
ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢١٧ 

  العمارة والفن المعماري في دولة تغلق
  )م ١٤١٣ –م ١٣٢٠/ ھـ ٨١٦ -ھـ ٧٢٠( 

  عفاف عبد الجبار عبد الحمید. د. م.أ
  :الملخص

حمل العرب المسلمین للبالد التي فتحوھا فضال عن الدین واللغة العربیة حضارتھم 
العربیة اإلسالمیة التي شملت مختلف نواحي الحیاة العلمیة واألدبیة والفنیة 
والعمرانیة التي تمیزت بأنھا لم تكن منغلقة على نفسھا وإنما كانت منفتحة على فنون 
وعلوم البالد األخرى التي انضوت تحت لوائھا، فانتقت ما یالئمھا وابتعدت عما 

  .یتعارض مع مبادئ الدین اإلسالمي
شھد المشرق اإلسالمي قیام دولة الممالیك في الھند كما شھد الغرب اإلسالمي قیامھا 

رت في الھند وتعد أسرة تغلق أحد األسر المملوكیة التي ظھ. في مصر وبالد الشام
بزعامة غیاث الدین تغلق مؤسس ھذه األسرة، الذي اتخذ من  )م١٣٢٠/ھـ٧٢٠(سنة

  .دلھي عاصمة لھ
الذي تمیز بطول ) م١٣٢٥/ھـ٧٢٥(ابنھ محمد بن تغلق سنة  وأعقبھ في حكم الھند

فترة حكمھ وكثرة اإلنجازات العمرانیة في عھده ثم جاء من بعده فیروز شاه سنة 
الذي یعد حكمھ العصر الذھبي لدولة تغلق لما شھدتھ الھند من ) م١٣٥١/ھـ٧٥٢(

ھور واالضطراب استقرار وازدھار في جمیع جوانب الحیاة وبوفاتھ بدأت مرحلة التد
في دولة تغلق التي تولى حكمھا عددا من الملوك الضعاف فبدأت محاوالت حكام 

، فضال عن تعرض الھند إلى ال عن دلھي واالستقالل بوالیاتھمالوالیات باالنفص
اجتیاح المغول بقیادة تیمورلنك وما خلفھ ھذا الغزو من دمار للبالد، فكان احد 

  ).م ١٤١٣/ ھـ ٨١٦( ة تغلق عام األسباب الرئیسیة لسقوط دول
شھد الفن المعماري في دولة تغلق تطورا ملحوظا، فجاء متمیزا ومختلفا عن ما ساد 
من فنون معماریة في الھند التي كانت تحاكي الطراز المعماري التركي مع بعض 
المؤثرات الفارسیة، في حین تمیز الفن المعماري التغلقي بمحاكاة وتقلید المدرسة 

ماریة العراقیة التي اعتمدت على اآلجر كمادة أساسیة في الھیكل البنائي المع
والمعالجات الزخرفیة، وھذا أعطى فنھم المعماري طابعا متمیزا السیما بعد أن 
دخلت علیھ بعض المؤثرات الھندیة واإلسالمیة فكان مزیجا منوعا لكل تلك الفنون 

  .المعماریة
ون من أربع مدن رئیسیة وجمیع ھذه المدن ففي عھد دولة تغلق كانت دلھي تتك

محاطة باألسوار لحمایتھا فضال عن السور الذي بدأ ببنائھ السلطان تغلق شاه حول 
  .ھذه المدن ولكنھ توقف عن بنائھ لما یحتاجھ بناء ھذا السور من أموال طائلة

ھ ویعد ضریح السلطان تغلق شاه من الصروح المعماریة المھمة والذي تمیز بجدران
المزینة بالنقوش واآلیات القرآنیة واحتوائھ على المحراب والقباب، والى جواره بنى 
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١٢١٨ 

السلطان محمد تغلق شاه قلعة تغلق آباد وكانت ذات أسوار عالیة ترتفع فوق األرض 
أما مدینة دولة آباد أو قبة اإلسالم فقد قسمھا السلطان محمد تغلق إلى . ثالثة طوابق

محلة ووفر في كل محلة جمیع ما یحتاج إلیھ أھل المحلة محالت وجعل لكل طائفة 
من أسواق وحمامات وأفران وصناعات بحیث ال تحتاج محلة إلى محلة أخرى في 

  .بیع أو شراء
ئھا المعماري الفرید كما تمیزت مدینة فیروز آباد التي شیدھا السلطان فیروز شاه ببنا

نة باألعمدة التي جلبت من معابد سمت المدینة إلى حواري وزینت المدیمن نوعھ، فق
الھنادكة المجاورة، وبنى فیھا المسجد الجامع الذي كان عجیبا في بنائھ بمحرابھ 

  .المرتفع وقبتھ العالیة التي حفر على جوانبھا أعمالھ العظیمة وخلد فیھا سیرتھ
فضال عن اھتمام السلطان فیروز شاه بإعادة بناء وترمیم الصروح المعماریة التي 

قامھا من سبقھ واھمھا منارة القطب وأضاف لھا مستوى خامس فأصبحت تتكون من أ
  .خمس طبقات وھي تعد احدى الصروح المعماریة العجیبة في بنائھا وزخرفتھا

إلى جانب بنائھ للعدید من الجسور ودور الشفاء والمدارس ومن أھمھا مدرسة  
  .ء الفارین من ظلم المغولالفیروز شاھیھ التي استقطبت فیھا العدید من العلما

ولم تقتصر إقامة الصروح المعماریة على السالطین وإنما شمل أیضا باقي رجال 
الدولة وأبرزھم وزیر مالیة السلطان فیروز شاه الذي شید مسجد خیركي بالقرب من 
دلھي وكان یتألف من أربع زوایا وأربع ساحات محاطة باألروقة، أما سطح المسجد 

مس وعشرون مربع وفي كل مربع تسعة قباب فكان مجموع القباب فقد قسم إلى خ
احدى وثمانون قبة وسقف المسجد مكون من اثني عشر سقفا یكون مجتمعا سقف 

  . المسجد 
وبعد عھد السلطان فیروز شاه لم نلحظ إقامة أي صرح معماري وھذا یعود 

  . لالضطراب الذي ساد دولة تغلق الذي مھد لسقوط ھذه الدولة
  :الكلمات الدالة 

  دیوكر ، آباد تغلق ، شاه فیروز ، تغلق بن محمد ، الھند عمارة ،تغلق
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  :مقدمة البحث

البالد التي فتحوھا فضال عن الدین اإلسالمي واللغة  إلىلقد حمل العرب المسلمون 
العربیة حضارتھم العربیة اإلسالمیة في مختلف نواحي الحیاة العلمیة واألدبیة 

 اإلسالمیةالدولة العربیة  ھي أحد الفنون التي ازدھرت في عصوروالفنیة، والعمارة 
تكن منغلقة على نفسھا وإنما  المختلفة، وأھم ما یمیز العمارة العربیة اإلسالمیة أنھا لم

التي انضوت تحت لوائھا، فانتقت ما  األخرىكانت منفتحة على فنون وعلوم البالد 
یالئمھا وابتعدت عن ما یتعارض مع الدین اإلسالمي وھذا ما نلمسھ في العمارة 

في الھند، حیث امتزجت الحضارة العربیة و توائمت مع حضارات الھند  اإلسالمیة
  .فریدة بنوعھا  إسالمیةبلورت عمارة القدیمة فت

ودولة تغلق ھي واحدة من الدول اإلسالمیة التي قامت في الھندستان بزعامة غیاث 
حكم ھذه األسرة تطورا أبان فشھدت الھندستان ، م١٣٢٠/ھـ٧٢٠الدین تغلق سنة 

ھذا العھد إقامة  إلى، ویعود ملحوظ حافال باإلنجازات السیما في الجانب العمراني
وضریحھ فضال ي ھللطان محمد تغلق في دسكقصر اللعدید من المنشآت العمرانیة ا

العمرانیة ووزیره خان جھان شاه جونان الذي بنى  عن أعمال السلطان فیروز شاه
  .مسجد النافذة أو خیركي

  :أصلھم ونسبھم وابتداء دولتھم

 إلىي تنتسب الت ،ول اإلسالمیة من بینھا دولة تغلققامت في الھندستان العدید من الد

فقد كان والده  )٢(من األتراك المعروفین بالقرونةتغلق ،وھو  )١(مؤسسھا غیاث الدین

 مقرھم في ، وكان)٤)(٣(تاي زطى ووالدتھ من البنجابتركي األصل من قبائل جغ

  .)٦(والترك )٥(لجبلیة الواقعة بین بالد السندالمناطق ا

بخدمة بعض التجار بالد السند فالتحق  إلىأجبرتھ أوضاعھ المالیة السیئة للقدوم 

سلطان السند خان شقیق  أولوثم التحق بخدمة أمیر السند . )٨(لدیھم )٧(وعمل كلوانیا
                                                           

  .١٦٩، ص١، ج، تاریخ المسلمینالساداتي احمد محمود ١)(
ھوتسما، وآخرون،  :للمزید ینظر. أب تركي وأم ھندیة وھم المولدین من: أو القرونیھ: القرونھ٢) (

  .٢٣٧، ص٥ج، دائرة المعارف اإلسالمیة
غربال  محمد شفیق :للمزید ینظر. غرب الھند بین نھري السند وجمنةإقلیم یقع شمال : البنجاب ٣) (

  . ٤٠٨، ص١جوآخرون، الموسوعة العربیة، 
  ١٧٣، ص١، ط، تاریخ اإلسالمأبو سدیرة السید طھ ٤)(
للمزید  .بالد فارس وبالد الھند من ناحیة الشمال حیث تكون جزءاً منھابالد كبیرة بین : السند٥) (

    . ٦٠ص ،٥ج القلقشندي، صبح األعشى، :ینظر
  .٥٣، ص٢ج، ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة٦) (
  .٥٣، ص٢جابن بطوطة، رحلة،  :للمزید ینظر. واني ھو راعي الخیللكلا ٧)(
  .٥٣، ص٢جابن بطوطة، رحلة،  ٨)(
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فعینھ في البیادة وھم ) م١٣١٥ -م١٢٩٥/ھـ٧١٥-ھـ٦٩٥( )٩(عالء الدین الخلجي
الرجالة، التي أظھر فیھا كفاءة ومقدرة عالیة، ثم اصبح من األمراء الصغار، وتدرج 

خان أمیرا لخیلھ، فاصبح بعدھا من األمراء  أولوفي مراتب الفروسیة حتى جعلھ 
وھزیمتھ  للھند ستانوللجھود التي بذلھا في دفع المغول عن الحدود الغربیة . الكبار
رأیت مكتوبا على (( یقول ابن بطوطة. بالملك الغازي ي معارك عدة لقب نفسھلھم ف

اني قاتلت التتر تسعا وعشرین : ، وھو الذي امر بعملھا )١٠(مقصورة الجامع بملتان

، ثم عینھ السلطان قطب )١١())مرة فھزمتھم، فحینئذ سمیت بالملك الغازي

وأعمالھا  )١٣(مدینة دیبال بورأمیرا على )م١٣٢٠-م١٣١٦/ھـ٧٢٠- ھـ٧١٦()١٢(الدین

لثورة، ا فأعلن )١٤(شاه وظل بھا حتى ساءت عالقتھ مع السلطان الخلجي خسرو
معركة فاصلة بینھما خارج دلھي كان النصر فیھا ت والخروج عن الطاعة، ودار

لغیاث الدین تغلق ولعدم وجود وریث یخلف السلطان قطب الدین، انتخب كبار رجال 
ن أخذت لھ أشاه بعد  تغلق سلطانا لدھلي ولقب بغیاث الدین تغلقالدولة غیاث الدین 

()م١٣٢٠/ ھـ ٧٢٠(البیعة العامة والخاصة عام 
١٥(.  

