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درس بىست و هشتم

گزارش نوىسى

گزارش بازدىد از کتابخانۀ آىت الّله مرعشى نجفى

قم، آبان 1376
الّسالم علىک ىا بنت موسى بن جعفر … گنبد طالىى و گلدسته هاى حرم حضرت معصومه )ع( 
دختر امام موسى کاظم و خواهر امام رضا )ع( از دور نماىان مى شود. پس از دو ساعت تحّمل تنگى جا 
به قم مى رسىم. از وانت مزدا 1600 پىاده مى شوىم. ساعت 8 صبح است و فرصت اندک؛ آمده اىم براى 

دىدار و تهّىهٔ گزارشى از کتابخانهٔ بزرگ آىت  اللّه العظمى مرعشى نجفى .
بى درنگ نشانى کتابخانه را مى جوىىم. اّولىن چىزى که در اىن شهر جلب توّجه مى کند، تعداد 
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زىاد روحانىّون است. از هر ده بىست نفر ىک نفر روحانى، برخى سوار بر موتور سىکلت و دوچرخه 
و اغلب پىاده عازم درس و بحث هستند. اىنجا مرکز فراگىرى علوم دىنى است. طلبه هاىى از شهرها و 
کشور هاى مختلف در قم جمع شده اند. خىابان ها تنگ، ترافىک سنگىن و پىاده رو ها شلوغ. به نشانى 

مورد نظر مى رسىم امّا نگهبان مى گوىد اىنجا مدرسهٔ علوم دىنى و مرکز پژوهش هاست. 
نشانى کتابخانه را مى گىرىم؛ خىابان آىت اللّه مرعشى. پانزده دقىقهٔ بعد در آستانهٔ کتابخانه اىم.

قدم به کتابخانه مى گذارىم، با سالم به مردى بىدار که در آستانهٔ کتابخانه خفته است. مردى که 
96 سال با کتاب زىست و در عصر غارت فرهنگ و کتاب، تمام زندگى اش را به پاسدارى از حرىم 
فرهنگ گذراند. در وصّىت نامهٔ نصب شده بر ضرىح آرامگاه او چنىن مى خوانىم: » مرا در کتابخانهٔ 
عمومى زىر پاى محّققان علوم آل محّمد )ع( دفن کنىد.« تا غبار پاى پژوهشگران زىنت مزارش باشد. 

بزرگ مردى که در اىن آستانه خفته است، آىت  اللّه العظمى سّىد شهاب الدّىن مرعشى نجفى است.
راهنماى کتابخانه با گشاده روىى و صبر و متانت ما را همراهى مى کند تا از بخش هاى گوناگون 

بازدىد کنىم.
دست نوشت               کتاب هاى  از  اقىانوسى  مى گذارىم.  پا  خطّى  کتاب هاى  بزرگ  گنجىنهٔ  به  ابتدا 

به وسعت هزاران جلد و پاىاب آن فرهنگى دىر پا و کهن سال.
بى اختىار و حىران چشم هاى متعّجب ما در چشم خانه به سرعت مى دود؛ نمى توانىم در برابر اىن 
روح بزرگ زانو نزنىم. نگاهمان لبرىز از آگاهى و روشنى مى شود. بى اختىار به طرف ىکى از کتاب ها 
کشىده مى شوىم. کتاب »کشف اللّغات و االصطالحات« نوشتهٔ   عال ّمه شىخ عبدالرّحىم بن احمد هنـدى 
اوّل ىـادداشتى به خّط آىت اللّه  بهـارى مشهور به »   سور« تألىف بـه سال 1060 قمرى. در صفحهٔ 
مرعشى جلب توّجه مى کند: » اىن کتاب را به بهاى دو سال نماز استىجارى و مبلغ بىست روپىه به 
نىابت مرحوم مىرزا محمّد بّزاز تهرانى خرىدم. خداوند توفىق اتمام کار عناىت کند. نماز استىجارى را 
در روز بىست و ىکم ذى القعدهٔ 1342 قمرى آغاز کردم و اىنک در شراىطى اىن نوشته را مى نوىسم که 
سخت گرسنه ام و حدود 20 ساعت است توان تأمىن غذا نداشته ام. خداوند در سختى ها گشاىش دهد.«
کتاب هاى نفىس را مى بىنىم. هر ىک داستانى دارند ىکى با حذف ىک وعده غذاى شبانه روز، 
و                    فروش  با  گاه  و  استىجارى  نماز  و  روزه دارى  با  دىگر  آن  و  برنج کوبى  کارگاه  در  کار  با  دىگرى 
گرو گذاشتن عبا ىا قبا ىا کفش خرىدارى شده اند. آن بزرگ مرد کتاب ها را اىن گونه از دستبرد غارتگران 
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فرهنگى نجات داده است.
راهنما مى گوىد که بسىارى از اىن کتاب ها با شور و عشق و شکىباىى و شب زنده دارى با دست 
نوشته شده اند و آن گاه داستان به دست آوردن کتابى منحصر به فرد و با ارزش را براى ما تعرىف مى کند:
روزى آىت اللّه مرعشى به هنگام جوانى در بازار نجف اشرف زنى تخم مرغ فروش را مى بىند که 
کتابى براى فروش در دست دارد. وقتى کتاب را خوب بررسى مى کند، متوّجه مى شود که تنها نسخهٔ 
دست نوىس کتاب »   رىاض العلما « ى عّلمه مىرزا عبداللّه افندى است. با خوشحالى آن را به چند برابر 
قىمت از زن مى خرد. در اىن مىان، سر و کلّهٔ کاظم دجىلى، د ّلل خرىد کتاب براى انگلىسى ها پىدا 
مى شود. او به زور کتاب را از آىت اللّه مرعشى مى گىرد و به زن مى گوىد: من آن را به قىمت بىشترى 
مى خرم اّما زن مى گوىد: آن را فروخته ام. کاظم دجىلى سر خورده و عصبانى باز مى گردد. آىت اللّه 
مرعشى به همراه زن به حجره مى رود تا مبلغ کتاب را پرداخت کند اّما پول کافى ندارد. تمام وساىل و 
لباس هاىش را بابت بقىّهٔ پول به زن مى دهد. مّدتى بعد کاظم دجىلى به همراه چند شرطه )پلىس( به مدرسه 

