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ان ير ميروابط متغ  با و مخصوصاًيخي از حوادث تارييها سلسله  باخ زبان ملليتار
ش از اسالم ي پيها ران از زمانيا  با بنگاليارتباط تجار. کند يدا ميها ارتباط پ جامعه

دا کرد يان تا بدان حد در بنگال توسعه پيراني اي بازرگانيها تيالفع. ده استيآغاز گرد
  .١ت کردنديالل دادند و آغاز فعين شهر تشکي در ايت مهميشان جمعيکه ا

ران و يکن مدي ل، ترک بودي بنگال را فتح کرد و او مرديار خلجيآنکه محمد بخت با
  .٢ان بودنديرانينهادند ان خطّه ي که پس از فتح بنگال قدم در اييقضات و فضال
 زبان فرهنگ و ي فارس،دا کردي پياسي سيزدهم که اسالم در بنگال برتريدر قرن س
ي سهمي زبان فارسةتوسع ز در کمک کردن بهيبنگال ن.  خالفت مغرب بودادب در مقر 

 در بنگال »يمي ابراهفرهنِگ«نام  قاره به ن شبهي در اياولين قاموس فارس. سزا داشت به
ة آن مأخوذ از نام ي شهرت دارد و وجة تسم»نامه شرف«نام  ن قاموس بهيا. وشته آمدن

م کرده يروح پاک او تقد اثر خود را به است که مؤلّف يري منيٰيحي الدين شرفمخدوم 
 ين کتاب در زمان حکمرانيرسد که ا ينظر م براساس شواهد مندرج در کتاب به. است

  .٣شده استنوشته ) م ۱۴۵۹-۸۴(باربک شاه 
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  ٢٣٦  قند پارسي

  

ن ي در بنگال بلکه در سراسر اي زبان فارسشرفِتيتنها نمودار پ نامه نه شرف
 بنگال در ي فضال و شعرا در مورِدي اطّالعاتين حاوين کتاب همچيا. باشد يقاره م شبه
  .باشد ي مؤلّف مزماِن

 در بنگال ي زبان و ادبيات فارسة توسعي برايدي جد مغوالن باِبِيحکمران
.  نوشته شدي اسالم شعر و ادبيات و مطالعاِت که در مورِديعالوه بر کتب. ردک مفتوح

صبح صادق . دين گردي در بنگال تدويزبان فارس  بهيخيز در مورد ادبيات تاري نيکتب
ر محمد يقلم م خ شاه شجاع بهي تار،رزانسانيقلم م  بهيبي بهارستان غا،قلم محمد صادق به

ن دوره ي هستند که در ايخي از جمله منابع تاري طالشالدين ابقلم شه ا بهيو فاتحة عبر
ن ي غالم حس،ي هند شرقکمپاني در طول حکومت يحتّ. اند در بنگال نوشته شده

 ،اهللا ميقلم سل خ بنگال بهيتار. ن نوشتيرالمتأخّري تحت عنوان سيخي تاريطباطبائ
تند که در اواخر قرن  هسيم در زمرة آثارين سليحس قلم غالم ن بهيالسالط اضير

  .١اند  نوشته شدهيزبان فارس هجدهم به
م  ۱۸۳۴ در سال ياد بود که وقتيقدر ز  آنيزبان فارس  بنگال به مسلماِنعالقة مردِم

 يآسان ر و تحول را بهيين تغيد مردم بنگال اي گردين زبان فارسيگزي جايسيزبان انگل
در سال .  ادامه دادنديزبان فارس سخن گفتن به رفتند و مسلمانان همچنان بهينپذ

زبان   بهي بود کتابچتگانگ دهکدة کوچک ي فاضل و از اهالي که مردي عبدالعل،م ۱۸۸۷
کتاب ن يسنده در مقدمة اينو.  نوشت»االحوالةاالمال و مرآفةيصح« تحت عنوان يفارس

