اندیشه ورزی   "انتقاد 

مستقل از فضا و گفتمان غالب بر امروز ایران را بنیان 

چه  -ران امروز بگذارند . این مساله برای نویسندگان ای

هاجر و چه نویسندگان مستقل که در بسیاران نویسندگان م

دستاوردی حیاتی است . البته که –کشور زندگی می کنند  

تاثیر عمل چنین رسانه ای، در داخل و متفاوت است و هر 

کدام به نوعی ، در گسترش بخشیدن به دامنه ی تجربه  

 های گفتمان سازی معاصر مؤثرند .

کلمات در موضوعی کتاب در حاشیه ی جسور محور بندی 

 بردارنده تقسیمات زیر است :

ادبیات و جامعه، ادبیات و روشنفکران، حقوق شهروندی 

در آینه ادبیات، فرهنگ و وظایف شهروندی، مدیریت، 

ها ها. هر یک از فصلفرهنگ و حقوق عمومی، و شخصیت

 در بر دارنده مقاالتی است در این راستا.

 
 

هارقص ذره   

 
علی عبادی نویسنده:   

 

 
 

 . کن  نگاه من به نرگس؟ ـ

  اشک  از هایشچشم  چرخاند او سمت به پنجره از را نگاهش

 .پربود

  ای؟شده  دیوانه کنی؟می  گریه چرا ـ

 : نشست هایشلب  روی همیشگی  زالل و شیرین لبخند

 .دانیمی   خودت ـ

 امشب؟  خاطر به -

 غلتید هایشگونه  ویر ، افتاده  هایپلک  زیر از اشکی قطره

: 

 .اوهوم ـ

 خوشحالی؟  امشب اتف اق و تمهید این از یعنی -

  خیلی -

  سرآغاز   را،   تولدت   سال   هر   و  باشی  همیشه  که  است   خوب  چه

 .بنشینیم شادی به هم  با را  ات"بودن"

 فرهاد؟  -
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 جانم؟ -

  نگرانی   یک  ازکجا   دانمنمی   گاهی   اما   خوشبختم   خیلی   تو  با  من

 .کندمی  خالی   را دلم  ته ترسی و

 چی؟  از ترس -

 ؛ "بودن " همین  از شاید -

  نیست؛ روزها این مثل  که  روزهایی در "بودن"

 تنهایی؛ و  تو بی "بودن  "

 است؛  مرده  دیگر  که هایی لحظه در شدن فرسوده  و "بودن"

  درآن  دیوانگی و شورعشق که دنیایی در “بودن” از من

 .ترسممی  نیست،

  و  چرخاند نرگس صورت روی را نگاهش  گرفت را  دستش

 :زد  لبخند مرطوبش  هایچشم  به بعد

  جان،   نرگس   باشد  داشته  گی روزمر ه   تا  ندارد   مرگ  که   عشق   ـ

  نیست؟  یادت  موالنا  و  شمس  داستان .باشد  رفته  معشوق  اگر  حتا

  است  عاشقی هجران   همین از شاید !جانسوزی جدایی چه ـ

  تاب  ترسممی  ن م اما رسدمی  زیبایی و  پاکی و کمال  به   آدم که

  باشم،  نداشته را تو دوری تحم ل و نیاورم را هالحظه  این

 …فرهاد

 

* 

  نشر  همکاری  با  که است عاشقانه رمان یک  ”ها ذره  رقص“

 . است رسیده  چاپ به ۱۳۹۷ پاییز در (برلین ) گردون 
در این رمان نویسنده کوشیده است با مدد شعری از موالنا  

از عشق را با خوانندگان  ش  برداشت حسی و تجربه شخصی خود 

  به اشتراک بگذارد 
عاشقانه ای است از آتش و حسرت و درد    کتاب داستان

بیقراری که دوای دردش در طلب است در جستن و   بیقراری،

 .رفتن تا مرگ 
برای قهرمان داستان تنها علت پایداری و معنا بخشی به   عشق

یش پیش برااو در وضعیت غریبی که  است،  زندگی و مرگ 
می آید، در فاصله ای که رخ می دهد، صدای عشق را بیش از 
هر زمان دیگری به گوش جان می شنود. درلحظه ای از آن 
آشفته حالی و بی تابی، یکباره، هسته پنهان و ترنم رازآلود عشق  

رها می شود در وسعت بیکران آن و  را کشف می کند و بعد
پروازی  در می رسد به امکان یک پرنده شدن تا 

شود از زندان پوست و داربست استخوان و  خالص  عاشقانه، 
دیوانه و شیدا ، مثل  ای آزاد و رها ،  ببیند خودش را مثل ذره

 : درشعر زیبای موالنا همان رقص ذره ها 
   

 کنند رقص هاذره   که برآ روز   ای    

 کنند رقص هوا و چرخ او از که آنکس
 کنند رقص سروپا بی خوشی ز هاجان 
 .کنند  رقص کجا که گویم تو گوش در
 

 است  هامون در و هوا در که هرذره
 است  مفتون ما همچو که نگرش نیکو

 است  محزون اگر است اگرخوش هرذره
 .است چون بی خوش خورشید سرگشته

 

 
 

 عشق و مرگ در ادبیات فارسی و چهل مقاله دیگر

 مجید نفیسی، نشر آفتاب

 :گویدن کتاب میخود در مورد ایمجید نفیسی 

ی سالهای ی مقاالتی است که در فاصلهاین کتاب مجموعه

ها و نوزده از سوی من در گاهنامهوپنج تا دوهزارودوهزار

ی شهرسازی و مجله"، "نگاه نو"تارنماهای گوناگون مانند 

، "رادیو زمانه"، "شهروند"، "دفترهای هنر"، "معماری

منتشر شده  "ایرون. کام"و  "رانین. کامای"، "اخبار روز"

