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  ها شهر باغ يدهل

  ♦يپروفسور شريف حسين قاسم
ن ياو شهرت ت ياهم. بوده است يم يو فرهنگ ياسيارزش س يرباز داراياز د يدهل

             ن و پادشاهان  يشتر سالطيب. دياوج خود رس  به يدوران قرون وسطدر  يخيشهر تار
ن ياتخت خود قرار دادند و بنابريرا مرکز حکومت و پا ين دهليمختلف هم يها دودمان
 يميصم يمند هو عالق يپرور ، ادبيدر اثر علم دوست. شد» يحضرت دهل« به ملقب

صاحبان علم و ادب و هنرمندان برجسته  ي ازاديتعداد ز هنرهاي زيباان با ين فرمانروايا
هنر  يص   ّتخص  يها نهير شدند تا بتوانند در زمين شهر سرازيدر ا ي                  از سراسر جهان  اسالم

 ينها دهليسابقة همة ا يب يها جة تالشيدر نت. ظهور رسانند به و استعداد خود را
مجمع و مرجع ” يعنوان بغداد هند، دارالمعارف، مصر جامع و بقول آزاد بلگرام  به

د و شهر يظهور رس بهآن دوره                    در نقشة جهان  متمدن“ ميصاحبان کمال هفت اقل
در قرن  يصامقت حال عين حقيا به نظر. ب در عالم قرار گرفتمنتخده و يبرگز
  :شاهنامة هند سروده است  به ن ملقبيالسالط در فتوح يالديم مدهچهار

ــ يبســـ ــرب   النســـب صـــحيحدان يسـ ــيدند در وي ز ملـــک عـ   رسـ
ــين   بســي کاســبان خراســان زمــين    ــيم چـ ــبندان اقلـ ــي نقشـ   بسـ
ــالد    بســـي عالمــــان بخــــارا نــــژاد  ــر ب ــد از ه ــد و عاب ــي زاه   بس

  شهر و هر اصل سيمين بـران  ز هر  گـران  ز هر ملک و هر جنس صنعت
ــان روم   ــان، طبيبـ ــان يونـ   بسي اهل دانش ز هـر مـرز و بـوم     حکيمـ

                                                   
 .و رئيس بازنشسته گروه فارسي، دانشگاه دهلي، دهلي استاد ♦



  ١٤  قند پارسي

ــد  ــع آمدن ــده جم ــهر فرخن   ١چــو پروانــه بــر نــور شــمع آمدنــد  دران ش
منار  يرو يا بهيکت. امروز قرار گرفته بود ية مهرولين، اول در ناحيقي  به غالب يدهل

است که  يکنده شده است که حاک يرولدر مه االسالمقبةنصب در صحن مسجد  يآهن
ر يام. م بنا نهاده بود ١٠٥٣سال را در ) يدهل(دهلو  ،از خانوادة چوهان ياننگ پال پاده
اد ين اسم دهلو يهم به نيالسعد قران ين شهر را در مثنويا) م ١٣٢٥: م( يخسرو دهلو
در » ختنو سا يهرکه آمد عمارت«مصداق   به ن و پادشاهانيسپس سالط. ٢کرده است

قة خود ساختند که يسل به ديجد ييشهرها ين مهروليهم يکيادوار مختلف در نزد
روزآباد، خضرآباد، يپور، ف آباد، شاه ، تغلقيلوکهريپور، ک اثيغ: از آنها عبارتند از يبعض

گر ساختند که امروز يد يها شهر سيسپس انگل. رهيآباد و غ آباد، شاهجهان مبارک
  .شود ينو خوانده م يدهل

در چند کتاب  يدهل يو فرهنگ ياجتماع ينسبتاً مفصل دربارة زندگ ييها گزارش
ر خسرو ين اميالسعد قران ينگارش آمده است مثالً مثنو به و اردو يفارس  به معروف

د ي، آثارالصناد٤گين بيف سنگيرالمنازل تألي، س٣خان ياز درگاه قل ي، مرقع دهليدهلو
از ). اردو( ٦ن احمديرالدياز بش يدارالخالفة دهل، واقعات )اردو( ٥د احمد خانيسرس

م تا  ١٢٠٦از ( يد که در ادوار مختلف دوران قرون وسطيآ يدست م  به ن مآخذ معتبريا
، نهرها، )يبزرگ مسکون يها خانه(ها  يليها، حو بزرگ، پل يبازارها) م ١٨٥٧

معروف، مقابر و ها، باغات، مساجد و مدارس  يها، سرا بزرگ با پلّه يها هها، چا حوض
 يرنگوجود داشت که از رنگا يمختلف دهل يان در نواحيفرمانروا يها و قصرها خانقاه

  .کند يت مين شهر حکايا يو فرهنگ ياجتماع يو جنب و جوش در زندگ
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  ها ي شهر باغدهل  ١٥

