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به عنوان اولین سوال به نظر شما نوشتن 
به چه کار زندگی انسان می آید؟

نوشتن برای آن ها که می نویسند پیش 
و بیش از هر چیز یک جور خودابرازی است. 
شیوه ای که با آن با دیگران و با جهان ارتباط 
برقرار می کنیم. دریافت و نگرش مان را به 
اشتراک می گذاریم و در نهایت می کوشیم 
ردی از خود به جا بگذاریم. از این منظر، 
نشانه ای  است.  زندگی  پاسداشت  نوشتن 
زدن  کنار  برای  انسان  همیشه  تالش  از 
مرگ و پاسخی برای میل ما به جاودانگی. 
با  قصه گو  شهرزاد  که  کاری  شبیه  چیزی 
روایت گری و قصه  های تودرتویش در هزار 
و یک شب می کند. کتابی که خواندنش را 

به شدت توصیه می کنم.

تصویر دروغ نمی گوید

نویسندگی  اخالقی  اصول  نظرتان  به 
شامل چه چیزهایی می تواند باشد؟ 

»روراستی«  نوشتن  در  اصل  مهمترین 
و  خود  با  اول  وهله  در  نویسنده،  صدق  و 
سپس با مخاطب است. پیش شرط دستیابی 
زندگی شخصی  در  باید  را  ویژگی  این  به 
جست وجو کنیم. چه اینکه مهمترین منبع 
ترکیبی  )یعنی  زندگی  نوشتن،  برای  ما 
آرزوها،  تجربه ها،  خاطرات،  گذشته،  از 
سینما  اهالی  بین  است.  و...(  ناکامی ها 
دروغ  »تصویر  که:  هست  مشهوری  جمله 
قالب های  همه  درباره  این  نمی گوید.« 
هنری و مشخصاً نوشتن هم صدق می کند. 
مخاطب  می دهد.  لو  را  نویسنده  نوشته، 
باهوش با خواندن نوشته می تواند وانمود ها 

و نقاب های نویسنده متن را بیابد و با عبور 
از آن به ناخودآگاه راوی/ نویسنده نزدیک 

شود.

نوشتن  که  می بینیم  صورت  این  در 
و  است  افشاگر  چون  است.  ترسناکی  کار 
ما  دست  بخواهیم  و  بدانیم  بی آنکه  گاهی 
را رو می کند. پس اگر با خودمان روراست 
نیستیم بهتر است بی خیال نوشتن شویم و 

مسیر دیگری را انتخاب کنیم. 

ابزارها نباید مقدس واقع شوند

مهمترین  کاغذ  و  قلم  بیستم،  قرن  در 
و مؤثرترین ابزار ذخیره سازی اطالعات بود 
به وجود  الکترونیکی  کتابخانه های  حاال  و 
دگرگونی  این  با  می کنید  فکر  آمده اند. 
و  مسئولیت  نوشتن،  مواد  و  ابزار  موقعیت 

وظیفه ما چیست؟  

اول اینکه ابزارها مقدس نیستند و نباید 
مسافرت  گاری  با  بشر  زمانی  باشند.  هم 
و  خودرو  به  گاری  همان  حاال  و  می کرد 
بعد از آن هم به هواپیما تبدیل شده است. 
چه بسا در آینده جابجایی انسان شکل های 
صورت  لحظه  در  و  کرده  پیدا  تازه تری 
که  زمانی  در  بگویم  می خواهم  بگیرد. 
استفاده  برای  الزامی  شده  اختراع  هواپیما 

از گاری وجود ندارد.

نکته دوم اینکه هیچ چیز از بین نمیرود 
تنها  تئاتر  زمانی  میکند.  پیدا  تغییر  بلکه 
هنر نمایشی بود اما بعدها رادیو اختراع شد 
که بشر فکر میکرد جای روزنامه و کتاب را 
گرفته است اما با آمدن تلویزیون و به دلیل 

محمد ایرانی در گفتگو با پیک دانش:

نوشتن کار ترسناکی است!
نظام آموزشی ما نتیجه گرا است/ مراکز فرهنگی به دنبال خلق و ابداع نیستند

مصاحبه کننده و پیاده سازی مصاحبه: مریم امرایی )دانشجوی 
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا )س(، گرایش مدیریت اطالعات، 
amraie.maryam@gmail.com ،)96 ورودی

