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 مأذنة قطب منار انموذجا المآذن االسالمية في الهند
أ.م.د.ابراهيم حسين خمف

 ممخص البحث 
لقد جاء  ختيااءر خلحء ام لوو اوع خلواالذن خة ايوال شاق خلوذار   و ذ ال 

ةووايه شق  قل خلدرخ ءت خآلثءرال وتصوصًء حلدخن قطب و ءر خ ووذجء (  ظرًخ 
وذاااااار  خلالااااااءلم خة اااااايوق وخليااااااق يويااااااءز حي ااااااوع خلال ءصاااااار خلوالوءرااااااال لوحء اىااااااء 
وتصوصًء خلوالذن  ظرًخ لي وع خةقوخم خليق ي يوق خلى خج ءس وتيلفل وءحان خيرخك 
ووغااول وخشغااءن وشاارس و اايءن و لاااان وخليااق  يواات ذااحه خلقااءر  خلى دااال تاايل 

  اطر  خة يوال .خل
لقااد جااء ت خلدرخ اال لييحااا خ ااوخع خلوااالذن و ذاا يىء شااق خلوذاار  خة اايوق 
وخليرياز على وءذ ل قطب و ءروخليق ياليحر در  خلالوءر  خة ايوال شاق خلى اد شىاق 
خعلى و ءئر خلى اد خة ايوال يواازت حي اوع يصاواوىء ويذاياييىء خلزترشااه وخلياق 

وااااءر  خلى دو ااااالشوقد  ءقذاااات  ظراااااءت خصاااالىء  ااااءول خلحااااء ثون   ااااحيىء خلااااى خلال
وترجت ح ياجل ح  ىء ح ء  خ يوق صرف  ءحا ون وظافيىء للو ءدخ  ع دوء ا ان 
وقاات خلصاااي شوقد قءر يىااء واااا خح ااال والءصااار  لىاااء شااق حااايد شااءرس ووجااادت خ ىاااء 
ي وااال يااا ثارخت شءر اااال وو اااط خ ااااوال شيواااء در ااات يذاااياييىء خلزترشاااال و قلااات 

 ذااارت شااق درخ اااءت  اااءحقل ويحاااان خ ىااء ح اااات حوذاااءريل ح اااءئاان   صوصااًء ييءحاااال
و لوان وخ يتدوت خ جءروء وان والءحاد و دو اال قداوال شويالر ات خلو ذ ال خلاى 
عولاءت يروام جرخ  يلف قويىاء ح احب عوخوال و ءتاال ويام يوثاا  خعواءل خلياروام 

شاىء.
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The Islamic Minarets in India (Minaret of Qutub Manar as a 

model) 

Ibrahim Hussein  

Gollege of Archaeology 

Samarra University 

Conclusion 

The researcher chose the subject of the Islamic 

Minarets in East (Minaret of Qutub Manar as a model) 

because of its importance in the field of archaeological 

studies, especially the countries of the eastern Islamic 

world, which is characterized by the diversity of 

architectural elements of buildings and especially the 

minarets due to the diversity of the people belonging to 

different races between Turks, Mongols, Afghans, Persians 

and local residents, which rule the Indian subcontinent 

during Islamic Control. 

The study is to trace the types of minarets and their 

origin in the Islamic East, especially in India, and the focus 

on the minaret of Qutub Manar, which is the best of Islamic 

architecture in India, It is the highest minarets in Islamic 

India and it was distinguished by its varied design and 

decorative formations, which researchers tried to attribute to 

Hindu architecture and discussed theories of the origin, And 

it came out as a purely Islamic building that stems from its 

function of preaching when it comes the time of prayer. I 
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have compared it with contemporary buildings in Persia and 

found that it bears Persian and Asian influences and I also 

studied its decorative formations and quoted texts that had 

been published in previous studies and it was discovered 

that it was built with the participation of Muslim and Hindus 

and the stones were used from ancient Hindu temples. The 

minaret was damaged due to climatic factors and the 

restoration works were documented by translating the 

written texts on its body. 

 المقدمة 
يويلك خلالواءر  خة ايوال خلالدااد وان خلوقوواءت وخلال ءصار خلالوءراال خلياق 

وايىاااء واوااادخشىء خل اااءوال ور اااءليىء خلدا اااال ووااان حاااان يلاااك خلال ءصااار يااادلل علاااى و
خلوالذن.

لقااااد ذاااايلت عوااااءر  خلوااااالذن خة اااايوال ي وعااااء  ااااار و ااااحو  واااان  ااااام 
خليصءوام وخلو ءقط خةر ال وخلال ءصر خلالوءرال خليق يذايلىء وواذخ االيواد حذايل 

قءلااد خلح ءئاال عاءم علاى جولال وان خلالوخوال يا يق شاق وقادويىء  خلواوخد خةولاال  وخلي
وخلظااروف خلحائااال  خليااق يواااز حىااء ياال خقلااام وخلااذي  ااءوم شااق  ي اادد  ااوع وذاايل 

 خلوالذ ل شق خةقءلام خة يوال خلوتيلفل .
وشق وذخ خلح م  اوف  اذوب حالاادخ لي الاط خل او  علاى عواءر  خلواالذن 
شااق ذااحه خلقااءر  خلى دااال شوخليااق يذاايل ذااحه قااءر  ويرخوااال خةطاارخف يااءن للو االوان 
  ور شق  ذر خة يم شاىء و ذ خلالصار خلرخذاديش ثام واءلحثوخ خن ثحياوخ اقادخوىم 
شاااق والظااام خرجاااء  خلى اااد شاااق و يصاااف خلقااارن خلالءذااار خلواااايدي شح اااوخ خلصااارو  
خلالوءرااال  خلوتيلفاال واان دا ااال وود ااال خليااق يحىاار خل ااءظر ويثااار خعجءحااه وخل قااوخ 
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 ااب خةقااءلام وخل اايةت حيلاك خلوحااء ق وااالذن خيتااذت خذاايءل ويصاءوام وتيلفاال ح 
 خل ءيول خليق يالود خلى خج ءس وذالوب ي ول ثقءشءت وتيلفل .

لقاااد جاااء  ختيااااءري لوو اااوع ح ثاااق خلوو اااوم    خلواااالذن خة ااايوال شاااق 
خلى اااد و ذ ااال  قطاااب و اااءر خ ووذجاااء (( وذلاااك فوواااال واااذخ خلوو اااوع شاااق  قااال 

عااان خذواااءن خلدرخ اااءت خلوالوءراااال ش اااي عااان  ااااءب خليااارخم خلالواااءري شاااق خلى اااد 
خلحااء ثان واان عاارب وو االوان  شيااءن ي ااءول وااذخ خلوو ااوع حوثءحاال درخ اال  جء ااب 
 ون يرخث ء خلوالوءري شق ذحه خلقءر  خلى دال ون خجل خةجيىءد ليقدام ذق جداد.

خن خحاااارز وااااء اوخجااااه خلحء اااام شااااق عوااااءر  خلوذاااار  خة اااايوق وااااو  اااادر  
يودت حذيل يحاار خلوصءدر خلالرحال  ام ذيلت خ دى صالوحءت خلح مش لذخ خع

علااى خلوصاااءدر خةج حاااالش وقاااد ق اااوت ح ثااق  لاااى وحء ااام ي ءولااات شاااق خلوح ااام 
خفول خلو ذ ل شق خللغل وخةصطي  وشق خلوح م خلثء ق يءراخ خلوالذن شق خلالاءلم 
خة ااايوق وشاااق خلوح ااام خلثءلااام و ذ ااال قطاااب و اااءر وخ ىاااات ح ثاااق حتءيواااه واااء 

يوصلت خلاه ون  يءئج .
المبحث األول

 ماورد من تسميات لممأذنة في المغة واالصطالح
ياليحر خلو ذ ل ا د خوم خلال ءصر خلالوءرال خلول قل حءلو جد حال واق خ اد 
 ااوءيه وة اذاايرط وجودوااء شاااه شياام واان و ااءجد حااي وااالذن ووجودوااء شااق خلو ااجد 
وااريحط حوظافيىاااء ح  ىاااء ذلاااك خة ذاااء  خلالواااءري خلوتصاااص للو اااءدخ  حاااءآلذخن ع اااد 

(1 صي   دتول وقت خل

ولاام ايااان للو ذ ااال ا ااام ثءحاات عحاااد خلياااءراخ شقاااد دعااات حالاااد  الفاااءظ و ىاااء 
خلو ءر  وو ءر وصووالل شوارى حالض خلحء ثان ا ىء يادلل علاى  فاس خلذاى وليان 
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ي وع خةلفءظ جء  ح  ب ختييف خةقاءلام شى اءك خلفاءظ دعاات شاق ذاوءل خشراقااء 
 Jonathanخلصغرى شاواء  واترى ذءعت شق خلوذر  وشق خارخن وخلى د وآ اء 

,Bloom شااارى ان ياال لفااظ واان وااذن خةلفااءظ خ وااء ااادل علااى ذاا  وتيلااف وقااد )
جاارى دوااج وااذن خةلفااءظ وخة اايتدخم  حالااد خلقاارن خلالءذاار خلوااايدي وصااءرت ياادل 

 . (2 على حرج خلو جد خلوتصص لآلذخن 
شااااق  ااااان  جااااد خن ياااادختل وااااذن خةلفااااءظ  ااااححه وااااء ورد شااااق خةذااااءرخت 

ن خلفااءظ ع ااد خلونرتااون وخلر ءلاال وخلجغرخشاااون خلو االوون ششقااد خطلاا  خليءراتااال واا
ياال واان خلذااراف خةدرا ااق واحاان عااذخرى وخلورخيذااق لفظيااق و ااءر  وصااووالل والااء 
ع ااد وصااف و ذ اال جااءوا قرطحاال  يوااء خن خحاان جحااار خ اايتدم  فااس خلفظاال و ااءر  

 االم وصاووالل للدةلاال علاى خحاارخج و ااجد خلر اول خلياارام و وااد صالى خ  علاااه و 
شحءل  حل خلى لفظل و ءر وو ءر   ش ن خةصل شاىاء وو اا ( 3 شق خلودا ل خلو ور   

خل ااور اي خلوياااءن خلاااذي يوقاااد شااااه خل اااءر وذلااك عااان طراااا  خاقاااءد خل اااءر ع اااد قواااه 
خلو ذ ل لاي وخلدتءن  ىءرخ ليوجاه خلو اءشران وخلر ءلال  ذاءر  ليويادخ  او خةقيادخ  

. (4 ح اءئىء
خلى خلو ءر   حءللغل خل   يريال خلقداوال حلفظال  خاواءة ( وشق خلى د اذءر 

وقد يياون خواء ح اء  قاءئم حذخياه او جاز  ةايجازا وان و اجد خو وحاء ق ختارى دا اال 
ولاس حءل رور  خن ييون وظافيىء خةذخن شقط يواء شاق واالذن خلح جاءب وجوخ حاور 

و ظاءم  ودلىق وشق خل  د ويذوار وشق عىد  ايطان خلادين خوثاءل عواءد ذاءوق
ذاءوق قحاال خلالصار خلوغااولق وواق حىااذن خلو اءط  اوياان وصافىء علااى خ ىاء خحاارخج 

 .(5 على ذيل و ءئر
شااق  ااان خن لفظاال صاااووالل خ يذاارت شااق ذاااوءل خشراقاااء وحاايد خلوغااارب 
خلالرحاق للدةلال علاى خلجااز  خلاللاوي خلوتصاص لجلاوس خلزوااءد وخل  اءك ويالاد واان 
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واء شاق خلقارآن خليارام حقولاه يالاءلى  َولَاو ة وقاد ورد ذير  (6  خةلفءظ خلالرحال خةذيقء 
ووان خةلفاءظ  (7 َدش ُا خللَِّه خل َّءَس َحال َ ُىم  ِحَحال ٍض َلُىدَِّوت  َصَوخِوُا َوِحَاٌا َوَصاَلَوخٌت( 

