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اریخ دهلی در ادبیات فارسیت

محمد عرفان

سـت کـه آبـاد بــاد   جنـت عـدن  حضرت دهلی کنـف دیـن و داد  

ــههست چو ذات ارم انـدر صـفات   ــات حرسـ ــن الحادثـ اهللا عـ

وز دو جهان یک نفسـش ده سـالم  از سه حصارش دو جهان یک مقـام 

ــتاســالم شــده در جهــان  ۀقبــ ــۀبس ــمان ۀاو قب ــت آس 1هف

٭

ـ  پیشه چون ببست و شکستاکه این سپهر جفش عمـارات شــهریاران بــین یــاد نقــه ب

ــته   ــوار شکس ــار درو دی ــش و نگ ــم را  از نق ــنادید عج ــت ص ــد اس ــار پدی آث
2

مقدمه

 هايشهر ترین یمیقد از ن شهریادر عین حال .ن شهر هند استیباتریز یشهر دهل

 ةبارن دریورخم.داردفراوان ت یاهم یو ادب یخیتاراز جهت و هندوستان است

 یات فارسیدر هند زبان و ادب یاسالم ةدر دور.اند هق کردیو تحق هار نوشتیبس یدهل

در آن دوران یزبان فارس به این دلیل کهافت یگیري  چشمپرورش  ین اسالمو تمد 

ر موضوع دها زبان فارسی کتابن عهد یدر ا.بودو رسمی این دیار یزبان دولت

ت یگفتند که امروز اهم يادین زبان شعر زیعران در امختلف نوشته شده و شا

در  یم دهلیخ قدیتار.شه مرکز علم و ادب بوده استیهم یدهل.دارد یبزرگ

 نودهلی ،رومرکز فارسی دانشگاه جواهر لعل نهدکتراي زبان و ادبیات فارسی از.

.امیر خسرو.1

.2آثارالصنادید عجم، ص.2
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.ضبط است یفارس يهاکتاب

.امکردهیبرسدر متون منثور را  یخ دهلیمقاله تارنیدر امن 

:سدینویم »دهخدا نامهلغت«عالمه دهخدا در 

وتخت بودهین مملکت پایاردس یانگل حملۀکه قبل از  هندوستان در يشهر«

رود جمنا  يدر رون شهر کهیا .مسجد جامع آن از نوادر روزگار است

(آمدس دریتصرف سپاه انگلبه شده،بنا  نام شهر بزرگ و معروف)االطباءناظم.

