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روزقلم
به مناسبت روز قلم

سوگند خداوند در قرآن به نام قلم ،گویاترین شاهد بر رشافت و قداست آن است
قلــم ،زبــان عقــل و معرفــت و احســاس انســان هــا و بیــان کننــده
اندیشــه و شــخصیت صاحــب آن اســت .قلــم ،زبــان دوم انســان
هاســت .هویــت ،چیســتی و قلمــرو قلــم بســیار گســترده تــر از آن
اســت کــه در بیــان بگنجــد.
روز چهاردهــم تيــر مــاه بــه پيشــنهاد انجمــن قلــم ايــران و
تصويــب شــوراي فرهنــگ عمومــي ،بــه عنــوان ( روز قلــم ) در
تقويــم رســمي جمهــوري اســامي ايــران بــه ثبــت رســيد.

انجمــن قلــم بــه عنــوان روز قلــم نامگــذاری شــد .بــا ایــن حــال
ایــن مناســبت هنــوز چنــدان در میــان مــردم و حتــی اصحــاب
قلــم و اندیشــه شناختهشــده نیســت.

پیشینه روز قلم
البتــه توجــه بــه قلــم در ســرزمین مــا پیشــینهای دیرینــه دارد.
ســدهها پیــش در ایــران باســتان ،تیــرگان (ســیزدهم تیرمــاه) یکــی
از مهمتریــن جشــنهای ایــران باســتان بــوده کــه آیینهــای
مخصوصــی داشــته و یکــی از آنهــا پاسداشــت قلــم بــوده اســت.
یکــی از دالیلــی کــه بــرای ایــن جشــن ذکــر شــده ،ایــن اســت
کــه در ایــن روز ،هوشــنگ ،پادشــاه پیشــدادی ایــران ،نویســندگان
و کاتبــان را بــه رســمیت شــناخت و آنــان را گرامــی داشــت ،مــردم
جشــن گرفتنــد و آن جشــن بــه یــاد ارجمنــدی قلــم بــر جــای
مانــد .دلیــل دیگــری هــم کــه بــرای ایــن جشــن ثبــت شــده ،ایــن
اســت کــه بــه نوشــتهی ابوریحــان بیرونــی ،ســیزدهم تیرمــاه ،روز
ســتارهی تیــر یــا عطــارد اســت و چــون عطــارد ،کاتــب ســتارگان
اســت ،میتــوان ســیزدهم تیرمــاه را روز نویســنده نامیــد.
پــس از انقــاب نیــز نویســندگان و شــاعران سرشناســی چــون
محمدعلــی ســپانلو ســیزدهم تیرمــاه را بــه عنــوان روز قلــم و
نویســنده پیشــنهاد دادنــد ،تــا اینکــه چهاردهــم تیرمــاه از جانــب
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تاریخ نوشتن
تاریـخ نوشـتار ،حداکثـر بـه بیسـت هزار سـال پیـش باز مـی گردد
و بـا محـدود سـاختن به نظام هـای نوشـتاری مـد ّون ،رقمی حدود
شـش هزار سـال پیش را نشـان مـی دهد .ایـن ارقـام و آمارها فقط
تخمینـی اسـت از سـوی کاوشـگران علمـی ،در صورتـی کـه بدون
شـک پیشـرفتی از سـوی جوامع گوناگون ،بدون کمـک خط و زبان
امـکان پذیر نبوده اسـت.
از جملـه مـوادی کـه برای نوشـتن بـه کار مـی رفته سـنگ ،چوب،
پوسـت حیوانـات ،بـرگ درختـان ،اسـتخوان ،مـوم ،ابریشـم ،پنبه و

کاغـذ را مـی توان نـام برد.
در طـول تاریـخ ،نوشـتن بـه دو صـورت بـوده اسـت :یـک دسـته
خطوطـی را در برمـی گرفـت کـه بـا اسـتفاده از ابزارهـای تیز چون
سـوزن ،چاقـو و ...نوشـتاری ،کنـده کاری مـی شـد .دسـته دیگـر
شـامل خطوطـی اسـت کـه به وسـیله قلم پـر ،قلم نـی ،قلم مـو و...
و بـا اسـتفاده از جوهر بر سـطح ماده نوشـتاری ترسـیم مـی گردید.
گفتنـی اسـت نسـخه بـرداری از نوشـته ای بر سـنگ یا فلـز به طور
منطقـی ،در نهایـت بـه اختـراع چـاپ انجامید.

