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ماریِة الفریدِة ِمْن نوِعها ُتْعَرُف مدینُة لكناو عاصمة مملكة نواب أوده بمجموعٍة ِمْن الُمنشآِت المع تمیزت :ملخصال

یدُل وجوُدها على تغلغِل المذهِب الشیعي وقوِة تأثیِرِه في نفوِس ُمسِلمي أوده تحت حكِم  باسِم اإلماِمبارة، وهي ُمنشأةٌ 

ذه ، َفَقْد اتصفْت ه"نواب أوده"تعرف في المصادر التاریخیة باسم  ِمْن أصٍل فارسي المذهب مامیةٍ إأسرٍة شیعیٍة 

ُشیَدْت لكي یتجمَع بها األفراُد الشیعیون لُمَماَرسِة شعائرهْم الدینیِة وخاصًة  تنظیمي ذات طابع المنشآُت بأنَّها

 ، وقْد بدَأ ظهوُر هذه النوعیُة ِمْن الُمنشآتِ ، كما اتخذْت رمًزا للُمشاَركِة الُمجتمعیِة في اإلقلیمِ كربالء االحتفاِل بذكرى

مدینُة لكناو ِمْن  ُتعد، و م وِمْنها انتشر إلى بقیِة الممالِك الشیعیِة بجمیِع أنحاء الهندِ ١٦/هـ١٠القرِن  هضبِة الدكِن ُمْنذُ ب

الشیعِة أقلیة في المجتمِع  كون، خاصًة مع ممیزالمعماري ال أهِم الُمدِن التي انتشرْت بها هذه الُمنشآُت ذاَت النمطَ 

  .الهندي ولهم خصوصیٌة دینیةٌ 
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Abstract : Lucknow, the capital of the Kingdom of Nawab Awadh, is distinguished by 
a group of architectural structures known as the name of Imambara , Shiite individuals 
gather in it to practice their religious rites, especially the celebration of Karbala, It has 
also taken a token on community participation in the region, This type of constructions 
began to appear on the Deccan since the AH 10 / AD 16th century, and from there it 
spread to the rest of the Shiite kingdoms throughout India, Lucknow is one of the most 
important cities in which these distinguished architectural structures spread, With 
Shiites being a minority in Indian society and having religious peculiarities. 

Keywords: ImamBara – bhulbhulayah – Baoli - Machi Bhawan – chattri. 

  



    )م١٧٩١- ١٧٨٤/هـ١٢٠٥-١١٩٩( بمدینِة لكناو في إقلیم أوتار برادیش الكبري إمامبارة آصف الدولةِ 

 

٤٩٨ 
 

حیث افِة الشیعیِة في شماِل الهنِد، للثق نموذجالشیعي و  لمذهبل كمقرٍ  ٢عاصمة ُمقاطعِة أوده ١تشتهُر مدینة لكناو

ِعْنَدما اتخذْت ِمْن  م في إیراِن،١٦/ هـ١٠باألسِِّس الشیعیِة التي وضعْت قواعَدها الدولُة الصفویُة خالِل القرنِ  تأثرت

الشیعیة بوضِع قواعَد لُمماَرسِة الشعائِر الدینیِة ت ، وقام٣رسمًیا للبالدِ  عشري مذهًبا االثنىالمذهِب الشیعي 

وأصبحْت االحتفاالُت الشیعیُة وخاصًة االحتفاِل بذكرى كربالء لها طقوٌس ثابتٌة مثل مجالِس الِحَداِد فدَعْت الحاجُة 

، عرفت باسم ٤ًة ُمجهَزًة لهذه االحتفاالتِ ، فظهرْت فكرُة إقامة أماكَن ُمخصصَّ إلى إیجاد أماكن إلقامِة هذه المجالسِ 

، ٥الحسینیة وهي ذات تخطیط مستطیل الشكل یتكون من ساحة مكشوفة یطل علیها مجموعة من الدخالت المعقودة

َعِرَفْت  ومع انتشاِر التشیِع في أنحاِء البالِد الُمجاورِة التي تأثرْت بهذه الشعائِر وِمْنها مناطَق بشبِه القارِة الهندیِة، التي

                                                        

 وطول ٢٦.٥٨كیلو جنوَب شرِق دلهي، بین دائرتي عرِض  ٤٠٠لكناو عاصمُة والیُة أوتار برادیش حالًیا تقُع شماَل شرِق الهنِد على ُبْعِد  ١

راما، وهناك اعتقاٌد آخر أنَّ ویعتقُد أنَّ أوَل َمْن اسَّسها هو الكشمنا أخو البطِل األسطوري  Gomtiدرجة، على ضفِة نهِر جومتي ٨٠.٥٦

زعیُم قبیلِة بهار المحلیِة، بینما أثبتْت الحفائُر األثریُة بالمدینِة امتداد lakhana pasi تأسیَس المدینِة یرجُع إلى شخٍص یدعى الخانا باسي 

مغولیًة ُمْنُذ  Subaِد، وكانْت لكناو مقاطعًة سنٍة قبَل المیال ٥٠٠٠سنة قبَل المیالِد وال یستبعُد أنَّ تاریخها یمتُد إلى  ١٧٠٠تاریخها إلى 

وترجُع إلى هذه الفترِة أضرحة مثل ضریِح الشیِخ عبد الرحیِم ) م ١٦٠٥-١٥٥٦/هـ ١٠١٤-٩٦٤(أكبر  االمبراطور جالل الدین عصرِ 

ٍة الكمنا أعلى نقطًة في المدینة یرجُع إلى وبوابُة أكبر وماشیني بهوان ثُمَّ مسجٌد صغیٌر على ربو " نیدان شاه أو نادین ماحال " الُمَلقُب بـ 

 A Glimpse of the Monumental Heritage of Lucknow, Archaeological Survey of India( .عصِر أورنجزیب

Lucknow Circle, Lucknow,1   قبَل تكوینَھا كمملكةٍ  وكانْت لكناو تابعةً ألقلیِم أوده التابع لإلمبراطوریةِ المغولیةِ ؛ 

 Hussein, Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition: the Great Imambara Complex of 
Lucknow",Muqarnas,Vol.23,(2006): 219   

 ,Pooja, Johri.(درجة شماًال  ٢٩ – ٢٦درجة شرقًا وبین دائرتي طول  ٨٤.١٥ – ٤٩.٤٥تقُع مقاطعةُ أوده بین دائرتي عرض   ٢
"Development of Awadh Under the Nawabs (1801-1858)", (Ph.D. Degree in History, Chhatrapati Shahu, 

Maharaj University Kanpur,2012),14.   

ه ِمْن الجنوِب ومنطقة  كانوج إلى الغرِب، وُقِسَمْت أودیحُدها ِمْن الشماِل جباُل الهیماالیا ومقاطعُة بیهار ِمْن الشرِق ومقاطعُة مانیبور  

برزْت مدینُة لكناو في هذه الفترِة ، و )ولكناو وخیرآبادجوراخ  بور، بهاریش  –فایز آباد (  اٍت ُسِمَیْت باسِم مدنهم الرئیسةإلى خمِس ُمقاطع

لكناو  األفشاري على دلهي وسقوط الدولِة الصفویِة في إیران بینما تمیزتْ شاه التاریخیِة التي شهدْت انهیار سلطِة المغوِل وهجوم نادر 

لوقِت وجذبْت باالستقراِر واالزدهاِر وانتعاش خزائِن أوده وٕایرداتها التجاریِة والزراعیِة وكانْت المنطقُة األكثُر ثراًء في جنوب أسیا في ذلك ا

ًزا سیاسًیا ونافسْت دلهي في وأصبحْت مركالعدیُد ِمْن الشعراِء ورجاِل الفِن ِمْن شاهجهان آباد إلى بالِط أوده فأصبحْت مثاًال للثقافِة والرقي، 

  .رعایتها للفنوِن واآلدابِ 

Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition: the Great Imambara Complex of Lucknow", 225.  

3 Peter.J. , Chelkowski, "Ta'ziyeh : Indigenous Avant-Garde Theatre of Iran", Performing Arts Journal, 
Vol.2, No.1, (Spring 1977): 32   

4 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition, 227.  

، المجلة العلمیة لكلیة اآلداب بسوهاج، "دراسة آثاریة تحلیلیة"عوض عوض محمد اإلمام، الحسینیات نمط من العمارة الدینیة اإلیرانیة  ٥

نمط آخر من ) م١٨٩٦-١٨٤٨(یرجُع إلى عهِد حاكِم قاجار ناصر الدین شاهو .  ٥٢:)٢٠٠٤( ول،العدد السابع والعشرون، الجزء األ

رسمي ُمَصمٌم بشكِل َدَرج الِحَداٌد لل امسرحً لتصبح  م١٨٧٣/هـ١٢٩٠وذلَك في عاِم " تكیة دولت"ك عندما امر بانشاء الحسینیات وذل

طقوِس الِحَداِد  ِت تطور وقد  ،بقاعِة ألبرت في لندن ه واعجابهَ تأثر ویرجع ذلك ل  ،ةٍ أسطواني ِمْن الطوِب مع مسرٍح وسقٍف ُمَغطى بقبٍة قماشی

وروبي الَّذي یؤدیِه الممثلون وَقْد ُقِدَمْت هذه النوعیة في أوده ولكنَّها لْم تلق األ المسرجِمْن روایِة قصة مأساة اإلمام الحسین إلى شكِل 

     .Keshani, Architecture and the Twelver Sh'I Tradition, 227. القبولَ 
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هضبة الدكن ومومباي ممالك و  الهند في شمالِ إقلیم أوده وكشمیر  منها علي سبیل المثالُمْنُذ فتراٍت ُمبكرٍة، التشیع 

  ."اإلمامبارة" خاص بهمذات نمط ممیز معماریة  منشآت ظهرت، ١جنوِب الهند

قیمت في بعض أقالیم شبه أ" مبارةاإلما"معماریة تعرف باسم  منشآتوتهدُف الدارسُة إلى إلقاِء الضوِء على 

القارة الهندیة لتكون أماكن خاصة بالشیعة إلقامة شعائرهم المذهبیة وخاصة شعائر االحتفال بذكري معركة كربالء، 

الكبري بمدینة لكناو أو كما یطلق علیها بارة إمامبارة وذلك تمیًزا لها عن  إمامبارة آصف الدولةِ بالتطبیق علي  وذلك

ِمْن خالِل دارسٍة وذلك  مساحًة، اهأقدُم نموذٌج باٍق في مملكة أوده وأكبر أول و باعتدادها  مبارات فى لكناوبقیة اإلما

المعماریِة  اِ كما تهدُف الدارسُة التعریَف بملحقاته ة للمنشأة،آثاریٍة تتضمُن وصًفا ألهِم العناصِر المعماریِة المكون

في سبیِل ذلك ستقوُم الدراسُة بوصِف هذه العناصِر مع َتتبِع أصولها ومدى توافقها مع الغرِض الوظیفي ِمْنها، و 

  . المعماریةِ 

 باسم م ازدهرْت مملكٌة شیعیٌة في شماِل شرِق الهنِد تعرفُ ١٩ -١٨/ هـ١٣- ١٢خالل القرنین: مقدمة تاریخیة

اضعین لحكِم اإلمبراطوِر أوده خمملكة نواُب وكان  آباد، ، وكانْت عاصمتها في البدایِة مدینة فایز٢أوده مملكة

، ، ویحكمون باسمِه وِمْن هنا جاَء لقُبهم نواب ِعْن اإلمبراطوِر المغولي في حكِم هذه الُمقاَطعةِ في الهند المغولي

الَّذي قاَم بنقِل  ٣أخُر نواب حكم ِمْن العاصمِة فایز آباد هو نواُب شجاُع الدولِة وبعَد وفاِتِه خلَفُه ابنِه آصف الدولةِ و 

                                                        

 – ٨١٣ نإلیها، وُتَعْد دولُة الخضِر خانیو  والشیعةانتشَر التشیُع في شماِل الهنِد ُمْنُذ فترِة حكِم سالطیِن دلهي على إثِر توافِد العلویین  ١

بعَد احتاللِه الهنِد، وفي آواخر القرِن  أول الحكام الشیعة الَّذین حكموا في شماِل الهنِد بدعٍم ِمْن تیمورلنك م١٤٥١ – ١٤١١/ ھـ٨٥٥

ر م استقرْت عائالٌت شیعیٌة عدة في مناطَق ُمختِلفٍة ِمْن الهنِد في باتان الواقعة في إقلیِم البنغاِل، وفي باني بات ونوهتي وبیجنبو ١٢/هـ٦

أسعد حمید أبو ( . وتجار وشعراٍء ومصورین ،سكریینوكارا، وتزایُد توافُد الشیعِة االثنى عشر في العصِر المغولي ِمْن علماِء دین وقادٍة ع

مجلة تراث كربالء، السنِة الثالثِة، المجلد الثالث،  ،"المعالم والهویة –كربالء في الهنِد في القرنین الثامِن عشر والتاسِع عشر "شنة العرادي، 

 .    ١٥٢-١٥١،)٢٠١٦آذار/ هـ١٤٣٧جمادي اآلخر(العدد األول، 

وهو شیعي المذهِب ینحدُر ِمْن  ،م مع والدهِ ١٧٠٩ /هـ١١٢١لمملكُة محمد أمین النیسابوري األصل الَّذي جاَء إلى دلهي عامُمؤسُِّس هذه ا ٢