لفؤادداشت می(.»باشد يتخت آن و نسب بدان دهلوهیو پاهنددوستانبه

را  يگریو د »يریس«را  یکیو  ،گر اتصال داشتیکدیبه یدهل هرسه شهر

ات ردر تاراج و تاالن سخت خسا که،ندیگو »کهنه یدهل«م را یو س »پناهجهان«

).امیچاپ خ ،ریالسبیحب(.افتی

گر آن دارالملک یاست و لقب د آباد م دارالخالفه هندوستان جهانینام قد-

)شوستر یلغت محل.(است

بعدها  یول ،هند بود ين شهرهایترلخالفه هند است و آن بزرگنام دارا-

ش از یپ .است جامع از نوادر روزگار يافت و در آن مسجدیبدان راه یرانیو

 یرا دهل آباد شاهجهانبوده و اکنون اندرون قلعه شهر  ینام دهلبه ن چندجایا

.)از آنندراج(ند یگو یرون قلعه را دهلینو و ب

که شاهجهان ساخته احاطه شده  يبلند یسنگ يباروبا آبادشاهجهانا ییدهل

در  یکاخ سلطنت.سرخ استۀا قلعیقلعه ن شهر لعلیجهان در اشاهاز آثار .است

 يگرید.خاص در آن از مرمر ساخته شده استعام و بارربايبا برایز يتاالر

منار و ود يسنگ ساخته شده و دارااست که از ماسه آباد شاهجهانمسجد جامع

قلعه ن مساجد عالم در جنوب لعلیباترین و زیترو از بزرگ.است)از مرمر(گنبد سه

در شمال .در آنجا سوزانده شد يکه جسد گاند ،بر ساحل جمنا راجگهات واقع است

 یمشهور دهل یدست ياز کارها.درداقرار یم دانشگاه دهلیقد يرون بارویشهر ب یغرب

و  یشالباف ،چوبو عاج بر روي يکارهابتنبا طال و نقره، م ینتیز يدوزهالهیکهنه مل

)هفتگانه یدهل(ا ین شهر طالع و افولیچنداز یدر دشت دهل.است یتورباف

ندرپت یا ياافسانهمهیشد شهر نریه داین ناحیکه در ا ين آبادیترمیقد.کنندیادمی



تاریخ دهلی در ادبیات فارسی93

ک پس از فتوحات بیا الدین که قطب)سرخ ۀقلع(کوت و پس از آن الل ،بوده

منار را کنار آن قطببه نهاد و منار معروفبزرگ در آن بنا يمسلمانان مسجد

نام صاحب سابق به وجود آمد وبه کوتدر کنار الل یاسالم ین دهلینخست.ساخت

، يریس(یدهلدیگر هاي بخشاز آن پس.دیمعروف گرد »پتهورا يرا«قلعه آن

 يچند یان دهلیموریهجوم ت ةساخته شد و در دور)وزآبادری، فآباد پناه، جهانآباد تغلق

را  آباد جهانشاهد خود یتخت جدیپا يجهان بناانجام شاهت افتاد تا سریاز مرکز

تا زمان  یحت(.شودیکهنه خوانده م یغلط دهلبه نویدهل يکه پس از بنا ،آغازکرد

ن یتراز مشهور.شدیماطالق پتهورايراۀ کوت و قلعاللبه ن نامیا يموریتریام

و در غرب آن  یمرکز دهل یون در جنوب شرقیهما ةمقبر یدشت دهل يبناها

اء یاول الدین نظام ةر مقبربکه مشتمل  ،است الدین نظامبه نه معروفییمقابر آۀ مجموع

(گر از بزرگان استید یو برخ يرخسرو دهلویو ام .1)یالمعارف فارسةریاز دا.

:سدینویمچنین »خ فرشتهیتار«در کتاب مد قاسم فرشته مورخ محیدهل ةدر بار

یشهر دهل يذکر بنا«

ست ا توران ۀوادپته راجپوت که از طائفم307،هئدر مشهور سنه سبع و ثلثما

ار سست و یکرد و چون خاك آن مکان بسبناراپتاندۀقصب يآن را در پهلو

 ،سپد صندل ،راج ادهرن، بهوجاند هفراشتادر آنجا  يدشواربه خیرم بود که من

و پس از زوال دولت توران علم  ،اهنبسال ،پالمدن ،هتکرآ، روهتکر ،کیروب

ت یشان در آن بلده رایکس از اانتقال نموده و شش ،هفراشتاآنجا حکومت در

راولوید ،ویدمانک ،مرتفع ساختند یفرمانده و، یدو، سهریدو، جاهریدراج،

 در آن يغور الدین که سلطان شهاب اي عرکهچون پتهورا را در م .پتهورا

ئۀو خسمانیثمان و ثمان ۀر سنخماند در اوایکه مد و مال آمر چنانیکردمقتول

2.»گرفتوان ملوك حور انتظام ید ةشان برآمده در حوزیاز تصرف ا یدهل

.470ص ،24نامه دهخدا، جلد لغت.1

.95-94تاریخ فرشته، ص.2
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از نظر ابن بطوطه یدهل

