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دهلي در  حديثاتفارسي ادبي  

، اولين شاعر بزرگ و معروف فارسي زبان هند, از اهاليان ه) ۷۲۵خسرو دهلوي (م: 
دهلي بود. همچنين آخرين شاعر نامدار فارسي زبان در هند يعني غالب نيز متعلق 

. از زمان خسرو دهلوي تا عصر غالب دهلوي در شهر ه استهمين شهر تاريخي بود به
اي در  شماري زندگي کردند که سهم شايسته شعرا و نويسندگان فارسي بيدهلي 

الحال منظور من اين نيست که سهم شعرا و  اند. في زبان و ادبيات فارسي داشته گسترش 
خواهم  کنم بلکه من ميو ارزيابي زبان فارسي را بررسي  نويسندگان دهلي در گسترش 

سي دربارة دهلي و تاريخ سياسي, اجتماعي, عرض کنم که آنچه شعرا و نويسندگان فار
زباني  اند, به حيطة تحرير درآورده ادبي, عرفاني و حتّي اقتصادي اين شهر قديمي هند به

خواهد تاريخِ کامل دهلي را بنويسد,  حيطة ضبط نيامده است. اگر کسي مي ديگر به
  فارسي وجود دارد. منابع و مأخذي رجوع کند که به مجبور است به

, تاريخ اجمالي دهلي و سيرالمنازلنجانب چند سال قبل, وقتي که در ترتيب متن اي
زبان اردو اشتغال داشت, متوجه شد که کتابي يا مأخذي براي تدوين تاريخ  ترجمة آن به

  زبان ديگر. فارسي است نه به مفصّل دهلي اگر وجود دارد, آن به
در آثار  شعرا و نويسندگان فارسيدر اينجا منظور من اين است که اطّالعاتي را که 

  عرض خوانندگان گرامي برسانم. مجمالً به ،اند دربارة دهلي داده متعدد خويش
بايد عرض شود که کتابي مفصّل يا مجمل دربارة تاريخ معتبر دهلي قبل از 

زباني ديگر  فارسي و يا به که در قرن نوزدهم ميالدي ترتيب داده شد, به سيرالمنازل
هاي گوناگون تاريخ دهلي در منابع مختلف که همة آنها  ده است ولي جنبهنوشته نش
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خواهيم تاريخ دهلي را ترتيب دهيم بايد  فارسي هستند, ثبت گرديده است و اگر مي به
  مقصود رسيم. منابع مختلف و متعدد نقل و اقتباس کنيم تا به اين از

هند آمدند و  ه مسلمانها بهبوده است. وقتي ک ميدهلي از ديرباز مرکز سياسي هند 
الدين ايبک اولين پادشاه دودمان مملوک, زمام حکومت را بدست گرفت, دهلي را  قطب

پايتخت سلطنت خود برگزيد. بعد از آن, عالوه بر معدودي چند, بيشتر عنوان  به
سالطين و پادشاهان تيموري هند، دهلي را پايتخت خود ساختند و در نتيجه دهلي نه 

عنوان مرکز سياسي هند بلکه مرکز علم و فضل و فرهنگ هم درآمد زيرا که  هتنها ب
بوده است. نظر  دربار سالطين و پادشاهان در قرون وسطي محور هر نوع عمليات مردم 

  السالطين اطّالع داده است که: اين حقيقت, عصامي در مثنوي فتوح به
ــي ســيدان صــحيح     رســيدند در وي ز ملــک عــرب    النســب بس

ــين   ــان زم ــبان خراس ــي کاس   بســي نقشــبندان اقلــيم چــين      بس
ــژاد   ــارا نـ ــان بخـ ــي عالمـ   بســي زاهــد و عابــد از هــر بــالد  بسـ

ـنس  هـر  و ملک زهر ـنعت  ج   زهر شهر و هر اصل سـيمين بـران    گـران  ص
  بسي اهلِ دانـش زهـر مـرز و بـوم      حکيمـــان يونـــان, طبيبـــان روم
  نـور شــمع آمدنــد چـو پروانــه بــر    در آن شهر فرخنـده جمـع آمدنـد   

