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 ٢٩١

الكتابات األثرية الباقية على عمائر مدينة الهور فى العصر المغولى 
 ريةاثمسحية آدراسة )  م١٧٦٨-١٥٢٦/هـ١١٨٢- ٩٣٢  ( الهندى

  
  •محمد على عبد الحفيظ. د

  
 تنـاول  مـا  منها الدراسات من عديدب الهندية القارة شبه فى األثرية الكتابات حظيت   
  . ١بعينها مدينة فى الكتابات ناولت ما ومنها عامة بصفة الكتابات هذه
عـصر   فـى  للبالد الثانية العاصمة كانت التى ٢الهور مثل مهمة مدينة أن يالحظ لكن
 بدراسـة  تحـظ   المغول بالهند ، والتى تحتفظ بعشرات المبانى من ذلك العصر لم           دولة
 ، يـل والتحل بالدراسـة  مبانيها على المسجلة األثرية الكتابات تتناول متخصصة مستقلة
 م١٨٥٨  سنةHenry Cope كوب هنرى كتبه مقال الموضوع هذا عن كتب ما وأقدم
 Public " الهـور  فـى  العامـة  الكتابـات  " بعنـوان  ونصف قرن من أكثر منذ أى

                                                        
أستاذ اآلثار والحضارة اإلسالمية المشارك بجامعتى األزهر بالقاهرة ، والجامعة اإلسالمية العالمية             •

 بإسالم آباد
  : من هذه الدراساات على سبيل المثال  ١

مجموعة من البحوث المتعلقة بالكتابات فى شبه القارة الهندية نشرت خـالل الفتـرة مـن                 -
 ، لكنى لم أعثر فيهـا   Epigraphia Indo-Moslemica (EIM)" م  فى مجلة ١٩٧٥ -١٩٠٧

  .على مقال واحد يخص الهور 
-Battacharyya , A.K, Study in muslim calligraphy in relation to Indian inscription , Indo-
Iranica , Vol 4 , No 23 , 1950 
     Yousuf ,K, Muslim calligraphy under the Mughals , Indo-Iranica Vol X No1,1957 
- Shamsuddin ,Ahmed , Inscriptions of Bengal ,Vol 4 , Rajshahi,1960 
                    Ghafur , M.A The calligraphers of Thatta , Karachi , 1978                
-Begley (W)& Desai(Z.A) , Monumental Islamic calligraphy from India , Islamic Foundation 
Villa Park , Illinois , 1985 . 

مدينة الهور ثانى أكبر المدن الباكستانية بعد كراتشى ، وهى اآلن عاصمة إقليم البنجاب ، وتعـد    ٢
العاصمة الثقافية لباكستان ، دخلت الهور فى اإلسالم بعد أن فتحها السلطان محمود الغزنـوى فـى                 

م ، وظل الغزنويون يحكمونها لمدة مائة خمسة وستون سنة ، ثم تعاقب علـى               ١٠٢١/ هـ  ٤١٢سنة
 -١٢٨٩/ هـ  ٧٢١ -٦٨٩( ثم الخلجيون   ) م  ١٢٨٩ -١١٨٦/ هـ  ٦٨٩-٥٨٢( حكمها الغوريون   

/ هــ   ٨٥٢ -٨١٧( ثم السعديون   ) م  ١٤١٢ -١٣٢١/ هـ  ٨١٥-٧٢١( ، ثم التغلقيون    ) م  ١٣٢١
ويعتبر العصر المغـولى  ) . م ١٥٢٦ -١٤٤٨/ هـ ٩٣٢ -٨٥٢( ون ، ثم اللودي) م  ١٤٤٨-١٤١٤

هو العصر الذهبى لمدينة الهور ، حيث لقيت  اهتماما غير مسبوق من قبل أباطرة وأمراء وأميرات                 
دار " األسرة المغولية ، وأعتبرت الهور العاصمة الثانية للدولة المغولية ، وكـانوا يطلقـون عليهـا     

   .  المساجد والمدارس والخانقاوات واألضرحة والحدائق والقصور والحمامات، وبنوا بها" السلطنة 
Khan , Muhammad Wali Ullah , Lahore , and its important monuments , Karachi ,1964 ,pp 4-6.  
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 ٢٩٢

inscriptions at Lahore موجـودة  تعد لم منها ثالثة فقط نصوص ستة فيه  تناول٣ 
  .اليوم
خالل القرنين التاسع عشر والعشرين تناولت      ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الكتب           

تاريخ وآثار مدينة الهور ، ورد فى ثناياها بعض النصوص األثرية التى ذكـرت فـى             
 لمؤلفه  ٤"تحقيقات جشتى   " معرض الحديث عن تلك اآلثار ، ومن أهم هذه الكتب كتاب            

"  وكتـاب  م ،١٨٦٧، الذى طبع ألول مرة فى سنة " باللغة األردية   " نور أحمد جشتى    
 " وكتـاب  "م  ١٨٨٤صدر أيضا باللغة األردية سنة      "  لمؤلفه كنهيا الل     ٥"تاريخ الهور   

 Lahore , its history , architectural remains , "الباقية وآثارها تاريخها الهور
and antiquities م أى١٨٩٢ سـنة  فـى  باإلنجليزية صدر الذى لطيف محمد لسيد ٦ 

 لمحمد ديـن فـوق ،       ٧"الهور عهد مغليه مين     "  وكتاب   ، عاما عشر وثمانية مائة منذ
للدكتور محمد عبد اهللا    " تاريخى مساجد الهور    " م ، وكتاب    ١٩٢٧صدر باألردية سنة    

  .م ١٩٧٦ أيضا باألردية سنة  ، صدر٨جغتائى
إال أن هذه الكتب كما نرى قد مضى على تأليف معظمها أكثر من قرن من الزمان ،                   

اآلخر، ونتج عن   ها  بعضت مالمح   دد من اآلثار اإلسالمية بالهور، وتغير     هدم خالله ع  
ذلك فقدان وضياع عدد غير قليل من الكتابات األثرية اإلسالمية التى جاء ذكرها فـى               

 باستثناء الكتاب   –تلك الكتب ، ثم إنه مع األسف الشديد فإن جميع هذه الكتب المذكورة              
 و صور توضيحية لهذه الكتابات ، كمـا أن عـدم          تخلو تماما من أية رسوم أ      -األخير  
 فيمـا  األخطـاء  مـن  كثير فى أوقعهم والفارسية   العربية باللغتين هؤالء الكتاب    معرفة
  . والفارسية العربية الكتابات بقراءة يتعلق

الموضوع ، فالكتابات األثرية على عمـائر        هذا على اختيارى وقع المنطلق هذا ومن  
 ، لذا يهدف هذا البحث إلـى توثيـق          ٩ مستمر يوما بعض يوم    مدينة الهور فى تناقص   

                                                        
3  Cope , Henry , Public inscriptions at Lahore , Journal of the asiatic society of Bengal , VOL 
XXVII , 1858 , Calcutta , 1859 . PP 308 – 313 . 

  .م ٢٠٠٦، الهور " أردو "  نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ٤
  .م ٢٠٠١، الهور "أردو "  كنهيا الل ، تاريخ الهور  ٥

6  Latif , Syad Muhammad , Lahore , its history , architectural remains and antiquities , lahore , 
1892 .  

 م ٢٠٠٥، الهور ، "أردو "  محمد دين فوق ، الهور عهد مغليه مين  ٧
  .م ١٩٧٦، الهور ، " أردو "  محمد عبد اهللا جغتائى ، تاريخى مساجد الهور ٨
 ويرجع هذا لعوامل متعددة بعضها قديمة ويعضها حديثة منها قيام السيخ خـالل حكمهـم إلقلـيم     ٩

م  بتدمير ونهب عدد كبير من اآلثار ، ومنهـا     ١٨٤٩م إلى سنة    ١٧٦٨البنجاب خالل الفترة من سنة      
أيضا اإلهمال المستمر وغياب أعمال الترميم والصيانة ، وتعدد الجهات المسؤولة عن اآلثار فبعضها              
تابع لقسم اآلثار والمتاحف بوزارة الثقافة الباكستانية ، والبعض اآلخر تابع لحكومة إقليم البنجـاب ،                

 تابع إلدارة األوقاف ، وليس لقسم اآلثار والية عليه ، ومنها حركة الهدم والتجديـد                وبعض المساجد 
 =الجارية لعدد كبير من المساجد األثرية ، حيث يقوم األهالى بهدم المساجد األثرية وإعادة ينائها بكل               
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 ٢٩٣

وتسجيل ودراسة ما تبقى من الكتابات األثرية على عمائر مدينة الهور فى عصر دولة              
م ٢٠١٠م و ٢٠٠٩المغول بالهند ، من خالل مسح أثرى ميدانى قمت به خالل عـامى              

  .  أثناء عملى بالجامعة اإلسالمية العالمية فى إسالم آباد 
  الكتابات األثرية الباقية على العمائر الدينية: وال أ

  Onchi masjidكتابات من مسجد أونجى 
أقدم الكتابات األثرية الباقية من مساجد مدينة الهور فى عصر المغول توجد علـى                

 .لوحتين من الجص بمتحف الهور نقلتا من هذا المسجد 
 ، كان يقـع داخـل       ١٠لمسجد العالى ومعناها ا " أونجى مسجد   " هذا المسجد المسمى ب     

 المدينـة فـى    أحد بواباتBhati gate   بهاتى هور بالقرب من بوابةأسوار مدينة ال
، بنـى   Bazar Hakiman ١١الجهة الغربية ، فى شارع يسمى اآلن بـازار حاكمـان  

المسجد خالل السنوات األولى من عهد االمبراطور أكبر على يد رجل سقاء ، ثم أعيد               
 ، وجدد فى عهد اإلنجليز فى سـنة         أورنجزيبرة أخرى فى عهد االمبراطور      البناء م 
" م هدم المسجد كلية وأعيد بناؤه من جديد تحـت اسـم             ١٩٩١، وفى سنة    ١٢م  ١٨٨١

  " .مسجد شاه عنايت قادرى 
وفى أثناء هدم المسجد قام السيد محمد إقبال بهته باستخراج لوحتين من تحت الركام ،               

   .١٣هورونقلهما إلى متحف ال
   : والثانية نصا قرآنيا إنشائيا عبارة عن لوحتين من الجص تتضمن إحداهما نصاوهما

 سـم   ٥٥ × ٤٠ ، يبلغ مقاسها     ١٦٨٨محفوظة تحت رقم    ) ٢شكل  (  : اللوحة األولى 
اخلة مع بعضها تـداخال شـديدا       تضمن كتابة من ثالثة أسطر بخط الثلث البارز متد        وت
  :تقرأ

 أيام خالفة سيد الخواقين وسـيد الخـوانين مربـى     قد بنى هذا المسجد فى     -١
  .العالمين سيماء 

 العالمين مروج الشريعة الغراء مزين الملة الحنيفية البيضاء -٢
كبر بادشاه غازى   ويغازى أبو الفتح جالل الدين أ     فى سبيل اهللا    الذى يجاهد    -٣

 .خُلد ملكه 
                                                                                                                                                  

مـر  سهولة دون أن يتعرض لهم أحد ، كما أن إدارة اآلثار ليست حازمة مع األهالى فـى هـذا األ        =
وتغض الطرف عن اتخاذ أية إجراءات ضدهم ، فضال عن ارتفاع نسبة األمية فى هذه الـبالد وقلـة     
الوعى األثرى ، وأخيرا فإن بعض هذه الكتابات قد كتبت على مواد ضعيفة ال تتحمل الصمود طويال                 

  .فى مواجهة ظروف الطبيعة الصعبة فى هذه البالد 
  .عة عن أرضية الشارع ، ويصعد إليه بسلم من عدة درجات سمى بهذا ألن مستوى أرضيته مرتف ١٠
   .Lakarharaكان الشارع يسمى من قبل الكار هارا    ١١

12 Latif , Syad Muhammad , Lahore, pp 67 – 68 . 
  ٣٤٠م ، ص ٢٠٠٧الهور ، " أردو "  محمد إقبال ، الهور أور فن خطاطى ١٣
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 ٢٩٤

 سم ، ٢٦ × ١٥ها  ، يبلغ مقاس١٦٨٩محفوظة تحت رقم ) ٣شكل (  : اللوحة الثانيـة  
 برهانـه   ١٤جلشأنه  قال اهللا عز    " ن سطر واحد تقرأ     تتضمن كتابة قرآنية بخط الثلث م     

 ١٥" قَاِنِتين  ِللَِّه وقُوموا الوسطَى والصالِة الصلَواِت علَى حاِفظُوا
أما عن الخط الذى كتبت به هاتين اللوحتين فيذكر عبد اهللا جغتائى أنهما كتبتـا بخـط                 

وهو " خط الثلث الهندى    "  ، لكن الحقيقة أنهما كتبتا بنوع من خط الثلث يسمى            ١٦نسخال
 ، وهذا النموذج يعتبر     ١٧خط شاع استخدامه فى شبه القارة الهندية فى العصر المغولى         

  .من النماذج النادرة لهذا النوع من الخط فى الهور 
راحـل الحقـة دهنـت     كانت حروف هاتين الكتابتين مذهبة فى األصل ، لكنها فـى م           

   ١٨باأللوان واألصباغ المختلفة ، بقى منها طبقات من اللون األخضر واللون الفضى
 كتابات ضريح الشيخ موسى آهين كر

انظـر  ( يقع هذا الضريح فى الجهة الجنوبية الغربية من محطـة القطـارات بالهـور         
حـدادا ،   ، الذى كان يعمـل   ١٩ ، وينسب إلى الشيخ موسى آهين كر       )١الخريطة شكل   

 ، ٢٠واشتهر بين العامة بالكرامات ، وتوفى فى الهور فى بداية عهد االمبراطور أكبـر       
  .٢١م١٦/هـ ١٠وقد أرجع أحد الباحثين مبنى الضريح إلى النصف الثانى من القرن 

تعرض الضريح فى السنوات األخيرة للتجديدات والتغييرات ، وكان من أثرها طمـس             
، تابات ما تزال موجودة   ديثة ، ومع ذلك فإن مالمح هذه الك       الكتابات القديمة بطالءات ح   
 هذا الضريح فى أشرطة جصية تؤطر الـدخالت األربـع      وتنحصر الكتابات الباقية فى   

الثلـث المبكـر    للضريح ، تضم هذه األشرطة كتابات بخـط     التى تعلو األبواب األربع   
  : ، ويقرأ منها المعروف بالنسخ

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، سبحان             ال إله إال اهللا وحده ال       " 
ــى   ــاهللا العل ــوة إال ب ــول وال ق ــر وال ح ــه إال اهللا واهللا أكب ــد هللا وال إل اهللا والحم

  .)١لوحة("العظيم

                                                        
جغتـاى ، تـاريخى مـساجد       انظر ،   "  شأنه عزيز برهانه     قال اهللا تعالى   " جغتاى قرأها عبد اهللا     ١٤

   .٣٤، ص الهور
   ٢٣٨  سورة البقرة آية  ١٥
   .٣٥ ، تاريخى مساجد الهور ، ص جغتاى عبد اهللا  ١٦
   .٣٤٠ محمد إقبال ، الهور أور فن خطاطى ، ص  ١٧

18 Muhammad Iqbal Bhutta , Two undated inscriptions of Akbar's times , in " Cultural Heritage 
of the Mughals , Lahore , 2005 , p 90 .  

  " .الحداد "  آهنكر كلمة أوردية تعنى  ١٩
20 Latif , S .M , Op.cit , p 205 . 
21 Hasan , S.K , Op.cit . p 113 . 
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 ٢٩٥

 "لْنَا لَوذَا َأنزه آنلَى القُرٍل عبج تَهَأيعاً خَاِشعاً لَّردتَصم نِة مِت اللَِّه خَشْيو ثَـالُ  لْـكاَألم 
 هـو  والـشَّهادةِ  الغَيِب عاِلم هو ِإالَّ ِإلَه  الَ الَِّذي اللَّه هو  يتَفَكَّرون لَعلَّهم ِللنَّاِس نَضِربها
نمحالر ِحيم٢لوحة (    ٢٢الر. (   

َقَد كُماءوٌل جسر نم َأنفُِسكُم ِزيزِه علَيا عِن معتُّم ِريصكُم حلَيع ْؤِمِنينوفٌ ِبالْمءر ِحيمر  
  ٢٣ِالعِظيم العرِش رب وهو تَوكَّلْتُ علَيِه هو ِإالَّ ِإلَه  الَ  اللَّه حسِبي فَقُْل تَولَّوا فَِإن

  كتابات ضريح أناركلى 
، )١ انظر الخريطة شكل     (يقع هذا الضريح فى داخل مقر حكومة إقليم البنجاب بالهور         

اختلفت اآلراء حول الشخص المدفون فى هذا الضريح ، كما اختلفت حـول المنـشئ               
وتاريخ اإلنشاء ، فبينما يرى فريق من الباحثين إلى أن الضريح ينسب إلى جارية فـى                

وقع فى حبها ، ولما علم أكبـر        " جهانكير  "  وأن ابنه سليم     ٢٤حريم أكبر تدعى أناركلى   
ر بدفنها حية ، وحينما اعتلى سليم العرش أمر بإنشاء هـذا الـضريح علـى                باألمر أم 
 ، هناك من يرى أن أكبر هو الذى أمر ببناء هذا الضريح بعد أن ندم على قتله                  ٢٥قبرها
  .٢٦لها

صـاحب  " وهناك رأى آخر يرى أن الضريح يخص إحدى زوجات جهانكير تـدعى              
   .٢٧، وهى أم األمير برويز" جمال 

تنحصر الكتابات فى هذا الضريح على التركيبة الرخامية ، وهذه التركيبـة            : الكتابات  
 ، تتألف التركيبـة مـن       ٢٨تعتبر من روائع فن النحت على الرخام فى العصر المغولى         

 سـم ،    ٥٥سم وارتفاعهـا    ٤٠م وعرضها   ١‚٨٣قطعة واحدة من الرخام ، يبلغ طولها        
ها العلوى على كتابـات متنوعـة       تشتمل التركيبة فى جوانبها األربعة وكذلك فى سطح       

  : بيانها كما يلى نفذت جميعها بالحفر البارز بخط النستعليق

                                                        
   .٢٢ – ٢١ سورة الحشر اآليات ٢٢
  ١٢٩ - ١٢٨ سورة التوبة  ٢٣
  لقبت به هذه الجارية نظرا لجمالها الفائق وبشرتها الحمراءأناركلى معناها زهر الرمان ،  ٢٤
 ،  كنهيا الل ، تـاريخ الهـور ، ص           ٩٢٤ -٩٢٢نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص ص          ٢٥

   .١٠٤ – ٩٩ص  م ، ص٢٠٠٥ ، محمد دين فوق ، الهور عهد مغليه مين ، الهور ، ٣١٥
د أن غارت منها بعض الجوارى ودسسن لها  هناك رواية أخرى تقول إن أناركلى ماتت مسمومة بع        ٢٦

السم فى الطعام ، حينما كان أكبر على رأس حملة حربية على بالد الدكن ، وأنه لما علـم بوفاتهـا                     
   ، انظر حزن عليها وأمر ببناء هذا الضريح على قبرها

   .٩٢٣نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص  
27 Chaudhry , Nazir , Anarkali , Archives and tomb of Sahib Jamal , Lahore 2002 , pp 58-59 .  

 توجد هذه التركيبة حاليا فى فى أرضية حنية فى الضلع الجنوبى من الضريح ، وهذا ليس مكانها  ٢٨
األصلى ، إنما كانت توجد فى وسط الضريح ، ونقلت من مكانها األصلى عنـدما حـول االنجليـز                   

 م١٨٥١الضريح إلى كنيسة فى سنة 
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 ٢٩٦

قاطعة مع بعضها كتـب بـداخلها       قسم إلى مناطق مثمنة مت     ) ٣لوحة  (  سطح التركيبة 
" وتنتهـى بكلمـة     " اهللا  " لفظ الجاللـه    ن اسما من أسماء اهللا الحسنى تبدأ ب       وثالثيثالثة  

  :لتالى تقرأ كا" الخبير 
اهللا ، الرحمن ، الرحيم ،الملك ، القدوس ، السالم ، المؤمن ، المهـيمن ، العزيـز ،       " 

الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، الغفار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتـاح ،                   
، الرافـع ، المعـز ، المـذل ، الـسميع            ) هكذا (٢٩العليم ، القابض ، الباسط ، الحافط      

  ." لحكم ، العدل ، اللطيف ، الخبير البصير، ا
 يشتمل على اثنين وثالثين اسـما مـن         الجانب المستطيل من التركيبة فى جهة الغرب      

، كتبـت داخـل منـاطق       " القيـوم   " وتنتهى بـ   " الحليم  " أسماء اهللا الحسنى تبدأ بـ      
  :وتقرأ كالتالى ،" خراطيش " زخرفية 

، العلى ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحـسيب ،  الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور         " 
الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعـث ،                   
الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوى ، المتين ، الولى ، الحميـد ، المحـصى ، المبـدى،                    

  "المعيد ، المحى ،  المميت ، الحى ، القيوم 
مجنون سليم  "  األسماء يوجد خرطوشين كبيرين كتب بداخل أحدهما عبارة           وأسفل هذه 

  . ) ٤لوحة ( " أكبر 
 يضم أيضا اثنين وثالثين اسما مـن        الجانب المستطيل اآلخر من التركيبة جهة الشرق      

: " وتقرأ كالتـالى    ،  " الصبور  " وتنتهى بـ   " الصمد  " أسماء اهللا الحسنى تبدأ باسم اهللا       
در ، المقتدر ، المقدم ، المؤخر ، األول ، اآلخـر ، الظـاهر ، البـاطن ،    الصمد ، القا 

الوالى ، المتعالى ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤف ، مالك الملك ، ذو الجالل                   
واإلكرام ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، المغنى ، المانع ، الـضار ، النـافع ، النـور ،             

  " . ، الوارث ، الرشيد ، الصبور الهادى ، البديع ، الباقى
وأسفل ذلك يوجد خرطوشين كتب فى أحدهما التـاريخ باللغـة الفارسـية بـالحروف               

  .)٥لوحة ( "  هزار وهشت ١٠٠٨سنة " واألرقام نصه 
  :ويوجد بيت من الشعر موزع على الجانبين الغربى والشرقى من التركيبة نصه 

  " امت شكر كويم كرد كار خويش را ا قيآه اكر من باز بينم روى يار خويش را   ت
إننى أحمد ربى إلى يوم القيامة إذا استطعت أن أرى وجه مـن أحـب مـرة                 : ومعناه  
  .أخرى 

 من التركيبة كتب فى الجزء العلوى ثالثة من أسماء          "المربع  " وعلى الجانب الشمالى    
"  كتب بداخلـه     ، وفى الوسط خرطوش كبير    " الواحد ، الماجد ، الواجد      " اهللا الحسنى   

  " .اهللا أكبر 

                                                        
 " الخافض"  كتبها الخطاط خطأ وصحتها  ٢٩
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 ٢٩٧

فـى  "  كتب داخل خرطوش كبير تاريخ آخر نـصه          "المربع  " وعلى الجانب الجنوبى    
   .)٦لوحة  (  "١٠٢٤شهور سنة 

تمتاز كتابات هذه التركيبة بعدة مميزات ، فهى تعتبر من النماذج المبكرة الستخدام خط              
 بها ألول مرة فكرة كتابة أسـماء        النستعليق فى الكتابات األثرية فى الهور ، كما يظهر        

اهللا الحسنى على التراكيب ، وهى الفكرة التى طبقت فيما بعد على كـل مـن تركيبـة               
  .ضريح جهانكير وتركيبة ضريح آصف خان بمدينة شاهدرا قرب الهور 

، " مجنـون سـليم أكبـر    " بصيغة " سليم بن أكبر  " ورد على هذه التركيبة أيضا اسم       
ادة ، فإذا كان الضريح قد بناه جهانكير لماذا لـم يكتـب ألقابـه               وهى صيغة غير معت   

 " .نور الدين محمد جهانكير بادشاهى غازى " المعتادة 
ثمة ظاهرة غريبة فى هذه التركيبة كانت مثار جدل بـين البـاحثين ، وهـى وجـود                  

هـ ، لقد ذهب بعض الباحثين      ١٠٢٤هـ ،   ١٠٠٨تاريخين مختلفين على التركيبة هما      
أن هذين التاريخين يرتبطان بقصة أناركلى التى ذكرناها فى البدايـة ، فالتـاريخ              إلى  

هـ يمثل تاريخ إعدام أناركلى بأمر من أكبـر ، أمـا التـاريخ الثـانى                ١٠٠٨األول  
 ، والحقيقة أن هذا التفـسير       ٣٠هـ فيمثل تاريخ إنشاء الضريح على يد جهانكير       ١٠٢٤

لم يكـن موجـودا فـى الهـور فـى سـنة       يصعب األخذ به إذ أن االمبراطور أكبر        
 ٦/ هـ  ١٠٠٧ فقد غادرها فى السادس والعشرين من شعبان سنة          م١٥٩٩/ هـ١٠٠٨
م عائدا إلى مدينة أجرا بالهند ، فضال عن أن حادثة مهمة مثل هذه لـم                ١٥٩٨نوفمبر  

يذكرها أحد من المؤرخين المعاصرين لعهد أكبر ، وإنما ترددت فـى كتـب الرحالـة         
د ذلك بسنوات طويلة ، وتناقلها الكتاب فى العصور التالية ، وكـل مؤلـف               األجانب بع 

   .٣١أضاف إليها من نسج خياله تفاصيل من عنده بغرض التشويق
وهناك رأى آخر يرى أن التاريخ األول يمثل بداية إنشاء الضريح بينما يمثل التـاريخ               

بوله ، ألن هذا يعنـى أن   ، وهذا الرأى أيضا يصعب ق٣٢الثانى تاريخ االنتهاء من البناء 
الضريح استغرق بناؤه ستة عشر عاما ، وهى فترة طويلة جدا لم تستغرقها أضـرحة               
مغولية أخرى أكثر ضخامة وزخرفة ، كما أنه لم تجر العادة على تسجيل تواريخ البدء               

  .والفراغ من المبانى على تراكيب القبور ، فمكانها كان دائما اللوحات التأسيسية 
هـ يمثل تاريخ صناعة هذه التركيبة ، وأمـا التـاريخ           ١٠٠٨حتمل أن تاريخ    ومن الم 
هـ فهو يمثل تاريخ وفاة الشخص المدفون داخـل الـضريح ، ذلـك أن            ١٠٢٤اآلخر  

بعض الناس كان يجهز تركيبة دفنه ويترك مكان تاريخ الوفاة فارغـا ، حتـى إذا مـا        
  .وافته المنية أضيف تاريخ الوفاة على التركيبة 

                                                        
30 Baqir , Muhammad , Lahore , past and present , Delhi , 1993 , p 430 . 
31 Khan , Ahmed Nabi , The tomb of Anarkali at Lahore , in “  Studies in Islamic archaeology 
of Pakistan “ Lahore , 1997, p 99 . 
32 Khan , Ahmed Nabi , Op.cit , p 104 . 
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 ٢٩٨

 ابات مسجد خراسيانكت
، يقع داخل باب بهـاتى بـالقرب        " مسجد صدر جهان    " عرف هذا المسجد أيضا باسم      

م ١٦٠٦/هــ  ١٠١٥ ، أنشئ المسجد فى سنة Chowk Jhanda ٣٣نداهمن سوق جا
وهى السنة الثانية من حكم اإلمبراطور جهانكير الذى كان يقيم فى تلـك الـسنة فـى                 

فى شهر ذى الحجة من تلك السنة ذهب جهانكير إلى          أنه  إلى  الهور ، وتشير المصادر     
 فقـام بإنـشاء هـذا       ٣٤"صدر جهان   " كابل وأناب على الهور أحد رجاله الملقب بـ         

   .٣٥م١٦١١/هـ ١٠٢٠المسجد فى تلك السنة ، وتوفى فى الهور فى سنة 
محلة " نسبة إلى اسم الحى الذى يقع فيه وهى         " مسجد خراسيان   " اشتهر المسجد باسم    

   .٣٦"اسيان خر
عند زيارتى للمسجد وجدته قد هدم وأعيد بناؤه من جديد ، لكنى عثرت علـى اللوحـة    

 ، وهى مصنوعة مـن نـوع مـن    )٤شكل  ( التأسيسية لهذا المسجد فى متحف الهور  
 سم ، تشتمل    ٨١ × ٨٦ تبلغ مقاساتها    ، وتأخذ شكال مستطيال   " ر  سنخكا" الحجر يسمى   

