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  با و دلربايست پرکرشمه و ز ييجا
  )سفرنامة ايران(

  ∗يدي خورشيد محمد اسد عليس

جهانيها ن زبانيتر نيريران را که زادبوم شيف اي آرزو داشتم که کشور شرها بودتمد ، 
ن ينو ا ي دهل،راني اي اسالميخانة فرهنگ جمهور. ارت کنمي ز، استي فارسيعني

د ي گردش اساتين اردويد و بنده را در اولپوشانقت يآرمان و خواب پندارم را لباس حق
 ،فراهم کرد و جمعهرا ران يااز دار ي دتي موقع و کردانتخاب ، هنديزبان و ادب فارس

  .بستمرا  جهان يها  احرام طوف قبله زبانيحيه از سال دو هزار و شش مسيئهفتم ژو
 ن سه ت،گرهي علي اسالمسه نفر از دانشگاه. ازده نفر بودندي ي گردشين اردويدر ا

ل عل  و جواهرينشگاه گوهاتاد ک نفر ازي از دانشگاه پتنا و نفر دو ،از دانشگاه لکهنو
م صبح در تاالر ي ساعت نه و ني گردشين اردويازده نفر ايما همه . ي دهلينهرو

 يبا تاکسجا   آنم و ازينو جمع شد ي دهليراني اي اسالميکتابخانه فرهنگ جمهور
 وارد سالن يل همه امور فرودگاهيبعداز تکم. ميدي رسي دهليگانداندريه افرودگا به

ما يم که بعد از نصف ساعت اعالم شد که مسافران جانب هواپيانتظار شده نشسته بود
غام يستاده بود که پي ايم که مثل قاصديدي ماهان رسيمايخره نزد هواپباال. ف ببرنديتشر

ما حرکت کرد و يظهر هواپک يقاً ساعت يقد. برد ياق مش عشّيوصال محبوب را پ
 يمايتر از هواپ عيمان جلوتر و سر يها مان و شوق يها دل. ران آغاز شدي و طتبرخاس
 )ره(يني امام خميالملل ني بدر فرودگاهما يم ساعت بعد هواپيسه و ن. ران بودياعازم ماهان 
ن که ي همقه بعديچند دق.  بود چشم ماني جلوييايؤکشور ر.  نشستنيبر زم
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صف گذرنامه . ديران را بوسين ايمان خاک سرزم يها اق نگاهيوفور اشت  بهميآمد فرود
 .ميدي رسي کشور فارغ شده جانب در خروجي از امور وروديزود  بهشلوغ نبود و

 سازمان فرهنگ و مگرن و مهربان و خومند کارمند هوشي دکتر رضا انصاريآقاجا  آن
شان از طرف يا. مي کرديروبوس. دنديکش يمرا  انتظار  تهران زحمتيارتباطات اسالم

بعد . مي کردير مقدم و خوش آمد گفتند و ما سپاسگزاريخود و از طرف سازمان خ
. لومتر داردي کيباً مسافت سيم که تقري شهر تهران روانه شديسوار اتوبوس شده سو

 کهم يدانستشد دا ي و مرتفع تهران پيمايپ  فلکيها ن که ساختمانيک ساعت بعد چني
 تاکردند  ي ميي راننده اتوبوس را راهنما،ي انصاريآقا. ميا دهيران رسيتخت کشور ايپا به
 يآقا. مي فرود آمد،دهين رسيدان آرژانتيمدر  واقع يشناس رانياد اي بنيسرا مهمان به

 يها  ما را نشان داد و ما با اثاثهيها سرا خوشامد گفت و اتاق  کارمند مهمانيعباس
 گفتند که امروز استراحت ي انصاريآقا. ميبا شدي خوب و زيها ودمان وارد اتاقخ
تا شامگاه اتاق . ميرو  ميم در ساختمان سازماني فردا صبح ساعت هشت و ن،ديکن

 ياتاق ناهارخور  به و ما همهند شام آماده کرديعباس يشب آقاهشت ساعت . دميماند
ن يتر ن و جالبيباتريشهروند که زوشگاه فراده طرف يم و بعداً پيرفته شام خورد

. ميديم و خوابيسرا برگشت مهمان  بهازدهيساعت . مين است رفتيدان آرژانتي مفروشگاه
 .ميما بعد از صبحانه اتاق بود. ند آمدي علي دکتر بنيصبح ساعت هشت و ربع آقا

رف ساختمان اده طيم و همراه او پيدش ي معرفي علي بنيآقا  بهم وين آمديي پايزود به
 دکتر يآقا. شتسرا دا  مهمانباست متر فاصله يم که دويسازمان فرهنگ روانه شد

 منتظر ما ي دانشگاهي علميس مرکز آموزش و توسعه همکارهاي رئيمحسن شجاع خان
 ياني شاييراي پذيم قلبي و تصميشان با دلگرمي ا،مي کرديمالقات و روبوس. بودند
با و يسالن ز  بهم و سپسي گفتير و امتنان فراوانرا تشکّشان ي ايزبانيما هم م. کردند

 ي آقايبعد از معرف. ه آغاز شديم و جلسه افتتاحي خودمان نشستيده برجايآراسته رس
 ي علميها ي مجمالً هدف مرکز آموزش و توسعه همکاريس مرکز دکتر شجاع خانيرئ

ن يا. ح دادندي را توضيگردش ين اردوي ا ده روزهز را نشان دادند و برنامه پانيدانشگاه
ن جلسه يم و بعد از اختتام اي خورديد و چايساعت طول کشم يک و نيجلسه تا 
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ز ين ي علي و بني دکتر فاموريآقا. ميبوس جانب سعدآباد و جمکران روانه شد ينيم با
  .همراه بودند

