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  هاي بنگال کتيبه
  ♦مهرداد شکوهي

  ∗اعظم هدايتي: ترجمه
کنند بيش از اشارات پراکندة  نشين بنگال پژوهش مي در تاريخ سلطانکه اني بيشتر مورخ

 آن است که علّت. يابند ها مي سکّهها و  گيري از کتيبه بهره به خود را ناگزير ،تاريخي
 ةويژ  بهمانده و چه باقي ين رفته و آننشين بنگال از ب هاي تاريخي سلطان اغلب نوشته

در . اند  نادرست و يک جانبه، اغلب ناقص،اند ان دهلي آنها را نگاشتهآنچه را که مورخ
هاي  ي شکل درست نام حتّ،خطّيهاي  دليل اشتباهات نگارشي در نسخه  بهمواردي

  .هاي آنان دريافت سکّهها و  توان از روي کتيبه سالطين را فقط مي
از اواسط . هاي اسالمي بنگال جزو بهترين مکتوبات هند هستند  کتيبه،ي ديگراز سو

 چند صد نمونه يافته و خوانده ،ها ايجاد شد و تاکنون کتيبه  به نوزدهم ميالدي عالقهقرن
چند کوشش نه . اند  سال اخير منتشر شده۱۵۰ هاي کوتاه در صورت مقاله  بهشده و
ها را گردآورند و اکنون  ست مشترکي از اين کتيبه هم انجام شد تا فهرمؤثّرچندان 

 (J.Horovitz)تز يهورو. ج،پيش از اين. انجام آن شده است  بهفّقومپروفسور عبدالکريم 
کرد   منتشرEIM 1909-1910ة هاي منتشر شدة اسالمي هند را در مجلّ فهرستي از کتيبه

 JASB 1957 ةدر مجلّرا هاي اسالمي بنگال   کتابشناسي کتيبه. دي.اچ.و سپس اي
  .چاپ رساند به

                                                   
 پژوهشگِر ايراني ♦

  .ترجمه از متن انگليسي  ∗
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را منتشر کرد ) م ۱۹۶۰،رجشاي ،۴ ج(هاي بنگال   احمد نيز کتاب کتيبهلدينا شمس
 زيرا ، هنوز تعدادي کتيبه بدان راه نيافته بودالبتّهکه شامل متون و ترجمة آنها بود و 

  .دنددست آمده بو  بهسالهاي بعددر و يا بود دست نياورده   بهنويسنده آن را
که در شرح و ل ب،شينيان وارد کردهيکار پ  بههاي بيشتري را عبدالکريم نه تنها کتيبه

ي براي  دستنامه مهم،اين کتاب. ت کوشيده استشد  به تاريخي آنوصف و مسائِل
دست داده است که بنگالدش و ايالت فعلي بنگال   به شده را نيز پژوهشگرانان ومورخ
هاي سالطين   بلکه کتيبه،هاي بنگال  نه تنها کتيبه،در اين مرز. پوشاند  ميرا) هند(غربي 
 دورة پس از مغوالن تا سال حتّي مغوالن هند و). آل سوري(ها   سوري،ها  شرقي،دهلي
دست داده شده و بعضي  ههاي کمي ب  پس از مغوالن کتيبهالبتّه ،اند م آمده ۱۸۸۲/ه ۱۳۰۰

شايد بهتر باشد . شود ند و بقيه را شامل نميسالطين بنگال مرتبط هست  بهاز آنان نيز
  .ان بعدي واگذاريممورخ  بهمناطق واقعي نفوذ سالطين بنگال را بحث دربارة

 چنداني ندارد و در جاهايي که مشکوک توجهخواني  هاي کتيبه روش  بهعبدالکريم
 مذهبي و ،هاي قرآني او همة عبارت. کند  نميتوجهسبک خط و نگارش   به،است

 نمونة خطوط جالبي ،اطان مشهورخطّ. ها حذف کرده است يرتاريخي را از متن کتيبهغ
. برد هاي بدون تاريخ بهره توان از سبک خطشان براي تاريخگذاري کتيبه دارند و مي

