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 حتىمداخل العمارة اإلسالمية في دلهي منذ بداية العصر المملوكي  علىالتأثيرات المحلية 

 نهاية عصر اإلمبراطور شاه جهان

 م(6222- 6602/ـه 6002 -206)

 حسين سيد عبدهللا مراد منة هللا

 جامعة القاهرة-كلية األثار -باحث ماجستير 

                                                          

  الدراسة:ملخص 

نعرض هذه الورقة البحثية التأثيرات المحلية على مداخل العمائر اإلسالمية في مدينة دلهي منذ بداية العصر المملوويي 

م( ، وقود موت ميمويت هوذه الدراسوة  لوى ٦٢٢٢-٦٦٠٢ه/٦٠٠٢-٢٠٦حتى نهاية عصر شاه جهان اإلمبراطوور المووولي  

اخ والتضاريس علوى موداخل العموارإل اإلسوالمية فوي دلهوي   أموا قممين رئيمين أولهما: أثر البيئة الطبيعية وخاصة المن

ثانيهما: فيد مناول فيه الباحث للموورو  الحضوارف فوي دلهوي وخاصوة عموارإل موداخل المعابود الهندوسوية وأثرهوا علوى 

إلسوالمية خاصة أن الكثير من العناصر المعمارية المكونوة لموداخل العموائر ا المدينة،مداخل العمارإل اإلسالمية في ملك 

 الهندوسية والعناصر الزخرفية قد مأثرت بعمارإل المعابد 

 اليصور  اليالع، األضرحة، المماجد، دلهي، المدخل، الهندوسية، الكلمات الدالة:

 المقدمة:

معالج هذه الورقة البحثية التأثيرات المحلية على مداخل العمارإل اإلسالمية في دلهي منذ بداية العصر المملويي حتى 

نهاية عصر إلمبراطور شاه جهان   ويظهر التأثير المحلى على مداخل العمائر اإلسالمية في دلهي من خالل دراسة 

 عمارإل المداخل اإلسالمية في دلهي    أثر البيئة الطبيعية وخاصة األحوال المناخية على

يما يبرز التأثير المحلى أيضاً من خالل دراسة مأثير مداخل عمارإل المعابد الهندوسية على مداخل العمارإل      

اإلسالمية   فالتأثير الهندوسي يان واضحاً على العناصر المعمارية للمداخل باإلضافة  لى العناصر الزخرفية لتلك 

 المداخل   

لذلك مهدف هذه الدراسة  لى  براز دور يل من البيئة والمورو  الحضارف الهندف على مداخل العمارإل اإلسالمية      

 في دلهي   

 دلهي:في  اإلسالمية مداخل العمائر علىأوالً: تأثير البيئة الطبيعية 

 المدينة،على العمائر اإلسالمية في ملك يان للبيئة الهندية بوجه عام والبيئة مدينة دلهى بوجه خاص مأثير يبير       

والعمارإل  األضرحة،سواء يانت العمارإل الدينة ممثلة في مماجد هذه المدينة والعمائر الجنائزية التي مشتمل على 

المدنية من خالل العمائر المكنية واليصور، وأخيراً العمارإل الحربية التي مشتمل على اليالع وبوابات المدينة شاه 

 اد  جهان أب

وللبيئة الهندية ممثلة في المناخ والتضاريس مأثير يبير يمتطيع الدارس للعمارإل اإلسالمية في دلهى مالحظته،       

مكى محمد  (فالمرمفعات الشمالية ممثلة في مرمفعات الهمااليا، التي معد حاضراً طبيعياً يفصل الهند عن وسط أسيا
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مؤثر على األحوال المناخية لشبة اليارإل الهندية  لى حد يبير وخاصة  ( ، وهذه المرمفعات الشمالية٦89٢عزيز ، 

األمطار، يما معد الثلوج المترايمة على المرمفعات الشمالية المنبع المائى الذى مدفق منه المياه لتوذف عدداً يبيراً من 

ن روافد نهر براهما بترا ونهر األنهار مثل نهر المند ونهر جمنا الذى ميع على ضفافه مدينة دلهى وهذا النهر هو م

( ، وقد يونت هذه األنهار رواسب طينية رملية مما جعل منها مادإل جيدإل صالحة ٦89٢مكى محمد عزيز ، ( ينك

 ( الذف استخدم في بناء العمائر اإلسالمية في مدينة دلهى  ٦891لصناعة األجر حمنين جودو جودإل، 

ومنحصر بين  الورب،مهول هندوستان والتي ممتد من الشرق  لى يما معد المهول الشمالية التي معرف ب     

ومعد هذه المهول  الهندية المرمفعات الشمالية شماالً وهضبة الدين جنوباً من أهت األقمام التضارسية في شبه اليارإل 

ية التي حكمت الزراعية في العالت، ولذلك قامت بها معظت الممالك والملطنات اإلسالم األراضيأيضاً من بين أخصب 

ويجرى في هذه المهول أعت األنهار  والحاضر الهند وفيها نمت الحضارات ومريز التواجد المكاني في الماضي 

التاريخية  دلهيسبق ذيره وميع على ضفافه مدينة  جمينا الذفاليارإل التي منبع من المرمفعات الشمالية منها نهر 

ناخ حار ورطوبة عالية وأمطار غزيرإل مما جعل المعمار الهندف (  يذلك يمود دلهى م٦891 حمنين جودو جودإل، 

يعمد  لى بناء العمائر سواء أيانت العمائر الدينية أم العمائر  المدنية أم العمائر الحربية لتتناسب مع بيئه مدينة دلهى 

أنشاء عمائره على م ( وهذا يفمر لماذا قام المعمار الهندف  ب٦٠٦٠–هـ ٦٣٤٠، الحلبية  سعيد بن زيد بن محمد 

منصة مرمفعة حتى أصبحت المداخل مرمفعة عن ممتوى األرض الطبيعية،  مما دفعة  لى عمل سلت يحتوى عدد من 

الدرجات  وصلت في الممجد الجامع الذى بناه شاه جهان  لى خمس وثالثين درجة، وفى ممجد ياالن  يوجد سلت عدد 

ترتفع عن األمطار داخل المبنى أو المدخل ومن أمثلة المداخل التي  درجامه ثمان درجات، وذلك لتجنب انمياب مياه

 منسوب األرض : 

يان المدخل الشرقي يوجد أسفل ممتوى  م( حيث٦٦8٤هـ/198مداخل ممجد قوإل اإلسالم المرحلة األولى       

عيد المدخل عدد من  األرض الطبيعية حيث يتت الهبوط للمدخل عن طريق عدد من الدرجات الملت الهابط، ولكن أسفل

