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  رانيچهل و هفت روز در ا
  ) ميالدي۱۹۷۸ اوت ۲۹ ژوييه تا ۱۴از (

  ∗محمد عابد حسين

 يا نامه» رانياد فرهنگ ايبن«ل نشده بودم که از طرف يتحصال سانس فارغيهنوز از دورة ل
  :آمد که

  .“ميگو يک ميران تبريد اي بازديانتخاب شما را برا”
نه آن وقت بنده . ان استيرون از بيد که بيبخش يخوشحالنامه مرا  کين تبريا چقدر

 ي خداياري  بهيول. ا بودياسباب مسافرت مهچ گونه ي داشتم و نه ه(Passport)تذکره 
ا شد و من ي مهءاي اشةل هميبزرگوارم در مدت قل  مادر و پدر و برادريمتعال و در رهبر

.  دوستان اقامت کردممان باي جعفر سلةجا در مسافرخان آن. دمي رسيبمبئ  بهاز راه کلکتّه
 شرکت يان از سراسر هند برايها و آقا  خانم، و پنج دانشجويجا معلوم شد که س نيا

از طرف ت ي سفر و بلديادرو. اند ب شدهانتخا ين دورة بازآموزيکردن در ا
 ۱۹۷۸ه يئ روز چهارم ژو.دبو ما آماده ي برايران در بمبئي اي شاهنشاهيسرکنسولگر

م شب از فرودگاه ي در ساعت نه و ني و پنج دوست هندي بود که ما سيالديم
» هما« با (Shanta Cruze International Airport Bomboy) شانتاکروز يالملل نيب
 ي برايالملل ني در فرودگاه ب)پاکستان (يدر کراچ. ميپرواز کرد) راني اي ملّييمايهواپ(
جا پرواز کرده در  نآ م و سپس ازي توقّف کرد(Transite)ت يک ساعت در ترانزي

چون از . ميدشد ار مهرآباد در تهران ويالملل نيفرودگاه ب  بهم شبيساعت دو و ن
ران با اتوبوس در انتظار ياد فرهنگ اين بنيمسئول ر مقدمي خيم برايرون آمديفرودگاه ب

                                                   
  . بيهار,ادانشيار بخش فارسي دانشگاه پتن  ∗
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 زابتيابان الي که در خي دخترايخوابگاه کو  بهماًين ما مستقين مسئولي ايرهبر  به.بودند
  .مي اقامت کرد،واقع بود

ن علم و ادب يما در سرزمحضور ن ي روز نخستيالدي م۱۹۷۸ه يئ ژو۱۵روز شنبه 
  گرفتم که درميتصم متعال مشغول بودم و يم قلب در تشکّر خدايمن از صم. ران بوديا
را  يزبان محاوره و زبان تکلّم فارسرم و يبهره بگز ين مدت اقامت از علم و دانش نيا

 ما يبرارا  ين دورة بازآموزيد و ارک يق مي تشواريبسران ما را ي دولت ا.نمکامل ک
  .مي حاصل کنتجربه ين فارسيري و شي که ما در تکلّم زبان غنکرد يبرگزار م

بها  شي نوادرات بين موزه دارايا. ميرفت) در تهران (يد از موزه پهلوي بازديامروز برا
 تخت يابي که در دستيادگارينجا يا.  استيخي تاريها  و عکسيز شاهيو دستاو
ا که از طرف فرمانروان يرات و هداووان خاص و نذيا. مي تماشا کرد، بوديشاهنشاه

ز ي ن.مي کردرا تماشام شده بود يتقدران يشاه ا  بهگري دي و کشورهاايتانيدولت هند و بر
  . بوديدنيم که واقعاً نادر و ديدي را ديهنر يها  و نمونهيخي تار ها و نقوش عکس

 بايز يه دانشگاه فرهنگ و هنرهاکشنبه در ساعت نُيه روز يئخ شانزدهم ژويدر تار
ه يئدهم ماه ژوزخ شانزدهم تا نوياز تار. ب داده بودنديها ترت  ما کالسينجا برايا. ميرفت

 يم و از محضر آقايم روزانه ما کالس داشتين بود که از ساعت نه تا دوازده و نيبرنامه ا
 يليسنده معاصر خي استاد برجسته و نوياقيرسيان و دکتر محمد دبيرا پورنامديقر تتدک

 يخي تاريجاهاد از ي بازديگر هر روز بعد از ظهر براي دةميو در ن. مياستفاده کرد
 هنرنجا يا. ميران رفتيد موزة فرش اي بازديه امروز در ساعت چهار براکچنان. ميرفت يم

 و ي نقش و نگار در فني ونوآورم که چقدر ابتکاريدي و سنگفرش را دين بافيقال
  .اند دا کردهيک پيموزائ

امروز قرار . ميها استفاده کرد ه معموالً از کالسيئخ هفدهم ژويروز دوشنبه در تار
 ي سفارت هند در تهران بعد از ظهر براانندم از کاريکي ي عثمانيا.ي ايبود که آقا

مسافرت و   به در ساعت چهار آمدند و راجعيمان عثيآقا. اورنديف بي تشريپرس احوال
 ييرايجا هم اهتمام پذ آن.  رستوران دختران با ما صحبت کردنديران در کوياوضاع ا

 ي آن براپس از.  فرمودندييهنماان مسافرت را ريت ايو موفق.  لطف فرمودنديليخ. بود
. د بوديم و جديدر از قد جواهرات ناين موزه دارايا. ميران رفتي موزة جواهرات اديزدبا
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امروز از طرف شاه ايران 
ست که در تنظيم اعالم شده ا

وقت ايراني مقدار يک ساعت 
لذا . عقب برگردد ها به ساعت

هاي  هاي ساعت تمام ايراني
دستور شاه يک  خودشان را به

 .عقب بردند ساعت به

.  بوديواقعاً اسم با مسم. نام موزه نادران موسوم بود  بهم کهيديگر هم ديک موزه دي
  .شود ي مينجا نگهدارياب و نادر روزگار اي کميزهايچ

 يم بعد از ظهر برايدر ساعت چهار و ن. شنبه بود  روز سه،هيئجدهم ژويخ هيتار
ار ج شاه قايارذش که در وقت تاجگتخت و سالن منقّنجا يا. ميد کاخ گلستان رفتيبازد

