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  ن آرزوهايسرزم  بهسفر
  ∗ضميره غفّاراوهاميده غفّاراوا و 

ده ي اعتراف گرديت عالي و جذّابييبايمثابة مظهر ز  بهتيخ انسانين هند در تاريسرزم
 يها شه قلبيک عزم سفر هند همي فارس و تاجادبيات خيست که در تاريهوده نيب. است

ن يا. بخشد ي ميندگيحساس ربااکشانده و  ييبايز ن معبدينظر را جانب ا اهل ادب و
ن ين سرزميگوارا از شکوه و عظمت ا  بلند ويش با احساسياست که در زمان خو

  :بود ت را سرودهين بي ايزي صائب تبرها ي و شگفتييبايز
  تـدل هس رـند که در هـفر هـزم سـچو عـهم

  ستيست که نين يچ سري تو در هيرقص سودا
ل سفر هند و مجموع يز مي دوران مختلف نيها تذکره  ويخي و تاريقيدر آثار تحق

ن ياز جمله، ام. اند جلوه آمده  بهه خاصّيها وهيبا ش ها ييباي زين مظهر تجلّي ايها يخوب
  :ن هند گفته استير سرزمينظ ي بيها يخوب ها و ييباي در صفت زياحمد راز

از . ستي نيچ مملکتيدر ه است،) هندوستان(ار ي که در آن ديچندان خوب”
 جزء آن را نه. اند دهي را ده جزء آفريعبداهللا بن سالم نقل است که شاد

  .“اند  جهان دادهيباق  بهک جزء رايهندوستان و  به
  :نوشته است» خانهيم«، در تذکرة ينيقزو ي فخرالزّمانيعبدالنّب

 از يا ک نوبت گشت هند نمود و بهرهي يان اشتهار دارد که هر کين مثل عالميا”
ن و بالد ين سرزمياگر در راه ا ران رفت،يا  به کهياض برداشت، وقتين ملک فيا

  .“رديم ين خاک مراد مي ايرد، البتّه در آرزوينم

                                                   
  .غفوراف.ک بينام آکادم بهتاجيکستان جند خولتي دانشگاه  داستادان  ∗
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 يا هن افسانيدار سرزميد بهميالدي  ٢٠٠٦که آخر سال  سر شدير ما را ميبا امر تقد
ن يسرزم به  مسافرتيد که اسم ما براياز سفر خبر رس  هفته قبليککه  يوقت. مييبياهند 

 شرکت در برنامة ي برايطور فور  بهم وشد  خوشحاليليده است، خيهند وارد گرد
 ـ يشهر دهل ـتخت کشور هندوستان يدر پا ديوتر که باي و کامپيسي زبان انگليبازآموز

ت يد، رضايگرد يم برگزارميالدي  ٢٠٠٦م دسامبر سال يکاکتبر تا بيست و سوم از 
 از آن يفارس ادبياتخ ي که شاعران ما در تارياس بزرگآن همه احس. ش را دادميخو
  .ديگردان ي مييبايز عشق زي را لبرها باره قلب گريال سفر هند دي خيعنياند،  ش کردهيستا

بيست و  موجود نبود، ما سنة يدهل  بهاز دوشنبه مايم هواپير مستقيچون خط س
 جا گر از آنيد و روز رسيديم قزاقستانآتا  شهر المه بهميالدي  ٢٠٠٦م اکتبر سال چهار

 اريندينام ا ي به شهر دهليالملل ني روز در فرودگاه ب٣ساعت . مي پرواز نموديدهل به
  .مانه استقبال گرفتندي ما را صميگاند

 بود »تاتا «ادگذار آن شرکتيکه بن سةمؤسيک  را يسيانگل  زبانيبرنامة بازآموز
 کشور جهان جمع ٦٠ش از ين و انتخاب از بق آزمويطر  به، شنوندگان آنکرد برگزار مي
 ي و خطّيل و انکشاف نطق شفاهيک طرف، تشکي ن برنامه، ازي ايها هدف. آمده بودند
 و يالخلق ني بيها  رواج مناسبتيآن برا قيتطب  بهگر،ي بوده، از طرف ديسيزبان انگل

  .مختلف روانه شده بود يندگان کشورهايان نماي ميمستحکم نمودن دوست
ه طبقه واقع در  نُيمي تعلي در بنا١٦ تا ساعت يپگاه ١٠ هر روز از ساعت ها سدر

استفاده از   بايسيما استادان زبان انگل  به.شد يم برگزار) نو يدهل (يابان جنکپوريخ
ز يانگ طور جالب و شوق  بهميال تعلفع  ويد تکنولوژي جديها وسائط و اصول

در . دنديآموزان يامروزه را م  و مکالمةيا ، نطق محاورهي زبان خارجيها ينازک
 دانش و اطّالعات خود را راجع نترنت استفاده نموده،يک از شبکة اي انفورماتيها درس

توان گفت که  ينان کامل مياطم با. ميکرد ي مستحکم ميوتري کامپي تکنولوژيها اساس به
  .بودند ه شدهيالعاده خوب ته ها فوق کلّ برنامه

د ي شده بود که در داخل کشور بايزير   برنامهيهنگام هندوستان ه بفاصلة سفر ما
بيست و ن مقصد سنة يبا ا. ديگرد يکستان برگزار ميتاج يدنت جمهوريانتخابات پرز

کستان در ي تاجيسفارت جمهور  بهکستان رايتاج ندگاني اکتبر ما پنج نفر نماهشتم
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پس از . ميمملکت شرکت ورزدنت يانتخابات پرز هندوستان دعوت نمودند، تا که در
ر يد نمود، ما با سفي توليمند قناعت انجام مراسم انتخابات که در وجود ما حس

کارمندان مسئول سفارت  اف و نينصرالد. کستان در هندوستان سي تاجيجمهور
م که ما يکرد شان خواهشين صحبت از ايح. مي صحبت نمودي فرصتياله چايک پي سر
 ي راهبلديدهلو ر خسرويدل و اميرزا عبدالقادر بي ميرک ابوالمعانارت مرقد مبايز  بهرا

احساس مشرف  ک راين هند هر نفر از شهروند تاجيسرزم  بهرا قبل از سفريز. ندينما
 و ادبياتنة ييآ  کهير خسرو دهلويدل و اميرزا عبدالقادر بيمزارات متبرکة م  بهدنيگرد

فرهنگ  افتنيوند ي پده، از وجوهات مهمين محسوب گردين سرزمي در ايفرهنگ فارس
 سفارت همان روز با کمک مسئوالن. رديگ يشوند، فرا م يکان و هندوان محسوب ميتاج
د که آرامگاه شاعر يسر گرديما م به

 رزايم ـزبان هند  ين فارسيتر محبوب
ت يدل را که با راز و جذّابيعبدالقادر ب

 يانوس اسرار و معنيه اقيش شبيخو
آرامگاه حضرت . ميينما ارتيبود، ز

دل يقلعه در باغ ب- پرنهيکيدل در نزديب
پس از . دارد قرار واقع در کوچة متهوره

قرائت دعا و فاتحه در حق روح پاک 
انگر نبوغ ناتکرار اوست، گرد و اطراف ياش ب دهيچيپ  که سبک بلندپروازين نابغة معنيا

