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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ اپريل ٢٥

 !»زاده فرھاد حکيم«کتاب تاريخی توسط عنوان  ١۵٠جراحی 
  

ديدگان و استثمارشدگان در البالی  اما تاريخ ستم. نويسند خواھد می شان می طوری که دل فاتحان تاريخ خود را آن

بنابراين  .رو حافظ افکار عمومی نسبت به تاريخ واقعی بسيار ضعيف است از اين. شود ھا گم می ھا و رسانه نشريه

خراش ھم باشند بايد به ھمان شکل در تاريخ بمانند و دولتی و فردی و  ضرورت دارد که حقايق تاريخی ھرچند که دل

  .ھا و اسناد تاريخی را بنا به سليقه و اھداف و افکار خود جراحی کند و نابود سازد ابنھادی حق ندارد کت

  
ھا  خی است موضوع كتابيكتاب تارعنوان  ١٥٠جرم او جراحی كردن. زاده در لندن محاکمه شد ميحك برای مثال فرھاد

  .ھای تركی و مغولی است ران و حكومتيھا به ا ئیھای اروپا سفرنامه

کند، با استفاده  س سابق بنياد ميراث ايران که در لندن زندگی میئيده، نويسنده، تاجر، مدير انتشارات و رزا فرھاد حکيم 

ھا متعلق به قرن شانزدھم  ھای تاريخی و ارزشمندی را جدا کرده است که برخی از آن از تيغ جراحی صفحات کتاب

 .بودند

زاده به  وشته است که يک ايرانی ثروتمند به نام فرھاد حکيم منتشر کرده ن٢٠٠٩گاردين در گزارش مفصلی که در سال  

 ملی  خانه  شانزدھم ميالدی که در کتاب  کتاب و اثر تاريخی و بسيار پرقيمت مربوط به بعد از قرن عنوان١۵٠بيش از 

ران خانه حي گران ارشد کتاب به نوشته گاردين، پژوھش. شده، آسيب وارد کرده است داری می بريتانيا در لندن نگه

 ١۵٠ک چاقوی جراحی به جان يزاده، تحصيل کرده دانشگاه ھاروارد، ناشر و متفکر با  اند که چرا فرھاد حکيم مانده

خسارت مالی که او در طی ھفت سال به بار آورده . اند ھاست در مجموعه ملی محفوظ بوده کتابی افتاده است که قرن
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خانه   بخش مجموعه چاپی کتابمسؤولتر کريستين جنسن، است چيزی حول و حوش چھارصدھزار پوند است اما دک

 . که او نابود کرده گذاشتئیھا ھا و نقشه توان قيمتی روی کتاب گويد به ھيچ عنوان نمی می

او . توانيد کار او را جبران کنيد شما نمی. اند ن اشياء تاريخی برای ھميشه ناقص شدهيا«: نويسد گاردين از قول جنسن می

م از بين ئيگو  که ما امروزه به آن خاورميانه و چين میئی به جائیھد تاريخی درباره اولين سفرھای اروپابخشی از شوا

  ».اين فرد متمول چيزی را نابود کرده که متعلق به ھمه است. من بسيار عصبانی ھستم. برده است

يج فارس از جمله آثاری ھستند که ھای تاريخی مربوط به منطقه خل ھا و برخی نقشه وری ترکتنقشه مربوط به امپرا 

 .اند زاده نابود شده توسط حکيم

در دادگاھی در لندن برای توضيح در اين ) ٢٠١٨ نوامبر ٢١( ساله، امروز ۶٠زاده  در ادامه مقاله گاردين آمده حکيم

مت شاه، ايران زاده بعد از سقوط حکو فرھاد حکيم. رو شود به شود و ممکن است با مجازات زندان رو مورد حاضر می

 اعتراف کرده که شامل برداشتن ١٩٩٨ فقره جرم از سال ١۴او به .  استیئامريکارا ترک کرد و دارای پاسپورت 

خانه بودلين در شھر  خانه ملی بريتانيا و چھار کتاب ديگر در کتاب ھای قديمی و صفحاتی از ده کتاب در کتاب نقشه

 .آکسفورد است

جو کرد، چندين نقشه،  و  خانه او را در محله نايتس بريج لندن جست٢٠١٨ه ئي در ماه ژوپوليسنويسد وقتی  گاردين می

 که متعلق به خودش است، چسبانده ئیھا تر کتاب ھای کم ارزش شده را پيدا کرد که در البالی نسخه صفحه و تصوير گم

  .بود

ھا خبر داد که  خوان ديگر به آن که يک کتاب ، بعد از آن٢٠٠۶خانه در ماه ژوئن  گران کتاب به نوشته گاردين، پژوھش

تحقيقات دقيق کارشناسان، صحت اين حرف اين . جو پرداختند و ھا کنده شده است، به جست صفحاتی از يکی از کتاب

ھای ديگری  که چه کتاب که چه کسی مرتکب اين کار شده و اين خوان را ثابت کرد و بعد عمليات وسيعی درباره آن کتاب

  .اند، آغاز شد ين سرنوشت دچار شدهھم به ھم

نويسد که کارشناسان با استفاده از سيستم بايگانی الکترونيک تمام کسانی را که اين کتاب را قرض گرفته  گاردين می

ھا  آن. خانه بيرون آورده بودند مورد تحقيق قرار دادند بودند پيدا کردند و بعد آثار ديگری را ھم که ھمين افراد از کتاب

ای است  ان با منطقهئيدھد و درباره روابط اروپا ھا که ھمان دوره را به تفصيل شرح می  از کتابئیھا جه شدند بخشمتو

ارزش بعضی از صفحات به . ھای ديگر جدا شده است گيرد نيز از کتاب که سوريه امروزی تا بنگالدش را در بر می

