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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

تهیــه ی شـــامره پنجــم نشـــریه فرهنگی نیـــز فراهـــم 

شـــد. در ایـــن شـــامره ســـعی مـــا در بخـــش ارائـــه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــام عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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ــاه  ــرآن، م ــار ق ــاه به ــدا، م ــی خ ــدا و میهمان ــاه خ ــان، م رمض
لیلة القــدر و پاکــی و تعالــی انســان.

ــر و  ــه، صب ــه، اناب ــرت، توب ــت، مغف ــت، رحم ــاه برک ــان، م رمض
مواســات. رمضــان مــاه تقــوا و طهــارت و رهایــی از شــر نفــس و 

ــدا پیوســتن اســت. ــه خ ب
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.
ــیاری  ــاف بس ــا و اوص ــان)ع( نام ه ــیده از معصوم ــات رس در روای
بــرای مــاه رمضــان آمــده اســت، کــه نام هــای یادشــده بخشــی از 

ــد. ــمار می آین ــه ش آن ب
ولــی در ایــن میــان بــه نظــر می رســد مــاه خــدا و میهمانــی خــدا، 
عالی تریــن تعبیــری اســت کــه دربــاره مــاه رمضــان بــه کار بــرده 

ــده است. ش
ــت از  ــه وق ــاه خداســت و انســان ها هم ــا م ــه ماه ه ــه هم ــا اینک ب
ــترده  ــفره گس ــت از س ــوی و در حقیق ــادی و معن ــای م نعمت ه
ــای  ــه کتاب ه ــه هم ــا ک ــی از آنج ــد، ول ــتفاده می کنن ــی اس اله
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 می شــود 

امتیــاز خاصــی بــه ایــن مــاه بخشــیده اســت. 
ــه روزه در  ــری ک ــاه قم ــن م ــاَرک نهمی ــا َرَمضــان ُ الُمب َرَمضــان ی
آن بــر مســلمانان واجــب اســت. ایــن مــاه را بهتریــن زمــان بــرای 
نزدیک شــدن انســان بــه خداونــد دانســته اند. عبــادت و روزه داری 
در مــاه رمضــان را بخشــی از هویــت مســلمانان در جهــان امــروز 

برشــمرده اند.
ــاه  ــر اســام و اهل بیــت)ع(، م ــه پیامب ــه گفت ــا ب ــاه رمضــان، بن م
میهمانــی خــدا اســت کــه درهــای آســمان در آن گشــوده شــده 

ــر اســت.  ــای دیگ ــاز در ماه ه ــر نم ــد براب ــاز در آن، چن و ارزش نم
ــازل  قــرآن و برخــی دیگــر از کتاب هــای آســمانی، در ایــن مــاه ن

شــده اســت.
ــرآن آمــده اســت.  ــام آن در ق ایــن مــاه تنهــا ماهــی اســت کــه ن
ــژه ای دارد. از  ــگاه وی ــرام و جای ــلمانان احت ــزد مس ــاه، ن ــن م ای
مهم تریــن عبادت هــای ایــن مــاه، تــاوت قــرآن، اِحیــای شــبهای 
قــدر، دعــا، اســتغفار، افطــاری دادن و کمــک بــه نیازمنــدان اســت. 
حضــرت علــی)ع(، نخســتین امــام شــیعیان در بیســت و یکــم مــاه 

رمضــان بــه شــهادت رســیده اســت.
شــکل گیری  ســبب  مختلــف،  زیســت گاه های  و  فرهنگ هــا 
ســنت های عرفــی و قومــی متنــوع، مخصــوص مــاه رمضــان شــد. 
ایــن ســنت ها شــامل مهمانی هــا، مراســمات جمعــی، پخــت 
ــواع شــیرینی ها و غذاهــا، تزئینــات، نمادهــای متفــاوت، برگــزار  ان

ــت. ــی و ... اس ــی و ورزش ــابقات فرهنگ ــواع مس ــردن ان ک

به مناسبت ماه مبارک رمضان



ــاه  ــن م ــید نهمی ــای خورش ــدت گرم ــای ش ــه معن ــان« ب »َرَمض
قمــری اســت کــه گرفتــن روزه در آن بــر عمــوم مســلمانان واجــب 