مى رود و آىت اللّه مرعشى را به جرم سرقت کتاب دستگىر مى کند.
به کتاب فکر مى کند و از خداوند مى خواهد آن را حفظ  اللّه مرعشى در زندان همچنان  آىت 
کند. روز بعد مرجع بزرگ عصر، آىت اللّه مىرزا فتح اللّه نمازى اصفهانى، مشهور به شىخ الّشرىعه، 
نماىنده اى را براى آزادى وى مى فرستد؛ به شرط آنکه کتاب را ظرف ىک ماه به حاکم انگلىسى تحوىل 
دهد. آىت اللّه مرعشى در اىن مّدت با کمک طّلب نسخه اى از روى کتاب تهّىه مى کند و در وقت مقرّر 
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کتاب را به شىخ الّشرىعه تحوىل مى دهد امّا پىش از رسىدن مهلت مقرّر، حاکم انگلىسى به دست عّده اى 
از مردم نجف به قتل مى رسد!

قرآنهاى خطّى در وىترىن هاى شىشه اى به ترتىب قدمت نسخه ها چىده شده اند.
قدىم ترىن نسخهٔ قرآن، به خّط علىّ بن هالل، مشهور به »  ابن بَوّاب« است که در سال 392 کتابت 
شده است. در ردىف دىگر دست نوشتهٔ تنى چند از علما و دانشمندان از جمله عال ّمه حلّى، مالصدرا، 
مىرداماد، مجلسى و سّىد حىدر آملى به چشم مى خورد. همچنىن قدىم ترىن دست نوشتهٔ علما، »  تبىان« 
شىخ توسى که به سال 455 نوشته شده، کهن ترىن دست نوشتهٔ نهج البالغه به خّط حسىن بن حسن بن 
حسىن المؤّدب که به سال 469 کتابت شده و صحىفهٔ سّجادىّه که به سال 695 نوشته شده و … همه  و  همه 

در اىن مکان مقّدس گرد آمده اند. 
کتاب هاى خطّى تا زىر سقف در قفسه ها چىده شده اند؛ در ىک طرف کتاب هاى ثبت و فهرست 
شده و در طرف دىگر کتاب هاى در حال ثبت. فهرست اىن 29000 جلد و حدود پنجاه و پنج  هزار 
عنوان کتاب تاکنون در 27 مجلّد با عنوان »فهرست کتاب هاى خطّى کتابخانهٔ آىت اللّه مرعشى نجفى« 
درج شده است. پژوهندگان مى توانند با مراجعه به اىن فهرست ها مشّخصات نسخه هاى خطّى مورد نظر 
خود را به دست آورند. در بخش دىگر کتابخانه جاىگاهى ترتىب داده شده  است که در آن سّکه هاى قدىمى، 
آالت و ابزار نجومى، وساىل کتابت و … را نگهدارى  مى کنند. ما به اىن مجموعهٔ عظىم خىره شده اىم، 
در حالى که دوربىن هاى مدار  بسته نىز به ما خىره مانده اند و حّتى نفس هاىمان را هم مى شمرند. سىستم 
اعالم و اطفاى آتش با ىک خّط ارتباطى مستقىم به مرکز آتش نشانى قم مّتصل است. اگر آتش سوزى رخ 
دهد، ظرف چند ثانىه لوله هاى گاز هالون نصب شده در سقف به طور خودکار آتش را خاموش مى کنند. 
هىچ خطرى کتابخانه را تهدىد نمى کند. چشم و گوش ما سىر نمى شود اّما فرصت اندک است و دىدنى ها 

بسىار. از بخش هاى دىگر کتابخانه بازدىد مى کنىم: سالن مطالعه، بزرگ، ساکت و آرام و شلوغ.
بخش کتاب هاى مرجع با کتاب هاى بزرگ و قطور و پژوهشگرانى عاشق و غرق در کتاب. بخش 
به فرد و نفىس خطّى است که از داخل و خارج  کتاب هاى عکسى شامل عکس نسخه هاى منحصر 

کشور تهّىه شده است.
کتاب هاى خطّى در بخش آزماىشگاه و ترمىم ، مّدتى قرنطىنه مى شوند تا با شىوه هاى مخصوص 
آفت زداىى گردند. عالوه بر اىن، برخى نسخه هاى فرسوده و پاره با دّقت بازسازى و مرّمت مى شوند.

