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 ملخص البحث:
كان للروافع المعمارية فى العمائر اإلسالمية فى دلهى خالل فترة الدراسة أهمية 
معمارية كبيرة؛ فمتانة البناء مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بسالمة وقوة األساس؛ ألنه المنوط بتلقى 

لمنطلق قمت بمعالجة هذه األهمية المعمارية خالل األحمال والثقل الواقع عليه، ومن هذا ا
 صفحات البحث.

الروافع كان للبيئة الهندية بوجه عام وبيئة مدينة دلهى بوجه خاص تأثير كبير على و 
اإلسالمية فى مدينة دلهى  منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية عصر  فى العمائر

فى تلك المدينة، سواء م ( 1666 - 1192هـ /  1076 -589اإلمبراطور شاه جهان )
كانت العمارة الدينية ممثلة فى مساجد هذه المدينة والعمارة الجنائزية التى تشتمل على 
األضرحة، والعمارة المدنية من خالل العمائر السكنية والقصور، وأخيرًا العمارة الحربية التى 

لبحث الضوء على نقطتين ، ويسلط هذا اتشتمل على القالع وبوابات مدينة شاه جهان أباد
 هامتين وهما: 

                                                 
 .2021يناير  ( 58) عدد المؤرخ المصرىمجلة ")*(
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اإلسالمية فى  فى العمائر( األهمية المعمارية  للروافع وأثر البيئة والمناخ على الروافع 1)
مدينة دلهى  منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية عصر اإلمبراطور شاه جهان 

 .م ( 1666 - 1192هـ /  1076 -589)
اإلسالمية فى مدينة  فى العمائرلبيئة المحلية( على الروافع ( تأثير الموروث الحضارى )ا2)

 -589دلهى  منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية عصر اإلمبراطور شاه جهان )
 .م ( 1666 - 1192هـ /  1076

وآمل أن تكون إضافة علمية جديدة فى مجال العمارة اإلسالمية عامة والروافع فى 
د قمت فى ذلك بشرح لهاتين النقطتين شرحآ تفصيليآوالتوثيق العمائر اإلسالمية خاصة، وق

 باللوحات واألشكال لهذا الشرح. 
 دلهي، األساسات الحاملة، الدعامة، العمود، العقد، الكابولى. الكلمات الدالة:

Abstract: 

The architectural cranes in the Islamic buildings in Delhi during 
the study period had great architectural importance, as the durability 
of the building is closely related to the safety and strength of the 
foundation because it is entrusted with receiving the loads and the 
weight placed on it, and from this standpoint I addressed this 

architectural importance during the research pages. 
The Indian environment in general and the environment of Delhi 

in particular had a great influence on the cranes in the Islamic 
buildings in Delhi from the beginning of the Mamluk era until the end 
of the era of Emperor Shah Jahan (589-1076 AH / 1192-1666 AD) in 
that city, whether the religious architecture was represented in The 
mosques of this city and the funerary architecture that includes the 
shrines, the civil architecture through the residential buildings and 
palaces, and finally the war architecture that includes the castles and 
gates of the city of Shah Jahanabad, this research sheds light on two 

important points: 
(1)The architectural importance of the cranes and the effect of 

the environment and climate on the cranes in the Islamic buildings in 
Delhi from the beginning of the Mamluk era until the end of the era of 

Emperor Shah Jahan (589-1076 AH / 1192-1666 AD). 
(2) The effect of the local environment (the cultural heritage) on 

the cranes in the Islamic buildings in the city of Delhi from the 
beginning of the Mamluk era until the end of the era of Emperor Shah 
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Jahan (589-1076 AH / 1192-1666 AD). 

I hope that there will be a new scientific addition in the field of 
Islamic architecture in general and cranes in Islamic buildings in 
particular, and I have explained in this to two points a detailed 
explanation and documentation with paintings and figures for this 

explanation. 
 

 المقدمة:
لم تحظ روافع العمارة ومصطلحاتها حتى اليوم بالدراسة والتحليل 

ناسب مع أهميتها العلمية وضرورتها العملية فى هذا المجال، والتأصيل الذى يت
ومن المعروف أن هذا الحقل من الدراسات األثرية يشتمل على مئات 
المصطلحات الداخلة فى شرح هذه العمارة وتلك الفنون، ويكفى أن نشير فى 
هذا الصدد إلى أن الدعائم تتفرع منها الدعائم على هيئة مثلثة )متعامدة ( 

ائم على هيئة مربعة ودعائم على هيئة مربعة، وأن العمود تتفرع منه تسعة ودع
األيونى والدورى والرابط والكورنثى والمثمن والمربع  ؛مصطلحات فرعية هي

 افرعيً  اوالمرصص والدائرى والمندمج، وأن العقد يتفرع منه عشرون مصطلحً 
والرهبانى والزجاجى  األصم والبصلى والثالثى والحدوى والدائرى والرباعى :هي

والعاتق والمخموس والمدبب والمزدوج والمنبطح والمصلب والمفصص والمقالى 
والمقرنص والمنفرج والمنكسر والموتور، وأن الكوابيل تمثل أحد العناصر 
المعمارية التى ظهرت بشكل فعال فى العمائر اإلسالمية المختلفة سواء كانت 

أن هناك مصطلحات توازى مصطلح الكابولى كما  ،دينية أو مدنية أو غير ذلك
من الناحية اللغوية والمعمارية والتى وردت ضمن الوثائق المعمارية التابعة لكل 

لظهور ذلك العنصر  فترة من الفترات التاريخية كما تتناول الدراسة تأصياًل 
ويتتبع ظهوره حتى الوقوف على ، المعمارى فى العمائر السابقة على اإلسالم

 الفترة الخاصة بموضوع البحث. أعتاب
نها إحيث  ؛وتعد دراسة الروافع المعمارية على جانب كبير من األهمية

