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در  ،اش از وطناجباری مهاجرت یهدومین دوردر  بارغم یمرگسال پیش از یک ، 5635مرداد  25در یاد رحیم نامور زنده

 «رفیق خاوری دبیر اول حزب»و مشخصاً  «مرکزی حزب توده ایران هیئت سیاسی و اعضای کمیتهرفقای »ای به نامهخالل 

در  [مهاجرتی ]در نخستین دوره ترجمه کرده بودم. هنگامی کههای بیست ]خورشیدی[ را من در سال کتاباین »نوشت: 

یده به دست من رسچه خالصه این که آن [....] ای شدندبلغارستان به سر میبردم رفقا برای چاپ دوم از من خواستار مقدمه

 «پوشبشردوستان ژنده»ی نامور به کتاب اشاره 5.«دو فصلی و فصل از یک کتاب پنجاه 22در  ای بوده استشدهمثله خالصه

 هبه انتشار رسید 5625و حداکثر در سال  5622سال در  یبه احتمالبار نخستین فارسی در زبانکه  بس پرنفوذ بود، کتابی

های صفحه تعداد گفت:نامور از جهاتی کامالً درست می .ه بودبازنشر شد دفعاتانواع ناشران بههای بعدی با ابتکار و طی دهه

 اما 2دامنه داردصدوچهل تا هفت صدوپنجاهششاز  دارم اختیارکه من در  متن انگلیسی دو ویراست متفاوتِ از دو نسخه

 اش در زمان حیات عرضهی که نویسندههایی وخیم برای روایتآمد، با پیاست صفحه واندیحدود دویست متن فارسی در

 از نظر سیاسی و هم از حیث ادبی. م، هکرده بود

ابرت قلم ربه «پوشبشردوستان ژنده»رمان . نداشتبرای ترجمه به عمل آورده بود نظیر  مترجم فقیدانتخابی که 

ه ب در بریتانیا اش و سه سال پیش از انقالب اکتبر،سال پس از مرگ نویسنده، سه 5152سال بهبار نخستینکه  6ترسال

 2وسیالیسمکم در انگلستان، کتاب مقدس س، دست: از منظر سیاسیه بودپیدا کردنظیر کمجایگاهی  منتشر شده بود انگلیسی

 5دآمبه حساب می تامس هاردیدی. اچ. الرنس و آثار نویسندگانی چون  ارزِمنظر ادبی، بنا بر قولی، همشد و از محسوب می

 ی ادوارهای همهرمانی بهترین درباره 2006سال به هااز بریتانیایی سیبیدر نظرخواهی بی طبع نخستین پس از سالنود  و

 اولیسِاز  االتر ازبچند پله و ودور داستایفسکی یف جنایت و مکافاتتر از چند پله پایینی هفتادودوم را کسب کرد، رتبه نیز

 3چارلز دیکنز. یزدهی قانونخانهجیمز جویس و 

 هقیاس با متن اصلی نویسنددر نظیر این انتخاب بی قراری که مترجم در سال پایانی حیات خویش ادعا کرد،، بهاما

 ؟ترتیب به چهو  دست کهبه و بود شده« مثله»رخ داده بود اما چه متنی  شدگی«مثله»نوعی البته که صد .بود «شدهمثله»

 کتاب مقدس»، این «پوشدوستان ژندهبشر»شدگیِ «مثله» همین پرسش را پاسخ دهم.کوشم مشخصاً میدر این مقاله 

لویحاً بیان چنان که مترجم تیا، اش های کار مترجم برجستهنقصان بود یا نظام سانسور دستگاه پهلویمحصول ، «سوسیالیسم

اش پس اجباری مهاجرتای در هنگام دوریِ صاحبِ ترجمه از وطن طی نخستین دوره از ی توده«رفقا»کرده است، قصور 

 مرداد؟ 22از کودتای 

 ز دهلیزهایفرامتنی برگرفته اعمدتاً  سندهایی چنینهمنظیر شدگیِ اثری کمدر تالش برای پرتوافکنی بر معمای مثله

فارسیِ  ی نشرِ روایتتاکنون ناپیدای تاریخچهزوایای هم عرضه خواهم کرد که برخی  مانی گذشتهتاریک تاریخ هفتادساله

دفِ مقاله فقط نخستین ه یپرسش نیی پاسخی موقت به چنئهحال، ارابااین کنند.را نیز روشن می« پوشبشردوستان ژنده»

ر اختیار د «پوشدوستان ژندهبشر» که ما از فارسی یروایتتمامی متفاوت است. ام بههدف اصلیترین هدف. است نه اصلی

هایی که به گراییما، تقلیل و روان زبانذهن و ی سوسیالیستی در هاها از اندیشهگراییای است از برخی تقلیلآینه ایمشتهدا

نه  باختهنگر بسته و تکیده وبازنمایی شکستهنوع  نایهای ما از سوسیالیسم غلبه دارد. این یا آن شکل کماکان در روایت
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یی را هاگرایییلتقلخواهم کوشید چنین  .است های سوسیالیستیی ما از اندیشههاگراییتقلیلبرخی ی علت بلکه فقط آینه

 بندی کنم.اجماالً صورت «پوشبشردوستان ژنده»ی روایت فارسیِ در آینه نیز

های گرو تعیین زمان انتشار نسخه قراری که خواهیم دید، از جمله دربه ،«پوشبشردوستان ژنده»شدگیِ حل معمای مثله

ی رهرو مستلزم برخورداری از شناخت فنی دربابررسی نیز هست و ازاین موضوعِ کتابِروایت فارسیِ پذیرِ گوناگون دسترس

درج نشده  انشکتابی خاص که تاریخ انتشارهای گوناگون سخهن: توانایی تعیین زمان انتشار معاصر تاریخ نشر کتاب در ایران

ی غیره. من، در مقام فرد ی صحافی وشیوه و و شکل طراحی جلد بندیاز طریق بررسی حروف و کاغذ و قیمت و نوع صفحه

 این معما ی زوایایهمه برای قطعی حلی راهارائههای فراوانی در ای نیستم، محدودیتوجه حرفههیچها بهکه در این زمینه

 تقریری . همین حکم را داردبحث در این زمینه است گشودن بابرو پاسخی که فراهم خواهم آورد فقط برای دارم. ازاین

  دهم.به دست میدر ایران معاصر  های سوسیالیستیاز اندیشه نماهاگراییکه از تقلیل

 

 ؟شدگی«مثله» وجویدر جست

 که یدیگر دو سندکم دست کرده بود. ی بیست خورشیدی ترجمههای دههدر سال را رحیم نامور «پوشژندهدوستان بشر»

بار به شکل پاورقی در این متن برای نخستین دهند کهمیگواهی  ام قرار خواهند گرفتشارهآماج ادر جای خود متعاقباً 

یکی از  «شهباز» منتشر شده بود. 5622سال  پیش از اواخر پاییز ، به صاحب امتیازیِ خود رحیم نامور،«شهباز»ی روزنامه

ی بیست ها در دههها و نشریهروزنامه کررم توقیفِی بود که، در کوران توقیف و رفعازنجیرهگرای چپهای روزنامه

از باب  «.ابابعلی»، «یغما»، «ایران ما»، «نبرد امروز»، «نبرد»، «شهباز»شدند: دیگر منتشر مییک «جایبه»گویی خورشیدی، 

 «شهباز»ی ، دور جدیدی از روزنامه7توقیف شد 5622تیرماه  25در « نبرد» ی هشتادوهشتمِشماره فردای روزی کهنمونه، 

نبرد هم در پی »و اعالم کرد  منتشر شد« نبرد» ی سریالِی شمارهادامه تیر در 22روز جمعه  در توقیف شده بودکه رفع

 الخسرو اقب )به صاحب امتیازی «نبرد»سندگان به امضای نوی اشی بعدیدو روز بعدتر در شماره و 2«ایران ما توقیف شد

های ما هر بار که یکی از روزنامه: »نوشت )به صاحب امتیازی جهانگیر تفضلی( «ایران ما»و  (و سردبیری محمود تفضلی

پس از توقیف نبرد بسیاری از همکاران محترم [ ....] ایماحتراز جسته "واعدال!"ی و فریاد سرائ، ما از نوحهتوقیف شده است

های خود را در اختیار انتشار عقاید و افکار ما های مهم آنان در حال انتشار میباشد با کمال جوانمردی روزنامهما که روزنامه

از دوست گرامی و »شد نوشت: « پس از یکماه توقیف ]...[ مجدداً منتشر« »ایران ما»چنین در دهم مرداد که هم 1.«نهادند

نویسندگان ایران ما را در صفحات روزنامه ایشان و زیر  آقای نامور مدیر روز]نامه[ شهباز که خوانندگان ما افکار محترممان

ی شماره نیز که 5622 دوشنبه پنجم شهریور 50«.کنیمعاده و صمیمانه تشکر میالاند فوقاسم و مسئولیت ایشان مطالعه کرده

به صاحب امتیازیِ محسن هنریار و سردبیری « باباعلی»، 55شد روروبه توقیف با سد سدیداز نو  «شهباز» صدودوازدهم

هباز ایران ما، نبرد و ش»منتشر شد و نوشت: « شهباز»ی در ادامهتاریخ یازدهم شهریور ی بعدی بهشنبهدر یکمحسن فرزانه 

ت آقای شنبه ساعت هفصبح سهروزنامه ما  ه. عالوه بر توقیف سرا یکی پس از دیگری در مدت یک ماه اخیر توقیف کردند