:سدینویمچنین  ،ور استمشه بسیارآثار او در میانکه خود الرحلهکتاب ابن بطوطه در 

و  اند هشته بودگذان شهر هندوان یاد این شهر بود که بنیمراد ا یآن زمان دهل«

درن شهر را ساخته بودندیفاتح مسلمان شدند و در دارالسلطنت ا آن بعد از و

دا ینام جدا جدا پبه پنج شهر يگریبعد د یکیمور یحمله ت یعنیدوصدسال 

شهرنو .شودیمبالعموم یاطالق مجموع یهمه دهلن ین بر زمیشده بود، و ا

ن شهر یافت و بعد از آن ایقباد وجود ین شهر در زمان کیا ،يهرکلویک

 يریشهر س ین خلجیعالءالد.سال بوده استده ین خلجیدارالسطنت عالءالد

ست یموسوم کرد، ب »الخالفه«کرد و  یخلج الدین ل قطبیاد داشت و تکمیرا بن

.دیطول کش دارالسلطنتسال

:آباد تغلق

السلطنت بود رده بود، چند سال در آن زمان دارک آباد تغلق الدین اثین شهر غیا«

.»محمد تغلق دارالسطنت بود يانه ابتدامو بعد از آن ز

:سدینویاو م یدر وصف دهل

م قرارگرفته، ه هم متصل بهو ار معمور است، یبس ،ادین شهر زیمساحت ا«

 یمیان و قسمت قدیهندو يند که از بنانخوایم یدهلن نام یهمبه را یکی

ز خوانده ینامند که دارالخالفه نیم »يریس«گر شهر را یقسمت د.شهر است

 یرعباسصفه مستنیخل ةنو الدین ثیایغبه ن قسمت را سلطانیا.شودیم

شان سخن که در باره الدین ن با پسرش قطبید و سلطان عالءالدیبخش

 آباد قسمت سوم را تغلق.داشتند یقسمت شهر سکنن یم گفت در ایخواه

ن بود یآن ا ينامند و آن را سلطان تغلق پدر پادشاه هند ساخته و سبب بنایم

.دیگویاو مبه بوده و الدین ش سلطان قطبیتغلق در پ يکه روز اند هکه آورد

 يسلطان با لحن تند.ساختندیم ينجا شهریوند عالم، چه خوب بود در اداخ

ر یتقد .ن شهر را بسازیا يمن بود يجابه دهد که هروقت تویب مجوا
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ن شهر را بناکرد و اسم ید و همیسلطنت رسبه ن بود که تغلقیچن يخداوند

.1»آن نهاد يخود را رو

نام دارد که مخصوص سکونت محمدشاه سلطان  »پناهجهان«یقسمت چهارم دهل

 يداشت هرچهار شهر را داخل باروال یرا محمدشاه خود بنا کرده و خ آن.هند بود

اد شد از یکن چون مخارج آن زیز ساخت لین بارو را نیاز ا یقرار دهد و بخش يواحد

.2»کرد يل آن خودداریتکم

ناریف قطب میبطوطه در تعرسخن امیرخسرو و ابن

 يو در طبقات ناصرسدینویم یدهلدر یزندگ از رخسرویام یفتح دهلبعد سالصد

:دیگویم شر در شعریام.موجود است یلده عتیوضنیز

ـ و ز دو جهان یـک نف مقـام از سه حصـارش دو جهـان یـک    ه سـالم دش س

ــو او  ــار نـ ــه حصـ ــپهرگفتـ ــرا سـ ــو ب کهــن دار مهــرهکــاي فلــک ن
3

:سدینویمچنین یدر باره فتح دهلهم بطوطه ابن 

بک یا الدین ر قطبیدست امبه من گفت که فتح شهربه ةالقضایز قاضین«

از غالمان سلطان بزرگ  یکیساالر داشت و ر لقب سپهین امیو ا ،افتاد

ر یپادشاه غزنه و خراسان بود که بر ام يمحمد بن سام غور الدین شهاب

کرد و غلبه ،ن هندوستانیفاتح نخست ،نیتگکم فرزند سلطان محمود سبیابراه

 نگرا يمذکور را با لشکر الدین ر قطبیام الدین ن سلطان شهابیا

جا سکونت ساخته در آنرهندوستان فرستاد و او شهر الهور را مسخّبه

ساخته در آنجا هند فرستاد و او شهر الهور را مسخربه گران لشکرست و ج

.4»سکونت جست و کارش باال گرفت

:سدینویمهمچنین در ادامه او 

.41ص سفرنامه بطوطه، مترجم دکترموحد، جلد دوم،.1

.همان.2

.28ص مقاالت برنی،.3

.48ص بطوطه، مترجم دکترموحد، ۀنامفرس.4
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استقالل به یاست که در شهر دهل یکساول شالتم الدین سلطان شمس«