  .رسد   پوند می٣٢٠٠٠

بعضی از .  کتاب خساراتی وارد شده است١۵٠کم   کتاب قرض گرفته و به دست٨۴٢زاده  ھا متوجه شدند که حکيم آن

  .اند ھا برای ھميشه گم شده صفحات پيدا شدند اما بسياری از آن

س بنياد ميراث ايران ئيزاده نوشت که در آن زمان ر ای به حکيم خانه نامه نويسد، کتاب ساندرا الويل خبرنگار گاردين می

او در جواب نوشت که .  برای حفظ و ترويج فرھنگ ايرانی تاسيس کرده بود١٩٩۵ين بنياد را از سال او ا. در لندن بود

 مراجعه کند و پوليسخانه ملی تصميم گرفت به  به ھمين علت کتاب. ھا ندارد اطالعی درباره خسارات وارده به کتاب

  .داستان تحقيقات خود را شرح دھد

او اطالعات . ھای ماست زاده نمونه بارزی از خوانندگان کتاب حکيم«: نويسد گاردين به نقل از کريستين جنسن می

کند چون او اھميت چيزی را که نابود کرد  تر می عميقی در اين زمينه دارد و از نظر من اين جرمش را سنگين

  ».استفاده کرد او در پوشش يک محقق و با ھدف دزدی آثار تاريخی، از اعتماد ما سوء. دانست می

  .بريج رفتند زاده در نايتس  به خانه حکيمپوليسھای آسيب ديده را بررسی کردند و افسران  ، کتابپوليسرشناسان کا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بعضی از صفحات کنده شده در «: جا رفته بود، گفت  به آنپوليسخانه ملی بريتانيا که ھمراه با افسران  جنسن مدير کتاب

 ».اش داشت، چسبانده بود خانه شخصی ھا که در کتاب  ھمان کتاب ازئیھا  او پيدا شد و تعدادی را ھم به نسخه خانه

او دانش خوبی در . خانه ماست ھای کتاب زاده، نماد شاخص گروھی از خوانندگان سنتی کتاب حکيم«: چنين گفت او ھم

 که ئیھا ت کتابچرا که او مطمئنا به اھمي. کند از نظر من، ھمين نکته ھم کارش را بدتر می.  دارد  مطالعاتی اين حوزه

پژوھی برای دزديدن اين اسناد  کاری که او کرد اين بود که با از پوشش ھدف دانش. ھا آسيب رسانده، آگاه بود به آن

 ».تاريخی استفاده کرد

 است که به مذاق کسانی ئیھا ھدف از بين بردن کتاب. سوزی در تاريخ ندارد زاده تفاوت چندانی با کتاب اين اقدام حکيم

  . اند سوزی اعراب مسلمانی که فاتح ايران بوده داستان کتاب. آيد ھا خوش نمی ھا و حاکميت زاده و يا گروه کيمچون ح

کند؛ تاريخ ايران قبل از اسالم يا تاريخ ايران پس از اسالم، يا تاريخ ايران مدرن و يا ايران  در تاريخ، تفاوتی نمی

  .سوزی ديده نشود نيان در کتاب از ايرائیشود که ردپا کنونی، موردی پيدا نمی

خانه  خانه استخر، و عمرو عاص با کتاب ھمان کاری را که قبل از اسالم، اسکندر با کتاب«: در تاريخ چنين آمده است

خانه مسلمين و ھالکو با دارالعلم بغداد کردند، سعد بن ابی وقاص  ھا بعد از فتح طرابلس شام با کتاب اسکندريه و فرنگی

  ».نه عجم کردخا با کتاب

در سال . خانه تيمبوکتو را سوزاندند  کتاب٢٠١٣ھای القاعده در مالی در سال  نظامی. دھد سوزاندن کتاب ھنوز رخ می

که سوزاندن کتاب به شکل سابق ديگر وجود ندارد اما با  در نتيجه با اين. خانه موصل را سوزاندند  داعش کتاب٢٠١۵

کند اين خاطره در اذھان مردم باقی مانده است و کلمات در آتش   ترسيم می»۴۵١فارنھايت «شرايطی که در کتاب 

سوزد کلمات ھمانند مردم سوگوار  شود زيرا ھرگاه کتابی می تصوير وحشتناکی است که به آسانی از ذھن مردم پاک نمی

  .شوند می

.  نيز در شبکه اجتماعی پخش نمودالھی در ايران کتاب اصول طب ھاريسون را سوزاند و فيلم آن را يا سال گذشته آيت

ھای اجتماعی موجود است که فردی به نام تبريزيان که از اساتيد مشھور طب سنتی است و لباس  فيلمی در شبکه

اين جسارت . مبارزه کند» ئیطب شيميا«را آتش زده تا به گفته خود با » ھاريسون«روحانيت بر تن دارد کتاب پزشکی 

  .شود ا ناشی میهللا تبريزيان از کج آيت

ای است، اوايل بھمن ماه سال  و از مخالفان پزشکی حرفه» طب اسالمی«گذار به اصطالح  عباس تبريزيان که بنيان

اصول پزشکی داخلی «ھای درسی مشھور رشته پزشکی با عنوان  گذشته اعالم کرد که قصد دارد يکی از کتاب

 ميالدی ويراست بيستم آن منتشر شد به نام تينسلی ٢٠١٨ اين کتاب که سال. را طی مراسمی آتش بزند» ھاريسون

  .ھاريسون ويراستار پنج ويراست نخست اين اثر بوده است. گذاری شده است  نامئیامريکاھاريسون پزشک 

ای در چند سال اخير در ايران شتاب  و مخالف با پزشکی حرفه» طب اسالمی«ّھا برای گسترش طب سنتی و  تالش

