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به مناسبت ماه مبارک رمضان
رمضــان ،مــاه خــدا و میهمانــی خــدا ،مــاه بهــار قــرآن ،مــاه
لیلةالقــدر و پاکــی و تعالــی انســان.
رمضــان ،مــاه برکــت ،رحمــت ،مغفــرت ،توبــه ،انابــه ،صبــر و
مواســات .رمضــان مــاه تقــوا و طهــارت و رهایــی از شــر نفــس و
بــه خــدا پیوســتن اســت.
رمضــان ،مــاه علــی(ع) آن مقتــدای عدالــت و انســانیت اســت کــه
نمــاز خــون و شــهادت در محــراب عشــق را بــرای اولیــن بــار بــه
یــادگار گذاشــت.
در روایــات رســیده از معصومــان(ع) نامهــا و اوصــاف بســیاری
بــرای مــاه رمضــان آمــده اســت ،کــه نامهــای یادشــده بخشــی از
آن بــه شــمار میآینــد.
ولــی در ایــن میــان بــه نظــر میرســد مــاه خــدا و میهمانــی خــدا،
عالیتریــن تعبیــری اســت کــه دربــاره مــاه رمضــان بــه کار بــرده
شــده است.
بــا اینکــه همــه ماههــا مــاه خداســت و انســانها همــه وقــت از
نعمتهــای مــادی و معنــوی و در حقیقــت از ســفره گســترده
الهــی اســتفاده میکننــد ،ولــی از آنجــا کــه همــه کتابهــای
بــزرگ آســمانی از جملــه قــرآن کــه کتــاب هدایــت و راهنمایــی
بــرای همــه بشــریت اســت در ایــن مــاه نــازل شــده اســت ،و نیز از
آنجــا کــه وظیفــه بــزرگ الهــی روزه در ایــن مــاه انجــام میشــود
امتیــاز خاصــی بــه ایــن مــاه بخشــیده اســت.
بــارک نهمیــن مــاه قمــری کــه روزه در
َر َمضــان یــا َر َمضــان ُ ُ
الم َ
آن بــر مســلمانان واجــب اســت .ایــن مــاه را بهتریــن زمــان بــرای
نزدیکشــدن انســان بــه خداونــد دانســتهاند .عبــادت و روزهداری
در مــاه رمضــان را بخشــی از هویــت مســلمانان در جهــان امــروز
برشــمردهاند.
مــاه رمضــان ،بنــا بــه گفتــه پیامبــر اســام و اهلبیــت(ع) ،مــاه
میهمانــی خــدا اســت کــه درهــای آســمان در آن گشــوده شــده
4
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و ارزش نمــاز در آن ،چنــد برابــر نمــاز در ماههــای دیگــر اســت.
قــرآن و برخــی دیگــر از کتابهــای آســمانی ،در ایــن مــاه نــازل
شــده اســت.
ایــن مــاه تنهــا ماهــی اســت کــه نــام آن در قــرآن آمــده اســت.
ایــن مــاه ،نــزد مســلمانان احتــرام و جایــگاه ویــژهای دارد .از
مهمتریــن عبادتهــای ایــن مــاه ،تــاوت قــرآن ،ا ِحیــای شــبهای
قــدر ،دعــا ،اســتغفار ،افطــاریدادن و کمــک بــه نیازمنــدان اســت.
حضــرت علــی(ع) ،نخســتین امــام شــیعیان در بیســت و یکــم مــاه
رمضــان بــه شــهادت رســیده اســت.
فرهنگهــا و زیســتگاههای مختلــف ،ســبب شــکلگیری
ســنتهای عرفــی و قومــی متنــوع ،مخصــوص مــاه رمضــان شــد.
ایــن ســنتها شــامل مهمانیهــا ،مراســمات جمعــی ،پخــت
انــواع شــیرینیها و غذاهــا ،تزئینــات ،نمادهــای متفــاوت ،برگــزار
کــردن انــواع مســابقات فرهنگــی و ورزشــی و  ...اســت.

«ر َمضــان» بــه معنــای شــدت گرمــای خورشــید نهمیــن مــاه
َ
قمــری اســت کــه گرفتــن روزه در آن بــر عمــوم مســلمانان واجــب
اســت.