مرگ پس لشکر از امارات از بک بود ویا الدین کرد، و از غالمان قطبومتحک

.1»عت بکنندیکرد با او بم استقالل زد و مردم را مجبورد الدین قطب

بادشاهان  یزندگ.افتییعال ۀماند و مقام و مرتب یت سال در دهلشبطوطه هابن 

:نوشت گونه این را یدهل یو وصف کاخ سلطنت یدهل

متعدد دارد، در اول را  ينامند و آن درهایم »داراسرا«یلطان را در دهلخانه س«

ها در یها و سرنائزنها و بوقیپورچیکنند و شیم ياز قراوالن نگهدار ياعده

صدا در به وارد شود آالت خود را یا بزرگیيرینند و هرگاه امینشین در میا

.2»رد شد، فالن وارد شدفالن وا:دارندیاعالم م یقیآورده با آهنگ موس

یین طباطبایحسغالم یو منش یابوالفضل عالماز نظر یدهل

»نیرالمتاخریس«و مصنف سدینویم الًیتفص »ين اکبرییآ«در  یدهل ةدر بار یابوالفضل عالم

کرده است و در کتاب استفاده»يراکبنییآ«ازیین طباطبایحسغالم یمنش

:سدیونیم نینچ »نیالمتاخرریس«

ستلج است  يایانه که بر ساحل دریتا لودللوم دراز از پیاز سوم اقل«

 ،چهلوتا کوه کماون صد يواریراز سرکار ،صدوشصت وپنج گروه پهنا

ان یآگره م فۀه دارالخالیخاور ،یصدوس آباد گر از حصار تا حضرتید

 یکوهستان جنوب یدار اوده شمالصوبه آباد ریخهوسته بیمشرق و شمال پ

 یدائیآغاز پ .ن صوبه گنگ و جونیا ياهایدر .نیاز گز یغربریه و اجمآگر

بارها فراوان همه از کوه گر رودیو د ،نشان ندهد ین هردو رودبار کسیا

ها گوناگون و وه و گلیم .شود یاعتدال سه فصلبه آب و هوا .یشمال

و در  ،افروز دلعبرتچشم و يافزافروغ .سنگ و خشت زا یعمارت عال

چهارده وطول صد.همتا پت نام داشتم کمیاقلهفت يو کاال هدیگز یائدیپ

.72ص دکترموحد، نامه بطوطه، مترجمسفر.1

.همان.2
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گرچه ا.قهیده دقزپانو وهشت درجه ستیعرض ب ،قهیت دقشه و درجه