ساعدت فى تطور العمارةالعمارة اإلسالمية بوجه عام والعمارة الهندية بوجه 
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بها يميزها عن روافع  اخاص   اوطابعً  خاص واتخذت روافع العمارة الهندية شكاًل 
 .هذا البحث وهذا ما سوف نتناوله فى  ،قطار األخرىعمارة أى قطر من األ

: األهمية المعمارية وأثر البيئة والمناخ على الروافع  اإلسالمية  فى العمائرأوًلا
فى مدينة دلهى  منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية عصر اإلمبراطور 

 :م ( 1666 - 1192هـ /  1076 -589شاه جهان )
 افع فى العمائر اإلسالمية فى دلهى: األهمية المعمارية للرو 

تمثلت األهمية المعمارية للروافع فى العمائر اإلسالمية فى مدينة دلهى 
التاريخية؛ ألنها هى األساس فى متانة باقى العمارة، فنجد القرآن الكريم قد 

 فقال اهلل وجهأشار إلى أهمية األسس القوية الصحيحة للبناء الذى يراد به 
 بنيانه أسس من خيرأمه ورضوان اهلل تقوى من على بنيانه أسس أفمن: "تعالي
 على أسس لمسجد، وقوله تعالى: "(1)"فى نارجهنم به هاٍرفانهار شفاجرف على

" فمتانة البناء مرتبطة ارتباًطا وثيًقا (2)فيه تقوم أن حق يومأ أول التقوى من
 اقع عليه.بسالمة وقوة األساس ألنه المنوط بتلقى األحمال والثقل الو 

 مناخ دلهى: 
يسود دلهى مناخ حار ورطوبة عالية تصاحبها أمطار غزيرة مما جعل 
المعمار الهندى يعمد إلى بناء العمائر سواء كانت العمائر الدينية أم العمائر 

. وهذا يفسر لماذا قام (3)المدنية أم العمائرالحربية لتتناسب مع بيئته مدينة دلهي
وهو ماي سمى )باألساسات  عمائره على منصة مرتفعةنشاء إالمعمار الهندى ب

مرتفعة عن مستوى األرض الطبيعية،  مما العمائر حتى أصبحت  الحاملة(
 .من الدرجات اإلى عمل سلم صاعد يحتوى عددً  هدفع

 األساسات الحاملة: 
سواء كانت هذه القاعدة  قاعدة مرتفعة عن األرض الطبيعيةعبارة عن 

لحجر الرملى األحمر واألصفر والملون، أو الحجر من الحجر بأنواعه )ا
الجيرى أو حجر الكوارتز( أو الرخام ويتقدمها عدد من درجات السلم، وكانت 
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تتضمن ناحية معمارية هامة يترتب عليها باقى عمارة المنشأة، كما تعالج أيًضا 
 العامل البيئى لمدينة دلهى من ناحية أخرى.

على العمارة اإلسالمية لطبيعية والمعمارية ايتضح تأثير البيئة الهندية و 
خاصة فى بناء تلك العمائر على قاعدة مرتفعة عن األرض ى، فى دله
 )األساسات الحاملة ( وذلك لألسباب اآلتية:  الطبيعية
العمارة  أو  أو القصر لحماية المسجد أو الضريح ( السبب البيئى:1)

لمناخ مدينة دلهى بوجه خاص؛ نظًرا الحربية من مياه األمطار والفيضانات 
 . (4)يسود دلهى مناخ حار ورطوبة عالية تصاحبها أمطار غزيرةحيث 

وفى إطار تأثير البيئة والمناخ واهتمام المعمارى بتقوية األساسات الحاملة 
بالعمائر اإلسالمية بمدينة دلهى خالل فترة الدراسة، نجد المعمارى شرع فى 

ف أنواعها سواء الحجر الرملى )األحمر، استخدام مادة الحجر على اختال
واألصفر( أو الحجر الجيرى، والرخام أيًضا، بعدما يشرع فى الحفر لعمق يصل 
إلى مستوى التربة الصلبة، وهى الخاصية التى تتحكم فى عمق األساسات من 
عدمه، ولضمان المتانة نجد المعمارى يكثر من سمك هذه األساسات وذلك 

 .(5)ار والسيول األمر الذى فرضه العامل البيئيلتتحمل مياه األمط
وتعد األساسات الحاملة من أهم العناصر ( السبب المعمارى: 2)

اإلنشائية فى العمارة اإلسالمية حيث أنها أولى عمليات البدء فى البناء، وفى 
ذات السياق نجد القرآن الكريم قد أشار إلى أهمية األسس القوية الصحيحة 

 َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اللَّهِ " تعالي فقال اهلل وجهراد به للبناء الذى ي

 َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأم مَّْن َأسََّس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنَّمَ 
ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأن تَُقوَم لََّمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى مِ  لم، وقوله تعالى: " (6)" ْن َأوَّ

" فمتانة البناء مرتبطة ارتباطآ وثيقآ بسالمة وقوة األساس ألنه المنوط  (7)ِفيهِ 
بتلقى األحمال والثقل الواقع عليه من الحوائط واألسقف التى تفرغ حملها وثقلها 

بقات إليه، فيعمل األساس على توزيع وتفريغ هذه األحمال بشكل متوازن إلى ط
التربة دوان أن يترتب عليها إنهيار أو شروخ وفسح للجدران والحوائط 

 .(8)الحاملة
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منها على سبيل وظهر هذا التأثير على روافع المساجد بمدينة دلهى 
هـ /  710البوابة )األساسات الحاملة بمدرسة عالء الدين الخلجى المثال 
عن األرض بحوالى  م( محمولة على قاعدة حجرية )أساس حامل( ترتفع1311