قــرآن کریــم و برخــی دیگــر از کتابهــای آســمانی در ایــن مــاه
بــر پیامبــران نــازل شــدهاند .کلمــه رمضــان ،یکــی از اســماء الهــی
اســت .مــاه مبــارک رمضــان نمــادی از هویــت دینــی جامعــه
اســامی شــمرده شــده اســت.
واژه رمضــان یــک بــار در قــرآن ذکــر شــده و تنهــا ماهــی اســت
کــه نامــش در قــرآن آمــده اســت:
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پیامبــر اکــرم(ص) در خطبــه شــعبانیه فضایلــی را بــرای ایــن مــاه
بــر شــمردند از جملــه ایــن کــه مــردم در آن مــاه بــه مهمانــی
خــدا دعــوت شــدهاند .شــب قــدر در ایــن مــاه و بهتــر از هــزار مــاه
اســت .احیــا و نمازگــزاردن در یــک شــب از شــبهای آن برابــر
بــا نمــاز هفتــاد شــب در ماههــای دیگــر اســت .مــاه صبــر اســت و
پــاداش صبــر بهشــت خداســت .مــاه همــدردی اســت .ماهــی اســت
کــه روزی بنــدگان مؤمــن افــزون میشــود .پــاداش آنکــه در ایــن
مــاه مؤمنــی را افطــار دهــد ،برابــر بــا آزادکــردن بنــده اســت .هــم
چنیــن ایشــان ،ایــن مــاه را ماهــی مــی داننــد کــه اگــر ارزش آن
شــناخته شــود انســان آرزو میکنــد تمــام ســال رمضــان باشــد
طبــق ســخن پیامبــر(ص) ،مــاه رمضان،مــاه بستهشــدن درهــای
جهنــم ،مــاه گشودهشــدن درهــای بهشــت و مــاه بــه زنجیــر
کشــیده شــدن شــیاطین اســت.

شب قدر
شــیعیان شــب قــدر را یکــی از شــبهای  ۲۱ ،۱۹و یــا  ۲۳ایــن
مــاه اســت و احتمــال شــب قــدر بــودن شــب  ۲۳رمضــان را بیشــتر
دانســتهاند .اهلســنت بــر شــب  ۲۷رمضــان بــرای شــب قــدر
بــودن تاکیــد بیشــتری دارنــد.
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شــیعیان هــر ســاله در مســاجد ،تکیههــا ،حــرم امامــان یــا
امامــزادگان ،حســینیهها یــا خانههــای خــود مراســم و اعمــال
شــب قــدر را بــه جــا میآورنــد و از شــب تــا ســحرگاه بــه احیــا
(شــبزندهداری) و عبــادت میپردازنــد .برگــزاری مجالــس
ســخنرانی علمــای دینــی ،اقامــه نمــاز جماعــت ،خوانــدن دعــای
افتتــاح ،ابوحمــزه ثمالــی ،جوشــن کبیــر و دعــای قــرآن بــه ســر
بــه صــورت دســتهجمعی نیــز از مهمتریــن اعمالــی اســت کــه در
ایــن شــبها بــه صــورت عمومــی انجــام میگــردد.

نماز مستحبی
مشــهور فقهــای شــیعه نمــاز مســتحبی مــاه رمضــان را هــزار رکعت
دانســتهاند کــه بصــورت دورکعتــی و فــرادا خوانــده میشــود.
[ ]۲۹خوانــدن ایــن نمازهــا را بیشــتر چنیــن دانســتهاند :از شــب
اول رمضــان تــا شــب بیســتم در هــر شــب  ۲۰رکعــت و از شــب
بیســتم تــا پایــان مــاه هــر شــب  ۳۰رکعــت اقامــه میشــود و در
شــبهایی کــه احتمــال شــب قــدر باشــد ،افــزون بــر اینهــا،
 ۱۰۰رکعــت دیگــر هــم خوانــده میشــود.
اهــل ســنت در هــر شــب  ۲۰رکعــت نمــاز مســتحبی میخواننــد.
