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  قلعة سرخ
  آباد شاهجهان شهر

قارة هند را سه قسمت كرده  از عهد غزنويان تا انقراض دولت تيموريان بابري هند، شبه
عنوان فرمانرواي هند در  بهشاهزاده خرم . ناميدند بودند و آنها را سند و هند و دكن مي

الدين  هجري در شهر اگره بر تخت سلطنت جلوس كرد و لقب شهاب ۱۰۳۷سال 
مناسبت لقب پدر   بهبعد اين شهر   بهجهان اختيار نمود و اعالم نمود كه از اين شاه

  .ناميده شود» اكبرآباد«الدين اكبر،  بزرگش جالل
دوران فرمانروايي پدرش جهانگير شاه و   بهاگرچه عهد حكومت شاهجهان، نسبت 

 ار بنديلَهپدر بزرگش اكبر شاه آرام بود ولي باز هم خطر حمالت نظام شاه بهمني و جج
(Jhajhar Bondela)  كه با آنها در سرتاسر دوران شاهزادگي بر سر  بوددر دكن باقي

چندان دور نيست و چون تا آن ] راجستان فعلي[شهر اگرا از مرز راجپوتانه . پيكار بود
سانگا مطيع و منقاد تيموريان بابري هند هاي بزرگ راجپوت مانند رانا راجهزمان تمام 
د لذا از ديدگاه استراتژي صالح نبود كه پايتخت دولت هند اين قدر نزديك نشده بودن

  .وجود داشتاي باشد كه از آنجا خطر حمله از طرف دشمن  منطقه
شدند تا  طرف هند سرازير مي  بهآوراني كه قلعة قندهار را گرفته  عالوه براين حمله

يافتند، آرام  اين شهر تسلط نميشهر الهور در راه آنها چيزي مانع نبود و تا بر  بهرسيدن 
  .گرفتند، بنا بر اين هم مصلحت نبود كه پايتخت دولت، اين شهر باشد نمي

 :اند دربار شاهجهان بودند نوشته  بهولي مورخيني كه وابسته 
كند و نشيب و  چون اكبرآباد بر ساحل رود جمنا واقع است و شكست و آب”

ري آن گشته و همچنين دارالسلطنت فراز بسيار دارد بنا بر اين باعث ناهموا
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هاي دلپسند نداشت عالوه بر  علّت آنكه يك مرتبه بنا نشده و طرح  بهالهور 
هاي قلع هر دو جا كه دولتسراي سعادت و ساير كارخانجات  ظاهر دروازه”اين 

بيوتات سركار خاصّه در داخل آن سمت وقوع دارد بسيار كم فضا و تنگ 
نهايت در كار است اساس نيافته و بدين  كه بي ساحت است؛ چنانچه جلوخانه

سبب از كثرت آمد و شد مردم افواج پادشاهي و تابينان امراي عظّام در اوقات 
ضعفا  بهها  مالزمت و هجوم فيل و اسب بسيار خصوص در عيدها و جشن

سواي اين از تنگ ميدانيِ كوي و برزن و بازار و . رسيد آزار و اضرار بسيار مي
شمار زحمت  ص و عام عموم آينده و رونده بنا بر هجوم خاليق بيشوارع خا

 .١“يابند و تشويش بسيار مي
 :لذا فرمان صادر شد كه مهندسان چابكدست بين اين دو شهر قطعة زميني دلنشين كه

متصف و مراتب كميت و كيفيت محسنات آن از  خوبيِ اعتدال آب و هوا به”
حسب هيئت نمونة   بهه قلعة واال بنياد كه توصيف خرد افزون باشد، بهم رسانيد

وضع غريب   بههاي وسيع  سبع شداد باشد مشتمل بر عمارات بديع و نشيمن
چون معماران هندسه پرداز و بنِّايان سحر طراز در ظاهر دارالملك . اساس نهند

براي اين … مشرف بر درياي جون(Noor Gadh/Garh)  دهلي متصل نورگده
  .٢“عرض مقدس رسانيدند  بهكار بهم رسانيده 

ارديبهشت كلنگ زدند و اساس  ۳/ قمري ۱۰۴۹شب جمعه نهم ماه محرم سال   به
هرچند براي ساختن قلعه، كنار رود جمنا . گويند آب آباداني است. قلعة سرخ نهاده شد

دست آوردن آب گوارا شب و روز استفاده از  بهمحلّي انتخاب نموده بودند ولي براي 
اگرچه هنوز در كشور پهناور هند در . [از رود جمنا امكان پذير نبودچرخ آب كشي 