م حيث أنها على نفس إرتفاع ضريح إمام زمين وهو ما يعرف بنظام 6
األساسات الحاملة وذلك لتوزيع األحمال وباقى الروافع تفاديآ لحدوث إنهيار 
وهبوط لجدران عمارة البوابة وزخرفت القاعدة الحجرية بزخارف قوامها زخارف 

لبتالت وأشكال مزهريات متماسة ينبثق نباتية عبارة عن وريدات نباتية رباعية ا
منها أزهار وأوراق نباتية  وفروع نباتية تحتوى كل هذه الزخارف النباتية، 
تحصر فيما بينها زخارف هندسية متداخلة عبارة عن أشكال هندسية متعددة 

األساسات (، 1( لوحة )1األضالع تحصر بداخلها شكل دوائر صغيرة شكل )
حيث أن المسجد محمول على قاعدة حجرية من باد بمسجد باراجومالحاملة 

هـ /  900( )2أمتار تقريًبا لوحة ) 3الحجر الرملى الملون يبلغ ارتفاعها حوالى 
م(  1947هـ /  945م(، األساسات الحاملة بمسجد عيسى خان ) 1494

المسجد مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى الملون ترتفع عن األرض 
ريًبا حيث يصعد إلى المسجد بـست درجات سلم كان الغرض م تق 1بحوالى 

منها توزيع األحمال وتوزيع باقى الروافع المعمارية حتى ال يحدث إنهيار 
نهيار ألساسات المسجد لوحة ) األساسات الحاملة ، (2( شكل )3للجدران وا 

م ( المسجد مقام على قاعدة حجرية  1566هـ /  947بمسجد أفسارواال )
 (.3(، شكل )4اعها حوالى متر لوحة )يصل ارتف

باألساسات الحاملة  أما باألضرحة فقد ظهر منها على سبيل المثال
م( الضريح حيث أن الضريح مقام على قاعدة 1234هـ/ 632بضريح ألتمش )

(، 5م لوحة )1حجرية ضخمة من الحجر الرملى الملون يصل ارتفاعها حوالى 
حمد شاه حيث أن الضريح مقام على (، األساسات الحاملة بضريح م4شكل )

قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر يصل ارتفاعها حوالى مترين تقريًبا 
م(  1434هـ /  900(، األساسات الحاملة بضريح بارا جومباد )6لوحة )
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( شكل 7م تقريًبا لوحة ) 3الضريح مقام على قاعدة حجرية يصل ارتفاعها إلى 
ريح إسكندر لودى الضريح مقام على قاعدة حجرية (، األساسات الحاملة بض5)

(، 8من الحجر الرملى الملون يصل ارتفاعها حوالى متر تقريًبا لوحة )
م ( حيث أن  1548هـ /  954األساسات الحاملة بضريح عيسى خان)

مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر يبلغ ارتفاعها  الضريح
، األساسات الحاملة بضريح همايون شاه حيث أن (9م تقريًبا لوحة ) 1حوالى 

الضريح مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر يصل ارتفاعها 
حوالى متر تقريًبا، وأيًضا حجرة الضريح محمولة على منصة مربعة يبلغ 

(، األساسات الحاملة بضريح أفسارواال 10أمتار لوحة ) 8ارتفاعها حوالى 
حيث أن الضريح مقام على قاعدة حجرية يصل  م (1566هـ /  974)

(، األساسات الحاملة بضريح 11ارتفاعها حوالى متر وذلك لوحة )
(، األساسات الحاملة بضريح محمد 12م( لوحة )1591-1590هـ/999)بابر

( حيث إن الضريح مقام على قاعدة حجرية يصل 17قلى خان )القرن الـ 
 (.13لوحة ) 1.3ارتفاعها حوالى 

باألساسات الحاملة بقصر  بالقصور ظهر منها على سبيل المثال:أما 
م(  القصر مقام على قاعدة رخامية من الرخام 1648- 1639خاص محل )

م تقريًبا ومزخرفة بزخارف نباتية تجمع بين 1األبيض يبلغ ارتفاعها حوالى 
 لوحة( 6أشكال المراوح النخيلية والوريدات وزهرة اللوتس والمزهريات شكل )

م ( حيث  1648 - 1639، األساسات الحاملة بقصر رائج محل)(14)
أنالقصر مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر مرتفعة عن أرضية 

(، األساسات الحاملة بقصر الديوان العام 15مترلوحة )1الحديقة بحوالى 
م ( حيث أن القصر مقام على قاعدة حجرية من الحجر  1648 - 1639)

مر الرملى يبلغ ارتفاعها حوالى متر تقريًبا حيث أنها ترتفع عن أرضية األح
(، األساسات الحاملة بقصر الديوان الخاص 16الفناء بهذا االرتفاع لوحة )

م ( مقام على قاعدة رخامية من الرخام األبيض يبلغ  1648- 1639)
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ة بقصر (، واألساسات الحامل7( شكل )17ارتفاعها حوالى متر تقريًبا لوحة )
م(  القصر مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى  1648-1639ساوان )

(، األساسات الحاملة بقصر 18سم لوحة ) 120األحمر يبلغ ارتفاعها حوالى 
بهادون مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر يبلغ ارتفاعها حوالى 

- 1639) مبراطوري(، واألساسات الحاملة بالحمام اإل19سم لوحة ) 120
مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر يبلغ ارتفاعها  م(1648
 (.8( شكل )20متر لوحة ) 1حوالى 
باألساسات الحاملة  اما بالقالع، فقد ظهر منها على سبيل المثال: 

م( بقلعة بورانا  يرتفع أرضية السور الغربى عن 952 -947ببوابة بارا دروازه )
(، واألساسات الحاملة ببيت األسود )شير 21م تقريًبا لوحة ) 1الى األرض بحو 
م ( البيت قائم على قاعدة حجرية مثمنة من الحجر  952 - 947مندل ( )

