
 

  
 

  شناسي زندانكتاب
  

 منيره برادران

  
  

  ادبيات زندان، مربوط به دوران معاصرايران:» نسل«پنج 
تجديد چاپ  58يا  57شوند. بعضي از آنها در سال مربوط مي شود به خاطرات زندانهاي رضاشاهي، كه ديگر كمتر در بازار يافت مي نسل اول

ندگان اين كتابها بيشتر برجستگان سياسي و روشنفكري زمانه خود بودند: بزرگ علوي، پيشه وري، خليل ملكي، آوانسيان، شدند. نويس
  نوشته شدند.  20انورخامه اي و چندتاي ديگر، كه در دهه 

و همچنين خاطرات زندانهاي  سخن مي گويند: راضيه ابراهيم زاده 40و  30، دهه 20نوشته هاي زندان از زندانهاي اواخر دهه  نسل دوم:
  تبعيد. كريم كشاورز، منوچهر كي مرام و ديگران. و بار ديگر خليل ملكي و اين بار زندان فلك االفالك.

نوشته مي  1357نشكيل مي دهند كه قاعدتا بايد بعد از آزادي باشكوه زندانيان در سال  50را خاطرات مربوط به زندانهاي دهه  نسل سوم:
ت كم بود و يا تب و تابها و بگير و ببندهاي مجدد مجالي براي نوشتن به زندانيان تازه آزادشده نداد. شايد بايد زمان مي گذشت شدند. يا فرص

  تا آنها بتوانند از بيرون به زندان بنگرند. 
 ختصاص داده است. برمي گردد، كه بيشترين سهم نوشته هاي زندان را بخود ا 60خاطره نويسي هاي زندان، به دهه  نسل چهارم:

نوشته مهرانگيز، خاطرات فرج سركوهي از » گردنبند مقدس«و باالخره ما شاهد نسل پنجمي از خاطره نويسي زندان هستيم: از  نسل پنجم:
ستگيرشدند. هاي اخير زناني كه در اسفند ماه در خيابان د، خاطره نگاري ابراهيم نبوي تا نوشته»هاها و داسياس«زندان جمهوري اسالمي در 

 از سيستم تارنما گزارش دستگيري خود را از ديوارهاي ممنوع و خط قرمزها عبور دادند.  يآنها با بهره گير

ها چاپ شده است. در ها و جزوهها، انبوهي نوشته در باره زندان وجود دارد كه بصورت پراكنده در اين جا و آنجا و در مجلهعالوه بر كتاب
  تارنماها.سالهاي اخير نيز در 

در ايران، و در راس آنها مبارزات برابري خواهانه زنان و نيز وب الگ نويسي، در سايه حكومتي كه  80با گسترش فعاليت هاي مدني در دهه 
به خاطره نويسي زندان در  نسل جديدي از زنداني سياسي در ايران پديد آمد است. توجهتاب تحمل هيچ حركت مستقل و انتقادي را ندارد، 

ميان اين نسل از زندانيان سياسي كه عمدتا از بين زنان و جوانان هستند، چشمگير است. با نوشته هاي آنها فصل جديدي در ادبيات زندان 
اند بر روي يك يا چند س باشد. اين نوشته ها با كم شدن دامنه مسائل توانستهگشوده شده كه ممكن است مربوط به چند هفته يا چند ماه حب

 موضوع تمركز و تعمق كنند. 

با بازداشت گسترده روبرو شدند، » كمپين عليه سنگسار«و » جنبش يك ميليون امضا«زنان سهم بيشتري در اين نوشته دارند. آنها كه با كارزار 
با زناني كه قرباني بي عدالتي هاي در اوين و بازداشتگاه هاي ديگر وشتن كردند. اين كنشگران حقوق زن بالفاصله پس از آزادي شروع به ن

تداوم كارزار روشنگرانه شان در بين اين زنان و نيز با نوشتن به انعكاس دادن وضعيت آن  جامعه هستند، همبند شدند، اين فرصت را به
 پرداختند.

و تازه بودن آنها است. راوي آنها را چند روز يا چند هفته بعد از آزادي و گاه حتي در زمان حبس نوشته كه يكي از ويژگي اين نوشته ها تر 
  بالفاصله از طريق رسانه هاي اينترنتي در دسترس خوانندگان قرار گرفته اند.



دهند، اما با حذف از حافظه اينترنتي، دسترسي به  اي را در زماني كوتاه در سراسر دنيا انتشاررسانه هاي اينترنتي اين حسن را دارند كه نوشته
كند براي ضبط و ثبت اين نوشته ها كه غير اي امروزي است كه به ما گوشزد ميآنها مشكل آفرين مي شود. اين يكي از مشكالت دنياي رسانه

  جاد يك سايت آرشيو ويژه يا چاپ آنها.از جنبه ادبي آنها در زمره اسناد و مدارك قرار دارند، تدابيري بينديشم. مثال از طريق اي
  

حدود هفده سال پيش شروع كردم به جمع آوري ليست كتابهاي زندان با طبقه بندي زماني در دو دوره: زندانهاي شاهي و  كتاب شناسي:
. با هر كتاب جديدي زندانهاي جمهوري اسالمي. اين كتاب شناسي با همكاري رضا معيني صورت گرفت و بار اول در نشريه نقطه منتشر شد

 كنم. كه در باره زندان منتشر مي شود، اين ليست را به روز مي
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