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 واکاوی »تأثيرات سراسربينی« و »خودسانسوری« در پرتو نقد هنر خویشتن 

 
  مهرداد نصرتی   

 یزد دانشگاه 

 
 چکيده

ادبیات ملل جهان شواهد متعددي را می  یافت که نشان میدر تاریخ  دهد گاهی  توان 

اند و  تأثیر قدرت یا اقتدار، از بیان مطلب یا تصریح بر آن، پرهیز کرده   زیرپدیدآوران،  

خالف  بر اند. گرفتهکارگویی بهایت احتیاط و پوشیده حتی اصول زیباشناختی را براي رع

ت مستقیماً  که  قدرتسانسور  عوامل  می  ،وسط  تحمیل  او  آثار  و  ادیب  شود، بر 

به  و سیاسی،  خودسانسوري  اعتقادي  اجتماعی،  فردي،  و مالحظات  اقتدار  تأثیر  علت 

می از صورت  ادیب  خود  توسط  سراسربینی،  تأثیرات  و  جمله  شاعران  گاهی  پذیرد. 

به برونهاي درون صورتنویسندگان،  به اصل وقوع و چمتنی و  رخداد   گونگیمتنی، 

آثار بر  پرداخته  خودسانسوري  ادبی خویش  این  یا شخصیت  در  از  پژوهش  اند.  پس 

ادبی خودسانسوري  دقیق  مفهوم  به  وقزمینه  ،اشارتی  علل  و  آن،ها    و  مخالفت  وع 

بینی سرچگونگی تأثیر سراخودسانسوري،    دگرانگیختگی  یا خودانگیختگیو    هاموافقت 

تالش شده تا به این پرسش پاسخ داده شود    ،کونیسماپتیبر متن ادبی و روش انتقادي پان

شیوه و  نظریات  چه که  ادبیات  در  خودسانسوري  بررسی  به  ادبی  خودانتقادي  هاي 

خودسانسوري با نام مستعار، عنوان اثر، تاریخ اثر،    يه تشخیص رابطکند؟  هایی میکمک 

 
 زبان و ادبیات فارسی  دکتريي آموختهدانشdrnosrati@gmx.com 

 28/11/97تاریخ پذیرش مقاله:      6/4/97تاریخ دریافت مقاله: 



 263    ـــــــــــــ ـــــــــــ  .../مهرداد نصرتی واکاوی »تأثیرات سراسربینی« و »خودسانسوری«

 

ي یا انتشار زیرزمینی، مسئله  سامیزداتگزینش اشعار، ساختار اثر، زبان شعر و داستان،  

 هاست. یافته هخودسانسوري با سرنوشت اثر از جملي رابطه و نهایتاً  امید

 : خودسانسوري ادبی، نقد سراسربینی، خودانتقادي، ادبیات.های کليدیواژه
 

 مقدمه .  1

در ادبیات ایران و جهان، همواره مواردي وجود داشته که متون ادبی و گاهی حتی خود  

با وجود این، گاهانسور شده، دچار س ادیب ناگزیر، به علت مالحظات شخصی،  به  اند. 

 شکل حذف و امحاء، یا حکّ و اصالحات  خودسانسوري بهاجتماعی، اعتقادي و سیاسی،  

خودسانسوري    ادبی، توسط خود ادیب بر متن تحمیل شده است. درک مفهوم سانسور و

اپتیکونیسم و  سراسربینی و نقد پان  يخصوص، پدیده ها، بهها و علل وقوع آنادبی، زمینه

صورت ادیب،  و  ادبی  متن  بر  سراسربینی  تأثیر  و چگونگی  سانسور  مختلف  هاي 

ها، مسائلی است که از دیرباز براي محققان  هاي مثبت و منفی آنخودسانسوري و جنبه

هاي  شکلها، نقد هنر خویشتن که به را ایجاد کرده است. با وجود این هایی  ادبیات چالش

آورد تا به کمک آن یاي را فراهم مشود، ابزار شایستهمتنی مطرح میمتنی و بروندرون 

 ویژه، خودسانسوري پرداخت. هو ب ي سانسورهلبتوان به مسئ

تلف تأثیر خودسانسوري  هاي مخ ایم که جنبه ها پاسخ داده در پژوهش حاضر به این پرسش 

اثر ادبی کدامند؟ خودانتقادي ادبی چگونه به  ي خودسانسوري یاري  مطالعه   بر پدیدآور و 

هاي  رساند؟ این پژوهش با تأکید بر ادبیات معاصر فارسی، خصوصًا آثار و خودانتقادي می 

ت. اهمیت  حال، در آن اشاراتی به ادبیات غرب نیز شده اس احمد شاملو انجام شده و درعیِن

کند. روش  تر ادبیات و ادبا کمک می ها در این است که به بازشناسی عمیق پاسخ به این پرسش 

به نظام  تا  آورده  فراهم  را  نوین  ابزاري  ادبی،  خودانتقادي  هدفمند  و  بتوان    یافته  آن  یاري 

هاي سانسور و خودسانسوري را از منظر خوِد پدیدآور بررسی کرد. محصول پژوهش،  پدیده 

مندان به  ي پژوهشگران و دانشجویان ادبیات قرار گیرد. همچنین، عالقه تواند مورد استفاده می 

عمق  در  را  به ادب  می   بخشیدن  یاري  خویش  به مطالعات  بازشناسی  رساند.  در  عالوه، 

خودسانسوري و کشف و اجراي راهکارهاي مقابله با این پدیده راهگشا خواهد بود. با وجود  
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ي خودسانسوري از منظر خودانتقادي ادبی صورت نگرفته  یچ پژوهشی درباره این، تاکنون ه 

 ي این پژوهش در دو بخش قابل بررسی است: است. پیشینه 

تاریخ سانسور و خودسانسوري را فراهم آورده  آثار این حوزه  اند؛ از جمله:  برخی 

سانسور  (  1371راد )مهدي محسنیان؛  ایران  مطبوعات  در  سانسور  تاریخ(  1362کهن گوئل) 
  زاده ؛ احمد رجبسانسور  به  تاریخی  نگاهی(  1377روبر نتس)؛  و خودسانسوري در ایران

هاي  سال   در   کتاب  ممیزي(:  1384؛ کورل  مارکس)سانسور و آزادي مطبوعات  (1380)
معتضد)؛  1375  - 1337 فریبرز  نگارروزنامه  و  رضاشاه  :قلم  و  چکمه(  1389خسرو  ؛ 

. برخی دیگر، آثار نویسندگان ایرانی و خارجی است که  آینه  در  سانسور  (1381خسروي)

  (1357) باقر مؤمنیاند؛ مانند:  ي سانسور و خودسانسوري پرداختهها به تحلیل پدیدهدر آن

(  1374خودسانسوري«؛ بهاءالدین خرمشاهی)  ( »نوعی1358؛ مهدي پرهام)درد اهل قلم

 . سخن  سکوت و سانسور شناسینشانه(  1381راد)محمد رضایی»خودسانسوري«؛ 

  ي با مقاله   عنوان یک نظام منسجم در مطالعات فرانقدي ادبیات،نقد هنر خویشتن به

به»(  1393نصرتی) خودانتقادي،  نظاممنزلهمعرفی  و  جدید  روشی  مطالعهي  در  ي  مند 

هاي برتري پدیدآور در  پژوهشگر تالش کرده تا جنبه.  « آغاز شدفرانقدي ادبیّات و هنر 

  پندري جاللیمقام منتقد اولیه نسبت به هر منتقد ثانویه را بسنجد. همچنین، نصرتی و  

در  1396) عرصظام»ن (  در  خویشتن  نقد  انواع  به  ادبیخالّقیت  يه بخشی  انواع  هاي   »

در  ،نقد هنر خویشتن آن است که پدیدآوراند. مند کردهادبی را نظام  خودانتقاديمختلف 

یا شخصیت هنري خویش را تحلیل و بررسی کند.    ،مقام منتقد اولیه، اثر، روش، نگرش

هاي  ائل سیاسی و انعکاس آن را در خالقیتمسگاهی پدیدآور در جایگاه منتقد اولیه،  

گونه مباحث، به خودسانسوري و از اینبخشی    که  دکنمیتحلیل و بررسی  ادبی خویش  

آن مربوط است نتایج  و  به شرح و تجزیه و ( مقاله1265-1263:)همان.علل    ي حاضر 

 ها اشارات مختصري شده است. مذکور فقط به آن  هايمقالهپردازد که در  تحلیل نکاتی می

بداده تحقیق  این  مطالعه هوسیلههاي  آمدهکتابخانهي  ي  فراهم  این    است.  اي  سپس 

بر  . بنیان نظري این پژوهش مبتنیتحلیل بررسی شده استتوصیف و  روش    ها بهداده
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تعاریف کاربردي و مفاهیم    ي هپس از ارائ  .هاي خودانتقادي ادبی استنظریات و روش

بر   تأکید  ایرانی معاصر)با  بیانات و اشارات شاعران و نویسندگان  به  با توجه  ضروري، 

مق  ،شاملو( اولیدر  منتقد  خویش  يهام  بهرهآثار  چگونگی  و  امکان  این  ،  از  بردن 

هاي  ها در بازشناسی سانسور و خودسانسوري در ادبیات، صور مختلف، جنبهخودانتقادي

ها و نیز چگونگی تأثیر خودسانسوري بر متن ادبی ها و علل وقوع آنمثبت و منفی، زمینه

ي میشل فوکو در باب قدرت و اقتدار  آرا همچنین    و شخصیت ادیب بررسی شده است.