مهارت های  مهم ترین  از  یکی  نوشتن 
واجب برای هر دانشجو و به طور کلی هر 
متنی  میتوان  چگونه  اینکه  است.  انسانی 
ماندگار و خوب نوشت بحثی بسیار جدی 
و چالش برانگیز است. برای خوب نوشتن و 
مستند شدن نوشته چکار باید کرد؟ و چرا 
خیلی از افراد اشتیاقی برای نوشتن ندارند؟ 
اینکه ابزار نوشتن نسبت به گذشته تغییر 
پیدا کرده است آیا در نوع نوشتار هم مؤثر 
است؟ متنی که در ادامه می خوانید حاصل 
آموزش  مدیر  ایرانی،  محمد  با  گفت وگو 
استان های صداوسیمای جمهوری  معاونت 
اسالمی ایران درباره همین چالش ها است. 
دارد  اجتماعی  علوم  کارشناسی  ایشان 
اما با ورود به عرصه تحصیالت تکمیلی در 
داده  تحصیل  ادامه  ارتباطات  علوم  رشته 
دکتری  دانشجوی  هم  حاضر  حال  در  و 
در  می گوید  او  است.  ارتباطات  و  فرهنگ 
فکری  پرورش  کانون  در  کودکی  دوران 
کودکان و نوجوانان نوشتن را آغاز کرده و 
در روزگار نوجوانی با ورود به جشنواره ها، 
شعر،  و  قصه گویی  ادبی،  همایش های 
کرده  پیگیری  جدی  صورت  به  را  نوشتن 
هم  مادر  بودن  نویسنده  میان  این  است. 
به  بنا  بوده است.  برایش  به کمک ویژه ای 
برای  ما  گزینه  بهترین  او  دالیل  این  همه 
روز  بهانه  به  جدی  و  صمیمی  گپ  وگفتی 

قلم بود. 

اشاره



تمام شده فرض  را  با هم عده ای کار  و تصویر  داشتن صوت 
کردند تا اینکه فضای مجازی وارد زندگی افراد شد و به همین 
منوال گقتند رادیو، روزنامه و تلویزیون از بین می روند. از بین 
چون  نمی روند.  بین  از  این ها  هیچ کدام  معتقدم  من  رفت؟ 
طرفداران خود را دارند و پابه پای هم در حال حرکت هستند. 

و اما نکته سوم؛ یکی از مهم ترین ویژگی ها در نویسندگی 
بودن.  خود  روزگار  معاصر  است؛  بودن«  خود  زمانه  »فرزند 
بکار  را  مثل مولوی و فردوسی که گرچه شیوه های متفاوتی 
گرفتند اما هر دو در روزگار خود زیستند و به فراخور توانایی 
و قوت شان در طول تاریخ زنده مانده و به دست ما رسیده اند. 

بنابراین ما هم باید زبان نسل امروزی خود را بدانیم.

خوبی  خیلی  مثال های  روسی  رمان های  بحث  این  در 
می بینیم  می خوانیم،  را  روسی  داستان های  وقتی  هستند. 
جزئیات نقش ها، موقعیت ها و حتی لباس پوشیدن ها به شدت 
روسی است و اتفاقاً از پس همین روسی بودن و خاص بودن 
است که برای مخاطب غیر روسی جذاب است. به قول مرتضی 
شدت  به  که  چون  می ستایند  را  فورد  جهان  »مردم  آوینی: 
شدت  به  که  چون  می ستایند  را  کوروساوا  و  آمریکایی ست 
ژاپنی ست«. پس یک متن باید عالوه بر اینکه روی افراد زمانه 
و زمینه خود تأثیر می گذارد برای نسل های بعدی و غیرخودی 
از  است که جدای  قرآن کریم  دیگر  مثال  باشد.  ماندگار  هم 
از 1400 سال  بعد  بودنش یک کتاب است. کتابی که  وحی 
هنوز ماندگاری دارد و در عین حال برای اعراب همان زمان 
بنویسیم  ماندگاری  اثر  اینکه  برای  است.  داشته  هم جذابیت 

باید خالق باشیم و عمیق.

