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دانشگاه یزد
چکيده
در تاریخ ادبیات ملل جهان شواهد متعددي را میتوان یافت که نشان میدهد گاهی
پدیدآوران ،زیر تأثیر قدرت یا اقتدار ،از بیان مطلب یا تصریح بر آن ،پرهیز کردهاند و
حتی اصول زیباشناختی را براي رعایت احتیاط و پوشیدهگویی بهکارگرفتهاند .برخالف
سانسور که مستقیماً توسط عوامل قدرت ،بر ادیب و آثار او تحمیل میشود،
خودسانسوري بهعلت تأثیر اقتدار و مالحظات فردي ،اجتماعی ،اعتقادي و سیاسی،
ازجمله تأثیرات سراسربینی ،توسط خود ادیب صورت میپذیرد .گاهی شاعران و
نویسندگان ،بهصورتهاي درونمتنی و برونمتنی ،به اصل وقوع و چگونگی رخداد
خودسانسوري بر آثار یا شخصیت ادبی خویش پرداختهاند .در این پژوهش پس از
اشارتی به مفهوم دقیق خودسانسوري ادبی ،زمینهها و علل وقوع آن ،مخالفت و
موافقتها و خودانگیختگی یا دگرانگیختگی خودسانسوري ،چگونگی تأثیر سراسربینی
بر متن ادبی و روش انتقادي پاناپتیکونیسم ،تالش شده تا به این پرسش پاسخ داده شود
که نظریات و شیوههاي خودانتقادي ادبی به بررسی خودسانسوري در ادبیات چه
کمکهایی میکند؟ تشخیص رابطهي خودسانسوري با نام مستعار ،عنوان اثر ،تاریخ اثر،

 دانشآموختهي دکتري زبان و ادبیات فارسی drnosrati@gmx.com
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گزینش اشعار ،ساختار اثر ،زبان شعر و داستان ،سامیزدات یا انتشار زیرزمینی ،مسئلهي
امید و نهایتاً رابطهي خودسانسوري با سرنوشت اثر از جمله یافتههاست.

واژههای کليدی :خودسانسوري ادبی ،نقد سراسربینی ،خودانتقادي ،ادبیات.
 .1مقدمه
در ادبیات ایران و جهان ،همواره مواردي وجود داشته که متون ادبی و گاهی حتی خود
ادیب ،دچار سانسور شدهاند .با وجود این ،گاه بهناگزیر ،به علت مالحظات شخصی،
اجتماعی ،اعتقادي و سیاسی ،خودسانسوري بهشکل حذف و امحاء ،یا حکّ و اصالحات
ادبی ،توسط خود ادیب بر متن تحمیل شده است .درک مفهوم سانسور و خودسانسوري
ادبی ،زمینهها و علل وقوع آنها ،بهخصوص ،پدیدهي سراسربینی و نقد پاناپتیکونیسم و
چگونگی تأثیر سراسربینی بر متن ادبی و ادیب ،صورتهاي مختلف سانسور و
خودسانسوري و جنبههاي مثبت و منفی آنها ،مسائلی است که از دیرباز براي محققان
ادبیات چالشهایی را ایجاد کرده است .با وجود اینها ،نقد هنر خویشتن که بهشکلهاي
درونمتنی و برونمتنی مطرح میشود ،ابزار شایستهاي را فراهم میآورد تا به کمک آن
بتوان به مسئلهي سانسور و بهویژه ،خودسانسوري پرداخت.
در پژوهش حاضر به این پرسشها پاسخ دادهایم که جنبههاي مختلف تأثیر خودسانسوري
بر پدیدآور و اثر ادبی کدامند؟ خودانتقادي ادبی چگونه به مطالعهي خودسانسوري یاري
میرساند؟ این پژوهش با تأکید بر ادبیات معاصر فارسی ،خصوص ًا آثار و خودانتقاديهاي
نحال ،در آن اشاراتی به ادبیات غرب نیز شده است .اهمیت
احمد شاملو انجام شده و درعی ِ
پاسخ به این پرسشها در این است که به بازشناسی عمیقتر ادبیات و ادبا کمک میکند .روش
نظامیافته و هدفمند خودانتقادي ادبی ،ابزاري نوین را فراهم آورده تا به یاري آن بتوان
پدیدههاي سانسور و خودسانسوري را از منظر خو ِد پدیدآور بررسی کرد .محصول پژوهش،
میتواند مورد استفادهي پژوهشگران و دانشجویان ادبیات قرار گیرد .همچنین ،عالقهمندان به
ادب را در عمقبخشیدن به مطالعات خویش یاري میرساند .بهعالوه ،در بازشناسی
خودسانسوري و کشف و اجراي راهکارهاي مقابله با این پدیده راهگشا خواهد بود .با وجود
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این ،تاکنون هیچ پژوهشی دربارهي خودسانسوري از منظر خودانتقادي ادبی صورت نگرفته
است .پیشینهي این پژوهش در دو بخش قابل بررسی است:
برخی آثار این حوزه تاریخ سانسور و خودسانسوري را فراهم آوردهاند؛ از جمله:

کهن گوئل( )1362تاریخ سانسور در مطبوعات ایران؛ مهدي محسنیانراد ( )1371سانسور
و خودسانسوري در ایران؛ روبر نتس( )1377نگاهی تاریخی به سانسور؛ احمد رجبزاده

( )1380سانسور و آزادي مطبوعات؛ کورل مارکس( :)1384ممیزي کتاب در سالهاي
1375 -1337؛ خسرو معتضد( )1389چکمه و قلم :رضاشاه و روزنامهنگار؛ فریبرز
خسروي( )1381سانسور در آینه .برخی دیگر ،آثار نویسندگان ایرانی و خارجی است که
در آنها به تحلیل پدیدهي سانسور و خودسانسوري پرداختهاند؛ مانند :باقر مؤمنی()1357
درد اهل قلم؛ مهدي پرهام(« )1358نوعی خودسانسوري»؛ بهاءالدین خرمشاهی()1374
«خودسانسوري»؛ محمد رضاییراد( )1381نشانهشناسی سانسور و سکوت سخن.
نقد هنر خویشتن بهعنوان یک نظام منسجم در مطالعات فرانقدي ادبیات ،با مقالهي
نصرتی(« )1393معرفی خودانتقادي ،بهمنزلهي روشی جدید و نظاممند در مطالعهي
فرانقدي ادبیّات و هنر» آغاز شد .پژوهشگر تالش کرده تا جنبههاي برتري پدیدآور در
مقام منتقد اولیه نسبت به هر منتقد ثانویه را بسنجد .همچنین ،نصرتی و جاللیپندري
( )1396در «نظامبخشی به انواع نقد خویشتن در عرصهي خالّقیتهاي ادبی» انواع
مختلف خودانتقادي ادبی را نظاممند کردهاند .نقد هنر خویشتن آن است که پدیدآور ،در
مقام منتقد اولیه ،اثر ،روش ،نگرش ،یا شخصیت هنري خویش را تحلیل و بررسی کند.
گاهی پدیدآور در جایگاه منتقد اولیه ،مسائل سیاسی و انعکاس آن را در خالقیتهاي
ادبی خویش تحلیل و بررسی میکند که بخشی از اینگونه مباحث ،به خودسانسوري و
علل و نتایج آن مربوط است(.همان )1263-1265:مقالهي حاضر به شرح و تجزیه و
تحلیل نکاتی میپردازد که در مقالههاي مذکور فقط به آنها اشارات مختصري شده است.
دادههاي این تحقیق بهوسیلهي مطالعهي کتابخانهاي فراهم آمده است .سپس این
دادهها به روش توصیف و تحلیل بررسی شده است .بنیان نظري این پژوهش مبتنیبر
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نظریات و روشهاي خودانتقادي ادبی است .پس از ارائهي تعاریف کاربردي و مفاهیم
ضروري ،با توجه به بیانات و اشارات شاعران و نویسندگان ایرانی معاصر(با تأکید بر
شاملو) ،در مقام منتقد اولیهي آثار خویش ،امکان و چگونگی بهرهبردن از این
خودانتقاديها در بازشناسی سانسور و خودسانسوري در ادبیات ،صور مختلف ،جنبههاي
مثبت و منفی ،زمینهها و علل وقوع آنها و نیز چگونگی تأثیر خودسانسوري بر متن ادبی
و شخصیت ادیب بررسی شده است .همچنین آراي میشل فوکو در باب قدرت و اقتدار
مورد توجه قرار گرفته است.
 .2مبانی نظری
 .1.2سانسور؛ سير تاریخی و زیرساختها
نزد رومیان« ،سانسور» به مقامی اطالق میشد که عهدهدار تعیین مالیات بود و حق نظارت
بر اخالقیات شهروندان را نیز داشت .در نیمهي دوم سدهي هفدهم ،در معناي کسی به
کار رفت که مراقب گفتار و انتشار است(».نتس )10 :1377،اینک کلمهي «سانسور»
بهمعناي «ممیزي و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایشها»(دهخدا،1377،ج)13370 :9
و «آزمودن متن جهت سرکوب یا حذف ناشایستها» است)Webster, 2002: 200(.
از 399ق.م .که سقراط به فاسدکردن جوانان متهم و به نوشیدن شوکران محکوم شد
و رسالهي آپولوژي او ممنوع گشت(رک.راسل،1340،ج )86 :1تا به امروز ،همواره آثاري
دچار «سانسور» شدهاند .اصطالح «کتاب سانسورشده» از 1623م .رایج شد ،ولی در
1759م .بود که آنتوان فورتیر سانسور کتابهاي مضر بهحال دین و دولت را مطرح کرد.
سانسور از منظر کلیسا« ،رنجی است معنوي و درمانی که از نیروي وجدان برمیخیزد و
کلیسا با آن انسانی تعمیدیافته ،گنهکار و مطرود را از کاربرد برخی کاالهاي معنوي محروم
میسازد(».نتس )10 :1377،بستر این نگرش از سدهي 15فراهم بود؛ زیرا با ظهور صنعت
چاپ و خروج کتاب از دایرهي نظارت یکبهیک بر تهیهي نسخهها ،نظم سهگانهي
اجتماعی ،اخالقی و دینی تهدید میشد .چنین است که فرافیلیپو چاپی را که زیر نظارت
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مستقیم کلیسا نباشد از فحشا هم بدتر میداند و به ممنوعیّت آن حکم میکند ،حکمی که
در مدّتی کوتاه به سراسر آلمان بسط مییابد( .همان )22-21:در قرن شانزدهم کتابهاي
مارتین لوتر ،کشیش متجدد و مترجم انجیل آلمانی ،توسط دانشگاه سوربن فرانسه
سوزانده و اجازهي انتشار کتاب دینی به دانشکدهي الهیات منحصر شد .در کنار آثار لوتر،

