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في الھند من خالل عمارة القصور  ـھ١٢٦٧-٩٣٢( ةالھندی ةالمغولی ةالمدرس
  مخطوطاتتصاویر 

  )م١٨٥٧-١٥٢٦/
  ةفنی ةأثری ةدراس

   محمود إبراهیم حسین .د .أ
  أمین عبد اهللا رشیدي. د.م.أ

  أمل عبد السالم القطري .أ
 ةمقدم  

عدیــد مــن التصــاویر التــي لقــد أمــدتنا تصــاویر المخطوطــات فــي المدرســة المغولیــة بالهنــد بال
ا إخـــتالف عمـــارة هـــذه هـــالمالحـــظ فی والتـــي كـــان مـــن، واســـتخدامتها، توضـــح طـــرز عمـــارة القصـــور

قصـور الهندیـة الطـرز  و یمكـن تقسـیم)١(عامة حسـب الوظیفـة التـي تؤدیهـا القصور في الهند بصفة
  :كالتالي

 -:طراز قصور الدواوین الملكیة -١

ودواویـن خاصـة ، ن عامة إلجتماعات اإلمبراطـور العامـةوهذه الدواوین كانت تقسم إلى دواوی
  )٢(لجلوس اإلمبراطور مع خاصته وخلصائه لمناقشة أمور الدولة

 الدیوان العام 

وتخطــــیط هــــذا الــــدیوان یتكــــون عــــادة مــــن مســــاحة مســــتطیلة مقســــمة بالبوائــــك إلــــى عــــدد مــــن     
المنصـــة التـــي یتوســـطها وبصـــدر هـــذه المســـاحة توجـــد ، المربعـــات تختلـــف أعـــدادها فـــي التصـــاویر

                                         
 جامعة القاهرة -كلیة اآلثار -لفنون اإلسالمیةأستاذ اآلثار وا.  
 جامعة الفیوم -كلیة اآلثار -أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمیة المساعد.  
 جامعة الفیوم -كلیة اآلثار -مدرس مساعد بقسم اآلثار اإلسالمیة.  
سلســلة اآلثــار فــي شــرق العــالم ، ة فــي الهنــدتــاریخ وعمــارة الــدور والقصــور واإلســتراحات والحمامــات األثریــة اإلســالمی، أحمــد رجــب )١(

  .٢٢٥ص، م٢٠٠٦،الدار المصریة اللبنانیة، )٣(اإلسالمي
 ٢٢٥.ص، تاریخ وعمارة الدور والقصور، أحمد رجب )٢(



٢ 

 

 ةمیــراك مشــهدي فــي حضــر  تمثــل معاقبــة میــرزا ،)١()٢(ونشــاهد ذلــك فــي لوحــة، عــرش اإلمبراطــور
   .من مخطوط أكبر نامة، )٢(اإلمبراطور أكبر

، مـــن مخطـــوط أكبـــر نامـــة، )٣(أكبـــر یقابـــل حشـــد مـــن الرجـــال فـــي بالطـــهوتمثـــل ) ٦(وأیضـــًا لوحـــة
، مـــن مخطـــوط بادشـــاه نامـــة ،)٥(ســـتقبل األمیـــر خـــورامی )٤(جهـــانجیرتمثـــل  ،)٧(شـــكل، )١٦(ولوحـــة
  ةمن مخطوط بادشاه نام، یجتمع بأبنائه األربعه )١(شاهجهانتمثل ، )٩(شكل )٦()١٧(لوحة وكذلك

                                         
  تنشر ألول مرة )٣(
ســـنة بالســند ) تعمــر كــو (فــي قلعــة هــو اإلمبراطــور أكبــر ابــن اإلمبراطــور همــایون ابـــن اإلمبراطــور بــابر ولــد : اإلمبراطــور أكبــر )٤(
تـولى أكبـر الحكـم حكمـه اسـتمر فتـرة طویلـة تقـارب الخمسـین عامـًا حیـث  ویعد من أهم أباطرة المغول في الهند كون) م١٥٤٢/ه٩٤٩(

ـرف عـن أكبـر أنـه كـان یتمتـع بـذكاء  ، وكـان عمـره ال یتجـاوز أثنـى عشـر سـنة١٥٥٦فبرایـر ١٤بعد أبیه همـایون، وكـان ذلـك فـي  وقـد عُ
وشخصیة قویة، كما كـان مغـامرًا ذو جـرأة غریبـة، اسـتغلها فـي جمیـع شـئون حیاتـه خاصـة فـي حروبـه وفتوحاتـه، حتـى  نادر وعقل راجح

ویقسم المؤرخون مدة حكم أكبر إلـى ثـالث فتـرات أو ثـالث مراحـل، المرحلـة األولـى  اتمكن من خاللها من بسط نفوذه على الهند بأكمله
، وفیها بسط أكبر نفوذه على الهندستان كلها، أمـا المرحلـة الثانیـة فتبـدأ مـن عـام )م١٥٧٦/ ه٩٨٣ (م حتى عام١٥٥٨/ ه٩٦٥تبدأ من 

خضـاع إقلـیم كشـمیر تحـت والیتـه، ١٥٩٦/ ه١٠٠٤م حتى عام ١٥٨٠/ ه٩٨٨ ٕ م وفیها تم ألكبر تأمین حدود دولته الشـمالیة الغربیـة، وا
، وفیــه توغــل أكبــر فــي الــدكن حتــى تــم لــه ضــم أغلــب )م١٦٠١/ ه١٠٠٩ (حتــى)م ١٥٩٨ /ه١٠٠٦(هــذه األدوار یبــدأ مــن عــام  وآخــر

ویعــده كثیــر مــن  ،م بعــد إصــابته بدوســنتاریا حــادة عجــز األطبــاء عــن عالجهــا١٦٠٥/ ه١٠١٤حتــى كانــت نهایــة أكبــر عــام  ،مناطقــه
هند وصـهرها فـي ها الالمؤرخین واضع أسس الهند الحدیثة، حیث یمثل حكمه في مجمله محاولة لدمج العناصر المختلفة التي تتألف من

، مكتبـــة كلیـــة اآلداب، ٢أحمـــد محمـــود الســـاداتي، تـــاریخ المســـلمین فـــي شـــبه القـــارة الهندیـــة وحضـــارتهم ج. للمزیـــد راجـــعبوتقـــة واحـــدة 
؛ ربیـع حامــد ١٨٣ص ، م٢٠٠٢،دار الفكـر العربـيالفقـي، بـالد الهنـد فــي العصـر اإلسـالمي، الـدین ؛ عصـام ٧٣ص ، م١٩٥٩،القـاهرة

ص  ،م٢٠٠٧م، الطبعة األولى ١٩/ه١٣م وحتى القرن ١٥ /ه ٩ویر اإلسالمي في إیران وتركیا والهند، من القرن خلیفة، مدارس التص
، تـــاریخ رعبــدالمنعم النمــ ،٩٧، مكتبــة الخـــانجي بمصــر، ص١٩٨٠عــادل حســني غنــیم، تــاریخ الهنـــد الحــدیث، الطبعــة األولــى  ،٣٨٠

علـي أدهـم، الهنـد والغـرب، دار المعـارف بمصـر، بـدون تـاریخ ، ،٢٠٠ -١٩٩ص م، ١٩٩٠اإلسالم في الهنـد، الطبعـة الثالثـة، القـاهرة 
  .١٠٨ص،م١٩٦٨جمال الدین الشیال ، دولة أباطرة المغول في الهند ، اإلسكندریة  ،٢١١ص

(1) Gray(B.) The Arts of India ,London, 1981,P.120,pl.129. 

) م١٦٠٥/ه ١٠١٤جمــادى األخیــرة ســنة  ٨یــوم الخمــیس " أكــرا"فــة جلــس علــى عــرش الملــك فــي دار الخال :اإلمبراطــور جهــانجیر)٢(
قــب بالبادشــاه الغــازي نــور الــدین محمــد جهــانجیر ،عامــا ٣٨وكــان عمــره آنــذاك  قدامــه علــى  ، ،وُل ٕ ــرف عنــه منــذ صــغره بشــجاعته وا وعُ

، فأسند إلیه قیادة الع كـان یسـعى دائمـًا منـذ  ،دید مـن الجیـوشخوض غبار المعارك الضاریة، فكان اعتماد اإلمبراطور أكبر علیه كبیرًا
رف عـن جهـانجیر ولعـه  ىتولیه الحكم على الحفاظ على أمن وسالمة دولته، حت نعمت الدولة في عهده بدرجة عظیمة من السالم، وعُ

عشــرین ، بعـد أن حكـم أثنـین و )م١٦٢٧/ ه١٠٣٨ (وتـوفي جهـانجیر فـي عـام ،الشـدید بفـن التصـویر، كمـا كـان بارعـًا فیـه مشـجعًا علیـه
یعنـي لقـب . ٤٠٧؛ عصـام الفقـي ، بـالد الهنـد فـي العصـر اإلسـالمي ، ص  ١٠٦عادل غنیم ، تاریخ الهند ، ص  .للمزید راجع،عاماً 

ربیع حامد خلیفة ، مدارس التصویر اإلسالمي في  ٢٢٨عبدالمنعم النمر ، تاریخ اإلسالم في الهند ، ص  ،أي حاكم العالم) جهانجیر(
  ١٥أحمد السید الشوكي ، المرأة في التصویر المغولي الهندي ، ص  ،٤٠٧د ، ص إیران وتركیا والهن

(3)Beach(M.C)&Koch(E.),King of the World,the padshah nama,AnImperial Mughal Manuscript, 
1997,pl.37. 