م تقريًبا حيث  1الرملى األصفر والحجر الرملى األحمر يصل ارتفاعها حوالى 
 (.22درجات سلم لوحة ) 6يتم الصعود إلى البيت بـ 

 فى العمائرالبيئة المحلية )الموروث الحضاري( على الروافع  ثانياا: تأثير
اإلسالمية فى مدينة دلهى  منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية عصر 

 :م( 1666 - 1192هـ/ 1076 -589اإلمبراطور شاه جهان )
 ( األساسات الحاملة: 1)

فى  اإلسالمية فى العمائرامتداد التأثير المحلى )األساسات الحاملة( 
مدينة دلهى  منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية عصر اإلمبراطور شاه 

 :م( 1666 - 1192هـ /  1076 -589جهان )
كما وجدنا أن األساسات الحاملة تأثير محلى موجود منذ قديم األزل فى 

ويتضح ذلك على سبيل المثال وليس الحصر فى المعابد الهندوسية، كما الهند 
)مؤرخ بالقرن الخامس الميالدى ( معبد   Brick templeفى معبد بريك

وهى مجموعة معابد  Pancharathas، ومعبد بانشا راثVishnu templeفيشنو
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فى الهند وبنى فى عهد ناراسيم هافارمان  Mahabalipuramتقع فى ماهباليبورام 
Narasimhavarman I ومعبد بريهاديسفارا ، (9)م(668-630هـ / 47-8) عام

 Brihadisvara (temple gangaikonda Cholapuram) وندا كوالبورامجانجيك
)يؤرخ Teli-kamandir ، معبد تيليكا (10)م (1044 -1012هـ /  402-435)

بين أوائل القرن الثامن وبداية القرن التاسع الميالدى ( يتقدم المدخل سلم هرمى 
معبد شبفا فى و )القرن التاسع الميالدى (، Jain temple الشكل، معبد جاين 

يرجع معبد الشمس كونارك و كشمير )يؤرخ بمنتصف القرن العاشر الميالدى (، 
ميل( شمال  22كم ) 35على بعد  كوناركفى لث عشر القرن الثاتاريخه إلى 

 . (11(الهند، أوديشاعلى ساحل  بوريشرق 
ير خالل فترة موضوع الدراسة على الروافع وجدنا أيًضا أنه امتد هذا التأث

اإلسالمية فى مدينة دلهى  منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية  فى العمائر
 : م ( 1666 - 1192هـ /  1076 -589عصر اإلمبراطور شاه جهان )

منها على سبيل  ،وظهر هذا التأثير على روافع المساجد بمدينة دلهى
هـ / 710البوابة )مدرسة عالء الدين الخلجى األساسات الحاملة بالمثال 
( محمولة على قاعدة حجرية )أساس حامل ( ترتفع عن األرض م1311
م حيث أنها على نفس إرتفاع ضريح إمام زمين وهو ما يعرف بنظام  6بحوالى 

األساسات الحاملة وذلك لتوزيع األحمال وباقى الروافع تفاديآ لحدوث إنهيار 
البوابة وزخرفت القاعدة الحجرية بزخارف قوامها زخارف  وهبوط لجدران عمارة

نباتية عبارة عن وريدات نباتية رباعية البتالت وأشكال مزهريات متماسة ينبثق 
منها أزهار وأوراق نباتية وفروع نباتية تحتوى كل هذة الزخارف النباتية ، 

تعددة تحصر فيما بينها  زخارف هندسية متداخلة عبارة عن أشكال هندسية م
األساسات و (، 1( لوحة )1األضالع تحصر بداخلها شكل دوائر صغيرة شكل )

حيث أن المسجد محمول على قاعدة حجرية من بمسجد باراجومباد الحاملة 
هـ /  900( )2متر تقريًبا لوحة ) 3الحجر الرملى الملون يبلغ ارتفاعها حوالى 

م(  1947/  هـ 945م(، األساسات الحاملة بمسجد عيسى خان ) 1494

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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المسجد مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى الملون ترتفع عن األرض 
درجات سلم كان الغرض منها  6متقريًبا حيث يصعد إلى المسجد بـ  1بحوالى 

توزيع األحمال وتوزيع باقى الروافع المعمارية حتى ال يحدث انهيار للجدران 
مسجد األساسات الحاملة ب ،(2( شكل )3وانهيار ألساسات المسجد لوحة )

( المسجد مقام على قاعدة حجرية يصل ارتفاعها م1566هـ / 947أفسارواال )
 (.3(، شكل )4حوالى متر لوحة )

ساسات الحاملة بضريح باألأما باألضرحة ظهر منها على سبيل المثال 
( الضريح حيث أن الضريح مقام على قاعدة حجرية م1234هـ/ 632ألتمش )

(، شكل 5م لوحة )1جر الرملى الملون يصل ارتفاعها حوالى ضخمة من الح
(، األساسات الحاملة بضريح محمد شاه حيث أن الضريح مقام على قاعدة 4)

حجرية من الحجر الرملى األحمر يصل ارتفاعها حوالى مترين تقريًبا لوحة 
م( الضريح 1434هـ /  900(، األساسات الحاملة بضريح بارا جومباد )6)

(، 5( شكل )7م تقريًبا لوحة ) 3لى قاعدة حجرية يصل ارتفاعها إلى مقام ع
األساسات الحاملة بضريح إسكندر لودى الضريح مقام على قاعدة حجرية من 

(، األساسات 8الحجر الرملى الملون يصل ارتفاعها حوالى متر تقريًبا لوحة)
ى مقام عل م( حيث إن الضريح1548هـ/ 954الحاملة بضريح عيسى خان )

