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 م18هـ/12القرن  فيمملكة "أحمد نگر" اآلثار الباقية ب
 "في ضوء نص للقاضي "عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نگري

 

د.أحمد الشوكي
 

 

, وتقع  1تمثل مملكة "أحمد نگر" جزءاً مما كان يعرف بالممالك الدكنية الهندية
لة جبععال فععا الجععزء اليععمالا مععن كنععبة الععدكن, نلععس الجنععو  مععن  ل عع"أحمععد نگععر" 

ونلس اليمال من الممالعك اس عيمية "بيجعابور" و"نلكنعد " , وكعس اين مدينعة الوندكايا, 
Maharastraرئي ية ومحافظة فا واليعة "ماكارايعترا" 

(, وقعد أس  ع  1)انظعر يعكل 2
مدينة "أحمد نگر" علس يد "أحمد نظام يا  بحري" لتكون عاصمة لمملكته فا حدود عام 

, ومنعذ 3م1490كعـ/895عقع  ا عتقيله ععن البهمنيعين فعا ععام م, وذلك 1495كـ/900
ذلك الوق  أصبح  أ رة "نظام يا " كس الم يطرة علس مقاليد األمور فا مملكة "أحمد 
نگععر" حتععس اتجععه اسمبراطععور المبععولا "أكبععر" باتوحاتععه نحععو الجنععو , وا ععتطا  ابنععه 

, 4م1599كـ/1008عام  األمير "دانيال"بعد معارك طويلة وحصار مرير أن ينمها فا
ومنععذ ذلععك التععاري  أصععبس حكععام أ ععرة "نظععام يععا " تععابعين لةمبراطوريععة المبوليععة, وال 
 يملكون من ال لطة  وى اال م فقط, وظل األمر كذلك حتس مقتل آخر حكام كذ  األ رة 

                                                           
  جامعة عين يمس. -كلية ايدا –مدرس ايثار اس يمية 

 
وي بهمنا" نقامعة أول دولعة ن عيمية م عتقلة فعا العدكن فعا الاتعرة گيسن   نلس "عيء الدين ح ن كان 1

, ثعم نقلع   Gulbarga األمعر "نلبرنعة"  م, كان  عاصمتها فعا بعاد 1525 – 1347كـ/ 932 – 748
م نلس "بيدار", وقد انهار  أ رة "بهمنا" بعد ذلك وانق عم  أميكهعا 1424كـ/ 828العاصمة فا عام 

فا الدكن نلس خمس ممالك م تقلة, يحكمها خمس أ عر متحاربعة, كعا أ عرة "عمعاد يعا " فعا "بعرار", 
فا "بيجابور", وأ رة "نظام يا " فا "أحمد نگر", يا "  لوأ رة "بريد يا " فا "بيدار", وأ رة "عاد

وأخيراً أ رة "قط  يا " فا "نلكند ", وقد خانع  تلعك الممالعك حروبعاً طاحنعة فيمعا بينهعا تعارة وفيمعا 
را" الهندو ععية تععارة أخععرى, كمععا دخلعع  فععا صععرا  دامي معع  اسمبراطوريععة گبينهععا وبععين مملكععة "فيععاين

لمطاف بوقو  جمي  أرانا تلك الممالك بيعد اسمبراطوريعة المبوليعة المبولية فا اليمال, حتس انتهس ا
أحمعد محمعود ال عاداتا , تعاري  الم علمين م. لمزيد من التااصعيل انظر 1678كـ/ 1098م  حلول عام 

 .229-218ص , ص1, جـ1980فا يبه القارة الهندية , القاكرة, 
Yasdni, (G), Bidar its History and Monuments, London, 1941, pp.1-45. Richards, (J.F), The 

Hyderabad Karntik 1687 – 1707, Modern Asian Studies, vol. 9, No. 2, 1975, p. 241; Michell, 

(G), and Others, Islamic Heritage of the Deccan, Bombay, 1986, pp.27-50. 
2
  Shyam,(R), The Kingdom of Ahmadnagar, India, 1966, p.1.   

الم لمون فا الهند من الاتس العربا نلا اال تعمار البريطعانا,  ,الهروي, طبقا  أكبري اأحمد بخي 3
 .49, ص3,ج 2005ترجمة أحمد عبد القادر الياذلا, مكتبة األ رة, القاكرة, 

 .634, ص1972دار المعارفاس يمية ومعجم األ ر الحاكمة, أحمد ال عيد  ليمان, تاري  الدول 4
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 (1شكل)           

 خريطة موضح عليها موقع مملكة أحمد نگر 
 عمل الباحث            

, و منذ ذلك التاري  ا تقر  مملكة "أحمعد 5م1636كـ/1046مرتنس الثالث" فا عام "
 نگر" كجزء كام من اسمبراطورية المبولية.

ويجدر اسيارة نلس أن مملكة "أحمد نگر" تعد واحدة من الممالك الدكنية التا لم  
 واء من العر  تلق حتس اين اكتماماً وانحاً من الباحثين فا مجال العمارة اس يمية 

, وربما مرد ذلك يعود من جهة لكثرة الحرو  التا يهدتها تلك المملكة مما 6أو األجان 
 , ومـن جــهة أخـرى نلس نـدرة المصـادر7أثـر  لبــاً علس عمائـركا بالطمس والتدمـير

التاريخيععة التععا تصععف لنععا كععذ  العمععائر, ومععن كنععا تبععرز أكميععة كععذا الععنص الععذي نحععن  
 بصدد . 

                                                           
محمععد  عععيد الطريحععا, المملكععة النظاميععة وأ ععرار اس ععماعيلية الم ععتترة فععا الهنععد, دائععرة المعععارف  5

 .33, ص 2006الهندية, كولندا, 
6
لم يارد حتس اين أي من الدرا ا  المتخصصة حول عمارة "أحمد نگر" منذ ما يزيعد ععن العيعرين   

, والتععا جععاء  علععس يععكل Zebrowski و  Michell عامععاً, وذلععك بعععد الدرا ععة التععا أعععدكا كععل مععن 
مقتطاا  فا ثنايا مصناهما الذي اختص بدرا ة عمارة وفنون  يطين الدكن بصاة عامة والعذي حمعل 

 The New Cambridge History of India, 1:7, Architecture and Art of the Deccan  عنعععععوان 
Sultanates, Cambridge                                                                               University Press, 1999. 

وعلس الرغم من أكمية كذا الكتا  الذي يعد عمدة فا بابه, فإن عمائر "أحمد نگر" ال تزال تاتقر للعديد 
 من الدرا ا   األثرية المتخصصة.

أحمعد نگعر" بقولهمعا "...يمكعن مدى صععوبة درا عة عمعائر " Zebrowski و  Michell وصف كل من  7
تا ير قلة ايثار الباقية فا "أحمد نگر" والتا يمكن ن بتها نلس القرن ال اب  عيعر المعييدي فعا نعوء 
توقععف أعمععال البنععاء والتيععييد, كنتيجععة ليعتععداءا  المتكععررة علععس المدينععة مععن قبععل المبععول, ولتحععول 

          لمزيد من التااصيل انظر فيما بعد أورانك آباد..."  عاصمة أ رة نظام يا  نلس "خركا" التا أطلق عليها
Michell,(G) and Zebrowski, (M),The New Cambridge History of India, , p.84.   
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عبد النبا بن عبد الر ول بن أبا محمد بن عبد "القانا ومؤلف كذا النص كو 
وقعرأ  "أحمد نگعرـ"أحد العلماء الميهورين, ولد ونيع  بع "الوارث العثمانا األحمد نگري

العذي  كتابعه, أكمهعا 8, وتولس قناء "أحمد نگعر" زمنعاً, ولعه مؤلاعا  عديعدةالمختصرا 
جام  العلوم فا اصطيحا  "ة والذي حمل عنوان ورد فا ثنايا  النص مونو  الدرا 

بانعون وقد اختص كذا المصعنف " أو "د تور العلماء", وكو معر  من الاار ية, الانون
ام أن القانا "عبعد النبعا" قعد تعوفس فعا عع البعضينية, وقد ذكر ومصطلحا  العلوم الد

فعا خاتمعة , وذلك علس الرغم من أن القانعا نا عه قعد أورد 9م1718-1717كـ/1130
األمر العذي ينعاقض العرأي  10م1760-1759كـ/ 1173كتابه كذا أنه انتهس منه فا عام 

, لعذا فقعد 11ال ابق, كذا فا الوق  الذي ذكر فيه "الطالبا" أنه لم يعثر علس تعاري  وفاتعه
 م.18كـ/12اتاق علس أنه من رجال القرن

يا مصنف يختص أما عن  ب  ورود كذا النص التاريخا واألثري الهام فا ثنا 
وَرة َكعَا  ..."أحمعد نگعر" أو " بالعلوم الدينية؛ فيبرر  القانا نا ه بقولعه نن اْلَبلعدة اْلَمعْذكس

مر َفا رخعاء َوي عر  ة اْلعس دَّ َموَن  والَدة الَعْبد اْلَاَقير, َوَبَما أننا َفا َقَنائَها وعي  َفيَها مس
أ رد َبْعًنا أَو ناحا  من تاريخها الَّعَذي  وترعرع  َفيَها َفَكاَن من َحّقَها َعلّا أَن  وني 

, وممعا  عبق يتنعس 12..."أَو وصل لا معن خعيل الَرَواَيعا  المتعواترة المحققعة ا تنبطته

                                                           
من مصعنااته جعام  البمعوض ومنبع  الايعوض يعر  ب عيط علعس كافيعة ابعن  أيار الطالبا نلس أن "... 8

وحايعية ب عيطة علععس  ,العلعوم والانعون فعا أربععة مجلعدا  اصعطيحا فعا  ود عتور العلمعاء ,الحاجع 
 ,وحايععية د ععتور المبتععدى فععا الصععرف ,علععس ميععر زاكععد مععي جععيل وحايععية ,يععر  التهععذي  لليععزدي

وحايعية  ,وحايية علس المطول ,وحايية علس أصول الح اما, وحايية علس خيصة الح ا  للعاملا
وحايعية علعس الريعيدية  ,يية الخيعالا علعس يعر  العقائعدعلس حا وحايية ,علس ير  العقائد للتاتازانا

ولععه  ععيف المبتععدين فععا قتععل  ,األنمععوذج الم ععمس بالتحقيقععا  يععر  اليععرياية فععا آدا  البحععث, ولععه
اسععيم بمعن فعا تعاري  الهنعد معن األععيم الم عمس الطعالبا, لمزيعد معن التااصعيل انظر ..."رورينبعالم
 .759, ص6, جم1999 ,بيرو , لبنان -دار ابن حزم,واظرزكة الخواطر وبهجة الم ام  والننبـ
جمع  ودرا عة, ر عالة  األلااظ والمصطلحا  المتعلقة بتوحيد الربوبيعة ,آمال بن  عبد العزيز العمرو 9

