درس بىست و پنجم

مقاله نوىسى ()2
مقاله زىر را با هم مى خوانىم.
ٔ

کتاب و کتاب خوانى

در روزگار ما دىگر نىازى نىست بگوىىم« :خواندن خوب است» .همه مى دانند و باىد بدانند که
خواندن سودمند و الزم است .زمان آن رسىده است که به جاى شعار دادن درباره ٔ خواندن ،به کارهاىى
بنىادى دست بزنىم؛ نىاز به خواندن را از کودکى به گونه اى بىاموزىم که در شمار عادت ها و جزئى از
طبىعت انسان درآىد .نوىسندگانى را بىابىم که بدانند چه و چگونه و براى که بنوىسند .ناشرانى را بىابىم که
بدانند چه و چگونه و براى کدام خواننده ها ،کدام نوشته ها را چاپ و منتشر کنند .همچنىن خوانندگانى
را بىابىم که بدانند چگونه بخوانند و چه بخوانند.
تمدن و فرهنگ و
چهارهزار سال از پىداىش کتاب مى گذرد و هنوز هم کتاب بهترىن ابزار انتقال ّ
دانش است .زمانى که سىنماى صامت به بازار آمد ،گروهى مرگ کتاب را فرا رسىده پنداشتند و بعدها
که سىنماى ناطق و رادىو به مىان مردم راه ىافت ،گروهى کتاب را در حال احتضار دانستند .پس از آن،
وقتى که تلوىزىون ،تصوىر و صدا را به خانه ها آورد ،گروهى مرگ کتاب را حتمى دانستند ولى کتاب
همچنان زنده است .تجربه به ما آموخت که سىنما و رادىو و تلوىزىون هرگز نتوانسته اند و نخواهند توانست
جاى کتاب را بگىرند .اىن سه ،ابزارها و شىوه هاى خبرى فورى و لحظه اى و در عىن حال هنرى گذرا و
ناپاىدارند و در مقابل ،کتاب ىک وسىله ٔ خبرى و هنرى ثابت و پاىدار است .آنها فقط مى توانند به تکامل
فرهنگى انسان کمک کنند ولى کتاب پاىه اى است که فرهنگ ىک ملّت و دانش انسانى بر آن بنا شده
است و روز به روز قوام و دوامى بىشتر و عمرى درازتر و جاودانه تر مى ىابد.
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ِ
فرهنگى کتاب را مدىون کسانى هستىم که در اىن هزاران
زنده ماندن و جاودانگى ارزش انتقال
سال ،تالشى پىگىر و رو به کمال در تغىىر محتوا و شکل کتاب و در دسترس همگان گذاشتن آن داشته اند.
شکل ظاهرى کتاب در طول تارىخ تغىىرى اساسى کرده است .هزاران سال پىش نوشته ها را بر
تخته سنگ ها ىا لوح هاى ِگلىن ــ که بعد آنها را در کوره مى پختند ــ  ىا صفحه هاىى از چوب ،عاج،
استخوان ،پوست جانوران و مانند آن نقش مى کردند .لوح هاى مىخى کتابخانه ٔ بزرگ آشور بانىپال 1در
آشور ،طومارهاى چهل مترى پاپىروسى 2پنج هزار سال پىش مصرى ها ىا طومارهاى ده مترى پاپىروسى
دو سه هزار سال ِ
پىش ىونانى را کتاب هاى آن زمان مى دانىم ولى امروز کتاب از لحاظ شکل هم براى
ما تعرىفى دىگر ىافته است :آن را مجموعه اى از صفحه هاى نوشته شده و جلد شده در باره ٔ ىک واحد
1ــ بزرگ ترىن فرمانرواى سرزمىن آشور (در غرب رود دجله) در سال هاى  668تا  633پىش از مىالد که به
همه آگاهى هاى آن زمان به خطّ مىخى بر لوح هاىى
ادبىات بسىار توجه داشت .به دستور او ٔ
دانش و هنر و معمارى و ّ
موزه برىتانىاى شهر لندن نگهدارى مى شود.