ذة بالحفر البارز وضعت داخل خمسة أقسام أفقية ، يشغل          على كتابة بخط النستعليق منف    
، بينمـا   " اهللا أكبـر  " القسم العلوى زخارف نباتية يتوسطها منطقة مفصصة بها عبارة          

تشتمل المناطق الثالث التى تليها على ثالثة أبيات من الشعر الفارسى موزعـة داخـل           
كتب بداخلها بخـط صـغير   ستة بحور ، أما المنطقة األخيرة فهى أضيق هذه المناطق          

  : ونص الكتابات كما يلىتاريخ إنشاء المسجد واسم الخطاط ، 
  اهللا أكبر

  كه درعهد جهانكيرى شده اين بقعه رابانى كريمى سيدى صدر جهانى ملجأ عالم  
      بنائى خانه دين بهر ترويج مسلمانىا بتوفيق خدا اندر عجم كرده     خليل آس

  أو بهر تاريخش    مكن عيبم اكر كويم بنا شد كعبه ثانىجو شان كعبه دارد مسجد
 يك هزار بانزده سال آمده  تاريخ  صدر كاتبه عبد اهللا الحسينى

اهللا أكبر ، بنى هذا المكان رجل كريم سيد زعيم العالم ملجأ الخلق فى أيام               : " الترجمة  
بيت اهللا لنـشر الـدين   الملك جهانكير ، مثل الخليل وبتوفيق من اهللا بنى فى بالد العجم    

) ث القصد فى بنائها وهو نشر الدين      من حي (  ، ولتشابه هذا المسجد مع الكعبة      اإلسالمى
  " .بنيت الكعبة الثانية : فال تعترض إن قلت فى التأريخ لسنة بنائه 

تكمن أهمية هذه اللوحة فى أنها تعد أقدم نموذج مؤرخ لخط النستعليق على اللوحـات               
عبـد اهللا   "  بعمائر مدينة الهور ، كما أنها تحتوى على اسم الخطاط            التأسيسية الخاصة 

                                                        
  ٤٤ ، مرجع سابق ، ص جغتاى  عبد اهللا  ٣٣
   .١٩٠، ص م١٩٨٦، الهورجهانكير،ترجمة إعجاز الحق فدوى، توزك نور الدين محمد جهانكير ٣٤
   ،٤٥ ، تاريخى مساجد الهور ، ص جغتاى عبد اهللا ٣٥

 Nadiem , (I), Historical mosques of Lahore ,Lahore , 1998, P 73  
36  Nadiem , Op.cit , P73 . 
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 ٢٩٩

 وتعنى صاحب قلم المسك أو القلم الـذى تفـوح     ٣٧"مشكين قلم   " الملقب بـ   " الحسينى  
  .منه رائحة المسك ، وسوف نتحدث عنه بالتفصيل فى المبحث الخاص بالخطاطين 

مخطوطـات الفارسـية ، وال      ويالحظ أن اللوحة كتبت بأسلوب يشبه أسلوب كتابـة ال         
غرابة فى هذا إذا عرفنا أن هذا الخطاط كان شاعرا وله ديوان شعر ، وهذه األبيـات                 

، وهى من الحاالت النادرة التى نجـد فيهـا          ٣٨الواردة على هذه اللوحة هى من تأليفه        
  .أبياتا من الشعر من تأليف الخطاط نفسه 

 بطريقتين مرة بحـساب الجمـل ومـرة       أخيرا فإننا نالحظ أن الخطاط قد كتب التاريخ       
  .بالحروف 

  "مسجد بيجيم شاهى " مسجد مرمي زماىن كتابات 
يعتبر هذا المسجد أقدم المساجد الباقية فى الهور من عصر المغول ، يقع تجـاه بـاب                 

 ، بنى المـسجد    ، أحد أبواب قلعة الهور فى الناحية الشرقية٣٩ mosti gateموستى 
ـ  ١٦١٦ –م  ١٦١١/هــ   ١٠٢٥ -هـ  ١٠٢٠بين عامى    ى عهـد االمبراطـور     م ف
 ، المـسجد لـه حاليـا مـدخلين     ٤٠، وأمرت ببنائه والدة جهانكير مريم زمانى  جهانكير

ويتألف المسجد مـن صـحن   أحدهما فى الناحية الشمالية واآلخر فى الناحية الشرقية ،       
مسة  إلى خمسة أقسام يغطيها خ     ة مقسم ة واحد مكشوف ورواقا للصالة يتكون من بالطة     

  .قباب ، وبها خمسة محاريب 
  :توجد الكتابات فى هذا المسجد فى خمسة مواضع هى 

  .لوحة أعلى المدخل الشمالى  -
 .لوحة أعلى المدخل الشرقى  -
 .  المطل على الصحنرواق الصالةلوحة أعلى المدخل األوسط  ل -
 .كتابات المحاريب الخمسة بجدار القبلة  -
 .ى تتقدم المحراب الرئيس كتابات فى داخل القبة الكبيرة الت -
 

 ) .٧لوحة ( نص تأسيسى باللغة الفارسية أعلى المدخل الشمالى 
معقودة من الحجر الرملى وضعت داخل حنيـة        على هيئة   يوجد هذا النص على لوحة      

غائرة أعلى المدخل الشمالى للمسجد ، تتألف من سبعة أسطر باللغة الفارسـية بخـط               
   :ونص الكتاباتد عشر نجمة صغيرة ، البارز يتخللها أح  النستعليق

                                                        
37  Begly ,W.A, Op.cit , P 94 . 

   .٣٤١ محمد إقبال بهته ، الهور أور فن خطاطى ، ص  ٣٨
، وبعد بناء مسجد مريم زمانى تجاهه أصبح        " باب أكبرى   "  كان هذا الباب يسمى فى البداية باسم         ٣٩

  "  .موستى " ة وكلمة المسجد  تنطق فى اللغة البنجابي" باب المسجد " اسمه 
Nadiem ,Ihsan , Forts of Pakistan , Lahore , 2004 , P 80 . 
40  Latif , S.M , Op.cit . P 131 . 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٠٠

   اهللا أكبر -١
  منت ايزد راكه آخر كشت كار إز ابتداى -٢
  هم بتوفيق خدا وحكم صاحب مسندى -٣
  حضرت مريم زمانى بانى هذا المكان -٤
  كز عنايت إلهى ساخته جاى هدى -٥
  از بئى تاريخ ختم اين بناى جون بهشت -٦
  ١٠٢٠ فكر مى كردم كه آخر يافتم خوش مسجدى  -٧
اهللا أكبر ، الحمد هللا فقد تم العمل بتوفيق اهللا ودعم صاحبة العرش حضرة              : " رجمة  الت

مريم زمانى بانية هذا المكان وصار مكانا للهدى ، وحين بحثت عن تاريخ البناء لهـذا                
 "المكان ففكرت وجدت أخيرا أن المسجد مسجد جميل ورائع  

تين األولـى باألرقـام والثانيـة       نالحظ أن الخطاط قد كتب التاريخ على اللوحة بطريق        
خـوش  " بطريقة حساب الجمل ، لكن إذا طبقنا طريقة حساب الجمـل علـى عبـارة                

هـ كمـا  ١٠٢٠هـ وليس ١٠٢٣الواردة فى نهاية النص فإنها تعطى تاريخ        " مسجدى  
  .ورد على اللوحة 

  ) .٥شكل ( نص تأسيسى آخر باللغة الفارسية أعلى المدخل الشرقى 
 من الحجر الرملى مثبتـة أعلـى هـذا          على هيئة معقودة   على لوحة    يوجد هذا النص  

  :المدخل ، تتألف الكتابة من أربعة أسطر باللغة الفارسية بخط النستعليق البارز تقرأ 
  مسجد بيكيم شاهى -١
 ١٠٢٥ بمطابق  -٢
 شاه عالم كير نور الدين محمد بادشاه -٣
  باد يارب در جهان روشن جو نور مهر وماه -٤

هـ ، الملك عالمكير نور الدين محمد       ١٠٢٥د بيكم شاهى موافق سنة      مسج : " الترجمة
 " .والذى نسأل اهللا أن يدوم نوره مثل نور الشمس والقمر 

يالحظ أن الخطاط قد عمل على إيجاد تباين فى اللوحة عن طريـق كتابـة الـسطرين     
 األولين باللون األبيض على أرضية سوداء بخط كبير على عكس السطرين األخيـرين            

 .اللذين كتبا باللون األسود على أرضية بيضاء داخل منطقة مستطيلة 
هـ ، ورغم وضوح التاريخ     ١٠٢٥المالحظة األخرى أن هذه اللوحة تحمل تاريخ سنة         

وضوحا ال لبس فيه فإن بعض المراجع التى تناولت هذا المسجد قـد قـرأت التـاريخ             
علـى اللوحـة األولـى ،       رقام   اعتقادا منهم أنه نفس التاريخ المسجل باأل       ٤١هـ١٠٢٠
 اكتفى بقراءة السطرين األخيرين وغض الطرف عن بقية النص وعلـى هـذا       وبعضها

                                                        
  انظر على سبيل المثال ٤١

Khan ,Ahmed Nabi ,Development of mosque architecture in Pakistan ,Islamabad , 1986 , P121. 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٠١

وهو التاريخ المسجل بحساب الجمـل علـى        ٤٢هـ  ١٠٢٣األساس أرخوا المسجد بعام     
رى أن أعمال البناء قد انتهت فى هذا المسجد          األولى ، وطبقا لهذا النص فإنى أ       اللوحة

 -هــ   ١٠٢٠هـ ، وبهذا يؤرخ المسجد بين عامى        ١٠٢٣وليس  هـ  ١٠٢٥فى سنة   
 وهما التاريخين اللذين وردا على اللوحتين أعلـى بـابى           م١٦١٦ -١٦١١/هـ١٠٢٥

  .  المسجد 
  لوحة كتابية أعلى المدخل األوسط المؤدى لرواق الصالة

 الـصحن لوحـة    المطلـة علـى  رواق الصالةيوجد أعلى المدخل األوسط فى واجهة       
 المدخل كله ، وضعت داخل منطقـة مـستطيلة غـائرة ،             من الجص باتساع  مستطيلة  

باللون األحمر على أرضية    تشتمل اللوحة على كتابة من سطر واحد بخط الثلث البارز           
  :اهتة ، ويمكن قراءة النص كما يلىحالة اللوحة سيئة للغاية وألوانها أصبحت بزرقاء ،

 " َل ِإنٍت َأويب ِضعكَّةَ لَلَِّذي ِللنَّاِس وكاً ِبباربى مدهو  الَِميننور الـدين محمـد   - ٤٣لِّلْع 
  " .جهانكير بادشاه غازى 

  :كتابات المحاريب الخمسة فى جدار القبلة 
   :)٨لوحة  ( كتابات المحراب الرئيس -
تجويف المحراب شريط مستطيل من الجص يشتمل على كتابـة بخـط الثلـث              يؤطر  

، تتميز الكتابة باحتوائها    " آية الكرسى " أرضية بيضاء تتضمن   د على البارز باللون األسو  
يقسم الـشريط   الشريط  وسط  التشكيل ، كما تتميز بوجود خط مستقيم فى         على عالمات   

 .إلى قسمين وهى ميزة وجدت فى كثير من الكتابات المنفذة بخط الثلث فى تلك الفترة 
تشتمل على كتابة بخط الثلث البارز      وأعلى تجويف المحراب يوجد منطقة مثلثة الشكل        

  :باللون األبيض على أرضية زرقاء نصها 
، ونالحظ  " أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله                " 

أن المساحة المثلثة قد حكمت الخطاط فخرجت الكتابة متداخلة مع بعضها بحيث تشكل             
 .فى النهاية هيئة مثلثة 

 ، تتـضمن كـل   ب األربعة األخرى يعلو كل منها لوحة مستطيلة من الجـص    المحاري
لوحة كتابة بخط الثلث البارز باللون األبيض على أرضية زرقاء تتنوع مضامين هـذه              

  :الكتابات ما بين آيات قرآنية وأحاديث نبوية على النحو التالى 
 )٩لوحة  (  على يمين المحراب الرئيسلوحة اعلى المحراب األول

 "ِجدسلَّم سلَى ُأسى عالتَّقْو ِل ِمنٍم َأووقُّ يَأن َأح ـالٌ  ِفيـهِ  ِفيـهِ  تَقُومِرج  ـونِحبَأن ي 
  " .٤٤المطَّهِرين يِحب واللَّه يتَطَهروا

                                                        
42  Latif , S.M , Op.cit , P 131 , Nadiem , I , Op.cit ,P 82 . 

   .٥١عبد اهللا جغتائى ، تاريخى مساجد الهور ، ص 
   ٩٦ سورة آل عمران آية ٤٣
  ١٠٨ سورة التوبة ، آية  ٤٤
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٠٢

   :)١٠لوحة " ( على يمين المحراب الرئيس" لوحة أعلى المحراب الثانى
المؤمن فى المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المـسجد          قال الرسول عليه السالم     " 

 ، ونالحظ أن المساحة المتاحة لم تكفى فاضطر الخطـاط إلـى             ٤٥"كالطير فى القفص    
 .فى وضع رأسى " القفص " كتابة كلمة 

   :"على يسار المحراب الرئيس" لوحة أعلى المحراب الرابع
 جـزاء  كَذَِلك فَاقْتُلُوهم قَاتَلُوكُم فَِإن ِفيِه يقَاِتلُوكُم حتَّى راِمالح المسِجِد ِعند تُقَاِتلُوهم والَ" 

ا فَِإِن  الكَاِفِرينوانتَه فَِإن اللَّه غَفَُور  ِحيم٤٦ر . 
  :) ٦شكل (  "على يسار المحراب الرئيس"  لوحة أعلى المحراب الخامس

 "اللَّه لُّ ِإنصي الِئكَتَهمِهولَيلُّوا عنُوا صآم ا الَِّذينها َأيي لَى النَِّبيع ِليماً  ونوا تَسلِّمسو
 "هـ ١٠٢١ سنة ٤٧

  )١١ لوحة(كتابات فى باطن القبة الكبيرة التى تغطى القسم األوسط من رواق الصالة
ة زخرف باطن القبة بزخارف نباتية وهندسية منفذة بالفريسكو يتخللها منـاطق صـغير          

بعضها مفصصة وبعضها مثلثة الشكل تكون فى مجموعها خمسة صفوف دائرية تحيط            
الثلث المبكـر المعـروف   بقطب القبة ، وتشتمل هذه المناطق على كتابات مكررة بخط     

  : باللون األبيض على أرضية زرقاء تقرأ بالنسخ
  .مكررة " اهللا " كلمة : مناطق الدائرة األولى 
  يا لطيف: مناطق الدائرة الثانية 
  يا مذل يا بصير: مناطق الدائرة الثالثة 

  يا حكيم يا عليم: مناطق الدائرة الرابعة 
  .يا معز يا سميع يا خبير : مناطق الدائرة الخامسة 

  كتابات مسجد وزير خان
يقع هذا المسجد داخل أسوار المدينة القديمة من الناحية الشرقية ، بـالقرب مـن بـاب       

 مع مسجد بادشاهى أهم مسجدين فى مدينة الهور ، أنشأه علم            ، ويمثل ) ١شكل  ( دلهى
حاكم إقليم البنجاب فى    " وزير خان   " الدين أنصارى بن الشيخ عبد اللطيف الملقب بـ         

ـ ١٠٤٥ -هــ   ١٠٤٤عهد االمبراطور شاه جهان ، أنشئ المسجد بين سـنتى            / هـ
   .٤٨م ١٦٣٥ -١٦٣٤

                                                        
يذكر العجلونى أن هذا ليس بحديث وانما اشتهر بذلك ، وأنه من كالم مالك بن دينـار ، انظـر ،    ٤٥

اشتهر من األحاديث على ألـسنة النـاس ، بيـروت ،          العجلونى ، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما        
   .٣٨١ ، ص ٢م ، ج ١٩٧٩

   .١٩٢ ، ١٩١ سورة البقرة ، اآليات  ٤٦
   .٥٦ سورة األحزاب ، آية ٤٧
، "أردو "  ، عبد اهللا جغتائى ، مسجد وزير خـان  ٧٧٠نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص  ٤٨

  ٩م ، ص ١٩٧٥الهور ، 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٠٣

 إلى  ة ، مقسم  ة واحد  من بالطة  كشوف ورواق للصالة مؤلف   يتألف المسجد من صحن م    
خمسة أقسام يغطى كل منها قبة ، وبجدار القبلة خمسة محاريب ، والمـدخل الـرئيس                

  .للمسجد يقع فى الناحية الشرقية ، كما يوجد مدخل آخر جانبى فى الواجهة الشمالية 
يحتفظ مسجد وزير خان بأكبر كمية من الكتابات فى مساجد الهور قاطبة ، بل يمكـن                

ول بأن هذا العدد الهائل من اللوحات الكتابية لم يوجد فى أى مسجد آخر فـى شـبه                 الق
وقام بتنفيذها أربعة مـن     ،  القارة الهندية ، فقد شملت الكتابات أجزاء كبيرة من المسجد           

  .الخطاطين هم حاجى يوسف كشميرى ومحمد شريف ومحمد على ومال حسين 
كتلة المدخل الـرئيس فـى الواجهـة        :مسجد  وتوجد الكتابات فى المواضع اآلتية من ال      

الشرقية ، المدخل الجانبى فى الواجهة الشمالية ، أعلى المدخل الداخلى المـؤدى إلـى               
 المطلة على الصحن ، المحاريب الخمسة فـى جـدار           رواق الصالة الصحن ، واجهة    

لخمـسة   ، باطن القبـاب ا رواق الصالةالقبلة ، الدعامات الفاصلة بين األقسام الخمسة ل   
   .رواق الصالةالتى تغطى 

   :)١٢لوحة  ( ة فى الواجهة الشرقية الرئيس كتابات البوابة.أوال 
 توجد كتابة منفذة على لوحة من الفسيفساء الخزفية         فى الجزء العلوى من كتلة المدخل     

" بخط الثلث الجلى باللون األزرق الكوبالتى على أرضية من الزخارف النباتية نـصها              
وتحت كلمة أفضل كتـب     ) ١٢لوحة  (  ٤٩"ر ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا         أفضل الذك 

  .هـ ١٠٤٥تاريخ اإلنشاء سنة 
 بواقع لوحتين فى كل جانب ، تعلـو       على يمين ويسار هذه اللوحة توجد أربعة لوحات       

 :إحداهما األخرى مكتوبة بخط النستعليق باللغة الفارسية باللون األزرق تقرأ 
 على اليمين

  د المظفر صاحب قرآن ثانى شاه جهان بادشاه غازى اتمام يافت در عه
 ٥٠بانى بيت اهللا ثانى فدوى با خالص مريد خاص الخاص قديم الخدمت وزير خان

 كان الفراغ من هذا البناء فى عهد أبو المظفر الغازى الملك شاه جهـان               (: وترجمتها  
يدين القديم فى الخدمـة   صاحب اإلخالص من أخص المر٥١ الذى بنى بيت اهللا الثانى  -

 .) وزير خان 
 :وعلى اليسار 

  "هـ 1044تحت كلمة مسجد كتب تاريخ سنة " سال تاريخى بنائى مسجد عالى مقام 
 .از خرد جستم بكفتا سجده كاه أهل فضل 

                                                        
، "إال اهللا وأفضل الدعاء الحمد هللاأفضل الذكر ال إله    "رواه ابن ماجه نصه   من حديث حسن    هذا جزء   ٤٩

  .٣١٩ ، ص ٢م ، ج١٩٨٨األلبانى ، صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند ، الرياض 
50 Cope , H , Op.cit , p 312 . 

       يقصد بالثانى بعد بيت اهللا األول المسجد الحرام فى مكة٥١
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 ٣٠٤

 تاريخ اين بنائى جو برسيدم از خرد
 كفتا بكوكه بانى مسجد وزير خان

 فقال لى هـذا    –اء هذا المسجد العالى المقام      حين سألت عقلى عن تاريخ بن     "  وترجمتها
هـ ، حين سألت عن تاريخ هذا البناء قـال          ١٠٤٤هو مكان السجدة ألهل الفضل سنة       

 "لى إن الذى بنى هذا المسجد هو وزير خان 
،  متماثلتان من الفسيفساء الخزفية     لوحتان معقودتان  على جانبى فتحة المدخل من أسفل     

سية بخط النستعليق باللون األزرق على أرضية بيضاء تتخللها         تضمان كتابة باللغة الفار   
 :أغصان صغيرة وزهور ، وتقرأ 

 : ) ٧شكل ( على اليمين 
  هو الجامع -
 اين خانه كه هست جون فلك مظهر فيض -
 دارد جو حريم كعبة سر در سر فيض -
 بر جهرة أهل قبلة اين در بمراد -
 تا حشر كشاده بادهمجون در فيض -

مثل الفلك ، هو كله فـيض       " البركة  "  البيت الذى هو مظهر الفيض       هذا: "  وترجمتها
مثل حرم الكعبة ، أرجو أن يبقى هذا الباب مفتوحا أمام حوائج أهل القبلـة إلـى يـوم          

 " . القيامة مثل باب الفيض 
 :وعلى اليسار 

  دهقان درود بحشر اى نيك سرشت -
  هرآن جيزك كشت٥٢در مزرعة جهان -
  بكذاردر باب عمل بنائى خيرى -
  كا خرهمه را رهست از اين دربه بهشت كتبه محمد على -

أيها الشخص الطيب ، الفالح يحصد يوم القيامة فى مزرعـة اآلخـرة مـا               "  الترجمة
زرعه ، أسس خيرا فى ميدان العمل فالكل يدخلون من هذا الطريق إلـى الجنـة فـى             

 " .النهاية 
   :)١٣لوحة  (  الشمالية للمسجدكتابة أعلى المدخل الجانبى فى الواجهة: ثانيا 

تابة بخط الثلث البـارز عبـارة    يعلو فتحة المدخل إفريز مستطيل من الجص يتضمن ك        
قال عليه السالم من بنى هللا مسجدا بنى اهللا له بيتـا       " ديثين شريفين ونص الكتابة     عن ح 

  " . ، قال عليه السالم التوفيق شئ عزيز ال يعطى إال لعبد عزيز ٥٣فى الجنة

                                                        
  ٢٨انظر جغتائى ، مسجد وزير خان، ص " در مزرعة آخرة " ى  قرأها عبد اهللا جغتائ٥٢
من بنـى هللا  " حديث صحيح رواه البخارى ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضى اله عنه بلفظ  ٥٣

   .١٢٤ ، ص ١، األلبانى ، صحيح سنن ابن ماجه ، ج" مسجدا بنى اهللا له مثله فى الجنة 
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٠٥

الحظ ذكاء الخطاط فى اختيار هذا الحديث األخير ، وكأنه أحب أن يـشير بطريقـة            ون
خفية إلى التوفيق والحظ العظيم الذى صادفه وزير خان فى حياته ، وتحقيقه لنجاح بعد               
آخر ، وترقيه فى المناصب العليا بعد أن أدخله شاه جهان فى خدمته ووضع فيه ثقتـه                 

  .الية البنجاب ووالية أجرا وواله حكم أكبر واليتين وهما و
  :)١٤لوحة ( أعلى الباب الداخلى الموصل من الدهليز إلى صحن المسجدكتابة : ثالثا 

على هذا المدخل لوحة رائعة من الفسيفساء الخزفية ، عليها أبيات مـن الـشعر               توجد أ 
  :نصهاباللغة الفارسية بخط النستعليق باللون األزرق على أرضية باللون األصفر 

  مد عربى كابروى هر دو سر استمح -
  كه خاك درش نيست خاك بر سراوكيسى -

 والذى ليس ترابا على عتبتـه فلـيكن   –محمد العربى وقار وزينة للدارين      "  وترجمتها
 ." التراب على رأسه 

   :كتابات واجهة رواق الصالة المطلة على الصحن: رابعا 
عها بطريقة الفسيفساء الخزفيـة ،       نفذت جمي  رواق الصالة الكتابات المنفذة على واجهة     

فيما عدا تلك التى فى حجر المدخل األوسط فإنها نفذت بالحفر البارز على الجـص أو                
  : بألوان الفريسكو ، تحتوى هذه الواجهة على الكتابات اآلتية 

 تعلو أربعة مداخل معقودة على جانبى        لوحات مستطيلة من الفسيفساء الخزفية     ست -
 باإلضافة إلى الدعامات الفاصلة بـين هـذه المـداخل ،    واق الصالةرالمدخل الرئيس ل 

تتضمن هذه اللوحات الستة كتابات قرآنية منفذة باللون األزرق على أرضية بيـضاء ،              
  : ونص الكتابة على هذه اللوحات من اليمين إلى اليسار 

ـ رواق الصالة أعلى المدخل األول جهة اليمين ل)٩شكل ( :اللوحة األولى  وِإذْ "رأ  ، تق
 ِإبـراِهيم  ِإلَـى  وعِهدنَا مصلًّى ِإبراِهيم مقَاِم ِمن واتَِّخذُوا وَأمناً لِّلنَّاِس مثَابةً البيتَ جعلْنَا

   "٥٤السجوِد  والركَِّع والْعاِكِفين ِللطَّاِئِفين بيِتي طَهرا َأن وِإسماِعيَل
 يرفَـع  وِإذْ " تقرأ  :ى الدعامة الفاصلة بين المدخلين األول والثانى أعل: اللوحة الثانية

اِهيمرِإب اِعدالقَو ِت ِمنياِعيُل البمِإسنَا وبْل رِمنَّا تَقَب َأنْتَ ِإنَّك ِميعالس  ِليم٥٥ "الع  
 ِقبلَـةً  فَلَنُولِّينَّـك  السماِء ِفي كوجِه تَقَلُّب نَرى قَد" أعلى المدخل الثانى  : اللوحة الثالثة

 " ٥٦شَـطْره  وجـوهكُم  فَولُّوا كُنتُم ما وحيثُ الحراِم المسِجِد شَطْر وجهك فَولِّ تَرضاها
 .)١٥لوحة ( " اللهم اغفر لناظره وكاتبه 

 ِببكَّـةَ  لَلَّـِذي  ِللنَّـاسِ  وِضع يٍتب َأوَل ِإن" أعلى المدخل الرابع نصها  : اللوحة الرابعة
  .٥٧ آِمناً كَان دخَلَه ومن ِإبراِهيم مقَام بينَاتٌ آياتٌ ِفيِه لِّلْعالَِمين وهدى مباركاً

                                                        
   .١٢٥سورة البقرة آية  ٥٤
   .١٢٧ آية سورة البقرة٥٥
   .١٤٤سورة البقرة آية  ٥٦
   .٩٧ ومقطع من اآلية ٩٦سورة آل عمران ، آية ٥٧
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 ٣٠٦

 وِللَِّه " أعلى الدعامة الفاصلة بين المدخلين الرابع والخامس ، نصها          : اللوحة الخامسة 
 . ٥٨العالَِمين عِن غَِني اللَّه فَِإن كَفَر ومن سِبيالً ِإلَيِه استَطَاع مِن البيِت جِح النَّاِس علَى

 ِباللَّـهِ  آمن من اللَِّه مساِجد يعمر ِإنَّما" أعلى المدخل الخامس نصها : اللوحة السادسة
 ِمـن  يكُونُـوا  َأن ُأولََئك فَعسى اللَّه ِإالَّ يخْشَ ولَم كَاةَالز وآتَى الصالةَ وَأقَام اآلِخِر والْيوِم
تَِدينهالم  لْتُمعةَ َأجِسقَاي اجةَ الحارِعمِجِد وساِم المرالح نكَم نمِ  ِباللَِّه آمـوالْياآلِخـرِ  و 
داهجِبيِل ِفي والَ  اللَِّه س  ونتَوسي اللَِّه ِعند اللَّهِدي  الَ  وهي مالقَو   وفـى   " ٥٩الظَّـاِلِمين

" نهاية هذه اللوحة كتب توقيع الخطاط بحجم أصغر يقرأ من أسفل إلى أعلى كالتـالى                
  .)١٦لوحة ( " هـ ١٠٤٤كتبه حاجى يوسف كشميرى غفر اهللا له سنة 

 
 :)١٧لوحة (  كتابات المدخل األوسط لرواق الصالة -

تـشتمل هـذه     : رواق الصالة اء الخزفية تعلو كتلة المدخل األوسط ل      لوحة من الفسيفس  
اللوحة على آية الكرسى منفذة بالخط الثلث باللون األزرق على أرضية بيضاء ، ونص              

 ومـا  اِتالسمو ِفي ما لَّه نَوم والَ ِسنَةٌ تَْأخُذُه  الَ  القَيوم الحي هو ِإالَّ ِإلَه  الَ  اللَّه" اآلية 
 يِحيطُون والَ خَلْفَهم  وما َأيِديِهم بين ما يعلَم ِبِإذِْنِه ِإالَّ ِعنده يشْفَع الَِّذي ذَا من اَألرِض ِفي 

