
 :۱لگارد اسیمات

 یهابا کتاب ماجرا هرگز

 . درسینمبه پایان سوخته 
 یاکنندهگذشته، نور نگران ها درکتاب اندنسوز

 اندازدیبر بحث امروز م 
بخش فرهنگی روزنامه عصر   شده درمنتشر

 در سوئد  ( ۲)بالدت" "آفتون

 ( ۱۴۰۱ماه اردیبهشت  ۷)برابر با  ۲۰۲۲  لیآور ۲۷چهارشنبه 

 : نادر ثانیفارسی به از سوئدی برگردان 
 

 یطانیش  اتیسوزاندن رمان آ  یبرا  ایتانیاز مسلمانان بر  ی، گروه۱۹۸۹سال    در

و  سللانینو، ستوننویسللانگللرد هللد آمدنللدد سرللداد سرم ا ه( ۳) یسلللمان رشللد

بله عنلوان موعلوه مهلد  یسلوزاز کتابزملان در آنکله  یسلوئد اسلتمدارانیس

حلل   یکلله اکنللون بللرا یکسللانسرللداد بللا  سللهیدفللاه کردنللد، در م ا انیللب یآزاد

 کمتلرکننلد،  یسوزاندن قرآن اسلتدلل م  یبرا(  ۴)پا ودان    راسموس  کیدموکراس

 .بود

 

د یللی زمان ممکل  اسلت  آن  در  ف دان شور و شوق کتاب سوزاندن  لیاز دل  یکی

آنکلله یکللی از مراکلل  محلللی پللا از ( ۵)رت وونگللات وبللوده باشللدد کلل یخ یسللار

اقلدا  بله آسلش زدن رملان   ۱۹۷۳در سال    یشما   یداکوساآموزش و پرورش در  

 لیلبله دل آزادانسلانهای  یهلا بلرانوشت: "کتاب نمود" ۵خانه شماره او، "سالخ

او اعافه کرد: "بلر علیله کشلورهایی کله از کتابهلا متن لر   ".م دس هستند  یخوب

 سوزانند بجنگیدد"هستند و آنها را می

 

 مثابلهبه  برای او  که    ید، جنگنکمیدو  اشاره    یبه جنگ جهاندر اینجا    وونگات

از آن کله نلا  رملان   یدر کشلتارگاه  زیهلا،در اردوگلاه کلار نا  یجنگل  ریاسل  کی

 جلادیا یبلرا تللریه دیلرژ یهلاکله نملاد سالش هاکتاب انو به آسش سوز شده  گرفته

 دافتی انیپافارغ از عناصری "غیرآ مانی" ، "ییایه اره پاک آر"قلمرو 



 یرا بللرا کللارزاریآ مللان  انیدانشللجونازیسللتی ، انجملل  ۱۹۳۳بهللار سللال  در

 شللهیو اند یآ مللانغیرکشللور از فرهنللگ ( ۶)" یسللازخا ص" ایلل" ی"پاکسللاز

در کتابهلا  ی اسیسشلر اندنسوزبا آسش  هم  ماه  ۱۰روز  آغاز کرد که در    یآ مانغیر

از ایل    مسللحانهپنلاه حمایلت  د در  دین طه در سراسر کشور به اوج خود رسل  ۳۴

و  هاسللللتیکمون ها،سللللتیآنارش ان،یللللهودی وسلللل کلللله س ییهللللا، کتابجریللللان

 .ندشده میختیرو در آسش  هشد، به جلو برده ندنوشته شده بود هاستیسکسو وژ

 

کلردد در   تیلس و  بله وجلود آورده بلود،ای  مراسد    ی را کهاثر  ،یارسانه  پوشش

  ،ید در بلر ندمجله گل ارش شلدو  لدیو ف  ویراد  رخدادها به وسیله  انیچند جا جر

 شینملا   یلسلا شلاهد اگرد آمده بودنلد    (۷پالس " )"اوپرن  میدان  ن ر در  ه ار  ۴۰

  یبر قدرت نماد جا ایراد کرد،که در آن ینیآسش یباشندد جوزف گوبل  در سخنران

اسلتد  دهیرس انیبه پا یهودی یوشن کرزمان ر": گ ت  ه وکرد  دیسأک  سوزانکتاب

" دیلجد اتیلح  یرویلن نملاییروزیاربلاب پ  گذشلته  یفکر  یهااز خاکستر آشغال

 .دیآیم دیپد

 