  : لمحة تاریخیة عن الوضع السیاسي في عھد دولة تغلق

أولى السلطان ) م١٤١٣-م١٣٢٠/ھـ٨١٦-ھـ٧٢٠(أبان قیام دولة تغلق في الھند 
عنایتھ واھتمامھ بمختلف ) م١٣٢٥- م١٣٢٠/ھـ٧٢٥-ھـ٧٢٠(غیاث الدین تغلق 

أمراء البیت الخلجي ومنحھم المناصب واحسن  إلىجوانب الحیاة فیھا، فسعى للتقرب 
     )١٦(البالد إلىمعاملتھم، فھدأت األحوال وعاد االستقرار 

                                                           

لقب باإلسكندر الثاني، تشبیھا لھ باإلسكندر المقدوني النتصاراتھ الكثیرة : الدین الخلجيعالء  ٩)(
  .٢٨٥، ص٨ج، ، موسوعة التاریخشلبي احمد للمزید ینظر،. على المغول واتساع حدود دولتھ

اإلدریسي،  :للمزید ینظر. الھند اقرب إلىوھي قصبة كبیرة اقصى بالد السند، وھي : الملتان١٠) (
  .٢١١ص ؛ المقدسي، احسن التقاسیم ،١٧٥، ص١جنزھة المشتاق، 

  .٥٣، ص٢جابن بطوطة، رحلة،   ١١)(
 :للمزید ینظر .م١٣٢٠/ھـ٧٢٠الخلجي المتوفى عام  ھو قطب الدین مبارك شاه: قطب الدین ١٢)(

  .٤٠٩ص معجم األسر اإلسالمیة، ،سلیماناحمد السعید 
: للمزید ینظر .دیبل الواقعة على ساحل بحر السندالمقصود بھا مدینة الن أیبدو : دیبالبور ١٣)(

  . ٦١ص ،٥ج ،صبح األعشى القلقشندي،
ناصر الدین، احد قادة الخلجیین، تمكن من اغتصاب عرش دھلي ونصب نفسھ سلطانا، إال : خسرو شاه١٤) (

، ٨جشلبي، موسوعة التاریخ، د احم: للمزید ینظر. انھ اتبع سیاسة قاسیة مع الناس فثاروا علیھ وعزلوه
  .٢٨٥ص

؛ عصام عبد الرؤوف، بالد الھند، ١٦١،ص١طبقات اكبري، ج الھروي،أحمد بن بخشى  ١٥)(
  ). ٩٧ص – ٩٦ص(
  .١٧٤أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ١٦)(
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ألحد قصوره بعد عودتھ منتصرا في  وفي أثناء زیارة السلطان غیاث الدین تغلق
، ولقي السلطان حتفھ في ربیع األول حروبھ مع المغول تھدم القصر لضعف بنیانھ

 إلى، وینسب بعض المؤرخین تدبیر ھذه المؤامرة )١٧()م ١٣٢٥/ ھـ ٧٢٥(من عام 
الذي كان على خالف  )١٨(أولیاابنھ وولي عھده فخر الدین جونھ مع الشیخ نظام الدین 

، في حین یروي آخرون بانقضاض صاعقة على )١٩(مع السلطان غیاث الدینشدید 
  .)٢٠(البناء فھدمتھ

وصف بانھ عجیب األطوار ووجاء من بعده ابنھ فخر الدین وتسمى بمحمد تغلق، 

 ، متواضعا، محبا إلظھار الحق والعدل، سفاكا للدماء على ابسط)٢١(خارق الذكاء
موال والعطاء اإلسالمیة، استھل حكمھ ببذل األاألشیاء، متشددا في تأدیة الفرائض 

   .)٢٢(لرجالھ ورعایاه

خطرھم عن بالده بالوسائل  إبعادوفي عھده تعرضت الھند لخطر المغول، فتمكن من 
والھدایا على زعیمھم ولكن استمرار تھدیدھم من بین  األموال وبإغدافھالسلمیة 
 اسم  عاصمة لھ وأطلق علیھا )٢٣(مدینة دیوكراذ تخالتي دفعتھ لترك دھلي وااألسباب 

  .)٢٤(آباد دولت

واالعتراف بحكمھ من قبل الخلیفة  سعى السلطان محمد تغلق للحصول على التقلید
العباسي المستكفي با�، فطلب من الخلیفة ان یخلع علیھ بحكم الھند والسند ولما 

، واألموالارسل لھ الخلیفة التقلید بالغ السلطان في احترام الخلیفة وبعث لھ الھدایا 
   .الخلیفة على السكة بدال من اسمھاسم نقش  اوذكر اسمھ في الخطبة كم

                                                           

  .٩٧، بالد الھند ، صعصام عبد الرؤوف ١٧) (
شاه كان السلطان غیاث  السلطان محمد تغلقھو احد شیوخ ومعلمي : أولیاالشیخ نظام الدین  ١٨)(

لتخلص من السلطان تغلق مؤامرة لالدین تغلق شاه یكرھھ، ولذلك دبر نظام الدین مع محمد تغلق 
، ١جالھروي، طبقات اكبري،  أحمد بخشى : ، للمزید ینظر)م ١٣٢٥/ ھـ ٧٢٥( شاه، توفي عام 

  .١٦٧ص
  .١٧٦أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ١٩) (
  .١٧١، ص١جلساداتي، تاریخ المسلمین، حمد محمود اا٢٠) (
  .٤٠٩سلیمان، معجم األسر، صاحمد السعید  ٢١)(
  .١٧٦أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ٢٢)(
مدینة تقع وسط الھندستان تمتد من الھمالیا الى جنوب الدكن ومن البنغال الى أرض : دیوكر ٢٣)(

  .١٧٤، ص١محمود الساداتي، تاریخ المسلمین، جأحمد : للمزید ینظر. كابل

  .٤٠٩سلیمان، معجم األسر، صاحمد السعید  ٢٤)(



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٢٢ 

السلطان  أرادالتي  اإلصالحاتتتعلق بتردي الوضع االقتصادي وفشل  وألسباب
بعض الوالیات استقاللھا  وأعلنتالقیام بھا اجتاحت البالد موجة من االضطرابات 

   .)٢٨(والسند ،، ودیوكر)٢٧(، وبعض نواحي الھور)٢٦(، والبنغال)٢٥(كالدكن

سوء طالعھ وما  إلى:((بقولھاریع السلطان محمد تغلق ویعلل الساداتي سبب فشل مش

فضال عن فرضھ من . )٢٩())كان حولھ من مستشارین تنقصھم الخبرة واإلخالص
مجحفة بحق العمال واألمراء والحكام، حتى ضاق أكثرھم من شدة ھذه الضرائب ال

المطالب، وقیامھ بتعیین المحصلین القساة الظلمة من اجل تحصیل الضرائب 

  .)٣٠(واألموال التي فرضھا علیھم

أصیب السلطان محمد تغلق بمرض الموت عندما كان یقود احدى الحمالت العسكریة 
، وقد أشاد المؤرخین بعدلھ وتسامحھ )م١٣٥١/ھـ٧٥٢(في بالد السند، وتوفي عام 

لم یكن لھ ولد یخلفھ و. مع رعایاه السیما الھنادكة الذین والھم مناصب عدة في الدولة
بالملك ) م١٣٨٨ -م١٣٥١/ھـ٧٩٠-ھـ٧٥٢(تغلق فیروزھد البن عمھ عفي الحكم، ف

  .  )٣١(من بعده

وصف فیروز تغلق بحبھ للسلم وبعده عن إراقة الدماء، وبشغفھ لمخالطة أھل 
التصوف ورجال الدین، حتى انھ تردد في البدایة عن قبول الحكم لرغبتھ في قضاء 

  .)٣٢(حیاتھ متنقال بین األراضي المقدسة، واالعتكاف في المساجد

وابتدأ حكمھ بالقضاء على الفوضى واالضطرابات التي حلت بالبالد وبعد وفاة 
السلطان محمد تغلق، حیث استغل أمراء األطراف الفرصة معلنین استقاللھم بوالیتھم 

فاعلن قبل توجھھ للقضاء على المتمردین بانھ یتولى الحكم بتفویض من . عن دھلي
السالطین، ومن خرج علیھ فقد خرج بالتالي الخلیفة العباسي في مصر الذي لقبھ سید 

                                                           

 :للمزید ینظر. ة جنوب نھر نارباداأراضیھا الواقع العربیة، یقع جنوب الھند و إقلیم: الدكن ٢٥)(
  . ٧٩٩،ص١الموسوعة العربیة ،ج ،محمد شفیق

إقلیم یقع بین شمال الھند على خلیج البنغال ،ویضم غابات الھمالیا من الجھة الشمالیة : البنغال ٢٦)(

  . ٤١٢ص ،١ج الموسوعة العربیة، ،شفیق محمد: ینظرللمزید .
مدینة جنوب كشمیر على نھر راوى على طریق القوافل بین الھند وأفغانستان وبالد  :الھور٢٧)(

  . ٤٠ص مباركبوري، رجال السند والھند،للمزید ینظر، . ایران
  .٩٨، بالد الھند ،صعصام عبد الرؤوف؛ ١٧٨أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ٢٨)(
  .١٨٠، ص١ج، تاریخ المسلمین، حمد محمودا٢٩) (
  .١٧٨أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ ٣٠) (
،بالد الھند، عبد الرؤوف عصام؛ ١٨١، ص١جالساداتي، تاریخ المسلمین،احمد محمود ٣١) (

  .٩٩ص
  .١٨٧، ص١جطبقات اكبري،  الھروي،أحمد بخشى  ٣٢) (



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٢٣ 

، كما وئیھمنا وذلك لیضفي على حكمھ الشرعیة والقوة أمام أعدائھ و. )٣٣(على الشرع
صفوفھ، واعدا إیاھم بإعفائھم مسلمین وھنادكة من دفع  إلىاألھالي لالنضمام  ادع

وكان لتعاطفھ وتسامحھ مع كافة طبقات .)٣٤(الضرائب عاما بأكملھ مع بذل األمان لھم
حب أھل الھند لھ، ودخول أعداد  إلىالشعب ورفقھ بھم احد اھم األسباب التي أدت 

التخلص من الجزیة المفروضة في جانب رغبتھم  إلىكبیرة من الھنادكة لإلسالم 
حاكم البنغال عن دھلي فقاد السلطان استقل )  م١٣٥٣/  ھـ٧٥٤(ففي عام  علیھم 

حكمھ ولكنھ فشل في الحملتین ثم تمكن السلطان من  إلىوز حملتین إلعادة البنغال فیر
ولعل اكبر حملة شنھا السلطان فیروز ھي ). اوریسھ الحالیة ( إقلیم ججنكر   إخضاع

، الذین اظھروا العصیان أواخر عھد السلطان )٣٥(التي اخضع فیھا الھنادكة الزط
سر زعیمھم وأقام أخاه أمحمد تغلق، وتمكن السلطان فیروز بمساعدة وزیره من 

  .)٣٦(مكانھ

ضیاع أجزاء واسعة من أراضیھ،  إلىدى میل السلطان للسلم وتجنب الحروب أو
یوسعوا أراضیھم على حساب سلطنة دھلي، إال  أنوأعطى الفرصة للخارجین عنھ 

انھ وجد الوقت لالنصراف ال صالح شؤون دولتھ الداخلیة، فعنى بالزراعة واحكم 
نظم الري فتوفرت األرزاق وعم الرخاء، ورفع الضرائب المجحفة عن كاھل الناس 

   .)٣٧(وامر أال تعدو جبایتھا حدود الشرع وراقب ذلك بنفسھ

راء وقدم مساعدتھ لھم بتوفیر مستلزمات الحیاة الضروریة، فأنشأ وتوجھ بعنایتھ للفق
لیعین بمالھ على :((الخیرات، یصفھ الساداتي قائاللھذا الغرض دیوانا عرف بدیوان 

تزویج الفتیات الفقیرات، ویرعى المرضى والضعفاء والشیوخ بما یجریھ علیھم من 

  .)٣٨())أموال ومما یقیمھ لھم من دور للشفاء و رباطات 

                                                           

  ).١٧٣ص -٩٩ص(، بالد الھند، عصام عبد الرؤوف؛ ٤٢ص تاریخ الدعوة، الندوي،مسعود ٣٣)(
  .١٨٣، ص١جالساداتي، تاریخ المسلمین، احمد محمود   ٣٤)(
الشرق من مدینة بیرون،  إلىوھم أقوام اصلھم من السند، یقطنون المنطقة التي تقع : الزط٣٥) (

  .٣٧ص ،الجغرافیة ینظر، ابن سعید، للمزید. ویضرب بھم المثل في الركاكة
 أنالكجرات بسبب غزارة األمطار وسدھا للطرق وشحة الغذاء، إال  إلىانسحب السلطان ٣٦) (

وصلتھ إمدادات من الدوآب وبیار  أنوزیر السلطان خان جھان مقبول خاض معركة مع الزط بعد 
واجرى لھ معاشاً فتمكن من اسر زعیم الزط جام بابینیا، فعفا عنھ السلطان فیروز واطلق سراحھ 

  ).١٨٥ص -١٨٤ص(، ١جالساداتي، تاریخ المسلمین،احمد محمود :رللمزید ینظ.مجزیاً في دھلي
  .١٨١أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ ٣٧) (
  .١٨٧، ص١جالساداتي، تاریخ المسلمین، احمد محمود  ٣٨)(



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٢٤ 

والى جانب ذلك عمل السلطان أیضا على توفیر العدالة وإلغاء العادات غیر اإلنسانیة 
المتواجدة عند الھنادكة كعادة الساتي حیث تقوم المرأة التي لیس لھا ولد على حرق 

  .)٣٩(نفسھا مع جثمان زوجھا المتوفى

القراءة وامر بإحصاء العاطلین عن العمل ببالده وحصرھم، فمن كان منھم یجید 
والكتابة الحقھ بخدمة الدیوان، ومن كان على درایة بحرفة أو صنعة ھیأ لھ ما یناسبھ 

وكان ھذا سعیا منھ ال . )٤٠(منھا، ومن بقي یلحقھ بخدمة األمراء ورجال الدولة
  .صالح المجتمع والقضاء على البطالة وتحسین الظروف المعاشیة لرعیتھ

والشیخوخة فأشرك ابنھ محمد معھ في الحكم، وفي أواخر أیامھ غلب علیھ المرض 
ن ھذا الوزیر إخان تصریف أمور الدولة معھ، إال  وفوض لوزیره خان جھان ظفر

اعتزم االستحواذ على العرش وإزاحة ولي العھد من طریقھ، ولكن السلطان فیروز 
سمھ سوء نوایا وزیره فعزلھ وسلم ابنھ محمد حكم البالد منفردا وامر بذكر ا إلىفطن 

ؤكده صاحب طبقات اكبري بقولھ ، وھذا ما ی)٤١(جانب اسمھ إلىفي خطبة الجمعة 
وجعل السلطان األمیر وزیرا مطلقا وسلمھ أسباب الملك مثل الجیاد والحشم :((

، وانشغل بالعبادة والطاعة، وتلیت حمدواألفیال جمیعھا، ولقبھ ناصر الدین والدنیا م

())الخطبة یوم الجمعة باسمیھما سویا
٤٢( .  