کتاب هاي لویی برکن و لوفور دتاپل هم ممنوع شدند .سپس کتابی «ضاله» به نام آیینهي
جان گنهکار از مارگریت دو ناوار ضبط و در  1543نخستین فهرست شصتوسه کتاب
ممنوع اعالم شد که سال بعد ،به دویستوسی عنوان رسید .در ایتالیا فهرستی به نام
«نمایهي رم» همین وظیفه را داشت( .همان )28-24:در سدهي هجدهم دو مالزرب با
انتشار کتاب یادداشتهایی دربارهي آزادي مطبوعات با تناقضات میان «سانسور دولتی-
دینی» و «اجازهي انحصاري چاپ» به مخالفت پرداخت که راه نخستین سانسورهاي پیش
از تولید را باز کرد( .همان )70-69:در قرن هجدهم ،انقالب فرانسه آزادي چاپ را فریاد
زد ،ولی این دعوي نهایتاً به ترور نویسندگان نظریات ناپلئونی و مسئول قراردادن
کتابفروشها براي کتابی که عرضه میکنند ،انجامید .سدهي نوزدهم ،پایان نظارت پیش
از چاپ در فرانسه نام گرفت و قرن بیستم دورهي کتاب و آزادي نظارتشده بود که با
بهانه ي «حفاظت از نسل جوان» رایج شد« .تراشیدن» اصطالحی براي نشاندادن
حذف هاي دستوري و «اناستازي» نماد نشر مخفیانه و نشر با نام مستعار شد .در دورهي

جمهوري چهارم فرانسه باز هم سانسور افراطی پدیدآمد .ترجمهي فرانسوي مدار رأس
الجدي و مدار رأس السرطان (هنري میلر) ،و آثاري چون یازدههزار عصا(گیوم آپولینر)،
دانشسراي کلیتون(کانی اوها) ،تاریخ اُش(ژرژ بارتاي) ،لولیتا(والدیمیر ناباکوف) تحت
تعقیب قرار گرفتند .امروز هم کتابهایی زیر عنوان اهانت نژادي ،تحریک به تبعیض،
دفاع از جنایات جنگی و ...در فرانسه و با عنوانهاي مشابه یا متفاوت در سراسر گیتی
ممنوع هستند( .همان)150-97:
سانسور و بهویژه «خودسانسوري» که توسط خود نویسنده اعمال میشود (فاوست،
 ،)78 :1387عالوهبر علّتهاي سیاسی ،علّت ایدئولوژیک نیز دارد .علّت سیاسی «بیشتر
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در فرآیند گیرندگی و دهندگی پیام صورت میگیرد ،و درواقع محتواي آن را تحریف
میکند(».همان )34:علّتهاي ایدئولوژیک که مفهوم «تقیّه» ذیل آن مطرح میشود ،نوعی
خودسانسوري براي پرهیز از زیان جانی و مالی است( .معین ،1364،ج )1123 :1این
علّتها زیرساختهاي دیگري همچون فرهنگ دارد که خود تاریخچهاي در «هنر نقاشی
کنشی» را پدید آورده(هاشمی )20 :1381،و زیرساختی جامعهشناختی دارد که با
عنوانهایی چون مخالفت یا توهین به شخصیّتها ،نظام نگرش مستقر ،ساختارها و
روندهاي فرهنگی مورد احترام جامعه ،و ...ظهور مییابد( .محسنیانراد)7 :1371،
مسئلههاي روانشناختی نیز بهنوبهي خود میتوانند زیرساخت سانسور را فراهم
آورند .ژاک موسه باور دارد که علت اصلی خودسانسوري «ترس» است .در برخی
پژوهشهاي میدانی انجامشده ،افراد با جملههایی مثل «پارهاي معذورات»« ،عواقب و
پیامدهاي بعدي»« ،دنبال دردسرنرفتن» تالش کردهاند تا خودسانسوري و ترس خود را
تشریح یا توجیه کنند( .همان )8-7:از منظر روانشناسی ،این ترس در ارتباط با گریز از
اضطرابهاي آینده (رک.مان ،1353،ج ،)54-51 :2تأثیر خاطرههاي کودکی ،ژنیتک و
الگوهاي رفتاري از راه مشاهدهي پیامدهایی که رفتارهاي اضطرابآور براي دیگران به
بارآورده و درک اوضاع حاضر بررسی شده است( .رک.اتکینسون و همکاران،1367،ج:1
 591و  )601البته «عالقه و دلبستگی هم ممکن است انسان را بهخودسانسوري وادارد.
این نوع خودسانسوري معمو ًال در زمانی رخ میدهد که نویسنده و شاعر قصد رساندن
پیام نصیحتآمیز و خیرخواهانه به قدرت و عوامل آن را دارد( .رک.پرهام)10 :1358،
اگرچه درمجموع ،سانسور زیرساختهایی همچون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،اخالقی
و دینی دارد(رک.خسروي ،)100-73 :1378،رابطهي میان «قدرت» و «زبان و گفتمان»
میتواند زیرساختهاي مزبور را شرح دهد.
طبق نظرات ماکس وبر ،با تمایز میان «قدرت» که اعمال اراده ،با وجود مقاومت و
«اقتدار» که اعمال اراده ،بدون مقاومت است(رک.میلر ،)15 :1384،میتوان سانسور را
ذیل «قدرت» و خودسانسوري را ذیل «اقتدار» تعریف کرد .بدینصورت ،پذیرش