ایــن نمــاز در اصطــاح نمــاز تراویــح خوانــده میشــود .اهــل
ســنت بــه تبعیــت از خلیفــه دوم ایــن نمــاز را بصــورت جماعــت
میخواننــد کــه شــیعیان جماعــت خوانــدن آنرا بدعــت میداننــد.

اعتکاف دهه آخر
اول مــاه رمضــان ،ســپس دهــه دوم و در
پیامبــر اســام ابتــدا دهــه ِ
نهایــت ،دهــه ســوم ایــن مــاه را بــرای انجــام اعتــکاف برگزیــد و
پــس از آن ،تــا آخــر عمــر ،در دهــه آخــر مــاه رمضــان بــه اعتــکاف
میرفــت.
جنــگ بــدر در مــاه رمضــان اتفــاق افتــاد و پیامبــر اســام در آن
ســال نتوانســت اعتــکاف بــرود ،بــه همیــن جهــت ،ایشــان در ســال
بعــد ،بیســت روز از مــاه رمضــان را معتکــف شــد؛ ده روز بــرای
همــان ســال و ده روز قضــای ســال پیــش.
بــا اینکــه همــه ماههــا مــاه خداســت و انســانها همــه وقــت از
نعمتهــای مــادی و معنــوی و در حقیقــت از ســفره گســترده
الهــی اســتفاده میکننــد ،ولــی از آنجــا کــه همــه کتابهــای
بــزرگ آســمانی از جملــه قــرآن کــه کتــاب هدایــت و راهنمایــی
بــرای همــه بشــریت اســت در ایــن مــاه نــازل شــده اســت ،و نیــز از
آنجــا کــه وظیفــه بــزرگ الهــی روزه در ایــن مــاه انجــام میشــود
امتیــاز خاصــی بــه ایــن مــاه بخشــیده اســت.
ماهــی کــه در نــزد خــدا برتریــن ماههاســت .روزهایــش برتریــن
روزهــا و شــبهایش برتریــن شــبها و ســاعات آن برتریــن
ســاعتها اســت.ماهی اســت کــه بــه میهمانــی خــدا دعــوت
شــدهاید و از کســانی کــه مــورد اکــرام خــدا هســتند میباشــید.

کتاب فانوس جادویی زمان:
«عصرهنــگا ِم روزی از اوایــل ســال  ،۱۹۲۲نویســنده رنجــور و بیمار
در حالیکــه بارقــه شــادکامی در چشــمانش میدرخشــید بــه
سلســت آلبــاره ،خدمتــکار و مونــس وفــادارش ،اعــام کــرد کــه
دیشــب کلمــه پایــان را پــای جســتجوی طوالنــی و ریاض ـتوارش
رقــم زده اســت( ».کتــاب فانــوس جادویــی زمــان – صفحــه  )۵۳و
ایــن پایــان آغــاز شــگفتی بــود .ایــن شــگفتی ،داریــوش شــایگان را
نیــز در خــود غــرق کــرد و هنگامــی کــه در ژنــو درس میخوانــد
بــه تحقیــق پیرامــون ایــن رمــان پرداخــت.
داریــوش شــایگان در مقدمــه کتــاب حاضــر دربــاره اولیــن
برخــوردش بــا کتــاب جســتجو مینویســد« :بــا مطالعــه دقیــق
کتــاب جســتجو ،ایــن رمــان را چــون اقیانــوس عظیمــی یافتــم
کــه خواننــدهی بــدون قطبنمــا را سرگشــته در دل امــواج خــود
گــم میکنــد ».بــه همیــن جهــت بــه فکــر میافتــد تــا «مقصــود
و جوهــره رمــان بیهمتــای پروســت» را بــرای خواننــده ایرانــی
روشــن کنــد .و حاصــل کار همیــن کتــاب شــد.
بــه شــکل دقیقتــر ،کتــاب فانــوس جادویــی زمــان شــامل شــش
فصــل اصلــی بــه ایــن شــرح اســت :مارســل پروســت پیــش از
آفرینــش رمــان در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه  /خــواب –
خاطــره  /روانشناســی در فضــا ،حلقــه مــن – زمــان – مــکان /
جســتجو :حکایــت یــک ســیر و ســلوک  /هنــر و جوهــر  /زمــان
بازیافتــه.