ھای کلی سالمت  ای، رھبر جمھوری اسالمی ايران، سياست هللا خامنه  خورشيدی آيت١٣٩٣دين ماه فرور. گرفته است

نام برده نشده است اما بند دوازدھم آن از » طب اسالمی«در اين ابالغيه گرچه به صراحت از . را ابالغ کرد

قريب چھارسال پيش از آن در . دگوي سخن می» ن، ترويج، توسعه و نھادينه نمودن طب سنتی ايرانئيبازشناسی، تب«

يکی از «: گويد ای در سخنانی با استادان دانشگاه، که در تارنمای رسمی او منتشر شده، می هللا خامنه  آيت١٣٨٩سال 

 ». طب سنتی تشکيل شده؛ اين برای من يک مژده است دوستان اشاره کردند که دانشکده
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سوزی، در فضای مجازی به سرعت و وسعت  دئوی مراسم کتابسوزی خود را عملی کرد و وي تبريزيان وعده کتاب

 اصل انگليسی کتاب ھاريسون در پزشکی داخلی، توضيح داد که  تبريزيان، به ھنگام کشيدن فندک به نسخه. پخش شد

  .است»  در کل جھانئیطب شيميا«سوزی، مراسم نمادين پايان  اين کتاب

ھای   ھوآنگ تای، امپراتور چين معتقد بود اگر ھمه مدارک و کتابسوزاندن کتاب در جھان موضوع جديدی نيست؛ شی

 ميالدی به کتابخانه بغداد ١٢٨۵ھا در سال  وقتی مغول. موجود در قصرش را بسوزاند تاريخ با وی آغاز خواھد شد

به شکل با اين حال سوزاندن کتاب . ھای سوخته جاری شدند ھايش را سوزاندند، مرکب ھمه کتاب حمله کرده و کتاب

  .فعلی پديده نسبتا جديدی است

پديده سوزاندن کتاب به شکل امروزی از ميانه قرن بيستم «: گويد می» ھای سوزان کتاب«ماتيو فيشبرن، نويسنده اثر 

  ».حقه تبليغاتی که در طول جنگ جھانی دوم اتفاق افتاد. آغاز شد

ھا ھزار جلد کتاب از جمله  در برلين و چند شھر ديگر دهھا  نازی.  ميالدی رخ داد١٩٣٣بار در سال  اين پديده نخستين

 ئیھا عالوه بر اين، اعتقاد داشتند کتاب. ھا معتقد بودند نژاد برتر ھستند آن. آثار زيگموند فرويد و جک لندن را سوزاندند

: گفت ا میھ جوزف گوبلز، وزير تبليغات نازی. که از ديدگاه آنان نامناسب است، بايد به دست آتش سپرده شود

  ».مان شکل گيرد ھای قديمی را بايد آتش زد تا آثار جديد از خاکستر آنان در قلب کتاب«

با وجود .  شکل گيرد١٩٣٣ھای جمعی موجب شد اتفاقات سال  چنين افزايش رسانه در واقع ايجاد صنعت چاپ و ھم

ھا دسترسی داشتند و  نوشته فراد کمی به اين دستنويس به دليل نادر بودنشان بسيار ارزشمند بودند اما ا که آثار دست اين

  .ھا از اھميت انتشار دانش در ميان افراد مطلع نبودند ھمه انسان

ھا نبود،  در اين دوره سوزاندن کتاب فقط برای از بين بردن کتاب. ُکشی نيز به ھمين دليل شکل گرفت اصطالح کتاب

  .شد  نازی عرضه می رای اثبات حقيقتی برتر که توسط رژيمسوزاندن عقايد ب. بلکه به يک نماد تبديل شده بود

 ١٨١٧در سال .  رخ نداد١٩٣٣، سوزاندن کتاب نخستين بار در سال امريکاالبته طبق آمار موزه يادبود ھولوکاست در 

 ی راالمانھای غير ی کتابالمانآموزان  گرد ايجاد مذھب پروتستان توسط مارتين لوتر، دانش و در سيصدمين سال

ای که سوزاندن کتاب  در دوره. ھا تقليد از پيشينيان بود بنا بر گفته فيشربرن سوزاندن کتاب در دوره نازی. سوزاندند

  .سوادی مردم داشت تأثير بزرگی در بی

اين بار . سوزی ديگری بود ھا را شکست دادند برلين شاھد کتاب که متحدين نازی  ميالدی و پس از اين١٩۴۵در سال 

ھا را به صورت   در اين کار دست داشت و کتابامريکادولت . دادند ھا را ترويج می  که عقايد نازیئیھا کتابسوزاندن 

  .ھا را نسوزاندند ھا در مآلعام کتاب مخفيانه از بين بردند و مثل نازی

 ئیھا  از کتابامريکا ميالدی و در دوره جنگ سرد، ۵٠ و ۴٠در دھه . کمی بعد، اين اتفاق در اياالت متحده نيز رخ داد

سازمان آموزش و پرورش در نيويورک نظريه سوزاندن . برد وحشت داشت  میسؤالھايش را زير  که سياست

ھا در شھرھای مختلف  سوزی بسياری از کتاب. ھای کشور سازگار نبود، مطرح کرد ھای درسی را، که با سياست کتاب

  .اتفاق را در سطح کشور انعکاس ندادندھا اين بود که اين  رخ داد و تفاوتش با عمل نازی

آزادی برای خواندن «ای با عنوان   بيانيهئیامريکاچنين ناشران  ھا و ھم  ميالدی بود که سازمان کتابخانه١٩۵٣سال 

سوزانند  آموزان خواست به کسانی که کتاب می  از دانشامريکاجمھور وقت  سئيمنتشر کردند و آيزنھاور، ر» کتاب