اســت.
قــرآن کریــم و برخــی دیگــر از کتاب هــای آســمانی در ایــن مــاه 
بــر پیامبــران نــازل شــده اند. کلمــه رمضــان، یکــی از اســماء الهــی 
ــه  ــی جامع ــت دین ــادی از هوی ــان نم ــارک رمض ــاه مب ــت. م اس

اســامی شــمرده شــده اســت.
ــار در قــرآن ذکــر شــده و تنهــا ماهــی اســت  واژه رمضــان یــک ب

کــه نامــش در قــرآن آمــده اســت:
ــَن  ــاِس َوبَیَنــاٍت ِمّ َشــْهُر َرَمَضــاَن الـَّـِذی أُنــِزَل فِیــِه الُْقــْرآُن ُهــًدی لِّلَنّ

ــْهَر َفلْیُصْمُه  الُْهــَدیٰ َوالُْفْرَقــاِن  َفَمــن َشــِهَد ِمنُکــُم الَشّ
پیامبــر اکــرم)ص( در خطبــه شــعبانیه فضایلــی را بــرای ایــن مــاه 
ــی  ــه مهمان ــاه ب ــردم در آن م ــه م ــن ک ــه ای ــمردند از جمل ــر ش ب
خــدا دعــوت شــده اند. شــب قــدر در ایــن مــاه و بهتــر از هــزار مــاه 
ــر  ــب های آن براب ــب از ش ــک ش ــزاردن در ی ــا و نمازگ ــت. احی اس
بــا نمــاز هفتــاد شــب در ماه هــای دیگــر اســت. مــاه صبــر اســت و 
پــاداش صبــر بهشــت خداســت. مــاه همــدردی اســت. ماهــی اســت 
کــه روزی بنــدگان مؤمــن افــزون می شــود. 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 می کنــد تمــام ســال رمضــان باشــد
 طبــق ســخن پیامبــر)ص(، مــاه رمضان،مــاه بسته شــدن درهــای 
ــر  ــه زنجی ــاه ب ــت و م ــای بهش ــدن دره ــاه گشوده ش ــم، م جهن

ــیاطین اســت. کشــیده شــدن ش

شب قدر
ــن  ــا ۲3 ای ــدر را یکــی از شــب های ۱۹، ۲۱ و ی شــیعیان شــب ق
مــاه اســت و احتمــال شــب قــدر بــودن شــب ۲3 رمضــان را بیشــتر 
ــدر  ــب ق ــرای ش ــان ب ــب ۲۷ رمض ــر ش ــنت ب ــته اند. اهل س دانس

بــودن تاکیــد بیشــتری دارنــد.

شــیعیان هــر ســاله در مســاجد، تکیه هــا، حــرم امامــان یــا 
ــال  ــم و اعم ــود مراس ــای خ ــا خانه ه ــینیه ها ی ــزادگان، حس امام
ــا  ــه احی ــا ســحرگاه ب ــد و از شــب ت ــه جــا می آورن شــب قــدر را ب
مجالــس  برگــزاری  می پردازنــد.  عبــادت  و  )شــب زنده داری( 
ــدن دعــای  ســخنرانی علمــای دینــی، اقامــه نمــاز جماعــت، خوان
افتتــاح، ابوحمــزه ثمالــی، جوشــن کبیــر و دعــای قــرآن بــه ســر 
بــه صــورت دســته جمعی نیــز از مهم تریــن اعمالــی اســت کــه در 

ــردد. ــام می گ ــی انج ــورت عموم ــه ص ــب ها ب ــن ش ای

نماز مستحبی
مشــهور فقهــای شــیعه نمــاز مســتحبی مــاه رمضــان را هــزار رکعت 
ــود. ــده می ش ــرادا خوان ــی و ف ــورت دورکعت ــه بص ــته اند ک دانس

]۲۹[ خوانــدن ایــن نمازهــا را بیشــتر چنیــن دانســته اند: از شــب 
اول رمضــان تــا شــب بیســتم در هــر شــب ۲۰ رکعــت و از شــب 
بیســتم تــا پایــان مــاه هــر شــب 3۰ رکعــت اقامــه می شــود و در 
ــا،  ــر این ه ــزون ب ــد، اف ــدر باش ــب ق ــال ش ــه احتم ــب هایی ک ش

ــده می شــود. ــم خوان ــر ه ــت دیگ ۱۰۰ رکع
اهــل ســنت در هــر شــب ۲۰ رکعــت نمــاز مســتحبی می خواننــد. 
ــل  ــود. اه ــده می ش ــح خوان ــاز تراوی ــاح نم ــاز در اصط ــن نم ای
ــه تبعیــت از خلیفــه دوم ایــن نمــاز را بصــورت جماعــت  ســنت ب
می خواننــد کــه شــیعیان جماعــت خوانــدن آن را بدعــت می داننــد.