پــس از مقدمــه ،نویســنده در فصــل اول بــه شــکل مختصــر بــه
زندگــی مارســل پروســت و کارهــای ادبــی او میپــردازد .طبیعتــا
رمــان جســتجو بخــش عمــدهای از زندگــی پروســت را شــکل
داده و ماجــرای انتشــار هــر جلــد از رمانــش و واکنــش منتقــدان
در ایــن فصــل آمــده اســت .ایــن فصــل ذهنیــت شــما را بــرای
مطالعــه کتــاب پروســت بــه خوبــی آمــاده میکنــد و پیشــنهاد
مــا ایــن اســت اگــر قصــد خوانــدن رمــان در جســتجوی زمــان
از دســت رفتــه را داریــد ،در ابتــدا ایــن فصــل را بخوانیــد امــا در
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فصــل دوم و ســوم بــه بررســی عناصــر مهمــی کــه شــکلدهنده
کتــاب جســتجو هســتند پرداختــه میشــود .در ایــن دو فصــل
نقــش خــواب (کــه رمــان بــا بیــدار شــدن راوی از خــواب شــروع
میشــود) و مخصوصــا نقــش خاطــره در رمــان بررســی میشــود
کــه اگــر رمــان را خوانــده باشــید میدانیــد از پایههــای آن
محســوب هســتند .از جملــه نقــاط قــوت رمــان مارســل پروســت
روانشناســی بــه کار رفتــه در آن اســت کــه دقــت نظــر نویســنده
را نشــان میدهــد ،ایــن مــورد در ســه بخــش بررســی میشــود.
در رمــان پروســت ،نــام مکانهــا ماننــد شــخصیتها بســیار مهــم
اســت ،از ایــن رو بــه مکانهــای کتــاب نیــز بایــد توجــه شــود .هــر
شــخصیت نیــز «من»هــای مختلفــی دارد کــه در موقعیتهــای
متفــاوت باعــث میشــود واکنــش متفاوتــی از خــود نشــان دهــد.
زمــان امــا مهمتریــن عنصــر کتــاب اســت کــه در فصــل ســوم بــه
شــکل دقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
امــا قســمت عمــده کتــاب حاضــر در فصــل چهــار گنجانــده شــده
کــه شــرح داســتان رمــان در جلدهــای مختلــف را شــامل میشــود.
در واقــع نویســنده بــرای هــر جلــد از کتــاب پروســت توضیحــات
مفصلــی ارائــه میکنــد و نمادهــا و خاطــرات و مــوراد دیگــر را

کــه در فصلهــای قبــل بــه شــکل کلــی بــه آن پرداختــه بــود،
حــال بــه شــکل جزیــی بررســی میکنــد و در بیشــتر مــوارد هــم
قســمتهایی از خــود کتــاب را نقــل میکنــد.
تــا بــه اینجــای کار مخاطــب بــه هــدف اصلــی رمــان جســتجو پــی
بــرده و در فصــل پنجــم ،هنــر رماننویســی پروســت و نشــانههای
موجــود در کتــاب زیــر ذرهبیــن قــرار میگیــرد .در نهایــت و در
فصــل ششــم ،جلــد آخــر رمــان پروســت کــه نتیجهگیــری و
عصــاره کتــاب اســت ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
قبــل از هــر چیــزی بهتــر اســت بدانیــد کــه خوانــدن رمــان در
جســتجوی زمــان از دســت رفتــه کار هــر کســی نیســت .اگــر
بــدون مقدمــه ســراغ رمــان مارســل پروســت برویــد بــدون تردیــد
در جمــات ســنگین و طوالنــی آن گــم خواهیــد شــد و بعید اســت
بتوانیــد خودتــان را پیــدا کنیــد و بدانیــد کجــای داســتان هســتید.
ایــن رمــان ســنگین و پیچیــده اســت و بــه جــرات میتــوان گفــت
اگــر شــما کتابخــوان حرفــهای نباشــید آمادگــی الزم بــرای
مطالعــه آن را نداریــد.