  :اند ن ثبت شدهيريات زيدل ابيقبر بدر سر . مينمود زهين و پاکيآرامگاه را روب و چ
  آواز من، زارـنگ مـزد از تار رگ سـيخ  ستيبعد مردن شعلة آواز من خاموش ن  
 مين نـد کهـيال برآـزار سـد هـگر ص  من الـياس خـت لبـ اسيددل، تجديب  

  : شده استين حکاکيريدر سنگ کنار مقبرة شاعر، جملة ز
شه، ياند  جهان يپهنا و ژرفا ان ازيپا يخار باحساس افت  و بايشناس رسم قدر به”

 يز هند ابوالمعانيرخيخ ان، پروردة خاکيک و نظم بلند شاعر عالمي باريمعان
ض شعر يف ک و فارس ازي تاجادبياتر تحول يدل که سيرزا عبدالقادر بيم

 اف  رحمانيها برخوردار بوده است، با اهتمام امامعل  او صدسالهيملکوت

 دانشگاه و حدود ٢٦بيشتر از  امروز در
رسي صد دانشکدة سرزمين هند زبان فا

بر آن در  عالوه. شود تدريس مي
ي ها هاي علوم ديني، دبيرستان مدرسه

حيث يکي از  هند نيز زبان فارسي به
 .آيد شمار مي  بهها درس
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 هندوستان که ي از جمهوريد دولتيکستان هنگام بازدي تاجيوردنت جمهيپرز
 ٦ف آورده است، يم تشر هندوستان عبدالکاليجمهور دنتيدعوت پرز با

  .“گذاشته شدميالدي  ٢٠٠٦آگوست سال 
کستان ي تاجيدنت جمهوريباره ما از اقدامات پرز گري دها ن حرفيا با مطالعة

ر از بزرگان ملّت ي و تقديط فرهنگي محاف در سمت گسترش رحمان. ش. ايجناب عال
 هندوستان ي و فرهنگيط علمي در محها ن حرفيثبت ا با م کهي نمودياظهار خوشحال

  .اند را برافراشته کيات مردم تاجيپرچم فرهنگ و معنو
ر خسرو يام ـ هند ين، طوطين سرزميار اي شاعر شهرت ارت آرامگاهيز  بهگريروز د

ان يپا يز کس سعادت بين شاعر بزرگ نيارتگاه ايز  بهرودو با. مي مشرف گشتيدهلو
امر  ون بايد و هماين فاصلة سعيچن  بهکند که ي را در وجود خود احساس ميروح

عارف بزرگ هند  ـرش يوفات پ  ماهششر خسرو که پس از يام. ده استيسرنوشت رس
د و امروز يون گردقبر او مدف د، در جنوبيا از عالم چشم پوشين اوليالد نظام خواجه  

خواجه  درگاه . دارد ا قرارياول نيالد نظام خواجه  ر خسرو در جنوب درگاه يآرامگاه ام
از آن جمله، مسجد .  گوناگونيبناها  است مشتمل بريا درگاه معتبرين اوليالد نظام 

 يها  نظرربا بوده، ستونياست، بنا کرده شاه بنا روزيجماعتخانه که آن را ف  بهموسوم
 نسخ خطِّ ي به قرآنيها بهيمسجد کت در داخل. اند  مسجد از سنگ سرخ ساخته شده انهيم

اند که  دهيها ثبت گرد ت و قطعهيب نين، در اطراف مقبره چنديبرابر ا. باشند يمنقور م
  :به شده استير خسرو کتيقبر ام باشد که در برج سر ين ميريها اشعار ز جملة آن از

  ر خسرو خـسرو ملـک سـخن       يم
  نيتــر از مــاء مئــ نثــر او دلکــش
ــر ي بــيســرا بلبــل دســتان   نيق

 او خيک تاري» المثل مـيعد«شد 

   کمـال  يايط فضل و در   يآن مح 
ــاف  ــم او ص ــر از آب زالل ينظ   ت

ــ  شــکّريطــوط ــال يمقــال ب   مث
 » شکّرمقاليططو« شد يگريد

. ن استيارتگاه هندوان و مسلمير خسرو زيا و امياول نيالد خ نظاميامروز مرقد ش
 يده، سعادت معنوي وارد گرديلة بزرگيروزه مثل س همه جا آن  بهنيريشمار زا يشمارة ب
شمار هندو و  يران بيگونه زا م که چهيآن بود ما شاهد. کنند ي حاصل ميو روحان

ر ي فقيکه برخ آن با. آوردند يم فرود ميتعظ ت بزرگ سرين دو شخصيمسلمان بر مقبرة ا
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ن مردان اهل نظر يو نثار آرامگاه ا دنديخر ي ميذرات و نها و تنگدست بودند، گل
  .کردند يم

ساله سه روز مراسم  ن درگاه چون همهيماه نوامبر در ا مة دوميادآور شد که نيد يبا
 عارفانه و ي بر سر تربت شاعر آمده، شعرهاها نيکلّ د مردمان.  داشت ر خسرو ادامهيام

 ٤ر خسرو از ساعت يرس امع. خواندند يمشده را  بسته ر خسروي بر آهنگ امييسرودها
ن دو يد کردن ضرور است که مزارات متبرکة ايق. افتي يم ب صبح ادامهيگاه تا قريب

ک ي غالب در فاصلة نزديآکادم ـن هند ي سرزميعلم گري از مراکز ديکي  بهبزرگوار
دا ي امکان پيعلمرومند ين مرکز نيا يي به آشنايما برا ن امکانيبا استفاده از ا. دارد قرار
  .مينمود
 شهر يها  و کتابخانهها دانشگاه  بهشتريم، هرچه بيکرد يم رون از درس ما کوششيب
 يها ن، روشين سرزمي در اي فارسي و ادبيعلم وضع حفاظت آثار  به رفتهيدهل
دا يق پي عميي هند آشنايمي و تعليمراکز معرفت  دري فارسادبياتس زبان و يق، تدريتحق
  .ميينما

ن ي دانشگاه و حدود صد دانشکدة سرزم٢٦شتر از يب باعث تذکّر است که امروز در
 يها رستاني، دبيني علوم ديها بر آن در مدرسه عالوه. شود يس مي تدريهند زبان فارس

شتر يها در ب ن دانشکدهيا .ديآ يشمار م  بهها  از درسيکيث يح ي بهز زبان فارسيهند ن
 زبان ي کرسي دارا…گر وي، چنديکلکتّه، بمب آباد،  دريا ح گرفته تي هند از دهليشهرها
 ي بخش فارسيها در سراسر هند که دارا دانشکده  وها وجود دانشگاه.  هستنديفارس

گاه و ي خود جاي برايا  در هر دورهيرساند که زبان فارس يما م  بهد راين نويباشند، ا يم
. رديگ ي منشأ ميخيمراحل تارن ي آن از اينفوذ کنون باشد و ي را صاحب ميمقام

 نشسته آواز ها ن کورسيارجمند از کشور هند در ا خوشبختانه، استادان دانشمند و
زبان را در گوش جان  يشاعران فارس گري، موالنا و دي حافظ و سعديدلربا