 .57, ص 2006, جامعة اسمام محمد بن  عود اس يميةدكتورا  
10
َععة َراَبع  عيعر معن اْلمحعرم ختمع  َبح عن توفيقعه َكعَذا اْلكذكر القانا "عبد النبا" "...  مس تعا  َيعْوم اْلجس

أحمعد "اْلَحَرام المنتظم َفا  لك يهور ألف َوَماَئة َوَثَيث َو بعين من اْلَهْجعَرة المقد عة َفعا اْلَبلعدة الّطيَبعة 
 .." انظر  عبد النبا بن عبدالعامرة عمركما هللا َتَعالَس نَلَس َيْوم التناد. "آباد "أورنگمن منافا   "نگر

, دار الكتع  ح ن كانا فحصأو د تور العلماء, تعري   جام  العلوم فا اصطيحا  الانون الر ول,
. ذكععر الطععالبا أنععه أتععم تعع ليف كتابععه د ععتور العلمععاء فععا عععام 136, ص4, ج2000العلميععة بيععرو , 

م, والصععحيس مععا أثبتععه القانععا عبععد النبععا فععا مصععناه. لمزيععد مععن التااصععيل انظععر  1769كععـ/ 1183
 .759, ص6جاسعيم بمن فا تاري  الهند من األعيم ,  لطالباا

 .759, ص6جاسعيم بمن فا تاري  الهند من األعيم ,  الطالبا 11
, ذكعر المؤلعف كنعا طبيععة المصعادر التعا 10ص 4النبعا بعن عبعد الر عول, د عتور العلمعاء, جعبد  12

اليخصععية التععا ا ععتنبطها مععن خععيل  ا ععتقا منهععا معلوماتععه, والتععا انق ععم  مععن جهععة نلععس معلوماتععه



 13دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 632 - 

أكميععة كععذا الععنص الععذي كتبععه قععاض عععام فععا مملكععة "أحمععد نگععر" وعاصععر الكثيععر مععن 
اثا تاريخيعة أحداثها, ويق  كذا النص فا حوالا عيرين صاحة, تناول فيهعا المؤلعف أحعد

كامة ومتعددة تتعلق بمملكة "أحمد نگر", كما تعرض كذلك بالوصف للعديد من منيعتتها 
وتعد كذ  الدرا ة كس األولس له من المعمارية, وكو ما   تناوله كنا بالدرا ة والتحليل, 

الناحية األثرية والتاريخية. وقد حاول  تق يم النص نلس مونوعا  رئي ية فا محاولعة 
الدرا ة أكثر ونوحاً, وذلك علس الرغم من ععدم ورودكعا بهعذا التق عيم فعا ثنايعا لتكون 

النص, حيث بدْأ  بوصف مملكة "أحمد نگر" وتحصيناتها, يليه وصف العمائر الدينيعة, 
ثم وصف العمائر الجنائزية, يتبعه وصف عمارة الحماما , وفا النهاية ختم  بوصعف 

 الحدائق وعمارتها.
  نگر" وتحصيناتها أوالً: وصف "أحمد

حععدد لنععا القانععا عبععد النبععا فععا صععدر نصععه مونعع  "أحمععد نگععر" بقولععه ننهععا 
, كمععا يحععدد 14..."عععامرة اْلبسنيععان  13"ورنععك"أمععن منععافا   "الععدكن"َبْلععَدة طيَبععة َفععا "...

َقابعل معن "... الموق  الذي ييد  فيه ب نعه يقع  فعا نَلَعس اْلَجاَنع  البربعا " حديقعة نظعام"اْلمس
َعلَْيَه يعتبي  َ عَحا   16لبحرياْحمد نظام يا  وذلك علس يد "...أ 15"..."ر الَ يننه"علس 

ْحَمة والباران , وقد ييد "أحمد نظام يا " كذ  المدينة ب ب  حاجته اليديدة نلس 17 ..."الرَّ
المونع  العذي  -عاصمة تكون بمثابعة مونع  نمعداد لعه ولقواتعه فعا الو عط بعين "جنيعر"

                                                                                                                                                         

ميععاكداته أو مععا  ععمعه مععن معاصععريه, ومععن جهععة أخععرى المعلومععا  التععا ا ععتقاكا مبايععرة مععن خععيل 
 الروايا  المتواترة المحققة.  

كععا مدينععة "أورنععگ آبععاد" يععيدكا الملععك عنبععر الحبيععا أحععد أقععوى وزراء أ ععرة نظععام يععا  فععا عععام 13
, وقععد حلعع  محععل مدينععة أ"حمععد نگععر" Khirkiيععة بمدينععة "خركععا" م, و ععمي  فععا البدا1610كععـ/1019

عليهعا ا عم أطلعق  وقعد, "حيعدر آبعاد"بهذا اال عم فعا  سا حالياً عاصمة سقليم م مكعاصمة للمملكة, وك
ابعن اسمبراطعور المبعولا "يعا  جهعان"  "زي گناورلعـ"أ ن عبةم 1653كعـ/1064فا عام" أباد "أورنگ

, اأنظر  محمد  ععيد الطريحعبل والد  نبان تلك الاترة. لمزيد من التااصيل من ق حاكماً للدكنالذي كان 
الهنعد,  -حيعدر آبعاد؛ عبعد هللا محمعد يعريف, المملكعة االصعاية اس عيمية فعا 75المملكة النظاميعة, ص 
   .42, ص1996, 27-26مجلة المو م, العددان 

س فعا مونع  أخعر معن , كما 10ص 4عبد النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, ج 14 حدد أبعادكا فلكيعا
ْأس ودائععرة  كتابعه حيععث ذكععر أن  "... َهععار َفيَمععا َبعين  ععم  الععرَّ ععرض اْلَبلَععد  َقععوس مععن َداَئعَرة نصععف النَّ

اْلمعدل أَو َفيَما َبين أحد قطبا اْلَعالم واألفق َوطعول أحمعد نگعر )قعّط( َدَرَجعة )َمعه( دقيقعة َوعرنعه )يعس( 
.." لمزيععد مععن م  قبلتععه )َيععا( َدَرَجععة )ى( دقيقععة مععن اْلمبععر  نَلَععس َجانعع  اليععَمال.َدَرَجععة )م( دقيقععة و عع

 . 228, ص2التااصيل انظر  عبد النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, ج
 .13, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  15
َو من أَْواَلد بركمنان بكو "...  16 الَعد  وَ يجانكر واْ مه اأْلَْصلَّا تيمابه  َوا عم اْبن ملك َناَئ  بحري, َوكس

 بحعري= =, وقد حرفع  نلعس10ص 4..." انظر  عبد النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جبهريون
؛ 48, ص3وأصبح  لقباً أل رته. لمزيد من التااصيل انظر  أحمد بخيا الهعروي, طبقعا  أكبعري, ج

 .7محمد  عيد الطريحا, المملكة النظامية, ص
 .11-10ص 4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  17
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أكبعر معدن "العدكن" نبعان تلعك الاتعرة, خاصعة مع   18ن "دولع  آبعاد"وبي -تتركز فيه قواته
وصول العديد من القوا  المعادية له لتتمركز فا تلك الموانع , وقعد أكعد القانعا علعس 

 "بيجابور"أرقه وجود أَْفَواج ال يطين َفا كذا ال ب  بقوله أن "أحمد نظام يا " قد "... 
ولصععععوبة َكعععَذ  المهمعععة  ,لمعععواجهتهم "رجنيععع"َفخعععرج معععن  "بيعععدر"و  19"حيعععدر آبعععاد"و 

و ماكا  "جنير"و  "دول  آباد"ومقتنيا  اأْلسمسور عمد نَلَس َبَناء َمَديَنة َفا اْلو ط َما َبين 
, وأطلق عليها ا م 20م"1495كـ/900َوَذلََك َفا يهور  نة  "العاصمة"و" َدار ال لطنة"

م اأْلَْصعلَّا لنصعير اْلملعك ووزيعر الممالعك َوااَلْ ع ,الََّذي يتوافق َمعَ  اْ عمه "أحمد نگر"..."
 .21..."َعْ َكر ظار بيكرالْ  وقانا

المدينة فيذكر "القانا" أن "أحمد نظام يا " أصدر أوامعر  أما عن كياية تيييد 
َوأَْصَحا  الخدما  َبَبَناء العمائر اْلَكَبيَرة والنخمة, فبنوكا علس نلس األمراء والقادة "... 

ة  ,بالعديد من اْلَمَ اَجد والحماما  وأرفقوكا ,والببدادي النمط اْلمْصَريّ  وجعروا نَلَْيَهعا ععدَّ
ة حدائق جميلَة ورائعة تخل  األنظار والقلعو  َمًععا ,أنهر أحمعد "َف َْصعَبح   ,وزرعوا عدَّ
. 22..."ديوكواكا ألطعف وأرق معن َ عاَئر اْلعبَ  ",كيمير"خنراء أَكثر َوأفنل من  "نگر

حيعث يعكعس  "فبنوكعا علعس العنمط اْلمْصعَرّي والببعدادي ل ابق قوله "والجديد فا النص ا
كععذا الععنص مععدى التنععو  الععذي كانعع  عليععه العمععائر المبكععرة لععـ"أحمد نگععر", كمععا يظهععر 
أيناص مدى نقبال البنائين والرعاة فا "أحمد نگر" نبان تلك الاترة علس أنماط العمعائر 

                                                           
تقعع  كععذ  المدينععة علععس بعععد حععوالا  ععتة كيلععومترا  ونصععف مععن مدينععة "أورنععگ آبععاد", كععان ا ععمها   18

قديما"دفكر" أو "ديوكا", ونظراً لموقعهعا اال عتراتيجا فعا و عط الهنعد فقعد قعد قعام ال علطان محمعد بعن 
ينعة دكلعا يعمال الهنعد, نلعس مدينعة دولع  آبعاد, وبلبع  ثروتهعا يعهرة كبيعرة تبلق بنقعل عاصعمته معن مد

لدرجة أن الناس أطلقوا عليها ا م "معدن الذك ". لمزيعد معن التااصعيل انظعر  محمعد  ععيد الطريحعا, 
 .70-68المملكة النظامية, ص ص 

د يعيد  فعا تلعك الاتعرة ذكر المؤلف فس نصه حيدر آباد خط , والحقيقة أن مدينة حيدر آباد لم تكن ق 19
بعد, حيث ييدكا "محمد قلعا قطع  يعا " خعامس حكعام القطع  يعاكيين, والعذي حكعم مملكعة نلكنعد  فعا 

م نقل نليها 1590كـ/999م, وعق  تيييد  لمدينة حيدر آباد عام 1611-1581كـ/ 1020 -989الاترة 
معدنية كندية من حيدر آباد  عاصمة القط  ياكيين. لمزيد من التااصيل انظر  ربي  حامد خلياة, تحف

, 1998الععدكن )طععراز البيععدرى(, بحععث م ععتخرج مععن نععدوة آثععار يععرق العععالم اس ععيما, القععاكرة, 
 .20, ص2005؛ محمد  عيد الطريحا, ملوك حيدر آباد, كولندا, 364ص

Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.51; Faruqui, (D.F), 

At Empire's End: The Nizam, Hyderabad and Eighteenth-Century India, Modern Asian 

Studies, Vol. 43, No. 1, Expanding Frontiers in South Asian and World History: Essays in 

Honour of John F. Richards ,Jan., 2009, pp. 5-43. 
 .13,ص4تور العلماء, جالنبا بن عبد الر ول, د عبد  20
, أراد "أحمععد نظععام يععا " أن يطلععق علععس 13, ص4النبععا بععن عبععد الر ععول, د ععتور العلمععاء, جعبععد  21

عْلَطان أَْحمعد"بعد أَن علم أَن َعاَصَمة ملك كجرا  "...عدل عن ذلك َولكنه عاصمته ا م "أحمد آباد"   " س
 .10,ص4عبد الر ول, د تور العلماء, ج النبا بنعبد ..." علس َكَذا ااَلْ م ةيا  كجرا  َكاَئن

 .13, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  22
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د وجود العديد من العيقا  بين البقعتعين التا ظهر  فا منطقة اليرق األو ط, بما يؤك
 .23نبان تلك الاترة

 24ويبدو أن كذ  المدينة قد ازدكعر  بصعورة كبيعرة فعا عهعد بركعان نظعام يعا  
وأصبح  من المراكز الحنارية الهامة فا الهند, ويتنس ذلك مما ذكر  القانا أن فا 

يعععَراء أَْصععَحا  اْلاسنسععون والحععرف اْجتمعع  َفيَهععا اْلعلَمععاء وال ععادا  واألكععابر َوالعهعد  "... 
 .25..."والاقراء

" فقد ذكر القانا أن قلععة "أحمعد نگعر" تحصين مملكة "أحمد نگر وفيما يخص
لسو عه علعس  "برَكعان نظعام يعا ييد  فا عهعد بركعان نظعام يعا , حيعث قعام "... " بععد جس

بسععوف َفععا نَلَععس َبَنععاء قلعععة مععن اْلحجععر اْلَمطْ  م1503-1502كععـ/908عععرم ال ععلطة  ععنة 
, وعند تحليل كذا العنص يتنعس لنعا ععدم منطقيتعه؛ فعالمعروف 26..."أََراَنا حديقة نظام

أن "أحمد نظام يا " كان ال يزال حاكمعاً علعس مملكعة "أحمعد نگعر" فعا التعاري  المعذكور 
بالنص, كمعا أنعه لعم يصعلنا أيعة معلومعا  أو نيعارا  تاريخيعة حتعس اين تيعير نلعس قيعام 

كععل كععذا يععرجس أن اليععخص ا  ب يععة تحصععينا  لمدينععة "أحمععد نگععر", و"بركععان نظععام" يعع
المقصود فا كذا النص والذي أمر ببناء قلعة "أحمد نگر" كو "أحمد نظام يعا " مؤ عس 
مدينعة "أحمععد نگعر", وكععذا يتاعق مععن جهعة أخععرى مع  مععا وصعلنا مععن معلومعا  تؤكععد أن 

عبعارة ععن أ عوار معن اللعبن "أحمد نظام يا " قام بتيييد حصن لعاصعمته الجديعدة, كعان 
وتتنس أكمية نص القانعا فعا أنعه ذكعر لنعا ألول  ,27ببرض حماية قصر  ومقر حكمه

مرة التخطيط األصلا لهذ  القلعة وكيايعة اسيعراف علعس االنتهعاء معن بنائهعا؛ حيعث ورد 
لمرمعوقين, َوأْعطس كل برج وتوابعه نَلَعس أحعد اأْلسَمعَراء ا ,بنس َفيَها أَْرَبَعة أبراج...أنه قد"

ور َوقعع  قصععير أَصععَبح  قلعععة  ععرس مععن القععي  النععادرة َوبععي َنَظيععر  "أحمععد نگععر"َوَمععَ  مس
وييرازة ملك الدكن, َفَكاَن  َفا بنائها وصقل أحجاركا وتدويركا وأ لو  أَْحَكامَها فريدة 

 . 28.."َبين قي  األَْرض.
 Zebrowski و Michellوفا نوء النص ال ابق يتنس خط  ما ذك  نليه كل معن  

عندما ذكرا أن "أحمد نظام يعا " يعيد  عوراً فقعط وكعان مونععه فعا ناعس موقع  ال عور 

                                                           
23
تميز  الهند بعيقا  وجذور تاريخية متيعبة م  المنطقة العربية. لمزيد من التااصيل انظر  محمعد   

  .23-7, ص ص1970ن ماعيل الندوي, تاري  الصي  بين الهند والبيد العربية, القاكرة, 
كو ثانا حكام أ رة "نظام يا ", يبل منص  والية العهد وكو فا عمعر  عب   عنوا , وعقع  وفعاة  24

م. 1553كعـ/961م تعولس الملعك معن بععد , تعوفا فعا ععام 1508كعـ/914أبيه "أحمد نظام يا " فا عام
الكتع  العلميعة, العيدرو ا,تاري  النور ال افر عن أخبار القرن العايعر, دار لمزيد من التااصيل انظر 

 .49, ص3؛ أحمد بخيا الهروي, طبقا  أكبري, ج327م, ص1985 بيرو ,
 .15, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  25
 .17, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  26

27
 Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.38. 

 
 .17, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 28
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, والصحيس أن "أحمد نظام يا " ييد القلعة القديمة لـ"أحمد نگر" 29اليرقا للقلعة الحالية
بععالطو  اللععبن, والتععا تميععز  بتخطيطهععا الم ععتدير المحكععم, الععذي دعععم ب ربعععة أبععراج 

)انظعر ثبع  حكعام أ عرة نظعام  30اسيارة كنا نلس أن "ح عين نظعام يعا "رئي ية, ويجدر 
م بإععادة بنعاء كعذ  القلععة م عتخدماً كعذ  1563كعـ/971يا  بنهاية البحث( قد قام فا  نة

المرة األحجعار بعدالً معن الطعو  اللعبن, وكعذ  القلععة كعس الباقيعة حتعس اين, وكعس تتميعز 
 20م, وارتاععا  أ ععواركا حععوالا 1800ا  بيععكلها الععدائري نذ يبلععق طععول قطركععا حععوال

, وكذا يؤكد أن القلعة الحالية لمدينة "أحمد نگعر" 31برجاً م تديراً  22متراً, وقد دعمها بـ
 قد ايتق تخطيطها الم تدير من القلعة القديمة التا ييدكا "أحمد نظام يا ". 

ليععهيرة ا 32أن "أحمععد نظععام يععا " قععد قععام أينععاً بتععرميم قلعععة "دولعع  آبععاد" ويبععدو
حيث يذكر النص أنعه  بالدكن وييد ما تهدم منها, وذلك بعد أن فتحها ونمها نلس مملكته

 َكعَذ  "أَْحمد نظعام يعا  بحعري"نم  "دول  آباد"َصاح  قلعة  "ملك أيرف"بعد َوَفاة "...َ
ععاَس ثععمَّ قاععل نَلَععس َمَديَنععة   "نگععر أحمععد"القلعععة نَلَععس  ععلطته َفبنععس َمععا تهععدم َمْنَهععا وترفععق َبالنَّ

 .33..."منصورا مظارا
 

                                                           
29

 Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.38. 
 -961كععو ثالععث حكععام نظععام يععا  خلععف أبيععه بركععان نظععام يععا  وحكععم فععا الاتععرة وحكععم فععا الاتععرة  30

حياته حتس اين , ويعد أيعهر األعمعال يعهرة والتعا م, وال نعرف الكثير عن 1565 – 1553كـ/972
قطع  يعا  وععادل يعا  وملعك  –ر بالتععاون مع  ملعوك العدكن گتن   نليه كو انتصار  علس نمارة فيايعان

أحمعد بخيعا الهعروي,  م, لمزيعد معن التااصعيل انظعر 1565كعـ/973فعا موقععة تعاليكو  ععام  –بريد 
د ال ععاداتا, تععاري  الم ععلمين فععا يععبه القععارة أحمععد محمععو؛ 50 – 49ص , ص3, ج طبقععا  أكبععري

 .224ص الهندية,
Shyam,(R), The Kingdoom of Ahmadnagar, pp. 104-150. 

31
أمتار, له ج ر واحد فا الجهة  10م خندق مائا بعرض1596كـ/1005أنيف لهذ  القلعة فا عام  

 انظر  البربية من القلعة, يؤدي نلس بوابتين معقودتين.لمزيد من التااصيل 
Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.38. 

و تعد القلعة اين موقعاً تابعاً للجيم الهندي, وتقوم والية "أحمد نگر" فا الوق  الراكن بتنايذ ميعرو   
    http://nagarcity.com/ahmdenagarfort.aspx انظر . لترميم القلعة وفتحها للزيارة

بععد أن قعام , م1187كعـ/ 583كان أول معن يعيد كعذ  القلععة كعو الملعك الهنعدوكا "بهلعيم األول"  عنة 32
بإزالة التيل التا كان  موجودة فا موقعها, لمزيد من التااصيل انظر  محمد  عيد الطريحعا, المملكعة 

 .33-32حيدر آباد, فا ؛ عبد هللا محمد يريف, المملكة االصاية اس يمية 69-68النظامية, ص ص 
 .13, ص4جالنبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, عبد  33
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 (2لوحة)                (                                  1لوحة)

 ال ور الخارجا لقلعة أحمد نگر         الممر المكيوف ال ماوي                     
 قدمه الخندقيت           وأحد أبراج قلعة أحمد نگر                                           

 http://nagarcity.com/ahmdenagarfort.aspxعن 

 
 ثانياً: وصف العمائر الدينية

 جل لنا النص حادثة تاريخية كامة كانع  بمثابعة نقطعة تحعول كبيعرة فعا تعاري  
مملكة "أحمد نگر", أال وكس اعتناق "بركان نظام يا " للمذك  اليعيعا عقع  ا عتقدامه 

حععول المععذك  الر ععما للمملكععة مععن المععذك  ال ععنا نلععس , وقععد تبعع  ذلععك ت34ليععا  طععاكر
المذك  الييعا, مما أدى نلس  حركة عمرانية نييطة لتيييد عدد من المنيت  المعمارية 
ألصحا  المذك  الجديد, يؤكد ذلك ما ذكعر  القانعا "عبعد النبعا" معن أن بركعان نظعام 

وقد حدد العنص  35..."َكَثيَرة اً وبركة وغرف َعَظيماً  وم جداً   وراً  يا  قد ييد للييعة "...
َقابلَعة لقلععة  َفعا اْلَجَهعة مون  كعذ  المنيع ة ووظياتهعا حيعث ورد أنهعا تقع  "... أحمعد "اْلمس

ة االثنا عير , وقد  ما كذا المكان با ممدر ة لَهسموأصبح   "نگر   .36..."َخان اأْلََئمَّ
نلس "بركان نظعام  وقد  مي  كذ  المدر ة أيناً با م "المدر ة البركانية" ن بة