م ُثمَّ أقطعُه مقاطعَة أوده ١٧٢٠ /هـ١١٣٣، عیَنُه اإلمبراطوُر المغولي حاكًما على أغرا عامعائلِة أفرادها ِمْن القضاِة الُمسِلمین

واتخَذ ِمْن مدینِة فایز آباد عاصمًة للبالِد ثُمَّ أنعَم علیه بلقِب برهان الملك، ونجَح في السیطرِة على الشیوِخ السنَِّة  م ١٧٢٢ /هـ١١٣٥عام

م وجاء بعدُه ابنُه نواب صافدار جانغ ١٧٣٧ /هـ١١٥٠على الُمقاَطعِة ِمْن ِقَبِل المغوِل، إلى أْن توفيَّ عام التي كانْت تسیطرُ " شیخ زاده"

-١١٨٩(وِمْن بعِدِه آصِف الدولِة  )م١٧٧٥-١٧٥٣/هـ١١٨٩-١١٦٧(م، ُثمَّ حكَم ابنُه نواب شجاع الدولةِ ١٧٥٣ /هـ١١٦٧حتى عام وحكمَ 

    .Pooja, Johri, "Development of Awadh Under the Nawabs",19-20 )م١٧٩٧-١٧٧٥/هـ١٢١٢

م وهو العاُم الَّذي ُأعلنْت فیها آوده مملكٌة  ١٨١٩ /هـ١٢٣٥عام استمَر نواُب أوده یحكمون تحت رعایِة اإلمبراطوِر المغولي حتى

لى إثر هذه واستقاللها َعْن دلهي، وكاَن هذا نتیجٌة لسلسلٍة ِمْن الُمعاَهداِت بین البریطانیین ونواب أوده خاصًة بعَد وفاِة شجاِع الدولِة، ع

 Keith Guy Hjortshoj, "Kerbala In Context: Kerbala in .بدلهي الُمعاَهداِت َقَطَعْت أوده تدریجًیا عالقاتها ببالِط المغولِ 

Context:A Study of Muharram in Lucknow, India", (Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Graduate 

School , Cornell University, May 1977),71.  ِالمعماریِة وشملوا الفنوَن  وَقْد عمَل نواُب لكناو على بناِء القصوِر والمجمعات

ْم تتعرْض واآلداَب برعایتهم، وتمتعْت لكناو خالل هذه الفترِة باستقرار سیاسي وهدوٍء نسبي ُمقاَرنًة بغیرهم ِمْن المدِن الهندیِة األخرى، فل

 Keith Guyباحثین َعْن االستقرار والثراء  لتهدیٍد أو هجوٍم خارجي، ونتیجًة لذلك كانْت لكناو قْد جذبْت الفنانیین والشعراَء وغیرهم ِمْن ال

Hjortshoj, Kerbala In Context: A Study of Muharram in Lucknow, 72.  

د نفوذ شركِة الهنِد البریطانیة بعد انتصارها على والده وتزایدْت الضغوُط علیه بمجموعٍة ِمْن الُمعاَهداِت وقاموا یشهدْت فترُة حكمِه تزا ٣

 وجاونبور وغازیبور وفرضْت علیه أْن یمدُّهم بأفراِد منبعِض المدِن التي كانْت ضمُن ممتلكات نواب أوده مثل مدینة بناراس بالسیطرِة على 
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، وكانْت البدایُة الحقیقُة للتطوِر الثقافي الشیعي عاصمِة إلى مدینِة لكناو نتیجة لخالفاٍت أسریة على كرسي العرشِ ال

، فَقْد أعاَد عاًما أصبحْت خاللها لكناو ِمْن أهِم المدِن في شماِل الهندِ ٧٥للمملكِة التي استمر إلى ما یقرُب ِمْن 

 .١جدیرٍة بازدهار وتطور ثقافي وعمرانيآصُف الدولِة بناء المدینة كعاصمٍة 

  :نشأتها -تاریخ  -تعریفها" اإلمامبارة"

علي  وهي مباٍن ُشیَدْت؛ لُیقاَم بداخلها مراسُم الِحَداِد والعزاءِ  "مكان اإلماِم "  تعني حرفًیا بیَت اإلمامِ  بارةاإلمام

نقطُة الوصوِل للطقوِس الُمتنَقلِة، وأماكَن لحفِظ ا لُمختَلِف الطقوِس الثابتِة، و قرً ، وتكوُن م٢شهداء معركة كربالء

وهي ُتمثُل رمًزا للشیعِة في الهنِد، ومكان أكثر واألعالِم،  ٣مثل التعزیاتِ األشیاِء الرمزیِة الُمستخَدمِة في المواكِب 

ا في حیاِة مهمً إلمامبارة دوًرا وقْد لعبْت ا ،٤تنظیًما لحشِد جموِع الُمشاِركین في العزاِء ِمْن جمیِع الطبقاِت والُمعتَقداتِ 

في والیاِت البنغاِل ، وُتعرُف هذه األماكُن باسم إمامبارة ، فكاَن یتُم فیها أهم مراسم الشیعِة وهي مجالُس العزاءِ الشیعةِ 

زا ، وفي مناطِق هضبِة الدكِن یطلُق علیها عاشورا خانة أو ع٥بیهار وآوتار بردادیش وهاریانا وشهجهاناباد الغربیِة و

خانة أو تعزیة خانة، وتسمى هذه المباني في إیران باسِم تكیِة أو حسنیِة أو تعزیِة خانة وهي لْم تكْن شائعًة في إیران 

وكانْت في ، ٦إمامبارجا Imambarga، وُتْعَرُف في باكستان باسِم م١٨ /ه١٢حتى منتصِف القرنِ  كأبنیٍة ُمستقلةٍ 

، ُثمَّ أصبحْت تمتلُك ُمْعَظم العائالِت الشیعیِة إمامبارة داخل ٧اِم ورجاِل الحاشیةِ البدایِة یتمُّ بنائها تحت رعایِة الحك

، وَقْد تكوُن غرفًا ُمنفصلًة أو جزًءا ِمْن غرفِة حیُث یتمُّ وضُع التعزیة منازلهم وتسمى أحیاًنا عزاء خانة أو بیِت العزاءِ 

                                                                                                                                                                   

للتنفیِذ خوًفا على منصِبِه ِمْن أخیه المنافِس  الدولة الجیش باإلضافِة إلى تعییِن ضباِط بریطانیین كقادٍة في جیِش أوده، وَقْد أضطَر آصف

          .Pooja,Johri, "Development of Awadh Under the Nawabs",  21  .هواالحكِم والَّذي یضمُن والَء والدتِه بیجوم ب لهُ على

1 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition,  227.   

2 Neeta,Das,and Others "Imambaras Search for a Solution", Imags of Lucknow, Roshan,Taqui, (Lucknow: 
New Royal Book Co.,2000), 168.  

إلى في الهند جاءْت ِمْن الفعِل عزاء وهو ما یعني الِحَداُد وتعبیُر المرِء َعْن تعاطفِه وحزنِه، ویشیُر المصطلُح األصل التعزیة مصطلٌح عربي  ٣

كربالء بالعراِق، والمقصوُد ِمْنها هو تمثیل ما تمَّ تشییدُه ِمْن أضرحٍة على رفاِت نماذَج مصغرٍة ألضرحِة شهداِء معركة كربالء الُمشیَدُة في سهِل 

و التعزیةُ  "ألواح الخیزران" Bambooالتعزیُة المؤقتُة وكانْت تصنُع ِمْن الورِق الناصِع والبامبو : الحسیِن في سهِل كربالء، وُعِرَف ِمْنها نوعان

وتصنُع ِمْن الفضِة  أو الُنحاِس أو العاِج أو الخشب والعدیِد ِمْن المواِد ثریة أو تعزیة خانة ویمتلُكها العائالُت ال الدائمُة التي تُحفُظ في اإلمامبارةِ 

َصعٌة ، وغالًبا ما تكوُن ُمزخَرفٌة أو ُمطَعمٌة أو ُمر التي یظهُر جماُلها مع اإلضاءِة بداخِلها أو خارِجهااألخرى، وتغطى بألواٍح ِمْن المیكا الملونِة 

  .باألحجاِر الكریمِة، وتختلُف في االرتفاِع ِمْن بضِع بوصاٍت إلى أكثر ِمْن اثنى عشر قدًما

Annu, Jalais, "Bengali "Bihari" Muharram", Südasien-Chronik - South Asia Chronicle,vol. 4 (2014): 74.  

 4 Ja'far, Sharif, Islam In India , Qanun –I- Islam – The Customs of the Musalmans of India, Translated By 
G.A. Herklots, (Second  Edition, Oriental Books, Reprint Corporation,1972),159. 

إمامبارة أو حسین م  وذكَر َعْنها  الشاعُر میكندرام أنَّ الُمسِلمین أقاموا في النهایِة الغربیِة ِمْن ١٦/هـ١٠إمامبارة البنغاِل بنیْت خالَل القرِن  ٥

ُص لالحتفاِل بُمحَرم ویقومون في هذه الُمناَسبة بتزییِن اإلمامبارِة حیُث یجتمعون به ویتبادلون التهانيَّ و  یرفعون باتي وهو مكاٌن ُمخصَّ

وُم البعُض بسِل سیوِفهم األعالّم الخضراّء ویضربون الطبوّل وفي هذیِن الیومیِن یلتزمون الصوَم ویجتمعون لیقصوا قصَة مقتِل الحسیِن، ویق

األوضاُع االقتصادیُة واالجتماعیُة للبنغاِل ُمْنُذ الفتِح اإلسالمي حتى  ،وفاء محمود عبد الحلیم(.وتقطیِع وجرِح أنفسهم، ویقطعون مالبسهم

  .٣٥٨ ،)٢٠١٥مكتبة الثقافة الدینیة، : القاهرة(الغزِو المغولي
6 Chelkowski,P. Petar , "Art For Twenty Four Hours" Islamic Art in the 19 eth Tradition ,Innovation , and 
Eclecticism, Doris Behrens abouseif and Stephen vernoit (Netherlands: Birll, 2006), 415. 

    . ٢٩٦، )م١٩٩٤/هـ١٤١٥(، العدد التاسع عشرتعریب مجلة الموسم، )"م١٨٥٩-١٧٢٢( مملكة أود في الهند" جي ار كلو، ٧
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، فكاَنْت كُل أسرٍة ُتخصُِّص ١مویتمُّ فیها عقُد مجالِس عزاِء ُمَحرَ  ،مثل األعالم المعدنیة وغیرها ِمْن الرموِز الُمَقَدسةِ 

مكاًنا في منزلها حتى ولو كانْت أسرٌة فقیرٌة فكانوا یخصصِّون جداًرا صغیًرا ُمغطى بستارٍة سوداٍء ویضعون بِه أشیاًء 

 ،٢لرثاء علي شهداء معركة كربالءمثل الكتب التي تتناول أحداث كربالء باإلضافة إلي كتب ابسیطًة وكتًبا ُمقدسًة 

وفي هضبِة الدكِن ُأقیمت قاعاٌت خاصٌة لمجالِس العزاِء أطِلَق علیها عاشورخانة، وفي الُمقاَطعاِت الجنوبیِة كانْت 

 Dargah-i Shahi علي سبیل المثال في ضریح شاهي ماردانمجالُس الِحَداِد تُقاُم في مباٍن مثل األضرحِة 

Mardan   ٣م١٧٥١-١٧٥٠ /هـ١١٦٤قدُم اإلماِم علي بین عامي بـ ُأقیَم على ما یعرفُ وهو ضریٌح.  

