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 التراث العمراني لمدينة الديبل إبان العصر اإلسالمي

  الباحث/ محمود محمد إبراهيم 

 جامعة بني سويف -كلية اآلداب -قسم التاريخبمعيد 

 :ملخص البحث
اإلسالمي بشكل كبير السيما الجانب العمراني، ويظهر ذلك عند فتحهم المدن، أسهم المسلمون في التطور الحضاري فى المشرق  

ضععععععافة معالم عمرانية جديدة كما حدل في مدينة الديبل . ولكن كانت الديبل منذ القدم تحتوي على الشععععععروط (1)وسعععععععيهم للمحافظة عليها، وام
ين، والقرب من المراعي وأمعععاكن خ، وجودة الهواء، وقوة التحصعععععععععععععالواجعععب توافرفعععا في المعععدينعععةل من توافر الميعععاا الععععذبعععة، واعتعععدال المنعععا

 .(2)حتطاباال
ن لهال أضعحت الديبل تحوي المعالم الرييسعة للمدينة اإلسعالمية من وجود المباني العامة كالمعابد والقصعور في قلب يوبعد فتح المسعلم 

منازل الطبقة العليا من السععكان، وتتصععف باتسععاع مسععاحتها وتعدد  رفها، المدينة، ومنها تتفرع الطرق العامة، وعلى امتداد فذا الطرق تقع 
وتتركز المناطق التجارية في  ،ثم منازل الطبقة الفقيرة التي تأتي خلف فذا المنازل، وفي دور صعععععايرة المسعععععاحة تتخللها أزقتة ضعععععيقة ملتوية

  .(3)ذا ُيحاط بسور يحمي المدينةوكل ف ، العادة عند واجهات األنهار القريبة، أو على أبواب المدينة
 : قاط التاليةنور هذا البحث حول الوتدور محا

 الديبل.مساحة  -2                             التعريف بالديبل  -1
 أرباع الديبل. -4                                ة الديبل.خط  -3
 

Architectural heritage of the city of Aldepl  during the Islamic Age 
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Abstract:Muslims contributed to the development of civilization in the Islamic Orient dramatically, especially side 
urban, and it appears that when they open cities, and their quest to keep them, and add landmarks urban new, as 
happened in the city of Aldepl, which has become a peristaltic main features of Islamic city after opening the Muslims; 
where there were public buildings as temple and palaces in the heart of the city, including the branching public roads, 
and along this road lies the upper class homes of the population, and is characterized by wide area and the 
multiplicity of their rooms, then the poor class homes that come behind these homes, a small role space interspersed 
with narrow alleys twisted. The commercial areas are concentrated in the habit when the facades of nearby rivers, or 
at the gates of the city. All of this is surrounded by a fence that protect the city  
Those facilities were embodied in Aldepl Islamic architectural heritage in that period, especially after the Muslims enter 
the attributes of Islamic architecture of arches, and beacons, and Alorjat and domes on the doors of mosques and 
cemeteries. The study relied on archaeological missions that searched in the region and some of the signals received 
in the geographic sources reports. The spin axes of this research on the following themes:  

1- Area of the city 
2- Plan the city. 
3- Quarters of the city. 
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: التعريف بالديبل:أ  -وًلا
 

على الضفة  - (6)حددفا المسعودى بمسافة يومين -من مصب نهر مهران  (5)على بعد فرسخين .(4)ساحل بحر الهند ىتقع الديبل عل 
" وديبل بحرية، قد أحاط :. قال عنها المقدسى(10)لى خور الديبسمت يُ  (9)على شاطئ خور ،(8)تقع على خليج من المحيط يوف ،(7)الاربية منه

 . (11)وثم يفيض نهر مهران فى البحر...والبحر يدخل السوق"،  ع جدران المدينةوالبحر يس ،كفار اأكثرف بها نحو ماية قرية
 ،من المشرق أالذى يبد .(12)ياألرض إلى سبعة أقاليم، وجعلوا مدينة الديبل إحدى مدن اإلقليم الثان قسم البلدانيون القدامى المعمور من

ألرور، وقنبلي، و ، والملتان، والبيرون، (14)المنصورةو بها مدينة الديبل،  يالت (13)ثم بالد السند ،ثم على بالد الهند ،فيمر على بالد الصين
الملتان على مسافة  ىيمتد عبر بالد السند من الديبل وصواًل إل ىويربط فذا المدن طريق عامر بالقر . (15)بلري...ومدن أخرىو ، هبانيو 

 .( 18)وفى المخرج الوحيد لتلك المدن على المحيط الهندي ،شهرفاأميناء تلك البالد و  يوالديبل ف (17).2كم312 /(16)فرسخ52
 يف يالت -(19)هرمزلفلم يكن يفصععععلها عن جزيرة " ثارا " التابعة  ، الموقعا مع بلدان الخالفة الشععععرقية من حيل أيضععععً الديبل رتبطت ا 

قامة  .(20)سوى مسيرة ثمانية أيام فقط -الحد الفاصل بين فارس والهند  فساعد ذلك علي اتصال الديبل بالعراق والحجاز والشام والحبشة، وام
للطرق بين  ةعقد فمثل موقع الديبل ل الخليج العربي والبحر األحمر،عالقات تجارية مميزة مع المدن والموانئ التجارية الواقعة علي سعععععععععععععاح

 .(21)الداخل والخارج البرية منها والبحرية
حيل ذكرت المصعععادر الجارافية موقع الديبل من حيل خطوط الطول "  لالجارافيون األوايل احدد ، فقدأما بخصوووص المو ا الكل   
، بينما ذكر البرسعععععععععععععوي أن (22)دقيقة " 30درجة " و"  24دواير العرض من جهة الجنوب " دقيقة " من جهة الارب، و  20درجة " و"  92

 .(23)دقيقة 10.25عرضها 
 -مساحة الديبل:ثانياا: 
 ةصععععععينة وفي القلعة التى كانت موجودكشععععععفت الحفريات التي تم تنفيذفا في موضععععععع مدينة بهمبور الحالية، عن وجود قلعة كبيرة وح 

. بينما (24)قدم2000X 100قديًما في الديبل، وفي عبارة عن سعععععععور حجري كبير يمتد حول المدينة وأبراج للحراسعععععععة، ومسعععععععاحة فذا القلعة 
 . والرأي األول فو األكثر دقةل حيل إنه مبنى على الحفريات التي قامت بالمنطقة.(25)ياردة400X 600حدد بعض العلماء أن مساحتها 

ت الديبل من أكبر مدن بالد السععععععععععند وأكثرفا اتسععععععععععاًعا، ويدل على فذا مكانتها قبل الفتح اإلسععععععععععالمي كونها كانت على أية حالل كان 
، فال يعقل أن يتخذوا مدينة صعايرة ليسعكنوا (27)إلقامة الوالي أو نايبه الذي يحكم بالد السعند رًّا، ومق(26)العاصعمة الثانية للبالد، وأعظم مدنهم

شيون اإلقليم. ومما يدل أيًضا على اتساع مساحة الديبل فو ارتفاع عدد سكانها فهذا ما ذكرا اإلدريسي حيل قال: "ومدينة بها ويديروا منها   
بمجرد فتح المدينة الذى . كما أشارت العديد من المصادر إلى ارتفاع عدد سكان الديبلل فهذا محمد بن القاسم  (28)الديبل كثيرة الناس ...."