اسـت ،روز بـه روز همـراه بـا صنعت رو به رشـد نیز تغییـر می کند.
اگـر چـه هنـوز کتـاب خانـه هـای الکترونیکـی و اداره هـای بـدون
کاغـذ و قلـم و جامعـه های بدون کتاب نیامده اسـت و شـاید هرگز
نیایـد ،ولـی موقعیـت ابـزار و مـواد نوشـتنی از بنیاد دگرگون شـده
اسـت .ایـن دگرگونـی در ظاهر قلم ها و نوشـته ها ،نـه تنها از ارزش
قلـم و صاحبـان آن نمـی کاهـد ،بلکـه بـه دلیـل انتقـال لحظـه ای
نوشـته هـا ،هرآینه مسـئولیت و وظیفـه قلم را صدچنـدان می کند.

قلم چیست؟
قلــم ،زبــان عقــل و معرفــت و احســاس انســان هــا و بیــان کننــده
اندیشــه و شــخصیت صاحــب آن اســت .قلــم ،زبــان دوم انســان
هاســت .هویــت ،چیســتی و قلمــرو قلــم بســیار گســترده تــر از آن
اســت کــه در بیــان بگنجــد .هرگونــه رشــد و پیشــرفت ،پیــروزی
و آرامــش و معرفــت و شــناخت ،ریشــه در قلــم دارد .تمــدن هــا،
تجربــه هــای تلــخ و شــیرین و علــوم بــا نوشــتن مانــدگار مــی
شــوند.
هــر کــس مــی توانــد قلمــی را بیــن انگشــتانش بفشــرد و فرمانــش
دهــد کــه بنــگارد و هــر آنچــه را از مخیلــه صاحــب انگشــت
تــراوش مــی کنــد ،بنویســد .قلــم ،تخریــب مــی کنــد .مــی ســازد.
واقعیــت هــا را آشــکار مــی کنــد .آشــکارها را نهــان مــی کنــد .بــه
واقــع قلــم ،معجــزه ای جــاودان اســت.

قلم مدرن
در آغــاز قــرن بیســتم ،کســی ایــن تردیــد را بــه خــود راه نمــی داد
کــه قلــم و کاغــذ را مهــم تریــن و مؤثرتریــن ابــزار ذخیــره ســازی
اطالعــات بدانــد؛ زیــرا در آن زمــان جوامــع از نظــر اقتصــادی و
فکــری بــه جامعــه هــای کاغــذ مــدار تبدیــل شــده بــود.
امــا پایــه هــای ایــن بــاور پــس از چنــدی بــه لــرزه درآمــد و بــا
ظهــور رایانــه ،رشــد ســریع فنــاوری اطالعــات ،تلویزیــون ،اســتفاده
هــای گوناگــون از میکــرو فیلــم ،میکــرو فیــش و ابزارهــای
الکتریکــی ،برتــری بــی رقیــب کاغــذ و قلــم ســنتی ،بــه طــور
جــدی بــه مبــارزه طلبیــده شــد.
همـان طـور که در طـول تاریخ ،شـکل ظاهری قلم عوض می شـده
5
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جایگاه قلم در اسالم
ســوگند خداونــد در قــرآن بــه نــام قلــم ،گویاتریــن شــاهد بــر
ـم َو مــا یَ ْسـ ُ
ون؛ ســوگند
ـط ُر َ
شــرافت و قداســت آن اســت« :ن َو ال ْ َقلَـ ِ
بــه قلــم و آنچــه نویســند ».در جایــی کــه خداونــد ،صاحب هســتی
بــه آفریــده ای از آفریــده هــای خــود قســم یــاد مــی کنــد ،بشــر
در چــه جایگاهــی مــی توانــد از ارج و منزلــت آن ســخن برانــد .در
نخســتین ارتبــاط وحیانــی رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه بــا
مبــدأ هســتی در غــار حــرا ،ســخن از قلــم بــه میــان مــی آیــد ،تــا
جایــی کــه خداونــد خــود را ایــن گونــه معرفــی مــی کنــد« :الَّــذی
ـم؛ آن کــه بــا قلــم آموخــت».
ـم ب ِال ْ َقلَـ ِ
َعلَّـ َ
بـا سـیری در زندگـی پیامبـر و امامـان علیهـم السلام مـی تـوان
توجـه و اهتمـام عملـی بـه نوشـتن را از متـن سـیره آنـان دریافت.
ایـن قدرشناسـی بـه حدی بـود که گاه موجـب آزادی اسـیران کفار
مـی گشـت .در صدر اسلام ،پـس از پایـان برخی جنگ هـا ،پیامبر
دسـتور مـی فرمـود اسـیرانی که بـه ده نفـر از مسـلمانان خواندن و
نوشـتن بیاموزنـد ،آزاد شـوند .ایـن عمل در جامعه محـروم از تمدن
آن دوره ،زیباتریـن و مؤثرتریـن پیـام بـرای ارج نهـادن بـه جایـگاه
قلـم و علـم بوده و هسـت.