 ران است که در شمال تهران قرار گرفتهي ايخي و تاري فرهنگيا سعدآباد مجموعه
. کنند يش م اي بلندقامت و پر طراوت نگاه داريها است و از هر چهار جانب کوه

 مغرب با ولنجک و جنوب با ، شرق با گالبدره، البرزيها آباد از طرف شمال با کوه سعد
 محل ين منطقه در عهد شاهان قاجار و پهلويا.  دارديگي و همسايش هم جواريتجر

ار توسعه ين منطقه بسي ايپهلو در دوره. شان بودي االقيي و ياستقرار و سکونت تابستان
با نظافت و … هريغ و سرو ودار ي سپيها  و باغي گوناگونييها افت و کاخ و کوشکي

جده کاخ کوچک و ي هيپهلوند که در دوره يگو يم.  اضافه شديرانيمثال ا يلطافت ب
 و ذوق  هنريمنتها يک سطوت و شکوه بيدر سعدآباد ساخته شد که هر بزرگ 
موزه   بهها ن بناها و کاخي همه ايپس از انقالب اسالم. دهد يح مي را توضيراني ايمعمار

نو    لباسين خود مانده و برخيشيشکل پ  بهها ن ساختماني از ايبعض. ل شده استيتبد
 و ين گلدسته فرهنگيدر ا. دنيربا يمرا احان يشگران و سرد گيها ده دليپوشو تازه 

 موزه ،کاخ موزه سبز ،)ديکاخ سف( کاخ موزه ملّت ،باي زيها  موزه،د سعدآبايخيتار
 موزه ، موزه هنر ملل،ر عمادي موزه خط و کتابت م، آبي موزه ملّ، موزه بهزاد،ينظام

ن ين منطقه را پر بو و عطرآگي اي شاداب و رعنا فضايها مثل گل… اتور آبکار و ينيم
  .کند يم

ن کاخ يتر شد و بزرگ يده ميد ناميکه قبالً کاخ سفم يد کردي ملّت را بازدکاخ موزه
. سزا داشت  بهن نام شهرتيا  به خوديد نمايسبب رنگ سف  بهمجموعه سعدآباد است که

 هنرمندان و ي همکاربا  ش۱۲۹۵ در ي اول رضا شاه پهلويدستور پهلو  بهن کاخيا
 يبايف و زير ظيها يبر گچ. افته استي بنا يگران فراوان صنعتو ان يامعماران و بنّ
فلک کمال و   به راي درونييباينش زي مرمريها ر است و فرش سنگينظ يدرون کاخ ب

ن تاالر يتر عي در طبقات دارد و وسيفاتي تا تاالر بزرگ تشر۱۰ن کاخ يا. رساند يجمال م
  .ن کاخ سفره خانه استيا

م که يد کرديدبازرا آباد   سعديها  از مجموعه کاخ يگري کاخ د،سپس کاخ موزه سبز
 موجود در کشور يها ن کاخيباتري از زيکين کاخ يا. شد يده ميقبالً کاخ شهوند نام
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 ينما. کند يت مي را حکايرزا جعفر معمار باشي مي و هنرمنديران است که استاديا
است شده ن سبب يافته است و همين يي تزي سبز صدفيها سنگن کاخ از ي ايخارج
 ييباي زيها ينه کارييها و آ يبر  گچين کاخ دارايا. نديوگبن کاخ را کاخ سبز يکه ا

 اتاق و ، اتاق کار،ي ناهارخور،نهيي تاالر آ،يه ورود پلّياش دارا است و دو طبقه
نه يي آر تاال،کاخن قسمت يباتريز.  خواب استيها  و اتاقيفاتي و تشرييرايپذ سالن

با و قشنگ است ين تاالر چنان زي اينه کارييآ.  آراسته استي هفتاد مترياست که با قال
گر   آن صنعتي و هنرمندير من بر صناعين تاالر شدم چشم تحين که وارد ايکه هم

ها و  سي تند، تابلوها،ها چراغل چ،ها همه مبل.  و دلم گرفتارش شدن گفتيآفرمثال  يب
دهد ي را نشان ميخاص يباشناسي حس ز،باين کاخ زي ايها مهمجس.  

ن کاخ موزه ملّت ييپا   موزه هنر ملل که در طبقه،ن دو کاخيااز  دي بازدبرعالوه 
 هم بود که يک مجسمه چوبين موزه هنر ملل يدر ا. ميد کرديهم بازدرا وجود دارد 

ن يح دادم که ايبنده دربارة آن مجسمه توض.  نداشتنديدربارة آن کارمندان موزه اطّالعات
 که در ي فرهنگ هندوان است و ساز زن علوم وياست که خدا» يسرسوت«مجسمه 

ن کارمندان يا. نديگو يم» نايو«ت ي است و آن را در سانسکريقي موسي سازدارددست 
.  بنده نوشتم،سميشان بنوي اي کاغذ برايا ه را بر تکّين مطلبيموزه خواهش کردند که ا

سپس طرف . ن گفتندي بنده آفرير فارسيمانه کردند و بر تحريشان تشکّر صميا
  .ميد کرديم و بازديها رفت گر موزهيبا و دي زيهنرها وزهم

ارت يم و از زي سعدآباد جانب جمکران رفتي و فرهنگيخيد مجوعه تاريبعد از بازد
 يش عظمت و جاللت سادگيم که پيديم و ديه شادکام شديني و حسرحينيمنزل امام خم