کاخ . شود ي مي نگهدار،بنا کرده بودند
 و ي هرگونه نمونة نقّاشيگلستان دارا

  . استيکاريکاش
خ نوزدهم يچهارشنبه در تارروز 

م و يمه اول روز درس خوانديه در نيئژو
د ي بازديدر ساعت چهار بعد از ظهر برا

 در تهران راني معاصر ايموزة هنرها
 که از نام ظاهر است يهمان طور. ميرفت

 معاصر ي جالب توجه از هنرهايها نمونه
م يبعداَ در شش و ن. نجا مضبوط بوديا
ند يآ ين پارک مي ااحان دريس.  بودهيبا در منظرين پارک زيا. مي را تماشا کرد فرحپارک 

  .ميه بازآمدخوابگا  بهدر ساعت نه شام خورده. برند يملذّت احت ي سازو 
 گردش در بازار بزرگ يه بعد از ظهر برايئستم ژويخ بيدر روز پنجشبه در تار

  مسافرتينده برايرا که روز آي ز،ک برنامه مشخّص نبوديچ يامروز ه. ميتهران رفت
 در يم و شام خورده بزودي مسافرت سامان درست کرديما برا. بودشده ن ييرامسر تع به

  .ميخواب رفت

  اردوگاِه رامسرد از يبازد
 رامسر يم با اتوبوس براي پنج و نساعته روز جمعه صبح زود يئ ژو۲۱خيدر تار

و ل و رودبار يمنجن و ي مانند قزويخي تاري از شهرهاياريبسدر راه . ميرهسپار شد
ن يمسئول. ميدي رامسر رسيتياردوگاه ترب  به،در ساعت دو. ميعبور کرد را …رشت و

 باال ه طبقدر تختمن .  اقامت دادندآن ما راد و در باشگاه نگفتر مقدم يگاه خ تيترب
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ک جانب کوه است و ي. هوا استث آب و ي خوب از حي جا،رامسر.  گرفتميجا
 ين منطقه برايا.  شهرت دارد خزرياينام در  به مازندران است کهيايگر دريجانب د

مناطق دور و ان از يها و دانشجو بچه.  مخصوص استي تابستانياحت در روزهايس
 ي خوشگوار و اوضاع فرهنگيو از هوا. آورند يف مينجا تشريدراز در فصل تابستان ا

گون  گونايها گاه کالس تين تربيمسئول. برند ي لذّت ميلين مقام خي ايتيو ترب
 آموزش يها ل و ذوق در کالسيهرکس آزادانه حسب تما. اند ب دادهيرا ترت يآموزش

  .کند يشرکت م
. ست و دوم در ساعت هفت صبح مراسم پرچم را انجام دادنديخ بي تارروز شنبه در

مناسبت  به.  شدندباهم افراشتهران ي پرچم هند و ايم مهمان هنديم و تکريامروز در تعظ
 را ادامه يم ساعت ورزش بدنيان تا حد نيآموزان و دانشجو جا دانش اردوگاه همان

 در رامسر ما تا هفت روز .مي شرکت کردها م و در کالسيسپس ما صبحانه خورد. دادند
ن مدت ي ادر.  پربار بودي ما نوآموزان فارسي خوشگوار براين جايا. مياقامت کرد

د بازار و شهر رامسر ي بازديک روز برايالبتّه . کسان بوديبرنامه اقامت هر روز 
 ين جوري که امعلوم شد. ميدي را اولين بار دي اتوبوسةجا کتابخانه آن. مياتوبوس رفت با

. کنند ي از آن استفاده م روستاماند و اهل يهات مدام در گردش ميکتابخانه در شهر و د
آب موج . ستادمي آب ادرونا من يدر کنار در. مي خزر رفتياير دري سيک روز براي
 بر سطح آب يق موتوريقادم که بر ي را ديبرخ. کردند يدم که شنا ميمردمان را د. زد يم

  . بوديدنيآن تماشا د. اند وان و دوانبدون خطر ر
ها  يراني ا،ب دادندي ترتيروش هند  بهيک برنامه فرهنگي يک شب دوستان هندي

جا  زان بود من آني عکس شاه آوآندم که اندرون يک مسجد را ديجا  آن. لذّت بردند
و بعد از .  لطف فرمودنديليخ. يرجاني سيريد بشي مجيآقا. دا کردميک دوست پي

 است که از آن جناب يدي اآلن مدت مديم ولي بودههند ما با هم در مکاتب  بهعتمراج
ن برنامة هفت روزه که در اردوگاه رامسر ي ا.نيآم. دکن محافظت  رايو اخد. خبر ندارم

ان و دانش آموزان مناطق ياز ارتباط دانشجو. بود بخش جهي ما پر بار و نتيبود برا
 ين براي روز آخر،روز چهارشنبه. ميران آشنا شدي ايمحلّ يها شي گوباران ما يمختلف ا

  .ما در رامسر بود
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ادامه شب وقت ر ي تا ديبرنامه آهنگ هند. مير با دوستان در گپ بوديدر شب تا د
. همه شرکت کنندگان خوشحال بودند. چ گونه بار خاطر نبودير هيخأن تي ايول. داشت
م که ين تصميا  بهم ويگرفت هم را ينشانگر يدکيد ما از ياتمام رس  به که برنامهيهنگام

  .ميکرد يگر خداحافظيکدي با م بوديشاءاهللا در مکاتبت خواه نده انيآ
 يصبح در ساعت هشت از رامسر برا. ست و هفتم روز پنجشنبه بوديخ بيدر تار
ها از کنار  ن کوهيش گرفت که در بيراننده اتوبوس همان راه را پ. ميدشل يمشهد گس

در . ميک هتل صبحانه خوردينجا در يا. ستادياتوبوس در نوشهر ا. گذرد يخزر م يايدر
م و بعداً ينجا نهار خورده استراحت کرديا. ميدي رسدشهر بجنور  بهميک و نيساعت 

م شام يو در ساعت ده و ن. دميت بر لذّييماي از لطف کوه پيم و قدري کوه رفتيباال
 سه در شهر مقدس مشهد در محوطة دانشگاه در ساعت. مينجا روانه شديخورده از ا