ويظهر كثرة عدد سععععكان المدينة في أثناء تلك الحادثة الشععععهيرة التي عرفت بزلزال  (29)آالف من العرب وأقطعهم األراضععععي أسععععكن بها أربعة
ن كان فذا الرقم  (30)قرابة ماية وخمسون ألف فرد. -كما ذكرت المصادر  –م، والتي راح ضحيتها 893فععععععععععععع/280الديبل عام  يعد مبالًاا وام

 دد السكان في المدينة، وبالتالى يدل على اتساع مساحتها.رتفاع عافيه ، إنما يدل على 
. ور م أن فذا (31)سعععععععععفينة في وقت واحد ألف 400ما يقرب من  القدرة لرسعععععععععو هأن ميناء الديبل كانت لدي "Raverty"ويرى ريفرتي 

ثات األثرية تظهر أن الديبل كانت الرقم مبالغ فيه بشعععععكل كبير، فهذا اإلشعععععارت والتصعععععريحات سعععععواء كانت من المصعععععادر الجارافية أو البع
تشععععال مسععععاحة ال بأس بها على ضععععفاف نهر مهران بالقرب من سععععاحل المحيط، وسععععاعدت فذا المسععععاحة المسععععلمين الفاتحين على تطوير 

ضعععععععععافة الطراز المعماري اإلسعععععععععالمي عليها من بناء المسعععععععععجد وأبنية جديدة بما فيها من أقواس ومنار  ، ات وقباب النظام العمراني للمدينة وام
 ساعدت في جعل المدينة مركًزا سياسًيا واقتصادًيا وثقافًيا لبالد السند.
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 -خطه الديبل : ثالثاا:
على ضععععفاف نهر مهران. تحاط بسععععور وأبراج، إلى  ة، ممتد(32)الشععععريطيةل فهي مسععععتطيلة الشععععكل ةتعد خطه الديبل أقرب إلى الخط 

ة، يتميز كل قطاع عن اآلخر سعععععم المدينة إلى خمسعععععة قطاعات رييسعععععوتنق عاتها ،قوة دفا اليةل كل فذا يعزز منجانب وقوعها فوق رابية ع
من حيل دورا المنوط به في المدينة ومنشععععسته سععععواء المنشععععست الحكومية أو المنشععععست الخاصععععة باألفالي من منازل ودور األمراء. وسععععوف 

 .تحاول الدراسة الكشف عن فذا األقسام والمنشست الموجودا بالمدينة
 :القلعة  -أ

، بل ذفب بعض علماء اللاة إلى أبعد من ذلك (33)أجمع المؤرخون على أن توفير الحماية واألمان للسكان من أفم شروط بناء المدن 
وقال ابن خلدون عن المدينة: "فأما الحماية من المضعععار فيراعي  ،، مما يؤكد على أفميتها(34)حين فسعععروا كلمة المدينة بأنها تعني الحصعععن

ما باسععععتدارة  لها أن يدار على منازلها جميًعا سععععياج األسععععوار، وأن يكون وضععععع ذلك في ممتنع األمكنة إما على فضععععبة متوعرة من الجبل وام
 . (35)بحر أو نهر بها...."

ل تنقسعععععععععم القالع المشعععععععععيدة في شعععععععععرق العالم اإلسعععععععععالمي إلي قالع جبلية، تتفق فذا المواصعععععععععفات إلى حد كبير مع قلعة الديبلل حي 
، وذلك ألفميتها العسععكرية واالقتصععادية الكبيرة (37)واحتمت مدينة الديبل منذ القدم بقعلة سععاحلية حصععينة (36)وسععاحليةوسععهلية، وصععحراوية، 
والبوابات فذا القلعة من السعور، واألبراج، . وتتكون (38)مدينة وفذا يفسعر الصععوبات التي واجهت محمد بن القاسعم عند فتح ال،  لبالد السعند

 (39)التي تؤدي إلى داخل المدينة.
. تميز فذا السعععععور (40)قدم2000X 100فهو عبارة عن سعععععور حجري كبير يمتد حول القلعة التي تبلغ مسعععععاحتها أما سووووور الديبل    

، وعلى طراز قالع الشععام تم تدعيم أسععفل سععور الديبل (41)ةسععاللم منصععوبسععلق إال إذا صعععد على بالضععخامة وعلو السععمت فال يصععل إليه مت
ويتكون فذا السععععععور من كتل كبيرة وثقيلة من الحجر  ،(42) هالملسععععععاء كي يصعععععععب اختراقه أو تسععععععلقبسععععععطح أملس مايل ماشععععععي باألحجار 

يرة للبناء على مقربة من الديبل على بعد . وسععععاعد على تكون فذا السععععور الضععععخم وجود محجر للحجر األصععععفر ذات القيمة الكب(43)الجيري
 .(45)متًرا تقريًبا 37، ويفوق ارتفاع فذا السور Kurko"(44)"ستة أميال منها وفو محجر كيركو

وألفمية المدينة افتم المسععععععععععععلمون بتقوية حصععععععععععععونهال حيل قام محمد بن القاسععععععععععععم بتدعيم السععععععععععععور بعد أن تهدم جزء منه فى عملية  
  218الذي كلفه الخليفة المعتصم) (47)سحاق الضبي"إلعباسي في عهد الولي "عنبسة ابن إصالح السور في العصر ا. كما تم (46)اقتحامها

عادة ترميم المدينة ككل مستخدًما حجارة المعبد الموجود بالمدينة841-833فع /227– ، كما تم ترميم المدينة (48)م( لبناء سجن في الديبل وام
ـــ  301 – 271ابن عبدالعزيز الهّباري) عبد اهلل بن عمر ومن بينها السور في عهد الوالي  279(، في عهد الخليفة المعتضد)م913 – 884هـ

. وذكر علماء اآلثار أنه (49)م وأشرف عبد اهلل بنفسه علي عمليات الترميم893فعععععععععع/280م(، وذلك بعد زلزال عام 901– 892فعععععععععع/289 –
 .(50)طنة، ولم يحدد التقرير أية سلطنة، سلطنة المماليك أم بني تالق أو  يرفاُأعيد بناؤا مرة أخرى على مستوى منخفض في عصر السل

، وفي أو في السور نفسه تدعم األبراج السور وتزيد من قوته، وتوجد األبراج في العمارة الهندية في زوايا السوروفيما يخص األبراج؛  
األعداء. وتعددت أشعكال األبراج فى العمارة الهندية، فمنها األبراج  تشعتمل على مزا ل ومشعطرفات لرمي السعهام وصعب المواد الحارقة على

 (51)الدايرية ونصف الدايرية، وثالل أرباع الدايرة، والمربع، والمستطيل، والمثمن.
 سطوانيةواالالدقة، بينما تبدو األبراج المستطيلة  هل على وجولم تتوصل الدراسة إلى شكل األبراج التي كانت موجودة على سور الديب 

سععور الديبل على أربعة أبراج رييسععة . واحتوي ، كما إنها في السععايدة في تلك الفترةفي األقربل حيل يتناسععب ذلك مع التصععميم العام للقلعة
 .(52)على الزوايا األربعة للحصنل فهناك البرج الجنوبي والبرج الشمالي والبرج الاربي والبرج الشرقي ةموزع
عوا اختراقها إال بعد يوش المسعععلمين الفاتحين، ولم يسعععتطقوتها وصعععالبتها، حيل إن المدينة ظلت صعععامدة أمام جتميزت أبراج الديبل ب 

 أن نجح أحد جنود المسلمين في الوصول إلى البرج وتبعه المقاتلون واستطاعوا السيطرة على أحد أبراج المدينةل ففتح أفالي الديبل الحصن
 .(53)وطلبوا األمان
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ل فقاموا بتعيين قايد لكل برج ويَعيتن من قبل القايد العام (54)على الحفاظ على فذا األبراج بتوسعععيعها وزيادة تحصعععينها عمل المسعععلمون 
. وفذا يدل (55)فعلى سبيل المثال: عين محمد بن القاسم "عون بن كليب الدمشقي" على البرج الجنوبي من حصن الديبل ، الموجود بالمدينة

مما جعل الوالة المسعععععععععععععلمين يفردون لها قايًدا  ، الموجودة أعلى السعععععععععععععور والدور الكبير الذى تلعبه في حماية الديبل على أفمية فذا األبراج
 خاًصا.
ل وفي مداخل شعععديدة التحصعععين تتوسعععط أسعععوار الديبلل تمكن الوصعععول إلي  ثالثة أبواب منهال  ما تضوومنا القلعة األبواا الضووخمة 

، (57)س على حراسعععة فذا األبوابا. فكان لكل حي من المدينة بوابة خاصعععة به، ويقوم الحر (56)والباب الجنوبيباب المشعععرق، وباب الشعععمال، 
. وقد ركز محمد بن القاسععم قواته في أثناء حصععار الديبل أمام (58)ولم تكشععف عمليات التنقيب حتي اآلن إال عن ثالل بوابات فقط للحصععن