 و يسرشار از عرفان، عشق، دوست کنند و جان آنان را از بادة يپژوهان زمزمه م دانش
خود را در فروزان نگه داشتن  ن دانشوران سهمي از ايکيهر . ندينما يمز يمحبت لبر

فات و يمقاالت، تأل ين سمت داراي کوشا هستند و در ايچراغ حکمت و ادب فارس
  .باشند يق و گسترده ميقات عميتحق
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ن يتر  که از بزرگيدانشگاه دهل ي بهد قبليگفت و شن م نوامبر ما موافقشانزده روز
باعث تذکّر است که . ميشود، حاضر شد يم  هندوستان محسوبي عاليها مکتب

د يآ يشمار م ي به و پژوهشياز نظر علم  معتبر جهانيها  از دانشگاهيکي يدانشگاه دهل
 يالملل نياستعداد در سطح ب ان بايدانشجو ع، استادان دانشمند وي وسيداشتن فضا که با

) م ١٩٢٢سال (ن دانشگاه يس اي با تأس.باشد يم يشناخته شده و قابل توجه محافل علم
 که يآن مستقل نبود و استادانميالدي  ١٩٥٧  تا ساليد، وليگرد ريز داي نيبخش فارس
 طور مشترک در  به مشغول کار بودند،ها در کالج

از .  مشغول بودنديس زبان فارسيدانشگاه در تدر
 از ي و عربي بخش فارسميالدي ١٩٧٨سال 

صورت بخش   بهکي جدا شد و هر گريکدي
   درآمديمستقلّ

م، ما را يحاضر شد يدانشگاه دهل  بهکه ما يوقت
 ي فارسادبيات کهر و استادان زبان وي دانشگاه پروفسور چندر شير بخش فارسيمد
 ,يعل حانه خاتون، زاهدي، دکتر نرگس جهان، دکتر رينيس فاطمه حسيده بلقيس ـ

 ييرايت افزون پذيميگران با صمين و دخا ، پروفسور محمد اسلمين قاسميف حسيشر
النمودند و ما را با فعس زبان ي و وضع تدري علميها ، محصول کاوشيت بخش فارسي

ضمن صحبت احساس .  بوديميشان گرم و صميا صحبت با. شناس نمودند يفارس
 کنجکاوانه از هر بابت ها آن. شتر از ما سخن بشنونديدارند که ب لي ميم، همگيکرد يم
کستان و دانشگاه ي مختلف در خصوص تاجيها نهيدند، در زميکوش يم گفتند و يخن مس

  .شتر آگاه شونديغفوراف ب.ک بيآکادم نام  به خجنديدولت
 استادان بخش ي پژوهشينشانگر کارها» يقات فارسيتحق مجلّة«قابل ذکر است که 

ن متون يه و تدويها ته ساله ن دهي چنديط. باشد يم ي دانشگاه دهلي فارسادبياتزبان و 
ت و کوشش هم  بهکي فارس و تاجادبياتزبان و  نةيقات برجسته در زمي و تحقيفارس
ي مي همراه اشتغال تعلها ن پژوهشيکه ا  استيهيبد. رديگ ين گروه انجام مي اياعضا

ن ي ا  ادامهي را براها جوان است و آن ان و محقّقانيق دانشجويعمل آمده، موجب تشو به
  دينما ي متشويققات يتحق

آرامگاه اکبر از 
هاي سالطين  مقبره

هند نمونة بهترين 
هاي فارسي  کتيبه

 .منظوم است
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ر حسن يد اميخته، دکتر سي دانشمند فرهييراهنما ن گروه تحتي ايها پژوهش
ده شده ين دانشگاه برگزي فارس اادبياتزبان و  س گروهين رئيعنوان نخست  به کهيعابد

 ي کارهاي فارسيها ن متنيح و تدوينة تصحيزم  درياستاد عابد. رديگ يبود، صورت م
.  نموده استيفرمعروف را معريبان غياد ي خطّيها داده، اغلب نسخه انجام يانينما

  .ده استيگرد في تألي رسالة دکتر٣٠ش از ي او بيتحت راهبر
الفعيو اثرها» يقات فارسيمجلّة تحق«س و انتشار يتدر  به محدوديت بخش فارسي 

د که ينما ي آن کوشش مبراي همواره يعلم  ويمين مرکز تعليست، بلکه اي نيعلم
ن بخش يکه، مسئول چنان. ديبرگزار نما  را منتظمي و ادبي علميها نارها و انجمنيسم

نار تحت عنوان يسم ل نمودني تشکيبراميالدي  ٢٠٠٦ در ماه نوامبر سال يفارس
م يما شاهد آن بود. گرفتند ي ميآمادگ»  در هندي فارسادبياتشرفت زبان و يتوسعه و پ«

 يرانيدانشمندان ا ط جهت شرکتيا نمودن شرايمه  بهان راجعريندگان ايکه چند نفر نما
  .د داشتندينار گفت و شنين سميدر ا

ما   بهگر راي و چند کتاب دي استادان بخش فارسيعلم کهر آثاريپروفسور چندر ش
 ها تي و گوارا امکانيميان صحبت صميدر جر. تحفه بود نيمان بهتريم نمود که برايتقد

  .دي گرديبررس  منبعدهيها ي همکاريها نهيو زم
وجد   بهم و از غناوت آني رفتي دانشگاه دهليمرکز کتابخانة  به مايبعد نصف روز

 و دوصد و پنجاه نسخة يباً ده هزار کتاب چاپيتقر ي فارسيها در قسمت کتاب. ميآمد
ث، فقه، ي و حديمختلف، از جمله علوم قرآن  و اردو در موضوعاتي، عربي فارسيخطّ
 ادبياتخ و يفلسفه، تصوف و عرفان، تار ان،ي و بيعلم کالم، صرف و نحو، معانر، يتفس

 از يان بودند، برخيخوانندگان و دانشجو  کتابخانه پر ازيتاالرها. محفوظ بودند
کس نمودن اري زي براها  از آنيبرخ  نشست ويها ي شدن جايعلمان منتظر خال طالب

ن يان از چنيدانشجو د کهيگرد ياس ماحس. ستادنديا ي در نوبت ميمواد ضرور
جانبه استفاده  همه ل و شوق و رغبتي علم و معرفت با کالم ميبها  گرانيها نهيخز

  .کنند يم
 با اهل يين دفعه هدف ما شناساي ايم، ولي شديدانشگاه دهل گر ما باز عازميروز د

 بخش ريمد.  عرب بودادبياتس زبان و يم و تدريتعل  و وضعيد بخش عربياسات
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 مانه استقبال نمود و از تکلّم مايخان ما را صم نعمان  پروفسور محمديسيانگلـ  يعرب
ما   به عرب راادبياتاو استادان زبان و . خوشحال گشت يلي خي و هنديزبان عرب به

يتدر م وي نمود و از وضع تعليفمعرالس و فعاطّالع دادي بخش عربيت علمي .  
 ، دکتر قمر غفّارير بخش فارسيمالقات نمودن با مد ينوامبر ما براروز بيستم 

 ةي ملّةجامع. ميحاضر شد) م ١٩٢٠س سال يتأس( هندوستان ةي اسالمةي ملّةجامع به
پس از صحبت پرمحتوا با استادان .  واقع استي دهليشرق ه در قسمت جنوبياسالم