 ،یعبلر لیل، انج "سانلاخ" نمادی سوزاندن  ۱۹۳۸در سال  (۸" )بلوری "شب    در

، (۹) کللل  و درسللدن، اشللتوسگارت  ،یلو  ،یشلل    ،یمکللان، در بللر   یدر چنلد

متون خودشان شدند که مجبور  انیهودید در فرانک ورت، افتی یابرجسته  گاهیجا

 سلوزان حمللمکلان آسش، بله  شلونددر آسلش انداختله   بلرای آنکلهرا  م دس خود  

 دنمایند

 

 سلرود  را ناچار کردند که  انیهودی  ،(۱۱)  ایباواردر ایا ت  (  ۱۰)فورث  شهر    در

 که کتاب "نبرد شهر را مجبور کردندرا بخوانند و خاخا  ( ۱۲)  "هورست وسل"

 دانیلدر وسل  م  یاللهیم  یسورات بلر رو  یطومارها  پیش از آنکهرا    " هیتلرم 

آسش ابتدا با کتابها و سلسا   رید حما  سطهبخواند  شودبه آسش کشیده  و    هگذاشته شد

 .افتییکه با آنها ارسباط داشتند ادامه م یبا افراد

 

 یگذردد اسلت ان جلیم  ی یستیهودی  خیساراز میان  سوزان  پیوندی روش  از کتاب

 انیلهودی  سرکوببه    لی: »مکرده است، خاطرنشان  مشهور  مورخ  ،(۱۳)  لدیت یو

مطا رله   انیلهودیکله    ییهلااغلب با سلرزنش، هتلک حرملت، و آسلش زدن کتاب

 هلاشدد آسش زدن متلون م لدس آنیم  انیارزش قائل بودند، ب  شانیکردند و برایم



متللون را   یللبللود کلله ا یکسللان یو نللابود یکنشللهیدر ر عیسسللر یبللرا یراهلل

 «.خواندندیم

 

از  یکللی ،(۱۴) نللهیها شینرینبللودد هللا ییکتللاب هرگلل  هللدف نهللا یسللوزآسش

 ها آثارش را در آسش انداختند، نوشت:ستیا یسوسونالیکه ناس یسندگانینو

مرد  را   ادامهدر    د،نسوزانیها را مکه کتاب  ییدرآمد بودد جاشیپ  کیف       ی»ا

 «.دنسوزانیم  ین

 

کله در طلول   کنلدیاشلاره نم  ییهلاکتاب  یسوزبه آسش  نهیها  مشهور  یهاقولن ل

اند، کرده ینیبشیپچنی  حمالسی را  ای  اندبوده  یهودیعد   حمالتاز  یبخش  خیسار

مسلمان  سندگانیآثار نو یهاکتاب انسوزقرآن و آسش یخ یسار انسوزبلکه به آسش

سوسلل  هاینلله بلله  ۱۸۲۳سللال ر دکلله ( ۱۵) "ورصللمنلا" یاشللاره داردد سللراژد

بود که   ۱۴۹۲در سال    (۱۶گرانادا )سصرف    ای براصل ادامهدر    نگارش درآمد

در ملورد  ایل  کتلاب  یاصلل تید شخصلبه زانلو درآملد یح یمس ونیبیصل  سوس

و در   کنلد،یصلحبت م  دیلع ا  شیس تدستگاه  سوس   در مالء عا   قرآن    یسوزآسش

  یخلون  یپاکسلاز  ،بسلیار  دردمنلدیبلا    ،حس   های داستان،تیشخصاینجا یکی از  

 ینلیبشیپدارد، را پیلا  از آملدن آن ، چی ی کله سلوزاندن قلرآن ایمسلمانان اسسان

 دکندیم

 

 ملکه( ۱۸)  ابالیاپدر روحانی فردی که ، (۱۷سیسنروس" )"خمنا ِد   نالیکارد

در گرانللادا رهبللر دسللتگاه س تللیش ع ایللد  للا  مبلله  ۱۴۹۹در سللال  اسللسانیا بللود،