اعتکاف دهه آخر
پیامبــر اســام ابتــدا دهــه اوِل مــاه رمضــان، ســپس دهــه دوم و در 
ــد و  ــرای انجــام اعتــکاف برگزی نهایــت، دهــه ســوم ایــن مــاه را ب
پــس از آن، تــا آخــر عمــر، در دهــه آخــر مــاه رمضــان بــه اعتــکاف 

می رفــت.
جنــگ بــدر در مــاه رمضــان اتفــاق افتــاد و پیامبــر اســام در آن 
ســال نتوانســت اعتــکاف بــرود، بــه همیــن جهــت، ایشــان در ســال 
ــرای  ــد؛ ده روز ب ــف ش ــان را معتک ــاه رمض ــت روز از م ــد، بیس بع

همــان ســال و ده روز قضــای ســال پیــش.
ــت از  ــه وق ــان ها هم ــت و انس ــاه خداس ــا م ــه ماه ه ــه هم ــا اینک ب
ــترده  ــفره گس ــت از س ــوی و در حقیق ــادی و معن ــای م نعمت ه
ــای  ــه کتاب ه ــه هم ــا ک ــی از آنج ــد، ول ــتفاده می کنن ــی اس اله
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 می شــود 

امتیــاز خاصــی بــه ایــن مــاه بخشــیده اســت.
ــن  ــش برتری ــن ماه هاســت. روزهای ــزد خــدا برتری ــه در ن ماهــی ک
روزهــا و شــب هایش برتریــن شــب ها و ســاعات آن برتریــن 
ــوت  ــدا دع ــی خ ــه میهمان ــه ب ــت ک ــت.ماهی اس ــاعت ها اس س
ــورد اکــرام خــدا هســتند می باشــید. شــده اید و از کســانی کــه م
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کتاب فانوس جادویی زمان:
»عصرهنــگاِم روزی از اوایــل ســال ۱۹۲۲، نویســنده رنجــور و بیمار 
در حالی کــه بارقــه شــادکامی در چشــمانش می درخشــید بــه 
ــه  ــرد ک ــام ک ــادارش، اع ــس وف ــکار و مون ــاره، خدمت سلســت آلب
دیشــب کلمــه پایــان را پــای جســتجوی طوالنــی و ریاضــت وارش 
رقــم زده اســت.« )کتــاب فانــوس جادویــی زمــان – صفحــه ۵3( و 
ایــن پایــان آغــاز شــگفتی بــود. ایــن شــگفتی، داریــوش شــایگان را 
نیــز در خــود غــرق کــرد و هنگامــی کــه در ژنــو درس می خوانــد 

بــه تحقیــق پیرامــون ایــن رمــان پرداخــت.
داریــوش شــایگان در مقدمــه کتــاب حاضــر دربــاره اولیــن 
ــق  ــه دقی ــا مطالع ــد: »ب ــتجو می نویس ــاب جس ــا کت ــوردش ب برخ
ــم  ــی یافت ــوس عظیم ــون اقیان ــان را چ ــن رم ــاب جســتجو، ای کت
ــدون قطب نمــا را سرگشــته در دل امــواج خــود  کــه خواننــده ی ب
گــم می کنــد.« بــه همیــن جهــت بــه فکــر می افتــد تــا »مقصــود 
ــی  ــده ایران ــرای خوانن ــت« را ب ــای پروس ــان بی همت ــره رم و جوه

ــاب شــد. ــن کت ــد. و حاصــل کار همی روشــن کن
بــه شــکل دقیق تــر، کتــاب فانــوس جادویــی زمــان شــامل شــش 
ــش از  ــت پی ــل پروس ــت: مارس ــرح اس ــن ش ــه ای ــی ب ــل اصل فص
ــه / خــواب –  ــان از دســت رفت ــان در جســتجوی زم ــش رم آفرین
ــکان /  ــان – م ــن – زم ــه م ــا، حلق ــی در فض ــره / روان شناس خاط
ــان  ــر / زم ــر و جوه ــک ســیر و ســلوک / هن ــت ی جســتجو: حکای