268

ـــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،1بهار ( 1399پیاپی)43

خودسانسوري ،نوعی نقشپذیري اجتماعی ،مانند نقش یک شخصیت بر صحنهي تئاتري
است که سناریوي آن را اقتدار نوشته است( .رک.آبرکرامبی )326-324 :1367،طبق نظر
هربرت شیلر ،این «فرایند کنترل پنهان» همان است که نهایتاً «هنجار اجتماعی» خوانده
میشود و مبتنیبر نظام پاداش و توبیخ براي ملکهکردن و درونیساختن ارزشها است تا
توافق و تسلیم ،عادي و طبیعی شود« .توبیخ» و مجازات نیز همان عاملی است که انسان
را از آستانهي خطر دور میدارد( .رک.سالومون و ریس)229-228 :1382،
همین فرایند را می توان از منظر ماکس هورکهایمر در تفاوت عقل سوبژکتیو و آبژکیتو
و واکنش متخصص فرهنگی(مثالً شاعر یا نویسنده)در بیاهمّیّتی و پذیرش عقل سابژکتیو
مالحظه کرد )Horkheimer,1974: 33-45( .پیتر میلر معتقد است که «استیال(اعمال
قدرت) از طریق سرکوب ویژگیهاي سوبژکتیو(مثالً از راه سانسور) عمل میکند و
آزادسازي بهمعناي آن است که سوژه ،ویژگیهاي معرفِ جایگاهش بهمنزلهي سوژه را
دوباره تصاحب کند(».میلر )83 :1384،این همان دورزدن سانسور است.
یورگن هابرماس اعمال قدرت(مثل سانسور) و زیر تأثیر اقتدار قرارگرفتن (خودسانسوري)
را ذیل تأثیر باورهاي ماوراءالطبیعی بر جریان قدرت تعریف میکند و از این رو،
ایدئولوژي دینی(و اعمال قدرت بهخاطر آن) و روندهاي اجتماعی(مثل نیاز شاعر به اظهار
نظرهاي مخالف) را داراي امکان همگرایی میداند)(Habermas, 2008: 108-110؛
ولی میلر چنین استداللی را که مبتنیبر «موقعیت آرمانی سخن» است ،نمیپذیرد؛ چون
میداند در روندهاي اجتماعی واقعی ،غیر از این رخ میدهد و «فهم متقابل» (رک .میلر،
 )85 :1384و آن ارتباط منطقی آرمانی براي «مشروعیتبخشی» بهجایگاه سخن ،عمالً
واقع نمیشود( .همان )118-104:از اینجا میتوان به رهیافت اومبرتو اکو رسید که معتقد
است در عصر حاضر ،نیروهاي نظارتی قدیم ،بهصورت «وضعیت» و «شرایط» ،از قبل بر
جامعه حاکم هستند و سانسور را اعمال میکنند .اکو موافق هر سطحی از سانسور نیست؛
«آزادي نامحدود» را آسیبزننده مینامد و با تعبیراتی چون «تحمل و تحملناپذیر» و
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تشابه سطحینگرها و نئونازيهاي زمانه با نازيها از «فراخوان علیه مراقبت» دفاع و آن
را امضا میکند( .رک.اکو)161-148 :2013،
در میان نظرات مختلف دربارهي فلسفه و تاریخ سانسور و خودسانسوري ،آراي میشل
فوکو اهمیت ممتازي دارد .وي قدرت را یک مفهوم جاري در شبکهاي از الیهها و روابط
اجتماعی-زبانی پیچیده میداند( .رک.فوکو1387،ب )64 :دریفوس و رابینیو ضمن بررسی
نظرهاي فوکو می گویند :تحلیل روابط قدرت به بررسی نظام تمایزهایی مانند شئونات و
امتیازات سنتی ،مقاصد اعمالکنندگان قدرت و وسایل آن(از جمله زبان) ،نهادمندي
اجتماعی و درجات متفاوت عقالنیشدن در جامعه وابسته است(رک.دریفوس و رابینو،
)362-358 :1378؛ بهعبارتی ،از نظر فوکو ،روابطِ زیر تأثیر قدرت ،همچون سانسور و
خودسانسوري ،همواره پدیدهاي ساده ،همچون دستوري از باال به پایین نیست؛ بلکه چنان
پیچیده است که کشف تمامی عناصر ساختار این رفتارها عمالً ممکن نیست .مروري بر
مفهوم «پاناپتیکونیسم»(سراسربینی) ابعاد این پیچیدگی را روشنتر میسازد.
فوکو در حوزهي تبارشناسی ،زیرساخت اصلی روش «نقد پاناپتیکونیسم» یا «نقد
سراسربینی» را مطرح میکند .وي جامعهي تمدنزدهي قرن بیستم را به زندانی تشبیه میکند
که در آن پروژکتور نگهبان ،دائم بر چشم زندانی تابیده؛ بنابراین زندانی هرلحظه ممکن است
زیر نظارت باشد یا نباشد .اما اگر هم نگهبان ساعتی به خواب رود ،زندانی بهواسطهي نور
شدیدي که بر چشمانش میتابد ،جرأت الزم براي تجربهي زندگی خصوصی ،بهمعناي واقعی
را ندارد .فوکو نشان میدهد که فرد ،در جریان تاریخ و موقعیت اجتماعیاش ،چگونه در بطن
ت مراقبتی ،پرورش مییابد« .پان اُپتیکن» استعاره از دنیاي مدرن و هر فرد جامعه،
نوعی قدر ِ
بهمثابهي یک زندانی است که هرلحظه از زندگیاش زیر مشاهده و مطالعه است( .رک .فوکو،
1387الف )246-238 :منتقدي که با توجه به این نظریه اثر ادبی را بررسی میکند ،در پی
کشف مسائل چنین زندان بزرگی است که «جامعه» نام دارد و کنشها و واکنشهاي نگهبان
(شرایط و موقعیت) ،زندانی(شاعر و نویسنده) ،تاثیرات حاصل از تحمل زندان (سانسور) و...
را در اثر بررسی مینماید و به دنبال کشف تاثیرات زندگی مدرنی است که به زندان تبدیل
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شده است( .رک .نصرتی )183-179 :1391،همهي آنچه در ادامه بررسی میشود ،جنبهاي از
پاناپتیکونیسم ادبی است ،با این خصلت که از خودانتقادي براي کشف خودسانسوري بهره
گرفته میشود .اما پیش از آن ،الزم است انواع سانسور و خودسانسوري و روشهاي
نویسندگان براي مقابله با آن مرور شود.
 .2.2انواع سانسور و مواجهه با آن
یورگن هابرماس ،ارنستو الکالو و شنتال موفه با استفاده از مفهوم «مفصلبندي» بهعنوان
کنشی میان مفاهیم ،نمادها ،رفتارها و ...از رابطهاي سخن میگویند که موجب دگرگونی
و استحاله ،حذف و بازآفرینی هویت اولیهي «متن» میشود .ازاینرو ،هویت گفتمانها
تابع رابطهاي است که از طریق مفصلبندي میان عناصر گوناگون بهوجود آمده است
( )Laclau & Mouffe, 2002: 140-141این همان تأکید بر پیچیدگی روابط قدرت و
گفتمان است ،ولی معرف انواع سانسور نیز هست که پس از واشکافی بطن سخن ،به انواع
ک و اصالح» (حذف
«حذف و امحاء»(مثل :دستور سکوت ،کتابسوزي ،تأخیر در نشر) یا «ح ّ
یا تغییر از سطح واژه گرفته تا جمله و کالم) میرسد( .رک .محسنیانراد)7 :1371 ،
از سویی ،محققان با بسط «رابطهي قدرت و زبان» از دیدگاه پیر بوردیو ،میدانهاي
زبانی عمدهاي را که در ارتباط تنگاتنگ با بازار زبانی واحد و شامل میدانهاي اجتماعی،
قدرت ،فکري ،فرهنگی ،و دینی است ،تشخیص دادهاند و دو راهکار ممکن در مقابله با
مسئلهي سانسور و خودسانسوري یافتهاند« :پذیرش زبان استاندارد بهعنوان سرمایهي
زبانی مشروع و سپس ،پذیرفتن اشکال گوناگون انقیاد از دوکسا و خودسانسوري گرفته
تا سانسور و سرکوب علنی .دیگر ،عدم پذیرش گفتمان و زبان حاکم و درنتیجه ،ارائهي
دگرباوري،نوکیشی ،در مقابل راستباوري ،کهنکیشی(».ربّانیخوراسگانی و خوشآمدي،
 )160-158 :1388برداشت از نگرش بوردیو در باب توانش زبانی ،در درک آن بهمنزلهي
یک قاعدهي ادارهکننده نیست؛ بلکه برونداد بداههپردازندهاي است از کنش متقابل میان
دو مجموعهي علیت مستقل که در یکسوي آن خصلت زبانی و در دیگرسو ،بازار زبانی
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قرار دارد( .همان )159:وقتی محیط نمیتواند فکر و عقیدهاي را تحمل کند ،شاعر و
نویسنده بهمنظور بیان مطلب و همزمان ،پیشگیري از مشکالت سخن ،خودسانسوري
میکند؛ یعنی« :کلمات و جمالت حسابشده انتخاب میشوند تا فقط عدهي معدودي
که باید پیام را بگیرند ،لطف کالم را دریابند ...سخن خود را در پوشش کنایه و استعاره
پنهان میکند(».پرهام)10-9 :1358،
بنابراین ،اگر شاعر و نویسنده سکوت و تاخیر را نپذیرد ،یا به حذف و امحاء دچار
میشود ،یا بهناچار ،حکّ و اصالح و پوشیدهگویی را درپیشمیگیرد .پوشیدهگویی خود
انواع گوناگونی دارد :گاهی مطلب غیرمستقیم بیان میشود؛ گاهی مطلب مستقیم با نامی
مستعار منتشر میشود؛ گاهی نیز مخفیانه در اختیار خوانندگان خاص قرار میگیرد .در
ادامه ،ضمن تأکید بر «خودسانسوري»(در مقابل سانسور) ،مواضع ادبا دربارهي سانسور
و انواع خودسانسوري بیشتر بررسی میشود.
 .3.2مخالفت و موافقت با خودسانسوری
پیش از این نیز اشارتی شد که در تاریخ غرب ،برخی سانسور را توجیه میکنند و برخی
چون سی.رایت میلز(جامعهشناس امریکایی) بهمقابله با سانسور برمیخیزند .میلز حتی
براي انتشار آثار دیگران(لئون تروتسکی در شوروي) تالش کرد( .رک.ریتزر)88 :1380،
اما از سویی موافقان سانسور و از دیگرسو سانسورچیان بودهاند که موجب دوام این
پدیده شدهاند؛ پدیدهاي که بهگفتهي احمد شاملو(در ارتباط با مقالهي ضدسانسوري کلود
روآ) در شرق و غرب دنیا وجوه مشترک فراوانی دارد :سانسور براي سانسورچی روسی
و یونانی معنایی واحد دارد« :قیچی»(.رک.عسکريپاشایی،1378،ج)682-681 :2
سانسور در تاریخ فرهنگی ایران نیز موافقانی میان ادبا داشته و گاه راي ایشان ،در کالمشان
ال خرمشاهی میگوید حتی با فقدان سانسور ،نویسندگان یا دبیران
ظاهر شده است .مث ً
نشریات با احترام به «حقوق عمومی و مصالح ملی و اخالق و عفت همگانی» ،طبیعت ًا
بهوسیلهي خودسانسوري مانع از چالشهاي شدید میان خود و مخاطبان و مسئوالن خواهند
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شد(».خرمشاهی )54-53 :1374،او خودسانسوري را در فرهیختگان ،امري نهادینه در عمق
شخصیت و تربیت ایشان و اساس اخالق عملی میداند که چون به توصیهي دیگران نیست،
بلکه زادهي اجتماع خاموش ،اخالقگرا و مصلحتاندیش است ،پس منع و محظور ذهنی
پیش نمیآورد و زیانش کمتر از منافع آن است( .همان )56-55:در مقابل ،برخی هم میگویند
در فقدان سانسور ،خودسانسوري آنچنانکه ضرورت فرهنگی ،اعتقادي و سیاسی یک جامعه
است ،رعایت نخواهد شد؛ بلکه برخی طغیان خواهند کرد (رک.زادهوش )42 :1385،دیگري
باور دارد« :وقتی جامعهاي با پیشینهي مستم ّر بهکارگیري سانسور رسمی ...وارد عصر عدم
حضور واحدهاي رسمی سـانسور میشود ،تحت تأثیر چندعامل ،با طیفی مواجه میشود که
در یکسوي آن ،خود سانسوري و در سوي دیگر ،فحّاشی است که نوعی سوءاستفاده از
عصر عدم سانسور است( ».محسنیانراد)9 :1371 ،
باري ،تناقض میان ادعا و عمل ادبا در مواجهه با امر سانسور ناممکن نیست .شاملو
شعري دربارهي اعدام یک فعال سیاسی(وارتان ساالخیان) نوشته و بارها از «سخننگفتن»
و «اعتراضنکردن»هاي وارتان(یا «نازلی» که نوعی استتار و خودسانسوري دربارهي
«وارتان» است) ،حرف زده که با توجه به اظهارِنظرهاي شاملو دربارهي عنوان و نیت
مؤلف این شعر(رک.عسکريپاشایی،1378،ج ،)612 :2سخننگفتنهاي وارتان میتواند
تأویلی از دعوت به تقیه و خودسانسوري اندیشه ،در مواقع خطرناک باشد« :نازلی سخن
نگفت سرافراز /دندانِ خشم بر جگرِ خسته بست و رفت(». ...شاملو،1365،ج )115 :1اما
این مطلب بهمعناي دفاع مطلق شاملو از خودسانسوري نیست .هم او در پاسخ به اینکه
«آیا اصو ًال لحظاتی وجود دارد که سانسور و تحدید آزاديها توجیهپذیر باشد؟» میگوید:
«بهطور مطلق و یکقلم :نه! هیچ لحظهاي وجود ندارد که بهسانسور و تحدید آزادي
اجازهي حیات بدهد(».عسکريپاشایی،1378،ج )862 :2اما شواهد متعددي در اختیار
است که نشان میدهد همین شاعر که مقتدرانه با سانسور و خودسانسوري مخالت میکند،
بهخودسانسوري دچار شده است( .همان 856:و  )868-867ولی بدنهي اصلی و
گستردهي اهلقلم الاقل در مقام ادعا ،صراحتاً با هرگونه سانسور و خودسانسوري مخالفت
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میکنند(.رک.عیاري )61-58 :1385،گاهی هم ایشان با درجهي تصریح متفاوت و حتی با
بیان کنایی و استعاري ،مخالفت خود را ابراز میدارند؛ مانند بزرگ علوي در مقدمهي رمان
پنجاه و سه نفر(علوي،1357،ج )4 :1و ملکالشعراي بهار در ابیاتی مثل این:
بر آنم که شعـــرم نگوید دروغ