کلّم  تي بدان همچون زبان مادرچتگانگ ي اهال،يگفتة و ه که بنا بيافول زبان فارس
 داشت يزبان فارس  که بهيا خاطر عالقه  بهيو.  اظهار تأثّر و تأسف کرده است،کردند يم
 معتقد يو. فرزند خود کرده است کو بهي نيندهاپح و ين کتاب را نوشت و در آن نصايا

  .٢شود يت مي موجب رشد شخصي زبان فارساست که دانستِن
  :سدينو ين مين مورد چنيدر ا
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  ميراِث فارسي بر احجاِر بنگال  ٢٣٧

  

 موصوف ييصفت عنقا آباد به  اسالماِريد ن وال بهي ارچه در اگيزبان فارس”
 ي بود که همچون زبان مادري سال زبانيالحال قبل س اعتبار سابق  اما به،ديگرد

 بندم يش تو رخت هستيـ اگر من پ يحان باغ زندگي ريا ج کمال ـ اومروج بر
  .“ير متّصف طبع رجوع آويدان يفارس ست که به انيا تو ه من بِتيوص

ر ي بر احجار استوار و انهدام ناپذيراث فارسيب مين مقاله تعقيمنظور من از نبشتن ا
 نظر اشکال ة دارند بلکه از نقطيخي تارِتيتنها اهم  بنگال نهيها هتشبسنگ ن. بنگال است

  .کند يخود جلب م  را بهيز توجه طلّاب زبان فارسي ني و هنريادب
باشد که در زمان  ي مه ۷۰۳/م ۱۳۰۳سال  ق به متعلّيزبان فارس به بهين کتيتر ميقد
لهت در يفتح س به مربوط بهين کتيا. روز شاه در بنگال نوشته شده استي فالدين شمس

  :١ل استيشرح ذ متن سنگ نبشته به. ن پادشاه استي ايزمان حکمران
اول فتح اسالم شهر  .خ مخدوم جالل مجرد بن محمديالمشا خيعظمت ش به”

 سال يروز شاه دلوي در عهد سلطان فيدست سکندر خان غاز هت بهيرعرصه س
ر و يان وزيهار کننده هشت کام خان که فتح ن عمارت رکني ائةثلث و سبعمأ

 کرده يشا لشکريشهرها وقت فتح کامرو و کامتا و جازنگر وار. لشکر بوده
  .“ئةمأع ثمان و عشر و تسةسن. دنبال پادشاه جا به باشند جابه

 از شعر يدا شده شامل نمونة جالبي پ،پور ناجي د، که در درگاه عطا شاهيا بشته ن سنگ
 سلطان مستقل بنگال ،دورة سکندر شاه ن سنگ نبشته متعلّق بهيا.  استيو نثر فارس

اشتباه   بوده که بهالدين اثيپسرش غ. است که معاصر حافظ بوده است) ه ۷۹۲-۷۵۹(
شود که مخاطب حافظ در  يگفته م.  کرده استبنگال دعوت  حافظ را بهياند و گفته

  : بوده استالدين اثيل سلطان غياشعار ذ
  رود يبنگالـه مـ     کـه بـه    ين قند پارسـ   يز   هنـد اِنيـ شکر شـکن شـوند همـه طوط    

  رود غافل مشو کـه کـار تـو از نالـه مـي              حافظ ز شوق مجلس سلطان غياث دين      

                                                   
 ٧٠٣ن سنگ نبشته ابتدا در سال يرسد که ا ينظر م  به؛٢٥  ص،٤  ج، بنگاليها  سنگ نبشته،الدين شمس  .1

  . شده استيزير  قالبي هجر٩١٨داً در سال  نوشته شده و مجديهجر



  ٢٣٨  قند پارسي

  

 ،اث محمدي سلطان غ،ن اشعاري ار ثابت کرده است که حافظ دريقات اخيه تحقالبتّ
د ي شا.١ران را مخاطب قرار داده استيان در اير مظفّةاز سلسل ، احمدالدينپسر عماد