 سرنگون و خم  همت چگونه سطوت و مهابت شاهانهي و عالييخدا ي مرديبزرگو 
 و يرانسو فيها  مبلي اگرچه دارايني منزل امام خمييراياتاق کوچک پذ. شود يم

ک ي ،ي سه چهار تا صندلدرن اتاق فقط يه اي نبوده و اثاثيي اروپايها و تابلوها چلچراغ
ن اتاق ي همدر ي ولشد  ميخالصه يد معموليک قرآن پاک و فرش سفي ،جا نماز

العنان  ان و اشرار شاهان مطلقي طغيها  کاخ که با سخنانشستيز  مييبزرگکوچک مرد 
 ي اسالميجمهوردر  و در جهان ير اساسييخ برکند و نابود کرد و تحول و تغيرا از ب

  .دوروجود آ  بهرانيا



  ٣٥٦  قند پارسي

  

 يل سعادت و استاد علي و استاد اسماعي محمد مؤذّني دکتر عليدر فرهنگستان آقا
مانه يان استقبال صميپا يشان با تلطّف و تفقّد بي ايا م همهيارت کردي را زياشرف صادق

  . گفتنديانيکردند و ورود ما را خوشامد شا
 يم و کتابخانه دانشگاهي دانشگاه تهران رفت ازدي بازديدار فرهنگستان برايپس از د

 ي نگاهداري خطّيها  نسخهين طوسيرالديا تاالر خواجه نصيس يدر تاالر نف. ميديدرا 
ش از ين کتابخانه است که بي اين نسخه خطّيتر خه تهافة الفالسفة کهنشود و نس يم

 ي خمسة نظام،المخلوقات بي عجايها  نسخه،نيبر اعالوه . هزار سال قدمت دارد
 يها نسخه… ح االبدان وي و تشر)ناتوريها و نمونة م تي بةچهار ستون با هم در(

 ي خطّيها گاه نسخه شگاه و مرمتيآزما. ن کتابخانه استية پرارزش ايه و سرمايگرانما
م که همة اقسام يديدرا زاده  ن جماليم و بعداً تاالر محمد حسيد کرديرا هم بازد

 وجود يا هين تاالر زاوين در همي ابرعالوه .  دارد، راران استيا  بهها که مربوط کتاب
ها  ب از آن کتايبعض. زاده است ن جمالي محمد حسي شخصيها  کتابيدارد که دارا

  .ميدار کردي هم د رازاده دارد  جماليها هي و حاشيکه امضا
نگ باوجود مشاغل ير سيبي نامي و محترم هند در تهران آقايار گرامير بسيسف
ما همه .  مالقات ما مختص کرده بودنديبرارا ک ساعت ي ي و شلوغ کار دولتيگوناگون

م و يخانه هند رفت سفارتر ارجمند طرف ي مالقات سفيبعد از ناهار ساعت چهار برا
حال  ر محترم خوشي سفي آقا.ميده در سالن انتظار نشستيقه رسيبعد از چهل و پنج دق

 ين اردويشان دربارة برنامه ايا. مي خوردي کردند و باهم چاييرايشدند و پذ
 که ميشان را مطمئن کرديل کردند و ما اؤاس يآموزش و اقامت و کارگاه يگرگردش
ن طرف شهر کتاب يرين مالقات شيساعت شش بعد از ا. رود  ميشي پيخوب  بهکارها

در .  بودينشست هفتگ» تي انسان با واقعيتقابل شاعرانگ« بر موضوع جا   آنم کهيرفت
ر موضوع زبان و د يادي زيها م و سپس از شهر کتاب کتابي حضور داشتيآن سخنران
  .ميشتسرا برگ مهمان  بهم شبيده و نساعت باً يم و تقريد کردي خريادب فارس

ف يت معلّم تهران تشري دانشگاه ترباري دانشيه دکتر بهادر باقريئدوازدهم ژو
سر کالس چون بنده در . راد کردندي اي پرارزشيا آوردند و دربارة شعر معاصر خطابه

 راني در اي که پس از انقالب اسالميات فارسي دادم که ادبيالعشان اطّيش اسجواب پر
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 ي دانشگاه اسالميات فارسيسانس گروه زبان و ادبيل  فوقدروسما در وجود آمد  به
ر ي ميعل وسفي ،ي فاطمه راکع،پور نيصر اميدة قيم و آثار گزيا گره شامل کردهيعل

را …  ويل حاکمي اسماع،ي جوادسيدانه حاج فتّ، ي ترقّي گل، محسن مخملباف،شکاک
  .ن گفتندي خوشحال شدند و آفريليخبنده الع ن اطّياز ا يم دکتر باقريده يدرس م

م صبح با اتوبوس ي ساعت هفت و ني رضا انصاريه آقايئزدهم ژويپنجشنبه س
آرامگاه امام . شدران روانه يگر اي ديارت شهرهاي زيف آوردند و قافله ما برايتشر
 ميازده و ني و ساعت ميستبسفر طرف قم رخت   بهم و سپسيارت کرديزرا  ينيخم
ن روز بود که يآن آخر. مي رفتي نجفيمرعشت اهللا يآ يکتابخانة عموم به م ويديقم رس به

 يل طوالنيروز قبل از تعطک ماهة کتابخانه بود و معموالً ي يعني ي طوالنيليبعدش تعط
 سيد دکتر ي آقايول. دهند يم امور متعلّق اجازه نميسبب تنظ  بهراد کتابخانه يد و بازديد

 ما يان کردند و برايپا ي کتابخانه تلطّف و تفقّد بيلّس و متوي رئي نجفيمحمود مرعش
 ي اسالمياين کتابخانه بزرگ دنيم سوي نجفين کتابخانة مرعشيا. د دادندياجازه بازد