ابزار  نباید فراموش کنیم که  را هم  این  ابزار  اما در بحث 
فریبنده است. زمانی که از ماشین تایپ برای نوشتن استفاده 
می شد جمالت قابل اصالح نبود. یعنی نویسنده باید از قبل 
روی جمالت فکر می کرد و با دقت کامل می نوشت اما حاال با 
چند کلید به راحتی می توان متن را اصالح کرد. امکانی که به 
شکلی باعث سطحی و شلخته شدن نوشته ها شده است. بعید 
بیاید.  وجود  به  آنالین  کتاب  آینده  سال  چند  در  که  نیست 
به جوری که نویسنده و مخاطب در زمان معینی به نوشتن 
از  از تولید به مصرف. به قول یکی  و مطالعه بپردازند؛ یعنی 
اساتید گاهی قلم وحشی می شود. وقتی یک اسب وحشی را 
در صحرا رها می کنند به هر طرف می رود، ولی اگر رام شود 
آرام تر و هدفمند حرکت میکند. قلم هم همینطور است، اگر 
بنابراین  بنویسد.  بخواهد  که  هرجور  است  ممکن  نباشد  رام 

ابزار مهم نیست، نوع نوشتن مهم است. 

خوب گوش بدهیم و خوب بخوانیم

قلم، انسان ها را که ده ها فرسخ از هم فاصله دارند به هم 
متصل می کند. دانشجویان چگونه می توانند در این حوزه مؤثر 

واقع شوند؟

وقتی چند عدد با هم ضرب یا تقسیم می شوند حاصل آن 
یک عدد می شود که یا مثبت است یا منفی و نتیجه محسوب 
می شود اما نتیجه مهم نیست؛ مهم ضرب و تقسیم است که 
اگر اصالح شود نتیجه هم اصالح می شود. بخشی از این مسأله 
مدرسه،  درگیر  که  زمانی  تا  است.  آموزشی  نظام  به  مربوط 
و  زبان  تقویت  کالس های  یا  خصوصی  کالس های  دانشگاه، 
نمی دهند(  یاد  به  را  مسئله  واکاوی  )که  هستیم  روانشناسی 
درس  است؛  نتیجه گرا  ما  آموزشی  نظام  می رویم.  بیراهه  به 
به  تا  می کنیم  شرکت  کنکور  و  بگیریم  نمره  تا  می خوانیم 
دانشگاه برویم. با این حساب از کسی که در این نظام آموزشی 
تربیت شده نمی توانیم انتظار یک نویسنده خوب داشته باشیم. 
زیرا نظام آموزشی به ما فهمیدن و درک کردن را نمی آموزد. 
وجود  ما  کشور  در  کتابخوانی  برنامه  اساساً  اینکه،  اضافه  به 
ندارد. تا دوران راهنمایی زنگ انشاء هست اما دوره دبیرستان 
زنگ انشاء حذف شده است. با باال رفتن تحصیالت از نوشتن 
دورتر می شویم و بیشتر به سمت مقاله و پایان نامه سوق پیدا 
می کنیم که این ها هم فرم هایی از نوشتن هستند که شدیدا 

بسته و ضدخالقیتند.

از طرفی مراکز فرهنگی ما، از حوزه تا تبلیغات اسالمی و 
فضای رسانه ای موجود اعم از مکتوب و مجازی، به دنبال خلق 
و ابداع نیستند. حال آنکه به جای تقلید و تکرار باید پرورش 

افراد متفکر در رأس فعالیت های مراکز فرهنگی قرار گیرد. 

از  گریزی  مشکالت  همه  وجود  با  و  حرف ها  این  همه  با 
کم نور  چراغ  تاریکی  و  در شب  نیست.  دادن  ادامه  و  مبارزه 
می درخشد و بیشتر رؤیت پذیر است. پس دوستان دانشجوی 
من باید اهل ستیز با وضع موجود باشند و نه گریز. نباید از 

خالقیت دست بردارند و باید بکوشند پیشرو باشند. 

علوم  رشته  دانشجویان  خصوص  به  ما  همه  وسط،  این 
انسانی و طالب حوزه علمیه و اهالی هنر به دو چیز نیاز داریم؛ 
یکی خوب نوشتن؛ و دومی خوب حرف زدن. این دو ویژگی از 
هر چیز دیگری واجب ترند و برای دستیابی به آن ها الزم است 
که خوب گوش بدهیم و خوب بخوانیم. خوش شنیدن باعث 
خوب حرف زدن و خوب و مفصل خواندن باعث ارتقای کیفیت 
نوشتن مان می شود. دیگر اینکه نسبت دریافتی ما در مقایسه 
با خروجی هایمان باید چند برابر باشد. گوستاو فلوبر، نویسنده 
فرانسوی برای نوشتن آخرین رمانش 1500 جلد کتاب خواند و 
یادداشت برداری کرد و این برخالف آنچه کتاب های عامه پسند 
موفقی  آدم  هر  درست  الگوی  می گویند،  روان شناسی  زرد  و 
است. هیچ راه میان بری وجود ندارد و باید بسیار سختی کشید 
و کار کرد. به غایت تالش کردن و آموختن و با این دست مایه 
حرکت به سمت خلق و افزودن چیزی به این جهان؛ این شاید 