 فذا البوابات.
صععععن وبين النهر، ولهذا البوابة أفمية كبيرة حيل كانت لها سععععاللم ذات درجات واسعععععة تهبط إلى النهر، باب المشععععرق: يربط بين الح 

وذلك من ل . كما يبدو أنها كانت مقًرا السععععععتقبال تجارة مدن بالد السععععععند الداخلية (59)ويسععععععتخدمها الجواري والالمان في تزويد المدينة بالمياا
 .(60)ا كانت تنقل منها البضايع إلى فذا المدن الداخلية والتي تعد الديبل منفذفا الوحيد على البحرخالل النهر عبر المراكب الصايرة، كم

باب الشععمال )البوابة الشععمالية الشععرقية (: يمكن أن نطلق عليها البوابة اإلدارية، حيل تفضععي مباشععرة إلى القصععر الموجود في وسععط  
. (61)مية الموجودة بالمدينةل لذلك حظيت فذا البوابة بنصععععععيب وافر من التحصععععععين والحراسععععععةالمدينة، الذي فو مقر تواجد الحاكم وقايد الحا

 ويظهر من خالل خريطة بالد السند أن فذا البوابة كانت مدخاًل للوافدين من داخل بالد السند ورسول الوالي الموجود في المنصورة.
لبحر، وفي التي تخرج وتعأتي منهععا التجععارة الخععارجيععة، تقع علي الخور بعاب الجنوب: في البوابعة التجععاريعة، فهي نعافعذة العديبععل على ا 

ناحية البحر، ويبلغ اتسعععاع فذا البوابة ثمانية أقدام عريضعععةل وفي المدخل الرييسعععي للمدينة، ويوجد أمامها مرسعععى مراكب الشعععحن الصعععايرة 
، ويظهر جلًيا في فذا البوابة التأثيرات اإلسالمية في (63)والصين، والتى تتولى تفريغ البضايع من السفن الكبيرة القادمة من بالد العرب (62)

وخلف فذا البوابة سععععاحة ، عمارة المدينة حيل نصععععب على جانبي فذا البوابة عمودين كبيرين يلتقيان في األعلى على شععععكل نصععععف دايرة 
التي تميزت بالقوس  (65)من سععععمات العمارة اإلسععععالمية ييسععععةبات الر ا. فيعد ذلك األرج والمسععععاحات الواسعععععة  التي تقبع خلف البو (64)واسعععععة

 .(66)والقبة والمنارة والبوابة النصف المقبب)األرج(
 وسط الديبل: -ا

وفو ما  (67)تعد منطقة وسععط المدينة اإلسععالمية في البؤرة التي تتجة إليها أنظار السععكان، لما تحتويه من المباني والمؤسععسععات العامة 
، والقطاعات السكنية في كتل مفصولة عن وسط المدينة والتي يمكن أن نعدفا المنطقة اً جيد اً تخطيط ةهي مخططوسط الديبل، ف يهكان عل

 . ويعد المعبد والمسجد وقصر الوالي من أفم المنشست بها كما سيتضح:(68)الحكومية في الديبل
وفو معبد ضععخم لهله  (70)ويقع في وسععط المدينة (69)من المنشععست القديمة الموجودة في الديبل قبل الفتح اإلسععالمي لها، معبد الديبل: 
، (73). وفو معبد ضععععععخم، كبير الحجم، على طراز العمارة الهندية التى تميزت بضععععععخامة المباني(72)، ُبن ي فذا المعبد من األحجار(71)سععععععيوا

 .(74)جماعةفيها تقام  هم الر م أن الشعاير الدينية لدي
متًرا. ويوجد فوق المعبد قبة عالية يبلغ ارتفاعها عن مسعععععععععععععتوى  37قدم"، وفى حوالي  120يبلغ ارتفاع جدران المعبد أربعين ذراًعا " 

 .(76). وفوق فذا القبة راية حمراء في رمز للبوذية(75)متًرا(240ياردة،  8متًرا )72سطح األرض
. وتشير المصادر إلى وجود أكثر من باب لهذا (77)أقدام 10إلى  8عن حجم الجدران التى يبلغ عرضها من كشفت البعثات األثرية   

 هحيل كان فذا المعبد يسعععتوعب داخل المعبد ولكن ليس لدينا معلومات عنها. كما يظهر من بعض المصعععادر أن مسعععاحة فذا المعبد كبيرةل
فذا كله يوحى بأن فذا المعبد شال منطقة واسعة في قلب ، بخالف الكهان والسدنة والمصليين  (78)فتاة للخدمة وأ راض أخرى 700قرابة 
والجدير بالذكر أنه تم فدم فذا المعبد بعد ذلك وتحويله إلي سعععععععععععععجن مركزي لبالد السعععععععععععععند بعدما دخل معظم أفل المدينة في  ، المدينة
 .(79)اإلسالم
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ايًما فى عهد المسعععععلمين حتى قدوم عنبسعععععة بن إسعععععحاق الضعععععبى والًيا على السعععععند في عهد ومن باب الحرية الدينية، ظل فذا المعبد ق 
فقام بإ الق القبة الموجودة فى األعلى واسععععتخدم الحجارة فى ترميم  ، الخليفة المعتصععععم، الذي أمرا بتحويل معبد الديبل المهجور إلى سععععجن

 (80)بعض أجزاء المدينة المهدمة.
، وكان أول بناء المسلمين فى األمصار والمدن المفتوحة (81)من المنشست الرييسة في المدينة اإلسالمية : يعد المسجد مسجد الديبل

فقد تطلب الدين اإلسععالمي وجود منشععست جديدة أفمها المسععجد، والذي ال بد أن يظهر بشععكل متميز عن األبنية بما فيه من  ، فو المسععجد 
واشترطت المركزية لمواقع المساجد  ،(83)ها الجارافيون وجود المسجد الجامعيلتي أكد عل. ومن خصايص المدينة ا(82)أقواس وقباب وصحن

دا في يوفذا فو حال مسعععععجد الديبل الذي تم تشعععععي ،(84)لما يناله المسعععععجد من أفمية، فهو ملتقى سعععععكان المدينة خمس مرات في اليوم والليلة
 .(85)مام المعبدأوسط المدينة 

المساجد في ربوع الهند للمرة األولى مع نهاية القرن األول الهجري/ السابع الميالدي وأدخلوا إليها الفن المعماري يد يقام المسلمون بتش
 .(86)العربي الذي اشتهر فيها، واختلط بالفن المعماري الهندي، وبمرور الزمن أصبح له طابع خاص ُيَميتز به عن الفنون اإلسالمية

مر بناء المساجد  ،(87)بل بمجرد إتمام فتحها، وفو المسجد الجامع للمدينة لكونه المسجد الوحيد بهاأسس محمد بن القاسم مسجد الدي
وقد بني مسععجدفا من آجر وحجر  ،(88)بمراحل مختلفةل فكانت تُبني بالقصععب ثم بالرعص ثم بالطوب اللبن والطين ثم بنيت باالجر والجص

، وتم إجراء العديد من التعديالت والترميمات علي المسعععععععععجد في العصعععععععععور (89)السعععععععععند كبير وفي المواد التى كانت تسعععععععععتخدم في البناء في
ولألسععععف الشععععديد لم تتوصععععل البعثات األثرية إلي  (90)المختلفةل حيل أدخل الوالي عنبسععععة بن إسععععحاق بعض الترميمات واإلصععععالحات عليه

خالل العصععععور العربية اتخذ طراًزا محدًدا يتكون من صععععحن  تخطيط فذا المسععععجد، ولكن من المعروف أن الطراز األول للمسععععاجد فى الهند
ربي، مكشوف يتوسط البناء يحيط به أربعة أروقة: الرواق الشمالي، والرواق الجنوبي، والمؤخرة من الجهة الشرقية، وتقع القبلة في الرواق الا

 .(91)ويعد فذا التصميم من أقدم تصاميم المساجد التى أقيمت على التراب الهندي
األمويل حيل اتخذ الحكام . ولم يظهر فذا القصععععععر طوال فترة العصععععععر (92)يقع قصععععععر والي الديبل في وسععععععط المدينة صوووور الوال :  
 . (94)ومن المؤكد أنه بنى من األحجار الموجودة بالقرب من الديبل ،(93)القالع والحصون مقًرا للحكم وناألموي