 جاننامور »به نامور نوشت: ای در نامههور پرویز اَ بود که 5622 در همین سالِ 52«.جهانگیر تفضلی را نیز بازداشت کردند
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شهباز برای بار دوم مطالعه  های روزنامهدر شمارهامروز »را « تو "پوشِبشردوستهای ژنده"»متنِ  «ی ازمن قسمتهائ ]...[

« شهباز»ها را در باید این پاورقی قریب به یقین به احتمالپس آذر امضا کرده بود.  22هور در روز این نامه را اَ 56«.کردم

طی  «شهباز»ی روزنامه از ییهانسخه در «پوشژنده بشردوستهای»ی هاپاورقیوجو کرد. جست 5622پیش از اواخر پاییز 

پذیر دسترس ی ملی ایراندر کتابخانه کهن سال بهمنِ هما 27هفتم دی تا و نیز  5622 تیر و پنجم شهریور 22حدفاصل 

 «شهباز» گاهگویی که « باباعلی»و « یغما»و « ایران ما»و « نبرد» هایبلکه در نسخه «شهباز»نه فقط در  ،ستنیموجود است 

های بشردوست»ای از انتشار نشانههیچ  5622در سال  شدندمنتشر میو بقیه  «شهباز»« جایبه»ها شان و گاه آن«جایبه»

پاییز و نخستین و نیز  5622پیش از تابستان  در «شهباز» یاحتماالً منتشرشده هایمتأسفانه نسخهوجود ندارد.  «پوشژنده

وجود  هرانی دانشگاه تو کتابخانه ی مجلسی ملی ایران و کتابخانهدر آرشیوهایی نظیر کتابخانههمان سال ی زمستان هفته

و  «هبازش» در یت کنم، نهؤر قالب پاورقی در را« پوشهای ژندهبشردوست»متن فارسی ام رو شخصاً موفق نشدهاینندارد و از

 .شدندمنتشر می« شهباز« »جایبه» گویی هایی کهروزنامه نه در

قریباً ت که فاقد تاریخ نشر است زمان نخستین چاپ کتاب را توانمی دو سنداز  .چاپ اول کتابرسیم به زمان میاما 

ثر حیف است که انامور جان، : »شترا  در خود دا 5622آذر  22 تاریخ هور به نامور کهی پرویز اَیکی نامه تشخیص داد.

ای بار بر شهباز های روزنامهشمارهرا امروز در تو، که من قسمتهائی از آن "پوشهای ژندهبشردوست"و  "یتاریخ آزادی فکر"

 نی؟کگذاری و اقدامی نمینمیی، قراری کار با بنگاه نشر کتابچاپ و منتشر نشود. چرا برای این زودیدوم مطالعه کردم ب

را تصفیه تومان از حقوق من آن 50کسر ماهی از روزنامه سیصد تومان مساعده خواستم که با  میدانی که دو ماه قبل اجبارا

چنان برای چاپ نشده است ]...[ بنابراین اگر هم پرداخت را همان وقت دادند اما این وعده تاکنون اجرا نمایند. آنها وعده

 ی[ اطالعاتعمل نیاوری، در اولین روزی که حق اخیر خود را از ]روزنامهنظر نگیری و اقدام عاجلی ب مذکور راهی درآثار 

 دمات چاپ یکی از دو اثرمق آیا سیصد تومان الاقل کافی برای تهیه سوی تو خواهم آمد و ]خواهم[ پرسید که:گرفتم ب

هنوز زمان نخستین چاپ کتاب  5622کم تا آذر پس دست 52«باشد؟نمی "تاریخ آزادی فکر"و  "پوشدههای ژنبشردوست"

هور و ز اَمیکنم به پروی ءاین کتاب را اهدا ترجمه» :کتاب چاپ نخستین در ناموری نامهمز تقدیدیگری نیفرانرسیده بود. 

ترین یفکری و اخالقی از ابتدائت روحی و هزار جوانانی که با وجود لیاقت، استعداد، شرافت و نجابت ذاتی، مزی هاهزارها و ده

قه بو ط ورند که هیئت حاکمهحقوق بشری محروم مانده و در آغوش طوفان سهمگین فقر و بدبختی در منجالبی غوطه

نامور نیز این  55«.ل جهنمی که در دست دارند خائنانه برای حفظ و بقای آن میکوشندئما بوجود آورده و با تمام وسا ممتازه

 .امضا کرده بود 5622نامه را برای تاریخ دهم اسفند تقدیم

ی ملی ابخانهکه در کت« پوشهای ژندهبشردوست»تاریخ انتشار کتاب  توان گفت کهبر اساس این دو سند با اطمینان می

و در دیرترین حالت  5622زودترین حالت در بیست روز پایانی سال در بایست ثبت شده است می 5622ایران برای سال 

ی شدهتوقیفشده و گاه رفعی گاه توقیفصاحب امتیاز روزنامه، در هنگامی که رحیم نامور بوده باشد 5625در اوایل سال 

صفحه و قطع  262در  53«پوشهای ژندهستبشردو»با عنوان این نخستین چاپ کتاب  رد.بُبود و در ایران به سر می «شهباز»

ین حسبه مدیریت غالم صورت گرفت، زارِ تهرانهمت انتشارات فرخی واقع در خیابان اللهبهریال  20با بهای احتماالً  رقعی
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فروخت و پشت سفارت ترکیه نقشه میابتدا »که، بنا بر قولی،   ح بساطیِ پاساژ اخواناصطالبه ناشرانِترین قدیمی از جارچی

حسین جارچی در دوباره به غالم 57«.فروش و هم بساطیهم ناشر بود و هم کتاب ی کتاب و نشر شد وبعدترها وارد عرصه

 باز خواهم گشت. 5653سال بعدتر در سال  62

رحیم نامور چاپ دوم از این جهت اهمیت دارد که بردن به زمان پی چه زمانی صورت گرفت؟ چاپ دوم کتاب

دقیقاً وجوهایی که به عمل آوردم برایم در جست 52است. دانسته «چاپ دوم» مربوط بهشدگیِ ترجمه را صراحتاً «مثله»

های سخهنآن  ر کرد یا خیر.یز کتاب را با نام انتشارات خودش منتشانتشارات فرخی بار دیگری ن مشخص نشد که آیا

کنند، ی میاندازشدت سنگپرسش به در تمهید پاسخی برای این امکه من دیده «پوشهای ژندهبشردوست»تاریخِ کتاب بی

 است  ه این فرضیمؤید ایران عجالتاً ی ملی های محفوظ در کتابخانهاز کتاب دو نسخه جلدِ پشتِ شده درثبتهرچند بهای 

 لومِهای نامعدر زمان یا زماننخستین طبع  به همان شکلِ انتشارات فرخی همتبه «پوشهای ژندهبشردوست» کتابِ که

ی ای به دههصفحه 262برای کتابی  صدریالیبهای سیکه  رسدبه نظر می بسیار بعیدزیرا  ،است شدهمنتشر  دیگری باز هم

 نظورحال، بس محتمل است که منباای باشد. بعدتر القاعده باید برای چند دههباشد و علی تعلق داشته بیست خورشیدی

اپ چ باشد. در قیاس با چاپ اول بودهبندی و جلد و عنوان کتاب چینی و صفحهتغییر حروف مشخصاً« چاپ دوم»از  نامور

ت گرفت، صور خیابان شهباز جنوبیِ تهران،، واقع در ت پایورهمت انتشارابه احتمال بسیار قوی به ، به این معنا،دوم کتاب

 «5667سال »ی ملی ایران در کتابخانه انتشارات پایور تاریخ انتشار این کتابِ 51«.پوشبشردوستان ژنده»بار با عنوان این

بدانیم منظور سال  واسطهبیکه آنبینیم، بیرا می «67»تیر سال  25تاریخ  فقطثبت شده است، هرچند در پشت جلد کتاب 

ری گذاتاریخاما به احتمال بسیار قوی  خورشیدی. 5667خورشیدی( است یا سال  5657شاهنشاهی )معادل با  2567

ات پایور نشان و انتشار ی متون انتشارات فرخیبایست خطا بوده باشد، زیرا مقایسهی ملی بر انتشار این کتاب نخانهکتاب

و  و قطع رقعی ایصفحه 262 و متنِ بودکتاب تغییر یافته  و عنوان و قطعدی بنچینی و صفحهدهد که گرچه حروفمی

انتشارات  «پوشِبشردوستان ژنده»و  و قطع جیبیای صفحه 226 متن به فرخیانتشارات « پوشِبشردوستهای ژنده»عنوان 

و خط دمثالً در « را»شدن عالمت مفعولیِ اضافهدر حد ) کتاب متندر  ی بسیار مختصریتغییرهااما  20بود پایور تبدیل شده

بود.  فتهی انتشارات پایور راه نیاهنوز به متن منتشرشده تعلق داشتی پنجاه خورشیدی نشرهای دههباز( که به متن پایانی

صفحه در  226در « پوشندهبشردوستان ژ»با عنوان کتاب را انتشارات پایور  «چاپ دوم» توان گفتمی احتماالًبنابراین، 

همین کتاب  است «شدهمثله»که اثری  «چاپ دوم»اگر منظور نامور از  به انتشار رساند. 5667در سال  قطع جیبی

ها در ن متن سوای برخی دگرگونیایباشد، باید گفت بوده  های بعدیا بازنشرش در سال ی انتشارات پایورمنتشرشده

عنای به م «دوم»های اول و ، یعنی چاپی انتشارات فرخی استهمان متن منتشرشدهمثل دقیقاً  بندیچینی و صفحهحروف

 اند.ای که مفروض گرفتم از لحاظ محتوا مشابهگفتهپیش

 ازنشرهایبسایر  به سبب انتشارات پایور و چه یچاپهای ناشی از نسخهفرخی و چه انتشارات  یچاپهای در اثر نسخهچه 

ال ترس کتاب آمدند، به عرصه ی چهلهای دههو نیز نخستین سال های بیست و سی خورشیدیدر دهه بساکه چه تاریخیبی

یرگذاری این تأثی حاکم دیر یا زود به جای تعجب نداشت که طبقهاثرگذار در ادبیات چپ بود.  ی نامور کتابیبه ترجمه
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چهل  یهای دههبه این کتاب را در نخستین سالهای حساسیت جدی دستگاه پهلوی نخستین نشانهواکنش نشان دهد. 