واجتاحت البالد ، فثار علیھ األمراء والعبثانشغل باللھو  محمد بن فیروزإال إن  
السلطان المریض للخروج من عزلتھ، حیث ظھر أجبرت موجة من االضطرابات 

فوا عن قللناس واقنعھم بلزوم الطاعة والھدوء وكان لھذا تأثیرا كبیرا في نفوسھم فتو

  .)٤٣(إثارة الفوضى

ھذا المأزق عزل السلطان ابنھ محمد من والیة العھد واسندھا لحفیده وللخروج من 
غیاث الدین بن فتح خان، وما ھو إال زمن یسیر حتى توفي السلطان فیروز في 

()م١٣٨٨/ھـ٧٩٠(رمضان من عام 
  .)٤٥(وقد تجاوز التسعین من عمره )٤٤

حیاة اللھو والترف فثار علیھ رجال الدولة  إلىانصرف السلطان الجدید  أنوما لبث 
وقتلوه بعد حكم دام خمسة أشھر وبضعة أیام فبدأت موجة جدیدة من الصراع حول 

                                                           

  .١٨٦، ص١جالساداتي، تاریخ المسلمین، احمد محمود  ٣٩)(
  .١٢٣محمد مرسي، الھند، ص  ٤٠)(
  .١٠١، بالد الھند في العصر اإلسالمي، صعصام عبد الرؤوف ٤١)(
  . ١٩٥ص ،١ج ،طبقات اكبري الھروي، أحمد بن بخشى ٤٢)(
  .١٨٩، ص١جالساداتي، تاریخ المسلمین، احمد محمود ٤٣) (
  .١٨٢أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ٤٤)(
الساداتي، تاریخ احمد محمود ؛ ١٩٦، ص١ج الھروي، طبقات اكبري،أحمد بن بخشى ٤٥) (

  .١٨٩، ص١جالمسلمین، 



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٢٥ 

وجلس على عرش دھلي في التاسع العرش انتھت بتولي محمد بن فیروز حكم الھند 
   .)٤٦()م ١٣٩٠/ھـ٧٩٢(رمضان من عام  من

الوزارة إلسالم ) م١٣٩٢ -م١٣٩٠/ھـ٧٩٥-ھـ ٧٩٢(ولى السلطان محمد بن فیروز 
خان، وعین ھمایون ولیا للعھد من بعده، وتمكن إسالم خان من القضاء على ثورات 

الذین كانوا یھاجمون قوافل الحجاج والمسافرین،  )٤٧(األمراء الراجبوتیین في الدوآب
ابات إال انھ انقلب على السلطان واعلن تمرده علیھ، وعمت البالد موجھ من االضطر

، )م١٣٩٢/ھـ ٧٩٥(في المحرم من عام  استمرت حتى وفاة السلطان محمد بن فیروز
 أن، ولكنھ لم یلبث إسكندرابنھ ھمایون الذي لقب نفسھ عالء الدین  إلىفأنتقل الحكم 

  .)٤٨()م ١٣٩٢/ ھـ٧٩٥(تولیھ الحكم في ربیع الثاني عام توفي بعد اقل من شھر من

على اختیار ناصر الدین محمد بن فیروز سلطانا لدھلي اجمع رجال الدولة واألمراء 
، والى جانبھ الوزیر إقبال خان الذي سیطر على )م١٤١١- م١٣٩٢/ھـ٨١٤- ھـ٧٩٥(

كافة شؤون الدولة ولم یكن للسلطان إال االسم ونتیجة لذلك انقسم األمراء المتنافسون 
تقاللھا عن سلطنة أحزاب وفرق، واستغلت  الكثیر من الوالیات ذلك فأعلنت اس إلى

امر الناس بمدینة دلي في اختالف، وانھ  إن:(( ویؤكد أبو المحاسن ذلك بقولھ. دھلي
ملو، فخالف علیھ اخوه فیروز شاه سارنك : جلس على تخت الملك بدلي وزیر یقال لھ

  .)٤٩())خان متولي مدینة مولتان

رض فغزاة لي كانت تسود سلطنة دھلي الشجعت حالة االنقسام واالضطرابات الت
باضطراب األوضاع في  تیمور لنك إلىوصلت األخبار  أنسیطرتھم علیھا، فما 

قسمین متنازعین،  إلىالھندستان بعد وفاة فیروز شاه، وانقسام األمراء ورجال الدولة 
كتب لھ حفیده رسالة یعلمھ بتردي  أنحتى اغتنم الفرصة للسیطرة على الھند بعد 

وینفرد ابن . )٥٠(الوضع السیاسي في الھندستان ویشجعھ على فرض سیطرتھ علیھا
الطامعین والخارجین على سلطان مراء األخلدون بذكر روایة مفادھا مكاتبة احد 

ثم اضطرب ملوك الھند واستصرخ خارج منھم :((، فیقوللنكبتیموردھلي یستنجد 
اجتاحت ومھما كانت األسباب فقد .)٥١())سار الیھم في عساكر المغلباألمیر تمر ف

                                                           

أبو سدیرة، ؛ السید طھ )٢٠٠ص –١٩٩ص(، ١جالھروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى ٤٦)(
  .١٨٤تاریخ اإلسالم، ص

ھران الن معناھا الن )دوآب(للمنطقة الواقعة شرق دلھي بین نھري جمنا وكنكا، و اسم: الدوآب٤٧) (
اإلسالم  المنعم النمر، تاریخعبد  :ینظرللمزید  .النھر أووآب تعني الماء  ،دو بالھندیة تعني اثنان

  .٢رقم  ھامش، ١٧٤الھند، صفي 
  .١٨٤أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ٤٨)(
  .١١٥، ص٤ج، أبو المحاسن، المنھل الصافي ٤٩)(
  . ١٩٧، ص١جالساداتي، تاریخ المسلمین، احمد محمود ٥٠) (
  .٢١٢١ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ص٥١) (



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٢٦ 

، )٥٢()م١٣٩٧/ھـ٨٠٠( في ذي الحجة عامجیوش المغول الھندستان بقیادة حفیده 

  . )٥٣(فاستولى على الملتان بعد حصار دام ستة اشھر 

) ٥٤(من السیطرة على دھلي  لنكتیمور تمكن) م١٣٩٨/ھـ٨٠١(وفي المحرم من عام 

، وقام جنوده بنھب المدینة وقتل أعداد )٥٥(الخطبة لھ ودعي لھ على المنابروأجریت 
ذخائر ملوكھا ) أي تیمور(وأستصفى ((:یقول أبو المحاسن .كبیرة من أھلھا وسبي نسائھا

وأموالھم، وفعلت عساكره فیھا عادتھم القبیحة من القتل واألسر والسبي والنھب 
باع ما سباه من الھند برخص كبیر  )٥٧(عاصمتھ سمرقند إلىولما عاد . )٥٦())والتخریب

  .)٥٨(لكثرتھ

ما مقامھم بالھند لن یطول بعد لِ  إنابلغ رجالھ  أنللھند  غزوه لنك قبل  وسبق لتیمور
البیئة الھندیة من  إن:((یروي الساداتي قائال. لى جیشھفي بیئتھا من تأثیر سيء ع

دوا قتبعث الخور والضعف في النفوس فتفتر ھمم الجند على مر الزمن ویف أنشأنھا 

  .)٥٩())بالتدریج صفات الشجاعة ومستلزمات البطولة

بالده في  إلىاحد رجالھ نائبا عنھ في دھلي، غادرھا راجعا  تیمور لنكعین  أنوبعد 
، وكانت مدة إقامتھ بھا خمسة عشر )م ١٣٩٨/ ھـ ٨٠١( آخر جمادي اآلخرة عام 

نتائج الغزو التیموري للھند زیادة حدة التفكك واالنقسام فیھا، ، وكان من )٦٠(یوما
فانفصلت معظم والیاتھا الكبرى انفصاال تاما، في ظل التدھور الحاد الذي أصاب 

اردھا االقتصادیة والفوضى السیاسیة واعلن حكامھا مؤسستھا العسكریة وتراجع مو
استقاللھم، وفشل سالطین دھلي في بسط نفوذھم على ھذه الوالیات من جدید ولم 

  .)٦١(ترجع السیطرة علیھا إال في عھد الدولة المغولیة

                                                           

    .٤٤٠، ص٥جالمقریزي، السلوك ، ٥٢) (
  .٢٠٦، ص١٢جأبو المحاسن، النجوم الزاھرة ،  ٥٣)(
  .٣٦٣، ص٦ج، ؛ الحنبلي، شذرات الذھب١١٦، ص٤جأبو المحاسن، المنھل، ٥٤) (
  .٢٠٢، ص ١جالساداتي، تاریخ المسلمین، احمد محمود ٥٥) (
  .٢٠٧، ص١٢جأبو المحاسن، النجوم،  ٥٦)(
لى جنوبي وادي ا غدفي ما وراء النھر وھي قصبة الص بفتح أولھ وثانیھ، وتقع: سمرقند٥٧) (

  .٦٦، ص٣جالحموي، معجم البلدان،  : للمزید ینظر. غدالص
، ٢، ق١ج ،بدائع الزھور ،إیاس؛ ابن ٣٧، ص٢ج، ابن حجر العسقالني، أنباء الغمر ٥٨)(

  .٥٢٣ص
  .١٩٦، ص ١جالساداتي، تاریخ المسلمین، احمد محمود ٥٩)  (
  .٢٠٤، ص ١جتاریخ المسلمین،الساداتي،احمد محمود ؛٦١صعربشاه،عجائب المقدور، ابن٦٠)  (
محمد  :للمزید ینظر. ور والبنغال والدكننبالوالیات كمالوة والكجرات وجواستقلت الكثیر من ٦١) (

  .١٤١سھیل، تاریخ مغول ، ص



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٢٧ 

 وأعادمنھا، كان قریبا وبعد انسحاب المغول من دھلي زحف إقبال خان الذي 
، وارسل مبعوثا للسلطان محمود یبلغھ تیمور لنكسیطرتھ علیھا بعد طرد نائب 

إال االسم فقد من الملك عرشھ، ولم یكن لھ  إلىبرحیل المغول ویطلب منھ الرجوع 

، وبعد وفاة محمود انفرد دولت خان لودھي  )٦٢(كانت أمور الدولة كلھا بید إقبال خان

الذي  )٦٤(تعرضت دھلي لھجوم خضر خانوبقى یحكمھا حتى  ، )٦٣(بحكم البالد
حاصرھا قرابة األربعة اشھر ثم تمكن من السیطرة علیھا وجلس على عرش السلطنة 

، وبحكمھ انتھى حكم دولة تغلق وابتدأ حكم )م١٤١٣/ھـ٨١٦(في ذي الحجة من عام 

  .)٦٥(دولة السادات في الھند

  :المؤثرات المعماریة التي أثرت في الفن المعماري الھندي 

عصور موغلة في القدم، وكان  إلىتعود حضارة الھند أو ما یعرف بالھندستان 
للدیانات الھندیة القدیمة أثر كبیر في نمو الفن المعماري حیث أقیمت المعابد التي 
زخرت باألعمال الفنیة المختلفة ھذا فضال عن المؤثرات األخرى التي أثرت على 