. شود ي ميق احسن نگاهداريطر  بهي خطّيها  و هفت هزار نسخهيسجا   آناست که
 ين مرعشيالد  شهابدسيمرحوم  يت اهللا العظمين کتابخانه آيانگذار و مؤسس ايبن

 از يران بود و چنانکه نشان داده شد برخيل ايبد يمثال و ب يد و بي عالم فقينجف
 سه ماهة خود حاصل کرده يها  نماز و روزهضانگذارش عوين کتابخانه بني ايها نسخه
البالغة و   و نهجيق سور آبادير عتيم نسخ قرآن و تفسيارت کرديها که ز نسخه. است

 ي اسالمين نسخه خطّيتر کهن. بود…  وينيخطّ الت  بهه السالميد علوودازبور حضرت 
 و پوست نوشته شده ي که بر رويخط کوف  بهم استي از قرآن کري بخش،ن کتابخانهيا

ن دهة يآخر  بهمي قرآن کريگري تعلّق دارد و نسخه دي نخست سدة دوم هجرةمين  به
  . داردي وابستگيالدي دوازدهم مةز سد متعلّق است و نسخه زبور مزبور ايچهارم هجر

دنا امام يارت مرقد خواهر حضرت سي زي برايگانينة شاين گنجيد ايپس از بازد
 سپس. ميم و فاتحه خوانديمعصومة قم شهرت دارد رفت  بهه السالم کهيرضا عل

طرف اصفهان   بهم و ساعت چهار و ربعيناهار خوردم و يرفت يا رستوران سه ستاره به
م و يديشهر اصفهان رس  بهم شبيبعد ساعت هشت و نباً چهار ساعت يتقر. ميه شدروان

 ي دوران سفر براي رضا انصارين سفر آقايمسؤل ا. مي هتل سپاهان رفتيسو  بهماًيمستق
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بعد از .  بوديار عالي بس ن هتل چهار ستارهينظم ا. دنديار کشي بسيها مان زحمت  يراحت
 يها چراغر نور يزدر . ميها رفت اباني خدر گردش ي براادهيم و پي شام خوردييشستشو

  .آمد ينظر م  بهباي قشنگ و زيلي اصفهان خ،برق
  . مي رفتدهد آتشکي بازديه بود برايئگر که چهاردهم ژويروز د

نام عمو   بهعرفا از يکي يا ن مقبرهياصالً ا. ميد منار جنبان رفتي بازديسپس برا
دو .  ساخته شده استيلخاني در دورة ان مقبرهيمان ا است و ساختيعبداهللا گارالدان

توان آن منارها  ي مهاند ک  کردهي طراحين طوريوان بعد افزوده شده و اين ايمنارة طرف
منار جنبان   بهن رويکند و از هم ي هم حرکت ميگري ديکيرا تکان داد و با تکان دادن 

م و يشتهتل برگ  بهد منار جنبانيدآفتاب گرم شده بود لذا بعد از باز. افته استيشهرت 
. ميستون رفت دن باغ چهلي ديساعت چهار برا. مي استراحت کرديناهار خورده قدر

 عباس شاه يي در زمان طالي قمريازدهم هجريل سده ي در اواستون ساختمان چهل
 احداث شده يخانه صفو محوطه دولت يها ان باغ و مجموعه بناها و کاخياول در م

  .است
شکل کاله   بهي عمارتي است که وسطش دارايعيها وس ستون از جمله باغ  چهلباغ

 دوم عمارت مزبور توسعه عباس شاه يدر آغاز فرماندار. ها کوچک است  با اتاقيفرنگ
 ، بار عامستون محلّ کاخ چهل.  بر آن افزوده گشتي جانبيها وان و اتاقيافت و اي

 ي خارجيهمان و سفراي از مييرايپذ و کاخ ي و مذهبي مراسم ملّ،فاتي تشريبرگزار
 با يست عدد ستون است ولي بيستون دارا دار کاخ چهل وان ستونياگرچه ا. بوده است

ن را ين سبب است که ايرسد و هم يچهل م  بهها در آب استخر تعدادش انعکاس ستون
 يعصر صفور نظر هنرمند نامدار يستون ز  چهليواري ديها ياشنقّ. اند دهيستون نام چهل
 انجام گرفته يراني اياتورهايني مةويش  بهيي نما با خصلت بزرگي کاشانيعباسرضا 
 جنگ و يها داني از مييها  صحنه، بزرگ داخل سالنيچهار تابلو. است
 از ي بزرگ وسطيدهد و دو تا تابلو ي را نشان مي پادشاهان صفوييرايپذ مجالس

 ي بزرگ قبليدر آن چهار تابلو. ده استم شي است که دوره قاجار ترسيالحاقات بعد
ون ي هند پادشاه هماي گورکاني و فرمانرواي صفوپ شاه طهماسي است که در وينقش

 سالن وجود شمال ـدر گوشه غرب  ن نقشيا. اند در مجلس رقص و سرود باهم نشسته
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 است که پس از ون پادشاه در دربار شاه طهماسپي هماييرايپذ واقعهاز  يدارد و حاک
ران کرد و از کمک او زمام ين شاه اي ايسو  به روير شاه سوريانهزام خود از دست ش

م ي قرآن کريستون دو تا نسخه خطّ  کاخ چهلةدر موز. بازگرفترا اقتدار اورنگ هند 
ر ابوالبرکات محمد و با اعراب ي در تحريخطّ کوف  به از آن نسخه کهيکي. است