در طــول تاریــخ بیشتــر مــردم ایــران ،ح ّتــی بســیاری از شــاعران
و نویســندگان فارســی گــو ،از دو زبــان اســتفاده میکردهانــد.
یکــی از ایــن زبانهــا زبــان مادریشــان بــوده و دیگــری زبــان
فارســی دری .آنــان زبــان نخســت را در خانــه و در محــاورات
روزمــره و زبــان رســمی را کــه آن را در مکاتــب و مــدارس یــاد
ّ
میگرفتنــد ،در مکاتبــات و نگارشهــای رســمی و دیوانــی و
نامهنگاریهــا ،خصوصــاً در نگارشهــای ادبــی بــه کار میبردنــد.
تنهــا در مناطقــی مثــل خراســان بــود کــه زبــان بومــی و مــادری با
زبــان رســمی یکــی بــود.
ناصرخســرو در ســفرنامه ،بــه عنــوان مثــال از قطــران تبریــزی نــام
میبــرد«:و در تبریــز قطراننــام شــاعری را دیــدم ،شــعر نیــک
میگفــت ،ا ّمــا زبــان فارســی نیکــو نمیدانســت .پیــش مــن آمــد
دیــوان منجیــک و دیــوان دقیقــی بیــاورد و پیــش مــن خوانــد و
هــر معنــی کــه او را مشــکل بــود از مــن بپرســید .بــا او بگفتــم و
شــرح آن بنوشــت و اشــعار خــود بــر مــن بخوانــد».
تــا پیــش از اوایــل قــرن اخیــر و برســرکار آمــدن دولتهایــی کــه
سیاســت ســرکوب اقــوام ایرانــی و نوعــی نژادپرســتی را در پیــش
گرفتنــد ،هرگــز هیــچ فــرد ایرانــی تعارضــی میــان ایــن دو زبــان
احســاس نمیکــرد و وجــود یکــی را بــه معنــی نفــی و حــذف
دیگــری نمیپنداشــت.
تعصبــات زبانــی و نــژادی کــه امــری
رواج
ـا
ـ
متاســفانه از آن روزگار ب
ّ
ّ
کامـ ً
ا وارداتــی بــود ،ایــن تصـ ّور در اذهــان برخــی از مــردم پیــش
آمــد کــه گویــا زبــان فارســی رقیــب زبــان مــادری و گویــش محلّی
آنهاســت و بــه عنــوان یــک زبــان غالــب و حاکــم قصــد از میــان
برداشــتن زبانهــا و لهجههــای بومــی را دارد .ایــن احســاس خطــر
متاســفانه بــا برخــی شــواهد و قرایــن سیاســی و فرهنگــی از جانــب
ّ
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حاکمیــت ،از جملــه سیاســت ســرکوب و بــه ریشخنــد گرفتــن
ّ
فرهنگهــا و زبانهــا و لهجههــای بومــی تاییــد میشــد و
تیشــه بــه ریشــه وحــدت ملّــی مـیزد و بیــش از هرچیــز بــه زبــان
فارســی خســارت وارد میکــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه زبــان فارســی میــراث مشــترک همــه
مــردم و اقــوام ایرانــی اســت و ســهم اقــوام تــرک و کــرد و بلــوچ
و...در ایــن زبــاان و آثــار ادبــی آن اگــر بیشتــر از دیگــران نباشــد،
قطعــاً کمتــر نیســت .از ســوی دیگــر زبانهــا و گویشهــای
بومــی ،از مشــهورترین تــا ناشــناختهترین آنهــا ،گنجینههایــی
ارزشــمند از میــراث ملّــی هســتند کــه بایــد تــا پــای جــان از آنهــا
پــاسداری کــرد .بــدون یاریگرفتــن از ایــن گنجینــه بســیاری از
تحقیقــات ،از جملــه بســیاری از مطالعــات لغــوی و ریشهشناســی
زبــان فارســی نیــز ناممکــن اســت.
ِ
هنگفــت
باتوجــه بــه ســرمایهگذاری
بعــد از حــدود یــک قــرن،
ّ
بیگانــگان بــرای بهرهبــرداری از گســلهای فرهنگــی و زبانــی و
قومیتــی ،تــا دیرتــر نشــده ،بایــد بــه ســوءتفاهمات زبانــی موجــود
ّ
خاتمــه داد.