م كان الشیعة المتواجدون في الهند یخفون ١٨/هـ١٢ویشیر عبد الحلیم شرارة مؤرخ لكناو الشهیر أن قبل القرن 

یعیة المذهب الكثیر من عاداتهم تخوًفا من الحكام المغول، ومع مجئ نواب لكناو األسرة الفارسیة األصل الش

،  ٤باطرة المغول في هذه الفترة بدأ الشیعة في ممارسة شعائرهم الدینیةاألباإلضافة إلى التسامح الدیني الذي اتبعه 

  . م١٨/هـ١٢وربما یفسر ذلك كثرة أعداد اإلمامبارات التي شیدت في لكناو مقر الشیعة خالل القرن 

حیدر  حاكم محمد قلي قطب شاه في عهِد السلطانِ منشأة مستقلة كوكانْت أوُل المحاوالِت إلقامِة هذه األبنیِة 

، تلي ذلك في ُمقاَطعِة ٥م بمدینِة حیدر آباد١٥٩٦/ هـ١٠٠٥في عاِم " ةبادشاه عاشور خان"أمر بتشیِّد ِعْنَدما  آباد

 Husayni داالن  ببناِء حسینیة" سید مراد " ِعْنَدما كلَف شخًصا یدعى شاه البنغاِل أثناَء حكِم األمیِر شجاِع 

Dalan  ت (م لتستخدَم لمجالِس العزاِء، وفي مرشِد آباد خصصَّ سراُج الدولِة ١٦٤٢/هـ١٠٥٢في مدینة دكا عام

جزًءا ِمْن قصرِه بمرشِد آباد وشیََّد به مبنى ِمْن الخشِب ُسمي باسِم المدینِة ولكنَُّه احترَق بین ) م١٧٥٧ /هـ١١٧١عام

م، وبنيَّ بعدُه إمامبارة مازالْت قائمًة إلى األِن، هذا باإلضافة إلى واحدٍة في ١٨٤٦-١٨٤٢/ هـ١٢٦٣-١٢٥٨ عامي

  .٦م١٧٧٤ /هـ١١٨٨عام Monghyr مونجر بمقاطعة Naryanpur نارایانبور بلدٍة صغیرةٍ 

 م وطبًقا لدراسٍة قاَم بها١٩-١٨/ هـ١٣-١٢أوده في أواخَر القرنین مملكةتزایدْت أعداُد اإلمامبارات في  وقد

Tandan, Das Siddiqi, Abbas  إمامبارة و  ٢٠٠٠والتي اعتقدوا أْن بها أوده  أعدادها السیما في واوحصر

، هذا باإلضافة إلى ما ٧في بعِض القرى بأودهالمساحة قاعٍة صغیرٍة للعزاِء، كما وجدْت إمامباراٌت صغیرٌة   ٦٠٠

بعضها صغیٌر وبعضها  ،وتختلُف في الشكِل والحجمِ  عاِم،شیدُه الحكاُم الشیعُة والنبالُء األثریاُء لالستخداِم ال

ا شیَّدها ملوُك أوده ثالث بعد اإلمامبارة موضوع الدراسة في لكناوأهمیة ِت اِمْن أهِم اإلمامبار و  ،٨مجمعاٌت ضخمةٌ 

                                                        

1  Hjortshoj, "Kerbala In Context: A Study of Muharram in Lucknow", 79. 

2 Neeta, Das, and Others " Conservation of the Imambaras Search for a Solution" ,168.  

3 Das,"Conservation of the Imambaras Search for a solution", Image of Lucknow ,168.  

4 Abd Halim Sharar, Luknow: The Last Phase of An Oriental Culture, 4-10. 

5 Chelkowski,P. , "Art For Twenty Four Hours', 415. 

6 Muhamad Umar, Islam in North India During the Eighteenth Century, (New Delhi: Munshiram 
Manoharlal Publishers,1993), 208.  

7 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition, 227. 

م ١٨٠٠ /هـ١٢١٥یذكُر أنَّ رجاَل بالِط آصِف الدولِة نافسوا مشروَعُه البنائي في مناطِقهم فأنشأوا في كِل حي إمامبارًة وجوامًعا، وفي عامِ  

    ) ٢٩٦ ،، الحركُة الشیعیةُ الشعبیةُ ي ار كلوج.( مبني٢٠٠٠وما بعدها كانْت كثیٌر ِمْن اإلمامباراِت تزیُن في لكناو وتبلُغ 

8 Das,"Conservation of the Imambaras Search for a solution", Image of Lucknow, 168. 
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أو حسین آباد "وٕامامبارة تشوت  )م١٨٢٧-  ١٨١٤/هـ١٢٤٣-١٢٣٠( وهي شاه نجف بناها غازي الدین حیدر

 )م١٨٤٧- ١٨٣٢/هـ١٢٦٤-١٢٤٨(على طریِق حسین أباد في لكناو القدیمة بناها نواُب محمد على شاه" رةإمامبا

، وكانْت هذه اإلمامبارات )م١٨٤٧/هـ١٢٦٤(" سیبتانیا أباد" ، ُثمَّ إمامبارة أمجد علي شاهم١٨٣٩ /هـ١٢٥٥في عامِ 

اإلماِم علي في النجِف  ضریح مع شاه نجف أیًضا ضریح لصاحبها وزوجاتهم المفضالت لدیهم، وتتشابُه إمامبارةُ 

تتشابه  ولكنها أصغر في المساحِة، وهي واحدٌة ِمْن النماذِج التي بنیت كنسخٍ من حیث الشكل المعماري بالعراِق 

ومنها مسجُد الكوفِة ومسجُد ُمسِلم ابن عم اإلماِم الحسیِن ومسجُد  ١٢مع مزاراِت كربالء، والتي یبلغ عددها معمارًیا 

موسى الكاظِم وغیرها ِمْن مزاراِت كربالء، َتمَّ بنائها جمیًعا ِمْن ِقبِل حكاِم النواِب، وٕاْن كاَن حجمها ومساحتها أقل ِمْن 

، وهذا العدد الكبیر من اإلمامبارات مآذنهاالحقیقیِة بكربالء العراق، وتتشابه جمیًعا مع عمارِة العراِق وخاصًة األبنیة 

   .١ساسًیا لمجتمع أودهد الجماعي مكوًنا أدینة جعل الحدافي الم

ضماَن ُمطاَبقِة األسلوِب  المعماري ، وقْد راعىإلحاِق مسجٍد یجاوُر اإلمامبارةَ في كثیر من األحیان كان یتم و 

، وكاّن أهُم هذه المساجِد مسجَد الجمعِة بُمَجَمِع على األخرى إحداهماالمعماري لكال المنشأتین حتى ال تتفوق 

، بینما جاءْت المتأثر بالعمائر المغولیة الهندیةنواب أوده  المعماري لبالطِ  النمطوهو یعكُس  ،آصِف الدولةِ رة إمامبا

، كما تمیزْت أبنیُة اإلمامباراِت التي شیدها نواُب أوده ٢ بقیُة المساجِد صغیرَة الحجِم ولیس بها سماٌت معماریٌة فریدةٌ 

م ربما قصدوا من ذلك االستفادة من كون اإلمامبارة مكان تقام به شعائر إحیاء ، وأعتقد أنه٣بوجوِد مدفٍن للمنشيءِ 

رثاء بین من مجالس الاأو یكونوا قر  انة في قلوب معتنقي المذهب الشیعيذكري شهداء معركة كربالء وما لها من مك

  .مخلصین للمذهب الشیعي تقام في هذه األبنیة خاصة وأن نواب أوده كانوا محبین و ذات القیمة الروحیة لهم التي

، وكانْت ُمتشاِبهًة في الشكِل فجاءْت عبارٌة َعْن أو ُمَجَمع النساءِ   Zenanaٍت خاصٍة بالنساِء اوَقْد أقاموا إمامبار 

غرفٍة مستطیلٍة یوضُع بها تعزیة على منصٍة مرتفعٍة وخلَفها األعالُم الُمقدَّسُة ویفتُح بها خمسُة أبواٍب في إشارة إلى 

 .٤)الحسین –الحسن  –فاطمة  –على  –الرسول صلي اهللا علیه وسلم (ِت النبوي البی

في بناِء مثِل هذه النوعیِة ِمْن الُمنشآِت، یحیُط بها بعُض عُد إمامبارة آصِف الدولِة نموذًجا معمارًیا یحتذى به تُ و 

خانة  تبنو و  ”Shahi baoli“تعرف باسِم  معماریةالُملَحقاِت المعماریِة ِمْن مسجٍد یطلق علیه مسجُد الجمعِة وكتلة 

وحدیقة كبیرة لتكوَن كمكاٍن أو مركٍز لتجمِع موكِب  ثالث ساحات مكشوفةو ، ٥الطبلةخانة وهو بیت  ةر اأو نق

 الرئیسةاتخاذ القاعة لى كربالء، باإلضافِة إوتكملة باقي شعائَر االحتفاِل بذكرى " ُموَكب ُمَحَرم"الُمشاِركین بالعزاِء 

إلمامبارة  الرئیسة، وبالمثل دفن محمد علي شاه و والدته في القاعة للراعي أو صاحِب المنشأةِ  مبارة كمدفنلإلما

ودفن نواب أمجد علي شاه في  ،، ودفن نواب غازي الدین حیدر في إمامبارة شاه نجف)م١٨٣٨/ هـ١٢٥٤(تشوتا

                                                        
1  Hjortshoj, "Kerbala In Context: A Study of Muharram in Lucknow", 80-79. 

2 Madhu K., Trivedi, "Cultural History of the Kingdom of awadh", (Doctor of Philosophy in History, 
Department of history, Aligarh Muslim University,1977) ,150. 

3 Trivedi, "Cultural History of the Kingdom of awadh", 138. 

4 Hjortshoj, "Kerbala In Context: A Study of Muharram in Lucknow", 79. 

5 A Glimpse of the Monumental Heritage of Lucknow, Archaeological Survey of India, 12. 
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٥٠٣ 
 

قدُِّم مشروَب الشرباِت لیتمَّ سقایة تمامبارِة ویلحُق باإل .١)م١٨٤٧/هـ١٢٦٤(Sibtainabadإمامبارة سیبتانیا أباد 

ویتمُّ الدخوُل لهذا الُمَجَمِع ِمْن خالِل مدخٍل مهیٍب یلیُق بمكانِة الُمنشأِة في هذه الفترةِ  ،توزیعُه أثناء مجالِس الِحَدادِ 
٢.  

  :لكناوآصف الدولة ب إمامبارة

بتشییِد  م١٧٨٤ /هـ١١٩٩أمَر في عامِ  .)م١٧٩٧-١٧٧٥/هـ١٢١٢-١١٨٩( ٣نواب آصِف الدولةِ  :المنشيء

، وتعرف اآلن باسم بارة معركة كربالءلتكوَن مكاًنا ُتقاُم به شعائر احتفال الُمسِلمین الشیعِة بإحیاِء ذكرى  اإلمامبارة 

  .٤بنیت في فترات الحقة في لكناو ًزا لها عن باقي اإلمامبارات التيإمامبارة  أو إمامبارة الكبري تمی

آصِف الدولِة أراَد  قصٌة مفاَدها أنَّ  تعددت الروایات التاریخیة حول سبب إنشاء هذه المنشأة ومنها :ءسبب اإلنشا

یتجاوُز الخیاَل أْن یبني أثًرا یخلُد اسَمُه فدعا جمیَع المعماریین الهنود، وطلَب ِمْنهم تقدیَم نموذًجا لبناٍء فریٍد ِمْن نوِعِه 

فاستغَل  ،٦التي ضربْت المدینَة في عهِد آصِف الدولةِ  نَّ سبَب البناِء المجاعةِ إ، ویقاُل ٥ولْم یسبْق ألحٍد أْن عمَل مثلهُ 

ذلك األمر لخلِق عمٍل ألفراِد شعبُه حیُث اشترَك في بنائها ما یقرُب ِمْن ألفین شخٍص بإشراِف المهندِس الفارسي 

ِر وجزٌء یعمُل باللیِل، العمَل بینهم جزٌء یعمُل بالنها وَقْد قسمَ ، ٧المعماریین في ذلك العصر أشهر" اهللا ةكفای" األصِل 

، ویرجُح البعُض أنَُّه ٨ْن النبالِء الَّذین عانوا ِمْن المجاعِة، كانوا یعملون باللیل حتى ال یتعرُف أحٌد علیهمإویقاُل 

مایِة العقیدِة الشیعیِة في لكناو بالنظِر إلى مساحتها الكبیرة أْن آصَف الدولِة أراَد ِمْن بناِئها تأكیًدا صارًخا على ح

زخرفتِه والنفقات الباهظِة لفترِة بناِء الُمَجَمع بتحت رعایِة النواب، وَقْد أشاَد كثیٌر ِمْن المؤرخین والرحالة الُمعاصِرین 

                                                        
1 Sanobar, Haider, "The Architecture of the Immamabaradas in Lucknow; Imambada Sibtainabad", 
International Journal of History and Research (IJHR), Vol.8, Issue2, (Dec 2018): 5. 

2 Trivedi, "Cultural  History of the Kingdom of  awadh", 138. 

٣
اسیة مما یحي خان میرزا أماني المعروف باسم آصف الدولة تولى حكم مملكة أوده بعد وفاة والده شجاع الدولة لم یكن له میول سی 

تي میزت مدینة لكناو وكان بالطه یعج نجلیز في البالد، وتمیزت فترة حكمه بتشیید الكثیر من العمائر الساعد على زیادة نفوذ اإل

  .بالمصوریین والشعراء والمعماریین والموسیقیین 

Stephen, markel," The Dynastic History of Lucknow ", India's Fabled City: the art of courtly Lucknow, 
Los Angeles County Museum of art, (2010),18. 

4 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition, 246. 