ان امنیت و اطالعات کشور )ساواک(، از ماستعالم سرلشگر حسن پاکروان، رئیس وقت ساز ام بهاشاره یابیم.خورشیدی می

متمنی » :5626خرداد  22ای محرمانه در تاریخ طی نامه« پوشبشردوستان ژنده»کتاب ی دربارهاست وزارت فرهنگ و هنر 

به گواهی  "نامور -ر" نویسنده انگلیسی ترجمه "رابرت ترسال"لیف اباال ت ب یادشدهیند تعیین گردد آیا کتاااست مقرر فرم

، مسئولی در وزارت فرهنگ و هنر با امضایی 5626خرداد  27در تاریخ  ،سه روز بعدتر 25.«؟وزارت رسیده است یا خیرآن 

 :اشعار میدارد 5626خرداد  22 مورخ 2215/625 شمارهی عطف به نامه»که خوانا نیست در جواب به ساواک نوشت: 

اپ جود ندارد و چکل نگارش و در اداره ی ر. نامورتألیف رابرت ترسال ترجمه "پوشبشردوستان ژنده"ای از کتاب سابقه

های محرمانه بین دستگاه امنیتی و نگاریاین نامه 22.«باشدمزبور بدون گواهی وزارت فرهنگ می ]کذا[ و انتشار نشریه

تمامی دگرگون کرده بود مرداد است که قواعد انتشار کتاب را به 22دتای های پس از کومختص سالوزارت فرهنگ و هنر 

ای بشردوسته»است که  مشخصگفته پیشدو سند  درنحوی الزامی ساخته بود. انتشار کتاب را بهبرای و اخذ مجوز 

 کتاب ایبازنشرهمشخصاً کدام که نیست  نگاری قرار گرفته اما معلومنیست که موضوع نامه انتشارات فرخی« پوشِژنده

ا های بیست تدر دهه کتاب یشدهبازنشراحتماالً  هاینسخه نگاری است. ایضاً هم عدم دسترسی من به انواعموضوع نامه

اریخِ تاما بی پذیرهای موجود و دسترسشار نسخهزمان انتی تشخیص ام دربارهضعف دانش فنی و هم پنجاه خورشیدی

امکان بررسی نوع تعامل ساواک و انواع ناشرانِ  هابندیِ متنصفحه ی صحافی وشیوه حروف و کاغذ ونوع کتاب از روی 

را تا عات و اطالاین کسری اسناد  کند.فراهم نمیحداعال بهرا  های ساواکبعد از بروز حساسیت این اثرقانونی یا غیرقانونیِ 

 در این زمینه داریم. 5653سال 

خطاب  خویش، ت، در سربرگ انتشاراای، طی نامهمدیر انتشارات فرخیحسین جارچی، غالم 5653در نوزدهم آذرماه 

 متقاضی کسب مجوز «پوشهای ژندهبشردوست»جهت بازنشر کتاب  ی کل نگارش وزارت فرهنگ و هنربه ریاست اداره

محترم ارسال گردید تا  چاپ از نظر مشورتی به آن اداره تجدید جهت [...]پوش ژنده هاییک جلد کتاب بشردوست» شد:

 26.«اقدام به چاپ آن نماید ]کذا[ کورسکتاب م ]کذا[ بودنالمانعاپس از بررسی و ب

ایِ صفحه 262ی نسخهانتشارات فرخی، مدیر  ینامهپاسخ به درخواست یدر تالش برای ارائه ی کل نگارش،اداره

ید ابراهیم صالح س« کارشناس بررسی» اولین. سپرد« کارشناس بررسی»به دو طی یک هفته را  نخستین نوبت انتشار کتاب

تا پایان عصر پهلوی دوم بر منصب مدیرکل نظارت و نمایشِ وزارت  5623بود که، پس از دکتر هوشنگ کاووسی، از سال 

ل نگارش ی کاش به ادارهدر خالل نامه« پوشدوستهای ژندهبشر»فرهنگ و هنر تکیه زده بود. بنا بر ارزیابی صالح از کتاب 

تهیه شده است، بازنشر این  5653ماه دی یدر حدفاصل ده روز پایانی آذر و اولین هفتهیقیناً که گرچه تاریخ ندارد اما 

م و زفهمی است از مرام سوسیالیست و سوسیالیبمصلحت نیست. ]... این کتاب[ تجزیه و تحلیل بسیار ساده و عامه»کتاب 

های اثرات آن در زندگی کارگران و همچنین تشویقی است مبنی بر گرفتن اموال مالکان و ثروت ثروتمندان و کارخانه

داران و  ... و تقسیم عادالنه ثروت بین افراد اجتماع از طرف دولت. و تغییر و تبدیل رژیمهای موجود کشورهای کارخانه

 22«.جهان است به سوسیالیست
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ی کل نگارش خطاب به اداره« آقای ریاحی»پاسخی که . در بود «آقای ریاحی» نیز «کارشناس بررسی» دومیننام 

اسم کوچک کارشناس درج نشده است. اما  «آقای ریاحی»و نه در امضای « نام کارشناس بررسی»نوشت نه در قسمت 

ششم  تاریخبه سال بعدتر 25 در که  یاخط مندرج در تصویر نامهدستبا « آقای ریاحی»ی خط این نامهی دستمقایسه

منتشر شده  25ی مجلس شورای اسالمیی رسمی کتابخانههدر نشری 5622 ستانتابدر بار نخستینو نوشته  5677خرداد 

ی شتهذو درگ 5602ی خرداد زاده دکتر محمدامین ریاحی بوده است، مشخصاً« آقای ریاحی»دهد نشان می وضو حبه بود

ی فرهنگ مورخ و صاحب آثار تحقیقی در زمینهنویسنده و  ،23«یکی از آخرین کسان از نسل ادبای معتبر»، 5622اردیبهشت 

منصوب ی کل نگارش ادارهبه مدیریت »ی چهل خورشیدی و حافظ که در اوایل دهه 27ات فارسی و فردوسیایرانی و ادبی

نان کارک یاعالمیه» کرد.کتاب با این اداره همکاری می« کارشناس بررسیِ»ی پنجاه نیز از جمله در نقش و در دهه 22«شد

 «کیهان»ی در روزنامه 5657نیز که در هجدهم بهمن « ایران اسامی سانسورچیان کتاب در یدرباره هنر وزارت فرهنگ و

کننده عامل تعیین سانسور اختناق و قبل در هاسال از»کسانی ذکر کرد که ی در زمرهمحمدامین ریاحی را نام شر شد و منت

به  اشدر نامه «پوشهای ژندهدوستبشر»بنا بر ارزیابی محمدامین ریاحی از کتاب  مؤید همین تشخیص است. 21«اندبوده

بار و محرومیتهای زندگی نکبتاین کتاب ظاهراً داستانی است از وضع »، 5653ماه ی کل نگارش در تاریخ چهارم دیاداره

کارگران ساختمانی در انگلستان ولی منظور اصلی نویسنده توجیه و تبلیغ مرام و مسلک سوسیالیستی و لزوم تغییر نظام 

ینجانب مطالعه نظر اب [...]که میان کارگران بیان داشته  هاییبصورت بحث بوده است داری به سوسیالیسمحکومتی از سرمایه

سواد تأثیر نامطلوبی داشته باشد و ازاینرو تجدید چاپ و انتشار کارگران و افراد کم ممکن است در اذهان سادهین کتاب ا

 60.«آن مقرون بصال ح بنظر نمیرسد

صمیم اعالم ت مشخصاً و« کارشناس بررسی»های دو ی کل نگارش از ارزیابیبندی ادارهی جمعدرباره متقنیمجزای سند 

وعیت ت ممنبایسی کل نگارش میرأی اداره ی قوی هست مبنی بر این کهاما دو نشانه ،امانتشارات فرخی نیافتهاش به نهایی

آقای »ی گزارش در باالی صفحه 5653ماه تاریخ هفتم دیامضایی بهخطِ بییکی دست انتشار مجدد کتاب بوده باشد.

