
  تاج محل به روضة ممتازالزماني معروف  ١٣٥

  تاج محل به روضة ممتازالزماني معروف
  شود كه در حال حاضر يكي از عجايب جهان محسوب مي

چنين قيد  ٢»فرهنگ معين« و همچنين در ١»نامة دهخدا لغت«اين بناي تاريخي در  دربارة
  :گرديده است

هنگام وضع   به شاهجهان بيادگار زن خويش ملكة نور جهان يا نور محل كه”
  .…“دحمل درگذشت، بنا كر

الدين تهراني پس از كشته شدن  امر واقعي اين است كه مهرالنسا دختر غياث
در حبالة نكاح نورالدين جهانگير . م ۱۶۱۰/ق ۱۰۱۹سال  به ٣شوهرش شير افكن خان

وي همسر دومين . يافت نور جهانو بعداً  نور محلآمد كه از وي اول لقب  ٤شاه
بود كه پس از جلوس بر تخت سلطنت  ٥خرم جهانگير شاه و مادر ناتني شاهزاده سلطان

  .اختيار نمود.] م۱۶۵۱./ق۱۰۶۸م ـ ۱۶۲۸./ق۱۰۳۷[ لقب شاهجهان
 .عنوان همسر گرفت اشارة پدرش سه زن را به سلطان خرم در دوران شاهزادگي به

ميان آنها اولين همين ممتازالزماني بود كه نام اصليش ارجمند بانو و دختر ميرزا 
] نخست وزير[فرزند دستور اعظم ] برادر نورجهان[آصف خان  ب بهابوالحسن ملّق

اعتمادالدوله بود و لذا مهرالنسا همسر جهانگير، عمة ارجمند  ميرزا غياث بيگ ملّقب به
مراسم نامزدي وي روز پنجشنبه شانزدهم فروردين ماه مطابق با هفتم ماه . بانو است

                                                   
 .شمسي ۱۳۳۵چاپ آذرماه سال  ،چپ بهستون سوم از دست راست  ۹۹صفحه  ۱۶جلد   .١

 .چپ  بهستوم دوم از راست  ۳۶۹صفحه ] اعالم[جلد پنجم   .٢

 .م ۱۶۰۷/ق ۱۰۱۵سال   .٣

 .م١٦٢٧/ق١٠٣٧-م١٦٠٥/ق ١٠١٤  .٤

 .م۱۵۹۳/ق ۱۰۰۰سال  به متولد  .٥



  ١٣٦  قند پارسي

كه سنش چهارده سال و چهار ماه و حجه سال هزار و پانزده هجري قمري وقتي  ذي
بيست روز قمري بود با سلطان خرم كه در آن وقت سنش شانزده سال بود، انجام يافت 
و بعد از پنج سال و يك ماه و پنج روز وقتي كه سن شاهزاده خرم بيست سال و يك 

و سن ] بيست سال يازده ماه و بيست و يك روز قمري[ماه و هشت روز شمسي 
نوزده سال و هفت ماه و بيست و [ نو نوزده سال و بيست و يك روز شمسيارجمند با

  .بود مراسم زناشويي طبق شريعت غرا دين مبين اسالم انعقاد يافت] پنج روز قمري
يكي از آنها صبية . شاهزاده خرم غير از ممتازالزماني دو همسر ديگر هم داشت

در ماه رجب مطابق هفدهم ماه مراسم زناشويي با وي . فر حسين صفوي بودمظ دختر
از وي دختري . وقتي كه شاهزادة نامبرده بيست ساله بود انجام يافت ۱۰۱۹آبان سال

نام پر هنر بانو متولد شد كه در سن و سال از همه فرزنداني كه از بطن ارجمند بانو   به
  .كرد تر بود و تا دم واپسين شاهجهان خدمتگزاري پدرش مي دنيا آمدند بزرگ  به

هجري  ۱۰۲۶دومين همسرش دختر شاهنواز خان بود كه در ماه رمضان سال 
ن اولين اش هما قمري مراسم ازدواج با وي برپا گرديد ولي با وجود اين همه سوگلي