(4) Welch(S.)&Others,The Emperors Album Image of Mughal India,NewYork,1987,pl.17. 
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مــن مخطــوط بادشــاه ، )٢(تمثــل شــاهجهان یســتقبل ابنــه بعــد عودتــه مــن أصــفهانالتــي ) ١٨(لوحــةو 
مـــن مخطـــوط ، )٣(جزیـــب إلـــى محكمـــة الهـــورتمثـــل وصـــول األمیـــر أوران ،)٢٠(وأیضـــًا لوحـــة ،نامـــة

فـــي القلعـــه ) الجاروكـــة(تمثـــل شـــاهجهان یطـــل مـــن الشـــرفة  ،)٦(شـــكل ،)٢١(ولوحـــة، بادشـــاه نامـــة
وقــد تمیــزت قصــور هــذا الطــراز  ،مــن المخطــوط الســابق، )٤(الحمــراء ویشــاهد عــرض ألفیــال الحــرب

الطـراز  هـذا وعنـد مقارنـة، بعدة ممیزات تتمثل في وجود المنصات التي یتوسطها عـرش اإلمبراطـور
، )٥(تصاویر المخطوطات نجده یتشـابه مـع الـدیوان العـام فـي القلعـة الحمـراء بـدلهيمن القصور في 

ن تمیــز فــي تصــاویر المخطوطــات بــأن ،)٦(والــدیوان العــام بقلعــة أجــرا ٕ الفنــاء الــذي یتقــدم المنصــة  وا
 . هیئة مستطیل یمتد طولیاً على یوجد 

 الدیوان الخاص: 

                                                                                                                     
" أكـرا"جاء بعد جهانكیر ابنه شاهجهان، والذي كان في الدكن شبه منفي وعندما علم بوفاة أبیـه سـارع إلـى  :اإلمبراطور شاهجهان)٥(

م مـن أم هندوكیـة ١٥٥٢/ ه١٠٠٠وهو ثالث أبناء جهانجیر ، ولـد عـام  ،م١٦٢٨/ ه١٠٣٧ونودي به ملكًا على الهند وذلك في سنة 
، وزاد من قدره عند أبیه ما أظهره من مقدرة قتالیة في حـرب الراجبـوتیین وقد نشأ وتربى في ب ،راجبوتیة الط أكبر الذي كان یحبه كثیرًا

عند موار، فأنعم علیه بلقب شاهجهان، وعهد إلیه بإدارة حكومة الدكن وظـل بهـا حتـى اسـتطاع فـي النهایـة بمسـاعدة أصـاف خـان أن 
ل الكثیـر مــن اآلثـار التــي خلـدت علــى مـر الزمــان ومنهـا عمــائر مدینـة دلهــي وقـد قــام شـاهجهان بعمــ ،یصـل إلــى عـرش اإلمبراطوریــة

ولعـل أشــهر  ،والمســجد الجـامع المقابــل لهـا بــداخل تلـك المدینــة) الل قلعـة(كـذلك أقــام القلعـة الحمــراء أو  ،الجدیـدة، أو شـاهجهان آبــاد
الذي شیده اإلمبراطور شاهجهان تخلیـدًا " تاج محل"ضریح  العمائر اإلسالمیة في الهند ، والتي تعد إحدى عجائب الدنیا الباقیة، وهو

 خــارج" جمنـة"فأقامـه علـى الضــفة الجنوبیـة مـن نهـر  ،)م١٦٣٠/ ه١٠٤٠(حیـث وافتهــا المنیـة فـي سـنة ) ممتـاز محـل(لـذكرى زوجتـه 
وسـطى كمـا سـاهم فـي زخرفتـه لمهندسین الهنود والفرس، ومـن آسـیا العمالقة امدینة أجرا ، وقد اشترك في بناء هذا الضریح نخبة من 

، واستخدم فیه عشرون  ،عدد كبیر من الخطاطین والمزخرفین من الهند ووسط آسیا وقد استغرق بناء هذا الضریح أثنین وعشرین عامًا
خ اإلسالم عبدالمنعم النمر ، تاری ،وقد تمیزت عمائر شاهجهان باستبدال األحجار الرملیة باألحجار الرخامیة البیضاء، ألفًا من العمال

؛ محمــود إبــراهیم حســـین، المــدخل فــي دراســة التصـــویر  ٣٦٥أبوالحمــد فرغلــي ، التصـــویر اإلســالمي ، ص  ،٢٦١فــي الهنــد ، ص 
؛ ربیـع حامـد خلیفـة ، مـدارس التصـویر اإلسـالمي فـي إیـران وتركیـا والهنـد ، ص  ١٥٣اإلسالمي، دار الثقافة العربیـة، القـاهرة ، ص 

  . ٤١٧ص  .م٢٠٠٠عادل زعیتر،  الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : ترجمة رات الهند ،جوستاف لوبون ، حضا .٤٢٩
(1) Koch(E.),Mughal Art and Imperal Ideology,2001,p.140          
(2) Beach(M.C)&Koch(E.),King of the World,pl.44. 
(3) Pal(P.P)&Others,Romance of theTajMahal, Thames and Hudson, Los Angeles, County Museum of 

Art, 1989p.47,pl.35:Khalili(D.)Islamic Art and Architecture,2005,pl.77                                                                                                                                                     
لیكـــون مقــرًا عامــًا إلجتماعاتـــه العامــة بــاألمراء والوفـــود ) م١٦٤٨-١٦٣٩(أنشــأ الــدیوان العـــام بقلعــة دلهــي اإلمبراطـــور شــاه جهــان )٤(

 ١٢٣ص، وعمارة الدور والقصور واإلستراحات تاریخ، أحمد رجب:راجع، المختلفة

هــ  ٩٨٢(إلـى عـام )م١٥٦٥/هــ ٩٧٣(وقـد هـذا الـدیوان مـع مبـاني القلعـة فـي عـام، أنشـأ الـدیوان اإلمبراطـور أكبـر منشـئ قلعـة أجـرا )٥(
الــدور والقصــور تــاریخ وعمـارة ، أحمــد رجـب. للمزیـد راجــع، غیـر أن بعــض األعمـدة ترجــع إلـى فتــرة اإلمبراطــور شـاه جهــان، )م١٥٧٣/

  .٦٠-٥٩ص، واإلستراحات



٤ 

 

، ثالثیـة لطراز من القصور یتكون عادة مـن قاعـة مسـتطیلة یتقـدمها فنـاء تطـل علیـه بائكـةوهذا ا
مناسـبة ب )١(وتمثل جلوس اإلمبراطـور شـاهجهان علـى عـرش الطـاووس، )١٩(ونشاهد ذلك في لوحة

، )٣(تمثـل بــالط اإلمبراطــور شــاهجهان ،)٢٣(ولوحــة، مــن مخطـوط بادشــاه نامــة، )٢(٤٦عیـد مــیالده 
تمثـــل شـــاهجهان یســـتقبل األمیـــر أورانجزیـــب  ،)٨(شـــكل، )٢٤(وكـــذلك لوحـــة، جهـــان مـــن ألبـــوم شـــاه

، مــن مخطــوط بادشــاه نامــة، )٤(وابنــه األمیــر محمــد فــي الــدیوان الخــاص فــي القلعــه الحمــراء بــدلهي
نجــد التشــابه بینــه وبــین الــدیوان الخــاص بقلعــة القصــور الباقیــة فــي الهنــد  وبمقارنــة هــذا الطــراز مــع

ن ت، )٥(دلهـــي ٕ علـــى الخـــارج ببوائـــك مـــن جهاتــــه میـــزت قاعتـــه بأنهـــا عبـــارة عـــن مســـتطیل یشـــرف وا
  .والتي لم یستطیع المصور أن یظهرها في تصاویره لضیق المساحة لدیه، األربعة

 :طراز القصور السكنیة -٢

والتـي تمیـزت بأنهـا ، ومن طراز القصور التـي ظهـرت فـي تصـاویر المخطوطـات القصـور السـكنیة
 ،)١(لوحـة، یرة تضم عددًا من األفنیة وعددًا مـن القاعـات والمطـابخ والغـرفتأخذ شكل مجمعات كب

مـن مخطـوط  ،)٦(اإلحتفال بزواج بنت السلطان محمـد مـن السـلطان محمـد أمیـر زاده تمثل )١(شكل
، )٧(األمیـرات یرسـمن لوحـات فنیـه ألنفسـهن تمثـل ،)٢(شـكل ،)٤(وأیضـًا لوحـة، مخطوط تیمور نامة