وگر چند گویـــد سـخن در قـفا
(بهار،1380،ج)399 :1

از منظر خوانش خودمنتقدانه بیت گفتهشده چنین تأویل میشود که شاعر مزبور،
مدعی سرایش شعر واقعگرا ،بلکه واقعنگر است( .نصرتی و جاللیپندري-1275 :1396،
 ) 1276با وجود این ،در مصراع دوم ،عبارت «سخن در قفاگفتن» به برخی موارد محدود
خودسانسوري اشاره دارد.
 .4.2خودانگيختگی یا دگرانگيختگی خودسانسوری
همانطورکه در مطالعهي انواع نقد خویشتن در حوزهي ادبیات ،آنها را مبتنیبر انگیزهاي
که پدیدآور را به نقد خود وامیدارد ،به دو گروه تقسیم کردهایم(همان ،)1268-1267:در
اینجا نیز میتوان خودسانسوري(بهمنزله ي نوعی خودانتقادي) را که در آن شاعر یا
نویسنده ،ضمن نقد عملی آثار خویش ،در آنها «حکّ و اصالح» ،یا «حذف و امحاء»
انجام می دهد ،خودانگیخته یا دگرانگیخته دانست؛ یعنی یا عامل بیرونی(مثل دستور
مستقیم از ناحیه ي «قدرت») موجب آن است ،یا خودسانسوري تصمیم خود پدیدآور
است .باوجوداین ،بهنظرمیرسد هیچ شاعر یا نویسندهاي بدون وجود عامل بیرونی(اعم
از سیاسی یا غیرسیاسی که عموماً با تهدید نیز همراه است) ،حاضر به خودسانسوري
نمیشود و این جلوهي «اقتدار» حاکم بر جامعه است.
گاهی اساس ًا انگیزهي خودسانسوري از سوي نهادهاي حاکمیتی تأمین نمیشود ،بلکه
ال باعث میشود که مؤسسهي انتشاراتی
ضوابط یا ج ّو حاکم بر جامعه ،عامل آن است و مث ً
اثر را تغییر دهد ،یا ادیب را به انجام آن وادارد .در غیراینصورت ،از انتشار اثر معذور خواهد
بود .از منظر آراي فوکو ،این مظهر اقتدار(در مقایسه با قدرت) است .در چنین مواردي ،اگرچه
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ک و اصالح ،خود به اثر خویش صدمه میزند ،اما
شاعر یا نویسنده با حذف و امحاء ،یا ح ّ
از اینکار ناگزیر است .شاملو در پاسخ نامهاي به عسکريپاشایی مینویسد« :در باب دشنه در
دیس ...مرقوم فرمودهاي که هشتسطر آخر صفحهي سیوسه و ششسطر اول صفحهي
چهل را دستور فرمودهاند که «ختنه شود» تیغشان تیز است و میتوانند! ...کاري که میتوانیم
(بکنیم) این است که جایشرا اگر نقطهچین قبول نکنند ،الاقل سفید بگذاریم که عاقالن بدانند
برآن ،چه رفته است(».عسکريپاشایی ،1378 ،ج )856 :2نقطهچین میتواند مظهر خودانتقادي
عملی پدیدآور باشد .شاملو ضمن خودسانسوري اجباري ،با گذاشتن چندنقطه ،گویا
میخواهد به مخاطب بگوید :من بهجاي نقطهچینها کلماتی گذاشته بودم که شما نمیتوانید
ال آن را بخوانید ،اما بعدها آن را به شما خواهمگفت .استفاده از کنایهي «ختنهکردن» بهجاي
فع ً
«دستور خودسانسوري» ،جنبهي ظریفی از «خودسانسوري در خودسانسوري» است .یعنی
گاهی حتی سخن از سانسور و خودسانسوري آثار نیز در پرده بیان و دچار خودسانسوري
مجدد میشود .مثال دیگر این پدیده ،در سخنان اخوانثالث مالحظه میشود که در باب برخی
آثار ممنوعاالنتشارش که خود از چاپ آنها و مواجهه با مشکلهاي مربوط به آن پرهیز کرده،
از اصطالح «آنها که در حبس هستند» استفاده میکند(.رک.حریري)15 :1368،
همانگونه که فوکو ،دریفوس ،رابینیو و برخی دیگر پژوهشگران غرب تأکید کردهاند،
تأثیر قدرت و اقتدار بر متن ،الیههاي چندگانه و بافت پیچیدهاي دارد؛ مثل موقعی که
خودِ مسئلهي سانسور دچار خودسانسوري مضاعف میشود .بااینحال ،سالمون و ریس
معتقدند که تشخیص وقوع پدیدهي خودسانسوري ،بسیار دشوارتر از سانسور دولتی
است؛ زیرا انکار خودسانسوري توسط ادیب ،و بالعکس ،ادعاي داشتن شجاعت در بیان،
امري طبیعی است(.رک.سالومون و ریس )228-229 :1382،سی.رایت میلز از چنین
رفتاري با عبارت «مشرَب محافظهکاري» یاد میکند و آن را راهی براي دفاع از رفتار
منطقی میداند( .رک.میلز )426 :1388 ،بهخاطر چنین پیچیدگیهایی ،هرگونه ابزاري که
بتواند محققان را در شناخت پدیدهي خودسانسوري یاري دهد ،ارزشمند خواهد بود.
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 .3تحليل دادهها
در ادامه تالش خواهدشد با استفاده از نظریات نقد هنر خویشتن ،عالوهبر مسائلی که از
پیش در باب سانسور و خودسانسوري بررسی شده ،جلوههاي مختلف این پدیده در
ادبیات ،مطالعه و دستهبندي شود.
 .1.3خودسانسوری و نام مستعار
زیر تأثیر «اقتدار» ،شعرا و نویسندگان براي پرهیز از عواقب سوء احتمالی حاصل از نشر
یک اثر حساس ،گاهی ترجیح میدهند ،از منافع و فواید مادي و معنوي نوشتهي خویش
بگذرند و آن را با «اسم مستعار»(رک.دهخدا ،1377،ج )20824 :13منتشر کنند .استفاده
از این روش ،درواقع ،خودسانسوري در باب نام مؤلف اثر است .علیاکبر دهخدا ،در
کتاب چرند و پرند اسمهاي مستعاري همچون دخو ،خرمگس ،سگ حسندله ،غالمگدا...
را براي خویش برگزیده است(.رک.دهخدا )176-4 :1341،البته ترس از عواقب سیاسی،
تنها یکی از دالیل استفاده از نام مستعار است که خود زیرمجموعهي بحث مفصلتري با
عنوان «استتار»( )Camouflageادبی مطرح میشود؛ زیرا استتار نهتنها علتهاي گوناگون
دارد ،بلکه بسته به موقعیتهاي فرهنگی ،جغرافیایی ،سیاسی و ...روشهاي متفاوتی نیز
دارد( .رک.اخوت )47-45 :1387،در این میان ،گاهی پدیدآوران ،در منابع درونمتنی و
برونمتنی ،به تحلیل علتهایی میپردازند که موجب شده ،اثري را با نام اصلی خود
منتشر نسازند .شاملو دربارهي شعرهایی که پیشتر با مواضع سیاسی سروده ،گفته که
آنها را با نام مستعارِ «الف.صبح» در مجله منتشر کرده است( .رک .عسکريپاشایی،
 ،1378ج )614-613 :2اینگونه خودانتقادي متوجه امر خودسانسوري است و گاهی در
منابع درونمتنی ظهور مییابد .مثالً هوشنگ مراديکرمانی بهعنوان شخصیت اصلی
خویشداستانِ شما که غریبه نیستید با نام «هوشو» ،میگوید زمانی نویسندهي رادیو بوده،
بااینحال ،عالوهبر سانسورهاي مستقیم متنی ،نمایشنامههاي رادیویی او به نامهاي مستعار
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یا فاقد اسم نویسنده اجرا میشدند(.رک.مراديکرمانی )319 :1386،توجه داشته باشیم که