 وهـو  ِحفْظُهمـا  يُئوده والَ واَألرض السمواِت كُرِسيه وِسع شَاء ِبما ِإالَّ ِعلِْمِه من ِبشَيٍء
ِليالع ِظيمكتبه محمد شريف " ، وفى نهاية النص كتب اسم الخطاط بصيغة  ٦٠الع" 

 ، منفذة بخط الثلث البارز على الجـص ،          كتابة أسفل قمة العقد الذى يعلو المدخل       -
 ال  –اللهم صل وسلم عليه     " والكتابة تتألف من سطرين على شكل نصف دائرة ونصها          

 .)٢٥لوحة ( " كبير الإله إال اهللا الكريم الخبير  إله إال اهللا العلى ال
 ، والكتابة منفذة بالفسيفـساء      كتلة المدخل الرئيس  يؤطر  كتابة داخل شريط مستطيل      -

الخزفية بخط الثلث البارز باللون األزرق على أرضية بيضاء ، وتتضمن الكتابة سورة             
 .)١٠شكل ( "نى باقى سواه فااهللا "  ، وفى نهاية النص عبارة )١٨لوحة  ( الفتح كاملة

  أسـفل مقرنـصات المـدخل األوسـط        على هيئة معقودة   حنايا    كتابات داخل تسع   -
 حنايا فوق فتحة المدخل ،       الحنايا التسعة موزعة بواقع خمس     هذه: )٢٠ ،   ١٩لوحات  (

واثنتين على اليمين ومثلها على اليسار ، وتضم جميعها آيـات قرآنيـة مختلفـة تبـدأ                
، ونفذت الكتابات بألوان الفريسكو بخط الثلث بـاللون األبـيض           " ربنا  " ة  جميعها بكلم 

على أرضية باللون األزرق تتبادل مع أخرى باللون األحمر ، ونص هذه الكتابات مـن          
  :اليمين إلى اليسار كالتالى 

 

                                                        
   .٩٧ سورة آل عمران آية  ٥٨
   .١٩ ، ١٨ سورة التوبة اآليات ٥٩
   .٢٥٥ سورة البقرة آية  ٦٠
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 ٣٠٧

  ٦١ِدينالشَّاِه مع فَاكْتُبنَا الرسوَل واتَّبعنَا َأنزلْتَ ِبما آمنَّا ربنَا  -١
  ٦٢النَّاِر عذَاب وِقنَا ذُنُوبنَا لَنَا فَاغِْفر آمنَّا ِإنَّنَا ربنَا  -٢
 القَـومِ  علَـى  وانـصرنَا  َأقْـدامنَا  وثَبتْ َأمِرنَا ِفي وِإسرافَنَا ذُنُوبنَا لَنَا اغِْفر ربنَا -٣

٦٣ الكَاِفِرين 
 وارزقْنَا منك وآيةً وآِخِرنَا َألوِلنَا ِعيداً لَنَا تَكُون السماِء نم ماِئدةً علَينَا َأنِزْل ربنَا -٤

 )٢٠لوحة  ( ٦٤ الراِزِقين خَير وَأنْتَ
 النَّـار  تُـدِخلِ  من ِإنَّك ربنَا ، النَّاِر عذَاب فَِقنَا سبحانَك باِطالً هذَا خَلَقْتَ ما ربنَا -٥

َأخْ فَقَدتَهيا زمو  ِللظَّاِلِمين اٍر ِمن١٩لوحة(  ٦٥َأنص( 
  ٦٦الِميعاد تُخِْلفُ  الَ  ِإنَّك الِقيامِة يوم تُخِْزنَا والَ رسِلك علَى وعدتَّنَا ما وآِتنَا ربنَا -٦
 ذُنُوبنَا لَنَا فَاغِْفر ربنَا فَآمنَّا كُمِبرب آِمنُوا َأن ِلِإليماِن ينَاِدي منَاِدياً سِمعنَا ِإنَّنَا ربنَا -٧

كَفِّرنَّا وَئاِتنَا عيفَّنَا ستَوو عاِر مر٦٧اَألب  
  ٦٨الخَاِسِرين ِمن لَنَكُونَن وتَرحمنَا لَنَا تَغِْفر لَّم وِإن َأنفُسنَا ظَلَمنَا ربنَا -٨
 وبين قَوِمنَا ِبالْحقِّ  ِعلْماً علَى اللَِّه تَوكَّلْنَا ربنَا افْتَح بينَنَاربنَا كُلَّ شَيٍء  وِسع ربنَا -٩

 الفَاِتِحين رَأنْتَ خَي٦٩و.  
ونالحظ أن الخطاط لم يراع فى هذه الكتابات ترتيب السور فى المصحف ، كمـا لـم                 

قبـل آيـة آل عمـران       يراع ترتيب اآليات فى السورة الواحدة فكتب آية سورة المائدة           
   .١٦ من سورة آل عمران قبل اآلية ٥٣وكتب اآلية 

 ،  رواق الصالة فتحة المدخل األوسط ل   يؤطر  كتابة داخل شريط مستطيل من الجص        -
  :يتضمن كتابة قرآنية من سورتى األنعام والمؤمنون نصها 

 الَ  وهـم  ِمثْلَهـا  ِإالَّ يجزى فَالَ السيَئِةِب جاء ومن َأمثَاِلها عشْر فَلَه ِبالْحسنَِة جاء من " 
 ونظْلَماِني ِإنَِّني قُْل  يدي هباٍط ِإلَى رتَِقيٍم ِصرسماً ِديناً ملَّةَ ِقيم اِهيمرِنيفاً ِإبا حمو   كَـان 
ِمن شِْرِكينقُْل  الم الِتي ِإنِكي صنُسو اييحماِت وممِللَِّه يو بر الَِمينالَ  الع  شَِريك لَه 

ِبذَِلكتُ وَأنَا ُأِمرُل وَأو ِلِمينسقُْل  الم رِغي اللَِّه َأغَيَأب بار وهو بٍء كُلِّ رالَ شَيو  تَكْـِسب 
 ِفيِه كُنتُم ِبما فَينَبُئكُم مرِجعكُم ربكُم ِإلَى ثُم ُأخْرى ِوزر واِزرةٌ تَِزر والَ علَيها ِإالَّ نَفٍْس كُلُّ

تَخْتَِلفُون  وهالَِّذي و لَكُمعِض خَالِئفَ جاَألر فَعرو كُمضعقَ بٍض فَوعاٍت بجرد  كُملُـوبلِّي 
                                                        

   .٥٣ سورة آل عمران آية ٦١
  ١٦سورة آل عمران آية  ٦٢
   .١٤٧ سورة آل عمران آية  ٦٣
  .١١٤ئدة آية  سورة الما٦٤
   .١٩٢ -١٩١ سورة آل عمران ، اآليات ،  ٦٥
   .١٩٤ سورة آل عمران آية  ٦٦
  ١٩٣سورة آل عمران آية  ٦٧
  ٢٣سورة األعراف آية  ٦٨
   .٨٩ سورة األعراف آية ٦٩
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 ٣٠٨

 عبثاً خَلَقْنَاكُم َأنَّما َأفَحِسبتُم  - ٧٠ " رِحيم لَغَفُور وِإنَّه الِعقَاِب سِريع ربك ِإن آتَاكُم ما ِفي
َأنَّكُمنَا والَ  ِإلَي  ونعجالَى  تُرفَتَع اللَّه ِلكقُّ المالَ  الح  ِإالَّ ِإلَه وه بِش ررن الكَِريِم العمو 
عدي عِإلَهاً اللَِّه م الَ  آخَر  انهرب ا ِبِه لَهفَِإنَّم هابِحس ِه ِعندبر الَ  ِإنَّه   فِْلـحي  ونالكَـاِفر  
  " ٧١الراِحِمين خَير وَأنْتَ وارحم اغِْفر رب وقُل
الكتابة توجد داخل منطقـة     هذه   ، و  كتابة فى حجر المدخل على جانبى فتحة المدخل        -

، ر الطوبى اللون األحم دائرية مفصصة ومنفذة بخط الثلث باللون األبيض على أرضية ب         
  .)١١شكل ( "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " ونص الكتابة 

 ، كتبت كل منهما بخط      رواق الصالة لوحتان معقودتان على كتفى المدخل األوسط ل       -
 :الثلث باللون األزرق على أرضية بيضاء ، تضم كل لوحة حديثا شريفا نصه 

عليه السالم صالة الجماعة تفضل صالة الفـذ        قال   : " )١٢شكل  ( على اللوحة اليمنى  
   .٧٢"بسبع وعشرين درجة 
قال عليه السالم يأتى على الناس زمـان يكـون        " ) ٢٢لوحة  (  : على اللوحة اليسرى  

   .٧٣"حديثهم فى مساجدهم فى أمر دنياهم 
ـ              - رواق لوحتان معقودتان على الدعامة الفاصلة بـين المـدخلين األول والثـانى ل

 :منان كتابة منفذة بالفسيفساء الخزفية بخط الثلث ونص الكتابة ، ويتضالصالة
ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا أبو بكر عمر عثمـان            " ) ١٣شكل  (  على اللوحة العليا  
قال عليه السالم المؤمن فـى       " )١٤شكل   ( وعلى اللوحة السفلى  " على حسن حسين    

 قال عليه السالم إن   ٧٤طير فى القفص  المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد كال       
  .٧٥"اهللا ومالئكته يصلون على الصف األول 

ونالحظ أن الخطاط قد عمل على ايجاد تباين بين اللوحتين بأن نفذ كتابات اللوحة العليا               
باللون األزرق على أرضية بيضاء بينما نفذ كتابات اللوحة السفلى باللون األزرق على             

  .أرضية باللون األصفر 
ـ            - رواق لوحتان معقودتان على الدعامة الفاصلة بين المدخلين الرابع والخـامس ل

  : ، يتضمنان  كتابات دينية منفذة بالفسيفساء الخزفية بخط الثلث ونص الكتابة الصالة

                                                        
  .١٦٠ – ١٦٠سورة األنعام اآليات من  ٧٠
   .١١٨ -١١٥سورة المؤمنون ، اآليات  ٧١
رى ومسلم والترمذى ، األلبانى ، صحيح سنن الترمذى باختصار          حديث حسن صحيح اخرجه البخا    ٧٢

  .٦٩ ، ص ١م ، ج١٩٨٨السند ، الرياض 
  ٣٢٤٧رواه البيهقى عن الحسن مرسال ، العجلونى ، كشف الخفاء ، حديث رقم ٧٣
   سبق القول أن هذا ليس بحديث وأنه من كالم مالك بن دينار٧٤
 األلبـانى ، صـحيح سـنن ابـن           البراء ين عازب ،    حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود عن       ٧٥

   .١٦٤ ، ص ١جماجه،
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 ٣٠٩

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا أبو بكر عمر عثمـان           : " )١٣شكل  (  على اللوحة العليا  
  " .على حسن حسين 

قال عليه السالم من أدركه اآلذان فى المسجد ثـم           : " )٢١لوحة  ( وحة السفلى على الل 
 قال عليه السالم من سمع النـداء فلـم          ٧٦خرج لحاجة وهو ال يريد الرجعة فهو منافق       

  " . صدق رسول اهللا ٧٧يجب فال صالة له إال من عذر
  :كتابات رواق الصالة : خامسا 

 حيث استخدمت مـع رسـوم       واق الصالة رتشكل الكتابات عنصرا أساسيا فى زخرفة       
رواق الصالة على   الفريسكو لتغطية الجدران بالكامل بالزخارف ، وتتركز الكتابات فى          

 عامات الفاصلة بـين األقـسام الخمـس        فى جدار القبلة ، وعلى الد      المحاريب الخمس 
  : ، ويمكننا قراءة هذه الكتابات على النحو التالى رواق الصالةل

   :ب الخمسة فى جدار القبلةكتابات المحاري
   : المحراب األولكتابات 
الثلث المبكر  تجويف المحراب شريط من الجص يحتوى على كتابة بارزة بالخط           يؤطر  

 ، يتضمن بعض أسماء اهللا الحسنى متـصلة ببعـضها بحيـث يمتـد       المعروف بالنسخ 
شكال صـفا   الحرف األخير من كل كلمة ليتصل بالحرف األول من الكلمة التى تليها م            

"  ، ونص الكتابة كالتـالى       )٢٦لوحة  ( من الشرافات محصورة بين أسماء اهللا الحسنى      
 القـديم   – الحكيم   – القادر   – الدايم   – القائم   – القاهر   – الرحيم   – الرحمن   – اهللا   –بسم  
  " . الحليم – الجبار – الستار – القهار – الغفار – العزيز – القيوم – الحى –

الثلـث المبكـر المعـروف      كتابة داخل دائرة مفصصة منفذة بخط       : فى كوشتى العقد    
 " .سبحان ربى األعلى " " سبحان ربى الكريم "  تقرأ بالنسخ

تتـضمن  :  )٢٧،  ٢٤ ،   ٢٣لوحات  ( كتابات داخل خمسة حنايا جصية أعلى المحراب      
 ، كتابـات الحنيـة      الثلث المبكر المعـروف بالنـسخ      كتابات بخط    هذه الحنايا الخمس  

، " اللهـم  " وسطى كتبت بحجم أكبر ، وتبدأ الكتابات فى الحنايا األربع األخرى بكلمة   ال
  :ونص الكتابات 
  " .وسهل لنا أبواب رزقك يا ديان  اللهم افتح لنا أبواب رحمتك" : الحنية األولى 
  " .اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال  " : الحنية الثانية 
  .) ٢٧لوحة ( " اهللا كافى  " :الحنية الثالثة 
   .)٢٣لوحة ( "اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الدجال  " :الحنية الرابعة 

                                                        
 حديث صحيح رواه  ابن ماجه وذكره األلبانى فى سلسلة األحاديث الصحيحة ، األلبانى ، صحيح  ٧٦

  .١٢٣ ، ص ١ابن ماجه ، ج
 له إال من سمع النداء فلم يأته فال صالة" حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى بلفظ  ٧٧

  .٦٩ ، ص ١من عذر ، األلبانى ، صحيح الترمذى ، ج
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 ٣١٠

اللهم رب كل شئ ومليكه وإله كل شئ أعوذ بك من عذاب النـار               " :الحنية الخامسة   
   .)٢٤لوحة ( "

  :)٢٨لوحة (  المحراب الثانىكتابات 
، تجويـف المحـراب       تعلـو   من الجص  هيئة معقودة على   كتابات داخل خمسة حنايا     

  :نصها 
   سبحانك ما عبدناك حق عبادتك:الحنية األولى 
   سبحانك ما شكرناك:الحنية الثانية 
 ، وفى داخل حروف كلمة      )٢٩لوحة  (  محمد ، كتبت بحجم كبير     – اهللا   :الحنية الثالثة   

 كتبت بخط نسخى صغير     "محمد  " كتبت آية الكرسى ، وفى داخل حروف كلمة         " اهللا  " 
 ِبالْهـدى  رسولَه َأرسَل الَِّذي هو" آيات قرآنية تتعلق بالنبى صلى اهللا عليه وسلم وهى 

 قَـد  رسوٌل ِإالَّ محمد  وما * ٧٨المشِْركُون كَِره ولَو كُلِِّه الديِن علَى ِليظِْهره الحقِّ وِديِن
 وخَـاتَم  اللَّـهِ  رسوَل ولَِكن رجاِلكُم من َأحٍد َأبا محمد كَان ما*  ٧٩ سُلالر قَبِلِه ِمن خَلَتْ
ينالنَِّبي كَانو ٍء ِبكُلِّ اللَّهِليماً شَي٨٠ع .  

يات فى المصحف فكتب آيـة سـورة   ونالحظ أن الخطاط لم يراع ترتيب ورود هذه اآل   
  .الصف قبل آية آل عمران 

  بسم اهللا رب السماء : الرابعةالحنية 
  سبحان الذى رفع السماوات بغير عمد : الحنية الخامسة

   :هوكتابات المربع الذى يتقدم" الرئيس " كتابات المحراب األوسط 
 ، يتـضمن    شريط كتابى من الجص يلتف حول جدران المربع الذى يتقدم المحراب           -

 سورة الحشر كاملـة وفـى نهايـة         هذا الشريط كتابة بخط الثلث البارز ، يشتمل على        
 " .مال حسين " النص كتب اسم الخطاط 

 الذى يتوج الدخلة الكبرى التـى تـضم   كتابة على هيئة نصف دائرية فى قمة العقد       -
وكتبـت بطريقـة     " قائما قهارا ساترا غفارا   " المحراب األوسط داخلها ، نص الكتابة       

ـ       ـ  زخرفية بحيث تمتد األلفات إلى أعلى وتتقاطع م شكلة ثالثـة مثلثـات   ع بعـضها م
 .متقاطعة

 .  المذكور تتضمن سورة اإلخالص كاملة كتابة فى كوشتى العقد -
، )٣٠لوحة  ( أسفل المقرنصات التى تتوج دخلة المحراب األوسط       كتابات الحنايا الخمس  

" وهى منفذة بخط الثلث ، وتتضمن آية قرآنية وأربعة أحاديث تتعلق كلها بفضل كلمـة              
 :ونصها " ال اهللا ال إله إ

                                                        
  ٩ سورة الصف آية  ٧٨
 ١٤٤سورة آل عمران آية  ٧٩
  ٤٠سورة األحزاب ، آية ٨٠
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 ٣١١

قال عليه السالم من قال ال إله إال اهللا مخلـصا دخـل الجنـة رواه                 : " الحنية األولى 
   .٨١"الطبرانى والنسائى 

قال عليه السالم ليس على أهل ال إله إال اهللا وحشة فى قبـورهم وال                : " الحنية الثانية 
  .٨٢"منشرهم 

 ِإن اللَِّه رحمِة ِمن تَقْنَطُوا  الَ  َأنفُِسِهم علَى َأسرفُوا ينالَِّذ ِعباِدي يا قُْل : " الحنية الثالثة
اللَّه غِْفري ِميعاً الذُّنُوبج ِإنَّه وه الغَفُور ِحيموا * الرَأِنيبِإلَى و كُمبوا رِلمَأسو ـلِ  ِمن لَهقَب 
 َأن قَبـلِ  من ربكُم من ِإلَيكُم ُأنِزَل ما َأحسن واتَِّبعوا * نتُنصرو  الَ  ثُم العذَاب يْأِتيكُم َأن

كُمْأِتيي ذَابغْتَةً العب َأنْتُمالَ  و  ونر٨٣تَشْع  . "  
  .٨٤"قال عليه السالم من شهد أن ال إله إال اهللا حرم اهللا عليه النار  : " الحنية الرابعة

عليه السالم ليس على أهل ال إله إال اهللا وحشة عند الموت وال           قال   : " الحنية الخامسة 
  .٨٥"عند القبر 

بـالخط الثلـث    منفذة   الكتابات    :شريط من الكتابات يلتف تجويف المحراب األوسط       -
 "البارز على الجص باللون األبيض على أرضية زرقاء ، يتضمن كتابة قرآنية نـصها               

 ِفـي  والَ اَألرِض ِفـي  شَيٍء ِمن اللَِّه علَى يخْفَى  وما نُعِلن  وما ِفينُخْ ما تَعلَم ِإنَّك ربنَا
 الـدعاءِ  لَسِميع ربي ِإن وِإسحاقَ ِإسماِعيَل الِكبِر علَى ِلي وهب الَِّذي ِللَِّه الحمد * السماِء

* بلِْني رعاج ِقيمالِة مِمن الصو ينَا ِتيذُربْل رتَقَباِء وعنَا * دبر ِلـي  اغِْفر  ياِلـدِلوو 
ْؤِمِنينِللْمو موي قُومي اب٨٦الِحس " .   

 ، منفذة باأللوان بخط الثلث داخل منطقة متوجـة بعقـد            كتابة على جانبى المحراب    -
 :مفصص ، ونص الكتابة 

صاحب العلمين ومحبوب رب المشرقين     اللهم صل على محمد      : " على يمين المحراب  
والمغربين الذى شرف له الفرد الصمد قال من لدن العرش إلى تحت األرضين كلهـم               

  " .يطلبون رضائى وأنا أطلب رضاك يا محمد 
اللهم صل على محمد نبى الحرمين ورسول الثقلين        : " )١٥شكل  ( على يسار المحراب  

حد يا نور نورى ويا سر سرى ويـا خـزائن           المتجلى بتجليتين الذى قال له الواحد األ      
  " .معرفتى أفديت ملكى عليك يا محمد 

  
  

                                                        
 ٤٧٠ ، ص ٥، األلبانى ، السلسلة الصحيحة ، جكره األلبانى فى السلسلة الصحيحةحديث صحيح ذ٨١
  يفحديث ضعيف رواه  الطبرانى عن ابن عمر بسند ضع ٨٢
   .٥٥ -٥٣سورة الزمر اآليات من ٨٣
  "إن اهللا قد حرم على النار من قال ال إله إال اهللا " حديث صحيح رواه البخارى بلفظ ٨٤
  حديث ضعيف رواه الطبرانى ٨٥
  ٤١ - ٣٨سورة إبراهيم اآليات من  ٨٦
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 ٣١٢

 :كتابات المحراب الرابع  
ال إلـه إال اهللا     : "  أعلى الدخلة الكبرى التى بداخلها المحـراب         كتابة فى قمة العقد    -

  " .الملك الدايم 
الكبـرى التـى    أسفل المقرنصات فى أعلى الدخلة   كتابات داخل خمسة حنايا جصية     -

تضم هذا المحراب ، والكتابات منفذة بخط الثلث بألوان الفريسكو ، ويمكـن قراءتهـا               
  :على النحو التالى 

قال عليه السالم من قال استغفر اهللا الذى ال إله إال هو الحى القيـوم               " : الحنية األولى   
  .٨٧"وأتوب إليه غفر له 

ك على باب من أبواب الخير يا معاذ قال وما أال أدل قال عليه السالم: " الحنية الثانيـة   
  .٨٨"هو قال الحول وال قوة إال باهللا 

، وداخل سمك حروف كلمة اهللا كتبـت آيـة          )٢٩لوحة  (  محمد   –اهللا  : الحنية الثالثة   
الكرسى ، أما كلمة محمد فكتب فى سمك حروفها نفس اآليات القرآنية المنفـذة علـى                

 .كلمة محمد فى المحراب األول 
أدلك على كلمة مـن تحـت        أال    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ٨٩ أن :لحنية الرابعة   ا

  .٩٠"ال حول وال قوة إال باهللا : العرش من كنوز الجنة فقال 
 قال عليه السالم ثالث دعوات ال شك إجابتهن دعوة المظلوم ودعوة            :الحنية الخامسة   

  .٩١"المسافر ودعوة الوالد على ولده 
  :ب الخامس كتابات المحرا

 مـن   على هيئة معقـودة   يوجد أسفل المقرنصات فى أعلى دخلة المحراب خمسة حنايا          
لحنايا نفس الكتابات المسجلة علـى المحـراب        الجص أكبرهم الوسطى ، تتضمن هذه ا      

  .األول 
  :كتابات الدعامات فى جدار القبلة والمقابلة لها 

اريب الخمسة فى جدار القبلـة ،       يشتمل جدار القبلة على أربع دعامات تفصل بين المح        
تقابلها أربعة دعامات أخرى ، وتضم هذه الدعامات لوحات كتابية بخط الثلـث بـألوان    

  :الفريسكو ، ويمكن قراءة هذه الكتابات على النحو التالى 
  :الكتابات على الدعامات األربعة فى جدار القبلة تقرأ من اليمين إلى اليسار كالتالى 

                                                        
  .حديث غريب رواه الترمذى وأبو داود عن أبى يسار٨٧
ولكن الخطاط أخطأ فى اسم الصحابى راوى الحديث وهو قيس بن  حديث صحيج رواه الترمذى ،  ٨٨

   .سعد بن عبادة وليس معاذ بن جبل
  "قال "  كتبت هكذا خطأ من الخطاط ، بدال من أن يكتب كلمة  ٨٩
أال أدلك على كلمة من     " حديث صحيح رواه البخارى ومسلم من حديث أبى موسى األشعرى بلفظ            ٩٠

، األلبانى ، صحيح سـنن ابـن   "  اهللا ، قال قل ال حول وال قوة إال باهللاكنوز الجنة قلت بلى يا رسول   
   .٣٢٢ ، ص ٢ماجه ، ج

  .٢٨٦ ، ص ١ ،ج١٩٨٨ث حسن رواه أبو داود وابن ماجه،األلبانى،صحيح أبو داود،الرياض حدي٩١
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 ٣١٣

 كَمـا  ِإصراً علَينَا تَحِمْل والَ ربنَا َأخْطَْأنَا َأو نَِّسينَا ِإن تَُؤاِخذْنَا  الَ  ربنَا: الدعامة األولى 
لْتَهملَى حع ِلنَا ِمن الَِّذين٩٢ قَب  

 َأنْتَ وارحمنَا الَنَ واغِْفر عنَّا واعفُ ِبِه لَنَا طَاقَةَ  الَ  ما تُحملْنَا والَ  ربنَا:الدعامة الثانية 
 )٣١لوحة (  ٩٣ الكَاِفِرين القَوِم علَى فَانصرنَا موالنَا

 خَالٍق ِمن اآلِخرِة ِفي لَه  وما الدنْيا ِفي آِتنَا ربنَا يقُوُل من النَّاِس فَِمن: الدعامة الثالثة 
ـ  الـدنْيا  ِفي آِتنَا ربنَا يقُوُل من وِمنْهم* نَةًحِفـي  سةِ  ونَةً  اآلِخـرـسِقنَـا  حو  ـذَابع 

   .)٣٢لوحة(٩٤النَّاِر
 َأنْـتَ  ِإنَّك رحمةً لَّدنك ِمن لَنَا وهب هديتَنَا ِإذْ بعد قُلُوبنَا تُِزغْ  الَ  ربنَا: الدعامة الرابعة 

ابهنَا * الوبر ِإنَّك اِمعٍم النَّاِس جوالَّ ِلي ربِفيِه ي ِإن خِْلفُ  الَ  اللَّهي اد٣٣لوحة(٩٥الِميع(  
  :كتابات الدعامات المقابلة لجدار القبلة 

قال ذو النون المصرى العبودية تـرك التـدبير وشـهود التقـدير             " : الدعامة األولى   
 " .العبودية شهود الربوبية 

م يطلب لنفسه خادما فإذا طلـب       قال الجنيد البغدادى العبد عبد ما ل      " : الدعامة الثانية   
  .٩٦"فقد سقط عنه حد العبودية 

تشتمل فى جانبها على ثالثة حنايا متجاورة تضم كتابـة     ) ٣٤لوحة  ( : الدعامة الثالثة   
قال الجنيد العبودبة ترك االشتغال واالشتغال بالـشغل الـذى    ) ١(" : بخط الثلث نصها    

ديـة تـرك    العبودية ال اختيار فيه العبو    قال أبو بكر الشبلى     ) ٢ (– ٩٧ ")هكذا (بالشرع
قال أبو سفيان العبودية أن يسلم إليه كلـك      ) ٣(–  ٩٨)هكذا ( المقال منوط بالعلك  المشية  

تشتمل فى جانبها أيضا على ثالثة حنايا متجاورة         :الدعامة الرابعة   " وتحمل عليه كلك    
من لـه علـم اليقـين       قال أبو على الدقاق العبادة ل     ) ١( " تضم كتابة بخط الثلث نصها    

قال أبـو بكـر الـشبلى       ) ٢(والعبودية لمن له عين اليقين والعبودة لمن له حق اليقين           
قال أبو سفيان العبوديـة أن يـسلم    )٣... (العبودية ال اختيار فيه العبودية ترك المشية   

  " .إليه كلك وتحمل عليه كلك
                                                        

  ٢٨٦سورة البقرة ، من اآلية  ٩٢
   ٢٨٦سورة البقرة ، من اآلية ٩٣
   .٢٠١ – ٢٠٠ سورة البقرة اآليات  ٩٤
   ٩ -٨ سورة آل عمران ، اآليات ٩٥
أورد القشيرى هذا القول لعبد اهللا بن منازل وليس للجنيد ، انظر القشيرى ، الرسـالة القـشيرية ،    ٩٦

   .٢٣٤م ، ص ٢٠٠١دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
الـنص   أخطأ الخطاط فى نقل أصل هذا النص من كتب التصوف نظرا لجهله باللغة العربيـة ، و                 ٩٧

قال الجنيد العبودية ترك األشغال واالشتغال بالـشغل الـذى هـو    " الصحيح أورده القشيرى كما يلى     
   .٢٣٥انظر القشيرى ، الرسالة القشيرية ، ص " أصل الفراغة 