شـــیرین خـــاتم الـــزواج فـــي احتفـــال تمثـــل خســـرو یرســـل ل ،)٧(ةولوحـــ، مـــن مخطـــوط خمســـة نظـــامي
ـــد األمیـــر  ،)٨(ولوحـــة، خمســـة لألمیـــر خســـرو دهلـــوي مـــن مخطـــوط، )٨(كبیـــر تمثـــل اإلحتفـــال بمول

                                         

رصــع بأعــداد كبیــرة مــن الجــواهر النــادرة، وكانــت قوائمــه مــن الــذهب الخــالص،  ،یعــد مــن أفخــم العــروش فــي العــالم: عـرش الطــاووس)٦(
رة یغطیهـا ویحمل سقفه المطلي بالمینا اثني عشر عمـودًا مـن الزمـرد، علـى كـل واحـد منهـا طاووسـان تزینهمـا الجـواهر، وتتوسـطهما شـجی

أحمد  .راجع .للمزید ،الماس والیاقوت والزمرد، وله ثالث درجات مرصعة بالجواهر والیاقوت، وقد استغرق صنع هذا العرش سبع سنوات
؛ ربیع حامد خلیفة ، مدارس التصویر اإلسالمي في إیران  ١٦٨ – ١٦٧محمود الساداتي ، تاریخ المسلمین في شبه القارة الهندیة ، ص 

 . ٤٢٩والهند ، ص وتركیا 

(1) Skelton(R.),Facts of Indian.p.145,pl.7:Goswamy(B.N)Domains of Wonder,2004,pl55. 
  تنشر ألول مرة) ٢(

(3) Al-Hasani(J): The Stpertersburg Muraqqa,Album of Indian and Persian Miniatures from the 16th 
through the 18th Century and Specimens of Persian Calligraphy Leonardo Arte,London,1996,pl.129 
 

وهــو قصــر خصصــه لإلجتماعــات ، )م١٦٤٨-١٦٣٩(أنشــأ هــذا الــدیوان الخــاص بــدلهي اإلمبراطــور شــاه جهــان فیمــا بــین عــامي) ٤(
  . ١٢٩-١٢٧ص ص، تاریخ وعمارة الدور والقصور واإلستراحات، ، أحمد رجب. للمزید راجع، الخاصة

(5) Beach(M.C),Early Mughal Painting,London,1987, p.88 ,pl.62 
Verma(S.P),Painting the Mughal Experience,Oxford,1996,pl.36. 
(6) Brend,(B.),The Emperor Akbars Khamsa of Nizami , pl. 25. 
(7) Jeremiah,(p.),The Art of the Book in India ,The British Library,1982,p.91, pl.66. 
Seyller (J.): Pearls of the parrot of India, The Walters art Museum, Maryland,p.67, 2001.   



٥ 

 

، )٢(یحي وجعفر البرمكـي فـي فنـاء القصـر تمثل ،)١٣(من مخطوط أكبر نامة وكذلك لوحة، )١(مراد
كــون القصــر مقصــورًا علــى إقامـــة ی وفــي بعـــض األحیــان ،مــن مخطــوط تــاریخ البرامكــة، )٢(القصــر

قصــــر أبســـط فـــي تخطیطــــه ونشـــاهد ذلـــك فــــي الاإلمبراطـــور مـــع نســـائه أو بناتــــه أو أقاربـــه فیكـــون 
   )٣()٩(لوحة

ز فـي العمـارة ومـن أمثلـة هـذا الطـرا، من مخطوط بابر نامـة، یتحدث مع جدته )٤(تمثل بابرالتي و 
زوجــــة  )٦()جــــوده بــــي(وقصــــر، )٥(اإلمبراطــــور جهــــانجیر بقلعــــة أجــــراالعمــــارة الباقیــــة بالهنــــد مقــــر 

 )٧(اإلمبراطور أكبر في فتح بورسكري

                                         
(8) Strong(S.),Painting for the Mughal Emperor, timetess Book, New Delhi, pl.34.  
(9) Canby(S.R),Princes,Poets and Paladins, Islamic and Indian paintings from the collection of prince Sadr     

Eldin Aga Khan, British Museum, 1998,p.120,pl.88                           
(10) Schmitz(B.),Islamic and Indian Manuscripts and Painting in the Pierpont morgan Library,New 

York,1997,pl.35 

هـو مؤسـس الدولـة المغولیـة فـي الهنـد والتـي ظلـت تحكـم الهنـد وجـزء مـن  برهیر الـدین محمـد بـایعد اإلمبراطور ظ :اإلمبراطور بابر)١(
سنة، وسـرعان مـا نشـبت الصـراعات  ١٢وقد حكم بابر والیة فرغانة بعد أبیه وكان عمره آنذاك ) م١٨٥٨ – ١٥٢٦(أفغانستان من عام 

دسـتان، فـأتیح لــه أن یجتـاح الهندســتان فـي غـزوتین بلــغ فـي األولــى والفـتن فـي بدایــة عهـده، ممــا دفعـه إلـى التوجــه صـوب البنجــاب والهن
الهور قصبة البنجاب، ودخل في الثانیة أكرا فجلس على عرش الهند وأقام بها دولته، وقد تم له ذلك بعد انتصاره على إبراهیم اللودهي، 

م، وبعد عدة غزوات أخرى استطاع أن یثبت ١٥٢٦/ ه ٩٣٢آخر سالطین اللودهیین في الهند، وكان ذلك في موقعة باني بت في سنة 
، كمــا أنـه كــان رجــالً قویـًا مــن الناحیــة هملكـه فــي الهنـد وقــد اتســمت شخصـیة اإلمبراطــور بــابر بالشـجاعة والطمــوح والصــبر علـى المكــار 

، تـاریخ اإلسـالم فـي الهنـد، عبـدالمنعم النمـر :للمزیـد راجـع ،م١٥٣٠لم یبق في حكم الهند طویالً حیـث وافتـه المنیـة سـنة لكنه الجسمانیة 
التصویر اإلسـالمي فـي  ربیع حامد خلیفة، مدارس ،١٤٩محمود إبراهیم حسین، المدخل في دراسة التصویر اإلسالمي، ص  ،١٧٥ص

أبـو الحمــد فرغلـي، التصــویر اإلسـالمي نشـأته وموقــف اإلسـالم منــه وأصـوله ومدارســه، الـدار اللبنانیــة،  ،٣٧١إیـران وتركیـا والهنــد، ص 
منـى سـید ، ٥٥م ، ص ١٩٨٥إسماعیل العربي، اإلسالم والتیارات الحضاریة في شبه القـارة الهندیـة، لیبیـا  ٣٦٣م ، ص ٢٠٠٠لقاهرة ا

 ،١٦ص  ،م٢٠٠٥،علي البحیري، التصویر اإلسالمي في الهند، الصور الشخصیة في المدرسـة المغولیـة الهندیـة، مكتبـة زهـراء الشـرق
 ،٢٨م ، ص ٢٠٠٠إلنسانیة واألدبیة لدى بابر شاه من خالل كتابه بابر نامة، دار الصحیفة، القاهرة ماجدة صالح مخلوف، الجوانب ا

أحمـد السـید الشـوكي، تصـاویر  ،٩٩ص  ،الهیئـه المصـریه العامـه للكتـاب، ١٣ثـروت عكاشـة، التصویراإلسـالمي المغـولي فـي الهنـد،ج 
  . ٤ – ٣م، ص ٢٠٠٥امعة عین شمس المرأة في المدرسة المغولیة الهندیة، رسالة ماجستیر، ج

وقد كان هناك إختالف بین علماء اآلثـار فـي منشـئ ، یقع هذا القصر في الجهة الجنوبیة الشرقیة من قلعة أجرا داخل أسوار القلعة) ٢(
مبراطور أكبر من وهناك رأي یرى أنه یرجع لتاریخ بناء القلعة في عهد اإل، هذا القصر هل هو اإلمبراطور أكبر أو اإلمبراطور جانجیر

تـاریخ وعمــارة ، ، أحمـد رجـب .للمزیـد راجـع، وقـد تمیـز هـذا القصـر بتعـدد أفنیتـه ،)م١٥٧٣/هــ  ٩٨٢(إلـى عـام )م١٥٦٥/هــ ٩٧٣(عـام
 .٧٠-٦٩،ص ص، الدور والقصور واإلستراحات

وهو من أكبر القصور فـي ، لحریمویعرف هذا القصر باسم قصر ا، )جوده بي(أنشأ هذا القصر اإلمبراطور أكبر لزوجته الهندوسیة )٣(
 .٤٦-٤٢،ص ص، تاریخ وعمارة الدور والقصور واإلستراحات، ، أحمد رجب .للمزید راجع، مدینة فتح بورسكري

والتي أنشأها تبركًا بالشیخ سلیم الجشـتي والـذي نبـأه  أكبرتعد من أهم المدن والعواصم في عصر اإلمبراطور : مدینة فتح بورسكري) ٤(
ح ذلـك الشـیخ الجلیــل، وقـد تمیـزت فــت ه الـذكر بعــد أن كـان ال یعـیش لــه ذكـور، حتـى أنــه عنـدما ولـد ابنـه ســماه سـلیم علـى اســمبـوالدة ابنـ