م تقريًبا لوحة  1قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر يبلغ ارتفاعها حوالى 
(، األساسات الحاملة بضريح همايون شاه حيث أن الضريح مقام على قاعدة 9)

حجرية من الحجر الرملى األحمر يصل ارتفاعها حوالى متر تقريًبا، وأيًضا 
أمتار لوحة  8ا حوالى حجرة الضريح محمولة على منصة مربعة يبلغ ارتفاعه

( حيث أن م1566هـ/ 974ات الحاملة بضريح أفسارواال )(، األساس10)
(، 11الضريح مقام على قاعدة حجرية يصل ارتفاعها حوالى متر وذلك لوحة )

(، 12م( لوحة )1591-1590هـ/ 999) األساسات الحاملة بضريح بابر
( حيث إن الضريح 17خان ) القرن الـ األساسات الحاملة بضريح محمد قلى 

 (.13لوحة ) 1.3مقام على قاعدة حجرية يصل ارتفاعها حوالى 
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باألساسات الحاملة  أما بالقصور، فقد ظهر منها على سبيل المثال:
م(  القصر مقام على قاعدة رخامية من 1648- 1639بقصر خاص محل )

اتية تجمع م تقريًبا  ومزخرفة بزخارف نب1الرخام األبيض يبلغ ارتفاعها حوالى 
لوحة ( 6بين أشكال المراوح النخيلية والوريدات وزهرة اللوتس والمزهريات شكل )

( حيث م1648 - 1639، األساسات الحاملة بقصر رائج محل )(14)
أنالقصر مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر مرتفعة عن أرضية 

األساسات الحاملة بقصر الديوان العام  (،15متر لوحة )1الحديقة بحوالى 
( حيث إن القصر مقام على قاعدة حجرية من الحجر م1648 – 1639)

األحمر الرملى يبلغ ارتفاعها حوالى متر تقريًبا حيث أنها ترتفع عن أرضية 
(، األساسات الحاملة بقصر الديوان الخاص 16الفناء بهذا اإلرتفاع لوحة )

قاعدة رخامية من الرخام األبيض يبلغ ارتفاعها  (  مقام علىم1648- 1639)
(، األساسات الحاملة بقصر ساوان 7( شكل )17حوالى متر تقريًبا لوحة )

م(  القصر مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر 1639-1648)
(، واألساسات الحاملة بقصر بهادون 18سم لوحة ) 120يبلغ ارتفاعها حوالى 

 120حجرية من الحجر الرملى األحمر يبلغ ارتفاعها حوالى  مقام على قاعدة
م(  1648- 1639(، واألساسات الحاملة بالحمام اإلمبراطوري )19سم لوحة )

متر  1مقام على قاعدة حجرية من الحجر الرملى األحمر يبلغ ارتفاعها حوالى 
 (.8( شكل )20لوحة )
ألساسات الحاملة با اما بالقالع، فقد ظهر منها على سبيل المثال: 

م ( بقلعة بورانا  وترتفع أرضية السور الغربى 952 -947ببوابة بارا دروازه )
ت الحاملة ببيت األسود (، األساسا21م تقريًبا لوحة ) 1عن األرض بحوالى 

م (، والبيت قائم على قاعدة حجرية مثمنة من  952 - 947( ))شير مندل
م تقريًبا 1حمر يصل ارتفاعها حوالى الحجر الرملى األصفر والحجر الرملى األ

 (.22درجات سلم لوحة ) 6حيث يتم الصعود إلى البيت بـ 
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 ( الدعائم ذات التيجان الكابولية: 2)
 : وهو تأثير هندوسى منذ القدم وظهر هذا النوع من الدعائم بدعائم األضرحة

ظهرت بدعائم السور الخارجى المحيط بضريح غياث الدين تغلق 
عبارة عن دعامة من الحجر الرملى األحمر  م(1325- 1321هـ/719-723)

تتكون من قاعدة مستطيلة المسقط وبدن مستطيل المسقط وتاج على شكل 
الدعائم القائم عليها (، 23أربعة كوابيل والدعامة خالية من الزخارف لوحة )

عبارة ( م1517 - 1489هـ /  923- 893) جوسق ضريح اسكندر لودي
مسقط مستطيل من الحجارة الكلسية تتكون من قاعدة ذات  عن دعامة ذات

مسقط مستطيل يعلوها عمود ذات مسقط مستطيل خاٍل من الزخارف يعلو البدن 
هـ/ 944(، دعائم ضريح إمام زمين )24تاج ذات أربعة كوابيل لوحة )

م( ضمت واجهة الضريح الرئيسية أربع دعائم مدمجة بجدار الواجهة 1537
على كل جانب من جانبى الواجهة كل دعامة ذات مسقط  بواقع دعامتين

مستطيل يبلغ ارتفاعها حوالى مترين تقريًبا من الحجر المغطى بطبقة من 
الجص وتتكون من قاعدة مستطيلة مزخرفة بزخارف نباتية قوامها أوراق نباتية 
مقلوبة يعلوها بدن مستطيل خاٍل من الزخارف ويعلو البدن تاج مشكل على 

الثة كوابيل ومزخرف أسفل الكوابيل بزخارف نباتية قوامها أوراق نباتية هيئة ث
 (.26(، لوحة )25مقلوبة لوحة )

 ( األعمدة ذات الطراز الهندوسى البحت:3)
وهو تأثير هندوسى بحت والتأثير الهندوسى تأثير محلى من الحضرات 

لك أعمدة السابقة على اإلسالم وظهر بالمعابد الهندوسية وأكبر دليل على ذ
مسجد قوة اإلسالم جميعها مجلوبة من المعابد الهندوسية تخليًدا النتصار قطب 

 الدين أيبك لنشر اإلسالم فقام بجلب هذه األعمدة من المعابد الهندوسية.
( م1192/هـ589) مسجد قوة اإلسالمببأعمدة الظلة الشمالية  وظهر ذلك 