خلغراحاال لىااذخ خلال صاار خلوالوااءري لفظاال  ع ااءس( وخليااق خ يذاار شااق ذااوءل خشراقاااء 
 .(8 وتصوصء  شق حيد خلوغرب

( 9  طلااا  علاااى خلواااالذن  لفظاااه  واااال(خواااء شاااق خاااارخن ا
ووااان خلي اااواءت ش 

خةترى خلطووءر اي خلالءلق للدةلل علاى ذلاك خف اطوخ ل خلورحاا شاق دخر عحادخ  
 .( 10 ( انذن علاه حيلحن عور خليءئن شق قحلل و جد خلر ول  

وقااااد يء اااات خلو ذ اااال يااااندي وظااااءئف تااااءرج  طااااء  خلصااااي  ووااااو اياللاااا  
حإاصااءل حاء ااءت خلدولاال وقرخريىااء عحاار  ااطو  خلو ذ اال  ووااذخ  ا طحاا  علااى و ذ اال 
قطاااب و اااءر ش وحوااارور خلااازون حءيااات خلو ذ ااال يذااايل ع صااارخ وىاااء وااان ع ءصااار 
خلالواءئر خلدا اال وتصوصاء خلو اءجد خليااق ة اويان خة ايغ ء  ع ىاء لىاذخ  ظااات 

ءويوااااااءم وع ءااااااال خلوالوااااااءر خلو اااااالم شي وعاااااات خذاااااايءلىء ويصااااااءواوىء ووفردخيىااااااء ح
 . (11 خلزترشال

 
 المبحث الثاني

 تاريخ المآذن في العالم اإلسالمي
 جااا خلوالوااءر حوااء اويليااه واان ياارخيم تحاارخت شااق وجااءل خلالوااءر  وخلف ااون  

رااال شاق جالال خلو ذ ال جاز خ وي ء اقء اي ااء م واا ويو اءت خلو اجد ووفردخياه خلوالوء
خفتارى ش ح اام اصااالب علاى خلالااان ان يلواا و ااجد دون ان يصاءشا و ذ يااه ش 
لاللىااء خول وااء اوياان وذااءوديه واان حالاااد لذااووتىء اعلااى جاادرخن خلوح ااى وختااذت 

 . (12 ييطور  يى اتذت يصواوىء خلالءم خلوواز 
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االيقد والظم خلحء ثان خن خلوالذن لم يين ووجود  شق زون خلر ول و ود 
م واصاا ءحه  حاال يااءن خآلذخن ارشااا واان علااى  ااطا وجااءور صاالى خ  علاااه و اال

. ووااء ةذااك شاااه ان ذياار خلوئذ اال خفصاالال شااق خ  اايم قااد خريحطاات (13 للو ااجد 
حصااغل خةذخن خلااذي ياءن ا ااءدي لاه شااق وقاات خلصاي  وخلاادعو   لاى خلجوءعاال شقااد 
يءن ون خلطحاالق ان ايون حصوت عءلق وو ووع اندي خلفرض خلذي ذارع وان 

اللوم خ ه يلوء يءن خةذخن ون وياءن وريفاا صاءر و اووعء لو اءشل خحالاد خجله  وو
اوين رنال خلوانذن ع اد خلقواه  اان دتاول خلوقات واذخ واء اذاءرت خلااه خلوصاءدر 

 (14 خليءراتال خلووثوقل
( ة علااى اي  ااءل شالاادم وجااود واياال خلو ذ اال  شااق عصاار خلر ااول  

د ياءن حايل اانذن وان اال ق عدم وجود شيار  خةريفاءع لوصاول صاوت خلو ذ ال شقا
على  طا دخر وجءور ش ورحوء ا يالول خلدرج خوة لي ىال خةريفءع ورشا صاوت 

 خةذخن قحل  ذو  و ذ   خةذخن  خلو ذ ل (.
 جااءر روت ان حايىااء يااءن لوجااء  شااق خل ااار  خل حوااال ان خواارا  واان ح ااق خ

 ر خفطول حات  ول خلو جد وياءن حايل اانذن خلفجار علااه ش شاا يق حوقات خل ا
وحالاد ذلاك وان  (15 شاجلس على خلحات لا يظر  لى خلفجر شءذخ رخن دعء خ  ثم خذن

على  طا دخر  فصه ح ت عور خليق يلق خلو اجد ش ياءن اريقاق خلاىاء حوخ اطل 
. حالااد ذلااك ياام خ ااي دخم خة ااطوخ ل  ااام ورد ان خةذخن شااق عىااد  (16 درجااءت 
خلياااءئن شاااق قحلاااال  ( ياااءن علاااى ا اااطوخ ل شاااق دخر عحاااادخ  حااان عوااارخلر اااول  

وااااارجا خن وااااذن  (17 خلو ااااجد يء اااات ورحالاااال اصااااالد خلاىااااء ح قيااااءب    درجااااءت ((
خة اااطوخ ل يء ااات علاااى ذااايل وصاااطحل وح اااال حيصاااوام ورحاااا شوخعيقاااد  خن  واااذخ 
خلطاااارخز يااااءن  ااااءئدخ شااااق خلالصاااار خلرخذاااادي وخ اااايور وجااااودن شااااق خلفياااار  خةووااااال 

قاحااءت خةثرااال خل داثاال شااق شووااءاالزز وااذخ خلااراي وااو وااءيم خييذااءشه واان تاايل خلي 
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حيد خلذءم  ام عثار شاق و اجد قصار خل يحاءت خلاذي االاود خلاى خلفيار  خةوواال 
(18 علاااى وصاااطحل وريفالاااه ورحالااال خلذااايل ي ياااوي علاااى درج لصاااالود خلوااانذن 

                           .
( خف اااااءس خلاااااذي خعيواااااد علااااااه خلو ااااالوون شاااااق ح اااااء  ياااااءن و اااااجد خلر اااااول  

حقاءع خلالاءلم خ  ايوق ش وخلاذي قاءم علاى ع ءصار يتطاطاال و ءجدوم شق ذايى 
لااام ييااان خلو ذ ااال وااان حا ىاااء حطحاالااال خل اااءل ش خة خ اااه واااا خويااادخد رقالااال خ  ااايم 
وخ يذااءر و ااءط  وخ اااله و وولاال حءل اايءن ويزتاار حءلالوااءئر  ااام ظىاارت خل ءجااه 
 لى وجود ويءن وريفا اذرف على يلك خلو ءط  وادعو اولىء للصي  ووان و اء 

رز دور خلو ذ ل وظىارت خل ءجال  خلاىاء  اام وجاد شاىاء خلو الوون قوال خفحادخع ح
خلف ق خلذي االحرون ون تيله عوء ييفه صدوروم وان خ   اءس حالظواه خلتاءل  

 .( 19 وخحدخعه شق خلتل 
ولياان يالر اات خلو ذ اال يغاروااء واان خلال ءصاار خلوالوءرااال خ  اايوال  لااى 

شاااق ذلاااك ذااا ن خلال ءصااار خلالوءراااال  عولااااه خة اااييب وخليجرااااد خل  اااءري ذااا  ىء
خةترى  وة  اوء خلويوثلل شق خلو ءجد حذيل تءص شقد عد حالض خلو يذارقان 
ان خلوئذ ااال وقيح ااال وااان ع ءصااار والوءراااال ووءثلااال  اااءدت شاااق خلطااارز خلوالوءراااال 
خفج حال خل ءحقل لإل يم خذخ راوخ ان خلو ذ ل خفولى شق خ  يم عحاءر  عان خحارخج 

 . (20 ء خلو لوون لألذخنرووء ال خ يتدوى
وع ااد ييحااا  وااءذج خلوااالذن شااق خلالوااءر  خة اايوال  جااد خن  وئذ اال جااءوا 

م ( خول وئذ ال ح اات 672-665ه م 53-45خلحصر  خلذي االاود ح ءنواء  ا ه   
شق خلو ءجد خلجءوالل وشقء ووء روخن قحل خلتلافال والءواال حان احاق  افاءن ش ع ادوء 

عااءد  ح ااء  (21  ن واان جداااد . وح ااق و ءريااه واان خل جااءر قااءم حىاادم خلجااءوا خفول وخب
وقااد قءواات خلىائاال خلالءواال لألثااءر حي ااري ووقااا خلو ااجد ويذااف عاان وجااود قءعااد  

م ( قءم و لول حان وتلاد 683ه / 53وشق   ل    (22 لو ذ ل  يالود خلى خلو جد

(c) www.nidaulhind.com



  .......................مأذنة قطب منار انموذجا   المآذن االسالمية في الهند
 

 

 

 

 

424 
 ج

 
 

 م2018 - تشرين االول -(  66مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد )
 

خة صااءري خلااذي يااولى  ياام وصاار واان قحاال والءوااال حاان احااق  اافاءن حح ااء  ارحااا 
 . (23 وا عورو حن خلالءص حءلف طءطصوخوا شق خريءن جء

اوء خقدم خلو ذن خلذءتصل شق  خلالوءر  خة ايوال وخذاىروء خلياق وءزخلات 
على ذايلىء خفول حاءلر م وان خليجداادخت و ذ ال جاءوا خلقااروخن شاق ياو س وخلياق 
ا  ب ح ء وء  لى حذار حن صافوخن عءوال خلتلافال وذاءم حان عحاد خلولاك   ا ه   

 .( 24 م (723ه/105
ذلك  ءدت خلو ذ ل شق جواا  رجاء  خلالاءلم خ  ايوق  ياى ختيلفات حالد 

شاااق خذااايءلىء وطرزواااء وزترشيىاااء حاااءتييف خفقاااءلام خ  ااايوال شيء ااات خلصاااوخوا 
خلورحالاال وخلو االالل لوصاار وخلو ذ اال خة ااطوخ ال ذخت خلقوخعااد خلورحالاال وخلو االالل 

ص شاق يريااء ش وخلو ذ ل خة طوخ ال خلووذاوقل وخلياق ي يواق حواء اذاحه قلام خلرصاء
وشق خلالرخ  على خلر م وان ذااوع خلذايل خة اطوخ ق خلو ايظم خلاذي ختيصات حاه 

 . (25 و ذ ل خلالرخ  خة خ ه ظىرت  لى جء حىء و ذ ل خلولوال
خن خذيءل خلواالذن قاد ي وعات شاق راءزيىاء حا تييف خلحلادخن وي اوع خلواوخد 
خلح ءئاال شيال خقلااام خذايىر ح ااوع وان خلوااوخد خلح ءئاال خليااق وظفىاء خلوالوااءر شاق ح ااء  

 (26 والذ هش  ام  ءد خ يتدخم خلطوب وخل جر شق خلى د وخشغء  يءن 
ج خلى ااد لقااد دشال ااء خل اادام عاان  ذاا   خلو ذ اال شااق خلالااءلم خ  اايوق تااءر 

ةن ياااءراخ  قءوااال خلو ذ ااال شاااق خلى اااد ويااا تر عااان  وءذجىاااء خلووجاااود شاااق خلالااارخ  
ووصاار و ااوراء ش يالااد و ذ اال قطااب و ااءر شااق دلىااق خقاادم خلواا ذن شااق خلى ااد خليااق 
االااود يااءراخ ح ء وااء  لااى خلقاارن خلثااء ق عذاار وااايدي وخليااق ةزخلاات ذءتصاال  لااى 