جلــد آمــده اســت را از دیــد داریــوش شــایگان ببینیــد .درنهایــت
قبــل از شــروع جلــد آخــر جســتجو ،فصلهــای باقیمانــده ایــن
کتــاب را بخوانیــد تــا بــا همــه جنبههــای هنــر مارســل پروســت
آشــنا شــوید .بــه نظــر مــا ایــن روش مناســبترین روش اســت.
اگــر شــما هــم کتــاب جســتجو و کتــاب فانــوس جادویــی زمــان
را خواندهایــد و پیشــنهاد بهتــری داریــد ،لطفــا آن را در قســمت
کامنتهــای همیــن صفحــه بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد.
بــه طــور کلــی شــاید برخــی از تعریــف و تمجیدهــای کتــاب درباره
مارســل پروســت حوصلــه خواننــده را ســر ببــر امــا همچنــان در
میــان کتابهایــی کــه پیرامــون رمــان جســتجو وجــود دارنــد،
فانــوس جادویــی زمــان از بهتریــن گزینههاســت و مــا خوانــدن آن
را بــه همــه کســانی کــه بــه نقــد و تفســیر رمــان جســتجو عالقــه
دارنــد پیشــنهاد میکنیــم.
در آخــر کتــاب نیــز عکسهایــی از مارســل پروســت،
دستنوشــتههای رمــان جســتجو ،اتــاق کار و افــرادی کــه
شــخصیتهای رمــان از آنهــا الهــام گرفتــه شــده ،آمــده اســت.

دو جمله زیبا از کتاب فانوس جادویی زمان:
مارســل پروســت از نظــر تعمــق نکتهســنجانه و تشــریح ژرفنگرانــه
شــخصیتهای داســتانش ،ســرآمد تمامــی نویســندگان اســت .او
بهدرســتی بــه ایــن نکتــه پــی میبــرد کــه شــخصیت هــر فــرد
انســانی ،مجموع ـهای اســت متشــکل از معانــی و وجــوه مختلفــی
کــه متناســب بــا موقعیتهــای گوناگــون متغیــر اســت .یــک
فــرد واحــد ،در دو لحظــه متفــاوت فــرد مشــابهی نیســت( .کتــاب
فانــوس جادویــی زمــان – صفحــه )۲۳

داریــوش شــایگان نیــز در کتــاب فانــوس جادویــی زمــان بــه
خواننــده آگاهــی میدهــد کــه مســیر راحتــی بــرای مطالعــه
پروســت در پیــش نــدارد و بهتــر اســت خــودش را بــرای یــک
مســیر توانفرســا آمــاده کنــد .امــا ســوالی کــه پیــش میآیــد ایــن
اســت کــه خــود کتــاب شــایگان را چــه زمانــی بخوانیــم؟ قبــل از
کتــاب پروســت و یــا بعــد از آن؟ پاســخ مــا ایــن اســت کــه در کنــار
رمــان هفــت جلــدی پروســت ایــن کتــاب را نیــز مطالعــه کنیــد .در
ایــن صــورت در مســیر خوانــدن جســتجو اگــر بــه تجدیــد قــوا نیــاز
داشــتید میتوانیــد از کتــاب فانــوس جادویــی زمــان بهــره ببریــد.
البتــه پیشــنهاد جدیتــر مــا ایــن اســت کــه فصــل اول کتــاب
حاضــر را قبــل از مطالعــه رمــان جســتجو بخوانیــد .ســپس بعــد
از پایــان هــر جلــد بــه فصــل «جســتجو :حکایــت یــک ســیر و
ســلوک» مراجعــه کنیــد تــا شــرح اتفاقــات و نکاتــی کــه در هــر
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خواننــده جســتجو ،مخاطــب صــرف نیســت؛ همچنانکــه رمــان
جســتجو ،داســتان صــرف نیســت ،بــرای خواندنــش بایــد پاشــنهها
را ورکشــید و ماللتهــای مســیر تلمــذ را بــه جــان خریــد و
رهســپار ســیر و ســلوکی زاهدانــه بــه مقصــد حقیقــت شــد .آری،
تنهــا در ایــن صــورت میتــوان جســتجوی توانفرســای زمــان از
دســت رفتــه را تــا منــزل آخــر تــاب آورد( .کتــاب فانــوس جادویــی
زمــان – صفحــه )۳۸
راوی بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه اثــرش را بایــد براســاس
زندگــی گذشــتهاش بیافرینــد و بنابرایــن تمامــی آن خانهــای
مبتذلــی کــه گــذر از آنهــا را عبــث یافتــه بــود ،اینــک بــه مصالــح
ســاخت اثــرش تبدیــل میشــوند .تجاربــی متشــکل از مــادهای
ناخالصتــر ،امــا حــاوی احســاسهایی ارزشــمند کــه جوهــر
مشــترک حسهــای گذشــته و حــال را از ورای زمــان بهارمغــان
میآورنــد.