( ويرمفع ٦الدرجات الملت الصاعد مؤدى للرواق الشرقي للممجد وذلك لتجنب دخول مياه األمطار  لي الداخل  لوحة 

ومرمفع المداخل الثالثة المحورية  . (٣األرض ويتيدمه خمس درجات من الملت الصاعد  لوحة  الشمالي عنالمدخل 

م( حيث يتيدم المداخل الثالثة المحورية  سلت ذو ثالثة أطراف ٦٢٣٦ه/٦٠٣1للممجد الجامع بمدينة شاه جهان أباد  

يإخذ الشكل الهرمى ومختلف عدد درجات يل سلت وهناك سؤال يطرح نفمه هو ما سبب اختالف عدد درجات الملت 

ة للممجد الجامع الذى بناه شاه جهان بحيث نجد أن عدد درجات المدخل الشرقي الرئيمي الصاعد في المداخل الثالث

عدد درجامه خمس وثالثون درجة والجنوبي عدد درجامه   الشمالي حدى وثالثون درجة من الملت الصاعد والمدخل 

ي بنيت عليها المداخل الثالثة (، ومعتيد الباحث أن المبب في ذلك عدم استواء األرض الت1أثنان وثالثون درجة  لوحة

وارمفاع ممتوى المدخل الشمالي عن ممتوى األرض الطبيعية ميارنة بالمدخل الشرقي الرئيمي بحوالي أربع درجات 

عن ممتوى األرض الطبيعية ميارنة مع المدخل الجنوبي بعدد  الشماليمن الملت الصاعد، يما يرمفع أيضاً المدخل 

 عد    ثال  درجات من الملت الصا

يكون مكان دفن المتوفًى في  األرض حتىويالحظ أن معظت ابنية األضرحة قامت على منصة مرمفعة عن سطح      

فال منماب  ليه المياه األمطار والفيضانات التي يانت مومر أراضي دلهى  المحيطة،ممتوى أعلى من ممتوى األرض 

(  ومن أمثلة مداخل األضرحة التي يانت مرمفع عن م٦٠٦٠هـ /٦٣٤9في مواست عديدإل  أحمد رجب  محمد على، 

م(  حيث يتت الصعود للمدخل عن ٦٣٣٣–٦٣٤٣ه/9٣٠–9٤٠منموب األرض  ضريح محمد شاه  أنشئ بين عامي 

(   وضريح باراجومباد ٢طريق ست درجات من الملت الصاعد  لى الرواق الذى يتيدم المدخل  لوحة 

ي للضريح وهو المدخل الرئيمي يتيدمه سلمين متيابلين ويل سلت يتكون م( حيث يوجد المدخل الورب٦٣8٣ه/8٠٠ 

(  وضريح همايون ميام أيضا على مصطبة مرمفعة عن األرض بميدار أثنين وعشرين ٠من ثمان درجات   لوحة 

(c) www.nidaulhind.com
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( فيتت الصعود  لى سطح المنصة  المصطبة ( عن طريق الدخالت المعيودإل التي فتحت في األضالع 8قدم  لوحة 

 (   8(  فمدخل ضريح همايون ميام أعلى المنصة  لوحة٦٦٦–٦٠٣ألربعة للمنصة   لوحة ا

يما راعى المعمار الهندف ارمفاع  بوابات اليالع  ذ مرمفع عن ممتوى منموب األرض ويشاهد هذا في قلعة      

روازإل  ويتيدم البوابة م( حيث مضت في الضلع الوربى بوابة بارا د٦1٣1–٦1٣٦ه/81٦–8٣٠بورانا  بورانا ييال(  

( وفي الضلع الشمالى مالقى دروازإل  ويان الطابق األول ٦٤٦منحدر مرمفع قليالً عن األرض يؤدى للبوابة   لوحة 

 ب((   ٦٣٢–٦٣٦–٦٣٦على ممتوى الخندق ويان يتت الصعود للطابق الثاني عن طريق جمر متحرك  لوحة 

 (  ٦٣٠الجنوبي  لوحة  ويذلك أيضاً في بوابة  همايون دروازإل بالضلع

ويالحظ أيضاً في العمائر المدنية في دلهى الممثلة في اليصور المكنية أن جميعها بنى فوق مرمفع عن منموب      

م( ٦٢٣9 –م ٦٢٤8هـ/٦٠19 –هـ ٦٠٣9األرض الطبيعية ويشاهد ذلك في عمارإل اليصور في اليلعة الحمراء  

ى مصطبة مرمفعة ومن أمثلة ذلك النوبات خانة  سراى النير خانة ( جميعها مرمفعة عن منموب األرض وميامة عل

م( يتيدم ٦٢٣9 –م ٦٢٤8هـ/٦٠19 -هـ ٦٠٣9يتيدم المدخل درجتين من الملت الصاعد  وقصر الديوان العام  

م(   ومن ٦٢٣9 –م ٦٢٤8هـ/٦٠19 -هـ ٦٠٣9اضالعه الثالثة أربع درجات من الملت الصاعد  وقصر رانج محل  

م( حيث يتيدم ٦1٢٦-م٦1٢٠هـ/8٢9-هـ 8٢٠ البوابات التي مرمفع عن منموب األرض بوابة عرب سراى امثلة 

 المدخل منحدر مرمفع قليالً عن سطح األرض الطبيعية    

فوق المبنى و  رفرف حجرى أو رخامى مائلوأثرت البيئة ايضا على شكل المدخل فيام المعمارف الهندف بأنشاء      

–9٤٠المبنى من سيوط األمطار الوزيرإل  ومن أمثلة ذلك : في ضريح محمد شاه  أنشئ بين عامي  ذلك للحفاظ على

(    وضريح ٢م(  حيث يوجد الرفرف الحجرف المائل فوق الرواق الذى يتيدم المدخل   لوحة٦٣٣٣–٦٣٤٣ه/9٣٠

ميرزا عزيز يويلتاس (    وضريح 9م(  ذ يعلو مدخل الضريح رفرف حجرف مائل  لوحة ٦1٤٠ه/8٣٣ مام زمين  

م( و يوجد فوق الضريح رفرف رخامي مائل ويعلو مداخل الضريح األربعة  لوحة ٦٢٦٣–٦٢٦٤ه/٦٠٤٤–٦٠٤٦ 

٦٦٠   ) 

م(  ٦٢٣9 –م ٦٢٤8هـ/٦٠19 –هـ ٦٠٣9ويوجد رفرف حجرف مائل فوق بوابة الهور باليلعة الحمراء بدلهى      

  وجميع اليصور باليلعة الحمراء يعلوها رفرف مائل  ومن أمثلة   د((٦٠٤ب(( و بوابة دللى  لوحة - أ٦٢٠ لوحة 