-1522كـ/929يا ", وجل ما نعرفه عنها اين أن "بركان نظام يا " قد ييدكا فا عام 

                                                           
م, رحل من نيران نلس الهنعد وا عتقر 1549كـ/956كو يا  طاكر بن رنس الهمدانا توفا فا عام  34

بععه المقععام فععا "أحمععد نگععر" فععا عهععد بركععان نظععام يععا , وا ععتطا  أن يقنعععه باعتنععاق المععذك  اليععيعا 
م, فتحولع  المملكعة نلعس المعذك  اليعيعا, وقعام بركعان بعإخراج أ عماء 1537كـ/944عام اسماما فا 

الخلااء الثيثة من الخطبة, ووظف اليعنين عليهم. لمزيد من التااصيل انظر ال يد عبد الحا الح ينا, 
, 1972الهند فا العهعد اس عيما, مطبععة مجلعس دائعرة المععارف العثمانيعة, حيعدر آبعاد العدكن, الهنعد, 

 .42؛ محمد  عيد الطريحا, المملكة النظامية, ص448ص
ا عند المناصع   ذكر القانا "عبد النبعا" أنعه عقع  اعتنعاق بركعان نظعام يعا  للمعذك  اليعيعا "... 35

..." لمزيععد مععن والوظعائف الََّتععا قرركععا أَْحمععد نظععام يعا  بحععري ألكععل الّ ععنة نَلَععس أَتَبعا  اْلَمععْذَك  اليععيعا
 .19-18, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  التااصيل انظر 

 .19, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  36
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م "باألحجار والجص... ورت  لمن يقرأ فيها, ووقف علس ذلعك نعياعاً وأرباععاً, 1523
, وقعععد  عععجل لنعععا نعععص 37وكانععع  الوظعععائف واألرزاق فيهعععا مخصوصعععة باليعععيعة..."

مرة أ ماء كذ  النيا  التعا وقاع  علعس كعذ  المنيع ة, وذلعك القانا"عبد النبا"  ألول 
و  " ععيور"و  "جيععور"قصععبا   حينمععا ذكععر أن بركععان نظععام يععا  قععد أوقععف ريعع  "...

ادة والطلبة والانيء معن الَيعيَعة,  "را يابور" جععل وَوَبعض اْلقرى اأْلسْخَرى لناقا  ال َّ
 .38.."لمرتين. لَهسم َطَعاما يوز  َعلَْيَهم يوميا

ويؤكعد العنص مونععو  الدرا عة أن حركععة العمعران ا عتمر  فععا االزدكعار فععا 
ا س  عهد "ح ين نظام يا " حيث ذكر القانا "عبد النبا" أنه "... بنس َمْ َجدا َعَظيما َ عمَّ

َداخعل قلععة "... , وقد حعدد لنعا العنص مونع  كعذا الم عجد ب نعه يقع  39.."اْلَمْ َجد اْلَجاَم 
. وي تخلص من 40..."اْلَمْوقسوَفة لَ اَئر اْلعلَماء "يا  َطاَكر"مدر ة  َفا َمَكان "أحمد نگر"

كذا النص أنه قد ييد م جدا جامععا داخعل القلععة علعس يعد "ح عين نظعام يعا ". كمعا ناهعم 
أيناً أن كذا الم جد قد ييد فا موق  مدر ة ن ب  ليا  طاكر, وقد ذكر "الح ينا" أن 

لطاكريععة", كمععا أيععار نلععس أنهععا كانعع  مخصصععة كععذ  المدر ععة عرفعع  با ععم المدر ععة "ا
 .41لتدريس المذك  الييعا

ويمكننا أن ن تيف من النص أيناً أن تيييد العمائر الدينية لم يقتصر فقط علس 
خيله ألول مرة عن مجموعة األمير اليعيعا ملوك أ رة "نظام يا ", يؤكد ذلك ما ورد 

ح عن  و علوك, يعا  َذا  عليقة يععريةَفعا عهعد برَكعان نظعام "نعم  خان" الذي كعان "...
أظهعر معن  "أحمعد نگعر"ومكانعة نعمع  َخعان َفعا َمَديَنعة  ,َوَصاح  َحَ َنا  فريدة ,ورفي 
, وقد ييد "نعم  خعان" مجموععة معماريعة 42... "لقد َكاَن يعرف بحاتم َزَمانه ...اليَّْمس

ووقف  ,ن رفيعة اليَّ ْنعمارا  َوَمْ َجد وبركة َماء خلف اْلَمْ َجد ودكاكي تتكون من "...
وق وخراجها , كمعا ايعتمل  كعذ  المجموععة 43.."َوبنعس خلعف اْلَمْ عَجد َحمامعا ,دكاكين ال ُّ

علس قبر لـ"نعم  خان" وزوجتعه, وقعد حعدد العنص يعكل كعذا القبعر وموقععه حينمعا ذكعر 

                                                           
 .448ال يد عبد الحا الح ينا, الهند فا العهد اس يما, ص 37
 .19-18, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 38
 .20, ص4ء, جالنبا بن عبد الر ول, د تور العلماعبد 39
ذكر القانا فا مون  أخر من العنص أن  .20, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 40

 "أحمد نگعر", اتخذ لَهس َمَكانا َفا أَْ َال قلعة ...بعد أَن فرغ من مرا م ااَلْ َتْقَبال والمهما يا  طاكر "...َ
َفَجلَعَس للعدرس َيعْوَمْيَن َفعا اأْلسْ عبسو  يعدرس اْلعلَمعاء اْلَكَبعار للدرس الََّذي تحول َفيَما بعد نَلَس َمْ َجد َجعام  

النبععا بععن عبععد الر ععول, د ععتور عبععد  لمزيععد مععن التااصععيل انظععر ." ..ويطلعهععم علععس اْلكتعع  الدرا ععية
 .16ص, 4العلماء, ج

 .448ال يد عبد الحا الح ينا, الهند فا العهد اس يما, ص 41
42

 .18, ص4, د تور العلماء, ج النبا بن عبد الر ولعبد  
43

 .18, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد   
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وقعد آلع   ,44"...دفنا َفا َداخل  ردا  نَلَس َجانع  اْلَمْ عَجد َفعا اْلَجَهعة اليعمالية أنهما "...
أجععزاء مععن كععذ  المجموعععة نلععس الخععرا  فععا عهععد القانععا "عبععد النبععا" حيععث ذكععر أن 

تلععك الععدكاكين والعمععارا  الََّتععا َكععاَن يملكَهععا وصععل  نَلَععس الخععرا  َوقععد بيعع  ترابهععا "...
ام أَي ام علس َكَذا المنوال َفلَْن يْبقس لَهس بعد أَيَّ ذكعر أَو أَكثعر  وحجارتها, َفإَذا َكاَن تعاق  اأْلَيَّ

. وقععد أرجعع  القانععا "عبععد النبععا"  ععب  خععرا  كععذ  العمععائر نلععس أن 45"...ف ععبحان هللا
, وذلك علس الرغم من وجود نظام للوقف أقر  نعم  خان 46نعم  خان"... ال ولد له..."

 علس المني ة قبل وفاته.
ر نخلص مما  بق نلس أن "أحمد نگر" يهد  ازدكاراً وانحاً فعا تيعييد العمعائ

الدينية, خاصة العمائر التا ييدكا ملوك أ رة نظعام يعا  مثعل "بركعان نظعام يعا " العذي 
بنس فا عهد  المدر ة "البركانية" التا عرفع  أينعا با عم "خعان األئمعة االثنعا عيعرية" 
والتعععا كانععع  تقععع  فعععا الجهعععة المقابلعععة لقلععععة "أحمعععد نگعععر", كعععذا نلعععس جانععع  المدر عععة 

طاكر لتدريس المذك  الييعا وكان  تق  داخل قلعة "أحمد "الطاكرية" التا ييد  ليا  
نگر". كما قام "ح ين نظام يا " بتيييد م جد جام  داخل قلعة "أحمد نگر" فا مون  
"المدر ة الطاكرية" وذلك بعد أن قام بهدمها, نلس جان  ذلك فقد ايترك األمراء اليعيعة 

خعان" العذي يعيد مجموععة معماريعة فا تيييد بعض العمائر الدينية؛ مثل األمير "نعمع  
كان  تق  داخعل مدينعة "أحمعد نگعر" يعمل  م عجدا وحمامعا ومعدفنا نلعس جانع  ععدد معن 

 العمائر والدكاكين. 
وي تيف من النص أينعاً أن العمعائر الدينيعة التعا ورد ذكركعا خيلعه اقتصعر  
فقط علس المنيت  التا خصص  ألصعحا  المعذك  اليعيعا, وكعو أمعر طبيععا خاصعة 
بعععد أن أصععبس المععذك  اليععيعا كععو المععذك  الر ععما للمملكععة, ولكععن يجعع  األخععذ فععا 
االعتبععار أن مملكععة "أحمععد نگععر" لععم تتحععول بالكامععل نلععس المععذك  اليععيعا, يؤكععد ذلععك 

, ويمكعن أن 47االنطرابا  التا حعدث  فعا عهعد بركعان نظعام يعا  عقع  نععين تيعيعه
مؤلععف الععنص  -"القانععا عبععد النبععا"تتنععس الصععورة أكثععر نذا ونعععنا فععا االعتبععار أن 

كان ييعا المذك , وكو األمر الذي يجعلنا نتناول كذا النص بعبعض  -مونو  الدرا ة
الحذر, خاصة أنه لم يذكر العديد من المنيت  التا أقامها ال عنة فعا "أحمعد نگعر" وعلعس 

ة رأ ها الم جد الجعام  لمدينعة "أحمعد نگعر" العذي يعيد  "أحمعد نظعام يعا " مؤ عس أ عر

                                                           
 .18, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  44
 .18, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  45
  فدفنعه تحع  دكعان فعا توفس فا حياة والدلد واحد"...ا مه"المي نادري"يذكر أنه كان لنعم  خان و 46

 .18, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد يمال ال وق..."لمزيد من التااصيل انظر 
من المعروف أنه قد تزعم بعض مياي  المذك  ال نا مقاومة انتيار المذك  الييعا أمثال اليي  "بير محمد  47

اس, األمعر العذي دععا "بركعان نظعام يعا " نلعس تجريعد اليروانا األحمد نگري", الذي تجم  حوله الكثير معن النع
حملة لتاريقهم, ثم قبض علس اليي  "بير محمد" وأطلق  راحه بعد ذلك. لمزيد من التااصيل انظر  محمد  ععيد 

 . 9الطريحا, المملكة النظامية, ص
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, لعذا ربمعا 48نظام يا , والعذي كعان قائمعاً فعا عهعد "القانعا" وال يعزال قائمعاً حتعس اين
 جان  مؤلف كذا النص الصوا  خاصة عندما تحيز لمذكبه ولم يلتزم بالحياد العلما.