در واحد مىکروفىلم با دستگاه هاى مجّهز و پىشرفته از نسخه هاى خطّى مىکروفىلم و مىکروفىش 
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تهّىه مى شود. در بخش فهرست نگارى، کتاب هاى خطّى و چاپى اىن کتابخانه به  کمک راىانه فهرست 
مى شوند و به شبکهٔ جهانى مى پىوندند. اىن مرکز در استفاده از دستگاه نسخه بردارى ازنُسخ خطّى سومىن 
مرکز در جهان است )پس از امرىکا و کانادا(. عالوه بر اىن از نظر تعداد کتب خطّى سومىن کتابخانهٔ 

جهان اسالم است )پس از مصر و ترکىه(.
با بىش از هزاران جلد کتاب مشکل گشاى پژوهشگران و خواهندگان  مخزن کتاب هاى چاپى 
است. در بخش مشاهىر ده ها جوان مشتاق، آثار و شرح حال مشاهىر گذشته و امروز را با راىانه ثبت و 
ضبط مى کنند. روزانه به طور متوّسط حدود دو هزار نفر به کتابخانه مراجعه مى کنند و از طرىق برگه دان ها 
ىا واحد راىانه اى به کتاب هاى خطّّى ىا چاپى مورد نظر خود دست مى ىابند. بعضى از واحدهاى اىن 
مورد  ملّى  و  دىنى  مىراث  منظور حفظ  به  که  است  مجّهز  امروزى  تجهىزات  پىشرفته ترىن  به  کتابخانه 

استفاده قرار گرفته است.
از محّل جدىد کتابخانه بازدىد مى کنىم؛ هفت طبقه با معمارى سّنتى، مستحکم و حىرت انگىز.

اىن ساختمان قدرت تحّمل ده رىشتر زلزله را دارد و به سىستم هاى پىشرفتهٔ امنىّتى مجّهز است. 
انتشارات،  متون،  تحقىقات  داىرة المعارف، واحد  به بخش  کتابخانه مى توان  اىن  وابستهٔ  از مؤّسسات 

اطاّل عات و اخبار اشاره کرد.
با نزدىک شدن ظهر گلگشت ما نىز روبه پاىان است. در تاالر کتابخانه پذىراىى مى شوىم و دفترى 
به قطر چهل سانتى متر در برابر ما قرار مى گىرد. در صفحه اى به رسم ىاد بود، چند خطّى مى نوىسىم. 
صفحات اىن دفتر ىاد بود را ورق مى زنىم. عواطف و احساسات مکتوب هزاران هزار بازدىد کننده را 
مى بىنىم؛ مستشرقان، علما و دانشمندان و … و کلماِت شوق انگىز و عبارات برخاسته از اعجاب آنها را 

مى خوانىم. اىن دفتر نىز از شگفتى هاى کتابخانه است.
خود را در کتابخانه جا مى گذارىم و باز مى گردىم. بار دىگر آستانهٔ متبّرک آن مرد بزرگ پىش روى 
ماست. فاتحه اى مى خوانىم امّا اىن بار با معرفتى دىگر عظمت انسان را در مى ىابىم؛ باىد کتاب خوىش را 
دوباره بخوانىم. اىن بهترىن دستاورد از دىدار اىن کتابخانه است. راستى اگر امروز نخوانىم، فردا چه 
پاسخى خواهىم داد، وقتى بگوىند: »اقرأ کتَابََک کفى' ِبَنفِسَک الىَومَ َعلىک َحسىباً« )   اسرا، 14  ( قدم به 
بىرون کتابخانه مى گذارىم؛ عطر اذان در فضاى مقّدس کتابخانه و سراسر شهر قم پىچىده است. به حرم 

مى روىم زىارتى و نمازى و نهارى و آن گاه حرکت به سوى تهران.
آنچه خواندىد، گزارشى از ىک بازدىد بود.
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گزارش  که  آموختىم  و  آشنا شدىم  گزارش نوىسى  با  تا حدودى  راهنماىى  دورٔه  در 
نوعى نوشته است که در آن نوىسنده اطّل عاتى را در موضوعى خاص در اختىار کسانى 
مى گذارد که از آن مطّلع نىستند. همچنىن درىافتىم که در تهّىٔه گزارش باىد به دّقت به مشاهده 

و جمع آورى اطّل عات پرداخت.
اکنون با انواع گزارش و شىؤه نگارش هر ىک آشنا خواهىد شد.

گزارش ها از نظر اندازه، موضوع، چگونگى تهّىه و … انواعى دارند:
 برخى از گزارش ها رسمى و ادارى اند؛ ىعنى براى ىک اداره، نهاد ىا سازمان دولتى 
تهّىه مى شوند. مثل گزارش ىک مأمور از بازرسى بخش هاى ىک کارخانه، ىا بازدىد مأمور 

بانک از منزلى مسکونى براى دادن وام بانکى و … .
برخى دىگر جنبٔه رسمى و ادارى  ندارند؛ مثل گزارش ىک سفر ىا بازدىد علمى ىا 

گزارش تحصىلى، شغلى و … .
ىا   گزارش ها ممکن است دوره اى و مرتّب باشند؛ مثل گزارش روزانه، هفتگى 
ماهانه و سالنٔه ىک اداره؛ ىا موردى و اتّفاقى باشند؛ مثل گزارش هاى خبرى روزنامه ها ىا 

گزارش ىک بازدىد علمى.
 از نظر حجم نىز گزارش ممکن است اجمالى و کوتاه باشد؛ مثل گزارش تحصىلى 
ىا گزارش اجراى عملّىات ىک ساختمان ىا گزارش مأمور نىروى انتظامى دربارهٔ ىک پرونده.
خبرى،  گزارش هاى  مثل  مى شوند؛  نوشته  بىشترى  تفصىل  با  گزارش ها  از  برخى 
با  نىز  آنها  مراحل  و  گرد آورى  نحؤه  البّته  که  و …  سىاسى  اجتماعى،  هنرى،  ورزشى، 
گزارش هاى کوتاه فرق دارد. دستٔه دىگرى از گزارش ها مفّصل و بلند هستند. ممکن است 
براى تهّىٔه اىن گونه گزارش ها ماه ها و سال ها وقت صرف شود و شرح آنها نىز از ده ها صفحه 
در گذرد؛ مثل گزارش نتىجٔه تحقىقات کارشناسان براى تأسىس ىک نىروگاه اتمى ىا ىک 

سد، اىجاد ىک شهرک صنعتى، تأسىس ىک سازمان و … .
 گزارش ها از نظر موضوع نىز متعّدد و متنّوع اند: گزارش هاى ادارى، مالى، بازرگانى، 
اقتصادى، فرهنگى، تحصىلى، حقوقى، ادبى، ورزشى، خبرى، اجتماعى، آموزشى و … .
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به شکل  ىا  تهّىه مى شوند  فردى  به صورت  ىا  از چشم اندازى دىگر، گزارش ها   
گروهى.