 ينا امام همام امام حسن مجتٰبسيدضرت  مهر حي دارا، استيابواالسود دوئل
 ين موزه نگاهداري هم در ايلين اردبيالد ي صفخيش  به منسوبيکاله. السالم است هيعل
  . چوب و پارچه و نقره ساخته شده است شود که از جنس يم

 ي و نشاط و طربناکي با شادت رااليان تعطيرانيشود و ا يل ميران تعطيروز جمعه ا
 ا کنار رودهاي ي همگانيها ها و گردشگاه رون خانه در باغيو جنب و جوش ب

م که يديآن روز هم جمعه بود لذا قبل از غروب سمت پل خواجو رس. ندبر يسرم به
نده رود پل خواجو را يزا  دوم برعباسشاه .  معروف اصفهان استيگردشگاه همگان

ها   و طبقه باال چهل تا طاق دارد طاقنش هجدهي پاةطبق.  طبقات استيکرد که دارابنا
.  استييتا  و ششيسي تسدين پل عمارتي ايها ان و هر دو کنار طاقيم. و غرفه دارد

ست و بر سطح آب چهارده پاساژ آب ساخته شده است که يين پل دو رويساختمان ا
 آرامشن و يها را تسک  بلند گوشان کوهساري آبشارهايگذشتن آب مثل صدا يصدا

 از دوستان گردش کرده يکيسپس با . مي لذّت برديلي خانبنده و همه دوست. شدبخ يم
دم و ي خريرانيال ايدوازده هزار ر  بهيق دو نفريت قايم و بليق رفتيت قايطرف باجه بل

 يران قينده رود قايقه در وسط زايست دقيم و بيق شديده سوار قايقه نجات پوشيجل
 ي و سه دهنه بر روي سيم که دارايه پل رفت و سياده طرف سيپآن پس از . ميکرد

 ي وي آبيم که نورهاي رفتيده طرف پل فلزيک ساعت گذرانيجا   آن.نده رود استيزا
خ ي تاريها  پليانت و نگاهداري صين پل برايا. ده بودي رسانييبايرا بر فلک ز

 ي از روني سنگيها کيگر ترافيو دها  ها و اتوبوس لياب و ذهاب اتومبياند و ا ساخته
با و يبخش بر کرانه ز دن اوقات با نشاط و فرحتيبعد از گذران. رديگ يصورت من پل يا

  .ميشتهتل برگ  بهنده رود ساعت دهياجالب ز
دان ي م،دان نقش جهانيم. ميدان نقش جهان رفتيد مي بازديه برايئدهم ژوز پان،شبنه

م مانند ي عظيدان بناهاين ميار جالب و در چهار طرف اي بسي است با طاق نماهايبزرگ
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 قاپو و سر يعالاهللا و کاخ  خ لطفيند و مسجد شيگو ي امام ممسجد شاه که اآلن مسجد
ن آثار يتر ن و مهميتر  اطرافش بزرگيدان و بناهاين ميا. کند يه جلب نظر ميصريق در
 قرن ةهي معروف زمان صفوي بناها،ا مسجد اماميمسجد شاه .  جهان استيخيتار

 يمنارها. ز استيبا و شگفت انگيار زين مسجد بسينات ايي است و تزيجرازدهم هي
 چشمان  وها ن مسجد دلي گنبد افخم و منبر بزرگ و مفتخر ا، درب مسجد،برافراشته

 عباسست که شاه  يا  هفت طبقهيمي عظي قاپو کاخي عال.کند  ميرا نوازشاحان يس
ن ي را در ايندگان خارجيفرا و نماکرد و س ياول مراسم مخصوص در آن کاخ برگزار م

 ي عاليرو  روبه،ار با شکوهي بسياهللا مسجد خ لطفيمسجد ش. رفتيپذ يحضور م  بهکاخ
ن مسجد يه اي هنرمند و معمار بزرگ دوره صفوي اصفهانييقاپو است که محمد رضا بنا

 و گنبد ي غنيها و طرح يکار يساخت و کاش) ق ه ۱۰۱۱-۲۸( هفده سال ضرا در عر
 ياهللا عامل خ لطفي شيعنيعه يآور ش ن مجسد را بر نام رهبر بزرگ و نامينام ا. با دارديز

  .اند نهاده
ن سفر ي مسؤل ا،ميافتيدان نقش جهان فراغ ي مييباي زيها ساختماندار يچون از د

.  ناهار بردنديدان نقش جهان برايمدر  واقع يت ما را در سفره خانه سنّي انصاريآقا
 ي در تاالر،ميآن سفره خانه که رفت. اد داردي زيها سنّت خانه ها و قهوه خانهران سفره يا

ها  ت مردم بر آن تختي و جمعداشتبا ي زي با قالي چوب باً پنجاه تختي تقريبزرگ
. مي نشستيک تخت چوبي چهار نفر بر  ـم و چهاريما هم رفت. خوردند ينشسته ناهار م

  .ميسفارش داد مخصوص اصفهان ياني بري براي و برخي سنگيزي دي از ما برايبعض
 بعد از صبحانه ،ن روز اقامت اصفهان نصف جهان بوديه که آخريئشانردهم ژو

ان باغ بلبل و در داخل يکاخ هشت بهشت در م. ميدن هشت بهشت رفتي ديبرا
 در زمان ي شاهيسرا جهت اقامت شاهزادگان حرم  بهيدور صفوخانه   دولتةمجموع
 ي هجر۱۰۸۰ در سال يعني ي قمريازدهم هجريمه دوم قرن ي در نيفومان صيشاه سل