  .ميخواب رفت ي بهبزودم لذا يما خسته شده بود. مي آمديفردوس

  د از مشهد مقدسيبازد
 بعد از جمعه در ساعت يالدي م۱۹۷۸ه يئست و هشتم ژويخ بيامروز جمعه بود و تار

 يخيتمان تارک ساخين روضه يا. ميه السالم رفتيارت آرامگاه امام رضا علي زيشش برا
 ي در قرن دوم هجرعپس از شهادت امام رضا. م مشهد اصالً روستا بوديدر قد. است

 عمده و پرارزش هنر يها  از نمونهيکيمقبره . دا کرديپر ييمشهد مقدس تغ  بهنامش
.  بوديين ساختمان طالي ايها تمام برج. شود يران محسوب مي در اي اسالميمعمار

 و آثار ي خطّيها  نسخهي بود که دارايا ک کتابخانهينجا يا. بودن يز زريدروازة حرم ن
ن علّت يم بديم بودي مقي دانشگاه فردوسيسرا چونکه ما در مهمان. باشد ي ميخيتار

. ها منقّش بود واري بر دي و اشعار نغز فارسيات قرآنيآ. تر بود ن روضه راحتيارت ايز
  .غفار کردم متعال استينجا فاتحه خواندم و از خدايمن ا

دار شده نماز خواندم و قرآن يه صبح زود بيئست و نهم ژويخ بيروز شنبه در تار
 ياسمش آقا.  ما از تهران وارد شديد براي جداستادک ي  امروز.م را تالوت کردميکر
 يلي خي باستانيهنرها  بهشناس بود و کار و فرهنگ ک آدم تجربهي.  اکبر آرت بوديعل

. مي رفتيخيد مقامات تاري بازديم بعد از ظهر براينج و ندر ساعت پ. وقوف داشت
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مقبره .  از عارفان کامل بوديکياو . ميارت کردي را زيبادآخ مؤمن سرين مقبرة شينخست
.  فوت کردي هجر۹۰۴خ در يش. ستباي و زيدني ديليدان واقع است خيبر چهار راه م

خ تحفة ي شي از آثار علميکي. ن ساختمان را بنا کردي اي هجر۱۰۱۱ دوم در عباسشاه 
 از يکي يا محمد باقر مجلسملّ. ينوشتة دورة صفو. م در علم طب استيحک

ن پارک يا. ميامهر رفتيبعداً در پارک شاهنشاه آر. باشد يخ مي شانن شاگرديتر معروف
 محلّ. باشد ي هکتار م۷۲ و مساحت ي شمسيهجر ۱۳۴۳سن احداث .  بزرگ بوديليخ

  :د بوين جوريپارک ا
شهر مشهد: ي غربحد .د جالل: ي شرقحدبلوار سي طور هزار متر  بهين تهرانيالد .

متر۷۴۰طول   بهآباد ليبلوار وک: ي جنوبحد  .باشگاه برق نگر ابان جهانيخ: ي شمالحد 
  .طول هزار متر به

از آن جمله . شود ي مي نگهداريخي تارياه تي شخصيها ن پارک مجسمهي ادر
ار ذگ هي است که سردار و پاي هجر۲۶۵ ي متوفّيارث صفّيعقوب لي  مجسمةيکي

 يعبدالرزّاق طوسگر مجسمة ابومنصور يد.  مستقل پادشاهان پس از اسالم استةسلسل
ر ير نصيگر مجسمة امي ديکي.  استي شاهنامه ابومنصوري بود که باني هجر۲۵۰مقتول 

 يپرور دور سامان دشاه فرزانه و دانشدم که او پاي را د)   ه۲۳۱-۲۹۳ (يابن احمد سامان
ر جهان و مجسمة يلسوف شهيب و فيطب)    ه۲۷۰-۴۲۸(نا ي سيمجسمة بوعل. بوده است

ران و مجسمة ابوالقاسم يدان بزرگ ا ياضيعالم و ر)    ه۳۶۲-۴۴۰ (يرونيحان بيابور
اگرد گرد. جا مضبوط است ز همانيران ني اي ملّيحماسه سرا) ۳۲۹-۴۱۶/۴۱۱ (يفردوس

راسته يبا و پي زيها  هرگونه و درختيها ها هرچهار جانب فواره بود و گل ن مجسمهيا
  .ن پارک موجود بوديچنار و چتل در

  د از شهر طوسيبازد
د شهر طوس ي بازديه در ساعت پنج بعد از ظهر برايئ ژو۳۰خ يروز دوشنبه در تار

  :م که گفته بوديدي را ديآرامگاه فردوس. ميرفت
 يم زنده کردم بدين پارسـعج يج بردم درين سال س رنيبس
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 بر يبا مبني زيها  آرامگاه نقشيوارهايبر د. واقعاً او زنده کنندة عجم است
 نوشته ي دربارة فردوسيخي تارک عبارت مهمينجا يا. ش است شاهنامه منقّيها داستان

  :است
  “نام خداوند جان و خرد به”
 ي ملّيها نده داستاني و سرايندگان زبان فارسيون مکان فرخنده آرامگاه استاد گيا

ران و ي است که سخنان او زنده کننده کشور اي طوسيم ابوالقاسم فردوسيران حکيا
  .دان استين جاوين سرزميمزار او در دل مردم ا

 يخ بناي تاري قمري هجر۴۱۱خ وفات ي و تاري قمري هجر۳۲۹خ تولّد يتار
  .ي قمري هجر۴۵۳آرامگاه 

 شاهنامه را يها  گوناگون وجود دارد که داستانيها ن ساختمان نقشي اواريبر د
کمند گرفتن رستم رخش   به،ريال با شز جنگ ،مرغيال در پناه سزمانند . کند يم متجس

 ،دست رستم  بهکمند افتادن زن جادوگر  به، جنگ رستم با اژدها و کشته شدن اژدها،را
 ،ل مازندراني جنگ رستم با پ،زد شاه مازندرانن  به رفتن رستم،ديو سفيجنگ رستم با د

 ، آوردن رستم دو شاخ را از جنگل،اري شکست اسفنديمرغ براي رستم از سييجو چاره
 ،اک ستمکاره ضحي انقالب کاوه آهنگر بر عل، رستميروزيار و پيجنگ رستم با اسفند