  .نپيوندند

انتشار اين کتاب نشان از . ھا منتشر شد  و در ميانه اتفاقات آن سال١٩۵٣نوشته بردبری در سال » ۴۵١رنھايت فا«

وقت شکل  ھا ادامه دادند اما اين اقدام ھيچ ئیامريکاھای اين کار را آغاز کردند و  نازی. سوزی داشت پايان دوره کتاب
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ختلفی در دنيا وجود دارد اما ھر کتاب ايده خاصی را عرضه ھای م ھرچند از ھر کتاب نسخه. عادی به خود نگرفت

  . خود نرسندئیسوزان به ھدف نھا کند و نابود کردن يک کتاب راھی برای جلب توجه است حتی اگر کتاب می

 چند روز بعد از اشغال ١٣٢۵ آذر ٢۶در .  آذر ماه آغاز گرديد٢١ھای ترکی پس از کشتار روز  سوزاندن کتاب«

وری، تمام کتب،  توسط ارتش شاھنشاھی ايران و فروپاشی دولت دموکراتيک آذربايجان به رياست جعفر پيشهآذربايجان 

 در چند نقطه شھر تبريز و ديگر شھرھای آذربايجان صرفا با ئیھا آوری و در طی مراسم نشريات و ساير مکتوبات جمع

ان دولت شاھنشاھی مأمور سوزی، ھمان  مالن اين کتابعا. اند به آتش کشيده شد اين جمله که به زبان ترکی نوشته شده

خواھانه و   روز قبل به دستور حکومت مرکزی و بعد از سرکوب حکومت آزادی۵ايران و ارتش بودند که 

عام کرده و در شھرھای آذربايجان  طلبانه آذربايجان در طی يک روز بيش از دوازده ھزار شھروند ترک را قتل برابری

فرمان اجرای اين اقدامات مستقيما از جانب حکومت مرکزی ايران صادر شده بود و . ه انداخته بودندسيل خون به را

سوزی  در شھر تبريز، کتاب. زمان با تبريز، در چند شھر ديگر آذربايجان نيز به وقوع پيوست سوزانيدن کتب ترکی ھم

رای اين شھر و در بسياری از مدارس انجام شد، در چندين نقطه از جمله ميدان ساعت و ميدان شھرداری تبريز، دانشس

آموزان دبستانی را به صف کرده و  ھا اکنون نيز در قيد حيات اند کودکان و دانش به گفته شاھدان عينی که برخی از آن

ھای آتش،  ھای متعدد منتھی به تل کردند تا جھت کسب اجازه برای ادامه تحصيل، با تشکيل صف ھا را مجبور می آن

) زبان مادری(» آناديلی«ھای درسی دريافتی خود از مدارس را که به زبان ترکی بودند و مخصوصا کتاب درسی  بکتا

گويان و با دست خود در آتش اندازند، بسياری از کودکان به دليل امتناع از به آتش انداختن کتب » زنده باد شاه«را 

 .شان گذاشته شددرسی خود به شدت مضروب گرديدند و يا آتش در کف دستان

ھای غليظ دود ناشی از سوزانيدن کتب و مکتوبات ترکی  چنان ابعاد وسيعی به خود گرفت که ستون سوزی آن اين کتاب

در ھمان روز در ميدان دانشسرای تبريز تعدادی از . ھا از ھمه جای اين شھر بزرگ قابل رويت بود برای ساعت

در شھرھای تبريز، . زنده در آتش افکنده شدند  ادعاھا چند معلم زندهجوانان ترک به دار آويخته و بنابر برخی از

ھای ترکی  منازل بسياری از روشنفکران و مبارزان به دليل مخالفت با تحويل کتاب... اروميه، خوی، زنجان و اردبيل و

انشگاه تازه تاسيس شده سوزی، د زمان با فاجعه کتاب در تبريز ھم. ھايشان به آتش کشيده شد ھمراه با اعضای خانواده

  .آذربايجان از سوی نيروھای سرکوبگر تخريب گرديد

 ھزار کتاب تاريخ را که ھيچ ٢١٨ای با  خانه جا کتاب آن. رخ داده است» کتاب سوزان« در قم ١٣٩٩اوايل مھر ماه 

  . اند باری ھم بر دوش دولت و بودجه عمومی ندارد، جمع کرده

عجبا که کاخ و باغ برای تدريس طلبه جوان از روستا آمده برپا «ام ھم خود نوشت  از اھل قلم در کانال تلگر يکی

در واقع اين درد اھل علم را رسول جعفريان » .تاريخ و ادبيات الزم ندارد. خواھد خانه نمی اند، اما اين جوان کتاب کرده

  .رکزی دانشگاه تھران برمال داشتخانه م س فعلی کتابئيخانه مجلس و ر س پيشين کتابئيخانه و ر مدير اين کتاب

بعدھا . هللا سيستانی در قم برپا شد  سال قبل با کمک و حمايت نماينده آيت٢۵رود که  ای سخن می خانه معلوم شد از کتاب

ای که نزديک  خانه انتقال کتاب. ای  جا داده، ھر بار به دليل و بھانهتغييراما اين مجموعه تاکنون چھار بار . گسترش يافت

ھا ھمه روی زمين ولو  کتاب. ھا رسانده است قدر زيان به کتاب نيم ميليون کتاب در آن است، چه کار بزرگی است و چه

اما بعد از صرف . ھای تخصصی شود خانه يک سال قبل، زمينی يافته شد و قرار شد که ساختمان مرکزی کتاب. اند شده

  . خانه پا نگرفت قدر سنگ انداخت که کتاب مبالغ ھنگفت توسط خيرين، شھرداری وارد صحنه شد و آن

شود، در کانال تلگرام خود  خانه تخصصی تاريخ اسالم و ايران ياد می رسول جعفريان، که از او به عنوان موسس کتاب

