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  گنج سلطان از تاريخ بدون کتیبه

 در راجشااهي  منطقه گوداگاري، پليس درمقر گنج سلطان روستاي هاي مقبره از دريکي کتيبه اين: اصلي محل

 . شد يافت بنگالدش

 سانتي 21×106 سياه، بازالت: اندازه و جنس. 2660 شمارة راجشاهي، در ورندره پژوهشهاي موزه: کنوني محل

 عاال   دوره باه  کتيباه  ايان  زياد، احتمال به: زمان سطر سه. توقيع شبيه: سطرها تعداد و خط( اينچ4×42) متر

 ساومين  بنگال، به اسالم ورود نخست روزهاي در که گردد مي باز(  م1213 -1210) خلجي مردان علي الدين

 (. مثمن مضارع ربح) فاعلن مفاعيل فاعالت مفعول فارسي،: شعري وزن و زبان. بود آنجا حاکم

 . است شده ثبت پل ساخت آن در که يادبود کتيبه: موضوع

  ثانويه منابع

Ahmad Hasan Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, Published as Appendix to the Journal of Asiatic Society of Pakistan. Vol. II (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1957) : 65-66& 124.  

  متن

 شود سکون اينجا که نيست مجال را کس/رود برون ديگر[ و] آيد در يکي هردم/سرايرا اين خود بحکمت کاراست/خدايرا بگويم حمد و ثنا اول: اول سطر

 نهان بره نکشته زکرگ او زعدل که/جهان شه دينا و دين ءعال سلطان/ خير چو دگر نباشد راه زاد که داند/سير نشه چرخ اين از آگه باشد که آنکس: دوم سطر

  عام خاص حق در کرده خير روز شب/ کومدام آنست مخير را خير اين/ او د پل اين شد تمام حق فضل از/ او جهد ز هردم فزايش را إسالم: سوم سطر 

  مالحظات

 و بهراري  ثلر،،  خرط  بره  آن حرروف  برخي که دهد مي نشان کتيبه اين هاي نوشته در دقت. ندارد شباهتي نستعليق، مانند دوره آن معمول خطاطي سبکهاي به و نيست اطغر آن، از پيش و مغول دوره هاي کتيبه خطوط برخالف کتيبه، اين خط

 شرکل  بره  بيشرتر،  کتيبه اين هاي نوشته در کاف حرف. است يکديگر شبيه کاف حروف سرکش کجي هک است اين کتيبه اين خطي ويژگيهاي از. دارد حکايت آن خطاط مهارت از که شده نوشته زيبايي سبک به کلي طور به و است توقيع

 سرين  حررف  براالي  و يافته افزايش اندکي اول سطر در( بحکمت) کلمه در کاف حروف کجي و انحنا که بينيم مي همچنين. يابد پايان رفته، باال سمت به انحنا اندکي با تا کرده قطع اندکي را کاف حروف هاي پايه پايان، در و آغاز چنگک،

 .  است گرفته قرار "کاراست" کلمه در

 