  )۱۱۴ (ص  
ست عجيب و غريب. اين تنها اسم شهر و يا ناحيه مسکوني مردم  دهلي شهري

نيست بلکه اسم يک فرهنگ و تاريخ است. دهلي مرکز سياسي هند بوده و لذا حضرت 
کردند بنابر اين دهلي  دهلي خوانده شد. علما و فضالي متعددي در اين شهر زندگي مي

  دارالمعارف نام نهادند. را بغداد هند و
هستناپور, آن طرف درياي گنگ تا دهلي, يک شهر بوده و درياي جمن «اند که  گفته

ميان اين شهر جاري بود. بعد از جنگ کوروان و پاندوان دو شهر جدا مقرر شدند.  در
همان نام مشهور ماند و دهلي, اندرپت مشهور گرديد. بعد از مرور ايام  هستناپور به

آن ديه بعداً نام زميندار (يکي از مالکين) ديهي در زمين اندرپت آباد کرد و  دهلو
  دهلي شد. مشهور به
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اخيراً در محوطة قلعة کهنة دهلي حفاري بعمل آمد و بعد از مطالعة دقيق و علمي 
هزار سال قبل از   آثاري که از اين ناحيه بدست آمد, معلوم شده است که آنها متعلّق به

شد. يعني در آن زمان, اين ناحيه مسکوني بود. همچنين در صحن مسجد با مسيح مي
االسالم در نزديکي قطب مينار در ناحية مهرولي, منارة آهني نصب است که داراي قبة

م اين شهر دهلو  ۱۰۵۳اي است. در آن کتيبه اطّالع داده شده که اننگ پال در سال  کتيبه
از شعرهاي خود بجاي دهلي, دهلو نظم  را بنا کرد. خود خسرو دهلوي هم در يکي

کرده است. يعني آنچه در منابع فارسي آمده معتبر و مبني است بر اطّالعاتي که دربارة 
  اين شهر موجود بود.

هرکه آمد «مصداق  الدين ايبک قصري در اين شهر احداث کرد و سپس به قطب
د و يا طرح شهري پادشاهان مختلف يا در اين شهر قصري ساختن» عمارتي نو ساخت

آباد,  آباد, شاهپور, فيروزآباد, خضرآباد, مبارک جديد را ريختند. غياثپور, کيلوکهري, تغلق
هاي مختلف احداث  آباد اسم شهرهايي هستند که در ناحية دهلي در زمان و شاهجهان

  اند. شده
هاي تاريخي, اجتماعي, عرفاني و ادبي زندگاني  امير خسرو دهلوي دربارة جنبه

دهلي بيشتر از ديگران در آثار مختلف خود نوشته است. خسرو دهلوي تنها در مثنوي 
السعدين, اطّالعاتي که دربارة دهلي فراهم نموده, براي تاريخ نسبتاً  قران خود موسوم به

  دهلي را در اين اشعار بيان کرده است: کند. او عالقه خود به مفصّل دهلي عصر او کفايت مي
ــاد     ديــن و داد حضـرت دهلـي کنـف    ــاد ب ــه آب ــت ک ــت عدنس   جنّ

ــتان   ــن بوس ــة اي ــنود قصّ ــر ش ــتان     گ ــائف هندوس ــود ط ــه ش   مکّ
  بســـتة او قبـــة هفـــت آســـمان  قبـــة اســـالم شـــده در جهـــان
السالطين عصامي که چند سال بعد از وفات  بر مبناي آثار خسرو و مثنوي فتوح

يخ اجتماعي و سياسي دهلي آن توان تار خسرو در زمان محمد بن تغلق سروده شده, مي
قيمتي دربارة  عصر را ترتيب داد. در همان زمان مطهر کره در آثارِ خود اطّالعات ذي

  و شاهدي معتبر براي اظهارات خسرو و عصامي فراهم کرد. داددهلي 
همين اسم  برني و تاريخ ديگري به تاريخ فيروزشاهيمنهاج سراج,  ناصري طبقات

کتابهاي ديگري هستند که اطّالعات اساسي و معتبري دربارة  تأليف شمس سراج عفيف
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باشند که  دهلي را در بردارند. عالوه بر اين ملفوظات مشايخ و عرفا منابع ديگري مي
  داراي اطّالعات جالب توجه اي دربارة دهلي هستند.

