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  �سRم�0ي�البنگال�ع�Oالعصور�من�خRل�نقوشها�العربية
  

  محمد�يوسف�صديق�د/

  ،�باكستانجامعة�بنجاب،�Pهور ،�أستاذ�التاريخ�Dس�مي�و�الدراسات�Dس�مية

 ∗∗∗∗ا�قــــدمة�التاريخية�لÂسRم�0ي�البنغال

ارها�لم�يكن�انتشار�الحركة�الفنية�Dس�مية�وازده
�قطر� �ع�ى �مقصورا �العربي �الخط �ذلك ��ي بما
إس�مي�مع>ن،�بل�شمل�الب�د�Dس�مية�كلها،�وقد�
�Dضافات� ��ي �هاما �دورا �Dس�مي �ا-شرق لعب
�جديدة� �ابتكار�أنواع �و�ي �الفنون، �تلك �إ«ى القيمة
�ع½;� �ما �ذلك �ع�ى ��مثلة �أروع �ومن �الخطوط، من

�الخ �أّن �نجد �حيث �الهند، �ب�د ��ي �العربي�عليه ط
وفنونه�تشكل�عنصرا�هاما�من�عناصر�الزخرفة��ي�
�بأنواعه� �العربي �الخط �نقش �وقد �الب�د، تلك
�عن� �فض� �الحجرية �اللوحات �ع�ى ا-ختلفة
�كتابة� �مثل �أخرى �مجاPت ��ى استخدامه

��  ا-خطوطات. �كب>;ة �أهمية �لدراس�Úا �كان �وفنان>ن �لعلماء �أعما�Pمختلفة �النقوش�تحوي �هذه �كانت ي�و-ا
�فإن� �وكذلك �ا-ختلفة، �ع`;�العصور �وزخرف�Úا �الكتابة �تطور �ع�ى �خ>;�شاهد �فالنقوش �عديدة، مجاPت
نصوصها�تعت`;�كÂåا�من�الكنوز�العلمية�ا-ليئة�با-علومات�التاريخية�الصحيحة�عن��زمنة�الغابرة��Pسّيما�

بالبناء،�وخ�صة�القول�فإن�دراسة�وأن�هذه�النقوش�كانت�تحمل�عادة�تاريخ�كتاب�Úا�واسم�الحاكم�الذي�أمر�
�والفنون. �والحضارة �التاريخ �دراسة ��ي �عديدة �جوانب �تغطي ��ثرية والنقوش�Dس�مية� النقوش�والكتابات

�دراسة� ��ي �كب>;ة �أهمية �لها �خاّصة �لصفة �البنغال �ب�د �و�ى �عامة �بصفة �الهندية �القاّرة �شبه ��ي العربية
ب�د،�فقد�شهدت�ب�د�البنغال�أزÑى�عصورها�خ�ل�الحكم�Dس�مي�الحضارة�والفنون�Dس�مية��ي�تلك�ال

الذي�ازدهرت�فيه�العلوم�والفنون�ح°�Ãوصلت�إ«ى�أوجها،�وتمّ>Âت�النقوش�Dس�مية�العربية��ي�هذه�ا-نطقة�
�يكن� �فلم �ا-تنوعة، �التاريخية �با-علومات �غنية �نصوصها �فإن �وكذلك �ا-ختلفة، �الخطوط ��ي �كتاب�Úا بجودة

  �Ãللباحث��ي�التاريخ�والحضارة�Dس�مية��ي�أن�يعتمد�عل¾�ا��ي�أبحاثه.�غ�

�ودولة�غرب� تس�Úدف�هذه�الدراسة�تحليل�تاريخ�انتشار�Dس�م��ي�إقليم�البنغال�(ويشمل�حاليا�بنغ�ديش
� �من �الف�;ة �خ�ل �وذلك �الهندية) ��١٢٠٥البنغال ��١٧٠٧إ«ى �Dس�مية �النقوش�الكتابية �واقع �من �ي�مي�دي