 یرض از حال آگهغرفته و  یهمانا لغزش ،م دوم انکارندیاز اقل یبرخ

و سلطان  الدین سلطان قطب .از آن شناسند یو سرآغاز کوه جنوب .ندشبخ

 ۀبلبن قلع الدین اثیسلطان غ.بردندیم در قلعه پتهورا بسر نالدی شمس

.برساخت يشاگدل ید و عمارتیشین اندیمزرع آن راگر اساس نهاده و ید

 آن راگر آبادکرد و ید يشهر اجمن يایقباد بر ساحل درین کیمعزالد

.»ندیگو يریلوکهیک

:دیستاین شهر و قصر را برمیا »نیالسعدقران«رخسرو در یام

.نو برساختن نهاد و قلعهیجا سلطان عالءالدون در آنیهما ةالحال مقبر«

شاه و سلطان محمدپور او از آثار تغلق آباد ند و تغلقیگویسر م آن را

گر منازل یکار رفت و دهخام بستون از سنگ یوانیا .فراهم آورد يمصر

گ بزر ينام خود شهرهروز بیکار آورده و سلطان ف يروبر يشاگدل

 یو سه کروه ،ک روانه ساختینزدبه دهیجون بر ياید و دریگرداندآبا

زده بود با سر فراخ نقب .نما نامگر برافراشت جهانید یکوشک آباد روزیف

کروه نما دوجهانبه ب ویپنج جر يایطرف درهب یان سوت برگذشتیبردگ

پناه نیو در فرمود یرپت را تعماندهون قلعیهما.کروهم پنجیقد یدهلهو ب

و«.برآراست يکرده جدا شهررانیرا و يعال یرخان دهلیش .نام نهاد

بناگذاشت و آن تا را گره میوسه سلنهصدوپنجاه ۀشاه پسرش در سنمیسل

اگرچه  .قائم است آباد شاهجهان ۀقلع يجمنا محاذ يایان دریمحال در

 ،دیطنت گردانگذاشته دارالسل ییاز فرماندهان در زمان دولت خود بنا یبرخ

اما در ممالک دوردست تختگاه  ،احداث نموده ياو هرکدام شهر

کهزارویۀکه در سنتا آن ،مشهور بود یان هندوستان دهلیفرمانروا

 یقران ثانصاحب ،دوازدهم جلوس خود ۀمطابق سن ،وهفتچهل

،آبادکرد يرشاه شهریش يک آبادیمحمد شاهجهان پادشاه نزد الدین شهاب

ها مرقوم شده از ن اسم آنیو از آبادشدن ا ،دیموسوم گردان آباد شاهجهانبه 
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 ،افتهیریآن از سنگ سرخ تعم ۀقلع .دیمعروف گرد آباد نام افتاده و شاهجهان

جمنا  يایدر .افزابا و انواع قصور روحیشان زیمشتمل بر اقسام عمارات عال

ا از ین دریا نهر که علمبرداران خان ازو شاه ،رودیلعه مقپابهجنوب رو

بخش ضیشهر و ف يافزابازار رونق و هاهده آورده در کوچیکوه سرمور بز

ب لها را لباو حوضهاده تابیرس یخانه شاهو درون دولت ،ستا انیشهر

:سازدیراب میها را سو باغ

ــتان گلسـتان آننهري درجاريهرسوي ــل مس ــان چــو خی ــزان افت خی

افته مردم هرجا از روم و زنگ و شام یاساس جحصار شهر پناه از سنگ و سارو

آنریات هند و غیو فرنگ و پارس و عراق و عرب و عجم و سائر وال در آن

اسباب تجمالت  .خود اشتغال داشتند ۀشیکار و پهده بیمصر جامع توطن گز

اگرچه در هرکوچه و  .توانست شدیروز سرانجام مکین جامع در آ امارات از

اما در وسط شهر مسجد  ،ار بودیمعابد و خوانق و مدارس بسبازار مساجد و 

ست و چهارم یمطابق سال ب يهزاروشصت هجر ۀجامع پادشاه در سن

اه با استحکام تمام ید و سیآن از سنگ سف ياز سنگ سرخ و گنبدها یشاهجهان

 دیو ندرت است، شا ییبایکمال زهافته در کمال رفعت و وسعت و بیاساس 

:افتیتر توان ن مسجد کمیابه

تـوان یافـت  آب کوثر میشز حوضتوان یافـت صحنش فیض دیگر میز

ــای اوۀپایـــز رفعـــت آســـمان یـــک ــر سـ ــید زیـ ــه و خورشـ اوۀمـ

ــش قبلــ  ــت ۀرواق ــین اس ــل یق نظیــر مســجد اقصــی همــین اســتاه
1

.ست مرکز سلطنتيحت و مصرصست در کمال وسعت و فيالقصه شهر«

 ،ار استین بسییآقتیشان حقیش دروین پیت سالطاطراف آن مقابر و مزارا

 يلوکهریکه در ک ،ون پادشاه استیمحمد هما الدین رینص ةاما مشهورتر مقبر

امرا، وزرا، علما و  دیگرمقابر  .ع شدهجمنا واق يایقباد بر ساحل دریک

شمار هقدر است که بآن ،ش شهرت داشتیک در زمان خویکه هر ،فضال

.39،40ص سیرالمتاخرین،.1
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ب یتقرهت و معروف بیوالهشان که مشهور بیارات درواز جمله مز .ابدیدرن