تنها فرمول حقیقی برای نوشتن باشد. و برای زندگی.
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قلمهاازشخصیتشماچهمیگویند؟

زهره کاظم زاده )دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات 
ZKz304@gmail.com ،)96 دانشگاه ارشاد دماوند، ورودی

قلم مثل بلیت اتوبوس نشانه شخصیت 
صاحب خود است. در عین حال می توان شخصیت و 

طالع صاحب قلم را از روی نوع و مدل قلم حدس زد. در این جا 

ما به بررسی بخشی از قلم هایی که به دستمان رسیده پرداخته ایم. 

صفحه  این  و  بوده  خودشان  پنهان  زوایای  قلم،  صاحبان  پنهان  زوایای 

هیچ گونه مسئولیتی در قبال این زوایا – به ویژه حاده - ندارد.

برای نوشتن به فشار زیادی نیاز دارد و از ده ها سال پیش تاکنون ظاهر خود 

را حفظ کرده همچنین توانایی درآوردن بابای دست را به تنهایی دارد. طرفداران 

این قلم که بیش تر از بین متولدین دهه های چهل تا شصت هستند، انسان هایی 

سخت کوش،  ساده و بی آالیش هستند. اصوال راضی نمی شوند با تکنولوژی های 

روز آشنا شده و راحت تر زندگی کنند برای مثال پشتی را به مبل ترجیح 
می دهند و شب ها روی پتو می خوابند.

بر  عالوه  خوبی  است.  قلم 

است  بلد  هم  کردن  پاک  نوشتن،  توانایی 

صاحب  شانس  و  پاک کن  جنس  به  البته  که 

ابتدایی  سوم  تا  اول  دانش آموزان  دارد.  بستگی  قلم 

عاشقش هستند و در زنگ تفریح به عنوان سالح دفاعی 

پایان دوران  تا  را  قلم  این  استفاده می کنند. عده ای  از آن 

آن ها  به  دارند.  خود  همراه  به  دکترا  مقطع  فارغ التحصیلی 

زیاد سخت نگیرید و با خرید یک مداد تراش به عنوان هدیه 

تولد، خوش  حالشان کنید.

رقیب یا به اصطالح هووی تمامی 

روی  است.  خود  از  ماقبل  شده ی  تولید  قلم های 

کار  تبلت  و  موبایل  با  به جایش  اما  ندارد  کاربردی  کاغذ 

به  اعتماد  و  گذاشته  کالس  آن  با  می تواند  صاحبش  و  می کند 

نفسش را افزایش دهد. طرفداران این قلم اغلب نظم و انضباط خوبی 

ندارند؛ چرا که اکثرا آن را گم کرده یا خرابش می کنند. از ما می شنوید 

چیزی به آن ها امانت ندهید وگرنه خود دانید.

نوعی  هم  این  خب  کرده اید؟  عجب 

قلم است دیگر! حتما که نباید چیزی بنویسد. این 

تصویری   - دارد  هم  متفاوتی  نام،  طعم های  بر  عالوه  قلم 

بیامرز  خدا  که  شترمرغ  نوعی  به  متعلق  می کنید  مشاهده  که 

چشم های ورقلمبیده ای هم داشت، می باشد - بر سر سفره های ایرانی 

اغلب  قلم ها  این  دوست داران  دعواست.  بخورد  را چه کسی  آن   اینکه 

و خطرناک  اصلی  دشمنان  از  و  و خون خواه هستند  انسان هایی خشن 

حیوانات و محیط زیست محسوب می شوند. هرگز حیوان خانگی تان را به 

آن ها نسپارید مگر اینکه قصد جانشان را کرده باشید.

طنز مزهطنز مزه
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سوره ی قلم دومین سوره ای است که بعد از بعثت پیامبر بر او 
نازل می شود. سوره ای که در شهر مکه بر پیامبر اسالم فرود آمده 
است. شهری که در آن نویسنده و اهل قلمی در آن یافت نمی شد 
و اگر کسانی هم سواد خواندن و نوشتن داشتند، در کل سرزمین 
مکه که پایتخت عبادی، سیاسی و اقتصادی حجاز بود تعدادشان 
شروع  سوگند  با  سوره  ابتدای  نمی کرد.  تجاوز  نفر  بیست  از 
می شود. چه سوگند عجیبی؟! »ن والقلم«. شگفتی آن جاست که 
در سرزمینی که اهل قلم نیستند، قسم به قلم خورده می شود. در 
واقع آن چه به آن در این جا سوگند یاد شده است، ظاهراً موضوع 
کوچکی است: یک قطعه نی، و یا چیزی شبیه به آن و کمی ماده 
سیاه رنگ، و سپس سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیز رقم زده 

می شود. 