م يقبال و دکتر عبدالحل، محمد ايقي، دکتر صديديز عراق رضا ـ ي فارسادبياتزبان و 
 يها س و سمتيم و تدريوضع تعل ما با ندهي آي علميها  و نقشهها در موضوع

  ميک شناس شدينزد  ازيشناس  و اسالمي، عربي فارسيها  بخشيها پژوهش
 و يشناس از شعبة مشترک اسالمميالدي  ١٩٨٨ ن دانشگاه سالي ايبخش عرب

ت خود را ادامه يمستقل فعال ث شعبةيح  به جدا شده،يشناس راني و ايشناس عرب
م يآن پروفسور عبدالحل  به کهيپروفسوران و آموزگاران بخش عرب ئتيدر ه. بخشد يم

نن، يف. ا.، ريخان ندو ق احمدي، شفيفاروق. ا.پروفسوران ز د،ينما ي مي سروريندو
د يجاهللا خان، عبدالم بي، حبيوب ندويا .، استادان ميقيصد حت فر,يخالد عل .م.س
ة بخش ي استادان در نشري علميها محصول پژوهش. برند يم تيالم اختر فعي، نسيقاض
  آنيها  و فشردهيزبان عرب  بهابد که آني يانتشار م» ي عربادبياتمجلّة « يعرب
  .کنند يل ميان تحصي نفر دانشجو٣٠٠ يبخش عرب در. رسند يطبع م ي بهسيانگل به

ت خود شروع يالفع بهميالدي  ١٩٧٥مستقل سال شعبة  ز چوني نيشناس بخش اسالم
خ اسالم، ي، چون تارياسالمـ  يفرهنگ عرب خ ويتار  به مربوطيها در آن فن. نموده است

، کالم، فلسفه، ي و نقليعلوم عقل  و معاصر عرب،يانگي، عصر ميفرهنگ تا اسالم
 .شود يم داده مي تعل…عرب و ادبيات، زبان و ي اسالميها خ تشکّل و تحول مذهبيتار
، يل عزميث اسماعي، شاسعاخترالو ،يروقاان پروفسوران عمادالحسن آزاد فيدانشجو به

  يد شاهد عليده خانم، سيفر ،ي احمد کمال، اقتدار خان، محمد اسحاقياستادان راز
  .آموزند يسبق م

  و اردوزبان فارسي، عربي ارزش به اصدها جلد نسخة خطّي ب داشتن کتابخانة دانشگاه با
  .آيد شمار مي فرهنگ و تمدن اسالمي ايراني در سرزمين هند به هاي معتبر يکي از گنجينه
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ز ي نين موزة ملّينام جواهرلعل نهرو، همچن  بهدانشگاه  دانشگاه همدرد،يها کتابخانه
ن از وجود يباشند که ا ي مختلف ميها  در رشتهيفارس زبان ي به خطّيها پر از نسخه

  .دهد ين مژده مين سرزمي ايها در کتابخانه يکي تاجيفوذ فرهنگ فارسن نة بايخز
 ي جمهوري فرهنگيزنينو را يرگ واقع در دهلام لکيت ابانيد گفت که در خيبا
 در ينة گسترش زبان فارسيموجود است که در زم رانيران و خانة فرهنگ اي اياسالم

  .ندباش يال مفع ارين هند بسيگر نقاط سرزمي و ديشهر دهل
کارمندان . برد يت ميال فعيقات زبان فارسيمرکز تحق راني اي فرهنگيزنيدر نزد را

 يين هند بازگوي را در سرزمي و علم و عرفان فارسادبياتفرهنگ و  آن وسعت نشر
خ و فرهنگ و ي تاريها يژگي و پژوهش ويشناس رانيمسائل ا يق و بررسينموده، تحق

مرکز . اند ت خود قرار دادهيال فعيرا از اهداف اصل ي گذشته و امروزة فارسادبيات
که از » يپارس قند «يادبـ  يمجلّة علم. خود را دارد ية علمي و نشري و غنيکتابخانة با

ان محقّقان و يم ة معتبر دريک نشريعنوان   بهابد،ي ي انتشار محال تا به ١٩٩٠سال 
ن فصلنامه يدر ا. دا نموده استي پيا ستهيشا ران مقاميدوستان هندوستان و ا ادبيات

،  و ديگر فارسي زبانانران و هندوستانيا زبان يمقاالت دانشمندان و استادان فارس
  .رسند يطبع م  بهشده  قبالً چاپي فارس مهميها ن متنيهمچن

» نور«لم يفوکرين مرکز ميران همچني اي فرهنگيزنيرا د است که در نزديقابل ق
الفعهندوستان مشغول استيها  کتابخانهينسخ خطّ يبردار سخهن  بهبرد که يت مي  .
 سة مهمن مؤسيت ايال ما با فعير حسن عابديام ديواسطة استاد س يه و اشتراک بيتوص با

معلوم . مي مالقات نموديريپ  خواجه  يدکتر مهد م و با راهبر آنيک شناس شدياز نزد
ه شده است و يگر تهي عليشگاه اسالمکتابخانة دان ي خطّيها د که تا حال نسخهيگرد

  .ده استيفهرست کامل آن مرتّب گرد
 ي و فرهنگيراث علمي ميف و معرييمرکزها شناسا ني ايق، هدف اساسين طريهم

 هند موجودند، يها  از کتابخانهياري که در بسيا ناشناخته ل وي اصيها ران و هند، منبعيا
 ي خطّيها  نسخهي داراي و فرهنگي علمسات و مراکزمؤس ها،  با کتابخانهيهمکار

، چاپ و نشر آثار تحقيقها،   آنيفرهنگ  ويراث علمي ميجهت حفظ و نگهدار
  .باشد يم زبان هند ي فارسادبياتمندان  شهيارزشمند اند
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شوند که استادان،  ير مي داييها نارها و کنگرهيوسته سميپ جا ني اها تيالن فعيجز ا به
موضوعات   بههم آمده، راجع  بهها  آنينة برگزاريزم  دريراني و ايپژوهشگران هند
خ و يتار  به نکات مختلف مربوطيبررس  بهند و برابرينما يم ي علميها يمختلف سخنران

  .ندينما يتبادل نظر م ي فارسادبياتفرهنگ و 
 يس آن آقايران، از جمله رئين خانة فرهنگ ايمسئول  است کهيادآوري  بهالزم

 خوش يليرا خ  ماي مظفّريران در هندوستان آقاي اي فرهنگيزنيس رايئر ب،يشک
مان امکان دادند که ما از ي نموده، براييرايپذ

در . ميياستفاده نما ن مرکزي ايها کتابخانه
شناسان هندوستان  رانيکتابخانة مذکور اغلب ا

استاد  مالقات ما با. بود را واخوردن ممکن
 دکتر فاطمه ،يهر دهلوظ، پروفسور ايعابد
گران ي و ديونس جعفري س، پروفسوريبلق

صورت  ي و معرفتي فرهنگيدارهاي مالقات و دين مکان برگزاريمحض در هم
  .گرفت يم

ران ي اي فرهنگيزنين در کتابخانة راي معيروزها ز ما دري نيبا استاد عابد
 و ي ما دوستف که با پدر بزرگواريو انسان شر ر خرد، عالم فاضلين پيا. ميخورد يم وا