 گزارش مى تواند به صورت کتبى ارائه شود ىا شفاهى.
 برخى از گزارش ها از نظر زبان و نوع بىان ممکن است ادبى باشند ىا به زبان طنز، 

زبان علمى و … نوشته شوند.

مراحل تهّىۀ گزارش
پس از آنکه موضوع، مخاطب و هدف گزارش مشّخص شد، دربارٔه مسئلٔه مورد نظر 
خوب مى اندىشىم و با دّقت راه هاى پژوهش آن را بررسى مى کنىم؛ زىرا تهّىٔه هر  نوع گزارش 
روش خاّصى دارد. نخست باىد به گرد آورى اطاّل عات بپردازىم. اطاّل عات مربوط به هر 

گزارشى بنا بر نوع آن، به ىکى از شىوه هاى زىر گرد آورى مى شود:
محل،  در  مستقىم، حضور  مشاهدٔه  گزارش ها  از  برخى  تهّىٔه  الزمٔه  مشاهده:   )1
دّقت در دىدن، بازدىد و آزماىش و … است. به اىن ترتىب، الزم است جزئىّات را مشاهده، 

ىادداشت بردارى و ثبت کنىم.
2( پرس و جو و مصاحبه: اطاّل عات الزم براى تهّىٔه برخى از گزارش ها از دو طرىق 
مصاحبٔه حضورى ىا تنظىم و تکمىل پرسش نامه به دست مى آىد؛ مثالً خبرنگار ورزشى براى 
نظرخواهى دربارٔه ىک مسابقٔه مهم به سراغ افراد مورد نظر خود مى رود و با آنها مصاحبه 
مى کند. براى استفاده از  اىن روش، باىد ضبط صوت همراه داشته باشىم و پرسش ها را از 

قبل آماده کنىم. پرسش ها باىد دقىق و روشن باشند.
اگر موضوع تحقىق و پژوهش گسترده باشد، براى افزاىش دّقت و سرعت، پرسش نامٔه 
حاوى سؤاالت را در اختىار افراد مورد نظر مى گذارىم و با بررسى و تحلىل پاسخ ها، در 

گزارش خود از آنها استفاده مى کنىم.
3( مطالعه و مراجعه به مآخذ و منابع: براى تهّىٔه بعضى گزارش ها گاه به استفاده از 
نتىجٔه مطالعات گذشته مثل گزارش هاى قبلى، برىدهٔ مطبوعات، مقاله ها، فرهنگ ها، اطلس ها، 
داىرة المعارف ها، سالنامه ها، فهرست کتاب ها و مقاالت، اسناد و مدارک فرهنگى، نشرىّات 
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ادوارى، نقشه ها، پاىان نامه ها و … نىازمندىم. )← مرجع  شناسى(
گرد آورى  روش  سه  ىا  دو  از  گزارش  نوع  تناسب  به  است  ممکن  تحقىق  ىک  در 
اطاّل عات استفاده کنىم. پس از آنکه اطاّل عات الزم را به دست آوردىم، طرح کلّى گزارش 
را تهّىه مى کنىم ) ← درس طرح نوشته(؛ زىرا طرح در حکم استخوان بندى گزارش است. 
باىد توّجه داشته باشىم که طرح گزارش زمانى تهّىه مى شود که مطالعات اولّىه دربارٔه موضوع 
مورد نظر صورت گرفته و اطاّل عات الزم گرد آورى شده باشد. طرح اجمالى گزارش بر اىن 

اساس ترسىم مى شود.
براى مثال، اگر بخواهىم دربارهٔ مىزان مطالعٔه دانش آموزان کالس خود گزارشى مستند 
تهّىه کنىم، پس از مطالعات اّولّىه از طرىق پرسش نامه به گردآورى اطاّل عات مى پردازىم. 

طرح فرضى ما مى تواند چنىن باشد:
مقّدمه / خالصٔه گزارش /  مىزان مطالعٔه کتاب هاى آموزشى و درسى / مىزان مطالعٔه 
کتاب هاى کمک درسى / مىزان مطالعٔه آزاد )کتاب، روزنامه و …( / مىانگىن سرانٔه مطالعٔه 
و ضمائم  پىوست ها   / پىشنهادى  راه حل هاى   / نتىجه گىرى   / علل  بررسى   / ىک کالس 

)عکس ها، جدول ها و …(، فهرست منابع و مآخذ.

فّعالّىت
دربارٔه شىؤه گرد آورى اطاّل عات و طرح پىشنهادى براى تهّىٔه گزارش 

زىر گفت وگو کنىد )با کمک گروه کار( 
 تهّىه، تولىد و مصرف نان

پس از آنکه طرح گزارش آماده شد، پىش نوىس گزارش را با توّجه به ىادداشت هاى 
فراهم آمده و مطالعات و تحقىقات قبلى و آمادگى ذهنى مى نوىسىم. در نگارش متن گزارش:

 آمار و ارقام و اعداد و محاسبات را در کمال دّقت ذکر مى کنىم؛
 از ذکر جزئىّات غىرالزم مى پرهىزىم؛

 در کمال امانت و صداقت و با بى طرفى به نقد و داورى مى پردازىم؛
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 ابعاد و زواىاى تارىک موضوع را به روشنى بىان مى کنىم؛
 مى کوشىم مطالب گزارش مستند باشد؛

 به زبان ساده، روان، گوىا و قابل فهم مى نوىسىم؛
 مطالب را در کمال آرامش و به دور از شتاب زدگى مى نوىسىم؛

 سعى مى کنىم لحن گزارش ما به دور از تعّصب، توهىن، تمسخر و مبالغه باشد؛
 انصاف و عدالت را در داورى و اظهار نظر ها رعاىت مى کنىم.