 الدین خوابگاه خواجه قطب ،آباد شاهجهان یهفت کروه-ششاندیاله

 ن شهرها حالِیاگرچه ا .است یاوش الدین خواجه کمالبن یار کاکیبخت

شتر خراب و یب یکن امروز دهلیل ،ن اندرزها خواندید و همیان بازنمایبان

 معروف الدین خ نظامیو ش یاوش الدین خواجه قطب .دگورستان فراوان آبا

خ یران و شیو ملک بارب یمحمود چراغ دهل الدین ریخ نصیو ش ءایاولبه

خیعبدالوهاب و ش یو موالنا محمد و حاج ءایر اولیصالح و ملک کب

اوناد و  الدین خ شمسیو شیابانیترك ب الدین خ شمسیو ش یشیعبداهللا قر

ن ین خواب واپسین سرزمیپرست در ازدشناسان حقیاياریرخسرو و بسیام

و سلطان تغلق و  الدین شمسو سلطان يغور الدین سلطان شهاب .دارند

روز و سلطان بهلول و سلطان یسلطان محمدعادل و سلطان محمدف

ن یدال پسخواب يزندگان هم برا یرا خوابگاه و بس يلودسکندر

شادخواب  ۀیپژوهان را سرماعتیطب .ها برساختندن جاها و باغیگزدل

ست،اياچشمه آباد در کوه اسالم .يداریب يعشرت و خردبندگان را دارو

ن یند گزیگو.هاش کنديبر آن را،هموراه آب گرم برجوشد .بس ژرف

که کوه را بر ژفا کنده عبادتگاه یه سه بیبسوا متر و کهس.جا دانندپرستش

.1»دیبرگون رباطیا یساخته بود و امروز بر همان منوال کهنگ

:سدینویگرجا میو ابوالفضل هم د

 یسرکار دهل.وهشت دستورالعمل داردستیبر هشت سرکار ب یصوبه دهل«

د، پالم، جهار یجد یلیم، حویقد یلیحو:هفت دستور ـچهل و هشت پرگنهـ

آباد، کهرکهوره، ، شکرپور، باغپت، دانسه، مسلمانی، تلپت، رونآباد سه، مسعود

:پت یدستور پانبه ده پرگنه.رهیغپت ویپور، پانپور، جاللگمیپت، تل بیسون

، تانده بهگوان، گنور، جهنجهانه، کاندهله، یدون، کتانه، چهپرولیکرنال، سف

.41ص سیرالمتاخرین،.1
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.رهیغو تریره، میره کهیگنگ