 ،شود نگ بناي مسجدي است که اکنون در موزة هند در کلکته نگهداري ميسنمونة آن 
 اول ، اين کتيبه. بنگال است(Burdwan) ناحية بردوان در (Kalna)در اصل از کالنا اما 

 لدينازمان سلطان ناصر  به شده و مربوطمعرفي) ۱ ش ،م EIM )۱۹۳۴-۱۹۳۳بار در 
 ،۱۹۶۸ س (JASBاي در  سپس خود پروفسور عبدالکريم در مقاله. حسين شاه است

د  آزمودن مجددليل  بهظاهراً(دهد  سلطان باربک شاه نسبت مي  بهآن را) ۲۲۸-۲۱۹ ص
  ).آن نتيجه رسيده است  بهروش دوده اندودي  بااو

طور معمول   بهنهم هجري بنگال/م ۱۵ قرنهاي باربک شاه و ديگر سالطين  کتيبه
هر تفاوت  ايران و ماوراءالنّ،خط ثلث جهان عرب  باخط ثلث هستند که  بهخوش خط و

 ۹/م ۱۵ قرندر . اند رشد يافتههاي دهلي   سلطانةوسيل  به هجري۸/م ۱۴ قرندارد و در 
اي در شرق و غرب هند گسترش يافت؛  هدطور گستر  بهيهجري اين خط ثلث محلّ

دربارة . سبک گجراتي و راجستاني تفاوت دارد  با آشکارا،هرچند که سبک ثلث بنگالي
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 ۹/م ۱۵قرن سبک خط ثلث بنگالي   باث بايد گفت که سبک خط آنح بکتيبة مورِد
را تري   خط کهن تا کوشيده استخطّاطيرسد که  نظر مي  بهست وهجري متفاوت ا

 ۱ ،۲۳ ج( JASBي در يدسا ضياءالدين. کند تقليد
تاريخي را براي کتيبه ) ۱۱-۱۷  ص،)۱۹۷۸(

داند  زيب مي اورنگ  بهتعلّقزند و آن را م حدس مي
. شمارد و عبارت پادشاه غازي را از القاب او مي

 قرائتش از باربک شاه را عبدالکريم در اين گنجينه
  .کند  ميهاي دسايي را رد  و حدستأکيد

هايي است که  مورد تعداد بسياري از کتيبه  حذف بي،هاي کتاب يکي ديگر از کاستي
از آنجا که .  گزارش شده بود و ظاهراً مورد قبول عبدالکريم نيست.A.R.I.Eيشتر در ب

توان گفت که در  کند نمي اشاره مي) مطور غيرمستقي  بهشايد (.A.R.I.E  بهگاه او گه
 شود و اشارة مستقيمي هم نام آن در کتابشناسي ديده نمي اما ،دسترس او نبوده است

که  .A.R.I.Eشده در   خطوط گزارشةگيري اينکه هم نتيجه. استفاده از آن وجود ندارد به
هاي از  اي از کتيبه ههدر پايين سيا. اند در اين کتاب هم نيامده. اند در متون ديگر نيامده
هاي   همة کتيبهالبتّه. شود و هدف فقط روزآمد کردن اين گنجينه است قلم افتاده داده مي

  :از قلم افتاده در اينجا نيامده
  شرح کتيبهشرح کتيبه  جاي کتبيهجاي کتبيه

تو ) روضه(گزارش ساختمان باغ يا مزار    کلکته، موزة پريشاد،بانگيا سهيتّيا
  )نامش پاک شده( يک خان

 ،کنده شده در بري درگاهکتيبه 
   استان مالدا،پندوا حضرت

گزارش ساخت مسجدي در زمان 
  الدين اعظم شاه سلطان غياث

عيل غازي دروازة جنوبي مزار شاه اسٰم
  در گره منداران

گزارش ساخت دروازه توسط شاهزاده 
  مبارک در زمان سلطنت سلطان حسين شاه

 ،کتيبه باالي در چپ مسجد منگلباري
 باالي در راست ةدربارة کتيب (مالدا

گزارش ساخت مسجد در زمان سلطان 
  حسين شاه

هاي اسالمي بنگال  کتيبه
جزو بهترين مکتوبات هند 

 .هستند
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  )۴۳: ۱۳۵عبدالکريم  :بنگريد به
  ،بر توپ جهانگشا در توپخانه