در اروپا
چاپــــ
وهانس گوتنبرگ
(بــه آلمانــی( ،)Johannes Gutenberg :زاده حــدود ( ۱۳۹۸میــادی)
در ماینتــز ،درگذشــت  ۳فوریــه  ۱۴۶۸در ماینتــز) ،زرگــر آلمانــی و
اولیــن مختــرع ماشــین چــاپ و صنعــت چــاپ در اروپــا بــود.
از یوهــان گوتنبــرگ اغلــب بــه عنــوان مختــرع صنعــت چــاپ یــاد
میشــود امــا آنچــه را کــه او انجــام داد ابــداع اولیــن روش اســتفاده
از حــروف چاپــی قابــل جابجایــی و ماشــین چــاپ بــود کــه ایــن
امــکان را فراهــم مـیآورد تــا بتــوان مطالــب نوشتهشــدهٔ گوناگــون
را بــا ســرعت و دقــت بــه چــاپ رســاند .البتــه ایــن صنعــت ۴۰۰
ســال قبــل از وی توســط یــک بــازرگان چینــی بــه نــام بــی شــنگ
اســتفاده میشــد و حــدود  ۲۰۰ســال قبــل نیــز در کــره مــورد
اســتفاده قــرار میگرفــت.
مهمتریــن اثــر گوتنبــرگ انجیــل گوتنبــرگ یــا انجیــل ۴۲
ســطری اســت ،کــه از لحــاظ زیبایــی خطــی و کیفیــت صنعتــی آن
در زمــان خــودش انجیلــی بینظیــر بــود.