 خود ذکر نام بنگال در غزِل  باحافظ
ران و يان ايست ثابت کند که مخواسته ا يم

 در قرن يارک تجيبنگال ارتباط نزد
  . برقرار بوده استيحيچهاردهم مس

ن سنگ نبشته اسکندر شاه يا ،هرحال هب
توان  ي است که آن را م مهماز آن نقطه نظر

 در زمان يم شعر و نثر فارسمدرک مسلّ
 نظر ةسبک آن از نقط.  نظم استي نثر و قسمتةن سنگ نبشتي از ايقسمت. حافظ دانست

ل يشرح ذ متن آن به.  استيعبارات و اشعار عرب ن بهيار آراسته و مزي بسيشناس زبان
  :تاس

ـ اد عطايـ ن گنبـد کـه بن     يدر ــون   ستي ــة کـ ــارت خانـ ــادايعمـ   ن بـ
ــبن  مالئک بر ثباتش خوانده تا حـشر       ــبعا شــدادا  ين   ا فــوقکم س

اتمام   خلق سبع سموات طباقا تقدست اسمائه بهيع که الذيوان بديت هفت ايعنا به
 نا السماءيولقد ز ست از تخمة سقف جالل ـ ايا ع که نسخهيعمارت گنبد رف. ديرس
احلق و الشرع   و سراجنيداحملقّقيوح) (اءياالول(ا يالول  متبرک قطبةدر روض ـ حي مبصابايالدن
ن باالمر صاحب العهد و زمان ي الدارلة يفي فضـ اعطاءاهللا تعايل عطا  موالنا ـالدينو 

مل ـ العادل العا  العباد و السلطاني البالد و راعيحام باعث العدل و االحسان ـ) الزمان(
اس شاه ين ابوااهد سکندر شاه بن الت الرٰمحي املخصوص بعناني العاملاالعظم ظل اهللا يف

  .السلطان خلّداهللا ملکه
  نامش در دعـا سـفتند      که به   پادشاه جهان سـکندر شـاه     

ــو ــد نـ ــانه خواندنـ ــ  راهللا شـ ــد خلّـ ــه گفتنـ   داهللا ملکـ

                                                   
  داستان ارتباط سلطان بنگال؛٤٢٠-٢١ص  ، طهران،١  ج،ظ بحث در آثار و افکار و احوال حاف،يدکتر قاسم غن  .1

لکن منابع . ت را در آثار خود آورده استين حکاي نقل کرده و ادوارد برون هم اي نعمانيحافظ را شبل با
  .د کنديين داستان را تأيت است که صحي در دسترس ما نيمعتبر

زبان فارسي متعلّق  ترين کتيبه به قديم
باشد که در  ميه  ۷۰۳/م ۱۳۰۳سال  به

الدين فيروز شاه در  زمان شمس
اين کتيبه . بنگال نوشته شده است

فتح سيلهت در زمان  مربوط به
 .حکمراني اين پادشاه است



  ميراِث فارسي بر احجاِر بنگال  ٢٣٩

  

  .ن دستيراث زيعمل بندة درگاه غ. ئةن و سبعمايخ خمس و ستي تاريف
ن سنگ يا.  استي هجر۸۶۱سال   بنگال متعلّق بهيا بهي در آثار کتياولين شعر فارس
  :ر بر آن منقور استيد و شعر زي در حومة داکا کشف گرد،ايانديرا نبشته در مسجد نا

ــرحٰم ــرحيمبــــسم اهللا الــ   ن الــ
ــول اهللا  ــد رسـ ــه اهللا محمـ   ال الـ

ـ ن غر يمسجد ا    فــالحيبانـک حــ  ن بــهيشـد مــز    ل و صـباح   يـ ب ل ي
  مسمات بخت بينت دختر مرحمت    