این خودانتقادي ،در متن خویشداستان مراديکرمانی ظاهر شده است.
گاهی سخن از خودسانسوري با موضوع اسم مستعار ،در هالهاي از زمینههاي سیاسی
و غیرسیاسی قرارمیگیرد .مثالً باباچاهی که در دوران نوجوانی ،مثل هر شاعري که دوست
دارد طعم معروفشدن را بچشد ،به چاپ شعر در مجلهها عالقهي فراوانی داشته ،ولی
مجلههایی که او میتوانسته شعري براي آنها بفرستد ،گرایش سیاسی داشتند و او نیز با
سرودن این شعرها «احساس روشنفکرمآبی» میکرده؛ درنتیجه شعرهایش را با نام مستعار
«ع.فریاد» منتشر میکرده است .بهگفتهي باباچاهی ،وي از پنهانکردن نام اصلیاش دو
هدف داشته :حفاظت خویش از آسیبهاي محتمل سرایش شعر سیاسی و تقلید از بزرگان
شعر که نامی مستعار داشتند(.رک.ساداتمدنی )45 :1384،اینعلت اخیر ،از جنبهي
روانشناختی نیز ارزش بررسی دارد؛ بنابراین ،باید توجه داشت هر خودسانسوري،
خصوصاً دربارهي اسم پدیدآور ،الزاماً سیاسی نیست؛ بلکه میتواند زمینهي دیگر ،ازجمله،
زمینهي اجتماعی داشته باشد .طبق اظهارات باباچاهی ،مقابلهاي میان او و یکی از استادان
دانشگاهیاش با نام «استاد پوران» ایجاد میشود و او نقدي بر سبکشناسی استاد مینویسد
و ضعف تألیفش را نشان میدهد ،اما جانب احتیاط را از دست نداده و مطلب انتقادي را
با نام مستعار «ع.منصور» در مجله چاپ میکند .بعدها در باب دلیل این رفتار میگوید:
فقط «میخواستم استاد مرا نشناسد!»(همان )62:نمونهي دیگر پاناپتیکونیسم غیرسیاسی
به مسائل عاشقانه که زیرمجموعهي مطالعههاي اجتماعی خودانتقادي است(رک.نصرتی
و جاللیپندري ،)1277 :1396،مربوط میشود .بهعنوان شاهد ،همین شاعر مزبور ،اشعار
عاشقانهاي سروده ،اما براي چاپ آنها در روزنامه ،از درج نام اصلی خود پرهیز میکند.
وي در توجیه این رفتار میافزاید« :سربسته بگویم :گاه افشاي پارهاي احساسات ،یا بیان
اینگونه گرایشهاي عاطفی براي بعضیها غیرقابلفهم است .فرضاً اگر جامعه بهفردي
شوریده سر همچون یک گناهکار نگاه کند ،تو هم اگر به این مورد مشخص مبتال باشی،
حتماً گناهکار و مطرود محسوب خواهیشد(».ساداتمدنی )69 :1384،وي در جاي
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دیگر ،یکی از ماجراهاي ناگفتنی عشقش را که به زبان شعر و به قول خودش« :با
پردهپوشی از جامعه» سروده ،معرفی کرده است(.رک.باباچاهی )9 :1346،در اینجا ،زبان
غیرمستقیم شعر ،در کنار نام مستعار ،ابزارهاي خودسانسوري او را شکل دادهاند.
 .2.3خودسانسوری و عنوان اثر
عنوان هر اثر ،شناسنامه ي آن است و هویت شعر و داستان را تا حدي آشکار میسازد.
گزینش عنوان در شرایط مختلف یکسان نیست .گاهی شعر یا داستانی که بهصورت
بالقوه ،امکان تأویلهاي متفاوت را فراهم میآورد ،با نامی که بهخود میگیرد ،تنها یک
تأویل بالفعل خواهد داشت؛ بنابراین ،در شرایطی که پدیدآور ادبی زیر تأثیر «نیروي
مقتدرانهي سراسربینی» است ،عنوانی متفاوت از شرایط آزادي خواهدگزید .مثالً در اثناي
مبارزههاي سیاسی سال 1332ش .و فعالیتهاي حزب توده ،شاملو بازداشت و در زندان
با یک مبارز سیاسی(وارتان) و مقاومتهاي او آشنا میشود و شعري را با عنوان «مرگ
نازلی» براي وي میسراید .شاملو در باب این شعر میگوید« :وارتان ساالخیان پس از
کودتاي 28مرداد  1332گرفتار شد ...در شکنجههاي طوالنی لبازلب وانکرد ...شعر،
نخست «مرگ نازلی» نام گرفت تا از سدّ سانسور بگذرد .این عنوان ،شعر را بهتمامی
«وارتان»ها تعمیم داد و از صورت حماسهي یک مبارزِ بهخصوص درآورد(».عسکري-
پاشایی،1378 ،ج )612 :2در اینجا ،شاعر خودانتقادي عملی(بهروش حکّ و اصالح)
کرده و به جاي «مرگ وارتان» از «مرگ نازلی» براي نام شعرش بهره برده است .او خود
دو دلیل را براي این امر ذکر میکند :عبور از سانسور و افزایش دامنهي موضوع از یک
مبارز به همهي مبارزان سیاسی .همچنین ،هم او در مقدمهي شعري با نام «ساعت اعدام»
که در مجموعه ي «هواي تازه» آمده ،گفته است« :در(باب) اعدام سرهنگ سیامک که با
نُه تن دیگر از نخستین گروه سازمان نظامی اعدام شدند ،این شعر ابتدا با عنوان «در لحظه»
چاپ شد(».همان،ج )163 :1دربارهي عنوان این شعر و تغییر چندبارهي آن ،پژوهشگران
نظرهاي مختلفی ارائه کردهاند(همان،ج)167 :2
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 .3.3خودسانسوری و تاریخ اثر
گاهی نویسندگان ،و بهویژه شعرا می توانند با درج تاریخی گمراهکننده ،اثري را از سد
سانسور بگذرانند ،یا خود را از خطرهاي احتمالی حاصل از سرایش یک شعر مربوط به
وقایع روز ،محفوظ بدارند .این نیز درواقع نوعی خودسانسوري است؛ زیرا شاعر ،تعمداً،
در تاریخچهي شعر و بهتبع ،در باب موضوع و مخاطب درونی آن حکّ و اصالح میکند.
تغییر تاریخ سرایش شعري که مربوط به مسائل یک واقعهي معاصر است ،به تاریخی
ال شاملو ضمن خودانتقادي
پیش از آن ،میتواند بهنوعی مصونیت شاعر را تضمین کند .مث ً
مستقیم ،عالوه بر کشف نیت مؤلف ،از زیرکی خویش در امر خودسانسوري و مشکوک
شدن بازرس مربوط ،پرده برداشته است .این یادداشت ،درواقع پینوشت اول شاملو براي
«نامه»(شعري از مجموعهي هواي تازه) است« :این نامهي منظوم را بهسا ِل 1333از زندا ِن
قصر براي پدرَم فرستادم ...در چاپهاي پیشینِ کتاب ،براي گریز از سانسور ،تاریخِ این
مثالً قصیده یا حبسیّه را «سا ِل  1323در زندانِ متّفقین» قید کردم و نکتهي بسیار مضحک
این بود که چون نخستین چاپِ آن در «شکفتن در مِه» سا ِل  ،1349بهادارهي سانسور
تسلیم شد ،بررسِیِ کتاب دربارهي این شعر یادداشتی به این مضمون به ادارهي خود
نوشت که« :گرچه تاریخِ این شعر مربوط بهحدودِ27سال پیش است ،از فحواي آن چنین
برمیآید که بهحوادثِ سا ِل-1332کودتاي شاه -اشاره میکند» سپس شاملو خود شرح
چگونگی حکّ و اصالح سیاسی شعرش را ذکر میکند .شعر در اصل چنین است:
بدانزمان که بهگیالن بهخاکوخون غلتند

