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ماجرا هرگز با کتابهای
سوخته به پایان نمیرسد.
سوزاندن کتابها در گذشته ،نور نگرانکنندهای
بر بحث امروز میاندازد
منتشرشده در بخش فرهنگی روزنامه عصر
"آفتونبالدت" ( )۲در سوئد
چهارشنبه  ۲۷آوریل ( ۲۰۲۲برابر با  ۷اردیبهشتماه )۱۴۰۱

برگردان از سوئدی به فارسی :نادر ثانی
در سال  ،۱۹۸۹گروهی از مسلمانان بریتانیا برای سوزاندن رمان آیات شیطانی
سلللمان رشللدی ( )۳گللرد هللد آمدنللدد سرللداد سرم ا هنویسللان ،ستوننویسللان و
سیاسلتمداران سلوئدی کله در آنزملان از کتابسلوزی بله عنلوان موعلوه مهلد
آزادی بیللان دفللاه کردنللد ،در م ایسلله بللا سرللداد کسللانی کلله اکنللون بللرای حلل
دموکراسیک راسموس پا ودان ( )۴برای سوزاندن قرآن اسلتدلل میکننلد ،کمتلر
بود.
یکی از دلیل ف دان شور و شوق کتاب سوزاندن در آنزمان ممکل اسلت د یللی
سللاریخی بللوده باشللدد کلورت وونگللات ( )۵پللا از آنکلله یکللی از مراکل محلللی
آموزش و پرورش در داکوسای شما ی در سال  ۱۹۷۳اقلدا بله آسلش زدن رملان
او" ،سالخخانه شماره  "۵نمود نوشت" :کتابهلا بلرای انسلانهای آزاد بله دلیلل
خوبی م دس هستند" .او اعافه کرد" :بلر علیله کشلورهایی کله از کتابهلا متن لر
هستند و آنها را میسوزانند بجنگیدد"
وونگات در اینجا به جنگ جهانی دو اشاره میکند ،جنگی که برای او به مثابله
یک اسلیر جنگلی در اردوگلاه کلار نازیهلا ،در کشلتارگاهی کله نلا رملان از آن
گرفته شده و به آسش سوزان کتابها کله نملاد سالشهلای رژیلد هیتللر بلرای ایجلاد
"قلمرو ه اره پاک آریایی" ،فارغ از عناصری "غیرآ مانی" پایان یافتد

در بهللار سللال  ،۱۹۳۳انجم ل نازیسللتی دانشللجویان آ مللان کللارزاری را بللرای
"پاکسللازی" یللا "خا صسللازی" ( )۶کشللور از فرهنللگ غیرآ مللانی و اندیشلله
غیرآ مانی آغاز کرد که در روز  ۱۰ماه مه با آسشسوزاندن سشلری اسی کتابهلا در
 ۳۴ن طه در سراسر کشور به اوج خود رسلیدد در پنلاه حمایلت مسللحانه از ایل
جریللللان ،کتابهللللایی کلللله سوسللل یهودیلللان ،آنارشیسللللتها ،کمونیسللللتها و
سکسو وژیستها نوشته شده بودند ،به جلو برده شده و در آسش ریخته میشدند.
پوشش رسانهای ،اثری را که ای مراسد بله وجلود آورده بلود ،س ویلت کلردد در
چند جا جریان رخدادها به وسیله رادیو و فیلد و مجله گل ارش شلدندد در بلر ی ،
 ۴۰ه ار ن ر در میدان "اوپرنپالس " ( )۷گرد آمده بودنلد سلا شلاهد ایل نملایش
باشندد جوزف گوبل در سخنرانی آسشینی که در آنجا ایراد کرد ،بر قدرت نمادی
کتابسوزان سأکید کرده و گ ت" :زمان روشن کری یهودی به پایان رسیده اسلتد
از خاکستر آشغالهای فکری گذشلته اربلاب پیروزینملای نیلروی حیلات جدیلد"
پدید میآید.
در "شب بلوری " ( )۸در سال  ۱۹۳۸سوزاندن نمادی "سانلاخ" ،انجیلل عبلری،
در چنلدی مکللان ،در بللر ی  ،شل ی  ،ویل  ،درسللدن ،اشللتوسگارت و کلل (،)۹
جایگاه برجستهای یافتد در فرانک ورت ،یهودیان مجبور شدند که خودشان متون
م دس خود را بلرای آنکله در آسلش انداختله شلوند  ،بله مکلان آسشسلوزان حملل
نمایندد
در شهر فورث ( )۱۰در ایا ت باواریا ( ،)۱۱یهودیان را ناچار کردند که سلرود
"هورست وسل" ( )۱۲را بخوانند و خاخا شهر را مجبور کردند که کتاب "نبرد
م " هیتلر را پیش از آنکه طومارهای سورات بلر روی میللهای در وسل میلدان
گذاشته شده و به آسش کشیده شود بخواندد حما سطهیر آسش ابتدا با کتابها و سلسا
با افرادی که با آنها ارسباط داشتند ادامه مییافت.
پیوندی روش از کتابسوزان از میان ساریخ یهودیستی ی میگذردد اسلت ان جلی
ویت یلد ( ،)۱۳مورخ مشهور ،خاطرنشان کرده است« :میل به سرکوب یهودیلان
اغلب با سلرزنش ،هتلک حرملت ،و آسلش زدن کتابهلایی کله یهودیلان مطا رله
میکردند و برایشان ارزش قائل بودند ،بیان میشدد آسش زدن متلون م لدس آنهلا

