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نویسنده :پروفیسور عبدالخالق رشید
استاد پوهنتون نهرو

صبح کشور میوات بیدل کجا بود؟
صبح کشور میوات یاسمین بهار است این
بوی ناز میآید جلوه گاه یار است این
نشه اوجها دارد ،عیش فوجها دارد
عشق موجها دارد ،بحر بیكناراست این

شاعران زبانهای فارسی وپشتوکه درهندوستان برای مدتی کوتاه ویا طوالنی زندگی کرده اندویا درباره این
سرزمین افسانوی واسطوره یی خوانده اند ،ایشان معموآل دراشعارنغزشان عالوه برتعریف خوب رویان وسبزان
نمکین هندوبار ،دراشعاربلندوباال ونازکخیال شان زیبایی های هنری بعضی جاها وسرزمین های زیبا وطبعی
ومهم هند ،چون دکن،گجرات،الهور،بنگاله وکشمیر نیز توصیف بعمل آورده اند وازآن دراشعارخود،عاشقانه
وهنرمندانه یادآوری کرده اند .یکی ازین سرزمین های زیبا که درقلمرو شبه قاره مورد توجه شاعران نخبه زبان
فارسی قرارگرفته است عبارت ازسرزمین زیبا وجادویی کشمیراست که ازشاهان گرفته تا عارفان وشاعران
نیزهرکدام عاشق این سرزمین شده اند وازآن با کمال محبت وزیبایی شاعرانه یا ٔد آوری ها وخاطره های دارند که
بدون شک رابطه نهایت صمیمي انسان را با مادربزرگ طبعیت وکاینات مخلوق خالق همه نشان می دهد .این
شاعران انساندوست وزیبایی پرست توانسته اند که تصویری ازهندوستان که درطول تاریخ مورد توجه جهانگشایان
وجهانگردان وعارفان و جستجوگران جهان بوده اند برای ما وجهان ارایه داشته اند چنان که بدون شک برای
هرنسلی ازما جالبیت حیرت آور وفراموش ناشدنی خود را ازدست نمی دهد.شاعرعارف ما سنایی غزنوي ( شاگرد
شیخ اسماعیل شنیزي  -وردکی ) مطالعه دقیق درباره هندوستان داشته وشماری زیاد ازواژه های روزمره زبان
هندی چون (پانی) یعنی آب وغیره را درآثارواشعارخود درزمان اش یاد آورشده است ،بدون شک اگرتحقیق
وجستجوی درباره وی صورت گیردمن باوردارم که سنایی درجوانی به هندوستان رسیده وبا فرهنگ واداب
ومذاهب این سرزمین آشنایی کامل پیداکرده است .همچنان موالنای بلخ ویاهم بزرگان دیگرزبان پشتوچون خوشحال
خان،رحمان بابا،حمیدماشوخیل ،کاظم خان شیدا همه شان ازهندوستان وفرهنگ غنامندی این سرزمین آگاه بودند
وبه شکل ازاشکال این آگاهی مادی ومعنوی خود را درآثارواشعارشان تبارز داده اند.
حافظ شاعربزرگ زبان فارسی دری نیزاززیبایی های دیده ونادیده کشمیر وبنگاله بدور نمانده وبسان آشنای ناآشنای
دیارهند نادیده وعاشقانه به ستایش آن می پردازد :
بهشعر حافظ شیراز میکوبند و میرقصند
سیهچشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
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ویا:
شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود
ویاهم امیرخسروکه شعرمعروف وی آنقدرسرزبانها افتاد که اکنون آنرا به شاهان مغلی نسبت می دهند وی درباره
کشمیر زیبا می گویند :
اگر فردوس بر روی زمین است