 خلوقت خل ء ر شق حيد خلى د .
وخاءت خليءراتال خلاى وجودواء شاق خلى اد قحال واذخ خلياءراخ حا وء خذءرت خلر 
( شق ييءحه خلو ءجد وخلو ءئر خلى خلتطءب خلذي (Martinحود  طوالل ششقد اذءر 
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جرى حان خلقءئد و ود حن خلقء م وخل جءج حن او ف  ول يفءصال خلفايا شاقاول 
ا خةذخن خ اااه حااادًة وااان خلوالءحاااد شءلو اااءحر يااام ا ذاااءنوء وخلتطحااال قااارات علاىاااء ورشااا

خ اه ع ادوء جاء  و واد حان  Martin )للصاي  للصاي  شوشاق  فاس خلونلاف اذاءر 
 . (27 خلقء م و ا ا ءس خة يقرخر وقءم ح  ذء  و جد وو ذ ل 

وااارجا خن خقاادم و ذ اال شااق خلى ااد يء اات حءقاااه خجاازخ  واان يفءصااالىء  يااى 
ش  (28 خلقاااارن خليء ااااا عذاااار خلوااااايدي وااااق و ذ اااال   ااااودورخ (  اااارب حءي اااايءن 

وخذءرت خلوصءدر خلى حالض يفءصالىء  ح  ىء يقا شق ودا ال   اودورخ( شاق وةاال 
 جوجرخ اوخة( وقاد ح اات حاءآلجر خةا ىاء ختيفات حوارور خلازون وليان ل  ان خل اظ 
خوردت حالض خلوصءدر يفءصال ع ىء شقد اذاءر    اان(  قاي  يو غىاءم( وصافًء 

آااءز خ اد اوام خوارخ  خل الطءن  لىء حقوله  وقد ح ات وذن خلوالذ ل على اد وءلك حن
( ع ااادوء 1021ه /412و واااود خلغز اااوي شوااليقاااد ان خلوالذ ااال ح اااات حالاااد عاااءم  
 .(29 خصح ت خلح جءب ي ت  اطر  خل لطءن و وود خلغز وي 

لقااااد ذااااىدت حاااايد خلى ااااد يطااااورًخ ول و ااااًء شااااق عوااااءر  خلوااااالذن وي وعاااات 
ل ششقااد  يواات دلىااق خذاايءلىء   ااب خةقااءلام وخل اايت خل ءيواال وخلفياارخت خليءراتااا

لفيار  يزااد عان ثيثال قارون و صااف تواس  ايةت خ ايوال وخ اد  يلاو خةتاارى 
شوقد يرك يل و ىم ادلال جووراال يادل علاى ثارخئىم خلوالواءري شوياءن لطاول خلفيار  
خلزو ال خليق عءذت حىاء يلاك خل ايةت خةثار خلحاءلا شاق خ ايورخر خلحائال خلويئوال 

.يااءن وااذخ خليطااور  صااالل خوياازخج ثقءشااءت (30 ىااقلليطااور خلوالوااءري شااق ودا اال دل
ويالدد   يج ع ه   ءر  وريحال واءحان خلقارن خلثاء ق عذار وخلقارن خل اءدس عذار 
خلوايداان  ام ذىدت خل ىول خلغ ال خويزخج ثيم ثقءشءت و دد  جغرخشاًء ووق 

 .(31 خلالرحال وخةارخ ال وخلى دال 
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وخليااااق االااااود  (32 ( وواااان خل وااااءذج خةتاااارى خلوااااالذن شااااق ودا اااال  علاياااارن
م شا ذ وء خل الطءن حلاحن يرواز لي يصاءر علاى 1254ه/652يءراتىء خلى عءم 

 ءصااار خلااادان و واااود ووااااق ذخت قءعاااد  ورحالااال ويزا ىااااء خةشاااءراز ودختلىاااء  اااالم 
 .(33 م 1862 لزو ق ولي ىء ة ف ودوت عءم 

 واااءذج رخئالااال لواااالذن ذخت طااارخز شرااااد  (34 وقااادوت ل اااء ودا ااال  يجااارخت (
وااااال حاااااءرز  شاااااق ظىاااااور خلتصاااااءئص خلوالوءراااااال وخلف اااااال خلى دو اااااال ذااااايلت عي

حيفءصالىء خلدقاقل وخليق ظىرت على خحرخج خلوالءحدشعلى خلر م ون يو ىء ع صارًا 
والوءراًء وثا  خلصلل حءة يم شوون خلتصءص خلوواز  لوالذن يجرخت وو خريادخد 

ييءز ذرشل خلونذن خلدن للدختل وخلتءرج و ىءال خلو ذ ل حوءاالرف  حءل اتءر  ( وخر 
على وءعرف شق خةحرخج خلحوذال  تورخووءداء( ووق خليوخحال خلوقو ل ش اي عان 
 وءذج وصاغر  لوالءحاد ولصاقل علاى حادن خلو ذ ال شاق خذاءر  خلاى قد اايىء يقد اال 

وخلوالحاااد(  يواااء شاااق و ذ ااال  -خلوالءحاااد شييوواااء اوثااال واااريحط ححاااات خةلاااه  خلو اااجد
 (1 ذيل  (35 نوءلك عءلم و شق و ذ ل  اد عثوء

وشق خلفيرخت خليءراتال خليق  حقت يذااد قطاب و اءر  جاد  ااءب ظىاور 
خلو ذ ااااااااال يال صااااااااار والواااااااااءري ول ااااااااا  حءلو اااااااااءجد وو ىاااااااااء و اااااااااجد حاج حاااااااااوري 

شااق دلىااق وو ااجد  م (1352-ه753وو ااجد تاريااق   (36 م (1345ه/746 
ش وخ اااايور  اااااءب (37 م(1360ه/762يااااءةن شااااق و طقاااال  ظااااءم خلاااادان حاااادلىق  

ذ اال شااق و ااءجد خلى ااد تاايل خلالصاار خلوغااولق يوااء شااق و ااجد يوااءلق واياال خلو 
( شواحادو خن  احب ذلاك 2جوءلق وو جد ياييو ء وو جد شءيا حو ايري  ذايل 

وااااو خة اااايالء ل حااااءةحرخج خلري ااااال ليقااااوم حوظافاااال خةذخن شورحوااااء خ اااايتدوت  يلااااك 
لصااحال خةحاارخج خا ااًء للي صااان وخلاادشءع شااق وقاات خةزوااءت شخو يييءياااب لياللااام خ

 38). 
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وي اات  ياام خلوغااول خ يقلاات وظافاال خلو ذ اال خلااى ذااوءل خلى ااد ورحوااء وااق 
و يو ء  ون والذن يجرخت و اروء ون خل وءذج خليق دتلت خلفير  خلوغولال ح دود 

مشوقااد وجاادت خلو ااءرخت  شااق وحااءن دش ااال  خلرو ااءت ( وخل وااءذج 1573ه/980
رئا ااال شااق رو اال خل االطءن خةولااى لىااء خلو ااءرخت خةرحالاال خليااق ي ااف حءلحوخحاال خل

( شوقاد وجاد 3جيل خلدان خيحر ذءن شق ودا ل  ي درخ وخليق ح ات حءلورور ذيل 
وءاذءحه يصواوىء شق  راا  فادن  جىء جار( شق ةواورش وو اءئر رو ال ياءج 

( شوو ااااءئر  ااااراا صاااافءدر جااااء ج  خة خن ذلااااك 4و اااال شااااق ودا اااال  خيرخ ذاااايل 
يل خلفير  خلي قل  وءذج و ىء يوء شق و ءئر ةاال ق ختيفءئىء  ىءئاًء شقد وجدت ت

 .(39 خلو جد خلجءوا شق ذءن جاىءن آحءد شق دلىق وو جد وزار تءن شق ةوور
 

 المبحث الثالث
 مأذنة قطب منار

ووااق واان اذااىر وااالذن خلى ااد خة اايوال  وخفطااول واان  وعىااء شااق خلى ااد 
رن خلجارخلاد شاق خذاحالاهش وثء ق اطول خلو ءرخت شق يءراخ خلالءلم خ  يوق حالد و اء

ذاااادت يحااارج اويااان خ ااايدعء  خل اااءس للصاااي  وياليحااار خلحااارج خلاااذي خ يفااال حقااادوم 
ش ذاااد وااذن خلو ااءر  قطااب خلاادان  (40 خل االطل خل اء ااال وخلدا ااال خلجداااد  شااق خلى ااد

يحااارج لل صااار وورياااز  ااااءد  خلااادان خ  ااايوق خلجدااااد شاااق ذاااحل خلقاااءر   (41 آاحاااك
(شوخن واااذن خلو اااءر  ول قااال حو اااجد قاااو  خ  ااايم خلاااذي ح اااءن قطاااب 5خلى دال ذاايل 

خلدان آاحك ون س دولل خلووءلاك شق خلى د لايون و جدًخ جءوالًء شق ودا ل دلىق 
يم خ ذاء ن وان  م شووو خلو جد خليحار خفول شق خلى د خلذي1192ه /589  ل 

( والحاااادًخ و دو اااااًء  طوىااااء خلو اااالوون شااااق خلى ااااد وخ اااايالءن ح جءريىااااء 27حقءاااااء  
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. اقااا جاءوا قطااب و اءر شااق (42 ودعءوءيىاء ويوخحالىاء وخعوااديىء شاق ح ااء  و اجدن 
خلجىاال خلج وحااال خلغرحااال واان ودا اال دلىااق شوقااد ذاااد وااذخ خلجااءوا وشاا  خليتطاااط 

علاااه و االم وخلو ااءجد خلجءوالاال وخلقااءئم خليقلااادي لو ااجد خلر ااول و وااد صاالى خ  
علااى خ اااءس صاا ن ويذاااوف شااق خلو اااط وخرحااا ظااايت ي اااط حاااه واان خلجىاااءت 

 . (43 خةرحا 
ا س وذخ خلو جد لايون قءعاد  للو الوان اجواا يلوايىم واو ادوم شوقاد 
ذاااءرك حح اااء  واااذخ خلجاااءوا ويذااااادن عواااءل و ااالوان ا اااءشل خلاااى عواااءل و لااااان 

. ولاااذك  جاااد خةثااار خلى دو اااق (44 اقااال خلح اااء و ااادوس ذااار  لىااام قطاااب خلااادان طر 
وخ  ًء  ةن ا لب خلووخد قد جلحت ون والءحد و دو ال ش ي عن ووال خلح ءئان 

 .(45 خلذان ذءريوخ شق ح ء  خلجءوا 
لااااذخ جااااء ت عوااااءر  خلجااااءوا ووزوجاااال حياااا ثارخت و دوخ اااايوال  ااااام خن  

ل خلو لوشال علاى خقوخ ه ويذياييه خلتطال خلزترشاال يء ات قاد عحارت عان خ ذايء
خلو االوان حا وااء وااوخد خلح ااء  وحالااض خلال ءصاار خلوالوءرااال يءليوخحااال ذخت خلطااءحا 
خلى دو اااق وخلزترشاااال خل اوخ اااال وقطااااا خل جاااءر  خلويرخيحاااال وخلالقاااود ذخت خةذاااايءل 

 . (46 خلزترشال ون خلال ءصر خلالوءرال خلو لوشل شق خلالوءر  خلى دو ال 
ن خلو ذ ل خصطي ء خطلقء على خلويءن : لقد ذير ء  ءحقء ا التسميه -ثانيا

ش وحتصوص و ذ ل قطب و ءر (47 خلوتصص لوقوف خلونذن لا ءدي للصي 
ش ن خقدم ي واه لىء وق و ذ ل جءوا دلىق  ام لم اذاد و جد جءوا شق دلىق 
 ار وذخ خلوح ى شلىذخ  وات حء م جءوا خلودا ل ثم خطل  علاىء و ذ ل قو  

 ي  ىء اوثل قو  خلو لوان وخ يصءرخيىم على خ  يم ةن خلو جد خلذي خ
( والحد 27خلى دوس ة  اوء ان خلو جد خلجءوا قد ا س على خ قءض  