  مرشدآباد
ساخت توپ جهانگشا در زمان  اشاره به

  اسالم خان حاکم شاهجهان در بنگال
 استان ميدناپور زمان ،مسجد حجله

  شاهجهان و تاريخ آمار و انجام کار
  گزارش ساخت مسجد توسط تاج خان

 ،کتيبه کنده شده در مسجد شيعه
   مرشدآباد،ينوابروي بناي  روبه

دست مراد  گزارش ساخت مسجدي به
  زيب در زمان اورنگ

گزارش ساخت مسجد در زمان   مسجد جامع بردوان
  زيب اورنگ

دست سيد بهار  گزارش ساخت مسجد به  رام بيربهومگ استان ساوبري مسجد در
پسر پسر حسن پسر شاه سيد حسين از 

نوادگان شاه سيد رحمان در زمان 
  زيب سلطنت اورنگ

  شامل متني ديني و تاريخ  رامگبري مسجد در استان ساو
دست عالم  گزارش ساخت مسجد به   بگني پارامحلّةمسجد شاهجهان در 

  سير ان فرخخان در زم
ساخت مسجد در کنار مزار  اشاره به   مرشدآباد،مسجد گالب باغ

   زمان بيگمحمد
بنگالدش نگهداري شده …… که از
  …است

 الديندست نور  بهگزارش ساخت مسجد
  …حسني

دست قاسم  گزارش ساخت مسجد به   استان مالدا،مسجد شاهپور
   روپيه۷۰۰۰هزينه  با

  ساءالنّ گزارش مرگ نواب اعظم  نّساء مرشدآبادال دروازة اصلي مرکز اعظم
گزارش دوزبانه فارسي و انگليسي از    مرشدآباد،النّساء سنگ گور اعظم
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 دو متن انگليسي زمان ،النّساء نسب اعظم
   سال پيش از تاريخ فارسي است۵

روبه واقع در جنوب غربي خمسجد م
  ايستگاه راه آهن مرشدآباد

دست  گزارش فارسي ساخت مسجد به
م در زمان پادشاهي نام تبس کسي به
   شاهمحمد

  تاريِخ مرِگ نواب   مرشدآباد،الدوله مقبره نواب شجاع
 محبتدست  گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد،مسجد روشن باغ

  جنگ غازي
دست محمد  گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد،پور مسجد محلّة رتن

  بندهو در زمان پادشاهي محمد شاه
  دست شفيع اهللا گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد، آومرائو گنجةمسجد ناحي

  ساخت مسجد اشاره به   مرشدآباد،مسجد متيجحل کي
دست  گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد،مسجد محلّة يناماتيپور

  نعبدالرحٰم
 ،دست شاه قلي گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد، راجه بازار،مسجد شاه قلي

وسيلة محمد امير ساخته  ريخ بهمادة تا
  شده است

  شامل متن ديني و تاريخ   مرشدآباد،مسجد نزديک زندان قديم
دست پيروي  گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد، محلّة بنسگله،مسجد پيروقاي

  مهتر
ه حج گزارش ساخت مسجد در ماه ذي   مرشدآباد،مسجد شيعه گورستان نوابي

  ليدست شاه نثار ع بهه  ۱۱۹۲
  دست عبداهللا گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد، قلندر باغةمسجد ناحي

م دست خر گزارش ساخت مسجد به  مسجد جامع سکراء استان بيربهوم
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  علي خان در کنار گور احمد
 ۱۲۲۱گزارش ساخت مسجد که در    استان مرشدآباد،پيري مسجد در سالر