  . واالجتماعیة الحركة المعماریة كالعوامل الجغرافیة

الفرصة النتقال ) م.ق ٣٢٦(لقد أتاح فتح اإلسكندر المقدوني لبالد الھند عام 
باالنتقال واالستقرار  اإلغریقیة والفارسیة فسمح للفنیین المؤثرات الحضاریة اإلغریق

  .)٦٦(فیھا تاركین الكثیر من األثار المعماریة

وساسانیین ألجزاء واسعة من الھند إلى  خمینییناوأدى امتداد سیطرة الفرس من 
ھجرة أعداد من الفرس إلیھا من ضمنھم المعماریین فنقلوا معھم طرزھم المعماریة 

الفن المعماري الھندي النقش واستخدام المینا واأللوان  إلىالتي برعوا بھا، وأضافوا 

الھند دور في تزوید فنون  إلى، وكان المتداد الدولة العربیة اإلسالمیة )٦٧(في البناء
ھذه المؤثرات كانت بسیطة ولم  أنالھند بالمؤثرات الفارسیة أیضاً على الرغم من 

الھند ونقصد بذلك  في فترات متأخرة من الحكم اإلسالمي فيتظھر بشكل ملحوظ إال 
  .)٦٨(المغولیة في عصر السیطرة

                                                           

  .١٨٥أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ٦٢)(
  .١٨٥تاریخ اإلسالم، صأبو سدیرة، السید طھ ٦٣) (
  .٤١٦، ص٢جابن حجر، أنباء الغمر،  ٦٤)(
  . ٤١٠سلیمان، معجم األسر، صاحمد السعید  ٦٥)(
  .١٦، ص))في الھند  الفن اإلسالمي((  ،الطریحي محمد سعید ٦٦)(
  .٥٥٨ص ،١ج ،دیورانت، قصة الحضارةول  ٦٧)(
  .١٥ص ،الھند، الجوارنة احمد محمد٦٨) (



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٢٨ 

امع المنحوتة في الصخر أو تمثلت العمارة الھندیة القدیمة بالمعابد واألدیرة والصو 
، وأھم ما یمیز العمارة الھندیة القدیمة ھو البساطة )٦٩(المقامة على سطح األرض

ولكن تأثرھا بالمؤثرات اإلغریقیة جعلھا تتجھ نحو النمط الزخرفي الھندي الذي 
ازدھر في  )م٣٢٠(شار البوذیة في الھند عاماختلط بالعناصر النباتیة، وبعد انت

الشارات الدینیة ونحتت جدران المعابد والبنایات بالحوادث التاریخیة زخارفھا 
، ولعل اھم ما یمیز )٧٠(والمآثر البطولیة ومشاھد الطقوس الدینیة وأشكال المعبودات

  .الفن المعماري الھندي ھو الطراز المعماري األفقي الحجري للسقف

ي تطور فنھا المعماري، ففي الھند عامال ف إلىامتداد الحكم اإلسالمي  أنومن المؤكد 

، وبمرور )٧١(البدایة كان لكل من العمارة اإلسالمیة والھندوكیة طابعھم الخاص بھما
الزمن انتقلت المؤثرات الحضاریة بین الجانبین في مختلف جوانب الحیاة ومنھا 
العمارة فنتج عنھ فنا إسالمیا ھندیا لھ طابعھ المتفرد عن غیره من الفنون، فالتحول 

الھندستان یختلف عن التحول في أي بقعة أخرى من البقاع التي وطأھا العرب  في
وھذا ما یؤكده  ،میةالمسلمین، فقد كان للحضارة الھندیة اثر فعال في الحضارة اإلسال

ففي الھند كان للمغلوبین من األثر في الغالبین ما لم یحدث مثلھ في أي ((:لوبون بقولھ
  .)٧٢())بلد خضع التباع محمد

ومن أھم مالمح الطراز الفني المعماري اإلسالمي الفتحات المقوسة فضال عن 
العالیة واألبواب التي تستخدم للدخول، ثم ما لبث أن أضاف  األسطوانیةالمنارة 

المعماري المسلم وبفعل تأثره بالعمارة الھندوكیة العناصر الزخرفیة في بناءه السیما 
      .)٧٤(التي استخدمت بكثرة في معابد الھنادكة )٧٣(زھرة اللوتس

ویعود الفضل للمسلمین في إدخال معلمین بارزین من معالم الفن المعماري لم یسبق 
وجودھما في الھندستان من قبل ھما المسجد الذي ھو مكان العبادة والضریح 

 )٧٧(والبائكةوالمئذنة  )٧٦(فضال عن إدخالھم للقبة ،)٧٥(المستخدم لدفن موتى المسلمین

  . )٧٨(في طرزھم المعماریة التي أخذھا منھم المعمار الھندي

                                                           

  .٥٦٢ص ،٥٥٧،ص١الحضارة ،جدیورانت ،قصة ول  ٦٩)(
  . ٢٩ص ،)) أسالیب العمارة الھندیة وسماتھا((  ،عبد العزیز محمد الحسیني ٧٠)(
  .١٢٦ص، الھند، أبو اللیل محمد مرسي٧١) (
  .٤١٧حضارة الھند، ص ،لوبون غوستاف ٧٢)(
  ).١(ظر الشكل رقم ین ٧٣)(
  . ٢٩ص، )) أسالیب العمارة الھندیة(( عبد العزیز، محمد الحسیني  ٧٤)(
  .٢٠، ص)) التأثیر اإلسالمي على فن العمارة((ستیش،  ٧٥)(
، علي ثویني: للمزید ینظر. ھي البناء الدائري المحدب من الخارج والمقعر من الداخل: القبة ٧٦)(

  .٥٤٢معجم عمارة الشعوب، ص



ا طر اآ  ت١٨  درا   
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الھنادكة السیما من  إلىوللمسلمین الفضل في نقل خبراتھم المعماریة ببناء القصور 
ناحیة الطراز والتصمیم وحتى مواد البناء، فكانت قصور الھنادكة تبنى من قبل بمواد 

لیھا حس المسلمین إمؤقتة وفن معماري خالي من المتاریس البارزة فأضافوا 
التي استخدمت للمراقبة والدفاع في آن  )٧٩(واستحكاماتھم األمنیة كالحصون والقالع

  .مال منظرھا وطرازھا المعماريواحد فضال عن ج

ومن األمثلة األخرى لمحاكاة الھنادكة للطراز المعماري اإلسالمي اقتباسھم للقباب 
البصلیة التي انفردت بأسلوبھا في مساجد الھند، واألقواس والستائر المنحوتة من 
المرمر والرخام الملون واستخدموھا بشكل ملحوظ عند بنائھم لمعابدھم التي بنوھا 

، فأضفت لھا مالمح إسالمیة دلت على )٨٠(في السنوات التي تلت دخول اإلسالم للھند
  .التناغم والتمازج التي سادت المجتمع الھندي آنذاك

ن انتقال المؤثرات لم یقتصر على الطراز والفن المعماري وإنما شمل حتى مواد إ
لبن كمادة أساسیة في البناء، فالعرب المسلمون أبان دخولھم الھند كانوا یستخدمون ال

استخدام الحجر المطفأ والرخام والمرمر والجرانیت  إلىالبناء، ثم تطورت فیما بعد 
فضال عن الخشب على غرار المواد التي استخدمھا الھنادكة في بناء معابدھم 

  .)٨١(وقصورھم

الھندستان وعدم  إلىلقد أجبرت الظروف المسلمین في المراحل األولى من قدومھم 
تحطیم معابد  إلىتوفر أعداد كافیة من المعماریین والبنائین من ذوي الخبرة والدرایة 

واالستفادة من حجارتھا وأعمدتھا لبناء مساجدھم، ھذا فضال عن  الھنادكة المتروكة 
مساجد بعد رفع ما فیھا من تماثیل وأعمدة  إلىتحویل العدید من معابد الھنادكة 

سوم وثنیة، ومع ذلك فانھم لم یستطیعوا إخفاء كل تلك اآلثار والنقوش منقوشة بر
 )٨٣(وامتازت ھذه المساجد بمساحتھا الكبیرة وأبوابھا العالیة. )٨٢(بشكل كامل الوثنیة

وبقبابھا الرائعة الكبیرة ومآذنھا التي بنیت على زوایا الجدران الخارجیة للمسجد 
الداخل والخارج بالرخام وصفائح المعدن التي كأنھا األبراج وزینت الجدران من 

تغطى بھا أحیانا رؤوس األعمدة كما لونت ھذه المساجد في بعض األحیان من 

                                                                                                                                                    

معجم ، علي ثویني :للمزید ینظر. وق الصحن أو الفناءھي سلسلة من العقود التي تط: البائكة٧٧) (
  .١٣١عمارة الشعوب، ص

  . ١٢٥ص  ،الھند ،أبو اللیل محمد مرسي ٧٨)(
  .٣٨٤، ص١ج تراث اإلسالم، ،بوزورث شاخت ٧٩)(
  .  ٢٩ص ،)) أسالیب العمارة الھندیة(( العزیز،  عبدمحمد الحسیني  ٨٠)(
  .٢١، ص)) التأثیر اإلسالمي(( ،  جروورفر ستیش ٨١)(
 ،الھند ،أبو اللیل محمد مرسي؛ ٥٧١ص ،٥٤٩،ص١ج ،دیورانت، قصة الحضارةول  ٨٢)(

  .  ٧٢٥ص
  .٢٩ص ،))الھندیة  أسالیب العمارة(( عبد العزیز، محمد الحسیني ٨٣) (



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٣٠ 

ن منذ قیام لقد اتسم الفن المعماري في الھندستا، )٨٤(الخارج بالوان تجذب الناظر
                    وحتى سقوط الدولة الخلجیة) م١١٨٣-م٩٦٢/ھـ٥٧٩-ھـ٣٥١( الدولة الغزونیة

 )٨٥(تأثره بالفن المعماري السلجوقي التركيب) م١٣٢٠-م١٢٩٠/ ھـ٧٢٠- ھـ٦٨٩(

  .)٨٦(والسامانیة رئیسي مع بعض التأثیرات الفارسیةبشكل 

العمارة الھندیة قد طوعت نفسھا بسلسلة من التغیرات تطلبتھا  إنیتضح من ذلك 
ھذا الدین فنتج عن تبادل  مبادئمع  لتتالءمللھند  اإلسالمالظروف أبان  دخول 
مراحل متقدمة  إلىھندیة وصلت  إسالمیةظھور عمارة  إلىالمؤثرات بین الطرفین 

  .من النضج والتطور السیما في الفترات المتأخرة من الحكم اإلسالمي في الھند

  سمات الفن المعماري في دولة تغلق

طراز العمارة في تغیر ) م١٤١٣- م ١٣٢٠/ھـ٨١٦- ھـ٧٢٠(بقیام دولة تغلق
الھندستان تغیرا جوھریا، فقد شھد ھذا العھد نشاطا عمرانیا ملفتا السیما الفنون 
المعماریة العسكریة التي تغلبت على كل الفنون بعد تعرض الھندستان لھجوم المغول 

عت كثیرا في عھدھم المتكرر، فبدأت حملة لبناء الحصون حول دھلي التي اتس
ودینبناه  وزریفجھانباه وتغلق آباد وقلعة  ثل سرى ومدن م ةوأضیفت لھا عد

الدولة  ته المدن جمیعھا بالحصون التي كلفوشاھجھان آباد وغیرھا فأحیطت ھذ
  .أموال طائلة

وشجعت كثرة األموال وتكدسھا في خزائن ملوك تغلق على إقامة الصروح العمرانیة 
حملة البناء ھذه سرعان ما أفلت في فترات  إنالضخمة في كافة أنحاء البالد، إال 

، فتوقف )٨٧(الحقة لالزمة االقتصادیة التي مرت بھا الدولة واجتیاح الجفاف البالد
ملوك تغلق عن منھج البذخ الزخرفي المبالغ بھ الذي كانوا یشجعونھ من قبل وتحولت 

المثال فأصبحت الحصون على سبیل  البساطة إلىصروحھم المعماریة نحو المیل 
مستدقة استخدمت فیھا الحجارة المنحوتة بشكل منتظم أو غیر مصقولة  بمثابة جدران

یتخللھا المالط، أما زخارفھا فكان أساسھا شرائح حجریة تتخللھا الوان عدة، ویغلب 
  .)٨٨(علیھا اللونان األبیض واألسود

المعماري ولقد بدأت مع بدایات حكم ھذه األسرة للھندستان محاوالت تحریر الفن 
التغلقي من تقلید ومحاكاة الطرز المعماریة السائدة آنذاك فأستخدم المعماریون العقود 
المتقاطعة في نقوشھم بدال من العقود المستدیرة المدببة الفارسیة الطراز، وانتھجوا 

                                                           

