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�ران �ن ا نو ات  ی � � اد ب مجالت اد نع  موا �� و  ا ی �و �ررسی 
ا اسد سیف، ��وهشگر و منتقد ادب� گفت وگو ب

�ران و سهم ابخوانی در ا م خا�ج از کشور در سرانه کت ان مقی �رانی اره مط�وعات ادب� و سهم ا ا اسد سیف د�ب «آوای تبعید» ب ازه ای از  ار شماره ت اسبت انشت به من

م. �ران گفت وگو کردی ات معاصر ا سانسور در فترت اد�ی

ف. اک��ی

عید» ب ت آوای  » نه  شزمی �ی سیف، در  سد  ا

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

امه  را در ا�ران منتشر کرد و به آن شکل و شمایلی داد که از امه نگا�ی در انگلستان، اول�ن �وزن از زمانی که م�رزا صالح ش�را�ی، دانش آموخته �وزن

ا آن زمان وجود داشت- فاصله بگ�رد، حدود دویست استان ت ارهای شاهان ا�رانی از دوران ب ار د�ون کاخ -که در د�ب حالت �ولتن داخلی اخب

ان آشو�ی امه ا�ران در ا�ومیه متولد شد که به �ب امیدند. بعد از آن دوم�ن �وزن ار» ن امی نداشت- «کاغذ اخب امه اش را -چون ن سالی می گذرد. �وزن

از می کند و �ر امه خوانی جای خود را در ��ن تحص�ل کردگان و سیاس�ون ا�رانی ب امه و �وزن �ود و از هم�ن دوره به بعد است که اندک اندک �وزن

ا تهدید توقیف و ا�یخچه ای �ر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. همیشه ب تعداد آن اف�وده می شود. از آن زمان تاکنون، مط�وعات ا�ران ت

افته اند. چه از همان ابتدای انتشار امه نگاران و اهالی فرهنگ راهی �رای انتشار گفته ها و شنیده هایشان ی سانسور مواجه �وده است و همیشه �وزن

امه ها�� همچون قانون و ع�وۀ امه شان را که ممنوعه شده �ود به آن سوی مرز �ردند و�وزن امه در ا�ران که م�رزا ملکم خان و دیگران �وزن �وزن

. پدید آمد و چه تا عصر حاضر که همچنان مط�وعات ��ر ضرب آزار و تهدید و توقیف و سانسور به انتشار در آن سوی مرز �رداخته . الوثقی و.

امه نگا�ی ا�ران آن ا��خ نه چندان دراز ولی �ردست انداز �وزن ا آغاز عصر ارتباطات اینترنتی به انتشار اینترنتی دست زده اند. نکته ثابت در ت است و ب

ای به عرصه هستی ا�رانی گذاشت، دیگر از تکا�و و جست وجو گامی پس نکشید و خوانندگان خود را امه از همان زمان که پ ا�ن است که �وزن

. . ا موضوعات سیاسی و اقتصادی و صنفی و. امه ها ب ا�یخچه مط�وعات ادب� ن�ز جدا از همان فراز و نشیب های دیگر �وزن افت. در ا�ن میان ت ی

نیست و چه بسا بسیار �یشتر ��ر ضرب نگاه خشماگ�ن حاکمیت �وده است و سانسور چاقوی ت�زش را �ر صفحات مجالتی کشیده است که در

امه های �ر رنگ و لعاب دولتی به خانه های خوانندگان مشتاق خود راه داشته ا قیمت آزاد و ب� �هره از تخفیف ن�خ دولتِی �وزن کاغذهای ارزان ب

است.
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در ا�ن گفت وگو �ر آنیم به واکاوی موانع آزادی �یان، راه های گ��ز از �ن بست و فشار �ر مط�وعات ادب� داخل، تفاوت ها و همگرا�� های مجالت

ادب� داخل و خا�ج کشور تحت عنوان اد�یات تبعید در جذب نویسندگان از هر دو سوی مرز در دو نوع مجله ی  ادب� داخل و تبعید و دیگر

ا اسد سیف ��  گ��یم. مسائل و موفقیت های مجالت ادب� اینترنتی وکاغذی، داخلی و در تبعید را در گفت وگو ب

سیف سد  ا ا ب فت وگو  گ

دا�ی آن ن راه ا ۀ  ی هداف اول ه و ا در معرفی مجل د کمی  ز، اگر مایلی آغا در  د.  رفتی را پذ� ه گفت وگو  دعوت ب رم که  سگزا سپا سالم و   ف. اک��ی - 

-� دب ا مجالت ا آی ست:  دا �ی ژ کتاب و مجالت کاغذی  در ت�را آن  د  ه مطالعه که نمو ن سرا ه کاهش  سی م��وط ب سا سپس �رسِش ا د و  بگو�ی