همین است و همین است و همین است

عرفی شیرازی ( ۹۹۹ -۹۶۳ه ق ) که از وابستگان وشاعران دوراکبری بود دروصف کشمیر قصیدهء شیوای که
بیانگرهمه زیبایی ها کشمیر جنت نشان است سروده که بخش آنرا باهم میخوانیم :
هر سوختهجانی که بهکشمیر درآید
گر مرغ کباب است که با بال و پر آید
بنگر که ز فیضش بشود گوهر یکتا
جایی که خزف گر رود آنجا ،گهر آید
و آنگه بهچنین فصل که در ساحت گلزار
از لطف هوا چاشت نسیم سحر آید
از بلبل خاموش دل باغ گرفتهست
او را چه گنه؟ مخمل گل دیرتر آید
گل هم چه کند؟ باد صبا خواست که عرفی
آید سوی کشمیر و گلش بر اثر آید
گو هفتهای از شاهد گل حجله تهی باش
تا بلبل شیراز درین باغ درآید
نشکفته گل ،اما به مثل بر رگ شاخی
گر پای نهم ،خون گلم تا کمر آید
وقت است که گل بر فکند پرده ز رخسار
زان سان که ز فانوس چراغی بهدرآید ( ...کلیات عرفی ص ) ۳۶
خوشحال ختک (۱۱۰۰ -۱۰۲۲ق ) ازپیشتازان زبان وادبیات زبان پشتو نیز در دیوان شصت هزاربیتی اش
هزاران بیت ازاشعارخود راوقف ستایش هندوستان وزیبایی مادی ومعنوي آن در دوران خود کرده است وی در
باره کشمیر قصیدهء دارد که با بیان شیوای خود از شالیمار کشمیر توصیف بعمل میاورد .حمید ماشوخیل
شاعرنازکخیال وموسس سبک هندي درشعرپشتونیز تحت تاثیرهندوبنگاله بود طوریکه می گوید :
په نظر د شهال سترگو هسې رنگ سحر وجادو کا
نه سیال په هند کي شته دی نه ثاني په بنگاله کې
یا اینکه کاظم خان شیدا می سراید :
په هندي ادآ یی وکړې هسې چارې ....
اقبال شاعر پر آوازه معاصر ما درباره زیبایی شگفت انگیز کشمیرشعرجالبی دارد که می نویسد :
رخت بهکاشمر کشا ،کوه و نل و دمن نگر
سبزه جهان جهان ببین ،الله چمن چمن نگر
باد بهار موج موج ،مرغ بهار فوج فوج
صلصل سار زوج زوج ،بر سر نارون نگر
تا نه فتد بهزینتش ،چشم شهر فتنه باز
بسته بهچهرة زمین ،برقع نسترن نگر
الله ز خاک بردمید ،موج بهآب جو تپید
خاک شرر شرر ببین ،آب شکن شکن نگر
زخمه بهتار ساز زن ،باده بهساتگین بریز
قافلة بهار را انجمن انجمن نگر
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دختر کی برهمنی ،الله رخی سمنبری
چشم بهروی او گشـا ،باز به خویشـتن نگر ( ...پیام مشرق)
ویا این شعر زین العابدین که درمقایسه کشمیروکابل سروده است :
هزاران نازای کشمیر برباغ جهان داری
که درفصل بهاران هم خوش بهار زعفران داری
هزاران ګل بود فصل بهار درباغ کشمیرم
چې مې نازی توای کابل همین یک ارغوان داری
شعراز زین العابدین
( دانش مجله دانشگاه کشمیر بخش دری سال  ۲۰۱۸ص  ۲۰۹ـ ) ۲۲
مــــــــــیوات و بیــــــدل
بامقدمه باالبرمی گردیم به شعرمعروف(صبح کشور میوات) شاعربلند آوازه سبک هندی زبان فارسی دري
ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل دراین شعربلند بیدل تصویرازیک قسمت سرزمین تاریخي هندوستان بنام میوات
ارایه داشته است ،درینجا به شکل خالصه درباب معرفی میوات زیبای بیدل چند نکتهء را باهم میخوانیم،شعربیدل
چنین است:

صبح کشور میوات یاسمین بهار است این
بوی ناز میآید جلوه گاه یار است این
نشه اوجها دارد ،عیش فوجها دارد
عشق موجها دارد ،بحر بیكناراست این
ابر شوق می بارد ،سبزه حسن می كارد
سنگ هم دلی دارد ،طرفه كوهسار است این
گر گل از چمن روید ،یا نفس سمن بوید
دل به دیده می گوید ،رنگ آن نگار است این
خرمی چمن پیراست ،جوش گل قدح پیماست
رنگ و بو همان برجاست ،بی خزان بهار است این
نقش جوهر كامل ،كیست تا كند باطل
این چراغ و این محفل ،فضل كردگار است این
كام دل گل دامن ،آرزو طرب خرمن
چشم بیدالن روشن ،مزد انتظار است این
نسخه انتقادی عزلیات بیدل ج  ۲ص ۳۰۱
Sarban -صبح کشور میوات یاسمن بهار استی- YouTube

میوات تاریخی
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میوات سززمین تاریخی است درقسمت شمال غربی هندوستان کنونی که میان دوایالت معروف هند هاریانا
و راجستان موقعیت دارد .در میوات شهر های کوچک مانند نوح و هیتین والوار از قدیم االیام معروف اند که
اکنون نیز در ولسوالی های پهاری ،ناگروکامن موجود و موقعیت دارند .میوات تاریخ قدمی دارد و به سلسله شاهی
(ما تسیا) که اساسگزاری آن درقرن پنجم ق م صورت گرفته است می رسد.
میوات ازهمان دور باستان تا کنون سززمین بوده حاصل خیز خوش آب وهوا وتاحدی هم کوهستانی ،نفوس کنونی
این خطه را مسلمانان « میو» باشندگان اصلی میوات تشکیل می دهند،مردم میوات خود را (میو یا میو چتهری)
می نامند وملک وسرزمین خود را میوات نام داده اند ومی گویند که ایشان از راجپوت های اوالده راما وکرشنا
وارجونا می باشند که دردوراسالمی هندوستان به دین اسالم تغیرمذهب نموده اند .نفوس رسمی آن اکنون به حساب
واحصایه رسمی هندوستان به چهارصد هزارتن می رسدند .با زبان خاص خود که بنام زبان میواتی یاد می شود
مکالمه می کنند ،زبان میواتی اصآل لهجه یا گویشي است که با گویش یا لهجه های زبان هاریانوی و راجستانی
زبان هندی نزدیکی وهمساني دارد.
میوات در زمان سوری هاازمراکزمهم این خانواده به شمارمی رفت ،با سقوط سوریان درزمان های مابعد یعنی
بعدازلشکرکشی های جالل الدین محمداکبر بسوی غرب هندوستان اکبروحمایه گران وی تالش کردند تا میوات را
که سنگرمحکم افغانها بود مورد حمالت پیهم خود قراردهند .ریتا جوشی نویسنده هندي درباره می نویسد :

سکه یک روپیه گی اسالم شاه سوری (ضرب نارنول – میوات )
« اکبر بعدازجنگ دوم پانی پت قوای بزرگ به رهبری نصیرالملک به الوارسوق کرد تا حاجی خان را از الوار
بیرون براند وقدرت افغانها را درآنواال ختم بسازد .حاجی خان را ازآنجابه فرارمجبورساخت ومیوات تحت حاکمیت
سرکارمغل درآمد ورول درازمدت افغانها درآنجا به پایان رسید .ولی حاجی خان به مقاومت خود علیه مغالن ادامه
داد (»...ریتا جوشی  ،سرداران افغانی ومغلها ،ترجمه پشتو  ۲۰۰۱ص ) ۵۹
میواتیان مردم سلحشوراند ،درطول تاریخ ازکارنامه های آنان تاریخ نگاران مهم یاد آوری کرده اند ،قاضی مهاج
السراج جوزجانی نیزدرطبقات ناصری ازمیوات یاد آوری کرده است و ازمقاومت های مردمان میو گفته اند.
میوهامعموآلمردمان بودند که جنگ های گوریالیی هندوستان را نیز اینها اساس گذاشته اند وگفته شده است که در
جنگ های گوریالیی مردان وزنان باهم سهم مساوی میگرفتند وازسرزمین زیبای میوات خود برای همیشه دفاع
کرده اند .مردمان میوات یا میوها طوریکه قبآل یاد آورشدیم اصال ازلحاظ مذهبی هندو بودند ولی اکثرآنها باالثر
رسیدن وتوجه و تعلیمات عارف بزرگ سکزي ازچشت هرات خواجه معین الدین چشتی به آن دیار روبه اسالم
آورده اند ،میوها میوات بدون شک برای خواجه اجمیر وقتی به میوات قدم رنجه فرمود احترام وارادت زیاد قایل
شدند وگرویدهء تعلیمات با صفای حضرت خواجه گردیدند.
حاجی خان میواتی افغان مرد سلحشورازمدافعین سرزمین میوات بود ،بخاطرانتقام ازتعرض بیرم خان که
برمیواتیان روا داشته بود ،زمان که وی (بیرم خان) روانه حج بود حاجی خان وی رابه حج نا رسیده به قتل
رسانید ،و اعالم داشت که این انتقام درمقابل مظالم بیرم خان برمیوات ومیواتیان یود(.جریان مکمل در تاریخ
فرشته  ،متخب التواریخ درج است )
جالبترازهمه این که تمام حاکمان وامراء وخانوادهء که ازدوران دهلی سلطنت برمیوات حکومت کرده اند همه آنها
القاب مخصوص ( خانزاده ) و (راجا ) و (والي ) را برای خود بکاربرده اند که چندی ازآن را ازویکي پیدیا باهم
میخوانیم .