ها و گلزارها و  احداث باغ  به گريحاکمان د به ان مسلمان هند نسبتيفرمانروا
نها ياز ا يکه بعض يدر کشورها و مناطق. اند شتهدا يرا مبذول م يزارها توجه خاص چمن

ت ينها همان روايا. وجود داشتند يفراوان يها هند نقل مکان کردند، باغ  به از آنجاها
آنها درآمده بود،  يعنوان وطن اصل  به د خود که حااليها را در قلمرو جد باغ احداث

ها  احداث باغ به انينروان فرمايشتر ايقت است که بين حقيخ شاهد ايادامه دادند، تار
  .ن پادشاهان هم آمده استيخ ايتار يها پرداختند که ذکر آنها در کتاب

احداث  يکه در ادوار مختلف قرون وسط يدهل يها دربارة باغ يمتأسفانه کتاب
. نه استين زميدر ا يآن کمبود اطالعات کاف يعلّت اساس. شدند، نوشته نشده است

 يمناطق ييشناسا يدست است، برا درکه  يفارس  به خيارت يها اسم چند باغ در کتاب
عالوه گزارش نسبتاً مفصل   به .ارزش داشتند، مذکور است ياسيکه از لحاظ س يدر دهل

ن منابع آمده است که پادشاهان و افراد يدر ا يان هنديموريتنها دو سه باغ دورة ت
ها احداث کنندگان آنها  ن باغياز ا يدر آغوش بعض و ده بودنداحداث کرخانوادة شان 

احداث   به تنها پادشاهان و افراد خانوادة آنها يد عرض شود که در دهليبا. اند مدفون
را با  يدهل ،گر جامعهيتاجران و افراد د يها اقدام نکردند بلکه وزرا و امرا و حت باغ

 جلبآن وقت  يها در گوشه و کنار دهل ن باغيا. دادندو تزيين ها رونق  حداث باغا
  .شد ينشان خوانده م جنت يدرست به ين دهليو بنابرا کردند يتوجه م

نگارش  به يدهل يخيتار يکه دربارة بناها يسيزبان انگل به ييها ن کتابيافزون بر ا
ن ياز ا ين است که تعداديهار را دربردارند، علّتش ا باغ ياند، گزارش بعض آمده

در  (Williem Stuart)ام استوارت يليو. اند فتهها قرار گر ژه مقابر در باغيو به ها ساختمان
مفصل گزارش  (Gardan of the Great Mughals) ١ان بزرگيموريت يها کتاب خود باغ

آرا، باغ تال  ون، شاالمار باغ، باغ روشنيباغ مقبرة همامثل  يان هنديموريچند باغ ت
  .کتوره و مهتاب باغ را داده است

در دورة سلطنت احداث شده بودند، تنها  يندان هيموريکه قبل از ت ييها باغ
ت آنها را يفيوقوع و ک يجا يحت. از آنها در منابع مختلف مذکور است يبعض يها اسم
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ل بهتر ياحداث باغ هر نوع آرامش و هم وسا يبرا. معلوم کرد يدرست  به توان يهم نم
  .اند بودهمحروم ن نعمت ياز ا ين دهليشتر سالطيب. الزم است يمال

 و هفت سال زمام حکومت را يس يم برا ۱۳۸۸تا  ۱۳۵۱سال وز شاه تغلق از ريف
. مدت حکومت نکرد تا اينان يموريقبل از ت يگريد يفرمانرواچ يه. دست داشت  به

شهر  يچنانکه در منابع معاصرش آمده، و. داشت يشتريدورة حکومتش هم آرامش ب
  .١ه بودک صد باغ کاشتيروزآباد را بنا کرد و دورادور آن يف

مطهر کره، شاعر دربار فيروزشاه تغلق که در دهلي اقامت داشت، دربارة دهلي دورة 
  :سروده استن يچن، دخود که اين پادشاه آن را رونق داده بو

ــاد    ــرت فيروزآب ــزين حض ــهر گ ــذا ش ــداد     حب ــا بغ ــت بناه ــوي خلودس ــه درو ج   ک
  …اي سوادهر سوي نزهت صحرا و تماش  هر طـرف طرفـه عمـارات ارم ذات عمـاد    
ــکار    ــير ش ــه ش ــايون ش ــر هم ــه قص زينت چو بهار  به بهشت است چو طينت  به که  قب  

  بوستاني ز رياحين اسـت پـر از مشـک تتـار      سـت پـر از نقـش و نگـار     آسماني ز نجوم
  ٢و حوض و حصار کرد مسجد و سراي چندان  چنــان ربــاط و مدرســه و خانقــاه ســاخت

در آن را روزشاه يحوض خاص که ف يکيددر نز يروز شاهيو دربارة مدرسة ف
  :گفتهن يچنوجود داشت،  يبنا کرد و در آن باغه   ۷۵۳

ــزا ســاحت او جــان روحصــحن او  ــرور ف   خاک او مشک فشان نکهـت او عنبـر بـار     پ
  رسته و آراسته چندانک کند چشم تـو کـار    حان و گـل و اللـه درو  يسبزه و سنبل و ر