راهللی بللرای سسللریع در ریشللهکنی و نللابودی کسللانی بللود کلله ایلل متللون را
میخواندند».
آسشسللوزی کتللاب هرگ ل هللدف نهللایی نبللودد هللاینریش هاینلله ( ،)۱۴یک لی از
نویسندگانی که ناسیونالسوسیا یستها آثارش را در آسش انداختند ،نوشت:
«ای ف یک پیشدرآمد بودد جایی که کتابها را میسوزانند ،در ادامه مرد را
نی میسوزانند».
ن لقولهای مشهور هاینه به آسشسوزی کتابهلایی اشلاره نمیکنلد کله در طلول
ساریخ بخشی از حمالت عد یهودی بودهاند یا چنی حمالسی را پیشبینی کردهاند،
بلکه به آسشسوزان ساریخی قرآن و آسشسوزان کتابهای آثار نویسندگان مسلمان
اشللاره داردد سللراژدی "المنص لور" ( )۱۵کلله در سللال  ۱۸۲۳سوس ل هاینلله بلله
نگارش درآمد در اصل ادامهای بر سصرف گرانادا ( )۱۶در سال  ۱۴۹۲بود که
سوس صلیبیون مسیحی به زانلو درآملدد شخصلیت اصللی ایل کتلاب در ملورد
آسشسوزی قرآن در مالء عا سوس دستگاه س تیش ع ایلد صلحبت میکنلد ،و در
اینجا یکی از شخصیتهای داستان ،حس  ،بلا دردمنلدی بسلیار ،پاکسلازی خلونی
مسلمانان اسسانیا ،چی ی کله سلوزاندن قلرآن پیلا از آملدن آن را دارد ،پیشبینلی
میکندد
کاردینال "خمنا ِد سیسنروس" ( ،)۱۷فردی که پدر روحانی ای ابال ( )۱۸ملکه
اسللسانیا بللود ،در سللال  ۱۴۹۹بلله م للا رهبللر دسللتگاه س تللیش ع ایللد در گرانللادا
منصوب شدد یهودیت در اوایلل سلال  ،۱۴۹۲چنلد ملاه پلا از آن کله مسللمانان
گرانادا با کسب وعلده ح ل سلن و آداب خلود و بله شلرط قبلول اقتلدار دسلتگاه
حکومتی سالحهایشان را به زملی گذاشلتند ،ممنلوه اعلال شلده بلودد در ایل
زمان بود که خمنا ِد سیسنروس حضور مسلمانان را آ ودهکننلده اعلال کلرده و
برای پاکسازی زمی  ،ه اران قرآن را ،که همگی دسلتنویا بودنلد ،در بلازار
شهر به آسش کشید.
ای کتابسوزان منجر به قیا هایی شد که با سرکوبی شدید مواجه گردیدندد درست
مانند یهودیان ،مسلمانان ح داشلتند انتخلاب کننلد کله یلا سغییلر ملذهب دهنلد ،یلا
مهاجرت کنند و یا بمیرندد صحبت به زبان عربی ،داشت ادبیات اسالمی ،جشل