کوه دوسی یا دوشي در نارنول (میوات )
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ـ والی میوات راجا نهارخان ( ) ۱۴۰۲-۱۳۷۲بنیانگذار حکومت میوات نسل گذشته شان – خانزاده از قوم
راجپوت .
ـ والی میوات راجا خانزاده بهادرخان ( ) ۱۴۱۲ – ۱۴۰۲اساسگزار بهادرپور در . ۱۴۰۶
ـ والی میوات راجا خانزاده اقلیم خان () ۱۴۱۷ – ۱۴۱۲
ـ والی میوات راجا خانزاده فیروزخان ( ۱۴۱۷ـ  ) ۱۴۲۲اساسگزار فیروز پور در . ۱۴۱۹
ـ والی میوات راجا خانزاده جالل خان ( . ) ۱۴۴۳ – ۱۴۲۲
ـ والی میوات راجا خانزاده احمد خان ( ۱۴۴۳ـ . ) ۱۴۶۸
ـ والی میوات راجا خانزاده ذکریا خان ( ۱۴۶۸ـ . ) ۱۴۸۵
ـ والی میوات راجا خانزاده الوال خان (  ۱۴۸۵ـ . ) ۱۵۰۴
ـ والی میوات راجا خانزاده حسن خان میواتی ( ۱۵۰۴ـ  )۱۵۲۷آخرین خانزاده راجپوت حاکم میوات.
(ویکي پیدیا بخش تاریخ میوات )
آری ،میوات سرزمین خوش هوا بوده وطبعیت شاعرانه داشته است ،مردم این خطه درطول تاریخ هند مردم
هنردوست وهنرپرور نیزبود ه اند.موسیقی مخصوص میواتی خود را دارند که در تاریخ موسیقی هندوستان بنام
خانواده یا ( گهرانه میواتی ) معروف می باشد،که ازلحاظ ساختاروبافت با موسیقی راجپوتانه ودرغرب با گهرانه
موسیقی پتیاله( که شعبه خرابات افغانی نیز ادامه دهنده این گهرانه است ) ارتباط محکمی داشته است .آوازخوان
معروف موسیقی هند ریس خان نیز ازسردمداران گهرانه میوات است.
به هرصورت میوات درزمان حکمرانی افغانها ومغل هم از لحاظ هنري وفرهنگی وهم از لحاظ زبیایی های
طبعی سرزمین یا کشوری بود آباد وفرهنگ پرور،بخاطرکه میوات ازلحاظ موقعیت به مرکز هندوستان شهر دلهی
یا دهلی نزدیک بود ازینرو مورد توجه جدی شاهان حکمروای دهلی قرارمی گرفت .ولی باانقراض وشکست
امپراطوری مغل های هند (گورگانیان ) بخصوص بعداز وفات زمامدارمقتدر آن محی الدین محمد اورنګ زیب
(۱۷۰۷وفات) مرکزیت امپراطوری مغل روبه تضعیف نهاد و اقتدارراجا ها ونواب های محلی روبه تقویت
واستحکام گردید .ولی درین گیرودار میوات بازهم مرکز توجه حکام دهلی بود وآن اهمیت قرهنگی وسیاسی
وزیبایی شناختی که خداوند نصیب اش کرده بود از دست نداد .برویت نوشته های دست داشته زمانی که ابوالمعانی
عبدالقادر بیدل بزرگترین شاعر سبک هندی فارسی دری نیز خواست دردهلی جاگزین شود نخست باخانواده اش به
شهرمتهورا آمد ودرینجا با حاکم آنجا لعل محمدخان (درباره ایشان دررقعات ص۱۲۳ذکربه عمل آمده است ) ماند.
وقتی لعل محمدخان درراه دکن به حق رسید بیدل نیزازشهرمتهورا که همیشه شاهد برخوردهای مذهبی میان
هندوان و مسلمانان کهغالبآ درسال ( ۱۰۹۶ه ق) اتفاق افتاده بود،اراده رخت سفربست وهمزمان باین اراده ،بیدل
نامه ای راکه خدمت نواب فرهنگ دوست نواب شکرهللا خان جهت امداد فرستاده بود،ایشان نیز بدون مدارا به نامه
وی جواب مثبت داد وخانهء را درشهردهلی دراختیار بیدل قرارداد ،این موضوع را محمدشفیع وارد طهرانی
درمرآت واردات نیزبا وضاحت تحریرداشته است ... «:تا