و دو ق يوء خ لف ءش لذلك ش ن  ذووتىء اوثل قو  خلو لوان وواحيىم وعظويىم 

(c) www.nidaulhind.com
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ش  لييون عيول على خ يصءر خلو لوان و اءد  خلدان خة يوق خلجداد شق ذحه 
ثم خطل  علاىء ة ًقء و ذ ل قطب و ءر   حه  لى حء اىء قطب  (48 خلقءر  خلى دال
ش ولين حالض خلونرتان ون اذيك حىذن خلي وال واالدوء تطًء وخن (49 خلدان آاحك

خل لطءن خليوش شق  قاقال خةور وو ون خطل  عاىء وذخ خة م   حل خلى ولدن 
ءراتًء و ددًخ .وا د خلحء ثان اعطى ي(50  حغدخدي( وادعى قطب خلدان يحريًء 

ش وخ يذرت وذن خلي وال شق عىد  (51 م( 1199\وا 595لىذن خلي وال ح دود  
 . (52 خل لطءن خ ي در لودي وحالدن 

خوء لفظل و ءر ش عيقد خ ىء خطلقت خصطي ًء على خلو ذ ل ة يتدخوىء شق     
شير  ون خلفيرخت للىدخال ويوجاه خلقوخشل يو ىء خعلى حرج شق دلىق ون تيل 

 قءد  ءر خلو ءرج لاًي شق خعيوء .خا
م 35: يوجد وذن خلو ءر  و فصلل عن خلو جد خفصلق على حالد  الموقع -ثالثا

ش شق  ان  دد خ د خلحء ثان خلالرب ووقا خلو ذ ل  (53 ج وب ذر  خلو جد 
ولي ه عءد وص ا خلو ءشه ب  (54 ( م25حءل  حل للجءوا حو ءشل يقدر  

 ( .55 (م35 

وظءور  وقوع خلو ذ ل تءرج  دود خلو جد و لوشل شق خلالوءر  خ  يوال   
 . (56 شووقالىء شق خلو جد اوين ان ايون شق اي جز  ون خلوح ى

:  ةذك خن ح ء  خلو ذ ل وريحط حءلجءوا  نظرية االصل وتاريخ التشييد -رابعا
ح ءنن  م ( وخ يور شق1192وا/ 589خلذي حدا حيذاادن قطب خلدان خاحك   ل  

م ( شق خذءر  خلى 1197- 1195ش وشق راي آتر عءم   (57  توس   وخت
 . (58 خة يىء  ون ور لل خلح ء  

احاادو خن ح ااء  خلو ذ ااال ة اا  لح ااء  خلجاااءوا  ااام لاام ايااان واان خل اااىولل 
خاجااءد ح ااءئان ووالوااءراان لح ااء  صاارو  والوءرااال حىااذن خل ااتءول شحاادا ح ءئىااء عااءم 

(c) www.nidaulhind.com



  .......................مأذنة قطب منار انموذجا   المآذن االسالمية في الهند
 

 

 

 

 

433 
 ج

 
 

 م2018 - تشرين االول -(  66مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد )
 

خيولىاااء تلافياااه خل ااالطءن ذاااوس خلااادان خلااايوش م(  قطاااب خلااادان خاحاااك و  1199 
 (60م 1215. وخ يىت عولال ح ء  خلو ءر  شق   ل (59 م(1210-1236 

ح اااااات خلو ذ ااااال علاااااى خ قاااااءض والحاااااد قااااادام اااااادعى  ةل ياااااول( ليواااااار 
خلرخجحويق حريوي رخجء خلثءلم آتر  ءيم و دو ق ةوءر  دلىق وخلذي  يم تايل 

ء دشاااا حالاااض خلحاااء ثان خلاااى خةعيقاااءد شووااا (61 م (    1191-1190خةعاااوخم   
تطااُء خن خلو ااءر  ح ااات واان قحاال وااذخ خةوااار  يااى اجالاال خح يااه ييويااا حااءل ظر خلااى 

.وليان واذخ خلاراي لام القاى قحاوة وان خلحاء ثان وخحارزوم  (62  ىر جو ء ون تيلىاء 
 وءرذاااااءل( خلااااااذي انياااااد خن خلو ذ اااااال قطب و ااااااءر( حيااااال ع ءصااااااروء خليصااااااواوال 

ال خل ذااا   شخ اااي ءدًخ خلاااى خل قاااوش خلييءحاااال خلياااق يااازان حااادن وخلزترشاااال واااق خ ااايو
خلو ذ ااال وخلياااق يذاااار خ ىاااء ح اااات ي ااات خذااارخف وى ااادس والواااءري  خ ااايوق وواااو 
و واااااد خواااااار ياااااون شوقاااااد دون واااااذخ خلااااا ص خلياااااذيءري شاااااق خلطاااااءح  خلثءلااااام وااااان 

 .(63 خلو ذ ل
خن ظاااءور  خ ياااءر يقااادم خلو ااالوان شاااق خلى د ااال والوءراااال وطواااس وواااال 

م خلالورخ ال  ايءد ةاتلو و ىء خقلام وصاليه خقادخم خلو الوان ش  ويالاد خلى اد و ذاليى
واان خيثاار خةقااءلام خليااق يالر اات خلالوااءر  خة اايوال شاىااء خلااى ظااءور  خة ااييب 
وو ءولاال حالااض  خلحااء ثان خةجء ااب وتصوصااًء خلى اادوس خلااى ي صااال خلال ءصاار 

و ىء و ذ ااال قطاااب خلالوءراااال وخلف اااال وخرجءعىاااء خلاااى خصااالىء خلى دو اااقش ووااان  ااا
ش ام خذءر صء ب ييءب آثءر خلص ءداد ووو ون خيثر خلونادان على  (64 و ءر

خةصل خلى دو ق لقطب و ءر  خن وقوعىء تءرج  دود خلو جد يءن اقصد و ىاء 
للزا ال ش علااى خلاار م وان خن وااذن خل جاال حءطلال ولاااس لىااء خ اءس شش ااي واان خن 

 رااااب ووقاااا خلو ذ ااال لااااس لاااه عيقااال ح ظراااال خلي صاااال ششو ذ ااال  اااءورخ  ذااايلىء 
 و ءدر ووق يقا تءرج  دود خلجءوا و اروء ون خلوالذن يثار .

(c) www.nidaulhind.com
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لقااد يااءن ةريفااءع قطااب و ااءر خلذااءو  واادعء  ةن يوصااف ياال خلوااالذن 
خلو اايقلل شااق خلى ااد ح  ىااء خحاارخج لل صاارش ويااءن خول خلحااء ثان خلواادخشالان عاان وااذخ 

خلااااذي وصااااف خلحاااارج خلتااااءص  حيووحىااااء رخ ااااء( شااااق   (Fergusson)خلااااراي 
. علااااى خلاااار م واااان خن للو ااااءرخت (66 علااااى خ ىااااء خ ااااد خحاااارخج خل صاااار ( 65 يذااااايور

وخةحاارخج وخةعوااد   ااوءت وذاايريل شااق خلالوااءر  خة اايوال شيثااارًخ وءخقاواات و فاارد  
او على وائل واءيل و الزلل وجدت حءلقرب ون خلودن يوء شق ذاوءل حايد شاءرس 

لقطاب و اءر شاا ن  .وخذخ خرد اء خن  قاءرن شاق خلذاايل خلالاءم خلتاءرجق(67 وخشغء  ايءن 
خلطوخح  ذخت خل ءشءت خلوذطوشل خلويالدد   خة يع وق يطور لوء  ءد وخ يذار 
ون و ءرخت شق  ز ل عءصول خشغء  يءن شوو ءك ثيم واالذن شاق يرواءن ظىارت 

( وخن طراقااال ح اااء   Zarandعلاااى خ ىاااء قوخعاااد لواااالذن شاااق خلو اااجد خلجاااءوا شاااق 
دلال و جاد تاار وثاءل لىاذخ خليصاوام خلحدن  فذت حطراقل خل ءشءت خلوذطوشل خلويحء

شق و ذ ل  ز ل خو حرج و واود خلغز اوي وخلياق ختاذت طراقىاء حالاد ذلاك خلاى ذاحه 
شولياان رحوااء وااذخ خلااراي خصااحا وثااءر جاادل حااان خلحااء ثان ةن  (68 خلقااءر  خلى دااال 

خحرخج  ز ه ذخت قوخعد  جوال حا وء قطب و ءر خ طوخ ال ش شوا ىم وان اذاار خ اه 
ىاار خوًة شااق ودا اال خلااري تاايل خلالصرخل االجوقق او خ ااه ياا ثر شءر ااق خةصاال وظ

حيصوام خة ر ل خلحرجال خليق  ءدت شق خارخن وثل  راا ج حءذ قءحوس خلقرن 
 (69 ي شوخ ر ل خقلام جرجءن حذيل عءمخلتءوس خلىجري /خل ءدي عذر خلواي

ولياااان  اااااد خ وااااد صااااء ب ييااااءب آثااااءر خلصاااا ءدان االااااود واجااااءدل حاااا ن 
ءدوخ ان اح ااوخ وحااء اىم علااى و صااءت او قوخعااد وا ااا  وثااءل علااى خلو االوان خعياا

 (71  حا واااء قطاااب و اااءر حااادون و صااال خو قءعاااد  (70 و اااءر  عاااي  خلااادان خلتلجاااق 
شوخلحالض خ يدل على خصلىء خلى دو ق حييءحاءت    ايريال  قذات علاى خلطاءح  

ياان خةول ورد شاىااء يلواال  جءاء اايءوحىء( وخليااق يال ااق خعوااد  خل صاار خلى دااال شول

(c) www.nidaulhind.com
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على خةرجا خن و ءك تط  شق يرجول خل ص خلى وال ى خل صروخلذي له دةةت 
شر م ذلك  شقد خجوا يثار ون خلحء ثان علاى (72 شق خلوفىوم خلالقاد  خة يوال  

يااا ثر خلو ذ ااال خلى داااال وتصوصاااًء خلقءئوااال شاااق ودا ااال خ واااد آحاااءد حااا حرخج خلوالءحاااد 
 (73  خل اتءرخ(خلحوذال  خل يوحء(وخحرخج خلوالءحد خلى دو ال 

وعااود  خلااى و ذ اال قطااب و ااءر شقااد خيااد يو غىءم ( علااى خن قطااب و ااءر 
ج دت خصلىء خة يوق للو ءدخ  وقت خلصي  شودخشا عن رااه حذير خوثلل على 
ووءر اال خلو االوان ل ااء  خلوااالذن واان عىااد وحياار وخليااق يء اات حوثءحاال خلحاارج و ىااء 

 ااااءدي عذاااار خي قحاااال و ااااءريان شااااق  ز اااال تاااايل خل صااااف خةول واااان خلقاااارن خل
 ا ل ( وان يذاااد قطااب و اءر شوةيازخل خلو اءرخت ذءتصاال شاق  ز اه ويااول 180 

شوقاااد  (74 يرا اااء ووءر ااال خلو ااالوان خلوحيااار  لااايذخن شاااق وذااار  خلالاااءلم خة ااايوق 
وخش  يثار ون خلحء ثان واذخ خلاراي ووان حاا ىم وءرذاءل خلاذي خياد علاى خن قطاب 

ويذاااياييىء خلتطاااال  يااا م عااان اصااالىء  و اااءر حيااال يفءصاااالىء ووفردخيىاااء خلح ءئاااال
خة اايوق ويذااارعلى خ ىااء ح ااات ي اات خذاارخف خ ااد خلوى د ااان خلو االوان وخلااذي 
اااادعى  و واااد اواااار ياااون ( وخلاااذي ورد ا اااوه علاااى ييءحاااءت خلطاااءح  خلثءلااام وااان 