ای برای  خانه وقتی شھرداری قم نگذارد کتاب. -  و نوعی ديگر-نسوزی در قم، نه در صدر اسالم که اکنو کتاب«: نوشت
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سوزی در جمھوری  ھزار جلد کتاب تاريخ و ادبيات به ھمت خيران منزل داشته باشد يعنی نوع مدرن کتاب ۶٠٠

دست ھا ھم رياست آن دانشگاه را به  نژاد استاد دانشگاه صنعتی اصفھان که سال انئيھم به دست دکتر سقا اسالمی؛ آن

  »داشته است و حاال در سمت شھردار قم است؛ استادی انقالبی؟

سوزی شروع شده است؛   مجلس ھم نوع جديدی کتاب خانه در کتاب«: خانه مجلس، در ادامه خبر داد س پيشين کتابئير

يم؟ سوزان و غلبه جھل بر علم و دانش در عصر کتاب. ترين در جمھوری اسالمی است در مجلسی که مثال انقالبی

نی که از عکس مسؤوال! نمسؤوالاند؟ بله عصر آگاھی مردم است نه الزاما   را عصر آگاھی ناميده عصری که آن

  »!ھراسند؛ ھراسی به نام انقالب به کام جھل ھا ھم می دختران روی جلد کتاب

لس که باز او خود خانه مج خانه تخصصی تاريخ در قم بود، او از سرنوشت کتاب اشاره جعفريان که خود موسس کتاب

  .ھا نيست که به آسانی ردگيری شود سش بود، از آن جمله نگرانیئيساليانی ر

در دولت نھم، شايع شد » مرکز امور زنان و خانواده « به» مرکز امور مشارکت زنان «تغيير با ١٣٨۴در اواخر سال 

 دوران محمد خاتمی ايجاد شده بود از را که در» خانه تخصصی زنان کتاب«ھای  که مديريت جديد تصميم داشته کتاب

ھا اکتفا  بين ببرد، اما در لحظات آخر کار متوقف شده و به تعطيل کردن کتابخانه و ايجاد محدوديت دسترسی به کتاب

  .است ھا از مرکز خارج شده و بازگردانده نشده  شود تعدادی از کتاب شد، ھرچند که گفته می

ا دادن چند سکه به يآ. ن بردن آثار فرھنگی زده استيسوزی و از ب ست به کتابجمھوری اسالمی چھار دھه است که د

  ادھا ببرد؟يسندگان طراز مکتب در مراسم کتاب سال جمھوری اسالمی می تواند آن کتاب سوزی را از ينو

ن و سوز به سراغ کتب نوشته شده توسط شاھا روھای کتابيسوزی در جمھوری اسالمی ن ن مرحله از کتابيدر اول

 حتی ١٣۵٨ و ١٣۵٧ھای  در سال. ک آن رفتنديدئولوژيخی و اي پھلوی و مقامات حکومت سابق و آثار تار خانواده

برخی (ھا مخالفت کنند  ن کتاب سوزیياسی داخل کشور نمی خواستند با ايروھای فرھنگی و سين نيخواه تريآزاد

ن يشدند و افکار عمومی خشمگ ت پھلوی و ضد انقالب میچون متھم به طرفداری از حکوم) متاسفانه با آن موافق بودند

قی توسط يد صدھا ھزار کاست موسيھا و شا ھا بود که ده ن ساليدر ھم. ن اعمال ضد فرھنگی ھمراه بوديکامال با ا

 .جمھوری اسالمی تحت عنوان آثار طاغوتی و مبتذل جمع آوری و نابود شد

در آن روزگار احزاب . ت آغاز شدئيھا از کتب مربوط به بھا خانه  و کتابھا فروشی  بعد، جمع کردن از کتاب در مرحله

کردند و نه  ن احزاب تنھا از حقوق خودشان دفاع میيا. ان دفاع نکردندئياسی از چپ و ملی و مذھبی از حقوق بھايس

ان از يدفاع از آزادی بده بودند که در راستای يھا ھنوز به آن مرحله از رشد فرھنگی نرس  ن سازمانيا. حقوق ھمگانی

ھا برای  ھا و محو آثار آن ھا بودند که سرکوب آن تيف اقليار ضعيز از اقشار بسيان نئيبھا. ان نيز دفاع کنندئيبھا

 .روھای مذھبی به آسانی انجام شديجمھوری اسالمی و ن

ستی و مذھبی مخالف، يکسھای مار نی و گروهيان طرفداران خمي با باال گرفتن اختالف م١٣۶٠ و ١٣۵٩ھای  در سال

ن خلق، يله، راه کارگر، توده، مجاھد کار، کومهي، پ)تيت و اقلياکثر( خلق ئیھای فدا ستی و کتب گروهيآثار مارکس

  .ر شديا خميآوری، مصادره و سپس سوزانده  جمع... فرقان، جنبش مسلمانان مبارز و

ھای   عنوان و صدھا ھزار جلد کتاب که توسط سازمانھا ھزار  ده١٣۶١ تا ١٣۵٩ھای  نی در ساليبه گزارش شاھدان ع

  ده شد اما به واسطهيھای اطالعاتی جمھوری اسالمی به آتش کش ھا مراکز سپاه و دستگاه تهيمخالف منتشر شده بود در کم

لفان در  مخا کشتار افراد و شکنجه. خی واقع نشديکشی فرھنگی به خوبی مورد ثبت تار ن نسليفقدان ابزارھای ارتباطی ا

اری از ين بسيچن ھم. گرفت سوزی را چندان جدی نمی گر کسی کتابيھا در آن دوره آن قدر گسترده بود که د زندان

 .رفت ات و کتب مخالفان امری عادی به شمار میيھا سوزاندن نشر سازمان
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 حتی مطھری و صالحی نجف آبادی