  منـوط المقـال "زء األخير من النص من كتب التـصوف،وصحته أخطأ الخطاط أيضا فى نقل الج ٩٨
  " بالعمل 
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 ٣١٤

 يزخرف بـاطن هـذه   :)٥٣لوحة (  رواق الصالةكتابات فى باطن القباب التى تغطى  
القباب زخرفة نجمية تحصر بين رؤسها مناطق زخرفية بداخل كل منها كتابـة منفـذة         

اللهم صـلى علـى     " بخط الثلث باللون البنى الداكن على أرضية باللون األبيض تقرأ           
 اللهم صلى على محمد     - اللهم صلى على محمد سيد المرشدين        -محمد سيد المكملين    

 اللهم صلى على محمد سـيد       -للهم صلى على محمد سيد الواصلين        ا -سيد الصادقين   
 اللهم صلى علـى محمـد سـيد    - اللهم صلى على محمد سيد المعصومين   -الساجدين  

 اللهم صلى علـى محمـد سـيد         - اللهم صلى على محمد سيد المتوكلين      -المكرومين  
ـ       - اللهم صلى على محمد سيد الواقفين        -المقبولين   د سـيد    اللهم صـلى علـى محم
 اللهـم   - اللهم صلى على محمد سيد العـالمين         - اللهم صلى على محمد      -الكاظمين  

 اللهـم   - اللهم صلى على محمد سيد العـارفين         -صلى على محمد سيد المتواضعين      
  " . صلى على محمد سيد المتورعين 

  يتوسط باطن تلك العقود منطقـة      :كتابات فى باطن العقود العمودية على جدار القبلة         
مفصصة داخل كل منها كتابة دائرية بخط الثلث تتـضمن سـورة اإلخـالص كاملـة               

 .ويتوسط الكتابة البسملة داخل منطقة صغيرة مفصصة 
 يتوسط باطن هذه العقـود       :)٣٦لوحة  ( كتابات فى باطن العقود المطلة على الصحن      

" قرآنيـة  يتضمن اآليـة ال " المثنى " صة تشتمل على كتابة بالخط   منطقة بيضاوية مفص  
   . ، مكتوبة مرتين معدولة ومقلوبة٩٩ " شَاِكلَِتِه علَى يعمُل كُلٌّ قُْل

  كتابات مسجد دايه أنجا 
بجوار محطة  " محلة دائى أنجا    "  فى حى يسمى     يقع خارج أسوار مدينة الهور القديمة       

ة سكة حديد الهور ، أنشأته السيدة زيب النساء المشهورة بدائى أنجا مربيـة ومرضـع            
 أثناء حكم  Bikaner مدينة بيكانير اطور شاه جهان ، وزوجة مراد خان قاضىاالمبر

   ١٠٠االمبراطور جهانكير 
ما جاء بالنص التأسيسى على واجهة      م طبقا ل  ١٦٣٥/هـ  ١٠٤٥أنشئ المسجد فى سنة     

فى العام الثامن من حكم االمبراطور شاه جهان ، وذلك قبل سـفرها ألداء              ،١٠١المسجد
 .١٠٢فريضة الحج

 ة يغطيها ثالث   واحد مكون من بالطة   للصالة   ألف المسجد من صحن مكشوف ورواق     يت
  . مداخل معقودة أكبرهم األوسط  وتطل على الصحن بواجهة بها ثالثقباب ،

                                                        
  ٨٤ألية  سورة االسراء ا٩٩

100  Latif. S.M, Op-cit ,P 135 , Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan 
,Funerary memorial architecture , Karachi, 2001, P 131 . 
101 Khan , Muhammad Wali Ullah, Op.cit , P 47 , Khan , Ahmed Nabi , devolopment of 
mosque architecture , P 99 . 
102 Latif. S.M, Op-cit ,P 163 . 
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 ٣١٥

" الـشرقية   " تتركز الكتابات فى هذا المسجد على المداخل الثالثة فى الواجهة الرئيسة            
  . يخلو المسجد من الداخل من أية كتابات  المطلة على الصحن ، بينمارواق الصالةل

  :كتابات المدخل األوسط : أوال 
 ، منفـذة بخـط الثلـث ،    كتابة على لوحة مستطيلة من الجص أعلى فتحة المدخل        -

كانت فى األصل باللون األزرق الداكن على أرضية باللون األصفر كما تدل على ذلك              
" بيض على أرضية صفراء ، ونص الكتابـة    بعض بقايا األلوان ، لكنها حاليا باللون األ       

تَقْنَطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإن اللَّه يغِْفر الـذُّنُوب    ال ين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهمقُْل يا ِعباِدي الَِّذ
ِحيمالر الغَفُور وه ِميعاً ِإنَّه١٠٣ج .  

 على هيئة المحاريـب      معقودة على هيئة  متجاورة و   داخل ثالثة حنايا   ثالث نصوص  -
ـ نفذت النصوص) : ٣٧لوحة( توجد أسفل المقرنصات التى تزين المدخل       خطال الثالثة ب

الطغراء ، لكن الخطاط نفذ كتابات الحنية الوسطى بلون وحجم يختلـف عـن     ب المسمى
كتابات الحنيتين على جانبيها ، اليجاد نوع من التباين ، ففى حين نفذت كتابات الحنيـة              

وسطى باللون األزرق الداكن على أرضية بيضاء ، نفذت الكتابـات علـى الجـانبين       ال
باللون األزرق على أرضية باللون األصفر ، كما ميز الحنية الوسطى بنثر مجموعـة              

  :من الزهور الصغيرة بين الكتابات ، ونص الكتابات الثالثة كما يلى 
 ١٠٤ومحبـوب رب المـشرقين  اللهم صل على محمد صاحب العلمين  " الحنية األولـى  

والمغربين الذى شرف له الفرد الصمد قال من لدن العرش إلى تحت األرضين كلهـم               
 " . وأنا أطلب رضاءك يا محمد ١٠٥يطلبون رضائى
 ."بو بكر عمر عثمان على حسن حسين ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا أ "الحنية الثانية

مع بعضهما فاشتركا فى حرفـى  " ين حسن ، حس " ويالحظ أن الخطاط قد أدمج كلمتى       
الحاء " مع حرف   " أبو بكر " الحاء والسين ، كما أدمج جزء من حرف الكاف فى كلمة            

 " . على " و" عثمان " ، وجعل حرف العين مشتركا لكل من كلمتى " محمد " فى كلمة 
اللهم صل على محمد نبـى الحـرمين ورسـول الثقلـين             " )١٥شكل  ( الحنية الثالثة 

 الذى قال له الواحد األحد يا نور نورى ويا سر سرى ويا خـزائن            ١٠٦جلى بتجليتين المت
  " ١٠٧معرفتى أفديت ملكى عليك يا محمد

                                                        
   .٥٣ سورة غافر آية  ١٠٣
 ، تـاريخى  جغتـاى انظر  " صاحب العالمين ومحبوب المشرقين والمغربين      "  خطأ   جغتاى قرأها   ١٠٤

   .٦٩مساجد الهور ، ص 
   .٦٩ ، مرجع سابق ، ص جغتاىانظر " كلهم يطلبون أمانى "  خطأ جغتاى قرأها عبد اهللا   ١٠٥
فترك مكانهـا فراغـا ،   " ورسول الثقلين المتجلى بتجليتين "  من قراءة  جملة جغتاى لم يتمكن  ١٠٦

   .٧٠ ، مرجع سابق ، ص جغتاىانظر 
بانورى بانورى باسرى باسرى ديا قرائن مصر فديت ملكى مليك يا محمـد  "  خطأ جغتاى قرأها  ١٠٧
   .٧٠ ، مرجع سابق ، ص جغتاىانظر " 
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 ٣١٦

ويالحظ أن الخطاط قد تأثر فى هذه النصوص بكتابات وردت على جـانبى المحـراب         
 .الرئيس بمسجد وزير خان الذى بنى فى نفس الفترة 

كتلة المدخل شريط مـستطيل     يؤطر  : )٣٨لوحة  (   كتابة تؤطر كتلة المدخل األوسط     -
من الجص يتضمن كتابة بخط الثلث باللون األزرق على أرضـية بـاللون األصـفر ،        

كاملة ، لكنها اآلن فقـدت بعـض        " سورة الجمعة   " والكتابة فى األصل كانت تتضمن      
وِس العِزيِز الحِكيِم    المِلِك القُد " كلمات اآلية األولى ، واآليات الباقية تبدأ من قوله تعالى           

 " .حتى نهاية السورة ... 
ويتوسط الكتابة خط مستقيم يقسم الشريط إلى قسمين ، وتمتد ألفات والمـات الـسطر               
السفلى حتى تصل إلى نهاية السطر العلوى ، وهى ميزة وجدت فى العديد من الكتابات               

  .المنفذة بخط الثلث فى هذه الفترة 
   )الشمالى  ( ل األيمنكتابات المدخ: ثانيا 

هذا المدخل شريط مستطيل من الجص ، بتضمن كتابة بخط الثلث ، حالتها سيئة              يؤطر  
ت اآلتية من أواخر    للغاية ، منفذة باللون األصفر على أرضية زرقاء ، قرأت منها اآليا           

ا ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُـوه     ِللَِّه ما ِفي السمواِت وما  ِفي اَألرِض وِإن تُبدوا م          " سورة البقرة   
            ـنآم ٍء قَـِديرلَى كُـلِّ شَـيع اللَّهو شَاءن يم ذِّبعيو شَاءن يِلم غِْفرفَي كُم ِبِه اللَّهاِسبحي

تُِبـِه ورسـِلِه  الَ       الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُ           
نُفَرقُ بين َأحٍد من رسِلِه وقَالُوا سِمعنَا وَأطَعنَا غُفْرانَك ربنَا وِإلَيك المـِصير الَ  يكَلِّـفُ                 

نَا ِإن نَّـِسينَا َأو  اللَّه نَفْساً ِإالَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَـا  الَ  تَُؤاِخـذْ            
َأخْطَْأنَا ربنَا والَ تَحِمْل علَينَا ِإصراً كَما حملْتَه علَى الَِّذين ِمن قَبِلنَا ربنَا والَ تُحملْنَـا مـا           

             نَا عرالنَا فَانصونَا َأنْتَ ممحارلَنَا و اغِْفرنَّا وفُ عاعالَ  طَاقَةَ لَنَا ِبِه و   ِم الكَاِفِرينلَى القَو
 " ، يلى ذلك آيات قرآنية من سورة الحشر تبدأ من بداية السورة حتى قوله تعـالى  ١٠٨
  ١٠٩"تَكُونُوا كَالَِّذين نَسوا اللَّه فََأنساهم َأنفُسهم ُأولَِئك هم الفَاِسقُون  والَ

   :)الجنوبى  ( كتابات المدخل األيسر: ثالثا 
 بكتلة المدخل األيسر شريط مـستطيل مـن الجـص         يؤطركتلة المدخل ،    كتابة تؤطر   

يتضمن كتابة بخط الثلث باللون األصفر على أرضية باللون األزرق  ، منفذة بـاأللوان        
بنفس أسلوب الكتابات القرآنية المنفذة على الشريط المحيط بالمدخل األيمـن ، وهـى               

وَأصـحاب   يستَِوي َأصحاب النَّـارِ   الَ "تتضمن بقية سورة الحشر بداية من قوله تعالى 
 ونالفَاِئز منَِّة هالج ابحنَِّة َأصوحتى نهاية السورة ١١٠"الج .  

 ، تعلوان فتحة المدخل على الجانبين ، تتـضمن كـل            كتابة على بالطتين من الخزف    
ة بيـضاء ،     باللون األزرق على أرضي    الثلث المبكر المعروف بالنسخ   منهما كتابة بخط    

                                                        
   .٢٨٦ – ٢٨٤رة اآليات من  سورة البق١٠٨
   .١٩ سورة الحشر ، آية ١٠٩
  ٢٠ سورة الحشر آية  ١١٠
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 ٣١٧

اللوحة اليمنى بها كتابة باللغة الفارسية تتضمن اسم المشرف على البناء ، بينما تتضمن              
 :اللوحة اليسرى اسم الخطاط وتاريخ اإلنشاء ، ونص الكتابة 

  )١٧شكل  ( "سيده رباهتمام خود مقبول باتمام  " اللوحة اليمنى
  .أكمل تحت إشراف مقبول : الترجمة 

  )١٦شكل  ( "هـ ١٠٤٥ كتبه إبراهيم سنة  "اللوحة اليسرى
منهم عبـد اهللا جغتـائى   " هـ ١٠٦٠" وقد قرأ عدد من الباحثين التاريخ المذكور خطأ       

 وعلى هذا األساس أرخا المسجد بهذه السنة ، كما ذهبا أيضا إلـى أن               ١١١وإحسان نديم 
لوارد اسمه  ا" مقبول  " هذا المسجد ال يعود إلى دائى أنجا وإنما يعود إلى شخص يسمى             

بالنص ، وهذا ليس بصحيح فمقبول هذا هو مجرد مشرف على البناء ، يؤكد هـذا أن                 
الواردة فى هذا النص وجدت على بعض النصوص التأسيسية األخرى          " باهتمام  " كلمة  

لإلشارة إلى المهندس أو إلى المشرف على البناء ، ومن ذلك ورودهـا علـى الـنص                
معمـور  " بقلعة الهور لإلشارة إلى اسم مهندس البناء        " مكاتيب خانه " التأسيسي لمبنى   

" مـع اسـم      " ٢٢شـكل   " ، كما وردت على النص التأسيسى لمسجد بادشاهى         " خان  
  .الذى أشرف على بنائه" فدائى خان 

 كتابات مسجد وضريح ميان مير
يقـع فـى شـرق      ومن أهم مراكز التصوف فى الهور ،        بر هذا المسجد والضريح     يعت

 ، وينسب الضريح إلى الـشيخ ميـر محمـد           )١شكل   ( ى حى يعرف باسمه   الهور ف 
المعروف باسم حضرة ميان مير صاحب الذى يقال أن نسبه يرجع إلى سيدنا عمر بـن     

، وقد جاء إلى الهور من بلدته تتا بإقليم السند ، وأصبح له آالف األتبـاع                 ١١٢الخطاب
ادره بيجيم ، وتوفى فى عهد شـاه    من بينهم األمير دارا شيكوه بن شاه جهان وزوجته ن         

م ، وبعد وفاته بنى هذا الضريح على قبره ، وإلـى            ١٦٣٥/ هـ  ١٠٤٥جهان فى سنة    
   ١١٣الغرب منه بنى مسجد وكالهما من عهد شاه جهان

  :الكتابات 
، عبارة عن أبيات من الشعر باللغة الفارسية        ) ٣٩لوحة  (  كتابة أعلى باب الضريح    -

أسـفل الرفـرف    يوجد    شريط مستطيل من الفسيفساء الخزفية     عليق  ، داخل   بخط النست 
  :البارز الذى يتوج جدران الضريح ، ونص الكتابة 

 ميانمير سر دفتر عارفان          سفر جانب شهر جاويد كرد
  خرد بهر سال وفاتش نوشت      كه خاك درش خاك اكسير شد

  هـ١٠٤٥جوزسن محنت آباد دلكير شد    بفردوس واال ميان مير شد 

                                                        
   ٧٠ عبد اهللا جغتائى ، تاريخى مساجد الهور ، ص  ١١١

Nadiem , Ihsan , historic mosques of Lahore , PP 109-110 . 
   .٢٦٩-٢٦٨ نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص ص  ١١٢

113 Nadiem , Ihsan , Historical mosques of Lahore , p 102 . 
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 ٣١٨

ميانمير ذلك زعيم العارفين سافر إلى مدينة الخلود ، كتبت الحكمـة سـنة            " وترجمتها
 ولما ضاق ذرعا بمحن الحياة سكن فى        –" تبرا  " وفاته ، إن تراب عتبته صار أكسيرا        

  " .هـ ١٠٤٥الفردوس األعلى 
لجـص   للسور المحيط بالمجمع منفذة بخط الثلث علـى ا        كتابة أعلى الباب الخارجى    -

بـسم اهللا   " يتوسطها بخط الطغـراء عبـارة       " ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا        " نصها  
 ) .٤٠لوحة " ( الرحمن الرحيم 

على لوحة من الرخام أعلى     مرة أخرى   نفذ   نفس النص المسجل أعلى باب الضريح      -
 عن طريق مأل     ، لكنه منفذ بالحفر على الرخام      )٤٢،  ٤١لوحة   ( باب الدخول للمجمع  

 .جون من الرخام األسود الحروف المحفورة بمع
، ٤٣لوحـات  ( كتابة أعلى البوابة الخارجية فى السور الخارجى المحيط بـالمجمع         -
 ، وتتضمن كتابات باللغة الفارسية بخط النستعليق منفـذة علـى الرخـام بـنفس                )٤٤

  : األسلوب السابق ، ونص الكتابة 
  هتاريخ رحلت حضرت ميانمير رحمة اهللا علي

  آن ميانميرى كه بير رهنماى خلق بود   مقبل حق بود ومقبول شه خير األنام
سال توليدش ميانميرى ولى متقى  سال ترسيل اسـت شـمس االتقيـاء هـادى إمـام        

ميانمير ذلك الذى كان شيخا ومرشدا للخلق ، متوجها إلى الحـق            " الترجمة   هـ١٠٤٥
لى المتقـى ، شـمس األتقيـاء والهـادى     ومقبوال لخير األنام ، سنة والدته ميانمير الو   

  " .واإلمام 
  كتابات مسجد الخواجه مستعد

كنـارى  " يقع هذا المسجد داخل أسوار مدينة الهور القديمة ، فى سوق يعرف باسـم               
 وهو من المساجد التى بنيت فى عهد االمبراطور شاهجهان ، Kanari Bazar" بازار 

   .١١٤م١٦٣٧/ هـ ١٠٤٦ فى سنة ومعاصر تقريبا لمسجد وزير خان ، حيث بنى
  .أما الخواجه مستعد الذى يحمل المسجد اسمه فال تتوفر عنه أية معلومات 

) ٤٥لوحـة  (  لوحة تأسيسية أعلـى المحـراب     ات فى هذا المسجد على      تقتصر الكتاب 
، تتضمن نصا   )  سم   ٣٥‚٥٦×  سم   ٨١‚٢٨(مصنوعة من الرخام األبيض يبلغ مقاسها       

لنستعليق بالحفر البارز ، عبارة عن سـتة أبيـات مـن الـشعر              باللغة الفارسية بخط ا   
  :الفارسى تقرأ 

  بنائى مسجد عالى بدور شاه جهان      زكمترين غالمان بادشاه جهان
  نمود بهر خدا از خلوص نيت خود      كه اين نشان زمن تا ابد بود جهان

  دو بجهانجه نيتا ست كه توفيق حق رفيقش باد    رفيق باد براد كروكار هر 
  خداى دوست جواونيست ديكرى بحهانشنو   زمن نام توا زال خواجه مستعد 

                                                        
114  Nadiem , Ihsan , historic mosques of Lahore , PP 100- 101 . 
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 ٣١٩

  خداش خير دهداى حكيم مسمحوكى       كجاست آنكه كنهكار حق رغبت جان
  زير عقل جو تاريخ خواتم كفتا           به بين كه مسجدان مستعد شد بجهان

  .م ١٦٣٧هـ الموافق ١٠٤٦والكلمات األخيرة فى هذا النص تعطى تاريخ سنة 
تم بناء هذا المسجد العالى فى عهد شاه جهان على يد أصـغر عبيـد     : " ترجمة النص 

ملك العالم ، ولما كانت نيته خالصة لوجه اهللا ، فليكن هذا المسجد تذكارا له إلى آخـر                  
الزمان ، ما أعظم هذه النية ، فليكن توفيق الحق رفيقه ، وليكن خالق الكون رفيقا له ،                  

ال يوجد فى العالم كله من هو أكثر حبـا هللا منـه ،              : اسمع منى عن هذا السيد مستعد       
جزا اهللا مثله خير الجزاء ، هل تعرف أحدا مثله من جعل رضا اهللا قـصده ، عنـدما                   

انظر فقد برز إلـى الوجـود مـسجد         : طلبت من الحكمة تاريخ بناء هذا المسجد قال         
  " .مستعد 

 ١١٥جهانكيركتابات ضريح االمبراطور 
 كم نقريبا ، فى موقـع       ٥يقع الضريح فى ضاحية شاهدرا التى تبعد عن الهور حوالى           

يضم أيضا ضريح زوجته نور جهان وأخوها آصف خـان ، منـشئ الـضريح هـو                 
االمبراطور شاه جهان تنفيذا لوصية والده بأن يدفن فى هذا المكان ، واستغرق البنـاء               

 مـن  ١١٦وتكلف عـشر لكـات   ) م١٦٣٧ -١٦٢٧/ هـ١٠٤٧-١٠٣٧(عشر سنوات  
   .١١٧الروبيات

توجد الكتابات فى هذا الضريح على تركيبة الدفن المصنوعة من الرخام ، والتى تعـد               
ثانى أروع تركيبة رخامية بعد تركيبتى تاج محل فى أجرا ، وضعت التركيبـة فـوق                

ـ       ذى مصطبة رخامية مرتفعة ، وتتألف من ثالثة مستويات ، أكبرهم المستوى العلوى ال
  .يأخذ شكال مستطيال 

توجد الكتابات على الجوانب األربعة للتركيبة باإلضافة إلى سـطح التركيبـة ، وهـذه       
الكتابات منفذة بخط الثلث بطريقة التطعيم بالرخام األسود على الرخام األبـيض وهـى     

  :، وهى على النحو التالى " منبت كارى " أو " البيترا ديورا " الطريقة المعروفة باسم 
وضعت الكتابات على سطح التركيبـة داخـل منـاطق          : )٤٦لوحة  (  سطح التركيبة 

مستطيلة يفصل بينها خطوط باللون األحمر كتب داخلها بالخط الثلث بـاللون األسـود              
 الَّـِذين  ِعبـاِدي  يـا  قُْل بسم اهللا الرحمن الرحيم هو الغفار الذنوب" كتابة قرآنية نصها 

                                                        
م ، وتـولى العـرش فـى      ١٥٦٩/ هــ   ٩٧٧ جهانكير بن االمبراطور أكبر ، ولد فـى سـنة            ١١٥
 نـوفمبر  ٨/ هــ  ١٠٣٧ صـفر   ٢٨ سنة ، وتوفى فـى       ٢٢م ، وحكم لمدة     ١٦٠٥/ هـ١٠١٤سنة

  .ى طريقه من كشمير إلى الهور م وهو ف١٦٢٧
لقـارة الهنديـة ، القـاهرة ،    لالستزادة انظر ، أحمد محمود الساداتى ، تاريخ المسلمين فـى شـبه ا   

   .١٤٢ – ١٣٨ ، ص ص ٢، جم١٩٥٩
  اللكة تساوى مائة ألف روبية  ١١٦

117  Latif , S.M . Op.cit , p 51 , Baqir , Muhammad , Op.cit , pp 423- 424 .  
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 ٣٢٠

 هـو  ِإنَّـه  جِميعـاً  الذُّنُوب يغِْفر اللَّه ِإن اللَِّه رحمِة ِمن تَقْنَطُوا  الَ  ِهمَأنفُِس علَى َأسرفُوا
الغَفُور ِحيمِت ذَاِئقَةُ نَفٍْس كُلُّ ...١١٨الروا المِإنَّمو نفَّوتُو كُمورُأج موِة يامن الِقيفَم ِزححز 
 اغِْفـر  رب وقُـل  ١١٩الغُروِر متَاع ِإالَّ الدنْيا الحياةُ  وما فَاز فَقَد نَّةَالج وُأدِخَل النَّاِر عِن

محارَأنْتَ وو رخَي اِحِمينسبحان ربك رب العزة عمـا يـصفون وسـالم علـى     ١٢٠الر 
  "١٢١المرسلين والحمد هللا رب العالمين

تتضمن الكتابات على   : )٤١لوحة  ( " الشرقى والغربى  " الجانبان الكبيران من التركيبة   
، وضعت فى ثالثة    " يا  " جانبى التركيبة أسماء اهللا الحسنى ، يسبق كل اسم منها كلمة            
  صفوف داخل مناطق مفصصة يحصر بينها وريدات رباعية 

يشتمل كل منهما علـى منطقـة   " الشمالى والجنوبى    " الجانبان الصغيران من التركيبة   
 " بداخلها كتابة من سطرين بخط الثلث نصها مفصصة مقسمة إلى قسمين

   :)٢٠شكل  (  من التركيبةالجانب الشمالىعلى 
  هو اهللا الذى ال إله إال هو -
 عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم -
  :)١٨شكل  (  للتركيبة كتبت الكتابة التالية باللغة الفارسيةالجانب الجنوبىوعلى 
  مرقد منور آعليحضرت غفران بناه -
 . هـ ١٠٣٧نور الدين محمد جهانكير يادشاه فى سنة  -

مقيرة صاحب الجاللة المغفور له الملك نور الدين محمد جهانكير فى سـنة              " الترجمة
 "هـ ١٠٣٧

ال تتضمن الكتابات اسم الخطاط الذى قام بتنفيذ كتابات التركيبة ، ومما الشك فيـه أن                
بد وأن يكون قد نفذ كتاباتها أحـد  تركيبة مثل هذه تخص شخصية مهمة مثل جهانكير ال  

مشاهير الخطاطين فى تلك الفترة ، ولما كان هناك تشابها واضحا بـين كتابـات هـذه       
 ، واللتان ترجعان    )١٩شكل  ( التركيبة وبين كتابات تركيبتى ضريح تاج محل فى أجرا        

لنفس فترة حكم شاه جهان ، كل هذا  يجعلنى أرجح أن الخطاط الشهير أمانـت خـان                  
شيرازى خطاط كتابات تاج محل فى أجرا هو نفسه الذى قام بتنفيذ كتابـات تركيبـة                ال

  .جهانكير 
  
  
  
  

                                                        
 ٥٣سورة الزمر آية  ١١٨
   .١٨٥ سورة آل عمران آية  ١١٩
  ١١٨سورة المؤمنون آية  ١٢٠
   .١٨٢-١٨٠ سورة الصافات اآليات من  ١٢١
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 ٣٢١

  كتابات ضريح آصف خان
الضريح فى ضاحية شاهدرا بالقرب من ضريح االمبراطور جهانكير ، ينـسب   هذا  يقع  

الضريح إلى ميرزا أبو الحسن آصف خان أخو الملكة نور جهان زوجـة جهـانكير ،                
  .زوجة االمبراطور شاه جهان " ممتاز محل " رجمند بانو بيجيم ووالد أ

م ، وأمر االمبراطور شاه جهان بإنـشاء        ١٦٤١/ هـ  ١٠٥١توفى آصف خان فى سنة    
   .١٢٢ ألف روبية واستغرق بناؤه أربع سنوات٣٠٠هذا الضريح ، وتكلف 

 كتابـات نوعة من الرخام ، وال   تنحصر الكتابات فى هذا الضريح فى تركيبة الدفن المص        
متأثرة إلى حد كبير بتركيبة االمبراطور جهانكير سواء من حيث طريقة تنفيذ الكتابات             
أو من حيث مضمون الكتابات ، فقد نفذت بطريقة تطعيم الرخام الملون علـى الرخـام     

  " .منبت كارى " او " بيترا ديورا " األبيض والمعروفة باسم 
اآليات المنفذة على تركيبة جهانكير مـع       نفس  عليها  كتبت  ) ٤٢لوحة  (  سطح التركيبة 

اختالف طفيف ، والكتابات منفذة بخط الثلث داخل مساحة مستطيلة تنتهى مـن أعلـى              
 يـا  قُْل بسم اهللا الرحمن الرحيم هو الغفار الذنوب" بقمة مفصصة ، ونص هذه الكتابات 

اِديِعب فُوا الَِّذينرلَى َأسع ِة ِمن تَقْنَطُوا  الَ  َأنفُِسِهممحاللَِّه ر ِإن اللَّه غِْفري ِميعاً الذُّنُوبج 
ِإنَّه وه الغَفُور ِحيمِت ذَاِئقَةُ نَفٍْس كُلُّ ...١٢٣الروا المِإنَّمو نفَّوتُو كُمورُأج موِة يامن الِقيفَم 

ِزححِن زِخَل النَّاِر عُأدنَّةَ والج فَقَد فَاز ماةُ  اويا الحنْيِإالَّ الد تَاعوِر م١٢٤الغُر. "  
يسبق كل  ) ٤٣لوحة  ( أسماء اهللا الحسنى     كتب عليهما    الجانبان الكبيران من التركيبة    