 شرق الديبل: -ج
اسععتحدال تقسععيمات ومنشععست وأبنية جديدا داخلها. فكما افتم العرب بتحصععين المدينة وأبوابها وأبراجها تطلب الفتح اإلسععالمي للديبل  

ا با م الديبل إلى أحياء سعععكنية في كتل مفصعععولة تفصعععل بينها يتقسعععيم الداخلي لهال وعلى عادة العرب عند فتح المدن قاموا بتقسعععلافتموا أيضعععً
 .(95)الشوارع ويوجد بينها الممرات

. وفذا ما فعلة (96)واحد قبايل تتميز بعضععععها عن بعض ن  نوا بينما حلوا يتكتلون في مكات المنطقة الشععععرقية بسععععكن العرب، فكااختصعععع 
حيل بدأ محمد بن القاسععععم بتنظيم أمور المدينة، ووقع اختيارا على الجانب الشععععرقي من القلعة إلسععععكان ، العرب بعد السععععيطرة على المدينة 

سععتقرار فيها، واختار وداع  حميد وأمرفم ببناء منازلهم عليها واال جندا أربعة آالف قطعة أرض سععكنية لكل فرد قطعة. فأقطع (97)العرب فيه
 .(99)عاماًل على المدينة  (98)النجدي
 قام العرب ببناء دور لهم فوق فذا األراضععي المقطوعة لهم. وكانت فذا الدور على  رار دوروفيما يخص منازل العرا ف  الديبل؛  

الطبقة العليا في المدن المفتوحةل فهي تشععععال كل المنطقة الشععععرقية بها وتمتد حتى المنطقة الشععععمالية والتي يفصععععلها عنها الطريق الرييسععععي 
 .(100)القادم من البوابة الشمالية الشرقية الذي يؤدي إلى قصر الحاكم الموجود في وسط المدينة

، (101)فعة أوضعععععحت أن المدينة ُبنيت بشعععععكل عام فوق المسعععععتوى العام لسعععععطح األرضوُتظهر عمليات الحفر بقايا سعععععاللم ومنازل مرت 
 ختلفت مواد البناء المسعععتخدمة، وتنوعت في مدينة الديبل تبًعا للحالة المادية للسعععكان، فمنها الحجارة، والجص، واآلجر، والطين، وأخشعععاباو 

ل ه فر في المنطقة لكثرة إنتاجافرة بشععععععععععكل طبيعي، والخشععععععععععب متو امتو  . فالحجارة كانت موجودة كما ذكرنا، والطين(102)السععععععععععاج، والخيزران
 .(103)فمنطقة الديبل من المناطق االستوايية التي تنمو فيها الاابات
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الحجارة والجص في بناء منازلهم في الديبل، فكانت في العصععععععععععر األموي تشععععععععععال  -بما أنهم يمثلون الطبقة العليا -اسععععععععععتخدم العرب 
ويتكون المنزل من عدة  رف، خصعععصعععت  (104)ا بسعععيطة التصعععميمل حيل يحيط بها سعععور خارجي مرتفع لحماية المنزلمسعععاحة كبيرة، ولكنه

 رفة للبير ووضعععع فيها جرة كبيرة على خشعععبة تشعععبه الطاولة، كما صعععفوا في المنزل أنواًعا من األرايك أو السعععرر من الطين كما كانت تبلط 
، واستخدم أفالي الديبل الرسم على الجدران باللون األزرق واللون (106)في تاطية الجدران ، فمنذ فجر اإلسالم استخدم الجص(105)وتجصص

 .(108)والسقف منحني األضالع، وفناك أعمدة مربعة من الحجر منحوتة ومزخرفة (107)السمني المايل إلى الصفرة لتزيينها
إلى وجود بركة ماء تتوسط المباني ودرج عريض يصعد  ثم تطورت العمارة اإلسالمية في السند، وتميزت بضخامة المباني، باإلضافة 

، بل قام المسلمون برسم الصور والزخارف واألشكال (110). كما كانت المباني العربية في السند مكونة من أكثر من طابق(109)به إلى المبنى
 .(112)قتة الفسيحة. وتقع فذا المنازل على جانبي الشوارع الواسعة، ويفصل بينها األز  (111)الهندسية على الجدران

 شمال الديبل: -د
. (113)أن الديبل مدينة الصععععناعة والتجارة قبل مماته أما شععععمال الديبل فكانت المنطقة الصععععناعية للمدينةل حيل ذكر دافر ملك السععععند 

وعثرت البعثات األثرية  في المنطقة الشعمالية على مواد معدنية وقطع زجاج وبقايا  ، فمن الطبيعي أن يخصعص مكان في المدينة للصعناعة
أواني فخارية تنتشعععععر على السعععععطح بكميات كبيرة، ومواد نيلية، وقطع صعععععدف، وقطع خشعععععبية كثيرة، وحلي، وصعععععور طينية مزججة باألزرق 

 .(114)واللون السمني األبيض المايل إلى الصفرة
ولكن ال يوجد تفاصععععيل عن تخطيط فذا المنطقة  ،صععععت للصععععناعةالمنطقة الشععععمالية في الديبل ُخصعععع  أن  على ويدل فذا بشععععكل كبير 

وتنظيمها، ولكن األثر يدل على المسعععير، فوجود صعععناعة المعادن والفخار وصعععناعة النيلة  تدل على وجود أفران ضعععخمة في المنطقة فهي 
كما كانت فناك  ، ذلك هعمليات النجارة واألدوات وما شعاببية على وجود ورش خاصعة لكما تدل الصعناعات الخشع ، تقوم في األسعاس عليها

وية مع البلدان اإلسععالمية رتباطات قاالعصععر اإلسععالمي جيد التنظيم له  صععناعة الزجاج، كل فذا يشععير إلى قيام مجتمع متعدد األجناس في
 .والارب

 جنوا الديبل: -هو
. وفي التي تتوجه إليها أنظار العالم الخارجي، فهي (115)ناطق في الديبل، فهي تقع ناحية البحرتعد المنطقة الجنوبية من أفم الم 

 .(116)مقر للتجارة الخارجية والداخلية، وتنقسم فذا المنطقة إلى قسمين في  اية األفمية بالنسبة للمدينة وفما الميناء والسوق
فقد قال  (117)يقع ميناء الديبل خارج أسعععععععععععععوار الحصعععععععععععععن أمام البوابة الجنوبية للمدينة، وفو على البحر مباشعععععععععععععرةل ميناء الديبل:  

وفذا ما جرت عليه  ،(119)تقوم أحياًنا بدور السععععععوق ئصععععععود فنا الميناء حيل كانت الموان: " والبحر يدخل السععععععوق ..." والمق(118)المقدسععععععي
 .(120)مناطق التجارية على واجهات األنهار أو على أبواب المدنالعادة في المدن اإلسالميةل حيل تقع ال

بالد السعععععععععند والهند  ئعرب أن فذا الميناء من أكبر موانفذا الميناء، ولكن الذي أكد عليه الجارافيون ال ةوال يوجد معلومات حول خط 
السعععععند إال  ئلفة، بينما لم يكن في إمكان موانمختمن حيل السععععععة التي تسعععععمح له باسعععععتقبال السعععععفن الضعععععخمة الوافدة بتجارتها من البالد ال

ن ميناء الديبل يعد من صطخري، وذكر أ. وفذا ما أكد عليه اإل(121)استقبال المراكب التجارية الصايرة المحملة بالبضايع من السفن الكبيرة
 .(122)بالد السند ئأكبر موان
. فكل فذا يظهر مدى (123)كان يستوعب عدًدا كبيًرا من السفن والزوارقكما أكدت البعثات األثرية ذلكل حيل ذكرت أن ميناء الديبل  

َعب المرجانية أمامه، والتي كان يسععععععععععتالها القراصععععععععععنة في الهجوم على السععععععععععفن ء الذي لم يكن يضععععععععععرا سععععععععععوى وجود الشعععععععععع  حجم ذلك المينا
 .(124)التجارية
، وفو عبارة عن فناء كبير يخرج منه شععععععععارع واسععععععععع يتم به فكان يقع في المنطقة الجنوبية خلف البوابة مباشععععععععرة  أما سووووووق الديبل: 

الربيع في في شروط إنشاء المدن:"أن  وإلسالمية، حيل قال أب. فالسوق من المنشست األساسية فى المدينة ا(125)توصيل السوق إلى المدينة
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المدن العربية واإلسععععالمية بنسععععق واحد يحتوي . وتميزت األسععععواق الموجودة في (126)يقدر أسععععواقها بكفايتها لينال سععععكانها حوايجهم عن قرب"
 على معالم ال بد من وجودفا في كل األسواق، ولم يكن سوق الديبل يختلف عن فذا األسواق، خاصة أنها تميزت بالرواج التجاري .