بر روی  «انتشارغیرقابل»ی نوشتهدر کنارش نیز عبارت دستو « کتاب و پرونده از نظر مشورتی بایگانی شد: »«ریاحی

ارچی حسین جی غالمنامهامضا در پایین درخواستخطِ بیقسمت ممهوری که ناخواناست. دیگری نیز عبارتی با همان دست

ی حدوداً ابر ستدیگری ه سند حال،بااین. «کتاب به ناشر تحویل داده شد: »5653ماه تاریخ دهم دیدر سه روز بعدتر به

وظ ملحانتشارات فرخی  در رغم ممنوعیتی که برای بازنشر کتاب به دهدکه نشان می 5657چهارماه بعدتر در اوایل سال 

تاریخ شانزدهم به 5525ی ی شمارهام به نامهاشاره پای ناشر دیگری به میان آمده بود با فرم جدیدی از اثر. شده بود

 «سومچاپ »دو نسخه از  دادندال بر تحویل 65ی ملی ایران استی کل نگارش به کتابخانهادارهاز طرف  5657بهشت اردی

ی کتابخانه ش بهی کل نگاری ادارهی مشخصات کتاب در همین نامهدربارهبنا بر اطالعاتی که هم . ی ملیابخانهکت کتاب به

و  دهاش از هم پاشیشیرازه که اکنون آرشیو ملی ایراندر از کتاب  اینسخه ملی ثبت شده است و هم با اتکا بر بررسی

در  «چاپ سوم»این توان گفت می ش با مداد مشخص شده است،هایدر برخی صفحه« کارشناس بررسی»یک های عالمت

ا یدچار دگرگونی شده بود: یکم، این دفعه ناشر کتاب نه انتشارات فرخی  چهار جنبهاز « چاپ دوم»و  اولقیاس با چاپ 

واقع در  ی حیدریبود؛ دوم، کتاب در چاپخانه واقع در خیابان فروردین در تهران ارس-بلوچ انتشاراتبلکه انتشارات پایور 
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ی همثل نسخانتشارات فرخی  «پوشِهای ژندهبشردوست»ود؛ سوم، عنوان کتاب از خیابان ناصرخسروِ تهران چاپ شده ب

 چینی متنروفو ح هاو تعداد صفحه بندی کتابصفحهر یافته بود؛ چهارم، تغیی« پوشبشردوستان ژنده»به  انتشارات پایور

ای انتشارات فرخی و نه صفحه 262 قالب نه در باررو اینشده بود و ازاینعوض های دو انتشارات قبلی در مقایسه با نسخه

ها ی این نشانهده بود. همهعرضه ش در قطع رقعی ایصفحه 222 قالبی بلکه در ای انتشارات پایورصفحه 226در قالب 

-چانتشارات بلو« چاپ سومِ»های بعدی به عمل آمد بر اساس همین بازنشرهایی که در سال بسیاری ازدهند که گواهی می

های چاپ متن در مقایسه با را مالک بگیریم، 62اشهای بازنشرهای بعدینسخهو « چاپ سوم»همین . اگر ارس بوده است

رخ ییری تغدر متن هیچ  چینی و امثالهمدر تصحیح برخی اغالط حروف به غیر از تغییراتی بسیار جزئی، «چاپ دوم»اول و 

ارس -ی انتشارات بلوچاست همین کتاب منتشرشده «شدهمثله»که اثری « چاپ دوم»منظور نامور از  چهچنان .نداده بود

 ،ارس نیز-ی انتشارات بلوچهای منتشرشدهنسخه، باید گفت بازتولید شده است نیز که در انواع بازنشرهای بعدی باشد

 کتاب ندارند. «دوم»های اول و با چاپ هیچ فرق محسوسی محتوا لحاظنظر از فرم، بهصرف

است. وده بارس -نتشارات بلوچی ابه احتمال قوی همین کتاب منتشرشده ه استشدکتاب تلقی می« چاپ سوم»چه آن

یقیناً انواع بازنشرها صورت « چاپ سوم»و « چاپ دوم»های چاپ اول و حال باید در نظر داشت که بین حدفاصل زمانبااین

اً عمدتهای پایانی حیات نظام پهلوی، به احتمال بسیار قوی، در سالهمت خود همین ناشران. به بساچهحتا  66،بودگرفته 

زارت وحساسیت  خوانان قرار داشت، زیرا وقتیتر در دسترس کتاببود که بیش ارس-های انتشارات بلوچنسخههمین 

ی کل اداره .کردهمین انتشارات تمرکز  ایِصفحه 222ی بر نسخه دوباره برانگیخته شد 5657در اوایل سال  فرهنگ و هنر

سال  «ررسیِب کارشناس»به ارزیابی دو  کسب کنم شاناطالعی دربارهنتوانستم به دالیلی که  وزارت فرهنگ و هنر نگارشِ

اردیبهشت  26 دراکتفا نکرد و  انتشارات فرخی« پوشِبشردوستهای ژنده»از کتاب  ،و محمدامین ریاحی ابراهیم صالح ،5653

« پوشِدهبشردوستان ژن» بار ارزیابی کتاب، اینبرگماشت کتاب دیگر را دوباره به ارزیابی« کارشناس بررسیِ»دو  5657

خطاب به  «آقای میثاقی»در پاسخی که «. آقای میثاقی»عبارت بود از  «کارشناس بررسی»نخستین  .ارس-انتشارات بلوچ

 اسم کوچک کارشناس درج« آقای میثاقی»و نه در امضای « نام کارشناس بررسی»ی کل نگارش نوشت نه در قسمت اداره

تاریخ ، منتشرشده به«ایران اسامی سانسورچیان کتاب در یدرباره هنر نگ وکارکنان وزارت فره یاعالمیه»نشده است. اما 

به احتمال بسیار قوی عبادالممتاز میثاقی « آقای میثاقی»دهد که این ، نشان می«کیهان»ی در روزنامه 5657هجدهم بهمن 

از کتاب  عبادالممتاز میثاقیبنا بر ارزیابی  62.بود ی امور مذهبیی ساواک در وزارت فرهنگ و هنر در زمینهنماینده

، ارسال شده ی کل نگارشبه اداره ششم خرداد امضا شده و 5657پنجم خرداد  ای کهدر نامه« پوشژنده اندوستبشر»

اصلی کتاب تئوری سوسیالیسم تخیلی و تئوری  ت از یک محیط کارگری و اما ایدهظاهراً داستانی اسپیوست کتاب »

صاص دارد بطور دربست اخت کتابکلی علمی مارکس است که در قالب یک داستان خیالی ریخته شده. مطالب  مسوسیالیس

ته و الب حاکمه کارفرما و مظالم طبقه دادن فقر و محرومیت شدید طبقه کارگر، رفاه و تمول بادآورده طبقه به نشان

مده. داران و تبلیغات عوامل آنان حاصل آهای فقیر که بر اثر تبانی کلیسا و سرمایهخبری تودهداران و ناآگاهی و بیسرمایه

ر طور که بعرض رسید، ایراد ب. همانصفحه و یک فصل یا چند فصل نیستصفحه  دووارد ایراد این کتاب محدود به یکم

زند. ستی دور میقاتی و تبلیغات مارکسیپیوسته بر مدار اختالفات طببهم بندی کلی کتاب است که بطورو استخوان "تم"اثر 
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هباز ]کذا[ رحیم نامور، مدیر روزنامه ش برای آگاهی بیشتر، کافیست که گفته شود مترجم و ناشر اصلی این کتاب مرحوم

مینان جا که فدوی اطالع و اطآنسیاسی حزب توده( است و تا  بارت واضحتر، نشریهجمعیت مبارزه با استعمار و یا بع )ارگان

دارد، چاپ اول این کتاب از طرف همان روزنامه و به هزینه همان سازمان صورت گرفته است. با درنظرگرفتن توضیحاتی 

اپ و چکه بعرض رسید و با توجه به یکی دو پاراگراف از مطالبی که در داخل کتاب با خطوط مدادی مشخص شده است، 

 65.«ی گزارش است[]تأکید از نویسنده ظر بنده کامالً زیانبخش استانتشار این کتاب از ن

خالل در  «پوشدوستان ژندهبشر»کتاب  اش ازدر ارزیابی کهبود « فردآقای عبدالهی» نیز «کارشناس بررسی»دومین 

 "نماهافیلسوف" قالب کتاب همان شکل کتاب معروف»نوشت:  5657م خرداد هفدهی کل نگارش در تاریخ به اداره اینامه

با این  63ای خام منتشر شدبقلم ناصر مکارم شیرازی در رد کمونیسم و بصورت قصه ]کذا[ سال پیش 55را دارد که حدود 

را توجیه  "مسوسیالیس"عکس آن کتاب، تر است و ثانیاً درست بصه بسیار قویقتفاوت که اوالً این کتاب از نظر پرداخت 

ر پا گرفته تا مدیر شرکت( ههای مختلف یک جامعه )از کارگر خردهی از تیپهائهای متن قصه، نمونهدر گفتگو کند.می

الیسم را وسیسهای دهند. بیان ایدهرزتفکر همان طبقه را هم نمایش میط کدام ضمن تجسم اشکال زندگی و کار تیپ خود،

رگ مقصه از دست همین بیماری تن ب که در نهایت بر عهده دارد "آون"نام هنرمند و روشنفکر و مسلول! بکارگری نیمه

شار اخذ تصمیم درباره انت هست. آخرین پروبلم زندگیش "زنده باقی نهادن زن و تنها پسرش"حالیکه در ]کذا[ سپاردمی

ت. لیکن اس های سیاسیر تلقی مسائل مربوط به ایدئولوژیکل د آن منوط به سیاست خاص آن اداره کتاب یا عدم انتشار

سائل و مشکالت طبقات اجتماعی متن قصه مربوط مزیر را ضروری میدانم. یکم،  نکته 2برای همفکری در اتخاذ تصمیم ذکر 

حلهای اهر م، در تشریح کلی مشکالت و ارائهشدن است )شهر ماگسبورو(. دو انگلیس مقارن اوایل دوران صنعتی هبه جامع

ایرانی نشده و بحث در عین صراحت و حمله و دفاع  اشاره صریح یا مهمی به اوضاع جامعهگونه مبتنی بر سوسیالیسم، هیچ

نتهی ها به اقدامی منفی یا مثبت )در متن قصه( مصاحبان دیالوگها، بصورت کلی جریان پیدا کرده است بدون آنکه این بحث