 -هـ ٦٠٣9(  وقصر الديوان العام  ٦91– أ(٦9٦–٦٠8ذلك النوبات خانة  سراى النير خانة (  لوحة 

م(  ٦٢٣9 –م ٦٢٤8هـ/٦٠19 -هـ ٦٠٣9(  وقصر رانج محل  ٦99م( يتيدم  لوحة٦٢٣9 –م ٦٢٤8هـ/٦٠19

 اليصور (  وغيرها من ٦8٢ لوحة 

وذلك لحمايتها من سيوط األمطار الوزيرإل والحماية  الجواسقيما بنى المعمارف الهندف أعلى المداخل واألبراج      

م( حيث ٦1٦٠ه/8٦٤من أشعة الشمس الحارإل ولذلك بنىت فوق البوابات ومثال ذلك نجده فى ضريح  سكندر لودى   

م( ٦1٢1ه/8٠٦(   وضريح همايون  ٦٠لى جانبية جوسيين  لوحة يوجد  ع الماحة التي متيدم مدخل المور الخارجي

يوجد اعلى البوابة الوربية للضريح جزسيين من أربع أعمدإل يعلوها رفرف حجرى ثت قبة ، وأعلى مدخل الضريح 

-٦٠٢همايون الذى يعلو المنصة يوجد جوسيين يشبة الجوسق الذى يعلو البوابة الوربية لضريح همايون  لوحة 

–٦1٣٦ه/81٦–8٣٠(    يما موجد  جواسق أعلى بوابات اليالع نشاهد ذلك في قلعة بورانا  بورانا ييال(   ب(٦٠9

(   وأوجدت ٦1٣– أ(٦٣9م( في البوابة الممماإل  بارا دروازإل وبوابة مالقى دروازإل ، وبوابة همايون  لوحة ٦1٣1

( وغيرها ٦91– أ(٦9٦–٦٠8لنير خانة (  لوحة الجواسق أيضاً في أعلى اليصور أمثلة ذلك  النوبات خانة  سراى ا

 من اليصور  
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أمتد مأثير البيئة على العمائر اإلسالمية في مدينة دلهى  لى موفير مواد البناء االزمة لبناء ملك العمائر ، حتى       

من أحجار ورخام يمكن اليول أن العمائر اإلسالمية مدين في نشأمها للبيئة التي وفرت الواد الخام االزمة للبناء 

وأخشاب وأجر ومعادن وغيرها  ويرجع التباين لمواد البناء من مكان  لى أخر  لى الظروف الطبيعية والمناخية 

والجيولوجية وما  لى ذلك وهذه المواد البنائية يانت مالئت المناخ الذى يان يمود دلهى من حيث الحرارإل والرطوبة 

 ون ماريخ(  والمطر عادل عارف فتحى المعاضيدف ،بد

وجدير بالذير أن العمارإل اإلسالمية في دلهى في عهد الملطنات والممالك التي قامت لت مكن ذات طراز واحد     

ففي عهد المماليك أعتمد المعمارف الهندف على أعمدإل وأحجار المعابد    ولكنها مطورت ومحورت من دولة  لى أخرى 

الهندوسية   وعندما وصل الحكت  لى الخلجيين أمممت عمارمهت بالنضح حيث أعتاد البناإل الهنود على الطرز اإلسالمية 

   ويان الحجر الرملى هو المادإل األساسية في أبنيتها  

مواد البناء استخداماً   ذ شكلت األحجار مادإل البناء الرئيمية في العمارإل الهندية منذ من أيثر  الحجر الرملى األحمريعد 

اقدم العصور فيد أستخدمها المعمار في بناء عمائره المختلفة وخاصة عمارإل المعابد اليديمة  عادل عارف فتحى 

إلسالمي لما متميز به من  عطاء المعاضيدف ،بدون ماريخ ،(  وأستمر استخدام هذه األحجار فيما بعد في العصر ا

سمك لجدران العمائر وهذا الممك يعين في عملية العزل الحرارى خاصة أشهر الصيف الشديدإل الحرارإل   ويمتاز 

أيضاً بيلة قابليته على التمدد و التيلص جراء التبديالت الحرارية ،وقد أعانت الخصائص الطبيعية للحجر الرملي 

بناء مداخل للعمائر اإلسالمية في دلهى  ذ يتميز هذا الحجر أيضا بيوإل محمل عالية والذى األحمر على استخدامه في 

 لى النمبة العالية ألويميد الحديد الداخلة في مكوينه  يما انه يمتاز بممامية عالية والتي مماعد  -من دون شك -يعود

شك على وزنه النوعي فجعله خفيف نوعاً ما على قلة احتفاظه بالرطوبة   يما أن يثرإل الفجوات فيه أثرت من دون 

قياساً بصخور الرخام والحجر الجيرف وذلك مما يمهل في عملية نيله واستخدامه في البناء  عادل عارف فتحى 

المعاضيدف ،بدون ماريخ (   ويرجع المبب في انتشار استخدامه لتوافر هذه المادإل في العديد من المدن الهندية من 

  وبيجابور وراجبومان وراجمتان  عادل عارف فتحى المعاضيدف ،بدون ماريخ ( بورسكرى وأجراأبرازها  فامح 

 وتعددت المداخل المبنية بالحجر الرملى األحمر من أمثلتها : 

أما م(   ٦٤٦9–٦٦81ه/٠٦٠–٢81بوابة عالء الدين الخلجى  عالء دروازإل(   ومدخل ممجد الجمعة  خانة  

(  مدخل ضريح ٦٦: مداخل ضريح الملطان المملويى ألتمش  لوحة  ا الحجراألضرحة التي استخدمت هذ

استخدم الحجر الرملي في  أما بوابات القالع :( ، 9(، ومدخل ضريح اإلمام زمين  لوحة ٠باراجومباد  لوحة 

إل والواجهات الواجهات الخارجية لبوابات قلعة بورانا  بورانا ييال( بارا دروازإل ، مالقى دروازإل ، همايون درواز

 مداخل القصور في القلعة الحمراء .  الخارجية والداخلية لبوابات اليلعة الحمراء دلهي ، واستخدم في

 الرخام :

الرخام صخر يلمى متحول يتكون من الكالميت النيى جداً يمتعمل يمادإل بنائية وأيضاً العديد من األغراض مثل يماء 

الرخام في مداخل العمائر اإلسالمية في مدينة دلهى في عصر سلطنة الموول جدران مدخل العمائر  وقد بدأ استخدام 

م( ، واستخدم الرخام بجانب الحجر ٦٢٦٠-٦٢٠1ه/٦٠٤٢-٦٠٦٤وبالتحديد بداية عهد اإلمبراطور جهانجير  