پــدر یوهانــس بــه کار در ضرابخانــه ادامــه داد امــا دیگــر عضــو
شــورای شــهر نشــد .یوهانــس نیــز در کنــار پــدرش در ضرابخانــه
کار میکــرد .او بــه عنــوان یــک زرگــر بایــد بــه فلزشناســی آشــنا
میبــود و همینطــور میآموخــت چگونــه طــای ذوب شــده را
در قالبهــا بریزنــد .گوتنبــرگ ســالیان ســال پیــش پــدرش کار
کــرد تــا اینکــه در  ۱۴۱۹پــدرش مــرد .گوتنبــرگ بــه دانشــگاه
رفــت .او نیــز هماننــد دیگــر مردمــان اروپــا در آن زمــان کــه
بعدهــا عصــر نوزایــی و رنســانس نــام گرفــت ،تشــنه دانــش بــود.
فشــارهای سیاســی اصنــاف بــه نجیــبزادگان زیــاد شــده بــود.
یوهانــس مجبــور شــد تــا بــار دیگــر شــهر را تــرک کنــد و بــه
استراســبورگ بــرود.
او ســالهای بعــد را صــرف تحقیــق و بررســی بــر روی ماشــین
چــاپ کــرد .انــواع فلــزات و قالبهــا را آزمایــش نمــود تــا بــه
صفح ـهای از حــروف چاپــی قالــب حمــل دســت یافــت .او بــرای
تکمیــل ایــن دســتگاه بــه پــول نیــاز داشــت .فوســت ،ســرمایهداری
نجیـبزاده را راضــی کــرد تــا او را حمایــت مالــی کند .او از فوســت
دو بــار قــرض کــرد امــا نتوانســت پولهایــش را پــس بدهــد.
در ســال  ۱۴۵۵در حالــی کــه  ۵۷ســال داشــت و تقریب ـاً نیمــی
از کتــاب مقــدس را بــه صــورت چاپــی آمــاده کــرده بــود ،فوســت
طاقتــش را از دســت داد و از او شــکایت کــرد .رای دادگاه مشــخص
بــود؛ برگشــت وجــه بــه فوســت یــا ضبــط امــوال یوهانــس از
جملــه دســتگاه چــاپ .یوهانــس نمیتوانســت پــول فوســت را
پــس دهــد پــس بنابرایــن دســتگاهش را کــه دســترنج ســالها
تحقیــق بــود از دســت داد .فوســت چاپخان ـهای تأســیس نمــود و
بــا طراحــی آرمــی مخصــوص بــه چــاپ کتــاب مقــدس پرداخــت و
ســرمایهای عظیــم بدســت آورد.
یوهانــس نیــز چاپخانــه خــود را در ســالهای آخــر عمــرش
تأســیس نمــود و از نــو کار ســاخت آن را انجــام داد .یوهانــس
گوتنبــرگ پــدر صنعــت چــاپ و مختــرع ماشــین چــاپ در ســال
 ۱۴۶۸در ماینــز المــان درگذشــت.
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تأثیر بر صنعت چاپ

روش جدید چاپ

چاپ باسمهای

بــرای بهرهگیــری از روشهــای جدیــد چــاپ  ۴عامــل عمــده بایــد
وجود داشــته باشــد:
حروف چاپی قابل جابجایی همراه با سیستم حروف چینی
ماشین چاپ
مرکب مناسب برای چاپ
ماده مناسب برای چاپ روی آن ،مانند کاغذ
کاغــذ ســالها قبــل در چیــن توســط تســائیلون اختــراع شــده
بــود و در غــرب نیــز قبــل از گوتنبــرگ بــه شــکلی گســترده از آن
اســتفاده میشــد .ایــن تنهــا عامــل از عوامــل چهارگانــه مــورد
نیــاز چــاپ بــود کــه گوتنبــرگ بــه شــکل آمــاده در دســترس
داشــت .اگــر چــه در مــورد ســه عامــل دیگــر قبــل از گوتنبــرگ
کارهایــی انجــام شــده بــود ولــی گوتنبــرگ اصالحــات و ابداعــات
مختلــف و متعــددی در هــر یــک از آنهــا پدیــدآورد.
وی ظاهــرا ً بــدون اطــاع از کار چینیهــا ،حــروف قابــل انتقــال
را اختــراع کــرد و بــرای هــر یــک از حــروف الفبــا یــک حــرف
جداگانــه بــه کار بــرد .حــروف متحــرک را چینیهــا اختــراع
کردنــد ،ولــی گوتنبــرگ کــه حرفــهاش زرگــری بــود ،آلیــاژ
مناســب بــرای ریختهگــری حــروف را از ســرب و آنتیمــوآن
بهدســتآورد و ســپس نســبت هــر یــک از ایــن دو فلــز را بــه
گون ـهای انتخــاب کــرد کــه حــروف بیــش از حــد ســخت و نــرم
نباشــند .وی بــرای مرکــب روغنــی چــاپ هــم فرمــول مناســبی
یافــت همچنیــن پــرس مناســبی هــم بــرای چــاپ ابــداع کــرد و
خالصــه بــا رفــع موانــع و حــل مشــکالت ،عمــل چــاپ را میســر
و اجرایــی کــرد.
صنعــت چــاپ برخــاف تمــام اختراعــات پیشــین اصــوالً یــک
دســتگاه تولیــد انبــوه اســت .یــک نســخه از یــک کتــاب چاپــی بــه
خــودی خــود چیــزی برتــر از نســخه خطــی آن نیســت امــا مزیــت
اصلــی چــاپ در تولیــد انبــوه آن اســت .آنچــه کــه گوتنبــرگ ابــداع
کــرد تنهــا یــک ابــزار و یــک وســیله یــا حتــی انجــام یــک سلســه
اصالحــات در آنچــه کــه وجــود داشــت ،نبــود بلکــه ابــداع یــک
ســامانه کامــل تولیــد بــود.