 

 ثالثاً: وصف العمائر الجنائزية
 تميز  العمائر الجنائزية الباقية فعا مملكعة "أحمعد نگعر" معن عصعر أ عرة نظعام 

يا  ب نها قليلة ن بياً, وتعد قبة دفن "أحمد نظام  يا " مؤ س أ رة نظام الذي تعوفا فعا 
)انظعر  م, كس أقعدم قبعة دفعن باقيعة حتعس اين فعا مملكعة "أحمعد نگعر"1508كـ/914عام

فارتععد   (, وقد وصف لنا القانا "عبد النبا" جنعازة "أحمعد نظعام" بقولعه "...3لوحة 
َماء َواأْلَْرض عَ  ادة والانيء واألمراء َبجَيل ووقار ال َّ اَكر ال َّ ْند َموته َوحمل نعيه الطَّ

نَلَس اْلقر  معن  , وحدد لنا القانا مون  دفن "أحمد نظام يا " ب نه "...49 ..."ال لطنة
َناكَ  "الَ ين"نهر  علعس قبعر  سبنع, أما عن وصعاها فقعد ذكعر أنعه قعد "...50 ..."َحْيثس دفن كس

ععة عاليععة وأحععيط ب ععور َكَبيععر وو ععي "حععريأَْحمعد نظععام يععا  ب" ْ ععم ا أطلععق َعلَْيععهَ  ]كععذا   قبَّ
ْوَنة" . ون تخلص من جملة "بنس علس قبر أحمد نظام يعا ..." أن كعذ  51"..."حديقة الرَّ

القبة ييد  عق  وفاة احمد نظام يا  أي فا عهعد ولعد  بركعان, يؤكعد ذلعك أنهعا مؤرخعة 
د نظام يا  بعام كامل, وتق  كذ  القبة اين فا , أي بعد وفاة أحم52م1509كـ/ 915بعام 

الجهة البربية لـ"أحمد نگر", والقبعر مربع  اليعكل زود ب ربععة معداخل محوريعة, ويعزين 
كل واجهة من واجهاته ثيثة عقود, الجانبيان مصمتان واألو ط يمثل مدخيً, وقعد تميعز 

 واء من الخارج م الجصية و بدخيته المصمتة والمزينة بالنقوالمبنس بثرائه الزخرفا 
 .  53أو من الداخل

وقد  جل النص ألول مرة أنه عق  وفاة "بركان نظام يا " دفعن مع  أبيعه تحع   
ْوَنعة نَلَعس َجانع  كذ  القبة حيث ذكر أنه "...  أَْحمعد نظعام "دفن َتح  اْلقبَّة َفعا حديقعة الرَّ

يييد بركان نظام يا  قبعة , وال ؤال الذي يطر  نا ه كنا كو لماذا لم 54"..."يا  بحري
دفن لنا ه كمعا يعيد لوالعد إل لةجابعة علعس كعذا ال عؤال يجع  أن ننع  فعا أذكاننعا حقيقعة 
أخرى أال وكس أنه لم يصلنا أي قبا  أخرى للعدفن ألي معن حكعام أ عرة نظعام يعا , كمعا 

رد ويبدو أن م ,أنه لم يصلنا أي نص ييير نلس قيام أحد كؤالء الحكام بتيييد مدفن لنا ه
ذلك يعود بالدرجة األولس نلس ما ذكر  القانا من أنه عق  وفاة "بركان نظعام يعا " تعم 

                                                           
48

               من التااصيل انظر يتكون كذا الجام  من بي  صية مق م نلس ثيث بيطا , و قف بالقبا  النحلة. لمزيد 
Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.80. 

 .14- 13, ص ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 49
50

 .14- 13, ص ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  
51

 .14- 13, ص ص4ر العلماء, جالنبا بن عبد الر ول, د توعبد  
52

 Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.80. 
53

 Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.80. 
54

 .20, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  
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َواَحعَدة  ]كذا  نَلَس كربيء ودفن  علس َمَ اَفة در "... 55نقل رفاته ورفا  أحمد نظام يا 
, وقد أصبس ذلك  نة لدى حكام أ رة نظام يا  حيعث 56..."بتل اْلَعبَّاس ةاْلقبَّة اْلَخاص من
نوا يانلون نقل رفاتهم نلس كربيء, وربما يكون ذلك كو ال ب  األ ا عا خلعف ععدم كا

 وجود قبة دفن واحدة بعد ذلك ألي من حكام أ رة نظام يا .  

 
 ( قبة دفن أحمد نظام شاه3لوحة)

 .81عن ميتشيل وزبراوسكي, ص

حديقة الرونة  -ويمكن أن ن تيف من النص أن مون  دفن "أحمد نظام يا "  
كان أيناً محل نقبال لدفن وجهاء مملكة "أحمد نگر", يؤكد ذلك ما أورد  القانا أنعه  -

َودفعن َداخعل م 1549كعـ/956برَكان نظام يعا   عنة "..."فا عهدعندما توفس "يا  طاكر
ْوَنة َخارج قبَّة  , وقد تم كذا 57..."نَلَس اْلَجاَن  اليمالا"نظام يا  بحري" ور حديقة الرَّ

 يتم نقل رفا  "يا  طاكر"نلس كربيء أيناً. الدفن قبل أن 
ويبدو أنه بمرور الوق  أصعبح  "حديقعة الرونعة" بمثابعة جبانعة لمدينعة "أحمعد 
نگععر" نذ يععذكر القانععا أنععه يععاكد فععا داخععل ال ععور الععذي يحععيط بقبععة "أحمععد نظععام يععا " 

أمععا ......" أمععا خععارج ال ععور فقععد وصععاها بقولععه "...قسبسععور عديععدة وعععدة قبعع  َصععَبيَرة"
عور َفَهعَا مليئعة بعالقبور لم عاحة رميعة َ عْهَمْيَن أَو أَكثعر لَجَهعة اْلجنسعو   األَْرض َخارج ال ُّ

عس يسمكععن الَقععْول أَن لَععْيَس َفيَهععا وجبععا َواَحععًدا َخالَيععا مععن قبععر...  "َحتَّ
والجديععد فععا الععنص  .58

مين أو أكثعر...", ال ابق أنه قد حدد لنا حدود امتداد الجبانة نحو الجنعو  بعـ"...رمية  عه

                                                           
55
نه تم نقل رفا  "أحمد نظام يا " نلس كربيء علس الرغم معن كونعه  عنا المعذك  البري  فا األمر أ 

 ووافته المنية وكو علس ذلك.
 . 20, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء,جعبد 56
 . 16, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 57
 .16, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 58
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وبمحاولة تحليل العبارة ال ابقة فقد اتنس أن العديد من المصادر والمعاجم اللبوية تيير 
, كما ذكر البعض 59ذرا  400نلس  300نلس أن رمية ال هم تقدر بم افة تتراو  مابين 

, وبافتراض صعحة العرأي ال عابق فعإن ذلعك يعنعا أن 60متراً  184.40أنها تقدر بحوالا 
"أحمد نگر" كان حدكا الجنوبا فا زمعن القانعا "عبعد النبعا" يمتعد لم عافة تزيعد جبانة 

 متراً, وكس المعلومة التا يمدنا بها كذا النص ألول مرة.368.80عن
ولم يقف النص عند حد ذكر قبا  الدفن الخاصة ب  رة "نظام يا ", بعل وصعف 

الذي كان يععد واحعداً معن  (,4لنا النص أيناً قبة دفن الملك "عنبر الحبيا")انظر لوحة 
تحعين أول  ,  فقعد ذكعر ععن توليعه ال علطة أنعه "... مع 61أيهر وأقوى وزراء أ عرة نظعام

َيم جنكيز َخان َوكيي لل لطنة َوب ط  لطته  ,َوتَ مس َباْلملَك عنبر ,فْرَصة أصبس عنبر غس
ْعلنا َبْدء دولة اْلملك عنبر اَعر َفا َذلَك َوقد َقاَل ال ,َوجلَس علس كْرَ ا الحكم ,مس لعم يكعن  يَّ

أما عن المون  العذي , 62."َوبعد ألف  نة َجاَء ملك عنبر ... ...للر ول غير َبَيل َذاك 
لما َماَ  اْلملك عنبر دفن َفا َرْوَنة دفن فيه الملك عنبر فيذكر  لنا القانا بقوله ننه "...

َيد َباْلقرَ  من قبَّة قدو "دول  آباد"َباْلقرَ  من 63"خلد آباد" ة الواصلين وزبدة العارفين ال َّ

                                                           
59

..." لمزيعد َرْمَيةس َ ْهمي أَْبَعَد َما َيْقَدرس َعلَْيَه َويسَقالس َكَا َقْدرس َثَيَثَماَئَة َذَرا ي نلَس أَْرَبَعَماَئعةي  تاق علس أنها"...ا 
بيعرو , د ,  -, المكتبة العلمية المصبا  المنير فا غري  الير  الكبيرمن التااصيل انظر  الايوما, 

؛ 390, ص 34العععروس مععن جععواكر القععاموس, دار الهدايععة, د. , ج؛ الزبيععدي, تععاج 452, ص2ج
 .660, ص2, ج1972مجم  اللبة العربية بالقاكرة, المعجم الو يط, دار الدعوة, 

رمية  هم نلس غايعة معدا  ...والبلعوة ت عاوي  أربعمائعة ذرا  ذكر فا معجم لبة الاقهاء أن "...البلوة  60
معجعم لبعة , حامد صادق قنيبعا ومحمد رواس قلعجا يل انظر  ..." لمزيد من التااصمترا 184.40= 

 .334, ص1988, 2بيرو ,ط -دار الناائس, الاقهاء
كو فا األصل حبيعا معن األمهعرة وت عما قبيلتعه مايعة, ووصعل نلعس  ,"عنبر ينبو  نجس خان"كو  61

ور, ولكنعه الثعانا صعاح  بيجعاب "نبعراكيم ععادل يعا "الهند عن طريق أحعد التجعار وصعار معن ع عاكر 
الثععانا بعععد أن عععي صععيته وأحبععه  "مرتنعا نظععام يععا "تركعه لقلععة راتبععه, وبعععد ذلععك ا ععتدعا  ال ععلطان 

, لمزيعد معن "مرتنعا الثعانا"كعو الم عيطر علعس بعيط  "عنبعر"الناس, وبعد فترة قصيرة صعار الملعك 
صعادر, بيعرو , أجعزاء, دار 4المحبس, خيصة األثر فا أعيعان القعرن الحعادي عيعر, التااصيل أنظر 

جمععال الععدين  أطلععق عليععه جمععال الععدين اليععيال خطعع  ملععك أميععر أنظععر   232 – 230, ص  3جععـ د. ,
كما يهد  "أحمد نگر" فا عهد   .144ص.1968اس كندرية, الييال, دولة أباطرة المبول فا الهند, 

داً للعلمعاء وطعي  العلعم ازدكاراً حنارياً وثقافياً كبيراً, نتج عنه أن أحبته العامعة, وصعار بيطعه مقصع
                    من كافة أرجاء الهند وخارجها, كما ين   له العديد من األعمال العمرانية. لمزيعد معن التااصعيل انظعر 

Tamaskar, (B. G), The life and work of Malik Ambar, Delhi, 1978, 28.  