ــه. بازیافت
ــه  ــه شــکل مختصــر ب ــه، نویســنده در فصــل اول ب ــس از مقدم پ
زندگــی مارســل پروســت و کارهــای ادبــی او می پــردازد. طبیعتــا 
ــکل  ــت را ش ــی پروس ــده ای از زندگ ــش عم ــتجو بخ ــان جس رم
داده و ماجــرای انتشــار هــر جلــد از رمانــش و واکنــش منتقــدان 
ــرای  ــما را ب ــت ش ــن فصــل ذهنی ــده اســت. ای ــن فصــل آم در ای
ــنهاد  ــد و پیش ــاده می کن ــی آم ــه خوب ــت ب ــاب پروس ــه کت مطالع
ــان  ــان در جســتجوی زم ــدن رم ــر قصــد خوان ــن اســت اگ ــا ای م
از دســت رفتــه را داریــد، در ابتــدا ایــن فصــل را بخوانیــد امــا در 

ــه بررســی عناصــر مهمــی کــه شــکل دهنده  فصــل دوم و ســوم ب
ــل  ــن دو فص ــود. در ای ــه می ش ــتند پرداخت ــتجو هس ــاب جس کت
نقــش خــواب )کــه رمــان بــا بیــدار شــدن راوی از خــواب شــروع 
ــان بررســی می شــود  می شــود( و مخصوصــا نقــش خاطــره در رم
کــه اگــر رمــان را خوانــده باشــید می دانیــد از پایه هــای آن 
محســوب هســتند. از جملــه نقــاط قــوت رمــان مارســل پروســت 
روان شناســی بــه کار رفتــه در آن اســت کــه دقــت نظــر نویســنده 
ــورد در ســه بخــش بررســی می شــود.  ــن م ــد، ای را نشــان می ده
در رمــان پروســت، نــام مکان هــا ماننــد شــخصیت ها بســیار مهــم 
اســت، از ایــن رو بــه مکان هــای کتــاب نیــز بایــد توجــه شــود. هــر 
ــای  ــه در موقعیت ه ــی دارد ک ــای مختلف ــز »من«ه ــخصیت نی ش
متفــاوت باعــث می شــود واکنــش متفاوتــی از خــود نشــان دهــد. 
زمــان امــا مهم تریــن 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 می شــود.
در واقــع نویســنده بــرای هــر جلــد از کتــاب پروســت توضیحــات 
ــر را  ــوراد دیگ ــرات و م ــا و خاط ــد و نماده ــه می کن ــی ارائ مفصل
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ــود،  ــه ب ــه آن پرداخت ــی ب ــکل کل ــه ش ــل ب ــای قب ــه در فصل ه ک
حــال بــه شــکل جزیــی بررســی می کنــد و در بیشــتر مــوارد هــم 

ــد. ــل می کن ــاب را نق ــود کت ــمت هایی از خ قس
تــا بــه این جــای کار مخاطــب بــه هــدف اصلــی رمــان جســتجو پــی 
بــرده و در فصــل پنجــم، هنــر رمان نویســی پروســت و نشــانه های 
ــت و در  ــرد. در نهای ــرار می گی ــن ق ــر ذره بی ــاب زی ــود در کت موج
ــری و  ــه نتیجه گی ــت ک ــان پروس ــر رم ــد آخ ــم، جل ــل شش فص

ــرار می گیــرد. عصــاره کتــاب اســت، مــورد بررســی ق
ــان در  ــدن رم ــه خوان ــد ک ــر اســت بدانی ــزی بهت ــر چی ــل از ه قب
ــر  ــت. اگ ــی نیس ــر کس ــه کار ه ــت رفت ــان از دس ــتجوی زم جس
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 می تــوان گفــت 
ــرای  ــی الزم ب ــید آمادگ ــه ای نباش ــوان حرف ــما کتاب خ ــر ش اگ

ــد. مطالعــه آن را نداری

ــه  ــان ب ــی زم ــوس جادوی ــاب فان ــز در کت ــایگان نی ــوش ش داری
ــه  ــرای مطالع ــی ب ــیر راحت ــه مس ــد ک ــی می ده ــده آگاه خوانن
ــک  ــرای ی ــودش را ب ــت خ ــر اس ــدارد و بهت ــش ن ــت در پی پروس
مســیر توانفرســا آمــاده کنــد. امــا ســوالی کــه پیــش می آیــد 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 می توانیــد از کتــاب فانــوس جادویــی زمــان بهــره ببریــد.