براي حل كردن اين مشكل ] برند كار مي بعضي جاها اين دستگاه را از زمان قديم به
نهري كه  …: تاريخچة اين نهر چنين است. نام سفيدون كشيدند بهنهري از جايي 

خضرآباد تا سفيدون كه ) حيهنا( در ايام سلطنت از پرگنه] )تغلق(سلطان فيروز شاه 

                                                   
 .۱۸ص  ،ميالدي ۱۹۷۲ ،الهور ،چاپ مجلس ترقي ادب ،نامه عمل صالح الموسوم به شاهجهان  .١

 .١٩، ص همان  .٢
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مرور ايام از جريان باز  پس از رحلت او به. آورده ١گاه مقرري او بود سي كروهشكار
دار دهلي نهر مذكور را  الدين خان صوبه ماند و در عهد حضرت عرش آشياني؛ شهاب

تعمير و ترميم آن  بهچون روزگار او سپري شد، ديگر . مرمت نموده جاري ساخته بود
آباد بلند و پست آن را هموار و  الحكم اشرف از منبع تا شاهجهان حسب. نپرداخت

است در ممر قديم و از  كنارهاي آن را متين و استوار ساخته تا سفيدون كه سي كروه
اسم نهر بهشت   اين نهر كه به .٢پاي عمارت رسانيدند  آنجا نهري تازه حفر نموده به

نشيمنها را سيراب نموده داخل بازار چاندني چوك معروف بود تمام كاخها و باغها و 
شد و تمام كاخهاي امرا  شود، داخل مي كه تاكنون بزرگترين مركز تجاري محسوب مي

حالت شكسته و   كه در هر دو طرف اين بازار بود و آثار بعضي از آنها هنوز پا بر جا به
رود جمنا   ز آنجا بهرسيد و ا حوض مسجد فتحپوري مي بهاست؛ گذشته تا  ريخته مانده
  .گرديد ملحق مي

است مشتمل است بر چهار  فراگرفتهآن را اين قلعه كه از سه جانب آب رود جمنا 
چون ] مثمني كه مساوي االضالع نباشد[دروازه و دو دريچه و نقشة كف مثمن بغدادي 

رخ قلعة س  بهتمام ديوار قلعه از كنگره تا خاكريز از سنگ سرخ بنا شده، بنا بر اين 
 ها عبارتند از باغ حيات و فيض بخش و حيات در داخل قلعه بناها و باغ. معروف است

بخش و شاه محل كه از آيينه كار تزيين يافته، برج طال و امتياز محل و خوابگاه 
داشت و ديگر خانمهاي  آرا بيگم كه شاهجهان از تمام فرزندانش بيشتر دوست مي جهان

  .ب يافته بوددر يك رديف ترتي» حريم حرمت«
اسم حمام معروف است در هند تاكنون  بهآنچه در ايران و سر تا سر خاور ميانه 

قارة هند گرمسيري هستند و در اين منطقه  بيشتر مناطق شبه. شود غسلخانه ناميده مي
هندوها معموالً صبح . نام حمام يا غسلخانه ساخته شود  بهاي جداگانه  زم است خانهال

البته در مساجد . كنند كنار رودخانه رفته آب تني و آفتاب را نيايش ميزود بيدار شده 
هاي آرايشگران اطاقي مخصوص  كنند و يا در مغازه نزد در ورودي حمام درست مي

                                                   
 .گيري زمين تقريباً برابر دو ميل اندازه  .١

 .۲۲و  ۲۱ص  ،الحعمل ص  .٢
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زنهاي مسلمان در . كنند بدن است كه مسلمانان از آنها استفاده مي يبراي شست و شو
ناگفته نماند بعد از ورود اروپاييها . كنند مي ها كشيده بدن خود را از نجاست پاك خانه پرده

  .كنند چه در هند و چه در ايران مردم در خانه حمام و همچنين مستراح درست مي
آنها در خانه از كفش، . عالوه بر اين براي هندوها خانه مانند معبدشان مقدس است

را از بين چون در حماّم چرك بدن . كنند مخصوصاً كفش چرمي اصالً استفاده نمي
مردم . كنند، لذا هر دو جا كثيف است برند و در مستراح خود را از نجاست پاك مي مي

هاي انبوه كه خارج از شهر  جنگل ها به تقريباً تا پنجاه سال پيش در شهرها و شهرستان
  .رفتند يا در مستراح عمومي ميند و رفت بود مي