 نموده، يفعالمان معر  بهنمودند و ما را ي ميسرپرست همتانه يما عال  به داشتند،يهمکار
  .نمودند يل مي تشکي عاليها  و مکتبي علميمرکزها  ما را ازيدهايمالقات و بازد

 زبان هند که براي تحصيل  فارسيادبياتنخستين پژوهشگر  گاه ما چون ايشان از قبله
 يهندوستان آمده بود و منبعد از هندشناسان نام ي بهشورو  از سابق اتّحاديو بازآموز

خاطر   بهکستانيتاج  به خود رايان صحبت سفرهايدر جر. کردند يم ادي يکين  بهد،يگرد
اف و  نيازاف، عبدالمنّان نصرالديعبدالقادر من ـدانشمند خود  آورده، از حال دوستان

  .شدند يگران پرسان ميد
ل ي در هندوستان تشکي گسترش زبان فارسيها راه  ازيکيذکّر است که باعث ت

 از کشور هند يساله ماه دسامبر در نقاط همه  هند است کهيانجمن استادان زبان فارس
 اشتراک در يز برايباشند، ما را ن يانجمن م نيس اي که رئيهر دهلوظا. گردد يبرگزار م

اصول اعمار ) م ١٥٥٦-١٦٠٥(اکبر 
اصول  هندي را با يها عبادتگاه

دورة  معماري فارسي آميزش داده، به
 .نو معماري هندوستان ابتدا گذاشت
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م و يگشت يوطن برم  بهديدسامبر ما با ماهفانه، متأس. انجمن امساله دعوت نمودند
  .ميورز  شرکتينفوذ علم ن انجمن بايم که در اينتوانست

 احتي سيافتاد، ما را برا يل موافق مي تعطيروزها  بهآخر هر هفته که اساساً
. کردند ي ميي رهنماين افسانويگر سرزميد ي و شهرهاي شهر دهليخي تاريها يجا به

، ي و فرهنگي آثار هنريمنظرة عموم  بهفرها بود که مان سيان انجام ايدر جر
اکان ي ني و معرفتيفرهنگ راثي حفاظت ميها سه، مؤسي و مدنيخي تاريها يادگاري

  .ميافتي دريمعنو يها دارها و مسافرتين دي از ثمرة ايشناس شده، برداشت افزون
گره معروف آم ن که با ناين سرزمي اي از شهرهايکي  بايي ما آشنايخصوص، برا هب

 جمنه يايدر ساحل راست درميالدي  ١٦گره در عصر آ.  بوديناشدن است، فراموش
. ان هند بوديموريت مرکز دولتميالدي  ١٦-١٧ يو در عصرها قامت افراخته

ره مقام يغ محل و د، تاجيگره، مسجد مروارآ آن قلعة ي مشهور معماريها يادگاري
 يها دست مثال يدة بيآفر  به که مايوقت. بخشند ي را بازتاب مين شهر فرهنگي ايخيتار

 زاده تورسون رزايار شعر مياخت يم، بيدوخت يده مي دمحلّ تاج ـ ين انسانيآفر معجزه
اعجاز ناتکرار   الهام گرفته در وصفمحلّ ب تاجين منظرة دلفريآمد که از ا يخاطر م به
  :ن منطقه سروده استيا

ــه د ــب رود جمن ــدر ل ــني   دم م
ــدي ــار قـ ــرهـ م   يادگـ   يا مقبـ

  انـداخت  او نظـر    به  که يهرکس
ـ برج ا   به دست انسان    ن کـشور  ي

 پست دهـگمانم که آسمان ش به

  قـــصر ماننـــد مـــاه نـــورافکن
ــرهيپرحـــشم، دلپـــذ   يا ر منظـ

   چشم خود منور سـاخت     يساعت
  مشعل افروفتـه اسـت از مرمـر       

 لک بنشستـه فـا مين ـيبر زم
. گرداند يرت ميح  بهلينندة آن را تمايبدة ي دمحلّ تاج  شکوهيواقعاً هم اثر تجلّا

ده يش ديها بهي از کتياريبها توجه کرده و با بس گران ن آثاريا ک بايکه از نزد يوقت
 از علم و يا نهي بلند گنجين بناهاي از ايکي م که هريديرس يم جهين نتيا  بهم،يدوخت يم

د يات و امکانات شازي امروز با همه تجهيايدر دن. روند يم شمار  بهفرهنگ و هنر
 يها گل ن آن بايي مرمر و تزيها  سنگي بر روياکحکّ. کرد جادي ايين بنايتوان چن ينم
شمار   به اعجازي نوعيکار  پس از کندهها حة سنگيال دادن آن در با و قراريز و زير
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ز است که تنها يانگ چنان شگفت هنرمندان آن ي هنريها ها و ظرافت ييبايز. ديآ يم
دست آن برد،  رهينان چيآفر قدرت خلّاقة نقش عظمت و ي بهتوان پ يک مير از نزددايد با
ست که يسبب ن يب. شرح آن ناتوان است ان آن عاجز و قلم ازيرا که زبان از بيز

آن . ا دانسته شده استيدن باتي از عجايکي داشته، يجهان ي شهرت عموممحلّ تاج
ل يو» تمدن خيتار «فمؤلّ. گانه استي ذات خود  به شده،يزير  طرحياصول اسالم با

آن را … ”که  سدينو يده، مينام»  جهانيها ن مقبرهيباتريز« را محلّ دورانت تاج
 در يمقتدر مدن کرةين پيا. “اند ن دانستهي زمي معمور امروز روين همة بناهايتر کامل

گم يببانو  ارجمند  ـيهمچون مقبرة زوجة و) م ١٦٢٧-١٦٥٨(زمان سلطنت شاهجهان 
 که محلّ اد تاجيمقصد بن با. افراخته است  جمنه قامتيايگره در ساحل درآ يکيدر نزد

ده است، هنرمندان ماهر ياد گرديبن  سال٢٢ هزار نفر در مدت ٢٢کوشش و زحمت  با
ه جمع آمده ي همسايکشورها ت ويتنها از گوشه و کنار هندوستان، بلکه از وال نه

ن ي، بهتري رنج لعل از دهلي جـ ان از الهور، لعلگر نامدارج قاسم  ـزرگر ممتاز. بودند
ل يراز، رسايخان نقّاش از ش هر، امانت از ماوراءالنّيل افندياسماع ـزمان  گنبدساز

تراشان و نقّاشان از بلخ و بخارا،  گر سنگيخان از عربستان و د زمان قادرـ  ممتاز
بها  متي قيها  هفت نمود سنگ ويتابوت ملکه با س. دعوت شدند رانيبلوچستان و ا
اقوت ياز آن جمله، .  شديکار آورده شده بودند، خاتم کي دور و نزديکه از کشورها

 نادر از کوهساران اطراف، مرمر يها ن سنگيجاده بريب شم ويق، الماس و يسرخ و عق
اقوت زرد ين، الجورد از بدخشان، يشم و بلور از چي وال راجستان،يد از مکران و ريسف