ملاه پلا از آن کله مسللمانان ، چنلد  ۱۴۹۲سلال    لیلدر اوا  تیهودیمنصوب شدد  

اقتلدار دسلتگاه قبلول  ح ل  سلن  و آداب خلود و بله شلرط  با کسب وعلده  گرانادا  

در ایل  د  ، ممنلوه اعلال  شلده بلودگذاشلتند   یبه زمل    شان رایهاسالححکومتی  

 اعلال  کلرده وکننلده  حضور مسلمانان را آ وده  خمنا ِد سیسنروسزمان بود که  

بودنلد، در بلازار   یانودسلت  یکه همگ  ،ه اران قرآن را   ،یزم  یپاکساز  یبرا

 .دیشهر به آسش کش

 

درست د  گردیدندمواجه    ی شدیدشد که با سرکوب  ییهاا یمنجر به ق  انسوزای  کتاب

یلا ملذهب دهنلد،  رییلسغیلا کله انتخلاب کننلد مسلمانان ح  داشلتند   ان،یهودی  مانند

جشل    ،یاسالم  اتیداشت  ادب  ،یصحبت به زبان عربد  رندیبم  ایو  مهاجرت کنند  



 یو در برخل کردن پی در پی، حما  ی باس مسلمان  دنی، پوشاسالمی  ادیگرفت  اع

ها بسته نگه داشلت  درب خانله  ه وسیلهم امات بهای  از سرکشیشدن  مانع    اماک 

 .ممنوه بود

 

سوان میچگونه  پرسش آن بود که  م امات را برطرف نکردد    یاقدامات نگران   یا

ی کله در الاهر مسللمان نبودنلد املا در بلاط  آنگونله از خود در برابر مسلمانان

 دیسصلم  ، پادشلاه اسلسانیا،(۱۹)  سو   پیلی، ف۱۶۰۹در سال    ؟ کردمحافظت    بودند

 نهیشلیرا از سما  مسلمانان پلاک کنلدد صلدها هل ار ن لر بلا "پ   یسرزمکه  گرفت  

برجسلته در آن  رس، بلازپ(۲۰) فونسکا انیکه سوس  دام کارزاری" در یمسلمان

از کشور رانلده شلده و یلا خدا    تیجلب رعا  یبراه بود  به راه انداخته شدزمان،  

 .کشته شدند" آسشجانبه همهان ی"قربان ( ویا۲۱"هو وکاستو" ) به عنوان

 

بیلرون رانلدن و    یکشلنسل  یبلرا  یریهو وکاست از آن زمان به عنوان سرب  واژه

کتلاب    یارسبلاط بلا  وه بلنشلانگر  شودد گرانادا  یاست اده م  انسانها از موط  خود

سللوزاندن و  (۲۲)بیبلیوکاسللت( ) هللاسللوزاندن کتاب  یم للدس و هو وکاسللت، بلل

از انسلانها و گلروه    کیلبه محو کردن فرهنلگ    لیسما   ی، ب)هو وکاست(  انسانها

 .دباشیم خود آنان

 

 سلاخت بله نلابود  سمایلل  چنلی  حرکلاسی دربرگیرنلدهد  ندستیگناه نیب  هاسوزانکتاب

آنلان   از  نشلانشلوند  سسرده میآسش    که به  یکه متون  هایی هستندناهنجاریی  سمام

بلا   در ارسبلاط  ی کهشامل افرادبه هم نی   ای  سوزاندن    خیدر طول سار  و،  نددار

 دشده است اند،قرار داشته شدهبه آسش کشیده یهاکتاب

 

در سلال   د،یکنلنرا فراملوش    زیسلتهانا  یهاانسلوزکتابهرگ  کارکرد    نکهیا  یبرا

 دکننلدگانیبازد  ( در بلر ی  گشلوده شلدد۲۳"ببلسالسل " )بنای یادبودی در    ۱۹۹۵

 یخا  دیس  یهابا ق سه یمربر  یاو به داخل ح ره  کنندیسوقف م  ایگوشهآنجا در  

که در آنجا در ه ار کتابی    ۲۰جایگاهی برای    سواندیکه م  ای، ح رهکنندینگاه م

در سابلویی در کنار ای  نما بله ن لل از هاینله آملده سوزانده شد باشدد    ۱۹۳۳سال  

 انند دددددد"سوزیها را مکه کتاب ییجا": است

 



 "ع لل  یزنلدگ"کتاب  در    ۱۹۰۵سال  در  روف  مر  لسوفیف(  ۲۴)  انایسانتا  جورج

آورنللد محکللو  بلله سکللرار آن یکلله گذشللته را بلله خللاطر نم ی: »کسللانسللدینویم