 . (75 خلو ذ ل 
حا وء اذار ودار خلح م خةثءري شق خلى د خلى خن و ءك ذحه حاان قطاب 

 يااول و اءر ( خلوخقالال شااق ودا ال شاااوز ياون  شاق و ااجد جاءم شااق و اءرشق دلىاق  و
(ىشواحدو خن واذخ خلذاحه  اءيج وان خن ييوواء اقاا تاءرج 6 ذيل  (76 خشغء  يءن 

 ادود خلو ااجد ش ولياان وااءاالزز وااذخ خلااراي وااو خن حااء ق و ذ اال جااءم وااو خل االطءن 
علااى  اااءم خلاادان وخلااذي االيحاار اتااو خل االطءن والااز خلاادان خلااوخرد خ ااوه وخلقءحااه 

 .( 77 و ذ ل قطب و ءر

(c) www.nidaulhind.com
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وون خل جج خليق  ءقىء خلحء ثون خلى دوس خن ودتل و ذ ل قطب و اءر 
اوخجه خلذوءل حا وء خلوحء ق خة يوال يوخجه خلذر  شوون خلحاء ثان وان رد علاى 
واذخ خةدعاء  واان تايل وقءر يىاء حو ذ اال جاءم وخلياق واادتلىء اوخجاه خلذاوءل يوءوااًء 

خن   ااا شااق خةذوااءن حاا ن و ااءك ذااراط ييااءحق يوااء شااق قطااب و ااءر شيوااء اجااب 
اذير خ ام خ اد خةذاتءص خلاذان  اءوووخ شاق عولاال ح اء  و اءر  جاءم وواو  ءصار 
خلدان خحن ذوس خلادان خلايوش شلاذلك اويان خل ظار علاى خن خلالوال ياءن والءصارًخ 

 .(78 لح ء  قطب و ءر
 لتااص خلااى خلقااول خن قطااب و ااءر ةاوياان خن ييااون قااد ح ااات واان قحاال 

رخجااااء حرثااااوي او رخي حاثاااورخ   ااااب خدعااااء  خلى ااادوس شيوااااء خن خلوالذ اااال  خلى ااادوس
ةيواات حصاالل ةحاارخج خل صاار يوااء خعيقااد حالااض خلحااء ثان شولي ىااء خ جااءز تااءص 
حءل يطان خلو لوان وجدوخ شاىء وجءًة ليدوان والثروم وخوجءدوم يالحارًخ و ىم عن 

 .(79 خلوجد وخلرشالل وخلذووخ وخل صر
 

  تصميم المأذنة
صاااااوام خلواااااا ذ ل عيوااااال حاااااءرز  ووذولااااال شاااااق يصاااااوام خلو ذ ااااال اذااااايل ي

خة يوال شق واالطق خ طحءع عن خ ويء اءت خلى دوخ يوال خلىءئلل خليق خ يجت 
 ي فه والوءرال شق ذحه خلقءر  خلى دال .

قاااااادم( عاااااان خلقءعااااااد  48خلو ذ اااااال ذخت و ااااااقط و اااااايدار احلااااااا قطروااااااء  
م( شقاط  اام 5ل لاصال  لاى م( وا ا  واذخ خةي اءع يلواء علات خلو ذ ا15  و 

ي اايد  قويىااء ووااذخ وااء خي ااحىء ذااىر  ح ءئااال عءلااال  ااام ان وااذن خلظااءور  اطلاا  
علاىااااء حءلالوااااءر    خل ااااحط ( اي ان قطروااااء اي ااااءقص يلوااااء علاااات خلح ءااااال ش شىااااذخ 
خليصااوام لااه وااء احااررن واان خل ء ااال خ  ذااءئال وخليق ااال خلح ءئااال  ااام اجاللىااء ايثاار 

(c) www.nidaulhind.com
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ءتاااال خلويقلحااال خلياااق يواااازت شاىاااء حااايد خلى ااادشخوء خريفءعىاااء وقءوواااه لليااا ثارخت خلو 
 (.80 م73قدم ( ح دود 242شاحلا  

ان خريفءع خلو ذ ال ذاءو  وواء ختاذ حءلوالواءري ان ايفا ن حءليصاوام  ياى 
اييشى  اقوط خلو ذ ال ويادخعاىء و ايقحي ووثال واذخ خليصاوام ذاءع شاق يثاار وان 

خلوذر  خ  ايوق .ح اات خلو ذ ال خفحرخج ووالذن خلالءلم خ  يوق وتصوصء شق 
( خل جار خلرولاق خة وار وياذلك Red sand stoneحوءد  خل جاءر  خلوي ءوحال   

( ش 82 ش وخلياق جلحات وان و اءجر ودا ال شاءيا حو ايري خلذاىار  (81 خلروءدي خللون

يياا لف خلو ذ اال وااان تو اال طوخحاا  ويرخجالااال وياال طااءح  ذخت  واااط وتيلااف وااان 
الل ذرشءت حءرز  ي ي د ون خد ءوء على وقر صءت  ام خليصوام يفصل حا ىء خرح

قادم( وخلثءلثاال  40قادم (وخلثء اال  90جوالال خةولاى خريفءعىاء عان خةرض ح ادود  
قااادم( وحاااان خلطوخحااا  خ زوااال و  وياااه حاااءل فر خلالواااا  203( وخلرخحالااال  180 قااادم

شخلطااءح  خةول   ياات خل جااءر  ( 83 ليذاايايت زترشااال  ءااال شااق خلدقاال وخةحاادخع 
 ءوب حي لاالءت وار   صاف دخئراال ووار  وثلثال ح  الوب خليحاءدل شويوياد علاى حءلي

وذن خةشءراز ييءحءت قرآ ال و فاور  حاءلتط خل  اتق شخواء خلطاءح  خلثاء ق شىاو خقال 
قطاارًخ واان خةول   ياات  جءريااه حي االاالءت حااءرز  ح ذاايءل  صااف دخئرااال ويطااو  

 اق حااءل فر خلحااءرز شخوااء واذخ خلطااءح  خذاارطل ييءحاال حتااط خل  ااخ وخل  ااياللا  خلفءر 
خلطءح  خلثءلم خقل قطرًخ ون خلطءح  خلثء ق   يت  جءريه ح ذيءل وثلثل ويجاءور  
شقط  ييتلال واذخ خلطاءح  خذارطل ييءحاال خا اًء حاءل فر خلحاءرز شخواء خلطاءح  خلرخحاا 
وخلتءوس شقد ح اء ون خلرتءم وقطا قلالل ون خل جاءر  خل وارخ  خلولح ال  شذايلىوء 

 (7 ذيل  (84 قطرًخ وخريفءعًء ون خلطوخح  خل فلى خ طوخ ق وخقل
لقااااااد ا ااااااس قطااااااب خلاااااادان آاحاااااااك خلطااااااءح  خفول واااااان خلو ذ اااااال  وخقاااااااءم 

( خلطاااءحقان خلثاااء ق وخلثءلااام شوقاااد خورد صاااء ب يياااءب ياااءراخ شااااروز 85 خلااايوش( 
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ذءوق خلى وجود عوود يحار شق جءوا دلىق ح ءن ذوس خلدان خليوش يالحارًخ عن 
ش وخياام تلفءئااه خلطوخحاا  خلحءقااال (86 حىااذخ خلح ااء  خلالظااام  قويااه و االطيه علااى دلىااق

درجااااًء  يااااى يصاااال  لااااى  379.وحاااادختل خلو ذ اااال  درج  لزو ااااق ونلااااف واااان (87 
 .(88 خلقول

لقااد خحاادع وى اادس قطااب و ااءر شااق طراقاال ييااوان حاادن خلو ذ اال حااءلتطوط 
خلرا ال خلوذطوشل ووثال واذخ خليصاوام االوال علاى يي اار خليااءرخت خلىوخئاال خلياق 
يصطدم ححدن خلو ءر  شويالول وذن خل زوز على يوشار درجءت وي وعال وان خلظال 

اا  خلح اء   اون وخل ورعلى خلحدن خلتءرجق شوخي حت خلح ءال والءلجل ش ال عان طر 
 .(89 ييل ح ءئال صالحل   حاءً 

خن يصااوام خلو ااءر حااءلتطوط خلرا ااال وجااد وءاوءثلااه شااق وااالذن عااد  شااق 
خلوذااار  خة ااايوق ششقاااد  فاااذت علاااى و ذ ااال  ا ااايءن شاااق   اااءد علاااق   خلونرتااال 
حااءلقرن خلثءلاام خلىجااري /خليء ااا خلوااايديش  ااام خيتااذت قءعااديىء  اازوز دخئرااال 

علاااى حااادن و ذ ااال و اااجد   اجاااءر  ج اااوب  ااارب يرواااءن  و اااءد  حءليحاااءدل شوياااذلك
شوو ذ اال ختاارى يقااا شااق خقلااام  ا اايءن شااق خشغء  اايءن ويالاارف ح  اام  توخجااء  اااءن 
حاااوش  وواااق يااانرخ حاااءلقرن خل اااءدس خلىجاااري /خلثاااء ق عذااار خلواااايدي  فاااذ حاااد ىء 
حذيل  زوز  ءد  ودخئرال حءليحءدل شوااليقد خ ىء يءن لىء يا ثار يحاار شاق يصاوام 

 .(90  ءرقطب و
 التشكيالت الزخرفية عمى المأذنة 

لقد ذيلت طراقل زترشل و ذ ل قطاب و اءر وخ اد  وان خروع وءخ يجياه ااد 
خة  اااءن شااااق يلاااك خلفياااار   وااان عحقرااااال ياااا م عااان درخااااال شءئقااال شااااق خ اااايتدخم خد  
خل  ااءحءت خلى د ااال شااق يوزاااا خلال ءصاار خلتطااال وخل حءيااال وياادختلىء وااا حال ااىء 

(c) www.nidaulhind.com
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ل جااءر  خل واارخ  ويحءدلىااء ويوزاالىااء علااى ذاايل خ زواال يلااف وي ء وىااء وااا لااون خ
 خلو ذ ل وش  و ءشءت و دد .