ن يهشت است و ا  بهيا وردي يجهت هشت  بهنام هشت بهشت.  ساخته شده استيقمر
ها و راهروها   اتاقي مرکزيها هشت وانيه سطوح ايبنا در دو طبقه ساخته شده است و کلّ

 دارد که ييها يکار يت و کاشاس ن شدهييتز  ع متنويها  مختلف و سبکيها با روش
  .دهد ي پرنده و درنده و خزنده را نشان م،واناتيانواع ح
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ن ييه اتاق کرده پايساعت چهار تخل. مي استراحت کرديم و قدريشتبرگهتل   بهبعد
 که يارت شهري زي خود سوار اتوبوس شده برايها هيگر اثاثيها و د م و با چمدانيآمد

. ميدارد حرکت کردرا مبر غزل ي عشق پي هنوز بودل حافظ گرفتارش بود و خاکش
چنانکه سفر شروع شد سپاه شوق بر . لومتر فاصله دارديباً پانصد کيراز از اصفهان تقريش

 خال رخ هفت يزدنبر هم م در چشم يخواست ين هجوم کرد که ميمان چن يها قلب
 يالباً گرانا نبود بلکه غيفانه ساربانم آصف برخسأ متيم وليدار کنيکشور را د

 از ييباي و شکيمان دامن صبور يها  شوق.مان سرعتش را کند کرده بود يها محمل
  : آغاز کرد کهي خوانيدطور ح  بهي از اقبال الهوريا دست داد و نغمه

  !ار مني سةناق
  !نار مني درهم و د! تاتار منيآهو

  !دار مني دولت ب!ار منياندک و بس
  …ستين منزل ما دور ،زن ز ترک گاميت

راز تا حد نظر ير شيهر دو طرف مس. رفتي نپذي گران راننده اثريها  گوشيول
 ازده شبيساعت . آمد ينظر م  به جالب و قشنگيلي کوه دارد که خيرهايزنج

شام در رستوران اکبر چلو خورشت با لواش و برنج جا   آنم ويديصفاشهر رس به
 در ي گاهياب گران بود و بر صندلمان از خو يها چشم. م و باز سفر شروع شديخورد

 نور برق و يها م شب از دور چراغيآخر ساعت دو و ن. ميشد يدار مي بيخواب و گاه
نظر   به درخشش ستارگان و کهکشان و ماهي بود که در ويراز مانند آسمانيگوناگون ش

 از حافظ بر زبان من ي غزليهاً شعرهايخود و سرمست شدم که بد يد و چنان بيآ يم
  :که.  شديارج

ـ  ي ش خوشا   مثـالش  يراز و وضـع ب
  رکن آباد مـا صـد لـوحش اهللا         ز
  يان جعفرآبـــاد و مــــصلّ يـــ م
 يض روح قدسي و فيراز آيش به

ــش   ــدا از زوالـ ــدا نگهـ   خداونـ
  بخشد زاللـش    يکه عمر خضر م   

  د شـــمالشيــ آ يز مــ يــ رآميعب
 …از مردم صاحب کمالش بجو

راز بود ي ما در شارستقرمحل اه م کيديهتل آپادانا رس  بهشب هميسه نباً ساعت يتقر
  .ميدي رفته خوابها اتاق  بهو
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 کي نزديليم که خياده رفتي پ،يخان ميدن ارگ کري ديبعد از صبحانه برافردا صبح 
م خان زند ي کرير حکومتقص محل سکونت و يخان ميارگ کر. بودهتل آپادانا  به
 ، ارگيبنا. فتوح دارد ناميحصارها قامت افراشته و يبا روباشد و چهار برج و  يم

 و ظرافت و استحکام يسادگاز  يا  است و نمونهي و نظاميب از دو طرح مسکونيترک
 ياش نقّيها وانيها و ا  با اتاقيخي تارين بناي ايبخش درون.  استيو هنر و معمار

ها   خندقي چهارگانه داراي و برج و بارو،استافته ينت يزها  نماها و باغچه  آب،شده
ن ارگ پس از مرگ صاحبش دارالحکومه يا.  دفاع حفر شده بوديور آن برااست که د

د ين ارگ از قيباً بعد از چهل سال ايتقر. ل شديزندان تبد  به شد و بعداًيان قاجاريوال
  .شود ياداره فرهگ و هنر استفاده مر نظر يزطور موزه و   بهد و الحاليزندان آزاد گرد

و مسعود حضرت  برکت روز والدت پر،ه بوديئو که هفدهم ژيالثّان يستم جماديب
 يها ران جشني اةان در هميراني آن روز ا.بودالم ها السيالزّهرا علطمةساء جناب فاالنّةسيد

 ة هميوارهايد. اند داده قرار» روز زن«ا ي» روز مادر«کنند و روز را  يپرشکوه برپا م
الد يم”: ن مفهوم مانندي ايها چمها و پر و بلوارها با پوستر ها ابانيها و خ ساختمان

“  آسماني بانويبر تو ادرود ”و “ باد  مقام زن مبارکتحضرت فاطمه زهرا و بزرگداش
ها  هيند و هديگو يک ميشان تبر يمادرها  بهانيرانين روز ايا. ن و آراسته بوديمز… و

  .کنند ينذرشان م
ان نه تنها ين هنداي ميرازيحافظ ش. ميه رفتيارت حافظي زين روز عصر برايهم

ک عارف ي هند ة متصوفيها شتر خانوادهي است بلکه در بي بزرگ زبان فارسيسرا غزل
ز ي حافظ که بر سمند تي عرفانيها شهياند. شود يکامل و سالک با کمال هم محسوب م