 .22, ص4عبد النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, ج  62
كم يمال يرق مدينة "أورانگ آباد", وكس تيمل ععدة مواقع  أثريعة كامعة,  27تق  علس بعد حوالا  63

أكمها قبر اسمبراطور المبولا "أورنگزي " وكا تعد أحد مراكز التصوف الهامة فا الهند, لمزيد من 
 التااصيل انظر 

 Ernest,(C), Eternal garden: mysticism, history, and politics at a South Asian Sufi center , New 

York, 1992,pp.227-233. 
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َ عْيَنا العدكلوي الععدول  آبعادي" ععد اْلحس َحمَّ عَيد مس عَيد َعلععّا بعن ال َّ عف بعن ال َّ  ـاْلَمْيعهسور بعع "يسو س
وف َفا َكَذا اْلَوْق     " دراجا" , أما عن وصف قبر  فقد 64"..."يا  راجو قتال"َواْلَمْعرس

ع ْن.َوبنا َفوق َقبر  قبَّعوصاه بقوله "...  , ويجعدر اسيعارة كنعا نلعس أن 65.."ة َعَظيَمعة اليَّ
القانا كان دقيقاً عندما وصعاها بقولعه "قبعة عظيمعة اليع ن" حيعث يتنعس فعا كعذ  القبعة 
الخصائص المعمارية المميزة لقبا  الدفن فا الدكن, والتا ا تقر  خصائصها نبان تلك 

واجهععا , واسطععارا  الزخرفيععة حيععث تمثلعع  فععا العقععود الثيثيععة التععا تععزين ال الاتععرة,
والكتابية التا تزين جعدران القبعة  عواء معن العداخل أو الخعارج, كمعا تععد كعذ  القبعة أحعد 

كما ييير النص  .66تس"النماذج الهامة للقبة الدكنية التا اصطلس علس ت ميتها بـ"قبة اللو
نگر", والتا  ألول مرة أنه قد ييد  بعض قبا  الدفن علس قمم الجبال المحيطة بـ"أحمد

ربما كان  تمثل موان  معروفة وميهورة ببركتها نبان تلعك الاتعرة, معن ذلعك معا أورد  
َيد نَْ َحاق قدس  ر  تقع  علعس أَعلَعس جبعل يبععد َععن القانا عن  "...  َباَرَكة لل َّ القبة اْلمس

 .67ة..."َثَيَثة فرا   نَلَس اْلَجَهة اليمالي "أحمد نگر"

                                                           
يعرجس  يعيعا, رجعل ديعن. ويا  راجعو كعو 22, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  64

 -تانايعا  حينمعا نصع  أبعو الح عنكان له دور كبير منحدر من  يلة كي ودراز الصوفا اليهير, وأنه 
وععرف رافقعه يعا  راجعو نلعا حيعدر آبعاد حيعث علعس الععرم  -فا حيدر آباد آخر حكام أ رة قط  يا 

 اسمبراطعور المبعولا كان لكتابا  يا  راجو الييعية األثر الكبير فا دفع  , كمافا البيط الكبير  ت ثيرب
  أنظر .أنها تدعو للا اد والبد  معتبراً  "لكند "نللهجوم علس  "زي گأوران"

Nayeem,(M.A), Qutb Shahi Dynasty, The heritage of the Qutb Shahis of Golconda and 

Hyderabad, Hyderabad, 2006, p.270. 
65

 .22, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  
66

 Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.84. 

وجدير بالذكر أن كذ  الزكرة كان  ترمز فا الديانا  الهندية القديمة نلس الخلق ونلس العالم, ونظًرا ألن كذ  
اميم التعا الزكرة تنمو فا الماء؛ فقد مثل  أيًنا رمًزا للحدائق, والخنرة, وغزارة الميا , ومعن أكثعر التصع

ظهر  فيها زكرة اللوتس كا القبة التا تيبه اللوتس والتا ترتكز علس رقبعة م عتديرة معن أوراق اللعوتس, 
وقد ظهر كذا اليكل فا أحد الم اجد المبكرة فا "بيجابور", وكو الم جد القعديم العذي يعيد  يو عف "ععادل 

معتذن واألفعاريز الزخرفيعة, نلعس جانع  ظهعر بكثعرة علعس ال يا " , كما مثل عنصر اللوتس عنصعًرا زخرفيعاً 
 تزيينه للعقود ولعتبا  األبوا  فا العديد من العمائر.لمزيد من التااصيل انظر 

Hutton, (D.S), The Elixir of Mirth and Pleasure the Development of Bijapuri Art,1565 – 1635, 

Doctor of Philosophy, University of Minnesota, U.S.A, 2000,pp.90-92. 
 21, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 67

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+A.+Nayeem%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+A.+Nayeem%22
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 لملك عنبر الحبشي( قبة دفن ا4لوحة)

 .85عن ميتشيل وزبراوسكي, ص

 رابعاً: وصف عمارة الحمامات
واحدة من منيت  الرعاية االجتماعية الهامة, وقد ورد ذكركا فعا تعد الحماما  

ثنايا النص فا غير مون , وي تخلص من النص أن بعنها كان بمثابة حماما  خاصة 
يد بجوار البركة فا حديقة "فيض نجم" بملوك أ رة "نظام يا " من ذلك الحمام الذي ي

, 68 والتا ايتهر  با م "حديقة الجنة", حيث وصاه القانا بقوله "...حماماً جمييً..."
ولم يذكر النص أي تااصيل أخرى عن عمارة كذا الحمام, ويجدر اسيارة كنا نلس أنه قد 

القانعا كيايعة ؛ وقعد وصعف لنعا 69ارتبط بهذا الحمام حادثة "مقتل مرتنس نظعام الملعك"
ام أََصاَبهس مس َفا مقتله بقوله نن "... ة أَيَّ َ ْين نظم اْلملك َبعد عدَّ مرتنس نظام اْلملك بن حس
عة "رَ دماغه فانزوى َفا  نَلَعس " ميعرزا َخعان ال عبزواري"َفعمعد  ",َبعاغ بهيع  -ْوَنعة اْلجنَّ

 .70..."ربطه َفا حمام َرْوَنة اْلجنَّة َحتَّس َماَ  من حرارة اْلحمام

                                                           
 17, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 68
كعـ/ 996 – 972كو "مرتنس األول" حكم بوصية من أبيه ح عين نظعام يعا  فعا الحكعم فعا الاتعرة  69

كمعايون" لصعبر  عنه, ا عتطا  بمعا  م, كان الحل والعقد فا بداية عهد  ألمه "خانزاد 1588 – 1565
م, 1572كعـ / 980غنمه أبو  أن يعد جيياً قوياً ا تطا  بعه أن ينعم نمعارة "بعرار" نلعا ملكعه فعا ععام 

لق  بـ "ديوانه" أي المجنون بعد أن أصابه مس فا دماغه, وظل علس ذلعك  ع   عنوا  كعان العوزراء 
فا النهاية بمقتله علس يد احد وزرائه. لمزيعد  كم المتصرفون فا يئون الحكم خيلها, حتس انتهس األمر

 من التااصيل انظر 
Shyam,(R), The Kingdom of Ahmadnagar, pp.151-201. 

. ذكر عبد هللا محمد يريف أنه "... قتله ابنه 20, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 70
حيعدر المملكة االصعاية اس عيمية فعا  نظر كـ وجلس مكانه..." لمزيد من التااصيل ا966 نة الح ين 
 .41آباد, ص
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ون تخلص أيناً من النص أن مدينة "أحمد نگر" ايتمل  علس بعض الحماما  
العامععة, مععن ذلععك الحمععام الععذي كععان نععمن مجموعععة األميععر "نعمعع  خععان" والتععا  ععبق 

خلعف اْلَمْ عَجد َحمامعا اَل  اسيارة نليها, حيث ذكعر القانعا مونع  الحمعام ب نعه يعيد "...
ييعير العنص ألول معرة نلعس تعاري  تيعييد كعذا الحمعام العذي ..." وديمثيل لَهس َفا َ اَئر اْلبَ 

َفا َتاَري  َبَناء َكَذا اْلحمعام  "رطاكيا  "قد كت  كت  بح ا  الجمل نذ ذكر النص أنه"...
ْنتسم جنبا فاطهروا(  . 72م..."1519كـ/925 نة  71)َونَن كس

 خامساً: وصف الحدائق وعمارتها
, ويمكعن معن 73ارة الحعدائق وتن عيقهاعرف الهنود بصاة عامة بمهارتهم فا عمع  

 .خععيل نععص القانععا "عبععد النبععا" أن نحععدد ثععيث حععدائق رئي ععية بمدينععة "أحمععد نگععر"
كس التا أطلعق عليهعا ا عم "حديقعة نظعام" أو "رونعة الرنعوان", ولعم  حديقة األولى:ال

يحدد النص صراحة موق  كذ  الحديقة, ونن كان يمكعن أن ن عتنبط أنهعا تقع  نلعس اليعرق 
مدينعة "أحمعد نگعر" حيعث تيعييد ن مدينة أحمد نگر من خيل ما ورد عن اختيار موق  م

َقابل حديقة نظام ذكر أنها ييد  "... , 74..."نَلَس اْلَجاَن  البربعا علعس نهعر الَ عين َفا اْلمس
كما ييير النص نلس أنها  مي  بهذا اال م ن بة نلس أحمد نظام يا , وذلك بعد أن دار  

الرئي ية التا انتصر  فيهعا قواتعه علعس جيعوم البهمنيعين, وقعد  عمي  كعذ  بها الموقعة 
كمعا وصعف لنعا العنص ألول  .75..."َوفتس هللا لَهس َفيَها فقد أََقاَم حديقعة و عماكا حديقعة نظعام

 قة زرع  ــحول َكَذ  الحدي مرة كياـية تنظيم كذ  الحديــقة وعمارتـها حيث ذكـر أنه "...
 " عون َمحعل"و  76"نكينعه َمحعل"َو عمي   ,بنيع  العمعارا  اليعاكقةو ,البابا  واألزكار
تنبعع  مععن َبْئععر َمْيععهسور با ععم  "كععافور بععاري"مععن ال ععَواد َفععا محلّععة  وجععر نَلَْيَهععا َنهععرا

وجعدير  ...."برونعة الرْنعَوان"َوَمَ  اْلَوْقع  أَصعَبح  َكعَذ  الحديقعة تععرف  ",ناكابائين"

                                                           
71

 .6 ورة األنعام, آية   
. جعدير بالعذكر أن التع ري  بوا عطة ح عا  18, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلمعاء, جعبد  72

الجمل عرفته الهند وظهر فا العديد من منيتتها, من ذلك النقم الذي عثر عليه فا مصلس العيد بدكاي 
دي بمدينععة دكاكععا بالبنبععال, والععذي يععيد فععا زمععن األميععر "أبععو القا ععم" حععاكم البنبععال علععس عهععد منعع

م. لمزيععد مععن التااصععيل انظععر  محمععد يو ععف 1640كععـ/1050اسمبراطععور المبععولا "جهععانگير"  ععنة 
-993صعععديق, درا عععة النقعععوم العربيعععة فعععا الدولعععة المبوليعععة فعععا بعععيد الهنعععد وأثركعععا الحنعععاري 

-64, ص ص ص1987م, ر الة دكتورا  غير منيورة, جامععة أم القعرى, 1707 -1526كـ/1118
67. 