بها اإلمبراطور أكبر القصور الشاهقة التي أبدع الرسامین في زخرفة جدرانها  أقاموق رفیع، حیث ذسكري بعمارة فنیة رائعة، تنم عن بور 



٦ 

 

  ):اإلستراحات(القصور الترفیهیة -٣

وتنقســم ، إال أن الســمة الغالبـة علیهــا التسـلیة والترفیــه، وهـذه القصــور أیضـًا لإلقامــة والسـكنى
د هنــطوطـات فـي المدرسـة المغولیـة فـي اللـم یظهـر فــي تصـاویر المخهـذه القصـور إلـى عـدة أنمـاط 

وهــــذا النــــوع مــــن القاعــــات والقصــــور كــــان مخصــــص ، ســــوى نمــــط واحــــد هــــو قصــــور اإلحتفــــاالت
 تمثـــل ،)١٠(ونشــاهد ذلــك فــي لوحــة، ا الحفــالت الموســـیقیةهــومن، لإلحتفــاالت والجلســات الخاصــة

تمثـل اإلسـتماع للغنـاء فـي مقصـورة  ،)١٥(ولوحـة ،مخطـوط أخالقـي ناصـريمن ، )١(ةموسیقی ةحفل
، )٣(أقامهــا اإلمبراطــور بــابر البــن عمــه ولیمــةوالتــي تمثــل ) ٣(وكــذلك لوحــة، یــةصــورة فرد، )٢(العیــد

تمثــل اإلحتفــال بــزواج همــایون  ،)١١(اإلحتفــال بــالزواج كمــا فــي لوحــةأو ، مــن مخطــوط بــابر نامــه
وقـــد اتخــذ تخطـــیط هــذه القصـــور تخطیطــًا عبـــارة عــن قاعـــة ، مـــن مخطــوط أكبـــر نامــة، )٤(وحمیــده

  .)١٠(كما في لوحة، یاه بداخله نافورةبعضها حوض م موسطى یتقد

وقصـر مـان ، )٥(ومن نماذج هذا الطراز من القصور الباقیـة فـي الهنـد قصـر رانـج محـل بـدلهي
  .بمدینة فتح بورسكري )٧()بنش محل(وقصر، )جوالیور(بمدینة )٦(صاین

  

                                                                                                                     
ثیرموتي ، عاصمة أكبر المهجـورة  .راجع، للمزید، العناصر المعماریة الممتزجة بین الطرز الهندیة واإلیرانیةوغرفها ومداخلها بمختلف 

   .١٢، ص ١٩٨٧،  ٣١٠تح بورسكري ، مجلة صوت الشرق عدد ف
(1) Canby(S.R),Princes,Poets and Paladins, p.125,pl.92.                                          

(2)Leach(L.Y),Indian Miniature Painting and Drawings, The Cleveland Museum of Art,1986. pl.22.    

 
 تنشر ألول مرة) ٣(

(4) Crill,Arts of Mughal,p.44,pl.2.   
  
ها نـافورة وتتوسـط، ویتكون من قاعة وسـطى مقسـمة إلـى ثـالث بالطـات، یرجع هذا القصر إلى فترة اإلمبراطور المغولي شاه جهان) ٥(

 تاریخ وعمارة الدور، ، أحمد رجب، للمزید راجع، )نهر صناعي(ویقطع القاعة والغرفة على جانبیها مجرى مائي ، كبیرة على شكل وریدة
 .٢٢٧ص، والقصور واإلستراحات

، ، أحمـد رجــب، راجــع. للمزیـد، ویتكـون مـن قاعــة وسـطى علــى جانبیـا عـدد مــن الغـرف م١٥١٨یرجـع تـاریخ هــذا القصـر إلـى عــام ) ٦(
 .٢٢٩ص، رة الدور والقصور واإلستراحاتتاریخ وعما

 فهو القصر ذو الخمسة طوابق، ومحل تعني قصر، بنش في اللغة األوردیة تعني خمسة) ٧(

  



٧ 

 

  :دراسة للعناصر المعماریة والزخرفیة

المغولیة في الهند بالعناصر المعماریة المتنوعة  أمدتنا تصاویر المخطوطات في المدرسة لقد   
الفریدة التي حیث وضحت بعض العناصر ، عمائر الهندجاءت في والتي تشابهت مع تلك التي 

  .مثیل في العمارة اإلسالمیة في البلدان األخرى ومن هذه العناصر هالم یوجد ل

 األسوار: -  

. والقصــور بصــفة خاصــة، هندیــة بصــفة عامــةد األســوار أحــد المالمــح الممیــزة للعمــائر التعــ    
أو  ،)١(شــكل) ١٣,٩,٥,١(اتوقــد اتخــذت األســوار مــادة بنــاء مــن الطــوب اآلجــر كمــا فــي لوحــ

أو مــــــــن الحجــــــــر الملــــــــبس بالرخــــــــام كمــــــــا فــــــــي ،)١٤,١١,٧(اتمـــــــن الحجــــــــر كمــــــــا فــــــــي لوحــــــــ
كمـــــا فـــــي فات المســـــننة اأعلـــــى بشـــــكل الشـــــر  وتنتهـــــي هـــــذه األســـــوار مـــــن، )٢(شـــــكل،)٤(لوحـــــة

ـــــــــــي ،)٢(شـــــــــــكل،)١٣,٨,٤(لوحـــــــــــات أو یأخـــــــــــذ بعضـــــــــــها الشـــــــــــكل النصـــــــــــف دائـــــــــــري كمـــــــــــا ف
 ،)٤(لوحــة كمــا یزخــرف هــذه األســوار بعــض األشــرطة الزخرفیــة كمــا فــي،)١(شــكل،)٩,١(لوحــات

  .معارك حربیةلومناظر والتي یتضح فیها موضوعات تصویریة آدمیة لمبارزة 

 الواجهات: - 

ولي مــن خــالل تصــاویر المخطوطــات العصــر المغــ فــي تمیــزت واجهــات العمــائر فــي الهنــد    
ا الزخرفـــي واشـــتملت معظـــم هـــذه العمـــائر علـــى زخـــارف ملبســـة بالرخـــام األبـــیض علـــى هـــبثرائ

الــذي تمیــز عصــره باإلهتمــام ، وانتشــر ذلــك الشــكل فــي فتــرة اإلمبراطــور شــاهجهان، )١(الحجــر
مربعـة محـددة وقوام هذه الزخارف عبارة عن عقود ومنـاطق مسـتطیلة و ، )٢(بالمنشآت المعماریة

نوافـذ واألبـواب الكمـا تمیـزت عقـود ، بأشرطة مـن الرخـام األبـیض الملـبس علـى الحجـر األحمـر
كمـــا فــــي  والواجهـــات بإحتوائهـــا علـــى زخـــارف أرابیســـك ملبســـة بالرخـــام علـــى الحجـــر األحمـــر

كمـــا تمیـــزت بعـــض الواجهـــات األخـــرى باشـــتمالها علـــى أشـــكال  ،)٥,٢(شـــكل،)٢٢,٤ (لوحـــات
هـــات شـــرافات علــى هیئـــة عقـــود ویعلـــو بعــض الواج، ودة بعقــود مفصصـــةدخــالت ضـــحلة معقـــ

بینمــا یعلــو الــبعض اآلخــر صــف مــن القبــاب الصــغیرة المحمولــة علــى ،مــن الحجــرمفصصــة 
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وبمقارنـــة هـــذه العمـــائر مـــن خـــالل ، )٥(شـــكل، )٢٢(كمـــا فـــي لوحـــة أعمــدة قصـــیرة مـــن الرخـــام
تشـابه تمامـًا فـي شـكل هـذه الواجهـات تصاویر المخطوطات مع العمائر الباقیة في الهند نجد ال

  .)١(وما نفذ علیها من زخارف

 المداخل: - 

، وممــــا أظهرتــــه رســــوم العمــــائر فــــي تصــــاویر القصــــور المــــداخل واألبــــواب المقامــــة علیهــــا    
وتتمیـــز كتلـــة المـــدخل فـــي غالبیـــة التصـــاویر بضـــخامتها وارتفاعهـــا كمـــا أنهـــا تبـــرز عـــن ســـمت 

ویتوســط كتلــة ،)٥,١(شــكل، )٢٢,١٤,١١,٨,١(فــي لوحــات ونشــاهد ذلــك ،جــدار الواجهــة قلــیال
و علــى شــكل عقــد حــدوة المــدخل فتحــة بــاب معقــودة بعقــود متنوعــة فــي التصــاویر منهــا مــا هــ

وبعضـــها معقـــود بعقـــد مـــدبب كمـــا فـــي  )١٠,٢(شـــكل،)١٥,١٣,٩,٤(اتلوحـــالفـــرس كمـــا فـــي 
كمـــا ، )١١(كمـــا فـــي لوحـــة، وآخـــر یأخـــذ الشـــكل النصـــف دائـــري ،)٥(شـــكل )٢٢,١٤(اتلوحـــ