5  Trivedi, "Cultural History of the kingdom of Awadh",140. 

أدْت إلى كثرِة أعداِد العماِل العاطلیِن َعْن العمِل فتدارَك آصُف  )م١٧١٩،١٧٣٢،١٧٥٨،١٧٦٩( یذكُر أْن سنواِت الجفاِف سنواٍت طویلةً  ٦

َم العمَل على قسمین اآلنشاِء مشاریٍع یعمُل بها هؤالُء العماالدولِة هذا األمَر بالتفكیِر في إ ف یعملوا بالنهاِر ومثلهم باللیِل وذلَك الُل وقسَّ

 قوتهم وال لتجنِب أعماِل الشغِب في المدینِة واستمَر العمَل لسنواٍت عدیدٍة بْل أْن أشخاًصا ِمْن كباِر العائالِت كانوا یعملون باللیِل لكسبِ 

  )٢٩٤، الحركة الشعبیة الشیعیة، جي أركلو (.یراهم أحد

٧
ة عندما أتخذه المهندس  األوروبي العقید یبدأ المعماري الشهیر كفایة اهللا عمله كنجار في مدینة شاهجهان آباد، وكانت بدایته الحقیق 

وعندما أعلن آصف الدولة عن  ا له في تنفیذ مشاریعه في مملكة أوده،مساعدً " رئیس مهندسي نواب آصف الدولة" أنطوان لویس هنرى 

رغبته في بناء مشروعه الضخم تقدم كفایة اهللا بتصمیمه الذي القي قبول لدي نواب آصف الدولة ووافق على تعیین كفایة اهللا المعماري 

  .Trivedi, "Cultural History of the kingdom of Awadh",145. المسؤول عن بناء مجمع آصف الدولة بمدینة لكناو

8 Taqui, "Monument to Hunger", Images of Lucknow, 160. 

 Hjortshoj, "Kerbala In Context: A Study of Muharram in Lucknow", 77. 
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نصِف ملیوِن روبیة  وِمْنهم الرحالُة اإلیراني مشهدي الَّذي قدََّر تكالیَف البناِء بما یقرُب ِمنْ  ،نالتي أنفقْت على البناءِ 

كما قدََّر الرحالُة اإلیراني شوشتري تكالیَف الزخرفِة التي تظهُر التبذیَر بما یقرُب  ،وهو مبلٌغ كبیٌر بتقدیراِت هذه الفترةِ 

ه ، وقال بأنلحكاُم على اإلمامبارِة وزخارفهاِمْن ملیوِن روبیِة كذلَك شهَد أصفهاني على النفقاِت الباهظِة التي أنفقها ا

، ألِف روبیٍة على زخرفتها سنوًیا م فإنَّ النواَب أنفقوا أربعمائة أو خمسمائة١٧٩١ـ/ه١٢٠٥بعد إنجاِز البناِء في عاِم 

 الذهبیِة والفضیِة التي ُتمثُل قبَر اإلماِم الحسیِن في كربالءِ  التعزیاتِ مئاٌت ِمْن  أضاف الرحالة شوشتري أن و

اإلضافة إلى القنادیِل ، بلجلوِس الُمشاِركین أو النائحین رٌة بحیُث لم تترْك فراًغا، وكانْت كثیفي اإلمامبارةوِضَعْت 

  .١الزجاجیةِ 

ُمؤسسًَّة خیریًة أو دینیًة بْل كاَن جزًءا ِمْن محاولِة آصِف الدولِة الناجحِة  آصِف الدولةِ  إمامبارةِ ع لْم یكْن ُمَجمَ و 

تقدیِم صالٍة باإلضافة إلى  ،والدتِه وأخیه وٕاظهاِر استقاللیِة حكمهِ تأكیِد سلطتُه في ظِل خالفُه مع بناء عاصمته و ل

، وِمْن ناحیِة الشكِل تأثَر الُمَجَمُع ٢االثنى عشري ِمْن خالِل المسجِد الُملَحقالشیعي جدیدٍة للجمعِة لمجتمع أوده 

نواِب آصِف الدولِة خاصُة الدینیِة ِمْن ظهوِر ، كما تخلو عمارُة بكثیٍر ِمْن العناصِر المعماریِة للعمارِة المغولیِة الهندیةِ 

  .٣التأثیراِت األوروبیةِ 

 Machiوكاَن هذا المجمُع یقُع وقت اإلنشاء وسط تكویٍن معماري ملكي ُمحَصٍن ُیْعَرُف باسم ماشي بهوان  

Bhawan  "بالقصوِر الخمسِة الَّذي كاَن ُیْعَرُف  الملكیة حیُث كاَن مجاوًرا لُمَجَمِع القصورِ ، ٤"بیت األسماكPanj 

                                                        

  .٢٩٦، الحركة الشیعیة الشعبیة، جي ار كلو ١

ثارْت خالفًا شدیًدا بین الشیعِة اإلخباریین شهدْت فترُة حكِم نواِب آصِف الدولِة اتجاه الشیعِة إلى صالِة الجمعِة في جماعٍة، وهي خطوٌة أ ٢

خباریون أْن إقامَة مثَل هذه الصلواِت فیها اغتصاٌب لسلطِة اإلمام الثاني عشر الغائب، وكانْت أوُل صالًة للجمعِة واألصولیین حیُث یرى اال

  مملكة أوده الشیعیة،، جي أر كلو(  .جُد الجمعةِ م وِمْن بعدها بدأ النواُب ببناِء مساجٍد خاصٍة للشیعِة ُاطِلَق علیها مس١٧٧٦في عام 

٣٢٣-٣١٩.(  

3 Abdul Halim, Sharar, Lucknow the Last Phase of an Oriental Culture, Translated and edited by E.S. 
Harcourt and Fakhir Hussain, (The Lucknow Omnibus),( New York: Oxford University Press,2001), 47. 

-Hjortshoj, "Kerbala In Context: A Study of Muharram in Lucknow", 78. 

-Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition, 246.  

والتي  أنشأ شجاُع الدولِة والد آصف الدولة مبني إداري ُأطِلَق علیه ماشي بهوان، وبعَد ذلَك أصبَح هذا االسُم یطلُق على الُمَجَمِع  ككلِ  ٤

 لعدِل ومبني للشرطةِ تقُع فیها القصوُر الخمسُة وُمَجَمُع إمامبارِة الكبیِر، واستمَر هذا المكاُن ُیستخَدُم في عهِد آصِف الدولِة، وألحَق بِه قاعَة ا

Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition, 246.  

- H.A. Newell, Luknow (The Capital of Oudh) An Illustrated Guide to Places of Interest with History and 
Map, (Bombay,1915): 15.   

ِمْن ِقبل اإلمبراطوِر المغولي، وشعار السمكتین المتقابلتین كاَن " ماهي ماراتیب"ربَّما ألن شیوُخ زاده كاَن اإلمبراطوُر أكبُر َقْد َمَنَحهم لقَب 

 /هـ٩٩٩لسواِء، وهناك َمْن یذكُر أْن الشیَخ عبُد الرحیِم حاكُم لكناو في فترِة اإلمبراطوِر أكبر قاَم بتشییدِه عامشعاُر الشیوِخ والنواِب على ا

م خالل النضاِل األوِل ِمْن أجِل الحریِة إلنقاِذ الذخیرِة الُمخَزنِة فیها ِمْن ١٨٥٧ /هـ١٢٧٤عام" هنري لورنس"م، وتمَّ تفجیُرُه ِمْن ِقَبِل ١٥٩٠

  .A Glimpse of the Monumental Heritage of Lucknow, Archaeological Survey, 12  .ِع في أیدي ُمقاتلي الحریةالوقو 
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Mahal ترجح الباحثة و  .٢م١٨٥٧/هـ١٢٧٤قبَل أْن ُیدمََّر أثناء التمرِد التاریخي بین الهنوِد والقواِت البریطانیِة عام ،١

من خالل ویستطیع  ،یكون قریب من مقر حكم النوابحتي لهذا المكان نواِب آصِف الدولِة ربما یرجع اختیار أنه 

َم آصُف الدولِة ااستخد والدلیل علي  .بجانب مكانتها المذهبیة والروحیةمیة اإلمامبارة السیاسیة أهبراز هذا القرب إ

الُمقیَِّم البریطاني لشركِة الهنِد الشرقیِة السید شیري  هلَ اُمجَمَع اإلمامبارِة لألغراِض الدبلوماسیِة بجانِب الدینیة استقب

Mr. Cherry ٣مرتین بها.  

 Hussein, Keshani, "Architecture and the: مجمع امامبارة آصف الدولة نقًال عن تخطیط) ١شكل رقم ( 

Twelver Sh'I Tradition",fig.2  

 jilaw(تؤدي إلى الصحِن األوِل ضخمٍة یتمُّ الدخوُل إلى الُمَجَمِع ِمْن خالِل بوابٍة  :الوصف المعماري

khana() وتعرف باسم  معقودین متقابلین أحدهما دار الطبل ین ُمرتِفعینیمبنیحتوي على الذي ، )١لوحة رقم

واآلخر باٌب ِمْن ثالثِة عقوٍد یعلوه ُرِسَم لسمكتین متقابلتین   naqqar or nawbat khana نقارةخانه أو نوباتخانه

ِجُد بوابًة ثاٍن به ممشى دائري حول حدیقٍة وعلى نفِس محوِر البوابِة الثانیِة نَ شعار المملكِة، یؤدي إلى صحٍن تمثالن 

تتشابُه مع البوابِة الثانیِة ِمْن حیُث المدخِل ذي الثالثة عقود وشعاُر السمكتین یؤدي إلى صحٍن  )٣-٢لوحة رقم(ثالثةً 

وعلي ، كبیرهما بدرٍج اإلمامبارة یصعُد إلى كٍل من یجاورهثالٍث غیر ُمنتِظِم الشكل بِه على الیمیِن مسجُد الجمعِة 

 Shahiأو قصر باولي أو شاهي حمام الدیوان خانةأو كما كان یطلق علیه   baoliالباولين اإلمامبارة یوجد یمی

Hammam  والراجُح أْن هذا الدرَج الكبیَر الَّذي یتقدَُّم المسجَد واإلمامبارَة لْم یكْن موجوًدا وقَت اإلنشاِء حیُث ،

                                                        

ذین أقطَعهم  أكبُر هذه ُمَجَمِع القصوِر الخمسِة قبَل بناِء ُمجَمِع إمامبارِة كاَن أكبُر مبني في المدینِة وكاَن مملوًكا للشیوِخ السنَِّة في لكناو الَّ  ١

 ,Keshani," Architecture and the Twelver Sh'I Tradition .ألرُض، وكاَن یجاوُرها مسجٌد صغیٌر شیَّدهُ اإلمبراطوُر أورنجزیبا

     231.    

2 Keshani ,"Architecture and the Twelver Shiʿi", 220. 

3 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition, 246. 
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) ٤لوحة رقم ( ًة مرتفعًة قلیًال ُمقاٌم علیها المسجدُ تظهُر العدیُد ِمْن التصاویِر التي ُتظهُر معالُم لكناو وجوَد منص

، ویرجُح أنَّ )٥رقمتصویرة (ِمْن درجٍة واحدٍة عریٌض یتقدَُّمها مع خزاٍن للمیاِه أمام المسجدِ " سلم" واإلمامبارُة لها درجٌ 

عد إنهاِء احتالل الموقِع ِمْن م، ب١٨٨٤/هـ١٣٠٢عام حسین آباد الدرَج الكبیَر الحالي ِمْن الترمیِم الُمموِل ِمْن صندوقِ 

  .١م١٨٧٥ /هـ١٢٩٢البریطانیین بعَد تمرِد عامِ 

سُم األوسُط یضُم القاعَة ، القِمْن مساحٍة مستطیلٍة ُمقسََّمٍة إلى ثالثِة أقساٍم طولیٍة متوازیةٍ  اإلمامبارةُ  وتتكونُ 

ال یمكُن  )٧-٦لوحة رقم( Sail Vaultقبى ، والتي ُتَعُد أكبُر قاعًة في العالِم لها سقٌف مُ )٢شكل رقم (٢الرئیسة

م وارتفاع ١٦.٦، العرض ٤٩.٧١الطول : مساحتها ٣رؤیتُه ِمْن الخارج ُمشیٌَّد دون أعمدٍة أو روابٍط خشبیةٍ 

، وُتحیُط بكِل قسٍم ِمْن هذه ٤م٨.٨٠×٨.٣٠ الرئیسةم،  ومساحة القسمین أو الشرفتین الموازیتین للقاعِة ١٤.٩٥

، مسقطهما في القسِم األوسِط مربعتان ِمْن أسفِل ثُمَّ مثمنتان ِعْنَد الجزِء األعلى غرفتان ِمْن كِل جانٍب  األقساِم الثالثة

 لیبلغ مجموع القاعات أو الغرف الشكل ِمْن الجدراِن لهما سقٌف ُمغطى بقبٍة ضحلٍة واألربُع غرُف الباقیِة مستطیلةُ 

استغلها المعماري في عمل دخالت بین  ٥م٤.٨٧ المبني الضخمَ  ، ویبلُغ سمُك الجدراِن التي تدعمُ تسع قاعاٍت 

ت (، وَقْد ُدِفَن في وسِط القاعِة المركزیِة نواُب آصف الدولِة القاعات استخدمت كخزائن لعرض التعزیات واألعالم

، ٦"كفایة خان"ومهندُس المجموعة  Shahmsunnisa Begum وزوجتُه شاهمسینسا بیغوم ) م١٧٩٧/هـ١٢١٢

  .تكریًما له ربما

  

  imambara-https://www.slideshare.net/zfrmhd/bada: تخطیط االمامبارة نقال عن ) ٢شكل رقم(

                                                        
1 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition, 236.   

2  A.K.Misra and R.P.Srivastava," Lucknow-The City of Nawab's" National conference on Bio-pesticides, 
Bio-agents and Bio-fertilizers for Sustainable Agriculture and Horticulture. (13-16th February 2004), 2.; 

Lieut. H.A.Newell, Lucknow(The Capital of Oudh), 18. 

3 Abdul Halim, Sharar, Lucknow the Last Phase of an Oriental Culture, 47 

Sanobar Haider, The Architecture of the Immamabaradas in Lucknow: Imambada Sibtainabad, 4. 

4 A Glimpse of the Monumental Heritage of Lucknow, Archaeological Survey of India Lucknow, 13. 

5  Keshani," Architecture and the Twelver Sh'I Tradition ",238-242. 

  -Taqui, "Monument to Hunger",Images of Lucknow, 160. 