 مورد توجه قرار گرفته است. 
 

 . مبانی نظری 2

 ها . سانسور؛ سير تاریخی و زیرساخت 1.2

دار تعیین مالیات بود و حق نظارت  شد که عهدهبه مقامی اطالق می  »سانسور«  نزد رومیان، 

در معناي کسی به   ،هفدهم  يهدوم سد  يهبر اخالقیات شهروندان را نیز داشت. در نیم

است انتشار  و  گفتار  مراقب  که  رفت  اینک  10:  1377«)نتس،.کار  »سانسور«    يهکلم( 

(  13370  :9ج،1377،«)دهخداهاممیزي و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایشمعناي » به

 ( Webster, 2002: 200) .ها« استو »آزمودن متن جهت سرکوب یا حذف ناشایست

شد  محکوم  نوشیدن شوکران    و بهمتهم  جوانان    فاسدکردن  که سقراط به  ق.م.399از  

تا به امروز، همواره آثاري    ( 86:  1ج ،1340راسل، رک.او ممنوع گشت)  آپولوژي  يلهو رسا

شده »سانسور«  از  دچار  سانسورشده«  »کتاب  اصطالح  شد،1623اند.  رایج   در  ولی  م. 

حال دین و دولت را مطرح کرد. هاي مضر بهکتاب  م. بود که آنتوان فورتیر سانسور1759

خیزد و »رنجی است معنوي و درمانی که از نیروي وجدان برمی  سانسور از منظر کلیسا،

رخی کاالهاي معنوي محروم  کلیسا با آن انسانی تعمیدیافته، گنهکار و مطرود را از کاربرد ب

زیرا با ظهور صنعت    راهم بود؛ ف  15ي ه( بستر این نگرش از سد10:  1377«)نتس،.سازدمی

دایر از  کتاب  خروج  و  یک  يهچاپ  تهیبهنظارت  بر  سهنسخه  ي هیک  نظم    ي هگانها، 

فرافیلیپو چاپی را که زیر نظارت  شد. چنین است که نی تهدید میاخالقی و دی اجتماعی،
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می که  کند، حکداند و به ممنوعیّت آن حکم میمستقیم کلیسا نباشد از فحشا هم بدتر می

هاي  ( در قرن شانزدهم کتاب22- 21)همان:.  یابددر مدّتی کوتاه به سراسر آلمان بسط می

فرانسه   سوربن  دانشگاه  توسط  آلمانی،  انجیل  مترجم  و  متجدد  کشیش  لوتر،  مارتین 

ي الهیات منحصر شد. در کنار آثار لوتر، ي انتشار کتاب دینی به دانشکدهسوزانده و اجازه

ي  آیینههاي لویی برکن و لوفور دتاپل هم ممنوع شدند. سپس کتابی »ضاله« به نام  کتاب

وسه کتاب  نخستین فهرست شصت  1543از مارگریت دو ناوار ضبط و در    جان گنهکار

دویست به  بعد،  سال  که  اعالم شد  نام  ممنوع  به  فهرستی  ایتالیا  در  رسید.  عنوان  وسی 

ي هجدهم  دو مالزرب با  ( در سده 28-24)همان:.  ي رم« همین وظیفه را داشت»نمایه

  -با تناقضات میان »سانسور دولتی  ي آزادي مطبوعاتهایی دربارهیادداشتانتشار کتاب  

ي انحصاري چاپ« به مخالفت پرداخت که راه نخستین سانسورهاي پیش  دینی« و »اجازه

ه آزادي چاپ را فریاد  ( در قرن هجدهم، انقالب فرانس70- 69)همان:.  از تولید را باز کرد

قراردادن  مسئول  و  ناپلئونی  نظریات  نویسندگان  ترور  به  نهایتاً  دعوي  این  ولی  زد، 

ي نوزدهم، پایان نظارت پیش  کنند، انجامید. سدهها براي کتابی که عرضه میکتابفروش

شده بود که با  ي کتاب و آزادي نظارتاز چاپ در فرانسه نام گرفت و قرن بیستم دوره

نشانانهبه براي  اصطالحی  »تراشیدن«  شد.  رایج  جوان«  نسل  از  »حفاظت  دادن  ي 

ي هاي دستوري و »اناستازي« نماد نشر مخفیانه و نشر با نام مستعار شد. در دورهحذف

مدار رأس  ي فرانسوي  جمهوري چهارم فرانسه باز هم سانسور افراطی پدیدآمد. ترجمه

)گیوم آپولینر(،  هزار عصایازدهر(، و آثاري چون  )هنري میل مدار رأس السرطان  و    الجدي

کلیتون اوها(،  دانشسراي  اُش)کانی  بارتاي(،  تاریخ  تحت  لولیتا)ژرژ  ناباکوف(  )والدیمیر 

تبعیض،    هایی زیر عنوان اهانت نژادي، تحریک بهامروز هم کتابتعقیب قرار گرفتند.  

شابه یا متفاوت در سراسر گیتی  هاي مدفاع از جنایات جنگی و... در فرانسه و با عنوان

 (150-97)همان:. ممنوع هستند

  )فاوست،   شودتوسط خود نویسنده اعمال میویژه »خودسانسوري« که  سانسور و به

بیشتر  هاي سیاسی، علّت ایدئولوژیک نیز دارد. علّت سیاسی »بر علّت(، عالوه78:  1387
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گیرد، و درواقع محتواي آن را تحریف  در فرآیند گیرندگی و دهندگی پیام صورت می

شود، نوعی  هاي ایدئولوژیک که  مفهوم »تقیّه« ذیل آن مطرح می( علّت34)همان:«.کندمی

زیان جانی و مالی است از  براي پرهیز  این  1123:  1ج  ،1364)معین،.  خودسانسوري   )

نقاشی    اي در »هنرهاي دیگري همچون فرهنگ دارد که خود تاریخچهها زیرساختعلّت

آورده) پدید  را  زیرساختی  20:  1381هاشمی،کنشی«  و  با  جامعه(  که  دارد  شناختی 

شخصیّتعنوان به  توهین  یا  مخالفت  چون  و  هایی  ساختارها  مستقر،  نگرش  نظام  ها، 

 ( 7: 1371راد،)محسنیان. یابدروندهاي فرهنگی مورد احترام جامعه، و... ظهور می

روانمسئله بههاي  نیز  میوبهنشناختی  خود  فراهم  ي  را  سانسور  زیرساخت  توانند 

برخی آورند.   در  است.  »ترس«  خودسانسوري  اصلی  علت  که  دارد  باور  موسه  ژاک 

انجامپژوهش میدانی  با جملههاي  افراد  »شده،  مثل  » اي معذوراتپارههایی  و «،  عواقب 

ترس خود را  اند تا خودسانسوري و  « تالش کردهدنبال دردسرنرفتن«، »پیامدهاي بعدي

شناسی، این ترس در ارتباط با گریز از  ( از منظر روان8-7)همان:.  تشریح یا توجیه کنند

آیندهاضطراب خاطره54- 51 :2، ج1353)رک.مان،  هاي  تأثیر  و (،  ژنیتک  کودکی،  هاي 

  آور براي دیگران به ي پیامدهایی که رفتارهاي اضطرابالگوهاي رفتاري از راه مشاهده

 :1،ج1367)رک.اتکینسون و همکاران،.  و درک اوضاع حاضر بررسی شده استبارآورده  

. خودسانسوري واداردبه  را  انسان  عالقه و دلبستگی هم ممکن است( البته »601و    591

دهد که نویسنده و شاعر قصد رساندن  این نوع خودسانسوري معمواًل در زمانی رخ می

(  10:  1358)رک.پرهام،.  و عوامل آن را دارد  قدرتآمیز و خیرخواهانه به  پیام نصیحت

هایی همچون سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، اخالقی  اگرچه درمجموع، سانسور زیرساخت

ي میان »قدرت« و »زبان و گفتمان«  رابطه(،  100-73:  1378و دینی دارد)رک.خسروي،

 هاي مزبور را شرح دهد.  تواند زیرساختمی

طبق نظرات ماکس وبر، با تمایز میان »قدرت« که اعمال اراده، با وجود مقاومت و  

بدون مقاومت است)رک.میلر،  اراده،  اعمال  که  را  (، می15:  1384»اقتدار«  توان سانسور 

بدین کرد.  تعریف  »اقتدار«  ذیل  را  خودسانسوري  و  »قدرت«  پذیرش  ذیل  صورت، 
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ي تئاتري  مانند نقش یک شخصیت بر صحنهپذیري اجتماعی،  نوعی نقشخودسانسوري،  

( طبق نظر  326-324:  1367)رک.آبرکرامبی،.  است که سناریوي آن را اقتدار نوشته است

هربرت شیلر، این »فرایند کنترل پنهان« همان است که نهایتاً »هنجار اجتماعی« خوانده  

تا   ستا   هان ارزشساختکردن و درونیملکهبراي   پاداش و توبیخبر نظام شود و مبتنیمی

»توبیخ« و مجازات نیز همان عاملی است که انسان   .شودو طبیعی   و تسلیم، عادي توافق

 (229-228: 1382سالومون و ریس، )رک.. دارد ي خطر دور میرا از آستانه

توان از منظر ماکس هورکهایمر در تفاوت عقل سوبژکتیو و آبژکیتو  همین فرایند را می

اهمّیّتی و پذیرش عقل سابژکتیو  هنگی)مثالً شاعر یا نویسنده(در بیو واکنش متخصص فر

( پیتر میلر معتقد است که »استیال)اعمال  Horkheimer,1974: 33-45).  مالحظه کرد

ویژگی سرکوب  طریق  از  میقدرت(  عمل  سانسور(  راه  از  سوبژکتیو)مثالً  و  هاي  کند 