ع عليها بدن مضلع عليه ويتكون كل عمود من قاعدة مستطيلة المسقط يرتف
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زخارف ال تحمل أى سمة إسالمية ذات رسوم لقصص وأساطير لها صلة 
بالديانة الهندوسية نظرآ ألن جميع أعمدة هذه الظلة فنجد على بعضها رسوم 
الجدائل على شكل قلوب وزخارف السالسل المجدولة ثم يعلو البدن تاج صليبى 

مى ويبلغ إرتفاع كل عمود منهما ذات أربعة أذرع يداه ورجاله على شكل آد
(، أعمدة 29لوحة )و (، 28لوحة )و (، 8( شكل )27لوحة )م تقريًبا  2.5حوالى 

(، حيث تم جلب هذه األعمدة من المعابد 30الظلتين الجنوبية والشرقية لوحة )
الهندوسية وذلك ألن الديانة الهندوسية كانت الديانة السائدة فى الهند ومدينة 

 حتفاالً اسلطان قطب الدين أيبك بجلبها من المعابد الهندوسية دلهى وقام ال
 بإنتصاره ونشره لإلسالم فى الهند وتتسم بأنها ليس لها أى سمة إسالمية.

 ( األعمدة ذات التيجانالكابولية: 4)
فى الهند بالحضارات ظهرهذا النوع من األعمدة بالمعابد الهندوسية 

لك فى الحضارة اإلسالمية فى موضوع السابقة على اإلسالم ثم امتد بعد ذ
 الدراسة.

أعمدة الجوسق منها على سبيل المثال،  وظهر هذا التأثير بالقصور:
الذى يعلو قصر رائج محل كل عمود من الحجر الرملى األحمر كل عمود 
مكون من قاعدة مستطيلة خالية من الزخارف يعلوها بدن مضلع خاٍل من 

 .(31ة عن كابولى من أربعة مداميك لوحة )الزخارف ويتوج البدن تاج عبار 
: منها على سبيل المثال، أعمدة وظهر هذا التأثير بوابات القالع

كل عمود يتكون من قاعدة مربعة ( هـ952- 947الجواسق ببوابة بارا دروازه )
من الحجر الرملى األحمر خالية من الزخارف يعلوها بدن مستطيل المسقط 

لبدن تاج كابولى مفرد من أربعة مداميك من الحجر خاٍل من الزخارف ويتوج ا
(، أعمدة جوسق بوابة تالقى دروازه (33(، ولوحة )32الرملى األحمر لوحة )

هـ( كل عمود من الحجر الرملى األحمر ويتكون من بدن 952 - 947)
(، 34مستطيل المسقط خاٍل من الزخارف ويتوج البدن تاج كابولى الشكللوحة )

هـ( كل عمود من 952 - 947واسق بوابة همايون دروازه )وتيجان أعمدة ج
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الحجر الرملى األحمر مكون من قاعدة مستطيلة بسيطة خالية من الزخارف 
يعلوها بدن مستطيل المسقط بسيط خاٍل من الزخارف ويعلو البدن تاج كابولى 

 (.35مكون من أربعة مداميك بسيطة خالية من الزخارف لوحة )
 ة:( العقود المفصص5)

تأثير محلى موروث من الحاضرات السابقة على اإلسالم فى مدينة دلهى 
ظهر بالمعابد الهندوسية العقد المفصص على سبيل المثال وليس الحصر حيث 

 بكشمير الهند )يرجع إلى عامMartand sun temple فى معبد الشمس بمارتاند 
كجورات ب Modhera sun temple م( معبد الشمس  656- 625/ ـ ه 3-35

 .(12)م(1027-1026/ هـ417-416 (الهند يرجع إلى حوالى
وامتد هذا التأثير المحلى الموجود منذ قديم األزل فى الهند فى الحضارات 

 فى العمائرالسابقة على اإلسالم خالل فترة موضوع الدراسة على الروافع 
 اإلسالمية فى مدينة دلهى  منذ بداية العصر المملوكى وحتى نهاية عصر

 .م ( 1666 - 1192هـ /  1076 -589اإلمبراطور شاه جهان )
وظهر هذا النوع من العقود فى عمائر مدينة دلهى بالمساجد، منها 

 بعقود الظلة الشرقية بالمسجد الجامع بدلهى من الداخلعلى سبيل المثال 
عبارةعن عقد مفصص من الحجر الرملى األحمر وقوسى العقد وكوشتى العقد 

 (. 36الزخارفلوحة )خاليين من 
أما باألضرحة خالل فترة البحث: فمنها على سبيل المثال عقد محراب 

عبارة م( 1325- 1321هـ / 723-719) ضريح السلطان غياث الدين تغلق
عن عقد مفصص من الرخام األبيض قوساه خاليان من الزخارف وكوشتى 

د واجهات ضريح (، عقو 37العقد من الرخام األسود خالية من الزخارف لوحة )
م( عبارة عن عقد مفصص من الرخام األبيض 1562هـ /  790نظام الدين )

غطيت فصوص العقد بماء الذهب قوسا العقد خاليان من الزخارف وزخرفت 
كوشتا العقد بزخارف نباتية ملونة مرسومة على أرضية من الرخام األبيض 
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ثية ووريدات متعددة البتالت قوامها أوراق برعمية وفروع نباتية وأوراق نباتية ثال
 (.9( شكل)38لوحة )

أما بالقصور خالل فترة البحث: منها على سبيل المثال وليس الحصر 
( عبارة عن عقد م1648- 1639عقود بائكة الخارجية قصر خاص محل )

مفصص من الرخام األبيض بسيط خاٍل من الزخارف وصنجة العقد المفتاحية 
ة البتالت وكوشتى العقد أيًضا خالية من الزخارف عبارة عن زهرة نباتية خماسي