  .٣٩٩، عالم اإلسالم، صمؤنس حسین ٨٤)(
  . ٣٠ص ،))الھندیة  أسالیب العمارة(( عبد العزیز، محمد الحسیني  ٨٥)(
  .٢٢ص ، الھند،الجوارنة حمد محمدا٨٦) (
  .٣٦، ص)) العمارة والفنون بین فارس والھند((  اربري،ج .أ  ٨٧)(
  . ٢٨ص ،)) العمارة والفنون بین فارس والھند(( ح اربري، .أ٨٨)  (
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، ولعل )٨٩(نھجا جدیدا في نقوشھم جاء على غرار مدرسة بغداد في القرن الثالث عشر
االتجاھات والتحوالت الفنیة المعماریة فیھ لم  إنالفن المعماري التغلقي  ابرز ما یمیز

تظھر نتیجة لثورة وإنما ھي ثمار عمل مستمر وتطور بطيء وھذا ما أعطى للفن 
  .التغلقي عناصره وسماتھ الخاصة بھ

  :العمارة التغلقیة حتى وفاة السلطان محمد بن تغلق

ازدھرت الحضارة وفنون العمارة منذ اللحظات األولى التي وطئت فیھا أقدام 
المسلمین ارض الھندستان، ومرت خاللھا بمراحل عدة وتأثرت بمؤثرات جمة حتى 

  .ما كانت علیھ في عھد دولة تغلق إلىوصلت 

 لقد اتخذ السالطین المسلمون مدینة دھلي مقرا لھم، وبتقادم الحقب التاریخیة اتسعت
فأصبحت . )٩٠(ھذه المدینة اتساعا كبیرا، فألحقت بھا حواضر مجاورة لھا ومتصلة بھا

دھلي خالل حكم أسرة تغلق تتكون من أربعة مدن اقدمھا  مدینة دھلي، ثم سیري 
غیاث الدین حفید  إلىاقطعھا السلطان محمد تغلق  أنالتي سمیت بدار الخالفة بعد 

اھا السلطان ، وتغلق آباد التي بن)٩١(قدم علیھ الخلیفة المستنصر العباسي بمصر لما
 ،)٩٢(، وأخیرا جھان بناه حاضرة ومقر السلطان محمد تغلق شاهغیاث الدین تغلق شاه

  .)٩٣(اوأحیطت كل مدینة من تلك المدن بسور خاص بھا لحمایتھ

تغلق شاه في وقت سابق حضي موقع مدینة تغلق آباد بأعجاب السلطان غیاث الدین 
انھ وقف یوما بین یدي السلطان قطب : ((یروي ابن بطوطة قائال . السلطنةمن تولیھ 

: فقال لھ السلطان متھكما. تبني ھنا مدینة أنكان ینبغي : یاخوند عالم: الدین، فقال لھ
كان سلطانا فبناھا وسماھا  أنفكان من قدر هللا . اذا أصبحت سلطانا فأبنھا

من القصور ابرزھا القصر األعظم الذي ، وضمت ھذه المدینة العدید )٩٤())باسمھ

من الذھب الخالص، فكانت تصدر نوراً عظیماً وبریق یمنع  )٩٥(صنعت قرامیده
ونقل . اذا ما وقعت علیھ أشعة الشمس لیھإاألشخاص من االستمرار في النظر 

                                                           

  .٣٩، ص))بین فارس والھند العمارة والفنون (( اربري، ج .أ ٨٩)(
  .٨٠٠، ص١الموسوعة العربیة، مج ،ق غربالمحمد شفی ٩٠)(
  .٣٤، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ٩١) (
  . ٣٤، ص٢ج ابن بطوطة، رحلة،  ٩٢)(
  .٣٤، ص٢جابن بطوطة، رحلة،   ٩٣)(
  .٣٤، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ٩٤) (
وحدات بنائیة نصف أسطوانیة مفرغة من نوع معین من الخزف، توضع في الجزء : القرامید٩٥) (

معجم، ثویني، علي : للمزید ینظر. العلوي من المباني واعلى المداخل الرئیسیة وفتحات الشبابیك
  .٥٦٠ص
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 )٩٦(ھذه المدینة جمیع خزائنھ وأموالھ، ویروى انھ امر ببناء صھریج إلىالسلطان 

  .)٩٧(الذھب إفراغا فكان قطعة واحدةافرغ فیھ 

وبخارج المدینة شید السلطان تغلق شاه مقبرتھ التي دفن فیھا، التي تمیزت بجدرانھا 
، كما زینت )٩٩()٩٨(المزینة وبطرازھا المعماري الذي یحوي على القباب والمحراب

، على غرار ما كان سائدا من أنماط )١٠٠(جدران ضریحھ بالنقوش واآلیات القرآنیة
  .نیة معماریة في الھندستان آنذاكف

وفي وقت الحق  شید السلطان محمد تغلق في مدینة تغلق آباد روضة كانت عبارة 
عالیة ترتفع فوق األرض ثالثة طوابق، انتھى من  ذات أسوار  )١٠١(قلعة أوعن حصن 
    .)١٠٣(، واطلق علیھا اسم تغلق أباد تكریما لوالده)١٠٢()م١٣٢٥/ھـ٧٢٦(بنائھا سنة 

وعلى مسافة غیر بعیدة من ھذه المدینة امر السلطان غیاث الدین تغلق ابنھ فخر الدین 
محمد ببناء قصر لھ على وادي أفغان بور عرف باسم الكشك، فاسرع األمیر فخر 
الدین، في بنائھ حتى اكملھ في ثالثة أیام وترك مھمة بنائھ واإلشراف علیھ لشاه 

مرتفعا عن األرض قائما على سواري خشب، جھان متولي شحنة العمارة ، فجعلھ 
 إلىوالعتماده على الخشب كمادة رئیسیة في البناء   جاء بنائھ ضعیفا مما أدى 

  . )١٠٤()م١٣٢٤/ھـ٧٢٥(انھیاره بالسلطان غیاث الدین ولقي حتفھ عام 

أما السلطان فخر الدین محمد تغلق فقد عرف بولعھ الشدید بالعمارة وإنشائھ المباني 
فقصره في دھلي یعرف بدار سرى، یتألف من عدة أبواب . كان حل فیھفي أي م

غایة في الضخامة ،وعلى كل باب منھا یقف العدید من الرجال الموكلون بحفظھا، 
فعند الباب األول یجلس أھل األنفار واألبواق والصرنایات، فاذا جاء أمیر أو احد 

، وكذلك ))فالن، جاء فالن جاء:((ولة ضربوھا، ویقولون في ضربھمكبار رجال الد

                                                           

علي : للمزید ینظر). آب انبار ( وھو خزان المیاه ویعرف في الھند وأواسط آسیا بـ : صھریج ٩٦)(
  .٤٥٠ثویني، معجم، ص

  .٥٦، ص٢جابن بطوطة، رحلة،  ٩٧)(
ویعني لغویا صدر البیت أو المجلس ودینیا قبلة المسجد الذي ینعت اتجاه القبلة : المحراب٩٨) (

 ،م ومعماریا العنصر التزیني أو الزخرفي الذي یقام حول رقبات قباب التربواألضرحة، مقام اإلما
ثویني، علي : للمزید ینظر .لى شكلین أما غائر املس أو مسطحوعملت محاریب الھندستان ع

  .٦٣٢معجم، ص
  .١٩٩أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ٩٩)(
  . ١٢٦الھند ،ص ،أبو اللیل محمد مرسي ١٠٠)(
)(

١٠١
  ).٢(الشكل رقم ینظر  

  .٣٤، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ١٠٢) (
  .١٦٤، ص١جطبقات اكبري،  الھروي،أحمد بن بخشى  ١٠٣)  (
  .١٧١، ص١جلساداتي، تاریخ المسلمین، حمد محمود اا١٠٤) (
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وخارج الباب األول أقیمت دكاكین یجلس فیھا الجالدون، . في البابین الثاني والثالث
  .)١٠٥(فكان السلطان اذا امر بقتل احد، فیقتلھ على باب المشور

بین البابین األول والثاني دھلیز كبیر فیھ دكاكین مبنیة على جھتیھ یجلس فیھا النوبة  
أما الباب الثاني فیجلس علیھ من یقوم بحفظھ وحراستھ وبینھ وبین . من حفاظ األبواب

فضاء كبیر  إلىالباب الثالث دكانة كبیرة یجلس فیھا نقیب النقباء ویؤدي الباب الثاني 
یجلس فیھ الناس، أما الباب الثالث ففیھ دكاكین یجلس فیھا كتاب الباب ومھمتھم كتابة 

 إلىدخل منھا مع ذكر الوقت وترفع ھذه الكتب كل ما یحدث في ھذه الباب وكل من ی
السلطان وال یسمح ألحد بالدخول من ھذه الباب إال من امر لھ السلطان 

ولعل اھم ما یمیز المداخل واألبواب في الھندستان ھو ضخامتھا .)١٠٦(بالدخول
لتقاوم الغزاة وتوقف  ،براج في ضخامتھاوفخامتھا لدرجة إنھا شبھت باألسوار واأل

  . م وترد كیدھم اذا ما فكروا في حصارھا واقتحامھا تقدمھ

ألربعة فبنى بعض منھ وفي عھده أیضاً بدأ بإنشاء سور واحد كبیر یحیط بمدن دھلي ا
ویفصح ھذا عن . )١٠٧(موال طائلة، لما یحتاجھ بناء مثل ھذا السور من أوترك الباقي

تردي الوضع االقتصادي االتساع الكبیر الذي كانت علیھ مدینة دھلي، ھذا فضال عن 
لدولة تغلق في فترات متأخرة من حكم السلطان محمد بسبب الجفاف الذي اجتاح 

عرض حائطھ أحد عشر ذراعا وفیھ بیوت (( :ووصفھ ابن بطوطة قائال . البالد
یسكنھا السمار وحفاظ األبواب وفیھا مخازن للطعام ویسمونھا األنبارات ومخازن 

ویمشي داخل السور الفرسان والرجال من ... لرعاداتللعدد ومخازن للمجانیق وا
جھة المدینة یدخل منھا الضوء وأسفل  إلىآخرھا وفیھ طیقان مفتحة  إلىأول المدینة 

ولھذه المدینة ثمانیة  متقاربةالسور مبني من الحجارة وأعاله باآلجر وأبراجھ كثیرة 
    .)١٠٨())بابا وعشرون

دھلي، مر بمدینة  إلىوفي طریق عودة السلطان محمد تغلق من احدى غزواتھ 
ل من جھة، وتوسطھا دولتھ دیوكر فأعجبھ موقعھا الحصین البعید عن خطر المغو

، وھي )١١٠(أو قبة اإلسالم )١٠٩(، فاتخذھا مقرا لھ، واطلق علیھا اسم دولت آبادالواسعة
محالت فجعل ألھل  إلىقسمھا السلطان :((یقول القلقشندي. دھایجدقام بتمدینة قدیمة ف

 ةي محلة، والكتاب في محلة، والقضاالجند في محلة، والوزراء ف. كل طائفة محلة
من  إلیھوالعلماء في محلة، والمشایخ والفقراء في محلة، وفي كل محلة ما یحتاج 

                                                           

  .٥٩، ص٢جابن بطوطة، رحلة،  ١٠٥)(
  .٥٩، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ١٠٦) (
  .٣٤، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ١٠٧) (
  .٣٥، ص٢ج ابن بطوطة، رحلة، ١٠٨)(
  .١٧٤، ص١جلساداتي، تاریخ المسلمین، حمد محمود اا١٠٩) (
  .٦٧، ص٥جالقلقشندي، صبح، ١١٠) (
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وع المساجد، واألسواق، والحمامات والطواحین، واألفران، وأرباب الصنائع من كل ن
أخرى في بیع  إلىحتى الصواغ، والصباغین، والدباغین، بحیث ال یحتاج أھل محلة 

  .)١١١())ل محلة كأنھا مفرده قائمة بذاتھالتكون ك. وال شراء، وال اخذ وال عطاء
فضال عن األسباب السابقة التي دفعت السلطان محمد تغلق التخاذه عاصمة جدیدة 

لذین افانھ كان قد صمم في قرارة نفسھ على تخریب مدینة دھلي انتقاما من السكان 
كانوا یرمون على باب قصره لیال أوراقا مكتوب فیھا شعر وكلمات یشتمون فیھا 

   .)١١٢(السلطان

الحاضرة الجدیدة، التي كانت تبعد عن دھلي مسافة  إلىكان وبدأ استعداداتھ بنقل الس
الجنوب، ووفر وسائل النقل، واصدر  إلى، فشق الطریق من الشمال )١١٣(سبعمائة میل