6 A Glimpse of the Monumental Heritage of Lucknow, Archaeological Survey of India, 12. 
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ه آخر ُمفصصٌّ تؤدي تتكوُن واجهُة اإلمامبارِة ِمْن ثالثة عشر مدخًال معقوٌد بعقوٍد مزدوجٍة األوُل ُمَدَبٌب یعلو و 

هما سقطمان جبر  ، یتخلُل هذه المداخلُ )جمیعها مغلقٌة األن بقوائٍم حدیدیٍة ماعدا المدخُل الوسطُ (إلى داخل اإلمامبارة 

ِمْن طابقین ُفِتَحْت في جدرانهما فتحاًت معقودًة بعقوٍد ُمدببٍة یسقفهما نصف قبة بصلیة مكون نصف سداسي 

  . )٨لوحة رقم(فتحاُت نوافذ صغیرة معقودة بعقوٍد مدببةٍ امبارة واجهة اإلمبأعلى و  ،مضلعة

  بواسطِة سبُع فتحاٍت معقودٍة بعقوٍد  الرئیسةویلي هذه الواجهة القاعُة األولى وِمْنها یتمُّ الدخوُل إلى القاعِة 

ویتمُّ الوصوُل إلیها ِمْن خالِل   shah nashin، ثُمَّ القاعُة الثالثُة والتي تسمىبزخارف جصیة ُمفصصَِّة الشكِل ُمزَینةٍ 

، وكاَن یتمُّ وضُع التعزیاِت في قاعِة شاه ناشین، درجتین لهما دخالٌت معقودٌة في نهایاِت القاعِة ِمْن الطرفینِ 

 ،ثةِ والقاعِة الثال الرئیسةوتوضُع األن نماذُج ِمْن التعزیاِت واألعالِم في هذه القاعِة وفي الدخالِت المعقودِة بین القاعِة 

أعلى القاعِة یدور باألولى، و  مرتفعًة أیًضا ومستطیلًة مثل غرِف القاعةِ " شاه ناشین"وكانْت الغرُف الجانبیُة لقاعِة 

تم یو  ،كبیرِة الحجمِ  معقودة ِمْن الحجِر الرملي األحمِر توجُد أسفَل كورنیٍش ِمْن دخالتِ  سیاج شرفٌة مكونٌة ِمنْ  الرئیسة

مجموعٌة ِمْن الدخالِت المعقودِة یصل إلیها ِمْن خالِل شبكِة الممراِت الُمدَمجِة من خالل  إلى هذه الشرفةِ  الوصول

  .١المقبي حوَل السقفِ 

أكبُر قاعٌة ُمسقفُة  فقد اعتبرتأحَد أهِم االنجازاِت في العمارِة اإلسالمیِة بجنوِب آسیا،  وُیَعُد قبُو القاعِة المركزیةِ 

 وهو عبارة عن قبو معقود بعقد له جوانب مقرنصة وقوسه مفتوح،  ،رِة ُمشیَّدٌة بدوِن أعمدةٍ بقبٍو في العالِم في تلك الفت

أْن التأثیَر البنغالي شمَل أیًضا الزخارَف و  ،یتشابه مع األقبیِة البنغالیةِ  یر من الباحثین أرجعوا ان شكل هذا القبووكث

أنَُّه ِمْن الُمْحَتَمِل وجوُد مجموعٌة ِمْن المعماریین لباحثین بعض االجصیَة التي تزیُن كامَل جدران الُمَجَمِع ویرجُح 

قبو اإلمامبارة و شكل األقبیة البنغالیة  الباحثة بین ولكن بمقارنة. ٢البنغاِل ضمَن األفراِد التي َعَمَلْت في تشییِد الُمَجَمعِ 

سقف له اربع ستعماال تشار شاال وهو وجدت أن األقبیة البنغالیة المعروفة باسم شاال ولها انواع كثیرة أكثرها ا

  .٣لإلمامبارة الرئیسةتختلف عن قبو القاعة  و دوتشاال  وله جانبین فقط جوانب منحنیة ألسفل

                                                        
1 Trivedi, "Cultural History of the kingdom of Awadh", 142. 

2 Chanchal B., Dadlani, From Stone to Paper: Architecture as history in the Late Moghal Empire (New 
Haven and London :Yale University Press, 2018), 108. 

صفهاني أنَّ آصَف الدولِة استخدم المبني لجمِع المئات ِمْن التعزیاِت الكبیرِة والصغیرِة المصنوعِة ِمْن بن محمد االویصُف أبو طالب 

م، ١٧٩٥یولیو  ١٨/هـ١٢١٠وأظهرْت سجالُت البالِط أنَُّه في مساِء یوِم األوِل ِمْن ُمحَرم " ُمزَدحٌم بهم  ىَق الرئیسالذهِب والفضِة وأْن الطاب

ذهٍب وفضٍة وذكرْت أْن بالقاعِة الثالثِة ِمْن طرفها ألخرها تَمَّ وضُع مجموعًة ِمْن التعزیاِت الفضیِة التي وضعْت على تَمَّ تركیُب قطَع 

ألف روبیٍة على زخرفٍة اإلمامبارِة ومئات التعزیاِت ِمْن الذهِب والفضِة  ٥٠٠منصاٍت على ُبْعِد ثالثِة أقداٍم ِمْن األرِض، وكُل عاٍم یتمُّ إنفاق 

 Isfahani ,Abu Talib ibn muhamd, History of Asfu'd.زجاجیٍة وشمعداناٍت ِمْن الذهِب والفضِة بأحجاٍم ُمختِلفٍة وثُریاٍت 

Daulah Nawab Wazir of Oudh, Trans. William Hoey (Luknow: Pustak Kendra, 1971),73-74.   القاعُة بوُتْظِهُر

بنهایِتها براعُم اللوتِس الشائعِة في العمارِة المغولیِة وتمَّ تثبیُت أربع عشرة مقبرًة ِمْن الفضِة تُمثُل األئمِة االثنى  ةُ تعزیًة كبیرًة یعلوها قبةٌ الرئیس

 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition: The Great Imambara Complex  .عشر والرسول وفاطمة

of Lucknow,",244.      

3 Sumaiya, Ahmed, "Mosque Architecture or Architecture of Mos`ue:A New Notions of Bengal During 
the Muslim Rule", Journal of Islamic Architecture,4(1) (June 2016),10. 

Hitesranjan Sanyal, "Religious Architecture in Bengal (15th-17th Century); A Study of the Major Trends", 
Proceedings of the Indian History Congress, Vol.32, (1) (1970),413-422. 
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قائًما لماذا لجأ المعمار كفایة اهللا إلى استخدم هذه التغطیة الفریدة لهذه المساحة الكبیرة بهذا  التساؤلویبقي  

لجأ الیه لجعله بناء یفوق الخیال تنفیذا لتعلیمات آصف الدولة ام متطلب معماري هل  ؟النوع الفرید من األقبیة

   .نتیجة لكبر مساحة القاعة المعمار 

اهللا  ةكفای"ابتكرها المعماري  وهي طریقٌة معماریةٌ   Bhul Bhulayyaویحیُط بسقِف القاعِة المركزیِة ممراٌت 

  .١المعقودةِ والممرات الطریقة وجدت الـ بهول بهوالیا ذات الفتحاِت  لتقلیِل وزِن السقِف بجعلِه مجوًفا وبهذه" خان

Bhulbhulaiya : یوجُد خارَج القاعِة درُج سلُم صاعٌد إلى أعلى یؤدي إلى ممراٍتBhulbhulaiya وهي ،

یذكُر أنَّها ممراٍت  عدد كبیر من ، وتحتوي على٢بحیُث ال یستطیع  أحٌد الدخوَل لیس على علٍم بالمكانِ متاهٌة معقدٌة 

مدخًال متصلًة مع بعضها البعِض وبعضها یؤدي إلى طرٍق مسدودٍة  ٤٨٩ممٍر معقٍد مع  ١٠٠٠إلى تقریًبا تصُل 

وفتَح بها نوافًذا معقودًة تطُل  ،وبعضها ینتهي إلى أماكٍن ُمنحِدرٍة بینما یؤدي البعُض اآلخُر إلى الدخوِل أو الخروجِ 

  .٣الممراِت باإلضافِة إلى دوِرها في تخفیِف األحماِل  وتعمُل على إضاءةِ  ،على الخارجِ 

- ٦لوحة رقم( وتؤدي بعُض هذه الممراُت إلى الشرفِة المركزیِة العلویِة بالقاعِة المركزیِة في اإلمامبارِة ِمْن الداخلِ 

 ،شاعٍل إلضاءِة القاعةِ ، وربَّما كانْت هذه الممراُت ؛ لتسمَح للخدِم بالوصوِل إلى شرفاِت القبِو ِمْن أجِل وضِع م)٧

كما تساعُد الممراُت على تشكیِل سطٍح  ،أثناء انعقاِد مجالِس الِحَدادِ " البردة"أو كانْت ُمخصصٌَّة الستخداِم النساِء 

ویؤدي ، ٤مستٍو فوَق األقبیِة ممَّا یخلُق مساحاًت مفتوحًة كبیرًة ومستویًة وقابلًة لالستخداِم على سطِح اإلمامبارِة 

اآلخُر إلى شرفاٍت ُمنفِصلٍة وهذه الممراُت مسقوفٌة بأقبیٍة أسطوانیٍة وُمدَمجٍة في أسقِف الغرِف الجانبیِة وقبُو  البعُض 

٥القاعِة المركزیةِ 
  )٩لوحة رقم (.

 ٦ندسیةٍ جصِّیٍة ُمتعددٍة ِمْن زخارٍف نباتیٍة وأشكاٍل ه قوالبب جدرانه َزینٌ تُ وِمْن السِّماِت البارزِة لعمارِة اإلمامبارِة 

وهو مصطلح مأخوذ من الكلمة تشاتر الفارسیة وبالسنسكریتیة  ichattr تشاتري من أعليالخارجیة جدرانها ویتوُج 

ساسي منها ف الشكل األویتأل ،الشائعة في العمارة الهندیة األبنیةتشاترا وتعني شمسیة أو مظلة، وهو أحد أشكال 

بع تحمل عقود تقف علیها قبة صغیرة مخروطیة الشكل، وهناك ركان المر ن مساحة مربعة من أربع أعمدة في أم

في األصل وهو ، ٧یعود أصله إلى المعابد الهندیة و ،اثني عشر عمود صل فیها األعمدة إلي ثمانیة وآخرىأشكال ت

حاطٍة عادًة ِمْن منصٍة مُ  تتكونُ   ،همةمیشیُر إلى مبني ُمَشیٍد في مكاِن حرِق ُجثِث الشخصیاِت التكوین معماري 

المعمار المسلم في الهند مع تغیر بسیط ، ثم استعاره ٨بمجموعٍة ِمْن األعمدِة الُمزخرفِة التي تحمُل مظلًة حجریةً 

النماذج المبكرة  فوجدتسالمیة، اإل األضرحةفي البدایة یقام فوق  وكان سالميشكل یتوافق مع النمط المعماري اإلب
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4  H.A. Newell, Lucknow (The Capital of Oudh), 19.   
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8 Catherine B. Asher, The New Cambridge History of India: Architecture of Mughal India, 8. 
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" تشاتري"منذ عهد سالطین دلهي أصبح ل القبة البصلیة الشكل، و ، ثم أصبحت تأخذ شك١تتخذ الشكل الهرمي

وَقْد لعَب هذا العنصُر دوًرا كبیًرا في ُمَجَمِع  ، والمآذنیتوج أعلى األبواب واألسوار   م كعنصر زخرفي معماريیستخد

أعمدة تحمل مكوُن ِمْن عن مربع عبارة وهو ، إمامبارِة حیُث نجده یزیُن جمیَع األجزاِء الخارجیِة لإلمامبارِة وُملَحقاتها

ٍة تعلوها قبٌة بصلیٌة صغیرةُ   الجدرانِ زوایا یزیُن أعلى األبواِب و المآذِن و وكان ، )١٠لوحة رقم(٢عقوٍد ُمفصصَّ

 ،٤ترجع إلى فترة حكم سالطین دلهي وقد شاع في العمائر التي ،٣في الُمنشأِة موضوِع الدراسةِ  وأسقَف المداخلِ 

  .٥وغیرها من العمائر المغولیة في العمائِر المغولیِة مثَل قبِر همایون بدلهي وتاج محل في أجرا استخدامُه  وكثر

  

 on/1501https://www.planndesign.com/collecti-:مجسم لعنصر تشاتري نقًال عن) ٣شكل رقم(

design?download=-3d-chhatri  

  )١١لوحة رقم( :"مسجد آصِف الدولِة "الجمعِة  مسجدُ 

تكوُن أكثرهم  الرئیسةتمیزْت مساجُد عصر نواب أوده بأسلوٍب معماري مكوِن عادًة ِمْن ثالِث واجهاٍت الواجهُة 

، المعماریةِ  المنشآتعلى ربوٍة ُمرتِفعٍة َعْن باقي  وبصفٍة عامٍة تبنى المساجدُ  ،ارتفاًعا یتوجها ِمْن الجانبیِن مأذنتان

ة الموجود بها جدار القبلة وكل یا من القاعة الخلفویتكون من الداخل من قاعتین متوازیتین القاعة االمامیة أقل عمقً 

ة ا القبقاعة مقسمة إلى ثالثة اقسام بواسطة ثالثة عقود، ویغطي قاعة جدار القبلة ثالث قباب أكبرهم حجمً 

  .٦المركزیة

، ویتشابُه المسجُد ُمنحِرًفا َعْن موقِع اإلمامبارِة ویرجُع ذلَك إلى مراعاِة اتجاِه القبلِة للمسجدِ  المسجد موقع وَقْد جاءَ 

مدینِة شاهجهان آباد بدلهي ومدینة الهور الَّذي انتشر في مسجد مع طراِز المساجِد المغولیِة الُمتأخرِِة وخاصًة طراَز 

، وذلَك ِمْن حیُث الواجهِة الُمقسَّمِة إلى فتحاٍت ٧مبراطوِر شاه جهان وِمْنها مسجُد بادشاهي بـ الهوراإل منشآت
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4 Naeem, U. Din, Shadows of Empire: the Mughal and British Colonial Heritage of Lahore, (New York: 
Cuny Academic works, 2018), 14. 