م ( كل  1648- 1639(، عقود قصر الديوان العام )10شكل ) (39لوحة )
عقد عبارة عن عقد مفصص من الحجر الرملى األحمر قوسا العقد خاليان من 

شكل ( 40لوحة ) الزخارف وباطن العقد وكوشتى العقد خاليين من الزخارف
م(  كل عقد عبارة عن عقد  1648- 1639وان )، عقود قصر سا(11)

مفصص من الرخام األبيض قوسا العقد مفصصة خالية من الزخارف يزين 
الصنجة المفتاحية للعقد زهرة اللوتس المتفتحة وكوشتا العقد خاليان من 
الزخارف وزينت أرجل العقد من أسفل على شكل خوذة مقلوية ذات شكل كروى 

 (.12شكل )( 41مدبب من أسفللوحة )
 الخاتمة:

من خالل دراسة التأثيرات على الروافع المعمارية خالل فترة البحث سواء 
كانت تأثيرات المناخ والعوامل البيئية على الروافع او تأثيرات البيئة المحلية 

 المعروف باسم الموروث الحضارى، يمكن الوقوف على النتائج اآلتية: 
سات الحاملة بالعمائر اإلسالمية بمدينة ( اهتمام المعمارى بتقوية األسا1)

دلهى خالل فترة الدراسة حيث شرع فى الحفر لعمق يصل إلى مستوى 
التربة الصلبة  فمتانة البناء مرتبطة ارتباطآ وثيقآ بسالمة وقوة األساس ألنه 
المنوط بتلقى األحمال والثقل الواقع عليه من الحوائط واألسقف التى تفرغ 

ه فيعمل األساس على توزيع وتفريغ هذه األحمال بشكل حملها وثقلها إلي
متوازن إلى طبقات التربة دون أن يترتب عليها إنهيار أو شروخ وفسح 
للجدران والحوائط الحاملة، وهى الخاصية التى تتحكم فى عمق األساسات 
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من عدمه وذلك لضمان المتانة، نجد المعمارى يكثر من سمك هذه 
ناء وهذا من الناحية المعمارية، وأيًضا لتتحمل األساسات لضمان قوة الب

 مياه األمطار والسيول األمر الذى فرضه العامل البيئى.
( فرضت أيًضا البيئة فى دلهى على المعمارى إستخدام مواد خام مناسبة 2)

فى بناء الروافع فى العمائر اإلسالمية بحيث تساعد على متانة البناء من 
ام البيئية المحيطة بها فوجدناه شرع فى استخدناحية وال تتأثر بالظروف 

الحجر الرملى األحمر واألصفر والملون، مادة الحجر باختالف أنواعها )
 ( والرخام.حجر الكوارتز الحجر الجيرى،

( أثرت البيئة )الموروث الحضاري( السابقة على فترة الدراسة على الروافع 3)
ل على إلمام المعمارى بأساليب البناء فى العمائر اإلسالمية تأثيًرا كبيًرا كدلي

القوية ودمجه للماضى والحاضر فى بناء العمائر اإلسالمية بأسلوب أكثر 
 مهارة ومتانة.

( وجه المعمارى الهندى اهتمامه بالروافع المعمارية بأسلوب كبير وذلك ألن 4)
ط متانة المنشأة اإلسالمية تقاس بمتانة الروافع التى تحمل األسقف والحوائ

 والقباب وغيرها.
( شيوع التأثير الهندوسى )التأثير المحلى( على كافة أنواع الروافع المعمارة 5)

وهيمنته عليها حيث وجدنا أن كل التأثيرات التى ظهرت على الروافع هى 
فى األساس تأثيرات محلية من الحضارات السابقة على مدينة دلهى 

ن بتمكين من المعمارى واستمرت فى الظهور حتى فترة الدراسة، ولك
الهندى المسلم لتتماشى مع الحضارة اإلسالمية مما يدل على مهارة 

 المعمارى الهندى.
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األساسات الحاملة )القاعدة الحجرية ( لبوابة عالء الدين الخلجى، ( 1شكل )

 .عمل الباحثة
 

 
 .األساسات الحاملة بمسجد عيسى خان، عمل الباحثة( 2شكل )

 
 ساسات الحاملة لمسجد أفسارواال، عمل الباحثة.األ( 3شكل )

 
 .( األساسات الحاملة بضريح أيلتمش )القاعدة الحجرية(، عمل الباحثة4شكل )
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 األساسات الحاملة لضريح باراجومباد، عمل الباحثة.(5شكل )

 
 .األساسات الحاملة لقصر خاص محل، عمل الباحثة( 6شكل )

 
 

 بقصر بهادون، عمل الباحثة.( األساسات الحاملة 7شكل )
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 بمسجد قوة اإلسالم، عمل الباحثة. يةمالأعمدةالظلةالش( 8شكل )
 
 

 
 نظام الدين ، عمل الباحثة. ضريحبالبائكةالخارجية( عقد 9شكل )
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خاص محل ، عمل واجهةقصر بالبائكةالخارجيةمن عقود عقد( 10شكل )

 الباحثة.

 
 الديوان العام الخارجية ، عمل الباحثة.قصر ئكة واجهة باعقدمنعقود( 11شكل )

 
 ( عقد من عقود الواجهة الخارجية بقصر بهادون ، عمل الباحثة.12شكل )
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الخلجى، تصوير الباحثة منة  عالء الدينببوابة األساسات الحاملة ( 1لوحة )

 اهلل حسين.