بـه پـایمـردي یـارانِ مـن بـه زنـدان در

ت
شرح حکّ و اصالح«« :بدان زمان که ،»...این بیت در چاپهاي پیشین بهصور ِ
نقطهچین آمده و اشاره به آن فاجعهاي است که همان سال در زندانِ رشت اتّفاقافتاد:
افرادِ پلیس زندانیانِ سیاسی را در داخلِ اتاقها به مسلسل بستند و بسیاري را
کُشتند(».شاملو،1365 ،ج )1152-1151 :2بهعبارتی ،پدیدآور به تبع خودسانسورياي که
در باب تاریخ سرایش شع ر انجام داده ،ناچار شده حکّ و اصالحاتی در متن نیز انجام
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بدهد تا همخوانی تاریخ و مضمون تا حدودي برقرار شود و بعدها از همهي آنچه رخ
داده ،پرده برداشته است.
 .4.3خودسانسوری و گزینش اشعار
در ادبیات ،خودسانسوري و خصوصاً سراسربینی ،به شیوههاي مختلف وارد عمل میشود؛
چنانکه گاهی بر امر گزینشهاي پدیدآور از میان آثار ادبی خویش(براي انتشار) تأثیر
میگذارد .در مصاحبهاي ،شاملو در شعرهاي جدیدش ،متهم به «لغتسازي» و
«ترکیبسازي» و خالیبودن از جوهر شعري میشود و همین «انگیزهي بیرونی» شاملو را
به خودانتقادي وامیدارد تا مبتنیبر «دانش افزودهي منتقد اولیه»(نسبت به هر منتقد
ثانویه اي) از مسائل و روابط فرامتنی آثار خویش(رک.نصرتی )2190 :1393،پرده بردارد
که افشاي پشتِپردهي برخی گزینشهاي شعرياش را دربردارد« :البد شعري که بتواند
در مطبوعات این ایام چاپ شود ،ناگزیر ،حدّ یقفی دارد ...منظورتان اکثر شعرهایی است
که در کیهان چاپ شده ،چون آنها نههمهي شعرهاي اخیر من است ...البد میدانید که
«سانسور» و «سانسور سرخودِ مطبوعات» ،فقط شعرهایی را مجوز چاپ میدهد که قدرت
انفجاري نداشته باشد ...چهبسیار آثار شاعر مورد نظر در این مدت در حدي از انفجار
بوده که امکان چاپ نداشته و اگر شاعري نوشتههاي نسبتاً آرامترش را بهنوعی ارائه کند،
بیدرنگ ،مورد قضاوتهایی از نوع فروکشکردن و «از شور و حال افتادن» و امثال آن
قرارمیگیرد(». ...عسکريپاشایی ،1378،ج )733-732 :2آنچه از سخنان شاملو میتوان
فهمید ،نوعی خودسانسوري است که شاعر در گزینش اشعار براي انتشار بهکارگرفته
است؛ یعنی شاملو شعرهایی را که میداند از صافی نظارت نخواهد گذشت ،کنار گذاشته
و اشعاري را براي مطبوعات فرستاده که احتمال انتشار آنها بیشتر بوده است .این رفتار
زیر تأثیر مستقیم «اقتدار» و «سراسربینی» است .در اینجا« ،پروژکتور نگهبان» ،وجود هیأت
نظارت در یک روزنامهي خاص و شاعر همان «زندانی» است که بیخبر از اینکه آیا
قدرت نظارتی ،بر اشعاري که او از میان آثارش حذف کرده ،اعمال «قدرت» میکند یا
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خیر ،بهدستخویش آنها را از گردونهي انتشار خارج کرده است .ازسویی ،این
گزینش هاي شاعر ،موجب شده تا آثاري در اختیار خوانندگان حرفهاي قرار گیرد که
ایشان را راضی نمیکند .تأثیر این رفتار ،در اعتراض مصاحبهکننده آشکار شده است.
 .5.3خودسانسوری و ساختار اثر
گاهی خودسانسوري باعث میشود کل ساختار اثر دچار حکّ و اصالح یا حذف و امحاء
شود .به سخنان سیمین دانشور دربارهي تأثیر پدیدهي سانسور و خودسانسوري اجباري
براي عبور از موانع انتشار از این منظر میتوان دقت کرد« :اشکال عمدهي سووشون این
است که شصتصفحه از کتاب سانسور شد و با توقیف این صفحات ،مجبور شدم
تغییراتی در کتاب بدهم .به نظر خود من ،کتاب قدري پراکنده میآید .پراکندگی تقصیر
من نیست .به علت سانسور است .حاال هم دیگر نمیشود ،نسخهي اولی را چاپ کرد؛
چون هم من داستان را تغییر دادهام و هم داستان دوازده یا سیزدهبار تجدید چاپ شده».
(دهباشی ) 1005 :1383،در اینجا نیز شاهدیم که مؤلف بر نقصانی که اثر با آن مواجه
شده ،تأکید میکند .بااینحال ،سانسور موجب خودسانسوريهایی هم شده؛ زیرا اثر
میبایست تا حد امکان یکدست میشد(هرچند نهایتاً هم چنین نشد) .همچنین ،دانشور
از این موضوع میگوید که حتی پس از برطرفشدن موانع ،دیگر امکان ارائهي اثر ،با
ساختار اصلی آن ،وجود نداشته است.
 .6.3خودسانسوری و زبان اثر
شیوهي دیگر تأثیر سراسربینی که موجب خودسانسوري میشود ،تغییرات اجباري در «زبان
ال به زبانی غریبه و کممخاطب مثل «اسپرانتو» متمسک
اثر» است .منظور آن نیست که شاعر مث ً
ضغرض از سرایش شعر و نوشتن داستان رخ میدهد؛
ال نق ِ
شود؛ زیرا با چنینکاري عم ً
هرچند که در تاریخ ادبیات جهان ،زبانی مثل اسپرانتو هم گاهی ابزار عبور از سانسور بوده
است(.رک.شمسحکیمی )60-10 :1380،بلکه منظور آن است که پدیدآور ادبی ،مطلب را
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بهنحوي بیان کند که از صافیها بگذرد ،عواقب سوئی ایجاد نکند و درعینحال آن را بهدست
و درک مخاطب برساند؛ زیرا در مطالعهي جامعهشناختی زبان« ،فهمپذیري» جزو شروط
اصلی است(.رک.ترادگیل )20 :1376،نمونه :مصاحبهکنندهاي با شاهدآوردن از شعر «قیلولهي
دیو» ،از شاملو میپرسد« :چرا از صراحت فرار کردهاید؟» شاملو میگوید« :روشن است! چون
اینها شعرهایی بوده که توانستهاند از صافیهایی ،که میدانید منظورم چه هست ،بگذرند...
یعنی حداکثر شعري بوده که میشد چاپ کرد( ».عسکري پاشایی،1378،ج )736 :2در اینجا
پدیدآور ادبی از رازي پرده برداشته که دادههاي آن(مبتنیبر «دانش مضاعف منتقد اولیه از
روابط فرامتنی») فقط در اختیار خود او بوده است؛ یعنی شاملو در شعر «قیلولهي دیو» آگاهانه،
براي گریز از سانسور ،طرز بیان را با توجه به روابط فرامتنی حاکم بر اثر ،از جنس بیانات
بهشدت کنایی و استعاري انتخاب کرده است.
از سویی ،همانطورکه شاعري از نقطهچین(عوض کلمات) بهعنوان زبان خودانتقادي
نسبت به شعر لطمهدیدهاش بهره میبرد(همان ،)856:ادبا همواره در پی راهی براي عبور
از سد سانسور بودهاند ،اما اغلب به خودسانسوري رسیدهاند .شاملو میگوید« :شعر 25
سال گذشته ناگزیر بوده براي حفظ موجودیتش به زبانی دست یابد که نیمگز سانسور
قادر بهاندازهگیري اش نباشد .شاید براي بسیاري از شاعران آن دوره ،پیداکردن یک زبان
دیگر ،امري باشد در حد محال .تجربهي بسیار وحشتناکی است که خودم با آن مواجه
شدهام و باید اعتراف کنم که نتوانستهام از پساش برآیم .سهسال پیش که از ایران رفتم،
با پشتسرگذاشتن فشار سانسور ،به فکر زبان دیگري افتادم .زبانی که موشوگربه
بازيکردن با سانسورچی در شکلگیري آن مشارکتی نداشته باشد .نتیجهي کار سخت
غمانگیز بود :یکسره از نوشتن باز ماندم!»(همان )868-867:باید توجه داشت که اینجا
درواقع ،تغییر زبان ،اگرچه ابزار عبور از سانسور بوده ،اما بههرحال موجب خودسانسوري
شده؛ زیرا طبیعتاً در این تغییرهاي اجباري تحمیلشده بر متن ،مطلب از دسترس
مخاطب(یا حداقل قشر عامتر مخاطبان) خارج میشود .نمونهي این پدیده ،در ضمن
مصاحبهاي از علی باباچاهی مالحظه میشود که میگوید از زبان شعر کودک براي
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دورزدن سد سانسور بهره برده تا در دهههاي چهل تا پنجاه در حکومت پهلوي ،بتواند
مطلبی را حول محور براندازي مطرح کند( .رک.ساداتمدنی )167 :1384،در کنار زبان
کودکان و آثار به ظاهر کودکانه که ستر مستوري مطلب سیاسی و روشی براي عبور از
سانسور می تواند باشد ،زبان عامه(فولکلور) نیز کارایی دارد .در این باب ،شعري از
علیاکبر دهخدا با عنوان «رؤسا و ملت» گویا است:
خاکبهسرم بچه بههوش آمده