چرا سوگند به قلم؟ 

خداوند متعال از ایـن جـهت این سوگند را یاد کرده که قلم و 
نوشته از بزرگ ترین نعمت هایی اسـت، کـه خـدای متعال، بشر را 
به آن هدایت کرده، به وسیله آن حوادث غایب از نظرها و مـعـانی 
و  قلم  به وسیله  انسان  و  را ضبط می کند  نهفته در درون دل ها 
نوشتن می تواند هر حادثه ای را که در پس پرده قرار گرفته یا به 
ایـنـکـه  مـثـل  سازد.  حاضر  نزد خود  را  سپرده شده  فراموشی 
حـادثـه ای قرن ها پیش، همین االن در حال وقوع است و حوادث 
هزاران فرسنگ آن طرف تر در همین جا دارد رخ می دهد. پس قلم 
و نوشتن در عظمت، دست کمی از کالم ندارد. در عـظـمـت ایـن 
دو نـعمت همین بس که خدای سبحان بر انسان منت نهاده که 
وی را به سوی کـالم و قـلم هـدایـت کـرده، و طـریق استفاده از 
این دو نعمت را به او یاد داده، و درباره کالم فرموده: )خلق االنسان 

علمه البیان(1 و درباره قلم فرموده: )علم بالقلم علم االنسان ما 
لم یعلم(2. 

نـخـستین آیاتی که در غار »حرا« بر قلب پاک پـیـامـبر 
قلم  واالی  مقام  به  نیز  شد  نازل  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی 

الذی خلق -  باسم ربک  اقراء  اشاره شده، آنجا کـه مـی فرماید: 
بالقلم  الذی علم  االکرم -  اقراء و ربک  االنسان من علق -  خلق 
- علم االنسان ما لم یعلم: )بخوان به نام پروردگارت که مخلوقات 
نام  به  ایجاد کرد، بخوان  ای  از خون بسته  را  انسان  و  آفرید،   را 

1.  سوره الرحمن آیات 3و 4
2.  سوره علق آیات 4و 5

پروردگار بزرگت، هم او که انسان را به وسیله »قلم« تعلیم داد، و 
آنچه را نمی دانست به او آموخت(.3 

و  بقا  نیست.  کالم  و  بیان  در  که  است  امتیازاتی  قلم  برای 
جاودانگی آثار قلم، دقیق بودن نوشته های اهل قلم، عمیق بودن 
و پرمحتوا بودن آن از مزیت های قلم است. در اهمیت قلم همین 
کافی است که رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: »اّن اول 
ما خلق اهلل القلم، فقال له اکتب فجری بما هو کائن الی االبد؛ به 
درستی که نخستین چیزی که خداوند آفرید، قلم بود؛ پس به او 
فرمان داد بنویس! و او آن چه را بوده و خواهد بود تا روز قیامت 

نوشت«.4

قلم، قوی ترین و موثرترین ابزاِر دسِت بشر

تمام  پیدایش  سرچشمه ی  که  است  چیزی  همان  قلم، 
بـیـداری  و  عـلوم،  تـکـامـل  و  پیشرفت  و  انسانی،  تمدن های 
و  مـذهـب ها  گـرفـتـن  شـکـل  و  افـکـار،  و  انـدیـشـه هـا 
سرچشمه هدایت و آگاهی بشر است. تا آن جا که دوران زندگی 
بـشـر را بـه دو دوران تـقـسـیـم مـی کـنـد )دوران تـاریـخ( و 
از زمانی شروع  تـاریـخ بـشـر  تـاریـخ(؛ دوران  از  )دوران قـبـل 
می شود که خط اختراع شد و انسان توانست ماجرای زندگی خود 
که  است  دورانی  دیگر  تعبیر  به  یا  و  کند  حفظ  صفحات  بر  را 
ماند.  یادگار  یسطرون(  )ما  او  از  و  گردید،  قلم  به  دست   انسان 
آن چه از اندیشه ها بر روی سنگ یا پوست یا کاغذ ثبت می شود، 
همیشه پایدار می ماند، از نسلی به نسل دیگر می رسد و از دوره 
دل  بر  که  نبشته هایی  سنگ  می یابد.  انتقال  دیگر  دوره  به  ای 
یا بر روی گورها و دیوارهای معابد و مساجد نقش بسته  کوه ها 

سال  هزاران  باقی مانده و همچنان باقی خواهد است، 
ند  سخن ما آیندگان  با  و 

خواهد گفت.