:اليباب  الرملى األحمر حيث استخدم الرخام فى التلبيس على الحجر الرملي األحمر أو حجر الكوارمز ومن أمثلة ذلك

واستخدم بكثرإل في  الصويرإل والحليات التي مشبه المآذن التي معلو مداخل الممجد الجامع بمدينة شاه جهان بدلهى ،

(  وهناك عدد من المداخل استخدم فيها الرخام فيط 8األضرحة منها ضريح نظام الدين ، وفي ضريح همايون  لوحة 

–٦٢٦٤هـ/٦٠٤٤–٦٠٤٦يمادإل أساسية دون استخدام الحجر الرملي األحمر يما في  ضريح ميرزا عزيز يويلتاس 

م ٦٢٤8هـ/٦٠19 –هـ ٦٠٣9 ساوان ، قصر بهادون  م( ، وقصر خاص محل ، وقصر ديوان الخاص قصر٦٢٦٣

 م( ٦٢٣9 -

(c) www.nidaulhind.com



التأثيرات المحلية علي مداخل العمارة اإلسالمية في دلهي منذ بداية العصر المملوكي حتي نهاية عصر 

 م(6222 -6602 /هـ 6002 -206اإلمبراطور شاه جهان ) 

209 

 

أممع نطاق , Asif Ali (,june2013على اية حال أستخدم الرخام يمادإل لكماء بعض المداخل في عمائر دلهى      

-ه٦٠٢٠/م٦18٦-ه٦٠٠٠استخدم الرخام األبيض على نطاق واسع في عهد اإلمبراطور الموولى شاه جهان  

الذى يعد عهده العهد الذهبي لإلمبراطورية الموولية في الهند  ذ وصلت العمارإل في  (Mary N ,2009م(  ٦٢٢٢

عهده  لى درجه أقرب من الكمال   وقد أعان على استخدام الرخام في العمائر دلهى اإلسالمية معدد المحاجر التي يان 

 Percy)في والية جوديور    MAKRANAيتت الحصول منها على الرخام ومن أهت مناطق استخراجه من محاجر 

Brown ,1956.    واستخدمه  )عادل عارف فتحى المعاضيدف ،بدون ماريخ(ورجمتان وأجمير وجايبورو ناوار  

   )عادل عارف فتحى المعاضيدف ،بدون ماريخ(في موليف الجدران خاصة ذلك المشيد بالحجر الكلس

 الحجر الجيرى:

استخدم المعمارف الحجر الجيرف في بناء بعض عمائره اإلسالمية في مدينة دلهى ، فهذا الحجر يمتاز بكثرإل 

الممامات وهو يعطيها مياومة يبيرإل لتأثير األمطار الحامضية ويتناسب استخدامه مع مناخ شبه اليارإل الهندية والتي 

ع من مواد البناء برداءإل موصيلة للحرارإل و اليابلية على ممتاز بأمطارها الموسمية الوزيرإل   يما يمتاز هذا النو

عادل عارف (امتصاصها واالحتفاظ بها وهو ما يوفر عزل يامل للمبنى من الظروف المناخية وخاصة الجرارإل 

  )فتحى المعاضيدف ،بدون ماريخ

(، ومدخل ٠راجومباد  لوحة وهناك العديد من األدلة على استخدام هذا الحجر في عمائر دلهى منها :  ضريح با    

ضريح شيش جومباد ،واستخدم الحجر الجيرف في بناء بعض اليالع خاصة الدرياوات الداخلية لبوابات قلعة بورانا 

  بورانا ييال( ،ودرياإل مالقى دروازإل ، ودرياإل همايون دروازإل  

 حجر الكوارتز : 

حة وبناء المداخل  ذ أستخدم في ضريح محمد شاه يما استخدم المعمارف الهندف  حجر الكوارمز  في بعض األضر

 ،مدخل ضريح  سكندر لودى ، وضريح عيمى خان ، ضريح همايون  مدخل ضريح باربر   

 الجص:

استخدم المعمار المملت في الهند مادإل الجص في يماء وربط مواد البناء  ويأمي استخدام المعمار لهذه المادإل لما     

عادل (ن أهمها العزل الحرارى الجيد األمر الذى يمكن معه معالجة الظروف المناخية محمله من مميزات والتي م

،ومت استخدام الجص في مكمية جدران الدرياإل أو المدخل من الخارج ومن )عارف فتحى المعاضيدف ،بدون ماريخ

ة ودرياإل المدخل م( مت مكمية رده٦٢1٠ه/٦٠1٣م(    وممجد فتحبورى بيجت  ٦٤٢٠ه/٠٢٦امثلة ذلك ممجد ياالن  

م( خاصة في الدعامات المدمجة على جانبي مدخل الضريح ٦1٤٠ه/8٣٣بالجص  وأستخدم في ضريح اإلمام زمين  

م( أستخدم الجص في مكمية ٦٢٣9–٦٢٤8ه/٦٠19–٦٠٣9(  وباليلعة الحمراء بدهلى  9مكموإل بالجص لوحة 

بالجص ودرياإل بوابة دهلى باليلعة الحمراء    ومدخل  جدران درياإل بوابة الهور األولى والثانية فيد يميت جدرانها

م(  ومدخل الواجهة الشرقية من قصر ٦٢٣9–٦٢٤8ه/٦٠19–٦٠٣9ودرياإل سراى النير خانة  النوبات خانة (  

الديوان العام  والدخالت المعيودإل ليصر رانج محل  والدخالت المعيودإل بالحمام اإلمبراطورى(   وبوابة بو حليمة 

 لبوابة مكمية بالجص  ودرياإل ا

  ثانياً :أثر الموروث الحضارى على مداخل العمائر اإلسالمية:

ـتأسمت سلطنة دلهى بفضل جهود اليائد المملويي قطب الدين أيبك الذى أرسله سيده الملطان الوورف محمد بن       

سام   ومنذ ذلك الحين أصبحت دلهى عاصمة للملطنات اإلسالمية التي قامت في شمال الهند   وعلى عكس المناطق 

(c) www.nidaulhind.com
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ارإل اإلسالمية خاصة المماجد لت يكن للمناطق التي شولتها اإلسالمية األخرى التي يان لها مخزوناً هائالً من العم

سلطنة دلهى اإلسالمية أيه معرفة بالعمارإل اإلسالمية، وفى نفس الوقت عرفت سلطنة دلهى مع بداية مأسيمها الهيايل 

دف المملت معديالً المعمارية الهندوسية التي يانت مختلف قلباً وقالباً عن العمارإل اإلسالمية   لذلك أحد  المعمارف الهن