ــاب  ــل اول کت ــه فص ــت ک ــن اس ــا ای ــر م ــنهاد جدی ت ــه پیش البت
ــد. ســپس بعــد  ــان جســتجو بخوانی حاضــر را قبــل از مطالعــه رم
ــیر و  ــک س ــت ی ــتجو: حکای ــل »جس ــه فص ــد ب ــر جل ــان ه از پای
ــا شــرح اتفاقــات و نکاتــی کــه در هــر  ســلوک« مراجعــه کنیــد ت

دو جمله زیبا از کتاب فانوس جادویی زمان:

مارســل پروســت از نظــر تعمــق نکته ســنجانه و تشــریح ژرف نگرانــه 
ــت. او  ــندگان اس ــی نویس ــرآمد تمام ــتانش، س ــخصیت های داس ش
ــرد  ــر ف ــه شــخصیت ه ــرد ک ــی می ب ــه پ ــن نکت ــه ای ــتی ب به درس
ــی و وجــوه مختلفــی  انســانی، مجموعــه ای اســت متشــکل از معان
ــک  ــت. ی ــر اس ــون متغی ــای گوناگ ــا موقعیت ه ــب ب ــه متناس ک
فــرد واحــد، در دو لحظــه متفــاوت فــرد مشــابهی نیســت. )کتــاب 

ــوس جادویــی زمــان – صفحــه ۲3( فان

ــان  ــه رم ــت؛ همچنانک ــرف نیس ــب ص ــتجو، مخاط ــده جس خوانن
جســتجو، داســتان صــرف نیســت، بــرای خواندنــش بایــد پاشــنه ها 
را ورکشــید و مالت هــای مســیر تلمــذ را بــه جــان خریــد و 
رهســپار ســیر و ســلوکی زاهدانــه بــه مقصــد حقیقــت شــد. آری، 
ــان از  ــای زم ــتجوی توانفرس ــوان جس ــورت می ت ــن ص ــا در ای تنه
دســت رفتــه را تــا منــزل آخــر تــاب آورد. )کتــاب فانــوس جادویــی 

ــان – صفحــه 38( زم

ــاس  ــد براس ــرش را بای ــه اث ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای  راوی ب
ــای  ــی آن خان ه ــن تمام ــد و بنابرای ــته اش بیافرین ــی گذش زندگ
مبتذلــی کــه گــذر از آنهــا را عبــث یافتــه بــود، اینــک بــه مصالــح 
ــاده ای  ــکل از م ــی متش ــوند. تجارب ــل می ش ــرش تبدی ــاخت اث س
ناخالص تــر، امــا حــاوی احســاس هایی ارزشــمند کــه جوهــر 
ــان  ــان به ارمغ ــال را از ورای زم ــته و ح ــای گذش ــترک حس ه مش

می آورنــد. 

جلــد آمــده اســت را از دیــد داریــوش شــایگان ببینیــد. درنهایــت 
ــن  ــده ای ــای باقی مان ــد آخــر جســتجو، فصل ه ــل از شــروع جل قب
ــا همــه جنبه هــای هنــر مارســل پروســت  ــا ب کتــاب را بخوانیــد ت
ــن روش مناســب ترین روش اســت.  ــا ای ــه نظــر م ــنا شــوید. ب آش
اگــر شــما هــم کتــاب جســتجو و کتــاب فانــوس جادویــی زمــان 
ــا آن را در قســمت  ــد، لطف ــری داری ــد و پیشــنهاد بهت را خوانده ای

ــد. ــه اشــتراک بگذاری ــا ب ــا م ــن صفحــه ب ــای همی کامنت ه
بــه طــور کلــی شــاید برخــی از تعریــف و تمجیدهــای کتــاب درباره 
ــه خواننــده را ســر ببــر امــا همچنــان در  مارســل پروســت حوصل
ــد،  ــود دارن ــتجو وج ــان جس ــون رم ــه پیرام ــی ک ــان کتاب های می
فانــوس جادویــی زمــان از بهتریــن گزینه هاســت و مــا خوانــدن آن 
را بــه همــه کســانی کــه بــه نقــد و تفســیر رمــان جســتجو عاقــه 

ــم. ــنهاد می کنی ــد پیش دارن
پروســت،  مارســل  از  عکس هایــی  نیــز  کتــاب  آخــر  در 
کــه  افــرادی  و  کار  اتــاق  رمــان جســتجو،  دست نوشــته های 
ــده اســت. ــه شــده، آم ــا الهــام گرفت ــان از آن ه شــخصیت های رم
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ــگاران ادبیــات کــودک و نوجــوان در ســال های  ــه گــزارش خبرن ب
گذشــته اوضــاع چنــدان مطلوبــی نــدارد.