در اندرون . نرايدربار شهنشاه ا  به آمدن پادشاه هندوستان،روان عادليدربار انوش
 در يي سنايين همايالد  جالليده از کالم استاد آقايبا و قشنگ قصي زيشعرها آرامگاه

.  استيپور منوچهر  شعبانيخط حجار, نيخط حسن زر به”ک تابلو نوشته است که ي
 ي هجر۱۳۸۸الحرام  محرم/ي شمس۱۳۴۷ن ماه يفرورد. ن استي کالم انخ نوشتيتار

  .“يقمر
نجا سنگ مقبرة آرامگاه امام يا. ميارت کردي را زيال خانقاه امام غزّنجاي عقب ايقدر

ن يا. است در شهر طوس يقبر اصل. ستين ني ايقبر اصل. اند  را نصب کردهيالغزّ
 يک آتشکده بود و گاهين يند که قبل از اسالم ايگو يم.  مخدوش بوديليساختمان خ

   ه۴۵۰زاد روز ”: ن نوشته بودي ايبر مقبرة فرض. قصر سلطنت مامون هم بوده است
ده بودند که آن گاه ياط کشيک حي حفاظت از حمله مغول يبرا. “ م۱۱۱۱/ خ۴۳۷

  .موجود بود
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  شابوريد از شهر نيبازد
. ميشابور حرکت کردي نيشنبه در ساعت هشت برا ه روز سهيئکم ژوي و يخ سيدر تار

 يزندگان. ها خام بودندواريم که کوچک کوچک بودند و ديدي دييها در راه ساختمان
در ساعت . گذشت يها م ن کوهياتوبوس در ب. داد ي را نشان مين منطقه خسته حاليا
. ميديام را ديم خيم ابوالفتح عمر بن ابراهيآرامگاه حک. ميديشابور رسين  بهميازده و ني

  : آرامگاه نوشته بوديباال
 که پس از هفتاد و چند يشابوريام نيم خيم ابوالفتح عمر بن ابراهيآرامگاه حک"

   .“وستي پيزديرحمت ا  به ق  ه۵۱۷ در سال يسال زندگان
 يق بر رويخط نستعل  بهامي خيها ي از رباعيبرخران ي اي انجمن آثار ملّةيتوص به

ک نقّاش برجسته و ياو . ميارت کرديالملک را ز پس از آن مقبرة کمال. وار نوشته بوديد
لوح بر .  شهرت حاصل کرديلي خيمان رضا شاه پهلودر ز. معروف زمانه بوده است

  :سنگي نوشته بود
آرامگاه شادروان محمد غفاري . ست خدا خواهد بود که پاينده و باقي آن”

درگذشت يکشنبه . ق  ه ۱۲۶۴المکرم  تولّد آخر ماه شوال. الملک کمال
  .“ شمسي۱۳۱۹ مرداد ماه ۲۷ مطابق   ه۱۳۵۹المرجب  رجب

ارت عارف کامل نيز نويسنده و سراينده معروف قرن هفتم خواجه بعداً براي زي
هر چهار جانب گلهاي گوناگون . آرامگاه بر جاي زيبا واقع است. الدين عطار رفتيم فريد

هرکس کفش خود را بيرون روضه . دانند اين مقام را مردمان محترم مي. وجود دارد
خواني  بنده اينجا فاتحه. ترم نديدمهيچ يک مزار را در ايران اين جوري مح. گذارد مي

  .باالي آرامگاه نوشته بود. کردم
  سراي فارسي فريدالدين عطّار آرامگاه عارف رباني سخن”

 نا اينک بقاـنا گشت از فـچون ف  ت ميان اينک فناـهرکه او را رف
   ه۶۱۸ صفر سال ۱۰ ةتاريخ شهادت سن. سال والدت پانصد و چهل قمري

  .“ق
ملحوظ خاطر يارينجا احترام بسين ايريزا. ن گسترده بوديک قاليرقد طه مدر محو 

  .دارند
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 تهران ي در ساعت شش صبح برايالدي م۱۹۷۸کم اوت يخ يشنبه در تار سه
 و بابل و يسار و گرگان و ، گوناگون مانند بجنورديشهرها. مياتوبوس حرکت کرد با

در آمل عصرانه  م ويحانه خورد در ساعت نه در بجنورد صب، شددهيدر ين مسي اآمل در
م يها واقع است شام خورد ن کوهي که در بيه کوچکيک ناحيازده شب در يو در ساعت 
 يلين مسافرت خيا. ميدي دختران در تهران رسيخوابگاه کو  بهک شبيو در ساعت 

  .  بوديطوالن
ن سفر ي که ايعلّت  بهميخ دوم اوت روز چهارشنبه ما کامالً در استراحت بوديدر تار

  . ما را خسته کرده بوديطوالن
 ما با اتوبوس يالدي م۱۹۷۸خ سوم اوت يدر ساعت شش روز پنجشنبه در تار

م يم و در ساعت سه و نيدر شهر قم ما صبحانه خورد. مياصفهان حرکت کرد يبرا
. مي آمد(.S.O.I.P) اصفهان يش آهنگيسازمان پ  به وميدياصفهان رس  بهاز ظهر بعد

س محترم آمدند ما در خوابگاه ين آن وقت موجود نبودند پس از آن که رئسازما سيرئ
 يعلّت خستگ  به شام رفتند منيهمه دوستان برا. ميم و استراحت کردي گرفتيجا
 خورده در يکم.  آوردند(Biscuit)ت يوسکي بيد محمد انصاري عيآقا. ار نتوانستميبس

  .خواب رفتم
د آثار ي بازديم براي در ساعت ده و ن.خ چهارم اوت روز جمعه بوديدر تار

 جهان يها دانين ميباترين و زيبزرگتردان ين ميا. مينقش جهان رفتدان ي در ميخيتار
طول پانصد و ده متر و عرض صد و . اند احان اشاره کردهيکه س چنان. بوده است

 ي چهار بناي طبقه فوقانيها دان و غرفهي اطراف ميبازارها. شصت و سه متر بود
 و در ،ع موجود استي وسينجا باغيا. سازد  يم مربوط مه  بهي از لحاظ معمارياصل