3. سوره علق 1 - 5
4.  بحاراالنوار، ج 57 ، ص 374.

قسم هب ارزشمندرتین ازبار بشر
ریپورتستان

محسن عبدالهی خلج )دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 
دانشگاه پیام نور تهران، ورودی 96، مدیر مسئول نشریه گذرگاه(، 

Mohsen.abdollahi1371@gmail.com
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ریپورتستان

 بشر از قلم و آن چه بدان نوشته می شود، سود جسته است. 
تورات و انجیل، اگر چه به صورت اصیل برای پیروان ادیان یهود 
و نصارا باقی نمانده است، اما هر چه هست در سایه قلم و نگارش 
پایدار مانده است. از همه مهم تر، قرآن کریم، آخرین و کاملترین 
کتاب خدا که در پانزده سده پیش بر آخرین و برترین پیامبران 
آن  نوشتنی  ابزارهای  بر  وحی  کاتبان  توسط  است،  شده  وحی 
زمان نقش بست و هم اکنون مسلمانان سراسر جهان از آن بهره 
می برند. نیز سخنان انبیاء عظام الهی و گفتار گهربار معصومین 
)علیهم السالم( به وسیله قلم نویسندگان و گویندگان به اسالمیان 

رسیده است.

نقش قلم از نقش زبان، شمشیر، درهم و دینار، شهرت و فرزند 
و  می کند  منتقل  هم  به  را  قرن ها  تجربه  قلم  زیرا  است.  بیشتر 
فرهنگ را رشد می دهد. افراد را با قلم می توان خواب یا بیدار 
گزارشگر  قلم  کرد.  ذلیل  یا  عزیز  قلم،  با  می توان  را  ملّتی  کرد. 
تاریخ است. سوگند به قلم، نشانه ی فرهنگ و تمدن است. تکیه 

بر قلم، تکیه بر سند و استدالل است. 

سه  صداها،  تمام  میان  »در  فرمایند:  می  اکرم  رسول 
صدا امتیاز دارد: صدای قلم دانشمندان، صدای پای مجاهدان و 
صدای چرخ ریسندگان.« آری، اّمتی عزیز است که علم و قدرت 
و اقتصادش پویا باشد و اگر امروز بخواهیم این سه صدا را نقل 
کنیم، بنابر قول حجتاالسالم قرائتی در تفسیر نور باید بگوییم: 
صدای چاپخانه، توپخانه و کارخانه، یعنی قدرت فرهنگی، نظامی 

و اقتصادی.

دارد،  قلم  اهل  و  قلم  به  تاکید بسیاری که قرآن کریم 
افرادی  موثرترین  دارد.  مساله  این  زیاد  اهمیت  از  نشان 
و  هدایت  در  را  نقش  بیشترین  کنونی،  نرم  جنگ  در  که 
پیشروی به سمت اهداف درست را ایفا می کنند، اهالی قلم 
و نویسندگان هستند. در همین راستا باید آن ها بر کاری 
و  پیشرفت  جهت  در  و  کرده  افتخار  می دهند،  انجام  که 
تعالی آن و تربیت موثر افراد در امر نوشتن تالش مضاعفی 

داشته باشند. 

