
  ٣٤  قند پارسي

  لبه سيرالمناز ينگاه
  ♣گين بياثر ميرزا سنگ

  tعلي رضا خان دکتر
علم و مرکز  که هموارههند است  هاين شهريتر يميقدترين و  از بزرگ يکي يدهل

به بوده است عرفا و صوفيا شعرا، ادبا، علما،  و محل سکونتثقافت است و يهنر و س
، يحضرت دهلمثل  ييها را به خطاب يدهل ،يخيو تار ين سبب در آثار ادبيهم

   ِ                              مصر  جامع، مجمع و مرجع صاحب کماالن  و  لمعارفابغداد هند، دارالبرکت و دار
  .اند ياد کردهم يهفت اقل

اين شهر را پايتخت خود  او ود شفتح الدين ايبک  دست امير قطب بهدهلي شهر 
غزنه پادشاه  يمحمد بن سام غور الدين از غالمان سلطان بزرگ شهاب يکيو ا قرار داد،

روزآباد، ي، فآباد پناه، تغلق جهان ،پناه نيد :م چند نام داشته بوديقد يدهل. و خراسان بود
دهلي را مسلمان  انبيشتر حکمران. جز آن و آباد شاهجهان و رگريششير شاهي يا 
  .ندقرار دادپايتخت خود 

 ،بود زمينداري که نامش دهلو. اند هقنوج بود هاي هشه تابع راجيهم يدهل هاي هراج
 يدهلشهر  .مشهور شد ينام دهل  هب دهن يا مرور زمانه به اندرپت آباد کرد ديهي به نام

  .بوده است يپايتخت حکومت مسلمانان از قرن دوازده تا نوزده ميالد

                                                   
 .ي، دهليدانشگاه دهلبخش فارسي س اسبق ي، رئيمصحح و مترجم پروفسور شريف حسين قاسم  ♣

 .چاپ شده است نو، ميالدي از غالب انستيتوي، دهلي ١٩٨٢اين کتاب در سال 

t   نو دهلي ،مرکز تحقيقات فارسي، خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايرانپژوهندة.  



  نگاهي به سيرالمنازل  ٣٥

و مستند و شده  نگاشتهقرن نوزدهم ميالدي نيمة اول ر درالمنازل يسکتاب 
درخواست به  را اين اثرسنگين بيگ  ميرزا. دهلي استشناختن ترين مأخذ براي  مهم
انعام و در صلة اين کتاب و  وليم فريزر تأليف کرده آقايس ثيافلس متکف و لچار آقاي

  :سدينو يم کتابدر اين خودش    ّ  مؤل ف  .استافته ياکرام هم 
ه پيش   ِ                                                         ّمن  رهين احسان  فراوانش آن را نوشته مانند تصوير بر خاقان و پش ”

  .١“ز گشتميفا يآن به صلة عال يو به جلدسليمان، به حضور بردم و 
 و يدهل يخي، آثار تاريان دهليا، شاهان و فرمانرويخ دهليتار رالمنازليموضوع س

  .است يدهل يايجغراف

  سيرالمنازل ي       ّنسخة خط 
قلعة سرخ دهلي به  ةموز در يکي. رالمنازل وجود داردي          ّ   دو نسخه خط ي س يدر دهل
 P.S. 20نو به شمارة  ي، دهل       ّ موزة مل يثر در ا ن               و دو مين نسخة اي ٤٠،٢٠٦شماره 

  .          ّ           ديگر هم اط الع داده است دو نسخةاز و ير .شود ينگهداري م
 يدهلبناي  ياز ابتدا يتاريخ اجمال آناست که در  ي                          سيرالمنازل او لين کتاب فارس

 يکمان در اين شهر قلعه و محالت و مساجد و بناهااحسالطين و . شده است نگاشته
بناهاي تاريخي، مساجد و مدارس              ّ      جغرافيا و محل  وقوع در اين کتاب  .اند هادهبنا نديگر 