م و پرشکوه يادگار عظيعنوان   بهاصفهان) رانيا (يخي تاريها ن باغ ساختمانياطراف ا
  .شود يمطرح م

. آن شش تا طبقات دارد. ميد کردير را بازدي کبي صفوعباس شاه قصرنجا نخست يا
 ، پنجم خوابگاه،سرا  چهارم حرم،نينش  سوم شاه، دوم آبدارخانه،ياول گارد شاهنشاه

. رود يرون نمياند که آوازش ب ن طبقه ششم چنان ساختهيا. ک استي موزيششم برا
 در عمارت يابتدا. اند  ساختهي است و از گچبريمي قشنگ و قديليساختمان خ
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قاپو  ينام کاخ عال  بهن ساختمانيا.  واقع شدي هجر۱۰۳۸ و انتها در يهجر ۱۰۲۱
 عباسبعداً ما مسجد شاه . ن سخت توانا و مستحکم بودي چوبيها ستون. مشهور است

باشد و  ي روزگار مةب جهان و نادريا از عجيکيم که ير را تماشا کردي کبيصفو
جده سال بنا شد و پنجاه و ين مسجد در طول مدت هيند که ايگو يم. آفاق است شهرة

ن مسجد بذل همت ي اي چهار تا شاه در بنايعني.  صرف شديار کيشش سال در نقّاش
مان و چهارم شاه ي سوم شاه سل، دومعباس ه دوم شا، بزرگعباساول شاه . اند کرده

اط است و يشش هزار متر اندرون ح. ن دارديمربع زممتر جده هزار ين مسجد هيا. يصف
الصّلوة و السالم بر  هي علينبوث ي و احاديات قرآنيآ.  داردعمارتهزار متر دوازده 

 ي و اماميعباس رضا يخطّاطش استاد عل.  نوشته بوديخط ثلث در خوشخط  بهوارهايد
 و مهندس طراح و ي اکبر اصفهانيمعمارش استاد عل.  بوديزي تبريو عبدالباق

 عباس است که در زمان شاه (Tub)در مسجد تغار .  بودييخ بهايدان معروف ش ياضير
ن سنگ يند که اي گو، بوديک سنگيدر جانب جنوب . گ مرمر ساخته شداز سن

 ساخته يمان صفويک مدرسه است که در زمان شاه سلين جانب يهم. نما است ساعت
منارة . مان از سنگ خارا ساخته شديگر است که در زمان شاه سلي تغار ديکي. شد

است که آن را دوپوش ک گنبد يان مسجد يدر م. مسجد در ارتفاع چهل و دو متر است
ک بار ي ياند که اگر کس کار برده  بهيتاعنن صيدر وسط گنبد چن. نديگو يا دو جاله مي

منبر مسجد از سنگ مرمر است و چهارده . شود يصدا کند تا هفت بار آن صدا تکرار م
 دوم عباسگر بود که در زمان شاه يک مدرسه دي مسجد يدر جانب شمال. تا پله دارد

  .استبنا شده 
ساختمانش .  اصفهان بوديخي از آثار تاريکيدم که ياهللا را د خ لطفيبعداً مسجد ش

ه ساخته يگاه اختصاص در عهد صفو  عبادتين مسجد برايا. با بوديقشنگ و ز يليخ
 بود ين رهبر مذهبيتر ها که در آن روزگا بزرگ عهي شيت مذهبيل شخصيو در تجل. شد

. رود يشمار م  بهي خطّاطي عاليها  خطّ ثلث از نمونهها در بهي کت. شده استينامگذار
 .ز استي مميان آثار باستاني دارد که در ميجلوة خاصّ. فرد بود  به قشنگ منحصريگنبد

رحمت خدا محمد رضا بن   به محتاج،رير حقيعمل فق”:  بوده نوشتيبر لوح کوچک
  .“ ق  ه۱۰۲۸ن بنّاء اصفهان ياستاد حس
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ک ي مقدار يرانيم وقت ايران اعالم شده است که در تنظيامروز از طرف شاه ا
دستور   به خودشان رايها  ساعتيها يرانيلذا تمام ا. دبرگردعقب   بهها ساعتساعت 

  .بردندعقب   بهک ساعتيشاه 
  د از منار جنبانيبازد

 نوشته ي سنگيجا بر تابلو آن. ميد منار جنبان رفتي بازديخ پنجم اوت برايامروز در تار
عمو   به موسومين مکان زاهديدر)  م۱۴ (يمنار جنبان در آغاز قرن هشتم هجر”: دبو

سال   به قبر او که مورخي پس از مرگ بر رويزود  به،خاک سپرده شد  بهعبداهللا سقال
شمار   بهي کنوني بنايقت قسمت اصلي بنا نهادند که در حقيواني ق است بقعه و ا  ه۷۱۶

ن دو مناره يارتفاع ا. افتين يي رنگ مختصر تزي آبيها يکاشد و با ي افزوده گرد،رود يم
 متر و ۹فاصلة دو مناره از پشت بام .  متر استميهفده و نن بقعه حدود ياز سطح زم

 ساخته شده است که بر يها طور ن منارهيا. رسد ي متر مميچهار و ن۴   بهزيک نيط يمح
ن ين امر نسبت شهرت ايو هم. ديآ يجنبش در م  بهزي نيگري د،يکياثر حرکت 

  .“ده استيگردبنا
ن آتشکده مانند غار ي ايبنا. مي رفتيا د آتشکدهي بازديک برايپس از آن در ساعت 

ن يا. اند  محکم ساختهيها  کوه ساختمان مدور است که از خشتيبر باال. نما است
   . اند بنا کردهيزمان ساسانآتشکده را در 
  مسجد جامع

ن ي تريمي از قديکين مسجد يا. مي رفت)مسجد جمعه(امعدر ساعت شش در مسجد ج
شکل   بهشود که يده ميق د معريکارين مسجد کاشي ادر.  اصفهان استيخي تاريهابنا

 وجود يگر در خط ثلث و خطّ کوفي ديها  و کتبهيات قرآنيآ. اند ده کردهک آمايموزائ
وان يه شاگرد و انام صفّ ه ب مسجديوان شرقيا. شود ين مسجد نماز برگزار مي ادر. دارد
نام صفة   بهيوان جنوبيش و اينام صفة درو  بهيوان شمالينام صفه استاد و ا  بهيغرب