ه ا مطالب مجل دگان ب نن زخورد خوا ا د؟ چگونگی ب هستن نی  ات چه کسا ش�ی �ن ن دگان ا نن ست؟ خوا چه اینترنتی و چه کاغذی- �رمخاطب ا

ست؟ ه ا چگون

"گستره اد�یات و ا �ر  امه ای که قرار �وده و هست ت "آوای تبعید" در �هار سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) منتشر شد، گاهن سیف- نخست�ن شماره  سد  ا

ان های دیگر ا�ران افته است؛ هم در فضای مجا�ی و هم �ر کاغذ. سه شماره از آن به �ب فرهنگ" منتشر شود. تاکنون ۳۱ شماره از آن انتشار ی

امه ها�� منتشر خواهند شد. کوشش به ان های داخل ا�ران ن�ز چن�ن و�ژه ن انه منتشر شده است. به دیگر �ب (ترکی، کردی و گیلکی) به شکل دو�ب

اگون هنر و ا چند د��ر در عرصه های شعر و داستان و نقد ادب� داشته باشد. هدف ا�ن است که صداهای گون ا هر شماره یک و ی عمل آمده ت

ا عکس داشته ایم که کوششی است در معرفی هنرمندان ابند. در هر شماره البته نمایشگاهی ن�ز از نقاشی و ی اد�یات و فرهنگ در آن انعکاس ی

ات ادب� و فرهنگی که در خا�ج از ا�ران و در گستره "آوای تبعید" گرفته شد، �رمی گردد به ا�ن که؛ نش�ی ا�ن عرصه. ا�ن که چرا تصمیم به انتشار 

"ن�ود" را به ا ا�ن  "آوای تبعید" منتشر شد ت ازماندند.  جهان تبعید منتشر می شدند، یکی به دنبال دیگ�ی، و هر یک به علتی، از ادامه فعالیت ب

سهم خویش ج�ران کند.

ا فاجعه  سقوط ت�راژ �و��و هستیم. ازگردیم، درست می گو�ید. ما ب اید بگویم؛ اگر به فرهنگ خودمان ب و اما در پاسخ به نخست�ن �رسش شما ب

در فرهنگی که کتاب خوانی در مردم نهادینه نشده، سانسور هم که حاکم باشد، ا�ن امر ط�یعی ست. �وشن تر بگویم؛ در ا�ن عرصه ما از فرهنگ

ار به دامچاله فرهنگ شفاهی گرفتار آمده ایم. خواندن کتاب نیاز است. متأسفانه در فرهنگ حاکم �ر ا�ران، چن�ن نیا�ی کتابت دور شده و دگ�ب

اشند. حکومت هم ا کتاب �یگانه ب ان و دانش آموزان ن�ز ب احساس نمی شود. آن جا که استادان دانشگاه کتاب نمی خوانند، ط�یعی ست دانشجوی

خواهان ا�ن موقعیت است. کتاب آگاهی ست و انسان کتاب خوان انسانی آگاه است و انسان آگاه �رای حکومت های خودکامه خطرآف��ن

است.

"آوای "آوای تبعید" ندارم. آمار دنیای مجا�ی آما�ی مخدوش است، پس نمی توان از عده خوانندگان نش�یه سخن گفت.  من آما�ی از خوانندگان 

ا دوستان از ط��ق ایم�ل آن را تبعید" گذشته از سایت نش�یه، به لطف دوستان، حداقل در �یست سایت دیگر ن�ز �رای دانلود قرار می گ�رد و ی

اشد که هم�ن عده خواننده نش�یه هستند. اگر ار و چه بسا �یشتر دانلود نمی تواند نشان از ا�ن داشته ب �رای همدیگر ارسال می دارند. �یست هزار ب

سه هزار نفر از میان دانلودکنندگان آن را بخوانند، �رای من به شخصه، موفقیت است.

هان یات ج � د ه ا ب ها،  گر �بان  ی د ه  ب �رگردان آن  ا  ب توان  ب د که  شو ی  م ن د  ی ل تو ما چ��ی  یات  � د در ا

ش از ی � یات  � د بت ا س ن ه  ب ما  یات  � د م ا ن ک ی  م کر  ف م.  شی با ن ل  د. خوش خیا شو ده  ف�و چ��ی ا

ه�چ گرفتن ه  ب یا  �ران و  ندگان ا س ی نو ه  ب ه�ن  تو صد  ق من  ست.  ه ا شت دا ن ی  ت شرف ی � قالب  ن ا

ی ضا ف �ن  در ا یات،  � د د ا ی ل تو در  نان را  سترگ آ دارم، کار  ن شور را  خل ک دا  � ب د دات ا ی ل تو

