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جام ـ ـ ـ ـ ــع قـ ـ ـ ـ ــطب من ـ ـ ـ ــار
قطب منار هو معلم تاريخي هندي يقع بالقرب
من دلهي ،و تعتبر منارته األط��ول من نوعها في
الهند وثان أطول املنارات في تاريخ العالم اإلسالمي
بعد منارة اجليرالدا في أشبيلية .يضم املجمع مبان
أخرى ويستقطب إليه جموعا كبيرة من السياح كل
عام .قامت منظمة اليونسكو بإدراج املعلم في قائمة
التراث العاملي.
أصبح قطب ال��دي��ن أي��ب��ك ،تركي األص���ل ،وممن
ساهموا في نشر اإلسالم في شمال الهند ،وهو أول
حاكم من سلسلة من املماليك األت��راك الذين أسسوا
سلطنة دلهي ،أراد أن يخلد عهده ،فقام ببدء أعمال
بناء قطب منار عام  1193م ،لم تسعفه الظروف
في إكمال العمل (انتهى عند املستوى األول) فقام
خليفته إلتمش بإضافة ثالث مستويات أخرى ،ثم
قام فيروز شاه تغلق عام  1368م بإضافة املستوى

اخلامس وهو آخرها.
يعتقد بعض امل��ؤرخ�ين أن��ه وعكس ما يقال أن
تسميته تعود إلى السلطان قطب الدين أيبك ،فإن
السبب احلقيقي في تسميته بقطب منار يعود إلى
خواجه قطب الدين ،أحد املتصوفني والذي قدم من
بغداد ثم ع��اش في الهند ،وحظي أثناءها مبكانة
كبرى لدى السلطان إلتمش.
شيدت املنارة على أنقاض الل كوت ،البرج األحمر
ملدينة دلهي القدمية ،والذي قام ببنائه راي بيثورا
عام  1180م ،آخر حاكم هندوسي إلمارة دلهي .يبلغ
ارتفاعها  72.5مترا -م��ن أص��ل  80مترا ،ويوجد
بدخلها درج حلزوني يعد  379درج��ة ،ميكن عن
طريقه الوصل إلى القمة -مت غلقه في وجه اجلمهور
بسبب ح��االت االنتحار .-يبلغ القطر في القاعدة
 14.3م ،فيما ال يتجاوز الـ 2.7متر في أعلى املبنى.

حم�سنون من الكويت

يعتبر قطب منار أعلى مبنى حجري في الهند،
وأحد املعالم اإلسالمية الفريدة من نوعها .استعملت
في بناءه أحجار رملية حمراء اللون ،بينما أكمل
املستويان األخيران بالرخام األبيض ،جدران املبنى
مزخرفة بالنقوش واآليات القرآنية.
يضم مجمع قطب منار العديد من املباني األخرى
على غرار مسجد قوة اإلسالم والذي يعد أول مسجد
بني في الهند .استعملت في تشييده احلجارة التي
مت اقتالعها من املعابد اجلاينية (عقيدة هندية
ق��دمي��ة) والهندوسية الـ 27وال��ت��ي كانت قائمة
بالقرب م��ن امل��ك��ان ،يجمع املسجد ب�ين أسلوبي
العمارة اإلسالمي والهندي .لم يتبق من املسجد
األصلي إال بعض اآلثار ،على أنه ميكن معاينة بعض
األج���زاء التي تزينها نقوش من ال��زه��ور واآلي��ات
القرآنية.

�شخ�صيات ورموز

عبدالله فريح عثمان الفدا..
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فتوحات �إ�سالمية

مصطفى إسماعيل
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«مؤتة» ..أعظم حرب دامية
خاضها املسلمون
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