ند پسر وک محراب سلطان محمد خداي.  اهللا عنه معروف استيحضرت عمر رض
ن ير ايان سنه تعميدر پا.  نوشته استياندرون محراب عبارت عرب. غزاخان مغول است

  ).۷۱۰( ق  ه هيسنه عشر و سبعه ما. ت نوشته اسيجور
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ک ساختمان يدر سمت شمال مسجد کاخ چهل ستون است و در سمت جنوب 
ت يک بي. الملک موسوم است  و تاجيالملک طوس  خواجه نظامينام گنبدها  بهاست که

امه محمد باقر ن محوطه مقبرة علّي ادر.  جاذب و روشنيلي خ.الشتا از سنگ مرمر است
 دانشمند يپدرش محمد تق. ين علماء دورة صفوي از بزرگتريکي ، استيمجلس

.  ق فوت کرد ه) ۱۱۱۰( در هزار و صد و ده ياو در سن هفتاد و سه سالگ. معروف بود
 ،اتيالح ني ع،نيقيال حقحاراالنوا،مانند ب. اند گذاشتهادگار ي  بهاز خودفات يار تصنيبس
  …رهي و غيالمعان القلوب و زاد اتيح

بود  يالدي م۱۹۷۸ اوت ۵ ق مطابق   ه۱۹۹۸المعظّم  خ ماه شعبانين تاري آخرامروز
ن مسافرت ي ااستعانت خواستم که در متعال ي از خداالمبارک و فردا غرة ماه رمضان

هرچه ممکن باشد در اهتمام روزه و تالوت قرآن کمک بکند و الحمدهللا بنده با همه 
ک دستور يدم که از يران ديدر ا. کردم مسافرت بدون زحمت اهتمام يها يگرفتار

ک کشور ي درورنه . مت بوديقدر هم غن نيا.  قفل شدها نماخانهي و سها  هتلة هميشاه
 را در رواج ييبلکه فرهنگ اروپا. کنند يگونه اسالم را احترام نم چيدم که هي دياسالم

  .کنم ي ميس زندگانيو من حس کردم که در پار دميد
ن يا. ميد چهل ستون رفتي بازدي اوت در ساعت چهار برا۶خ يکشنبه در تاريروز 

 ک ساختمانيان باغ يدر م. ک باغ استين ياصالً ا.  اول استعباسساخت دورة شاه 
وار و سقف ي ديها ين کاريي و تزينجا حوض بزرگيا. اند نام چهل ستون بنا کرده به

ها در  ن ستونين عکس است ستون دارد و چوين کاخ تنها بيا. د استيپرشکوه قابل د
چهل ستون شهرت   بهن علّتيبد. ديآ ي مهنگا  بهچهل ستون. شود يحوض منعکس م

 وجود دارد که آن احوال جنگ يکار نهيي و آين ستون در ساختمان نقّاشياندرون ا. دارد
 يها ن محوطه درختي در،دهد يکرنال در دورة نادر شاه افشار در هند را نشان م

  .ديافزا ي باغ را مييباي است که در موسم بهار ز رنگارنگيها گل
 يها سا کتابين کلي ا در.خوانند يم» سايجلفا کل«م که آن را يديسا را ديک کليبعداً 

   وعحي حضرت مسيها ز مجسمهينو ل و زبور و تورات يم مانند انجيان قدياد
 ظروف يها نه نمو.شود ي ميها نگهدار کي کاتولي مذهبيشواي پ،(Pope) و پاپ عميمر

  ،دان نقش جهان نماز عصر خواندمي بعداً در م،نجا مضبوط استيم ايزمان قد
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خوابگاه   به شام خورده در ساعت نه شبيجا افطار روزه کردم و در هتل سلطان همان
  .ميبازگشت

  رازيدر شهر ش
م و در يراز حرکت کردي شيخ هفتم اوت روز دوشنبه در ساعت شش برايدر تار

ابان ي در خيما در خوابگاه دانشگاه پهلو. ميراز داخل شديم در شهر شيساعت دو و ن
 البتّه توالت. زه و مجهز بودي پاک،ها خوب اطاق. مي اقامت کرديک نفري يها ارم در اطاق

 جعفر محمد ي آقاي پزشکيک دانشجويجا با  آن. بود (Western)طرز اروپا  به
ان کردند و مرا دعوت کرد يراز را با شرح بياحوال ش. مير در گپ بوديتا د. شدم آشنا

  ،مي همراه رو(Self Service) يس دانشگاهي خوردن در سلف سروي سحريکه برا
  در وقت سحر اتوبوس از خوابگاه تا. جا رفتم  سحرخوردن آنيبرا. من قول دادم
Self Serviceد يآقا. ش آمديب پي عجيا در سفره واقعه. ماند ي در حرکت ممحم 

من . ن مال حرام استيو منع کرد که ا. بگذارن کاسه را کنار يا: مرا گفتند کهجعفر 
ن يز حالل و حرام از بيتم.  از گوشت خوک بودغذااطاعت کردم بعداً معلوم شد که آن 

  .رفته است
ک بقعه گلزار يه يحافظ. ميه رفتيد حافظي بازديبراشنبه هشتم ماه اوت  روز سه

ن شعر نغز و مشهور يبر مقبره چند. استقع ابره حافظ ومقن گلزار يان ايدر م. است
  :ل بوديعنام خطّاط حاج محمد اسٰم. ق نوشته بوديحافظ در خط نستعل

 زميان برخـم و از دام جهـير قدسيطا زميکز سر جان برخکو مژده وصل تو 
 از فوت حافظ اين مقبره را مجدداًچند قرن بعد  حکمران فارس ،م خان زنديکر

سال  جا يک ايراني کهن آن. کاري شد  تزيينةد و در دورة رضا شاه پهلوي دوباربناکر
بعضي از دوستان . خواست کرد و پول مي گيري مي نشسته بود و از ديوان حافظ فال

طه داراي خاک مصلّي و رود در زمان حافظ اين محو. هندي فال گرفتند و پول دادند
  .ه آمديمپس از آن در سعدي. گفت ر ميحافظ لب اين نشسته شع. آب رکناباد بود