سور ن سا هت  بال گر  د که ا دارن ق  ف توا من  ا  ب �ز  ن نان  شک آ  � ب گذارم.  ی  م کم ا�ج  حا  �� یا ل خو ل ما

شد. ی  م د  ی ل تو ست،  ه تر از آن چه  ه  ست �رج ثا�ی  م آ ه حت ب د،  �و ن کم  حا �ران  �ر ا

"حافظ- ادی دارد. ا�ن نش�یه را در خا�ج از کشور انتشارات  "آوای تبعید" نه تنها در خا�ج از کشور، در داخل کشور ن�ز خوانندگان �ی می دانم که 

"آوای "آما�ون" ن�ز �رای ف�وش عرضه می شود. �رایم جالب �ود که دوستی نسخه چاپ شده  گوته" در آلمان �ر کاغذ منتشر می کند و در سایت 

اشد که به شکل غ�رقانونی در اید داشته ب اشد که به حتم خ�یدارانی ب ا ن�ز ب تبعید" در داخل کشور را به من نشان داد. ا�ن می تواند به ا�ن معن

ازچاپ و  منتشر می شود. داخل کشور ب

"آوای تبعید" کسانی هستند که عالقه به اد�یات و فرهنگ دارند. ا�ن خود از عمومی �ودن آن می کاهد. مخاطبان و به همراه آن، خوانندگان 

اید از آن آن کس که سراغ ا�ن نش�یه می �ود، عالقمند و جست وجوگر اد�یات است. جهان مجا�ی امکانی گسترده در اختیار ما گذاشته که ب

انی که به هنر و اد�یات عالقه دارند و در سراسر جهان حضور دارند. از ا�ن استفاده کنیم و ما می کوشیم از ا�ن راه رابطی باشیم �رای همه آن

"آوای تبعید" در ا�ن راستاست. اید �هره �رد. انتشار  ب� مر�ی ب

دیگر ز  ک ا هر ی شما اگر  ه نظر  ست. ب ران ا � داخل ا نهای  ا ان فارسی و �ب ده �ب در محدو � مر�ی  ز ب شما ا اً منظور  شد، ط�یعت � مر�ی  ز ب  - حرف ا

نی و غ�رفارسی �بان را � د، امکان جذب مخاط��ن غ�را شو شر  ا- منت ج ا�وپ � را نهای  ا ز �ب ا یکی ا ه- ب ان دو �ب شکل  ه  داخل و خا�ج ب  � دب مجالت ا

شدن نی  ا جها هنوز ت ا  د ی شو ه جهان معرفی  ق ب �ن ط�� ز ا ران ا � یات ا د� هی هست که ا را ست که  �ن ا شت؟ منظورم ا دا هد  م خوا ه را 

ه چگونگی ا ب آی ها هست؟  ه خارجی  یات ما ب د� شدن ا ده  راه معرفی و خوان در   �� ها دیت  ست؟ چه محدو �یش ا در  درا�ی  راه  یات ما  د� ا

در ست که  �� ا ستر جغرافیا همان ب ست، مختص  آن مواجه ا ا  نی ب را � ده ا سن ئلی که نوی ا مسا آی د؟  د و نحوه ی تفکرمان �رمیگرد ست محدو �ی

ست؟ ست ا د �ن  ز ا �� ا ان فارسی و چ�زها دیت قلم�و �ب ا محدو د؟ ی آی آن می  ز  ا ا د ی آن می �ی
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امه های خویش از اد�یاتی ن�ز در ا�ران "آوای تبعید" در و�ژه ن ار نویسندگان ا�رانی به جهان، به نظرم، چن�ن نیست. علت ا�ن که  راه معرفی آث

انی غ�ر از فارسی نوشته شده و می شوند، ا�ن است که متأسفانه ا�ن اد�یات به رسمیت شناخته نشده و نمی شود؛ نه از سوی می نویسد که به �ب

. ان ها حکومت و نه از سوی فارس �ب

ان ا�ران در ان و اد�یات مردم غ�رفارس �ب ان و اد�یات کشورهای دیگر به عنوان یک رشته تحصیلی حضور دارد ولی �ب در دانشگاه های ا�ران �ب

ا��خ اد�یات ا�ران ا چند واحد درسی دیده می شود. بدون سند حرف نزده باشم، نگاهی �یندا�ید به ده ها کتاب ت نهایت خویش به شکل یک و ی

ان فارسی نوشته شده است. ار اد�یات ا�ران خالصه شده است در آن چه که به �ب ا به عمق فاجعه آگاه شوید. در تمامی ا�ن آث ت

، ان ها ا �رگردان آن به دیگر �ب ؛ به نظرم در اد�یات ما چ��ی تولید نمی شود که بتوان ب ا جهانی شدن اد�یات ما اما در مورد �رسش شما در رابطه ب

به اد�یات جهان چ��ی اف�وده شود. خوش خیال نباشیم. فکر می کنم اد�یات ما به نسبت اد�یات �یش از انقالب �یشرفتی نداشته است. من

ان را در تولید اد�یات، در ا�ن فضای ا به ه�چ گرفتن تولیدات ادب� داخل کشور را ندارم، کار سترگ آن قصد توه�ن به نویسندگان ا�ران و ی

ا�ی �رجسته تر از آن چه ا من توافق دارند که اگر بالهت سانسور �ر ا�ران حاکم ن�ود، به حتم آث ان ن�ز ب مالخولیا�� حاکم ا�ج می گذارم. ب� شک آن

هست، تولید می شد.