5 Catherine B. Asher, The New Cambridge History of India: Architecture of Mughal India, 8-14-58.  
6
 Trivedi, "Cultural History of the Kingdom of Awadh",151. 

7 Catherine B. Asher, The New Cambridge History of India: Architecture of Mughal India, (London: 
Cambridge Unversity Press, 2008), fig. 124 - 162.   
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ةٍ  وبیِت صالٍة ذات سقٍف ُمغطى بثالِث  ،ومدخٍل شاهِق االرتفاِع معقوٌد بعقدیِن مزدوجین ،معقودٍة بعقوِد ُمفصصَّ

جاَء بسبِب قربِ المدینتین  التأثر، وهذا ١وجهما تشاتري مثمنٌ ، ومئذنتین مرتفعتین یتقباٍب بصلیٍة ُمضَلعِة الشكلِ 

   .٢بینهما والتبادل التجاري والدبلوماسي والثقافي المستمرُ 

  )١٢لوحة رقم ) (٤شكل رقم ( :baoli  Shahi شاهي باولي

 مجموعة من الغرف یحیط به المسقطمثمن  بئرالقسم األول : یتألف من قسمینتكوین معماري  باولي هو

ُتْعُد ها ، باإلضافِة إلى أنَّ ُیْعُد البئُر ِمْن أهِم الوحداِت الخدمیِة الُملَحقِة بالعمائرِ ، ٣والتي تمثل القسم الثاني والقاعات

تباِع المذهِب أمیاِه ذات الرمزیِة الخاصِة لدى في دراستنا لها أهمیٌة خاصٌة فهي تمُد السقایاِت الُملَحقِة باإلمامبارِة بال

  .أعدائِه َعْن تقدیِم الماِء لهم الماُء تذكرهم بحادثِة العطِش التي عاني منُه شهداُء كربالء بسبِب إحجامِ الشیعي ف

یؤدي إلى بناٍء ُمثمِن الشكِل یحتوي  عریض سلمٌ یتقدمه  ،على نفِس محوِر اإلمامبارِة في الصحِن الثالثِ  ویقع 

، وهو مكوٌن ِمْن خمسِة ٤ Gomtiیصُل إلى نهِر جومتي في منتصفِه على بٍئر یجمُع به األمطاُر الموسمیُة و 

وَقْد ُاستخدمْت قاعاتُه الُمحیطُة بالبئِر المثمِن الشكِل  ،طوابٍق ثالثًة مغمورًة في الماِء واثنین فوَق سطِح األرضِ 

واسُتْخِدَم في بعِض  ،واستخدَمُه آصُف الدولِة كدیوانٍ  ،كمنازٍل صیفیٍة بسبِب البرودِة الطبیعیِة الناتجِة َعن المیاهِ 

  .٥الفتراِت كمكاٍن سري لالختباءِ 

  

 :نقال عن" Baoliباولي "تخطیط البئر ) ٤شكل رقم (

1-architecture-https://www.slideshare.net/RaghvDwivedi/awadh  

                                                        
1 A.K.Misra and R.P.Srivastava,; Lucknow-The City of Nawab's, 2. 

2 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition: The Great Imambara Complex ", 238.   

3 Dalip, Singh, "Baolis (Baoris) of Haryana", Proceedings of the Indian History Congress, 
Vol.55(1994),888. 

4 Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition: The Great Imambara Complex ", 220.   

5 Bara Imambara, Tutorialspoint simply easy learning,9-10. 
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وفي الكجراِت باسم  ،في راجستان وشماِل الهندِ Baori  وباوري  Bawdiباودي  Baoliباولي  وُیْعَرُف باسمِ 

، ویتشابُه باولي آصف الدولة للحصوِل على المیاهِ  شید، وهي مصطلحاٌت تطلُق على هیكٍل معماري Vav فاف 

 ، ُة للمغوِل المعروفُة باسم قلعِة ُمباَركمع باولي اإلمبراطور شاهجهان الَّذي شیَّدُه بداخِل حصِن أجرا العاصمُة الجدید

یختلُف َعْن البئِر العادي في احتوائِه على طوابٍق وساللٍم ُمَدَرجٍة وغالبیتها تحتوي على  stepwellsوهو بئٌر مدرٌج 

تكوُن ، وتغرٍف تستخدُم كتجمعاِت اجتماعیٍة أو أماكٍن تعبدیٍة ویكوُن جزٌء ِمْنها تحَت األرِض وجزٌء فوَق األرضِ 

، الَّذي ترتفُع فیِه المیاُه الجوفیةُ الجزُء الُمحیُط بها و الفتحُة العمودیُة التي ُتْسَحُب المیاُه ِمْنها : األولعادًة ِمْن قسمیِن 

الممراُت والغرُف والساللُم التي توفُر الوصوَل إلى البئِر وتكوُن ُمزینٌة بزخارَف منحوتٍة وهذه الغرُف : الثاني و 

ا أیًضا جانٌب ترفیهي تستخدُم بصفٍة خاصٍة في فصِل الصیِف كخلواٍت هادئٍة باردٍة أو مكاٍن الستراحِة أصبحْت له

  .١، وهي تنتشُر في شماِل وغرِب الهنِد لندرِة المیاِه بهذه المناطقِ الُمسافِرین والقوافلِ 

الُممِطرِة یتمُّ تجمیُع المیاِه بِه خاصًة في الثالثِة  كاَن ُیْسَتْخَدُم كبئٍر في المواسِم الجافِة وكخزاٍن للمیاِه في المواسمِ و 

طوابِق الموجودِة أسفَل سطِح األرِض وِعْنَد زیادِة المیاِه فإنَّها تخترُق الغرَف والحجراِت في هذه الطوابِق وتُوِلُد درجُة 

هذه النوعیة من المنشأت وجد  ومن خالل البحث عن بدایة استخدام ،حرارٌة باردٌة في باقي الغرِف في الطوابِق العلیا

 استخدمْت باوري وقد ، ٢أقدُم مثاٌل على مباني أقیمْت إلدارِة المیاِه َتْرِجُع إلى موقِع حضارِة هاربان وموهنجودارأن 

والغرُف استخدمْت ، كمعابٍد هندوسیةٍ  هااستخدمباإلضافة إلى  كخزاناٍت لمیاِه الشراِب واالستحمامِ أو باولي 

ُیْنَزُل إلیه بعدٍد كبیٍر الشكل عبارًة َعْن بركِة میاٍه دائریة كان وتكوینها العاُم ، رینصیرٍة للقوافِل والُمسافِ كاستراحاٍت ق

ِمْن الساللِم التي تنحدُر إلى أسفِل مع وجوِد نوافِذ معقودٍة على كال الجانبین في النماذِج اإلسالمیِة وأعمدٍة زخرفیٍة 

الهندوسیِة وأحیاًنا توجُد نماذج تجمُع بین الثقافِة الهندوسیِة واإلسالمیِة مع االهتماِم  على كال الجانبین في النماذجِ 

َقْد تركْت فترُة حكِم الُمسِلمین مجموعًة ِمْن هذه الُمنشآِت ترجُع إلى و ، ٣الشدیِد بالجانِب الزخرفي لجدراِن الباولي

 Gandhakیعرف باسمم ١٢٣٦- ١٢١٠/ هـ٦٣٤ -٦٠٧عصر سالطین دلهي مثل باولي شیَّدُه السلطاُن ألتمش

Ki Baoli شیَّدُه باولي  اللودیینیرجع إلى عهد و  ، ٤وهو مكوٌن ِمْن خمسِة طوابِق یتوسطُه البئُر الدائري الشكل

                                                        
1 Rao, P.S.N and others, Water and Heritage Rejuvenation of Baoil Precincts (Delhi: Urban Art 
Commission, 2008), 15.  

یلیھ   Chand Baoriفي الهنِد ُیْعَرُف باسِم تشاند باوري  باولي او باوريكیلو ِمْن جایبور أكبر  ٩٥یعوُد إلى مدینِة أبها ناجري على ُبْعِد  ٢

  .مثاٌل آخر في والیةِ راجستان في بوندي وھو ُمتعدُد الطوابقِ 

Ajail ,Pandey," Bawdi, The Eloquent  Example of Hydrolic Engineering and Ornamental Architecture", 
Interanational Journalof Research Granthaalayah, Pandey, Vol.4 (Iss.1), ( January, 2016): 217-218. 

3 Ajail Pandey, "Bawdi, The Eloquent Example of Hydrolic Engineering, 222.  

وبخارج دلهي الحوض العظیم " ... طلق علیه مصطلح حوض ألي السلطان شمس الدین التمش وقد شار بن بطوطة في رحلته إلى باو أ ٤

ها، وماؤه یجتمع من ماء المطر، وطوله نحو الأهل المدینة، وهو بالقرب من مص المنسوب إلى السلطان شمس الدین للمش ومنه یشرب

المصلي مبنیة بالحجارة مصنوعة أمثال الدكاكین بعضها أعلي من  میلین وعرضه على النصف من طوله، والجهة الغربیة منه من ناحیة

بعض وتحت كل دكان درج ینزل علیها إلى الماء وبجانب كل دكان قبة حجارة فیها مجالس للمتنزهین والمتفرجین، وفي وسط الحوض قبة 

یها إال في القوارب، فإذا قل الماء دخل إلیها عظیمة من الحجارة المنقوشة مجعولة طبقتین، فإذا كثر الماء في الحوض لم یكن سبیل إل

 الناس وداخلها مسجد، وفي أكثر األوقات یقیم بها الفقراء المنقطعون إلى اهللا المتوكلون علیه، وٕاذا جف الماء في جوانب هذا الحوض زرع

دلهي ودار الخالفة یطلق علیه بن بطوطة حوض آخر بین اوذكر ..." فیها قصب السكر والخیار والقتاء والبطیخ األخضر واألصفر 

..." وهو أكبر من حوض  السلطان شمس الدین وعلي جوانبه نحو أربعین قبة ویسكن حوله أهل الطرب ".... حوض الخاص  ویذكر عنه
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كان حیُث عمَل المسلمون على تطویِر هذه النوعیة ِمْن الُمنشآِت فRajon Ki Baoli یعرف باسم " ندولت خا"

وهذه النوعیُة ِمْن اآلباِر شیَّدْت ِمْن ِقْبِل  .وضُع التصمیِم المعماري بینما یقوُم هندوسي بالبناءِ یقوم معماري مسلم ب

وكانْت لهذه الُمنشأِة االجتماعیِة قدیًما أهمیٌة سیاسیٌة وهو دلیٌل  ،الملوِك أو السالطین ونخبٌة ِمْن العائالِت الحاكمةِ 

مركٍز كما كانت  ،متحكٌم في توزیِع وٕادارِة موارِد المیاِه في بعِض المناطقِ  على هیمنِة الحاكِم على منطقٍة ما ویكونُ 

 ،كما أظهرْت هذه الُمنشآُت مدى ثراِء ورخاِء الحاكمِ  ،للتجمِع العاِم ِمْن ِقَبِل المسؤوِل لحِل النزاعاِت بین األفرادِ 

إلى الیوِم ترجُع إلى فترِة  في الهند آلباِر الباقیةِ ومعظم ا ،وكانْت ُتَشیَُّد دائًما في داخِل المدِن ولیس خارج أسوارها

  .١حكِم سالطین دلهي و المغول

ُتْعُد ِمْن أفضِل نماذِج عمارِة المداخِل في  دروازه يروم  :)١٧-١٦لوحة رقم  (Rumi Darwaza البوابة التركیة

، وهي تشكُل مدخًال للدخوِل إلى الُمَجَمعِ  سةالرئیتقُع هذه البوابُة الضخمُة غرب اإلمامبارِة وهي البوابُة  مملكِة أوده

أْن سبَب تسمیتها یرجُع  ِمْن أعماِل آصف الدولِة وترجُع أغلب المراجع، ٢مهیًبا لمبني دیني مثل بوابة رومي دروازه

لوحة Sublime Porte" ("، وبالتحدیِد بوابة الباِب العالي في استانبول٣أنَّها تتشابُه مع طراِز البواباِت التركیةِ 

، بْل أْن رومي وَعْنَد الُمقاَرنِة بین البوابتین لْم أجْد تشابهًا بینهما إال في االرتفاِع ووجوِد ثالثِة فتحاٍت معقودةٍ ) ١٣رقم

للتشابِه في  زخرفي، وبالتالي أرجُح أْن اطالَق هذا االسَم علیها ربَّما لیس ثراءو  دروازه تفوُق الباَب العالي ضخامةً 