در پيروي سنّتش جانشينانش هر  ها را ظهيرالدين بابر در هند تاسيس نمود و حمام
در قلعة سرخ نزديك تاالري كه در . ساختند شهري كه بنا نمودند در آنجا حمام نيز مي

اسم ديوان خاص معروف است حمامي هم وجود دارد كه اسمش  بهحال حاضر 
هاي اصفهان و حمام باغ  و سبك معماري شبيه حمام ييغسلخانه است كه در زيبا

  .باشد ر كرمان واقع است، ميشاهزاده كه د
، گلدسته، كاخ، كوشك،  شكّي نيست كه تيموريان بابري هند در ساختن گنبد، مناره

طاق و پيش طاق و چهار طاقي از بناهاي اصفهان عهد صفوي و مناطق گرمسيري آن 
ولي شرايط جوي و مصالح ساختماني . كشور و خراسان بزرگ مايه و توشه گرفتند

يكي از آنها ساختن خمهاي هالل مانند . بناهاي خود تغييراتي نيز دادند در باعث شد که
  .زيينها بنا كردن گل جعفري برجسته براي ت ها است و در دو طرف طاق در داخل طاق

اين نكته شد كه متوجه ميان تيموريان بابري هند، اكبر شاه اولين فرمانروا بود كه 
دوستانه و صميمانه با امير نشينان اين كشور  براي حكمراني در اين كشور بايد روابط

ها با دختران  با روابط زناشويي شاهزاده. اسم راجه معروف بودند، داشته باشد بهكه 
هندوها . ها بعضي آداب و سنن هندوها در خانواده دولتي اين پادشاهان وارد شد راجه

بنا بر اين . ستدر آن زمان معقتد بودند كه ديدن صورت پادشاه صبح زود مبارك ا
شد، طوري  ناميده مي] دريچة زيارت[اي كه جهركه درشن  پادشاهان در دريچه

ساخت و مردم پس از آب  نشستند كه اولين شعاع آفتاب صورت آنها را نوراني مي مي
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در بناي قلعة . نمودند تني در رود جمنا و نيايش آفتاب صورت پادشاه را پرستش مي
  .ها با تزيين خاصي بنا شد دريچه سرخ در چندين جا اين نوع

تنيش اختالفات بود، بين وي و نور جهان مادر نا وقتي كه شاهجهان شاهزاده
گشت و  شديدي روي داد و شاهجهان در حالت سرگرداني در مناطق شرقي هند مي

ديد كه از كاه و ني درست بنگاله رسيد در آنحا آلونكهاي مردم بنگاله را  بهچون 
حاال هم همين طور درست [ساختند  شكل كوهانة شتر مي بهكردند و پشت بامش  مي
چون وي . اين آلونكها مورد پسند وي واقع شد. سقف آن را بنگله ناميدند ]كنند مي
 خود آباد پايتخت جديد تخت سلطنت جلوس كرد در الهور و اكبرآباد و شاهجهان  به

  .بنا کردشكل همان  بهها را  خانه
آباد پايتخت دولت اعالم شده بود ولي اكبرآباد كه حاال  اگرچه شاهجهان

امرا، اعيان . شد، اهميت و رونق خود را ز دست نداده بود مستقرالخالفه ناميده مي
آباد و اكبرآباد مسافرت  وسيلة قايق بين شاهجهان بهها و خود پادشاه  دولت، شاهزاده

از ميان . تخت جديد كردند ساختن كاخهاي خود در پاي  به نمودند، شروع مي
ي كه خارج از قلعة سرخ بنا شد كه بعضي از آنها در اينجا قابل ذكر هستند يها ساختمان
  .اش از كاخ داراشكوه و كتابخانه عبارتند

اين كتابخانه كنار رود جمنا بود كه ساختمانش تاكنون موجود و در مسير بزرگترين 
. واقع است )Nigam Bodh Ghat( نگم بدگات  بهسوزاني هندوان معروف محلّ مرده 

اش بود كه آن را برادرش اورنگ زيب پس از كشتن  كاخ دارا شكوه نيز نزديك كتابحانه
روي خرابة كاخ دارا شكوه در زمان . غارت رفت وي خراب كرد و همچنين كتابخانه به

  .معروف است ١اسم رزيدنسي   نا شد كه بهها تاالري با همان مصالح ساختماني ب انگليسي

  باغ جهان آرا بيگم
وي نه تنها در بازار . داشت اين دختر را شاه جهان از تمام فرزندانش بيشتر دوست مي