و احوال مختصر اهل صنعت و است ذکر شده  آنهاي  و مقابر و مزارات و کتيبه
بازار، حويلي، کوچه و خيابان، سرا، ، ساکن در دهلي معروف خيحرفت، علما و مشا

به همين سبب بايد  شده است بيان و جز آننهر، دريا، تاالب، حوض، دروازه، باغ، 
  .يممنابسيرالمنازل را تاريخ تفصيلي شهر دهلي 

  :ذکر شده استن طور يااين شهر  يو تاريخ اجمال يقدمت شهر دهل
گنگ و  يايک شهر بوده و دري، يگنگ تا دهل يهستناپور، آن طرف دريا”

شهر  بعد از جنگ کوروان و پاندوان دو. بود ين شهر جاريان ايجمن در م
، اندرپت يهستناپور به همان نام مشهور ماند و دهل. جدا مقرر شدند

                                                   
 .٣گ، ص يسيرالمنازل، سنگين ب  .١



  ٣٦  قند پارسي

ن ين زميدر ا يهيندار ديبعد از مرور دهور، دهلو نام زم. ديگرد مشهور
روز  ياز آن باز دهل] بعد[. شد يه مشهور به دهلياندرپت آباد کرده و آن د

اجه اننگ آباد گرديد تا سمپت چهار صد و بست و نه بکرماجيت ربه روز 
          ِ                                                       پال از قوم  تور رايت  فرمانروايي افراشت و نزديک اندرپت دهلي را شهر 

هاي عليحده     ّ                                                 معظ م ساخته، آباد کرد و به اين نام مشهور گرديد و راجه
عليحده در اين سروري و فرمانروايي رياست نمودند و در هنگام سلطنت و 

ند پال رياست شايي سلطان محمود غازي غزنوي، مهي پال پسرش انگ جهان
  .١“کردند دهلي مي

  :دهد يم توضيحاين طور  يدر شهر دهل   ّ                                   مؤل ف سيرالمنازل دربارة سکونت مسلمانان 
ر بالد هندوستان تا سومنات ي                               ّ       سلطان محمود که چند بار متوج ة قن وج و سا”

وارد  يالشهدا ساالر مسعود غاز نکه سلطانيامد تا اين يدهلد، به طرف يگرد
پال از دست  يه م . مجادله فرمود يپال، راجة دهل يه       ده با م يگرد يدهل

          ِ                                                       الشهدا زخم  گران برداشته، فرار کرد و در راه بمرد و انند پال پسرش،  سلطان
از آن روز . زده، بدر رفت ي    ِ               و لب  ساالر مسعود غاز ينيو ب يک زخم بر روي
  .٢“سکونت نمودند ياسالم در دهل يروز اهاليف

، با حکم سلطان االسالم و منارة قطبة    د قو مسجدهد که  اطالع مي   ّ  مؤل ف 
ار ين بختيالد جوار خواجه قطبدر الدين ايلتتمش  الدين ايبک و سلطان شمس قطب

نيز  گريد يپتهورا و بناها يقلعة رادربارة منهدم کردن ساخته شده است و  رحيکاک
سفيد به نام قصر                 الد ين ايبک قصري  حکم سلطان قطب هب .کند يمطالب مهمي بيان م

  :دسينو يم طوراين  دربارة آن بوده شده ساخت
االسالم و ةمش، مسجد قوتلتيالدين ا بک و سلطان شمسيالدين ا سلطان قطب”

پتهورا را  يمحل را… واقع است نيالد مناره که در جوار خواجه قطب
سلطان . پتهورا بودند يو اين دو بادشاه در قلعة را. فرمودندشکسته، تعمير 

                                                   
 .٤، ٣سيرالمنازل، ص   .١

 .٤، ص همان  .٢



  نگاهي به سيرالمنازل  ٣٧

  .١“ديساخته بود، موسوم به قصر سف ين قلعه قصريبک در ايالدين ا قطب
هرکه آمد عمارتي نو ”: جديد به مصداق يبناها يدهلشهر در حکمران و سالطين 