وضعت داخل مناطق مفصصة فى ثالثة صفوف كل صـف يـشتمل            " يا  " منها كلمة   
  .على ستة عشر اسما من أسماء اهللا الحسنى 

  :يشتمالن على كتابة بخط الثلث نصها ) ٢٠شكل (  الجانبان الصغيران
  "بسم اهللا الرحمن الرحيم " على الضلع األول 
 ."الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيمهو اهللا الذى ال إله إال هو عالم "على الضلع الثانى

  كتابات مسجد محمد صالح كمبوه
، أحد أبواب مدينة الهور   "  موشى"  المدينة القديمة ، بالقرب من بوابة        يقع داخل أسوار  

أنشأه المؤرخ محمد صالح كمبوه أحد مؤرخى البالط فى عهد االمبراطور شاه جهان ،              
، وقـد   " شاه جهان نامه    " و  " عمل الصالح   " اشتهر بكتابيه عن حياة شاه جهان وهما        

   .١٢٥أمر ببناء هذا المسجد بالقرب من بيته الذى كان يقع فى هذا المكان

                                                        
122  Latif , S.M . Op.cit , p 108 . 

  ٥٣سورة الزمر آية ١٢٣
   .١٨٥ سورة آل عمران آية  ١٢٤
    ، ٧٧ص ى مساجد الهور،اهللا جغتاى،تاريخعبد  ،٧٨٧ نور أحمد جشتى،تحقيقات جشتى ، ص ١٢٥
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 حول تاريخ بناء المسجد ففى حين يذكر كل من سيد لطيـف وعبـد اهللا                اختلفت اآلراء 
 ، يرى أحمد نبـى    ١٢٦م١٦٥٩/هـ  ١٠٧٠جوغتاى أن المسجد قد اكتمل بناؤه فى سنة         

 ، لكـن الكتابـات الموجـودة    ١٢٧م١٦٦٨/هـ ١٠٧٩خان أن المسجد قد بنى فى سنة        
هـ ١٠٧٩ى سنة   م وانتهى ف  ١٦٥٩/هـ  ١٠٧٠بالمسجد تشير أن البناء قد بدأ فى سنة         

  .م ١٦٦٨/
ة يغطيهـا    واحـد  يشتمل المسجد على صحن مكشوف ورواقا للصالة يتألف من بالطة         

  . ثالثة قباب 
يحتوى هذا المسجد على مجموعة ضخمة من الكتابات العربية والفارسـية ، وتتركـز              

 المطلة على الصحن ، كما توجـد        رواق الصالة تلك الكتابات على الواجهة الخارجية ل     
  .الكتابات الدينية أعلى المحراب الرئيس للمسجد بعض 
المـداخل   الكتابات فى أشرطة كتابية تؤطر       توجد :كتابات واجهة رواق الصالة     : أوال  

الثالثة المطلة على الصحن ، وهى عبارة عن أبيات من األشعار الفارسية مكتوبة بخط              
  .ة النستعليق داخل بحور زخرفية منفذة بطريقة الفسيفساء الخزفي

  ) :٥٠لوحة"( األوسط " كتابات المدخل الرئيس 
لوحة مستطيلة من الفسيفساء الخزفية تتـضمن   " األوسط  " يعلو كتلة المدخل الرئيس      -

 10"(78)أفضل الذكر ال إله إال اهللا محمد رسـول اهللا سـنة             " كتابة بخط الثلث نصها     
  " .١٢٨هـ
اللوحة توجد بالطة مربعة مـن  على كل من الجانب األيمن والجانب األيسر من هذه     -

، وفـى  " اهللا شـافى  " وعلى اليسرى   " اهللا وافى   " الفسيفساء الخزفية كتب على اليمنى      
  .داخل دائرة " اهللا " كوشتى العقد كتب لفظ الجاللة 

 ، وهـى    )٥١لوحة(  أعلى فتحة المدخل مباشرة    كتابة داخل حنية على هيئة معقودة      -
سية بخط النستعليق نفذت بطريقة التلوين بـاللون األسـود          عبارة عن كتابة باللغة الفار    

 : على أرضية باللون األصفر على طبقة رقيقة من الجص ونص هذه الكتابة 
 كيسى كه خاك درش نيست خاك بر سراومد عربى كا بروى هر دو سر است   مح

ـ       –محمد العربى وقار وزينة للدارين      " وترجمتها   يكن  والذى ليس ترابا على عتبتـه فل
 ." التراب على رأسه 

 منفذة بالفسيفساء الخزفية باللون األزرق على       كتابة باللغة الفارسية بخط النستعليق     -
كتلـة المـدخل    يؤطر  أرضية باللون األصفر ، وضعت الكتابات داخل شريط مستطيل          

   :)٥٤ ، ٥٣، ٥٢لوحات( ونص الكتابة

                                                        
126  Latif , S.M , Op.cit , p 223 . Khan , A .N , Op.cit , p 102,   

   .٧٨ ، المرجع السابق ، ص جغتاى
127 Khan , A .N , Op.cit , p 102 . 

 هـ١٠٧٨ سنة جغتاىفقدت أجزاء من هذا التاريخ حاليا ، وقد أثبته كل من سيد لطيف وعبد اهللا  ١٢٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٢٣

مقصود كه صحن مـسكنش جـون       اهللا الحمد والمنة كه اين مقام محمود واين كعبة          " 
 وبام تا شام از بيشانى نورانى هـر محـرابش كـه     ١٢٩طبق آفتاب لبالب از نور است     

مانند جبين روشن ضميران نور آبا وبسان جوهر آئينه مصفاست انوار سفيده صـبح               
صادق در بروز وظهور بحسن سعى فدوى آل محمد صالح در سال هزار وهفتاد ونه               

، علت رفع بايـه حـسنات       .يدكه بمقتضاى درستى نيت     هجرى صورت اتمام يافت ام    
بأعلى درجات ووسيلة قبول عبادت وحصول مرضيات حـضرت واهـب العطيـات             

 بيت المعمـور نـورانى شـود    ١٣٠كرديده ناصيه هر نيك بختى كه بسجود اين نمودار  
 نهب يند   ١٣١مانند جبهه كشاده روى مهر انور هركز جين مالل وروى تركى كدورت           

   ... "١٣٢ حاجتمندى كه درين مكان فيض نشان بلند شودودست نياز هر
وهللا الحمد والمنة إذ تم بناء هذا المقام المحمود والكعبة المقصودة والمسجد             : " الترجمة

الذى صحنه مثل قرص الشمس يفيض بالضوء ، وسقفه مضئ من الصاح إلـى الليـل       
ر المتألألة ، تـم هـذا       ومحرابه مثل جباه الصالحين مضاء كالمرآة الصافية من األنوا        

البناء بفضل جهود صالح فداء آل محمد سنة ألف وتسع وسبعين للهجـرة ، رجـاء أن            
اهللا ألن نيتـه كانـت صـادقة        يكون ذلك سببا لرفع درجاته وحسناته للفـوز برضـا           

  ."وخالصة
  " :الشمالى " كتابات الباب األيمن 

 المفصص الذى يعلـو هـذا        أسفل العقد  على هيئة معقودة  كتابة داخل حنية مصمتة      -
" الباب ، والكتابة منفذة بخط الثلث باللون األبيض على أرضية باللون األحمر ، تقـرأ                

  .)٥٥لوحة( " يا صادق يا رشيد يا صبور 
عار فارسية وضـعت     عبارة عن أش   )٥٨،  ٥٧،  ٥٦لوحات  ( كتابات باللغة الفارسية   -

ذة بخـط النـستعليق بالفسيفـساء       كتلة المدخل ، والكتابات منف    داخل بحور تلتف حول     
 :الخزفية باللون األزرق على أرضية باللون األبيض ، وتقرأ 

 دردهان ، از صفا ونور باشـى ديـده عـالم            ١٣٣صبح را كردد نفس انكشت حيرت     " 
 ، شـكل محرابـت   ١٣٥ ، بيش وبس صفهاى طاعت از توجون مركان عيـان  ١٣٤توئى

                                                        
 . ٧٨ ، تاريخى مساجد الهور ، ص جغتاىانظر " از سر نور است "  خطأ تاىجغ قرأها  ١٢٩
   .٧٨، انظر جغتائى ، تاريخى مساجد الهور ، ص " نمونه إز "  قراها جغتائى خطأ  ١٣٠
   .٧٩جغتائى ، المرجع السابق ، ص " تركى كه درت "  قرأها جغتائى خطأ  ١٣١
   .٧٩ ، المرجع نفسه ، ص جغتاى ، انظر" بلند كرد " قرأها جغتائى خطأ  ١٣٢
     ٧٨ ، المرجع نفسه ، ص جغتاى، انظر انظر " غيرت" قرأها جغتائى خطأ  ١٣٣
 ، المرجـع  جغتـاى انظر : در نور باشى ديده عابد توئى "  هذا الشطر خطأ كالتالى جغتاىقرأ  ١٣٤

   .٧٨نفسه ، ص 
جغتـاى،المرجع  "ان عيـان  يسى سـفهائى طاعـت ازنـو شـرك        بيش و "قرأها جوغتائى كالتالى  ١٣٥

 .٧٨نفسه،ص
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 ٣٢٤

تير اين كمان ، من نكويم كعبـه   بازوى ايمان بود ، وز دعاى مستجاب آماده        ١٣٦كمان
  .... "اى ليك اينقدر دانم كه هست ، جبهه اوتاد عاشق سجده اين آستان اى ستونه 

يجعل الصبح متحيرا ، يمآل بصر العالم صفاء ونورا ، صفوف الطاعـة      " ... الترجمة  
منتظمة من أمامك ومن خلفك كانتظام الرموش ، هيئة محرابك تـشبه القـوس ولكنـه     

يمان ، واألدعية تصعد منه وهى أحد من السهام ، ال أقول عنه كعبة ، ولكـن               قوس اإل 
أعرف حق المعرفة أن جباه الصالحين تعشق السجود فى هذه البقعـة ، إن شـموعك                

  " . مصنوعة من شموع كافورية مرفوعة وسط حلقة األولياء 
 " :الجنوبى " كتابات الباب األيسر 

 أسفل العقد المفصص الذى يعلـو هـذا         هيئة معقودة على  كتابة داخل حنية مصمتة      -
الباب ، مكتوبة بخط الثلث منفذة بالتلوين باللون األبيض على أرضية بـاللون األحمـر      

  " .يا اهللا يا رحمن يا رحيم " تقرأ 
منفذة بخط النستعليق بالفسيفساء الخزفيـة   ) ٦٠،  ٥٩لوحات  (  كتابة باللغة الفارسية   -

هذا الباب ،   وضعت داخل بحور تلتف حول      من أشعارا فارسية    باللون األزرق ، وتتض   
 :وتقرأ 

 داديمـن   -آسمان فيض را صبح سعادت برتوى آفتاب روى نورانى طاعت بيشكان            " 
  -١٣٨ سرنوشت ساكنانش نيست جـز خـط أمـان         - الهور را فيض حرم      ١٣٧حرمتت

 –خان   خلوت روحانيان را شمع بايد بى د       – امامش جبرئيل    ١٣٩مسجد آرانيست ميزيبد  
 طاعت مقبول باال مي فرستى بيش از آن         ١٤٠رايكان فيض سماوى راكجا دارى به دل      

 مى برندا جزاش رايك يك با فالك ارمغـان          – بر نمازت صورت اتمام فايض شده        -
  " تا هميشه قبله اسالم سمت كعبه است قبلة كاه مومنان بايد بغايت جاد وال –

، نعكس على وجوه المتعبدين الوضيئة     وت تفيض سعادة السماء بضوء الشمس     " الترجمة
، منة ، وصار سكانها آمنين مطمئنين     قد منحت الهور نفحة من نفحات الحرم فصارت آ        

ما أجمل هذا المسجد الذى يجدر أن يكون جبريل إماما له ، ويكون المالئكة خداما له ،                 
ض السماوى  بال دخان ، كيف يكون الفي     " المتعبدين  " وتكون شموع خالوى الروحانيين     

مجانا بال مقابل ، عليك أن تقدم أوال الطاعة المقبولة ، وعندما تكتمل صلواتك تـصعد                
أجزاؤها هدية إلى السماء واحدة تلو اخرى ، ليبق هذا البناء قائما ما دامت الكعبة قبلـة     

  " .للمسلمين 

                                                        
     . ٧٨ ، المرجع نفسه ، ص جغتاى، انظر " كمال "  قرأها جوغتائى ١٣٦
 ،  جغتـاى  :فترك مكانها فراغـا     " حرمتت  " ولم يستطع قراءة كلمة     " داد أيمن   "  قرأها جغتائى    ١٣٧

    .٧٩نفس المرجع ، ص 
     .٧٩ع ، ص  ، نفس المرججغتاى "حفظ أمان "  قرأها جوغتائى  ١٣٨
  ،  ٧٩ ، نفس المرجع ، ص جغتاى لم يستطع جوغتائى قراءتها فترك مكانها فراغا  ١٣٩
   .٧٩ ، نفس المرجع ، ص جغتاى، " دارى قبول  " جغتاىقرأها   ١٤٠
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  ) :٦١لوحة ( كتابات المحراب الرئيس داخل المسجد : ثانيا 
بخـط الثلـث بـألوان      منفذة  " آية الكرسى   " ريط مستطيل يتضمن     يعلو المحراب ش   -

  .طبقة رقيقة من الجص الفريسكو على 
 كتابة قرآنية داخل منطقة مثلثة الشكل تعلو المحراب ، كتبت فى أربعة أسطر بخـط                -

 ِإنَّمـا بسم اهللا الرحمن الـرحيم      " الثلث باللونين األسود واألحمر بالتبادل ونص الكتابة        
معير اِجدساللَِّه م نم نِم ِباللَِّه آموالْياآلِخِر و َأقَامالةَ وآتَى الصكَاةَ والز لَمخْشَ وِإالَّ ي اللَّه 

 الحـرامِ  المـسِجدِ  وِعمارةَ الحاج ِسقَايةَ َأجعلْتُم * المهتَِدين ِمن يكُونُوا َأن ُأولََئك فَعسى
نآ كَمنِم ِباللَِّه موالْياآلِخِر و داهجِبيِل ِفي والَ  اللَِّه س  ونتَوسي اللَِّه ِعند اللَّهـِدي   الَ  وهي 
مالقَو ١٤١الظَّاِلِمين ".   

 يحيط بالمنطقة المثلثة المذكورة شريط يكون شكل عقد ، مقسم إلى منـاطق مربعـة         -
  " .يا " حسنى مسبوقة بكلمة داخل كل منها اسم من أسماء اهللا ال

 كتابات ضريح دايه أنجا
" غالبى بـاغ    " يقع فى منطقة بيجم بورا شرق الهور ، فى وسط حديقة معروفة باسم              

انظـر الخريطـة    (١٤٢الواقعة على يسار الطريق الرئيس المؤدى إلى حدائق شـاليمار         
 م ، وينسب إلـى الـسيدة زيـب        ١٦٧١/هـ  ١٠٨٢، أنشئ الضريح فى سنة      ) ١شكل

  .١٤٣مربية ومرضعة االمبراطور شاه جهان" دايه أنجا " النساء المعروفة بـ 
يزخرف الجدران األربعة لحجرة الدفن من أعلى إفريز مستطيل من الجص ذو حافـة              
بارزة من أعلى ، يشتمل على كتابة بخط الثلث باللون األسود علـى أرضـية بيـضاء       

 وتنتهـى الكتابـة باسـم       )٦٢لوحـة   ( يتضمن كتابة قرآنية تتضمن سورة الفتح كاملة      
ذنوبه وستر عيوبـه سـنة   كتبه محمد صالح غفر اهللا " الخطاط وتاريخ اإلنشاء بصيغة   

 ) .٦٣لوحة "( هـ ١٠٨٢
  كتابات مسجد بادشاهى

، مسجد أثرى فى شبه القارة الهندية     هذا المسجد هو أهم وأروع مساجد الهور ، وأكبر          
 ، أمـر  Hazuri Baghفقط حديقة حضورى باغ يقع تجاه قلعة الهور ، يفصل بينهما 

م ، تحت إشـراف     ١٦٧٤/هـ  ١٠٨٤ عالمكير فى سنة     أورنجزيببانشائه االمبراطور   
   .١٤٤فدائى خان ، وتكلف ستمائة ألف روبية 

رغم ضخامة هذا المسجد وثراء زخارفه ، إال أنه فقير جدا فى الزخـارف الكتابيـة ،                 
ل الرئيس للمسجد الـذى يقـع فـى الجهـة        والتى تنحصر فى لوحتين فقط على المدخ      

                                                        
   .١٩ -١٨ سورة التوبة ، اآليات  ١٤١

142 Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan ,p131          
 .٦٦ ،محمد إقبال بهته، بنجاب كى آثار قديمة، ص ٨١٠نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى،ص  ١٤٣

144  Latif , S M , Op.cit , p 113 , Khan ,A. N , Op.cit , p,105, Nadiem , I, Op.cit . p 118 . 
  ،٨٠عبد اهللا جغتائى ، مرجع سابق ، ص 
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 ٣٢٦

الشرقية ، وطريقة تنفيذ الكتابات تمت بوضع معجون من الرخام األسود داخل حروف             
  .الكتابة المنفذة بالحفر

كل ،  توجد أعلى عقد باب الدخول مباشرة ، مربعـة الـش           : )٢١شكل  ( اللوحة األولى 
  :ط الثلث بحجم كبير تقرأ سطرين بخ، وعليها كتابة منومصنوعة من الرخام األبيض 

   محمد رسول اهللا-٢أفضل الذكر ال إله إال اهللا     -١
توجد أعلى العقد المفصص الكبير الذى يتوج كتلة المدخل         : )٢٢شكل  (  اللوحة الثانية 

الرئيس ، ومصنوعة من الرخام األبيض ، موضوعة داخل منطقة غـائرة مفصـصة              
 أسطر باللغتين العربية والفارسـية بخـط        الشكل ، وتشتمل اللوحة على كتابة من ثالثة       

  :الثلث باللون األسود على أرضية بيضاء ، تقرأ 
  ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا -١
مسجد أبو الظفر محى الدين محمد عالم كير بادشاه غازى سنة هزار وهـشتاد               -٢

 وجهار هجرى اتمام يافت
 145باهتمام كمترين خان زادان فدائيخان كوكه -٣

 أنشئ واكتمـل    – أبو الظفر محى الدين محمد عالمكير بادشاه غازى          مسجد " الترجمة
 تحت إشراف العبد المتواضع خادم البالط الملكى        –فى سنة ألف أربعة وثمانين هجرية       

 " .فدائى خان كوكه 
ويالحظ أن الخطاط قد كتب السطر األوسط من الـنص الـذى يـشتمل علـى اسـم                  

ما سجل تاريخ البنـاء بـالحروف ، وسـجل    االمبراطور بخط أكبر من بقية النص ، ك     
  .كذلك اسم المشرف على البناء 

  .كتابات مسجد ومدرسة وخانقاة وضريح ميان ودا
تقع هذه المجموعة المعمارية شرق الهور ، على بعد ميل واحد من حدائق شـاليمار ،               

ـ             ارة ،  ويعتبر هذا المكان من المزارات الدينية المشهورة التى يقصدها أهل الهور للزي
 ، الـذى    ١٤٦"ميان ودا   "ينسب الضريح إلى الشيخ محمد إسماعيل إلياس المعروف بـ          

 فى عهد   ١٤٧م١٥٩٩/ هـ  ١٠٠٨فى سنة   " مدرسة الحفاظ   " بنى مدرسة لتعليم القرآن     
 فى عهد   هـ١٠٨٥ته وكثر مريدوه ، وتوفى فى سنة        االمبراطور أكبر ، وذاعت شهر    

  .١٤٨أورنجزيباالمبراطور 
، المجموعة األولى فى الـشمال  فى هذا المجمع     متميزتان من المبانى     يوجد مجموعتان 

تشمل مسجدا للصالة ومدرسة لتعليم القرآن وقبة بجوار المسجد ، والمجموعة الثانيـة             

                                                        
145 Cope , H , Op.cit , p 311 .  

   تطلق على كبار األولياء الصالحين" الولى الكبير " كلمة ميان تعنى فى اللغة البنجابية  ١٤٦
  ٢٤٠ كنهيا الل ، تاريخ الهور ، ص ١٤٧

148 Latif , Syed , Op.cit , p 156 . 
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 ٣٢٧

فى الجنوب وتضم تكية للفقراء وقاعة على واجهتها ثالث فتحات ، باإلضافة إلى جبانة              
  .كبيرة تضم عددا من قبور الصوفية 

 : بات الكتا
نفذت هذه الكتابة على    "  للمقبرة الملحقة بالمبنى     كتابة أعلى باب فى السور الجنوبى      -

تجميعة من البالطات الخزفية ، وضعت داخل منطقة مستطيلة غائرة تعلـو البـاب ،               
 باللغة الفارسية بخط النستعليق تسجل تاريخ وفاة الشيخ ميان جان محمد            اوتتضمن أبيات 

 ، وتقرأ على الجانب األيمن من       ١٤٩هـ١١٢٠ان ودا المتوفى سنة     سهروردى خليفة مي  
  :)٦٤لوحة ( اللوحة 

 جهان معنى وجان محمد كه از عشق محمد كشته محمود
  خرد إز فضل تاريخ حق سالش    وصال عاشق ومعشوق فرمود

هو عالم للمعانى ومحب لمحمد ، قد صار محمودا بسب حبه لمحمد ، قالـت       " الترجمة  
  " .ضلة تاريخ وفاته ، هو وصال للعاشق والمعشوق الحكمة متف

  :) ٦٥لوحة ( وعلى الجانب األيسر من اللوحة الكتابة التالية 
  شنو تاريخ آن درباى معنى      كه عمرش كشته در عشق خدا صرف

  هـ١٠٨٥دل وجان كرد قربان الهى       كه إسماعيل ثانى بود بى حرف 
عانى ، الذى قضى عمره فى حـب اهللا ، ضـحى            اسمع تاريخ ذلك بحر الم    " الترجمة  

  " .روحه وقلبه فداء ربه ، من كان إسماعيل الثانى بال جدال 
على تجميعة من البالطـات      منفذة   كتابة أعلى باب آخر فى السور الجنوبى للمقبرة        -

 بخط النستعليق ، ضاعت أجـزاء   باللغة الفارسية، وتتضمن نصا  ) ٦٦لوحة  ( الخزفية  
  : قراءة األجزاء الباقية على النحو التالى  ، ويمكنمنه

  دهكو) معشوق ( ولى كامل وجان محمد      كه در ميدانى 
  جو جشتم از خرد تاريخ سالش   بان عالم دين ومعشوق خداكو

الولى الكامل محب محمد ، أين هو فى حقل العشق ، ولما طلبت من الحكمة               " الترجمة  
  " .هـ ١١٢٠والمعشوق االلهى تاريخ وفاته ، إنه هو عالم الدين 

علـى تجميعـة مـن      منفـذة    كتابة أعلى باب فى السور الشرقى المحيط بالمقبرة        -
غـة  ل ، ويتضمن كتابة بال    على هيئة معقودة   داخل منطقة    )٦٧لوحة  ( البالطات الخزفية 

ميـان  " الفارسية بخط النستعليق ، تشتمل على تاريخ وفاة شيخ جان محمد خليفة الشيخ   
  :وتقرأ " ودا 

تاريخ وفاة شيخ مخدوم وحضرت دو جهان عالم عامل وولى زمان ، سال تاريخ              " 
  " .هـ ١١٢٠ولى اهللا ، محو بحر محبت وعرفان .... آن 

                                                        
محمد شفيق طارق قادرى ، سوانح عمرى زيدة العارفين خواجه محمد إسماعيل سـهروردى ،   ١٤٩

  .٣٠ – ٢٩، ص الهور ، بدون تاريخ 
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 ٣٢٨

الشيخ المخدوم وجيه الكونين العالم العامل وولى عصره وزمانه ، كانت سنة            " الترجمة  
                                      " .هـ ١١٢٠ بحر الحب والعرفان فانى فىلا..... وفاة هذا الولى 

  كتابات مسجد زكريا خان
 Madho lalيقع فى منطقة بيجمبورا إلى الغرب من مزار وضريح مادهو الل حسين 

Husain                أنشأه نواب زكريا خان الذى كان حاكما لالهور فـى عهـد االمبراطـور ، 
، وقد أنشئ المـسجد فـى سـنة         ) م  ١٧٢٠-١٧١٩/هـ  ١١٣٢-١١٣١(محمد شاه   
  .  ١٥٠م ١٧٣١/ هـ ١١٤٤

 ، ١٥١تقتصر الكتابات الباقية فى هذا المسجد على لوحة مستطيلة من الرخـام األبـيض    
 المطلة على الصحن ، وتتـضمن       رواق الصالة توجد أعلى المدخل األوسط فى واجهة       

على أرضية بيـضاء ، وقـد       هذه اللوحة كتابة بالحفر البارز بخط الثلث باللون األسود          
قسمت اللوحة إلى ثالثة مناطق تضم اليمنى واليسرى حديثا شريفا بينما تضم الوسـطى     

  :كلمة التوحيد ، على النحو التالى 
   .)٢٣شكل  (عجلوا بالصالة قبل الفوت" على اليمين  -
 .)٢٤شكل (  ١٥٢"عجلوا بالتوبة قبل الموت " على اليسار  -
  " . له إال اهللا محمد رسول اهللا أفضل الذكر الإ" فى الوسط  -

 " سرولة مقبرة " ء المعروف باسم كتابات ضريح شرف النسا
 ، أنشأته السيدة شـرف      )١خريطة شكل   ( يقع فى منطقة بيجم بورا شمال شرق الهور       

 ،  حـاكم مدينـة الهـور     " بهادر خان   "ب بـ   النساء بيجم أخت نواب زكريا خان الملق      
 لوجود زخارف أشـجار الـسرو منفـذة علـى           ١٥٣برةاشتهر الضريح باسم سرولة مق    

البالطات الخزفية تزخرف واجهاته ، والضريح على هيئة برج ينتهى بقمـة هرميـة               
 . الشكل 

الرفرف البارز الذى يلتف حول جدران الضريح       تقتصر الكتابات فى هذا الضريح على       
بـاللون  بالطات خزفية تشتمل على كتابة مكررة منفـذة         ، حيث زخرف ب   من الخارج   

  ) .اهللا الباقى والكل فانى:(،ونص الكتابة)٦٨لوحة (األزرق على أرضية باللون األصفر

                                                        
150 Latif , S M, Op-cit , p 146 , Nadiem , Op.cit , p 134-135 . 

هــ ،  ١١٤٤ أشارت بعض المصادر إلى نص آخر باللغة الفارسية بخط النستعليق مؤرخ بسنة  ١٥١
 .لكن عند زيارتى للمسجد لم أعثر على هذا النص 

 ، عبد اهللا جغتائى ، تاريخى  . Latif , S. M, Op-cit , p 146 , Nadiem , Op.cit , p 134-135انظر ، 
   .٩٥مساجد الهور ، ص 

حديث ضعيف أورده األلبانى فى سلسلة األحاديث الـضعيفة ، األلبـانى ، السلـسلة الـضعيفة ،             ١٥٢
 .١٧٤ ، ص ١م ، ج١٩٩٢الرياض 

  . Latif , Syed , Op-cit , p 133 ، ٢٦٧ كنهيا الل ، تاريخ الهور ، ص  ١٥٣
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 ٣٢٩

، كما جمع الخطاط النقاط الثالثـة       " الباقى ، فانى    " ويالحظ أن الياء راجعة فى كلمتى       
  .أسفل الكلمة " الباقى " لكلمة 

  كتابات مسجد وخانقاة حامد قارئ
 المدينة القديمة بجوار خط السكة الحديد الـرئيس ،          يقع المسجد فى شرق الهور خارج     

 ، وطبقا للنص التأسيسى علـى واجهـة   ١٥٤  Pajawa Budhuفى منطقة بجاوه بودو 
م  ، على يد حامد قـارئ  ١٧٣١/ هـ١١٤٤إيوان الصالة فإن المسجد قد بنى فى سنة        

براطور بن حسين عالم ، الذى كان من رجال العلم المشهورين فى الهور فى زمن االم              
ألنه كان  " قارئ  " ، وقد لقب بـ     ) م  ١٧٥٤ -١٧٤٨/ هـ  ١١٦٧ -١١٦١(أحمد شاه   

م ، ودفـن فـى      ١٧٥٢/ هــ   ١١٦٦يقرأ القرآن بصوت جميل ، وقد توفى فى سنة          
  .١٥٥ضريحه الملحق بهذا المسجد

 للصالة على واجهته ثالثة مـداخل معقـودة       سجد صغير المساحة ويتألف من رواق     الم
  .غير تشرف على صحن ص