گرفت اعیاد اسالمی ،پوشیدن باس مسلمانی ،حما کردن پی در پی و در برخلی
اماک مانع شدن از سرکشیهای م امات به وسیله بسته نگه داشلت درب خانلهها
ممنوه بود.
ای اقدامات نگرانی م امات را برطرف نکردد پرسش آن بود که چگونه میسوان
از خود در برابر مسلمانانی کله در الاهر مسللمان نبودنلد املا در بلاط آنگونله
بودند محافظت کرد؟ در سال  ،۱۶۰۹فیلیپ سو ( ،)۱۹پادشلاه اسلسانیا ،سصلمید
گرفت که سرزمی را از سما مسلمانان پلاک کنلدد صلدها هل ار ن لر بلا "پیشلینه
مسلمانی" در کارزاری که سوس دامیان فونسکا ( ،)۲۰بلازپرس برجسلته در آن
زمان ،به راه انداخته شده بود برای جلب رعایت خدا از کشور رانلده شلده و یلا
به عنوان "هو وکاستو" ( )۲۱ویا "قربانیان همهجانبه آسش" کشته شدند.
واژه هو وکاست از آن زمان به عنوان سربیری بلرای نسلکشلی و بیلرون رانلدن
انسانها از موط خود است اده میشودد گرانادا نشلانگر ارسبلاط بلا وه بلی کتلاب
م للدس و هو وکاسللت ،ب لی سللوزاندن کتابهللا (بیبلیوکاسللت) ( )۲۲و سللوزاندن
انسانها (هو وکاست) ،بی سمایل به محو کردن فرهنلگ یلک گلروه از انسلانها و
خود آنان میباشد.
کتابسوزانها بیگناه نیستندد چنلی حرکلاسی دربرگیرنلده سمایلل بله نلابود سلاخت
سمامی ناهنجاریهایی هستند که متونی که به آسش سسرده میشلوند نشلان از آنلان
دارند ،و در طول ساریخ ای سوزاندن به هم نی شامل افرادی که در ارسبلاط بلا
کتابهای به آسش کشیدهشده قرار داشتهاند ،شده استد
برای اینکه هرگ کارکرد کتابسلوزانهای نازیسلتها را فراملوش نکنلید ،در سلال
 ۱۹۹۵بنای یادبودی در "ببلسالسل " ( )۲۳در بلر ی گشلوده شلدد بازدیدکننلدگان
آنجا در گوشهای سوقف میکنند و به داخل ح رهای مربری با ق سههای س ید خا ی
نگاه میکنند ،ح رهای که میسواند جایگاهی برای  ۲۰ه ار کتابی که در آنجا در
سال  ۱۹۳۳سوزانده شد باشدد در سابلویی در کنار ای نما بله ن لل از هاینله آملده
است" :جایی که کتابها را میسوزانند دددددد"

جورج سانتایانا ( )۲۴فیلسوف مرروف در سال  ۱۹۰۵در کتاب "زنلدگی ع لل"
مینویسللد« :کسللانی کلله گذشللته را بلله خللاطر نمیآورنللد محکللو بلله سکللرار آن
هستند»د حافظه جمری را میسوان سرکوب کرد ،املا بلا ایل وجلود یلادآور خلود
میشودد آسلش ناشلی از کتابسلوزانهای گذشلته ،روشلنایی نگرانکننلدهای را بلر
وعریت بحث پیرامون قرآنسوزاندنهای پیاپی در سوئد و صداهایی که در دفلاه
از به آسش کشاندن کتاب برخاستهاند را افکنده است.
ویلیا فا کنر ( )۲۵در سال  ۱۹۵۱ااهار داشت" :گذشته هرگ نمرده استد ای
حتی گذشته نیست".