ــه  ــوان از ده ــودک  و نوج ــات ک ــه ادبی ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
ــدگار و خــاق،  ــار مان ــا خلــق آث 6۰ رشــد خــود را آغــاز کــرد و ب
ــودک و  ــات ک ــخ ادبی ــود را در تاری ــی خ ــای طای ــت روزه توانس

ــد.  ــت کن نوجــوان ثب
بســیاری از کارشناســان دالیــل مختلفــی را بــرای ایــن دوره 
معیشــت  وضعیــت  تأثیــر  از  می کننــد؛  عنــوان  فترت گونــه 
نویســندگان بــر کیفیــت کارهــا گرفتــه تــا نــگاه کــردن بــه کتــاب 
کــودک بــه عنــوان یــک کاالی تجــاری در نظــر برخــی از ناشــران 
و متعاقبــاً ورود انبــوه کتاب هــای ترجمــه ای بــه بــازار. در شــرایطی 
ــی  ــر می شــود، ادبیات ــز نحیف ت ــن آنچــه بیــش از هــر چی این چنی
اســت کــه بــا خــون دل پــرورده شــد و حــاال، بــدون نــگاه متولیــان 

رهــا شــده اســت.

ــزو  ــته ج ــال های گذش ــران در س ــوان ای ــودک و نوج ــات ک ادبی
ــگاه  ــی جای ــای جهان ــت در بازاره ــه توانس ــود ک ــاری ب ــدود آث مع
مناســبی دســت یابــد و حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد. خلــق 
آثــاری کــه هویتــی ایرانــی داشــتند در کنــار تصویرگــری حرفــه ای، 
ــر  ــی های دیگ ــه کتابفروش ــی ب ــات ایران ــا ادبی ــد ت ــه ای ش دریچ

ــد. کشــورها راه یاب
ــن ادبیــات در داخــل کشــور چنــدان  ــا ایــن حــال، وضعیــت ای  ب
ــاری  ــا انتشــار آث مطلــوب توصیــف نمی شــود. برخــی از ناشــران ب
کــه اقبــال عمومی تــری دارد، فــارغ از محتــوا و ...، گرایــش و 
ــوق  ــود س ــر خ ــورد نظ ــوی م ــمت و س ــه س ــدار را ب ــل خری تمای
می دهنــد. در ایــن میــان کار انتشــار آثــار بــرای نویســندگانی کــه 
ــا هویــت ایــن ادبیــات را حفــظ کننــد،  ــد ت همچنــان تــاش دارن

ــت. ــده اس ــته ش ــخت تر از گذش س
ــال در حــوزه  سیدحســن حســینی ارســنجانی، از نویســندگان فع
ادبیــات نوجــوان، اســت کــه »در آرزوی پــرواز« )برگزیــدۀ شــورای 
کتــاب کــودک(، »کریــم قرقــی« )برنــدۀ تقدیــری جایــزۀ یوســف(، 
ــن جشــنوارۀ داســتان  ــزد پنجمی ــال ســرخ« )نام ــی، زغ »آدم آهن
انقــاب( و »مبصــر کاس هشــتم« )نامــزد جایــزۀ جــال آل احمد( 
را در کارنامــه خــود دارد. او در ایــن رابطــه معتقد اســت که متولیان 
فرهنگــی هماننــد ســال های ابتدایــی پیــروزی انقــاب اســامی بــه 
ــد. او  ــان نمی دهن ــی نش ــه چندان ــوان توج ــودک و نوج ــوزه ک ح
ــفانه  ــد: متأس ــد و می گوی ــح می ده ــتر توضی ــه بیش ــن رابط در ای
ــه  ــد ک ــد و می بینن ــگاه می کنن ــان ن ــه درآمدش ــتر ب ــران بیش ناش
کــدام کار چــاپ بیشــتری دارد، بــه انتشــار و تبلیــغ دربــاره 
ــه در  ــاری ک ــفانه انتظ ــد. متأس ــام می ورزن ــاب اهتم ــان کت هم
ــرآورده  ــر ب ــرای کار فرهنگــی داشــتیم، اآلن کمت ــل انقــاب ب اوای
ــوزش و  ــه آم ــوان، ن ــودک و نوج ــات ک ــوزه ادبی ــود. در ح می ش
پــرورش و نــه مراکــز فرهنگــی مرتبــط بــا ایــن حــوزه کار خاصــی 

ــد.  ــام نمی دهن انج

روزگار کم فروغ ادبیات کودک/ عده ای هرچه غربی ها بنویسند، می گویند چقدر قشنگ!