خلود  ادآوریل بلا ایل  وجلودسوان سرکوب کرد، املا یرا م  یهستند«د حافظه جمر

را بلر  ایکننلدهنگران ییگذشلته، روشلنا یهاانسلوزکتاباز    یدد آسلش ناشلشومی

دفلاه در که   ییدر سوئد و صداها  اندنهای پیاپیسوزقرآن  رامونیبحث پ  تیوعر

 .اند را افکنده استخاستهبرکتاب کشاندن آسش به از 

 

  یاد  گذشته هرگ  نمرده است"ااهار داشت:    ۱۹۵۱( در سال  ۲۵)  کنر فا  ا یلیو

 ".ستیگذشته ن یحت

 

 :داننده نوشتهی برگرهاپانوشت
1) Mattias Gardell 

کله کتابهلای بسلیاری   ساریخ ادیان در دانشگاه اوپسلالدر رشته    گراپرفسور چپ

موف  به کسب جای ه  نی  که هر  ۲۰۰۹او در سال    نی  به سحریر درآورده استد

 گردد شددیکی از افراد چپ اهدا میسال در سوئد به 

 

2) Aftonbladet 

اسحادیه مترل  به  یکی از روزنامه های عصر سوئد که بخش ب رگی از سها  آن  

 کارگری سوئد استد

 

3) Salman Rushdie 

 ۱۳۲۶فردادملاه  ۲۸لبریتانیائی کله در هندییا ونسلمان رشدی نویسنده و م ا ه

نخستی  رملان او "گریملوس" در سلال ( در بمبئی به دنیا آمدد  ۱۹۴۷ژوئ     ۱۹)

کله شلب"  های نیمهبه چاپ رسیدد کتابهای دو  و سو  او "شر " و "ب له  ۱۹۷۵

در بسیاری از کشلورهای جهلان به نشر سسرده شد،    ۱۹۸۳و    ۱۹۸۱در سا های  

با موف یت روبرو شده و جلوای  بسلیار بله خلود اختصلا. دادد   )از جمله ایران(

 ۲۵در بلله چللاپ رسللید،  ۱۹۸۸کلله در سللال رمللان چهللار  او "آیللات شللیطانی" 

با کشتار زندانیان سیاسی در جمهوری اسالمی(  )چند ماه پا از    ۱۳۶۷ماه  بهم 

 درشدی را صادر کرده بود مواجله شلدسلمان  فرمان قتل  فتوای خمینی که در آن  

 کنددپا رشدی به ناچار مخ یانه زندگی میاز آن

 



4) Rasmus Paludan 

او در سلال اسلتد ی که دارای سبریتهلای سلوئدی و دانملارکی و سیاستمدار  وکیل

در ده طلی بله نلا  "اسلترا  کلورش" شلدد  گذار ح ب راستگرای افراپایه  ۲۰۱۷

به د یل ارسکلاب جرمهلای گونلاگون در برابلر دادگلاه قلرار سال گذشته او بارها  

بلله د یللل پخللش  ۲۰۱۹بلله عنللوان نمونلله در سللال گرفتلله و محکللو  شللده اسللتد 

ارای هوشللی کمتللر از ویللدئویی کلله در آن بیللان کللرده بللود کلله سیاهسوسللتان د

  دفرلات  او در  ۲۰۲۰از سلال  روز زندان شلدد    ۱۴کو  به  س یدپوستان هستند مح 

رهای گونللاگون سلوئد اقللدا  بلله سلوزاندن قللرآن کللرده و بدینگونلله مترلدد در شلله

 شورشهای مسلمانان را به وجود آورده استد

 

5) Kurt Vonnegut 

" مرروفیللت و ۵خ خانلله شللماره نویسللنده آمریکللایی کلله بلله خللاطر کتللاب "سللال

 محبوبیت بسیار کسب کرده استد

 

6) Säuberung 

 باشدد میواژه آ مانی که به مرنای پاکسازی 

 

7) Opernplatz 
 که در مرک  شهر بر ی  قرار داردد  "Bebelplatz" میدان  نا  ساب 

 

8) Kristallnacht 

های شکسته" نامی است که به شب بی  نهلد و دهلد شیشهشب  ""شب بلوری " یا  

های آ مانی بسیاری از راستدر ای  شب  شودد  اطالق می  ۱۹۳۸ماه نوامبر سال  

عامل سوءقصلد بودن  به بهانه یهودیکشور     یا  به دستور و رهبری ح ب نازی

ر های یهودیلان دهلا و کنیسلهها، مغازهبه خانلهبه منشی س ارت آ مان در پاریا  

های در ایل  حملالت شیشله بسیاری از شلهرهای آ ملان و اطلریش حملله کردنلدد

 ساختمانها شکسته شده و بسیار از آنان به آسش کشیده شدندد

 