روزگار کمفروغ ادبیات کودک /عدهای هرچه غربیها بنویسند ،میگویند چقدر قشنگ!

بــه گــزارش خبرنــگاران ادبیــات کــودک و نوجــوان در ســالهای
گذشــته اوضــاع چنــدان مطلوبــی نــدارد.
ایــن در حالــی اســت کــه ادبیــات کــودک و نوجــوان از دهــه
 60رشــد خــود را آغــاز کــرد و بــا خلــق آثــار مانــدگار و خــاق،
توانســت روزهــای طالیــی خــود را در تاریــخ ادبیــات کــودک و
نوجــوان ثبــت کنــد.
بســیاری از کارشناســان دالیــل مختلفــی را بــرای ایــن دوره
فترتگونــه عنــوان میکننــد؛ از تأثیــر وضعیــت معیشــت
نویســندگان بــر کیفیــت کارهــا گرفتــه تــا نــگاه کــردن بــه کتــاب
کــودک بــه عنــوان یــک کاالی تجــاری در نظــر برخــی از ناشــران
و متعاقبـاً ورود انبــوه کتابهــای ترجمـهای بــه بــازار .در شــرایطی
اینچنیــن آنچــه بیــش از هــر چیــز نحیفتــر میشــود ،ادبیاتــی
اســت کــه بــا خــون دل پــرورده شــد و حــاال ،بــدون نــگاه متولیــان
رهــا شــده اســت.
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ادبیــات کــودک و نوجــوان ایــران در ســالهای گذشــته جــزو
معــدود آثــاری بــود کــه توانســت در بازارهــای جهانــی جایــگاه
مناســبی دســت یابــد و حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد .خلــق
آثــاری کــه هویتــی ایرانــی داشــتند در کنــار تصویرگــری حرفـهای،
دریچــهای شــد تــا ادبیــات ایرانــی بــه کتابفروشــیهای دیگــر
کشــورها راه یابــد.
بــا ایــن حــال ،وضعیــت ایــن ادبیــات در داخــل کشــور چنــدان
مطلــوب توصیــف نمیشــود .برخــی از ناشــران بــا انتشــار آثــاری
کــه اقبــال عمومیتــری دارد ،فــارغ از محتــوا و  ،...گرایــش و
تمایــل خریــدار را بــه ســمت و ســوی مــورد نظــر خــود ســوق
میدهنــد .در ایــن میــان کار انتشــار آثــار بــرای نویســندگانی کــه
همچنــان تــاش دارنــد تــا هویــت ایــن ادبیــات را حفــظ کننــد،
ســختتر از گذشــته شــده اســت.