ــان  ب و انگـــوريو ســـ بـــه نـــارنج و و نـــار ــده درو ميدر رس ــالي ــه وه امس ــد ب   اري
  ٣در منقـار  يچنـگ انـدرون   به چنگ دارند  ييند ز هــر ســو گــويبلــبالن نغمــه ســرا

  :ها اطالع داده است که ن دربارة باغيهمچن
ــ  ــا در دهل ــند ت ــز آب س ــه د يک ــهم ــرد    اري ــرار ک ــت و دارالق ــاغ و کشــت جن   از ب

ــم   ن بـر کنـار جـون   يدگر چو خلد بـر  يشهر ــاد ه ــه آب ــرد   ب ــدار ک ــه نام ــام ش   ٤ن
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د عبدالفتاح را از گجرات دعوت کرد يس) م ۱۷۰۷-۱۶۵۸(ر يب عالمگياوز اورنگ
د عبدالفتاح در ياسراراهللا پسر س. دهدبموالنا روم درس  ياو مثنو به د ويايب يدهل  به که

ن يرا تمر ينظام يها تين باغ فعاليداد و در ا يب خدمت انجام ميز ارتش اورنگ
ب يز هر صورت تا دورة سلطنت اورنگ به ن باغين است که اياش ا يمعن .١کرد يم

  .وجود داشته است
ساختند که تاکنون در  يرا در دهل يميعظ يها ساختمان يا لوديپادشاهان افغان 

ها در  دربارة احداث باغ ياطالع ياند ول دهيآسمان کش  به ن شهر سريمناطق مختلف ا
  .ديآ يدست نم به دوران حکومت آنها

شود ولي اطالعات الزم ديگر  معلوم ميهم ديگر  ياز منابع ياسم چند باغ در دهل
با اين وجود مقابر  .معلوم کرد يآسان به توان يمحل وقوع آنها را م يول مرقوم نيست

  .ها ساخته شده بودند بعضي پادشاهان اين خانواده بدون شک در باغ
کند که در دورة سلطنت در  ياشاره م يغبا  به )م ۱۳۲۵ :م(ا ين اوليالد خواجه نظام

 يرت که در منطقة حوض رانجسباغِ   به ين عارف معروف چشتيا. وجود داشت يدهل
سکونت  يم نگرفته بود که کجا در دهليتا آن وقت تصم وي. قرار داشت، رفت يکنون
. ٢ديپور اقامت کن اثيد در غيد که بايب شنياز غ يين باغ بود که صدايدر ا. ار کندياخت
هستند که پاسخ آنها تاکنون  ييها بود؟ سوال ين چه نوع باغيبوده و ا ين باغ کيا يبان

  .ستيمعلوم ن
ا دربارة ين اوليالد خواجه نظام فة ارشديخل ين چراغ دهليرالدين خواجه نصيهمچن

 يرا برگزار کرد که بعض ين باغ مراسميدر ا يشخص. باغ محلدار سخن گفته است
ن باغ جداگانه از آن است که ياست که ا يهيبد. ٣آن شرکت کردند خ آن دوره دريمشا

 يمورياز منصبداران محمد شاه ت يکيمحلدار خان  يالديجدهم ميبعداً در قرن ه
  .است يمسکون يا هيبود و امروز ناح احداث کرده يدر دهل) م ۱۷۴۸- ۱۷۱۹(
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 انيموريانوادة تخ ييها در هند با آغاز فرمانروا د و پرشکوه احداث باغيت جديروا
ا يران و يها در ترکستان و ا شرفتة باغيان هند با شکل پيموريت. راه انداخته شد  به

  .دندپياده کررا در هند  يت باغبانين روايآشنا بودند و هم يمرکز يايآس يکشورها
 ان در هنديموريان گذار سلطنت تيشود که بابر بن ياستنباط م ياز تزک بابر

حکومت  يفتح کند و بنان که هند را يقبل از ااو . داشت يقة مفرطها عال احداث باغ  به
دوران در او . نجا بگذارد، در کابل باغ وفا را احداث کرده بوديدودمان خود را در ا

اقد فرا که يد که مورد پسندش قرار نگرفتند زينجا را ديا يها اقامت خود در هند، باغ
تخت خود رام باغ را بنا نهاد ياو در آگره پا. ها و نهرها بودند ينظم و طرح خاص و جو

چهار باغ، . ظهور آورد  به يو ترکستان يرانيو آن را کامالً طبق طرز و اسلوب چهار باغ ا
ها و نهرها  يان جوين باغ را با جريزم ه مربع و يا مستطيلن است که قطعياش ا يمعن

 يطور باغ  به گريکدي ن چهار قسمت جداگانه ازيک از ايو هر  کنند يچهار قسمت م
نسبتاً  يرنگارنگ و معطر و بناها يها گل يها نهالدار،  وهيم يها درخت. دينما يرشد م