پس از آماده شدن پىش نوىس چند بار آن را مى خوانىم و از صّحت علمى مطالب آن 
مطمئن مى شوىم. سپس آن را وىراىش و پاک نوىس مى کنىم. در صورت لزوم پىوست ها و 
ضماىم )نقشه، جدول، آمار و ارقام و …( را به متن گزارش مى افزاىىم و در مقّدمه هدف، 
ضرورت، چگونگى، مراحل کار و توضىحات الزم دىگر را ذکر مى کنىم. در ابتداى گزارش 

نام تهّىه کننده، تارىخ تنظىم، نام گىرندٔه گزارش ىا سفارش دهندٔه آن را درج مى کنىم.
چنانچه گزارش مفصلّ  باشد، بهتر است در بخش اّول آن، چکىده و حاصل گزارش 
نىز ذکر شود. ممکن است الزم باشد در آستانٔه ارائٔه گزارش به صورت کتبى، گزارشى 
شفاهى نىز از موضوع مورد نظر ارائه دهىم. در اىن صورت، نکات و توصىه هاى مهم و 

همچنىن نتىجٔه کار را به اجمال بىان مى کنىم.
نوشتٔه زىر، گزارش کوتاه شدهٔ بازدىد از موزهٔ توپکاپى )طوپ قپو( ترکّىه است. نوىسندٔه 

اىن گزارش، با زبانى ادبى به شرح مشاهدات خوىش پرداخته است.

شهرىور 74
صبح براى بازدىد از موزهٔ توپکاپى رفتىم. توپکاپى ىکى از معروف ترىن، برجسته ترىن و پرآوازه ترىن 
موزه هاى خاورمىانه است. استانبول آثار تارىخى تفرىحى و دىدنى فراوان دارد. امّا توپکاپى چىز دىگرى 
است. طّنازى اىاصوفىه، هىبت مرمره، صالبت سلطان احمد، عظمت پل بسفر، زىباىى خلىج کاغذخانه 
توپکاپى  سبز  همىشه  دل  در  دارد.  دىگر  مقامى  توپکاپى  امّا  مى برند  دل  عامى  و  عارف  از  همه  همه و 
گنج هاى نهفته و حرف هاى نگفته فراوان انباشته است. از انتهاى خىابان آکسارا )  آق سرا( از پشت 
مسجد اىاصوفىه، از خىابان باب  هماىون که مى گذرى، فضا دىگر مى شود و جلوه هاى توپکاپى آغاز 
مى گردد. اىن بنا افسونگرانه مشتاقان را به خوىش مى خواند، در اىنجا همه ىکسان اند؛ همه از هر دستى، 
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منى و ماىى را پشت درها مى گذارند و بعد وارد مى شوند. اىن جا حّتى، سنگ فرش خىابـان هم هنرمندانه 
و سرشار از ظرافت، دّقت و مهارت است؛ ذوق و زىباىـى از چنارهـاى بلند صف  زده در دو سوى خىابان 
سنگ فرش نماىان است. حّتى اىن درخت ها هم مظهر زىباىى اند، در قعر آسمان سر در آغوش هم آورده اند 
و به نجوا مشغول اند. آنها با زبان برگ هاىشان به هم راز مى گوىند. نسىمى که از روى درىا برمى خىزد، نرم 
و صمىمى بر تِن درخت ها و آدم ها دست مى کشد. تنهٔ درخت ها شّفاف است؛ جوشش زندگى را در زىر 
پوست درخت ها مى توان دىد. تو گوىى ساقه هاى درختان را نّقاشى افسونکار، جابه جا با رنگ هاىى از زرد 
روشن تا سبز شّفاف و قهوه اى سوختهٔ برّاق رنگ زده است. اىن تنوّع رنگ ساقه ها تا درون باغ، تا دل سبز 

توپکاپى و تا ردىف هاى پلّکانى درخت هاى کشىده تا ساحل به چشم مى خورد.
را          او  ذات  و صنعتگرى  بهشت خدا  از  مى چرخانىم، جلوه اى  که  هر طرف  به  را  دوربىن   …
تماشاى  امّا  آمده اىم  تماشاى موزه  به  از سراعجاب و شوق مى گوىىم.  مى بىنىم و »الحولى«  پىش رو 

تماشاگران موزه نىز عالمى شگفت دارد.
… موزه اى دىگر سرتاسر از ىشم زرد و سبز و عقىق و زمرّد درخشان و ىکى از آن مىان درست 
به قامت کودکى و بل بىشتر که هنرمندانه بر آن نور تابانده اند و ىک جعبهٔ بى مانند که تارهاىى از محاسن 
حضرت پىامبر ختمى مرتبت در آن نگهدارى مى شود و خود، جهانى شگرف است. تخت و تاج شاهان 
را، ىادگارهاى تارىخ سازان را به نگاهى از سر عبرت پشت سر مى گذارىم و مى گذرىم. غرفهٔ کتاب ها غالباً 
به زبان فارسى مزىّن به آثارى گران سنگ از حافظ، نظامى، فردوسى و همه از قرن دوازده و متعلّق به 
دورۀ صفوىّه در شىراز، که مى گفتند حدود پانزده هزار جلد کتاب ارزنده دارد، هر ىکى خراج مملکتى.
تمامى اىن بداىع و طراىف و ظراىف در جنب آنچه در اتاقک کوچکى نهان بود، هىچ بود. اىن 
اتاقک به دو اتاق دىگر راه داشت. بارىکه  اى آن را به اتاق بزرگى در سمت راست وصل مى کرد که 
حدود ىک متر از فضاى آن اتاق را گرفته بود و با نرده جدا کرده؛ اىن سه اتاق مقّدس ترىن و با ابّهت ترىن 