سکه های اورنگ زیب که در نارنول میوات ضرب می شد.
آنکه قاصد شکرهللا خان – که درآن ایام به حکومت بلده نارنول من اعمال میوات می پرداخت ،پیش میرزا رسید
ومکتوب اشتیاق مع زری رسانید.میرزا ازوقوع چنین اتفاق وداع والد بنده نموده ،روی توجه به صوب خان مذکور
آورده وتا انقطاع سررشته حیات خان مذکور،نوعی فی ما بین مضمون اتحاد واخالص بسته شد.که خیال مفارقت
معنی بیگانه بود .بعد رحلت خان مذکور سه فرزند سعادتمندش که نخستین به خطاب پدر یعنی شکرهللا خان مخاطب
گشت ومیانی شاکرخان وخردی میرکرم هللا عاشق تخلص که آخر کاربه خطاب نیای خویش یعنی عاقل خان رسید.
درپاس خاطروحفظ مراتب دلجویی به جدی کوشیدند که میرزا،بحرطویل زندگانی را تا هنگام سکتهء مرگ به
دولت وجمعیت خاطر گذرانید( »...فصلنامه مطالعات شبه فاره ،بهار  ۱۳۹۵ص ()۸۴
نواب شکرهللا خان حکمران وشاعرو دوست نزدیک بیدل بارها در کشورمیوات ازوی استقبال نموده است .واین
شاعر پرآوازه عصررا درهواوفضای میوات یا نارنول زیبا گرامی داشته وپذیرایی کرده است .ومدتی درآنوال
زندگی نیزکرده است وحتی یکی ازدست نوشته های که درکتابخانه علیگرهند وجود
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دارد وانمود می سازد که این دست نوشته خود را نیز درنارنول میوات درسال ( ۱۰۹۸ه ق ) به اکمال رسانیده
است .
از دوستی و ارتباط نواب شکرهللا خان با میرزا عبدالقادر بیدل نویسندگان ومورخین زیاد نوشته اند که ما تنها
گفتهء خوشگوشاگردبیدل رادرین نوشته به گونه مثال یاد آورمی شویم وی درین باب نوشته است که «:نواب
شاکرخان ونواب شکرهللا خان ،بیرون دهلی ،شهر پناه درمحله کهیکریان برکنار گذرگهات لطف علی ،حویلی مبلغ
پنج هزار روپیه خرید کرده ،نذرنمودند ودو روپیه یومیه مقررکردند که تا روز مرگ ایشان می رسید .یقیه عمر
درآن مکان به فراغ ،سی وشش سال اوقات عزیز به سر برد» .....
( خوشگو ،سفینه چا پ پتنه  ۱۹۵۹ص ) ۱۰۹
به اساس تالش های که من (رشید) درباره یافتن موقعیت خانه بیدل انجام داده ام وازقرآین موقعیت شهر که درآن
موقع درچی حالتی بوده ازالبالی کتابها دریافتم وهم ازبزرگان هند چون امیرحسن عابدی و عبدالودود اظهر واستاد
قاسمی وشماردیگری ازبزرگان همه به این نظربودند واستند که این خانه در نزدیکی الل قلعه کنونی ودرمحله
(راج گات ) فعلی موقعیت داشته است .اینکه اکنون مزار بیدل را در پرگتی میدان ساخته اند این ازکارها وارادت
های شماری ازدانشمندان افعان چون نچیب هللا خان توروایانا اولین سفیرافغانستان بعدازاستقالل هند وهم چنان
صالح الدین خان سلجوقی نماینده سفارت افغانستان دردهلی ودیگربیدل دوستان وسرداران افغانی وتجاران
قندهاری که معموآل درماهای سرد زمستان به هندوستان میامیدند ویادبود ازبیدل می کردند بوده است که با نوشته
های تاریخ دانان وعلمای هندی درست نمی نماید .معنی این که مزار بیدل درموقعیت فعلی گاهی هم نبوده است.