پانوشتهای برگرداننده نوشته:
1) Mattias Gardell
پرفسور چپگرا در رشته ساریخ ادیان در دانشگاه اوپسلال کله کتابهلای بسلیاری
نی به سحریر درآورده استد او در سال  ۲۰۰۹موف به کسب جای ه نی که هر
سال در سوئد به یکی از افراد چپ اهدا میگردد شدد
2) Aftonbladet
یکی از روزنامه های عصر سوئد که بخش ب رگی از سها آن مترل به اسحادیه
کارگری سوئد استد
3) Salman Rushdie
سلمان رشدی نویسنده و م ا هنویا هندی لبریتانیائی کله در  ۲۸فردادملاه ۱۳۲۶
( ۱۹ژوئ  )۱۹۴۷در بمبئی به دنیا آمدد نخستی رملان او "گریملوس" در سلال
 ۱۹۷۵به چاپ رسیدد کتابهای دو و سو او "شر " و "ب لههای نیمهشلب" کله
در سا های  ۱۹۸۱و  ۱۹۸۳به نشر سسرده شد ،در بسیاری از کشلورهای جهلان
(از جمله ایران) با موف یت روبرو شده و جلوای بسلیار بله خلود اختصلا .دادد
رمللان چهللار او "آیللات شللیطانی" کلله در سللال  ۱۹۸۸بلله چللاپ رسللید ،در ۲۵
بهم ماه ( ۱۳۶۷چند ماه پا از کشتار زندانیان سیاسی در جمهوری اسالمی) با
فتوای خمینی که در آن فرمان قتل سلمان رشدی را صادر کرده بود مواجله شلدد
از آنپا رشدی به ناچار مخ یانه زندگی میکندد

4) Rasmus Paludan
وکیل و سیاستمداری که دارای سبریتهلای سلوئدی و دانملارکی اسلتد او در سلال
 ۲۰۱۷پایهگذار ح ب راستگرای افراطلی بله نلا "اسلترا کلورش" شلدد در ده
سال گذشته او بارها به د یل ارسکلاب جرمهلای گونلاگون در برابلر دادگلاه قلرار
گرفتلله و محکللو شللده اسللتد بلله عنللوان نمونلله در سللال  ۲۰۱۹بلله د یللل پخللش
ویللدئویی کلله در آن بیللان کللرده بللود کلله سیاهسوسللتان دارای هوشللی کمتللر از
س یدپوستان هستند محکو به  ۱۴روز زندان شلدد از سلال  ۲۰۲۰او در دفرلات
مترلدد در شللهرهای گونللاگون سلوئد اقللدا بلله سلوزاندن قللرآن کللرده و بدینگونلله
شورشهای مسلمانان را به وجود آورده استد
5) Kurt Vonnegut
نویسللنده آمریکللایی کلله بلله خللاطر کتللاب "سللالخ خانلله شللماره  "۵مرروفیللت و
محبوبیت بسیار کسب کرده استد
6) Säuberung
واژه آ مانی که به مرنای پاکسازی میباشدد
7) Opernplatz
نا ساب میدان " "Bebelplatzکه در مرک شهر بر ی قرار داردد
8) Kristallnacht
"شب بلوری " یا "شب شیشه های شکسته" نامی است که به شب بی نهلد و دهلد
ماه نوامبر سال  ۱۹۳۸اطالق میشودد در ای شب بسیاری از راستهای آ مانی
به دستور و رهبری ح ب نازی ای کشور به بهانه یهودیبودن عامل سوءقصلد
به منشی س ارت آ مان در پاریا به خانلهها ،مغازههلا و کنیسلههای یهودیلان در
بسیاری از شلهرهای آ ملان و اطلریش حملله کردنلدد در ایل حملالت شیشلههای
ساختمانها شکسته شده و بسیار از آنان به آسش کشیده شدندد
9) Berlin, Stettin, Wien, Dresden, Stuttgart, Köln
نا چند شهر آ ماند