گر ي، مرجان و صدف و دي شماليقاين از افرينقش روزه از تبت، الجورديز مصر، فا
اد ي بنيحشمت منتها قصر با. شده بودند افتيه دريگر ممالک همسايجواهرات از د

وجود چمن و گل و سبزه در  . آن در همه کشورها آوازه شديباگيد که زيگرد
  .بود دهيآن بخش بهي  دوچندانييبايابان و اطراف آن زي خيها کناره
 کند، يمانند م» ماه پره«  به که آن رامحلّ دار تاجيض ديف زاده از اثر رزا تورسونيم

  :خواند ين و ثنا ميآفر کار انسان دست معجزه به
  رانـــهيشـــهر و، گــره آا مگـــر يــ 

ــ ــالهايــ ــهر ســ    درازيا دل شــ
ــ    ره همخانـــهگــشته بـــا مـــاه پـ
ــازن ــازيســــوزد از داغ نــ   ن ممتــ
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  شاهجهان» عشق و مهر  «ا که از    ي
  اسـت  ن و نه آن   يم، نه ا  يراست گو 

 لـعـر مشـنـز ه اتـروخـفلق اـخ

ــعله ــوز يا ش ــا هن ــده ت ــشان  مان   ن
ــت   ــسان اس ــت ان ــار دس ــه آث   هم

 لـحـم اجـت تــذاشـام آن را گـن
 کند که معماران صاحب ي در آن ظهور ممحلّ تاج ي و ارزش معنويعيت بديماه
ه شاهجهان در آن نزاکت، صداقت و يمطابق غا اند ر توانستهينظ ين مقبرة بياعجاز ا

 زن را که در يگر وفاداريمقبرة ناتکرار بار د نياد ايبن. نديم نما زنانه را تجسيزگيپاک
امروز تابوت .  کرديدار نهييگرفته بود، آ ثنا فرا شه مورد مدح وي هميعرصة شعر فارس

  .قرار داده شده استساختمان در کنار هم  نير گنبد ايشاهجهان و همسرش ز
 يکريسـ پور دن فاتحي دي ما برايخيموضعات تار نيدار خود از اي دةدر ادام
 يلومتري ک٤٠، در مسافت )م ١٥٦٩-٧٥ (م که در زمان اکبر ساخته شدهيرهسپار گشت

اکبر آن را مدت نه چندان   کهيزمان. ک شکوه و عظمت خاص پابرجاستيگره با آ از
 از يکي  بهن شهريد، ايبرگز ان هنديموريتخت دولت تيث پايح به )م ١٥٨٣تا سال (اد يز
جالل .  افزوديليخ ده، وسعت و عظمت آني جهان مبدل گردين شهرهايتر شکوه با

وان خاص، يد ي سنگيها  و ستونها ها، سرستون بهي را در آن زمان کتيکريسـ پور فاتح
 ،)م ١٥٧٦(زه ا، بلند درو)م ١٥٧١(ربل ي، خانة راجه ب)م ١٥٧٢(، مسجد جامع محلّ پنج

 يها که با قلم) م ١٥٧٣ (يم چشتيخ سلي، مرقد شيخانة شاهدختر عنبر، کاخ جادوب
با يع ز مرقّيها ي شده و با کاشياکف نقش بسته و حکّيبا و ظري زيرهايتصو توانا و با

 نام  باي کاخ بزرگيکريسـ پور در فاتح. ديبخش يمان  دوچندييباياست، ز ده شدهيپوش
  شهريباي پنج طبقه بوده و از طبقة پنجم منظرة زيافراخته است که دارا  قامتمحلّ پنج
  .ت دلربا و نظررس بوديوارها نهايش داخل بنا و دياصول آرا. شود يم دهي ديخوب به

. ارتگاه مردم عارف استيد ساخته شده، زيمرمر سف  ازيم چشتيخ سليآرامگاه ش
  .موجود است خان مدر طرف راست آن قبر نواب اسال

د که ساختمان آن در يآ يشمار م  بهن شهر قلعة اگرهيا يدنيگر دي ديها ي از جايکي
 خان  محمد قاسميتحت راهبرميالدي  ١٦٧٤سال  ده،ي اکبر شروع گرديزمان حکمران

  .ده استيانجام رس به
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 از  پدرش اعتمادالدولهيپادشاه برا ريهمسر جهانگ  ـ که نور جهانييبايمقبرة ز
گره آبامنظر شهر يگر زي ديها ي از جايکي، )م ١٦٢٢-١٦٢٨ (سنگ مرمر بنا نموده است

 يبها متي قياست که در دوران پس از عهد اکبر سنگها باعث تذکّر. شود يده ميبرشمار
ها فراوان و  ش مقبرهيمت رنگه جهت آراي قيها سنگ  ويدر معمار) لال(د و سرخ يسف

 ي اصول معماري از هماهنگيا وله که نمونهاعتمادالد  آرامگاه.اند ماهرانه استفاده شده
 يها  است که در آن سنگيين بناهاياز نخست يکيشود،  ي محسوب ميراني و ايهند

ست که جواهرلعل يسبب ن يب. شده است يکار  خاتميمت با ظرافت و نازکيمختلف پرق
  . کرده استيامگذارن» يمعمار د صنعتيمروار«نهرو آرامگاه اعتمادالدوله را 

گر از وسعت يم، بار ديکرد يارت ميمحمد اکبر را ز نيالد  که آرامگاه جالليوقت
 ين هند برايخ سرزمي که در تارياسيمقتدر س تين شخصي ايخين مقبره شکوه تاريا

 يها  خدمتيخ جهانين کشور در تاريا ياسي و باال برداشتن مقام سيرواج دولتدار
گره در قصبة آرون از شهر يمقبرة اکبر ب. ديگرد يده است، آشکار ميسانسامان ر  بهستهيشا

 هندوستان و نمونة کامل يخيتار ن آثاري از بهتريکيسکندره موجود بوده، امروز 
ن ي سالطيها آرامگاه اکبر از مقبره د گفت کهيبا. شود يده مي عهد مغول برشماريمعمار

 در سراسر در يکلمات و عبارات فارس. است منظوم ي فارسيها بهين کتيهند نمونة بهتر
 در در ورود و در يات فارسياب.  و احجار استها وار مقبره منقوش بر چهرة سنگيو د

در .  متعلّق استيرازيعبدالحق ش  به موسوميقلم کاتب  بهقيف نستعليخطّ ظر  بهمقبره
  :ت از آن استيب ني داده شده است که اي جايلدة مفصّي از درها قصيکي

 نيعرش بر  برتر ازييبنا يمرحبا عال باغ بهشت  بهتر ازييمرحبا خرم فضا
 يکي نما در هر  قبر اکبر در چهار طاقين رويمرمر ينماها در دورادور طاق

ف ياز آن جمله، در توص. باشد يفش نامعلوم ممؤلّ به شده است کهي کتي از مثنويتيب نُه
  :ده استين ثبت گردين هند چني سرزمياسيس طي و شکوه اکبر در محييمقام رهنما