. دادند ين مييها را تز ن باغيا) با دوازده در( يدر نام باره به يدنيقشنگ و د يکوچک ول
 يان هنديموريقرار گرفت که بعداً در سراسر قلمرو ت يا ن نوع باغ بابر در آگره نمونهيا

 بهشتان مسلمانان از تصور يدرست گفته شده است که طرح باغ در م. دنبال شد
  .ماخوذ است ياسالم
ن کشور يگرم ا يهوا ياد در هند در قرون وسطيز يها علل احداث باغاز  يکي
 ريان و هم عموم مردم که از مناطق نسبتاً سردسيفرمانروا يد برايشد يگرما. است

ها  يزارها و نهرها و جو ها، سبزه باغ. نت گرفتند، قابل تحمل نبودهند آمدند و سکو  به
از  يتعداد. کاهش تپش فصل گرما بود يراساخته شدند، به وردن يو آبشارها که در ا

 فتح هند اعالم کردند کهبعد از هند آمدند، تنها چند روز  به ان بابر که از کابليهمراه
. ردندد برگين کشور بمانند و بايادتر در ايتوانند ز ينم تابستان يبنا بر فصل نسبتاً طوالن

و قابل م يهند را مال يها گرما احداث باغو رفت و با حفر نهرها يشنهاد آنها را نپذيبابر پ
  .ساختتحمل 
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قشنگ و بلند و باال  يها معموالً حصارها با دروازه يان هنديموريدورة ت يها باغ
مظهر احساس جمال  يو راست يدنيد يک معمارها از لحاظ سب ن دروازهيخود ا. دارند

  .ان هستنديموريت
ان در هند يمورين باغ تيتر يميقديقين  غالب بهبابر در آگره ) آرام باغ(رام باغ 

ن باغ گرداگرد يبنابرا. ر داده استيين باغ را تغيروزافزون جامعه شکل ا يازهاين. است
ن ين باغ ايتر يميمانده، قد يخود باق يصورت اصل  به که يون در دهليمقبرة هما

  .اند ن رفتهيدار از ب وهيم يها درخت يد وليآ يشمار م  به خانواده در هند
ظهور آورده و   به ن منظوريهم  به ديرا شا) م ۱۶۵۷-۱۶۲۸(خالق مطلق شاهجهان 

 ع و قشنگيرف ياده بود که هند را با ساختن بناهاددست او   به راهند  ييفرمانروا
ن نوع ياو نه تنها خود ا .ها حسن و جمال بخشد اص و احداث باغخ يسبک معمار  به

ها  ها بسازند و باغ هم وادارا کرد که ساختمانرا گران يها را انجام داد بلکه د تيفعال
  .اش باشند دار تصور جالل و جمالِ خانواده نهييسابقه و آ يبکارند که از هر لحاظ ب

محمد صالح  .ها هم کاشته شود ور داد باغآباد، شاهجهان دست شاهجهان يبا آغاز بنا
  :ف کرده استيتوصن يچنآباد را  کنبو، مورخ معاصر، شاهجهان
ــت    ض سرشــتيبــر لــب آب جــون فــ ــة زش ــود نمون ــتش ب ــه بهش   ک

ــاکش از خرمــ  ــزا  يخ ــاط اف ــانفزا و د  ينش ــدلکــش و ج ــاي   يده کش
ــاهيجا ــوا  گـ ــدال هـ ــز اعتـ ــاله دوا   ي کـ ــد سـ ــور چنـ ــت رنجـ   يافـ

ــواني ده    دگاني دهمــــــرده را آب زنــــــ  ــوت را جــ ــر فرتــ   ١پيــ
  :دهد يگزارش م يت قلعة سرخ در دهليفين مورخ معاصر دربارة کيهم
ارتفاع دوازده ذراع مشرف بر آب و صحرا و از جانب  به از طرف مشرق”

را سراپا از سنگ يض پيافزا و انهار و تاالب ف مسرت يها چهيمغرب بر باغ و باغ
  .٢“تهرفياد پذيمرمر صاف شفاف بن

، چند باغ هم احداث يو مسکون يادار يشاهجهان در قلعة سرخ عالوه بر بناها

                                                   
  .٢١، ص )نامه شاهجهان(عمل صالح   .١
  .۲۵همان، ص   .٢
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ها از قلم محمد صالح کنبو  ن باغيف ايف و تعريتوص. کرد که تاکنون وجود دارند
  :است يخواندن
که سر تا  يپسند ت طراوت و دليمانند باغچه در نهامن ارم يش هر نشيدر پ”

نة يسبزة تر روکش سپهر اخضر گشته معان آن جوش يين بهشت آيسر سرزم
 يگردد و در هر طرف از گرم يگر م جلوه يين در نظر تماشايفردوس بر

تکلم لب اطفال غنچه  يهنگامة نشو و نما رونق بازار نشاط و انبساط و تقاضا
ض آثار يخانة ف وار دولتيسرشار گل تا سرحد چار د يو کودکان شگوفه صدا