بخواب ننه یکـسر دوگوش آمده
(جانزاده)179 :1362،

مفاهیمی مثل اختناق و ترس حاکم بر جامعه ،فقر و گرسنگی مردم ،قناعت اجباري
مردم به خاطر مبارزه با مرگ و نیستی بر اثر تهیدستی و امیدواري به آیندهاي نهچندان
روشن ،نداشتن خانه و سرپناه مناسب و وسایل گرمایش و سرمایش در حد ضرورت،
ضعف و بیماري مردم بر اثر گرسنگی و نهایتاً مرگی ناگزیر که همهوهمه محصول ناتوانی
حاکمان از تأمین معاش حداقلی براي تودههاي مردم است ،ازجمله مطالبی است که
علیاکبر دهخدا با این شعر عامیانه بیان میکند .حالآنکه مسلم ًا بیان صریح همین مطالب
با «زبان معیار» تبعات سیاسی-اجتماعی براي شاعر میداشت.
دهخدا ،عالوهبر شعر فولکلور ،از زبان طنز در نثر بهره میبرد تا مطالبی را که نمیتوان،

یا بهسختی میتوان بهصراحت و با زبان جدي مطرح کرد ،بیان کند .در این میان چرند و
پرند اثر شاخص دهخدا است .نمونهاي از این اثر با عنوان «اخبار شهر» که با
روزنامهنگاربودن دهخدا هم بیارتباط نیست و خود در قالب شخصیت «سگ حسندله»
در آن حضور دارد ،چنین است...« :حضرت واال حرصش درآمد ،شما الحمدهلل میدانید
که آدم وقتی حرصش دربیاید دیگر دنیا پیش چشمش تیره و تار میشود ،خاصه وقتی
که از رجال بزرگ مملکت باشد ،که دیگر آن وقت قلم مرفوع است .براي اینکه رجال
بزرگ وقتی حرصشان درآمد حق دارند هر کار بکنند(». ...دهخدا )39-37 :1341،در این
یادداشت ،زبان طنز پوششی براي خودسانسوري است که بهخوبی ،مفاهیمی مثل
زورگویی قدرتمداران که حتی به اسب خویش و خدمتگزاران خود رحم نمیکنند،
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دوستی سگ حسندله با بزرگان و طبیعتاً ،قریب بهواقعبودن اخبار او ،فراوانی قتل بهخاطر
نفسانیات (مثالً عصبانیت شخصی) و نهایتاً امید به انتقام تودهها را در خود گنجانده است.
همچنین ،خطاب «رفیق» نشانهاي پنهانی است که دهخدا از موضع خود نسبت به
تودهايها میدهد .البته باید به یاد داشت که بهرغم تغییر زبان شعر و داستان و استفاده از
شیوههاي بیانی خاص ،مثل بهکارگیري زبان عامه ،حداقل مخاطبان ویژه ،همچنان زیر
تأثیر مستقیم اثر قرارخواهندداشت .شاهد بارز آن« ،الالیی» شاملوست که نزد زندانیان
بیست وهشت مرداد ،مانند سرود مقاومت رایج و بر زبانها جاري بوده است( .رک.نوح،
)399-400 :1392
در مقایسه با نثر ،زبان شعر خود میتواند به منزلهي «استتار» بهکاررود و گاهی
خودانتقادي در مقدمهي آثار(خصوصاً) شعر ،آشکارکنندهي نیت مؤلف یا فضایی است
که شاعر زیر تأثیر آن ،شعرش را سروده است .مهدي حمیديشیرازي در مقدمهي شعري
با عنوان «آهنگ زندان» از انگیزهي سیاسی سرایش شعري که مربوط به فرار یک سرباز
از سربازخانه و نهایتاً اعدام اوست ،سخن گفته است(رک.حمیديشیرازي)323 :1333،
وي سپس شعر «آهنگ زندان» را آورده است:
کیستم مرغ زبونی که پري نیست مرا

زیر بام فلکی رهگـذري نیسـت مرا
(همان)