نقش ىافت و در
ٔ
کتابخانه بزرگ آشور جمع آورى شد .بىشتر اىن لوح ها در ٔ
2ــ  Papyrusگىاهى است آبى که در روزگاران باستان در کناره هاى رود نىل در مصر فراوان مى روىىده است.
تهى ٔه پاپىروس
از ٔ
رىشه آن براى سوخت ،از مغز آن براى خوراک و از ساقه اش براى ساختن طناب و بادبان و پارچه و ّ
ــ  که بر آن مى نوشتند ــ استفاده مى کردند .تا قرن هشتم مىالدى که کاغذ به مصر راه ىافت ،پاپىروس براى نوشتن در مصر
و سرزمىن هاى مدىترانه اى رواج داشت .به نوشته هاىى هم که بر اىن پاپىروس ها بر جاى مانده است «پاپىروس» مى گوىند.
واژه  Paperدر زبان انگلىسى و   Papierدر زبان فرانسوى ،به معناى کاغذ ،برگرفته از اىن نام است.
ٔ
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نوشته مى دانىم که دست کم  64ىا  96صفحه داشته باشد« .ىونسکو» 1چنىن مجموعه اى را که کمتر از
 40صفحه نباشد ،کتاب مى خواند.
نزدىک به  1800سال پىش که چىنى ها کاغذ را اختراع کردند ،کتاب ها در آن سرزمىن بر کاغذ
فن کاغذ سازى را از ملت هاى دىگر پنهان داشتند ،سرانجام،
نوشته شدند .گرچه چىنى ها صدها سال ّ
وقتى مسلمانان در  1300سال پىش به سمرقند ،قدىمى ترىن شهر آسىاى مرکزى و تنها کارگاه کاغذسازى
که چىنى ها در بىرون از مرزهاىشان در اىن شهر برپا داشته بودند ،دست ىافتند ،اىن فن نخست به بغداد
و سپس از راه افرىقا به اروپا راه ىافت و کتاب کم کم شکلى امروزىن گرفت.
تهىه ٔ کتاب همانند عصر حاضر آسان نبوده است .هزاران سال نوشته ها با
در روزگاران گذشتهّ ،
ابزارى نوک تىز ،قلم و رنگ و مانند آن بر سنگ ها ،لوح ها و صفحه هاىى از چوب و استخوان و پوست
تهىه ٔ نسخه اى از ىک کتاب ماه ها و گاه سال ها به طول مى انجامىد.
و پاپىروس و کاغذ نقش مى ىافتندّ .
چنىن بود که کتاب بسىار کمىاب و گران و دور از دسترس همگان بود .چاپ را هم چىنى ها اختراع کردند
فن چاپ نزدىک به پانصد سال پىش به
و در حدود هزار سال پىش نخستىن کتاب را به چاپ رساندندّ .
اروپا رسىد و از اىن زمان است که تارىخ کتاب به تارىخ چاپ پىوست و کم کم کتاب فراوان و ارزان شد.
فراوانى و ارزانى کتاب رامدىون اختراع کاغذ و چاپ و پىشرفت هاىى هستىم که در اىن چند قرن
در آنها پدىد آمده است .امروز دىگر کاغذ را همان گونه نمى سازند که چىنى ها اختراع کرده بودند و ماىه ٔ
کارشان کهنه پارچه هاى پنبه اى و تولىدشان بسىار اندک بود .امروز از الىاف گىاهى ،خىزران،ساقه ٔ کتان،
تهىه ٔ کاغذهاى گوناگون استفاده
کاه ،شىره ٔ نىشکر ،تکّه پارچه هاى پنبه اى و ح ّتى کاغذهاى باطله براى ّ
مى کنند و کارخانه هاى کاغذ سازى بزرگ جهان در کمترىن زمان بىشترىن تولىد را دارند .صنعت چاپ
هم دىگر آن نىست که چىنى ها اختراع کرده بودند ىا پانصد سال پىش در اروپا رواج داشت .دىگر کتاب ها
را صفحه صفحه و با فشار آوردن بر کاغذى که روى صفحه اى حروف آغشته به مرکّب گذاشته شده
است ،چاپ نمى کنند .امروز صنعت چاپ به ماشىن هاىى مج ّهز است که مى تواند در هر ساعت بىش از
 600/000برگ  64صفحه اى ىک کتاب را در همه ٔ رنگ ها چاپ و تا و مرتّب کنند و به ماشىن هاى
ص ّحافى که بىش و کم سرعت تولىدى به همىن مىزان دارند ،بسپارند.