ي سوژه را  منزلهرفِ جایگاهش به هاي معمعناي آن است که سوژه، ویژگیآزادسازي به

 ( این همان دورزدن سانسور است. 83: 1384«)میلر،.دوباره تصاحب کند

  )خودسانسوري(   یورگن هابرماس اعمال قدرت)مثل سانسور( و زیر تأثیر اقتدار قرارگرفتن 

میرا   تعریف  قدرت  جریان  بر  ماوراءالطبیعی  باورهاي  تأثیر  این  ذیل  از  و  رو، کند 

خاطر آن( و روندهاي اجتماعی)مثل نیاز شاعر به اظهار  ایدئولوژي دینی)و اعمال قدرت به

می همگرایی  امکان  داراي  را  مخالف(    ؛(Habermas, 2008: 108-110)داندنظرهاي 

پذیرد؛ چون  بر »موقعیت آرمانی سخن« است، نمیولی میلر چنین استداللی را که مبتنی

  میلر،   )رک.  دهد و »فهم متقابل«واقعی، غیر از این رخ می  داند در روندهاي اجتماعیمی

جایگاه سخن، عمالً بخشی« بهو آن ارتباط منطقی آرمانی براي »مشروعیت(  85:  1384

اومبرتو اکو رسید که معتقد  توان به رهیافت  از اینجا می  (118- 104)همان:.  شودواقع نمی

رت »وضعیت« و »شرایط«، از قبل بر  صواست در عصر حاضر، نیروهاي نظارتی قدیم، به

کنند. اکو موافق هر سطحی از سانسور نیست؛  جامعه حاکم هستند و سانسور را اعمال می

را آسیب نامحدود«  تحملزننده می»آزادي  تعبیراتی چون »تحمل و  با  و  و  نامد  ناپذیر« 
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اقبت« دفاع و آن  ها از »فراخوان علیه مر هاي زمانه با نازينگرها و نئونازيتشابه سطحی

 ( 161-148: 2013)رک.اکو، . کندرا امضا می

ي فلسفه و تاریخ سانسور و خودسانسوري، آراي میشل  در میان نظرات مختلف درباره

ها و روابط اي از الیهقدرت را یک مفهوم جاري در شبکه  فوکو اهمیت ممتازي دارد. وي

( دریفوس و رابینیو ضمن بررسی  64ب:  1387)رک.فوکو،.  داندزبانی پیچیده می-اجتماعی

گویند: تحلیل روابط قدرت به بررسی نظام تمایزهایی مانند شئونات و  نظرهاي فوکو می

اعمال  مقاصد  سنتی،  نهادمندي  امتیازات  زبان(،  جمله  آن)از  وسایل  و  قدرت  کنندگان 

  شدن در جامعه وابسته است)رک.دریفوس و رابینو، اجتماعی و درجات متفاوت عقالنی

عبارتی، از نظر فوکو، روابطِ زیر تأثیر قدرت، همچون سانسور و  (؛  به358-362:  1378

اي ساده، همچون دستوري از باال به پایین نیست؛ بلکه چنان خودسانسوري، همواره پدیده

است که کشف تمامی عناصر ساختار این رفتارها عمالً ممکن نیست. مروري بر    پیچیده

 سازد. تر میاپتیکونیسم«)سراسربینی( ابعاد این پیچیدگی را روشنپانمفهوم » 
حوزه  در  پان فوکو  »نقد  روش  اصلی  زیرساخت  تبارشناسی،  »نقد  ي  یا  اپتیکونیسم« 

کند  زندانی تشبیه می ي قرن بیستم را به  زده ي تمدن کند. وي جامعه سراسربینی« را مطرح می 

ر چشم زندانی تابیده؛ بنابراین زندانی هرلحظه ممکن است  که در آن پروژکتور نگهبان، دائم ب 

ي نور  واسطه خواب رود، زندانی به   زیر نظارت باشد یا نباشد. اما اگر هم نگهبان ساعتی به 

معناي واقعی  ي زندگی خصوصی، به تابد، جرأت الزم براي تجربه شدیدي که بر چشمانش می 

  بطن  در   چگونه   اش، اجتماعی   موقعیت   و   تاریخ   ریان ج   در   فرد،   دهد که نشان می   را ندارد. فوکو 

،  »پان ُاپتیکن« استعاره از دنیاي مدرن و هر فرد جامعه   یابد. می   پرورش   مراقبتی،   قدرتِ   نوعی 

  فوکو،   )رک. .  اش زیر مشاهده و مطالعه است ي یک زندانی است که هرلحظه از زندگی مثابه به 

کند، در پی  این نظریه اثر ادبی را بررسی می ( منتقدي که با توجه به  246- 238الف:  1387

  هاي نگهبان ها و واکنش کشف مسائل چنین زندان بزرگی است که »جامعه« نام دارد و کنش 

و...    )سانسور(   تاثیرات حاصل از تحمل زندان   )شرایط و موقعیت(، زندانی)شاعر و نویسنده(، 

زندان تبدیل    دگی مدرنی است که به دنبال کشف تاثیرات زن نماید و به  را در اثر بررسی می 
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اي از  شود، جنبه ي آنچه در ادامه بررسی می ( همه 183- 179:  1391نصرتی،   )رک. .  شده است 

اپتیکونیسم ادبی است، با این خصلت که از خودانتقادي براي کشف خودسانسوري بهره  پان 

می  خودسانسوري  گرفته  و  سانسور  انواع  است  الزم  آن،  از  پیش  اما  روش شود.  هاي  و 

 نویسندگان براي مقابله با آن مرور شود. 

 

 . انواع سانسور و مواجهه با آن  2.2

عنوان  بندي« بهیورگن هابرماس، ارنستو الکالو و شنتال موفه با استفاده از مفهوم »مفصل

گویند که موجب دگرگونی  اي سخن میکنشی میان مفاهیم، نمادها، رفتارها و... از رابطه

ها  رو، هویت گفتمانشود. ازایني »متن« میحذف و بازآفرینی هویت اولیه  و استحاله،

رابطه  مفصل تابع  طریق  از  که  است  به اي  گوناگون  عناصر  میان  است بندي  آمده    وجود 

 (Laclau & Mouffe, 2002: 140-141  تأکید بر پیچیدگی روابط قدرت و ( این همان 

هست که پس از واشکافی بطن سخن، به انواع  گفتمان است، ولی معرف انواع سانسور نیز  

)حذف    سوزي، تأخیر در نشر( یا »حّک و اصالح«»حذف و امحاء«)مثل: دستور سکوت، کتاب 

 (  7:  1371  راد، محسنیان   )رک. .  رسد یا تغییر از سطح واژه گرفته تا جمله و کالم( می 

  هاي میدان  ،وردیوبپیر  از دیدگاه    «قدرت و زبان  يهرابطبا بسط »  از سویی، محققان

اجتماعی،    هايو شامل میدان  بازار زبانی واحد  ارتباط تنگاتنگ باکه در    را  ايمدهع  زبانی

اند و دو راهکار ممکن در مقابله با  تشخیص داده  است،  دینیو  ، فرهنگی،  قدرت، فکري

یافتهمسئله خودسانسوري  و  سانسور  »ي  بهاند:  استاندارد  زبان  سرمایپذیرش    ي هعنوان 

  رفته گ  پذیرفتن اشکال گوناگون انقیاد از دوکسا و خودسانسوري  سپس،  زبانی مشروع و

  ي هارائ  ،عدم پذیرش گفتمان و زبان حاکم و درنتیجه. دیگر،  سانسور و سرکوب علنی  تا

  آمدي، خوراسگانی و خوش«)ربّانی.کیشیکهن،  باوريراست  در مقابل،  نوکیشی،دگرباوري

ي  منزلهتوانش زبانی، در درک آن بهبرداشت از نگرش بوردیو در باب    (160- 158:  1388

اي است از کنش متقابل میان  پردازندهبلکه برونداد بداههنیست؛    کنندهاداره  ي هقاعدیک  

  زبانی   بازاردیگرسو،  و در    زبانی  خصلتسوي آن  در یککه    مستقل   علیت  ي همجموع   دو
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دارد نمیوقتی    (159همان:).  قرار  و عقیدمحیط  فکر  کنداي  هتواند  تحمل  و  را  ، شاعر 

به و همنویسنده  مطلب  بیان  از مشکالت سخن،  منظور  پیشگیري    خودسانسوري زمان، 

معدودي    يهعد  فقطتا    شوندشده انتخاب میحساب  کلمات و جمالتکند؛ یعنی: »می

  خود را در پوشش کنایه و استعاره   سخن  ...یابندلطف کالم را در  ،باید پیام را بگیرند  که