وي در مقدمهي این اثر ،نیت سیاسی خود را از آن شعر تشریح کرده است .بااینحال،
شعر با زبانی عاشقانه -عارفانه که پوششی بر فحواي آن بوده ،سروده شده ،بهنحوي که
جز با افشاي نیت مؤلف توسط خود او ،پیبردن به بخشی از «علت غایی» که همانا هدف
شاعر از سرایش شعر است ،میسر نمیبود.
 .7.3خودسانسوری و ساميزدات
شیوهي دیگر مقابلهي ادبا براي دورزدن پدیدهي سانسور« ،انتشار زیرزمینی» یا
«سامیزدات» است .به عنوان شاهدي بر خودانتقادي با محوریت سانسور سیاسی و تأثیر
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آن بر اثر و نویسنده و مخاطب ،سخنان ایوان کلیما ،کسی که در دوران خفقان شوروي
سابق ،طعم سانسور را چشیده ،درخورتوجه است .وي ضمن تأیید تأثیر سانسور بر گستره
و نوع مخاطب آثار خویش ،به خودانتقادي اقتصادي( .رک.نصرتی و جاللیپندري:1396،
 )1278در عرصهي خالقیتهاي ادبی میپردازد و میگوید« :سامیزدات نوع بهخصوصی
از خواننده را میپرورد ...آثارمان را در  20_10نسخه چاپ میکردیم و این در حالی بود
که تهیهي یک نسخه ،بهاندازهي چاپ سهکتاب معمولی هزینه برمیداشت» (درساهاکیان،
)208-207 :1394؛ بهعبارتی ،نهتنها از میان «جامعهي خوانشگران بالقوه» ،تنها آن دسته
از «خوانشگران بالفعل» که شجاعت تهیهي کتاب را دارند ،به اثر دست مییابند ،بلکه بهدلیل
همان محدودیتها ،هزینهي انتشار بهطرز نامقبولی افزایش مییابد که این نیز باري مضاعف
بر دوش خواننده است و همچنین ،باعث کاهش کمیّت ایشان میشود؛ زیرا تمام خوانندگان
بالقوهي اثر ،توان تحمل این هزینهي اضافی را ندارند .از جنبهي دیگر ،این کنش ،خالی از
خودسانسوري نیست؛ زیرا شاعر و نویسنده ،هم مجبور به استفاده از نام مستعار است و هم
ناچار است اثرش را از دسترس بخش درخورتوجهی از مخاطبان خارج کند.
 .8.3خودسانسوری و اميد
نکتهي جنبی ،اما مهم پیرامون بسیاري از خودسانسوريها ،بحث «امید» است .شاعر یا
نویسنده ،حکّ و اصالح یا حذف و امحائی بر اثر خویش انجام داده به این امید که روزي
موانع برطرفگردد و بتواند آن را بهصورت کامل و صحیح منتشر سازد .زمان ،عنصري
مؤثر است که بعضی وقتها روي آثار را با پردهاي سیاه میپوشاند و در دورهاي دیگر،
همانها را میدرخشاند .شاهدي از اینگونه خودانتقاديها را میتوان در صحبتهاي
یداله رویایی یافت که معتقد است شعر او و امثال او که در یکدوره ،بهمحاق
ناهمخوانیهاي نگرش سیاسی-ایدئولوژیک رفته و توسط برخی شاعران و منتقدان تخطئه
نیز میشود ،روزي به عرصهي عمومی جامعه بازخواهدآمد(.رک.رویایی )381 :1393،در
این شاهدِ نقد خویشتن ،رویایی ،بهصورتی غیرمستقیم(یا تأویلی) ،مخالفت خود را با
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نگرش غالب که آثار او را زیر تأثیر قراردادهاند ،بیان میکند .با وجود این ،گاهی
خودسانسوري تأثیري غیرقابل برگشت بر سرنوشت اثر میگذارد.
 .9.3خودسانسوری و سرنوشت اثر
پیش از این نیز اشاره کردیم که خودسانسوري موجب شده که اثري حتی پس از رفع شرایط
ن
ال متن اصلی(مت ِ
اضطرار ،باز هم امکان ارائهي مطلوب را نداشته باشد؛ زیرا ممکن است مث ً
پیش از تغییرها) دیگر در اختیار نباشد .این جزو تأثیرهایی است که خودسانسوري بر
سرنوشت نهایی اثر گذاشته است .در شاهدي که از شاملو در دست است ،پاناپتیکونیسم ،به
ک و اصالحات اجباري در آن معطوف است .وي در
تاریخچهي سیاسی شعري و علت ح ّ
مقدمهي شعر مینویسد« :شعر در شبانگاه کشتاري نوشته شد که ارتش در 23تیرماه  1330در
ال در جزوهاي انتشار یافت و بعدها با حذفها و
تهران بهراه انداخت ...این اثر بالفاصله مستق ً
دستکاريهایی که بتواند آن را از قیچی سانسور نظام پلیسی بهدربرد ،در ابتداي مجموعهي
«مرثیههاي خاک» گذاشته شد .حق این بود که اکنون در این مجموعه بهصورت اصلی خود
بهچاپ برسد ،اما متأسفانه آن جزوه بهدست نیامد( ».شاملو،1365،ج )593 :1همانگونه که
هویداست ،خودسانسوري موجب شده که شعر تغییرهایی نامطلوب پیدا کند و حتی بعد از
ال اصل آن ازدسترفته است.
برطرفشدن موانع هم نتوان اصل شعر را منتشر کرد؛ زیرا عم ً
همچنین است دربارهي شعرهایی از «آهنها و احساس و قطعنامه» که بخشی از آثار
حذفشده ،یا آنهایی که با نامهاي مستعار در مجلههاي مختلف چاپ شده بود ،دیگر بهدست
نیامدند( .رک.عسکريپاشایی ،1378 ،ج)614-613 :2
 .10.3خودسانسوری و حبسيات
زندان همواره براي ادبا فرصتی فراهم کرده تا از آن بهعنوان محرکی براي خالقیت ادبی
بهره ببرند« .حبسیات» که با آن ،نام مسعود سعدسلمان میدرخشد ،به این آثار اطالق شده
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است .مطالعهي خودسانسوري در حبسیات ،خود پژوهش مفصل و دقیقی را میطلبد که
از حوصلهي پژوهش حاضر خارج است.
 .4نتيجهگيری
خودسانسوري ،بهعلت مالحظههاي فردي ،اجتماعی ،اعتقادي و سیاسی ،ازجمله تأثیرهاي
سراسربینی ،سانسوري است که توسط خود ادیب صورت میپذیرد .گاهی شاعران و
نویسندگان ،بهصورتهاي درونمتنی و برونمتنی ،به اصل وقوع و نیز چگونگی رخداد
خودسانسوري بر آثار یا شخصیت ادبی خویش پرداختهاند .از پژوهش باال معلوم شد که زمینهها
و علتهاي وقوع خودسانسوري شامل زمینههاي سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اعتقادي و حتی
اقتصادي است .خودسانسوري مخالفان و موافقانی دارد و بهصورت خودانگیخته یا دگرانگیخته
رخ میدهد .سراسربینی (پاناپتیکونیسم) تحلیلی بر خودسانسوري است .علت اصلی
خودسانسوري ترس از عواقب بعدي است و روش انتقادي پاناپتیکونیسم کمک میکند تا
اینگونه تغییرهاي تحمیلشده بر متن آشکار شود .همچنین معلوم شد که شاعران و نویسندگان
اغلب در مسیر عبور از سانسور ،به خودسانسوري دچار میشوند .با توجه به خودانتقاديهاي
ادبا ،انواع تأثیرهاي خودسانسوري بر ادیب و اثر او بهدستآمد :خودسانسوري گاهی باعث
میشود تا پدیدآور نام خویش را سانسور کرده و به نام مستعار روي آورد؛ گاهی بر عنوان اثر
ک و اصالح میکند تا از مشکلهاي بعدي که حاصل از
تأثیر میگذارد و آن را به نحوي ح ّ
ک و اصالح تاریخ تولید اثر نیز میتواند باعث گمراهکردن ممیزان
تأویل متن است ،بکاهد؛ ح ّ
شده و تاحدي خطرها و عقوبتهاي خلق متون حساس را کاهش دهد؛ گزینش اشعاري که
براي چاپ و نشر انتخاب میشوند نیز میتواند جنبهاي از خودسانسوري داشته باشد؛ زیرا
شاعر یا نویسنده متون کمخطرتر را براي این امر برمیگزیند؛ ساختار و زبان شعر و داستان
میتواند زیر تأثیر خودسانسوري دچار تغییر شود و بدینطریق از عواقب انتشار متن حساس
بکاهد؛ انتشار زیرزمینی هم روشی است که باعث میشود تا ادیب خود را از قرارگرفتن در
معرض حملههاي مخالفان آثارش محفوظ بدارد .ازسویی ،بسیاري از خودسانسوريها با این
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امید انجام میشود که در آینده آن اثر بهصورت کامل و سالم در اختیار مخاطب قرار گیرد،
باوجوداین ،گاهی خودسانسوري موجب تغییري نامطلوب بر سرنوشت نهایی اثر میشود،
بهنحوي که دیگر هرگز امکان انتشار مطلوب آن فراهم نگردد.
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