و سلطان ي مکان هزار ستون يسلطان ناصرالدين محمود غاز .بنا کردند “ساخت
 يلدين خلجا و سلطان جاللو سلطان کيقباد شهري قلعه و شهري يک الدين بلبن  غياث

و  شهر يک و سلطان فيروز شاه يالدين تغلق قلعه و شهر و غياث يشهر و قلعة ديگر
اي  و مناره آمدند ينما سواره م آباد تا مکان جهان که از فيروز )ينير زميگذرگاه ز( ينقب

  :دهد يم وضيحاين طور تمؤلف . بنا کردند
ده و اتمام آن هزار ، مکان هزار ستون بنا کريناصرالدين محمود غاز سلطان”

ن بلبن مرقوم يالد اثيالدين بلبن گرديده و سلطان غ اثيستون در عهد سلطان غ
اساس نهاده، به  يگر در سنه شش صد و شصت هجريدر عهد خود قلعة د
که مزار  ييپور، جا اثيآباد نمود، معروف به غ يد و شهريمرزغن مشهور گردان

ش يقباد در عهد خويان معزالدين کا است واقع و سلطيالدين اول حضرت نظام
گر، مشتمل بر يجمن شهر د يايبر ساحل در يدر سنه شش صد و هشت هجر

                            نمود که بالفعل در آنجا گنبد   يلوکهريعمارات دلکشا آباد کرده موسوم به ک
 يجنت آشيان يون بادشاه غازين محمد همايرالدي                ِ   معطر و مرقد  منو ر  نص

    است  يسته خان در وقت ريخاطب به شام ين خلجيالد سلطان جالل… واقع
اد يگر بنيشهر د يخود شهر کوشک الل بنا کرد و بعد از آن عالؤالدين خلج

ن تغلق در يالد نامند و سلطان غياث يم يرينهاد و قلعة نو برخاست که آن را س
آباد طرح انداخت و  ، شهر و قلعة تغلقيسنه هفت صد و بست و پنج هجر

گر فراهم يد يخود قصر ييوره و در هنگام فرمانرواپ سلطان محمد تغلق شاه
گر يبرافراخت و هزار ستون از سنگ رخام بکار رفت و د يواني، بلند اآورد

روز شاه در سنه هفت صد و پنجاه يکار آورده و سلطان ف ي     ِ            منازل  دلکشا بر رو
آن  کيده نزديجمن را بر يايروزآباد طرح انداخته و دريشهر ف يو پنج هجر

گر مشتمل بر منارة يد يروز شاه بادشاه کوشکيآن ف يد و سه کروهيردانروان گ
                                                   

 .٥سيرالمنازل، ص   .١



  ٣٨  قند پارسي

   الت «الناس آن را  م است و عوامينما برافراشت که تا حال در کوتله قا جهان
ساخته بود ) ينير زميگذرگاه ز(ک نقب يند و سلطان مذکور يگو» روز شاهيف

  .١“آمدند ينما سواره م روزآباد تا مکان جهانيکه از ف
محالت و عمارات و خاص و  نوايدآباد و خرج  دربارة آبادي شاهجهانف    ّمؤل 
وسعت قلعه دربارة  کند و يو جز آن بيان م يو باورقلعة سرخ و چاه  يواريچهار د

هم  به يقلعه و مدت آن هم اطالعات مهم يو پهنا يدرازوار و يد يبلندو 
  :سدينو يماو . رساند يم

قلعة مبارک بنا کردة شاهجهان  ياريآباد و ت اندارالخالفة شاهجه ياحوال آباد”
مطابق سال دوازدهم  يهجر ١٠٤٨سنه  الحجه الحرام يخ پنجم ذيبادشاه به تار

بعد از پنج . اد قلعه صادر شديحکم کندن بن يجلوس شاهجهان بادشاه غاز
 ١٠٤٩سنه  يالحرام ابتدا      ِ               از شب  جمعه، نهم محرم يقة نجوميساعت، دوازده دق

 يآن شروع شد و در سال هزار و پنجاه و هفت هجر يس بنااسا يهجر
کم جلوس شاهجهان در عرصة نه سال، به صرف پنجاه و يمطابق سال بست و 