 ،)١٤,١٣,٧,٤(اتلوحـــكمــا فــي ، )منكســرة(بأنهــا غیــر مباشــرة  تمیــزت بعــض أبــواب القصــور
وقـد ظهــر هـذا الشــكل مـن المــداخل فـي عمــارة القصـور الباقیــة فـي الهنــد فـي مــدخل ، )٢(شـكل

  )٢(.قصر اإلمبراطور جهانجیر

 األعمدة والدعائم:- 

نــاك هفكانــت ، ة اإلســالمیة فــي الهنــدلقــد تعــددت أشــكال األعمــدة ومــواد بناءهــا فــي العمــار     
ــــة كمــــا فــــي لوحــــات ــــة ســــواء اإلســــطوانیة أو المثمن ) ٣(شــــكل،)١٤,٩,٧,٥,٢(األعمــــدة الحجری

ــــه فــــي األعمــــدة الحجریــــة لقصــــر بــــانش محــــل بمدینــــة فــــتح  ویتشــــابه ذلــــك فــــي العمــــائر الهندی
العمـــائر  انتشــر ظهــور األعمـــدة الرخامیــة فــيكمـــا ، )٣(بورســكري وأعمــدة الـــدیوان العــام بــدهلي

الهندیــــــــــة بكثـــــــــــرة وخاصـــــــــــة فــــــــــي عصـــــــــــر اإلمبراطـــــــــــور شــــــــــاهجهان ونشـــــــــــاهد ذلـــــــــــك فـــــــــــي 
ومــن نمــاذج األعمــدة الرخامیــة فــي العمــائر ، )٩,٧,٥(شــكل،)٢٣,٢٢,٢٠,١٨,١٧,١٦(لوحــات

   .)برج الیاسمین(ند أعمدة إستراحة البرج المثمن بقلعة أجراهالباقیة بال
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، انهاصـة فـي عصـر اإلمبراطـور شـاهجأما الـدعائم فقـد ظهـرت فـي تصـاویر المخطوطـات وخ
وهي عبارة عن بائكـة معقـودة مـن ثالثـة عقـود محمولـة  ،)٨(شكل ،)٢٤(د ذلك في لوحةهونشا

الجـزء  ،أمـا الـدعائم فهـي مسـتطیلة الشـكل، على دعائم رخامیة تحمـل عقـودًا رخامیـة مفصصـة
وزهـــور شـــجیرات الســـفلي منهـــا مكســـو بـــألواح مـــن الرخـــام علیهـــا زخـــارف نباتیـــة قوامهـــا أشـــكال 

ملبسة بالرخـام الملـون علـى الرخـام األبـیض ویتشـابه ذلـك مـع دعامـات وعقـود الـدیوان الخـاص 
كمـــا ) ٨(شــكل) ٢٤(كمـــا فــي لوحـــة، )١()قصــر اإلجتماعـــات الخاصــة( بالقلعــة الحمــراء بـــدهلي

 التي تكون فیمـا بینهـا بائكـة ثالثیـة تحمـل سـقف الـدیوان العـام ظهرت الدعائم الخشبیة السمیكة
ونشــاهد  ،وتعترضــها قــوائم خشــبیة مستعرضــة تخفــف الضــغط علــى تیجــان األعمــدة والــدعامات

  ).٩(شكل،)٢٠,١٧(ذلك في لوحات

 العقود:- 

تعددت أنواع العقود في العمائر اإلسالمیة في الهند والتـي أظهرتهـا تصـاویر المخطوطـات فـي 
وهـو مـن أكثـر العقـود  مـدببالعقـد ال ومـن أهـم هـذه العقـود ،مدرسة التصویر المغولي فـي الهنـد

كمـــا فـــي  ،ظهــورًا فـــي فـــي رســوم عمـــائر القصـــور فــي تصـــاویر مخطوطـــات المدرســة المغولیـــة
وقد ظهـر هـذا النـوع مـن العقـود فـي ، )١٠,٦,٥(شكل، )٢٥,٢٢,٢١,١٥,١٣,١٠,٩,٥(لوحات

فـي رسـوم القصـور فـي  كمـا ظهـر العقـد المفصـص،)٢(عمارة قصر اإلمبراطور شاهجهان بـأجرا
ـــــــــــــة بالهنـــــــــــــدتصـــــــــــــاویر  ویتضـــــــــــــح ذلـــــــــــــك فـــــــــــــي ، المخطوطـــــــــــــات فـــــــــــــي المدرســـــــــــــة المغولی

ویتشــابه هــذا النــوع مــن العقــود فــي العمــائر الباقیــة بالهنــد مــع العقــود ، )٨(شــكل،)٢٤,٢٣(لوحـة
ـــدیوان الخـــاص بالقلعـــة الحمـــراء بـــدهلي كمـــا ظهـــر العقـــد ، )٣(المفصصـــة التـــي تحمـــل ســـقف ال

ویعــد ، )١٤,١١(ونشــاهد ذلــك فــي لوحــة دهنــالنصــف دائــري فــي تصــاویر المدرســة المغولیــة بال
والتــي رصـدها الفنـان الهنــدي  ،الهنـدتمیـزت بهــا عمـائر عقـد حـدوة الفــرس مـن أهـم العقــود التـي 

  ).٢(شكل ،)١٣,٤(في لوحاتذلك في تصاویره ونشاهد 
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 المقاصیر:- 

ــوم القصـــــور فــــــي تصـــــاویر المخطوطــــــات بوجـــــود مقاصــــــیر مخصصـــــة لجلــــــوس  تمیـــــزت رســــ
وســماع رجـال بالطــه الـواقفین أســفل ، ح لـه مشــاهدة أكبـر عــدد مـن النـاساإلمبراطـور حیـث تتــی

  .)٦(شكل،)٢١,٦,٢(ونشاهد ذلك في لوحات،)١(الشرفة مباشرة یبلغونه تقاریرهم الیومیة

 المقاعد:- 

وعـــادة تشـــرف هـــذه ، مخصصـــة لإلمبراطـــورالكمـــا تمیـــزت رســـوم القصـــور بظهـــور المقاعـــد    
فتحـــات الوســطى مخصصــة لإلمبراطــور والیســرى لـــولي  المقاعــد علــى القاعــة المغطــاة بــثالث

ذلـــك فـــي العمـــائر  یظهـــرو ، )٢٣(ونشـــاهد ذلـــك فـــي لوحـــة، ة اإلمبراطـــورالعهـــد والیمنـــى لزوجـــ
  .)٢(ومقعد الدیوان العام بدلهي، في مقعد الدیوان العام بأجراالباقیة ندیة هال

 المنصات:- 

حیــــث ظهــــرت فــــي تصــــاویر  ،تعــــد المنصــــات مــــن األجــــزاء الهامــــة فــــي عمــــارة القصــــور    
حیـــث ینصـــب ، المخطوطـــات رســـوم للمنصـــات مرتفعـــة عـــن ســـطح األرض مبنیـــة مـــن الحجـــر

، )٩,٨,٧(شــكل،)٢٤,٢٠,١٩,١٨,١٧,١٦(فوقهــا عــرش اإلمبراطــور ونشــاهد ذلــك فــي لوحــات
  .)٣(ومن أمثلة هذا النوع من المنصات منصة اإلمبراطور شاهجهان بالدیوان الخاص بدلهي

 ٤(:الجواسق(- 

، ق فـــي رســـوم القصـــور فـــي تصـــاویر المدرســـة المغولیـــة بالهنـــدســـلقـــد تنوعـــت أشـــكال الجوا   
خشــبیة یتوجهــا ) قــوائم(ویظهــر منهــا الجوســق السداســي الشــكل الــذي یرتكــز علــى ســتة أعمــدة 

كمــا ، )٤(شــكل ،)١٢(یحمــل بــدوره ســقف جمــالوني الشــكل كمــا فــي لوحــة، رفــرف خشــبي مائــل
عــة أعمـــدة خشـــبیة أو بعلـــى أر كل المربــع الـــذي یرتكــز ســـق یأخــذ الشـــظهــر تصـــمیم آخــر للجوا

  .)٤(كما في لوحة) مسطح(حجریة رفیعة تحمل سقفًا مستویاً 

                                         
مكتبـة زهــراء ، تســلیات الـبالط وحیـاة الشـعوب فـي التصــویر المغـولي الهنـدي، التصــویر اإلسـالمي فـي الهنـد، علـى حسـنمنـى سـید ) ١(

 .٢٣١-٢٣٠ص ، م٢٠٠٥، الشرق

 ٢٣٩ص، تاریخ وعمارة الدور والقصور واإلستراحات، ، أحمد رجب) ٢(

 ٢٣٩ص، تاریخ وعمارة الدور والقصور واإلستراحات، ، أحمد رجب) ٣(

عبد النعیم . راجع، أو مكان وقوف اإلمام على المنبر، أو الكشك تعني قي الفارسیة القصر ذي السور أو المنزل الصغیر: وسقالج )٤(
  .٦٤٧ص ، م١٩٨٢،القاهرة، دار الكتب اإلسالمیة، الطبعة األولى، قاموس الفارسیة، محمد حسنین



١١ 

 