سیدحســن حســینی ارســنجانی ،از نویســندگان فعــال در حــوزه
ادبیــات نوجــوان ،اســت کــه «در آرزوی پــرواز» (برگزیــدۀ شــورای
کتــاب کــودک)« ،کریــم قرقــی» (برنــدۀ تقدیــری جایــزۀ یوســف)،
«آدم آهنــی ،زغــال ســرخ» (نامــزد پنجمیــن جشــنوارۀ داســتان
انقــاب) و «مبصــر کالس هشــتم» (نامــزد جایــزۀ جــال آلاحمد)
را در کارنامــه خــود دارد .او در ایــن رابطــه معتقد اســت که متولیان
فرهنگــی هماننــد ســالهای ابتدایــی پیــروزی انقــاب اســامی بــه
حــوزه کــودک و نوجــوان توجــه چندانــی نشــان نمیدهنــد .او
در ایــن رابطــه بیشــتر توضیــح میدهــد و میگویــد :متأســفانه
ناشــران بیشــتر بــه درآمدشــان نــگاه میکننــد و میبیننــد کــه
کــدام کار چــاپ بیشــتری دارد ،بــه انتشــار و تبلیــغ دربــاره
همــان کتــاب اهتمــام میورزنــد .متأســفانه انتظــاری کــه در
اوایــل انقــاب بــرای کار فرهنگــی داشــتیم ،اآلن کمتــر بــرآورده
میشــود .در حــوزه ادبیــات کــودک و نوجــوان ،نــه آمــوزش و
پــرورش و نــه مراکــز فرهنگــی مرتبــط بــا ایــن حــوزه کار خاصــی
انجــام نمیدهنــد.

بــه گفتــه ایــن نویســنده؛ در میــان حــق نویســندگانی کــه در
شهرســتانها فعالیــت میکننــد ،بیــش ازنویســندگان پایتخــت
نشــین ضایــع میشــود.
آثــار نویســندگان ســاکن در شهرســتانها کمتــر مجــال دیــده
شــدن پیــدا میکنــد.
بــا وجــود ایــن ،نویســندگان بــدون چشمداشــت بــه کار خــود
ادامــه میدهنــد ،امــا از برخــی از ناشــران و مســئوالن گالیــه
دارنــد کــه تمایــل دارنــد تــا آثــاری کــه ســبک خاصــی دارنــد،
حمایــت کننــد.
ارســنجانی اضافــه میکنــد :مــا در هــر زمینــهای کــه گوشــه
چشــمی بــه غربیهــا داشــتیم ،در همــان زمینــه ضربــه خوردیــم.
برخــی از افــراد هویــت و فرهنــگ خــود را فرامــوش کــرده و تحــت
گ دیگــر کشــورها ،هرآنچــه نویســندگان غربــی
تأثیــر فرهنــ 
بنویســند ،تحســین میکننــد و میگوینــد چقــدر قشــنگ! ولــو
اینکــه آن نویســنده ناســزا گفتــه باشــد .متأســفانه تفکــرات بــه
ایــن شــکل اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــن معتقــد نیســتم کــه ســبک و آثــار غربــی
را بایــد کامــل بــه دور بریزیــم ،بلکــه بایــد از آموزههــای شــرق و
غــرب بهــره بــرد ،ادامــه میدهــد :امــا ایــن بهرهبــرداری و اســتفاده
نبایــد بــه معنــای رهــا کــردن فرهنــگ و اصالــت خودمــان باشــد.
نویســندگان توانــا همــواره آثــار متعــدد ادبیــات دیگــر کشــورها را
مطالعــه میکننــد ،امــا آثــار خــود را بــا تفکــر در ایــن آثــار و بــا
در نظــر گرفتــن هویــت و فرهنــگ خــود مینویســند.
متأســفانه تمایــل بــه اســتفاده از ســبک و واژگان غربــی در ســطوح
مختلــف فعالیتهــای فرهنگــی مــا دیــده میشــود؛ بــه عنــوان
نمونــه مجریــان رســانهها گاه و بیــگاه از واژگانــی اســتفاده
میکننــد کــه معــادل فارســی بــرای آن وجــود دارد و در میــان
مــردم هــم جــا افتــاده اســت.
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تصــور میکننــد اگــر اینطــور صحبــت کننــد ،مخاطــب حتمــاً
میگویــد کــه چــه مجــری بــا ســوادی .برخــی از ایــن افــراد وقتــی
حــرف میزننــد ،مــا کــه اهــل کتــاب و کلمــه هســتیم هــم ســر
درنمیآوریــم کــه آنهــا چــه میگوینــد! برخــی از نویســندگان
نیــز بــه همیــن صــورت عمــل میکننــد .چــه دلیلــی دارد مــا
واژگان فارســی را بــه کار نبریــم؟ مث ـ ً
ا بــه جــای دیالــوگ و ژانــر
از معــادل فارســی آنهــا اســتفاده نکنیــم؟!