اتاق هاى موزه اند.
توپکاپى از داشتن اىنهاست که برخود مى بالد و به همهٔ موزه هاى اىن سر دنىا فخر  مى فروشد. اىن 
مجموعهٔ بى همانند را سلطان سلىم اوّل پس از فتح مصر به ترکىّه آورده  است تا دنىا را در برابر عظمت 
آن حىران سازد. ىکى از اىن سه، در حکم  اندرونى است و هم اوست که مى درخشد و آن دوى دىگر   

به عنوان سرسراهاى آن در پاىىن دست و دست راست قرار گرفته اند. 
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دىرگـاه است. براى صرفه جوىى در وقت از همه چىز مى توان بـه سرعت گذشت و باىد گذشت 
ــ همه  چنىن مى کنند ــ اّما  از اىن ىکى نه. اىنجا، اىن مکان مقّدس همه را از پىر و جوان، گبر و ترسا، 
زن و مرد در جاى خود مىخ کوب کرده است. قدم از قدم نمى توان بر گرفت. چهارده قرن و ىک قدم 
بىن ما و اىن اتاقک فاصله است امّا آن چهارده قرن در ىک قدمى ماست و آن ىک قدم از خاک تا 
افالک.  نواىى ملکوتى در فضا طنىن انداز است؛ هر بم و زىر و ترنّمش، هر تحرىر و طنىنش آدمى را  
پلّه پلّه مى کشاند تا مالقات خدا، تا پىشگاه محّمد  مصطفى )ص(، تا چارسوى خانهٔ کعبه و آنک توىى که 
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زىر ناودان طالى آن اىستاده اى و جان و جسم به بارش باران مغفرت الهى سپرده اى و دست در قفل و 
بست هاى آن خانه   زده اى و از طوقهٔ زّرىن حجراالسود به عهد نامهٔ الست1 مى نگرى و لبّىک گوىان در 
پى حبىب خدا که عباى شترى اش را بر دوش افکنده و چوب دستى گره دار در مشت گرفته، به طواف 

عشق مى پردازى و گرچه دورى، در حضورى.
مشتى از خاک مزار آن بزرگوار، عبا و انگشتر و دندان مبارک و نامه اى که حضرتش به فرعون 
مصر فرستاد و او را به خداى تعالى خواند، همه اىنجاست؛ جالل و جبروت مّکه و مدىنه اىنجاست؛ 
عّمار ىاسر اىنجاست و جعفر طىّار. هر ىک را در پس نقش شمشىرش مى توانى دىد که از بىرون در به 
نگاهبانى حبىب خدا اىستاده اند و در درون، هىبت خود پىامبر حضور دارد. همهٔ اىن شگفتى ها را از آن 
در دىگر که به اتاق سمت راست باز مى شود، مى توانى دىد امّا راِه رفتن به اندرونى نىست که در مدخل 
آن پاره چوبى گره  دار نهاده اند در محفظه اى از طال به هىئت آن. عصاى حضرت پىامبر، برگزىدهٔ کائنات، 
صاحب منشور لَعَمْرُک2 و دارندهٔ طغراى لَواْلک3 ؛ همان پاره چوبى که علم هاى برافراشته و شمشىرهاى 

خون چکان را درهم شکست.
بر سر دِر جنوبى به خّط جلى نوشته شده است:

�تو رِد     اّل      د     �بس�ته ا�ن همه      ردها  
ا�نى ا�ن�ش �نور  ّ�ت   و    �م   و   ع�ن

ک
اى   رد   �

�تو    �ِ �ب اّل    ��ى�ب    عن �د    �ب �ن ره    ا    �ت
و �ت    �ِ

ک
ا� �چ ارگان    س�ت و    مه    و    د    �ى �نورسش

امّا بسته بود، تنها درى بود که آن روز بسته بود.
)به نقل از مجلّٔه رشد معلم، شمارٔه 144(

آن  از  اکنون حجراالسود رمزى  نىستم؟  آىا من خداى شما  آىٔه 172؛  اعراف،  به سورٔه  اشاره  الست …  1ــ 
عهدنامه بىن خالق و خلق است.

2ــ لعمرک … اشاره به سورٔه حجر، آىٔه 72؛ که در آن خداوند به جان پىامبر اسالم سوگند ىاد مى کند.
3ــ لوالک … اشاره به حدىث قدسى »لوالک لما خلقت االفالک«. خطاِب حضرت احدىّت به پىامبر اسالم 

است که »اگر تو نمى بودى، هرگز افالک را نمى آفرىدم.«
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خود آزماىى
1( دربارٔه ىکى از موضوعات زىر گزارشى تهّىه کنىد.

 بازدىد علمى از ىک کارخانه
 بازدىد از نماىشگاه کتاب

 بازدىد از ىک مکان تارىخى
 گزارش ىکى از مسابقات مهّم ورزشى

 گزارش ىک مراسم دىنى ىا ملّى )نماز عىد فطر، نوروز، نماز جمعه، دهٔه فجر، عىد قربان و …(
2( گزارش زىر را از نظر موضوع، حجم و کىفّىِت تهّىه، بررسى کنىد.