  جهـان  اش در   روان شد چو آوازه   
ــت آن ــه رو بپرداخ ــيگون   ني زم

  سـال   در افزون ز پنجـاه     يتيگ به
 جهان نيرد اـآباد ک  دل ـچو از ع

ــه در دل نگنج ــک ــاني   د راز نه
  نيآفـر  نش جهـان  يکه کرد آفـر   

   جـالل  ي ز رو  ين کرد شاه  يچن
 روان  آن جهان رفت روشنيسو
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 واقع بوده، ي از دهليلومتري ک٢٤٠ز که يپور ن ي جيافسانو مه ويبا شهر قد ييآشنا
ن شهر مورد عالقة يا.  بوديناشدن  ما فراموشيدارد، برا يادي زي باستانيها يادگاري

با ي و زيدني ديها دار مکانياحت و جان در گرو ديس  است که دل در بنديتمام کسان
ن يا. ميدارد، رفت  شهر قراري که در قسمت شرقيمعبد دنيد  بهقبل از همه، ما. دارند

با و ينات زييمت مرمر با تزي قيها از سنگ شکوه بود و ساختمانش ار بايمعبد بس
رفتند،  يجا م آن  به تماشايبرا دسته ـ مردم دسته. ر ساخته شده بوديف ناپذيتوص

  .خواندند يمافتادند و دعا  يم رو  به کف ساختمانيها  سنگيمخصوصاً هندوها که رو
 بود يا طبقه ن منطقه ساختمان چندي ايخي فرهنگ تاريهست گر گر افادهي دياز بناها

 از ين ساختمان در مکانيا.  شده بوديز طراحيانگ شگفت يبا و با معماري زيليکه خ
  .معروف بود محلّ هوا  بهشهر قرار داشت که

با در مرکز شهر ي زيميد، ساختمان قديسر گرديما م يدن آن براي که دييگر جايد
 يها سنگ ز باي ن ن موزهيا. گرفت يهمگان قرار م دي مورد بازد صورت موزه  بهبود که

  آني سنگيها ستون. ساخته شده بود يشکوه طرز با  به شده ويکار مرمر کنده
ق ي دقيمهندس گوناگون و با يها شکل  به شده،ي طراحها ا بتيوانات ي حيها شکل به
 يوارهاي دي بر رويبايز يرهايتصو. ختيانگ يننده را برميرت هر بيکه حشده بود  بنا

  .نمود يم  سرگرمي مدت طوالنيم شده بود که انسان را برايداخل سالن ترس
شتر ي بييآشنا  بهم کهيشناختن و دانستن ما امکان داشت ن سفر پربار ازي ايدر درازا

دار از يد.  بودير هند دهل توقف ما دياساس يم، چون جايسر گردي ميشهر دهل
  ةموز  ـ، جواهرلعل نهرو، خانهيماهاتما گاند نام ي بهها ، موزهي آثار هنريها شگاهينما

 يها تي شخصيها ، آرامگاهيخي و تاريآثار باستان ،ها ، مساجد و عبادتگاهي گانداندريا
  .ر بودمان خاطرمان و مؤثّيبرا رهي و غيمنار، قلعة سرخ دهل بزرگ، قطب

ون نفر يلي م١٤ش از يآن ب. استيرنفوس دني سيشهرها  ازيکي يد گفت که دهلياب
ن شهر سرسبز و خرم، يا. دامن پهن کرده استا  جمنياي داشته، در ساحل درياهال
تخت ين پايعنوان سرسبزتر  بهخوشبو بوده،  رنگارنگ ويها  درختان متنوع و گليدارا

  .جهان شناخته شده است
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آن طول عصرها ناظر . دارد» مهابهاراتا «ي و حماسيباستان  در اثرشهي ريخ دهليتار
 پندوها، مورها، يها سلسله.  بوده استياديامپراتوران ز ظهور و سقوط شاهان و

تسلّط خود در  را ي دهليالدي م١٢ تا قرن يگريد  پس ازيکي ها ها، چوهن گوپته
ن پادشاه ساللة غالمان زمام يولا ـک يبن آيالد قطب که از مسلمانان پس از آن. داشتند

 يها د، سلسلهيتخت سلطنت خود برگزي پايرا برا يدست گرفته، دهل  بهحکومت را
پادشاهان ساللة . دارالسلطنت خود قرار دادند  راي دهليان، سادات لوديان، تغلقيخلج

 مرکز عنوان  به نه تنهايجه، دهليساختند و در نت تخت خودي را پايز دهليان هند نيموريت
  .فرهنگ هم درآمد  هند، بلکه مرکز علم و فضل وياسيس

تخت ي پاميالدي ١٩١١ که سال يوقت. شود يم مي تقس هدو حصّ ي بهامروز دهل
آغاز ) يو دهلين(نو  يساختمان دهل ده شد،ي کوچانيدهل  بها از کلکتّهيتانيهندوستان بر

ن قسمت يز در همي ني مأموريها اداره زمان دارد و  حاضرهيها نو ساختمان يدهل. افتي
تخت يکه در مرکز پا»  بهونيشترپتار «دنتي قصر پرزيدر باال.  گرفته استي جايدهل

سبز ـ  ديسف  ـي رنگ نارنجيدارا رقيکند، ب يل مي را تشکي معمار  بيسمبل عجا نآ
 يها رق چرخيان بيم در. کند ي جلوه ميارياخت ت و صاحبيرق استقالليب ـهندوستان 

  .است افتهير يش تصويپ ي بهرمز حرکت دائمـ  »چکره«
، از جمله، قلعة سرخ، مسجد جامع، بازار چند يخيتار يها يادگاري يقسم اساس

اد ي شاهجهان بني که اساساً در زمان حکمرانيدهل ره در قسمت شهر کهنهيغ چاوک و
  .اند دهيده است، واقع گرديگرد

 و عمارات ها ، ساختمانيو فرهنگ يخي تاريها يادگاري نة صدهاي گنجيشهر دهل
ت شده ي تثبياضيلحاظ ر ن شده و ازيبا، مزيز  ذوقي محتواي است که دارايمجلّل

  .باشند يم
ن ي مرمر]پله[ نةي ز٣٧٨ متر بوده، ٧٢ش يکه بلند منار از وقت ساخته شدن قطب

ن يتر ن و مهميباتري از زيکيآن تا امروز   سال گذشته است، اما٧٠٠ش از يدارد، ب
 يها  پادشاهان ساللهيها منار مقبره قطب در گرد و اطراف.  استي شهر دهليها جاذبه

اند،   نمودهيي در هند فرمانروا١٢-١٤ يها قرن ان کهيان، تغلقيدان، خلجيغالمان، س
  .موجودند
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خانان  ، آرامگاه خاِن)م ١٥٧٦(پادشاه  ونيهما  مذکور قبريها در قطار مقبره
ض ي خود فيز در پين مزارات متبرکه نيا ارتي قرار دارند که زيدهلز در ين) م ١٦٢٧(

ن ي ايها کارنامه  به خود راجعيها فهيصح  درياديخ شهادت زيرا تاريز. دي بخشيافزون
 را در رفعت مخصوص ها مقام آن  ثبت نموده است کهياسير سينظ ي بيها تيشخص

  .بخشد يم بازتابن هند يتبار در سرزم ي مردمان فارسيامور کشوردار
محسوب ) م ١٦٣٩-٤٨؛ لعهل قال(قلعة سرخ  يشکوه شهر دهل  از آثار بايکي