سر، ی، سراوه، گده مکتآباد ، هاپور، برناوه، جاللتریم:ک دستوریهفت پرگنه، 

، یطاها، ماندوته يججهر، داور:ک دستوریچهار پرگنه .رهیهتناور، ججهر وغ

.1»ک دستوریک پرگنه، یدوبلدهن، پلول،  يریب

رئیاز نظر برن یدهل

به م1658ر در سال ئیبرن.هند آمدندبه يشماریبسیاحان يالدیدر قرن هفدهم م

کرد و  یدر هند زندگدوازده سال ئر یبرن.استمشهور  رئینامه برناحتیس.هند آمد

اح از ین سیا.شودیدانسته م ئریعنوان سفرنامه برنه که ببند کردقلم را عت هندیوض

هند  يشهرهابسیاري از سفرکرد و  »بازارقاسم«تا  »سورت«و»گولکنده«تا  »ریکشم«

.رکردیسرا 

ان پسران شاهجهان جنگ و مبارزه یمن زمان دردر آ .ک پزشک بودیاصالً او 

.ر آشنا شدئیبرناب رفت که در راهیطرف گجرات مبهداراشکوه .ودب يتخت جار يبرا

:سدینویر مئیبرن

سبب .کردشامل سفر يبود که من در راه بودم او مرا اجبار یب اتفاقین عجیا«

.»با او نبود)میحک(دکتر  یکه کسنیا

از جمله در .ه استنوشت یدهل یعت اجتماعیوض ةدر بارۀ خودئر در سفرنامیبرن

،یغرباء دهل ۀخانشیو رها یدهل فقرا، امراء و یدهل يها، ساختمانیبازار دهل«:بارة

و .»ی، نظام حکومت شاهان مغل دهلیهوا دهلآب

با ذلت  یآمد و در بازار دهل یدهلبه شد و  یزندان داراشکوهکه یوقت

زندان بهرا داراشکوهبود که  یر آن وقت در دهلئیبرن.شده بود رداندهگ

یوقت در دهلآن ،دیرس یدهلبه ئر یکه برنیوقت.ب آوردندیزش اورنگیپ

.، آباد شده بودآباد شاهجهان.گذشته بود يصدشاهجهان بادشاه بود و ربع

باال خانواده نم کهیبیست، میمتوسطه ن مردم ن شهریاسد که درینویاو م

.27ص سیرالمتاخرین،.1
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 ۀطبق.استدار است و راه هموار ا هواههخانو  خانواده پسماندها یاست 

 ۀدرج يهاهخانمن نجایدارند و ا یگاه مکان سفالشینم رهایبین که مییپا

.1»دمیانه ندیم

احمد خاندینظر سر ساز یدهل

د یآثارالصناد«.از او چند کتاب مشهور است.بود یداحمد خان دهلیتولد سر س يجا

 یو آثار دهل یم دهلیخ قدین کتاب مصنف تاریدر ا ،او استکتاب ترینمشهور»عجم

:سدینویاو م.نوشته استرا 

.اند هشه در تابع راجان قنوج بودیهم یراجان دهل)نمات آفتابآمر(راجا دهلو «

ن شهر یپس ا ،کرده بودآباد)دهلو(عنوان نام خود ه ک شهر بی»اندراپت«در

و چنانچه  ،بود »دهلو«ینام دهل یبلکه اصل.مشهور شد ینام دهلهاندراپت ب

.»ک شعر خطاب کردیروزشاه را در یف الدین رخسرو جاللیام

گیرزخـور بـا  آازا اسـپم  اسپم بخش یهیاک

فرمان ده که گردون شینم و دهلـو روم ه یا ب

روزآباد، ی، فآباد پناه، تغلقکهنه، جهانپناه و قلعهنید:م چند نام داشته بودیقد یدهل

.رهیوغ آباد ، شاهجهانیرشاهیا شیرگر یش

ید حسن برنینظر مورخ ساز یلده

:سدینویمکه در دهلی واقع است چنین منار قطب ةدربار ید حسن برنیمورخ س

اذا.ر شده استیذنه تعمأم ينار براین میا« ، بر منزل دوم ةلصلوالدي نوو

رخسرو یکرده است و امادیذنه أطور مه ن را بیابوالفداء ا.به کنده استیکتبر

:سدینویمنیالسعده در قرانذنأن میف ایدر تعر

ــهقامــت خــود کــرده مــوذن دراز ــت بـ ــازاداده اقامـ ذان نمـ

قامتش از مسجد عیسی گذاشترد موذن چوگشـت گگرد سرش 
2

2

.28ص سیاحت نامه برنیر،.1

.57ص مقاالت برنی،.2
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ادبسلطنت مرکز علم و ةدوردر  یدهلسد که ینویم ید حسن برنیو مورخ س