  )ه ۸۶۱ ةدر سن(
 ،نوشته شده) يپاکستان شرق( خولنا ، باقرهات، که بر قبر خانجهانيگريشعر د

متن .  اعم از نظم و نثر در قرن پانزدهم در بنگال استي نگارش فارس»سبک«نمونه از 
  : استيعبارات عرب  مشحون بهةن سنگ نبشتي ايفارس

ه الرمحة و الرضوان ية اخلان االعظم خاجنهان علاض اجلنيهذا روضة مبارکه من ر
  .ةئا و مثامننين من ذواحلجه من ثلث و ستي ست و عشر  يفاًريحتر
 . دوستان الموت حق الموت حقيد ايادآوري .۱
 .خار است اندر بوستان الموت حق الموت حق .۲
 .نيقيجمله جانان ذوال ي بم محکحضممرگست  .۳
 .گر دشمنان الموت حق الموت حقي همچو دين .۴

ه قرارگد مورِدي که بايموضوع مهممکشوف يا بهين است که آثار کتيرد اي توج 
نام معروف   که در بنگال رحل اقامت افکندند شهرها را بهيانيرانيدارند که ا يمدلّل م

ده يزآباد ناميبر ت، رنگپور استةي در ناحي که محلّ،وتاالئد.  کردندي خود نامگذاريمحلّ
ن يم اي مقيشد مدت ي که گفته ميزياحترام حضرت جالل شاه تبر ن نام را بهيشد و ا

  .١دندي بوده است برگزمحلّ

                                                   
  :ل استيشرح ذ  و بهيزبان عرب متن به  .1

املسجد بقصبة ) بين(ه  اجلن قمراً يفني له سبع اهللا تعايلا بيني الدن مسجداً يفه وسلّم من بينيهللا عل اي صلقال النيب
  …زآبادياملبارک ترب



  ٢٤٠  قند پارسي

  

ر است و يزمان اکبر کب ق بهشعر وجود دارد که متعلّ  بهيا نجا سنگ نبشتهيدر ا
  . در آن زمان استي از صناعت شاعريا نمونه
 در شهر ي بخاراييانام بهرام سقّ  بهيمقدسر و شاعن سنگ در آرامگاه مرد يا

  . نصب شده استيدر بنگال غرب. بردوان
 بخارا يي از ترکان چغتا، او نوشته شده استاِدي ن سنگ نبشته بهي که ا،ابهرام سقّ

 ،مکّه ارت بهيقصد ز  بهيو. قاره آمده بود ن شبهيون بديبوده و در زمان حکومت هما
وسته مشمول ي اعتقاد خاص داشته و او را پيو هاکبر شاه ب. بودنه و نجف سفر کرده يمد

  .غ خود ساخته بوديدر يالطاف ب
) م ۱۵۶۲-۶۳ (ه ۹۷۰ا در سال  از آن است که مرگ بهرام سقّي حاک سنگ نبشته

  :١ر استيشرح ز فاق افتاده است و متن بهاتّ
  ا اهللايا فتّاح ـ يا اهللا ـ يا فتّاح ـ يا اهللا ـ ي

   اال اهللا محمد رسول اهللا ـ حقّاال اله  .١
ــه در عرفــان دل او بــود دريــا     شته بهــرامگـ زهـي درويـش عـالم      .٢   ک
ــرانديب   .٣ ــت در راِه سـ ــالم رفـ   شـــد از ملـــک فنـــا بهـــرام دانـــا  ز عـ
ــ  حـــساب ســـال فـــوت آن يگانـــه  .٤   از حــق کــرديم چــون فتحــي تمنّ
ــود  نـــدا آمـــد کـــه تـــاريخ وفـــاتش  .٥ ــقا «: ب ــرام س ــا به ــش م   »دروي
  ] ه٩٧٠[    

 

  بود عالم علم ديني و دنيايي ناخوانده سبق        حليه و زرق   بهرام که بود شهره در سقّايي بي      
  ي شد واصل حق ي بر در يکتا   ة خويش زد خيم    هنداز عالم در کشورِ  برفت  در نهصد و هفتاد     