 ۱۲۲۳دست باب اهللا آغاز و در  به
  اهللا انجام يافتدست عنايت  به

  …گزارش  …مسجد
 ايستگاه راه آهن ،مسجد موتي خان

   کلکته،سلداه
دست امامي  گزارش ساخت مسجد به

  بيگم
دست  گزارش ساخت مسجد به   بردوان……کتيبه کنده در مقبره 

  ……تاريخدر …… پيروي
 ،نوزدهم در شاهپور/مسجد سدة سيزدهم

  استان مالدا
 گزارش منظوم فارسي ساخت مسجد

  دست محمد و عبدالکريم که شاعر است به
  دست پير علي گزارش ساخت مسجد به  مسجد در مهاپور استان هوگلي

گزارش منظوم فارسي ساخت مسجد    مرشدآباد،مسجد در جادة گالب باغ
  دست فرحت اهللا و مصطر که شاعر است به

دست  گزارش ساخت مسجد به   کلکته،مسجد مسلمان پارا
  اهللا فيض

  تاريِخ ساخت   کلکته،د سلطان احمدمسج
  ……دست گزارش ساخت مسجد به  مسجد محلّة سولي پارا مالدا

مسجد ميرچک در ناحية ميرچک در 
  شهر مالدا

دست شيخ  گزارش ساخت مسجد به
  خيراهللا و نام تعدادي از شيوخ محلّي

دست محمد  گزارش ساخت مسجد به   کلکته،مسجد تيپو سلطان
  پسر تيپو سلطان

 کنپيه ، کلکته، منشي بازار،مسجد سلدانه
  سمت چپ رواق مياني

تاريخ مرگ منشي بوعلي بنيانگذار 
خانه که   و نيز مدرسه و مسکين،مسجد
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  پايان رسيد دست مادرش به به
 ،مسجد وفتيه در محلّة راگونتا گنج

  پور جنگي
دست  بهکه گزارش ساخت مسجد 

صادر علي آغاز و پس از مرگش 
  پايان رسيد ساء بهلنّدست منيرا به

مسجد خانقاه نزديک مزار مخدوم شاه 
   استان بربهوم، دربارا،حسيني

دست مهر علي  گزارش ساخت مسجد به
) معين (در زماني که او نمايندة 

  النّساء بود حافظ
 ، بنگال غربي،کهن از مسجد در منگلباري
 ASIنگهداري شده در آرشيو 

گزارش منظوم فارسي ساخت مسجد 
  نام بهيگا دست خانمي به به

گزارش منظوم فارسي ساخت مسجد    مرشدآباد،پور مسجد محلّة قطب
دست داراب علي خان و واليت که  به

  شاعر آن است
دست شاه  گزارش ساخت مسجد به   کلکته،مسجد غوثي

 و ،غوثي پسر شيخ خدابخش اوستا کار
   مسجدةنام نيز متن وقف

 ،حبالدين صا ورودي مزار مخدوم زکي
  نگر مخدوم

  دست اصغر گزارش ساخت مزار به

  تاريخ بناي مسجد   کلکته، راه کمربندي،مسجد ناخدا
 ،گورسنگ شاه صوفي رحمت علي

   مرشدآباد،روشن باغ
  تاريخ مرگ صوفي اشاره به

دورة مغوالن هند و پس از   بهتعلّقهاي حذف شده م آيد که بيشتر کتيبه مينظر 
 /م ۱۳۸۹-۱۴۴۰(  اعظم شاهلدينا  سلطان غياثة کتيب، ايشانيش ازپهاي   کتيبه…ايشان
ي تاريخي دربارة ها  گزارش.سلطنت طوالني وي توجه به  با.غالب است) ه ۸۴۴-۷۹۲

: ۱عبدالکريم (  ديگر از آن دوران پيدا شده استة فقط يک کتيب، اندوا…و اندک وا
  .پا کرد  بهه و مدينهي در مکّ هرچند او بناهاي زياد؛بنگال خبري نداريم… از ديگر) ۲۰
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 تعداد زيادي کتيبه از زمان سلطنت حسين شاه ،کره مندران در استان هوگلي …
 ،فاقاًاتّ. گزارش از شاهزاده مبارک از رجال دربار و شايد حاکم ناحيه است…. داريم

 است که عبدالکريم يادداشتي بر آن .A.R.I.E هوگلي منتشر شده در …اين کتيبه از
  .ندارد

  