ن يهم.  حجت بارز استيو سلوک و بر عرفان دهد  مي جوالنيتگ فکرش در کالم و
ن ييگر پايار ددم کفش خود را بر خالف حضّيقد حافظ رسجهت بنده چون بر مر

 از حضرت يه کردم و غزلي فاتحه هد،ده سالم عرض کردميگذاشتم و در مواجهه رس
 ي پهلواريبي هند از خانواده مجي فارسيسرا ن غزلي که بهتررحموالنا ابوالحسن فرد

 خواندم  راداردشان ي ابا يشود و بنده سعادت نسبت خانوادگ يف پتنا محسوب ميشر
  :ن شعر استي ايکه دارا
 ام آن خاک راه تو از من بگو که گشته يحضرت حافظ گذر کن  به فرد گريا
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  . نذر کردم،ام ع حافظ گفتهغزل خودم را که در تتبو بعداً 
ب است و يبا و دلفري قشنگ و زيها گاه حافظ مجموعه ساختمان ا آراميه يحافظ

 بعداً در يول. نهاده بودند بر مزارش يشت او گنبدپس از شصت و چهار سال درگذ
با بنا کرد که ي زي حافظ ساختمانة زند بر مقبرم خاني کري قمري هجر۱۱۸۹ سال

 و بر تربت بود بزرگ يکپارچه و باغي ي مرتفع با چهار ستون سنگيمشتمل بر تاالر
 ي که دارا حافظيها وجود دارد و دو غزلهم ن نهاده شد که هنوز ي مرمريحافظ سنگ

  : بر آن نوشته شده است،ر استي زيها مطلع
 زمـيان برخـم و از دام جهـدسـر قيطا  زمي کز سر جان برخ،مژده وصل تو کو

* 

 اشـ اله بفـت لطـياـمـه در حـتـوسـيپ جهان باش و شاه باش  دل غالم شاهيا
مانند  ي هشت ستون سنگيم خان بر مقبره حافظ بناکرده بود و روي که کريعمارت

گساران عرفان ي رندان جهان و مي هنوز وجود دارد و برا،شان استيه قلندران و دروالک
ت يرت را فروغ داده و بيبصارت و بص. ارتگاه استيان وجدان زو شناوران اعماق عم

  :حافظ که
   از خاک درت حاصل بوديده را روشنيد زل بودـ توام منير کوـاد باد آن که سي

 قرآن ةد دروازي و بازدي کرماني خواجوةدن مقبري ديه برايافظ از ح.تکرار کرده
  .مي رفت،شد ي مي طاق آن درب دو جلد قرآن نگهداري که در بااليان فارسيلمي دةدور

 دو يطه بزرگ و جالب مرقدهادر آن محو. ميارت شاه چراغ رفتي زيسپس برا
مقدار حضرت  ي و برادر عالالمالس هي کاظم عليدنا امام موٰس نژاد حضرت سييفرزند عال

شاه چراغ و   بهراحمد معروفيد اميحضرت س  بهالم موسومالس هيدنا امام رضا عليس
م که مرجع يارت کرديمرقد هر دو بزرگان را ز.  وجود دارد،ر محمدي مسيدحضرت 

 بعد. مانند دارد يمثال و ب يها ب ينه کارييها و آ يکار ي و کاشياتورينيق است و ميخال
  .ميشتهتل برگ  بهم و ساعت ده شبيبازار شاه چراغ رفت به

م که در شمال ي رفتيرازي شيارت آرامگاه سعدي زي نه صبح براروز بعد ساعت
قبالً  يطه آرامگاه کنونمحو. نام پهن دژ قرار دارد  بهي در دامنه کوه،رازي شيشرق ـ

د کرد ي خري سعديباقآن برار اي وزينين جويالد ف بود که شمسيخانقاه عبداهللا ابن خف



  ٣٦٤  قند پارسي

  

 وجود دارد همان ي که اکنون مزار سعدييجا.  در آن خانقاه انزوا گرفتيو سعد
 گذرانده يل در ويح و تهلي زمان عبادت و ذکر و تسبي است که سعديحجره و خلوت

ن را خود بنا کرده بود که بعداً خراب شد ي ساختمان نخستي سعد،يالعاتبنابر اطّ. است
 يراتيد و تعميگرد د بناي تجدي قمري هجر۱۱۸۷م خان زند در سال ي کرو در زمان

ب اهللا يوان و حبي خان صاحب ديبعدها توسط فتح عل.  صورت گرفتياساس
 که يد آرامگاه سعديساختمان جد. ن بنا صورت گرفتي در ايالملک اصالحات قوام

ان يپا  به شه ۱۳۳۱ستون اصفهان است در مدت پنج سال در  روگرفت از کاخ چهل
 سنگ است که ي بلند از بتون با روکاريضلعچهار  يها  با ستونيوانين بنا ايدر ا. ديرس

 ،روزه برفراز بقعهي في بقعه واقع شده و گنبد کاشيدر جلو يکار ينات کاشييبا تز
 ي براه شديقلي و صياربا که با ظرافت حجين و زي رنگيها سنگ.  خاص دارديا جلوه

درون . ها افزوده است  آنييبايروزه فام بر زي فيها يکار رفته و کاش  بهها نها و ستو هيپا
 ي الجورديبه بر کاشيرون اتاق دو تا کتي بيعني ين مرقد سعديبقعه پنج تا و بال

خ اجل از ي منظوم و منثور شيها ها سخن بهي آن کتيمنصوب شده است که بر رو
افته ير ي تحري استاد بوذريبايخط ز به ديع و قصايبات و بدايگلستان و بوستان و ط