  :ل خرج شدهيه به موجب ذينه لک و پنج هزار روپ
شش :              ات بخش و حم اميه؛ باغ حيدو لک روپ: وان خاصي               ِ  شاه محل و انجمن  د

گمان اهل يگر بيه بادشاه و ديحب، صبگم صايآرا ب منازل نواب جهان لک؛
                                گر مع چوک  اندورن قلعه و کارخانة يه؛ و عمارات ديهفت لک روپ: محل

ک لک يبست و : قلعه و خندق يواريه؛ و چهار ديچهار لک روپ: يبادشاه
  .هينود و پنج هزار روپ: رهيو غ يه؛ چاه و باوريروپ

 يصد گز؛ و بلند يس: قلعه ي؛ و پهنايهزار گز شاهجهان: قلعه يدراز
پانزده  :نيپانزده گز؛ عرض و طول در زم: اد آنيبست و پنج گز؛ و بن: وارشيد

دوچند  يعنيشش لک ذرعه، : ان تمام قلعهيده گز؛ وسعت م:          ِ    گز؛ و عرض  باال
  .٢“از قلعة اکبرآباد است

                                                   
 .٦، ٥سيرالمنازل، ص   .١

 .٩، ٨، ص مانه  .٢



  نگاهي به سيرالمنازل  ٣٩

  :دهد يمتوضيح     ً مفصال  آن را  يها بهيمسجد جامع بنا کردة شاهجهان پادشاه، و کت   ّ  مؤل ف 
که  يآباد بناکردة شاهجهان بادشاه غاز کتبة جامع مسجد دارالخالفة شاهجهان”
محراب اندرون که  يشانيپ) بر(رون و هفت در اندرون دارد و يازده در بي

  .١“ش امام است به خط ثلث کنده استيستادن پيا يدر کالن جا يمحاذ
رد و بر دروازة اين ن مسجد هفت در دايشود که ا يمعلوم م يدربارة مسجد اکبرآباد

  :کنم ينقل مرا از آن  يبخش. شده بود بزرگ به خط نسخ کنده يا بهيمسجد کت
اين : کنده است نسخ ن عبارت به خطي، بر دروازة مسجد ايمسجد اکبرآباد”

              ِ                          راحت جا و حم ام  نظافت اما و چوک دلکشا که  يض انتما و سرايمسجد ف
ان يمترددان اقطار و نزهتکدة آسمان يافزا پرستان روزگار و روح گاه حق عبادت

ة يکهف انام، سا نان است در عهد سعادت مهد پادشاه اسالم،يو دارالنفع زم
الجالل، مظهر اتم دادار  ي                     دة کردگار راحمت  اعم ذيفة برگزيپروردگار، خل

شاه جهان پادشاه  ين محمد صاحبقران ثانيالد همال ابوالمظفر شهاب يب
رات محررة سعادات و حسنات اعزالنسا مشهور رات و مبيموفقه خ… يغاز

  …بنا کرد يمحف، به فرمان معل يبه اکبرآباد
ن کالن است سورة يجانب يانه که از درهاي     ِ  بر در  م. ن مسجد هفت در دارديا

  .٢“الفجر کنده است
خانة مرزا جهانگير بهادر و حويلي  اطالعي دربارة بازار اردو و باغ گالبي و فيل

  :خياط و بازار دريبه به اين طور نوشتهپورن 
خانة مرزا جهانگير بهادر شاهزاده و کوچة  مکان بازار اردو و باغ گالبي، فيل”

رود و حويلي پورن خياط و  بالقي بيگم که راه ديگرش در دريبة کالن مي
: بازار دريبه. کوچة ديگر مسکن رعايا و مکان داک و خوني دروازه واقع

هاي مهاجنان و در بازار مرقوم هر  ها و کوتهي وع و حويلياندورنش کترة مشر
بر . الدوله                                        هاي صر افان و مکان مدرسه و مسجد نواب شرف دو جانب دکان