 المـذكور ،    لى القسم األوسط من واجهـة الـرواق       تتركز الكتابات فى هذا المسجد ع     
  :ومكتوبة بخط ضعيف ، وهى كالتالى 

"  فى نهاية القسم األوسط من الواجهـة نـصها           كتابة على لوح مستطيل من الرخام      -
  " .أفضل الذكر ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا 

، وهـى  ) ٦٩لوحـة  (  الرخام أعلى المدخل األوسـط كتابة على لوح مستطيل من    -
مكتوبة باللغة الفارسية بخط النستعليق ، عبارة عن أربعة أبيات من الشعر فى سطرين              

 :تقرأ 
 خدا وند شكر را شكر دارم بياد

  جه خوش مسجد از دست مسكين نهاد
  خود كشت از سال تاريخ آن
  ز آفات دوران زوالش مباد
  .هـ مسجال باألرقام ١١٤٤ريخ سنة وفى أسفل النص يوجد تا

يا إلهى قد وجب على الشكر ، إذ تم بناء هذا المسجد على يد هـذا العبـد                  " وترجمتها  
  " هـ ١١٤٤ن الزوال وآفات الزمان الفقير ، قالت الحكمة فى تاريخ بنائه حماه اهللا م

ـ    يؤطر   : كتابة تلتف حول كتلة المدخل األوسط لرواق الصالة        - ريط هذا المـدخل ش
مستطيل مقسم إلى مناطق مربعة داخل كل منها اسما من أسماء اهللا الحـسنى ، وتبـدأ              

" وعلى جانبيهـا    "  محمد رسول اهللا     –ال إله إال اهللا     " الكتابة من أعلى بشهادة التوحيد      
، وعلى يمين ويسار المدخل كتبت أسماء اهللا الحسنى بحيث تقرأ من            "  يا قيوم    –ياحى  

                                                        
154 Latif , Syed , Op.cit , p 153 . 

  .٤٠٤ نور أحمد جشتى ، تحقيقات جشتى ، ص  ١٥٥
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 ٣٣٠

 يـا ظـاهر ، يـا    – يا ستار، يا غفار –يا رحيم ، يا كريم     " ر كالتالى   اليمين إلى اليسا  
  " . يا ذو الجالل ، واإلكرام – يا عليم ، يا كليم –باطن 

 "المسجد الذهبى " كتابات مسجد سونارى 
يقع فى شارع سوق كشمير قريبا من مسجد وزير خان ، أنشأه نواب سيد بكهارى خان                

ن نائـب والـى الهـور فـى سـنة           لـة ترابـاز خـا     أمير األمراء ابن روشان الدو    
 . ، وسمى بالمسجد الذهبى ألن قبابه مطلية باللون الذهبى ١٥٦م١٧٥٣/هـ١١٦٦

يتألف المسجد من صحن مكشوف وقاعة للصالة مغطاة بثالث قبـاب مذهبـة ، ولهـا       
  .ثالثة مداخل معقودة 

  :يشتمل المسجد على عدد من الكتابات األثرية تتمثل فيما يلى 
، نفذت هذه الكتابة علـى لوحـة   ) ٧٠لوحة(  تابة أعلى المدخل الشرقى للمـسجد  ك -

  :مستطيلة من الرخام بخط الثلث بالحفر على الرخام ، وتقرأ 
يا بهيكة قلبى فى المسجد وأنت فيـه        " ومعناها  " يا بهيكة مسجد قلبى وأنت فيه مقيم        " 

 ١٥٧د نواب بيكهارى خانهو اسم المرشد الروحى لمنشئ المسج" بهيكة " و " مقيم 
ـ     : )٢٥شكل   ( رواق الصالة كتابة أعلى العقد األوسط ل     - رواق يعلو العقد األوسط ل

 ، تشتمل على كتابة قرآنية بخط الثلث باللون األسود          ١٥٨ لوحة رخامية مستطيلة   الصالة
 ِمـن  تَقْنَطُـوا   الَ  َأنفُـِسِهم  علَى َأسرفُوا الَِّذين ِعباِدي يا قُْل" على أرضية بيضاء تقرأ 

، ويالحظ أن الخطاط     " ١٥٩الرِحيم الغَفُور هو ِإنَّه جِميعاً الذُّنُوب يغِْفر اللَّه ِإن اللَِّه رحمِة
بخط مستقيم يمتد بعرض اللوحة فقسمها إلـى        " جميعا  " قد أنهى حرف الجيم فى كلمة       

  .قسمين علوى وسفلى 
  
 :ثة للمسجد كتابات على المحاريب الثال -

الثلـث المبكـر    يوجد بجدار القبلة ثالثة محاريب ، تشتمل جميعها على كتابات بخـط             
 منفذة بالتلوين باللون األسود على أرضية بيضاء ،كتبت بطريقة غير           المعروف بالنسخ 

 .متقنة ، يبدو أنها نفذت بيد خطاط من الدرجة الثانية 
شريط مستطيل يشتمل علـى     "  الرئيس   "يعلو المحراب األوسط     : المحراب األوسط  -

 بلغ العلـى    –يا ستار   "  نصها   )٧١لوحة  ( عبارات فى مدح النبى صلى اهللا عليه وسلم       

                                                        
156 Latif , S.M, Op.cit , p 223 ,  

م ، انظر جغتائى ، تـاريخى      ١٧٥٠/هـ  ١١٦٣وقد ذكر عبد اهللا جغتائى أن المسجد قد بنى فى سنة            
   .١٠٤مساجد الهور ، ص 

157  Latif , S.M, Op.cit , p 223 . 
   تصوير اللوحة بكاملها لوجود تندة ضخمة مثبتة أمام اللوحة تخفى جزء منها لم استطع ١٥٨
  ٥٣سورة الزمر آية  ١٥٩
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 ٣٣١

 – حسنت جميـع خـصاله       – بسم اهللا الرحمن الرحيم      - كشف الدجى بجماله   –بكماله  
  " . يا غفار –صلوا عليه وآله 

يـا  " وفى اليسرى   " يا اهللا    " وفى كوشتى عقد هذا المحراب دائرتين كتب فى اليمنى         -
  " .محمد 

يعلو هذا المحراب منطقة مفصصة كتب       : )٢٦شكل   ( "الشمالى  " المحراب األيمن    -
 - علـى    - محمـد    -اهللا  "  باللون األسود    الثلث المبكر المعروف بالنسخ   داخلها بخط   

  " . حسين - حسن -فاطمة 
منطقة زخرفية مفصـصة كنـب   يعلوه : )٢٧شكل (  "الجنـوبى  " المحراب األيسر   -

" وبجوار كل اسم كتب بخط صغير كلمـة  "  على   – عثمان   – عمر   –أبو بكر   " داخلها  
  " .رض 

 الكتابات األثرية الباقية على العمائر المدنية والعسكرية: ثانيا 
تعتبر الكتابات األثرية الباقية على العمائر المدنية والعسكرية فى الهور قليلـة للغايـة              

 حديقـة  قلعـة الهـور و    نة بالعمائر الدينية ، وتنحصر فى ثالثة نماذج فقط هى           بالمقار
   .بى باغغالجوبرجى وحديقة 

  كتابات قلعة الهور
يعود الفضل لالمبراطور أكبر فى إعادة بناء هذه القلعة من جديد فـى حـوالى سـنة                 

  عددا من  أورنجزيبم ، وأضاف إليها كل من جهانكير وشاه جهان و         ١٥٥٦/ هـ  ٩٦٣
المبانى ، ومن أهم المبانى التى أضيفت فى عهد جهانكير مكاتيب خانـة وهـو مبنـى             

وقاعة المرايا  " موتى مسجد   " خاص بالكتبة والنساخ ، وفى عهد شاه جهان بنى مسجد           
، والديوانان العام والخاص ، كما أضيف أيضا باب فى          " شيش محل   " المعروفة باسم     

 فأضاف البـاب  أورنجزيب، أما " هى برجى دروازه شا" الركن الشمالى الغربى يسمى   
  .١٦٠"باب شاه عالمى " المعروف باسمه 

لم يبق من كتابات قلعة الهور من عصر المغول سوى نصين أحدهما موجـود أعلـى               
  " . شاه برجى " والثانى أعلى باب " مكاتب خانه " مدخل مبنى 

دولـت خانـه    "  أيـضا    ويسمى : "مكاتيب خانه   " أعلى مدخل مبنى     نص تأسيسى    -
يقع هذا المبنى داخل القلعة بجوارمسجد موتى مسجد ، وقـد بـدأه أكبـر             " جهانكيرى  

وأكمله جهانكير، وأشرف على البناء المهندس عبد الكريم معمور خان ، يوجد أعلـى              
باللغة الفارسية بخط النستعليق بالحفر البارز على لوح        نصا  المدخل الرئيس لهذا المبنى     

  : ونص الكتابة)٧٤، ٧٣، ٧٢لوحات ( ن الرخام زخرف طرفيه بشكل نجمةمستطيل م
بسال دواز دهم از جلوس مقدس بندكان عاليحضرت شهنشاه ظل اهللا سـليمان جـاه               " 

كيومرث باركاه سكندر سباه خالفت بناه نور الدين جهانكير بادشاه ابن جـالل الـدين               

                                                        
160 Mumtaz ,Kamil  khan , Architecture in Pakistan , Singapore , 1985,. p 55. 
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 ٣٣٢

ى عمارت ايـن دولتخانـه      أكبر بادشاه غازى بمطابق سال هزار وبيست وهفت هجر        
  " همايون باهتمام كمترين مريدان وغالمان فدوى معمور خان صورت اتمام بذيرفت 

تم بناء هذه العمارة فى السنة الثانية عشرة من تـولى حـضرة صـاحب                : " الترجمة
الجاللة ظل اهللا فى األرض المقدس من قبل اآلتباع ، من له مكانـة سـليمان وحكـم                  

ر وقداسة الخالفة الملك نور الدين جهانكير بن الملـك الغـازى          كيومرث وجيش اسكند  
جالل الدين أكبر الموافق لسنة ألف وسبع وعشرين للهجرة على يد أصـغر المريـدين         

  ".والخدم العبد الفقير معمور خان 
يقع هذا الباب فى الركن الشمالى الغربى مـن          :  باب شاه برجى    نص تأسيسى على   -

 ، وطبقا للـنص     ١٦١دخول وخروج أفراد األسرة الملكية فقط       القلعة ، وكان مخصصا ل    
م تحـت إشـراف   ١٦٣١/ هـ ١٠٤١المثبت أعلى هذا الباب فقد اكتمل الباب فى سنة        

  .١٦٢المهندس عبد الكريم معمور خان
 ،  )٢٨، شـكل    ٦٩لوحة( يوجد أعلى هذا الباب لوحة كبيرة من الرخام مستطيلة الشكل         

ية بخط النستعليق ، وضعت داخل بحور يبلـغ عـددها          تحتوى على كتابة باللغة الفارس    
 :عشرة بحور ، ونص هذه الكتابات 

  شاه جم جاه سليمان قدر كيوان باركاه       كز سبهر ومهر برتر بوده رايات جالل
  ثانى صاحب قران شاه جهان كز عدل وجود  نيستش نوشيروان مانند وافريدون همال

    هست بيرون همجو عرش أعظم از وهم وخيالشاه برجى حكم كرد احداث كز فرط علو
  در صفا ورفعت ولطف وهوا برجى جنين   از حصار جرخ ننمود ست وننمايد جمال
  بنده يكدل مريد معتقد عبد الكريم            بعد اتمام عمارت يافت اين تاريخ سال

   زوالدانما جون دولت اين بادشاه جم سباه    اين همايون برج عالى باد از آفت بى
    ١٦٣ جلوس٤هجرى ١٠٤١سنة 

  الترجمة
الملك صاحب القدر مثل سليمان الذى بلغ علوه السماء ، ووصـلت راياتـه الـسماء           ( 

والشمس ، ملك العالم الثانى الذى ليس له مثيل فى العدل مثل نوشـيروان وفريـدون ،    
مثيل لهذا  أمر الملك ببناء برج عال ال يصل إليه الخيال مثل العرش األعظم ، ال يوجد                

 وبعد  – أنا العبد المريد المخلص عبد الكريم        –البرج فى العالم فى العلو والجو اللطيف        
 السنة -هـ  ١٠٤١ سنة   –اتمام البناء أرخت له ليبقى هذا البرج عاليا سالما من اآلفات            

  ) .الرابعة للجلوس 
  

                                                        
161 Latif ,S.M , Op.cit , p 121 . 
162 Mumtaz , k , 0p.cit . p 63 . 
163 Cope , H , Op.cit , p 311 , Khan , Ahmed Nabi , The Shah Burj , Afabulous Royal palace of 
the Imperial Moghuls at Lahore fort , in “ Studies in Islamic archaeology of Pakistan , Lahore , 
1997 , pp 108-110 .  
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 ٣٣٣

  كتابات حديقة جوبرجى
تعنى أربعة  " جو برجى   "  و كلمة     ، )١انظر الخريطة شكل     ( تقع فى منطقة نوانكوت   

أبراج ، أخذت الحديقة اسمها من وجود أربعة أبراج على شكل المآذن فـى األركـان                
األربعة لبوابة الحديقة ، تنسب هذه الحديقة إلى زيب النساء بيجيم ابنـة االمبراطـور               

م أهدتها إلى صديقتها    ١٦٤٦/هـ  ١٠٥٦ ، وحينما اكتملت الحديقة فى سنة        أورنجزيب
المفضلة ميان باى ، وقد اندثرت هذه الحديقة ولم يتبق منها سوى بوابتهـا المعروفـة                
باسم جو برجى ، وزخرفت الجدران الخارجية لتلك البوابـة مـع األبـراج األربعـة                

  .١٦٤بالفسيفساء الخزفية المتعددة األلوان
ى أرضـية   تشتمل هذه البوابة على نصين منفذين بالفسيفساء الخزفية باللون األزرق عل          

  :باللون األصفر 
يوجد فى أعلى العقد الذى يتوج كتلة المـدخل فـى القـسم             ) ٧٦لوحة  (  النص األول 

األوسط من هذه البوابة ، وهو يتضمن آية الكرسى مكتوبة بالخط الثلث باللون األزرق              
، ويالحظ أن فسيفساء الجـزء األخيـر   " هـ ١٠٥٦" وفى نهاية اآلية كتب تاريخ سنة   

 قد ضاعت ، ولكن آثار الكتابة ما تزال موجودة فى الطبقة الجصية التى كـان  من اآلية 
  .مثبتا بها هذه الفسيفساء 

 من البوابة أعلى فتحة المـدخل       يوجد فى الواجهة الشرقية   ) ٧٧لوحة  (   :النص الثانى 
مباشرة ، وتبقى منه ثالثة بحور تضم كتابة باللغة الفارسية بخـط النـستعليق بـاللون                

 بكشت مرحمت اين باغ بر ميـا  –بنا بذير شد اين باغ روضة رضوان        "  تقرأ   األزرق
 "  زلطف صاحب زيبده بيكم دوران –بائى 

بنيت هذه الحديقة على طراز حدائق الفردوس ، وقد أنعم بها علـى ميـان                ( الترجمة
 " .بائى ، من قبل سيدة العصر زبيدة بيكم 

 كتابات بوابة حديقة غالبى باغ
انظر ( بى باغ ومعناها حديقة الورود تقع فى منطقة بيجم بورا شرق الهور             حديقة غال 

 ، وطبقا   ١٦٥، على يسار الطريق الرئيس المؤدى إلى حدائق شاليمار        ) ١الخريطة شكل   
م ، علـى    ١٦٥٥/هـ  ١٠٦٦للكتابات الموجودة على بوابة الحديقة فقد أنشئت فى سنة          

لدين إيرانى زوج سلطان بيجيم أخـت      يد ميرزا سلطان بك عم عمر زاد ميرزا غياث ا         

                                                        
164 Latif , S.M ,Op.cit , p 188 , Nadiem , Ihsan , Gardens of Mughal Lahore ,Lahore 2005 , p81. 

 ،  محمد إقبال بهته ، بنجا ب كى آثار قديمـة     ١٠٨محمد دين فوق ، الهور عهد مغليه مين ،، ص           
  .٥١- ٥٠ص ص 

165 Hassan ,Shaikh Khurshid , The islamic architecture of Pakistan , p 131 .                                             
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 ٣٣٤

 ، وأهديت هذه الحديقة فيما بعد إلى دايه أنجا مربية شاه جهـان وأختـه                ١٦٦شاه جهان 
  .١٦٧سلطان بيجيم

كانت مساحة الحديقة واسعة جدا ، وبها العديد من المبانى ، لكنها زالت ولم يبق منهـا                 
لخزفية ، وتشتمل هذه البوابـة  سوى هذه البوابة الرائعة التى كسيت بالكامل بالفسيفساء ا 

على خمسة نصوص باللغة الفارسية بخط النستعليق ، باإلضافة إلى كتابة واحدة باللغة             
العربية أعلى كتلة المدخل ، ونفذت جميع الكتابات بالفسيفساء الخزفية ، باللون األزرق             

مـن  يتخللهـا مجموعـة     " الـسماوى   " على أرضية باللون األصفر أو األزرق الفاتح        
  :األغصان والفروع الصغيرة ، ونص هذه الكتابات 

 ، منفـذة بالفسيفـساء      )٧٨لوحة  ( كتابة أعلى العقد الكبير الذى يتوج كتلة المدخل        -
أفـضل  " الخزفية بخط الثلث باللون األزرق على أرضية من الفروع النباتية ونـصها             

  "الذكر ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا 
عبـارة عـن    )٧٩لوحة  ( باللغة الفارسية بخط النستعليق      الدخولكتابة أعلى فتحة     -

 : ، ونصها داخل أربعة بحورأربعة أبيات من الشعر كتبت 
- آنكه از داراى كردون ساخت باغ جـون ارم           -بانى باغ سخاوت فاتح باب كرم       ( 

  ) بيك سلطان را إلهى دار دايم محترم -أهل معنى بر دوامش خواستند از حق دعا 
  - الذى بنى حديقة مثل الجنـة        –منشئ حديقة السخاء وفاتح باب الكرم       : ( ترجمة  ال   

  ) بيك محترما ومكرما إلى األبد   وقالوا اللهم اجعل سلطان –دعا له أهل التقى 
 من أعلى كتب بخط النستعليق باللغـة الفارسـية البيتـين            كتابة على جانبى البوابة    -

  :التاليين من الشعر الفارسى  
  مد عربى كابروى هر دو سراستمح -
  كه خاك درش نيست خاك بر سراوكيسى -

 والذى ليس ترابا على عتبتـه فلـيكن        –محمد العربى وقار وزينة للدارين      " وترجمتها  
  ." التراب على رأسه 

 النص التـالى بخـط      تتضمن) ٨٠لوحة   ( فى وسط القسم األيمن من البوابة     كتابة   -
 كلى خورشـيد  – خوش آن باغ كه دارد الله داغش      (النستعليق داخل منطقة مفصصة     

 ) .ومه زبيد جراغش 
ما أجمل الحديقة التى فيها شقائق النعمان التى تزينها مثل زهرة الـشمس             : ( الترجمة  

  ) .التى تزين السماء كالمصابيح  
 النص التالى بخـط النـستعليق       تتضمن ) ٨١لوحة   ( كتابة فى وسط القسم األيسر     -

  .)هـ ١٠٦٦البى باغ شد تاريخ باغش  ك–زتقويم خرد برسيد غازى( رسية لفاباللغة ا

                                                        
166 Latif , S.M , Op.cit , p 134 , Dar , Saif-ur-Rahman , Historical gardens of Lahore , Lahore , 
1982 , p 24 , Nadiem , Ihsan , Gardens of Mughal Lahore , Lahore , 2005 , p 85 . 

  ٣١٠ كنهيا الل ، تاريخ الهور ، ص١٦٧
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 ٣٣٥

حديقـة  " غالبـى بـاغ   " اريخ المعطى سأل الغازى تقويم العقل فصار الت   : ( الترجمة  
  )الورود 
  دراسة تحليلية للكتابات األثرية الباقية على عمائر مدينة الهور 

عليها هذه الكتابات ، أسلوب تنفيذ هـذه        حيث المواد الخام المنفذ      الكتابات  يمكننا دراسة 
  .الكتابات ، وأخيرا من حيث مضمون هذه الكتابات 

  :من حيث المواد الخام المنفذ عليها الكتابات : أوال 
نفذت الكتابات على مواد مختلفة أهمها الجص والحجر والرخام والفسيفـساء الخزفيـة             

نصف الكريمة ، ويالحظ أن مـادة       والبالطات الخزفية ، كما نفذت باألحجار الكريمة و       
الخشب لم تستخدم فى تنفيذ هذه الكتابات فلم نعثر على نموذج واحد لكتابة من عـصر                
المغول منفذة على الخشب ، ونستطيع أن نفصل الجديث عن هذه المواد الخـام علـى                

  : النحو التالى 
األثرية فى عمائر يعتبر الجص أكثر المواد الخام استخداما فى تنفيذ الكتابات : الجـص   

، )١،٢لوحات( الهور ، وأقدم النماذج التى استخدم فيها كتابات ضريح موسى آهين كر           
كما استخدمت فى عدد كبير من العمائر الدينية فى الهور ومنها لوحتين بمتحف الهور              

لوحات ( من مسجد أونجى وفى جميع اللوحات الكتابية بجدار القبلة بمسجد مريم زمانى           
 ، وفى عدد كبير من اللوحات بمسجد وزير خان ، ومسجد وضريح دايه             )١٠ ،   ٩ ،   ٨

ويتم تنفيذ الكتابات على الجص إما بطريقة القوالب الخـشبية المحفـور داخلهـا              .أنجا  
الكتابات ، وإما بطريقة الكتابة بألوان الفريسكو كما هو الحال فى بعض كتابات مـسجد        

  .)٧١لوحة(  بمسجد سونارىاق الصالةرو ، وفى كتابات )٢٧ -٢٣لوحات(وزير خان
 استعملت أنواع مختلفة من الرخام منهـا األبـيض واألصـفر واألحمـر ،      :الرخـام   

 ، واللوحة التأسيـسية لمبنـى     )٥-٣لوحات  ( واستخدم الرخام فى تنفيذ تركيبة أناركلى     
، والنص التأسيسى لبوابة شـاه برجـى        )٧٤ -٧٢لوحات  ( مكاتيب خانه بقلعة الهور     

، ) ٤٥لوحـة    (  ، و اللوحة التأسيسية لمسجد الخواجه مـستعد        )٦٩لوحة( س القلعة بنف
، ولوحـة   ) ٦٩لوحة( ن أعلى باب مسجد بادشاه ، ولوحتين بمسجد حامد قارئ           ولوحتا

 . بمسجد زكريا خان رواق الصالةأعلى المدخل األوسط ل
 الخطاط بكتابتها علـى  بأن يقومبطريقة الحفر وتتم وكان يتم تنفيذ الكتابات على الرخام  

الورق ثم يتم رسم حدودها الخارجية على اللوحة الرخامية ثم ترسل إلى الحفار ليقـوم               
  .اته المختلفة على اللوح الرخامى بحفرها بأدو

 لتنفيذ الكتابات   خامية فى عمائر الهور طريقة مميزة      وظهرت على بعض اللوحات الر    
ويـتم  ،  ن الرخام األسود على الرخام األبيض       بمعجوبالتنزيل  وهى طريقة تنفيذ الكتابة     

فى هذه الطريقة حفر حروف الكتابة على الرخام ثم تمأل هذه الحروف بمعجـون مـن           
، ويقول الدكتور أحمد نبى خان أن هذه الطريقة نفـذت           " سنك موسى   " الرخام األسود   

مت  ثم اسـتخد م١٦٧٤/ هـ ١٠٨٤ألول مرة فى الهور فى كتابات مسجد بادشاه سنة         
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 ٣٣٦

(  ١٦٨م١٧٥٣/هــ   ١١٦٦فى كتابة النصوص المنفذة على الرخام فى مسجد سونارى          
، لكنى أرى أن بدايات هذه الطريقة فى الكتابات األثرية على عمائر الهور             ) ٧٠لوحة  

قد بدأت قبل ذلك ، حيث استخدمت فى تنفيذ بعض الكتابات فى ضريح ومسجد ميـان                
   .)٤٤-٤٠لوحات ( م١٦٣٥/ هـ ١٠٤٥مير 
ستخدمت فى زخرفة بعض الكتابات المنفذة على الرخام طريقة جديدة فى الزخرفـة             وا

" وتعرف هـذه الطريقـة باسـم   األحجار الكريمة ونصف الكريمة     هى تطعيم الكتابات ب   
"  فى المصطلح المحلى الهندى باسم  أيضاتسمى ، كما Pietra Dura" " البيترا ديورا 
 ، حيث يتم تلبـيس أنـواع مـن        ١٦٩األساليب، وهذا األسلوب من أغلى      " منبت كارى   

األحجار الكريمة ونصف الكريمة والرخام المتعدد األلوان فى داخل الكتابات المحفورة           
سـنك  " على الرخام ، وأهم األحجار المستخدمة هى الرخام األسود المعـروف باسـم      

 والرخام المرقش والسماقى والغورى المستورد مـن أفغانـستان ، والعقيـق           " موسى  
وقد انتشرت هذه الطريقـة      ،   ١٧٠وحجر الدم والفيروز والزبرجد ، والكريستال وغيرها      

جد فى ضريح تـاج     بصفة خاصة فى عهد االمبراطور شاه جهان ، وأروع نماذجها تو          
وفى الهور استخدمت هذه الطريقة فى تنفيذ الكتابات على تركيبـة           محل بمدينة أجرا ،     

 .)٤٩لوحة ( وتركيبة آصف خان   )٤٧، ٤٦لوحات( االمبراطور جهانكير 
أما عن طريقة دخول هذا األسلوب الفنى إلى الفن اإلسالمى فـى الهنـد فـى عـصر        

المدرسة األولى يـرى أصـحابها أن   : المغول فهناك مدرستان فى تفسير هذه الظاهرة        
 -هذا الفن قد وجد طريقه إلى الفن المغولى بالهند عن طريـق الـصناع األوربييـين                 

  الذين عملوا فى البالط المغولي ، أما المدرسـة الثانيـة             -ة اإليطاليين   وبصفة خاص 
فيرى أصحابها أن هذه الطريقة قد تطورت محليا بالتدريج فى بالد الهند التـى كانـت                
دوما غنية بالصناع المهرة فى صقل األحجار الكريمة وأن بداياتها كانـت فـى عهـد                

   .١٧١م١٣ /هـ ٧سالطين دلهى فى القرن 
 استخدمت فى نماذج قليلة ومنها اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان المحفوظة           :ار  األحج

 ، ٥شـكل  ( ن لمسجد مـريم زمـانى  ، واللوحتان التأسيسيتا  ) ٤شكل  ( بمتحف الهور   
 .)٧لوحة 

لم تستخدم البالطات الخزفية كمادة لتنفيذ الكتابات إال فى نموذجين           : البالطات الخزفية 
   .)٦٨لوحة ("سرولة مقبرة"وضريح) ٦٧ –٦٤لوحات(ة ميان وداوخانقافقط هما مسجد 

ت أن  الحظ، وقد   " روغنى  " مصطلح المحلى باسم    وتسمى فى ال   : الفسيفساء الخزفية 
 ، بينما تـستخدم الكتابـات        فقط فى الواجهات هذه الطريقة استخدمت فى عمائر الهور       

                                                        
168  Khan , Ahmed Nabi , Op.cit , p 185 . 

   .٣٣٤هته ، المرجع السابق ، ص  محمد إقبال ب ١٦٩
170  Riazuddin , Akhtar , History of Handicrafts Pakistan – India , Islamabad , 1988 , p 379 . 
171 Riazuddin , Akhtar , pp 365 – 366 . 
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 ٣٣٧

، ذلك أن لوحات الفسيفـساء      المنفذة بألوان الفريسكو فى الداخل أو فى حجور المداخل          
الخزفية من الممكن أن تتحمل الظروف الجوية المتقلبة مثل األمطار والريـاح ، علـى    

ويحتفظ مسجد وزيـر    .عكس الكتابات المنفذة باأللوان التى تتأثر بهذه األحوال الجوية          
خان بأروع اللوحات الكتابية المنفذة بهذه الطريقة ، حيث يوجد به اثنتـين وعـشرين                
لوحة كتابية من الفسيفساء الخزفية ، واستخدمت هذه المادة أيضا فى تنفيـذ األشـرطة               

لوحـات  (  بمسجد محمد صالح كمبو    رواق الصالة المداخل الثالثة ل  ية التى تؤطر    الكتاب
 ، )٧٧ ، ٧٦لوحـات   (  ، والكتابات المنفذة على بوابة جديقة جوبرجى        )٦٠-٥٦ ، ٥٠