 يکار عذار گل و تازه يکار غازه به يشاطة باد بهاررسد و قبل از آن که م يم
سرا  دولت يها هحا کدين مسيا يافزا روح يد از لطافت هوايطرة سنبل درآ

ان سنبل چهره يشاهدان تازه رخسار ازهار و انوار و نونهاالن گل و کالله مو
بهشت و  يو ارد نيدن موسم فرورديش از رسيپشوند و  يافروز حسن ادا م

مبر ينان سيه است، نازنيالراس قوت نام گاه نشو و نما که همانا مسقط ن وطنيا
درآورده خندان و شگفته چشمک  به راب و تر سر از منظرة شاخيشگوفه س

 يها وانيب و ايق فردوس زين حدايجا در به گر آنکه جايزنند، لطف د يم
در ر ينظ ير بيدلپذ يو آبشارها يياض مطبوع در کمال دلکشايب حيخاطر فر

 ينييآ به مبران عرض نهر گشتهينة سين سيمانند لوح بلور ييت خوشنماينها
از آن حوض دلکشا و  يکيافروز حسن ظهور است که در جنب هر  جلوه

 فريب دهياست د يطلسم يانيو سالست جر ياعتبار لطافت روان به آبشار که
وان بلکه يصد چشمة آب ح. وندياست اعجاب پ يفرجگاه عجبنظربند و ت

ک از آن مرأت يگرد رفته و موج آب و تاب هر  به ة رضوانضون رويع عيجم
از کمال اوج  يزدانيع مخترعات يآن بدا يو پرتو نوربخش يشاهد صنع ربان

  .١“ن رونماگرفتهينة آفتاب را از صبح روشن جبييآ. گذشته يخوب
  :است دربارة باغ ارم در قلعة سرخ ين گزارشيا

                                                   
  .۲۶ص  ،)نامه شاهجهان(عمل صالح   .١



  ها ي شهر باغدهل  ٢١

ابان و اقسام يخ يهاحسن نمود رست  به بخش کهات يال حثگر باغ ارم ميد”
وان و انواع درختان سبز و خورم و شاداب رشک صفوف سروستان يا يها گل

انهار روان  يو همه جا در مجار ن و زمان استيزم م و چراغشجنان و چ
که  يلطافت به جوشان يها روان و چشمه سارها بخش آن روضة رضوان آب

  :ن تا آسمانيزم يوان و از رويز انسان است تا حوان فرق ايان آن و چشمة حيم
ـ ر ايقدر سـ ه ب   دگـر کـو   ين جـا ين چنـ يا يبهشت  ن گلشـن نظـر کـو   ي

ــتان   ــرگش گلس ــر ب ــنما يز ه   چــو از آيينــه عکــس خوبرويــان     اني
  بهــار ديگــر اســت ايــن بوســتان را  بـــود نشـــو و نمـــا اينجـــا روان را
ــي  درين گلشن ز جـوش سـبزه و گـل      واز بلبــلگــوش آ بــه آيــد نم
ــته  ــوارش نشسـ   خجل چـون عنـدليب پـر شکسـته      ارم در پشـــت ديـ

ب است از بس طراز يپسند و نظرفر ت دليغا به نيدست عمارت دلنش ود
ر زمردنگار يس با سريناکار بلقيصور گوناگون و نقش بوقلمون چون عرش م

ر آن در عالم يوقوع نظ يهمه معن  به افته کهيصورت اساس  ينييآ به مانيسل
گشته از دست انفاس  يآن جار يدر محاذ يست و نهر آبير نيپذ صورت مکانا

اض وسط هر دو ين دارد و در حيشکن آست ياموات در ط ياين احياالم روح
 يت خوبينها  به چشم حسرت در آن نگران است  به وانيعمارت که چشمة ح

در  صورت آبشارها  به م گزيک و نيارتفاع   به در جوش آمده از کنار چبوتره
ن پر از ين و زريميس يها ر آن روزانه گلدانيز يها در طاق ،زانير ن حوضييپا

ر نقاب آب مانند ستاره در پردة تنک يدر ز يها شمع کافور طال و شب يها گل
افروز ظهور  جلوه يحسن  به گلوسوز در چمن سخن شاداب يسحاب با معن

  .١“سازد يد ميت جاواقام به بدل را ليسب يل ابنايار رحياخت يگردد که ب يم
 سط قرن نوزدهماواها را در  گر اين باغ سر سيد احمد خان باني دانشگاه اسالمي علي

هاي داخل  نام آثارالصناديد بناها و باغ  به او در کتاب ارزشمند خود. ميالدي ديده بود
  .نمايد که بيانات محمد صالح در اين ضمن را تصديق مي ٢قلعة سرخ را توصيف نموده است
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آخرين پادشاه تيموري با ) م ۱۸۵۸-۱۸۳۷(بهادر شاه ظفر  ها در يکي از همين باغ
ميرزا اسداهللا خان غالب شاعر معروف فارسي قرن . زد چند نفر مصاحب خود قدم مي