آف�ینش ادب� محتاج فضا�� ست که در ا�ران وجود ندارد. اگر فردیت و آزادی را که هر دو بنیان در دمکراسی دارند، از شعر و داستان حذف

ا پاسخگوی همان کنیم، آن را کشته ایم. مگر می شود در فضای اختناق و سانسور حاکم از آف�ینش ادب� صحبت کرد. اد�یات ترس خورده ما حت

خوانندگان اندک داخل کشور نیست. ا�ن اد�یات چ��ی کم دارد. در آزادی خلق نمی شود و امکان شکوفا�� ندارد. فردیت در آن هالک شده

ا �یگانه است. ا نسل �یش از خود حت است. ب

ش از ی � ندگان  س ی نو ثار  قالب آ ن �� ا در  شد که  یک  ل ش گاه  ن ما آ یات  � د مغز ا �ر  �ر خالص  ت

� را از ب د ه ا شت �ن گذ ند. ا د دا ن بازچاپ  جازه  د و ا ن " کرد سا�ی ک پا " ها  ه  ن خا ب قالب را از کتا ن ا

ند و ت ش گرف ی � شور  ندگان راه گ��ز از ک س ی نو دی از  عده �یا ند.  �ز حذف کرد ن ی  درس ی  ها کتاب 

مد، ش آ ی � ی که  ست س ا گ ب ند.  شد �ور  ج م سکوت  ه  ب ها  مدت  شور  خل ک دا در  گر  ی د ی  عده ا

�ن �ر ا �ر خالص  ت ند.  ازما ب ش�ن  ی � سل  ن ا  ب  � ب د باط ا کم، از ارت سور حا ن سا در  بعدی  سل  ن

ده رنگ ��ی ضو�ی  �ران ح ی ا ها شگاه  ن دا در  �ران  صر ا معا یات  � د شد که ا یک  ل ش گاه  قه آن  قی ش

دان ستا حتا ا شد که  با �ن  �ل ا ل د د  ن توا ی  م ن د  �ن خو یا ا ست، آ �راژ کتاب کم ا ت که  �ن  فت. ا یا

یان؟ جو ش ن دا ه  ب تا چه رسد  ند  ن خوا ی  م ن �ز کتاب  ن ی  فارس یات  � د ه ا رشت

اگر جستجوگر اد�یات معاصر ا�ران بخواهد از گذشته ادب� ا�ن کشور چ��ی بداند، به راحتی به دامچاله ای گرفتار می آید که سانسور حاکم �رایش

ا اشعار ا حذف و سانسور منتشر می شود و ی �" ب "�وایت حزب ا گسترده است. آن جا که هنوز مطرح ت��ن رمان فارسی، یعنی �وف کور، به 

ا سانسور در دسترس ار ادب� جهان ب ا ارزشمندت��ن آث ابد و ی ازار راه می ی ا سانسور به ب مطرح ت��ن و تأث�رگذارت��ن شاعر �ن ا�ران، ف�وغ فرخزاد، ب

ا ف�وغ فرخزاد و دیگر اید �یاموزد؟ نهایت ا�ن که فکر می کند؛ ارزش هدایت و ی ادگ��ی از کجا ب عالقمندان قرار می گ�رد، ا�ن دانشجوی مشتاق ی

ای ما کدام سنت ادب� را می توانند ادامه دهند؟ ار نویسندگان نوپ ا ا�ن آث نویسندگان ا�رانی و غ�را�رانی هم�ن است که می �یند. ب

ازچاپ "پاکسا�ی" کردند و اجازه ب ابخانه ها  ار نویسندگان �یش از انقالب را از کت ت�ر خالص �ر مغز اد�یات ما آنگاه شلیک شد که در �� انقالب آث

ادی از نویسندگان راه گ��ز از کشور �یش گرفتند و عده ای دیگر در داخل ندادند. ا�ن گذشته ادب� را از کتاب های درسی ن�ز حذف کردند. عده �ی

ازماند. ت�ر خالص ا نسل �یش�ن ب ا گسستی که �یش آمد، نسل بعدی در سانسور حاکم، از ارتباط ادب� ب کشور مدت ها به سکوت مج�ور شدند. ب