 مسجد. رود کار مي گاهي اوقات براي تبيين مادة تاريخ مسجد عبارات استعاري به
تواند در اين   دورة اکبر کبير است مي ب شاهي در پاندوا در بنگال غربي که متعلّق بهقط

  :٢ نبشته روي آن چنين است،مورد نمونة خوبي باشد
  منقـار نـسيم ديـن منظـوم        مگر سازد بـه     صحرا و محتاج ببين نيک اين مرغ دائم به   

   حرج بر زيب از مخدومآمد مسجد بنيان به  رسيدش از کرم چون مستجابت اين تاريخ

                                                   
  .١١٧-١٨٢  ص،م ١٩١٧ ،٨ ج ،يلولا عبديمولو  .1
 .٢٦٧  ص،٤  ج،هاي بنگال  سنگ نبشته،الدين شمس  .2



  ميراِث فارسي بر احجاِر بنگال  ٢٤١

  

 آسام ، در هاجويخ ساختمان مسجدي از تاري را که حاکيست اشعاريمناسبت ن يب
 در طول حکومت شاهجهان در يرازياهللا ش ن مسجد را لطفيا. مينجا ذکر کنياست در ا

  :بنا کرده است) م ۱۶۵۷ (ه ۱۰۶۷سال 
ــه ــادل   ب ــلطان ع ــت س ــد دول ــن    عه ــسرو دي ــان و خ ــشاه جه   شهن
ــجاع ابوال ــازي ش ــد  غ ين محمــد   شــه و شـــهزادة فرخنــده آئـــين    ال

  همايون مسجدي چون خلد رنگين      اهللا شــيرازي بنــا کــرد چــو لطــف
  شـــجاع آبـــاد حفـــظ اهللا تـــأمين  داراالمـــن مـــشهور ممالـــک بـــه
ــه ــات عزيمــت  ب ــه راي   صوبة بنگ بود از عـزّ و تمکـين         به  هنگــامي ک

  حــق و حرمــت جنّــات ســبعين بــه  مدام ايـن خانـة ديـن بـاد معمـور          
ــاد   هميشه ايـن مهـين بنيـاد سـنگين          ز فــيض نعمــت اللّهــي قــوي ب
ــد  خرد چون سال تـاريخ بنـا جـست          ــدا آم ــن : ن ــة دي ــي شــد خان   جل

ن مسجد اعظم در زمان حضرت يده نماند که ايندگان اخبار پوشيبر ضمائر جو
د و معتقد شاه يران درگاه مين فدوي کمتري شاهجهان پادشاه غازيصاحبقران ثان

  .ي هجر۱۰۶۷ ة شهر رمضان سنيف د ـياتمام رس اهللا به اهللا لطف نعمت
در اواخر .  بودي درگاهاتي ويمروپ بود مقر حکمرانا حاکم کيرازياهللا ش لطف

مت شجاع از يعلّت آن عز. د قرار دادي تهد کشور را مورِدي جنگ داخل،م ۱۶۵۷سال 
اما چون . نشاند له را فروف فرزندش را فرستاد که غااهللا ر لطفيدر آن وقت م. بنگال بود
  .داکا رفت  آنکه از مهلکه جان بدر برد ناچار بهيامد و براين کار برنياز عهدة ا
 ي و مذهبياسيخ سي نظر تارة از نقطي مخدوم شاه در شهر راجشاهة نبشتسنِگ
 يجا کرده بهن سنگ نبشته را نصب ي که اگي بي قليار جالب توجه است عليزمان بس

 قلمداد کرده يشاهجهان که امپراطور وقت بود خود را فرمانبردار شاه عباس صفو
ان يعيش  نسبت بهياسيجهات س شاهجهان به. مالً روشن استن موضوع کايل ايدل. است
 بنگال مانند يرهاهق و در شعه متفريجه اغلب بزرگان شي چندان نداشت در نتيالتفات