ها نآهنرمندان نزد بان و یکردند و شاعران و ادشاهان مدارس مساجد قائم.بوده است

:طراز استرقم در ادامه چنین او.اند هشه محترم بودیهم

ز یعز یلیسلطان او را خ ،بودسوادبافرزند بزرگ سلطان بلبن مرد مهذب«

مجلس او با دانشمندان و فاضالن و هنرمندان و مصاحبان معتبر .داشتیم

 ۀو خمس یان خاقانوی، دیوان سنائی، دیفردوس ۀش او شاهنامیو پ،بودیمپر

.1»بودیشه میهم یو ادب یبحث علم.بودیره میوغ ینظام

:سدینویم یبرن د حسنیس

سال در ملتان در خدمت او مالزم بودند و در پنجرحسن یرخسرو و امیام«

ن شاعران را انعامات و ماهانه بر وقت یشاهزاده ا .در خدمت او بودند

شاعران در علم و فضل و شعر ون دیا.داشتیز میکرد و عزیپرداخت م

.2»داشتندیکمال م

ک شاهزاده و فتح یف و تبریک قطعه در توصیةایالحوان وسطیدر درخسرو یام

:له نوشته استیمر

ــن محمدشــ   ــرت دی ــافهنص یـار دشمشیر تـو فیـروز   ه اي همه وقت بفیروزمص

حصــارمریلــه کشــیدندچــاکران تــو بــهبشکسـت راتو سنگ مغلبندگانت که به

دوچرخ که چشم بد دوراختر و نهگفت هفت بـدود هـم یکبـار   بازو که بدولتزان

ــر غاشــی  ــرق ظف ــر ف ــاد ب ــوۀب ــت ت دارهفــتح دنبــال رکــاب تــو دوان غاشــیدول
3

بر احجار هند ینقش پارس

 ف بسیاري ازومعر،اصغر حکمت استیعلدکتر مهم  وکه از آثار ارزشمند  این اثر

 لخالاز  یخ دهلیتار.نوشته شده است یزبان فارسخط و ه بکه  ،استیهلد يهابهیکت

 ، ون، تغلقیسالط ةآثار دور ۀهم.شود شناخته می بهتر یدهل يهاهبین کتیابازخوانی 

.57مقاالت برنی، ص.1

.همان.2

.61ص جا،همان.3
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خ یتارها  ، این کتیبهاستشده نوشته یا به نصبیر شده است، هرجا کتیل که تعمومغ

دگاه کهرا در یعکنم که ازیبه نقل میک کتیمذکورکتاب از .دهدیمنشان  آن را مستند

موجود  یلوحه سنگ يور بر یبه فارسیمنار کتم در کنار جاده قطبیقد یجنوب دهل

.1ن قدر استیبه از این کتیع.است

بالد ممالک از  یالملک دهلاالسالم دارۀقبچون ، میبسم اهللا الرحمن الرح«

آورده و مسکن  یخرابهب ين رویاطین و فساد کفره و شیمغول مالع شرّ

رات یر خیور و مساجد و مدارس و خوائق و نمازگاه و سایوحوش و ط

درگاه  ةبند یفت سبحانأض ریو ف یزدانیت یعون عناهب ،ر ماندهیمندرس و با

ق شد و اقبال مساعدت نمود تا یق رفیتوف ،ملوسلطانبخان عرف اقبال ،یربان

ل یو کوشش جل یسعهرات را بیر خیو بالد ممالک و سا یدارالملوك دهل

و از  ین مسلمانیر دین نمازگاه که از شعایو ا ،دیکرده و آبادان گردانءایاح

مسلمانان  ۀتا عام ،فرمودءست از خالص مال خود بنایاعالم شرع رحمان

السادس عشر من شهر یف.ندینمار مددیخ يدعاهر را بیخ یرند و بانیگنفع

ش یفرماهب ین عمارات روحانیا يبنائۀو ثمانما سنه سبع،ةشعبان عمت برکا

.2“یدلپسند خان ةبند
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