 على مينيات البناء الموجودإل بما يناسب الطرز الجديدإل للعمران اإلسالمي الناشئ ال سيما المماجد   

والجدير بالذير أنه لت يكن في حمبان الملطات اإلسالمية التي قامت في الهند، أن مفكر في طمس مرا  العمارإل      

التامة من هذا الترا  المعمارف مثلما حد  في يافة المناطق التي وصل  ليها الهندوسة وفنونها   بل حاولت االستفادإل 

اإلسالم واستير بها، ومن هنا استطاعت العمارإل اإلسالمية أن منفرد بطابع مميز وفريد في سلطنة دلهى   ليد بدأ 

ارية الهندوسية للمكان األصلين التفاعل والتالقي بين مرا  المملمين المعمارف الذى جاء به الووريون  والتياليد المعم

مع بناء أول ممجد في دلهى والمعروف بممجد قوإل اإلسالم فالياعدإل والمدخل ذو الماللت نماذج من معابد الهند 

 (   ٦٠٦٦الهندوسية شيال بلير، 

مراً ال يمكن على أية حال ليد حد  مالقى في مجال العمارإل  بين المدرسة الهندوسية والمدرسة اإلسالمية ، وهو أ    

للباحث في مداخل العمارإل اإلسالمية في دلهى مجنبه خاصة أن الهند لديها مياليدها الفنية الخاصة بها من العصور 

 Firozeاليديمة البعيدإل، ولكن عن طريق هذا التالقي بين المدرستين نشأ طراز هندف امتاز باليوإل و الجمال   

Cowasji Davar, 1962) 

مماليك أول سلطنة  سالمية أمخذت من دهلى  حاضره لها ، و بدأوا في بناء منشأمهت الدينية والمدنية ، معد سلطنة ال    

ورغت أن المملمين قد أجادوا استخدام األجر والطوب اللبن في منشأمهت قبل فتحهت للهند،  ال أنهت لت يمتطيعوا استخدام 

هنود الذين ممرسوا على استخدام األحجار في بناء معابدهت لذا لت هذه الخامات في الهند ألنهت استعانوا بالمعماريين ال

مكن لديهت دراية باستخدام األجر  يما استخدم المعماريون في العهد المملويى أحجار وأعمدإل بعض المعابد الهندية في 

 (  ٦٠٠1بناء منشآمهت وخاصة المعابد المتهدمة  فوزية عبد العزيز أحمد صباح ، 

ى من بناء المملمين في دلهى متمثل في  عادإل استخدام األعمدإل من المعابد الهندوسية   وأول مثال على المرحلة األول

، و ذا يان البعض ذير أن -يعتيد أنه مهدم –ذلك ممجد قوإل اإلسالم في دلهى، فهو في الواقع مبنى على قاعدإل معبد 

    (John Burton-page , 2008مجد قوإل اإلسالم  المملمين أخذوا أعمدإل سبعة وعشرين معبداً هندوسياً لبناء م

فأن الباحث مرى المبالوة في عدد المعابد ومرى أيضاً أن المعابد التي استخدمت أعمدمها يانت أطالالً وال مؤدى 

 وظيفتها الدينية  

 التأثير الهندوسي في العمارة اإلسالمية :

 :الصاعدالمدخل المرتفع يتقدمه عدد من الدرجات من السلم  -6

يتضح التأثير الهندوسي على العمارإل اإلسالمية في دلهى خاصة المداخل في بناء ملك المداخل على قاعدإل مرمفعة عن 

األرض الطبيعية  يما ذيرنا من قبل لحماية الممجد أو الضريح من مياه األمطار والفيضانات ( ومت عمل سلت متفاوت 

ت عليها المنمأإل الدينية ويتضح ذلك على سبيل المثال وليس الحصر في عدد درجامه حمب ارمفاع الياعدإل التي بني

(، معبد الشمس ٦٤لوحة ( مؤرخ باليرن الخامس الميالدى(   Brick temple المعابد الهندوسية  يما في معبد بريك

ومعبد شور (   ٦٣م(  لوحة ٢1٢-٢٦1ه/ ٤1-٤ يرجع  لى عام( ٦ بكشمير الهند  Martand sun templeبمارماند 
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shore temples    ومجموعة معبد خاجوراهو  (٦1 لوحة  (٦ م( ٠٦9-٠٠٠ه/٦٠8-9٠بنى عامKhajuraho  
 Konark sun(  معبد الشمس يونارك٦٢م( يتيدمه سلت هرمى الشكل لوحة ٦٠1٠-81٠ه/٣٣٦-٤٤9  (٤ 

temple  )٦9م(   لوحة ٦٦1٠ه/٢٣٠ معود لليرن الثالث عشر ) 

 ي مداخل العمارة اإلسالمية في دلهي مثال ذلك : ويظهر هذا النمط ف

المدخل الشمالى لممجد قوإل اإلسالم يتيدمه درج من أربع ساللت  ومداخل  الشمالية والوربية والشرقية المساجد :    

 لبوابة عالء الدين الخلجى  يتيدم المداخل المعيودإل أثنا عشر درجة يؤدى  لى أعلى البوابة وست درجات أسفل عيد

يما استخدمت الياعدإل المرمفعة عن األرض الطبيعية في بناء بعض األضرحة األضرحة : ( ٦ لوحة  المداخل الثالثة

( ٢،على سبيل المثال في : الرواق الجنوبى الخارجي لضريح محمد شاه يتيدمه أربع درجات من الملت الصاعد  لوحة 

 (  8ن الملت الصاعد  لوحة ، البوابة الوربية لضريح همايون يتيدمها خمس درجات م

م( يتيدمها من الداخل درج ٦1٣1–م٦1٤9هـ/81٦–هـ 8٣1بوابة مالقى دروازإل بيلعة بورانا ييال بوابات القالع : 

نصف دائرف من أحدى عشر درجة ، وهمايون دروازإل يتيدمها من الداخل درج نصف دائرف من ست درجات من 

 الماللت  

ديوان العامة باليلعة الحمراء بدلهى يتيدمه ست درجات من الملت الصاعد   المدخل الشمالي ليصر القصور:

والمصطبة التي ييام عليها رانج محل وخاص محل يتت الصعود  ليها عن طريق  درج من خمس درجات من الملت 

من الصاعد   والمصطبة التي ييام عليها قصر خاص محل وقصر ديوان الخاص يتت الصعود  ليها عن طريق درج 

ست درجات من الملت الصاعد  والمصطبة التي ييام عليها قصر ديوان الخاص والحمام اإلمبراطورف يتت الصعود 

  ليها عن طريق درج من ست درجات من الملت الصاعد 

 

                                                                                                                                                                                           