الحاضرة الجدیدة وزودھم بالمؤن واشترى منھم منازلھم  إلىأوامر للسكان باالنتقال 
ترك مدینتھم التي اعتادوا ودفع لھم ثمنھا، ولكن سكان دھلي استاءوا كثیرا ورفضوا 

فأمر السلطان محمد بأن ال یبقى احد في دھلي  ،)١١٤(علیھا ورفضوا االنصیاع ألوامره
بعد ثالثة أیام، فاختبأ الناس في دورھم، فأصدر أوامره لعبیده بالبحث عن الناس 

، فخاف باقي السكان )١١٥(وقتلھم، فلم یتوانى عن إعدام رجل مكفوف وآخر مقعد
الحاضرة الجدیدة أصیبوا بالكثیر من  إلىھم من دھلي، وفي طریقھم وخرجوا جمیع

والمتاعب، فحلت بھم األمراض وفتكت بھم األوبئة، وتوفي في الطریق عدداً  األھوال
  .)١١٦(كبیراً منھم

  . عاصمتھ الجدیدة شعر السلطان محمد تغلق براحة كبیرة إلىوبعد انتقال السكان 

دھلي ولیس بھا  إلىسطح قصره فنظر  إلىصعد السلطان لیلة :((یقول ابن بطوطة
  .)١١٧())األن طاب قلبي وتھدن خاطري: نار وال دخان وال سراج فقال

وبعد فترة وجیزة ندم السلطان على تركھ لدھلي وخرابھا فأصدر أوامره للناس 
وھو نفسھ لم یمكث في حاضرتھ الجدیدة مدة طویلة فسرعان ما  ،)١١٨(إلیھابالرجوع 

                                                           

  .٦٧، ص٥جالقلقشندي، صبح ، ١١١) (
  .٨٧، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ١١٢) (
  .١٧٥، ص١جلساداتي، تاریخ المسلمین، حمد محمود اا١١٣) (
  .٨٧، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ١١٤) (
دولة آباد  إلىیجر األعمى من دھلي  أنأمر السلطان بالمقعد فرمي بھ في المنجنیق، وأمر  ١١٥)(

مسیرة أربعین لیلة، فتمزق في الطریق ووصل منھ رجلھ، ولما فعل ذلك خرج أھلھا جمیعا وتركوا 
  .٨٨، ص٢جابن بطوطة، رحلة، : للمزید ینظر. أثقالھم وأمتعتھم

  .١٧٥، ص١جلمسلمین، لساداتي، تاریخ احمد محمود ا١١٦) (
  .٨٧، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ١١٧) (
  .١٧٤، ص١جالھروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى ١١٨) (
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انھ فارقھا ولم تتكامل :((وھذا ما یؤكده القلقشندي بقولھ.دھلي إلىتركھا وعاد 
  .)١١٩())بعد

سابق عھدھا وظلت  إلىوبالرغم من سماحھ ألھل دھلي بالعودة إلیھا إال إنھا لم تعد 
دھلي لیعمروھا،  إلىأھل البالد أن ینتقلوا  إلىثم كتب : (( یقول ابن بطوطة. خراب

فخربت بالدھم ولم تعمر دھلي التساعھا وضخامتھا، وھي من اعظم مدن الدنیا، 

ولم یكتفي بذلك . )١٢٠())وكذلك وجدناھا لما دخلنا إلیھا خالیة لیس بھا إال قلیل عمارة 
تقرار فیھا واطلق بل انشأ لھم مدینة جدیدة على نھر الجانج وامر الناس بالتجمع واالس

  .)١٢١(علیھا اسم سركدواري، ووفر فیھا كل أسباب الراحة واالستقرار

ھذا فضال عن إقامتھ للعدید من المنشآت العمرانیة لدوافع إنسانیة كدور الشفاء 
فأصبحت دھلي في عھده مركز لجذب . ومالجئ العجزة وتولى اإلشراف علیھا بنفسھ

  .)١٢٢(بالط تغلق ومن ابرزھم  ابن بطوطةالعلماء والمفكرین الذین زاروا 

  :شاه العمارة في عھد السلطان فیروز

شاه بمیلھ للسالم وحبھ للھدوء واالستقرار مما أتاح لھ الوقت  اتسم السلطان فیروز
لالھتمام بشؤون البالد الداخلیة ورعایة مصالح السكان، وكانت العمارة احد ھذه 
الجوانب التي حظیت باھتمام السلطان ،وبلغت درجة من الرقي والتقدم دفعت 

ما بین عمائر مدینة  محاكاتھا وتقلیدھا، تنوعت المنشاة العمرانیة إلىبالكثیرین 
  .ومشاریع أروائیة وصروح دینیة وعلمیة

ھي فتح آباد وجنبور التي أمر ببنائھا  )١٢٣(القرب من دھلي بنى ثالثة مدن كبیرة فإلى
 .)١٢٤(، تخلیدا لذكرى ابن عمھ السلطان فخر الدین محمد تغلق)م١٣٥٩/ھـ٧٦٠(سنة 

) م١٣٥٣/ ھـ٧٥٤(شعبان سنة وفیروز آباد التي بدا بإنشائھا  في الثاني عشر من 
لیھا اثنین من أعمدة إ، ونقل )١٢٦(حواري إلى، وقسم مدینتھ )١٢٥(على شاطئ نھر جون

من میروت، وعند نقل ھذین  معبد اشوكا احدھما أخذه من إقلیم امباال، واآلخر

                                                           

  .٦٧، ص٥جالقلقشندي، صبح، ١١٩) (
  .٨٨، ص٢جابن بطوطة، رحلة،  ١٢٠)(
الساداتي، تاریخ احمد محمود ؛ ١٧٤، ص١جطبقات اكبري،  ،الھرويأحمد بن بخشى ١٢١) (

  .١٧٦، ص١جالمسلمین، 
  .٣٢٨، ص١ججمیل عبد هللا، حاضر العالم، ١٢٢) (
الساداتي، تاریخ ؛ احمد محمود ٢٦٩، ص١٥ج ، تاج العروس،الزبیدي محمد مرتضى١٢٣) (

  .١٨٨، ص١جالمسلمین، 
  .١٨٤، ص١جلساداتي، تاریخ المسلمین، حمد محمود اا١٢٤) (
أبو سدیرة، تاریخ السید طھ ؛ ١٩٠، ص١جطبقات اكبري،  ،الھرويأحمد بن بخشى ١٢٥)  (

  . ١٨٠اإلسالم، ص
  .٢٠٠، ص١جطبقات اكبري،  ،الھرويأحمد بن بخشى ١٢٦) (



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٣٦ 

ووضعوھما على ناقالت ذات  ،ا العمال بلفائف من القطن والجلدالعمودین لفھم
ولما بلغوا نھر جمنا  ،ي جرھما اكثر من ثمانیة آالف رجلفواستخدموا  ،عجالت

 )١٢٨(وبنى فیھا مسجده الجامع ،)١٢٧(دھلي إلىوضعوھما على قوارب ضخمة لنقلھما 
الذي عرف ببنائھ الغریب والعجیب لعظمتھ وجعل محرابھ مرتفعاً حتى قیل انھ یداني 
السماء لعلوه ، وأقام فیھ قبة عالیة حفر على جوانبھا كأبواب قواعد الشرع وأوقات 

، وأمر المعماریین بنقش )١٢٩(الصالة التي اتبعھا لتطبیق العدالة واإلنصاف بین الناس
اتھ العظیمة على جوانب القبة العلیا من جامع فیروز ونحت أعمالھ الخالدة وخدم

. )١٣١(وجعل فرشھ باللون األبیض أیضا ،واستخدم الرخام األبیض في نقشھ ،)١٣٠(آباد
وكان یصلي فیھ عدد كبیر من المسلمین، وفضل غالبیة سكان دھلي ھذا المسجد على 

لجمعة انھ ال یبقى غیره من المساجد للصالة فیھ، وبلغ كثرة ازدحام المصلین بھ یوم ا
الشعاب المؤدیة لھ، وھذا لتفضیل الناس لھ  إلىفیھ موضع فتصل جموع المصلین 

ولشدة جمال وغرابة ھذا المسجد حضي .)١٣٢(على ما دونھ من المساجد األخرى
وقرر بناء مسجد على غراره في  عندما سیطر على دھلي، تیمور لنكبأعجاب  

 إلىسمرقند واخذ البنائین ورجال المعمار الذین شیدوا مسجد فیروز معھ اسرى 

  .)١٣٣(شاه سمرقند ،فبنوا لھ مسجد مشابھ لطراز مسجد فیروز

في مسجد دھلي من عجائب الدنیا لضخامتھا وسعة ممرھا  )١٣٤(وتعد منارة القطب
ذه المنارة من قبل السلطان قطب الدین الذي یتسع لثالثة من الفیلة، وبنیت ھ

في الجزء الغربي من الصحن، وبنى ) م١٢١٠-م١٢٠٦/ھـ ٦٠٧-ھـ٦٠٢()١٣٥(آیبك
منھا مقدار الثلث تقریبا ولكن وفاتھ حالت دون إكمالھا، وھي شاھقة االرتفاع، یصل 

                                                           

  .١٢٤ص ،، الھندأبو اللیل محمد مرسي ١٢٧)(
  ).٣(ینظر الشكل رقم  ١٢٨)(
  .١٨١أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ١٢٩)(
  . ٣٠ص ،الندوي، تاریخ الدعوةمسعود  ١٣٠)(
  .١٣٤ص ابن عربشاه، عجائب المقدور، ١٣١)(
  .١٩٩أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ ١٣٢) (
لھند مسجد مزار شاه من اشھر المساجد التي بناھا المعماریون الذین أخذھم  تیمورلنك من ا ١٣٣)(
  .١٣٤ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص :للمزید ینظر.
  ).٤(ینظر الشكل رقم  ١٣٤)(
واستعمل في عمارتھا الحجارة التي  ،أول السالطین الممالیك في الھند  آیبكھو قطب الدین ١٣٥) (

وتجمع ھذه المنارة بین أسلوب العمارة اإلسالمیة  ،المعابد الھندوسیة القریبة منھا تم اقتالعھا من
درانھا بالنقوش واآلیات والھندیة ، واستعمل في بنائھا حجارة رملیة حمراء اللون، ونقشت ج

أسالیب  (( عبد العزیز،محمد الحسیني : للمزید ینظر .ھا إال بعض األثاریبق منولم  ،القرآنیة
  .٣١ص ،)) العمارة



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٣٧ 

. )١٣٦(امتار عند القمة ٣ إلىمترا وتتناقص كلما ارتفعنا لتصل  ٧٢،٥ إلىارتفاعھا 
المدینة وعاینت األسوار صعدتھا مرة فرأیت معظم دور : ((یصفھا ابن بطوطة قائال

على ارتفاعھا وسموھا منحط، وظھر لي الناس في أسفلھا كأنھم الصبیان الصغار، 
وھي  .)١٣٧())اعھا لیس بذلك لعظم جرمھا وسعتھاارتف أنویظھر لناظرھا من أسفلھا 

المستویین األولین منھا  آیبكب الدین عبارة عن خمسة مستویات ،شید السلطان قط
، ثم قام السلطان فیروز شاه بإضافة ین آخرینھ التمش بإضافة مستوی،ثم قام خلیفت

م، واستعمل الرخام األبیض في ١٣٦٨/ھـ ٧٧٠المستوى الخامس واألخیر سنة 
  .)١٣٨(بنائھا

وقد كان السلطان فیروز شغوفا ببناء القالع فبنى في مدینة رالین قلعة اسماھا فیروزة 
الماء عن طریق جدول یتصل بنھر  إلیھوانشأ أمامھا قصرا وحوضا واسعا أوصل 

وبنى قلعة بین نھر كره وأحد فروع نھر كھكر اطلق علیھا اسم فیروز . )١٣٩(جون
، بنى قلعة )م١٣٧٧/ھـ٧٧٩(، وفي سنة )١٤٠(آباد، وفي سرھند بنى قلعة فیروز بور

، بنى قلعة فیروزبور أو حزین )م١٣٨٥/ھـ٧٨٧(، وفي سنة )١٤١(اكجل وبتالھي

روائیة كما وأحاط البالد بسلسلة من المشاریع اال. )١٤٢(بور، ولم یبن بعدھا أي قلعة
المدن البعیدة عنھا بشق انھار فرعیة تتفرع من األنھار  إلىكإیصالھ میاه األنھار 

الرئیسیة، وأجراھا لمسافات بعیدة ،وبنى خمسون سدا فضال عن الكثیر من الجداول 
واآلبار، فانتعشت الحیاة االقتصادیة في البالد والسیما الزراعة وكثرت الخیرات 

صعبة في عھد السلطان وعم الرخاء والرفاھیة سكان دھلي ونسوا ما عاشوه من أیام 
  .)١٤٣(محمد تغلق بسبب المجاعة

                                                           

