
  بیوگرافی علی اصغر لطیفی
س      از  ماون      د و در دامن      ھ ی اب      ر ک      وه ت      اریخ در ش      ھر د ١٣١٩در بیس      تمین روز دوم      ین م      اه زمس      تان 

  .سرزمینمان علی اصغر لطیفی پا بھ عرصھ وجود گذاشت 

بود  او در یک خانواده مذھبی و اصیل بھ دنیا آمد کھ شغل پدر و پدربزرگ او معلم مکتب خانھ و آموزگار علم قرآنی
عالقھ زیادی بھ قلم و نوشت افزار وی  بھ ھمین دلیلو کودکی او در محیط مکتب خانھ در شھر دماوند سپری شد 

از سنین پایین بھ فعالیت کاری و کمک بھ خانواده می پرداخت و تا قبل از خدمت سربازی در شھر دماوند  .پیدا کرد 
خود در سال سربازی د از خدمت ری سپری نمود و بعتھران و دانشکده افسرا در شھر  خود بود و خدمت سربازی

با توجھ بھ عالقھ قبلی بھ نوشت افزار در یک مغازه قلم فروشی کھ قلم ھای مشھور جھان را بفروش می  ١٣۴٠
رساند مشغول بھ کار شد در آنجا عالقھ زیادی بھ تعمیرات قلم و طرز استفاده صحیح خودنویس و راھنمایی 

  .قلم پرداخت مشتریان و خریداران 

  

لطیفی را افتتاح نمود کھ در کنار فروش محصوالت و برند ھای مختلف خودکار و فروشگاه  ١٣۴٢در سال 
قلم ھایی کھ تا بھ امروز در دستان بزرگ  .خودنویس بھ تعمیر و نگھداری و حک نام اشخاص روی قلم پرداخت 

  .مردانی کھ بخشی از تاریخ و ھنر این مرز و بوم را بھ رشتھ تحریر در آورده اند 

الن عرصھ چیزی نگذشت کھ سخت کوشی و آگاھیش در زمینھ دانش نوشت افزار او را بھ یکی از سرشناسترین فعا
  . بھ او لقب پدر قلم ایران را دادندکھ دوست داران قلم  قلم تبدیل نمود

  

فرھیختگان نام لطیفی یاد آور زیباترین خاطرات دوران تحصیل و شوق و شور نوشتن و زیبا نگاشتن برای بسیاری 
  .است 

  

  : منبع

 وبسایت فروشگاه پارکر لطیفی
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