 67.«بشود

آقای »بخش دانسته بود اما کارشناس دوم، زیاننه قاطعا، چاپ کتاب را «آقای میثاقی»کارشناس اول، نظر به این که 

در همان  5657خرداد  25چهار روز بعدتر در تاریخ بخشی چاپ کتاب به یقین نرسیده بود، ی زیان، درباره«فردعبدالهی

ارشناس کاش خوانا نیست امضای شخصی که نام خانوادگیخط و دستبا « فردآقای عبدالهی»ی گزارش صفحهنخستین باالی 

 معلم علیبه احتمال بسیار قوی همان عباس« آقای معلم». شد تعیین برای اظهارنظر« جناب آقای معلم»نام ا سومی نیز ب

 یهشورای ویژ درپهلوی دوم  عهد های پایانیدر سال های استان اصفهان بود کهاهل شهرستان خور و بیابانک از شهرستان

 ی فوقانیای مجزا بلکه در حاشیهمعلم نه در نامه .عضویت داشت ی کل نگارش در وزارت فرهنگ و هنراداره سانسور در

بنده »ی کل نگارش چنین نوشت: خطاب به اداره 5657خرداد  22تا  25 بینیقیناً در تاریخی « فردآقای عبدالهی» گزارشِ

ده شده است انتشار دا وانهری که اخیراً بآنها پهائرم ولی با توجه بکتابایرانی تردید ندا ها برای جامعهدر بدآموزی این کتاب

 22ایتاً در نه .«قابل انتشار باشد ]فرد[زارش آقای عبدالهیوزتر نیست و شاید با استنباط از گهم از آنها بدآم این کتاب

 اش نوشته نشده استدستور کسی که امضایش درج شده اما نامبه« فردآقای عبدالهی»ی گزارش حاشیهدر  5657خرداد 



01 
 

مروز فقط ا «.لطفاً گزارش برای شورا تهیه شود»که خواسته شده  نیست در سند مطلقاً خوانااش خانوادگی شخصی که نام از

در سربرگ بدون شماره و بدون تاریخی از وزارت فرهنگ نویس گزارشاین گزارش را در اختیار داریم. ی نخستین صفحه

از یک محیط کارگری و تجزیه و تحلیل سوسیالیسم  کتاب داستانی است»نوشت که ، 5657خرداد  22تا  22یقیناً بین  ،و هنر

دو « بررسی کارشناسیِ»ای از چکیده ابتداو  62«ثروت بین افراد اجتماع زندگی کارگران و تقسیم عادالنه و تأثرات آن در

ی و سپس به خالصه دادمحمدامین ریاحی، به دست ابراهیم صالح و ، 5653ر سال د «پوشبشردوستهای ژنده» بررسِ

ی چکیده دوم به بعدِ هایسطررد اما کاشاره ، ، عبادالممتاز میثاقی5657سال در « پوشبشردوستان ژنده» بررسِ اظهارنظر

 زارشگ های بعدیِبه صفحه یا صفحه گرگزارش بندی خودعلی معلم و یقیناً جمعفرد و نیز رأی عباساظهارنظر عبدالهی

 در اختیارشان نداریم.امروز انتقال یافت که 

نگارش  ی کلادارهگر ی گزارشدهد که توصیهی شورای بررسی کتاب نشان میی سومین جلسهجلسهحال، صورتبااین

سومین  اشد.بوده ب« پوشبشردوستان ژنده»ممنوعیت اکید انتشار کتاب صدور حکم مبنی بر بایست به احتمال قوی می

با حضور داریوش همایون وزیر اطالعات  5657خرداد  22شنبه بامداد روز یک 55در ساعت ی شورای بررسی کتاب جلسه

مهرداد پهلبد وزیر  ، ومقام حزب رستاخیز ملت ایرانوزیر، محمود جعفریان قائمو جهانگردی، صادق کاظمی معاون نخست

نخستین  61ی انتشارشان تصمیم گرفته شد.ها بررسی شدند و دربارهی مجزا از کتابو سه دسته فرهنگ و هنر  برگزار شد

لول پنج» 20اعالم شد: بالمانع آمد جلسهها که در صورتها و اصال حهایی بودند که انتشارشان با برخی حذفدسته کتاب

عد از بی ناصرالدین به آن اضافه شود و ی شاه آمده واژهی محمدباقر مؤمنی )مشروط به این که هر جا کلمهنوشته« روسی

ی نوشته «بازیگران عصر طالیی»ی محمدباقر مؤمنی، نوشته« صوراسرافیل»ی قاجار اضافه شود(، ی سلطنت نیز واژهکلمه

 «قاالت میرزا فتحعلی آخوندزادهم»، ی خجسته کیانوشته« غروب الموت]محمدباقر امام[  عالءالدین»، نوریابراهیم خواجه

)مشروط به  ی محمدتقی بهارنوشته« تاریخ مختصر احزاب سیاسی»ی محمدباقر مؤمنی(، )مشروط به حذف مقدمه

« طرنجش پیاده»، «(دوستان کشور بوده استپرستان و شاهاز میهنالشعرای بهار ملک»ای که تأکید کند شدن مقدمهاضافه

های قبل ای مبنی بر این که وقایع داستان آفرینش مربوط به سال)مشروط به افزودن مقدمه ی فریدون تنکابنی نجفینوشته

« امروز و فردای مارکسیسم» 25هایی بودند که انتشارشان بالمانع اعالم شد:دومین دسته کتاب از انقالب شاه و مردم است(.

ی نعمت سروده «سحوری»ی نصرت رحمانی، سروده« حریق باد»ی تقی ارانی، نوشته «پسیکولوژی»ی کریم زمانی، نوشته

« چمدان»ی احمد شاملو، نوشته« دریادختران ننه قصه»ی صالح عطارزاده، سروده «های اسارتکوچه»میرزازاده )م. آزرم(، 

 22ار اعالم شد:انتشکه غیرقابل هایی بودندساعدی. سومین دسته کتاب نیحسی غالمنوشته« ایلخچی»ی بزرگ علوی، نوشته

ی و ترجمه یرفیموفی نوشته« جهان در عصر جدید»ی احمد کسروی، نوشته« یگریبهائ»نیا، ی م. علینوشته« دکیانقیام مز»

 قصه»پور، اکبر تقیی علینوشته «دیو دروغه قصه»ی محمدرضا زمانی، نوشته« فرایند تاریخی یک ملت»حسین محمدزاده، 

ی شریعتی، ی علنوشته« بحثی در ایدئولوژی»ی محمدرضا عقیقی، نوشته« شکنبت»ی کهتر یزدانی، نوشته« شیرین مال

ی ترجمه و تروپولسکی(درواقع می)« یونسکیمیتر»ی نوشته« تکامل اجتماعی زمینه»ی آریازاده، نوشته« کدینمسلمان پا»

ی ستهد سومینی ی ر. نامور نیز در زمرهمهترج بای رابرت ترسال نوشته« پوشبشردوستان ژنده»پرویز بابایی. کتاب 
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یان می و محمود جعفرپهلبد و صادق کاظهمایون و مهرداد ی شورای بررسی کتاب با امضای داریوش در همین جلسهها کتاب

 .شداعالم  «انتشارغیرقابل» 5657خرداد  22در تاریخ 

 

نگارشِ وزارت فرهنگ و  کل یاداره وقتِ زعیمی، مدیرکل ممنوعیت انتشار بود که درخشنده بر مبنای همین رأی

ی کل مطبوعات )و رونوشت جهت اطالع ادارهی ملی ای محرمانه به کتابخانهدر نامه 5657، در تاریخ چهارم تیرماه هنر

ی کتب مضره»از  «فهرست یکم»در « پوشبشردوستان ژنده»کتاب  داخلیِ وزارت اطالعات و جهانگردی( اعالم کرد که

 5657شاهنشاهی معادل ] 2567مورخ شانزدهم اردیبهشت  5270/56 عطف به نامه شماره» ثبت شده است: «502ردیف 

نتشارات صفحه قطع رقعی از ا 225ر. نامور در  پوش اثر رابرت ترسال ترجمهژندهکتاب بشردوستان  درباره [خورشیدی

انتشار مقررات فرهنگی غیرقابل حیدری بچاپ رسیده است اشعار میدارد که کتاب مذکور از لحاظ ارس که در چاپخانه-بلوچ

 26.«خیص داده شده استتش

 

 شدگی؟«مثله» عامل

 «پوشتان ژندهدوسبشر»شدگیِ «مثله»: نزدیک شد رسش مقالهپبرای پاسخی به توان بر مبنای بررسی اسناد فوق اکنون می

هنر، ی کل نگارشِ وزارت فرهنگ و رهادا ،ی ساواکگفتهبا توجه به اسناد پیشدر اثر چه بود؟ اش در روایت فارسی

تاب شدگیِ ک«مثله»مسئول  پهلوی را دستگاهنظام سانسور توان نمیورای بررسی کتاب شو  ،ی ملی ایرانکتابخانه

رچه گ ی پهلوی دوم به فارسی برگردانده شده بود، در فضایی کهاین کتاب در آغاز دوره .دانست« پوشبشردوستان ژنده»

 محتوای وانگهی،. نداشتمحلی از اعراب چندان  نیزاخد مجوز برای انتشار کتاب  حداعال وجود نداشت اماآزادی بیان به

 5622در سال  انتشارات فرخی در چاپ اولی پهلوی دوم عیناً همان بود که در سراسر دوره و بازنشرها ها«چاپ»تجدید