ا ا�ن افت. ا�ن که ت�راژ کتاب کم است، آی �ر ا�ن شقیقه آن گاه شلیک شد که اد�یات معاصر ا�ران در دانشگاه های ا�ران حضو�ی ��یده رنگ ی

ا یک حساب سرانگشتی ان؟ ب ا چه رسد به دانشجوی ا استادان رشته اد�یات فارسی ن�ز کتاب نمی خوانند ت اشد که حت خود نمی تواند دل�ل ا�ن ب

��ینید در چند دانشگاه کشور اد�یات فارسی تد�یس می شود، چند استاد در ا�ن رشته تد�یس می کنند و چه عده دانشجو دوره اد�یات فارسی را

ا عمق فاجعه ملموس گردد. ا رقمی از عده ا�ن افراد که در دست دا�ید، نگاهی به ت�راژ کتاب ها �یفکنید ت می گذرانند؟ آنگاه ب

ا آنگاه که سانسور و خفقان حکومتی و خودسانسو�ی حاصل از خالصه کنم؛ متأسفانه فضای الزم �رای آف�ینش های ادب� در کشور وجود ندارد. ت

اید قدردان نویسندگانی �ود که در ا�ن شرایط دشوار همچنان می نویسند. آن �ر نویسندگان حاکم باشد، وضع هم�ن است که می �ینیم. ب

ا آزادی های ، از علم و دانش گرفته ت اید اضافه کنم که سانسور و حذف نه تنها در عرصه اد�یات و فرهنگ، بل که تمامی عرصه ها ا�ن را ن�ز ب

ا ار آن ت فردی و اجتماعی، جا�ی ست. فاجعه ای که در ا�ن چهار دهه فرهنگ سانسور و حذف �ر کشور وارد نموده، چنان عم�ق است که آث

ا ما خواهد �ود. سال ها ب

ازگویم و آن به نویسندگان نسل دوم ما �رمی گردد که در خا�ج از ا�ران زندگی می کنند و به �بان در ا�ن میان اما دوست دارم نکته ای را ب

غ�رفارسی می نویسند. منظورم در واقع فرزندان نسل ماست که اینجا رشد کرده و اد�یات تولید می کنند. ا�ن نسل اگرچه فارسی نمی نویسد، اما

ا . حضور آن ها در بسیا�ی از کشورها ب ا ا�ی تولید کرده اند ب� ت ان ها و کشورهای مختلف آث دستمایه �یشتر آثارشان زندگی ماست. هم�ن ها در �ب

ا که آف�یده اند، افتخا�ی ست �رای اد�یات جهانی. ا�ی �یب آث

ازار هم در آن �رجسته ا معرفی اد�یات ا�ران به جهان: از زمانی که کتاب ن�ز به کاال تبد�ل شد، نقش ب اما �رگردم به �رسش دیگر شما در رابطه ب

اشران افرادی اب و رابطه الزم است، ف�وش کتاب ن�ز از هم�ن قانون ���وی می کند. در غرب ن ازا�ی شد. به همان شکلی که �رای ف�وش یک کاال ب

ان را به ترجمه آن تشو�ق. یکی از عرصه های �زرگ چن�ن اشران دیگر کشورها تبل�غ می کنند و آن اب ن�ز دارند. کتاب خویش را �رای ن ازا�ی ب
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ار آنان دادوستدی نمایشگاه های کتاب در جهان غرب است. خالف ا�ران، نمایشگاه های کتاب در غرب امکانی است �رای معرفی نویسندگان و آث

ا آن است. و ا�ن آن چ��ی است که جمهو�ی اسالمی �یگانه ب

ا اتحادیه ازمی گردد به امکانات دولتی و سیاست های فرهنگی آن. در کشورهای غ�ب� از سوی نهادهای فرهنگی وابسته به دولت ها و ی راه دیگر ب

ا فرهنگی ن�ز اختصاص دارد، امکانی �رای ا در نمایشگاه های کتاب در کشورهای مختلف که هر سال به کشو�ی و ی اشران کوشش می شود ت ن

ا اد�یات ا�� ب افت شود. در چن�ن موقعیت ها�� تمامی کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه عالقمند به آشن حضور و معرفی اد�یات آن کشور ی

آن کشور می شوند و �رای ترجمه آن سرمایه گذا�ی می کنند.