در . بات نوشته بودي گلستان و بوستان و طيها وار عبارتياندرون آرامگاه بر د
د نقش ي بازديو در ساعت چهار برا. ميم در خوابگاه استراحت کرديک و نيساعت 
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د يوار عکس برجسته از صناديبر د. ک کوه گران واقع استين نقش بر يا. ميرستم رفت
  . رستم نقش بوديها م و از کارنامهعج

ده يوسپ يليادگار خين ي ا، بزرگي هخامنشرادگاي ،ميديد را ديبعداً تخت جمش
در شب از » نور صدا«ک برنامه ينجا ي ا.دا استي از تخت هويشده است البتّه نقش ماض

ه در  آن دوريها بهينجا کتيا. مين برنامه را تماشا کرديما ا. شود يساعت هشت برگزار م
  . ترجمه شده استيفارس  به وجود دارد کهيخيخط م

 است يک باغين يا. ميخ نهم اوت روز چهارشنبه در ساعت نه باغ ارم رفتيدر تار
 يليک چمن گالب خينجا يا.  از طرف شاه بنا شده بوديدي خورش۱۹۷۲که در سال 

گر يف د درخت سرو و در طر،ک طرف باغيدر . کرد يمنظر بود و جلب توجه م خوش
ن يا. کرد ي باغ را دوباال مييبايبود که ز» سرو ناز«نها درخت ين اي و در بنجارندرخت 

اه يک باغ گين محوطه ي ادر. گذار شده بودراز از طرف دولت وايدانشگاه ش  بهباغ
 Pahlawi) ي دانشگاه پهلوييايسموزة شهرام مؤسسه آبعداً .  ارم استيشناس

University shehram Musium Asia Institute)يها نجا ظروفيا. ميد کردي را بازد 
  .شود ي ميح نگهداريمسالد ياز مشکسته و خسته قرن هشتم قبل 

. بود اد ين مقام حامل احترام زيدر نگاه مردمان ا. ميدر ساعت پنج در شاه چراغ رفت
گان داده يرا ه بنجا طعاميا. نديآ ينجا مي تبرک و توسل ايبرامردمان از مناطق دور و دراز 

  . شود يم
برنامه مخصوص . ن شهر بودي ان روز دريخ دهم اوت روز پنجشنبه که آخريتار

ک يم و بازار را از نزددد کريک ضبط صوت خري. بازار رفتم  بهدي خريمن برا. مينداشت
 واقع يا حادثهچون در خوابگاه بازآمدم معلوم شد که امروز در شاهچراغ . تماشا کردم

 زخم خورده داخل ياريو بس. نده ان حادثه کشته شدي است نفر درياز بش يشد و ب
  .نده امارستان شديب

  .مي تهران حرکت کرديازدهم اوت روز جمعه برايخ يدر تار
انقالب . سرعت شهرهاي گوناگون را رد کرده در اصفهان داخل شد بهاتوبوس 

اين .  رو نموده بود در سراسر ايرانرحامام خمينيبزرگ رهبري روحاني   بهاسالمي
هنگامي که ما در اصفهان داخل . ها جاري بود ايراني ه و جاننهضت اسالمي در ريش
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باري  جانب ديگر سنگ  بهزده بودند و  ها يک بانک ملّي ايران را آتش شديم انقالبي
ن ي ماشي را که در جلويپرچم مهمانان خارجراننده اتوبوس ما عجالتاً . کردند مي
شب  .ميسمت تهران ترک کرد  به شهر اصفهان راعتسر  به ورآوردنددران بود يآو

ان ينجا دسته دانشجويا. ميو در خوابگاه شام خورد. ميتهران بازگشت  بهساعت هشت
م و يدزشب گپ وقت ر يم و تا دي هم آمده بودند ما با هم برخورديو مصر يپاکستان

  .ميديپرسگر را يکدي ياحوال ملک
از دانشگاه ( سيد منظور احمد ي دوازدهم اوت من همراه آقاخيکشنبه در تاريروز 

نادر شاه واقع ابان ي در خين اسکول پاکستانيا.  رفتمي پاکستانمدرسة  به)سور هنديم
در ماه رمضان . ارندزگ ينجا جماعت نماز ميمعلوم شد که در تهران اهل تسنّن ا. است

 و ي دوستان پاکستانبانجا يما ا. ندکن  ميز اهتماميح و نماز جمعه را نيالمبارک تراو
  .ميحال شد دن همزبان خوشيم و با دي مالقات کرديهند

ن ينخست. ب داده بودنديها ترت  ما کالسيزدهم اوت برايخ سيروز دوشنبه در تار
 يسخنران يخيد از مقامات تاري دربارة مسافرت شهرها و بازدير جاني سيدي سعيآقا

ن سفر ي ا مهميها  گوش کردند و نکتهها ر زبان خود آنکردند و خاطرات مهمانان را د
ک ينجا يا. ميدر ساعت چهار بعد از ظهر در وزارت فرهنگ و هنر رفت. را نشان دادند

جا  تا شام آن. دندداش ي نمالميف ما ي برايينماياز طرف ادارة س.  بوديسالن بزرگ
 همه يها وهياع گوناگون و م از انويراني اي غذا.جا بود نيدعوت شام هم. ميمشغول بود

لم از طرف وزارت فرهنگ يکرو فيسه تا کتاب و م. مير خورديس  بهما. اقسام حاضر بود
  .ادامه داشت شب وقتريک آغاز شد که تا ديو پس از آن برنامه موز. ه دادنديو هنر هد

 .ميد چاپخانه روزنامه اطّالعات رفتي بازديخ چهاردهم اوت روز دوشنبه برايدر تار
ک ي را از نزدي خودکار چاپيها نيماش. شد ي چاپخانه نشر منيدر اازده تا روزنامه ي

ما   بهه تازهي نمودند و نشري چاپخانه را معرفةس چاپخانه مؤسسيرئ. ميتماشا کرد
  .نمودند ميتقد

 استاد يل حاکمي اسمعيخ پانزدهم اوت در ساعت نه آقايشنبه در تار روز سه
و .  فرمودندي ما سخنراني که تازه از هند برگشته بودند برايات فارسيبرجسته ادب