رکنار از ب خیلی رد و به احتمال قوی حتابُخوانان ایرانی عرضه کرده بود، در زمانی که مترجم در ایران به سر میبه کتاب

که خودِ  5622پاییز پیش از اواخر  احتماالً در «شهباز»ی روزنامه هایدسترسی به شماره اش نبود؛ترجمهمتن فرایند نشر 

ها با محتوای چاپ اول در آن شماره« پوشبشردوستهای ژنده»های ی محتوای پاورقیو مقایسه نامور صاحب امتیازش بود

ی کل نگارش به انتشارات رأی مشورتی ادارههم گرچه  سرانجام،. ی بر این ادعا خواهد بودمجدد هر تأییدمُکتاب یقیناً 

مبنی بر ممنوعیت انتشار قطعاً  5657در خرداد  کتاب رأی نهایی شورای بررسیهم احتماالً و  5653فرخی در زمستان 

 انشنافذ تلقی هاییأیرکه بتوان  در حدی کفاف نداد 5657نظام پهلوی تا بهمن  عمر یاندهمباقی اما ،مجدد کتاب بود

خم ز االنتشاری.ممنوع جراحت قدرهاآن نهشست و ن «پوشبشردوستان ژنده»روایت فارسیِ زخم سانسور بر تن نه  .کرد

« پوشتان ژندهبشردوس» بازنشرد و خواهان ممنوعیت نبه سانسور اکتفا کنخواست چون دستگاه پهلوی  وارد نشدسانسور هیچ 

 نیزرا  5653تا  5626های مان طی حدفاصل سالکسری اطالعات را مبنا قرار دهیم و گفتهپیش اگر اسناد ،چنینهم شد.
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ادر ممنوعیت ص نهاییِ در زمانی رأی چندان رخ نداد چونعمالً االنتشاری نیز جراحت ممنوعتوان گفت ، مینادیده بگیریم

  شد که دیگر امکان تنفیذ نداشت.

قصور  مترجم تلویحاً بیان کرده استچنان که  ندانیم، آیااثر شدگی «مثله»سانسور دستگاه پهلوی را مسئول  اگر نظام

ی بنا بر گفته اثر بود؟ شدگی«مثله»مرداد مسبب  22پس از کودتای  اجباری مترجم مهاجرتدر هنگام  ایتودهی «رفقا»

هنگامی که در بلغارستان به سر میبردم رفقا برای چاپ دوم از من خواستار » نقل کردم، در صدر مقاله طور کههماننامور، 

 «.دو فصلی و فصل از یک کتاب پنجاه 22ای بوده است در شدهمثله ست من رسیده خالصهآنچه به د»اما « ای شدندمقدمه

ی ای توده«رفقا»اش، نوشته ی تلویحی دراشاره که، بنا بر ردبُبه سر می مهاجرتدر بلغارستان در  ایدورهنامور در چه 

ا ها را بتوان این سالمی دهدمیاش به دست ؟ از گزارشی که نامور از زندگیکردند« مثله»را « پوشبشردوستان ژنده»

. مدر ایران در زندگی مخفی به سر میبرد 5667[ من تا سال 5662پس از کودتا]ی سال : »نویسدمیاطمینان مشخص کرد. 

 چندین ماه در کویت ماندم: »ایدافزمی 22.«از ایران به کویت فراهم شد خروجم یکی از رفقای ارمنی زمینهسرانجام با کمک 

گرای ژنرال قاسم، نظامی چپدانیم که می 25.«]...[ من در کویت بودم که قیام عبدالکریم قاسم علیه سلطنت صورت گرفت

عراق به حیات رژیم پادشاهی فیصل دوم در عراق پایان  کودتای ضدسلطنتی بود که در 5667تیر  26عراقی، در روز 

: دهدمیباز ادامه  23«.با سفارش مال مصطفی بارزانی سفارت عراق به من ویزا داد و من به عراق رفتم»د: هدمیبخشید. ادامه 

معادل تقریباً ] 5151د سراسر سال ام درست کار کناقامت من در عراق یک سال به طول انجامید، اگر حافظه دورهمجموع »

ک ماندنی شدم ]...[ و در قسمت مطبوعات و رادیو پیک ایران ]متعلق در الیپزی»: سپس نویسدمی 27.«خورشیدی[ 5662با 

آن جای دیگر البته  22.«سال دیگر که مقر رادیو به جای دیگری انتقال داده شد تا یکبه حزب توده[ به کار پرداختم 

 اشنخستین دورِ مهاجرت اجباریهای نامور در با تلخیص این گزارش از سیر آوارگی ، پایتخت بلغارستان.بود 21«صوفیه»

در بلغارستان تا چه  مهاجرتی این دوره بود. 5620سال  بلغارستان  دراش ی اقامتآغاز دورهتوان نتیجه گرفت که می

ای از سفرهایش سیاهه 50«های من از بلغارستانمسافرت»اش با عنوان نامور در بخشی از گزارش زندگی زمان ادامه یافت؟

اره م بازگشت به ایران هموتا هنگااش محل اقامت اصلی دهد حاکی از این کهمیاز بلغارستان به کشورهای دیگر به دست 

به هاوانا »سفرها،  بدون ذکر تاریخ 55«های صلحنفرانسشوروی برای شرکت در کاتحاد چندین بار به »همان صوفیه بود: 

شرکت در به لیبی برای »ایضاً  ، 52«5133آفریقا و آسیا و آمریکای التین در سال  [ برای شرکت در کنفرانس سه قاره]...

دوم در روز  6575بهمن  22پس از انقالب : »یسدنومینیز  سرانجام .56«5172کنفرانس صلح ]...[ در اوایل سال 

توان با اطمینان نتیجه گرفت که وقتی نامور بر این اساس می 52.«بازگشتم مانقالبی به ایران، میهن 5652ماه ردیبهشتا

قطعی ماش به اشاره« ای شدندهنگامی که در بلغارستان به سر میبردم رفقا برای چاپ دوم از من خواستار مقدمه»نوشت 

بشردوستان »ها از بازنشرهایی که طی این سالها و «چاپ»تجدیدبوده است.  زمان انقالب و 5620سال  در حدفاصل

و برخی  های متنوعی که داشتندنظر از فرمگرفت، صرفمیصورت « پوشهای ژندهبشردوست»و احتماالً « پوشژنده

مثل تمامی هب ، از نظر محتوا همگیی پنجاه خورشیدیدر بازنشرهای دهه چینیهای نامحسوس اغالط حروفتصحیح

کتاب  اول منتشر شده بودند، از جمله مشابه با چاپ 5667ی اقامت نامور در ایران تا سال در دورههایی بودند که نسخه

صحیح  اگر چنین استنتاجی اش نبود.ترجمهمتن اطالع از فرایند نشر خود نامور به احتمال قوی حتا چندان برکنار و بیکه 
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اثر از  دارد.ظی از حقیقت نای مطلقاً حتوده ی«رفقا»به  شدگی اثر«مثله»گفت انتساب مسئولیت نان توان با اطمیباشد می

 بود.« شدهمثله»ابتدا 

در  روایت فارسی کتاب بوده است؟ های کار مترجم فقیدنقصان محصول «پوشبشردوستان ژنده»شدگی «مثله»آیا 

ی متن را شدگ«مثله»است. اما نقش مترجم که « شدهمثله»قیاس با متنی که نویسنده در زمان حیات نوشت متنی یقیناً 

برای پاسخ به این پرسش باید  دهد در این میان چیست؟ای نسبت میی توده«رفقا»و تلویحاً به « چاپ دوم»به خطا به

 هایی نشر روایترها کنیم و برویم سراغ تاریخچه را در ایران «پوشبشردوستان ژنده» ی نشر روایت فارسیتاریخچه

   در اروپا و امریکا. اشانگلیسی

 شدگیمثلهشدگی تا واقعیت «مثله»از وهم 

اقع و هِیستینگزرا در شهر « پوشبشردوستان ژنده»بود  دابلین، در 5270ی ، زادهرابرت ترسال که اسم مستعار رابرت نونان

که درگذشت  5155ال در اوایل س 55«.5150و  5103های احتماال بین سال»ساحل غربی انگلستان نوشت،  در

های نوشتهاز مرگ پدر خیلی نگذشته بود که کَتلین دست کَتلین ماند.نزد دخترش  «پوشبشردوستان ژنده»های نوشتهدست

 کرد.یدر آن کار م هپرستار بچ کَتلین در نقش که بود یاخانه میهمانِ کهاسم جسی پوپ به داد نشان ایشاعره را بهپدر 

ارگر ک، اثر بیندازم "شوپبشردوستان ژنده"ی رمان نوشتهنگاهی به دست دوستی از من خواست»ی پوپ، طبق نوشته

ظار داشتم نه پذیرفتم، بی هیچ شوقی. انت از دنیا رفته بود. اشکتابسوسیالیستی که نقاش ساختمان بود و متعاقب نوشتن 

ها را به نوشتهپوپ انتشار دست 53.«گیری برخورد کرده بودمانسانیِ جشم سنداما دریافتم اتفاقی با  .مفر حباشد و نه مهیج 

مالی های بنا بر مالحظهظاهراً گذاشت ریچاردز که بر کیفیت باالی متن صحه می ز توصیه کرد.ریچاردگرنت خودش  ناشرِ

های پدر را هنوشتبتوان کامل منتشرشان کرد. کَتلین حق خود بر دست اند کهتر از حدیها طوالنینوشتهمعتقد بود دست

کردن جسی پوپ را به تلخیصمبلغی در همین حدود  ازایهو ریچاردز نیز ب پوند به ریچاردز واگذاشت 25ازای هب

 26 تاریخبه 52 انگلستان در بر این اساس زاده شد، «پوششردوستان ژندهب»نخستین ویراستِ  57ها برگماشت.نوشتهدست

 گفتار کوتاهی که در مقام ویراستار بر رمان نوشتپوپ در پیش در ماهِ مه همان سال. 30و کانادا 51کاو در امری 5152آوریل 

نوشته ی من در خالل کاستن از حجم انبوهِ دستوظیفه»که  تأکید کرد نیز منتشر شد 5152اش در سال امریکایی نشرو در 

 از قلم رابرتچه باقی مانده است و تکراری بود. آن کردنِ مواد سطحیفقط هَرَسبرسد  کتاب یحد و اندازهبه چنان که 

سیزده  طی چهار سال بعدی را انتشارات گرنت ریچاردز در لندن 5152سال  ویراستِ همین 35.«ترسال جاری شده است

 را مبنا قرار دهیم 5152اگر نشر امریکایی ویراست سال  اما ای از این ویراست را در اختیار ندارم،من نسخهبار بازنشر کرد. 