ارها در نمایشگاه کتاب در آلمان حضور ب� رمق جمهو�ی اسالمی را دیده ام که جز پخش ��وشورها�� تبلیغاتی چ��ی �رای عرضه ندارند. من ب

اشر مستقل را به رسمیت بشناسد. آن جا اشران مستقل ن�ز در ا�ن موقعیت امکان تبل�غ ندارند. فاجعه است که کشو�ی نخواهد نویسنده و ن ن

اشران مستقل از حضور در نمایشگاه کتاب داخل کشور منع گردند، چه انتظا�ی از ا�ن دولت و ا�ن فرهنگ �رای شناساندن اد�یات ا�ران که ن

می توان داشت. �زرگ ت��ن دشمن اد�یات هم�ن ها هستند.

در د؟ مثال  رن دا نی ن را � دگان ا سن ر نوی رای کا را � آوردن چن�ن معرفی  م  ه ز کشور، امکان فرا نی خا�ج ا را � های ا سایت  ران مجالت و  ا مد� -آی

د دگاه منتقدان خو دی ز  را ا شاخص  د اثر  سال چن هر   « د آوای تبعی » ه. مثال  ش�ی همان ن ده   �های �رگ�ی ا ا معرفی کت های کوچکت�ی و ب زه  دا ن حد و ا

ه ای معت�ر ش�ی ه عنوان ن ا خا�ج کشور بلکه ب شد ی ا شده ب د  ی داخل کشور تول در  رد اثر  دا د. فرقی ن نی معرفی کن رهای جها زا ا در ب د و  معرفی کن

ست؟ داخل و خا�ج، امکان چن�ن کا�ی مهیا های  نی  را � �ن ا �

اجاز بدهید به واقعیتی اشاره کنم که در آمارهای ا�ران به چشم نمی خورد. عده ا�رانیان خا�ج از کشور را تا هشت میل�ون �رآورد می کنند. به

ا هشت میل�ون جمعیت در خا�ج از جغرافیای ا�ران زندگی می کنند. ا�رانیان خا�ج از کشور در مصرف �یانی دیگر یک کشور کوچکی از ا�ران ب

اد�یاتی که در داخل کشور تولید می شود، جایگاهی بلند دارند. یعنی بخشی �زرگ از هم�ن ت�راژ اندکی از کتاب که در داخل کشور منتشر

ا نیمی از ا ت ابد. و ا�ن آن چ��ی است که در آمارهای داخل بدان توجه نمی شود. به تحق�ق، در مواردی حت می شود، به خا�ج از کشور راه می ی

ازار کتاب در ا�ران ندارد. ابند. عکس ا�ن موضوع اما صادق نیست. کتاب های چاپ خا�ج راه به ب ا�ن ت�راژ به خا�ج از کشور راه می ی

شور یک ک گر  ی د ی  ن یا � ه  ب ند.  ن ک ی  م �رآورد  �ون  ل می شت  ه تا  شور را  خا�ج از ک یان  ن �را عده ا

ند. ن ک ی  م �ران زندگی  ی ا فیا خا�ج از جغرا در  معیت  �ون ج ل می شت  ه با  �ران  کوچکی از ا

ند ل ب ی  ه گا ی جا د،  شو ی  م د  ی ل تو شور  خل ک دا در  ی که  ت یا � د صرف ا م در  شور  خا�ج از ک یان  ن �را ا

ه ب د،  شو ی  م شر  ت ن م شور  خل ک دا در  ندکی از کتاب که  �راژ ا ت م�ن  ه �زرگ از  ی  ش خ ب ی  ن یع دارند. 

د. شو ی  م ن توجه  دان  ب خل  دا ی  مارها در آ ست که  �ن آن چ��ی ا بد. و ا یا ی  م شور راه  خا�ج از ک

�ن س ا عک ند.  ب یا ی  م شور راه  خا�ج از ک ه  ب �راژ  ت �ن  ی از ا م ی ن ا  ت حتا  مواردی  در  ق،  ق� ح ت ه  ب

دارد. ن �ران  در ا ازار کتاب  ب ه  ب ه  خا�ج را ی چاپ  ها ست. کتاب  ی ن دق  صا ما  ضوع ا مو

ار در آن ها معرفی می شوند. از میان هم�ن ات و رسانه های خا�ج از کشور متوجه می شوید که بسیا�ی از هم�ن آث ا نگاهی به نش�ی ب

انی دیگر عالقه نشان می دهد. معرفی هاست که گاه مترجمی به �رگردان آن به �ب

"آوای تبعید" معرفی می شوند. چه بسا هم�ن معرفی ها می تواند اتی از جمله  ازار می آیند، در نش�ی ا�ی از اد�یات جهان که به ب ار ا�ن کار، آث در کن

ان فارسی. اشد �رای مترجم های داخل کشور در �رگرداندن آن ها به �ب تلنگ�ی ب

ا�ی را که در ا�ی از داخل کشور را معرفی کنیم و هم آث "آوای تبعید" �یش از ا�ن امکان ندارد. ما در هر شماره می کوشیم هم آث متأسفانه �رای 

جهان اد�یات منتشر شده اند.