هاي  هاي درخت شاخ. هم حضور داشت ،و استاد اين پادشاه در شعر نوزدهم ميالدي
هاي اين باغ تنها براي استفادة پادشاه و  انبه .بوسيدند انبه با کثرت ثمرها زمين را مي

پادشاه متوجه شد و . ها دوخته بود انبه  به هاي غالب چشم. اش مخصوص بودند خانواده
بينيد؟ ميرزا غالب با ادب و احترام دسته  با اين توجه ميرا چيست که آن ! ميرزا: پرسيد

  :اين که گفته شده! پير و مرشد: بسته پاسخ داد
ــر  ــر ه ــر س ــان  ب ــته عي ــه نوش   ن فالن ابـن فـالن ابـن فـالن    بکا  دان

آن اسم من و پدر و پدر بزرگوارم نوشته  يست که روها دانة انبه ينم که آيب يم
  .١غالب فرستاد  به پر از انبه يپادشاه تبسم کرد و همان روز سبد. ريا خيشده است 

جود داشت که کهنه و يستگاه راه آهن دهليا يرو  به گم رويا باغ بيآباد  صاحب
. احداث کرده بود. م ۱۰۶۰/۱۶۵۰ سال گم آن را درين دختر شاهجهان، جهان آرا بيسوم

در حصار آن . گز بود ۲۴۰ شگز و عرض ۹۲۰طولش  و ض بودهيع و عرين باغ وسيا
با يز يها داخل باغ ساختمان. بود يباغ جار ها ساخته شده بودند و نهرها در سراسر برج

جانوران . ده بودنديآسمان کش به ره سريها و غ منينش) با دوازده در ييبنا( يدر مثالً باره
ن باغ سخن يا يکيدر نزد يدربارة چاه يغالب دهلو. ٢شدند يهم در آن نگهداشته م

  .٣اشتند و خراب کردندبان تم با سنگ و خش ۱۸۵۷ها آن را در سال  سيگفته است که انگل
ة يب بود، در ناحيز در خود اورنگبرا يگم دختر شاهجهان که حاميروشن آرا ب

ن شاهزاده يا. احداث کرد. م ۱۰۶۰/۱۶۵۰در  )ها فروش يبازار بزرگ سبز( يمند يسبز
 ن باغ رايد احمد خان ايسرس. ن باغ دفن شديفوت کرد و در هم. م ۱۶۷۱خانم در 

و دو سه ساختمان آن تاکنون وجود دارند و  يدرِ ورود. ٤ده بوديآن د يشکل اصل  به
  .اند ث عبرتباع
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ن يم در هم ۱۰۶۴/۱۶۵۳سال در  ياز همسران شاهجهان باغ يکيگم يب يسرهند
د يسر س. خاک سپردند به ن باغيگم را در هميب يسرهند. کاشته بود يمند يسبزة يناح

  .١ف کرده استيد توصيده و در آثارالصنادياحمد خان چند ساختمان آن را د
نام  به يباغ يمند يسبزک يآزادپور نزد خانوادة خود در يها شاهجهان مثل خانم

. نگر هم ساخته بود ين اسم در الهور و سريهم به گريد ياو باغ. مار درست کرد شاله
 ند و ماريچه را گويدر يزبان هند به شاله. انتخاب کردخود را ن اسم يشاهجهان ا

ار از م شاله. ش و عشرتيع به يا چهيدر يعنيمار  شاله. ش و عشرت استيع يمعن به
 يها ها، ساختمان نهرها، حوض. رفت يشمار م به يبزرگ و قشنگ دهل يها جمله باغ

. نددته شده بوشمختلف کا يها وهيم اندرخت. کردند يباغ جلب توجه م لخگر در دايد
د، چهار درخت انبه از آن يد احمد خان در اواخر قرن نوزدهم آن را ديچون سر س

 ياز باغ يا اسم انبه يغالب دهلو. ٢سابقه بود يب ها انبهن يقة ايذا. مانده بود يوقت باق
ن همان انبه باشد که سر يست که اياس نيد از قيبع. ٣نوشته است يدر آزادپور را فخر

 ينينش ن باغ تختير در هميب عالمگيز اورنگ. آن اشاره کرد به د احمد خان بعداًيس
ن يفصل گرما در همدر  يسيلدنت انگيزيم ر ۱۸۰۳سال بعد از . عمل آورد به خود را

  .٤برد يباغ بسر م
 ۱۱۴۱/۱۷۲۸در  يمورياز منصبداران محمد شاه پادشاه ت يکيخان  رناظر محلدا

درِ  يرو به رو يبازار. احداث کرد يمند يسبز يکيض در نزديع و عريوس يباغ
 .ده بودنديآسمان کش به ها سر ساخته شده بود که در هر دو طرف آن دروازه نآ يورود

د يبعد از ع ينجا جشنيدر آن وقت ا. ٥وجود داشتند» هيپول يتر«نام  به ها ن دروازهيا
  .٦شد يبرگزار م