73
 Bowe, (P), The Indian Gardening Tradition and the Sajiam Niwas Bagh, Udaipur, Garden 

History, vol.27, No.2, 1999,p147. 
 .13, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 74
75

 .12, ص4عبد الر ول, د تور العلماء, ج النبا بنعبد   
مكعان, مكعان كبيعر, بيعو  محل كلمعة أورديعة ايعتق  ععن الاار عية وتحمعل دالال  متععددة مثعل "... 76

لعس ح عن وآخعرون, آئينعه اردو ..." لمزيد من التااصيل انظعر  عالملوك واالمراء, قصر, ديوان, موق 
 .1549, صم2000خالد بك دبو, الكور,  لب ,
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فيها فيما بعد قبة دفن "أحمد نظام يا " وتحول  نلس  بالذكر أن كذ  الحديقة كس التا ييد
جبانة لـ"أحمد نگر" كما  لف الذكر, ويمكن تا ير ال ب  وراء اختيار كذ  الحديقة لهذا 

ععْكر ف علععس فععتس َقَصععَبة البععرض فععا نععوء مععا ذكععر  القانععا أنععه "...  َومععن َبععا  اليُّ
اَحَيعة "د نظام اليا  بحريأَْحم"عمد  "نََمام بور"َوَمَعَها َقْرَية  77"جيور"  نَلَس جععل َكعَذ  النَّ

لََماء( )الحديقة  .78..." َوقاا علس اْلَمَياَي  َواْلعس

أَْحمعد "فيض نجعم" وقعد يعيدكا أينعاً "  فهس المعروفة با م أما الحديقة الثانية
نَلَععس وقععد عععين القانععا ا ععمها ومونعععها حيععث ذكععر أنععه يععيد "...  ,"نظععام يععا  بحععري

والميعهورة  "فعيض نجعم"حديقعة  عمي  بحديقعة  "أحمد نگر"مالا من َمَديَنة الي َجان ال
, وقد يعمل  كعذ  الحديقعة علعس ععدة عمعائر تؤكعد أنهعا كانع  ربمعا 79"..."حديقة اْلجنَّةـ"ب

ت تخدم كمصيف أو ا تراحة لحكام أ رة "نظام يعا ", فقعد ورد خعيل العنص أن "أحمعد 
بنس َداخل الحديقعة حونعا نعخما مائر حيث "...نظام يا " قد ييد بداخل الحديقة عدة ع

, َونَلَعس َجانع  األنعي , َوَفا َداخل اْلَحْوض بنس عَماَرة كمنزل لَهس معثمن األني مثمن 
, وناهععم مععن الععنص أن كععذ  الحديقععة 80 "...اْلَحععْوض بنععس نيوانععه وحمامععا جمععيي ومترفععا

د  العامعة, وذلعك بععد أن صار  فا عهد القانا "عبد النبا" بمثابة متنعز  ومكعان يقصع
ععام التعطيععل َنععْذَك  َمععَ   أصععابها الخععرا , وقععد أكععد القانععا علععس ذلععك بقولععه "... َوَفععا أَيَّ

الّطلَبعة الرفقعاء نَلَعس َتْلعَك الحديقععة لصعيد الّ عمك والتاعرج والنزكععة, لََكعن النَّهعر خعر  َكععَذا 
لخعرا , ف صعبحنا َعْنعَدَما نعبعر اْلَحْوض وأصبح  الحديقة تعانا من قلَّة الَماء فتل  نَلَس ا

 .81"...َكَذ  الحديقة تتملكنا اْلَحْ َرة والندم َعلَْيَها
فقد ورد ذكركا فا ثنايا النص تح  ا م حديقة "فعر  : وبالنسبة للحديقة الثالثة

نجم" وقد ن   القانا تيعييدكا نلعس "بركعان نظعام يعا ", وكعس تقع  نلعس الجنعو  معن 
أما برَكان نظام يا  فقد بنس حديقة نَلَعس اْلَجاَنع  الجنعوبا ..."أحمد نگر" نذ يذكر النص "

وقعد يعيد بركعان داخعل كعذ  الحديقعة  82"..."َفر  نجم"وأ ماكا حديقة  "أحمد نگر"من 
 ,وض مرب أيار نليه القانا بقوله أنه عبارة عن "...ح 83مبنا اطلق عليه "فر  باجه"

                                                           
77
معن  وأمعا جيعور فإنعه بك عر الجعيم و عكون التحتيعة وفعتس العواو قريعة ميعهورة كر عنها الطالبا"...ذ 

وقد أخط  فيه كثير من الناس فمعنهم معن صعحاه بجيبعور التعا كعا مدينعة كبيعرة فعا  ",بلند يهر"أعمال 
..." إلوأيعن كعذا معن ذاك ,"محمد يا  العدكلوي"فا أيام  "راجه جا  نكه", مصركا "راجبوتانه"أرض 

 .180-179, ص2ج ,اسعيم بمن فا تاري  الهند من األعيملمزيد من التااصيل انظر  الطالبا, 
 .13, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 78
79

 .17, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  
 .17, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 80
81

 .17, ص4با بن عبد الر ول, د تور العلماء, جالنعبد  
82

 .17, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد   
83
لس ح ن وآخرون, ع . لمزيد من التااصيل انظر آله مو يقية اقر  للمزمارباجة كلمة أوردية تعنا  

 .210ص لب , آئينه اردو
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َبَنعاء َعالَيعا  "جبعوتر "الا ععة, َوبنعس َفعوق مثمنعة وو 84"جبوتر "َوبنس و ط َكَذا اْلَحْوض 
يعجز اْلَقلَم َواللََ عان َععن َوصعاه ويحتعار َبعَه,  ,ومثمن من طبقتين بطراز َغَري  َوَعَجي 

وكذا المبنس ال يزال قائماً نلس , 85 ..."َعظَمة تصميمه ندراكَواَل َيْ َتَطي  عقل المهند ين 
مبنعس معن طعابقين مدينعة "أحمعد نگعر", وكعو كيلومترا  جنعو   4اين علس بعد حوالا 

يقف اين فا و ط بركة ماء مربععة, والمبنعس عبعارة ععن يعكل معثمن غيعر منعتظم يبلعق 
(, 4, وقد تهدم حاليعاً أجعزاء معن طابقعه الثعانا)انظر لوحعة86متر40طول محور  حوالا 

عععام  Henry Cousensويجععدر اسيععارة أنععه قععد وصععلنا صععورة فوتوغرافيععة بوا ععطة لععـ 
 (.3)انظر لوحة جيدة وكو بحالة م يظهر فيها المبنس قبل تهدمه1880

ويعكس مدى عظمته وصف المعاصرين لهذا البناء, حيث ذكر بعنهم أنعه فعاق 
 . 87ل تان "خ رو"نك رى" و"نيوان 

الععذي يععيد  اسمبراطععور  88ويجععدر اسيععارة نلععس أن كععذا البنععاء ي ععبق تععاج محععل
. وجعدير بالعذكر أن العنص ييعير ألول معرة نلعس 89عامعاً  50المبولا يا  جهعان بحعوالا 

وجود نص ت  ي ا لهذ  الحديقة كت  علس لو  رخاما بح ا  الجمل ب بيا  من اليعر 
  ايتق من طي  كوائها ومائها فايتهر  بذلك "َفر  نجم"اْ مَها والنثر نصها"...

 لتكن الَنْعَمة مرافقة لل اعا ببنائها ... َفَجَمي  َ ْعيه ميكور
 90..."َبدألَ رْد  أَن أأرف لَهَذا اْلَكَبير والحكيم ... َفقل  َيا ر  لتكن عامرة نَلَس اأ

                                                           
أو م عتطيلة ت عتخدم للجلعوس وتطعل علعس مكعان كلمة أوردية ميتقة من الاار عية تعنعا دكعة مربععة  84

 .638ص ,لس ح ن, وآخرون, آئينه اردو لب ع مرتا . لمزيد من التااصيل انظر 
 .17, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد 85

86 Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.83.  
عا َقالَعه حاول و ع "... 87 س يعا  َطعاَكر لوصعاه وتكلعف اْلَمَيعقَّة غيعر أَنعه لعم يصعل نَلَعس نياائعه َحقعه, َوَممَّ

قصيدة َطَويلَة َفا َ تَّة َوعْيرين َبْيتا يصف َفيَها َعظَمة اْلبناء وعظمة اْلَباَنا َواْلقسعْدَرة علعس تصعميمه َوأَن 
لسععوك العظمععاء مععن  ععبق َيْ ععَتَطي  انجععاز َمعع ععس أَن ديععَوان كْ ععَرى اَل أحععد مععن اْلمس ا أْنجععز َفععا َكععَذا اْلبنععاء َحتَّ

النبعا عبعد لمزيد من التااصعيل انظر  ...."يسمكن لَهما أَن يصي نَلَس م توى َكَذا اْلبناء الل تان خ رو نو
 .17,ص4بن عبد الر ول, د تور العلماء, ج

88
ظهر  فيعه و ,تخليداً لذكركا بمدينة آجرا لزوجته ممتاز محل "ياكجهاناسمبراطور المبولا "ييد   
. ا تبدال األحجعار الرمليعة باألحجعار الرخاميعة البينعاءخاصة  "ياكجهان" المعمارية لعصر  اميزالم

 Pal, (P) and Others, Romance of the Tajmahal, Loss Angeles Countyلمزيعد معن التااصعيل انظعر 

Museum of Art, 1989, pp.6-33.                                                                                           
89 Michell, (G), and Zebrowski, (M), The New Cambridge History of India , p.83.  

90
 .17, ص4النبا بن عبد الر ول, د تور العلماء, جعبد  
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 ( مسقط أفقي لـ"فرح باجه"2شكل)     
 .39ميتشيل وزبراوسكي, ص عن     

 
م علعس عهعد مرتنعا 1583كـ/991وقد ذكر البعض أن كذ  الحديقة قد اكتمل  فا عام 

 .91نظام يا 
كام أ رة "نظام يا " كانوا مولعين بإنياء الحعدائق حيعث ويتنس مما  بق أن ح

ييد "أحمد نظام يا " حديقة "نظام يا " أو"رونة الرنوان", نلس جان  حديقة "فيض 
 نجم", بينما ييد  حديقة "فر  نجم" علس يد "بركان نظام يا ". 