ويحقاااااى خليذااااايايت خلتطاااااال ع صااااارًخ وىواااااء شاااااق خلح اااااء  ش اااااام خعياااااءد 
خل اااايطان  خلو اااالوون خن اتلاااادوخ خ ااااوءئىم خو خ ااااوء  خلح ااااءئان علااااى و ذاااااليىم 

علاى خلوحاء ق خلاى خلالورخ ال شش ي عن خةلقءب وخلوظءئف .واالود زون خلييءحءت 
خلفيااارخت خة ااايوال خةولاااى ثااام ذاااءع حالاااد ذلاااك تااايل خلالصاااور خلي قااال وعلااااى 

.وشااق  خلى ااد يالااود خقاادم خلييءحااءت خة اايوال شاىااء خلااى زواان (91 وتيلااف خلوحااء ق 
م شااااق و ااااجد  708وااااا /89خلفيو ااااءت خة اااايوال  ىءااااال خلقاااارن خةول خلىجااااري 

 .(92 خلذيل وخةعجءم  ح حىور( شوقد ييحت حءلتط خليوشق خلتءلق ون
وليثاار  خل قااوش خليااق خزدخ اات حىااء قطااب و ااءر ش ااوف   اايالرض حال ااًء 

( ويرجوياااه Ewersو ىاااء شخلااا قش خةول خلاااذي االلاااو وااادتل خلو ذ ااال وخلاااذي  قلاااه  
 قءل خل حق صلى خ  علااه و الم وان ح اى و اجد  يالاءلى ح اى خ  لاه شاق خلج ال 

طان ذااوس خلااد اء وخلاادان ور ااوم حايااًء وثلااه عوااءر  وا ااءر   اارت  االطءن خل ااي
وغفور طءب ثرخن وجالل خلج ل وثوخن ذي ت حود و ءروذيور درعىاد دولال  الطءن 
خةعظم خلوالظام خلويارم ذاءن  اي در حان ذاءن حىلاول لاودي  الطءن تلاد خ  ولياه 
و االطء ه وخعلااى اواارن لااولق تااء زخد  شاايا تااءن حاان و اا د عااءلق اجااود جااودخ خ اا  

قرايىاء حااءةور ورواارت وريااب يارد ثلثاال عذاار رحاااا  صا حه حءلولااك ودررو زحيىااق
 (8. ذيل (93 خةتر    ل ي الل وي الوءئل (

( خلااى خة يلازااال  اارف وال ااءن Ewersولياان وااذخ خلاا ص ع اادوء يرجوااه  
وحاادل يلواال و ااجد ييحاات يلواال والحااد يوااء خذااار شااق خلاا ص   ااب خليرجوااال خن 

خلالحااد خلفقااار  خلو ااءر قااد يالاارض لصااءعقل رعدااال شااق عىااد خ ااي در لااودي خة خن
 .(94 ه  909شءيا تءن حن و  د قد خصل ىء شق رحاا خةتر  ون عءم 
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وخل ص خةتر على خلطءح  خةول ون خلو ءر ويرجويه  خلو اءر  وان ح اء  
ش ل خحو خلوي( وخ ي ءدًخ لل ص شرحوء ايون وذخ خلذاتص واو رئااس خلوى د اان 

ى دعءواااااءت خلاااااذي ياااااءن االوااااال ع اااااد قطاااااب خلااااادان شوقاااااد ورد خ اااااوه علاااااى خ اااااد
 (95 خلجءوا

وو ااءك  ااص ييااءحق آتاار علااى حااءب خلذاارشل خةولااى  صااه  خقااءم ذااوس 
خلاادان خلااايوش واااذن خلح ءااال حفوواااءن عاااءور  حاااذن خلالوااءرت خلولاااك خل ااالطءن خلذاااوس 

( حالاااض خل صاااوص خلالرحاااال ويرجوىاااء  Thomasخل ااا  وخلااادان خليوششيواااء قااارا 
خلثاااء ق  اوااار ح يواااءم واااذن وو ىاااء خلذاااراط خليياااءحق خلووجاااود اعلاااى وااادتل خلطاااءح  

خلالوااءرت خلولااك خلوناااد واان خل ااوء ذاااوس خل اا  وخلاادان خلاايوش خل االطءن  ءصااار 
.وخل صاااوص خةتااارى  اااوف  يطااار  لىاااء ع اااد خل ااادام عااان  (96 خواااار خلوااانو ان

 عولاءت خليروام خليق طءلت خلو ذ ل ودو ت يوخراتىء ح ذرطل ييءحال .
خلال ءصاااار خل حءيااااال  واااان خليذاااايايت خلزترشااااال خليااااق زا اااات حاااادن خلو ذ اااال

ش ااااام  جااااا خلوالوااااءر وخل رشااااق شااااق يوظاااااف ع ءصاااار  حءيااااال شااااق عولااااال وااااأل 
خلو ء ءت خليق ييتلل  اروف خةذارطل خلييءحاال شوخحارز واذن خلال ءصار خةذايءل 

شويء ات يرواز (97 زور  خللويس ووق ون خلال ءصر خلو لوشه شق خلفن خلى دي خلقادام
د وخلتصاوحل  شوواذخ خلال صار ورد شااق شاق خلواليقادخت خلى دو اال خلاى خل ااظ خل االا

خلفن خلى دي ح  اوء  ويالادد  و ىاء حوذايءرخشحو دخرايءشحءدوءشخو يءواءة شوحءدوءجاءة 
خذخ  فااااااااااذت حذاااااااااايل  صاااااااااافق وع اااااااااادوء ي فااااااااااذ حذاااااااااايل يءواااااااااال يالاااااااااارف ح  اااااااااام 

شوخعيحاارت واان خقاادم وخروع روااز واان روااوز خلفاان خلى اادي وقااد   ياات (98 حءدوءةيااء
خلى خةعلى وحيييىء و   ال   و خة فل وخليق على خلوحء ق ح ام ايون وجىىء 

 (9. ذيل (99 يروز خلى ر م خليون ويقوم وقءم عرش خةله
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ووااااااان خةزواااااااءرخةترى خلياااااااق   يااااااات علاااااااى طوخحااااااا  خلو ذ ااااااال  خلاااااااورد  
( وواااق وااان شصاااالل خزواااءر خللاااويس ش وذااايلىء ورااااد  يياااون  Mosellaوو ااااي 

ت واااذن خلزوااار   اااازًخ يحااااارًخ ش وقااااد ختاااذ (100 خورخقىاااء رو اااال ذخت  ىءااااءت ودححااال 
و فاااذوء خلف اااءن يااا طر ليذااارطل خلييءحااال وااان علاااى حااادن خلو ذ ااال وياااذلك ذاااغلت 

 خلفرخ ءت حان وءوءت خل روف  ذيل  (.
وزور  خلاء وان ون خلورادخت خلياق ظىارت يازان حادن خلو ذ ال وواق زوار  
واان  اات حااييت يوااازت ح    ااء  خورخقىااء وصاافت حذاايل وي ء ااب حجء ااب حال ااىء 

  ذيل (. (101 ض شوقد جد وءاوءثل وذن خلزترشل شق و ءجد  ادر آحءد خلحال
وذاايلت زترشاال خةرخح ااك خة اايوال  ع صاارًخ وءوااًء   ياات حال ءااال علااى 
حااادن قطاااب و اااءر لي يىاااق يفراالءيىاااء خلويذاااءحيل  حااا ورخ  وفصصااال وخزواااءر ي  اااال 

 .(102 شوخليق رحوء خ يقلت خلى خلى د حيءثار شءر ق 
 اهم االحداث التي مرت بها المأذنة   

ياليحاار خلو ذ اال واان خيثاار خلال ءصاار خلالوءرااال شااق خلوحااء ق خليااق ييالاارض 
لليلف رحوء ح حب علووء خلذءع  ويصواوىء خلطوال خةتذ حءةريفءع ووء اجاللىء 
خيثاار عر اال للظااروف خلو ءتااال خلويقلحاال وخلوي وعاالش وقااد ي حااه حااء ق و ذ اال قطااب 

ع ااد خليصااوام ش  يتااب خةرض خلصاالحل  يااى ةي ىااءر ي اات و ااءر لىااذن خلو اا لل 
ثقال خلح اء  ش ااي عان خعيواءد واااين خلجادرخن   او خلاادختل وحالحاءر  ختارى خي ااءع 
حدن خلو ذ ل ع د خلقءعد  و اقىء ع د خلقول  يى ي صل على يوخزن لثقلىء ووذن 

 خلطراقل ذءعت شق عوءر  خلوالذن حذيل عءم  .
عولاءت ياروام عدااد   اام ذيار  خل اار لقد طءلت قطب و ءر عولاءت 

خلاوت( روخال  قلىء عن خةوار ت رو وفءدوء خن خلو اءر  قاد يام يرواوىاء شاق عىاد 
 (103 م1316-1295عي  خلدان خلتلجق 
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ويالرض خلق م خلاللوي خو خلطءحقاان خلاللواان خلى خل اقوط حفالال صاءعقل 
ل االطءن و وااد م  تاايل شياار   ياام خ1326رعدااال وااريان خلواار  خةولااى شااق عااءم 

م( وقد قءم ح صي ىء ح ف ه ودون خعوءل خلصاء ه حييءحال 1351-1325يغل   
م ش وخلوار  خلثء اال لاي طم 1332يذيءرال حتط خل  ياللا  خلفءر ق وذلاك شاق  ا ل 

-م 1351خلطءحقان خلاللواان  دثت تيل شير   يم خل لطءن شاروز ذءن يغلا   
ين شااااروز ذاااءن  ف اااه خ اااه قاااءم . وواااءاالزز واااذن خلواللووااال واااو خعااا(104 م( 1388

م وقد دون وذخ خل دم حذاراط يياءحق علاى حادن 1368ح صي  خلو ذ ل شق عءم 
خلو ذ اال  صااه درخان و ااءر   اا ه  ااحالان و ااحالوءات حالشاات حاار  تلاال رخن اءشيااه حاارد 
حيوشااا  رحااء ق حاار يذااادن ع ءااات  ااح ء ق شاااروز  االطء ق خااان وقااءم رخ حء ياااءط 

ن خااااان وقااااءم رخ خز جواااااا آشااااءت وصاااااون دخ تااااءل  حاجااااو –يوااااءم عوااااءرت ياااارد 
شوع دوء  رحت خلصاءعقل خلو ذ ال اقاول شااروز ذاءن  ف اه   و اءر  والاز  (105 رخد(

خلدان  ءم قد يالر ت لصءعقل وقد خصل يىء ورشاليىء خيثر ووء يء ات علااه وان 
ش وقد  دم جدل حاان خلحاء ثان  اول قارآ  خلذاراط خليياءحق ششقاد صا ا (106 قحل(
 Thomas  تطاااااا )Ewers حاااااا ن قطااااااب و ااااااءر قااااااد يالر اااااات لصااااااءعقل وياااااام )

ه شولياااان احاااادو واااان قاااارخ    907خصااااي ىء شااااق عىااااد شاااااروز ذااااءن يغلاااا   اااا ل 
 Ewers ه اال اااااق 707( للااااا ص قاااااد  ااااادم تطااااا  شاااااق خلياااااءراخ خذ قااااارا خلياااااءراخ

ه وواق يوخشا   ا ل 909( ختط  حقارآ  خلياءراا Munshi حالوءئل و حالل ش يى  
راخ  اااااااااااااااااحالوءئل و اااااااااااااااااحالان ءمش وليااااااااااااااااان خلقااااااااااااااااارآ  خلصااااااااااااااااا ا ل لليااااااااااااااااا1503

 .(107 (م1368ه/770 
وشاااق عىاااد خل ااالطءن خ اااي در حااان حىلاااول لاااودي يالر ااات خلو ذ ااال خلاااى 
صءعقل رعدال خترى شوقد يم خصي ىء ون قحل شءيا تءن خحن و  د علق تاءدم 

(c) www.nidaulhind.com
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خ اااااي در لاااااودي وذلاااااك خ اااااي ءدًخ خلاااااى خلااااا ص خلياااااءراتق وخلاااااذي ا وااااال خلياااااءراخ  
 . (108 م(1503ه/909

ءر عااااادد يحاااااار وااااان خةورحاااااان و اااااجلوخ وي ظاااااءيىم وقاااااد زخر قطاااااب و ااااا
م وواااااااااا ىم 1794ووتططااااااااااءيىم واتااااااااااذوخ قاء ااااااااااءت لىااااااااااء خحياااااااااادخ ًخ واااااااااان عااااااااااءم 

خلوى دس خ  ءان حيت ( يوء يم قاءس خلو ءر ون قحل خلر ءلل  يو غىءم ( ش وقاد 
  ب خريفءع خلو ءر  وو ا جدول للقاء ءت وخةحالاءد لجوااا طوخحقىاء شوشاق عاءم 

ت للو ءر ون قحل  شردراك خلحوت (ش وون خة دخم خلوىول م ختذت قاء ء1839
زاءر  خحو خلفدخ  خلجغرخشق خلذىار لىاء شاق  ىءاال خلقارن خلثءلام عذار وحدخاال خلقارن 

درجال وان خة افل خلاى  360خلرخحا عذار خلوايدااان و  اب عادد درجاءت خلو اءر
 (109 درجل 379خلقول ولين حالد خة ءشءت خلويي قل وصل عددوء خلى 