خراجها بوسايل النقل المختلفة، وتسهل الحر   . وأثبتت (127)كة العامةفكانت السعة من أفم معالم األسواق حتى يسهل إدخال البضايع وام
ف فيسعععهل السعععير فيها، ويمنع تشعععكل ن سعععمات األسعععواق أن تُبلتط وُتسعععقت ، كما أن م(128)البعثات األثرية أن سعععوق الديبل تمتع بالسععععة الالزمة
من مناخ  . ومن المؤكد أن سععععوق الديبل كان مبلًطا ومسععععقوًفا ويسععععتدل على ذلك(129)الوحل إذا نزل المطر، كما أنها تحجب أشعععععة الشععععمس

. وفذا أمر طبيعى كان (131)سععواق ارتفاع السععقف وانتظام الدكاكين في الممرات. وسععمات األ(130)المدينة الذي كان شععديد الحرارة كثير المطر
موجوًدا في كل المدن التي حكمها المسععععععععععلمون وخصععععععععععصععععععععععوا وظيفة المحتسععععععععععب لهذا الارض، وكان أكثر بنيان سععععععععععوق الديبل من الطين 

 .(132)والخشب
 (133)نيينياحتوى سعععوق الديبل على منشعععست خاصعععة بالتجار، خاصعععة أن مدينة الديبل كانت مركز تالقي التجار العمانيين والصععع كما 

. ويبدو أن عدد التجار بها كان (134)فكانوا يجتمعون بها ويستقرون لفترة حتى قدوم السفن أو تاير اتجاا الرياح التي تساعدفم على اإلبحار
 .(135)ليسوا إال تجار ...." –الديبل  –: "ومن فيها يقولي جعل دافر ملك السند كبيًرا جًدا للحد الذ

التي أعدت . أي العمارات (136)احتاج فؤالء التجار أماكن لهقامة، وفي ضععععععرورية ال يقوم السععععععوق إال بهال فكانوا يسععععععكنون الوكاالت 
من عدة طوابق أسعععفلها عبارة  مسعععتطيل التخطيط يحف به مبان  أوسعععط وتتألف الوكاالت من فناء  ،(137)بالبورصعععة هسعععكًنا للتجار، وفي أشعععب

تميزت الوكالة بمدخلها الضععععععخم الذي تعلوا العقود وتحف به  ،عن حجرات أو حواصععععععل تفتح على الفناء تودع فيها المتاجر ويعلوفا الارف
. كما عرف أفل الديبل (138)وآسيا الصاري فذا النماذج من الوكاالت في السايدة في إيران ،األبراج، ويقع مصلي صاير في وسط الصحن

، التى كانت مأوى للتجار الارباء وما يتبعهم من سعععععلع تجارية وحيوانات، وتميزت فذا الخانات بجمال عمارتها من حيل (139)إقامة الخانات
. فكان (141)فتح اإلسععالمي. وفناك بعض المنشععست القديمة التي كانت موجودة في السععوق قبل ال(140)وجود الصععحن واألروقة وتعدد الحجرات

 السوق من أفم المنشست الموجودة في الديبل، ويرجع ذلك إلى مكانتها التجارية.
 : غرا الديبل -و

. تضعاءل دورفم بعد الفتح اإلسعالمي وأصعبحوا يسعكنون في (142)يقطن  البية سعكان السعند األصعليين القرى والمدن الكبرى مثل الديبل 
. كما أنهم كانوا يعيشون على بطايح نهر مهران، وعلى امتداد ساحل البحر من مكران حتى (143)المدن الكبرىالقرى الصايرة وفي ضواحي 

. وقام المسععلمون الفاتحون في السععند بتخصععيص حي من أحياء المدينة للسععكان األصععليين وأصععحاب الديانات (144)الديبل وداخل بالد السععند
 . (145)األخرى
صمنطقة الاربية من الديكانت ال  والعناصر األخرى التى كانت موجودا في الديبل قبل الفتحل  (146)لعناصر من الميد والزط ةبل ُمخصت

وسعععععععععععععبب ذلك أن جميع أحيايها األخرى كانت مشعععععععععععععاولة كما ذكرنا، كما أن فذا المنطقة قريبة من أماكن عملهم حيل كانوا يشعععععععععععععتالون 
 .(147)بالرعي
ل بينما ذكر السعععععععععيرافي أن بنيانهم كان من (148)من الطين والخشعععععععععب تكان مبانيهمل ذكر اإلدريسعععععععععي أن أ لب وفيما يخص منازلهم 

 ة. فكانت منازلهم بسععععععععععيط(150)تبًعا للحالة المادية –كما سععععععععععبق ذكرا  -. واختلفت مواد البناء وتنوعت في الديبل(149)الجص واآلجر والطين
سععاسععات المنازل، أفي ، كما اسععتخدموا األحجار افي بناء منازلهوسععطى الطين والجص ، واسععتخدمت الطبقة ال(151)البناء، خالية من الزخارف

 .(152)وقاموا بدفان الجدران من الطين، وتم العثور على بقايا بعض فذا المنازل في المدينة
في  ةالمنطقة. وتميزت منازلهم بالبسععاطالمتوفر في ( 154)والخيزران (153)من خشععب السععاج االطبقة الفقيرة إلى بناء منازله بينما توجهت 

. فاتخذت منازلهم شعععععععكل األخصعععععععاص (155)التصعععععععميم، فهي تقتصعععععععر على توفير مافو ضعععععععروري من مأوى يقيهم سعععععععوء الظروف المناخية
 . (157)المرفوعة على أعمدة خشبية (156)واألكواخ
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ا   ولكن لم تتوصعل الدراسعة إلى تحديد موقع فذا المنطقة بالضعبط داخل المدينة، قال  منطقة خاصة لدفن الموتى؛ضعمت الديبل أيضعً
وري أن قبر الشعععععععيخ أبي فقة للدفن بالمدينة، وذكر المبارك. مما يعني وجود منط(158)البالذري :" وبديل بن طهفة مصعععععععور بقند وقبرة بالديبل"

ا مكانه، بينما ذكرموجود بالديبل، ول (159)تراب الحنظلي المعروف " بحاجي تراب "  اأنه تم بناء قبة وحظيرة فوق قبر  كنه لم يحدد أيضعععععععععععععً
. فيظهر من ذلك أن المسعععععععععلمين خصعععععععععصعععععععععوا منطقة لدفن موتافم في الديبل، ومن المؤكد أن فناك منطقة (160)م787ه/171مؤرخة بعام 

 مماثلة لسكان المدينة األصليين. 
كان  هالخدمات العامة للناسل فيعتقد أني المدينة في عهد المسلمين ألداء بعض وتشير كل الداليل إلى وجود بعض المرافق العامة ف 

ينة كان بها حامية عسكرية خاصة، وأن المد (161)صطبالت عامة للحكومة ولألفرادامة في األسواق، ومن المؤكد وجود فناك الحمامات العا
 ضافة إلي وجود ديوان للبريد كما سيتضح الحًقا.إكبيرة 
ة، يفصعععععل بينها الشعععععوارع ابها، وقسعععععمت إلى خمسعععععة أحياء رييسعععععقلعة قوية التحصعععععين، تعددت أبو  كانت الديبل أن  ذلكيتضوووو  من  

الواسععععععععة، وكان لكل حي في المدينة طابع خاص يتميز به، فوسعععععععط المدينة في المنطقة اإلدارية، وشعععععععمالها المنطقة الصعععععععناعية، وجنوبها 
طقة السععكنية. وعمل المسععلمون على تعديل أشععكال العمارة بالمدينة لما يناسععب عاداتهم وتقاليدفم، فلم المنطقة التجارية، وشععرقها و ربها المن