آغازى مثل همىشه
امروز دهم اکتبر 1985  برابر با 18 مهرماه 1364 در واقع جلوه و جنب و جوش دىگرى داشت. 
امروز ىک روز نخستىن بود؛ نخستىن روز آغاز کالس ها پس از تعطىالت تابستانى. از روز قبل شهر 
چهرهٔ دىگرى داشت و براى من روز اوّل مهر را به ىاد مى آورد که سى واند سال بود بدان خو گرفته 
بودم. سى و اند سال عمر کمى نىست؛ ثلث ىک قرن و آدمى که سى و اند سال در ىک روِز بخصوص 
کارى را آغاز کرده باشد، حق  دارد که به عنوان ىک عادت به آن انس گرفته باشد. اىن شهر که چندىن 
قرن است به چنىن روزى خو گرفته بىشتر از من باىد به آن عادت کرده باشد. همه چىز از همىن عادت 
مى گوىد، در و دىوار شهر به چىزى گواهى مى دهند، به ىک آغاز، به ىک تولّد دوباره؛ گوىى خون تازه اى 

در کالبد شهر جرىان ىافته است.
تعداد دوچرخه سواران به وىژه در اطراف کالج ها و دانشکده ها به صورت توّجه  برانگىزى فزونى 
ىافته؛ در خىابان هاىى که روزهاى قبل سوت و کور و برهوت مى نمود، بروبىاىى است. معلوم نىست اگر 
اىن ساختمان هاى نجىب،  اتومبىل مى داشتند، چند سال پىش  اىن دوچرخه سواران ىک  از  هر کدام 
اىن کوچه هاى اصىل و تارىخ نشان را پهناى خىابان هاى درندشت به کام در مى کشىد و دىگر امروز به 
ىقىن اثرى از اىن همه نفاست و معمارى به چشم نمى خورد. حساب هواى سالم و مطبوع هم دىگر با 

کرام الکاتبىن بود.
از صبح در کتابخانهٔ دانشکدهٔ مطالعات شرقى به کتاب هاى بخش اىران شناسى َسَرم بند شده و از 
آن مىان، کتابى راجع به موالناى روم قرار از من گرفته است. کتاب » شمس پىروز«1 نام دارد. نوىسندهٔ 
1ــ اىن کتاب به نام » شکوه شمس « به قلم آقاى حسن الهوتى توّسط انتشارات علمى و فرهنگى چاپ شده است.
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آن خانم آن مارى شىمل اصالً  آلمانى است. با کارهاى قبلى اش آشناىى مختصرى دارم امّا اىن کتاب، 
دست کم در اىن حال و هواىى که من هستم، لطف و جاذبهٔ دىگرى ىافته است.

در مقّدمه ، داستان شىفتگى خود را به نواى نى موالنا بىان کرده و از آن پس، در چهار فصل 
عمدهٔ کتاب به ترتىب از گسترش قلمرو اسالم به آسىاى صغىر، خىال هاى شاعرانهٔ موالنا، حکمت الهى، 
انسان و پاىگاه واالى او در آثار موالنا و باالخره تأثىر موالنا جالل الدىّن بر شرق و غرب و نفوذ اندىشه 
و شعر مولوى بىرون از مرزهاى اىران و اسالم سخن رفته است. شىفتگى نوىسنده به موضوع تحقىق و 
قلمرو کار او، هم از مقّدمهٔ شاعرانه و شورآفرىن او پىداست و هم از محتوىات شوق انگىز همهٔ فصول، 
به وىژه در فصل ُصَورخىال که با حوصله و دّقت تمام مسائل گونه گون مورد کاوش قرار گرفته و با اشتىاق 
خاّصى از حوزهٔ عاطفى سخن موالنا على  الخصوص غزلىّات شور انگىز شمس سخن به مىان آمده است.
آقاى  کار  دفتر  در  دانشگاه  اىن  فارسى  نخستىن کالس درس رشتهٔ  نىم  و  ىازده  امروز ساعت 
اىورى تشکىل مى شود. من هم بنا به دعوت قبلى شرکت کرده ام. قرار است گلستان سعدى بخوانند. 
پنج نفر دانشجو در اىن کالس حضور ىافته اند؛ چهار تا آقا و ىک خانم که انگلىسى مى نماىد. از آقاىان 
ىکى هندو مى نماىد و بعد معلوم شد که هست، با قامتى کشىده، چهره اى سبزه و گندمگون، شال سىاهى، 
همچون عمامهٔ ىک سّىد نجىب و جلىل القدر، چنان چسب دور سر پىچىده که موهاى سر او را به کلّى 
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و گوش  هاى تىز و خوش ترکىبش را تا مىانه پوشانده است. قسمت ُقّدامى عمامه در امتداد پىشانى اش 
به گونه اى قلمبه و بر  کشىده بسته شده که امتداد صورتش را، درست در نقطهٔ مقابل محاسِن    زاغ و 
فروکشىده اش، قدرى دراز آهنگ و خوش تراش کرده است. چنان  که پىداست لزوم پوشش موى مرد 

در مذهب هندو ها از پوشش موى زن در اسالم جّدى تر است.
آقاى اىورى مرا به شاگردانش مّعرفى مى کند؛ با جىم رابرت چند روز پىش آشنا شده ام و بقىّه 
را براى اوّلىن بار مى بىنم. قرار است از گلستان سعدى بخوانند؛ باب سىرت پادشاهان. مى خواهد که 

کالس را من آغاز کنم که تازه از دىار فردوسى و سعدى آمده ام که مى خوانم:
»ىکى از رفىقان شکاىت روزگار نامساعد به نزد من آورد که کفاف  اندک دارم و عىال بسىار و 