  .همسرش بود
تخت  علّت اينكه پدرش آصف خان در رساندن شاهزاده خرم به  اين هم شايد به

الفت و   به مورد محبت دخترش نسبت در اين العاده مهمي ايفا كرد و سلطنت نقش فوق
خواهرش نور جهان در آصف خان برتري گرفت و يا اينكه از بطن همين  عالقمندي به 

  .د شد كه برايش بسيار آرزومند بودهمسر وليعهدش شاهزاده داراشكوه متولّ
هر خانمي ولو همسر  وركانيان بابري هند از پيشينيان رسم چنان بود كه بهگميان 

ها  ها و شاهزاده خانم سراي خالفت يا پرستار شاهزاده پادشاه، بيگم و بانوي حرم
طبق اين اصل ارجمند بانو پس از ازدواج با  .١بخشيدند هاي خاص اختصاص مي خطاب 

  .يافت ٢سلطان خرم لقب ممتازالزماني و ممتاز محل

                                                   
 .۹ص ، ميالدي۱۹۷۶جلد اول، مجلس ترقي ادب الهور سال  ،نامه شاهجهان  م بهعمل صالح الموسو  .١

 .رود كار مي بهمعني كاخ  بهدر هند واژه محل   .٢



  تاج محل به روضة ممتازالزماني معروف  ١٣٧

پسر و سه دختر  از بطن ممتازالزماني چهارده فرزند متولد شدندكه ميان آنها چهار
شنبه تا نيمه شب چهارشنبه هفدهم  زنده ماندند و وقت آخرين وضع حمل از روز سه

القعده سنه هزار و چهل هجري قمري مطابق بيست و ششم خرداد زحمت درد  ذي
رحلتش  كشيد و پس از تولد دخترش چنان حالش تغيير يافت كه منجر به زايمان مي

  :نويسد مي عمل صالح چنينآن سانحه صاحب  دربارة. گرديد
شنبه تا نيمة شب چهارشنبه  نزديك شدن وقت وضع حمل از روز سه… ”

مجرد تولد صبيه بر آن بانوي خجسته سرشت تغير يافته  عسر والدت كشيده به
ميان آمده  مرتبة كمال استيال يافت و رفته رفته آثار رحلت به  ضعف به

آرا  جهان[جهانيان پناه بيگم صاحب وساطت بادشاهزادة جهان و   الحال به في
مجرد استماع اين خبر  آنحضرت به. حضرت نمود در خواه تشريف اعلي] بيگم

بالين همدم و  كمال اضطراب و بيتابي به  اختيار از جا درآمده به ماللت اثر بي
همراز ديرينة خود رسيده از ديدار آخرين و مالقات واپسين ذخيرة مدت 

ملكة واال نژاد با دلي درد آگين و خاطر حسرت گزين دوري اندوخته و آن 
جا آورده تا دم آخر در خواه مهرباني و   بهگريان گريان مراسم وصيت و وداع 

هر [ها و مراعات جانب والدين خود نمود و سه گهري  عنايت در حق شاهزاده
گوش   بهاز شب مذكور مانده دعوت داعي ارجعي ] دقيقه ۲۴گهري برابر 

  .١“رحمت حق پيوست  به رضا نيوشيدهتسليم و 
  :بدل خان تاريخ رحلتش را چنين يافت بي

  ٢]قمري ۱۰۴۰[جاي ممتاز محل جنّت باد 
آيد كه  بايد اين نكته را اضافه نمود كه از قول صاحب عمل صالح بر نمي اينجادر 

 دانست وي قبالً شوهرش گفته باشد، زيرا مي  بهاي چيزي  وي دربارة گرفتن همسر تازه
چنانكه از نوشتة . همچنين براي ساختن بنايي روي قبرش دستوري نداد. دو هوو داشت