يكتف المسعععلمون ببناء المباني المكونة من أكثر من طابق، بل أدخلوا سعععمات العمارة اإلسعععالمية من أقواس، ومنارات، والسعععاحات الواسععععة. 
 مساجد والمقابرب على األبواب والكما ظهرت األرجات والقبا

 -الديبل : (162)أرباع : رابعاا
داريًّ مدن بالد السعععععععععند، ويتبعها جارافيًّ  تعد الديبل إحدى أكبر  :"وديبل  (163)ا العديد من القرى والمناطق التابعة لهال فقال المقدسعععععععععيا وام

ن كان فذا الكالم مبالغ فيه، فهناك بالفعل مناطق تابعة للديبل، وفذا المناطق لها أفمية اقتصععادية  بحرية أحاط بها نحو ماية قرية ....". وام
 .(164)كبيرة 
فى إحدى المناطق القريبة جًدا من الديبل والتابعة لها، وتقع فذا المنطقة على ضعععععععععععععفاف نهر مهران داخل  منطقة ماء الجواميس: 

ميت بهذا االسععععم لهروب األفالي وسععععُ ، اسععععتالها أفالي الديبل في رعي الجواميس قة رعوية ينتشععععر بها العشععععب والكألنطبالد السععععند. وفي م
 .(166). وبعيًدا عن الدببة التي تزعج جواميسهم(165)بجواميسهم إليها بعيًدا عن الذباب األزرق الذي يلدغ الجواميس

، تقع في البحر بين مدينة الديبل وبين " جزيرة ثارا " التابعة (167)في من المناطق التابعة  للديبل، وفي أول بالد الهند جزيرة الديبل: 
، وتقبع جزيرة الديبل في منتصعععععف (168)لهرمز، التي في الحد الفاصعععععل بين الهند وعمان، وتبلغ المسعععععافة بين الديبل وجزيرة ثارا ثمانية أيام 

وأشععهر مدنها " كسععكها "، وتكمن أفمية تلك الجزيرة بالنسععبة للديبل كونها تحتوي على أراض  صععالحة للزراعة تزرع فيها  .(169)الطريق بينهما
 .(170)المحاصيل الاذايية خاصة األرز وتمد الديبل بها ، كما تنبت في جبالها القنا الهندية

القطنية،  (171)رب بالقرب من الديبلل واشتهر بصناعة الثيابفو من المناطق التابعة للديبل ، يقع على ساحل بحر الع ساحل القس: 
 .(172)وفي ثياب مشهورة بين العرب،  وفي من أجود ما ُيْجلب من الهند من ثياب

المنععاطق التععابعععة للععديبععل متنوعععةل فمنهععا المنطقععة الرعويععة التي ُتَربى فيهععا الثروة الحيوانيععة في المععدينععة، ومنهععا المنطقععة   ويالحظ أن  
وفناك قرى ومناطق أخرى صعععععععايرة  ، الزراعية التي تمد المدينة بالمواد الاذايية، ومنها المناطق الصعععععععناعية التي تميزت بصعععععععناعات معينة

 تابعة للديبل، لم يمكن التوصل إليها ولكن يبدو أنها لم تكن ذات أفمية كبيرة للمدينة.
 
 

 الخاتمة
 صر اإلسالم   توصل البحث إلى مجموعة من النتائج ه :بعد استعراض التراث العمران  لديبل إبان الع

 وذلك منذ عصر ما قبل اإلسالم حتى أواخر العصر العباسي. ل تعد مدينة الديبل من أقدم مدن بالد السند وأشهرفا -
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اإلسالمية في المدينة بما يتناسب مع شعاير أسهم المسلمون في التطور العمراني في الديبلل حيل إنهم عملوا على إدخال معالم العمارة  -
 هدف إلى حفظ الحرمات.الذى يوتعاليم الدين اإلسالمي والتي تتطلب بناء المساجد، وبناء المنازل على الطراز اإلسالمي 

ة من أفضل ، فكانت الخطة الشريطيعلى ضفاف نهر مهران ةطيةل فهي مستطيلة الشكل، ممتدالشري ةالديبل أقرب إلى الخط ةتعد خط  -
 خطط المدن والتي تسهل الحركة داخل المدينة، وتعدد شوارعها.

وجود المباني العامة كالمعابد والقصور في قلب المدينة، ومنها تتفرع الطرق  من لالديبل تحوي المعالم الرييسة للمدينة اإلسالمية كانت  -
العامة، وعلى امتداد فذا الطرق تقع منازل الطبقة العليا من السكان، ثم منازل الطبقة الفقيرة التي تأتي خلف فذا المنازل، وتتركز 

فكانت تلك  ،وكل فذا ُيحاط بسور يحمي المدينة ،أبواب المدينة ر القريبة، أو علىالمناطق التجارية في العادة عند واجهات األنها
 السمات العمرانية في السمات السايدة في شتى المدن اإلسالمية آنذاك.

ن يلتقيان في األعلى على شكل نصف دايرة ان كبير اعمود إحدى أبوابهاحيل نصب على  لالتأثيرات اإلسالمية في عمارة المدينة تظهر -
ة من سمات العمارة اإلسالمية يسبات الريافيعد ذلك األرج والمساحات الواسعة  التي تقبع خلف البو  ، البوابة ساحة واسعةوخلف فذا 

فرت كل تلك السمات في المدينة سواء في البوابات أو المسجد ا، وقد تو التي تميزت بالقوس والقبة والمنارة والبوابة النصف المقبب)األرج(
 أو القبور.
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، المركز القومى للترجمة، 1سيد سليمان الندوي : العالقات العربية الهندية ، ترجمة أحمد محمد عبد الرحمن، طل 62رداذبة : المصدر السابق، صخابن  - 20

 .68، صم2008القافرة، 
،  8(، مجلة المؤرخ المصرى، العددم1025 – 855ه /416 – 240فيصل سيد طه : النشاط التجارى في مدينة الديبل في عصر الدوله الهبارية )  - 21

 . 230م، ص 2011كلية اآلدب، جامعة القافرة، 
 .64، ص5لقشندي: المصدر السابق، جل الق495، ص2ياقوت الحموي: معجم البلدان، مج - 22
 .95البرسوي: المصدر السابق، ص -23
العدد الثالل،  ديبل عند الفتح اإلسالمى، مجلة التاريخ العربي، ل إبرافيم عطا اهلل البلوشي:201فيصل سيد طه: النشاط التجاري في مدينة الديبل، ص -24

والعباسيي) فى عهد  الثقافية لبالد السند والبنجاب فى صدر اإلسالم والعصريين األموى النهضةالطرازي:  ل112ص ،م1977كلية اآلداب، جامعة األمارات،
 .  678، ص ،م1971فع / 1391رسالة دكتوراة منشورة، كلية اآلداب، جامعة كراتشى، باكستان،  2ج فع،416-1الحكم العربي ( فى الفترة من

25- Bathan , M :" The Ruins Of Bambhor and Its Identification With Al Daybul, Th Arab            Seaport Of Sind 
", Islamic Culture ,43, 1969,p299                                                                                  

 .346، ص  2، ج تاريخ اليعقوبياليعقوبى :  -26

 )على بن حامد أبو بكر الكوفى ت في القرن السابع الهجري / الثالل عشر الميالدي(: فتحنامة سند )ججنامة (، تحقيق: ن. ا. بلوش، الطبعةالكوفي  -27
 .112البلوشي : المرجع السابق، ص ل إبرافيم عطا اهلل111صم، 1999األولى، دار طالس، دمشق،

 .167، ص1اإلدريسي : المصدر السابق، مج -28
دار ، 3م(: العبر وديوان المبتدأ والخبر"تاريخ بن خلدون"، ج1406فع/808)عبد الرحمن بن خلدون تل ابن خلدون614الذري: المصدر السابق : صالب -29

 . 60، ص م2001للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الفكر 

)أبو الحسن على أبن أبى الكرم محمد أفالي المدينة. ابن األثير  حيل منيت مدينة الديبل بزلزال كبير عهد الخليفة المعتضد، راح ضحيته عدد كبير من -30
، دار الكتب العلمية، 1، تحقيق: أبو الفداء عبد اهلل القاضى، ط6جالكامل فى التاريخ، : م(1222فع/630ت  الجزرى بن عبد الكريم الشيباني الملقب بعز الدين