، که هم�ن همکا�ی "آوای تبعید" نش�یه ای ست بدون امکانات مالی، ب� ه�چ دفتر و دستکی. نهایت کوشش ما ا�ن را ن�ز در نظر بگ��ید که 

ب� د��غ دوستان باشد، موجب ادامه انتشار آن است. ط�یعی ست که اگر امکانات گسترده ت�ی داشتیم، می توانستیم همان راهی را در �یش

ات غ�ب� منتشر شود. انداردهای نش�ی ا است اید انتظار داشت که ب اتی مشابه در جهان غرب. خالصه بگویم؛ از یک نش�یه تبعیدی نب بگ��یم که نش�ی

ز ا بعد ا ز انقالب ب یات ق�ل ا د� �ن ا د خأل � ز ایجا ست ا رت ا آن عبا د؛ گسستی که حاصل  زدی �ز حرف  ک گسست ن ز ی شما ا م،  دو سخ  در پا -

د؛ شو ضافه می  �ن گسست ا ه ا م ب ه ان  ه ی �ب ن ز خا دو�ی ا د،  در تبعی ست.  سور و حذف ا سان د،  دتان گفتی همانطور که خو آن  انقالب و علت 

. ست) ان ا ه ی �ب ن ز خا داخل و ا در  یات  د� شخور ا آب (چون  آورد  د نمی  را پدی ست و گسست  � اثر ا ��ون مرزها ب ر � سور � سان نمیتوان گفت 

د؟ ینی ه می � د چگون یات تبعی د� در ا را  �ن گسست  اث�ر ا ت

ان حاکم نیست. اما بخشی از هم�ن ازتر می نویسند و سایه سیاه سانسور �ر آن در ا�ن شکی نیست که نویسندگان خا�ج از کشور در فضا�� ب

ا یک خودسانسو�ی نهادینه شده هستند. نویسنده تبعیدی اگر بتواند از ا�ن دامچاله �رهد، گام نخست را در ا سال ها درگ�ر ب نویسندگان ت

طی کوچک به جهانی �زرگ �رتاب ارانده شده از کشور در واقع از محی اید آموخت. آن ت آف�ینش و خالقیت ادب� �رداشته است. پس از آن اما ب

ا نیامو�یم، گذشته خویش را تکرار خواهیم کرد. اد�یات غرب آبشخو�ی ست عظیم �رای نویسنده ی تبعیدی. شده است. در ا�ن جهان ت

ا ا�ن اد�یات ار نه از ط��ق رابطه، بل که مستقیم ب . نویسنده تبعیدی ا�ن ب اد داشته باشیم که رمان و داستان سوغات غرب است �رای ما به ی

رابطه �رقرار می کند.



06.02.23, 21:57 بررسی پویایی و موانع مجالت ادبی ادبیات نوین ایران

https://www.radiozamaneh.com/752038?fbclid=IwAR04d2CFn-Bsw8obDRYhShhevW9pIhp8MskN0BLYDdo8-NKn7zBDFJQYd88 5/5

اشده فراوان دا�یم. همانطور ا�ع کشف ن ا اد�یات جهانی. ما در فرهنگ خویش من به نظرم راز موفقیت یک نویسنده تلف�ق اد�یات خودی است ب

"هزار و یک شب" استفاده می کند و اد�یاتی جهانی خلق می کند، چرا ما از اد�یات خودی دور مانده ایم؟ �رای نمونه که جهان غرب از فرم های 

انی ما مورد ا کنون در فرم های داست ابعی هستند بکر که متأسفانه ت ا نظامی، سراسر من ار عطار گرفته ت ، از آث گفته باشم، اد�یات عرفانی ما

ا کمتر مورد توجه �وده اند. فکر مد�ن توان ا�ن را دارد که سنت را رام خویش گرداند و از آن �هره �ردا�ی مد�ن کند، و استفاده قرار نگرفته اند و ی

ا�ن آن چ��ی ست که در اد�یات ما نمودی بسیار کم رنگ دارد.

اب� �ود. کسانی از ان که از اوا�ل دهه شصت از کشور گ�یختند، نخست�ن دهه از زندگی در غرب، سال های خودی در میان نویسندگان تبعیدی، آن

ان کشور ان فارسی، به �ب ا�ن نویسندگان، دیگر چ��ی ننوشتند، کسانی همان راه �یش�ن در ا�ران را �� گرفتند، کسانی اما کوشیدند نه تنها به �ب

ا آف�یدند. بخشی از آثار هم�ن ها در داخل کشور منتشر شد و مورد ا�ی مان ان ن�ز بنویسند. در میان گ�وه آخر هستند نویسندگانی که آث م��ب