: ت داشتيھا، حکومت به سه دسته اثر فرھنگی حساس  مخالفان و محو آثار آن  شصت پس از سرکوب گسترده در دھه

ش از انقالب، و يرانی پيقی ايھای موس ، کاست)عمدتا شعر و رمان و علوم انسانی و اجتماعی(آثار روشنفکران سکوالر 

ی سندگان مذھبين کتاب نويھا چند ن ساليدر ا. شدند ع میياس توز .اچ .ق نوار بتاماکس و سپس ویي که از طرئیھا لميف

آوری و  ھا جمع خانه ھا و کتاب خانه ھا و چاپ فروشی عتی و علی تھرانی و علی گلزاده غفوری از کتابيمثل علی شر

ھا  ز مورد ھجوم واقع شده و ھمان بال بر سر آنيرانی نير ايرانی و غيسان و مورخان اينو آثار اکثر رمان. ر شدنديخم

ھا ضبط شده بود و صدھا ھزار کاست  ا بر روی آني دنئینماين آثار سيتر که برئیويديلم ويھا ھزار ف ن دهيچن ھم. آمد

 .آوری و نابود شد ھا جمع ليھا و داشبورد اتومب قی از خانهيموس

. به شمار آمد» ضاله«کتب منتشر شده عمدتا جزء کتب . نژاد انجام شد يکی از موج محو آثار فرھنگی در دوران احمدی

آوری و محو شد و سپس آثار منتشره توسط موسسات  ھای عمومی جمع خانه ان از کتابث نخست آثار مخالفين حياز ا

ھای  کتاب. (ر شدن ارسال شدنديبرای خم) مثال توسط مرکز مشارکت زنان(تحت نظر دولت خاتمی که در انبارھا بودند 

 )١٣٨۴ اسفند ١۴وز، ير شد، آفتاب نيمصرف دولت خاتمی خم بی

برخی از آثار مشھور در . دند وجود دارديران نديھا را در ا  کتابفروشی نوعه که رنگ قفسهفھرستی طوالنی از کتب مم

، از )منسوب به علی دشتی(ست و سه سال ي، ب)زدیيمحمد مھدی حائری (ن فھرست عبارتند از حکمت و حکومت يا

 گذشته در  ی که در چھار دھه کتب فارسی زبان ھمه. نعلی منتظریي، و خاطرات حس)ن شفايالد شجاع(نی ينی تا خميکل

) دستگاه سانسور( کتاب ارشاد  ر دست ادارهيشانسی در نجات از ز) ھزاران عنوان(اند  خارج کشور منتشر شده

خواھد آثارش از خوانندگان داخلی  ای نمی سندهيچ نوياند چون بازار اصلی کتاب فارسی در داخل کشور است و ھ نداشته

 .ما محروم بمانديمستق

ل تحول در يھا به دل ھای بعدی آن اند اما چاپ ا چند بار چاپ شدهيک ي که ئیھا ز وجود دارد از کتابيگری نيت دفھرس

ن يشی و دگر باوری و دگر باشی می دھد در اي کسانی که آثارشان بوی دگر اند با آثار ھمهيتقر. دولت متوقف شده است

صحرای (علی جمال زاده  ، محمد)سنگی بر گوری( جالل آل احمد اند برخی آثار لين قبياز ا. خورد فھرست به چشم می

و اکثر آثار صادق ) شوھر آھو خانم(علی افغانی  ری و محمديت، ھوشنگ گلشيدون آدمي، صادق چوبک، فر)محشر

رجانی، احمد شاملو، يدی سين شفا، سعيالد د زاکانی، شجاعيرزا، عبيرج مين ساعدی، ايت، احمد کسروی، غالمحسيھدا

 .ران معاصرياسی در ايھای س سنده و نھاد فرھنگی و سازمانيھا نو  عشقی، و ده رزادهيرزا فتحعلی آخوندزاده، ميم

د چاپ با سد عدم يھا وجود دارد در تجد خانه ھای مردم و کتاب ھا در خانه ھا نسخه از آن ونيليحتی شعر کھن فارسی که م

د يام، سعدی، عبيآثار نظامی، مولوی، سوزنی سمرقندی، خ. واجه شدا سانسور مي) رزايرج ميمثل برخی آثار ا(مجوز 

ع و يقدر شا سانسور شعر معاصر آن. اند رزا بعضا با سانسور و حذف منتشر شدهيرج مين اعتصامی، و ايزاکانی، پرو

شه با ين ھمگرايما، نادرپور و ديآثار فروغ فرخزاد، شاملو، اخوان، ن. سازد گر کسی را متعجب نمیيوسيع است که د

 .شده است سانسور منتشر می

را در بر ) ر درام، معاصر و کھنيرانی، درام و غير ايرانی و غيکوتاه و بلند، ا( انواع آن  ات داستانی ھمهيسانسور ادب

ان و يگرا از جمله آثار اسالم(ک اثر داستانی يک سياست سيتماتيک درآمده است تا حدی که اگر يرد و به صورت يگ می

ش از يق محو کتاب پين مصاديسانسور از بارز تر. زديانگ بدون سانسور منتشر شود تعجب ھمگان را بر می) ھا خودی

ا يا ناقص به دنيجمھوری اسالمی با سانسور دلبخواھی خود باعث شده ھزاران کتاب در نطفه خفه شده . انتشار اثر است

  .نديآ
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 داشت آثار طراز مکتبيگرام

ای از آثار طراز مکتب خود، عمدتا نقد  تفاوت با فرھنگ رسمی، حکومت ھر ساله به مجموعهدر کنار سانسور آثار م

در . دھد زه میيک مراسم کامال دولتی به نام کتاب سال جايون و کارگزاران فرھنگی حکومت در يغرب، آثار روحان