از اىنها گذشته ،در چند دهه ٔ پىش دگرگونى دىگرى در صنعت نشر پدىد آمد و «کتاب هاى جىبى»
1ــ  United Nations Educational Scientific, And Cultural Organizationسازمان تربىتى و علمى
مؤسسه هاى وابسته به سازمان ملل م ّتحد است.
و فرهنگى ملل م ّتحد ىکى از ّ
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به بازار راه ىافت و فراوانى و ارزانى کتاب را به نهاىت رسانىد و ح ّتى کتاب هاى کالسىک و متن هاى
تخصصى و شاهکارهاى ادبى و علمى و هنرى و فلسفى را در اختىار همگان گذاشت.
ف ّنى و ّ
با اىن همه ،بسىارى از مردم جهان در قحطى کتاب به سر مى برند .قرن ها تالش شده است تا کتاب،
تمدن و دانش انسان ،از نسلى به نسل دىگر ،رو به کمال
اىن بهترىن ابزار رساندن پىام و انتقال فرهنگ و ّ
برود و محتوا و شکل و فراوانى و ارزانى آن با نىاز ِ
انسان ِ
پىشرو زمان ما هماهنگ شود .گفته اند که چاپ،
رهاىى دوم انسان است؛ رهاىى از جهل و بى خبرى .سرنوشت اروپا را چاپ از بنىاد دگرگون کرد ولى
هنوز هم بسىارى از مردمان جهان در جهل و بى خبرى روزگار مى گذرانند و کتاب را نمى شناسند و از
آن بهره نمى گىرند .نزدىک به ىک مىلىارد بى سواد جهان هنوز به اىن ابزار رهاىى از بندهاى نادانى و ستم،
ِ
اقتصادى آنهاىى که به اىن ِسالح مج ّهزند ،به
دست نىافته اند و در استعمار و استثمار فرهنگى و سىاسى و
سر مى برند .نوىسنده و کاغذ و ماشىن چاپ دارند ىا مى توانند داشته باشند ولى نمى دانند از آنها چگونه
و براى رسىدن به چه هدفى باىد سود ببرند .اىنها را در کجا و از چه کسانى باىد بىاموزند؟ مگر نه اىن
است که مدرسه باىد پاىه گذار همه ٔ اىن دانش ها و افزاىش روزافزون مصرف کنندگان فرآورده هاى صنعت
ِ
ناپاىدارى عادت به خواندن را باىد در دوره هاى
نشر ،ىعنى کتاب باشد؟ مگر نه اىن است که رىشه هاى
کودکى و نوجوانى جست؟ مگر نه اىن است که مدرسه باىد کتاب خوان و کتاب نوىس و دىگر کوشندگان
صنعت نشر کتاب را بپروراند؟ درست است که شماره ٔ دانش آموزان و شماره ٔ خواستاران کتاب ،انتشار
کتاب ،کتاب فروشى و کتابخانه ،و نوىسنده و کتاب پرداز و ناشر را چند سالى است در جامعه ٔ خودمان
روزافزون مى بىنىم ولى آىا اىن ِ
کم ّىتى هست که باىد
کىفىت و ّ
تالش در خور ستاىش و امىدوار کننده به آن ّ
باشد؟ اگرنىست باىد براى آن چاره اندىشى کنىم و براى کشف علل آن به جست وجو بپردازىم.