ولي ما در . چاندني چوك بلكه در سرتاسر قلمرو شاهجهان باغهايش را بنا نهاده بود

                                                   
١.  Residency  محل اقامت نمايندة دولتي در كشور تحت الحمايه. 
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اين باغ تا زمان . كنيم د، بسنده ميذكر باغي كه در بازار نامبرده ساخته بو  بهاين جا 
خزانة   بهشد،  فرمانروايي شاه عالم دوم رونق تمام داشت و عايدي كه از آن حاصل مي

ها تسلط  پس از انقراض دولت تيموريان هند وقتي كه انگليسي. گرديد دولتي داخل مي
ز آنها در چهار برج كه هر يكي ا. د، آنها در آن باغ بناي شهرداري دهلي نهادندنيافت

اسم باغ ديوار معروف است هنوز پا برجا   بهاين باغ بود و همچنين ديوارش كه   گوشة
در كوچه باغ كه معموالً آن را كچه باغ گويند بناي كتابخانة هاردينگ است كه . هستند

تر از آن كنار رود جمنا گذرگاه  پايين. است حاال اسمش كتابخانة دين ديال گذاشته شده
حاال در آنجا ساختمان ايستگاه راه . نمودند وسيلة قايقها عبور و مرور مي بهدم بود كه مر

  .شود آهن ديده مي

  مسجد جامع
تنها محل عبادت خدا براي نه ه ک در يك شهر اسالمي مسجد جامع، قلب شهر است

را  ها هايش قافله دهد و مناره مسلمين است بلكه اطرافش بازار بزرگ را تشكيل مي
شد يكي از آنها  بيرون قلعه سرخ دو كوهچه ديده مي. كند نزل راه نمايي ميجانب م  به

اي كه در مقابل  اگرچه اين كوهچه از تپه. شد ناميده مي )Bhojla Pahari( پهاري   بوجله
شد، بلندتراست ولي چون  ديده مي ]حاال اسمش دروازة دهلي است[ دروازة اكبرآبادي

لذا قرار داشت  بنا كردة فيروز شاه تغلق است، كه] كالي مسجد[نزديك مسجد كالن 
بنا بر اين همين تپه كه از كوهچة پهاري . براي ساختن مسجدي ديگر مناسب نبود

ها  اگرچه تمام كتيبه. تر است براي ساختن مسجد جديدي منتخب گرديد بوجله كوچك
 است ولي چون زبان فارسي به] سنگ موسي[در دو طرف پيش طاق با سنگ سياه 

ها كه در  رسد كه تمام اين كتيبه النظر چنان مي خط نسخ پرچين كاري شده، در بادي  به
اي كه  در آخرين سطر كتيبه. است زبان تازي نوشته شده بههستند ] تابلو[تعداد ده لوح 

هجري  ۱۰۶۰در دست چپ پيشطاق نصب شده است تاريخ بناي اين مسجد سال 
  .خورد چشم مي بهقمري 

هر دو مسجدي براي ثواب در . برآبادي دو پرستار شاهجهان بودندفتحپوري و اك
روي   بهمسجد فتحپوري در انتهاي بازار چاندني چوك رو . جهان آخرت بنا نمودند
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اگرچه هر دو پرستار خاص شاهجهان شاه بودند . دروازة الهوري قلعة سرخ واقع است
للي مانند مسجد جامع بنا اين حد نداشتند كه مسجد مج  به ] بودجه[ولي وسايل مالي 

مسجد فتحپوري هم مثل مسجد جامع سه گنبد داشت ولي سقف اين مسجد . دننماي
چنان محكم نبود كه متحمل بار سنگين گنبدها بشود، بنا بر اين متولي وقت صالح در 
اين امر دانست كه دو گنبد را كه هر دو طرف گنبد وسطي بودند، بردارد و در داخل 

  .اين آروارها تاكنون پا بر جا هستند. روارها ساخت تا سقفها پايين نيفتندتاالر مسجد آ
اسم دروازة دهلي  مسجد اكبرآبادي در مقابل دروازة اكبرآبادي قلعه كه حاال به

 محدث دهلوي در اينجا عليه اين اتّهام كه ولي اهللا بهانگليسها . معروف است بنا گرديد
مسجد را خراب كرده روي آن . نموده از بيخ كندندچيد آن را مسمار  مي  هآنها توطئ