  .)٨١ -٧٨لوحات (  وكتابات بوابة جديقة غالبى باغ
   الكتابات األثرية على عمائر الهور من حيث أسلوب الخط: ثانيا 

نفذت الكتابات األثرية على عمائر الهور فى العصر المغولى بعدة أنواع من الخطـوط        
 والثلث والثلث الهنـدى والنـستعليق والخـط         الثلث المبكر المعروف بالنسخ   تتمثل فى   
ويمكن القـول   . دت نماذج محدودة كتبت بالخط الكوفى       ، كما وج  " المثنى  " المعكوس  

أن خط الثلث وخط النستعليق كان لهما الريادة واألفضلية فى تنفيـذ تلـك الكتابـات ،                
الثلـث  ويالحظ أن الغالبية العظمى من اللوحات الدينية كتبت إما بخط الثلث أو بخـط               

  .ريخية بخط النستعليق  ، فى حين كتبت غالبية النصوص التاالمبكر المعروف بالنسخ
خط هو الخط المفضل للكتابـة علـى        هذا ال كان  :  الثلث المبكر المعروف بالنسخ   خط  

العمائر فى المراحل األولى للحكم المغولى فى الهور ، قبل أن يقتصر استعماله علـى               
مرتبة الثانيـة بعـد خـط       كتابة النصوص الدينية مع خط الثلث ، لكنه كان يأتى فى ال           

قدم النماذج المنفذة بهذا الخط فى عمائر الهور المغولية توجد فـى ضـريح              وأ،  الثلث
اللوحات التى تعلو المحاريـب الخمـسة       أيضا  ومن أهم نماذجه    الشيخ موسى آهنكر ،     

يمتاز خط الثلث المبكر المعروف بالنسخ المنفـذ علـى عمـائر            و.بمسجد وزير خان    
، وأحيانـا تكتـب     وقصيرة  كة   سمي حروفه غير منتظمة ، وهامات حروفه      بأن   الهور

 ،  أو امتـداد   ، وحروفه تكتب باستدارة دون استرسـال       ١٧٢كأنها مثلثات تمتد إلى أعلى    
  .١٧٣ المتطورأيسر فى التنفيذ من خط الثلثكما تتميز بأنها 

بدأ هذا النوع من الخط فى أواخر العصر األموى على يد قطبـة             : المتطورخط الثلث   
كان هـذا الخـط هـو أكثـر          .١٧٤ إبراهيم الشجرى  المحرر وطوره فيما بعد الخطاط    

الخطوط استخداما فى كتابة النصوص الدينية على عمائر الهور ، ويمتاز بمرونة أكثر             
، وتمتاز حروفة بالرصانة واالسترسال والتنـوع فـى تخانـات           الثلث المبكر   من خط   

تركيب ،  ، ويمتاز أيضا بقابلية حروفه لل     " تحريف  : الحروف بحيث ينتهى بجزء رفيع      
وظهرت على كتابات العمائر المغولية فـى الهـور          .١٧٥كما أن كاسات حروفه متسعة    

                                                        
172  Begley , Op.cit , p 14 . 

ت ، الريـاض  مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ، الخط العربى مـن خـالل المخطوطـا    ١٧٣
  ٥١هـ ، ص ١٤٠٦

  .١٣١ص م ،٢٠٠٠طوره،نماذجه ، بيروت ، تكامل الجبورى،أصول الخط العربى،نشأته،أنواعه،١٧٤
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 ٣٣٨

وظهرت على كتابات العمائر المغولية فـى الهـور فكـرة            .١٧٥كاسات حروفه متسعة  
تقسيم األشرطة الكتابية المنفذة بخط الثلث إلى قسمين علوى وسفلى عن طريق مد أحد              
حروف النص على هيئة خط مستقيم يتوسط الشريط الكتابى ويقسمه إلى قسمين ، وهو              

شكل ( المدخل األوسط بمسجد وزير خان    ابية التى تلتف حول     اه فى األشرطة الكت   ما نر 
 ، وقد طبقت هذه الفكرة من قبل فـى العديـد مـن              )٣٢لوحة(  ومسجد دايه أنجا   )١٠

   .١٧٦األشرطة الكتابية فى العمائر المغولية بالهند
 ، ويمتاز عن خـط      ١٧٧انتشر هذا الخط فى عهد االمبراطور أكبر       : خط الثلث الهندى  

، وعـدم   بأن كلماته مضغوطة للغاية ، ومتداخلة فيما بينها تداخال شديدا           الثلث العادى   
مراعاة النسب فى كتابة الحروف ، كما أن كاسات الحروف ليست متـسعة ، ويكتـب                

لنمـاذج  ومـن ا  .غالبا بقلم واحد على عكس خط الثلث العادى الذى يكتب بثالثة أقالم       
االمبراطور أكبر ، كانتا فى األصـل  ن من الجص من عهد  التى كتبت بهذا الخط لوحتا    

  . ، ومحفوظتان اآلن بمتحف الهور )٣، ٢شكل ( بمسجد أونجى
م نجح الخطاط الشهير مير على التبريزى       ١٤/ هـ  ٨فى نهاية القرن     : خط النستعليق 

" فى اختراع نوع من الخط يجمع بين صفات خطى النـسخ والتعليـق سـمى باسـم                  
إلى شبه القارة الهندية فى عهد االمبراطـور همـايون          ، ودخل هذا الخط     " النستعليق  

 ، لكن استعمال هـذا الخـط        ١٧٨الذى أحضر إلى بالطه عددا من الخطاطين اإليرانيين       
 ،  ١٧٩م١٦/هــ   ١٠للكتابة على العمائر المغولية لم يكتب له االنتشار إال فى القـرن             

ضل للكتابة علـى    وأثناء السنوات األولى من حكم أكبر كان الخط النسخ هو الخط المف           
العمائر ، ثم بدأ التحول إلى خط النستعليق ، ويعزى البعض هذا التحول الكبير من خط                

م ١٦٠٦/هــ   ١٠١٩النسخ إلى خط النستعليق إلى الخطاط مير معصوم المتوفى سنة           
الذى كان يشغل مركزا مرموقا فى بالط أكبر ، وكان من أشد المتحمسين والمعجبـين               

أما عن دخول هذا الخط إلى       .١٨٠"أبو النستعليق   " أطلق عليه اسم    بخط النستعليق حتى    
الهور فكان على يد الخطاط عبد الرشيد الديلمى ابن أخ الخطاط اإليرانـى المـشهور               

                                                        
مايسة داود ، الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية منذ القرن األول حتى أواخر القرن الثانى  ١٧٥

  ٥٩م ،ص ١٩٩١عشر للهجرة ، القاهرة ، 
  لمثال انظر على سبيل ا١٧٦

Begely , Op.cit , pl 56 ,64 , 65 . 
  .٣٤٠ محمد إقبال بهته ، مرجع سابق ، ص ١٧٧

178 Khan , Ahmad Nabi , Muslim art heritage of Pakistan , Islamabad , 1998 , p 46 . 
 ، عبارة عـن  م١٥١١/ هـ ٩١٧ أقدم نموذج لخط النستعليق فى شبه القارة الهندية مؤرخ بسنة  ١٧٩
   .Kolhapur تأسيسية محفوظة بمتحف كولهابور لوحة
  . Begley , Op.cit , p 15انظر 

180  Khan , Ahmad Nabi , Op.cit , p55 . 
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 ٣٣٩

عماد الدين الحسينى أحد أعالم خط النستعليق ، وقام عبد الرشيد الديلمى بتعلـيم عـدد     
   .١٨١كبير من خطاطى الهور خط النستعليق

ستخدام هذا الخط على عمائر الهور فى العصر المغولى ، وأصبح يكتـب بـه              انتشر ا 
يبلـغ   .١٨٢جميع الكتابات باستثناء الكتابات الدينية والقرآنية منها على وجه الخصوص         

عدد النصوص األثرية الباقية بالهور من عصر المغول المكتوبـة بخـط النـستعليق              
نستعليق فى عمائر الهور تتمثـل فـى    وثالثين نصا ، وأقدم كتابة بخط الخمسةحوالى  

، ويوجد أكبـر    )٤شكل  ( اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان المحفوظة بمتحف الهور        
، )١٤،  ١٢لوحات  ( "حوالى سبعة نصوص    " عدد من النصوص فى مسجد وزير خان        

ثم مسجد محمد صـالح كمبـوه وبـه    " خمسة نصوص  " يليها بوابة حديقة غالبى باغ      
   .)٦٠-٥٠حاتلو( أربعة نصوص

يوجد نوع من الخط قريب من خط الثلث يطلق عليه فى            : الطغراءالمسمى بخط   خط  ال
مـن  ، وهو مختلف تماما عن الطغـراء العثمانيـة ، و          " خط الطغراء   " باكستان اسم   

المعروف أن خط الطغراء كان شائعا عند العثمانيين ، وكان الغرض مـن اسـتعماله               
انية حيث كان لكل سلطان عثمانى طغراء خاصـة بـه ،            التوقيع على الفرمانات السلط   

  .غراء العثمانية شكل مميز ومعروف وكان للط
"  بــ     وهذا الشكل من الخط الذى ظهر على عمائر الهور يشبهه بعـض البـاحثين             

 حيث تمتد بعض الحروف على هيئة مقوسة قليال تشبه القـارب       ١٨٣"القارب والمجداف   
ت ، ومن النماذج التى استخدم فيها هذا الخط بعـض       وفوق هذا الحرف تكتب عدة كلما     

   )٢١ ، لوحة١٤شكل ( بمسجد وزير خان رواق الصالةاللوحات على واجهة 
ج نادرة لها   وجدت نماذ ومع ذلك فالطغراء العثمانية كانت معروفة فى تلك الفترة ، وقد            

  ) .٤٠لوحة (  ومنها نموذج فى ضريح ميانمير فى بعض عمائر الهور ،
ملة مـرتين مـرة     وهو نوع من الخط يقوم على كتابة العبارة او الج          : "المثنى  "  الخط

 ، وكان هذا الخط شائعا عند العثمانيين ، أما فى كتابات العمـائر              معدولة ومرة مقلوبة  
المغولية فى الهور فلم أعثر إال على نموذج واحد فى مسجد وزير خان وهـى اآليـة                 

  ) ٣٦لوحة ( ١٨٤ " شَاِكلَِتِه علَى ُليعم كُلٌّ قُْل" " القرآنية 
  :الكتابات األثرية الباقية على عمائر الهور من حيث المضمون : ثالثا .

كانت عملية اختيار النصوص الكتابية التى ستكتب على العمائر يعهد بها إلى هيئة مـن      
العلماء والشعراء ويشترك معهم الخطاط ، حيث يجلسون ويتشاورون ، ويـتم اختيـار           

نصوص الدينية والتاريخية والشعرية المناسبة ، وكان رأى صاحب المبنى يؤخذ فـى             ال

                                                        
  ١٥٩ محمد إقبال بهته ، الهور أور فن خطاطى ، ص  ١٨١

182 Begley , Op.cit , p 15 . 
183 Khan , Ahmad Nabi , Op.cit , p50 . 

  ٨٤ سورة االسراء األية  ١٨٤
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٤٠

وكان للثقافة السائدة فى عصر ما دور كبير فى اختيـار        ،   ١٨٥االعتبار فى هذا االختيار   
ولعل هذه الطريقة فى االختيار تفسر لنا تشابه بعض النصوص على           نصوص بعينها ،    

ثل تشابه بعض النصوص فى مسجد وزير خان مـع          العمائر التى تنتمى لنفس الفترة م     
  . نصوص مسجد دايه أنجا وكالهما معاصر لآلخر 

وقد تنوعت مضامين الكتابات األثرية على عمائر الهور فى العصر المغـولى فمنهـا              
كتابات دينية تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية ومدح للنبى صـلى اهللا عليـه           

ر المتصوفة ، كما شملت الكتابات أيضا نـصوصا تاريخيـة           وسلم وأقوال مأثورة لكبا   
تتضمن اسم المنشئ وتاريخ اإلنشاء وأحيانا اسم المهندس أو المشرف علـى البنـاء ،               

  .واسم الخطاط الذى قام بتنفيذ الكتابات ، كما تضمنت أيضا أشعارا فارسية 
  

   -: الكتابات الدينية -أ
ية فى المرتبة األولى بين الكتابات المـسجلة علـى      قرآنتأتى اآليات ال   :اآليات القرآنية   

عمائر الهور بصفة عامة ، وسجلت على عمائر الهور سور بكاملهـا فـى أشـرطة                
المداخل أو تحيط بمربع القبة ، وأكثر السور القرآنية تسجيال على عمـائر      تؤطر  كتابية  

ح بالكامل حول   الهور المغولية هى سور الفتح والحشر والجمعة ، فقد كتيت سورة الفت           
 ، وفى داخل ضريح دايه      )١٨لوحة  (  بمسجد وزير خان   رواق الصالة المدخل الرئيس ل  

 ، أما سورتى الحشر والجمعة فقد سجلت حول المداخل الثالثة بمسجد            )٦٢لوحة  ( أنجا
كما كتبت آيات مختارة من سور البقرة وآل عمران وإبـراهيم والمؤمنـون             .دايه أنجا   

قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسـرفُوا علَـى    "يات القرآنية ورودا قوله تعالى والملك ، وأكثر اآل
الَ  َأنفُِسِهم   ِحيمالـر الغَفُور وه ِميعاً ِإنَّهج الذُّنُوب غِْفري اللَّه ِة اللَِّه ِإنمح١٨٦تَقْنَطُوا ِمن ر 

بكثرة أيضا آية الكرسـى ،  ، ومن اآليات التى وردت ) ٢٥ ، شكل   ٤٨ ،   ٤٦لوحات  ( 
 ولَـم  الزكَاةَ وآتَى الصالةَ وَأقَام اآلِخِر والْيوِم ِباللَِّه آمن من اللَِّه مساِجد يعمر ِإنَّما" وآية 
   ." ١٨٧المهتَِدين ِمن يكُونُوا َأن ُأولََئك فَعسى اللَّه ِإالَّ يخْشَ

ة المسجلة على مسجد وزير خان كتابة مجموعة من اآليـات         ونالحظ فى اآليات القرآني   
أعلى المـدخل  " ربنا " القرآنية تبدأ بنفس الكلمة ، ومن ذلك كتابة تسعة آيات تبدأ بكلمة  

 بمسجد وزير خان ، وفى هذه الحالة لم يكن الخطـاط يراعـى              رواق الصالة األوسط ل 
يات سورة المائدة قبـل آيـات   ترتيب ورود هذه اآليات فى المصحف فنراه مثال يكتب آ  

  . سورة آل عمران 

                                                        
  ٥٧بد اهللا جغتائى ، مسجد وزير خان ، ص  ع١٨٥
  ٥٣سورة الزمر آية  ١٨٦
   .١٨ سورة التوبة ، آية  ١٨٧
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 ٣٤١

 فى كتابة اآليات ، كتابة كلمتى اهللا ومحمد بحجم كبير ، ثم كتابـة               ومن الطرق المميزة  
 ، كما هو الحـال أعلـى        )٢٩لوحة  ( اآليات القرآنية فى سمك حروف هاتين الكلمتين      

  .المحرابين الثانى والرابع بمسجد وزير خان 
 تحتل األحاديث النبوية الشريفة المرتبة الثانية بين الكتابات الدينيـة            :األحاديث النبوية 

 عمائر الهور المغولية    المسجلة على عمائر الهور ، ويبلغ عدد األحاديث المسجلة على         
 عشر حديثا ، تتعلق بفضل بناء المساجد والمكث فيهـا والـصالة علـى               حوالى ثمانية 

وال حول وال قوة إال بـاهللا ، وأكثـر األحاديـث            أوقاتها ، وفضل كلمتى ال إله إال اهللا         
حيـث   "  اهللا أفضل الذكر ال إله إال اهللا محمد رسـول        " النبوية ورودا الحديث الشريف     

نراه مسجال على مساجد وزير خان ومحمد صالح كمبو وزكريا خان وبادشاه وحامـد              
  .قارئ وأعلى بوابة حديقة غالبى باغ 
مد إلى كتابة مجموعـة مـن األحاديـث تـرتبط           وفى بعض األحيان كان الخطاط يع     

ال إلـه إال    " بموضوع واحد بجوار بعضها ، ومن ذلك كتابة أربعة أحاديث عن فضل             
   .)٢١لوحة ( ، وكتابة حديثين مرتبطين باألذان بمسجد وزير خان" اهللا 

وأحيانا لم يكن الخطاط يتحرى صحة األحاديث المكتوبة فكتب أحاديثا ضعيفة أو ليست             
ال من أقوال النبى صلى اهللا عليه وسلم ، وإنما اشتهرت على ألسنة الناس على أنها                أص

المؤمن فى المسجد كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد         " أحاديث ، ومن ذلك حديث      
  )١٤ ، شكل ١٠لوحة (  ١٨٨"كالطير فى القفص 
ثال لهـا علـى     وكانت تكتب كاملة على تراكيب القبور ، وأقدم م         : أسماء اهللا الحسنى  

 ، ثم طبقت هذه الفكرة فيمـا بعـد          )٣لوحة( التراكيب نجده فى تركيبة ضريح أناركلى     
، )٤٧لوحة  (وتركيبة ضريح آصف خان   ) ٤٦لوحة( على تركيبة االمبراطور جهانكير     

كما كتبت بعض أسماء اهللا الحسنى حول المحاريب الخمسة بمـسجد وزيـر خـان ،                
 كما هو الحال فى أسماء اهللا الحسنى المنفذة فى بـاطن            "يا  " وكانت أحيانا تسبق بكلمة     

وعلى جانبى المدخل األوسـط بمـسجد       ) ١١لوحة  ( القبة الكبرى بمسجد مريم زمانى      
  .حامد قارئ 

اشتمل عدد كبير من مساجد الهـور        : مدح النبى صلى اهللا عليه وسلم والصالة عليه       
 عليه وسلم والصالة عليه ،      على أبيات شعرية ونصوص نثرية فى مدح النبى صلى اهللا         

 )٣٥، لوحـة    ١٥شكل  " ونجد مثل هذه النصوص فى مساجد مريم زمانى ووزير خان         
   . )٧١لوحة ( ودايه أنجا وسونارى

  . وغالبها أدعية مأثورة عن النبى صلى اهللا عليه وسلم :األدعية 
راشدين أبـو  كانت كتابة أسماء الخلفاء ال    : أسماء الخلفاء الراشدين والحسن والحسين    

بكر وعمر وعثمان وعلى باإلضافة إلى اسم حسن وحسين من النصوص المعتادة فـى              

                                                        
   ليس بحديث وإنما هو من كالم مالك بن دينار ١٨٨
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  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٤٢

 ، كما نراه فـى      )١٣شكل  ( تلك الفترة ، فكتب هذا النص مرتين فى مسجد وزير خان          
  ) .٢٧شكل (مسجد دايه أنجا ، وفى مسجد سونارى 

ن باإلضافة إلى الحسن    ومن المرجح أن هذه الكتابات التى تسجل أسماء الخلفاء الراشدي         
والحسين وأحيانا السيدة فاطمة رضى اهللا عنهم أجمعين قد نفذها خطاط شيعى ، فهـذه               

 -الكتابات تعبر عن تيار التوفيق بين السنة والشيعة الذى كان موجودا فى تلك الفتـرة                
 حيث ظهرت مجموعـات     -وما تزال آثار هذا االتجاه موجودة فى باكستان حتى اليوم           

يعة استنكرت اإلساءة إلى سيدنا أبو بكر وعمر ، ودعت إلى التعايش بين السنة              من الش 
  .والشيعة ، وانعكس هذا على كتابات العمائر الدينية فى الهور 

 تعتبر الهور مركزا من مراكز التصوف فى شبه القارة الهندية ، وقـد          :أقوال صوفية   
ا  ، فاشـتملت علـى أقـوال         انعكس هذا الطابع الصوفى للمدينة على كتابات عمائره       

مأثورة عن كبار المتصوفة أمثال ذو النون المصرى والجنيد وأبو بكر الشبلى ، وكلهـا     
أقوال تدور حول معانى العبادة ، ويحتوى مسجد وزير خان على نمـاذج مـن هـذه                 

 ، لكن يالحظ أن بها أخطاء فى النقل نظرا لجهل الخطـاط باللغـة     )٣٤لوحة  ( األقوال
  .العربية 

 كتبـت بخـط   بية العظمى مـن النـصوص اإلنـشائية     والغال : نصوص اإلنشاء  –ب  
النستعليق وباللغة الفارسية ، وهى تتضمن غالبا اسم االمبراطور الذى تم اإلنشاء فـى              
عهده ، واسم المنشئ ، وتاريخ الفراغ من المبنى ، وكان يتم تسجيل تـاريخ اإلنـشاء                 

 ، وأحيانـا بطريقـة      )١٦، شكل   ١٦،  ٦ ،   ٥تلوحا( بعدة طرق فيكتب أحيانا باألرقام    
  ) .٨١، ٦٩، ٦٥، ٦٤لوحات ( حساب الجمل ، أو باالثنين معا 

وظهر على النصوص التأسيسية على عمائر الهور تسجيل تاريخ اإلنشاء بالنسبة إلـى             
تاريخ جلوس االمبراطور على العرش ، فمثال ورد بالنص التأسيسى لمبنـى مكاتيـب              

ن بنى فى السنة الثانية عشرة من جلوس جهانكير علـى العـرش ،     خانة بقلعة الهور أ   
وورد على النص التأسيسى لباب شاه برجى بنفس القلعة أنه بنى فى السنة الرابعة مـن        

 إلى أن فكرة التأريخ بسنة      وتجدر اإلشارة ،  ) ٢٨شكل  " جلوس شاه جهان على العرش      
ـ      الجلوس ى كتابـات عمـائر سـالطين     استخدمت ألول مرة فى شبه القارة الهندية عل

   .١٨٩)م ١٥١١ -١٤١١ /هـ٩١٧ -٨١٤(الكجرات 
وتضمنت بعض الكتابات اسم المهندس أو المشرف على البناء مثـل المهنـدس عبـد               
الكريم معمور خان الذى ورد اسمه على النص التأسيسى لمبنى مكاتيب خانـة بقلعـة               

 ، كما ورد أيـضا   )٦٩لوحة   (  ونص بوابة شاه برجى بقلعة الهور      )٧٤لوحة  ( الهور
واسم فدائى خـان كوكـه      ) ١٧شكل  ( اسم مقبول المشرف على بناء مسجد دايه أنجا         

   .)٢٢شكل ( المشرف على بناء مسجد بادشاه

                                                        
189  Begley , Op.cit , p 9 . 
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 ٣٤٣

مة التى الحظناها على اللوحات التأسيسية التى كتبت فـى عهـد            ومن المالحظات المه  
، وهو مـا نالحظـه فـى    " أكبر اهللا " االمبراطور جهانكير أنها كانت تبدأ دائما بكلمة     

  . اللوحة التأسيسية لمسجد خراسيان ولوحتى مسجد مريم زمانى 
من المعروف أن اللغة الفارسية كانت هى لغة الكتابـة ولغـة            : األشعار الفارسية    -ج

الثقافة فى العصر المغولى الهندى ، ومن ثم انعكس هذا على كتابات عمائر الهور فى               
شعار الفارسية إما أن تكتب منفصلة داخل بحـور كتابيـة أو            ذلك العصر ، وكانت األ    

تكتب ضمن اللوحات التأسيسية للعمائر ، وغالبية األشعار الفارسية المنفذة على عمائر            
الهور يغلب عليها طابع التكلف واالهتمام بالسجع ، وكلها تدور حول محبة المنشئ هللا              

كد على صدق نيته وإخالصـه فـى        عز وجل ومحبة النبى صلى اهللا عليه وسلم ، وتؤ         
إنشاء المسجد ، وكثيرا ما يتم تشبيه المسجد بالكعبة ، والدعاء بأن يحمى اهللا المـسجد                

محمـد  : من الزوال ، ومن األبيات الفارسية األكثر انتشارا فى تلك الفترة البيت التالى              
ر عربى كابروى هر دو سراست كيسى كه خاك درش نيست خاك بر سراوومن العمائ             

التى كتب بها هذا البيت مسجد وزير خان ومسجد محمد صالح كمبو ومـسجد حامـد                
  .قارئ وبوابة حديقة غالبى باغ 

  الخطاطون
أمدتنا الكتابات األثرية المسجلة على عمائر مدينة الهور بأسماء سبعة خطاطين قـاموا             

  :بتنفيذ كتابات العمائر المغولية فى الهور ، وهؤالء الخطاطين هم 
قام هذا الخطاط البـارع بكتابـة اللوحـة     :"مشكين قلم " اهللا الحسينى الملقب بـ   عبد  

 والمحفوظـة بمتحـف     م١٦٠٤/ هـ١٠١٥التأسيسية لمسجد خراسيان المؤرخة بسنة      
 ، لقد كان هنـاك خطـاط        )٤شكل  ( "لكاتبه عبد اهللا الحسينى     " الهور ، ووقع بصيغة     

، فهل عبد اهللا الحـسينى      " هللا مشكين قلم    عبد ا " مشهور فى عهد أكبر وجهانكير اسمه       
يـرى الـدكتور عبـد اهللا       .هو نفسه عبد اهللا مشكين قلم أم أنهما شخصيتان مختلفتان           

جغتائى أنهما شخصيتان مختلفتان ، وأن عبد اهللا مشكين قلم ينتمى إلى بالط أكبر ، فى                
 واستقر  م١٦٠٥/هـ١٠١٤حين أن عبد اهللا الحسينى قدم إلى الهور من إيران فى سنة             

 ، ولعل السبب فى هذا الخلط بين الشخصيتين أن هذا الخطاط كـان              ١٩٠فيها بشكل دائم  
 عبـد اهللا  – عبد اهللا مشكين قلـم      –مير عبد اهللا    " يوقع على أعماله بصيغ مختلفة مثل       

 مير سيد عبـد     – عبد اهللا الحسينى الترمذى      – عبد اهللا مشكين قلم الحسينى       –الحسينى  
  ".اهللا وصفى 

لكن الحقيقة أن هناك أدلة دامغة تؤكد أن عبد اهللا الحسينى وعبد اهللا مشكين قلـم همـا              
شخص واحد ، ومن أهم هذه األدلة لوحة خطية محفوظة بمجموعة أقا كريم زاده فـى                

عبد اهللا مشكين قلـم     "  ، عليها توقيعه بصيغة      م١٦٠٢/هـ١٠١١طهران مؤرخة بسنة    

                                                        
   .١٧٩ ، ص ١٩٧٨، الهور ، " أردو "  ، مركز شت خط نستعليق جغتاىعبد اهللا  ١٩٠
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 ٣٤٤

 لوحة تـضم أشـعار فارسـية مؤرخـة بـسنة            ، كما يوجد بمتحف الهور    " الحسينى  
تحرير يافت الفقيـر عبـد اهللا الحـسينى         "  ، عليها توقيعه بصيغة      م١٦١٢/هـ١٠٢١

، وقد اتفق المؤرخون على أن عبد اهللا مشكين قلم          " هـ  ١٠٢١الترمذى غفر اهللا ذنوبه     
ينتمى .ينتمى إلى مدينة ترمذ وهى نفس المدينة التى وردت فى توقيع عبد اهللا الحسينى               

، وتعلم  فن الخط على يـد كـل   " تركمانستان اآلن " عبد اهللا الحسينى إلى مدينة ترمذ   
من شاه غياث وموالنا رقمى ، وعاش فترة من حياته فى الهـور ، وتنقـل مـا بـين        
مدينتى إله آباد وأجرا بالهند ، وكان له اثنين من األوالد كل منهما كان خطاطـا مثـل                

الحسينى والثانى مير محمد مؤمن ، وهذا األخير عمل فى بالط           والده األول مير صالح     
   .١٩١شاه جهان

برع الحسينى فى كتابة سبعة أنواع من الخطوط ، لكنه كان من أساتذة خط النستعليق ،                
ولم يكن الحسينى خطاطا فحسب بل برع أيضا قى كتابة الشعر ، وقـد تـرك خمـسة         

ه باسم وصفى ، أما علـى اللوحـات         مثنويات ، وديوان واحد ، وكان يوقع على شعر        
، ويعنى قلم المسك أو القلم الـذى يفـوح منـه            " مشكين قلم   " الكتابية فكان يكتب لقبه     

 ، بعد أن التحـق الحـسينى        ١٩٢رائحة المسك ، وهذا اللقب منحه له االمبراطور أكبر        
حاز الحسينى شهرة واسعة بعد عمله فى بالط االمبراطور أكبر ، كما عمـل              .بخدمته  

أيضا فى خدمة االمبراطور جهانكير ، ويعتبر عبد اهللا الحـسينى أحـد أهـم أربعـة                 
هـ ١١م وأوائل القرن    ١٦/هـ  ١٠خطاطين عملوا فى البالط المغولى فى نهاية القرن         

 ، وجمع بين كتابة المخطوطات وكتابة نصوص العمائر المغولية المختلفـة ،             ١٩٣م١٧/
 ١٩٤"ديوان أمير حسن سنجارى دهلـوى       " ها  ومن بين أهم المخطوطات التى قام بكتابت      

ـ ١٠١١الذى كتبه فى مدينة إله آباد بالهند فـى سـنة        ، ويحـوى هـذا   م ١٦٠٢/ هـ
 ، وتعتبر هـذه الـصورة        )٨٢لوحة   ( المخطوط صورة شخصية لعبد اهللا مشكين قلم      

هى الصورة الشخصية الوحيدة التى وصـلتنا لخطـاط مـشهور جمـع بـين كتابـة                 
   .١٩٥اللوحات الخطية على العمائرالمخطوطات وتصميم 

ال تقتصر أعمال عبد اهللا الحسينى فى الهور على لوحة مسجد خراسيان ، بل ينـسب                
إليه أيضا األستاذ محمد إقبال بهته كتابة اللوحة المثبتة أعلى المدخل الشمالى لمـسجد               

م ، فهى مكتوبة بنفس أسلوب عبد اهللا        ١٦١٤/هـ  ١٠٢٣مريم زمانى والمؤرخة بسنة     
الحسينى الذى كان ما يزال موجودا فى الهور فى تلك السنة حيث أقام بها بين سـنتى                 

                                                        
191 Muhammad Iqbal Bhutta , Epigraph of  Masjid Kharasian ,in"Lahore museum bulletin" , 
July – December , 1990 , No 2, p 81 . 