                                                   
 .١٣ص  سيرالمنازل،  .١

 .٣٢، ٣١ص  ،همان  .٢



  ٤٠  قند پارسي

  :پيشاني داالن مسجد اين تاريخ کنده است
  ظــل حــق مــاه زمــين شــاه زمــان   در زمـــان شـــه خورشـــيد ســـرير
  نتيـــغ او کفـــر شـــکن در دورا     ناصرالدين کـه محمـد شـاه اسـت    

  شـــان مســـجد و مدرســـة عـــالي  الدولــــه بنــــا فرمــــوده شــــرف
  همچو سـعدين فلـک کـرده قـران      اين دو بيـت الشـرف علـم و عمـل    
ــان «  ســـال تـــاريخ بنـــا گفـــت خـــرد ــج ارادت کيشـ ــة حـ   ١ “»قبلـ

  :نويسد مي. رسد        ّ         ّ                   کوچة بل يماران اط العات مفصل به دست مياطراف و اکناف دربارة 
چاندني چوک که تعلق به چبوترة کوتوالي          مکان پ لس … کوچة بليماران”

آنجا کترة ريوري واله و حويلي نواب حيدر قلي خان رياست گاري از . دارد
پوري بيگم                               پوري بيگم بنا ساختة مسم ات فتح باشد و مسجد فتح بانان مي

در آنجا کترة . جنوب مسجد کوچة واقعجانب .     ِ               خواص  شاهجهان بادشاه
ي و غيره و دکان حافظ الهي بخش بساطي و غالم محمد خان و کترة گوند

         ِ         پوري بيگم  مذبور و  عقب مسجد، کترة بنا ساختة فتح. دکاکين مسجد مرقوم
ها و دکاکين پنساريان                                           گران و کوچة کهاري باولي و دکان  بتاشا واله          دکان  ميده

                            ِ         ِ                         و محمد امين عطار و کوچة بانس  نو و گذر  الهوري دروازة شهر و مکان 
  .٢“ه دروازة مرقوم          پ لس ملحق ب

خان،  ي، باغ فداي   ّ                                                     مؤل ف دربارة محل وقوع باغ شاالمار، باغ روشن آرا، باغ سرهند
باغ قرع خان، باغ چک بکرم، باغ دربار خان، باغ جواهر خان، باغ محلدار خان، باغ 

  :نويسد يم. توضيح داده استها  و کتيبة باغ غيرهمل و  پتني
ها  نواح آن، باغ… ست االمار شاهراه جاريباغ ش دروازة مرقوم تا ياز کابل”

و سرهندي و فداي خان و قرع خان و چک بکرم و غيره  آرا معروف به روشن
جانب دست راست فيض نهر به سمت شهر   باغات و ناله در هاله و به

يک احاطه واقع است معروف به باغ ) ها فروش بازار سبزياز (… ست جاري
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  نگاهي به سيرالمنازل  ٤١

  :تهدربار خان بر دروازة احاطه نوش
  نموده وقف کل دربار خان باني اين گلشن  رباط و مسجدي با خانقاه و آن دکاکين هـم 
  هاي اين مسـکن  علي الفقرا و التعمير مصرف  زمين طرف شمال و خانقان طرف مشرق هم
  تاريخش شنو از من» خلوتگه احباب«بود   اگر خواهي که از سال بناي او شـوي آگـه  

ه و باغ محلدار خان ناظر يش ترپولياز آن پ… ناز آن پيش باغ جواهر خا
  :کتبة دروازة باغ ناظر مذکور… محمد شاه بادشاه

ــان ــد آرزو در جهــ ــداداد صــ   بنا گشت از فضل حـق ايـن مکـان     خــ
ــدا«  انيـــخ گفـــتم عيبـــاغ تـــار يپـــ ــان   يف ــدار خ ــد، محل   »محم

ــان     ــاغ جن ــرد ب ــدا ک ــذر خ ــه ن ــ  ب ــالمِ نب ــان يغ ــدار خ ــاظر محل   ، ن
آن  يمل و باغ کاکوان صاحب و مبارک باغ که الحال تيار يباغ تنش، ياز آن پ
  .١“اند دنت دارالخالفه، نمودهيل صاحب، رزيباغ جرن
ن ي، ابة قبر شاه که در عهد مرهته فرماندار بوديکتالدين و  مسجد شاه نظامدربارة 