ی اول که نخستین بار در سال است، مگر مقاله

های بهترین"نه به عنوان پیشگفتار کتاب ونودونهصدوهزار 

درآمد. پیوستها شامل مقاالتی است که دیگران در  "نیما

 .انداند یا گفتگوهایی که با من کردهی من نوشته باره

اله است اما از آنجا که مل چهل و دو مقی حاضر شامجموعه 

 "عشق و مرگ در ادبیات فارسی"بخش اول عنوان کتاب 

... "برگرفته از نام دو مقاله است بخش دوم عنوان کتاب را 

. "...چهل و یک..."ام و نه نامیده "ی دیگرو چهل مقاله

ام که خواننده بتواند با فهرست کتاب را طوری نوشته

 .ی به مضمون آن پی ببردمقاله به آسان خواندن عنوان هر

 آدرس نشر آفتاب برای تهیه کتاب:

www.aftab.pub 

http://www.aftab.pub/
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 7ی  ی تنهایی« دربرگیرندهداستانِ »خنده در خانهمجموعه 

توسطِ نشرِ  1381داستانِ کوتاه و بلند است که در سالِ 

د کاندیِد این کتابِ یک سال بعاختران/ تهران منتشر شد. 

ترین های بهشد و از آن میان جایزه ی ادبیچندین جایزه

داستان کوتاه »بنیادِ هوشنگ گلشیری« و مجموعه 

»منتقدانِ مطبوعاتی« را دریافت کرد. »بنیاِد هوشنگ 

گلشیری« این مجموعه را چنین توصیف کرده است »تلفیقِ  

یِد های جدا؛ کشفِ شیوههموفقِ تکنیک با موضوعِ داستان 

بینی و تخیلی قوی؛ روایت؛ زبانی اندیشیده؛ جهان

درگیرشدن با مسائِل معاصر«. این کتاب اخیرن توسطِ نشرِ 

 مهری/ لندن تجدیدچاپ شده است.

  
 

ورِ خیابان، زیرِ درخت« داستانِ »مردی آنمجموعه 

 1384داستانِ کوتاه است که در سالِ  12ی دربرگیرنده

ن منتشر شد و یک سالِ بعد کاندیدِ  نشرِ کاروان/ تهراتوسطِ

های ی »بنیادِ هوشنگ گلشیری« شد. داستانی ادبیجایزه

های حاشیه این کتاب با زبانی طنزآمیز و موشکاف به انسان

ی خود کنند به زندگیپردازد که تالش میو سرگردانی می

مهری/ معنایی دیگر بدهند. چاپِ سومِ این کتاب را نشرِ 

 ده است.لندن منتشر کر

 
 

توسطِ نشرِ آمازون   2018رُمانِ »خودسَر« اولین بار در سالِ  

مردِ جوانی را به تصویر  منتشر شد. این رُمان زندگی

های در ایران واردِ فعالیت 1357کشد که بعد از انقالبِ می

شود. کشمکشِ بر باندهای حکومتی می  غیرقانونی  اقتصادی

دهد. او در ا شکل میکالن، جنگی پنهان ر سرِ سودهای

یفتد یکی از باندهای رقیب، به زندان می  سازیی پروندهپی

شود. دستگاه قضایی از ترسِ افشای ش بلوکه میو اموال

شود ها، متقبل میهای حکومتی در این فعالیتنقشِ مقام

ش به شرطی که او سکوت کند و از کشور خارج شود، اموال 

 رفته آزاد کند.را رفته 

، با نامِ ی پاسپورتی جعلیمیالدی با تهیه1991در سالِ او 

شود. در برلین با زنی مسعود مسعود، به آلمان پناهنده می

ی اموالِ گیریکند و برای پسآلمانی ازدواج می

اش نقشی کوچک در عملیاتِ ترورِ رستورانِ  شدهبلوکه

های حکومت چین ی خبرکند و به شبکهمیکونوس ایفا می

 پیوندد و...وپا میدر ار

چاپِ دومِ این رُمان را نشرِ مهری/ لندن به بازارِ کتاب عرضه 

 کرده است.

 : آدرس نشر مهری/ لندن برای تهیهی کتابها: 
www.mehripublication.com 

https://www.mehripublication.com/
https://www.mehripublication.com/
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 صدایی دیگر 
 

 
 

نویسندگان بیست و یکمین دفتر کانون ویژه نامه 
 ۱۸شامل  ،ایران در تبعید که به »صدایی دیگر«

نویسنده زن ایرانی اختصاص دارد،  ۱۸داستان از 
 .منتشر شده و در دسترس عالقمندان قرار دارد

هایی از نویسندگان زیر در این مجموعه داستان
 فراهم آمده است:

، میترا الیاتی، نسرین الماسی، فرخنده آقایی
سوسن ، شهال پروین روح، شهرنوش پارسی پور

معصومه ، شهال شفیق، منیرو روانی پور، تیموری
 فرزانه، فهیمه فرسایی، ناهید طباطبایی،  ضیایی

مهرنوش ، عزت السادات گوشه گیر، کرم پور
زهرا ، شکوه میرزادگی، نجمه موسوی، مزارعی

 .مهری یلفانی، و میمندی یاریزی
 

اپ موعه توسط »انتشارات دریا« به چاین مج
  .رسیده است

 
از آنجا که محل پخش این »ویژه نامه« فرانکفورت 
می باشد، عالقمندان می توانند جهت دریافت آن از 

 کانون طریق ایمیل با دبیرخانه
) IWA.inExile@gmail.com( تماس برقرار کنند، تا 

 .ترتیب ارسال آن داده شود

 

mailto:IWA.inExile@gmail.com
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