ش يعی و انسانی که در عمر خور علوم اجتماير فرھنگی و غيھای غ سنده در حوزهيسندگان خودی به چند نويکنار نو

زی يز جواين) ای خودی در ان قلمروھا کاری نکرده باشد سندهياگر نو(اند  اوردهيسخنی در انتقاد از حکومت به زبان ن

ش يای دگر اند سندهيک اثر از نوي کتاب سال حتی چھار دھه گذشتهدر . ز ظاھر ملی داشته باشنديشود که جوا داده می

تر  ده کمتر و کميتر شدن فضای فرھنگی آثار برگز ش طول عمر جمھوری اسالمی و بستهي با افزا.ده نشده استيبرگز

 .ھا ھستند دار آنياند و صرفا بخش دولتی خر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته

ات، کتب، ينشر( عمومی آثار مربوط به آنان  ران از عرصهياسی و فکری و فرھنگی در ايپس از حذف ھر سازمان س

د يبا کشتن و تبع(حذف در جمھوری اسالمی ھم شامل نھادھا و فرد . شوند ز به سرعت محو میين) لم ھا و آثار صوتیيف

ران در يبخش مھمی از فرھنگ معاصر ا. شود و ھم شامل محصوالت فکری و معنوی آنان می) و زندانی کردن

  .حفظ شده و مصون مانده استای در خارج کشور ضبط و  ھا و موسسات فرھنگی و رسانه خانه کتاب

 ھزار جلد کتاب ضاله و قاچاق از ناشران ٣٣٠کم   دست١٣٩٧ پايتخت طی روزھای اوايل آبان ماه پوليسدر عمليات 

  .غيرمجاز کشف شد

در سطح » اراذل و اوباش«زمان با اجرای طرح دستگيری   پايتخت ھمپوليس، ١٣٩٧آبان  ۴به گزارش خبرنگار مھر، 

توصيف شده، اقدام به انھدام باندھای چاپ و » حمايت از ناشران و نويسندگان؟«که به منظور  ملياتیشھر تھران، در ع

 .نشر غير مجاز کتاب کرد

 ٣٣٠در اين طرح که بخشی از آن در حاشيه طرح برخورد با اراذل و اوباش به نمايش عمومی گذاشته شد بيش از 

ای  مسألهکشف و ضبط شد؛   به صورت قاچاق چاپ شده بود، کهئیھا مجاز و ضاله و کتاب ھزار جلد کتاب غير

 ھزار جلد ھم ۴٠٠فروشان تھران وابسته به حکومت معتقد است ميزان آن به بيش از  س اتحاديه ناشران و کتابئير که

 .می رسد

: ز گفت پايتخت ھم در اين مراسم با اشاره به کشف و ضبط انواع کتاب قاچاق و غيرمجاپوليسس ئيسردار رحيمی، ر

ھای غيرمجاز و ضاله  اقدام ديگری که در اين طرح صورت گرفته، برخورد با کسانی بود که اقدام به نشر کتاب

 انبار دپو شده بود، ١۶ ھزار جلد کتاب که در ٣٣٣کردند و در عملياتی که در چندين نقطه شھر تھران انجام شد،  می

 .کشف و ضبط شد

فروش کتاب غيرمجاز در سراسر کشور به   دست٩٠٠ھا توسط  که اين کتاب  تھران بزرگ با گفتن اينپوليسس ئير

کردند  ھای قاچاق می  نفر از افرادی که اقدام به چاپ، نشر و توزيع اين کتاب١۵در اين رابطه : رسيد، گفت فروش می

. کشف و ضبط شدآوری،  ھای کپی شده جمع ھای فاقد مجوز نشر، ضاله و کتاب ھمچنين کتاب.  و دستگير شدئیشناسا

 .اين طرح در جھت حمايت از نويسندگان، ناشران و فروشندگان کتب ادامه دارد

فروشان حکومتی تھران ھم در حاشيه اجرای اين طرح به خبرنگار  س اتحاديه ناشران و کتابئيمحمود آموزگار، ر

دار واقعی بيش از اين است زيرا آوری شده و مق ھای غيرمجاز جمع  کاميون خاور محتوی کتاب۶٠تاکنون : ، گفت مھر

 .ھنوز تعدادی از انبارھا بارگيری نشده است
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افست چاپ شده  ھا ھم به صورت  است که به صورت قاچاق چاپ شده اند؛ بخشی از کتابئیھا ھا کتاب اين: او افزود

 را به ھمين ئیوھا روز طول می کشد و بايد نير١٠ھا حدود  ھا مشخص نيست زيرا شمارش آن مقدار دقيق کتاب. است

 .منظور بکار بگيريم

 است که فاقد مجوز وزارت ارشاد است و ئیھا ھا کتاب بخشی از آن: ھای کشف شده گفت آموزگار در توضيح نوع کتاب

ھا مواردی است که به کتابھای پرفروش ناشران مختلف بر  نيمی ديگر از کتاب. در ايران غير قانونی است ھا انتشار آن

تر در بازار سياه و توسط   نازلئیھا ن کتابھا با ھمان جلد و مشخصات کتاب اصلی چاپ می شوند و با قيمتاي. گردد می

 .رسد فروشان به فروش می دست

، ئیبار، با دستور قضا تنھا طی يک ماه گذشته، يک انبار کتاب قاچاق کتاب در محدوده خيابان انقالب در حجم يک وانت

چنين چند روز بعد از اين عمليات و در تاريخ  ھم). ٩٧ مھرماه ١٨( امنيت پلمب شد يسپولتوقيف و انبار مربوطه توسط 

رسيد، کشف و  فروشی در محدوده خيابان کارگر به فروش می ای کتاب قاچاق که در يک کتاب  مھرماه، مجموعه٢۴