9) Berlin, Stettin, Wien, Dresden, Stuttgart, Köln 

 د نا  چند شهر آ مان

 



10) Fürth 

 آ ماند یشرقجنوب نا  شهری در ایا ت بایرن در 

 

11) Bavaria 

جنوب شرقی آ مان و ب رگتری  ایا ت  باواریا نا  دیگری برای ایا ت بایرن در 

 گانه ای  کشور استد شان ده از ایالت 

 

12) Horst Wessel 

کله در سلال "اس آ" در حل ب نازیسلتهای آ ملان عا یرسبه یکی از چماقداران نا   

"آ برخت هلوهلر" کشلته شلدد از آن     به نا   در بر ی  به وسیله کمونیستی  ۱۹۳۰

نازیسلتها و وحشلی بلودن   قربانی شدنهورست وسل به عنوان سمبلی برای  پا  

آملد و سلرودی نیل  بله نلا  او سلروده شلده و در سملامی بله شلمار میکمونیستها  

 شدداجرا میمراسد نازیستها 

 

13) Stephen J Whitfield 

دانشگاه "برانلِدیا" در ایلالت متحلده آمریکلاد ساریخدان و پرفسور عا یرسبه در  

ساریخ فرهنگی و سیاسی ایالت متحده آمریکلا در قلرن طا رات او  مرشته اصلی  

 باشددساریخ یهودیان ای  کشور میبیستد و 

 

14) Heinrich Heine 

در دوسلدورف   ۱۷۹۷آ مانی که در سال  و شاعران  یکی از مهمتری  نویسندگان  

بسلیاری از شلررهای او فوت کلردد بلر  در پاریا    ۱۸۵۶به دنیا آمده و در سال  

 انددآهنگ گذاشته شده و به اجرا درآورده شده

 

15) Almansor 

 به نگارش درآمدد    ۱۸۲۱نا  کتاب بسیار مشهوری از هاینریش هاینه که در سال  

 

16) Granada 

یرا نوادا"  پایه "سیکه در کوه شهر گرانادا  تی در جنوب اسسانیاد  نا  شهر و ایا

 دد کننه ار ن ر زندگی می ۲۵۰حدود قرار دارد، 

 



17) Ximénez de Cisneros 

نا  یکی از کاردینا های کلیسال کاسو یک اسسانیا و هم مان یکی از سیاستمداران  

 کرددزندگی می  ۱۵۱۷و  ۱۴۳۶ای  کشور که در خالل سا های 

 

18) Isabella I 

 نا  ملکه قدرسمند اسسانیا در قرن پان دهدد 

 

19) Filip III 

 د ۱۶۲۱و   ۱۵۹۸در خالل سا های  و پرسغال نا  پادشاه اسسانیا

 

20) Damián Fonseca 

 ۱۶۴۰و    ۱۵۷۳که در خالل سا های    و یکی از عوامل استبداد دو تینگار  ساریخ

 دکردزندگی میدر اسسانیا 

 

21) Holocausto 

بلرای کشلتار جمرلی سلوزی" اسلت و  واژه یونانی "هو وکاست" به مرنای "همه

گرایلان و ها، کمونیسلتها، سوسیا یسلتها، همجناکو یبسیاری از جمله یهودیان،  

 روددبسیاری دیگر به کار می

 

22) Bibliocaust 

کتابسللوزان" وزن بللا "هو وکاسللت" سللاخته شللده و بلله مرنللای "ای کلله هللدواژه

 باشددمی

 

23) Bebelplatz 

 د در مرک  شهر بر ی  "Opernplatz"نا  سازه میدان 

 

 

24) William Faulkner 

 ۱۹۶۲و  ۱۸۹۷دسللت آمریکللائی کلله بللی  سللا های چیرهنویا و رمللاننویسللنده 

مشهور او   آثار  د ازبرنده جای ه نوبل ادبیات شد  ۱۹۴۹و در سال    کردزندگی می



برخی  ای موسلی" و یک گل سرخ برای امیلی"، "خشد و هیاهو"،  سوان از "می

 دبرد  "ایشا و ، ایشا و !" نا