م خدى خلى  قوط قوال خلو ذ ال يواء 1803دم خن وقا زلزخل شق عءم و 
ي حب حىدم خجزخ  ون خلجءوا وشق ذلك خلوقت  دثت  فر  شق ح ءال خلجاءوا وان 
جرخ  خلزلازخل وواء دشاا خل يووال خلوريزاال خلاى خ ايدعء  خلوى ادس  روحارت  اوم 

شااق  ويلفاات عولاااءت خليااروام 1828(ةصااي  خة اارخر وخليااق خ جاازت شااق عااءم 
 .(110 ( روحال  17000 ا ىء ح دود  

 
 
 
 
 
 
 

(c) www.nidaulhind.com
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والذن و جد  ذءن علم شق خليجرخت         وج وءت ةجزخ  ون والءحد و دو ل على قءعد  و ذ ل – 1ذيل 
 و جد يووحءدي شق خ ود     آحءد 

                
  خحرخج جءوا شءيا حو يري  يصوار    4-ذيل                      خلحرج خلري ق شق  راا صفءدر  3ذيل 

 خلذىاد خلدييور عءدل خلوالء ادي                                            جء ج  يصوار خلحء م(  

 
 
 
 

(c) www.nidaulhind.com
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 و ءئر رو ل خيحر  يصوار خلحء م(–ذيل 

              
 

               و ذ ل جءم شق  -7و ذ ل قطب و ءر و ظر عءم  يصوار خلحء م(    ذيل  6-ذيل 
 غء  يءن ذحيل خة ير ت(  خش

 

 
                  

يفءصال يصوام قطب و ءر يصوار خلحء م (  خليذيايت خلزترشال على حدن  -8ذيل 
 قطب و ءر  ذحيل خة ير ت

 

(c) www.nidaulhind.com
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 زتءرف  حءيال وخزوءر خلاء وان وخللويس على حدن قطب و ءر 9-ذيل 

 

 الهوامش:
                                                           

ش  13شدخر صااااءدرش حاااااروت شج1خحاااان و ظااااور ش و وااااد حاااان وياااارم ش ل ااااءن خلالاااارب ش ط ( 1 
 . 12ص

(
2
) Jonathan ,Bloom: Minaret Symbol of Islam, vol II , Oxford studies 

in Islamic Art, oxford, 1989, P11. 

خل وااااري ش شءطواااال ولاااااد ش خذاااايءل وخ ااااءلاب عوااااءر  خلوااااالذن شااااق و ااااءجد خلوذاااار  شر ااااءلل  (3)
ا ظاار  129شص 1997ج ايار  ااار و ذااور  شيلااال خلدرخ اءت خلاللاااء شخلجءوالاال خةرد ااال شوء

خا ء : خوءم ش و وود خ ود شو ءجد  يطان خليجرخت حودا ال خ واد آحاءد حءلى اد شاق خلقارن 
خليء اااا خلىجاااري /خلتاااءوس عذااار لواااايدي شر اااءلل وءج ااايار  اااار و ذاااور  شيلاااال خةدخب 

 1ءوش و 214شص  2017شجءوالل عان ذوس ش
حاارخوام خل ااءورخئق (4) خلفرخوااادي ش خلتلااال حاان خ وااد شييااءب خلالاان شي قااا  وىاادي خلوتزووااق وخب

.رز  شعءصااااام و واااااد شوالجااااام وصاااااطل ءت  286ش ص 8ش ج5شدخر ووييحااااال خلىااااايل شج
 . 307ش ص 2000خلالوءر  وخلف ون خة يوال شوييحل ودحولق شخلقءور  ش

(
5
) Mechel,George,Indian Islamic Architecture Handbook of orient 

Studies ,Section Two,Volume 20,Leiden ,2008, p.50.     

(c) www.nidaulhind.com
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خلالء ق ش عي  خلدان ش و ذ ل ودا ل خل يم ش اطرو ل دييورخن  ار و ذور  ش يلال خآلدخب  (6)
 . 24ص 19920ش جءوالل حغدخد / 

  40 ور  خل ج خةال  ((7
خلياارخم خلوالوااءري خ  اايوق خلالرخقااق شو ذااورخت خلقصاااريش خعيوااءد او ااف شا ااوخ  علااى  8) 

 . 184شص 2008خلو ظول خ  يوال لليرحال وخلثقءشل وخلف ون شخا ا يو ش
  2005ش حغااااادخد ش  1ثااااانا ق علاااااق والجااااام وصاااااطل ءت عواااااءر  خلذاااااالوب خ  ااااايوالش ط( 9 

 . 619ص
وصااطفى ش خل ااوىودي ش علااق حاان عحاادخ  حاان خ وااد خل  اا ق ش وشااء خلوشااء  ح تحااءر دخر خل (10 

 .151ه ش خلجز  خلثء ق ش ص1419دخر خلييب خلاللوال ش حاروت 
(
11

) Havell ,E,B ,Indian Architecture its Bychology Sttucture and 

History from the first muhammadan invasion the present day 

,London,1913.p.47 

(
12

) www.alukah.net 

 . 181خل وىوديش وشء  خلوشء ش ص ( 13 
شوييحال خل ى ال شحااروت 1خلويق شو ود طءور شخليءراخ خلقوام لويل وحات خ  خليارام شط (14)
ش خل ااااا ه  1شر اااااين ش  ذااااا   خلو ذ ااااال ش وجلااااال خلااااادخر  ش خلالااااادد  184ش صش 5ش ج2000ش

 . 11م ش ص1985ه / 1405خل ءدال 
خحن وذءم ش عحدخلولك حان وذاءم حان :  ينظر ايضا. 529صخل وىودي ش وشء  خلوشء  ش ( 15 

ش حااااروت ش  1خااااوب ش خل اااار  خل حواااال ش ي قاااا  طاااه عحاااد خلااارنوف  اااالد ش دخر خلجاااال ش ط
 23شص 1ش ج 1990

خ واااااد شياااااري شو اااااءجد خلقاااااءور  وودخر اااااىء   خلوااااادتل ( ش دخر خلوالاااااءرف ش خ  اااااي درال  16) 
 . 286شص1961

 . 530صخل وىودي ش وشء  خلوشء  ش  17) 
 . 3وءوش رقم  215اوءم ش و ءجد يطان خليجرخت ش ص  (18)

(c) www.nidaulhind.com

http://www.alukah.net/
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خلجحوريش  حرخوام   انش عوءر  وزترشل خلرو ءت وخة ر ل خ  ايوال شاق خلى اد  ياى  (19)
مش خطرو ل  دييورخن  ار و ذاور ش يلاال  خةدبش 1628ه/1038 ىءال  يم جاىءن جارش 

 .246مش ص 2012جءوالل خلووصلش 
عولال خقيحءس شق حدخال خةور ش شرحوء يء ت حالض خلواالذن خلورحالال وان  اام *   ن ة   ير 

خلذاايل وخليصااوام وياا ثر  حالااض خلذااق  حااءفحرخج وخن يااءن يااذلك شاالااد ذلااك خوياادخد للالوااءر  
خلالرحاال خلو لاال خل اءحقل لإل ايم شاق  اوراء ولااس وان خلطارز خلوالوءراال خةج حاال يواء زعاام 

ق خة يقلااااد لو اااءر  خ  اااي درال  اااار خ ىاااء علاااى ةرجاااا  والظوىااام ان خلوئذ ااال خلوصااارال واااءو
 يطور طحاالق لذيل خلو ذ ل خليق حدات شق وصر .

.ولوزاااد واان خةطاايع  ااول  ظرااال خقيحااءس خلوااالذن  343خلااحيذري ش خلصاادر خل ااءح  ص (2 
خةقيحاااءس ا ظااار ذاااءشالق شخلوصااادر خل اااءح  شص شرز  والجااام وصاااطل ءت خلالواااءر  ش ص 

307 
 . 50 لوءن ش خلالوءرخت خلالرحال ش ص ( 3 
 . 637خلذءشالق ش خلوصدر خل ءح ش ص (23 
ش ا ظر اا ء  ءوا خلجوءل خلدان ش خلالوءر  شق  30ص  1خلحيذريش وصدر  ءح  ش ج (24 

 . 116ش ص 1964صدر خ  يم خلون  ل خلوصرال خلالءول لل ذر ش وصر ش 
 . 184( خلقصاري ش خلوصدر خل ءح   ش ص25 

 . 311ش والجم وصطل ءت خلالوءر  ش ص  رز   (26)
  2وءوش  214خوءم ش خلوصدر خل ءح ش  ص  (27)

ةذك خن ظىور خلوالذن وراءزيىء حءلى د خ وء وو ا د خليا ثارخت خلوالوءراال  خلفءر اال علاى خلى اد 
ح يااام خلفيو اااءت خة ااايوال خلياااق خ طلقااات وااان خاااارخن وح يااام خلاليقاااءت خليجءراااال وخل اء ااال 

 حا ىوء .
 . 216ءم خلوصدر  ف ه ش ص خو( (28

(29)Ralph ,Pinder,  Ghaznavid and Ghurid 
Minarets,Iran,Vol.39,2001.p.186 
217خوءم ش و ءجد  يطان خليجرخت ش ص    

(c) www.nidaulhind.com
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(30)Brown, Percy ,Indian Architecture Islamic period 
,Bombay,1956,p.11 

االيىااء شوجلاال ثقءشاال خلى ااد شوجلااد تااءن شرذاااد خلاادان ش  ااءر  خلال ااد خلوريحاال وفىووىااء وطح (31)
 .58شص 1996ش 4-1شخلالدد 47
يم شويذيىر حوحء اىء خة ايوال وان 140علاير  :ودا ل وذىور  يقا ج وب دلىق ح دود  (32)

و ءجد و صون يالود خلى خلالصار خلوغاولق :علاق شقايع و صاون وخ اوخر وحوخحاءت خلوادن 
 . 247شص  2009ش خلقءور   ش1خللح ء ال شطخةثرال خة يوال شق خلى د شخلدخر خلوصرال 

(33)Michell ,indian Islamic Architecture ,p.50 
خليجارخت :خقلااام عظااام وان خقااءلام خلى ااد :خلالواري شخ وااد حاان ا ااى حاان ش اال خ  خلقرذااق  (34)

خلالاادوي ذااىءب خلاادان شو ااءلك خةحصااءر شااق ووءلااك خةوصااءر شخلوجوااا خلثقااءشق شخحااو ظحااق 
 . 45ص ش3م شج2002ش 1شط
 . 324وص  223خوءم ش و ءجد  يطان خليجرخت شص  (35)
اقااا وااذخ خلو ااجد شااق ودا اال حاج حااور خو حاجااءحور عءصااول خقلااام خلاادين علااى حالااد  ااوخلق  (36)

 Reupen,S.S,The Architecture ofوااااال ج ااااوب ذاااار  حووحااااءي : 350
Bijapur,Bombay ,p2                                                              

 . 187-186خلوالء ادي شتصءئص عوءر  خلو ءجد شق خلى د شص  (37)
 . 287علق ش يءراخ وعوءر  خلو ءجد شق خلى د ش ص (38)

(39)Michell ,indian Islamic Architecture ,p.53-54 
(40)Sahai,Surendra,IndianArchitecture islamic Period(1192-

1857),Prakash book,New Delhi,p.14 
قطب خلدان خاحك واو ون اس  ايلل خلووءلااك حءلى اد خعيلاى خلالارش وخعلان  ف اه  الطء ء ( (41

م حالد وشء  ووةن و ود خلغوري ويءن خاحك وولويًء لقء اق  ا اءحور 1206على خلى دو يءن 
ءر  وقاد ح اى حءلى اد و اجدان يحااران .يءن قطب خلدان وولالًء حريوب خلتال وخلفرو ال وخلالوا

م شتلفااه 1210خةول حاادلىق وخةتاار حاا جوار خ يىاات  اءيااه ح ااقوطه واان جااوخدن شقياال عااءم 

(c) www.nidaulhind.com
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ذاااوس خلااادان خلااايوش ا ظااار : خل اااءدخيق ش خ واااد و واااود شياااءراخ خلو ااالوان شاااق ذاااحه خلقاااءر  
 . 123خلى دال و  ءريىم ش وييحل خةدخب ش خلقءور  شب .نش ص 

(5)Jairazbhoy,R.A,An Outline of the Islamic Arch itecture 

,London,1972,p.28 , Crover,Satish,Islamic Architecture in   india 

New Delhi ,p.1.  