  -:العناصر الزخرفیة:ثالثاً 

باإلضــافة ، كمــا وضــحتها تصــاویر المخطوطــات الهنــدلقــد تنوعــت الزخــارف علــى العمــائر فــي 
أو الزخـارف  ،)٢٣,١٥,٨(اتلوحـكمـا فـي ، إلى تنوع أسالیب تنفیـذ هـذه الزخـارف سـواء بـالحفر

أو الزخــــــارف المفرغــــــة كمــــــا فــــــي  ،)٢٤,٢٢,٢١(الملبســــــة بالرخــــــام الملــــــون كمــــــا فــــــي لوحــــــة
والبالطــــــات  )٢٤,٢٠,١٨(اتالمذهبـــــة كمـــــا فـــــي لوحـــــ والزخـــــارف )١٨,١٥,١٠,٦,٥(اتلوحـــــ

  .)١٠,٥,٤,٣(الخزفیة ونشاهدها في لوحات

  :اليأما عن أنواع الزخارف فهي أیضًا متنوعة ومتعددة كالت

 استخدم الفنانون المسلمون الزخارف النباتیـة فـي زخرفـة منتجـاتهم الفنیـة  :الزخارف النباتیة       
ــــة مــــن أهــــم عناصــــر الزخرفــــة ، فــــي العصــــور اإلســــالمیة المختلفــــة واعتبــــرت الزخــــارف النباتی

وكـــان الفنـــان المســلم یـــدرك بطبیعـــة حســه مصـــادر الجمـــال فــي النباتـــات واألزهـــار ، اإلســالمیة
  )١(ولذلك فإنه استطاع أن یصل إلى مرتبة الجمال تدریجیًا في تناوله لهذه الزخارف، ختلفةالم

ــــــي ،)األرابیســــــك(ونجــــــدها متعــــــددة ومتنوعــــــة منهــــــا الزخــــــارف النباتیــــــة المجــــــردة  ونشــــــاهدها ف
كمــا ظهــرت زخــارف نباتیــة مكونــة مــن رســوم ألشــجار وزهــور كشــجرة الســرو التــي  ،)١٥(ةلوحــ

وكـذلك أزهـار القرنفـل والـورود ، تزین واجهة القاعة في صفین متتالین ،)١٥(نشاهدها في لوحة
ــــدیوان العــــام خلــــف منصــــة اإلمبراطــــور شــــاهجهان فــــي  المتنوعــــة التــــي تــــزین جــــدران قاعــــة ال

 .)٢٠,١٦(اتوكذلك لوح ،)١٨(لوحة

 لعبــت الزخـارف الهندســیة دورًا هامــًا فــي عناصـر الزخرفــة فــي الفنــون  :الزخــارف الهندســیة
وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الزخــارف كانــت معروفــة فــي الفنــون الســابقة ، ة منــذ نشــأتهااإلســالمی

على اإلسالم إال أن مجال إستخدامها في تلك الفنون كان یقتصر علـى زخرفـة اإلطـارات التـي 
 .)٢(تحیط بالعناصر الزخرفیة

والتـــي  ،بكثـــرة زخارفهـــا الهندســـیةفـــي تصـــاویر المخطوطـــات تمیـــزت العمـــائر الهندیـــة وقـــد      
ونشـــــــاهدها فـــــــي  ،منهـــــــا أشـــــــكال الـــــــدوائر والمربعـــــــات والمعینـــــــات ،ًال مختلفـــــــةاأشـــــــك اتخـــــــذت
التــي ) ٢٠(وكـذلك زخـارف النجـوم واألهلــة والتـي نشـاهدها فـي لوحـة ،)٢٤ ،١٥,٦,٥,١(لوحـات

                                         
جامعــــة  -كلیــــة اآلثــــار، رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، عثمانیــــةالبالطــــات الخزفیــــة فــــي عمــــائر القــــاهرة ال، ربیــــع حامــــد خلیفــــة) ١(

 .٢٨١ص،م١٩٧٧،القاهرة

 .٤١ص، م١٩٧٩، القاهرة، دارالنهضة العربیة، مدخل إلى اآلثار اإلسالمیة، حسن الباشا) ٢(



١٢ 

 

ـــدیوان العـــام والتـــي نشـــاهدها فـــي  )١(كمـــا ظهـــرت زخرفـــة الجفـــت الالعـــب، تـــزین ســـقف قاعـــة ال
كمـا ظهـرت زخرفـة الطبـق النجمـي ، خرفي عـریض یحـیط ببـاب الـدخولفي شریط ز  ،)١٣(لوحة

ألرضیة القاعـة والتـي تشـكل فیمـا بینهـا وحـدات وهي المكونة للبالطات الخزفیة  ،)١٠(في لوحة
 .من الطبق النجمي

 تمیــزت الزخــارف اآلدمیــة بظهورهــا فــي قاعــات القصــور عبــارة عــن رســوم : زخــارف آدمیــة
رســمت أســفل ) ١٨(كــالتي نشــاهدها فــي لوحــة ،یة للصــوفیةتمثــل موضــوعات تصــویر ، جداریــة

أو كــالتي تــزین قاعــة الــدیوان العــام فــي ، منصــة اإلمبراطــور شــاهجهان فــي الــدیوان العــام بــأجرا
ولــم تقتصــر الموضــوعات التصــویریة ، )١٦(قصــر اإلمبراطــور جهــانجیر أســفل المنصــة لوحــة

نمــا نشــاهدها أیضــًا  ٕ تــزدان بهــا أســوار القصــور الخارجیــة اآلدمیــة علــى قاعــات القصــور فقــط وا
تظهــر فــي شــریط عــریض یتــوج واجهــة القصــر وتبــدو بهــا ، )٤(كتلــك التــي نشــاهدها فــي لوحــة

ومنــاظر منــاظر تصــویریة لمعــارك حربیــة وأخــرى لمبــارزة وثالثــة یظهــر بهــا ســیدات یســتحممن 
دیوان العــام باإلضــافة إلــى ظهــور تصــاویر المالئكــة وغالبــًا مــا نشــاهدها تــزین ســقف الــ ،للصــید

 .)١٦(أو كالتي توجد أسفل العرش كما في لوحة )٢٠(كما في لوحة

 بـاطرة المغـول بالهنـد أظهرت بعض الزخارف الحیوانیة التي تزین قصور : زخارف حیوانیة
وترمـــز إلـــى قـــوة  ،ضـــمن موضـــوعات تصـــویریة لرســـوم جداریـــة تـــزین قاعـــات الـــدواویین العامـــة

سـفل عـرش ألـذلك فقـد صـورت هـذه الموضـوعات  ،لعـالماإلمبراطور وشجاعته وسیطرته علـى ا
مــــن رســــم أســــدین أســــفل منصــــة اإلمبراطــــور  ،)١٨(كــــالتي نشــــاهدها فــــي لوحــــة، اإلمبراطــــور

  .شاهجهان في الدیوان العام بأجرا

  
  

                                         
كل میمـات زخرفة معماریة ممتدة وبارزة عبارة عن شریطین متوازیین ومتشابكین على مسافات منتظمة بشـ: الجفت الالعب)١(

معجـــم ، عاصـــم مـــرزوق.راجـــع، وتأخـــذ شــكل إطـــار أو إزار ومنـــه جفـــت العـــب ذو میمــة ، أو دوائــر أو مسدســـات أو مثمنـــات
دار ، القـاهرة، فلسـفته ومدارسـه - أصـوله، الفـن اإلسـالمي، أبو صالح األلفي. انظر أیضاً ، ١٣٤ص، مصطلحات الفن اإلسالمي

 .١١٥ص )بدون تاریخ(المعارف 
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  الخاتمة ونتائج البحث
في الهند من خالل تصاویر مخطوطات المدرسة عمارة القصور موضوع وبعد دراسة      

تمكن الباحث من التوصل  دراسة أثریة فنیة) م١٨٥٧- ١٥٢٦/ه١٢٦٧-٩٣٢(الهندیة المغولیة 
 - :إلى عدة نتائج كالتالي

 ستخدام ٕ وكان ذلك تبعا للوظیفة التي ، هاتأوضحت الدراسة أنماط وطرز عمارة القصور وا
  .تؤدیها هذه القصور

  ر المختلفة مما أكدت الدراسة على مدى إهتمام األباطرة المغول في الهند بإنشاء القصو
  .یؤكد على إهتمامهم بهذا النوع من العمارة

  أظهرت الدراسة طراز الدواووین الملكیة والتي انقسمت بدورها إلى دواوین عامة ودواوین
  .وذلك وفقا للوظیفة، خاصة

 العام وعمارته من خالل تصاویر المخطوطات والتي جاءت  نبینت الدراسة طراز الدیوا
والتي اتخذت تخطیطا عبارة عن مساحة ، ذا النوع من القصورهمتطابقة مع عمارة 

وبصدر هذه المساحة توجد المنصة ، مستطیلة مقسمة بالبوائك إلى عدد من المربعات
  .التي یتوسطها العرش

 تكون من قاعة أوضحت الدراسة تخطیط وعمارة الدیوان الخاص والذي في الغالب ی
والذي جاءت عمارته مطابقة لعمارة ، الثیةء تطل علیه بائكة ثمستطیلة یتقدمها فنا