  . ٣٠ص ،))الھندیة  أسالیب العمارة(( عبد العزیز، محمد الحسیني  ١٣٦)(
  .٣٦، ص٢جابن بطوطة، رحلة، ١٣٧) (
  . ١٨٢ص تاریخ اإلسالم، ،النمر عبد المنعم ١٣٨)(
  .١٩٠، ص١جالھروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى ١٣٩)  (
، حاضر العالم ، جمیل عبد هللا؛ ١٩١، ص١جالھروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى ١٤٠) (

  .٣٢٨ص
  .١٩٤، ص١جالھروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى  ١٤١)(
  .١٩٤، ص١جالھروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى  ١٤٢)(
جھجر على مسافة ثمان وأربعین فرسخا، وفي السنة التالیة  إلىشق نھرا فرعیا من نھر ستلد  ١٤٣)(

ھانس، وفرع نھرا  إلىنواحي مندل وسرمور وأوصل سبعة انھار أخرى بھ ومده  إلىمد نھر جون 
آخر من نھر كھكر ولفھ حول قلعة سرستي ومده حتى أوصلھ بنھر كرة، فرع نھرا آخر من نھر 

كما شق نھرا في جنوب . ب من قلعة فیروز في رالینالحوض الذي أنشئھ بالقر إلىبدھي وأوصلھ 
، ١جالھروي ،طبقات اكبري، أحمد بن بخشى : للمزید ینظر. كم١٥٠غرب البنجاب طولھ 

  .٣٢٨، حاضر العالم، صجمیل عبد هللا؛ ١٩٠ص



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٣٨ 

االھتمام بأنشاء دور العلم، فألیھ ینسب  إلىدفعت اھتمامات السلطان العلمیة والدینیة 

، أشھرھا )١٤٤(بناء ثالثون مدرسة جامعة لدراسة العلوم الشرعیة والنقلیة على السواء
جوار قصره  إلىلذي بناه المدرسة الفیروز شاھیة التي أقامھا بالقرب من الحوض ا

دة ، وكانت تتألف من حجرات ومجالس عدة وأعم)١٤٥(بادآ في حاضرتھ فیروز
،  فیھا الصلوات المفروضة والنوافل وكانت تقام ،مرصوصة محاطة بالحدائق الغناء

السیما المتصوفة الذین یؤدون فیھا صلواتھم عند الشروق والغروب والزوال فضال 

ن الناس احبوا ھذه المدرسة حتى إ: ((یصفھا أبو سدیرة قائال. )١٤٦(عن صالة التھجد
ن من أقام بھا نسي موطنھ وعملھ، ولم یعد من الممكن مغادرتھا لطیب ھوائھا، إ

وھجروا دیارھم وقدموا لیسكنوا بجوارھا، وكان المسافرون یتوقفون عندھا لمشاھدة 

. )١٤٧())وتوازنھا وجاذبیتھا جمال بنیانھا والتمتع بطیب ھوائھا، فھي نادرة في جمالھا
من بطش المغول  منھم  فرمن السلطان للعلماء بشكل عام وما وفره  إلىوھذا یعود 

 األموال غداقھإ لھم وبشكل خاص من وسائل الراحة، فضال عن حسن معاملتھ 
  .البقاء بھا على مغادرتھا ، ففضلواعلیھم

من مائة دار یعالج فیھا المرضى وانشأ دور الشفاء في كافة أنحاء البالد فبلغت اكثر 

 سَ رَ ندَ اِ كما جدد كل ما كان قد . )١٤٨(من كل الطبقات ویقدم فیھا الدواء والغذاء مجانا
من بناء السالطین السابقین من مسجد وخانقاه ومدرسة وبئر وحوض وجسر 

وكذلك قبور ومراقد السالطین السابقین ،وكل ما بنوه في الھند ،وانفق  ،)١٤٩(وقصر

تلك المنشآت األوقاف  وخصص لكل منشأه من ،)١٥٠(ذلك أموال طائلةمن اجل 
وقام بتعیین الخدم في كل المساجد والمدارس والخوانق والحمامات  ،الخاصة بھا

، وأحاط دھلي )١٥١(واآلبار للقیام بخدمتھا، وحدد لھم راتبا یدفعھ لھم في كل شھر
  التي  بالبساتین والحدائق

ھذا فضال عن إنشائھ ثمانین حدیقة بناحیة سادرة  ،تجاوزت األلف ومائتي حدیقة

  .)١٥٢(وجعل في كل وحدة منھا سبعة أقسام من العنب ،وأربعین حدیقة بناحیة جنور

                                                           

  .١٨٧، ص١جلساداتي، تاریخ المسلمین، حمد محمود اا١٤٤) (
  . ١٧٨ص الھند، ،الجوارنة حمد محمدا١٤٥) (
  . ٢٤٨ص بالد الھند، ،عصام عبد الرؤوف ١٤٦)(
  .٢٠٩أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ١٤٧)(
  .١٨٧، ص١جلساداتي، تاریخ المسلمین، حمد محمود ا١٤٨) (
  ). ١٩٩ص – ١٩٨ص( ، ١جطبقات اكبري،  ،الھرويأحمد بن بخشى  ١٤٩)  (
  . ٣٨ص تاریخ الدعوة، لندوي،مسعود ا ١٥٠) (
  .١٨٩ص تاریخ اإلسالم،أبو سدیرة، السید طھ  ١٥١)(
  .١٨٢ص تاریخ اإلسالم، ،عبد المنعم النمر ١٥٢) (



ا طر اآ  ت١٨  درا   

١٢٣٩ 

وقد بلغت مجموع منشآتھ العمرانیة التي أقامھا في مختلف أنحاء البالد على 

تمثلت بأربعة جداول وأربعة مساجد وثالثون مدرسة وعشرون خانقاه  )١٥٣(التسعمائة
ومئة قصر ومائتي رباط وأربعة أحواض واربع من دور الشفاء ومئة مقبرة وعشر 

، ھذا فضال عن الحدائق التي )١٥٤(حمامات ومنائر ومئة وخمسون بئر ومئة جسر

         .)١٥٥(أحاط بھا دھلي وغیرھا من المدن

لالستقرار السیاسي الذي نعمت بھ الھندستان في عھد السلطان فیروز شاه  إنوال شك 
قتصادي، ولالھتمام وكثرة األموال التي تجمعت في خزائنھ نتیجة النتعاش الوضع اال

میة وعمرانیة ن تقوم نھضة علأالذي أواله السلطان لكافة نواحي الحیاة اثره في 
  . شملت كل الھندستان

بالبناء على السالطین فحسب وإنما شمل حتى كبار رجال الدولة ولم یقتصر االھتمام 
أمثال خان جھان شاه جونان الذي كان یشغل منصب وزیر مالیة السلطان فیروز 

 ھـ٧٥٢، بدا ببنائھ سنة )١٥٧(أو مسجد النافذة )١٥٦(لیھ بناء مسجد خیركىإشاه، ویعود 
 إلىخیركي  م، ویقع بالقرب من قریة١٣٥٤/ھـ٧٥٥م وانتھى منھ سنة ١٣٥١/

الجنوب من دھلي على مقربة من مدینة ساتبوال أو جسر المقنطرات السبع على حافة 
الجدار الجنوبي لجھان بناه المدینة الرابعة في دھلي، وجاء بناءه على نمط الفن 

بلغ طولھ . فكان عبارة عن حصن ذو شكل رباعي الزوایا المعماري اإلسالمي،
وعرضھ اثنان وخمسون متراً، وارتفاع قاعدتھ ثالثة أمتار، ویتألف من اربع ساحات 
مكشوفة محاطة بأروقة من كل جانب بنیت على مئة وثمانون ھیكال عمودیا فضال 

لساحات ممرات، أما ا إلىعن ستون عموداً في أنحاء الشمال والجنوب، وقسمت 
المكشوفة فھي عبارة عن ممرات للضوء والتھویة  لمساحات المسجد الداخلیة، 

خمس وعشرون مربع متساویة في الحجم  وفي كل مربع  إلىوسطح المسجد مقسم 
 إلىتسعة قباب صغیرة، فیبلغ مجموع القباب الكلي احدى وثمانون  قبة وقسم السقف 

  .)١٥٨(المسجد اثنى عشر سقفاً مسطحاً لیكون مجتمعا سقف

، وما )١٥٩(وقام محمد بن فیروز ببناء قلعة جلیسر التي اطلق علیھا اسم محمد آباد
عداھا لم نلحظ وجود أي فن معماري واضح المعالم في الفترة التي أعقبت وفاة 

                                                           

  .١٨٨، ص١جلساداتي، تاریخ المسلمین، حمد محمود ا ١٥٣)(
  .١٩٩، ص١جطبقات اكبري،  الھروي،أحمد بن بخشى ١٥٤) (
  .١٩٨أبو سدیرة، تاریخ اإلسالم، صالسید طھ  ١٥٥)(
  ).٥(ینظر الشكل رقم  ١٥٦)(
العمارة (( اربري،.ج.أ :للمزید ینظر. خیركى باألوردیة تعني النافذةسمي بذلك الن كلمة  ١٥٧)(

     .٤٣ص ،))بین فارس والھند  والفنون 
     . ٤٣ص ،))بین فارس والھند العمارة والفنون ((  اربري،.ج.أ ١٥٨)(
  .٢٠٣، ص١جطبقات اكبري، الھروي،أحمد بن بخشى ١٥٩) (
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السلطان فیروز شاه وذلك للفوضى السیاسیة التي تعرضت لھا البالد وزیادة 
قیة من جھة وأمراء الوالیات الذین كانوا یتحینون الخالفات بین أمراء األسرة التغل

  .الفرصة لالستقالل نھائیا عن دھلي

یتضح مما سبق ان سالطین دھلي قد أولوا عنایة خاصة بأنشاء الصروح العمرانیة 
منشآتھم ما بین صروح وتنوعت  ،البالد والسیما عاصمتھم دھلي أنحاءفي كافة 

  . دینیة كما تمیزت بطرازھا المتفرد المختلف عما كان سائدا من قبلمدنیة وأخرى 
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  :الخاتمة

لعمارة والفن المعماري في عھد دولة تغلق لبحثي الموسوم ابعد ھذا العرض الموجز 
  :النتائج التالیة إلىتوصلت 

البالد التي فتحوھا فكان  إلىحمل العرب المسلمین الثقافة العربیة اإلسالمیة  -
ھذه البالد بدایة لعھد جدید مزدھر في جمیع نواحي الحیاة، اختلطت فیھ  إلىدخولھم 

وتمازجت العلوم والمعارف التي حملھا القادمین الجدد مع ما موجود من ارث 
 .حضاري وسیاسي وثقافي في تلك البالد

الممالیك األتراك الذین التحقوا بخدمة الغوریین ثم  إلى قأسرة تغلیعود أصل  -
 .الخلجیین

سیاسیة الحریة المشاركة في مختلف جوانب الحیاة بح ملوك تغلق للھنادكة سم -
عمرانیة فتركوا بصماتھم السیما في الجانب العمراني التي والثقافیة واالجتماعیة وال

وتعالیم الدین  یتالءمأفصحت عن إبداعھم وقدرتھم على تحویر الفن الھندي بما 

 .اإلسالمي
 إقامةذا لم یمنع من ھ ل عن الخالفة العباسیة إال انتمتع سالطین الھند باالستقال -

 .شاه فیروزالسلطان محمد تغلق والسلطان  عالقات ودیة معھا في عھد
وتفانیھم في العمل من اجل نھضة بالدھم  بإخالصھمتغلق  أسرةتمیز سالطین  -

 .ورفعتھا السیما في الجوانب الحضاریة والمعماریة
السیما في واإلسالم  إلىأعداد كبیرة من الھنادكة الفضل في دخول تغلق  لسالطین -

 .عھد السلطان فیروز شاه
خطرھم عن الھند ومنع  وإبعادبوجھ المغول ألسرة تغلق دور كبیر في الوقوف  -

 .امتداد سیطرتھم علیھا
ي في عصر الممالیك المسلمین والسیما راعممالحضارة والنشاط النالحظ ازدھار  -

زالت آثار ما ھا الكثیر من الصروح العمرانیة أقام سالطینفي عصر دولة تغلق التي 
الذي حصل  تغیر النقوشھا وطراز عمارتھا على  كما دلت الكثیر منھا باق لحد اآلن

في الفن المعماري في الھند حیث ابتعدوا عن تقلید ومحاكاة الفن الفارسي واتجھوا 
 .نحو اتباع منھج مدرسة بغداد المعماریة

ذلك بدایة كان ل دھلي في أواخر عھد دولة تغلق فمن احتال تمكن تیمورلنك -
كما مھد العدید من حكام الوالیات السیما البعیدة منھا  واستقالل  انفصاللضعفھا و