 74-73داءئق ش  اء  خلدان ش خلو ءجد خليءراتال شق خلى د ش وو وعل خلووخ م ش خلالدد  (43)
 . 58شص  2009شش خلوييحل خلوليال ش ةوءي ش وول دخ 

(
44

)    Brown, Percy ,Indian Architecture Islamic period 

,Bombay,1956,p.11. 

داااءئق ش اااء  خلاادان شخلو ااءجد خليءراتااال شااق دلىااق شيرجواال و ظااور خ وااد شوجلاال ثقءشاال  (45)
 .  107ش ص 4-2خلالدد  53خلى د شوجلد 

خن خةثار خلى دو اق  2008عءم  لقد ة ظ ء ذلك ون تيل درخ ي ء خلوادخ ال للجءوا شق( (46
حاااءرزشق خلجاااءوا شءليوخحاااال ذخت خةذااايءل خةدواااال وزترشااال خةشاااءعق وخةحقاااءر و  وياااه علاااى 

 خعود  خلجءوا يو ىء جلحت ون والءحد و دو ال ويالدد  .
(47)Sahai,Surendra,IndianArchitecture islamic Period,p.17. 

 اااايوق ش و ء اااارخت خلقااااات علااااى طلحاااال خلجحااااوري  حاااارخوام   ااااان ش عوااااءر  خلوذاااار  خ (48)
خلور لااال خلثءلثاااال ش ليلااااال خآلثااااءر جءوالاااال  ااااءورخ  ش ق اااام خلصاااااء ل وخليااااروام وق اااام خةثااااءر ش 

ا ظااار خا اااء شعلاااق شخ واااد رجاااب يتطااااط و اااءجد دلىاااق قحااال خلالصااار خلوغاااولق ش  45ص
 . 7جءوالل خلقءور  شص

شص 1980شعاءلم خليياب شعحدخلرنوف شعصءم خلادان شحايد خلى اد شاق خلالصار خة ايوق (49)
51. 
 . 129خل ءدخيق ش يءراخ خلو لوان شق ذحه خلقءر  خلى دال شص  (50)

(4) Michell ,indian Islamic Architecture ,p.50. 

(
52

) Munshi ,The history of Kutb Minar ,p.48 . 

(
53

)) Michell ,indian Islamic Architecture,pp.50-51. 

وعوااءر  خلو ااءجد خةثرااال شااق خلى ااد شخلاادخر خلوصاارال خللح ء ااال  علااق شخ وااد رجااب ش يااءراخ (54)
 . 35شص  1997ش خلقءور   1شط

(c) www.nidaulhind.com
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 . 7علق ش طرز يتطاط و ءجد خلى د قحل عصر خلوغول ش ص  (55)
 . 45خلجحوريش  حرخوام   ان ش ش وصدر  ءح  ص - 56

(
57

) Archaeological Survey of india :Delhi and its Neigh bourhood, 

New Delhi,1990 ,p.p52 .  

111داءئق ش خلو ءجد خليءراتال شق دلىق ش ص   
 .؛ 32علق ش يءراخ وعوءر  خلو ءجد ش ص  (58)

Islam,Arshed the civilizational role of Islam in the Indian 
subcontinent: The Delhi sultanate, IIUM Press,2017 ,p.116. 

 74-73جش خلالوااااءر  وخلف ااااون حااااان شااااءرس وخلى ااااد ش وو ااااوعل خلووخ اااام شخلالاااادد-آرحااااري شا (59 
 . 34ش ص2009شةوءي ش 

(
60

)Sahai,Surendra,IndianArchitecture islamic Period(1192-1857,p.14 

 34جش خلالوءر  وخلف ون حان شءرس وخلى دش ص -آرحري شا  (61)
(62)        Munshi ,The history of Kutb Minar ,p  11 خواءم شو اءجد  ايطان

   218خليجرخت ش ص 
                              218خوءم شو ءجد  يطان خليجرخت ش ص (63)

(
6
4)       Munshi ,The history of Kutb Minar ,p.12 

 شص  1990 اد خ ودشتءل شآثءر خلص ءداد شوريحه تلا  خل جم ششخردو خيءداوق دلق شدلىق ش
65) -3Chitor- (   واو ح اء  علاى وائال حارج احيىاق حغرشال علاال ي اءعد علاى خلرناال ا ظار

 .  5وءوش  218:خوءم ش و ءجد  يطان خليجرخت شص 
(66)Fergusson. James , History of Indian and western Architecture, 

London, 1910 ,Vol. I,p.224 

(
67

)Brown, Percy ,Indian Architecture Islamic period ,p.11 

(
68

)Michell ,indian Islamic Architecture ,p.50 

G.A,Natesan,All About of Delhi,AnexhaustiveHandbook,Madras,p.52 
 . 235خوءم شو ءجد  يطان خليجرخت ش ص  (69)
و اااءر  عاااي  خلااادان خلتلجاااق ح ءواااء عاااي  خلااادان خث اااء  زاءدياااه خلذاااوءلال  شاااق و اااجد قاااو   (70)

م واان خعيوااء حا وااء خريفءعىااء خلحااءقق  40م واان خة اافل و54قطروااذن خلو ااءر  خة اايم واحلااا 

(c) www.nidaulhind.com
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م ورحوااء يء اات  ااالف وااذخ خةريفااءع  ااءحقء ا ظاار : علااق شيااءراخ وعوااءر  خلو ااءجد 28 ءلاااء 
 .41شص 

(
71

)  Munshi ,The history of Kutb Minar ,p.16 

 .219خوءم ش و ءجد  يطان خليجرخت شص  (72)
حارج قاءئم علاى قءعاد  ورحالال خلذايل وا يىاق حذايل ورواق ويال اق قوال  خل اتءرخ وق عحاءر (73)

خلجحال ورحواء واق يج ااد قوام جحاءل خلىويااء خو  ارواء وان خليف اارخت ا ظار: خواءم شو اءجد 
 . 222-221 يطان خليجرخت شص 

(
74

)  Munshi ,The history of Kutb Minar,p.13 

(
75

) Husain ,A.B.M,The Manara in indo Muslim Architecture ,Pakistsn 

,1970,p.33 

(
76

)  Munshi ,The history of Kutb Minar,p.13-14 
 . 218خوءم ش و ءجد  يطان خليجرخت شص  (77)

(78)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.16 
 . 219خوءم ش و ءجد  يطان خليجرخت  شص  (79)

(80) .                                            49خل اااااااااادوي شخةثااااااااااءر خليءراتااااااااااال شص  
Munshi ,The history of Kutb Minar,p. 6-7. 

G.A,Natesan,All About of Delh,p52    
                                       35علق شيءراخ وعوءر  خلو ءجد شص     

(81)Brown, Percy ,Indian Architecture Islamic period,p.12 خل ادوي شخةثاءر
                          49خليءراتال  شص 

شااءيا حو اايري :ودا اال وذااىور  خ  ااىء خل االطءن خلوغااولق جاايل خلاادان خيحاار حااان  اا يق ( (82
م وخقااااءم شاىااااء خل اااالطءن خلالداااااد واااان خلاااادور وخلقصااااور شوقااااد  ااااوءوء شااااءيا 1576-م1571

 صر حالد خ يصءرن على خلى دوس شق يجرختحو يري خي ودا ل خل 
 Hambly,G,Cities of Mughl India ,Agra and Fatah 

pursikr,London,1985,p.26   

(
83

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p. 6-7  
  35علق شيءراخ وعوءر  خلو ءجد شص  (84)

(c) www.nidaulhind.com
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Munshi ,The history of Kutb Minar,p. 6-7 

Michell ,indian Islamic Architecture,p. 50 
خليوش او خلييوش ويال ق خلوو ك خو خل ءوال وواو اقءحال حاءلوال ى خلجغرخشاق  جىاء جار (  (85)

  اد خلالءلم حءللغل خةوردال :
 Digby,Simon,Letmish Or Iltutmish A Reconsideration of the Name 

of the Delhi Sultan,Journal of the British Institute of Persian 

Studies,VolumeVII,1970,P58  

ووو خ د خذىر خل يطان خلووءلاك شاق خلى اد خعيلاى خلالارش حالاد وشاء   اادن قطاب خلادان خاحاك 
م لوزاد ون خليفءصال ا ظار :خلجحاوري شعواءر  وزترشال 1211ويرحا على عرش دلىق   ل 

 . 44خلرو ءت شص 
(
86

). Munshi ,The history of Kutb Minar,p.27. 

(
87

) Ali,M.A,History of Indo Pakistan ,Dacca,1970,p.48. 

(
88

)Michell ,indian Islamic Architecture,p. 9. 
 . 231خوءم شو ءجد  يطان خليجرخت ش ص  (89)
 . 234خوءم شو ءجد  يطان خليجرخت ش ص  (90)
وايل شزا ااب عحااد  ش خلويو ااءت خلزترشااال خلتزشااال علاى وخجىااءت و ااءجد حغاادخد شااق شياار   (91)

 .  168شص  2018خل يم خلالثوء ق للالرخ شون  ل ثءئر خلالصءوق شحغدخد ش
 1وءوش  355خوءم شو ءجد  يطان خليجرخت شص  (92)

يال  الا  خعيحر و جد ح حىور خقدم و جد خقام على خليرخب خلى دي وووعلى ذيل ورحا طول
م وقد خ اطت حه خروقل ون ثيم جوخ ب حا وء خلجء اب خلرخحاا ذايل حاات خلصاي  خلاذي 36

عوااود شا ظاار :حرخ ياااءس شحورتااءرت شخلفاان خة اايوق شااق ذااحه خلقااءر   33خقااام  ااقفه علااى 
 . 374ش ص 1995خلى دالشخ ا يو شيو س ش 

(
93

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.36. 

(
94

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.36. 

(
95

)Sahai,Surendra,IndianArchitecture islamic,p.14.  

(
96

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.42. 

(
97

)Nath,R,History Decorative in Mughal Architecture ,Motilal 

Banarsidass ,Delhi,1976,p.11. 

 . 349خوءم شو ءجد  يطان خليجرخت شص  (98)

(c) www.nidaulhind.com
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شص 4شعادد51داوخرات شواال ش خلى د ال خلوالوءراال خلى دوياال شوجلال ثقءشال خلى اد شوجلاد ( (99

99 . 
 . 351خوءم ش و ءجد  يطان خليجرخت ش ص  (100)
 822شلو   914خوءم شو ءجد  يطان خليجرخت ش خلجز  خلثء ق ش ص  (101)
 .351خوءم شو ءجد  يطان خليجرخت ش خلجز  خةول شص  (102)

(
103

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.27. 

(
104

) Sharma,Y,D,Delhi And Its Neighbourhood ,Archaeological 

Survey of India, New Delhi,2001,p54. 

Grover,Satsh,IslamicArchitecture in India,Glgotia Published 

Company, New Delhi,p.8. 

(
105

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.42. 

(
106

) )Munshi ,The history of Kutb Minar,p.9. 

(
107

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.49. 

Michell ,indian Islamic Architecture,p. 50. 

Sharma,Y,D,Delhi And Its Neighbourhood,p54. 

(
108

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.48. 

(
109

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.9. 

(
110

)Munshi ,The history of Kutb Minar,p.9. 

(c) www.nidaulhind.com