 ( 10- 9: 1358«)پرهام، .کندپنهان می

حذف و امحاء دچار  بنابراین، اگر شاعر و نویسنده سکوت و تاخیر را نپذیرد، یا به  

گویی خود  گیرد. پوشیدهمیگویی را درپیش ناچار، حکّ و اصالح و پوشیدهشود، یا بهمی

شود؛ گاهی مطلب مستقیم با نامی  ب غیرمستقیم بیان میانواع گوناگونی دارد: گاهی مطل 

گیرد. در شود؛ گاهی نیز مخفیانه در اختیار خوانندگان خاص قرار میمستعار منتشر می

ي سانسور  ادامه، ضمن تأکید بر »خودسانسوري«)در مقابل سانسور(، مواضع ادبا درباره

 شود.و انواع خودسانسوري بیشتر بررسی می

 

 فت و موافقت با خودسانسوری مخال  .3.2

کنند و برخی پیش از این نیز اشارتی شد که در تاریخ غرب، برخی سانسور را توجیه می 

خیزند. میلز حتی  مقابله با سانسور برمیشناس امریکایی( بهچون سی.رایت میلز)جامعه

(  88  :1380)رک.ریتزر،.  براي انتشار آثار دیگران)لئون تروتسکی در شوروي( تالش کرد

از   بودهاما  دیگرسو سانسورچیان  از  و  موافقان سانسور  این  سویی  دوام  که موجب  اند 

ي ضدسانسوري کلود  ي احمد شاملو)در ارتباط با مقالهگفتهاي که بهاند؛ پدیدهپدیده شده

روآ( در شرق و غرب دنیا وجوه مشترک فراوانی دارد: سانسور براي سانسورچی روسی  

 ( 682- 681 :2،ج1378پاشایی،)رک.عسکري.واحد دارد: »قیچی«و یونانی معنایی 

سانسور در تاریخ فرهنگی ایران نیز موافقانی میان ادبا داشته و گاه راي ایشان، در کالمشان  

می  خرمشاهی  مثاًل  است.  دبیران  ظاهر شده  یا  نویسندگان   سانسور،  فقدان  با  حتی  گوید 

 « به  احترام  با  و  نشریات  عمومی  همگانی   مصالح حقوق  عفت  و  اخالق  و  طبیعتًا    «، ملی 

هاي شدید میان خود و مخاطبان و مسئوالن خواهند  ي خودسانسوري مانع از چالش وسیله به 
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( او خودسانسوري را در فرهیختگان، امري نهادینه در عمق  54- 53:  1374«)خرمشاهی، . شد 

ي دیگران نیست،  وصیه ت داند که چون به  شخصیت و تربیت ایشان و اساس اخالق عملی می 

اندیش است، پس منع و محظور ذهنی  گرا و مصلحت ي اجتماع خاموش، اخالق بلکه زاده 

گویند  ( در مقابل، برخی هم می 56- 55ن: )هما .  آورد و زیانش کمتر از منافع آن است پیش نمی 

که ضرورت فرهنگی، اعتقادي و سیاسی یک جامعه  در فقدان سانسور، خودسانسوري آنچنان 

دیگري    ( 42:  1385)رک.زادهوش،   ست، رعایت نخواهد شد؛ بلکه برخی طغیان خواهند کرد ا 

وارد عصر عدم  ...  رسمی کارگیري سانسور  مستمّر به   ي ه پیشین   با   اي وقتی جامعه باور دارد: » 

شود که  مواجه می   طیفی   با   تحت تأثیر چندعامل،   شود، سـانسور می   رسمی   حضور واحدهاي 

  استفاده از که نوعی سوء   است   ، فّحاشی خود سانسوري و در سوي دیگر   آن، سوي  در یک 

 ( 9:  1371  راد، )محسنیان   «. ت اس   عدم سانسور   عصر 

شاملو  باري، تناقض میان ادعا و عمل ادبا در مواجهه با امر سانسور ناممکن نیست.  

نگفتن«  ز »سخني اعدام یک فعال سیاسی)وارتان ساالخیان( نوشته و بارها اشعري درباره

»اعتراض دربارهو  خودسانسوري  و  استتار  نوعی  که  »نازلی«  وارتان)یا  ي  نکردن«هاي 

اظهارِنظرهاي شاملو درباره به  توجه  با  نیت  »وارتان« است(، حرف زده که  ي عنوان و 

تواند  هاي وارتان مینگفتن(، سخن 612  :2،ج1378پاشایی،مؤلف این شعر)رک.عسکري 

سخن    دعوت به تقیه و خودسانسوري اندیشه، در مواقع خطرناک باشد: »نازلی تأویلی از  

( اما  115  :1،ج1365«)شاملو،.  ت...دندانِ خشم بر جگرِ خسته بست و رف   /سرافرازت  نگف

که  او در پاسخ به اینمعناي دفاع مطلق شاملو از خودسانسوري نیست. هم  این مطلب به

گوید:  پذیر باشد؟« میها توجیهسانسور و تحدید آزادي»آیا اصواًل لحظاتی وجود دارد که  

و یک»به لحظه طور مطلق  هیچ  نه!  بهقلم:  که  ندارد  آزادي  اي وجود  تحدید  و  سانسور 

بدهداجازه حیات  اختیار  862  :2،ج1378پاشایی، «)عسکري.ي  در  متعددي  شواهد  اما   )

کند،  ودسانسوري مخالت میدهد همین شاعر که مقتدرانه با سانسور و خاست که نشان می

استبه شده  دچار  بدنه  (868-867  و  856)همان:.  خودسانسوري  و ولی  اصلی  ي 

مخالفت  الاقل در مقام ادعا، صراحتاً با هرگونه سانسور و خودسانسوري    قلمي اهلگسترده
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ي تصریح متفاوت و حتی با  ( گاهی هم ایشان با درجه 61- 58:  1385)رک.عیاري، . کنند می 

ي رمان  دارند؛ مانند بزرگ علوي در مقدمه نایی و استعاري، مخالفت خود را ابراز می بیان ک 

 بهار در ابیاتی مثل این: الشعراي  ( و ملک 4:  1،ج 1357)علوي، پنجاه و سه نفر 

 فا ـ خن در قـ د ســـیگو وگر چند  رم نگوید دروغ ـــبر آنم که شع

 ( 399  :1،ج1380)بهار،         

 

 

منظر   گفتهاز  بیت  خودمنتقدانه  میخوانش  تأویل  چنین  مزبور،  شده  شاعر  که  شود 

- 1275:  1396پندري، )نصرتی و جاللی.  نگر استگرا، بلکه واقعمدعی سرایش شعر واقع

( با وجود این، در مصراع دوم، عبارت »سخن در قفاگفتن« به برخی موارد محدود 1276

 خودسانسوري اشاره دارد.  

 

 خودانگيختگی یا دگرانگيختگی خودسانسوری  .4.2

اي  بر انگیزهها را مبتنیي ادبیات، آني انواع نقد خویشتن در حوزهطورکه در مطالعههمان 

(، در  1268-1267ایم)همان:دارد، به دو گروه تقسیم کردهکه پدیدآور را به نقد خود وامی

می نیز  خودسانسوري)بهاینجا  خودامنزلهتوان  نوعی  یا  ي  شاعر  آن  در  که  را  نتقادي( 

ها »حکّ و اصالح«، یا »حذف و امحاء«  نویسنده، ضمن نقد عملی آثار خویش، در آن

می دستور  انجام  بیرونی)مثل  عامل  یا  یعنی  دانست؛  دگرانگیخته  یا  خودانگیخته  دهد، 

ي »قدرت«( موجب آن است، یا خودسانسوري تصمیم خود پدیدآور  مستقیم از ناحیه

اي بدون وجود عامل بیرونی)اعم رسد هیچ شاعر یا نویسندهنظرمیوجوداین، بهاست. با

تهدید نیز همراه است(، حاضر به خودسانسوري   با  از سیاسی یا غیرسیاسی که عموماً 

 ي »اقتدار« حاکم بر جامعه است.شود و این جلوهنمی

انگیزه  اساسًا  تأمین  گاهی  نهادهاي حاکمیتی  از سوي  بلکه  نمی ي خودسانسوري  شود، 

ي انتشاراتی  شود که مؤسسه جامعه، عامل آن است و مثاًل باعث می ضوابط یا جّو حاکم بر  

صورت، از انتشار اثر معذور خواهد  انجام آن وادارد. در غیراین اثر را تغییر دهد، یا ادیب را به  

اگرچه  نین مواردي،  بود. از منظر آراي فوکو، این مظهر اقتدار)در مقایسه با قدرت( است. در چ 
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زند، اما  یا حّک و اصالح، خود به اثر خویش صدمه می   شاعر یا نویسنده با حذف و امحاء، 

نویسد: »در باب دشنه در  پاشایی می عسکري اي به  کار ناگزیر است. شاملو در پاسخ نامه از این 

ي  صفحه سطر اول  وسه و شش ي سی سطر آخر صفحه اي که هشت دیس... مرقوم فرموده 

  توانیم توانند!... کاري که می شان تیز است و می اند که »ختنه شود« تیغ چهل را دستور فرموده 

چین قبول نکنند، الاقل سفید بگذاریم که عاقالن بدانند  را اگر نقطه )بکنیم( این است که جایش 

ودانتقادي  تواند مظهر خ چین می نقطه   ( 856:  2ج   ، 1378  پاشایی، «)عسکري . برآن، چه رفته است 

گویا   چندنقطه،  گذاشتن  با  اجباري،  خودسانسوري  ضمن  شاملو  باشد.  پدیدآور  عملی 