بى سوادى ،عادت نىافتن به خواندن و سود بردن از کتاب در بهتر ِ
مادى،
کردن زندگانى معنوى و ّ
کمبود کتاب هاى مناسب براى گروه هاى گوناگون کتاب خوان ــ که اکثرىت جامعه را تشکىل مى دهند ــ
نداشتن نوىسنده و ناشر و امکانات چاپ و کتاب رسانى به قدر نىاز در برخى از زمىنه ها و در همه جا و
توجه به
بسىارى از ناآگاهى ها عوامل اصلى فقر و قحطى کتاب در بىشتر سرزمىن هاى جهان است .با ّ
ادبىات فارسى در مدرسه ها ،هم در تربىت معلّم و هم در آموزش
اىن واقعىت هاست که آموزش زبان و ّ
و پرورش دانش آموزان ،باىد دگرگون شود و کتاب و کتاب خوانى و پژوهش و جست و جو گرى براى
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بهره گىرى از کتاب و نوىسندگى براى آموزش سواد به نوسوادان و نوخوانان و اکثرىّت مردم جامعه درهمه ٔ
زمىنه ها محور اصلى همه ٔ آموزش ها قرار گىرد؛ زىرا کار نشر براى اىن گروه ،ىک کار بزرگ صنعتى است.
فرآورده ٔاىن صنعت بزرگ ،کتاب است ،مصرف کننده ٔآن کتاب خوان و مهم ترىن پدىدآورنده ٔآن نوىسنده.

مقاله اى که خواندىد:
جامع و خالى از تکرار است و در مجموع ،نکات تازه اى را به ما منتقل مى کند.
نوىسنده در کالم خود از منابع معتبر بهره جسته و در نقل قول ها نىز امانت را کامال ً
رعاىت کرده است .ارجاعات ،دقىق و مطابق آخرىن چاپ هر کتاب است.
نوىسنده به کمک منابع و با بهره گىرى از درىافت هاى خود مقاله را تنظىم و تدوىن
کرده است.
بىن بخش هاى گوناگون مقاله پىوستگى کامل دىده مى شود.
آغاز و پاىان مناسبى دارد.
اهم ّىت و تازگى مطلب متناسب است.
حجم مقاله با توجه به کششّ ،
زبان و بىان آن گوىا ،ساده  ،بى ابهام و بى پىراىه است.
شىوه امال کامال ً در آن رعاىت شده است.
نکات ف ّنى و زبانى و ٔ
نوىسنده براى تأثىر گذارى ِ
معرفى موضوع
بىشتر مقاله ،از تصاوىر مناسبى براى ّ
موردنظر خود استفاده کرده است.
درباره ىک موضوع
مقاله خوب است .مقاله معموال ً
آنچه برشمردىم از وىژگى هاى ىک ٔ
ٔ
است .در بعضى مقاله ها ،نوىسنده مى کوشد راه حلّى را که به نظر او مفىد و مؤثّر است،
مقاله خوب معموال ً از واقعىت هاى اجتماعى ،علمى ،سىاسى ،آموزشى      
ارائه کند .ىک ٔ
و … الهام مى گىرد.
مقاله خوب مى کوشد متناسب با درک و نىاز خوانندگانش بنوىسد .حجم
نوىسنده ىک ٔ
ٔ
مقاله به موضوع و سطح مخاطبان آن بستگى تام دارد ّاما به هرحال ،پرهىز از درازگوىى
وسىله
ارائه دالىل کافى و مثال ها و آمار و ارقام ىا به هر
ٔ
پسندىده تر است .نوىسنده باىد با ٔ
موضوع مورد نظر خود را به طور عىنى ،ملموس ،علمى و مستدل مطرح کند .شرط
دىگر،
ِ
احاطه کامل بر موضوع مقاله است؛ اىن امر به وىژه در نگارش
اساسى براى نوشتن مقاله
ٔ
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اهم ّىتى خاص مى ىابد .در مقاالت اجتماعى ،انتقادى ،اخالقى،
مقاله هاى ف ّنى و ّ
تخصصى ّ
خانوادگى ،دىنى و … رعاىت ِ
نوىسنده اىن گونه مقاالت باىد در
جانب انصاف الزم است.