وي از شوهرش درخواست كه : ...آيد كه اصل عبارت اين است نامة دهخدا برمي لغت

                                                   
 .۳۷۲ ص ،جلد اول ،نامه شاهجهان  عمل صالح الموسوم به  .١

 .۳۷۵همان، ص   .٢



  ١٣٨  قند پارسي

اين  ١…اي بسازد كه بدان نام وي جاويد بماند پس از وي زني نگيرد و براي او مقبره
ه راهنماي گردشگران آرامگاه تاج محل ناميده است ك همه ساخته و پرداختة كساني

  .كنند نوع سخنان مزخرف گمراه مي شوند و جهانگردان خارجي را با اين مي
مرگ ممتاز محل در جنوب هند نزديك شهر برهانپور در جايي روي داد كه 

زبان مردم   به] Jamod[ صورت جامود  بهناميده شد و پس از مرور زمان » جاي موت«به
  .ايج گرديدآن محل ر

پس از گذشت شش ماه از اين سانحه شاهجهان، شاه شجاع دومين پسرش را براي 
وركانيان بابري هند بود، گاكبرآباد كه در آن زمان پايتخت دولت   بهانتقال جنازة وي 

اسم جمنا   بهكه در حال حاضر ] Jon[ مامور ساخت و در آن شهر كنار رود جون
راجه مان سنگ بود و  بهخاك سپردند كه متعلق   بهمعروف است در صحن كاخي موقتاً 

سنگ گذاشته شد و در همان  اش راجه جي در عوض آن كاخي بهتر در اختيار نبيره
اسم   بهمحل بناي آرامگاه ممتازالزماني و ممتاز محل را نهادند كه پس از مرور زمان 

محمد صالح كنبو صاحب  اش و خاص گرديد كه دربارهزبان زد عام » تاج محل«
  :نويسد مي نامه چنين شاهجهان
آنگاه در آن سرزمين فيض آيين آسمان اساس روضة عالي بنيان كه ”…

متانت رفعت و علو قدر و عظمت شأن آبروي عالم خاك است سراسر از   به
تيب الواح سنگ مرمر طرح انداخته بر دورش باغي دلنشين فردوس نشان تر

دادند و بر يك جانبش مسجدي رفيع بنياد و جانب ديگر قرينة آن مهمانخانة 
اش چندين  ها و ايوانهاي دلگشا و پيش دروازه عالي فضا و اطرافش حجره

فسحت ساحت و  بهنوآيين و سراهاي فرح افزا كه ] ميدان Chok[ چوك
دت بيست ندرت هيئت بر روي زمين مثل و قرين ندارد، بنياد پذيرفته در م

است هشتمين و كالهش  اي سال تمام آن عمارت كه بنيادش زمين را طبقه
روپيه ] ر صد هزاربيك لك برا[ صرف پنجاه لك  بهآسمان را طارم دهمين 

                                                   
 .چپ  به ستون سوم از دست راست ۹۹صفحه  ،نامه لغت  .١



  تاج محل به روضة ممتازالزماني معروف  ١٣٩

نهايت بلندي قدر و منزلت و ارجمندي زيب و زينت آبروي  بهاتمام رسيده   به
  .١“كهن طارم چرخ كبود گرديد

قعده سال هزار و پنجاه و دوم هجري موافق سوم  ة ذيروز پنجشنبه غر«شاهجهان 
خيريت و مباركي   بهجشن شمسي آغاز سال پنجاه و دوم  ٢بهمن ماه مراسم انجمن وزن

ة منورة آن ضحضرت ممتازالزماني در رو ٤هفدهم عرس«تاريخ   به و ٣»شروع شده
و صلحا  حضور فضال بهفرخنده محفلي  درينوال صورت اتمام يافته قدسيه صفات كه
دولت نيز آن انجمن را از نور حضور متبرك  بهبندگان حضرت خود . آرايش پذير شد

دعا و فاتحه مادة ترويح روح آن عصمت نقاب در رياض جمان آماده  ساختند و به
  .٥نمودند