توانید  ها کلماتی گذاشته بودم که شما نمی چین جاي نقطه مخاطب بگوید: من به خواهد به  می 

جاي  کردن« به ي »ختنه گفت. استفاده از کنایه شما خواهم فعاًل آن را بخوانید، اما بعدها آن را به  

ي ظریفی از »خودسانسوري در خودسانسوري« است. یعنی  »دستور خودسانسوري«، جنبه 

گاهی حتی سخن از سانسور و خودسانسوري آثار نیز در پرده بیان و دچار خودسانسوري  

شود که در باب برخی  ثالث مالحظه می شود. مثال دیگر این پدیده، در سخنان اخوان مجدد می 

هاي مربوط به آن پرهیز کرده،  ها و مواجهه با مشکل ش که خود از چاپ آن االنتشار آثار ممنوع 

 ( 15:  1368)رک.حریري، . کند ها که در حبس هستند« استفاده می از اصطالح »آن 

اند،  گونه که فوکو، دریفوس، رابینیو و برخی دیگر پژوهشگران غرب تأکید کردههمان

اي دارد؛ مثل موقعی که  هاي چندگانه و بافت پیچیدهالیهتأثیر قدرت و اقتدار بر متن،  

سالمون و ریس    حال،بااین شود.ي سانسور دچار خودسانسوري مضاعف میخودِ مسئله

پدیده وقوع  تشخیص  که  دولتی  معتقدند  سانسور  از  دشوارتر  بسیار  ي خودسانسوري، 

تن شجاعت در بیان، است؛ زیرا انکار خودسانسوري توسط ادیب، و بالعکس، ادعاي داش

است طبیعی  ریس،سالومون  )رک..امري  چنین  229-228  :1382و  از  میلز  سی.رایت   )

با عبارت »مشرَب محافظه یاد میرفتاري  رفتار  کاري«  از  براي دفاع  را راهی  آن  کند و 

هایی، هرگونه ابزاري که  خاطر چنین پیچیدگی( به426:  1388)رک.میلز،    داند.منطقی می

 ي خودسانسوري یاري دهد، ارزشمند خواهد بود.  ققان را در شناخت پدیدهبتواند مح
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 ها . تحليل داده3

بر مسائلی که از  در ادامه تالش خواهدشد با استفاده از نظریات نقد هنر خویشتن، عالوه

بررسی شده، جلوه باب سانسور و خودسانسوري  پدیده در  پیش در  این  هاي مختلف 

 بندي شود. ادبیات، مطالعه و دسته

 

 . خودسانسوری و نام مستعار 1.3

زیر تأثیر »اقتدار«، شعرا و نویسندگان براي پرهیز از عواقب سوء احتمالی حاصل از نشر  

ي خویش  دهند، از منافع و فواید مادي و معنوي نوشتهیک اثر حساس، گاهی ترجیح می

منتشر کنند. استفاده  (  20824:  13، ج1377بگذرند و آن را با »اسم مستعار«)رک.دهخدا،

اکبر دهخدا، در  از این روش، درواقع، خودسانسوري در باب نام مؤلف اثر است. علی

 گدا...غالم  دله،حسن  سگ   هاي مستعاري همچون دخو، خرمگس،اسم  چرند و پرند کتاب  

( البته ترس از عواقب سیاسی،  176-4: 1341)رک.دهخدا،.را براي خویش برگزیده است

تري با  ي بحث مفصلاز دالیل استفاده از نام مستعار است که خود زیرمجموعهتنها یکی  

هاي گوناگون  تنها علتشود؛ زیرا استتار نه( ادبی مطرح میCamouflageعنوان »استتار«)

هاي متفاوتی نیز  هاي فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و... روشموقعیت  دارد، بلکه بسته به

متنی و ( در این میان، گاهی پدیدآوران، در منابع درون 47- 45:  1387)رک.اخوت،.  دارد

به  برون علتمتنی،  اصلی خود  هایی میتحلیل  نام  با  را  اثري  که موجب شده،  پردازند 

با مواضع سیاسی سروده، گفته که  ي شعرهایی که پیشمنتشر نسازند. شاملو درباره تر 

مجلهآن در  »الف.صبح«  مستعارِ  نام  با  را  استمنتش  ها  کرده    پاشایی، عسکري  )رک..  ر 

گونه خودانتقادي متوجه امر خودسانسوري است و گاهی در  ( این614-613: 2ج  ، 1378

درون میمنابع  ظهور  مراديمتنی  هوشنگ  مثالً  بهیابد.  اصلی  کرمانی  شخصیت  عنوان 

و بوده، ي رادیگوید زمانی نویسندهبا نام »هوشو«، می  شما که غریبه نیستیدداستانِ  خویش

هاي مستعار  نامهاي رادیویی او به  بر سانسورهاي مستقیم متنی، نمایشنامهحال، عالوهبااین
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( توجه داشته باشیم که  319:  1386کرمانی،)رک.مرادي.شدندیا فاقد اسم نویسنده اجرا می

 کرمانی ظاهر شده است.  داستان مرادي این خودانتقادي، در متن خویش

هاي سیاسی  اي از زمینهنسوري با موضوع اسم مستعار، در هالهگاهی سخن از خودسا 

گیرد. مثالً باباچاهی که در دوران نوجوانی، مثل هر شاعري که دوست  و غیرسیاسی قرارمی

ي فراوانی داشته، ولی ها عالقهچاپ شعر در مجله  شدن را بچشد، بهدارد طعم معروف

ها بفرستد، گرایش سیاسی داشتند و او نیز با  توانسته شعري براي آنهایی که او میمجله

کرده؛ درنتیجه شعرهایش را با نام مستعار  سرودن این شعرها »احساس روشنفکرمآبی« می

پنهانگفتهکرده است. بهمی»ع.فریاد« منتشر   از  باباچاهی، وي  نام اصلیي  اش دو کردن 

سیاسی و تقلید از بزرگان  هاي محتمل سرایش شعر  هدف داشته: حفاظت خویش از آسیب

داشتند مستعار  نامی  که  این45  :1384مدنی، )رک.سادات.شعر  جنبه (  از  اخیر،  ي  علت 

خودسانسوري، روان هر  داشت  توجه  باید  بنابراین،  دارد؛  بررسی  ارزش  نیز  شناختی 

  ي دیگر، ازجمله، تواند زمینهي اسم پدیدآور، الزاماً سیاسی نیست؛ بلکه میخصوصاً درباره

اي میان او و یکی از استادان  ي اجتماعی داشته باشد. طبق اظهارات باباچاهی، مقابلهزمینه

نویسد  شناسی استاد میشود و او نقدي بر سبکاش با نام »استاد پوران« ایجاد میدانشگاهی

دهد، اما جانب احتیاط را از دست نداده و مطلب انتقادي را  و ضعف تألیفش را نشان می

گوید:  کند. بعدها در باب دلیل این رفتار میمستعار »ع.منصور« در مجله چاپ میبا نام  

اپتیکونیسم غیرسیاسی  ي دیگر پان( نمونه62خواستم استاد مرا نشناسد!«)همان:فقط »می

هاي اجتماعی خودانتقادي است)رک.نصرتی  ي مطالعهمسائل عاشقانه که زیرمجموعهبه  

عنوان شاهد، همین شاعر مزبور، اشعار  شود. بهمربوط می (،1277: 1396پندري،و جاللی

کند.  ها در روزنامه، از درج نام اصلی خود پرهیز میاي سروده، اما براي چاپ آنعاشقانه

اي احساسات، یا بیان  افزاید: »سربسته بگویم: گاه افشاي پارهوي در توجیه این رفتار می

فردي  فهم است. فرضاً اگر جامعه بهغیرقابل  هاهاي عاطفی براي بعضیگونه گرایشاین

سر همچون یک گناهکار نگاه کند، تو هم اگر به این مورد مشخص مبتال باشی،  شوریده

خواهی محسوب  مطرود  و  گناهکار  جاي  69  : 1384مدنی، «)سادات.شدحتماً  در  وي   )
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به   که  را  عشقش  ناگفتنی  ماجراهاي  از  یکی  به دیگر،  و  شعر  خودش  زبان  »با  قول   :

( در اینجا، زبان  9  :1346)رک.باباچاهی،.پوشی از جامعه« سروده، معرفی کرده استپرده

 اند. غیرمستقیم شعر، در کنار نام مستعار، ابزارهاي خودسانسوري او را شکل داده

 

 خودسانسوری و عنوان اثر .2.3

سازد.  می  ي آن است و هویت شعر و داستان را تا حدي آشکارعنوان هر اثر، شناسنامه

به که  داستانی  یا  شعر  گاهی  نیست.  یکسان  مختلف  شرایط  در  عنوان  صورت  گزینش 

گیرد، تنها یک  خود میآورد، با نامی که بههاي متفاوت را فراهم میبالقوه، امکان تأویل

»نیروي   تأثیر  زیر  ادبی  پدیدآور  که  شرایطی  در  بنابراین،  داشت؛  خواهد  بالفعل  تأویل 

سربینی« است، عنوانی متفاوت از شرایط آزادي خواهدگزید. مثالً در اثناي  ي سرامقتدرانه

هاي حزب توده، شاملو بازداشت و در زندان  ش. و فعالیت1332هاي سیاسی سال مبارزه

شود و شعري را با عنوان »مرگ  هاي او آشنا میبا یک مبارز سیاسی)وارتان( و مقاومت

گوید: »وارتان ساالخیان پس از  باب این شعر میسراید. شاملو در  نازلی« براي وي می

در شکنجه  1332مرداد  28  کودتاي لبگرفتار شد...  طوالنی  وانکرد... شعر،  هاي  ازلب 