ط هند که يگذرد و شرا يساخت آن م  ازها که قرن  با آنيگردد که از نظر مهندس يم
.  استيهنوز همچنان پابرجا و باق بارد، يکرة آن ميآسا بر پ لي سيها لحظه باران هر
ز ين قلعه ني ايها دروازه. است شکل ليبا و مستطي زيها نگره کين بنا دارايوار ايد
. ده استيآن بخش  به خاصي تمام از چوب و آهن ساخته شده که عظمتيباگيز با

 آن يگنبدها  وها طاق شي، نقش و نگار پيتراش ، سنگيکار ، کندهيصنعت بلند معمار
در آن  هکتار بوده، ١٠ن قلعه يمجموعة مساحت ا. سازد يننده را مفتون ميک بي هر

 واني، مثمن برق، دمحلّ ، خاصمحلّ عام، رنگ وانيمثال د  بهبا،ين ساختمان زيچند
شکل   به تماميمهارت و هنرمند ن وجود دارند که باي مرمريها  از سنگ…خان و

ان يم اند که انسان در  ساخته شدهيبناها طور. اند ن شدهيي و تزيکار با کندهيز يها گل
  .برد يکند و لذّت م ي را مشاهده مي شهر دهليها منظرهن يدورتر آن

باعث تذکّر است که اکبر . اکبر ساخته شده است يقلعة سرخ در دورة حکمران
زش ي آمي فارسياصول معمار  را بايهند يها اصول اعمار عبادتگاه) م ١٥٥٦-١٦٠٥(

ن ي اي که معماريتين خصوصيتر مهم.  هندوستان ابتدا گذاشتيدورة نو معمار  بهداده،
شمار  ي بههند و مسلمان  صنعتي هنريافتن عناصر اجزايزش يعهد اکتساب نمود، آم

 هنوز از زمان يچند اگر.  استيگونه معمار ني نمونة روشن ايقلعة سرخ دهل. رود يم
 ية اصول هنديتجز نين سرزمي ايمعمار) ١٢عصر ( در هند ياستقرار حکومت اسالم

 هند يدوطرفة معمار راتي داده بود، محض در زمان اکبر تأثيا را در خود جيو مسلمان
جة يکه در نت قانه انجام گرفتثمر و موفّ  بايحد  بهها  آنيشو  و همراهيو مسلمان

 يها روش ختنيهم آم ي بهعني مختلف، يها  تمدن ساختمان خلقيب دستاوردهايترک



  سرزمين آرزوها سفر به  ٤١٩

  

» مغول يمعمار«نام  خ بايروجود آمد که در تا ي بهي اصول تماماً نوي و هنديرانيا
  .شهرت دارد

وان خاص داخل قلعه يوان ارم و دي ديداخل قصرها ينقل راهبلد بناها  بهبنا
 ها ضمن فروزان شدن چراغ. ديگرد يفروزان م شمار ي بيها  کرده شده، چراغيبند نهييآ

 يليآمده، منظرة داخل قصر را خ جلوه  به رنگارنگ سقف و شفت تاالرهايها سنگ
وان خاص داخل قلعه يارم و د واني ديبا سپارش شاهجهان قصرها. ديگردان يربا مدل
  .اند شده نّت دادهيروزه از نو زياقوت و فيمرمر و  با

  .دنديبخش ي مانها حسن دوچند فواره  نزد کوشک و قصرها رايها باغ
است ) ه مسجدعجم( مسجد جامع يمقدس شهر دهل  ويخي تاريها يگر جاياز د

 ک قلعةي نزدي مسجد جامع در بلندينما. است ان هنديموريجاماندة دورة ت  به آثارکه از
وارها، ي، ديکار طرز کنده. اعمار شده است جهانمسجد در عهد شاه. سرخ قرار دارد

آور  ب تعجها طاق شي مسجد، در و پيگنبدها ها، ها، مناره بهي، کتها يکار ي، کاشها ستون
  .تواند ي داده ميجا کننده را زار عبادت ه٢٠ک وقت يمسجد در . است

کند،  يخود جلب م  بهن عماراتيننده را در همة ايب ش از همه نظري که بيزيچ
 نقش و نگار )ص(امبري پيها  و ناميث نبوي، احاديقرآن اتيآ  است که باييها بهيوجود کت

 يها  سرودهها ن ساختماني ايها در سرستون ن است کهينکتة جالب ا. شده است
زبان هندوستان دورة  يفارس  گرفته تا شاعرانيات حافظ و سعدي از غزليفارس

ن بناها همچون کتاب تازه يا واريا در و ديگو. رسد يمشاهده م  بهکثرت  بهان هنديموريت
 پند ين فارسيريزنند و با زبان ش يم  و محبتيمهمانان لبخند دوست  بهبا و رسايان زيب با

 شده بود ياکچنان حکّ  آنيها بهيکت با بري با خط زيشعار فارسا. آموزند يو حکمت م
 نين سرزمي در اي فارسادبيات م که نفوذ زبان ويکرد يدن آن احساس مي دباکه ما 

گر، ي دياز سو. خ داشتيتار ي امروز هم محفوظ است که در درازايا همان مثابه به
 ي زبان فارسيشکوهمند  بهگري در سراسر هند بار دي فارسادبياتجلوة سخن بزرگان 

  .کند ين زبان اشارت ميو ارج و احترام مردمان آن نسبت ا
ک يم، در ي بودين مملکت افسانويآباد ا در وسعت  که ماي روز٤٠هرچند فاصلة 

بار پر از   با کولهيم، وليسربرد  به آن رايکوتاه ا در فرصتي شد و ما گويمژه زدن ط



  ٤٢٠  قند پارسي

  

ش را از شناخت يشه و معرفت خوياند نة يو خز ميشتن و گوارا برگي رنگيها خاطره
ض صحبت فاضالن و يمخصوصاً، ف. ميديگردان ين غنين سرزميراث غنامند ايآثار و م

ر ين تصويتر ني در ذهن ما رنگينام پژوهان دانشمندان و ادب ـار ين ديختگان ايفره
 يگر، از تماشايبار د. نمود  را ثبتيي سبز و طاليها شناخت علم و عرفان و خاطره

 يسرتاسر شهرها  وي و غني بايراث فرهنگي مين هندوستان دارايآفر معرفت
بزرگان  يها نامه پور و سکندره حکمت محبت يگره، جآ و يشکوهمند آن، چون دهل

اند،   سرودهي و خوبيباين مسکن اخالص و مظهر زياد اي  به را کهيسخن فارس
 يمهربان م که بايدانست يان خود را سعادتمند من بزرگي شناخته، در قطار ايستگيشا با

شهر   بهدر بازگشت. ميديور گرد ن بهرهين سرزميبار ا ضيدار فيخداوند از چشمة د
 يها م، مصرعين بودين سرزمي شناخت اي گوارايها م غرق خاطره هکه هنوز دوشنبه

  :ديچرخ يما م ن شاعر در ذهنيريز
 نم مقابل رايب ينم راه آرم،  بهکه رو هم گر ارمدر قفا د انسان چشم حسرت ز شوق هند ز

  