   .٢٤٩ محمد إقبال بهته ، الهور أور فن خطاطى ، ص ١٩٢
هؤالء الخطاطون األربعة هم عبد اهللا مشكين قلم ، وأمانت خـان الـشيرازى ومحمـد حـسين      ١٩٣

  .سينى التبريزى كشميرى ولطف اهللا الح
  هذا المخطوط محفوظ فى متحف الفن فى بالتيمور بوالية ميرالند األمريكية ١٩٤

195  Begley , W.E , Op.cit , p 16 , 94 . 
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 ٣٤٥

ومن أعماله خارج الهور كتابـة   .١٩٦م١٦١٤/ هـ١٠٢٣ إلى سنة  م١٦٠٥/هـ١٠١٤
تركيبة مدفن زوجة االمبراطور جهانكير األولى التى يقع ضريحها فى حديقة خـسرو             

 ، وفـى نفـس      م١٦٠٥/ هـ١٠١٤نة   بالهند ، وهى مؤرخة بس     ١٩٧باغ بمدينة إله آباد   
 ، وأرجح انه بعد كتابة هـذه  ١٩٨السنة قام بكتابة نص على دعامة حجرية بقلعة إله آباد         

اللوحة رحل عبد اهللا الحسينى من إله آباد إلى مدينـة الهـور بـصحبة االمبراطـور              
   .م١٦١٤/ هـ١٠٢٣جهانكير ، وظل بها حتى سنة 

 فى مدينة أجرا ، وكانت وفاته بها فى سـنة           عاش الحسينى السنوات األخيرة من حياته     
   ١٩٩ على أرجح األقوالم١٦١٦/هـ١٠٢٥
 فـى  توقيعه شارك فى تنفيذ كتابات مسجد وزير خان ، ويوجد         كشميرى يوسف حاجى
 مـن  الغربـى  الجنـوبى  الطرف أقصى فى قرآنية كتابة يتضمن مستطيل شريط نهاية
 غفر كشميرى يوسف حاجى كتبه " بصيغة ، الصحن على المطلة رواق الصالة  واجهة
 يوسـف  أن جغتـائى  اهللا عبـد  الـدكتور  ذكر وقد ،   "١٦ لوحة " " ١٠٤٤ سنة له اهللا

 كمـا  ، سرهندى أحمد الشيخ مريدى من كان وأنه ، المسجد مؤذنى من كان كشميرى
   ٢٠٠صالح ومحمد الكريم وعبد زمانى محمد وهم خطاطون كلهم أبناء ثالثة له كان
 الـرئيس  المدخل يسار على الخزفية الفسيفساء من لوحة على قيعهتو ورد :على محمد
 الخطـاطين  مـن  وهـو  ،)٨شـكل   ( " علـى  محمد كتبه " بصيغة وزير خان    لمسجد

 وقـال  " األولياء سكينة " كتابه فى شيكوه دارا وذكره ، جهان شاه عهد فى المشهورين
 على تربى صوفيا رجال وكان ، ماهر خطاط السرهندى حسن الشيخ بن على محمد أن
   ٢٠١ صاحب مير ميان حضرة يد

 الكرسـى  آية تحت توقيعه هو أحد خطاطى مسجد وزير خان ، ويوجد        :شريف محمد
 محمـد  كتبـه  " بصيغة رواق الصالة ل األوسط المدخل أعلى الخزفية بالفسيفساء المنفذة
ـ              ، " شريف م  ، فى عهد جهانكير وشاه جهان كان هناك كثير من الخطاطين بهذا االس

منهم خواجه محمد شريف ابن خواجه عبد الصمد شيرين قلم ، لكن يستبعد أن يكـون                
هو من نفذ هذه الكتابات ألنه توفى قبل بناء المسجد ، وهناك معتمد خان محمد شريف                

وهو مـستبعد  م ١٦٣٩/  هـ ١٠٤٩كان كاتبا شهيرا فى عهد جهانكير وتوفى فى سنة    
 تالميـذ  مـن  وهوتابات هو مير محمد شريف ،       أيضا ، واألرجح أن الذى نفذ هذه الك       

 ، النـستعليق  خط فى بارعا كان ، " لقب مشكين " بـ الملقب الحسينى اهللا عبد الخطاط

                                                        
  .٣٤١محمد إقبال بهته ، المرجع السابق ، ص  ١٩٦

197 Begley , W.E , Op.cit , Pl 52 , p 94 . 
198 Muhammad Iqbal Bhutta , Op.cit , p 83 . 
199Muhammad Iqbal Bhutta  , Ibid ,p p 82-83 .  

   .٦٠ ، تاريخى مساجد الهور ، ص ٥٤عبد اهللا جغتائى مسجد وزير خان ، ص  ٢٠٠
  .٥٨ عبد اهللا جغتائى ، تاريخى مساجد الهور ، ص ٢٠١
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 ٣٤٦

كان خطاطا أيضا ،    " محمد أشرف   " خ يدعى    وكان له أ   ، " السلطانى كاتب " بـ ولقب
 ٢٠٢م١٦٤٤/هـ١٠٥٤ سنة فى محمد شريف وتوفى

 سورة نهاية فى اسمه ص مسجد وزير خان ، ويوجد     شارك فى كتابة نصو    حسين مال 
 التى المربعة المساحة حول يلتف الذى الكتابى الشريط نهاية فى بالتلوين المنفذة الحشر
 مـشهور  خطـاط  يوجد ال أنه جغتائى اهللا عبد ويقول ، للمسجد الرئيس المحراب تتقدم
 " حجراتى حسين مال " مهاس دين عالم هناك كان جهانكير عهد فى أنه إال ، االسم بهذا
   .٢٠٣ الخطاط هذا  هو كان ربما " جهانكيرى نامه إقبال " كتاب فى شريف محمد ذكره

هــ  ١٠٤٥وصلنا اسم هذا الخطاط على واجهة مسجد دايه أنجا فى سـنة             :  إبراهيم  
ال تتوفر معلومات عن هذا الخطـاط ،        ) ١٦شكل  ( " كتبه إبراهيم   " م بصيغة   ١٦٣٥/

تاباته التى نفذها على هذا المسجد أنه كان يجيد أكثر من نوع من الخط           ولكن يبدو من ك   
  .، حيث تتنوع كتاباته ما بين خط الثلث والخط النسخ وخط الطغراء 

قام هذا الخطاط بتنفيذ كتابات ضريح دايه أنجا بمنطقة بيجمبورا فى سنة            :محمد صالح   
المكتـوب بخـط الثلـث      ، ووقع اسمه فى نهاية الشريط الكتابى        م  ١٦٧١/هـ  ١٠٨٢

كتبه محمد صالح غفر اهللا ذنوبه وستر عيوبـه    " الجدران األربعة لحجرة الدفن بصيغة      
لكن شخصية الخطاط الذى قام بتنفيذ هذه الكتابات يكتنفهـا          ،  ) ٦٣لوحة  ( "هـ  ١٠٨٢

الغموض ، والذى ال شك فيه أنه عاش فى فترة حكم شاه جهـان ، لكـن المـشكلة أن         
  " محمد صالح"ان وكلهم يحملون اسم لخطاطين عاشوا فى فترة شاه جههناك ثالثة من ا

محمد صالح بن عبد اهللا مشكين قلم ، وكان خطاطا بارعـا وشـاعرا ، لكـن             : األول  
يستبعد أن يكون هو الذى قام بتنفيذ كتابات ضريح دايه أنجا ، ألنه تـوفى فـى سـنة                   

  . سنة م أى قبل إنشاء الضريح بأكثر من عشرين١٦٥١/هـ ١٠٦١
المؤرخ المـشهور والخطـاط ، كتـب بخطـه بعـض            : محمد صالح كمبو    : الثانى  

  .المخطوطات لكن لم يثبت أنه كتب أى نص على العمائر المغولية 
ذكر المؤرخون خطاطا اسمه محمد صالح كان كاتبا للمراسيم الملكية ، ومات            : الثالث  

 الضريح المـذكور     أى بعد كتابة نصوص    ٢٠٤م١٦٧٤/ هـ  ١٠٨٥فى الهور فى سنة     
بنحو ثالثة أعوام ، وقد خلط عبد اهللا جغتائى بين مير محمد صالح بن عبد اهللا مشكين                 

 والذى نرجح أنه هو الذى قـام بتنفيـذ   ٢٠٥قلم وبين محمد صالح كاتب المراسيم الملكية  
   .م١٦٧١/هـ١٠٨٢كتابات ضريح دايه أنجا فى سنة 

  
  

                                                        
  .٥٤عبد اهللا جغتائى ، مسجد وزير خان ، ص ٢٠٢
   .٥٥ عبد اهللا جغتائى ، مسجد وزير خان ، ص ٢٠٣
  .٣٨٦ ، ص ٣ت ، ج.، مراجعة غالم يزدانى ، الهور ، د"أردو"محمد صالح كمبو،عمل الصالح٢٠٤
   .٧٧ عبد اهللا جغتائى ، تاريخى مساجد الهور ، ص ٢٠٥
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 ٣٤٧

  :خالصة البحث 
مل للكتابات الباقية على العمائر المغولية فى مدينة الهـور  قمنا فى هذا البحث بمسح شا 

بهدف حصر وجمع وحفظ البقية الباقية من تلك الكتابات التـى الحظـت مـن خـالل       
  .زياراتى المتكررة أنها فى تناقص مستمر نتيجة اإلهمال الشديد فى الحفاظ عليها 

تحتوى على كتابات مـن     أن عدد العمائر المغولية بالهور التى         وقد أسفر البحث عن   
،  أثرا تنتمى إلى العمارة الدينية     ذلك العصر يبلغ اثنين وعشرين أثرا ، منها تسعة عشر         

وثالثة فقط تنتمى إلى العمارة المدنية والعسكرية ، والعدد األكبر منها يعود إلى عصر              
  ) . ثمانية آثار ( شاه جهان 

مائة خمسة وثمانين نـصا ، منهـا   وبلغ عدد النصوص الباقية على هذه العمائر حوالى   
حوالى مائة وخمسين نصا باللغة العربية ، وخمسة وثالثين نـصا باللغـة الفارسـية ،              

  ). نصا ٧٧حوالى ( وأكبر عدد من النصوص وجد فى مسجد وزير خان 
وبلغ عدد النصوص الجديدة التى تنشر الول مرة حوالى مائة وأربعين نصا ، أما بقيـة       

سة وأربعين نصا فقد أعدت نشرها بعد تصحيح األخطاء السابقة          النصوص وعددها خم  
  .فى قراءتها مع ترجمة النصوص الفارسية إلى اللغة العربية 

وكشفت الدراسة أن غالبية اللوحات الدينية كتبت بخط الثلث فى حـين كتبـت غالبيـة           
  .اللوحات التأسيسية بخط النستعليق 

سية التى كتبت فى عهد االمبراطور جهـانكير  وتوصلت الدراسة إلى أن اللوحات التأسي     
  " .اهللا أكبر " كانت تبدأ دائما بكلمة 

كما عرفنا أن خط الثلث المبكر المعروف بالنسخ كان هو الخط المفـضل فـى كتابـة               
النصوص حتى السنوات األولى من حكم أكبر ، ثم حل محله خط النـستعليق ، وأقـدم        

ور يوجد فى ضريح الشيخ موسى آهين كـر ،          نموذج باق للخط النسخ على عمائر اله      
أما أقدم نموذج باق لخط النستعليق فيوجد على اللوحة التأسيـسية لمـسجد خراسـيان               

  .المحفوظة بمتحف الهور 
وكشف البحث عن أسماء سبعة خطاطين وردت أسماؤهم على النصوص المسجلة على            

ـ          سه الخطـاط عبـد اهللا   عمائر الهور ، وأثبت أن الخطاط عبد اهللا مشكين قلم هـو نف
الحسينى الوارد توقيعه على لوحة مسجد خراسيان ، وأن أسلوبه فى كتابـة اللوحـات               
التأسيسية يشبه أسلوب كتابة مخطوطات األشعار الفارسية ، ألنه كان شـاعرا ، وهـو        
الخطاط الوحيد الذى كتب على اللوحات أشعارا من تأليفه ، كما أنه الخطاط الوحيد من               

  . الهور الذى وصلتنا صورة شخصية له بين خطاطى
ورجحت الدراسة نسبة كتابات تركيبة االمبراطور جهانكير إلى الخطاط الشهير أمانت            

  .خان الشيرازى خطاط ضريح تاج محل فى أجرا 
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 ٣٤٨

وفى النهاية أسأل اهللا تعالى أن يكون هذا البحث إضافة جديدة لعلم الكتابات العربيـة ،                
من اهللا وما يكن فيه من نقص فالكمال هللا وحده ، والحمـد هللا              وما يكن فيه من توفيق ف     

  .رب العالمين 
                  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٤٩

  
 

 
 

  
  خريطة توضح مواقع أهم اآلثار اإلسالمية فى الهور : ١شكل 
  Khan , Muhammad Wali Ullah , Lahore ,pl 1: عن 
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 ٣٥٠

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

   المحفوظ بمتحف الهورأونجى مسجد ، تفريغ للنص التأسيسى : ٢شكل 
   .٣٤عن عبد اهللا جغتائى ، تاريخى مساجد الهور ، ص 

  
 

  تفریغ لنص كتابى محفوظ بمتحف الھور: أونجى مسجد  : ٣شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مسجد خراسیان ، تفریغ للنص التأسیسى المحفوظ بمتحف الھور . ٤شكل 
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 ٣٥١

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  "عمل الباحث" نص التأسيسى أعلى المدخل الشرقى مسجد مريم زمانى ، تفريغ لل : ٥شكل 

  
  

  "عمل الباحث"لخامس بجدار القبلة مسجد مريم زمانى ، تفريغ للكتابة القرآنية أعلى المحراب ا:٦شكل
                                                                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  "عمل الباحث " ريغ للكتابة فارسية على المدخل الرئيسمسجد وزير خان تف : ٧شكل 
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 ٣٥٢

  
  
  
 
 
 

 عمل الباحث" مسجد وزير خان ، توقيع الخطاط محمد على  : ٨شكل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  "عمل الباحث " مسجد وزير خان ، تفريغ للكتابة القرآنية على واجهة رواق الصالة  : ٩شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "عمل الباحث" ألوسط لرواق الصالة كتابى يؤطر فتحة المدخل امسجد وزير خان شريط  : ١٠شكل 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  حة المدخل األوسط لرواق الصالةتفريغ للكتابة على جانبى فتمسجد وزير خان،:١١شكل
  " .الباحث عمل  "
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 ٣٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  

  
  "الباحثعمل "مسجد وزير خان لوحة على يمين المدخل األوسط لرواق الصالة  : ١٢شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "عمل الباحث "  مسجد وزير خان لوحة على واجهة رواق الصالة ١٣شكل 
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 ٣٥٤

  
  
  
  
  
  
  
  

"  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "عمل الباحث "  مسجد وزير خان لوحة تتضمن حديثا شريفا على واجهة رواق الصالة ١٤شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" ، "عمل الباحث " بة على يسار المحراب الرئيس للمسجد مسجد وزير خان تفريغ للكتا : ١٥شكل 
  " .نفس التفريغ للكتابة الموجودة أعلى المدخل األوسط لمسجد دايه أنجا 
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 ٣٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  

  
  

  "عمل الباحث "  مسجد دايه أنجا اسم الخطاط وتاريخ االنشاء ١٦شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .عمل الباحث " مقبول " بناء  مسجد دايه أنجا اسم المشرف على ال١٧شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  "عمل الباحث "  ضريح جهانكير تفريغ للكتابة على التركيبة الرخامية ١٨شكل 
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 ٣٥٦

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
 ضريح تاج محل بأجرا تفريغ للكتابة  على تركيبة ممتاز محل عمل الخطاط أمانت خان ١٩شكل 

   .٣٥ارات واألضرحة ، شكل تاريخ وعمارة المز: أحمد رجب : الشيرازى ، عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ضريح جهانكير ، تفريغ للكتابة على جانب تركيبة الدفن ، نفس الكتابة على تركيبة  . ٢٠شكل 
  " .عمل الباحث " ضريح آصف خان 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  "عمل الباحث "  مسجد بادشاه ، تفريغ للكتابة أعلى المدخل الرئيس للمسجد ٢١شكل 
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 ٣٥٧

  
 
  
  
  
  

  
  " .عمل الباحث "  مسجد بادشاه ، تفريغ للكتابة أعلى المدخل الرئيس للمسجد ٢٢ل شك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "عمل الباحث "  مسجد زكريا خان ، تفريغ للكتابة أعلى المدخل األوسط لرواق الصالة ٢٣شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  " .عمل الباحث " مسجد زكريا خان ، تفريغ لبقية الكتابة السابقة  : ٢٤شكل 

  
  
  
  
  
  

  " .عمل الباحث " مسجد سونارى ، تفريغ للكتابة أعلى المدخل الرئيس لرواق الصالة  : ٢٥شكل 
  
  
  
  
  

        
  " .عمل الباحث " مسجد سونارى ، تفريغ للكتابة على المحراب الشمالى ٢٦شكل

   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  )١٠( مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب ـــــــــــــــــــــ

 ٣٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الخلفاء الراشدينمسجد سونارى ، تفريغ للكتابة على المحراب الجنوبى تتضمن أسماء ٢٧شكل 
  " .عمل الباحث  " 

  
  
  

  " .عمل الباحث "  قلعة الهور تفريغ للنص التأسيسى لبواية شاه برجى ٢٨شكل 
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 ٣٥٩

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضريح موسى آهينكر أشرطة كتابية جصية حول إحدى الدخالت١لوحة 
  
  
 

  
  
  
  
  

  ة داخل الضريح ضريح موسى آهينكر تفصيل لكتابة قرآني٢لوحة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضريح أناركلى كتابات سطح التركيبة الرخامية تتضمن أسماء اهللا الحسنى٣لوحة 
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 ٣٦٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  "جهانكير "  ضريح أناركلى كتابة على جانب التركيبة تتضمن اسم سليم ٤لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هـ١٠٠٨ريخ سنة  ضريح أناركلى ، كتابة على جانب التركيبة تتضمن تا٥لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هـ١٠٢٤ ضريح أناركلى ، كتابة على جانب التركيبة تتضمن تاريخ سنة ٦لوحة 
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 ٣٦١

  
  
  

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد مريم زمانى النص التأسيسى أعلى المدخل الشمالى٧لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسط مسجد مريم زمانى شريط كتابات المحراب األ٨لوحة 
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 ٣٦٢

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد مريم زمانى لوحة أعلى المحراب األول برواق الصالة٩لوحة

  
   مسجد مريم زمانى لوحة أعلى المحراب الثانى برواق الصالة١٠لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   مريم زمانى كتابات باطن القبة الكبيرة١١لوحة
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 ٣٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  رئيسةمسجد وزير خان ، البوابة ال١٢لوحة 

  
   مسجد وزير خان ، كتابة أعلى الباب الشمالى للمسجد١٣لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد وزير خان ، لوحة باللغة الفارسية أعلى باب فى الضلع الشرقى للصحن١٤لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد وزير خان ، شريط كتابى على واجهة رواق الصالة١٥لوحة 
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 ٣٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هـ١٠٤٤قيع الخطاط حاجى يوسف كشميرى وتاريخ سنة مسجد وزير خان ، تو١٦لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد وزير خان ، المدخل األوسط لرواق الصالة١٧                          لوحة 

  
شريط من الكتابات يؤطرالمدخل األوسط لرواق الصالة يتضمن سورة : مسجد وزير خان ١٨لوحة 

  .الفتح 
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 ٣٦٥

  
  
  
   
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  

   مسجد وزير خان كتابة أعلى المدخل األوسط١٩لوحة 
   مسجد وزير خان٢٠لوحة                                                          

  كتابة أخرى أعلى المدخل األوسط                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وزير خان كتابة على واجهة رواق الصالةمسجد ٢١لوحة 
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 ٣٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   مسجد وزير خان كتابة أخرى على واجهة رواق الصالة٢٢لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  

  مسجد وزير خان ، كتابة أعلى المحراب األول : ٢٣لوحة 
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 ٣٦٧

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  األول مسجد وزير خان كتابة أخرى اعلى المحراب ٢٤لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد وزير خان كتابة فى قمة عقد المدخل األوسط لرواق الصالة٢٥لوحة 

  
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                                
  
  
  
  
  

  زير خان بعض أسماء اهللا الحسنى حول المحراب األول مسجد و٢٦لوحة 
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 ٣٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   مسجد وزير خان كتابة تتوسط الحنايا الخمس أعلى المحرابين األول والخامس٢٧لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد وزير خان كتابة أعلى المحراب الثانى برواق الصالة٢٨لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
  
  

  وزير خان تفصيل للكتابات داخل كلمتى اهللا ومحمد مسجد ٢٩لوحة 
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 ٣٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد وزير خان كتابات أعلى المحراب األوسط٣٠لوحة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   مسجد وزير خان كتابة على الدعامة الثانية فى جدار القبلة٣١لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وزير خان كتابة على الدعامة الرابعة٣٣ لوحة     الثالثة  الدعامة وزير خان كتابة على ٣٢لوحة 
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 ٣٧٠

  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   مسجد وزير خان ، كتابة على جانب إحدى الدعامات برواق الصالة٣٤لوحة 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
   مسجد وزير خان ، كتابات قى باطن إحدى القباب الخمسة برواق الصالة٣٥لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   المعكوس فى باطن عقود رواق الصالة مسجد وزير خان كتابة بالخط٣٦لوحة 
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 ٣٧١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد دايه أنجا كتابات أعلى المدخل الرئيس لرواق الصالة٣٧لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد دايه أنجا شريط كتابى حول المدخل السابق٣٨لوحة 

  
   ضريح ميان مير كتابة فارسية أعلى باب الضريح٣٩لوحة 

  
  على الباب فى السور الخارجى ضريح ميان مير كتابة أ٤٠لوحة 

 
 
 
 
 
 

  
   ضريح ميان مير كتابة أخرى أعلى الباب فى السور الخارجى٤١لوحة 
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 ٣٧٢

  
  

  
  
  
  
  

  
   ضريح ميان مير بقية الكتابة  السابقة أعلى الباب فى السور الخارجى٤٢لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ضريح ميان مير نص آخر أعلى الباب فى السور الخارجى٤٣لوحة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

   ضريح ميان مير بقية النص السابق أعلى الباب فى السور الخارجى٤٤لوحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  مسجد مستعد ، النص التأسيسى أعلى المحراب٤٥لوحة 
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 ٣٧٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ، ضريح جهانكير كتابات قرآنية على سطح التركيبة٤٦لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ذة على جانبى التركيبة ضريح جهانكير أسماء اهللا الحسنى منف٤٧لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ضريح آصف خان ، كتابات قرآنية على سطح التركيبة٤٨لوحة 
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 ٣٧٤

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضريح آصف خان أسماء اهللا الحسنى على جانبى التركيبة٤٩لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   مسجد صالح كمبو المدخل األوسط لرواق الصالة٥٠لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  جد صالح كمبو كتابة فارسية أعلى المدخل األوسط لرواق الصالة مس٥١لوحة 
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 ٣٧٥

  

  
  

   مسجد صالح كمبو جزء من الكتابة الفارسية المحيطة بالمدخل األوسط ٥٢لوحة 
  
  
  
  
  
  

  
   مسجد صالح كمبو كتابة محيطة بالمدخل األوسط لرواق الصالة٥٣لوحة 

  
  اريخ االنشاء باللغة الفارسية مسجد صالح كمبو ، كتابة أعلى المدخل تتضمن ت٥٤لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   مسجد صالح كمبو لوحة كتابية أعلى المدخل الشمالى لرواق الصالة٥٥لوحة 
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 ٣٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة بالمدخل الشمالى٥٦لوحة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المدخل الشمالى مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة ب٥٧لوحة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة بالمدخل الشمالى٥٨لوحة 
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 ٣٧٧

  
   مسجد صالح كمبو  الكتابات المحيطة بالمدخل الجنوبى٥٩لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد صالح كمبو تفصيل من الكتابات المحيطة بالمدخل الجنوبى٦٠لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   صالح كمبو كتابات أعلى المحراب الرئيس للمسجد مسجد٦١لوحة 
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 ٣٧٨

  
  .٣٥٤ضريح دايه أنجا،كتابات فى أعلى جدران حجرة الدفن،عن محمد بهته،مرجع سابق،ص٦٢لوحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هـ١٠٨٢ ضريح دايه أنجا ، توقيع الخطاط محمد صالح وتاريخ سنة ٦٣لوحة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 من لوحة كتابية أعلى باب فى السور الجنوبى للمقبرة  ضريح ميان ودا الجزء األيمن٦٤لوحة 
  الملحقة بالضريح
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 ٣٧٩

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضريح ميان ودا الجزء األيسر من اللوحة السابقة٦٥لوحة 

  
   ضريح ميان ودا كتابة أخرى أعلى باب آخر فى السور الجنوبى للمقبرة الملحقة٦٦لوحة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يان ودا ، كتابة أعلى باب فى السور الشرقى للمقبرة الملحقة بالضريح ضريح م٦٧لوحة 
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 ٣٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   ضريح شرف النساء كتابة على الرفرف المحيط بواجهات الضريح٦٨لوحة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مسجد حامد قارئ كتابة فارسية على المدخل األوسط  للمسجد٦٩لوحة 
  

  
  
  
  
  

  اب الشرقى للمسجد مسجد سونارى كتابة أعلى الب٧٠لوحة 

  
  مسجد سونارى كتابات على المحراب األوسط فى رواق الصالة٧١لوحة 

  قلعة الهور ، النص التأسيسى لمبنى مكاتيب خانه٧٢لوحة 
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 ٣٨١

  
  
  
  

  
  

   قلعة الهور تفصيل من النص السابق٧٣لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قلعة الهور تفصيل للنص التأسيسى لمكاتيب خانه٧٤لوحة 

  
  ة الهور ، النص التأسيسى لبوابة شاه برجى قلع٧٥لوحة 

  
 
  
  
  
  
  

   بوابة حديقة جو برجى ، آية الكرسى منفذة أعلى المدخل٧٦لوحة 

  
  

   حديقة جو برجى كتابات فارسية أعلى فتحة المدخل٧٧لوحة 
  
  
  
  
  
  

  
   بوابة حديقة غالبى باغ كتابة أعلى كتلة المدخل٧٨لوحة 
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 ٣٨٢

  .شعر الفارسى أعلى فتحة المدخل  غالبى باغ ، أبيات من ال٧٩لوحة 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
   غالبى باغ ، كتابات فارسية على جدران البوابة من الخارج٨٠لوحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   غالبى باغ ، نص فارسى آخر على جدران البوابة من الخارج٨١لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   صورة شخصية للخطاط عبد اهللا مشكين قلم خطاط مسجد خراسيان٨٢لوحة 

  .Begley W.E , Op.cit , p7عن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