هو است  .هو معبد هندوسي مخصص لموريا  اإلله الشممي الرئيمي في الهندوسية ، وقد بُني خالل اليرن الثامن الميالدف( ٦  

اآلن في حالة خراب ، ييع المعبد على بعد خممة أميال من أنانتناج في والية جامو  الهندوسيو  وهوسنمكريتي آخر لإلله 

 .ويشمير الهندية ، مت مدميرها خالل سلطنة سيكندر بومشيكان

، في اليرن الثامن  Lalitaditya Muktapidaبواسطة الحايت الثالث لماللة ياريوما ،  Martand Sun مت بناء معبد

م ، مع بعض يعزو بناء المعبد  لى  1٠٠-٤٠٠ييال أن أساس المعبد موجود منذ  م ٠1٢-٠٦1ييال  نها بنيت خالل  دف الميال

 ( Wikipedia.orgأن بدأ مع راناديتا   نيالً عن :

فى الهند وبنى في عهد ناراسيت هافارمان  Mahabalipuramوهى مجموعة معابد ميع في ماهباليبورام  )٦ (

Narasimhavarman I    : أنظر  لى C.Sivaramamurti, Mahabalipuram P.2-29 ) 

، على بعد الهندفي  مادهيا براديشفي  والجاينية والبوذية الهندوسيةمجموعة آثار خاجوراهو هي مجموعة من المعابد ( ٤  

مشتهر المعابد بالرمزية  .الهندفي  لليونمكو مواقع الترا  العالميوهي واحدإل من  .جهانميميل( جنوب شرق  ٦٠8يت   ٦٠1

  .والتماثيل اإلباحية طراز الناغاراالمعمارية على 

خاجوراهوبنيت معظت معابد  م٦٠1٠-81٠بين عامي   ساللة مشانديالمن قبل   . مشير المجالت التاريخية  لى أن معابد  

موزعة  معبًدا، ٦1ييلومتًرا مربًعا، لت يبق منها سوى  ٦٠، موزعة على اليرن الثاني عشرمعبًدا في  91راهو يان بها خاجو

ييلومترات مربعة ٢على  . معبد يانداريا ماهاديفاومن بين العديد من المعابد الباقية، مت مزيين   بعدد وافر من المنحومات مع  

.مفاصيل معيدإل ورمزية ومعبير عن الفن الهندف اليديت مت بناء مجموعة معابد خاجوراهو معا مخصص للديانتين  

ي المنطيةين ف، مما يوحي بتيليد اليبول واالحترام لآلراء الدينية المختلفة عند الهندوس والجاينيوالجاينيةالهندوسية  

(c) www.nidaulhind.com

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


  6062 ونرعشالو لثانياالعدد  –ثار مجلة كلية اآل

212 
 

 

 بروز المدخل عن سمت الواجهة  : -6

دوسية فجاءت بعض المداخل بارزإل يما مأثرت عمارإل المداخل اإلسالمية في دلهى في شكلها بعمارإل المعابد الهن    

 مؤرخ باليرن   Brick temple عن سمت الواجهة ، ومن أمثلة المعابد الهندوسية ذات المداخل البارزإل معبد بريك

-٤بكشمير الهند   يرجع  لى عامMartand sun temple ( ، معبد الشمس بمارماند ٦٤الخامس الميالدى ( لوحة 

م( ٦٠1٠-81٠ه/٣٣٦-٤٤9   Khajuraho مجموعة معبد خاجوراهو(  و٦٣م(  لوحة ٢1٢-٢٦1ه/ ٤1

 ( ٦9م(   لوحة ٦٦1٠ه/٢٣٠ معود لليرن الثالث عشر(  Konark sun temple(  معبد الشمس يونارك٦1 لوحة

( بوابة ٣–-٦في ممجد قوإل اإلسالم   لوحة  بالمساجدونشاهد المداخل البارزإل في عمائر دلهي على سبيل المثال 

ن الخلجى  عالء دروازإل(   ممجد الجمعة خانة  و ممجد ياالن بنظام الدين    ممجد خير منازل  لوحة عالء الدي

موجد في ضريح الملطان المملويي  األضرحة(   أما 1(    والممجد الجامع بمدينة شاه جهان بدلهى  لوحة ٢8–٢9

(  ضريح ٦٦قليالً عن سمت الواجهة  لوحةألتمش  حيث مظهر المداخل في الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي بارزإل 

موجد مداخل بارزإل يما يوجد في قلعة بورانا  بورانا ييال( بوابة بارا دروازإل  القالع(   ومداخل ٠باراجومباد  لوحة 

في الضلع الوربي وفي الضلع الشمالي مالقى دروازإل وفى الضلع الجنوبي همايون دروازإل  في اليلعة الحمراء بدهلى( 

ابة الهور الخارجية و الداخلية وبوابة دلهى وبروز المدخل له أهمية يبيرإل في مدعيت المور الخارجي لليلعة و في بو

 البوابة ميويتها و  براز مدخل 

 ويوجد بعض العناصر المعمارية الهندوسية التي ظهرت في مداخل العمارة اإلسالمية دلهي منها:

  العقود ذات الزهور-

وهي عبارإل عن أشكال زهور مثل زهرإل اللومس أو أسنان الرماح منبثق من أطراف العيد مع ومظهر على سبيل المثال 

بكجورات الهند  وموجد في المداخل الثالثة   Modhera sun templeوليس الحصر في معبد الشمس الهندوسي 

 (  ٦م(  شكل ٦٤٦9–٦٦81ه/٠٦٠–٢81   م(  ومداخل ممجد جمعة خانة٦٤٦٦ه/٠٦٠لبوابة عالء الدين الخلجى  

مأثير هندوسي يوجد في اليمت األوسط من الرواق الذى يحيط بضريح  باطن القبة التي تأخذ شكل زهرة اللوتس   

(   وايضاً قبة التي موطى اليمت الوسط من الرواق الذى يحيط 1م(  شكل ٦٣٣٣–٦٣٤٣ه/9٣٠–9٤٠محمد شاه  

م(  على طراز ٦1٣9ه/81٣م(  ايضاً مدخل المور الذى يحيط عيمى خان   ٦1٦٠ه/8٦٤بضريح  سكندر لودى  

 هندوسى  واليبة التي معلو اليمت األوسط من الرواق الذى يلتف حول الضريح و يتيدم مدخل الضريح  

 الدعامات التي يعلوها الكوابيل:  

-ه9٤9م( ، ضريح محمد شاه  ٦٤٦9–٦٦81ه/٠٦٠–٢81يوجد في مدخل جمعة خانة   تأثير هندوسي     

(  ومدخل ضريح شيش ٠م(  لوحة ٦٣8٣ه/8٠٠(  ومدخل ضريح باراجومباد  ٣م(  شكل ٦٣٣٣-م٦٣٤٣ه/9٣٠