 ئی آمده و با دستور قضادست فروشی به بار بود که از يک کتاب ھا ھم در حجم يک وانت اين کتاب. آوری کرد جمع

 ١٠ کاميون کتاب قاچاق که حجمی حدود ١٠  مھرماه نيز ٢۶در تاريخ . شد» پلمب«ِفروشی مذکور  و کتاب» توقيف«

انبار مذکور تخليه و . شد» توقيف «ئیشد، در محدوده خيابان انقالب کشف و با دستور قضا را شامل می) خاور(کاميون 

 .و روانه بازداشتگاه شدندپلمب و صاحبان انبار دستگير 

 را که از نقطه نظارت وزارت ارشاد ضاله تلقی ئیھا وقتی کتاب: آموزگار در مورد انگيزه ناشران کتب قاچاق گفت

روند به سمت کتب پر فروش  می شوند و گيرد، تشجيع و ترغيب می کنند و برخوردی صورت نمی شود منتشر می می

ھای باالتر برسد، مابقی استقبال  رصد عناوين ممکن است اقبال پيدا کند و به چاپ د١٠ھر ناشری حدود . ھا انتشاراتی

ھا ضرر ھنگفتی متوجه   متاسفانه با انتشار ھمين کتب پرفروش از سوی ناشران غير مجاز، انتشاراتی .شود نمی

 .شوند می

 :ھا ھستند اند، اين زاده جراحی شده ھای نايابی که توسط حکيم برخی از کتاب

 به چين سفر کرد و اولين مسافر غربی ١۵٨٢ که در سال ئیھای پدر ماتئو ريچی، يسوعی ايتاليا از نوشته ريخ چين،تا

 به زبان التين چاپ شد اما اين نسخه مخدوش شده در سال ١۶١۵اين کتاب اولين بار در سال . جا ساکن شد بود که در آن

 به زبان چينی را ياد گرفت و کار او اولين توصيف مھم و ريچی حرف زدن و نوشتن.  در اسپانيا منتشر شد١۶٢١

 .موثق از چين است

Novus Orbis زاده، يک نقشه حکيم. سئي سيمون گرينياايز، استاد تاريخ يونان در شھر بازل سو  يک آنتالوژی نوشته  

 .ه استجھان را که توسط ھانس ھالبين، نقاش درباره ھنری ھشتم کشيده شده بود، از کتاب برداشت

 . منتشر شد١۶٩٣نويس انگليسی که در سال  نامه  ناتانيل لی، نمايش نوشته مھرداد

 در کمپانی ھند المان  ی که ھمراه با فرستادهالمانی يوھان گاتليب وورم، فيلسوف  نوشته ی ھند شرقی و ايران، سفرنامه

 ١٧۴۵اين کتاب در سال . در اصفھان شد راھی دربار پادشاه صفوی ١٧١٧جا رفت و پس از آن در سال  شرقی به آن

 .انتشار يافت

كی از عوامل ي کرده بود و SOAZ چون دانشگاه ئیھای اروپا ھای كالنی در برخی دانشگاه گذاری هين سرمايچن او ھم

  . شناسی بود رانيفکران خود در مراكز پژوھشی ا مھم جای دادن ھم

طلبان  ای كامال مورد اعتماد سلطنت انه است چھرهيگرا ھای باستان شيزاده كه مدافع فرھنگ ايرانی و دارای گرا ميحك

ن كنفرانس و يگيرد، ھر ساله چند گرفت و احيانا ھنوز ھم می ار او قرار میيھای كالنی كه در اخت است و با بودجه
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راث ياد ميبن«ن ادی با عنوايكرد و بن فكرانش برگزار می ھای ھم دگاهيران و طبق ديخ ايش درباره فرھنگ و تاريھما

اد به كار ين بنيچنان ا اد برداشته شده، اما ھمين بنيزاده از ا ميھم اكنون نام حك. گذاری كرده بود هيدر لندن ھم پا» رانيا

 .دھد خود ادامه می

 ساله است و در حالی در دادگاه وودگرين لندن حاضر شد که محکوميت زندان را پيش روی خود ۶٢زاده اکنون  حکيم

  . داردئیامريکا از ايران خارج شد و پاسپورت ١٩٧٩پژوه ايرانی پس از سقوط شاه در سال  اين دانش. ددي می

 عتيقه به سرقت برده،   قلم کتاب و شيئی٩۴ نيز از انجمن سلطنتی آسيا ١٩٩٨زاده در سال  در دادگاه آشکار شد که حکيم

  .ده استخانه جريمه پرداخت کر  ھزار پوند به اين کتاب٧۵اما بعدا 

توان به کتابی قرن ھفدھمی نوشته مورخ انگليسی، سر  از جمله آثاری که اين تاجر و محقق ايرانی به سرقت برده می

  . ھزار پوند اشاره کرد٣٢ ساله از ھانس ھولباين، نقاش دربار ھنری ھشتم، به ارزش ۵٠٠ای  تامس ھربرت، و نقشه

 شھر آکسفورد نيز سرقت کرده بود در دادگاه گفت ادعا کرده ميزان خانه بودلين در تر از کتاب زاده که پيش حکيم

  .ھا را تميز کند ھايش رفته تا آن وسواسش به حدی بوده که حتی شب زفاف به سراغ کتاب

او خود را در دادگاه بيمار .  ھزار پوند جريمه محکوم شد٣٠٠ سال زندان و ٨سرانجام اين شخص نژادپرست تنھا به 

  . اما اين ترفند او نگرفت و زندانی گرديد. از زير بار جنايت تاريخی فرار کندمعرفی کرد، تا

  

 ٢٠٢١ اپريل چھارم و بيست -  ١۴٠٠ ]ثور[ارديبھشت چھارم شنبه

  