                                                   
  .۲۸۷ص  آثارالصناديد،  .١
  .همان  .٢
  .۳۷۰، ص )اردو(خطوط غالب   .٣
  .۵۰۲، ص يواقعات دارالحکومت دهل  .٤
  .۴۹۹ص  همان،  .٥
  .۴۵۹، ص      -            ؛ ۳۲۵آثارالصناديد، ص   .٦



  ٢٤  قند پارسي

گم که مادر يه بينواب قدس به ملقب يينام ادهم با به داشت يمحمد شاه همسر
 وه يباغ قدس ۱۱۶۲/۱۷۴۷سال او در . با ذکاوت بود يزن وا. احمد شاه پادشاه بود

دروازة  کينزد يجادة کمربندر يسمکه تاکنون در  ١حداث کردا در داخل آن يمسجد
 ياست که در آن مسجد ين باغين اولين است که اياغلب ا. وجود دارد يريکشم

ن اصل يبنابرا. ٢عمل آمد به م ۱۸۵۷سال در  ينظام يها تينجا فعالياز ا. ساخته شد
  .ر کرده استييطور قابل مالحظه تغ به ن باغيشکل و صورت ا

 يقسمت. ناظر احداث کردباغ  ية مهروليگر محمد شاه در ناحيروزافزون منصبدار د ناظر
مقبرة عارف و شاعر  يکيگر با سنگ سرخ تاکنون در نزديد ياز حصار آن و دو سه بنا

  .٣است نصبهم  يا بهيسر دروازه کت يرو. وجود دارد يدهلو يجمال يمعروف فارس
گر يعرفا و شعرا و آثار د يها رهتذکها در  باغاز  يادين اسم تعداد زيافزون بر ا
 ييدوران فرمانروادر ها  ن باغيشتر ايب. ستيدست ن  به ت آنهايفيک يآمده است ول

  :کاشته شده بودند که عبارتند از نايموريت
 يباغ جنگ به پوره قرار داشت که موسوم ندک  به واره در راه يمفت يکيدر نزد يباغ
  .٤ده بودينجا سکونت گزيفوت کرد، در ا ۱۱۳۵/۱۷۲۳ سال که در يشاه عطا چشت. خان بود
ا وجود داشتند که در آنها ين اوليالد دورادورِ مقبرة خواجه نظام يمتعدد يها باغ

 يکيدر نزد ييحيد يس يسرا يرو  به رو. کردند و همانجا دفن شدند يم يعرفا زندگ
ن يشروان خان در ا. د بودين خان شهيسي يديچة سيباغ ين عارف نامدار چشتيمقبرة ا

 يکيا در نزدين اوليالد در جوار مقبرة خواجه نظام. ٥دفن شد ۱۰۸۳/۱۱۷۲سال باغ در 
ر محمد ين مبا رايچة قول وجود داشت که در آن مال محمد يباغ يروشن را يسرا
ن يهم ا دريباغ خان اول. ٦دفن شد ياز جمله فرزندان شاه نعمت اهللا ول يالنيم گيابراه
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  ها ي شهر باغدهل  ٢٥

خ عباس يد بن شيخ عبدالرشيخ عطاءاهللا بن شيش يآن مولو يرو به که روه بود يناح
سال اآلخر  عيرب ۲۴ن باغ در يخ عطاءاهللا در ايش. احداث کرد يا چهيباغ يسمرقند

  .١خاک سپرده شد  به ۱۱۱۹/۱۷۰۷
 ۱۸ در روز دوشنبه ير محمد سلونيخ پيفة شيد محمد خلين خلف سيالد حافظ تاج

 يرا روشن يسرا يکيدر نزد يکرد و در باغ عبدالوهاب بلخم فوت  ۱۱۲۵/۱۷۱۲صفر 
  .٢دفن شد

از خانوادة  يابن شاه اچه) ۱۲۱۹/۱۷۰۷ ياالول يجماد ۸: م( يخواجه سعداهللا چشت
در نخاس مقبرة شروان . است ين گنج شکر عارف معروف سلسلة چشتيدالديخ فريش

  .٣ن عارف بودياقامت ا يد مرجان جايدر مقابل آن باغ س. خان قرار داشت
 ا متصليخ اولياش در باغ ش ش با خانوادهياند آگاه و خدا  ش خدايخ محمد درويش

ز در روز يخ عبدالعزين خان ابن شيفخرالد. ٤کرد يم يخان زندگ يبازار مرتض  به
او را در جوار مقبرة خواجه . ات گفتيح  به م درود ۱۱۴۳/۱۷۳۱شوال  ۵پنجشنبه 

  .٥ردندپخاک س  به باغ صالبت خانبه ک ينزد يا چهيا در باغين اوليالد نظام
ب يز نما عارف و عالم معروف دورة شاهجهان و پسرش اورنگ د حسن رسوليس
او در . ق استيان رود، مرجع خاليکوئ ه، پنجياش تاکنون در جوار تاالر امام مقبره. است