م(ت وجد دعامات على جانبي المدخل محمل ثالثة ٦1٤٠ه/8٣٣م(  وأما ضريح  مام زمين  8٦٤ه/98٣جومباد  

( ومدخل المور الخارجي الذى يحيط بضريح 9حمل رفرف حجرف مائل، وذلك طراز هندوسي لوحة يوابيل م

 ( ٦9٦م( ومدخل الضريج نفمه  لوحة ٦1٣9ه/81٣عيمى خانن  

 (:66-60أعمدة الجواسق والشرفات )لوحة 

الجوسق  يما يوجد  وموجد في الجواسق أعمدإل يعلوها أربعة يوابيل محمل الرفرف الحجرف المائل ثت خوذإل قبة     

جوسيين أعلى البوابة الوربية لضريح همايون  وهي جواسق متكون من أربع أعمدإل يعلوها اربعة يوابيل محمل 

رفرف حجرى مائل ثت قبة رخامية ذات قطاع مدبب   ، وأيضاً جوسيين أعلى مدخل ضريح همايون وهى متكون من 

رف حجرف مائل ثت قبة  ذات قطاع مدبب مزخرفة بزخارف أربعة أعمدإل يعلو يل عمود أربعة يوابيل محمل رف

(c) www.nidaulhind.com
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البالطات الملونة  ويوجد جواسق أعلى بوابات اليالع وأبراجها متكون من أربعة أعمدإل أو ثمانية   محمل خوذإل ذات 

م( جوسق أعلى برج بارا ٦1٣1–٦1٣٦ه/81٦–8٣٠قطاع مدبب    ومن أمثلة ذلك بوابات قلعة بورانا ييال   

جوسيين اعلى بوابة مالقى دروازإل وهى من أربعة أعمدإل أما الواجهة الداخلية للبوابة مالقى دروازإل يعلوها  دروازإل  و

جوسق من ثمان أعمدإل  يعلو يل عمود أربعة يوابيل حجرية يعلوه رفرف حجرف ثت خوذإل اليبة   وجوسيين أعلى 

 حجرف ثت خوذإل اليبة  بوابة همايون دروازإل يأخذ شكل سداسى من ستة أعمدإل يعلوه رفرف 

م( يوجد جواسق متوج بوابة الهور و بوابة دهلى ٦٢٣9 -م ٦٢٤8هـ/٦٠19 –هـ ٦٠٣9وباليلعة الحمراء بدلهى  

مشبه التي موجد في أعلى بوابات الممجد الجامع بدلهى يما ذيرنا من قبل   ويوجد جواسق مثمنة أعلى األبراج على 

  جـ((   ٦٠٣ة دلهى  لوحة جانبي بوابة الهور  واعلى أبراج بواب

ويوجد شرفات أعلى مداخل البوابات محتوى على أعمدإل يل عمود يعلوه اربعة يوابيل محمل رفرف حجرف مائل ثت 

م( يوجد شرفات على جانبين عيد المدخل ٦1٣1–٦1٣٦ه/81٦–8٣٠خوذإل اليبة يما يوجد في وبيلعة بورانا ييال  

لى أربعة يوابيل من عمودين يعلو ماج العمود أربعة يوابيل محمل الرفرف بارا دروازإل  وهى اشكال شرفات محولة ع

(   وأعلى بوابة مالقى دروازإل على الجانبين موجد شرفات محولة على ٦٠الحجرف المائل ثت قبة هرمية الشكل  لوحة 

هرمية الشكل  وبوابة أربعة يوابيل من عمودين يعلو ماج العمود أربعة يوابيل محمل الرفرف الحجرف المائل ثت قبة 

م( من أعلى المدخل على الجانبين موجد الشرفات من عمودين يعلو ٦1٢٦-م٦1٢٠هـ/8٢9-هـ 8٢٠ عرب سراى 

 الملونة ماج العمود أربعة يوابيل محمل الرفرف الحجرف المائل ثت قبة هرمية الشكل مزخرفة بالبالطات 

 العناصر الزخرفية :

الهند بالمورو  المحلى من العمارإل الهندية اليديمة، ومجلى ذلك في انتيال بعض  مأثرت العمارإل اإلسالمية في    

العناصر الزخرفية من العمائر الهندوسية اليديمة  لى العمائر اإلسالمية باعتبارها جزءاً من المورو  الحضارى في 

الزهور والفروع النبامية  واستخدام اإلسالميةزهرإل اللومس في اليباب  الزخرفية استخدامالهند ومن أبرز ملك العناصر 

وأيضاً أهتت الفنان الهندوسي بتنفيذ زخارف المعابد الهندوسية بالحفر البارز ، حيث  والمالسل والعجالت واألجراس 

يانت المعابد الهندوسية وخاصة الواجهات والمداخل غنية بالزخارف المنفذإل بالحفر البارز ويانت الزخارف متمثل 

سية ونبامية وأزهار وأشكال طيور وحيوانات وأشكال أدمية مرقص ومعزف أو مريب أحصنة ومناظر في أشكال هند

   والجدير بالذير أن بعض الزخارف المحلية الهندية S.S Biswas, ,1992) (صيد وغيرها من األشكال الزخرفية

مداخل وبوابات موضوع  خاصة الزخارف المنفذإل بالحفر البارز واشكال الزهور والنبامات ظهرت في زخارف

الدراسة مما يؤيد على التأثير المحلى على العمائر اإلسالمية بدلهى خاصة الزخارف : زخارف مداخل ممجد قوإل 

م( وما محتويه من أشكال ٦٤٦٦ه/٠٦٠( ، وبوابة عالء الدين الخلجى  ٦د(  لوحة -ج-ب- أ٤اإلسالم  شكل 

زهار راجت الحياإل العيليية رواجاً يبيراً، وازدهرت العمارإل والنحت  الزخارف الهندوسية من لفائف وفروع نبامية وأ

 (  ٦٦م(  لوحة٦٦٤٣ه/٢٤٦ محمود شيت خطاب    وزخارف مداخل ضريح ألتمش  

 العناصر الهندوسية البحتة التي توجد على مداخل العمائر اإلسالمية بدلهى: 

التي معلو المدخل الشرقي للممجد ذات طراز م( اليبة ٦٦8٤ه/198موجد بمداخل بممجد قوإل اإلسالم      

(   ٤( ، واألعمدإل على جانبي المدخل من الداخل ذات طراز هندوسي وزخارف هندوسية  لوحة ٣-٦هندوسي لوحة 