به تا از سدّ سانسور بگذرد. این عنوان، شعر را  نازلی« نام گرفت  تمامی  نخست »مرگ 

-«)عسکري.آوردخصوص دري یک مبارزِ به»وارتان«ها تعمیم داد و از صورت حماسه

عملی)به612:  2،ج 1378  پاشایی، خودانتقادي  شاعر  اینجا،  در  اصالح( روش  (  و  حکّ 

جاي »مرگ وارتان« از »مرگ نازلی« براي نام شعرش بهره برده است. او خود کرده و به 

ي موضوع از یک  کند: عبور از سانسور و افزایش دامنهدو دلیل را براي این امر ذکر می

ي شعري با نام »ساعت اعدام«  او در مقدمه ي مبارزان سیاسی. همچنین، همهمه مبارز به

ي »هواي تازه« آمده، گفته است: »در)باب( اعدام سرهنگ سیامک که با  که در مجموعه

تن دیگر از نخستین گروه سازمان نظامی اعدام شدند، این شعر ابتدا با عنوان »در لحظه«  نُه

ي آن، پژوهشگران  ي عنوان این شعر و تغییر چندبارهدرباره  (163:   1،جهمان«).چاپ شد

 (167 :2،جهماناند)نظرهاي مختلفی ارائه کرده
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 . خودسانسوری و تاریخ اثر3.3

کننده، اثري را از سد  توانند با درج تاریخی گمراهویژه شعرا میگاهی نویسندگان، و به

احتمالی حاصل از سرایش یک شعر مربوط به  سانسور بگذرانند، یا خود را از خطرهاي  

وقایع روز، محفوظ بدارند. این نیز درواقع نوعی خودسانسوري است؛ زیرا شاعر، تعمداً،  

کند. تبع، در باب موضوع و مخاطب درونی آن حکّ و اصالح میي شعر و بهدر تاریخچه

به   امسائل یک واقعهتغییر تاریخ سرایش شعري که مربوط  تاریخی  ي معاصر  به  ست، 

نوعی مصونیت شاعر را تضمین کند. مثالً شاملو ضمن خودانتقادي  تواند بهپیش از آن، می

  بر کشف نیت مؤلف، از زیرکی خویش در امر خودسانسوري و مشکوک مستقیم، عالوه

نوشت اول شاملو براي  شدن بازرس مربوط، پرده برداشته است. این یادداشت، درواقع پی

از زندانِ   1333ساِلمنظوم را به  يهاین نامي هواي تازه( است: »از مجموعه »نامه«)شعري

هاي پیشینِ کتاب، براي گریز از سانسور، تاریخِ این  در چاپ  ..م فرستادم. َ قصر براي پدر

بسیار مضحک    يهکردم و نکت  قید  «در زندانِ متّفقین  1323ساِل »حبسیّه را    یا  قصیده  مثالً

بود که چو در  این  آن  مِه»ن نخستین چاپِ  در  به1349ساِل    «شکفتن  سانسور    يهادار، 

بر دربار  یِرسِتسلیم شد،  یاد  يهکتاب  اداراین شعر  به  این مضمون  به  خود    يهداشتی 

سال پیش است، از فحواي آن چنین  27حدودِبه  شعر مربوط چه تاریخِ اینگر»نوشت که:  

سپس شاملو خود شرح    کند«می  اشاره  -کودتاي شاه-1332حوادثِ سالِ آید که بهمیبر

 کند. شعر در اصل چنین است:  چگونگی حکّ و اصالح سیاسی شعرش را ذکر می

 دان درـه زنـن بـارانِ مـ ردي یـایمـپ هـب  خون غلتند و خاک گیالن به زمان که به بدان 

«« اصالح:  و  که...شرح حکّ  زمان  در چاپ«بدان  بیت  این  به،  پیشین  صورتِ  هاي 

افتاد:  ست که همان سال در زندانِ رشت اّتفاقا اي  اشاره به آن فاجعهو    چین آمده نقطه

اتاق داخلِ  در  را  سیاسی  زندانیانِ  پلیس  را  افرادِ  بسیاري  و  بستند  مسلسل  به  ها 

اي که  عبارتی، پدیدآور به تبع خودسانسوري( به1152-1151:  2،ج1365«)شاملو،  .کُشتند

باب تاریخ سرایش شعر انجام داده، ناچار شده حکّ و اصالحاتی در متن نیز انجام    در
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ي آنچه رخ بدهد تا همخوانی تاریخ و مضمون تا حدودي برقرار شود و بعدها از همه

 داده، پرده برداشته است.

 

 . خودسانسوری و گزینش اشعار4.3

شود؛  هاي مختلف وارد عمل میشیوهدر ادبیات، خودسانسوري و خصوصاً سراسربینی، به  

امر گزینش بر  تأثیر  چنانکه گاهی  انتشار(  ادبی خویش)براي  آثار  میان  از  هاي پدیدآور 

مصاحبهمی در  »لغتگذارد.  به  متهم  جدیدش،  شعرهاي  در  شاملو  و اي،  سازي« 

ي بیرونی« شاملو را  شود و همین »انگیزهبودن از جوهر شعري میسازي« و خالی»ترکیب

وامیبه   مبتنیخودانتقادي  تا  افزودهدارد  »دانش  منتقد  بر  هر  به  اولیه«)نسبت  منتقد  ي 

( پرده بردارد  2190:  1393اي( از مسائل و روابط فرامتنی آثار خویش)رک.نصرتی، ثانویه

اش را دربردارد: »البد شعري که بتواند  هاي شعريي برخی گزینشپردهکه افشاي پشتِ

اپ شود، ناگزیر، حدّ یقفی دارد... منظورتان اکثر شعرهایی است  در مطبوعات این ایام چ 

دانید که  ي شعرهاي اخیر من است... البد میهمهها نهکه در کیهان چاپ شده، چون آن

دهد که قدرت  »سانسور« و »سانسور سرخودِ مطبوعات«، فقط شعرهایی را مجوز چاپ می

ورد نظر در این مدت در حدي از انفجار  بسیار آثار شاعر مانفجاري نداشته باشد... چه

نوعی ارائه کند، ترش را بههاي نسبتاً آرامبوده که امکان چاپ نداشته و اگر شاعري نوشته

کردن و »از شور و حال افتادن« و امثال آن هایی از نوع فروکشدرنگ، مورد قضاوتبی

  توان سخنان شاملو می  ( آنچه از733-732:  2، ج1378پاشایی،«)عسکري.  گیرد...قرارمی

به انتشار  براي  اشعار  در گزینش  که شاعر  است  نوعی خودسانسوري  کارگرفته  فهمید، 

داند از صافی نظارت نخواهد گذشت، کنار گذاشته  است؛ یعنی شاملو شعرهایی را که می

ها بیشتر بوده است. این رفتار  و اشعاري را براي مطبوعات فرستاده که احتمال انتشار آن

یر تأثیر مستقیم »اقتدار« و »سراسربینی« است. در اینجا، »پروژکتور نگهبان«، وجود هیأت  ز

آیا  خبر از ایني خاص و شاعر همان »زندانی« است که بینظارت در یک روزنامه که 

کند یا  قدرت نظارتی، بر اشعاري که او از میان آثارش حذف کرده، اعمال »قدرت« می
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به آندستخیر،  گردونه  هاخویش  از  این  را  ازسویی،  است.  کرده  خارج  انتشار  ي 

خوانندگان حرفهگزینش اختیار  در  آثاري  تا  شده  موجب  شاعر،  که  هاي  گیرد  قرار  اي 

 کننده آشکار شده است. کند. تأثیر این رفتار، در اعتراض مصاحبهایشان را راضی نمی

 

 . خودسانسوری و ساختار اثر 5.3

شود کل ساختار اثر دچار حکّ و اصالح یا حذف و امحاء  خودسانسوري باعث میگاهی  

ي سانسور و خودسانسوري اجباري  ي تأثیر پدیدهشود. به سخنان سیمین دانشور درباره

این    سووشوني  توان دقت کرد: »اشکال عمدهبراي عبور از موانع انتشار از این منظر می 

شصت  که  سانسوراست  کتاب  از  شدم    صفحه  مجبور  صفحات،  این  توقیف  با  و  شد 

آید. پراکندگی تقصیر  تغییراتی در کتاب بدهم. به نظر خود من، کتاب قدري پراکنده می

ي اولی را چاپ کرد؛  شود، نسخهعلت سانسور است. حاال هم دیگر نمیمن نیست. به  

  «.تجدید چاپ شدهبار  ام و هم داستان دوازده یا سیزدهچون هم من داستان را تغییر داده

اثر با آن مواجه  1005  :1383)دهباشی، ( در اینجا نیز شاهدیم که مؤلف بر نقصانی که 

می تأکید  بااینشده،  خودسانسوريکند.  موجب  سانسور  اثر  حال،  زیرا  شده؛  هم  هایی 

شد)هرچند نهایتاً هم چنین نشد(. همچنین، دانشور  دست میبایست تا حد امکان یکمی

ي اثر، با  شدن موانع، دیگر امکان ارائهگوید که حتی پس از برطرفع میاز این موضو 

 ساختار اصلی آن، وجود نداشته است.  