 يک کتاب دستور زبان فارسي و .ان فرمودنديات مسافرت را مفصّالً بيرات و تجربتأثّ
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ها  ي ما هنديخ پانزدهم اوت براي تار.م نمودندي تقد رايز ناتل خانلرينوشته دکتر پرو
خبر  يچ وقت غافل و بيخ هين تاري ام ازيهرکجا که ما در جهان هست.  است مهميليخ

اد يک برنامه در ين مناسبت يمه  به.ها است يروز جشن هند ،روز استقالل هند. ميستين
 مشغول يرانيها با دوستان ا ي شب ما هندوقتريم و تا ديب داديجشن استقالل ترت. بود
  .دوام داشت شب وقتري تا ديخي تارو ي و ادبيجلسة فرهنگ. ميبود

ست و يخ بيخ دوازدهم اوت تا تاريند که در مدت اقامت در تهران از تار نمايمخف
ل يع اسٰميد معروف و برجسته آقايو از محضر اسات. ميسوم ما روزانه کالس داشت

ر ي دبيان و آقاينامداررپو  ي تقي و آقايمي حکي و آقايبي بهمن حبي و آقايحاکم
 بود و در قسمت آخر روز ما  کالس،در قسمت اول روز. مي استفاده کردياقيس

. جدهم روز جمعه بوديخ هيتار. ميکرد  ميديم و خريکرد  ميدي تهران را بازديها بازار
من همراه سيد .  از هند دعوت کردندياوي مظفر گيآقا.  رفتمي پاکستانمدرسة  بهامروز

 يکو به م و شام خوردهيجا روزه افطار کرد م آني مظفر رفتيدر باشگاه آقامنظور احمد 
  .ميدختران بازآمد

احضرت ي با علي برنامة معرفي شاهکم اوت روز دوشنبه در محلّيست و يخ بيتار
ش يم و در ساعت چهار بعد از تفتيدر ساعت دو از خوابگاه روانه شد. با قرار بوديد فرح
ز رنگ يها ن ين صندلي ا.مي گرفتي جايما بر صندل .مي آمديطه شاه در محويمعمولريغ

ف آوردند که آن وقت يبا تشريد بانو فرح ا حضرت شاهي بعد عليکم.  داشتييطال
ان تک تک يما دانشجو. ناً ارتباط گرفتندي عهمهو با . ران بودندياد فرهنگ ايسرپرست بن

ک فرمودند و خواهش کردند که ياحضرت کلمات تبريعل. مي نموديفخود مان را معر
و گفتند که اقامت شما .  باشد داشتهيادي ز دست آوردو استفاده ين ارتباط علميا

. ر کردندان اظهار تشکّيدار دانشجويز از دين. ران ثمرآور و پربار خواهد بوديزان در ايعز
د ي را فراموش نخواهين دورة بازآموزيد ايکشور خود بازگرد  بهو آرزو کردند که چون

. ميدعوت داشت شام يدر شرکت نفت برا. ها گرفتند رون محل عکسيبعداً ب. کرد
سندگان يد و شاعران و نويمت از اساتي قيک مجمع پروقار و ذينجا يخوشبختانه ا

و . مي استفاده کرديلي خيلين مجمع علم و دانش خيما از محضر ا.  حاضر بود،معاصر
  .ميطور نشان امضا گرفت  به دانشمندانياز بعض
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. ميد در تهران دعوت بودخانه هن ست و دوم اوت در سفارتيخ بيشنبه در تار روز سه
  آهوجا. ي ک.ي ويآن وقت آقا. ميسفارت رفت  به شاميبهرادر ساعت شش 

(H. E. Mr. V. K. Ahoja)خودشان ما را در سفارت . ران بودندير محترم هند در اي سف
.  بودند حاضريي گور مقدميگم آهوجا هم در خينه بي خانم امشانهمسر. دگفتنرمقدم يخ

  .ميخوابگاه برگشت  بهم ويشام خورد.  بودندوارد خوب يان فارسزب  بهخانم آهوجا
ن يران تا اي ايرهبر روحانرح يني که امام خميباوجود.  آغاز شده بوديانقالب اسالم

 خودشان ي امام روحانيان تحت رهبريراني اةالکن هم. ندکرد ي ميد زندگيزمان در تبع
 شاه و يبرامشکل تازه ک ي هر روز.  وقف کرده بودندي انقالب اسالميرا برا

ده در ي را دي و ملکياسين اوضاع سي اي شاه پهلو.آمد يوجود م  بهطرفداران شاه
ران برنامه را ياد فرهنگ اي مسئوالن بندشوارن حاالت يادر . اضطراب و در کشمکش بود

  .مختصر کردند
ودگاه  فريسو  بهست و نهم اوت صبح ساعت دهيخ بيشنبه در تار باآلخر در روز سه

م يتا ن. ميدي در پاکستان رسيدر ساعت دو در فرودگاه کراچ. ميمهرآباد حرکت کرد
 Shanta)فرودگاه شانتا کروز   بهعداً در ساعت پنجب.  بود(Transite)ت يجا ترانز ساعت آن

Cruse) تامبر پکم سيخ يمن روانه شدم و در تار آهن  راهباگر يم و روز ديدي رسيدر بمبئ
 وطن خودم يسو  بهجا در روز شنبه و از آن. دميکلکتّه رس  بهدر روز جمعه يالدي م۱۹۷۸
خانه   بهتامبر روز دوشنبه قبل از مغربپخ دوم سيآهن حرکت کردم و در تار  راهتوسط

جا سفر  نيهم. هار هند استياز استان بي در مدهوبن،يخانة بنده در موضع بونس. دميرس
  .ديان رسيپا  بهچهل و هفت روزه

طور مواظبت در سفر روزانه   به در روزنامه بنده مضبوط است کهيليال تفصاحو
ن يو با ا. نجا عرض کردميمختصراً ا.  استي طوالنيليخ. کردم يقبل از خواب ضبط م

  :رسانم يان ميپا  به سفرنامه رايآباد ميدل عظيشعر ب
  آيد دم در پيش ميـز هسـتي گر برون تازي ع

  ها نارسـيدنير از  اين وادي مقامي نيست غدر
  درين گلشن که رنگش ريختند از گفتگو بيدل

  هـا هـا شـنيدن ها و ديدن هاست ديدن شـنيدن