ٔ
کمال صداقت و اىمان و به ّنىت خدمت به جامعه و مردم قلم به دست گىرد .مقاله باىد به دور
از هرگونه توهىن و تمسخر و غرض ورزى و ه ّتاکى نوشته شود.
گام ّاول در نگارش مقاله انتخاب موضوع است .موضوع مقاله باىد جذّ اب ،مفىد،
شوق انگىز ،آگاهى دهنده و متناسب با نىازهاى جامعه باشد .همه چىز به شرط اندکى د ّقت
در دىده ها ،شنىده ها ،خوانده ها ،تجربه ها و … مى تواند موضوع مقاله باشد.
مقاله مى تواند در موضوعات گوناگون علمى ،ف ّنى ،هنرى ،ادبى ،دىنى ،تارىخى،
اجتماعى ،قضاىى ،سىاسى ،جامعه شناسى ،روان شناسى ،ورزشى ،فرهنگى ،کشاورزى،
فلسفى ،اقتصادى نوشته شود.
متعددى است؛ مثال ً مقاالت
هرىک از اىن عناوىن کلّى خود داراى عناوىن فرعى ّ
درباره خانه ،مدرسه ،جامعه ،شهر ،روستا ،اخالق عمومى ،فرهنگ
اجتماعى ممکن است
ٔ
جمعىت ،محىط اجتماعى و … باشد .ح ّتى هرىک از اىن
عمومى ،عادات و رفتار اجتماعىّ ،
عناوىن فرعى نىز مى تواند به موضوعات دىگر فرعى تقسىم شود :مثال ً روستا به موضوعات
رىزترى چون علل روستاگرىزى ،نقش روستا در تولىد ،فرهنگ روستا ،پراکندگى روستاها.
الىت
ّ
فع ّ
فکر کنىد و بگوىىد تفاوت مقاله اى که در روزنامه درج مى شود با
مقاله اى که در فصل نامه ها و داىرة المعارف ها مى آىد ،چىست؟
شىوه نگارش بر چند دسته اند:
مقاله ها از نظر هدف و محتوا و هم چنىن ٔ
الف) مقاله هاى پژوهشى ،استداللى و علمى که بر اساس برهان ،منطق ،تفکّر و
احاطه
تهىه مى شوند .در اىن گونه مقاالت ،نوىسنده مى کوشد ضمن نشان دادن
ٔ
پژوهش ّ
خوىش بر موضوع ،با د ّقت در پژوهش و رعاىت اصل امانت در نقل مطالب ،مباحث را
تدوىن کند و درهم بىامىزد تا از مطالب مورد بحث خود به درستى نتىجه گىرى کند؛ مثل
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مقاله اى که در آغاز درس خواندىد و نىز مقاله اى که در درس مقاله نوىسى ( )1به کمک
تهىه کردىم.
ىکدىگر ّ
ب) مقاالت تحلىلى که در آنها نوىسنده به تحلىل ىا تفسىر ىک موضوع مى پردازد.
در اىن گونه مقاله ها نوىسنده از برهان هاى عقلى و نقلى براى اثبات ّمدعاى خود کمک
ادبىات فارسى ()1
مى گىرد؛ مثال ً ٔ
مقاله «فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى» که در کتاب ّ
مقاله تحلىلى اجتماعى است.
نمونه ىک ٔ
آمدهٔ ،

خودآزماىى

شىوه نگارش
 )1مقاله هاى «کتاب و کتاب خوانى» و «چنىن رفت و  »...از نظر هدف و محتوا و ٔ
چه نوع مقاله هاىى هستند؟
 )2دومقاله ،ىکى تحقىقى و استداللى و دىگرى تحلىلى ،از نشرىه هاى گوناگون انتخاب کنىد و
در کالس بخوانىد.
مقاله «کتاب و کتاب خوانى» انواع ضمىر را مشخّص کنىد.
 )3در بند ّاول ٔ

153