(   حيث أقيت الممجد على بيايا المعابد الهندوسية المحطمة يما ٣-٦الكوابيل التي موجد أسفل عيود المداخل  لوحة 

مظهر أيضاً التأثيرات الهندوسية وذلك في شكل الكوابيل أعلى المدخل الشمالي الجنوبي لبوابة عالء سبق اليول ( و

 ( ٦م(  شكل٦٤٦٦ه/٠٦٠الدين الخلجى  

(c) www.nidaulhind.com
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 :الخاتمة

أبرزت الدراسة أن بيئة الهند بوجه عام وبيئة دلهى بوجه خاص أثرت على مداخل العمائر اإلسالمية في ملك    -

المدينة ، فالظروف الطبيعية من موقع ومضاريس ومناخ يان لها مأثير يبير على العمائر  وأن الظروف المناخية 

على قاعده مرمفعة عن سطح األرض لحمايتها من  لدلهي قد دفعت المعمارف الهندف  لى بناء منشاَمه المعمارية

 مياه األمطار والفيضانات   

أيدت الدراسة أن الظروف المناخية أدت  لى ظهور عناصر معمارية في المداخل مثل الدرج والرفرف الحجرف  -

 المائل والجواسق      

جار ورخام وأخشاب وأجر ومعادن أح االزمة من لى موفير مواد البناء  امتدأوضحت الدراسة ان مأثير البيئة  -

 لبناء هذه المداخل  

جاء به الووريون  لى الهند والتياليد  الذفأيدت الدراسة التفاعل والتالقي بين مرا  المملمين المعمارف  -

 المعمارية الهندوسية للمكان األصلين 

يتيدمه الدرج باإلضافة  الذفوالمدخل المعمارف الهندوسي، فالياعدإل التي بنيت عليها المنشأإل  الدراسة التأثيربينت  -

  هندوسي  لي المداخل البارزإل مأثير معمارف 

فيد استخدم الفنان الهندف  دلهي،أيدت الدراسة امتداد التأثير الهندوسي  لى زخارف مداخل العمارإل اإلسالمية في  -

 بعض العناصر الزخرفية الهندوسية   

 المصادر والمراجع:

م ، المعالت و األثار التاريخية الثيافية اإلسالمية في الهند ، المنظمة ٦٠٦٠-هـ ٦٣٤9على،أحمد رجب  محمد - ٦

 ٦٦9المملكة العربية ،صـ -الرباط - يميمكو ، مطبعة اإليميمكو -اإلسالمية للتربية و العلوم و الثيافة

 ٤9٦-٤9٠صـ م، جورافية أسيا الموسمية، منشأإل المعارف، اإلسكندرية ،٦891حمنين جودو جودإل،-٦

م ، مماجد مدينة دلهى دهلى في الهند  من اليرن المادس ٦٠٦٠–هـ ٦٣٤٠سعيد بن زيد بن محمد الحليبة، -٤
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(6شكل )  

عقد مدخل بوابة عالء الدين 

)عمل الباحث(  الخلجي  

( 6شكل )  

 الجنوبيأعلى المدخل  هندوسيكوابيل ذات طراز 

)عمل الباحث( الخلجيلبوابة عالء الدين   

( ٣شكل )  

عمل الباحث( اإلسالم )زخارف مداخل مسجد قوة   

 

 )أ(
 )ب(

 )د( )جـ(

( ٤شكل )  

   الكوابيل التي توجد أعلى مداخل األضرحة
تعلو الرواق ( القبة التي ٥شكل )

األوسط لضريح محمد شاه )عمل 

 الباحث (

سقف ردهة مدخل السور الخارجي  (2شكل)

لضريح عيسى خان وهى أحدى أساليب 

نقالً تغطية األسقف في العمارة الهندوسية  )

عن : إناس حمدى: عمائر مدينة فتح 

( 6٣2بورسكرى بالهند  صـ  
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(١لوحة )  

م البوابة الشرقية لمسجد قوة اإلسال

الباحثة()تصوير   

(6لوحة )  

القبة التي تعلو مدخل 

الشرقى لمسجد قوة 

  اإلسالم)تصوير الباحثة(

( ٣لوحة)  

 أحدى األعمدة الهندوسية في

المدخل الرقى لمسجد قوة 

ة()تصوير الباحث اإلسالم  

( ٤لوحة )  

لمسجد قوة  الشماليالمدخل 

 اإلسالم )تصوير الباحثة(

( ٥لوحة)  

تمسجد الجامع بدلهي )نقال عن االنترن  

(Rajathantour planner .com 

 (ص 12:45 \ 22-3-2019

 

 

( ٦لوحة)  

ضريح محمد شاه )تصوير 
 الباحثة( 

( 0لوحة )  

ر باراجومباد )تصويضريح 

 الباحثة(

( ٨لوحة)  

ر ضريح إمام زمين )تصوي

 الباحثة(
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أحدى الجواسق بزوايا  (٠١لوحة)
المدخل السور الخارجي الذى يحيط  
 بضريح أسكندر لودى) تصوير الباحثة( 

الشرفات التي توجد  (66لوحة )

أعلى بوابة بارا دروازة بقلعة 

 الباحثة(بورانا كيال )تصوير 

ضريح همايون  (٩) لوحة
(شاه )تصوير الباحثة  

 الشرقيمدخل  (66لوحة)

لضريح ألتمش )تصوير 

 (الباحثة

( ٠١لوحة )  

)مؤرخ بالقرن   Brick temple معبد بريك
 الخامس الميالدى ( 

drishtiias.comنقاًل عن اإلنترنت : )  8-8-
 ص(1 /9١٠٩

( 6٤لوحة )  

 Martand sunمعبد الشمس بمارتاند  

temple م( 2٥2-26٥ه/ ٣٥-٣   نقال  

-wikipedia.org 8-8عن األنترنت 

2019 /5:30pm  

( 6٥لوحة )  

shore templeومعبد شور   (٨0-

م( نقال من اإلنترنت : 06٨-000ه/602

britannica.com 20-8-2019 /10:57 

pm) 
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) Khajuraho مجموعة معبد خاجوراهو (62لوحة )

 م( نقالً عن اإلنترنت :60٥0-2٥0ه/٤٤6-٣٣٨

holiday.com 7-8- 2019/9:54pm)  
 Modhera sun templeمعبد الشمس  (60لوحة )

م(. نقالً عن اإلنترنت : 6060-6062ه/ ٤60-٤62(

Wikipedia 8-8-2019 ,12:18AM 

 

)تعود للقرن الثالث عشر Konark sun temple معبد الشمس كونارك (6٨لوحة )

 (( Wikipedia.org 15-7-2019/1:19 amم( نقالً عن اإلنترنت : 66٥0ه/2٤0)
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