 

 . خودسانسوری و زبان اثر 6.3

شود، تغییرات اجباري در »زبان  ي دیگر تأثیر سراسربینی که موجب خودسانسوري می شیوه 

مخاطب مثل »اسپرانتو« متمسک  ریبه و کم اثر« است. منظور آن نیست که شاعر مثاًل به زبانی غ 

با چنین  نقِضشود؛ زیرا  داستان رخ می کاري عماًل  از سرایش شعر و نوشتن  دهد؛  غرض 

هرچند که در تاریخ ادبیات جهان، زبانی مثل اسپرانتو هم گاهی ابزار عبور از سانسور بوده  

( بلکه منظور آن است که پدیدآور ادبی، مطلب را  60- 10:  1380حکیمی، )رک.شمس . است 
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دست  حال آن را به ها بگذرد، عواقب سوئی ایجاد نکند و درعین نحوي بیان کند که از صافی به 

مطالعه  برساند؛ زیرا در  زبان، »فهم ي جامعه و درک مخاطب  پذیري« جزو شروط  شناختی 

ي  اي با شاهدآوردن از شعر »قیلوله کننده مونه: مصاحبه ( ن 20:  1376)رک.ترادگیل، . اصلی است 

گوید: »روشن است! چون  اید؟« شاملو می پرسد: »چرا از صراحت فرار کرده دیو«، از شاملو می 

دانید منظورم چه هست، بگذرند...  هایی، که می اند از صافی ها شعرهایی بوده که توانسته این 

( در اینجا  736:  2،ج 1378پاشایی،   )عسکري   «. کرد   شد چاپ یعنی حداکثر شعري بوده که می 

بر »دانش مضاعف منتقد اولیه از  هاي آن)مبتنی پدیدآور ادبی از رازي پرده برداشته که داده 

ي دیو« آگاهانه،  روابط فرامتنی«( فقط در اختیار خود او بوده است؛ یعنی شاملو در شعر »قیلوله 

روابط فرامتنی حاکم بر اثر، از جنس بیانات  وجه به  براي گریز از سانسور، طرز بیان را با ت 

 شدت کنایی و استعاري انتخاب کرده است.  به 

عنوان زبان خودانتقادي  چین)عوض کلمات( بهطورکه شاعري از نقطهاز سویی، همان

(، ادبا همواره در پی راهی براي عبور  856برد)همان:اش بهره میدیدهشعر لطمهنسبت به 

  25گوید: »شعر  اند. شاملو میاند، اما اغلب به خودسانسوري رسیدهور بودهاز سد سانس 

گز سانسور  زبانی دست یابد که نیمسال گذشته ناگزیر بوده براي حفظ موجودیتش به  

اش نباشد. شاید براي بسیاري از شاعران آن دوره، پیداکردن یک زبان  گیرياندازهقادر به

ي بسیار وحشتناکی است که خودم با آن مواجه  تجربه  دیگر، امري باشد در حد محال.

سال پیش که از ایران رفتم، اش برآیم. سهام از پسام و باید اعتراف کنم که نتوانسته شده

پشت  به  با  سانسور،  فشار  زبانی  سرگذاشتن  افتادم.  دیگري  زبان  موشفکر    وگربه  که 

ي کار سخت  نداشته باشد. نتیجهگیري آن مشارکتی  کردن با سانسورچی در شکلبازي

( باید توجه داشت که اینجا  868-867سره از نوشتن باز ماندم!«)همان:انگیز بود: یکغم

هرحال موجب خودسانسوري  درواقع، تغییر زبان، اگرچه ابزار عبور از سانسور بوده، اما به

تحمیل اجباري  تغییرهاي  این  در  طبیعتاً  زیرا  اشده؛  مطلب  متن،  بر  دسترس  شده  ز 

قشر عام  میمخاطب)یا حداقل  مخاطبان( خارج  نمونهتر  در ضمن شود.  پدیده،  این  ي 

میمصاحبه مالحظه  باباچاهی  علی  از  میاي  که  براي  شود  کودک  شعر  زبان  از  گوید 
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هاي چهل تا پنجاه در حکومت پهلوي، بتواند  دورزدن سد سانسور بهره برده تا در دهه 

( در کنار زبان  167:  1384مدنی، )رک.سادات.  زي مطرح کندمطلبی را حول محور براندا

ظاهر کودکانه که ستر مستوري مطلب سیاسی و روشی براي عبور از  کودکان و آثار به

می از سانسور  شعري  باب،  این  در  دارد.  کارایی  نیز  عامه)فولکلور(  زبان  باشد،  تواند 

 اکبر دهخدا با عنوان »رؤسا و ملت« گویا است:  علی

 آمده  دوگوش یکـسر ننه بخواب      هوش آمده سرم بچه بهبهخاک

 ( 179: 1362زاده،)جان           

 

مفاهیمی مثل اختناق و ترس حاکم بر جامعه، فقر و گرسنگی مردم، قناعت اجباري  

چندان  اي نهخاطر مبارزه با مرگ و نیستی بر اثر تهیدستی و امیدواري به آیندهمردم به

نداشتن خانه و سرپناه مناسب و وسایل گرمایش و سرمایش در حد ضرورت، روشن،  

وهمه محصول ناتوانی  ضعف و بیماري مردم بر اثر گرسنگی و نهایتاً مرگی ناگزیر که همه

توده براي  حداقلی  معاش  تأمین  از  که  حاکمان  است  مطالبی  ازجمله  است،  مردم  هاي 

که مسلماً بیان صریح همین مطالب  آنکند. حال میاکبر دهخدا با این شعر عامیانه بیان  علی

 داشت.اجتماعی براي شاعر می-با »زبان معیار« تبعات سیاسی

توان،  برد تا مطالبی را که نمیبر شعر فولکلور، از زبان طنز در نثر بهره میدهخدا، عالوه

چرند و  صراحت و با زبان جدي مطرح کرد، بیان کند. در این میان  توان بهسختی مییا به
نمونه  پرند است.  دهخدا  شاخص  با  اثر  که  شهر«  »اخبار  عنوان  با  اثر  این  از  اي 

دله«  ارتباط نیست و خود در قالب شخصیت »سگ حسننگاربودن دهخدا هم بیروزنامه

  دانید می  الحمدهلل  شما  درآمد،  حرصش   واال   در آن حضور دارد، چنین است: »...حضرت

  وقتی   خاصه  شود،می  تار  و  تیره  چشمش  پیش  دنیا  دیگر  دربیاید  حرصش  وقتی  آدم  که

  رجال  کهاین  براي  است.  مرفوع  قلم  وقت  آن  دیگر  که  باشد،  مملکت  بزرگ  رجال  از  که

( در این  39- 37:  1341«)دهخدا،.  بکنند...  کار  هر   دارند  حق  درآمد  حرصشان  وقتی  بزرگ

به که  است  خودسانسوري  براي  پوششی  طنز  زبان  مثل  یادداشت،  مفاهیمی  خوبی، 

نمی رحم  خود  خدمتگزاران  و  خویش  اسب  به  حتی  که  قدرتمداران  کنند،  زورگویی 
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خاطر  بودن اخبار او، فراوانی قتل بهواقعدله با بزرگان و طبیعتاً، قریب بهدوستی سگ حسن

ها را در خود گنجانده است. )مثالً عصبانیت شخصی( و نهایتاً امید به انتقام توده  یاتنفسان

نشانه »رفیق«  خطاب  به  همچنین،  نسبت  خود  موضع  از  دهخدا  که  است  پنهانی  اي 

رغم تغییر زبان شعر و داستان و استفاده از  دهد. البته باید به یاد داشت که بهها میايتوده

بیانی خا شیوه کارگیري زبان عامه، حداقل مخاطبان ویژه، همچنان زیر  ص، مثل بههاي 

بارز آن، »الالیی« شاملوست که نزد زندانیان   اثر قرارخواهندداشت. شاهد  تأثیر مستقیم 

 )رک.نوح، .  ها جاري بوده استوهشت مرداد، مانند سرود مقاومت رایج و بر زبانبیست

1392  :399-400 ) 

ش زبان  نثر،  با  مقایسه  میدر  خود  منزلهعر  به  بهتواند  »استتار«  گاهی  ي  و  کاررود 

ي نیت مؤلف یا فضایی است  ي آثار)خصوصاً( شعر، آشکارکنندهخودانتقادي در مقدمه

ي شعري  شیرازي در مقدمهکه شاعر زیر تأثیر آن، شعرش را سروده است. مهدي حمیدي 

مربوط به فرار یک سرباز    ي سیاسی سرایش شعري کهبا عنوان »آهنگ زندان« از انگیزه

(  323:  1333شیرازي،از سربازخانه و نهایتاً اعدام اوست، سخن گفته است)رک.حمیدي

 وي سپس شعر »آهنگ زندان« را آورده است:

 زیر بام فلکی رهگـذري نیسـت مرا   کیستم مرغ زبونی که پري نیست مرا 

 )همان(                                

حال،  ي این اثر، نیت سیاسی خود را از آن شعر تشریح کرده است. بااینمقدمهوي در  

نحوي که  عارفانه که پوششی بر فحواي آن بوده، سروده شده، به-شعر با زبانی عاشقانه

بردن به بخشی از »علت غایی« که همانا هدف  جز با افشاي نیت مؤلف توسط خود او، پی

 بود.یشاعر از سرایش شعر است، میسر نم

 