  .الطفیفةمع اإلختالفات ، الدیوان الخاص في العمارة الباقیة في الهند

  أكدت الدراسة على ظهور طراز القصور السكنیة في تصاویر المخطوطات والتي تمیزت
  .تضم عددا من األفنیة والقاعات والمطابخ والغرف، بانها تأخذ شكل مجمعات كبیرة

 نت الدراسة طراز القصور الترفیهیة ووضحت أنواعها والتي إقتصرت في تصاویر بی
، المخطوطات على قصور اإلحتفاالت سواء الخاصة منها بالموسیقى او حفالت الزواج

وذلك ، واتخذت تخطیطا عبارة عن قاعة وسطى یتقدم بعضها حوض میاه بداخله نافورة
  .من خالل تصاویر المخطوطات
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 ة العناصر المعماریة واإلنشائیة للقصور وذلك من خالل تصاویر أوضحت الدراس
 -لدعائما - األعمدة -المداخل -والتي تمثلت في األسوار والواجهات، المخطوطات

  .الجواسق -المنصات -المقاعد -المقاصیر

  أظهرت الدراسة العناصر الزخرفیة المتعددة على القصور سواء من حیث تنفیذ هذه
وزخارف الفریسكو ، أو الزخارف الملبسة بالرخام الملون، نت بالحفرالزخارف سواء أكا
كما وضحت أنواعها سواء الزخارف النباتیة أو الهندسیة أو اآلدمیة ، والبالطات الخزفیة

  .وكائنات حیة مختلفة
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  -:قائمة اللوحات واألشكال

  -:أوالً اللوحات

تیمـــور  مخطـــوط ،مـــد مـــن الســـلطان محمـــد أمیـــر زادهاإلحتفـــال بـــزواج بنـــت الســـلطان مح) ١(لوحـــة
 عن  المكتبة الشرقیة خوده باخشاه) م١٥٨٠/ هـ٩٨٨( ،نامه

Beach,Early Mughal Painting, p.88 ,pl.62. 
مخطــوط أكبــر  ،م١٥٦٧میــراك مشــهدي فــي حضــرت اإلمبراطــور أكبــر فــي معاقبــة میــرزا )٢(لوحــة
 تنشر ألول مرة، وألبرت بلندن متحف فیكتوریا ،)م١٥٨٩-١٥٨٦/ه٩٩٨-٩٩٥(، نامه

ــــــن عمــــــه فــــــي  ولیمــــــة) ٣(لوحــــــة ، مخطــــــوط بــــــابر نامــــــه، م١٥٠٧أقامهــــــا اإلمبراطــــــور بــــــابر الب
 متحف فیالدلفیا تنشر ألول مرة، )م١٥٨٩/ه٩٩٨(

، )م١٥٩٠/ه٩٩٩(، مخطـــوط خمســـة نظـــامي، األمیـــرات یرســـمن لوحـــات فنیــه ألنفســـهن) ٤(لوحــة
 : عن،المكتبة البریطانیه بلندن

Brend,The Emperor Akbars Khamsa of Nizami , pl. 25. 

، مخطـــــوط خمســـــة نظـــــامي، ماریـــــا تتحـــــدث مـــــع مجموعـــــة مـــــن المـــــدعین بـــــأنهم أطبـــــاء) ٥(لوحـــــة
 : عن،المكتبة البریطانیه بلندن، )م١٥٩٠/ه٩٩٩(

Brend,The Emperor Akbars Khamsa of Nizami , pl. 38 

، )م١٥٩٠/ه٩٩٩(، مخطــــوط أكبــــر نامــــة، أكبــــر یقابــــل حشــــد مــــن الرجــــال فــــي بالطــــه) ٦(لوحــــة
 : عن ، متحف فیكتوریا وألبرت بلندن

Gray, The Arts of India , p.120,pl.129. 

مخطــوط خمســة لألمیــر خســـرو ، خســرو یرســل لشــیرین خــاتم الــزواج فـــي احتفــال كبیــر )٧(لوحــة 
  :عن ، متحف ویلترز للفنون بواشنطن، )م١٥٩٠/ه٩٩٩(، دهلوي

Jeremiah,The Art of the Book in India ,p.91, pl.66.              

، )م١٥٩٠/ه٩٩٩(، ةمخطـــوط أكبـــر نامـــ، م١٥٧٠اإلحتفـــال بمولـــد األمیـــر مـــراد فـــي ) ٨(لوحـــة 
:وألبرت بلندن عن  .Strong,Painting for the Mughal, pl.34متحف فیكتوریا     

المكتبـة )م١٥٩٢-١٥٩٠/ه١٠٠١-٩٩٩(، مخطـوط بـابر نامـة، بـابر یتحـدث مـع جدتـه) ٩(لوحـة
 :عن،البریطانیة بلندن

Schmitz,Islamic and Indian  Manuscripts,pl.35 



١٦ 

 

-١٥٩٠/ه١٠٠٤-٩٩٩(،مخطـــــــــــــوط أخالقـــــــــــــي ناصـــــــــــــري ، ةحفلـــــــــــــه موســـــــــــــیقی) ١٠(لوحـــــــــــــة 
  :  عن،مجموعة األمیر صدر الدین أغاخان،)م١٥٩٥

 Canby,Princes,Poets and Paladins, p.125,pl.92.                                          

-١٥٩٥/ ه ١٠٠٩-١٠٠٤( ،مخطــوط أكبــر نامــه، اإلحتفــال بــزواج همــایون وحمیــده) ١١(لوحــة
  :مجموعة سینثیابولسكي، )م١٦٠٠

Crill,Arts of Mughal,p.44,pl.2.   

مجموعـــــة ،)م١٥٩٦/ه١٠٠٥(،مخطـــــوط جنكیـــــز نامـــــه،محاكمـــــة فـــــي بـــــالط أبقاخـــــان) ١٢(لوحـــــة
 :عن ،خاصة

Goswamy(B.N)Wondersofagolden age.p.103..pl.60 
ــــــاء القصــــــر) ١٣(لوحــــــة  ــــــاریخ البرامكــــــة، یحــــــي وجعفــــــر البرمكــــــي فــــــي فن -١٠٠٧(،مخطــــــوط ت
ــــــــــــــــــــدین أغاخــــــــــــــــــــان، )م١٦٠٣-١٥٩٨/ه١٠١٢ ــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــدر ال  عــــــــــــــــــــن مجموعــــــــــــــــــــة األمی

Canby,Princes,PoetsandPaladins,,p.120,pl.88                                        

ـــــت) ١٤(لوحـــــة ـــــرم خـــــان یل ـــــربی ـــــر نامـــــه،مس العفـــــو مـــــن اإلمبراطـــــور أكب -١٠٠٥(، مخطـــــوط أكب
 تنشر ألول مرة ، مجموعة فریر جالیري بواشنطن، )م١٦٠٠-١٥٩٦/ه١٠٠٩

متحـــــف ، )م١٦٢٠/ه١٠٣٠( ،صـــــورة فردیـــــة، اإلســـــتماع للغنـــــاء فـــــي مقصــــورة العیـــــد) ١٥(لوحــــة
 :عن،كلیفالند للفنون

Leach,Indian Miniature Painting and Drawings,pl.22.    

ــــــــــــر خــــــــــــورام) ١٦(لوحــــــــــــة مخطــــــــــــوط بادشــــــــــــاه ، م١٦١٦أجمیــــــــــــر  -جهــــــــــــانجیر یســــــــــــتقبل األمی
 :المكتبة الملكیة بقلعة وندسور عن، )م١٦٣٥/ه١٠٤٥(،نامة

Beach&Koch,King of the World,pl.37. 

المكتبــه ، )م١٦٣٥/ه١٠٤٥(،مخطــوط بادشــاه نامــة ،شــاهجهان یجتمــع بأبنائــه األربعــه) ١٧(لوحــة
 :دسور عنالملكیه بقلعة ون

Welch&Others,The Emperors Album,pl.17. 

، م١٦٢٨شاهجهان یسـتقبل ابنـه بعـد عودتـه مـن أصـفهان فـي الـدیوان العـام بـأجرا فـي ) ١٨(لوحة 
 :المكتبه الملكیه بقلعة وندسور عن، )م١٦٣٥/ه١٠٤٥(،مخطوط بادشاه نامة

Koch,Mughal Art and Imperal Ideology,p.140. 



١٧ 

 

 – ٤٦اإلمبراطــور شــاهجهان علــى عــرش الطــاووس فــي مناســبة عیــد مــیالده جلــوس ) ١٩(لوحــة 
 :الملكیة بقلعة وندسور عن ةالمكتب، )م١٦٣٩/ه١٠٤٩(،م مخطوط بادشاه نامة١٦٣٨ینایر 

Skelton,Facts of Indian.p.145,pl.7 
ـــــــر أورانجزیـــــــب إلـــــــى محكمـــــــة الهـــــــور) ٢٠(لوحـــــــة  مخطـــــــوط بادشـــــــاه ، م١٦٤٠ -وصـــــــول األمی

 :المكتبه الملكیه بقلعة وندسور عن، )م١٦٤٥/ه١٠٥٥(،نامة
Beach&Koch,King of the World,pl.44. 