بْل وقوِة هذا االسِم على مسامِع  السنة ا في القیمِة العلیا ألهمیِة الباِب العالي في نفوِس الُمسِلمینُتشبهً  الشكِل ولكنْ 

تیمًنا بهذا االسِم الوصوِل بعاصمتِه لكناو إلى هذه المكانِة ، فربمَّا أراَد آصُف الدولِة البلداِن اإلسالمیِة في هذه الفترةِ 

رجُح أنَّها ِمْن حیُث الشكِل تتشابُه مع طراِز البواباِت المغولیِة الشاهقِة االرتفاِع المعروفِة ، وأفي نفوِس ُمسِلمي الهندِ 

م ِمْن عهِد اإلمبراطوِر ١٦٠١ /هـ١٠١٠عام" بوالند دورز"جرا أسیكري بمثل بوابِة حصِن فتِح بور " بشتاك"باسم 

مكونٌة ِمْن الخارِج ِمْن عقٍد شاهِق االرتفاِع وِمْن أسفِل ، وذلك ِمْن حیُث تشییدها ككتلٍة معماریٍة ِمْن طابقین ٤أكبر

، والمدخل البشتاك )١٥-١٤لوحة رقم ( مدخٍل مكوٍن ِمْن ثالِث فتحاٍت معقودٍة وِمْن الداخِل الثالث فتحاٍت المعقودةِ 

Pishtaq  طة بإطار مستطیل من التأثیرات الفارسیة على العمائر المغولیة الهندیة وهو عبارة عن دخلة معقودة محا

- ١٤٥١/هـ٩٣٢-٨٥٥(، وقد ظهر علي عمائر األسرة اللودیة٥نجلیزیةمقلوب باللغة اإل Uعلي شكل حرف 

م ثم ظهرت في عمائر الدول المغولیة منذ عهد بابر ١٥٠٥/هـ٩١١سكندر شاه اللودى في ضریح إ) م١٥٢٦

                                                                                                                                                                   

نظار ، رحلة ابن بطوطة المٌسماة تحفة ال) م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت  شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا اللواتي الطنجي( ابن بطوطة

 ١١٢، )م١٩٩٧/هـ١٤١٧أكادیمیة المملكة المغربیة،   :الرباط( ٣في غرائب األمصار وعجائب األسفار، تحقیق عبد الهادي التازي، مج 

-١١٣ .  

1 Pankaj, Gautam and Harish, Kumar, "Ecohydrological Perspectives of Degrading Baolis During 
Medieval Period in Delhi: Traditional Practices of Water Management", InterEspaco - Revista de 
Geografia e Interdisciplinaridade,Grajau MA V.2,no..6 Maio/ago.(2016): 152.    

2 A Glimpse of the Monumental Heritage of Lucknow, Archaeological Survey of India Lucknow ,4.  

3 A.K.Misra and R.P.Srivastava,; Lucknow-The City of Nawab's, 2-5. 

4 Catherine B., Asher, The New Cambridge History of India: Architecture of Mughal India, fig.23 

5 Naeem, U. Din, Shadows of Empire, 14 
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الشائعة على العمارة المغولیة الهندیة وهمایون ونشاهدها في ضریح همایون، ثم أصبحت من العناصر الزخرفیة 

   .     ١المتأخرة

لوحة (ال یظهُر الطابُق الثاني ِمْن الخارِج و والتكویُن المعماري لكتلِة البوابِة ِمْن طابقین بهما عدُة غرٍف بالداخِل 

یزینُه بتالِت زهرِة  ،منتشاتري مث یتوجهُ  محاط بإطار مستدیر ، وهو معقوٌد بعقٍد ُمدبٍب مرتفعِ ٢م٢٠، ارتفاعه )١٦رقم

یلي العقَد  صغیرة، زهرةٍ یتوجها  اللوتِس ُمكررٍة بكامِل حافِة البوابِة یتخلُلها شكُل قوائٌم قصیرٌة تشبُه األبراُج الصغیرةُ 

قوٍد ، یؤدي إلى مساحِة نصِف دائریة ُفِتَح بها ثالثُة فتحاٍت تؤدي إلى داخل الُمَجَمِع معقودٌة بعالُمدبَب عقٌد ُمفصصٌّ 

األوُل مدبٌب یعلُوه آخر ُمفصصٌّ یعلوها سُت دخالٍت معقودٍة بعقوٍد ُمدببٍة ُفِتَحْت ثالثٌة ِمْنها التي تعلُو فتحَة  مزدوجةٍ 

مقاٌم على ثمانیِة أضالٍع أو فتحاٍت  ویتوُج الواجهَة برجان یعلوهما تشاتري ،الداخِل والثالُث األخرى دخالٌت صماءٌ 

، ویظهُر الجانُب اآلخر ِمْن داخِل الُمَجَمِع وجاَء بسیًطا یخلو ِمْن التأنِق ٣ٍة تعلوها قبٌة ُمضَلعةٌ معقودٍة بعقوِد ُمدبب

الزخرفي الموجوِد في البوابِة ِمْن الخارِج وبِه فتحاٌت المدخِل الثالِث معقودٌة بعقوٍد ُمزدوجٍة ُمدببِة الشكِل یعلوها ثالثٌة 

ُثمَّ الطابُق الثاني المكوُن ِمْن بناِء مثمن الشكلِ  عشر نافذًة معقودًة بعقوٍد ُمدببةٍ 
،  فُِتَح في كِل جانٍب )١٧لوحة رقم (٤

، ٥ذات قبٍة بصلیٍة ُمضَلعِة الشكلِ یتوسُط سقفها تشاتري مثمن ِمْن جوانِب المثمن خمس نوافٍذ معقودٍة بعقوٍد ُمدببٍة 

هما تشاتري ولكنَّهما أصغر قلیًال ِمْن الموجودین بواجهِة البوابِة ویتوُج واجهَة البوابِة ِمْن هذه الجهِة أیًضا برجان یعلو 

  .٦حتفاٍل ِعْنَد الشیعةِ االالمدخُل ألهِم  ِمْن الخارج، كما یذكُر أنَّها بنیت بهذا الشكِل لتتناسِب مع كونها

وكاَن السمُك یرمُز  ،)ما عدا بوابِة رومي داوزافی(المجمع على كِل بواباِت  ٧لسمكتین ُمتقابلتینویالحُظ نقٌش 

وهي شعاُر الشرِف والكرامِة وتدُل على الشجاعِة والقوِة والُمثابرِة وُتمنُح فقط  Mahimaratib إلى رتبِة ماهي ماریتب

 ولكبار الشخصیات وهو أعلي تكریم في  Haft Hazariجندي  ٧٠٠٠الَّذین یقودوا أكثر ِمْن  قادة العسكریینلل

كما كان احد  ،ل هذا الشعار إلي الدولة الساسانیة الفارسیة في عهد خسرو برویزویرجع أص، اإلمبراطوریِة المغولیةِ 

شعاًرا له أثناء حروبه مع ) م١٣٢٤- ١٣٢٠/هـ٧٢٤-٧٢٠(شارات سالطین دلهي عندما اتخذه غیاث الدین تغلق

ألصحاب الكفاءة نصر الدین خسرو، ثم ظهر كأحد شارات تیمور لنك و من ثم ورثه المغول وجعله نوًطا یمنح 

، وفي أوده تمَّ استخدامُه لتمییز أفراِد ومن جهة آخري كانت السمكة رمًزا لحسن الحظ والفأل الحسن ،العسكریة
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في ظهوِر  وربما یشیر ظهور هذا الشعار على كثیر من عمائر نواب أوده في لكناو الطبقِة الحاكمِة وعائالتهِم، 

  . ١لإلشارِة إلى ُمَجَمِع إمامبارِة الُمحَصنِ  "منزَل السمكِ "  Machi bhawanمصطلِح 

، وبصورٍة كبیرٍة ُاستخِدَم ٢ُاستخِدَم الطوُب والجُص في عمائِر نواِب مملكِة لكناو أكثر ِمْن الحجارةِ  :مواُد البناءِ 

تمیزت به عمائر نواب أوده في   Lakhoriطیني محروق صغیر الحجم والُسمك یعرف باسم الكوريطوُب 

وَقْد كتَب  ،٣مع تغطیتِه بطبقِة ِمْن الجصِّ األبیِض الناعِم لیعطي تقریًبا مظهَر الرخامِ  ویتم استخدمه ،لكناوالعاصمة 

أنَّ فَن البناِء في لكناو ال یهدُف إلى إنتاج مباٍن ذات صفٍة وظیفیٍة  فقط بْل تتمیُز "   P.C. Mukherjeالمؤرُخ 

مالٍط  مع Lakhori الكوري لُمستخَدمُة في األثر موضوِع الدراسة هي طوبُ بالثراِء الزخرفي أیًضا، ومادُة البناِء ا

الَّذي ُاستخِدَم في بناِء القباِب والمآذِن  ،surkhiُیْعَرُف باسِم طوِب المحروِق المطحوِن والجیِر ِمْن خلیٍط ِمْن ال

ْن هذا النوَع  نشَأ في البدایِة إویقاُل  ،٤لدقیقةِ طریقٌة تساعُد البناَء على عمِل تفاصیِل الزخارِف اوهي  ،والعقوِد واألقبیةِ 

باإلضافِة إلى هذا النوِع ِمْن  ،سم١٥سم إلى ١٠عادًة ما بین  اسم وطوله ١.٨٧في الهور، ویبلُغ ُسْمُك الطوبِة 

م، س ٥وهو أكبُر وأثقُل ِمْن الكوري بحوالي   panpatta or Ilmasiالطوِب استخدموا أنواًعا أخرى مثل بانیباتا 

وبدًال ِمْن ذلك اعتمدوا على  ،بالقرب منهمذي لْم یكْن متاًحا بسهولٍة ْن استخداِم الحجِر الرملي أو الرخاِم الَّ مخلوا وتَ 

الطوِب والجصِّ الَّذي ساعدهم على إنتاِج مباٍن ذات أبعاٍد كبیرٍة تستهلُك وقتًا وماًال أقل، وأظهَر العماُل مهارًة فنیًة 

، حیُث یقاُل أْن الجصَّ  رائعًة في معالجةِ  أو  هذه المواِد خاصًة في التنفیِذ النهائي لتفاصیِل الزخرفِة وقوالِب الجصِّ

مكوٌن ِمْن خلیٍط ِمْن الجیِر األحمر والصمِغ وقشِر البیِض وغیرها ِمْن المكوناِت  surkhi في مباني النوابِ  المالط

ماري لكناو لدرجاٍت عالیٍة ِمْن الدقِة واإلتقاِن والتمیِز الزخرفي ، وَقْد وصَل مع٥عیناٍت تشبُه الرخامَ التي انتجْت 

  .٦ Lakhnawiفُأطِلَق على هؤالِء المعماریین  لقَب الخناوي نسبًة لمادِة البناِء طوب 

ة التي شید یفوجدیر بالمالحظة أن تخطیط إمامبارة آصف الدولة بمدینة لكناو وملحقاتها جاء مالئًما للوظ

وهو بناء منشأة مستقلة لیتم بها إداء شعائر وطقوس االحتفال بذكري معركة كربالء وذلك على  من أجلها أال

   - :النحو األتي

رت وظیفیة اإلمامبارة علي تخطیطها المعماري كمكان تقام به شعائر وطقوس الحزن والرثاء علي شهداء أثَّ 

ة من التعزیة بمختلف أحجامها وأشكالها واألعالم معركة كربالء، الذي تطلب وجود قاعة كبیرة لتتسع للرموز الشیعی

الذي یلقي أشعار الرثاء، و وسائل إضاءة متعددة تتناسب مع مجالس الحداد التى تقام في المختلفة ومنبر للخطیب 
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المساء، كما جاء تقسیم اإلمامبارة إلى ثالثة أقسام متوازیة ومتصلة بواسطة مجموعة من المداخل المعقودة لتتناسب 

ع األعداد الكبیرة المشاركة في الحداد، وقد استخدمت هذه المداخل المعقودة أیًضا كأماكن لجلوس المشاركین في م

جاء تقسیم اإلمامبارة إلى تسع غرف مناسًبا للغرض الوظیفي لها فقد استخدمت هذه الغرف لعرض و  العزاء،

كان بعضها یصنع من معادن نفیسة مثل الفضة،  التعزیات واألعالم ذات القیمة العالیة من حیث مادة الصنع حیث

  .من األوقات كمجالس عزاء للنساء واستخدمت بعض الغرف في كثیر

تیِة، وهذا یفسُر التشابَه بین الشكِل سالمي ومالمِح العمارِة الراجبو جاءْت اإلمامبارُة تجمُع بین الجوهِر اإلوقد 

وهي مباني (والتي تعني االثنى عشر مدخًال  Baradari" الباره دري"األصل تیِة و وبین الُمنشاِة الراجب العاِم لإلمامبارةِ 

الهدُف ِمْن بناِء  أن ویرجح، )باًبا للسماِح لتدفِق الهواءِ  ١٢ُمستطیلٌة أو ُمربعُة الشكِل ُفِتَح في أضالعها األربعِة 

بین الشیعِة والهندوِس في االحتفاالِت عًیا مجتمتیِة أْن ُتْحِدَث َجْمًعا مع المباني الراجبو  تشابهَ بشكل یاإلمامبارِة 