 . خودسانسوری و ساميزدات7.3

مقابلهشیوه دیگر  پدیدهي  دورزدن  براي  ادبا  یا  ي  زیرزمینی«  »انتشار  سانسور،  ي 

عنوان شاهدي بر خودانتقادي با محوریت سانسور سیاسی و تأثیر  »سامیزدات« است. به
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شوروي  آن بر اثر و نویسنده و مخاطب، سخنان ایوان کلیما، کسی که در دوران خفقان  

سابق، طعم سانسور را چشیده، درخورتوجه است. وي ضمن تأیید تأثیر سانسور بر گستره  

:  1396پندري،)رک.نصرتی و جاللی.  و نوع مخاطب آثار خویش، به خودانتقادي اقتصادي

خصوصی  گوید: »سامیزدات نوع بهپردازد و میهاي ادبی میي خالقیت( در عرصه1278

کردیم و این در حالی بود چاپ می  نسخه  20_10  د... آثارمان را درپروراز خواننده را می

  )درساهاکیان،   داشت«کتاب معمولی هزینه برمیي چاپ سه اندازهي یک نسخه، به که تهیه

ي خوانشگران بالقوه«، تنها آن دسته  تنها از میان »جامعهعبارتی، نه(؛ به208-207:   1394

دلیل  یابند، بلکه به ي کتاب را دارند، به اثر دست می از »خوانشگران بالفعل« که شجاعت تهیه 

یابد که این نیز باري مضاعف  طرز نامقبولی افزایش می ي انتشار به ها، هزینه همان محدودیت 

شود؛ زیرا تمام خوانندگان  ه است و همچنین، باعث کاهش کمّیت ایشان می بر دوش خوانند 

ي دیگر، این کنش، خالی از  ي اضافی را ندارند. از جنبه ي اثر، توان تحمل این هزینه بالقوه 

خودسانسوري نیست؛ زیرا شاعر و نویسنده، هم مجبور به استفاده از نام مستعار است و هم  

 ترس بخش درخورتوجهی از مخاطبان خارج کند. ناچار است اثرش را از دس 

 

 خودسانسوری و اميد  .8.3

ها، بحث »امید« است. شاعر یا  ي جنبی، اما مهم پیرامون بسیاري از خودسانسورينکته

نویسنده، حکّ و اصالح یا حذف و امحائی بر اثر خویش انجام داده به این امید که روزي  

صورت کامل و صحیح منتشر سازد. زمان، عنصري  گردد و بتواند آن را بهموانع برطرف

اي دیگر،  پوشاند و در دورهاي سیاه میها روي آثار را با پردهمؤثر است که بعضی وقت

میهمان را  اینها  از  را می گونه خودانتقاديدرخشاند. شاهدي  در صحبتها  هاي  توان 

در   که  او  امثال  و  او  شعر  است  معتقد  که  یافت  رویایی  بهیکیداله  محاق  دوره، 

ایدئولوژیک رفته و توسط برخی شاعران و منتقدان تخطئه  - هاي نگرش سیاسیناهمخوانی

( در  381:  1393)رک.رویایی،.ي عمومی جامعه بازخواهدآمدشود، روزي به عرصهنیز می

به نقد خویشتن، رویایی،  با  این شاهدِ  را  تأویلی(، مخالفت خود  صورتی غیرمستقیم)یا 



 285    ـــــــــــــ ـــــــــــ  .../مهرداد نصرتی واکاوی »تأثیرات سراسربینی« و »خودسانسوری«

 

غالب  قرارداده  نگرش  تأثیر  زیر  را  او  آثار  میکه  بیان  گاهی  اند،  این،  وجود  با  کند. 

 گذارد. خودسانسوري تأثیري غیرقابل برگشت بر سرنوشت اثر می

 

 . خودسانسوری و سرنوشت اثر 9.3

پیش از این نیز اشاره کردیم که خودسانسوري موجب شده که اثري حتی پس از رفع شرایط  

ي مطلوب را نداشته باشد؛ زیرا ممکن است مثاًل متن اصلی)متِن  اضطرار، باز هم امکان ارائه 

بر   خودسانسوري  که  است  تأثیرهایی  جزو  این  نباشد.  اختیار  در  دیگر  تغییرها(  از  پیش 

اپتیکونیسم، به  گذاشته است. در شاهدي که از شاملو در دست است، پان   سرنوشت نهایی اثر 

شعري و علت حّک و اصالحات اجباري در آن معطوف است. وي در  ي سیاسی  تاریخچه 

در    1330تیرماه  23نویسد: »شعر در شبانگاه کشتاري نوشته شد که ارتش در  ي شعر می مقدمه 

ها و  اي انتشار یافت و بعدها با حذف له مستقاًل در جزوه راه انداخت... این اثر بالفاص تهران به 

ي  دربرد، در ابتداي مجموعه هایی که بتواند آن را از قیچی سانسور نظام پلیسی به دستکاري 

صورت اصلی خود  هاي خاک« گذاشته شد. حق این بود که اکنون در این مجموعه به »مرثیه 

گونه که  ( همان 593:  1،ج 1365)شاملو،   «. نیامد   دست چاپ برسد، اما متأسفانه آن جزوه به به 

هویداست، خودسانسوري موجب شده که شعر تغییرهایی نامطلوب پیدا کند و حتی بعد از  

رفته است.  شدن موانع هم نتوان اصل شعر را منتشر کرد؛ زیرا عماًل اصل آن ازدست برطرف 

درباره  است  »آهن همچنین  از  شعرهایی  قطعنامه ي  و  احساس  و  آثار  ها  از  بخشی  که   »

دست  هاي مختلف چاپ شده بود، دیگر به هاي مستعار در مجله هایی که با نام شده، یا آن حذف 

 ( 614- 613  : 2ج   ، 1378  پاشایی، )رک.عسکري .  نیامدند 

 

 . خودسانسوری و حبسيات10.3

عنوان محرکی براي خالقیت ادبی  زندان همواره براي ادبا فرصتی فراهم کرده تا از آن به

درخشد، به این آثار اطالق شده  بهره ببرند. »حبسیات« که با آن، نام مسعود سعدسلمان می
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طلبد که  ي خودسانسوري در حبسیات، خود پژوهش مفصل و دقیقی را میاست. مطالعه

 ي پژوهش حاضر خارج است. از حوصله

 

 گيری . نتيجه4

به  مالحظه خودسانسوري،  اجتماعی،  علت  فردي،  تأثیرهاي  هاي  ازجمله  سیاسی،  و  اعتقادي 

می  صورت  ادیب  خود  توسط  که  است  سانسوري  و  سراسربینی،  شاعران  گاهی  پذیرد. 

به  درون صورت نویسندگان،  برون هاي  و  رخداد  متنی  چگونگی  نیز  و  وقوع  اصل  به  متنی، 

ها  زمینه اند. از پژوهش باال معلوم شد که  خودسانسوري بر آثار یا شخصیت ادبی خویش پرداخته 

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادي و حتی  هاي وقوع خودسانسوري شامل زمینه و علت 

دگرانگیخته    یا   خودانگیخته   صورت اقتصادي است. خودسانسوري مخالفان و موافقانی دارد و به 

می  سراسربینی رخ  اصلی  )پان   دهد.  علت  است.  خودسانسوري  بر  تحلیلی  اپتیکونیسم( 

کند تا  اپتیکونیسم کمک می رس از عواقب بعدي است و روش انتقادي پان خودسانسوري ت 

شده بر متن آشکار شود. همچنین معلوم شد که شاعران و نویسندگان  گونه تغییرهاي تحمیل این 

هاي  شوند. با توجه به خودانتقادي اغلب در مسیر عبور از سانسور، به خودسانسوري دچار می 

آمد: خودسانسوري گاهی باعث  دست انسوري بر ادیب و اثر او به ادبا، انواع تأثیرهاي خودس 

شود تا پدیدآور نام خویش را سانسور کرده و به نام مستعار روي آورد؛ گاهی بر عنوان اثر  می 

هاي بعدي که حاصل از  کند تا از مشکل گذارد و آن را به نحوي حّک و اصالح می تأثیر می 

کردن ممیزان  تواند باعث گمراه ح تاریخ تولید اثر نیز می تأویل متن است، بکاهد؛ حّک و اصال 

هاي خلق متون حساس را کاهش دهد؛ گزینش اشعاري که  شده و تاحدي خطرها و عقوبت 

اي از خودسانسوري داشته باشد؛ زیرا  تواند جنبه شوند نیز می براي چاپ و نشر انتخاب می 

گزیند؛ ساختار و زبان شعر و داستان  رمی خطرتر را براي این امر ب شاعر یا نویسنده متون کم 

طریق از عواقب انتشار متن حساس  تواند زیر تأثیر خودسانسوري دچار تغییر شود و بدین می 

شود تا ادیب خود را از قرارگرفتن در  بکاهد؛ انتشار زیرزمینی هم روشی است که باعث می 

ها با این  از خودسانسوري   هاي مخالفان آثارش محفوظ بدارد. ازسویی، بسیاري معرض حمله 
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صورت کامل و سالم در اختیار مخاطب قرار گیرد،  شود که در آینده آن اثر به امید انجام می 

اثر می  نهایی  بر سرنوشت  نامطلوب  تغییري  شود،  باوجوداین، گاهی خودسانسوري موجب 

 نحوي که دیگر هرگز امکان انتشار مطلوب آن فراهم نگردد.  به 
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