          .ھذا الغزو لنھایة حكم ھذه األسرة
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  زھرة اللوتس) ١(الشكل رقم 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https ١/١١/٢٠١٦  

  
 https://www.google.com/imgres?imgurl=https قلعة تغلق) ٢(الشكل رقم 

٢/١١/٢٠١٦  

  
  صالة العید في مسجد قلعة فیروز شاه) ٣( الشكل رقم 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https ٤/١١/٢٠١٦  
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  قطب منار) ٤(الشكل رقم 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https ٢/١١/٢٠١٦  

  
  مسجد خیركي) ٥(الشكل رقم 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https ٣/١١/٢٠١٦  
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  :قائمة المصادر والمراجع
  : أوال المصادر العربیة

 بیروت، الكتب، دار ،١ط اآلفاق، اختراق في المشتاق نزھة محمد، هللا عبد أبو اإلدریسي، -١
 . م١٩٨٩/  ھـ١٤٠٩

تحقیق محمد  الدھور، وقائع في الزھور بدائع ،)م١٥١٠/ھـ ٩٣٠ت(، محمد بن احمد ،إیاس ابن -٢
 .م  ١٩٨٣/ھـ١٤٠٣،الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،٢مصطفى ،ط

 تحفة المسماة بطوطة ابن رحلة ،) م١٣٧٧/  ھـ٧٧٩ ت(  ،هللا عبد بن محمد بطوطة، ابن -٣
 العصریة، المكتبة الجویدي، درویش بھ اعتنى األسفار، وعجائب األمصار غرائب في النظار

  .م٢٠٠٨/  ھـ١٤٢٩ بیروت،
 حسن تحقیق العمر، بأبناء الغمر أنباء ،) م ١٤٤٨/ ھـ٨٥٢ ت(  احمد، العسقالني، حجر ابن  -٤

  .م١٩٩٤/  ھـ١٤١٥ القاھرة، حبشي،
 الرحمن عبد محمد لھ قدم البلدان، معجم ،)م١٢٢٨/   ھـ٦٢٦ ت(  یاقوت، الحموي، -٥

 .م ٢٠٠٨/  ھـ١٤٢٩ بیروت، ،١ط المرعشي،
 ذھب، من أخبار في الذھب شذرات ،) م١٦٧٨/  ھـ١٠٨٩ ت(  الحي، أبو الفالح عبد الحنبلي، -٦

  .  م١٩٨٥/  ھـ١٤٠٦ دمشق، ،١ط األرناؤوط، ومحمود األرناؤوط القادر عبد تحقیق
 صھیب بھ اعتنى خلدون، ابن تاریخ ،)م ١٤٠٥   / ھـ٨٠٨ ت( الرحمن، عبد خلدون، ابن -٧

  .ت .عمان، د األردن، الدولیة، األفكار بیت الكرمي،
، ١العربي، ط إسماعیلتحقیق  ،، الجغرافیة)م١٢٨٦/ ھـ٦٨٥ت(علي، الحسن  سعید، أبو ابن -٨

 .م١٩٧٠/ھـ١٣٩٠بیروت، 
الھیئة  تیمور، تقدیم خیري الذھبي، أخبار عربشاه، شھاب الدین احمد ،عجائب المقدور في ابن  -٩

 .م ٢٠٠٨العامة السوریة للكتاب ،دمشق ،
ھ ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،شرح) م١٤١٨/ھـ٨٢١ت(القلقشندي ،احمد بن علي ، -١٠

 . م  ٢٠١٢/ھـ١٤٣٣،،بیروت٢وعلق علیھ نبیل خالد ،ط
 بومباي الھند، السابع، القرن الى والھند السند ،رجال اطھر القاضي مباركبوري، -١١

 .   م١٩٥٨/ھـ١٣٧٧،
 والمستوفي الصافي المنھل ،) م١٤٧٠/  ھـ٨٧٤ ت(  یوسف، الدین جمال المحاسن، أبو -١٢
 .م١٩٨٦ القاھرة، للكتاب، العامة المصریة الھیئة أمین، محمد تحقیق الوافي، بعد
 الدین، شمس حسین محمد علیھ وعلق لھ قدم والقاھرة، مصر ملوك في الزاھرة النجوم  -١٣
 .م١٩٩٢/  ھـ١٤١٣ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،١ط

 األقالیم، معرفة في التقاسیم ،احسن )م٩٩٧/ھـ٣٨٧ت(المقدسي، أبو عبد هللا محمد، -١٤
  .م  ١٩٠٦/ھـ١٣٢٤،لیدن ،٢ط

 تحقیق الملوك، دول لمعرفة السلوك ،)م١٤١٤/  ھـ٨٤٥ ت(  علي، بن احمد المقریزي، -١٥
  .  م ١٩٩٧/  ھـ١٤١٨ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،١ط عطا، القادر عبد محمد

  : ثانیا المراجع العربیة
، الھاي، ٧٤-٣٧الموسم، العدد ، مجلة>>والھند  فارس بین والفنون العمارة<< اربري، . ج.أ -١

  .م ٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠لسنة 
،بیروت ١الحاكمة، تصدیر رؤوف عباس حامد ،طاحمد السعید سلیمان، معجم األسر اإلسالمیة  -٢
 .م٢٠٠٤،
 .م١٩٩٠،القاھرة،٢اإلسالمیة،ط والحضارة اإلسالمي التاریخ احمد شلبي، موسوعة -٣
 .م٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٧، اربد ،األردناحمد محمد الجوارنة ،  -٤
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/  ھـ١٣٧٧ القاھرة، وحضارتھم، الھندیة القارة شبھ في المسلمین تاریخ محمود الساداتي، احمد -٥
 .م١٩٥٧

 المنورة، المدینة المعاصرة، وقضایاه اإلسالمي العالم هللا المصري، حاضر عبد جمیل -٦
 .م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦

 .م١٩٧٣ القاھرة، المعارف، دار اإلسالم، عالم حسین مؤنس، -٧
، الھاي، ٧٤-٣٧العدد ، الموسم،>>التأثیر اإلسالمي على فن العمارة <<  ستیش جروورفر، -٨

 .م  ٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠لسنة 
 التیموري الغزو الى العربي الفتح من الھندیة القارة شبھ في اإلسالم تاریخ سدیرة، طھ أبو السید -٩

  .م ٢٠٠٩للكتاب، العامة المصریة ،الھیئة١ط المغولي،
 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١بیروت، ، ١في الھند، ط اإلسالمعبد المنعم النمر، تاریخ  -١٠
    .م١٩٨٠ القاھرة، الكتب، دار اإلسالمي، العصر في الھند الرؤوف الفقي، بالد عبد عصام -١١
  .م٢٠٠٥/  ھـ١٤٢٦ بغداد، ،١ط اإلسالمیة، الشعوب عمارة معجم علي ثویني، -١٢
  م  ٢٠٠٧/  ھـ١٤٢٨بیروت، ،١ط والھند، الذھبیة القبیلة مغول سھیل طقوش،تاریخ محمد -١٣
 م ١٩٨٧/ھـ ١٤٠٧،محمد شفیق غربال،وآخرون،الموسوعة العربیة المیسرة،دار الشعب -١٤
 .ت.د الھدایة، دار القاموس، جواھر من العروس تاج مرتضى الزبیدي، محمد -١٥
، الھاي، ٧٤-٣٧الموسم، العدد ،مجلة>>الفن اإلسالمي في الھند<<سعید الطریحي، محمد -١٦

  .م ٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠لسنة 
 القاھرة، العرب، سجل مؤسسة جغرافیتھا، و وتقالیدھا تاریخھا الھند اللیل، مرسي أبو محمد -١٧

  .م١٩٦٥
  .م١٩٧٠/ھـ١٣٧٠دار العربیة، بیروت،اریخ الدعوة اإلسالمیة في الھند،ت،مسعود الندوي -١٨

  :األجنبیةثالثا المراجع 
 اكبري المسمى المسلمون في الھند من الفتح العربي الى احمد بن بخشى الھروي، طبقات -١

  .م١٩٩٥كتاب، ترجمة احمد عبد القادر الشاذلي، الھیئة المصریة العامة لل ،االستعمار البریطاني
شاخت بوزورث، تراث اإلسالم، ترجمة محمد فؤاد السمھوري، تحقیق شاكر مصطفى،  -٢

 .م١٩٨٨/ھـ  ١٤٠٨، بغداد، ٢مراجعة فؤاد زكریا، ط
 .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤، القاھرة ،١حضارة الھند، ترجمة عادل زعیتر، ط غوستاف لوبون،  -٣
زكي خورشید وآخرون، القاھرة،  ھوتسما وآخرون، دائرة المعارف اإلسالمیة، ترجمة ابراھیم -٤

 .م١٩٣٣
محي الدین . زكي نجیب محمود، تقدیم د. ول وایرل  دیورانت، قصة الحضارة، ترجمة د -٥

صبار، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، دار الجیل للطبع والنشر والتوزیع، بیروت، 
 .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨

  :رابعا الشبكة الدولیة للمعلومات
١- /http://www.muslim-library.com/arabic 

محمد الحسیني عبد العزیز، أسالیب العمارة الھندیة وسماتھا ،مجلة الوعي 
    .م ١٩٩٤/ھـ١٤١٤،لسنة ٣٣٨االسالمي،العدد

٢- /http://www.google 
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Reconstruction and Architecture Art in TAGHLUQ State      
              (720 A.H – 816 A.H \ 1320 A.D- 1413 A.D) 

Prof. Assist. Dr. AFAF ABDULJABBAR ABDULHAMEED 

Abstract: 

Arab Muslims bring to the country that they opened as well as 
religion and Arabic Language , their Arab Islamic civilization 
included different scientific , literary , artistic and architecture 
aspects of life which marked that it did not close but it was 
opened to arts and sciences of the other countries became under 
its banner . It selected what appropriate it and left what opposite 
with the Islamic religion principles.  

 Islamic East witnessed the establishment of AL-MAMALEEK 
State in India, while Islamic West witnessed its establishment in 
Egypt and Levant. TAGHLUQ family is one of Mamlook 
families appeared in India on (720A.H\ 1320 A.D), leaded by 
GHAYATHULDEEN TAGHLUQ the founder of this family, 
who was taken Dehli as a capital.  

His son MOHAMMED BN TAGHLUQ followed him to  take 
power on ( 725 A.H\ 1325 A.D) , he marked in his length term 
and achieved many architectural achievements .FAYROOZ 
SHAH followed him on (752 A.H \ 1351 A.D) his term is the 
gold era of TAGHLUQ State as India witnessed of stability and 
recovery in all aspects of life . When he died, the degradation and 
disorder started in TAGHLUQ State. A number  of weak kings 
took power, states ruler tried to separate of Dehli and 
independence, as well as India was invaded by MAGHOL leaded 
by TAIMORLINK which damaged the country and this is the 
main reason of TAGHLUQ State falling on (816 A.H\1413 A.D)  

In TAGHLUQ State, Architecture witnessed a noticeable 
development ,became distinguish and different of the other 
architecture in India which interested in Turkish architecture with 
some Persian influences, while TAGHLUQ architecture 
characterized to emulate and imitate Iraqi architectural school  
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adopted on "fee" as a basic material in constructional structure 
and decorative processers ,gave their architecture art a distinct 
character only after some Indian and Islamic affects which were 
considered as a various mix of that architecture arts .  

SULTAN TAGHLUQ SHAH Shrine is an important architecture 
edifice because its engraved walls, Quran verses, niche and 
domes; beside him, SULTAN MOHAMMED TAGHLUQ 
SHAH built TAGHLUQ ABAD castle surrounded by three 
floors walls. ABAD State and Islam Dome have been divided by 
SULTAN MOHAMMED TAGHLUQ to shops; he gave to each 
group a quarter contained markets, bathrooms, bakeries and 
industries without any quarter need to the other one in selling and 
purchasing.  

FAYROOZ ABAD City built by FAYROOZ SHAH, marked by 
its unique architecture buildings. The city has been named to the 
apostle and decorated with columns from Alhandkh neighboring 
temples, he built in it a mosque which was remarkable in its 
buildings, niche and high dome drilled around it his great works 
and immortalized his biography.  

The establishment of architecture edifice is not limited of 
SULTANS but it included other state men, especially Minister of 
Finance (SULTAN FARYROOZ SHAH) who established 
KHAYRAKI mosque near Dehli, it was consisted of four corners 
and four corridors yards, the mosque ceiling divided into twenty 
five square, each one has nine dome in order to be the total 
domes are eighty one, while the mosque ceiling consist of twelve 
ceilings.  

After SULTAN FAYROOZ SHAH Era expired, we did not 
notice establish any architecture edifice because disorder in 
TAGHLUQ State which will be lead to fall it.      

  