ن بزرگان بود که در ياگ از جمله ي بي قليعل. کا ساکن شدند مرشدآباد و دا،يگلوه
  :ر استيشرح ز متن سنگ نبشته به. دي اقامت گزيشهر راجشاه
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 جوار اهللا شاه يـ الواصل ال مغفور د سند مرحوم ـي گنبد سيق شد بنافّوم .۱
 ـ ق مآبي سعادت توفي نبويدر سال هزار و چهل و پنج هجر ـ شيدرو
 .االئلةزبد

 ةيلعل مقرب الحضرت ا،ع منزلتيحضرت رفي غالم عال،گي بيقل ي عل،نواالقرا .۲
ت ي ذر،نيالخواق ن قانونيالط دستورالسيسرا  خواجهيوسف آقاي ،هيالعال
 . السلطان،نيدالمرسليس

 کلب آستان ،رانيبن السلطان بن السلطان بن الخاقان بن الخاقان لشکرکش ا .۳
 .آله ه وي اهللا عليغمبر صلّيرالبشر حضرت پيخ

ست کز ما  ايغرض نقش.  و سروراةرقو لقبه ن اهللامحة ريني الحسيالصفواس شاه عب
  .يينم بقايب ي را نميکه هست ادماند ـي

 ة از نقطي در هادرات پاندنا در بنگال غربيزياشعار سنگ نبشتة خانة شاه جالل تبر
  : زبان قابل توجه استييباينظر ز

  ن الرحيم ـ بالخير ـ يا منتقميا منعم ـ و تم ـ بسم اهللا الرحٰم
ــالل ــد   ج ــز مول ــده تبري ــدين ش   ها شـد گهرريـز     که در مدحش زبان     ال

  که او از عرض اخالص است لبريـز         برايش چاند خان کرد ايـن عمـارت       
ــ  ــه ب ــند ک ــر پرس ــااگ ــوه فرم ــز     د جل ــفا خي ــا و ص ــار مين ــن معم   دري

ــاگــپــس آن  دهن شست و ستوده همچو سـاحر        ــي ه ب ــان معن ــز زب   انگي
ــاريخ  ــال و ت ــاس س ــوابش در لب ــز شــاه جــالل«: بگــو  ج ــدين تبري   »ال

  )ه ١٠٨٤(  
  .ديآ ياز مصرع آخر سال هزار و هشتاد و چهار برم

. شد ي بنگال نقر مي قبرهايران روي معروف اي از شعراي اوقات اشعاريگاه
  :شود يده مي در داکا ديب ي بير در مقبرة پريعنوان مثال شعر ز به

ــ که خاک درش نيست خاک بر سـر او  يکس   هــر دوسراســتي کــابرويد عربــمحم   
 معروف قرن پانزدهم ي است که از شعراي استراباديي چغتاين شعر هالليندة ايسرا

را وان او ي ديسيد نفيمرحوم استاد سع. ن منظومه استي صاحب چنديو. بوده است
. اند ق او بوده و مشويمحا ي هراتييرنوايش ير عليقرا و مين بايحس. چاپ کرده است
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 در هرات يهجر ۹۳۶داهللا خان ازبک حاکم وقت در اوائل سال يفرمان عب ن شاعر بهيا
  .ديقتل رس به

  :ر استيشرح ز غمبر سروده بهي که در مدح پيت شعريسه ب
  کسي که خاک درش نيست خاک بر سـر او    محمــد عربــي کــابروي هــر دوسراســت 

ــل روح     چـو مـسيح  ام که تکلّـم نمـوده هم       شنيده ــب لع ــديث ل ــدين ح ــرور او ب   پ
  ست من سـگ در او   ا عجب خجسته حديث    سـت مـرا    ا که من مدينة علمـم علـي در       