                                                           
91

 منانا ب مر مرتنس نظعام يعا ...فلم ي تح عنها وأمعر ذكر الح ينا أن كذ  الحديقة "... أني كا نعمة خان ال  
كعـ... 991وزير  صيب  خان أن ينيئ مكانها حديقة أخرى, فامتثل أمر  , وأني  حديقة فعوق معا يوصعف  عنة 

معن األيعجار المثمعرة..." لمزيعد معن  500,000وكان صيب  خعان يعتنعا بعذلك أيعد اعتناء...وقيعل أنعه غعرس 

 .410ص الهند فا العهد اس يما,الحا الح ينا,  التااصيل انظر ال يد عبد
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 ( 3لوحة)

 1880صورة فوتوغرافية لـ"فرح باجه" تعود إلى عام 

 http://www.bl.ukonlinegalleryonline عن

exapacphotocollg019pho000001003u01696000.html 
 

 
 (4لوحة)

 "فرح باجه" حالياً وقد تهدم أجزاء من طابقه العلوي  

 http://www.columbia.eduعن

/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1500_1599/akbar/ahmadnagar/ahmadnagar.html 

 
 
 
 
 

 النتائج: الخاتمة وأهم
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عمععائر الحربيععة لمملكععة "أحمععد نگععر" مثععل قلعععة الاحتععوى الععنص علععس وصععف للعديععد مععن  -
"أحمد نگر" وقلعة "دول  آباد", كما أمدنا بوصف لعدد من المنيت  الدينيعة مثعل م عجد 

ن نظام يا " وجام  "نعم  خان", والمدر ة البركانية, وتطرق العنص كعذلك نلعس ي"ح 
زية مثل قبة دفعن "أحمعد نظعام يعا " وقبعة دفعن "الملعك عنبعر وصف بعض العمائر الجنائ

الحبيععا", معع  وصععف لجبانععة "أحمععد نگععر", ولععم يخععل الععنص أينععاً مععن وصععف لععبعض 
كعذا نلعس  حديقعة "فعيض نجعم" وحمعام "نعمع  خعان",  حماما  "أحمد نگر" مثعل حمعام

ديقعة جان  وصف للحدائق وعمائركا مثل حديقة "نظام يا " أو"رونة الرنعوان", وح
 "فيض نجم" وحديقة "فر  نجم".  

أمدنا النص ألول مرة بوصف لحدود مدينة "أحمد نگر", حيعث ا تخلصع  الدرا عة أنعه  -
يحععدكا مععن الجهععة اليععمالية حديقععة "فععيض نجععم", ومععن الناحيععة الجنوبيععة حديقععة "فععر  
نجم", كما يحدكا من الجهعة اليعرقية حديقعة "نظعام يعا " أو"رونعة الرنعوان", ومعن 

 هة البربية نهر ال ين. الج

انارد النص ألول مرة بذكر التخطيط المبكر لقلعة "أحمد نگر", حيعث توصعل  الدرا عة  -
 صعحس الخطع نلس أن تخطيطها كان م تدير اليعكل ومعدعماً ب ربععة أبعراج, األمعر العذي 

 الذي وق  فيها بعض الدار ين األجان  حول وصف األ وار المبكرة لـ"أحمد نگر".

ص ألول مرة بمدى امتداد جبانة "أحمد نگعر" فعا زمعن القانعا "عبعد النبعا", زودنا الن -
 متراً.368.80حيث كان حدكا الجنوبا يمتد لم افة تزيد عن 

لم يهتم القانا "عبد النبا" كثيراً بذكر مواد البناء التا يعيد  بهعا عمعائر مدينعة "أحمعد  -
د نگععر" فقععد ذكععر أنهععا يععيد  نگععر", با ععتثناء مععا ذكععر  عععن القلعععة المبكععرة لمدينععة "أحمعع

بالطو  اللبن, كذا نلس جان  ما أورد  عن مجموعة األمير "نعم  خان" التا ذكر أنهعا 
ييد  باألحجار, وقعد أيعار العنص أينعاً نلعس قيعام  عكان "أحمعد نگعر" ببيع  معواد البنعاء 
للعمائر المتهدمة, وذلك فا معرض حديثه عن عمعائر ودكعاكين مجموععة "نعمع  خعان" 

 ...".بي  ترابها وحجارتها "... التا

ورد فا النص ألول مرة ذكر ووصف لعدد من المنيت  الهامة فعا مملكعة "أحمعد نگعر"  -
 ".بة "ال يد ن حاق", وحديقة "فر  نجممجموعة األمير "نعم  خان", وقل مث

أمدنا النص بتواري  ننياء العديد من المنيت  المعمارية التعا ذكعر بعنعها صعراحة فعا  -
بينما ذكر تاري  ننياء  البعض األخر من  تاري  ننياء قلعة "أحمد نگر",صه مثل ثنايا ن

خيل ذكر األيعار المنقوية علس تلك العمائر بطريقة ح ا  الجمعل, مثعل تعاري  ننيعاء 
 حمام "نعم  خان" و "فر  باجه".

ة لم يتطرق المؤلف لوصف العناصر المعمارية والزخرفية للعديد من المنيعت  المعماريع -
 المذكورة بالنص.



 13دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 650 - 

أيار النص نلس نظام الوقف فا مملكة "أحمد نگر", وذلك معن خعيل معا ذكعر معن وقعف  -
قععرى ب كملهععا علععس المنيععت  الدينيععة مثععل أوقععاف "بركععان نظععام يععا " علععس المدر ععة 

 البركانية, واألوقاف التا حب ها "نعم  خان" علس مجموعته.

اتنععس مععن الدرا ععة تعع ثر المؤلععف بمذكبععه اليععيعا, خاصععة عنععد ذكععر  لععبعض المنيععت   -
الدينية, حيث اقتصر وصاه للعمائر الدينية التا تخعدم المعذك  اليعيعا العذي يتبععه, وقعد 
ت كد كذا أيناً من خيل اقتصار وصاه علس العمائر التا ييد  خيل عهد أ رة "نظام 

ذي لم يذكر فيه أية معلوما  عن المنيت  التا ييد  بعد يا " الييعية, كذا فا الوق  ال
 عععقوط كعععذ  األ عععرة, وذلعععك خعععيل الاتعععرة التعععا كانععع  فيهعععا "أحمعععد نگعععر" جعععزءاً معععن 

 اسمبراطورية المبولية ال نية.

 

 ثبت بأسماء حكام مملكة "أحمد نگر"

 من أسرة نظام شاه

 م1508-1491كـ/914-896 أحمد نظام يا  1

 م1553 -1508كـ/961-914 بركان األول 2

 م1565-1553كـ/972-961 ح ين األول 3

 م1587-1565كـ/ 996-972 مرتنس األول 4

 ميران ح ين بن مرتنس 5
 -1587كـ/مايو997جمادي األول -كـ996رج 

 م1588مارس

 م1590-1587كـ/999-997 ن ماعيل بن بركان األول 6

بركان الثانا بن ح ين  7
 األول

 م1594-1590كـ/999-1003

 م1595 بتمبر -1594كـ/أبريل 1004محرم-1003يعبان نبراكيم بن بركان الثانا 8

 م1595دي مبر  -كـ/ بتمبر1004جمادى األول  –محرم  أحمد الثانا 9

 م1598-1595كـ/1007-1004 بهادر يا  10

 م1610-1598كـ/1119-1007 مرتنس الثانا 11

 م1631-1610كـ/1041-1119 بركان الثالث 12
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 م1633-1631كـ/1043-1041 ح ين الثالث 13

 م1636-1633كـ/1046-1043 مرتنس الثالث 14

15 
أصبح  مملكة "أحمد نگر" تابعة 

بيكل كامل لةمبراطورية 
 المبولية.

 م1636كـ/1046

 

 

 ثبت المصادر والمراجع

 أوالً:المصادر والمراجع العربية 

الهنعععد مععن الاعععتس العربعععا نلعععا  الم عععلمون فعععا ,الهعععروي, طبقعععا  أكبععري اأحمععد بخيععع
 .2005اال تعمار البريطانا, ترجمة أحمد عبد القادر الياذلا, مكتبة األ رة, القاكرة, 

أحمععد ال عععيد  ععليمان, تععاري  الععدول اس ععيمية ومعجععم األ ععر الحاكمععة, دار المعععارف 
1972. 

 .1980ة, د محمود ال اداتا , تاري  الم لمين فا يبه القارة الهندية , القاكرأحم

جمعع   األلاععاظ والمصععطلحا  المتعلقععة بتوحيععد الربوبيععة ,آمععال بنعع  عبععد العزيععز العمععرو
 .2006, جامعة اسمام محمد بن  عود اس يميةودرا ة, ر الة دكتورا  

 .1968اس كندرية, جمال الدين الييال, دولة أباطرة المبول فا الهند, 

, تعاج الععروس معن جعواكر القعاموس, لح ينامحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق ا الزبيدي,
 دار الهداية, د. .

ربيعع  حامععد خلياععة, تحععف معدنيععة كنديععة مععن حيععدر آبععاد الععدكن )طععراز البيععدرى(, بحععث 
 .1998م تخرج من ندوة آثار يرق العالم اس يما, القاكرة, 

ف ال ععيد عبععد الحععا الح ععينا, الهنععد فععا العهععد اس ععيما, مطبعععة مجلععس دائععرة المعععار
 .1972العثمانية, حيدر آباد الدكن, الهند, 

اسعيم بمن فعا تعاري  الهنعد , عبد الحا بن فخر الدين بن عبد العلا الح نا ,  الطالبا
بيرو ,  -دار ابن حزم  ,زكة الخواطر وبهجة الم ام  والنواظرنمن األعيم الم مس بـ

 .م1999 ,لبنان

الهنعد, مجلعة المو عم,  -بادآيمية فعا حيعدرعبد هللا محمد يعريف, المملكعة ايصعاية اس ع
 .1996, 27-26العددان 

أو د تور  جام  العلوم فا اصطيحا  الانون النبا بن عبد الر ول األحمد نگري,عبد 
 .2000, دار الكت  العلمية بيرو , ح ن كانا فحصالعلماء, تعري  
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ر عععن أخبععار القععرن العيدرو ععا, عبععد القععادر بععن يععي  بععن عبععد هللا, تععاري  النععور ال ععاف
 .م1985 العاير, دار الكت  العلمية, بيرو ,

, المكتبعة المصعبا  المنيعر فعا غريع  اليعر  الكبيعر, أحمد بعن محمعد بعن علعاالايوما, 
 بيرو , د . -العلمية 

 .1972مجم  اللبة العربية بالقاكرة, المعجم الو يط, دار الدعوة, 
أجزاء, 4ثر فا أعيان القرن الحادي عير,المحبس, محمد أمين بن فنل هللا, خيصة األ

 دار صادر, بيرو , د. .
 .1970محمد ن ماعيل الندوي, تاري  الصي  بين الهند والبيد العربية, القاكرة, 

, 2بيرو ,ط -دار الناائس, معجم لبة الاقهاء, حامد صادق قنيبا ومحمد رواس قلعجا 
1988. 

 .2005دا, محمد  عيد الطريحا, ملوك حيدر آباد, كولن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ, المملكعة النظاميعة وأ عرار اس عماعيلية الم عتترة فعا الهنعد, دائعرة 

 .2006المعارف الهندية, كولندا, 
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