روپیه شیرشاهی (ضرب گوالیار )
زیبای آن یاد آوری های خاطره سازدارند .نویسنده این قلم بارها ازمیوات دیدن کرده ام چون به شهر های پراذحام
اطراف دهلی نزدیک بود کثافت هوای ناهنجار دهلی هوای واقلیم میوات را نیزتحت تاثیرخود آورده است .وآن
زیبایی که ما آنرا درشعرمعروف بیدل مشاهده می کنیم ومی خوانیم اکنون درین واال به ندرت دیده می شود .یک
نمونهء ازشعر میواتی را نظراندازی کنید  :میوات را نه تنها بیدل به ستایش گرفته است یل شاعران زیاد اردو
زبان نیزازمیوات وازخوبیهای طبعی آن یاد آوری کرده است حتی درحال حاضر نیزشاعران زبده زبان میواتی و
راجستانی ازمیوات می گویند و ازطبعیت
كڈ ،نےوري پاؤں میں ،بجا باكڑا ہاته.
كٹهال ،ہار ،همےل ار ،توڑ کے لڑ سات ..
ریشم جیسے بال ہوں ،شیشہ جیسے گات.
هري جیسی آنکه ار ،چاندی جیسے دانت ..
چہرے پہ مسکراہٹ ہو ،میٹهی میٹهی چیز.
سده-بد کهوئی کام میں ،دن دیکهے نہ رات ..
بڑهیا بیٹهی چوک میں ،سوں رہی ہو كات.
پیڑها اوپر بےٹهكے ،دوده پالوے شکست ..
پوت گستاخ میں جڑی ،ناگ سی بل هات.
جہاں گز بهر کی گهونگهٹ ملے ،اه میری میوات ..
بیدل ازمهربانیهای حاکم هنردوست وهنر پرورشکرهللا خان که بیدل هنرآفرین را لبیک گفت و درشرایط سخت
وحساس زندگی اش درمتهورا به دادش رسید،ازآن با کمال احترام درکالم معروف اش (طورمعرفت) نیزیاد آوری
کرده وسرکارصبح کشورمیوات را الهام گراین اثرمعجزه آسااش (طورمعرفت) قلمداد می کند ومی گوید :
عصای من درین گلگشت مقصود
نسیم فیض شکرهللا خان بود
وگرنه من کجا کو پرفشانی
سرشکی بودم آنهم بی روانی
درین گلشن خرامی داشت کلکش
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که پیوستم من بیدل به سلکش
کالمش گشت سرمشق خیالم
ازان سرچشمه جوشید این زاللم
دوروزی درپس زانونشستم
خیالی را جهانی نقش بستم
به بینش آخراین مکتوب منظوم
به طورمعرفت گردید موسوم ...
دانشمند ګرامی داکتر اسدهللا حبیب استاد و رئیس سابق پوهنتون کابل ویکی ازبیدل شناسان افغان درباب مقایسه
کوهستانات میوات واثرپذیری معنوی بیدل ازآن چنین می نویسد:
«بیدل کوهستان بیرات ( )1را تشبیه می کند نه به طور دیدار خداوند  ،بل که به طور معرفت خداوند  .با چنین
درنگی می توان به چنان نکته راه برد که اثر بیانگر وصف کوه ها،دره ها،دریا ها،چشمه ها،با غ و بته و ابر
وباران بیرات،باید،درعین حال نماد گونه دری به خدا شناسی بگشاید واین یگانه سمت درستیست که ازآن به
شناخت طو رمعرفت باید رهسپآر شد »
(https://www.facebook.com/notes/fans-of-bidelدوستداران-بیدل/داکتر-اسدهللا-حبیب-سیری-در-طور-معرفت10151263394502681/
طوریکه یاد آورشدیم میوات نه تنها کشوروسرزمین زیبایی ها بوده است بل این کشورواین واال ازلحاظ معنوی