درست كردند و براي نصب مجسمة اين  (Edward Park) نام پارك ادوارد  بهپاركي 
 هساختن پاية بلند و وسيع از مصالح و ياسب سوار در حالتفرمانرواي انگليسي 

اسب  دچون هند استقالل يافت و مجسمة ادوار. ساختماني مسجد مزبور استفاده كردند
اي را كه روي آن مجسمه را نصب نموده بودند از بين  سوار را از آنجا برداشتند و پايه

آن را از آنجا برداشته . بردند، مصالح ساختماني مسجد خراب شده دو مرتبه پيدا شد
 را اي درست كرده اسمش نزديك ساختمان فعلي كالج دهلي ذاكر حسين ريخته تپه

سنگ بزرگي كه از مسجد مزبور كنده كنار نهرو هيل . ذاشتندگ (Nehru Hill) هيل  نهرو
برند  حاال اين تپه را هم از بين مي. شود ريختند تاكنون در محوطة كالج نامبرده ديده مي

  .سازند اي مي و در آنجا ساختمان چند طبقه
حاال مانند ساير شهرهاي جهان، جمعيت شهر دهلي نيز از ده ميليون نفر تجاوز 

براي وسايل نقليه نياز شديد مترو بود، لذا در بيشتر جاها خط راه آهن كشيده كرده و 
ها نيز درست كردند و حاال چون نوبت خط راه آهن كشيدن و ساختن ايستگاه  ايستگاه

براي مسافرين نزديك مسجد جامع رسيد، نوبت حفّاري بنياد مسجد اكبرآبادي رسيد كه 
ة سياسي داده بر آنند كه مسجد اكبرآبادي مسلمانان اين شهر اين موضوع را جنب

اش چه  ببينيم نتيجه .دادگستري كشيده شد در حال حاضر اين موضوع به. بازسازي شود
  .خواهد شد



  ١٤٨  قند پارسي

در زمان شاهجهان از كابل تا تلنگانه و از گجرات تا اوديسه تمام مناطق تحت 
امراي دولت و . سلطة اين فرمانروا بودند، لذا دستگاه دولتي نيز توسعه پيدا كرد

فرزندان [واال تبار و استانداران و شهزادگان  يها و وكالي شاهزاده ها ن راجهنمايندگا
ها  بيرون قلعة سرخ خانه ]فرزندان شهزادگان[و سالطين زادگان ] پادشاه از كنيزها

قدرت رسيدند  بهها  چون دولت تيموريان بابري هند انقراض يافت و انگليسي. ساختند
اي فرو گذاشت نكردند و تمام  خراب كردن هيئت اصلي اين شهر دقيقهآنها در 

هايي كه بيرون قلعة سرخ و همچنين خارج از شهر پناه بودند همه را از بين برده و  انهخ
  .زمين را هموار كرده ميدان وسيعي براي رژه ايجاد كردند

تانة مقدس زيارت آس بهكساني كه استطاعت ندارند براي زيارت بيت اهللا بروند 
واقع است مشرف  (Ajmer) الدين چشتي كه در شهر اجمير حضرت خواجه معين

زوار از سرتاسر كشور پهناور هند سوار اتوبوس شده در شهر دهلي جمع . شوند مي
الدين اوليا و همچنين حضرت  زيارت عتبات متبركة حضرت نظام  بهشوند تا از اينجا  مي

هاي آنها  پاركينگ اتوبوس  بهاجمير روند، نياز  بهه الدين بختيار كاكي مشرف شد قطب
ها خراب كرده در آنجا ميدان براي رژه درست كرده  هايي كه انگليسي لذا خانه. بود

بودند، آنها را صاف كرده و بزرگراهي را كه نزديك قلعة نامبرده واقع است وسيع كردند 
  .نجا پيدا شدهاي سنگي شكسته در آ و خاك را از آنجا برداشتند، ستون

ولي چه فايده بيشتر . آباد را باز سازي نمايند حاال قرار است كه شهر شاهجهان
 اند علّت ازدحام جمعيت از بين رفته  بههاي اعيان و اشراف كه در سرتاسر شهر بودند  كاخ

آباد،  اين بود تاريخچة شاهجهان. اند اي درست كرده چند طبقه يها در آنجا آپارتمان
گذارم  ها نوشته مي آنچه ديدم و از ديگران شنيدم روي اين برگ .و نياكان من زادگاه من

 .شايد براي آيندگان مورد استفاده گردد