از غزليکي از يتيگر بي دةاز اشعار جالب توج قبر ي است که بر روريدقعبدالات ي 
  :ن استيت چني کنده شده و آن بيب ي بيپر

  :ريدقعبدالغزل از 
 نسخ نقر يبايخط ز  بهياهي سنگ سي رويشعر فارس توجه بهار جالب ي بسنقرک ي

 احمد الدين  شمسي مسلمانان بنگال چاپ مولويها در کتاب سنگ نبشته. شده است
 ين سنگ نبشته اکنون در موزة ملّيا. ن سنگ نبشته نشده استيا ه بهرگونه اشا چيه

 سنگ نبشتة مذکور .دارد کنندگان قراردي بازدي در معرض تماشايپاکستان در کراچ
اشعار . اند کرده ان خطوط را پري مي گل مانند فضايها يکارچ گ. داردييبايخط نسخ ز

  .ل استيشرح ذ ن سنگ نبشته بهيا
ــن  ــاق رکــن دي ــشه آف   ست و هند و چين     ا کو وارث ممالک سند     احــسنت اي شهن

ــين   تأييــد آســمان شاهنــشهي کــه ملــک بــه ــد در زمـ ــدر و جـ ــيد از پـ   او را رسـ
  از حسن عهد خويش چو رخسار حور عين         ســت روي تمــامي ملــک را   هآراســتو 

ــي    در عهد ملک و سلطنت اين چنين شـهي         ــان هم ــر زم ــا و ه ــرين  دان ــد آف   گوي
  ون خلــد آفــرينزپايــه فـ  در طـاق و پيــل   گشت اين بالد خير کـه از کهنگـين بـود          

ن ي که استيمعلوم ن. ستي نيخي اطّالعات تارين اشعار حاوي ايقرائت سطح
ز معلوم يخ ساختمان آن نيسازنده و تار. چه منظور فراهم آمده است سنگ نبشته به

تر از همه آنکه  مهم.  است که ممدوح شاعر است مجهولي نام امپراطوريحتّ. ستين
  .ده مشکوک استي پاکستان ضبط گرديگونه که در موزة ملّ ن سنگ نبشته آنيمبدأ ا

ه است يا مرثيآ. ميق قرار دهيسنگ نبشته را مورد تحقن يت ايد ماهيدر وهلة اول با
ن ي در ايشمار ي بي اسالميها بهيکت. ستي قبر ابداً مرسوم نيحه رويا تذکار؟ نقر مدي
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ئت يها شکل و ه بهيگونه کت نيا. اند  قبور نصب شدهيار ماست که رويقاره در اخت شبه
 ي اصلالذکر از محلّ  فوقشتهرود که سنگ نب ين احتمال مين چني دارند بنابرايخاصّ

  شي پينجا سؤالي در ا،ب شده استص نيب ي بي قبر پريخود برداشته شده و بعداً رو
 پاسخ دادن يبرا.  اشارت دارديچه موضوع ن سنگ نبشته بهين که ايد دال بر ايآ يم
ز ن سنگ نبشته پر ايم ايل کنيه و تحلي تجزيد انتقاديد  باد متن آن راين سؤال بايا به

  .کند ين معماها کمک مي احلّ بهت آن ين بيآخر. استعاره است
ا ي يمغول کاخاز امپراطوران  يکي از آن است که يت آخر سنگ نبشته حاکيب
نام آن . ادگار در آن کاخ نصب شده استيتذکار و عنوان  به بهين کتيکرده و ا  بنايا قلعه

. ن مسأله استي اد حلّيبه کلين کتيت اول ايل بيه و تحلي تجزامپراطور چه بوده است؟
د از پدر و ي ملک او را رسيت اول و شهنشهي در بالدين عبارت شهنشاه آفاق و رکن

م محقّقاً اشاره بهي را در بک ملي تماميت دوِّم و آراست است روي در بجدعنوان  ت سو
ن ي ايفاتيتشرم عنوان يدان يطور که م همان. کند ير ميب عالمگيز  امپراطور اورنگيرسم