نیزسرزمین با اهمیت بوده است .روزگاری مرکزمهم تعلیمات بود ایی نیزبود که نشانه های ازمعابد وعبادتگاها اش
تا کنون نیزدرآین سرزمین گواه روشن نفوذ ونفوس معنوی بودیزم بوده است.
درباره معبد بودایی که تاکنون درمیوات وجود دارد در ویکي پیدیا می خوانیم :
“ Bairat Temple is a freestanding Buddhist temple, a Chaityagriha, located about
a mile southwest of the city Bairat, Rajasthan, India, on a hill locally called "Bijakki-Pahari" ("Hill of the Inscription").[1][2] The temple is of a circular type, formed of a
central stupa surrounded by a circular colonnade and an enclosing wall.[3] It was
built during the time of Ashoka in the 3rd century BCE, and near it were found two
of Ashoka's Minor Rock Edicts, the Bairat and the Calcutta-Bairat Minor Rock
”Edicts.[3] The temple is an important marker of the architecture of India.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bairat_Temple
ودرخاتمه باید گفت که  :درین شکي نیست که حاکمان مسلمان میوات درآبادی وعمران این خطه کارهای موثری را
انجام داده اند وعمرانات مهم که درساختارمعماری دور اسالمی هندوستان جایگاه وهویت هندوستان دوراسالمی را
رفعت می بخشد نمونه های آن درمیوات واطراف آن تاکنون انظارعامه وجهانگردان را بخود جلب می دارد .بدون
شک میتوان گفت که شماری ازین عمرانات زیبایی عصر بیدل را که بیدل خود شیفته آن گردیده است تا کنون
درمیوات قابل توجه بوده است یکی ازین آبدات میوات را که نشانهء ازعصرو زمان بیدل را باخود دارد درپایان
این مقاله عمآل با آهنگ که باشکوه وعظمت آن دیار مطابقت می کند وقصه های ازآن روزگاران صبح کشور
میوات باخود دارد باهم می بینیم ومیشنویم :
Sight of Mewat 1, Haryana - YouTube
Sarban -صبح کشور میوات یاسمن بهار استی- YouTube

( )1ویرات یا بیرات لغت سانسکریت است که معنی اش وسیع وبزرگ می باشد که قسمت وسیع راجستان فعلی
ویک قسمت ازایالت های دهلی وهاریانا را دربرمی گرفت .درعهد باستان مهد ازخانواده حاکم (ماتسیا شاهی ویاهم
ویرات شاهی ) درآثارحماسی هندوستان مانند مهابهارتا نیزاین قسمت ازبهارتا بحیث مهمترین بخش یاد آورشده
وشاهان ویرات آنزمان درجنگ معروف مهابهارتا که درنزدیک ویرات یا بیرات ویامیوات امروزی ( کورکشترا )
خاتمه یافت .درقرون میانه این بخش زمانی بنام راجپوتانه نیزیاد شده است که اکنون بنام راجستان یاد می شود.
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https://www.youtube.com/watch?v=8vSa2xC5qDA

شماری ازمحلصین افغان درمیوات

قلعه اسالمپور نزدیک نارل – میوات
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