چــاپ باســمهای قرنهــا قبــل از گوتنبــرگ در چیــن شــناخته
شــده بــود ،باستانشناســان نیــز توانســتهاند یــک کتــاب چاپــی
کــه تاریــخ آن بــه ســال  ۸۶۸برمیگــردد در چیــن کشــف کننــد.
مهــر و انگشــترهای خاتــم نیــز کــه اســاس کارش همــان شــیوهٔ
چــاپ باســمهای میباشــد از زمانهــای باســتان بــه کار گرفتــه
میشدهاســت .در غــرب نیــز قبــل از گوتنبــرگ بــا چــاپ آشــنا
بودنــد.
چــاپ باســمهای ،امــکان تولیــد نســخههای متعــدد از یــک کتــاب
را فراهــم میکــرد امــا یــک مشــکل اساســی داشــت از آنجــا کــه
بــرای هــر کتابــی بایــد یــک ســری کامــل و جدیــد از صفحــات
ســاخته میشــد و حــروف روی چــوب حــک میشــد ،ایــن روش
بــرای تولیــد کتابهــای مختلــف عملــی نبــود.

حروف چاپی قابل جابجایی

گفتــه شدهاســت کــه ســهم عمــدهٔ گوتنبــرگ در صنعــت چــاپ
اختــراع حــروف چاپــی قابــل جابجایــی بودهاســت .در واقــع
حــروف چاپــی قابــل جابجایــی نیــز در اواســط قــرن یازدهــم در
چیــن توســط شــخصی بهنــام بیشــنگ اختــراع شــده بــود.
امــا چــون صنعــت چــاپ تنهــا پــس از اروپــا و پــس از اینکــه
چینیهــا روشهــای جدیــد آن را از اروپاییهــا فراگرفتنــد در
چیــن همگانــی شــد ،صنعــت چــاپ بــه شــکل امــروزیاش را بــه
بیشــنگ و چینیهــا نســبت نمیدهنــد.
حــروف چاپــی را در آن زمــان بــا نوعــی ســفال میســاختند کــه
طبعــاً نمیتوانســت زیــاد بــادوام باشــد.
بعدهــا چینیهــا و کرهایهــا در ســاخت حــروف چاپــی قابــل
جابجایــی اصالحاتــی بهوجــود آوردنــد ،پــس از آن دولــت کــره
در اوایــل قــرن پانزدهــم از ایجــاد یــک کارگاه ریختهگــری بــرای
تولیــد حــروف چاپــی فلــزی حمایــت کــرد و پــس از آن و مدتــی
قبــل از گوتنبــرگ ،کرهایهــا حــروف چاپــی فلــزی را جایگزیــن
حــروف ســفالی کردنــد.
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