قمري دچار مرض حبس بول  ۱۰۶۷الحجه سال  تاريخ هفتم ذي  بهشاهجهان 
نهم و افاقه يافت، جشن تولد آغاز سال شصت اي  چون در مرض تا اندازه. گرديد

برگزار  ۱۰۶۸االول مطابق دهم بهمن ماه سال  روز دوشنبه بيست و چهارم ربيع  به
علّت واقع شدن هرج و مرج در امور دولتي و افتادن هر چهار   بهگرديد ولي پس از آن 

 زيب ورنگاگرفتن تخت سلطنت و چيرگي يافتن شاهزاده  جان يكديگر براي  بهپسرش 
بر همه و زنداني كردن پدرش در قلعة اكبرآباد، شاهجهان تا دم مرگ در حالت اسيري 

 سر برد و شب دوشنبه بيست و ششم ماه رجب سال هزار هفتاد و شش قمري  به
جان آفرين سپرد و در همان روضه پهلوي قبر   بهسن هفتاد و شش سالگي جان   به

                                                   
 .۳۷۶ص  ،جلد اول ،نامه شاهجهان  عمل صالح الموسوم به  .١

مناسبت روز تولد پسر طبق سال   بهاين كشور  وركانيان بابري هند در پيروي سنّت فرمانروايانگ  .٢
 گرفتند و براي كسي كه جشن گرفته مي شد وي را در يك قمري جشن مي شمسي و همچنين سال

كردند و  ت گذاشته برابر وي وزن ميو فلزات ديگر و حبوبا هكفّة ترازو نشانده در ديگري طال و نقر
كردند و برابر بهاي فلزات پول نقد در  نوايان پخش مي غير از فلزات تمام اجناس ديگر را ميان بي

 .شد اختيارشان گذاشته مي

 .۳۱۵ص  ،۲ ج ،عمل صالح  .٣

ال نمايد عقيدتمندانش هر س در هند رسم چنان است روزي كه يكي از روحانيان مسلمان رحلت مي  .٤
 .مناسبت روز رحلتش مراسمي برپا مي كنند به

 .۳۱۵ص  ،۲ ج ،عمل صالح  .٥



  ١٤٠  قند پارسي

  .ون گرديدهمسرش مدف
خاك دگر برده در آنجا كاشته شود اگر   بهاي كه از خاكي  هستههر بذري، تخمي و 

. اش از حالت اصليش مختلف و جداگانه است ريشه گرفت و رشد كرد ميوه و ثمره
طبق اين اصل معماران چابكدست و طراحان دقيق نظر از آرامگاه الجايتو واقع در 

منطقة   بهسيري آن منطقه  اش را از خاك سرد سلطانيه مايه و توشه و الهام گرفته نقشه
انتقال دادند و شرايط جوي را در نظر ] گرة فعليآشهر [گرم مرطوب شهر اكبرآباد 

گرفته در طرح آن تغييري نمودند و در نتيجه دختر از مادرش زيباتر درآمد يعني تاج 
  .مراتب زيباتر از گنبد سلطانيه گرديد  بهمحل 

ها و عاطفت و عالقمندي برخي  عالقگي و كم لطفي انگليسي صرف نظر از بي
زبان  بهها  ها كتاب آن مقاالت و رساله دربارة تاكنوناست كه  ديگر از آنها موضوعي

منصة  بهكتابي كه  تاكنوناست، در ميان آنها  هاي اروپايي نوشته شده فارسي و زبان
ه كخشهود رسيده اثر پص هنر دانشمند محقق اطريشي و متخصّ ١رارزش خانم عب

زبان انگليسي نوشته كه از همه  به ٢محلتاج مي است و اين كتاب تحت عنوان اسال
  . باشد مي هاي رنگي جهت كتابي كامل، مفصّل و داراي عكس

پس از استقالل هند اين بناي تاريخي توجه جهانگردان خارجي را بيش از پيش 
رجي براي ترين منابع ارز خا طرف خود جلب نموده و در حال حاضر يكي از غني  به

  .شود دولت هند محسوب مي
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