ــه در  ــندگانی ک ــق نویس ــان ح ــنده؛ در می ــن نویس ــه ای ــه گفت ب
ــت  ــندگان پایتخ ــش ازنویس ــد، بی ــت می کنن ــتان ها فعالی شهرس

ــود. ــع می ش ــین ضای نش
ــده  ــال دی ــر مج ــتان ها کمت ــاکن در شهرس ــندگان س ــار نویس  آث

ــد. ــدا می کن ــدن پی ش
ــود  ــه کار خ ــت ب ــدون چشم داش ــندگان ب ــن، نویس ــود ای ــا وج  ب
ــه  ــئوالن گای ــران و مس ــی از ناش ــا از برخ ــد، ام ــه می دهن ادام
ــد،  ــه ســبک خاصــی دارن ــاری ک ــا آث ــد ت ــل دارن ــه تمای ــد ک دارن

ــد. ــت کنن حمای
ــه  ــه گوش ــه ای ک ــر زمین ــا در ه ــد: م ــه می کن ــنجانی اضاف ارس
چشــمی بــه غربی هــا داشــتیم، در همــان زمینــه ضربــه خوردیــم. 
برخــی از افــراد هویــت و فرهنــگ خــود را فرامــوش کــرده و تحــت 
تأثیــر فرهنــگ  دیگــر کشــورها، هرآنچــه نویســندگان غربــی 
ــو  ــنگ! ول ــدر قش ــد چق ــد و می گوین ــین می کنن ــند، تحس بنویس
ــه  ــرات ب ــفانه تفک ــد. متأس ــه باش ــزا گفت ــنده ناس ــه آن نویس اینک

ــن شــکل اســت. ای
وی بــا بیــان اینکــه مــن معتقــد نیســتم کــه ســبک و آثــار غربــی 
ــد از آموزه هــای شــرق و  ــم، بلکــه بای ــه دور بریزی را بایــد کامــل ب
غــرب بهــره بــرد، ادامــه می دهــد: امــا ایــن بهره بــرداری و اســتفاده 
نبایــد بــه معنــای رهــا کــردن فرهنــگ و اصالــت خودمــان باشــد. 
نویســندگان توانــا همــواره آثــار متعــدد ادبیــات دیگــر کشــورها را 
ــا  ــار و ب ــا تفکــر در ایــن آث ــار خــود را ب مطالعــه می کننــد، امــا آث

در نظــر گرفتــن هویــت و فرهنــگ خــود می نویســند. 
متأســفانه تمایــل بــه اســتفاده از ســبک و واژگان غربــی در ســطوح 
ــوان  ــه عن ــود؛ ب ــده می ش ــا دی ــی م ــای فرهنگ ــف فعالیت ه مختل
اســتفاده  واژگانــی  از  بیــگاه  و  نمونــه مجریــان رســانه ها گاه 
ــان  ــود دارد و در می ــرای آن وج ــی ب ــادل فارس ــه مع ــد ک می کنن

مــردم هــم جــا افتــاده اســت.

ــاً  ــب حتم ــد، مخاط ــت کنن ــور صحب ــر اینط ــد اگ ــور می کنن  تص
می گویــد کــه چــه مجــری بــا ســوادی. برخــی از ایــن افــراد وقتــی 
حــرف می زننــد، مــا کــه اهــل کتــاب و کلمــه هســتیم هــم ســر 
ــندگان  ــی از نویس ــد! برخ ــه می گوین ــا چ ــه آنه ــم ک درنمی آوری
ــا  ــی دارد م ــه دلیل ــد. چ ــل می کنن ــورت عم ــن ص ــه همی ــز ب نی
واژگان فارســی را بــه کار نبریــم؟ مثــًا بــه جــای دیالــوگ و ژانــر 

از معــادل فارســی آنهــا اســتفاده نکنیــم؟!
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