فـــي القلعـــه الحمـــراء ویشـــاهد عـــرض ألفیـــال ) الجاروكـــة(شـــاهجهان یطـــل مـــن الشـــرفة ) ٢١(لوحـــة
 :عن، المكتبة الملكیة بقلعة وندسور، )م١٦٥٠/ه١٠٦٠(،مخطوط بادشاه نامة، الحرب

Pal&Others,RomanceoftheTajMahal,p.47,pl.35                                              
المكتبـة الملكیـة ، ) م١٧/ ه١١(منتصـف القـرن( ،مخطوط بادشاه نامة ، مشهد لموكب) ٢٢(لوحة

   :عن، بقلعة وندسور
Beach(M.C) The Grand Mogul,p.83,pl.26 

 )م١٧/ه١١(لثاني من القرن النصف ا، ألبوم شاهجهان، بالط اإلمبراطور شاهجهان) ٢٣(لوحة 

  تنشر ألول مره

شاهجهان یستقبل األمیر أورانجزیب وابنـه األمیـر محمـد فـي الـدیوان الخـاص فـي القلعـه ) ٢٤(لوحة
المكتبـة  ،)م١٦٦٠-١٦٥٠/ه١٠٧١-١٠٦٠( ،مخطـوط بادشـاه نامـة، م١٦٥١الحمراء في ینـایر 

 :عن، الملكیة بقلعة وندسور
Al-Hasani, The Stpertersburg Muraqqa,pl.129. 

ورقـة منفـردة مـن ، األمیـرات ووصـیفاتهن فـي إحتفـال داخـل شـرفة القصـر فـي لیلـة مقمـرة) ٢٥(لوحة
    :عن،)م١٧٦٠/ه١١٧٤( ،ألبوم غیر معروف

Goswamy(B.N)Domanis of.p.161,pl.64.    
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  -:األشكال:ثانیاً 
  .عمل الباحث)  ١(عن لوحه، نموذج للقصور متعددة األفنیة) ١(شكل
 .عمل الباحث)  ٤(عن لوحة، نموذج للقصور متعددة األفنیة) ٢(شكل

 .عمل الباحث) ٥(عن لوحة السكنیةنموذج للقصور ) ٣(شكل

 .عمل الباحث) ١٢(عن لوحة، السداسي الشكل للجوسقنموذج ) ٤(شكل

 .عمل الباحث) ٢٢(عن لوحة،سیة إلحدى القصورنموذج للواجهة الرئی) ٥(شكل

 عمل الباحث) ٢١(عن لوحة،في القلعة الحمراء لمقصورة اإلمبراطور شاهجهاننموذج ) ٦(شكل

 .عمل الباحث) ١٦(عن لوحة،الدیوان العام فياإلمبراطور جهانجیر نموذج لمنصة ) ٧(شكل

ـــدیوان ) ٨(شـــكل عـــن ،مبراطـــور شـــاهجهان فـــي القلعـــة الحمـــراء فـــي عصـــر اإل الخـــاصنمـــوذج لل
 .عمل الباحث) ٢٤(لوحه

ـــنمـــوذج ل) ٩(شـــكل عـــن ،اإلمبراطور شـــاهجهان ویتوســـطه المنصـــة بـــأجرا فـــي عصـــر  العـــام دیوانل
 .عمل الباحث) ١٧(ةلوح

 .عمل الباحث) ١٥(ةعن لوح ،نموذج للقصور الترفیهیة) ١٠(شكل
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم - 

  : رالمصاد: أوًال 

  ) م  ١٠٤٨/ ه ٤٤٠المتوفي، أبو الریحان محمد( البیروني  -١

مكتبة " تاریخ الهند " تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة المعروف بـ          
  .م ١٩٩٠األنجلو  المصریة ، 

  : المراجع العربیة: ثانیاً 

والحمامات األثریة اإلسالمیة  تاریخ وعمارة الدور والقصور واإلستراحات، محمد أحمد رجب -٢
 .م٢٠٠٦،الدار المصریة اللبنانیة، )٣(سلسلة اآلثار في شرق العالم اإلسالمي، في الهند

الدار  ،قالع وحصون وأسوار وبوابات المدن اإلسالمیة األثریة في الهند، .............. -٣
 .م٢٠٠٩،المصریة اللبنانیة

،                     مكتبة اآلداب  ،شبه القارة الهندیة وحضارتهم  تاریخ المسلمین في ، أحمد محمود الساداتي -٤
  .م١٩٥٩ ،جزآن  ،القاهرة 

اإلسالم والتیارات الحضاریة في شبه القارة الهندیة ، الدار العربیة للكتاب ،  إسماعیل العربي ، -٥
  . م١٩٨٥

، مة للكتاب الهیئة المصریة العا ،التصویر اإلسالمي المغولي في الهند  ،ثروت عكاشة -٦
  .م ١٩٩٥

الحركات اإلسالمیة ومراكز الثقافة في الشرق اإلسالمي الحدیث، الجزء  جمال الدین الشیال ، -٧
  .م١٩٥٧األول ، الهند والجزیرة العربیة ، جامعة الدول العربیة، معهد الدراسات العربیة العالیة 

 .م١٩٧٩، قاهرةال، دارالنهضة العربیة، مدخل إلى اآلثار اإلسالمیة، حسن الباشا -٨

م ١٥ - ه ٩مدارس التصویر اإلسالمي في إیران وتركیا والهند ، من القرن ، ربیع حامد خلیفة -٩
  .م٢٠٠٧م ، الطبعة األولى ١٩ - ه ١٣وحتى القرن 



٢٠ 

 

دار المعــارف ، القــاهرة، فلســفته ومدارســه - أصــوله - الفــن اإلســالمي،  أبــو صــالح األلفــي - ١٠
 .)بدون تاریخ(

 . م١٩٨٠، الحدیث ، مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة األولىهند ، تاریخ ال عادل غنیم - ١١

بعـــة ، الطالهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، تـــاریخ اإلســـالم فـــى الهنـــدعبـــد المـــنعم النمـــر،  - ١٢
  .م ١٩٩٠ ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، الثالثة

، بالد الهند في العصر اإلسالمي، دار الفكر العربي، عصام الدین عبد الرؤوف الفقي - ١٣
  .م٢٠٠٢

  .، بدون تاریخ ، الهند والغرب، دار المعارف بمصر علي أدهم - ١٤

، الجوانــب اإلنســانیة واألدبیــة لــدى بابرشــاه مــن خــالل كتابــه بابرنامــة،  ماجــدة صــالح مخلــوف - ١٥
  .م ٢٠٠٠دار الصحیفة، القاهرة 

رة، جزآن الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة، القاه مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط  - ١٦
   .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠

مجلــة المـــؤرخ            ،العمــارة الهندیـــة مــن خــالل التصـــاویر اإلســالمیة، محمــود إبــراهیم حســـین -١٧
اإلبهــار ،جامعــة القاهرة ،كلیــة اآلداب –قســم التــاریخ ، م١٩٨٩یولیــو ،العــدد الرابــع ،المصــري

  .م١٩٨٩،في العمارة والفنون اإلسالمیة

  . بدون تاریخ ،دار الثقافة العربیة ،راسة التصویر اإلسالميالمدخل في د ،................. - ١٨

، التصویر اإلسالمي فـي الهنـد ، الصـور الشخصـیة فـي المدرسـة  منى سید علي البحیري - ١٩
 .م٢٠٠٥،المغولیة الهندیة ، مكتبة زهراء الشرق

تســــلیات الــــبالط وحیــــاة الشــــعوب فــــي ، التصـــویر اإلســــالمي فــــي الهنــــد، ................. - ٢٠
 .م٢٠٠٥،مكتبة زهراء الشرق، ویر المغولي الهنديالتص

، دار الكتـــب اإلســـالمیة، الطبعـــة األولـــى، قـــاموس الفارســـیة ،عبـــد النعـــیم محمـــد حســـنین - ٢١
  .م١٩٨٢،القاهرة
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  :الرسائل العلمیة: ثالثاً 
، تصاویر المرأة في المدرسة المغولیة الهندیة ، رسالة ماجستیر، كلیة  أحمد السید الشوكي - ٢٢

 .م ٢٠٠٥عة عین شمس اآلداب جام

رسـالة ماجسـتیر غیــر ، البالطـات الخزفیـة فـي عمـائر القــاهرة العثمانیـة ،ربیـع حامـد خلیفــة -٢٣
  .م١٩٧٧،جامعة القاهرة -كلیة اآلثار، منشورة

  :الدوریات :رابعاً 

،  ٣١٠، عاصــمة أكبــر المهجــورة فــاتح بورســكري ، مجلــة صــوت الشــرق عــدد  ثیرمــوتي -٢٤
  .م١٩٨٧

  :رجمةالمراجع المت: خامساً 
عادل زعیتر،  الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، ترجمةالهندحضارة  ،لوبون غوستاف - ٢٥

  .م٢٠٠٠القاهرة، 
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