  .٦کرد يم يل خود زندگيبا فام) يگالب( يه در باغ کاللين ناحيهم
ن فرزند خواجه خورد يالد ر حسامينو، باغ م يدهل) زور باغ(رة جور باغ ک کنايدر 

گ در يرزا احمد بيم. کرد يست سال زندگينجا بيدر ان مجذوب يشاه ب. وجود داشت
، ياحداث کرده بود و در آن مسجد يباغ ينام نقش قدم حضرت عل  به يراه ساختمان

ن يا  به گيرزا احد بيم يتقاضا  به نيشاه ب. با سنگ خارا ساخته بود ييو سکو يحوض
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  ٢٦  قند پارسي

شاه . ن گماشتيخدمت شاه ب  به گ خان سامان و داروغة باغ راياحمد ب. باغ منتقل شد
  .١م فوت کرد ۱۱۲۰/۱۷۰۸رجب  ۱۶ن در يب

ن باغ حافظ اهللا داد يا يرو  به رو. خان قرار داشت يدگاه کهنه باغ صفيدر جوار ع
گر دفن يقبور بزرگان د يپهلو يميقد يسکو يرا رو) ۱۱۲۷/۱۷۱۵اآلخر  يجماد ۹: م(

  .٢کردند
ن ي، اسم ا»يواقعات دارالحکومت دهل«نام  به يخ دهليدر کتاب ارزشمند دربارة تار

رامل و باغ يچة شيباغ: دو باغ برده شده که در راه از پهارگنج تا قطب رود واقع بودند
  .بابو رام يرا

ع با حصار وجود يوس يا طهمحو يمقبرة سکندر لوده يکين، در نزديافزون بر ا
 يشد ول ينجا کشت و کار ميستم در ايل قرن بيدر اوا ،چه بودهيباغ  به داشت که معروف

 يخان باغ يسينو ع ية صفدرجنگ دهليگنج در ناح يدر عل. ٣بوده باشد يقبالً باغ
ها و چند  يها، جووباغ جهالرا باسک. داشت يپور محوطة باغ کوتله مبارک. ٤ساخته بود

ة يگ در غرب ناحيب باغ دولت به ن احمديرالديبش يمنش. ٥ده شديت در آنجا ددرخ
ک هزار فت ياش در حدود  کند که رقبه يپور اشاره م در حدود مبارک يبادل يمسکون

رم خان ير درد در تراهة بيچة ميخان جهان، باغ يها باغ يها ن او اسميهمچن. ٦مربع بود
  .٧برد يمرا کهنه  يدر دهل
ود يسر دنام  به يسيک مقام ارشد انگلي يحت يها در دهل ت احداث باغين روايا

ن باغ يا. دياحداث نما يدر دهل يباغتا بود، وادار کرد  يدنت دهليزيرا که ر ياختر لون
  .٨بوده يقبل يها بهتر از باغ يباغ مبارک با باغ اختر لون به موسوم
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  ها ي شهر باغدهل  ٢٧

 ييژه در دورة فرمانروايو  به خيدوران مقاطع مختلف تاردر متعدد که  يها ن باغيا
 يها نها باغيشتر ايب. اند نبوده يعموم يها احداث شدند، باغ يدهل در يان هنديموريت

 يکاهش گرما  به يها در دهل اد باغيهرحال وجود تعداد ز به .هستند يشخصو  يشاه
ا ر يها، دهل و اردو بنا بر کثرت باغ يفارس يشعرا. کرد يمفصل تابستان حتماً کمک 

  :ن ضمن دارديدر ا يحاتم شاعر اردو شعر. اند گلستان خوانده
                ،  

  
                       

  )نجا خوشتر از چمن استيابان اياست، ب يست، گلستانين ياين شهر دهل(  
ا ه ن باغيدر فصل باران، چون ا يستم اهل دهليل قرن بيدر اواخر قرن نوزدهم و اوا

ها هجوم  ن باغيا  به ح و گردشيتفر يد، برايرس ياوج خود م به شدند و بهار يسرسبز م
مار از جمله  آرا، شاله دار خان، باغ کره خان، باغ روش مبارک باغ، باغ دل. ردندآو يم

در . شد يا مپبر يجشنک نوع يدند و هرجا يکش يخود م به بودند که مردمان را ييها باغ
نها يا. اند بوده يمورد توجه خاص اهل دهل) باغ انبه(ان يباغ و امر يلکه ية مهروليناح
  .١کردند يآنها استفاده م يها وهيآمدند و از م يگرد م ياديتعداد ز  به ها ن باغيدر ا

خود را از فشار  يدر دهل يميقد يها ن جمله باغيفانه حاال تنها دو سه باغ از امتأس
 نهاياز ا ياند و بعض ن شهر حفظ نمودهيات روزافزون ياجات گوناگون جمعياحت
هم مشکل  از آنهاها  يوقوع بعض يجان ييتع يشده و حت ليتبد يمسکون ينواح  به

  .ها بوده است شهر باغ يباور کرد که دهل توان ينم است و
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