 ترسال لیِفصوچهار پنجاه ی واهزار کلمهوپنجاههای دویستنوشتهدست ،که گویا مثل ویراست انتشارات گرنت ریچاردز بود

 5152و اوایل  5157اواخر  سی پوپ بنا بر درخواست ریچاردز درج 32.کاهش یافته بود صفحه 625در قالب  فصل 63به 

 دانیمنمی 32منتشر شد. 5152نیز در سال  این ویراست دوم 36.به دست دادنیز  ویراستی حتا مختصرتر از ویراست قبلی

یا همین ویراست  به دست داد چه بوده است اما یقیناً 5620ی ی دههای که رحیم نامور در نخستین نیمهمنبع اصلی ترجمه

بهی ویراست مشاهای بعدی صورت داد یا یکی از هفت نوبت بازنشری که همین انتشارات در سالبود یا  5152جدیدِ سال 
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ی بازنشرهای سال گفتههای پیشیک از نسخهمن هیچ 35شر کرد.هار بار بازنمنتشر و چ 5120که انتشارات پنگوئن در سال 

شان لیدیهای کبرخی مشخصه یدرباره اما از منبعی ام و با متن ترجمۀ فارسی مقابله نکرده به بعد را در اختیار ندارم 5152

در پایان به  داستانپرسوناژ اصلی  فصل که 25در  حدوداً نودهزار کلمه است 5152ال ویراست انگلیسی سام: اطالع یافته

ی بیست های دههی نامور در سالشدهمتن فارسیِ عرضهمشخصات تقریباً مثل  هااین مشخصه 33اندیشد.خودکشی می

اش نهایتاً در فصل که قهرمان 25هزار کلمه است در نجوپبین هشتاد تا هشتاد متن فارسی نیز حدوداًخورشیدی است: 

و هم  5152 و 5152های سال روایت انگلیسیِهر دو هم توان استنتاج کرد که بر این اساس می ی خودکشی است.شهاندی

متن  کلتنها کسانی که اما د نشومحسوب می« شدهمثله»متنی یقیناً « پوشبشردوستان ژنده» فارسیِ موجودِ روایت

چاردز و ریگرنت  به احتمال قوی فقط به عمل آمده استچه تلخیص شدیدی دانستند میها را خوانده بودند و نوشتهدست

 «شدهمثله»ن یافت که متفقط هنگامی معنا می افکار عمومینزد شدگی «مثله»مفهوم  جسی پوپ به همراه کَتلین نونان بودند.

 توانستمی در غرب 5152 و 5152های سالدر  نه چنین چیزی .شودمقایسه ی ترسال نوشتهبا متن اصلی دست توانستمی

ی نوشتهدر وضعیتی که دست .ما در ایرانِ 5622سال  در مثالً ها بعدتا مدتبه طریق اولی،  ،البته نهو  بپیونددبه وقوع 

ی پس از رهدو طی شدگی فقطمفهوم مثلهشدگی نیز امری ممتنع بود. گیری مفهوم مثلهاصلی هیچ دیده نشده بود، شکل

ری در همت فرِد بال، کارگهم بهمصداق بیابد، آن «پوشبشردوستان ژنده»کتاب توانست برای جنگ جهانی دوم بود که می

تان بشردوس»در آن کارگری کرده بود. بال هم به زمانی که رابرت نونان نیز  صنفیهِیستینگز و شاغل در همان  شهر

ز ا برآمد و وقتی توفیق یافتوجوی گرنت ریچاردز سخت در جستاش. هم به نویسندهمند شده بود و عالقه «پوشژنده

های ترسال را به داللی فروخته بود. نویسکه دستگرنت ریچاردز به منشی انتشارات دست یافت او بود که طریق هم

 یزحمت فراوان موفق شدند نسخهبا شان ها در آشپزخانهاز آنِ خود کرد. بال و همسرش مدت یافت و ها رانوشتهدست

بار بدون هیچ حذفی در برای نخستین 5155سال اکتبر شده در های بازسازینوشتهسرانجام دست 37اصلی را بازسازی کنند.

ان بشردوست»های توانست برای برخی روایتشدگی میاز این سال به بعد بود که مفهوم مثله 32انگلستان به انتشار رسید.

برای انواع بازنشرهای و هم  های اول و دوم کتابویراستصداق یابد، از جمله هم برای روایت انگلیسی م« پوشژنده

 راستیبه اشدو ویراستدر نخستین  اش از اوایل عصر پهلوی دوم به بعد، اما با یک تفاوت کلیدی: روایت انگلیسیفارسی

گرچه  اشد.مثله شده ب واسطهبی کهآنبی بود ترجمه شدهشده مثلهفقط از متنی ناگزیر بهروایت فارسی  اماشده بود  مثله

ام، اما مقابله نکرده اشی فارسیترجمه ام و بارا هرگز در اختیار نداشته 5152در سال  ی انگلیسیشدهمثله ویراستِ متنِ

عیارهای با م« پوشهای ژندهبشردوست» متن فارسیِ مترجم فقیدِ دهند کهقوت گواهی میبه پذیردسترسهای ی نشانههمه

 ی اثری ضبط نام نویسندهحتا در نحوه ،بود هانجام داد خوبیاش را بهکار ترجمه در آغاز عهد پهلوی دوم ی خودشزمانه

که ند ای توانسته بود چنین کمترجم فقید در زمانهشد. نوشته می «ترسال»بلکه « ترسل»ها در بریتانیا نه که در آن سال

یستی عبارت از رواج ادبیات مارکس های بیست خورشیدی[]در سالمشکل دیگر »گفت: درستی میمثالً اردشیر آوانسیان به

ی مترجم نداشتیم، بنابراین به مشکالت زیادی برخورد امکانات مالی و کادر ورزیده ]در حزب توده[ به زبان فارسی بود.... ما

 31.«صان بزرگ نهضت ما بودکردیم و باید گفت که این همان نق
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در بلغارستان به سر میبردم رفقا برای چاپ دوم »که وقتی  سر نوشتسالی پیش از مرگ در پیرانهنامور چرا پس 

فصل از یک کتاب  22ای بوده است در شدهی مثلهآنچه به دست من رسیده خالصه» اما «ای شدنداز من خواستار مقدمه

این  بخشی پایان«نقطه سه» عالمت دانمنمی چنینهمدانم. ؟ من پاسخ قطعی به این پرسش را نمی«...دو فصلی و پنجاه

ی همرحلکاری ضرور برای به دلیل پنهان»نوشت:  5632که در آبان ی حساس از رحیم نامور بوده است یا از ناشر نامه جمله

 70.«اندمشخص گردیده "نقطه سه"ه که در متن با عالمت ی رفیق ]نامور[ حذف شدی حزب، نکاتی از نامهکنونی مبارزه

اال که حبود. میپذیر دسترس کم از منظر نامور،، دستدر بین نبود، پاسخ قطعی نیز« سه نقطه»عالمت جا شاید اگر این

توده  خ حزبتاری مستلزم غور در که پیش کشیددفاع در پاسخ به این پرسش قابل بساچههایی فرضیهتوان میاما  نیست

 تا 5632در آذر ی مرکزی حزب پلنوم هجدهم کمیتهبرگزاری های منتهی به ماهاز  :استی زمانی مشخصی فاصله در

 تنگِی اگر بخواهم وارد چنین بحثی بشوم ناگزیرم از دایره. 5632هایی پس از برگزاری کنفرانس ملی حزب در سال ماه

سنادی اتا زمانی که گام بگذارم.  نامستندهای زنیو به چاهِ ویل گمان رومدم فراتر بخو سندمحورِ های تحقیقاتیِصالحیت

 نین نخواهم کرد.چنیابم های خودم زنیبرای گمانمتقن 

 شدگیمختصات مثله

 ها پیشاز سال خواننداش میها دخمهطرفسبورو که ساکنان آنچهارکیلومتری شهر ماگساز در عمارتی وسیع اما کهنه

وپنج یستباش برآمده و اسم شرکت سهامی روشتون درصدد مرمتکار بهتازگی یک شرکت مقاطعهمتروک مانده بود اما به

ماً اسیر هاشان دائاما کارگران و خانواده شوندتر میکارفرمایان مستمراً غنی و غنی .استرا برای همین کار اجیر کرده  کارگر

پرسوناژ  ،نفرانک آو میان اماندارند. در این  پندارند هیچ توانی برای تغییر اوضاعحال میاند و درعینبدهیرسنگی و گفقر و 

 ای عادالنهجامعهبرپاییِ کوشد همکاران کارگر خود را برای مبارزه جهت دهد و میبه این اوضاع تن نمی ،اصلی داستان

 اندیشید.قدر دشوارتر از حدی بوده است که ابتدا میبیند که این کار چهمیترغیب کند اما این تازه اولِ ماجراست و در عمل 

 های خویشنوشتهوچهار فصل در دستهزار لغت در قالب پنجاهوپنجاهاین داستان را رابرت ترسال با دویست 

 یکه همه« پوشستان ژندهبشردو« و انواع بازنشرهای آن به همراه روایت فارسی 5152ویراست انگلیسی سال  پرورانده بود.