خاصة  الُمسِلمین الشیعِة،وبین  همالشیعیِة أو تخلُق جًوا غیر غریٍب َعْن الهندوِس بهذه األبنیِة لُیْحِدَث تجانًسا بین

یِة ِمْن فساهمْت احتفاالُت ُمحَرم في إضعاِف الحواجِز االجتماع .وأن كبار رجال بالط نواب أوده كانوا من الهندوس

وتعزیِز  ثریاء الهندوسِ أالتقشِف والزهِد حتى ِمْن  وٕاظهار ،في طقوِس الصیَّامِ  للهندوس خالِل الُمشاَركِة الجماعیةِ 

التكافِل االجتماعي ِمْن خالِل إعطاِء الصدقاِت وتوزیِع الطعاِم والشراِب تخلیًدا لذكرى العطِش الَّذي عاناُه شهداُء 

  .١كربالء

أبواب شاهقة  ارة مالئمة للغرض الوظیفي من وجود ثالثة ُصُحون یفصلهمشأت الملحقة باإلمامبوقد جاءت المن

االرتفاع كل باب له ثالث فتحات معقودة لتجنب االزدحام عند خروج مواكب الحداد، كما جاء تصمیم الصحن 

ز المقدسة من تعزیات الثاني بممشي دائري حول حدیقة لیتجنب حدوث ازدحام وتكدس األشخاص الحاملین للرمو 

لحاق مسجد إلقامة الصالة یبتعد قلیال عن اإلمامبارة، لخدمة اء خروجها في موكب العزاء، وجاء إوأعالم أثن

وال تقام بها  لكل منهما أداء دوره فقد خصصت اإلمامبارة لمجالس الحداد فقط یتسنىالغرض الوظیفي لها ولكي 

مسلمین سنة وهندوس یحضرون هذه المجالس، ویكون المسجد بمعزل  الصالة خاصة وأن كثیر من غیر الشیعة من

تشیید المداخل  یتوافق مع الغرض الوظیفي أیًضاو عن طقوس العزاء وال یسمح بدخوله غیر المسلمین الشیعة، 

وجاء الحاق كتلة البئر ات واألعالم التي یحملها األشخاص، واألبواب شاهقة االرتفاع حتى تتسع لمرور التعزی

لتخدم الغرض الوظیفي لإلمامبارة من إمداد المنشأة بالمیاه واستخدام الغرف المحیطة بالبئر " شاه باولي"لمثمنة ا

  .  كأستراحة لصاحب المنشأة وكبار رجاله

  :الخـــاتــمــة

المعماري  النمطِ  لكناو ذات في مدینةِ  "اإلمامبارة" المعماریة شآتنالم نْ مِ  واحدةٍ  على الضوءَ  هذه الدراسةُ  ألقتْ 

 التأثیراتِ  نْ وها مِ وخلُ  والمغولیةِ  المحلیةِ  في اشتمالها على التأثیراتِ المعماریة أهمیتها  تزدادُ  نشأتها، حیثُ في مُ  الفرید

 شآتنم ي علىعشر  الشیعي األثنى المذهبِ  أثرَ  ، توضحُ دةٍ حدَّ مُ  معماري ذو وظیفةٍ  نمطٌ لها  شآتنموهي  ،وروبیةِ األ

   - :لكناو، ونستنتج مما سبق أن مملكةِ  مثلَ  الهندیةِ  الشیعیةِ  لكِ المما حكامِ 
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 على شهداءِ  ادِ دَ الحِ بها مجالُس  دُ قَ عْ كان یُ  حیثُ أثر علي التخطیط العام لها؛  نشأةلمُ كان للطابِع الوظیفي ل  -

تجهیزها بما یتوافق  ویتمُّ "  الءكرب االحتفال بذكرى "بـ والمعروفة  مرَ حَ مُ  رِ هْ شَ  نْ األولى مِ  العشر كربالء خالل األیام

، فتطلب ذلك تعدد للمداخل الحسیني العزاءِ  مواكبِ  وانطالقِ  تجمعِ  نقطةِ  مع احتسابها ،االحتفال مع شعائرِ 

 .خانة الُمنشأة، مسجد ملحق للصالة و مصدر للمیاه ونقارة ومساحات فضاء تتقدم

 الشیعةِ  نْ مین مِ سلِ أبوابها للمُ  فتحتْ  حیثُ ؛ االجتماعیةِ  ناحیةِ ال نْ مِ  نشأةِ لمُ الوظیفیَة ل همیةَ األ الدراسةُ  كشفتْ  -

أوده  مملكةِ  عَ مَ تَ جْ مُ  وهي سمة میزتْ  ،الدینیةُ  مجلس تختفي فیه الطائفیةُ  في منزلة فأصبحتْ  ،وللهندوسِ  ةِ والسنَّ 

 .        ككلِ 

مع  تتفقُ  معماریةٌ  سماتٌ  لهُ  فریدٍ  نموذجٍ ك حتسبتْ التي اُ  نشأةِ للمُ  المعماریةِ  همیةِ على األ الضوءَ  الدراسةُ  ألقتْ   -

كما  ،التعزیةِ  أو زیارةِ  المجالسِ  بارة لحضورِ إلى اإلمامِمْن و  والخروجَ  الدخولَ  لُ هِ سَ تُ  حتى المداخلُ  فتعددتْ  وظیفتهِ 

 ،ادِ دَ الحِ  مجالُس  فیها تقامُ  التي المركزیةِ  یتوسط القاعةِ  النفسه مدفنً  لحقَ فأ هذه الوظیفةَ  نشأةِ المُ  صاحبُ  استغلَ 

هم نْ مِ  لكلٍ  فكانَ  الدولةِ  ذین جاءوا بعد آصفِ لكناو الَّ  حكامِ  كلُ  بهِ  حتذيَّ ا انموذجً  بارة آصف الدولةِ إمام وأصبحتْ 

شاهق  ومدخلٍ  بحدیقةِ  حاطٌ ونقارة خانة كل هذا مُ  الجمعةِ  بها مسجدِ  وملحقٌ  نشأةِ المُ  لصاحبِ  بارة بها مدفنٌ إمام

بارة أثناء اإلمام همْ أو دخولِ  همْ خروجِ  دَ نْ عِ  ها األشخاُص یحملُ  التي التعزیاِت  نْ مِ  فةِ ختلِ المُ  شكالِ مع األ یتناسبُ  االرتفاعِ 

 .الحسیني العزاءِ  مواكِب 

 :ةالفریدِة اآلتی ها المعماریةِ سماتِ بارة وِمْن مامِ المعماري لإل النمطَ  الدراسةُ  بینتْ   -

إلى حیلِة معماریِة لتقلیِل  المعمار ءلجو أو أعمدة،  دعاماتٍ  بدونِ  دٌ یَّ شَ مُ  ة بقبوٍ غطأمُ  حتوائها على أكبر قاعةٍ ا

وهي حیلٌة معماریٌة  ،وزن السقِف بجعلِه ُمجوفًا بواسطِة فتِح مجموعٍة ِمْن الممرَّاِت والنوافِذ المعقودِة حوَل السقفِ 

وهو ذو تكوین معماري ُمركب ِمْن بئٍر  ،"باولي" ملحٌق بها لتزویِد الُمنشأِة بالمیاهِ  ومصدر للمیاه .هافریدٌة ِمْن نوعِ 

وترجُع غالبیُة النماذِج  ،"هاربان وموهنجودار"له أصوٌل ترجُع إلى حضارِة  ،وخزاٍن للمیاِه ومكاٍن ترفیهي لالستراحةِ 

  .ن إلى عصِر دولِة سالطین دلهي والقلیُل إلى فترِة األباطرِة المغوِل باقیِة حتى اآلاإلسالمیِة ال

 نْ نواب مملكة أوده الدینیة والمدنیة لما بها مِ  لمنشآتالمعماریة  نماطِ األ دراسةِ  بضرورةِ  الدراسةُ  توصيو   -

 في ظلِ  وصلت إلیه هذه األقالیمُ  المعماري التي التطورِ  مدى نْ عَ  بصدقٍ  ها تبرهنُ نوعِ  نْ مِ  فریدةٍ  معماریةٍ  خصائصٍ 

 .   مین لهاسلِ المُ  حكمِ 
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  للوحاتا

و  الرئیسةبها البوابة  لوحة یظهر) ١لوحة رقم(

الصحن األول وبه نقارة خانة على الیسار والبوابة 

:الثانیة على الیمین نقال عن  

https://www.pinterest.at/pin/499829258635
740434/ 

وصحن ثان به  ثانیةالبوابة ال )٢لوحة رقم (

ثم البوابة الثالثة وصحن ثالث الحدیقة الدائریة و 

  :نقال عن بارةواالمام )علي الیمین(المسجدبه 

https://depositphotos.com/stock-
photos/imambara.html 

  
تصویرة فوتوغرافیة ترجع إلى عام  –نقارة خانة على الیمین والبوابة الثانیة للمجمع على الیسار  )٣لوحة رقم (

  :نقال عن - م محفوظة في مجموعة خاصة بمكتبة الفنون الجمیلة بمتحف هارفرد١٩١٠

 Christiane Gruber, Islamic Architecture on the Move : Motion and Modernity, fig.4  
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تصویرة تمثل مسجد الجمعة بمجمع إمامبارة ) ٤رقملوحة (

آصف الدولة من عمل المصور االوروبي هنري المالح 

 :عن م محفوظة في المكتبة البریطانیة بلندن نقال١٨٠٣

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/othe
r/019wdz000001300u00000000.html  

تصویرة بااللوان المائیة تمثل ) ٥لوحة رقم(

 -أسلوب مرشدآباد–إمامبارة آصف الدولة بلكناو 

م محفوظ بالمكتبة البریطانیة في ١٨٠٠-١٧٩٠

 :لندن نقال عن

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/
apac/addorimss/t/019addor0003215u000

00000.html  

  

 :القاعة المركزیة من الداخل نقال عن) ٦لوحة رقم (

https://www.wikiwand.com/en/Bara_Imambara  

  

یتوسطها  القاعةالمركزیة من الداخل) ٧لوحة رقم(

 :نقال عن قبر أصف الدولة

https://www.loupiote.com/photos/941173
7515.shtml?s=72157634655872047  
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  : واجهة اإلمامبارة نقال عن) ٨لوحة رقم(

  .٢٤ص ،مجلة النجف األشرف ،مدینة لكناو الهندیة مدینِة النوابِ  : هدى ،فاضلهدي فاضل، 

  

   

 :نقال عن Bhulbhulaiyaممرات ) ٩لوحة رقم (

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Bara_Imambara_Corridor_03.JPG 
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 :بارة نقال عناالمامسور تشاتري بأعلي ) ١٠لوحة رقم(

https://es.wikipedia.org/wiki/Imambara_Bara#/media/Archivo:Bara_Imambara_Roof_View_01.
JPG  

  

  :مسجد الجمعة بمجمع آصف الدولة نقال عن) ١١لوحة رقم(

 Hussein, Keshani, "Architecture and the Twelver Sh'I Tradition,Fig.5  



    )م١٧٩١- ١٧٨٤/هـ١٢٠٥-١١٩٩( بمدینِة لكناو في إقلیم أوتار برادیش الكبري إمامبارة آصف الدولةِ 

 

٥٢١ 
 

   
  :عننقال  Baoli "باولي) "١٢لوحة رقم(

https://www.abplive.com/news/states/the-untold-mystery-of-awadh-treasure-837907 

  
  :الباب العالي باستانبول نقال عن) ١٣لوحة (

https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/195671 
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 :من الخارج نقال عنم ١٦٠١/ هـ١٠١٠عام" بوالند دورز"بوابِة حصِن فتِح بور سیكري باجرا ) ١٤لوحة رقم (

Catherine B., Asher, The New Cambridge History of India: Architecture of Mughal India, fig. 
23  

  

 الداخل نقالم ١٦٠١ /هـ١٠١٠عام" بوالند دورز"بوابِة حصِن فتِح بور سیكري باجرا  )١٥لوحة رقم(

 Ernest,Binfield Havell, A Handbook to Agra and the Taj, Sikandra, Fatehpur-Sikri, Plate:عن
III,p.40  
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  :نقال عن  Rumi Darwazaة التركیة البواب) ١٦لوحة رقم( 

 Catherine B. Asher, The New Cambridge History of India: Architecture of Mughal India, 
plate 218.  

  

  :البوابة التركیة من الداخل نقال عن)  ١٧لوحة رقم (

  .٢٤، صشرفمجلة النجف األ ،مدینة لكناو الهندیة مدینِة النوابِ   ،هدى ،فاضل هدي فاضل، 
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 ،الرباط:  ٣بطوطة المٌسماة تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، تحقیق عبد الهادي التازي، مج 

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧لمملكة المغربیة،  أكادیمیة ا

 ،"المعالم والهویة –كربالء في الهنِد في القرنین الثامِن عشر والتاسِع عشر "أسعد حمید أبو شنة العرادي، -

  .٢٠١٦آذار/ هـ١٤٣٧مجلة تراث كربالء، السنِة الثالثِة، المجلد الثالث، العدد األول، جمادي اآلخر

، العدد التاسع تعریب مجلة الموسم، )"م١٨٥٩- ١٧٢٢(دمملكة أود في الهن" جي ار كلو،-

  ،)م١٩٩٤/هـ١٤١٥(عشر
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