 .376، ص1987ه/ م1407بيروت، لبنان،
31-                            Bathan . M : OP.Cit  p 302.                                                                                                          

، 1طازدفار اإلسالم في شبة القارة الهندية،  :ل حازم محفوظ64، ص5ل القلقشندي: المصدر السابق، ج495، ص2ياقوت الحموي: معجم البلدان، مج -32
 .13ص ،م2004فع/1425الدار الثقافية للنشر، القافرة، 

ل وليد عبد اهلل عبد العزيز: الحسبة على المدن والعمران، حوليات كلية اآلداب، الحولية السادسة عشر، الرسالة 154ابن أبي الربيع: المصدر السابق، ص -33
 .421، ص1ل حسن إبرافيم حسن: المرجع السابق ج45، 44م، ص1995فع/1416، 106
 .1233الفيروز آبادي : المصدر السابق ، ص -34
 .379ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، الدار الذفبية للطباعة والنشر، القافرة، د. ت، ص -35
 .37م، ص2007فع/ 1428، األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القافرة، 1العالم اإلسالمي، ط محمد الجهيني: أطاللة على العمارة الحربية في شرق -36
 .479المقدسي : المصدر السابق، ص -37
 .109ل الكوفي : المصدر السابق، ص613البالذري : المصدر السابق ، ص -38



 لعدد الثانى ا                                                                                     العمارة والفنون       مجلة 

11 
 

                                                                                                                                                                                                 

ل ابن األثير: الكامل في 416م، ص1981ابن قدامة )قدامة بن جعفر(: الخراج وصناعة الكتابة، تحقيق: محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد للنشر،  -39
لطبعة الثانية، العقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة والتابعين: ال المباركبوري: 110ل الكوفي : المصدر السابق، ص250، ص4التاريخ، ج

 .153، 152، صدار األنصار، القافرة، د. ت

،  2ل الطرازي: المرجع السابق ،ج112ل إبرافيم عطا اهلل البلوشي: المرجع السابق، ص201فيصل سيد طه: النشاط التجاري في مدينة الديبل، ص -40
                                                         .Archaeology Report: OP.Cit, p 1 678ص
 .250، ص4ل ابن األثير: الكامل في التاريخ، ج614البالذري: المصدر السابق، ص -41
 .37محمد الجهينى: المرجع السابق، ص -42
ل المقدسي: 54م، ص1845ل السيرافي )أبو زيد حسن السيرافي(: أخبار الصين والهند)رحلة السيرافي(، باريس، 614البالذري: المصدر السابق، ص -43

 .208ص  المرجع السابق،ل زياد جاد إبرافيم مسلم: 479المصدر السابق، ص
44 -  N. B. ( Baluch ):" The Most Probable Site Of Debal ", Islamic Culture , Vol.(XXI), No(3) , 1952 , 

P91                                                                                                                                                            

 .62سعد الاامدي: المرجع السابق، ص -45
 .646، صم 2013، لد الرابعمجال ،15صالح: الديبل ودورفا فى التاريخ اإلسالمى، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، العدد  ازي فيصل  -46
وكل على عنبسة بن إسحاق الضبي: والة المعتصم بالد السند بعد مقتل عمران بن موسى البرمكي، فاستطاع بسط نفوذا على البالد وُعز ل في عهد المت -47
، دمشق، المجتمع 2ط ،1جالثقافة اإلسالمية في الهند، مراجعة: أبو الحسن علي الحسني الندوي،م. عبد الحي فخر الدين الحسينى: 833فع/218 عام اهلل

 .56، صم 1958فع/ 1377العلمي العربي، 
 .80، ص2، عدد6ل المباركبوري : الحكومات العربية في بالد السند، مج614البالذري: المصدر السابق، ص -48

م، 1992فع/1412، عالم الكتب، 1، ط2القرماني ) أحمد بن يوسف القرماني( : أخبار الدول آثار األول ، تحقيق أحمد حطيط وفهمي سعد، مج -49 
كلية اآلداب، م(، رسالة دكتوراة، 1001– 751فع/391–132العالقات السياسية والحضارية بين الدولة العباسية والهند ): ل محمد نصر عبد الرحمن131ص

 .234، ص1ل الطرازي : المرجع السابق، ج64، ص م2003جامعة عين شمس، 
50- Archaeology Report: OP.Cit, p 2.                                                                                   
 .38محمد الجهيني : المرجع السابق، ص -51
 .173لثمين، صالمباركبوري : العقد ا -52
 .110الكوفي: المصدر السابق، ص -53
 .118ل إبرافيم البلوشي: المرجع السابق، ص206ل فيصل سيد طه: النشاط التجاري في مدينة الديبل، ص614البالذري: المصدر السابق، ص -54
 .173المباركبوري: العقد الثمين، ص -55
العالقات بين بالد المليبار وجوجيرات وبين سواحل الخليج العربي الاربية، رسالة : قرقشل محمد الشحات عبدا 110الكوفي: المصدر السابق، ص -56

 .153، 152ل المباركبوري: العقد الثمين، ص243، صم 1993دكتوراا، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، 

، م1996فع/1416الجيل، بيروت، دار النهضة، القافرة،  ، دار14ط، 1جتاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، حسن إبرافيم حسن :  -57
 .421ص
58- Archaeology Report : OP.Cit, p 2.                                                                                 
59-                                              Archaeology Report: p 2; OP.Cit. Bathan . M : OP.Cit , p 299. 

 .218ل فيصل سيد طه : النشاط التجاري في مدينة الديبل، ص175اإلصطخري : المصدر السابق ، ص -60
61-                                                                                  Archaeology Report: OP.Cit, p 2. 
62-                                                                                  .Archaeology Report: OP.Cit, p 2 
 .223ل فيصل سيد طه : النشاط التجاري في مدينة الديبل، ص167، ص1اإلدريسي : المصدر السابق، مج -63
64-                                                                                .Archaeology Report: OP.Cit, p 2 
 .41، ص1977، باداد ، العراق ،  2خالص األشعب : الجامع عنصر وظيفي " عمارة ومورفولجي في المدينة العربية " : مجلة المؤرخ العربي ، العدد -65
66 -F.A.(Khan):" Muslim Architecture Of East Pakistan, Cultural Herit Age Of Pakistan", Department Of 

Archeology , Karachi , 1966, p 42.                                                                   
 .315فاشم خضير: المرجع السابق، ص -67
68-                                                                                                           Archaeology Report: OP.Cit, p 2-3. 
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 .416ل ابن قدامة : المصدر السابق ، ص613البالذري: المصدر السابق، ص -69
 .108الكوفي: المصدر السابق ، ص -70
 .112لم يتم العثور على تعريف له. إبرافيم البلوشي : المرجع السابق ، ص -71
 .10ل زياد جابر إبرافيم: المرجع السابق ، ص653زي فيصل : المرجع السابق، صل  ا614البالذري: المصدر السابق، ص -72
م، 1989، يوليو 4ل محمود إبرافيم حسين: العمارة الهندية من خالل التصاوير اإلسالمية، مجلة المؤرخ المصري، ع108الكوفي: المصدر السابق، ص -73
 .402ص
 .176م، ص1999فع/1419، دار الندى، القافرة، 1اليابان (، ط -الصين –الهند  –فارس  –كامل سعفان: معتقدات آسيوية ) العراق  -74
 .62ل سعد الاامدي : المرجع السابق ، ص108الكوفي : المصدر السابق ، ص -75
 108ل الكوفي: المصدر السابق، ص613البالذري: المصدر السابق ، ص - 76
77-N. B. ( Baluch ) : OP.Cit, P 99.                                                                                    
ل الطرازي : المرجع 201: النشاط التجاري في الديبل، ص، فيصل سيد طه111لمصدر السابق، ص: ال الكوفي129ي: المصدر السابق، صالسيراف -78

 .546، ص 2السابق، ج
دار األنصار، القافرة، د.ت، : الهند في عهد العباسيين، ل المباركبوري228، ص1ع السابق، جمرجل الطرازي: ال614البالذري: المصدر السابق، ص -79
 .51ص
 P 86.                                                              N. B. ( Baluch ): OP.Citل 614البالذري: المصدر السابق، ص-80
 .315فاشم خضير : المرجع السابق ، ص - 81
الجامع عنصر : ل خالص األشعب207م، ص1972، 2لعددسلمية عبد الرسول : تمصير المدن اإلسالمية في القرن األول الهجر، مجلة التاريخية ، ا -82