مناسب نيست اگر عرض کنيم که خود واژة ملفوظ و يا جمع آن ملفوظات  غالباً بي
بوده است و در اين زمان  رود, در ايران مورد استفاده نه مفهومي که در هند بکار مي به

رفته است. اولين ملفوظ يعني سخنان  هم نيست و بجاي آن سخنان عارف بکار مي
ست که در دهلي ترتيب داده شد. ا فوائدالفوادآوري شد,  عارفي که در هند جمع

الدين اولياست که جامع آن شاعر معروف  مجموعة سخنان خواجه نظام فوائدالفواد
سعدي هند است. اين جملة معترضه بوده, حاال  فارسي حسن سجزي دهلوي ملقّب به

  همان موضوع خود يعني ذکر دهلي در آثار فارسي. گرديم به بر مي
ان هندي, بيشتر کتابهاي تاريخ هند, تاريخ اجمالي قبل از آغاز حکومت تيموري

دهلي را هم در بردارند ولي بعد از آنکه شاهجهان در نزديکي دهلي شهري بنام 
تفصيل  آباد را به کرد، مورخين عصر و دربار او تاريخ شاهجهان آباد را بنا شاهجهان

عصر در يکي از آثارِ اند. محمد صادق اصفهاني همداني يکي از نويسندگان همين  نوشته
  نويسد: دربارة دهلي مي الصادقين کلماتخود بنام 
دهلي شهري بس بزرگ و عالي است و بسي از اولياي امت در توصيف آن ”

سخنان فرموده, يکي از هزار و اندکي از بسيار از عظمتش وا نموده. در مناجات 
ي بر ما رحمت کن. ن دهلاحرمت خاک پاي بازاري هي بهبعضي از اوليا آمده: اٰل

داند که بعد از حرمين  يقين مي ي دانشي بود, بهپس هر کرا اندک معرفتي و ادٰن
شريفين اگر شرفي در مکان و بزرگي در بلدي هست, اين بلد شريف از ساير 

گويند که  ي است و لهذا عوام ميآن بلدان امتياز تمام دارد و از بالد ديگر مستثٰن
اص نيز در بزرگي آن شبه ندارند. يکي از اهل رد مکّه است و خودهلي خُ

  “.فراست بتقريبي گفته: تمام دهلي حکم مسجد دارد
ي حسين تاريخ مختصر دهلي از زمان قديم تا خود عصر االقاليم مرتٰضيقةدر حد
شهرهايي که در حدود دهلي  ي حسين بعد از اشاره بهشته شده است. مرتٰضگانويسنده ن

  کند که: اخته شده بودند, اطّالع جالبي فراهم ميتوسط حکمرانان مختلف س



  ٣٧٢  قند پارسي

  

در کوتلة فيروز شاه چاهي بود که آب آن چاه شيرين و خوشگوار و بغايت ”
آباد  سبک بود. از چهار گهري شب مانده تا وقت عشا تمام مردم شهر شاهجهان

برند براي بيماران و مريضان بغايت مفيد بوده و  کشند و مي از آن چاه آب مي
  .“داشتند ستان را صحت و اعتدال مزاج بحال ميتندر

مبارزالملک سربلند خان در  خود نويسنده در زمان حکومت محمد شاه همراه با
آباد آن وقت  آباد ديدن کرد. دربارة شهر شاهجهان سن دوازده سالگي از شاهجهان

  نويسد که: مي
آن شهر و شهر موصوف در کمال رونق و آبادي بوده. خوبي و لطافت عمارات 

کثرت اژدهام خاليق را چه بيان نمايد که هنگام شام در چوک سعداهللا خان و 
چاندني چوک از هجوم مردم گزارة سوار نبوده مگر پياده و آن بر مسافت ده و 