 ي منظومه سعدي دارا،م خان نصب شده استي که توسط کريلوح مزار سعد. است
 و السالم سروده ةه الصّلويغمبر عليش پياست که قبل از سبب نظم کتاب بوستان در ستا

  :است
  يم السجايا جميل الـشيم    کر

 بيلـواي سـل پيشـامام رس
ــفيع اال  ــا ش ــي البراي ــمنب   م
 …امين خدا مهبط جبرئيل

آمده استي سعدبيتي از شيخز ينه بر روي در ورودي سعدي :  
 هزار سال پس از مرگ او گرش بويي راز بوي عشق آيدـدي شيـز خاک سع

آور و معروف  شاعر نام. ش ه ۱۳۱۰ در سال يعنيش از ما يهفتاد و پنج سال پ
  .ه بودآمد يسعدحافظ و گاه ارت آرامي زيهندوستان رابندرنات تاگور هم برا

ن بازار از يتر م که معروفيرفتل ي جانب بازار وکيارت آرامگاه سعديبعد از ز
ن جهت يکرده بود و از هم  را بناآن ايالرعا ليم خان زند وکيراز است و کري شيبازارها

 .ه استي دوره زندي معمارين بازار از شاهکارهايا. نديگو يل مين بازار را بازار وکيا
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 يرانيا ي سنّتين بازارهاياچ يچ در پي پيها  گذرگاه،ها  رواق،ها  طاق، تو در تويها حجره
  . دهد يرا نشان م

 صفّه ي است که بر روي جالبيا  و مجموعهيدني با تماشا و ديد جايتخت جمش
 ي شرقـلومتر در سمت شمال ي ک۵۵ در دامنه کوه رحمت در شهر مرودشت يسنگ

 شکوه و شيامنظور نم  بهوش اوليالد توسط داري قبل از م۵۲۰راز در حدود يشهر ش
…  مانند نوروز وي و مذهبي ملّيها  جشنيي برپايز براي خود و نيقدرت امپراطور

وش اول آغاز و توسط يله داريوس  بهدي تخت جمشيساخت بناها.  شديانگذاريبن
. د ساخته شديز تخت جمشعنوان سرآغا  بهافت و ابتدا کاخ آپاداناي ادامه يبعدشاهان 
س و بعدها يان پرسه پوليانونيباشد و  ي پارسه مي باستانيها بهين محل در کتي اينام اصل
سطوت   پرشکوه و باين مجموعه بناهايا. دنديد نامي تخت جمشين اسالميمورخ

 سرستون دوسر ،انيابان سپاهي خ،ها  کاخ دروازه ملّت،يان پلکان وروديشاهان هخامنش
 تاالر ، کاخ آپادانا، آپاداناي پلکان شرق، کاخ صد ستون تاالر تخت،دروازه ناتمام ،عقاب

 آرامگاه ، مجلس بار عام،دي خزانه تخت جمش،سرا  مجموعه حرم، تاالر شورا،نهييآ
 محل سربازان ، تخت سنگ حوض مانند،ر دومي آرامگاه اردش،ي چاه سنگ،ر سومياردش

دارد و بعد از گذشتن دو هزار و پانصد سال  بر دررا ر سوم يمه تمام اردشيو کاخ ن
کند که  يان مي بيطور  بهان راي شوکت و سطوت و جاللت هخامنشيها هنوز داستان

  :ند کهيگو ي چنان ميشوند و از زبان عرف  مياحان و جهانگردان مسحوريس
 م راـد عجـيت صنادـد اسيآثار پد وار شکستهياز نقش و نگار در و د

 نقش يو اوقات تماشا. ن مخزن فرهنگ ساعت شش عصر شده بوديد ايدر بازد
طرف تهران حرکت   بهماًيد مستقي لذا از تخت جمش،رستم و نقش رجب تمام شد

م که باز سفر شروع يم و خواستيده شام خورديشهرضا رس  بهميساعت ده و ن. ميکرد
زد و ير يرون ميتور بدا شده و روغن موي پيراننده آمد و گفت که اتوبوس اشکال. ميکن

ک يکاني که مشتن طرف و آن طرف گيراننده ا. نجا امکان نداردي حرکت از افعال
م و روز ي شديگريد ساعت سه شب سوار اتوبوس سرانجام.  نتوانستيکند ول دايپ
م و قبل ي استراحت کردي قدر.ميديتهران رس  بهه ساعت ده صبحيئستم ژوي بيعنيگر يد

ل يم که پنجشنبه بود و ساعت سه ظهر بازار بزرگ تعطي بزرگ رفتاز ناهار جانب بازار
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 چند ييها دن کتابي خري دانشگاه تهران برايدان انقالب روبروي بعداً طرف م.شود يم
 يها روز جمعه اثاثه. ميم و ناهار خورده خفتيشتن برگيدان آرژانتيم  بهم و پس از آنيرفت

  گردشيم و برايش در شام خوردم و ساعت هشت کالبان با لوايخود مان بست
شنبه . ميخرج کردرا ف ما مانده بود ي که در کيراني ايها م و همه پوليشهروند رفت به
  .م صبح پرواز بوديه ساعت هفت و نيئست و دوم ژويب

 م و بهار آخر شديدير ندي گل سيرو
فرودگاه   بهکشور عزيز ايران را خداحافظي کرديم و شادباش گفتيم و ساعت شش

طرف ميهن عزيز خودمان و کشور شريف   بهبعداز اتمام امور فرودگاهي. رسيديم
 و ها خوبيبا همة صد حيف که اين سفر و هندوستان مراجعت کرديم و حيف 

  :پايان رسيد ولي  بهشيها ييزيبا
  رسـد طالـب    پايان نمـي    به حديث شوق 
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