  .باشد ي مير پادشاه غازيب عالمگيز  محمد اورنگالدين يامپراطور مح
ل متن يه و تحلي تجز،هرحال هب.  وجود دارندي اسالميها بهيها در کتنقرن يمشابه ا

ن ي آخر،ب عالميز ل در عهد حکومت اورنگن سنگ نبشته بالتأميبه ثابت کرده که ايکت
 که يب ي بين در آرامگاه پري کشف ايچگونگ. آمده استامپراطور بزرگ مغول فراهم 

 که يبه را هنگامين کتي از آن است که ايدر داخل قلعه الل باغ قرار دارد حاک
 از يکي ي مذکور را داده روةالسلطنه بنگال بوده و فرمان ساختمان قلع بيب نايز اورنگ
 شروع شد اما م ۱۷۷۷ ساختمان قلعه در سال ،اند  آن نصب کردهي اصليها دروازه

نظر  به. ه ماراساها فراخوانده شديجنگ بر عل د چون شاهزاده بهياتمام نرس ساختمان آن به
رسد که قلعه الل باغ عالوه بر آنکه اقامتگاه خواب بود حکم زندان هم داشت که  يم

  . در آن تحت مراقبت بودنديسي انگليا عده
لة يوس  بهچتگانگفتح  ربوط بهست که م ايا بهيگر کتيتوجه دبه جالب يکت
ها که قصد  ها و آراکان يفق پرتقال متّيروهايه نين جنگ بر عليا. ب استيز  اورنگ
  . را اشغال کنند درگرفتي پاکستان شرقيخي و تاري شهر ساحلچتگانگداشتند 
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فرزند   را بهي قوي فرمانده، طرح کرديا  نقشه، بنگالةالسلطن بي نا،سته خانيشا
 شکست داد و يسخت د خان دشمن را بهيبزرگ ام. د خان سپرديبزرگ ام ،ارشد خود

ت خرسند ينها ي بيت بزرگ نظاميقفّون ميامپراطور از ا.  را تصرف کردچتگانگشهر 
 يبزرگ مسجدن فتح ي ايادآوري يبرا. ل کرديآباد تبد اسالم  را بهچتگانگد و نام يگرد
 و يشعر فارس  بهيا بهيد و کتيگرد  بنانگچتگا ي در داخل شهر باستاني تپة مرتفعيرو
خ ساختمان يبه شامل تارين کتيا. ديق در آن مسجد نصب گردي نستعليبايخط ز به

  .ن استيبه چنيمتن کت. باشد يز ميمسجد ن
ــدار  ــدر دين ــدي ســالطين ق ــصطفٰ   خداون ــاک م ــن پ ــردرواج دي   ي ک
ــر     ــاريخ تعمي ــو ت ــا بگ ــرد گفت ــاکرد «  خ ــاني بنـ ــالم کعبـــه ثـ   »بعـ

  ) ه١٠٧٨(  
  که از وي رونق ديـن هـدي کـرد           خليل آسا همايون مسجدي ساخت    

راالمراء مسجد بنا فرمودياب امنو.  
 احجار بنگال در باال مذکور افتاد محقّقاً ي روي فارسيراث ادبيم آنچه راجع به

ن بندة نگارنده يش از ايگمان ب ي که بييموجب خواهد شد که محقّقان و فضال
ها بر   کتائب و سنگ نبشتهيبها را که رو  گراني و ادبين آثار هنريات دارند يصالح

 ي از شعرا و هنرمندان فارسياريآثار بس. ق قرار دهنديق و تدقيمانده مورد تحق يجا
ث يم و مواريدانه کوشش کندد مجيبا. اند قارة هند و پاکستان نقر شده  کتائب شبهيرو

  .ميرا مکشوف دارشکوهمند و درخشان گذشتة پرعظمت خود 
  