رفت و برزن و بازار همه گلزار و باغ و  بيست قدم را در آن جمع کشمکش مي
ز امصار در آن ديار آن مقدار که اگر بهار بوده و افراط اجناس و امتعة متنوعه ا

کسي خواهد آالت و ادوات جشن سلطاني و اسباب امارات وزارت از صامت و 
غيره اشياي مطلوبه در يک روز از صبح تا شام چندان  ناطق و امتعه و اقمشه و
  “.که خواهد, خريد نمايد

شاه ديد  ي حسين در همين عهد محمد شاه دهلي را بعد از حملة نادرسپس مرتٰض
  و يافت که:

در آبادي و رونق مانند سابق نبود. احمد شاه ابدالي و دراني کابل و قندهار در ”
طمع دفينه عمارات آن  عصر عالمگير ثاني بر شهر صدمة عظيم رسانيده چه به

علي قلي خان آن شهر را بغايت ويران  شهر را از بيخ کنده. راقم حروف همراه با
نداشته و خشک افتاده بر در قلعه پادشاهي بجاي گل و يافته چنانچه شهر آب 

کردند.  ريحان گل خن بوده و بجاي هجوم مردم گازران در نواح سبز چرا مي
الدوله روهيله اسبان بسته بودند  اندرون قلعه در عمارت ديوان عام نوکران نجيب

 و آخور و سرگين جابجا توده گشته بود. هرگاه راقم حروف و علي قلي خان
خدا که تني چند  رفت در چوک سعداهللا خان و چاندني چوک به سواري مي به
  “.آمدند نظر مي به
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الدين بختيار کاکي بدون  مقبرة خواجه قطب نويسد که رفتن به ي حسين باز ميمرتٰض
الدين اولياء خوفناک  زيارت شيخ نظام بيست کس متفق شده به”قولِ او  خطر نبود و به

  “.رفتند مي
آباد و رونق اين شهر نوشته  التّواريخ دربارة شاهجهانصةراي بنداري در خالسجان 

  است که:
مردم از روم و زنگ و شام و فرنگ و انگريز و ولنديز و يمن و عربستان و ”

عراق و خراسان و خوارزم و ترکستان و کابل و زابلستان و خطا و ختن و چين 
و ساير واليات هندوستان در آن ماچين و کاشغر و (قلما ستان) تبت و کشمير 

عصر جامع توطّن گزيده و آئين و گفتار که اهل زبان هندوستان از همين 
جاست, آموخته بکار و پيشة خودها اشتغال دارند. ترتيب معموريش بسان 

  “.يکديگر مطابق فقرات نثر باهم موافق و آئين آبادانيش مانند اشعار نظم با
الل در مجموعة فيض تقريباً همان اطّالعاتي  ندرهمچنين نويسندة ديگري بنام س

هر  االقاليم فراهم شده است. بهيقةالتّواريخ و حدصةآباد داده که در خال دربارة شاهجهان
  نويسد: صورت او دربارة مساجد و مدارسي که در دهلي وجود داشت, مي

در هر کوچه و بازار و هر صحن و زمين مساجد و معابد و خوانق و مدارس ”
نمايد, بسيار  که عالمي از آن بهرة دنيا و عقبي و فائدة صورت و معني حاصل مي

  “.تعمير يافته
  آباد بيان شده است. تاريخ دهلي و شاهجهان سيرالمنازلدر مرقع دهلي و سپس در 

که تاريخ ويژة دهلي است, کتابي  سيرالمنازلدر پايان بايد عرض کنيم که قبل از 
چنانکه قبالً عرض کرديم  سيرالمنازلتاريخ دهلي باشد.  ص بهفارسي نداريم که مخت به

حيطة  در اواسط قرن نوزدهم ميالدي نوشته شده و در همين قرن کتابهايي ديگر هم به
طور مثال  باشند. به تحرير آورده شد که تاريخ بعضي از شهرهاي ديگر هند مي

آگره و بناهاي تاريخي آن  هکتابي است در تاريخ شهر اکبرآباد معروف ب العمارات تفريح
  اي در آگره ترتيب داده شده بود. شهر که بنابر خواهش رئيس دانشکده
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