 
/ أحمد رجب  ( األساسات الحاملة بمسجد باراجومباد، تصوير أ.د2لوحة )

 محمد على.
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األساسات الحاملة بمسجد عيسى خان، تصوير ( 3لوحة )

 .الباحثة منة اهلل حسين

 

 األساسات الحاملة بمسجد أفسارواال، تصوير الباحثة منة اهلل حسين.( 4لوحة )

 
 األساسات الحاملة لضريح ألتمش، تصوير الباحثة منة اهلل حسين.( 5لوحة )



 الباحثة/ نهال ماجد محمود

 - 377 - 

 
 ات الحاملة بضريح محمد شاه، تصوير الباحثة إيمان حمدى.( األساس6لوحة )

 
 ( األساسات الحاملة بضريح باراجومباد، تصوير الباحثة إيمان حمدى.7لوحة )



  اإلسالمية فى مدينة دلهىفى العمائر أثر البيئة على الروافع  

 

 - 378 - 

 
( األساسات الحاملة بضريح إسكندر لودى، تصوير الباحثة إيمان 8لوحة )

 حمدى.

 
إيمان ( األساسات الحاملة لضريح عيسى خان، تصوير الباحثة 9لوحة )

 حمدى.
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( األساسات الحاملة لضريح همايون شاه، تصوير الباحثة منة اهلل 10لوحة )

 حسين.

 
( األساسات الحاملة لضريح أفسارواال، تصوير الباحثة منة اهلل 11لوحة )

 حسين.

 
 ( األساسات الحاملة لضريح بابر، تصوير الباحثة منة اهلل حسين.12لوحة )
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حاملة لضريح محمد قلى خان، تصوير الباحثة إيمان ( األساسات ال13لوحة )

 حمدى.

 
( األساسات الحاملة لقصر خاص محل، تصوير الباحثة منة اهلل 14لوحة )

 حسين.

 
( األساسات الحاملة لقصر رائج محل، تصوير الباحثة منة اهلل 15لوحة )

 حسين.
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حثة منة اهلل ( األساسات الحاملة لقصر الديوان العام، تصوير البا16لوحة )

 حسين.

 
( األساسات الحاملة لقصر الديوان الخاص، تصوير الباحثة منة اهلل 17لوحة )

 حسين.

 
 ( األساسات الحاملة لقصر ساوان، تصوير الباحثة منة اهلل حسين.18لوحة )
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 ( األساسات الحاملة لقصر بهادون، تصوير الباحثة منة اهلل حسين.19لوحة )

 
ات الحاملة للحمام اإلمبراطورى، تصوير الباحثة منة اهلل ( األساس20لوحة )

 حسين.

 
( األساسات الحاملة لبوابة بارا دروازه، تصوير الباحثة منة اهلل 21لوحة )

 حسين.
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( األساسات الحاملة لشير مندل )بيت األسود(، تصوير الباحثة منة 22لوحة )

 اهلل حسين.
 

 

 
ية ( إحدى الدعائم الكابول23لوحة )

بالسور المحيط بضريح غياث الدين 
 تغلق، تصوير الباحثة إيمان حمدى.

 

( الدعامة الكابولية بجوسق 24لوحة )
ضريح إسكندر لودى، تصوير الباحثة 

 منة اهلل حسين.
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الدعامة القائم عليها واجهة ضريح إمام زمين من الخارج، تصوير ( 25لوحة )

 الباحثة منة اهلل حسين.

 
(  الدعامة القائم عليها جدار حجرة ضريح إمام زمين من الداخل ، 26لوحة )

 تصوير الباحثة إيمان حمدي.
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، قوة اإلسالم مسجدب يةمالالش الظلةالهندوسية ب عمدة( إحدى األ27لوحة )

 اهلل حسين. منةالباحثة  تصوير

 
 ،قوة اإلسالم  مسجدة بيمالالش الظلةالهندوسية ب عمدة( أحد األ28لوحة )

 اهلل حسين. منةالباحثة  تصوير
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( أحد 29لوحة ) مسجدب يةمالالش الظلةالهندوسية ب عمدةاأل
 اهلل حسين. منةالباحثة  ، تصويرقوة اإلسالم 

 
( أحد األعمدة الهندوسية بالظلة الشرقية بمسجد قوة اإلسالم ، 30لوحة )

 تصوير الباحثة منة اهلل حسين.
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رائج محل ، تصوير الباحثة منة اهلل  قصر جوسقكابولى بال عمود( ال31لوحة )

 حسين.

 
رئيسية بارا دروازه ال بوابةالعلو عمودالكابولى بإحدى الشرفتين التى ت( ال32لوحة )

 ، تصوير الباحثة منة اهلل حسين.
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 من لبوابة الرئيسية مدخالبرجى  أعلي جوسقعمود الكابولى ب( ال33لوحة )

 ثة منة اهلل حسين.، تصوير الباحالداخل

 
أعلى بوابة تالقى دروازه ، تصوير  الجوسقعمود الكابولى ب( ال34لوحة )

 الباحثة منة اهلل حسين.
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الذى يعلو البوابة ، تصوير الباحثة  جوسقالكابولية ب( أحد األعمدة 35لوحة )

 منة اهلل حسين.

 
اهلل  منةالباحثة ر ، تصويالجامع بدلهى  مسجدبال الشرقية الظلة عقود( 36لوحة )

 .حسين

 
ضريح غياث الدين تغلق ، تصوير الباحثة إيمان  محراب عقد( 37لوحة )

 حمدى.

 
نظام الدين تغلق ، تصوير الباحثة  ضريحب الخارجية بالبائكة( عقد 38لوحة )

 منة اهلل حسين.
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خاص محل ، تصوير الباحثة  قصر واجهةب الخارجية البائكة عقد( 39لوحة )

  حسين.منة اهلل

 
 ، تصوير الباحثة منة اهلل حسين. الداخليةالديوان العام قصر  عقود( 40لوحة )

 

 
 ( إحدى عقود قصر ساوان ، تصوير الباحثة منة اهلل حسين.41لوحة )
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