  :سدينو يطور م
دار دارالخالفه  هه که در عهد مرهته صوبياهللا علمحةالدين ر کتبة قبر شاه نظام”

  بودند، به طرف بالين نوشته است
  الدين احمـد نـام گفـت    آنکه يزدانش نظام  زبدة ارباب عرفان قطب کامل غوث دهـر 
  از سر الهام گفت» او خلد برين شد يجا«  واصل خلد برين گرديـد و سـيد سـال آن   

ز هر سه درش ا يها الدين مرحوم که ستون و مسجد بنا ساختة شاه نظام… 
  .٢“ن ضلع نايابيست و قسم آن سنگ در ا ي       سنگ  ابر

نما که در عهد شاهجهان پادشاه محدث، مفسر و  د حسن رسوليدربارة درگاه س
  :سدينو يم. عالم معروف بود

خ بست و دوم ياهللا عنه که به تار ينما رض د حسن رسوليدرگاه حضرت س”
  :اه ممدوح نوشتهن احاطة درگيوار باليشود و بر د يشان ميشعبان، عرس ا
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  ٤٢  قند پارسي

  ١ “و ثالث حسـنين  يثان ياويس قرن  نما افتخـار آل حسـين   حسن رسول
  :دهد ياست اين طور توضيح م» الت فيروز شاه«که معروف به  يدربارة سنگ

هندوستان است، اين هر دو  يشمال يها متصل کوه کماؤن که از کوه”… 
از  يد که شخصسنگ افتاده بودند و قوم هنودان چنين مشهور نموده بودن

چوب به  يها را به جا ست، اين سنگيشان بود، نامش معلوم ناي ياوتارها
پرستش  يبعد مردنش قوم هنود برا. چرانيد يدست گرفته گاوان خود را م

لة هردوار يق ميدور دست آمده، به طر يها رفتند و از ملک يمرقوم م يها سنگ
ا يرا خواهد برداشت  ن هر دو سنگيکه ا يکس: گفتند يشدند و م يجمع م

روز شاه يپس ف. به ظهور خواهد آمد يامت صغريق يعني      َ  د، پ رل و يخواهد جنبان
                                                                  از استماع آن حال بنا بر باطل نمودن  زعم آن هردو سنگ را که از صدمات 

را در کوتلة مرقوم که  ياالرض از جا به جا شکسته از پا افتاده و دويملةزلز
  .٢“اختهالحال موجود است، انگشت نما س

 ياتگة اکبر پادشاه و شجاعت و دليرالدين محمد خان  دربارة مقبرة شمس   ّ  مؤل ف 
  :نويسد يم چنينالدين محمد خان،  سمکردن شو قتل اکبر 
ن به طرف مشرق، يالد سنگ سرخ درگاه حضرت نظام يها يرون احاطة جاليب”

بر سر ن محمد خان اتگة اکبر بادشاه که از دست ادهم خان يالد مقبرة شمس
سبب . خاص بادشاه اکبر، از ضرب خنجر کشته شده بود يسرا دروازة محل

ز مرزا کوکلتاش خان مخاطب به خان يفوتش اين بود که ادهم خان برادر عز
                                                               ِ        اعظم که پسر ماهم انگة بادشاه اکبر بود، ارادة فاسد نموده به کشتن  بادشاه 

ولت همه وقت حاضر                 ِ  ن محمد خان بر در  ديالد محمد اکبر آمده، چونکه شمس
آمد، به مزاحمت  يسرا م باکانه به دولت يد که بيماند، ادهم خان را د يم

ر، خان مذکور را کشته، اندورن يا شمشيخان از ضرب خنجر ادهم . برخاست
آن وقت بادشاه خود به خود ارادة آمدن از  ير الهياز تقد. به تالش بادشاه رفت
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  نگاهي به سيرالمنازل  ٤٣