قسم هب ارزشمندرتین ازبار بشر
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نمی کند،  خیانت  خود  صاحب  به  قلم  می گفت:  استادی   
آنچه را از فکرت می گذرد و درون ضمیر توست، بر کاغذ نقش 
پیشنیه  نیست،  پوشیده  کسی  نظر  از  قلم  ارزش  لذا  بندد.  می 
این  شاهد  مانده،  جای  به  پوستینه ای  و  کتیبه ها  وجود  با  بشر 
مدعاست که با هدف انتقال تجربیات و تاریخ و سرنوشتی که بر 
او گذشته است، ثبت کرده است. تفاوت هایی که بیان با قلم در 
انتقال مفاهیم و فرهنگ دارد، گویا ارزش واالی قلم است، چرا که 
آنچه بر زبان رانده می شود، مانند مرغی است که از قفس پریده 
نوشتن  با  که  حالی  در  دشواریست  کار  آن،  آوردن  چنگ  به  و 
مطلب، گویی آن را در بند کشیدی و به راحتی از بین نمی رود. 
باقی ماندن مطلب ثبت شده است که  ازجمله ویژگی های قلم، 
خود  دانش  می کند:  تایید  را  آن  علیه السالم  علی  امام  فرمایش 
آن می شود. هم  ماندگاری  باعث  و  بند کشید  در  نوشتن  با  را 
چنین مطلب نوشته شده، دقیق و عمیق است، زیرا صاحب قلم، 
خراب  را  مطاللب  می کنند،  فکر  ساعت ها  مطلبی  نوشتن  برای 
می کند، از نو می سازد و این باعث پختگی و عمق مطلب می شود. 
بشر  قلم  حاصل  که  کتب  و  مجالت  و  مطبوعات  در  آنچه  پس 
است، باعث انتقال آن به مخاطب حاضر و حتی نسل بعدی خود 
می شود. گویی قلم هدفی بیش از انتقال مفاهیم به مخاطب عصر 
حاضر خود دارد و در تالش است آنچه را در فکر او می گذرد 

و احساساتی که تجربه می کند، با نسل بعدی و ملل دیگر 
مسئله ای  بگذارد.  اشتراک  به به  را  که غرب آن 
و خوبی متوجه شده و دانسته ها 
قلم  با  را  خود   اندوخته های 

منظم و مرتب کرد آن را به غیر مردم خود، به ملل دیگر تزریق 
کرد. که ملت خود را پیشرفته و بقیه ملل را در حال پیشرفت 
گذاشته  تاثیر  خوبی  به  مردم  برروی  فکر  طرز  این  و  می خواند 
است. پس قلم در اتتقال فکر و فرهنگ که روح جامعه را شکل 
می دهد، نقش اساسی دارد. فرهنگ است جسم جامعه را از سمتی 
اندوخته یک ملت را ثبت نمی کند.  به سمت دیگر می کشاند و 
اندوخته ای که در ملتی فکر خموشی، بی تحرکی و ایستا بودن را 
تزریق می کند و دانسته ای که ملتی را فعال، محرک، مولد و مبارز 
به بار می آورد. لذا نقش قلم در ساخت و پرورش فرهنگ و انتقال 
آن به مخاطب کنونی و بعدی، از اهمیت ویژهای برخوردار است، 
حتی در قرآن با قسم به آن یاد کرده و آزادی قلم در مطبوعات 
به شمار  انقالب  اهداف  از  رعایت شود،  در چارچوب صواب  اگر 
انجمن اهل  با اعضای  می آید. در دیدارهای مقام معظم رهبری 
قلم، بر ضرورت حفظ و تدوام این تشکیالت در مولد فکر بودن 
مطبوعات  از طریق  مردم  به  به  اصیل  فرهنگ  و  افکار  تزریق  و 
با  قلمی که  بر شمردند.  ایشان  از وظایف  و...  و کتب  و مجالت 
آن ملت را محرک و فعال و مبارز و ایستاده بار می آورد. تفاوت 
منصف،  تقوا، صادق،  با  قلمی  ازدانش صاحب  برخاسته  فرهنگ 
و عفیف در آنجا مشخص می شود که وقتی به ملتی می گوید از 
لحاظ اقتصادی ما می توانیم از ملل غربی پیشتاز شویم، آن را رد 
نمی کند و به خطر تزریق فرهنگ و روحیه خودباوری، خود 

می بیند  توانا  تا صاحب قلمی که ترس و عدم را 
مقاومت و سازش را به ملت خود 
تزریق می کند و این قدرت قلم 

را می رساند.

انقالب: اهداف  ازجمله 
صواب رچوب  چا ر  د مطبوعات  ر  د قلم  دی  ا ز آ یت  عا ر  

ریپورتستان

 زینب محبی )دانشجوی کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا )س(، ورودی 97(،
Zeinab.m12344321@gmail.com 



کافه شعر

دکتر احمد کنجوری )دبیر زبان و ادبیات فارسی و مدرس 
ــگاه لرستان، فرهنگیان، پیام نور و علمی کاربردی(،  دانش

ahmad1360514@gmail.com 
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پاسداشت قلم

جدال سنگ ها و آهن ها
وزش جهالت های مدرن

هجوم نابه جایان از هر سو
تنهایی ها و  بی پناهی ها  قارچ گونه ی  رویش 

تاریکی... تکرار 
قلم را 

پاس باید داشت
و زیستن در سایه سار خرد را.