 .41ص ،م1977، باداد، العراق، 2مجلة المؤرخ العربي، العدد ،وظيفي "عمارة ومورفولجي في المدينة العربية"
 .305لسابق ، ص: المرجع انوري عباس علواني -83
 .50ص ،فع1416، 106الحسبة علي المدن والعمران، حوليات كلية اآلداب، الحولية السادسة عشر، الرسالة وليد عبد اهلل عبد العزيز:  -84
 .165ل سيد سليمان الندوي : المرجع السابق ، ص250، ص 4بن األثير: الكامل في التاريخ ، جا -85
 .62م، ص1979فع، 1399، دار الفكر، القافرة، 1السياسية والثقافية بين الهند والخالفة العباسية، طمحمد يوسف النجرمي: العالقة  -86
، مكتبة نهضة 3طتاريخ المسلمين فى شبة القارة الهندوباكستانية وحضارتهم، : أحمد محمود الساداتي ل250، ص 4بن األثير: الكامل في التاريخ ، جا -87

                                      46Elliot: OP.Cit,vol1, p 8، ص م1960الشرق، القافرة، 
 فع .1302ابن الفقيه )أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني( : البلدان ، مطبعة بريل، ليدن ،  -88
والبنجاب إلي أوخر فترة الحكم  ل عبد اهلل محمد جمال الدين: التاريخ والحضارة اإلسالمية في باكستان أو السند614البالذري : المصدر السابق، ص  -89

 F.A.(Khan):" Muslim Architecture Of .ل10، ص 180م، ص1991 ، دار الصحور، القافرة ،1م(، ط1025 – 636فع/ 416 – 15العربي )

East Pakistan, Cultural Herit Age Of  Pakistan", Department Of Archeology, Karachi , 1966, 

p43                                                                                                                 
 P 86.                                                              N. B. ( Baluch ): OP.Citل 614البالذري: المصدر السابق، ص-90
 .142م، ص2013  35، العدد9، مجلعصور اإلسالمية، مجلة سر من رأيالمساجد في الهند خالل اإبرافيم حسين خلف : طراز تخطيط  -91
                                             .Archaeology Report: OP.Cit, p 3 108الكوفي : المصدر السابق، ص -92
 .122إبرافيم البلوشي : المرجع السابق، ص -93
94 -                                                                                  .N. B. ( Baluch ) : OP.Cit , P 91 

95 -                                                                               .Archaeology Report: OP.Cit, p 3 
 .421، ص1حسن إبرافيم حسن : المرجع السابق، ج -96

 .416ابن قدامة : المصدر السابق، ص -97
مناباد. شهد فتح السند مع محمد بن القاسم، وأمرا محمد بن القاسم على الديبل وفوض إليه جميع أمور واليتها، كما عينه محمد بن القاسم على برف -98

 .157المباركبوري: العقد الثمين، ص
 .206اري في مدينة الديبل، صسيد طه: النشاط التج ل فيصلل250، ص4ر: الكامل في التاريخ، جابن األثي -99

                                        .315Archaeology Report, OP.Cit, p 2فاشم خضير: المرجع السابق ، ص  -100
101-Bathan . M: OP.Cit , p 299                                                                                          
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 ,F.A.(Khan): OP.Cit ل9، ص2ل المسعودي : المصدر السابق، ج54ل السيرافي : المصدر السابق، ص614البالذري : المصدر السابق ، ص  -102

p 43.                                                                                                                      
 .652 ازي فيصل : المرجع السابق ، ص -103

)شهاب الدين أبي الفالح عبدالحي أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي  ل ابن العماد الحنبلي125سابق ، صالقزويني : المصدر ال - 104
األرناؤط، الطبعة األولى، دار بن كثير، بيروت، ، تحقيق: عبد القادر األرناؤط، ومحمود 2جم(: شذرات الذفب في أخبار من ذفب، 1678فع/1089ت

 .41ل صادق أحمد جودا: المرجع السابق ، ص 317، 316ص ،م1991فعع/1412
 .41، 40م، ص1970محمد إسماعيل الندوي: الهند القديمة وحضارتها ودياناتها، دار الشعب،  -105
 .87م، ص1996القافرة ،  حسن الباشا: مدخل إلي اآلثار اإلسالمية ، دار النهضة العربية، -106
 .114، صم 1951، الجزء األول،7لدديبل أقدم مدينة عربية في بالد السند ) ديبل القديمة في الباكستان (، مجمجلة سومر:  -107
108- F.A.(Khan): OP.Cit, p 43.                                                                                          
 .402، صم1989، 4العمارة الهندية من خالل التصاوير اإلسالمية، مجلة المؤرخ المصري، عددمحمود إبرافيم حسين :  -109
، المجلس الهندي 4-2، العدد44ضياء الدين اإلصالحي : الزخرفة وصناعة األواني خالل العهدين القديم واألوسط للهند، مجلة ثقافة الهند  مج  -110

 F.A.(Khan): OP.Cit, p 43ل                                 . 62م، ص1913الهند،  للعالقات، نيودلهي،
 F.A.(Khan): OP.Cit, p  42ل                                            .  122إبرافيم البلوشي: المرجع السابق، ص -111
 .62ضياء الدين اإلصالحي : المرجع السابق، ص  -112
 .113السابق، ص الكوفي : المصدر -113
 Archaeology Report: OP.Cit, p 3ل                        . 114مجلة سومر : ديبل أقدم مدينة عربية بالسند ، ص -114
 .275ابن حوقل : المصدر السابق ، ص -115
116-                                                                                .Archaeology Report: OP.Cit, p 3 
117- Archaeology Report: OP.Cit, p 3.                                                                                
 .479المقدسي : المصدر السابق ، ص -118
م(، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1498 – 661ه/904 – 41شوقي عبد القوي عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة اإلسالمية ) -119

 .246م، ص1990
 .315فاشم خضير: المرجع السابق، ص -120
ل محمد 206ل عبد اهلل محمد جمال الدين: المرجع السابق ، ص516، ص2ل الطرازي: المرجع السابق، ج87، 86ابن رسته: المصدر السابق، ص -121

 .18يوسف النجرمي: المرجع السابق، ص
 .175: المرجع السابق ، ص اإلصطخري -122
123 - N. B. ( Baluch ): OP.Cit, P 91 .                                                                                   
 1فبراير إلى  27وحضارة( من محاسن محمد على الوقاد: الطرق المالحية بين عمان والهند في المصادر الجارافية، الندوة الدولية )عمان والنهد آفاق  -124

 .354ل شوقي عبد القوي عثمان : المرجع السابق، ص354م، ص 2011مارس، مركز الدراسات العمانية، جامعة السلطان قابوس، عمان، 
125 -                                                                                Archaeology Report: OP.Cit, p 2. 
 .154ابن أبي الربيع : المصدر السابق، ص -126
نة الشيرزي ) عبد الرحمن بن نصر الشيرزي(: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق السيد الباز العريني، إشراف محمد مصطفي زيادة، مطبعة لج -127

 .84رجع السابق، صل وليد عبد اهلل عبد العزيز: الم11م، ص1946ه/ 1365التأليف والترجمة والنشر، القافرة، 
128 - Archaeology Report: OP.Cit, p 2.                                                                                

 .155ل حسن الباشا : المرجع السابق ، ص84وليد عبد اهلل عبد العزيز : المرجع السابق ، ص -129
 .381السابق، صل المقدسي : المصدر 79، ص 1المسعودي : المصدر السابق ، ج -130
 84ل وليد عبد اهلل عبد العزيز: المرجع السابق، ص11الشيرزي: المصدر السابق، ص  -131
 .652ل  ازي فيصل: المرجع السابق، ص54السيرافي: المصدر السابق، ص -132
ل محمود أحمد محمد قمر: الحياة السياسية ومظافر 190صل محمد الشحات عبدا قرقش: المرجع السابق، 167، ص1اإلدريسي: المصدر السابق، مج -133
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