Fürth
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نا شهری در ایا ت بایرن در جنوب شرقی آ ماند
11) Bavaria
باواریا نا دیگری برای ایا ت بایرن در جنوب شرقی آ مان و ب رگتری ایا ت
از ایالت شان دهگانه ای کشور استد
12) Horst Wessel
نا یکی از چماقداران عا یرسبه "اس آ" در حل ب نازیسلتهای آ ملان کله در سلال
 ۱۹۳۰در بر ی به وسیله کمونیستی به نا "آ برخت هلوهلر" کشلته شلدد از آن
پا هورست وسل به عنوان سمبلی برای قربانی شدن نازیسلتها و وحشلی بلودن
کمونیستها بله شلمار میآملد و سلرودی نیل بله نلا او سلروده شلده و در سملامی
مراسد نازیستها اجرا میشدد
13) Stephen J Whitfield
ساریخدان و پرفسور عا یرسبه در دانشگاه "برانلدِیا" در ایلالت متحلده آمریکلاد
رشته اصلی مطا رات او ساریخ فرهنگی و سیاسی ایالت متحده آمریکلا در قلرن
بیستد و ساریخ یهودیان ای کشور میباشدد
14) Heinrich Heine
یکی از مهمتری نویسندگان و شاعران آ مانی که در سال  ۱۷۹۷در دوسلدورف
به دنیا آمده و در سال  ۱۸۵۶در پاریا فوت کلردد بلر بسلیاری از شلررهای او
آهنگ گذاشته شده و به اجرا درآورده شدهاندد
15) Almansor
نا کتاب بسیار مشهوری از هاینریش هاینه که در سال  ۱۸۲۱به نگارش درآمدد
16) Granada
نا شهر و ایا تی در جنوب اسسانیاد شهر گرانادا که در کوهپایه "سییرا نوادا"
قرار دارد ،حدود  ۲۵۰ه ار ن ر زندگی میکنندد

17) Ximénez de Cisneros
نا یکی از کاردینا های کلیسال کاسو یک اسسانیا و هم مان یکی از سیاستمداران
ای کشور که در خالل سا های  ۱۴۳۶و  ۱۵۱۷زندگی میکردد
Isabella I
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نا ملکه قدرسمند اسسانیا در قرن پان دهدد
Filip III
نا پادشاه اسسانیا و پرسغال در خالل سا های  ۱۵۹۸و ۱۶۲۱د
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20) Damián Fonseca
ساریخنگار و یکی از عوامل استبداد دو تی که در خالل سا های  ۱۵۷۳و ۱۶۴۰
در اسسانیا زندگی میکردد
21) Holocausto
واژه یونانی "هو وکاست" به مرنای "همهسلوزی" اسلت و بلرای کشلتار جمرلی
بسیاری از جمله یهودیان ،کو یها ،کمونیسلتها ،سوسیا یسلتها ،همجناگرایلان و
بسیاری دیگر به کار میرودد
22) Bibliocaust
واژهای کلله هللدوزن بللا "هو وکاسللت" سللاخته شللده و بلله مرنللای "کتابسللوزان"
میباشدد
Bebelplatz
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نا سازه میدان " "Opernplatzدر مرک شهر بر ی د

24) William Faulkner
نویسللنده و رمللاننویا چیرهدسللت آمریکللائی کلله بللی سللا های  ۱۸۹۷و ۱۹۶۲
زندگی میکرد و در سال  ۱۹۴۹برنده جای ه نوبل ادبیات شدد از آثار مشهور او

میسوان از "یک گل سرخ برای امیلی"" ،خشد و هیاهو" ،برخی ای موسلی" و
"ایشا و  ،ایشا و !" نا بردد