ز خود اا ير به دست بادشاه داد و يشاز خواصان، شم يشخص. سرا نموده محل
. ديآ يدند که ادهم خان مذکور بالتأمل ميد. آمدند ير به دست گرفته، ميشمش

                                  ک دست، هر دو دست  آن نابکار گرفته، يانداخته و از  ب برويمه يشاه صدا
ند که يگو يم. ک مشت زده که جان از قالبش به در رفت و هالک شده افتادي

  . قت دوازده ساله بودعمر بادشاه در آن و
الدين محمد خان، بر دروازة مغرب رو شروع سورة الملک تا  بر مقبرة شمس

  .١“کتبه باقي محمد. آيت ألم يأتکم نذير
االسالم و تاريخ بنيادش کرده اينجا بخشي از آن  ذکر تفصيلي کتيبة مسجد قوت

  :کنم نقل مي
لدين گرديد در الدين عرف معزا بناي مسجد به موجب حکم سلطان شهاب”

بر دست همت خود  شالدين ايلتتم و اتمام مسجد مرقوم را سلطان شمس ٦٠٦
به قيد حيات خود در تعمير عمارت مسجد و يک مينار قصور نکرد و . گرفته

اهللا محةالدين بختيار کاکي اوشي ر مسجد مذکور متصل درگاه خواجه قطب
  :بر دروازة احاطة جانب مشرق کنده. عليه

الدين خدا رحمت کناد و هرکه بيند اين خير را  را بنياد کرده قطباين مسجد 
  .دعا کند

  :الدين است، اين کتبه کنده مسجد مذکور که بنا کردة سلطان شهاب يبر دروازة شمال
إِيل دارِ السالَمِ ويهدي من يشاُء إِيل صراط  اواُهللا يدعوبسم اهللا الرمحن الرحيم 

العالي امر السلطان المعظم المعز الدنيا و الدين محمد بن  ةهذه العمار .مستقيم
  .ئةما سام ناصر اميرالمؤمنين في شهور اثني و تسعين و خمس

  .٢“و مسجد مذکور يازده در داشت
، کتيبه و تاريخ وفات يمؤلف دربارة مزار حضرت خواجه نصيرالدين چراغ دهل

  :کند اين طور ذکر مي او
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  ٤٤  قند پارسي

م يک و نيبه فاصلة  ين چراغ دهليدرگاه حضرت نصيرالد] لهکوت[از آنجا ”
  :ن خط کنده استيبر دروازة درگاه، بر سنگ مرمر بد. کروه واقع

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
دالرحمان يون الواثق به تائين گنبد نمون در عهد همايبذکره عمارت ا      ًتيمنا 

فتصد و هفتاد و دو روز شاه الشاه السلطان خلداهللا ملکه سال هيابوالمظفر ف
و اندرون گنبد مزار حضرت . ه وسلم بودهياهللا عل يرسول صل يهجر

  :وار مغرب به آب زر نوشتهين بر ديرالدينص
  محمد   اهللا   اهللا   محمد

المبارک  و تاريخ وفات نصيرالدين چنين يافتند که به تاريخ هجدهم ماه رمضان
  .١“هجري وفات گرديده ٧٥٧

  :نويسد يم. دهد ي    ّ    ا اط الع ميو محل وقوع مسجد اول يدربارة تاالب شمس
ند و در تاالب يگو يم» ا مسجدياول«که آن را  يست بر تاالب شمس مسجدي”

. د بر سنگ سرخ نشان نعل اسپبان آن گنيک گنبد واقع که در مي يشمس
  .٢“ه السالم استيعل يمشکل کشا عل ين نعل اسپ حضرت موليند که ايگو يم

توان گفت که کتاب سيرالمنازل اثر ميرزا سنگين بيگ يک  ين ميبه طور خالصه چن
 ،توان مطالب مهمي در زمينه تاريخ اجتماعي اثر مسلم تاريخي است که با مطالعه آن مي

  .دست آورد  شناسي شهر دهلي به مردم و معماري
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