طاقت باِر فاقه نمى آرم…« ادامه مى دهم تا آن بىت که:

�ىس�ت
�ک ه  �ک �نس�ت  دا �ن س 

�ک و  �ت  �ن�ن ِس�نه  �ْ
گ

� �بس 

�ىس�ت �
گ

� �ن س 
�ک و � �ب ه  �ک د  م �آ ل�ب  به  � ن  ا �ب �بس 

آقاى اىورى ترجمه مى کند و توضىح مى دهد و به شىوهٔ استادان متون فارسى از اشاره به نکته ها و 
ظراىف و لطاىف خوددارى نمى کند و به اعتقاد خودش به شىوهٔ فروزانفر در کار تدرىس متن به حاشىه هاىى 
مناسب کالم و مقتضاى حال مى پردازد و از او نکته ها بر زبان دارد. در اىن ترجمه و توضىح توفىق مند 
است که هم خود او نسبتاً گلستان را خوب مى فهمد و هم چندىن ترجمه از گلستان پىش رو دارد و نىز 
فرهنگ اشتىنگاس )فارسى به انگلىسى( را امّا درىغ که شىرىنى کالم استاد را اىن بّچه ها، ــ با آن ماىه 
ـ در نمى ىابند. از شىوهٔ تدرىس او نخست  فارسى دانى که نمونهٔ عالى اش را، مثالً؛ در جىم رابرت دىده ام،ـ 
خود وى لّذت مى برد و گاه به گاه توى حال مى رود و بعد هم من که، مثالً؛ از اىن بّچه ها سعدى را بهتر 
مى فهمم. گاهى براى ىافتن معادل انگلىسى ىک کلمه به جست وجو مى افتد. برابر هاى مختلف براى آن 
ردىف مى کند و سرانجام هم اعتراف دارد که هىچ کدام دقىقاً همان لغت سعدى نىست. از برخى تکىه ها 
و نکته هاى جزئى که بگذرىم، اىورى گلستان را از بسىارى از استادان فارسى زبان بهتر مى فهمد. وقتى 

نکتهٔ کوچکى را محترمانه تذکّر مى دهم، متواضعانه مى پذىرد و تشّکر مى کند.
براى ىک دم به شىراز رفته ا م، در حال و هواى وطن از فرنگ به کالس درس دانشکدهٔ ادبّىات 
مشهد پرواز مى کنم. نََفس آشناست و واژه ها گرم، زبان شىرىن پادشاه سخن و دم دل رباى واژه هاى نجىب 
گلستان بند از بند وجودم گسىخته و مرا به ىاد وطن انداخته است. ىک لحظه کالس درس آقاى اىورى 
را با آن نقشه و اىن حافظ سىنهٔ دىوارش، اىران کوچکى ىافته  ام، گرفتار آمده در هىاهوى ضخامت روحى 
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غرب. چه آسان مى توان از همهٔ پلىدى ها گرىخت! چه شور بخت اند آنها که پنبه در گوش از نواى نرم 
و دل نواز اىن واژه هاى سبک بال بى خبرند و پرواى آن ندارند که بر شهبال عشق در اىن دل مرده شهر 

شورى به پا کنند و بهار فرح انگىز شىراز را به پاىىز دل  گشاى کمبرىج پىوند زنند.
صداى پروفسور اىورى در گوشم زنگ مى زند: »  تا ترىاق از عراق آورند، مارگزىده مرده باشد«، 
و توضىح آنکه اىن مثل به انگلىسى معادلى ندارد. بسىارى ضرب المثل ها در فارسى هست که معادلش 
را در زبان انگلىسى ندارىم؛ ناگزىر باىد تحت اللّفظى ترجمه کرد و مفهومش را با توضىح بىشتر درىافت. 
او مى گوىد و اىن بّچه ها مى نوىسند و مرتّب ىادداشت بر مى دارند. گاهى روى دستشان نگاه مى کنم؛ 
کلمه هاى فارسى را بد مى نوىسند و بعضاً هم غلط و آقاى اىورى ناگزىر مى شود براى تمرکز و توّجه 
دىوار  با ماژىک روى تختهٔ کوچک و سفىدى که بر سىنهٔ  بىشتر،  برخى جمالت و کلمات فارسى را 

اتاقش نصب کرده، بنوىسد.
)جزىرٔه بى آفتاب، دکتر محّمد جعفر ىا حّقى(

3( با هر ىک از پىوندهاى وابسته ساز زىر ىک جملٔه مرکّب بسازىد.
اگر، تا، چون، هنگامى که، گرچه، هرچند
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17( شعار، جعفر، شىؤه خّط فارسى، تهران، از انتشارات شرکت انتشارات احىاى کتاب، چاپ 

اّول، 1375



 180 

زبان شناسى،  )مجلّٔه  التقاى مصّوت ها  و  فارسى  دربارٔه رسم الخّط  على اشرف ،  18( صادقى، 
پاىىز 63 و پاىىز 65(

19( صادقى، على اشرف و غالمرضا ارژنگ. دستور زبان فارسى، وزارت آموزش و پرورش، 
ج1 تا 3 ، 1358

20( فرشىد ورد، خسرو، دستور امروز، تهران، صفى على شاه، 1348
21( ماحوزى، مهدى، گزارش نوىسى، انتشارات اساطىر، تهران، ج دوم، 1366

22 ( مشکوة الدىنى، مهدى، دستور زبان فارسى بر پاىٔه نظرىٔه گشتارى، مشهد، انتشارات دانشگاه 
فردوسى، 1373

23( ـــــ، آموزش زبان فارسى، وزارت آموزش و پرورش، 1376
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