ها به حدوداً نودهزار در روایت انگلیسی و زمان با کاهش تعداد لغتهمی همان ویراست است گویند ترجمهها مینشانه

از منظر محتوا گانه وپنجوچهارگانه به فصول بیستهزار در روایت فارسی و تقلیل فصول پنجاهتقریباً هشتادهزار تا هشتادوپنج

 .ندا شده به دست دادهرو روایتی مثلهها را زدوده و ازاینمحور از بحث پنجکم دست

یان پای خودکشی با تأمالت آون درباره «شدهمثله»جای سیاست امید. روایت محور یکم: سیاست ناامیدی به

شد.  خوار و بیرحم خواهندباقی مانده و اسیر چنگال یک اجتماع خون بخوبی میدید که ... یک زن و یک کودک از او»یابد: می

خواهند داشت و از گردۀ  امروز خود او خواهد افتاد.... او را مانند حیوانات بکار وا بروز شچند سالی نخواهد گذشت که طفل

.... اده کننداستف او کار ۀسفاک از نتیجبیرحم و خور و ... و تا آخرین رمق جان خواهد کند که یکعده مفت کار خواهند کشید او

اند فکر میکرد اگر نتوو چنگال گرگان درنده ... باقی نگذارد.  اش را در زیر دستخودش زن و بچه یم گرفت بعد ازتصم
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دند. اگر نتواند قع گرهای آینده واا بعد از خود تأمین کند اقالً میتواند نگذارد آماج مصائب و فالکتر آسایش و نیکبختی آنها

های متمدن و متدین مصون بدارد شرط مهر و وفا آن خواهد بود که کشقصابها و آدمبماند و آنها را مثل پیش از تجاوز 

رسد، روایت اصلی از این اوج ناامیدی شده در اوج ناامیدی کارگر آگاه به پایان میاگر روایت مثله. «!را هم با خود ببرد هاآن

کند و ی کارگر ترویج میی طبقهرا برای مبارزه شده سیاست ناامیدیجوید. روایت مثلهدر خدمت ارتقای مبارزه بهره می

 روایت اصلی اما سیاست امید را.

وحقوق کارگران را در نظر بگیریم که، . اگر طیفی از حقنگرجای گرایش جامعبه گرایش اکونومیستیمحور دوم: 

بد یاهای فردی ادامه میآزادیشود و با حقوق مدنی نظیر انواع سیاسی نظیر حق رأی شروع میبه زبان امروزی، با حقوق 

تری بر ممراتب کتأکید بهاوالً شده در قیاس با روایت اصلی روایت مثلهرسد، و با حقوق اجتماعی و اقتصادی به نهایت می

ی تری بر حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران دارد، ثانیاً در مجموعهمراتب بیشتأکید بهحقوق سیاسی و مدنی کارگران و 

تر و بر بیش أکیدگذارد تبر کارگران تأثیر می که مستقیماقتصادی کارگران بر مسائلی اقتصادی  مسائل مرتبط با مسائل

تقیم بر ی مسائل اقتصادی که مسدر مجموعهتر دارد، ثالثاً گذارد تأکید کمم بر کارگران تأثیر میمسائلی که غیرمستقی

تری تأکید دارد، میزان بیش تر و بر شرایط کاری کارگران بهکارگران به میزان کم گذارد بر شرایط زیستیکارگران تأثیر می

ی شرایط کنندههای تعییننیز دستمزد را به زیان سایر مؤلفهی مسائل مرتبط با شرایط کاری کارگران در مجموعه رابعاً

ی واجد ترمراتب بیشاصلی در حد به ایتشده در قیاس با روسازد. روایت مثلهتر میمراتب برجستهکاری کارگران به

 است. تیاکونومیس گرایش

گر در ی کاری طبقهاگر بپذیریم که مبارزهی کارگر. ی طبقهمبارزهسیاست محلی در سازی رنگکم محور سوم:

مدتاً عشده در قیاس با روایت اصلی روایت مثله در جریان است،ملی و جهانی مراتبی از بسترهای سیاست محلی و سلسله

ی انتزاعی ترویج نوعی مبارزهرو از زوایای پرشماری درصدد تبلیغ و را نادیده گرفته است و ازاین سیاست محلیهای جنبه

 کند.رنگ میی کارگر بسیار کمی طبقههای سیاست محلی را در مبارزهبودگیاست که خاص

ا شده در قیاس بروایت مثله ی مسلط.گر کلیسا در حکم بخشی از طبقهسازی نقش ویرانرنگکم محور چهارم:

 ی کارگر را از متن زدوده است.استثمار طبقهی وسیع روایت اصلی تا حد زیادی تزویر و انحصارگری کلیسا در صحنه

تبر به قبل از پیروزی انقالب اک گرچه« پوشبشردوستان ژنده»سازی گرایش غیرلنینیستی. رنگکممحور پنجم: 

بنا بر  ود.حال غیرلنینیستی بهرای از گرایش نه ضدلنینیستی اما بهاش واجد رگهی تحریر درآمده بود اما روایت اصلیرشته

که از راه ی کارگر بلآهنگی برای طبقهکه نه از راه ایفای نقش پیش تعلق داشت ری کارگخود طبقه بهآون  روایت اصلی،

 غییرت رگر برایی کااعضای طبقه در میان جمعیدهی به نوعی مای دستهو شکل کنندهوگوی قانعی گفتترویج و اشاعه

پدرم  یالیسمسوس»ی پدر گفته بود: درستی دربارهی شصت میالدی بهدههی میانهکَتلین، دختر نویسنده، در کرد. مبارزه می

ایم شده با پرسوناژی مواجهدر روایت مثله 75.«ت و نه سوسیالیسمِ کمونیسم روسینه سوسیالیسمِ حزب کارگر ]انگلستان[ اس

 تری دارد.رنگکممراتب بهکه گرایش غیرلنینیستیِ 
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 شدگیی مثلهدر آینه

به نی نکرده بود اما مت« مثله»متنی را با معیارهای زمان انتشار اثر اصوالً رحیم نامور تر استنتاج کردم، طور که پیشهمان

. امروز بیش از هفتاد سال از نخستین شده بودمثله، 5155پس از ویراست انگلیسیِ سال ، با معیارهای دست داده بود که

ه در روایت مستحکم ک متنیشدگیِ مختصات مثله برخیگذرد اما می« پوشبشردوستان ژنده»نوبت انتشار روایت فارسی 

: یعی از چپ ماهای وسی فکری بخشهایی است از شاکلهکماکان بازتاب جنبه ،بینیممی ، نه به تقصیر مترجم،نیز اشفارسی

ت محلی در سسیاهای بودگیخاصغفلت از  گرایش اکونومیستی؛ سوم،باالی غلظت از سیاست امید؛ دوم،  گیرییکم، فاصله

ی شدهلهمث رنگِ روایتِفراتررفتن از گرایش غیرلنینیستیِ کم چهارم، و ؛ی کارگرطبقهی مبارزه هایبندی سویهصورت

فارسی  روایت .داریی مبارزه با سرمایهدر شیوه به رویکردی لنینیستی عمیق ایمان ، در عوض،و« پوشبشردوستان ژنده»

 در انعکاس ای استآینه بلکه فقطظهور چنین مختصاتی در چپ ایرانی  نه علت ،چون اثری ادبیهم ،«پوشبشردوستان ژنده»

در گروِ  بازسازی چپ در ایران امروز .از یک سده پیش تا امروزچپ ما  های وسیعی ازبخش درهایی چنین گرایش

 ها.خصلت همین ودندز از جمله برای مان است،سابقهای هایی بسیار گسترده در اندیشهبازنگری

 هایادداشت

ران های حزب توده ای)آلمان غربی: انتشارات سازمان ای از رفیق فقید رحیم نامورکارنامه یک زندگی: نامهرحیم نامور،  5 

فصل از یک کتاب  25گفت بایست می. درواقع نامور می55ی ( صفحه5632در خارج کشور وابسته به جنبش نوسازی، 

 وچهار فصلی.پنجاه

 :دو ویراست گوناگون از متن اصلی کتاب ایناشاره به  2 

- Robert Tressell, The Ragged Trousered Philanthropists, With an Introduction by Tristram 

Hunt (London: Penguin Books, 4002); 

- Robert Tressell, The Ragged Trousered Philanthropists, Edited with an Introduction and 

Notes by Peter Miles (Oxford: Oxford University Press, 4002). 
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of Tressell’s Text” in J. Cairnie and M. Walls (Editors), Revisiting Robert Tressell's 

Mugsborough: New Perspectives on “The Ragged Trousered Philanthropists” (New York: 

Cambria Press, 4002) p. 822. 
2 Junah Raskin, “A Great Socialist Novel”, In These Times, 44-42 August, 8191, p. 89. 
6 Peter Miles, “Introduction” in Tressell, The Ragged Trousered Philanthropists, (Oxford: 

Oxford University Press, 4002) p. xxxiii. 
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