ار کسانی ن�ز به علت سانسور، راه به ا�ران نیافت. استقبال قرار گرفت. آث

های هتها و تفاوت  شبا ساختا�ی،  �� و  ه لحاظ محتوا د؟ ب زن د پل � یات تبعی د� داخل و ا یات  د� �ن ا ست � ه ا ست ه توان د چگون آوای تبعی ه  -مجل

رد ؟ دا شت�ی  ی د و ��وز � ها نمو در کجا دو  �ن  ا

"غ�بتی" به شمار می آمد که سرانجام در به نظرم مفاهیم در جهان مد�ن تع�یف های کالسیک خود را پشت سر می گذارند. اگر زمانی تبعیدی آن 

غ�بت و تنها�� خویش می مرد، ام�وز چن�ن نیست. همان طور که می �ینیم �رای بسیار کسان �رتاب شدن به جهانی �زرگ است که می توان در آن

�هتر از گذشته زندگی کرد، آموخت. نویسندگان و هنرمندان در چن�ن فضا�� امکان شکوفا�� فکر و کار دارند.

ا سانسور و ایجاد امکان ارزه ب ان گذاشته است. هم�ن جهان مجا�ی در مب ای اممکن ها نقطه پ جهان مد�ن از ط��ق فضای مجا�ی �ر بسیا�ی از ن

اید ارزش آن را گرامی داشت. در هم�ن فضاست که حتا می توان به بسیا�ی از کتاب های داخل و خا�ج از �رای چاپ و نشر موهبتی ست که ب

افت. ابخانه های مجا�ی دست ی افت نمی شوند، در کت کشور که در ا�ران ی

ا ا�ن تفاوت که هنوز در در واقع آن نویسنده و هنرمندی ن�ز که در کشور خویش امکان چاپ و نشر آثارش را ندارد، به شکلی تبعیدی است. ب

ازداشت و حتا مرگ او را تهدید می کند. فضای اختناق و سانسور زندگی می کند و امکان ب

ان ار آن گذشته از آن، در �را�ر نظامی که حق آزاد آف�ینش های ادب� و هن�ی را از نویسندگان و هنرمندان داخل کشور گرفته، من تبعیدی در کن

انی مشترک در ، نویسندگان داخل و خا�ج از کشور، را �ب ا��ینیم. ما ا�یم و ب ا�ی هستم. ما می توانیم در را�زنی های فرهنگی، تج�به های خویش را ب

اتی دیگر. ا�ن رابطه مهم ا نش�ی اشد و ی "آوای تبعید" ب جغرافیا�� متفاوت به هم وصل می کند. مکان چن�ن را�زنی ها می تواند نش�یه ای چون 

اهم قرار می دهد و می کوشد از دامنه آن گسستی که سانسور و خفقان اید در تقویت آن کوشید. اد�یات ما را در رابطه ب است و فکر می کنم ب

در داخل کشور ایجاد کرده، در �را�ر آن، مقاومت کند.

ا اینکه د ی دتان �و ر خو بتکا �ن ا د، ا شو ره می  دا سان ا ستان نوی دا شاعران و  ز  � یکی ا دب یت ا ا مسئول ��ی ی سرد� ه  د ب آوای تبعی ره  شما -هر 

ک شه ی همی رد که  دا ه ای  ا مجل �ر غ�ر ثابت چه تفاوتی ب سرد� ا  ه ای ب ست؟ مجل ده ا م �و ه ات خارجی  ش�ی در ن آن  ز  ه ای ا شتر، نمون �ی

د؟ ره می کن دا را ا آن  �ر  سرد�

ا دوستان، به ا�ن نتیجه رسیدیم و آن را به کار بستیم. ا آن جا که به ذهن دارم، ا�ن ابتکار را در نش�یه ای دیگر ندیده ام. در آغاز کار در را�زنی ب () ت

ا مسئولیت "آرش" ب ا  ا مد��یت مسعود مافان در سوئد و ی اران" ب "ب اید ارزش آن پاس داشت. البته نش�یه  ا که فکر می کنم ب تج�به ای ست �یب

ات غ�ب� البته دیده می شود که امه خویش دارند. در نش�ی ار ا�ن تج�به را در کارن ��و�ز قل�چ خانی در فرانسه، به شکل بسیار محدود خویش، چند ب

ان مسئولیت تهیه مطالب را �رعهده دارند. امه ها�� را به کسانی �یشنهاد می کنند و آن گاه و�ژه ن

ا خویش فضا�� دیگر را ن�ز به نش�یه وارد می کند. باعث می شود نش�یه از یک صدا�� خا�ج گردد و نظرات فک�ی و به نظرم سرد��ر م�همان ب

ابد. شکل های ادب� دیگ�ی ن�ز مکانی �رای معرفی �یابند. از آن گذشته عده همکاران و به همراه آن مخاطبان گسترش می ی