قلم را و خرد را
خدا

خود ساخت.

اعجاز خرد
در زندگی از خرد، سخن ساز کنیم

از روزنه ی تفاهم آغاز کنیم

راهی به صداهای مخالف باید 
باز کنیم با معجزه ی صمیمیت 
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3. قمی، علی بن ابراهیم. 1404ق. تفسیر القمی. مصحح 

طیب موسوی جزائری. جلد 2. قم: دارالکتاب.

قلم چشمه جوشان فکر و اندیشه

ــته  ــوی عبادی )دانش آموخته رش ــادات موس نرجس س
ــگاه پیام نور قم(، ــی دانش علم اطالعات و دانش شناس

saeed_qamarzadeh@ymail.com

جاری  قلم  است.  انسان ها  دوم  زبان  و  خدا1  مخلوق  اولین  قلم 
حکمیان  و  دانشمندان  متفکران،  حکمت؛  و  اندیشه  افکار،  کننده 
بر سطور کاغذی است که رابط بین دانش گذشته و آینده بشر و 
حافظ آن است و نوشتار چشمه جوشان و جاری تجربه ها و هادی 
زبان آدمی نشر  راهنمای جویندگان حقیقت است. هما گونه که  و 
و انتقال  نوشتار  و  بدنه  ساختار  در  اوست  آگاهی  و  تفکر  دهنده 
دانش قلم نقش زبان را در باز نشر آنچه در ذهن نویسنده است را 
داراست و روشنگر تفکر، منش و شخصیت نویسندگان است چنانچه 
ُجِل تَْرُجَماُن َعْقلِِه َو ِکَتابُُه  امیرالمومنین )ع( میفرمایند: »َرُسوُل الرَّ
أَبْلَُغ ِمْن نُْطِقِه« )تمیمی آمدی 1410ق.( . "نوشتار آدمی رساتر از 
گفتار اوست خردورزی های آدمی بر کرانه قلم های او استوار است.«

قلم غواص دریاي معاني سخن هایش همه جون ُدّر کانی2

ُ الَْقلَُم َفَقاَل لَُه اْکُتْب  ِ ع َقاَل أَوَُّل َما َخلََق اهللَّ 1- َعْن أَبِي َعْبِد اهللَّ
َفَکَتَب َما َکاَن- َو َما ُهَو َکائٌِن إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمة »قلم نخستین 

آفریده کردگار است. به او فرمود: بنگار، و قلم آنچه را بود و تا روز 
رستخیز خواهد بود، همه را در نوشتار آورد.« 

2- عطار، بلبل نامه 

ثبت و ماندگاری دانش و تاریخ و آموزه های دینی همواره بر دوش 
و  گشته   مکتوب  تاریخ  و  علم  کاتبان  دست  به  و  است  بوده  قلم 
نسل به نسل منتقل شده و میراثی عظیم از تالش گذشتگان برای 
پیشرفت بشریت به نسل های بعد منتقل شده است. امام صادق)ع( 
فرمود: »َو الِْکَتاُب َعلَی َقْدِر َکاتِِبه« )قمی 1404ق.(. نوشتار نمایانگر 

ارزش نویسنده است»پس قلم نعمت است از جانب پروردگار«. 

این مورد مي نویسد: »بیان دو  عالمه طبرسي رحمةاهلل علیه در 
گونه است: بیان زبان، و بیان قلم، بیان زبان با گذشت زمان کهنه 
ابد باقی است« و نیز  تا  می شود و از بین می رود، ولی بیان قلمها 
و  السیف  و  القلم  بشیئین  الدنیا  و  الدین  امور  قوام  »ان  گفته اند: 
السیف تحت القلم« پایه امور دین و دنیا بر دو چیز است:" قلم" و" 
شمشیر" و شمشیر زیر پوشش قلم قرار دارد )طبرسی 1372(. چه 
خوب است نامیدن روزی به نام قلم تا یادآورمان باشد که چه نقش 
مهمی در پیشرفت بشریت و انسانیت داشته است و این بزرگداشت 

مصداقی باشد بر »الَّذي َعلََّم بِالَْقلَم َعلََّم االنْساَن ما لَْم یَْعلَْم«.

پژوهشکده
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سمانه شیری دهکردی )کارشناس ارتباط 
تصویری از دانشگاه شهید چمران اهواز(،

samanedehkordi3@gmail.com 
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