ة�بوصفها�مصدرا�رئيسا�له.�و�إن�يا-نطقة�حيث�يعتمد�الكتاب�ع�ى�النقوش�الكتابية��ي�عمائر�البنغال��ثار 

                                                           
اإلسالمية سابقا جبامعة راجشاهي،  الباحث خالص الشكر لوالده األستاذ الدكتور حممد جميب الرمحن (رئيس قسم اللغة العربية والدراسات ا يقدم ∗

كذلك يقدم ،  شروعات العلميةملثل هذه امللتوجيهات السديدة املستمرة ومالحظاته القيمة بنغالديش)  لكل ما قدم من الدعم املعنوي والتشجيع وا
 ملؤسسة ماكس فان بارشم و  ،(Iran Heritage Foundation, London)الباحث خالص الشكر واالمتنان ملؤسسة الرتاث اإليراين بلندن 

(Fondation Max Van Berchem)  يف جنيف بسويسرا، ولوزارة التعليم العايل (Higher Education Commission) بباكستان لكل ما قدمت من
  ج إىل حيز الوجود.أن خير  قالالدعم املايل واملعنوي والتشجيع هلذا املشروع العلمي، ولوال دعمهم املايل املستمر يل ملا قّدر هلذا امل
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أهمية�هذا�ا-قال�ت`;ز�من�كونه�يعالج�وجهة�نظر�جديدة�تستفيد�من�متابعة�التفاع�ت�الدينية�والثقافية�
ال�يمثل�خطوة�متقدمة��ي�كيفية�فهم�وتحليل�خ�ل�ف�;ة�مهمة�جدا�من�تاريخ�إقليم�البنغال.�كما�أن�هذا�ا-ق

�Dقليم� ��ي �النقوش�الكتابية �واقع �من �شرق�آسيا �جنوب �إقليم ��ي �والدينية �والثقافية ��جتماعية التحوPت
وذلك�وع�ى�نحو�غ>;�مسبوق.�و�Pشك��ي�أن�هذا�ا-قال�سيساعد�ع�ى�فهم�التاريخ�ا-عقد�وا-تداخل�لدخول�

ال°���Pتزال�محافظة�ع�ى�هوي�Úا�Dس�مية�ودورها�الريادي�البارز�إضافة�إ«ي�استمرار�Dسـ�م��ي�تلك�ا-نطقة�
  اتصالها�ا-باشر�ببقية�أنحاء�العالم�Dس�مي.�

بالرغم�من�بعد�إقليم�البنغال�عن�مهبط�الوµي�وشبه�الجزيرة�العربية�عامة،�فقد�لعب�دورا�بارزا��ي�التاريخ�
ت�الحكم�Dس�مي��ي�مطلع�القرن�الثالث�عشر�ا-ي�دي.�وبالرغم�من�أن�Dس�مي�منذ�أن�دخل�Dقليم�تح

�Éم�كانوا�يميلون�إ«ى�ممارسة�سلطا��م�كحكام�إحكام�هذا�Dقليم�الق÷���كانوا�يعينون�من�قبل�حكام�دل
��ف
ذ�ذوي�سيادة�منفصلة�مما�طبع�هذا�Dقليم�بطابع��ستق�ل�السيا¶���ومنحه�هويته�ا-تم>Âة��ي�الحكم�من

بداية�الحكم�Dس�مي.�و�ي�الواقع�فإنه�ومنذ�القرن�الرابع�عشر�وح°�Ãالربع��خ>;�من�القرن�السادس�عشر�
للمي�د�تعاقب�ع�ى�حكم�Dقليم��ي�الغالب�حكام�أقوياء�مستقلون.�كما�شهد�هذا�Dقليم�ازدهارا�كب>;ا�تحت�

 �� �حركة �ازدهرت �حيث ��قوياء �والحكام �الس�ط>ن �أولئك �بعض �الع�قات�حكم �وتنامت �والعلوم داب
�ع�ى� �الص>ن �حكام �رسل �توافد �الف�;ات �تلك �شهدت �وقد �القديم. �بالعالم �تربطه �ال°� �الثقافية والروابط
�مع� �الدبلوماسية �والع�قات �الروابط �إطار�توثيق �مصر��ي Ã°ح� �غربا �البنغال �سافر�س�ط>ن �بينما Dقليم

�ع �السادس �أواخر�القرن �و�ي �Dس�مي. �إقليم�العالم �يخضع �أك`;�أن �ا-غو«ي �Dم`;اطور �تمكن شر�ا-ي�دي
�تابعا� �صغ>;ا �إقليما �ليكون �اضمحل �قد �كان �البنغال �إقليم �دور �أن �من �وبالرغم �قبضته. �تحت البنغال
Øم`;اطورية�ا-غول�إ�Pأنه�كان��Pيزال�ح°�Ãتلك�الحقبة�من�أغ��Ãأقاليم�جنـوب�شرق�آسيا،�وكانت�موانئه�

ن�حجاج�جنوب�و�شرق�آسيا�أثناء�رح���م�إ«ى�مكة�وا-دينة��ي�مواسم�الحج�والعمرة.�ويمثل�مع`;ا�للعديد�م
  موسم�الحج�ملتقى�للمسلم>ن�من�كافة�أنحاء�العالم�وهو�ب��شك�فرصة�للتفاعل�ب>ن�الكث>;�من�ا-سلم>ن.

 D� ��ي �ا-خطوطات �تاريخ �أن �ع�ى �التأكيد �يمكن �عامة �Dس�ميةوبصورة �ج�م`;اطوريات �آسيا��ي �شرق نوب
�وثر  �وغ�� �السلطات�ي حافل �لدى �يتوفر�م�Õا �مما �بالفارسية �كتب �ما �ع�ى �خاصة �بصورة �ذلك �وينطبق ،

ا-ركزية��ي�دل
��حيث�سجلت�العديد�من�الشواهد�و�حداث�-ختلف�الس�ط>ن�وا-لوك�الذين�تعاقبوا�ع�ى�
� �الكث>;�من �يتعلق�بالبنغال�فإنه��Pتوجد �أما�فيما .�
�دل ا-خطوطات�التاريخية�ال°��تسجل�تاريخ�الحكم��ي

السلطنات�ال°��تعاقبت�ع�ى�تلك�ا-نطقة.�ومما��Pشك�فيه�أننا�لم�نتحصل�إ�Pع�ى�الÂåر�اليس>;�مما�كتب�
عن�تلك�الف�;ة.�ولعل�من�الشواهد�ع�ى�ا-خطوطات�الضائعة�عن�تلك�الف�;ة،�إحدى�ا-خطوطات�ال°��دونت�

د��ول�للحكم�Dس�مي��ي�البنغال�وال°��ع½;�عل¾�ا�فرانسيس�بوجانان��ي�باللغة�الفارسية�وال°��تصور�العه
أحد�أضرحة�بندوه��ي�مطلع�القرن�التاسع�عشر�ا-ي�دي�وذكرها��ي�كتابه�"وصف�جغرا�ي�وإحصائي�وتاري�ي�

وأدت�".�و�Pريب��ي�أن�هناك�العديد�من�العوامل�ال°��تضافرت�١٨٣٣كلكتا��–-قاطعة�ديناجبور��ي�بالبنغال�
إ«ى�فقدان�أو�ضياع�ا-صادر�ا-خطوطة،�مثل�الكوارث�الطبيعية�والفيضانات�والحرائق.�كما�أن�فصل�ا-طر�

  الطويل�والطقس�الرطب��ي�البنغال�يجعل�أمر�ا-حافظة�ع�ى�هذه�ا-خطوطات�أمرا�بالغ�الصعوبة.�

طقة�البنغال،�الطريقة�ال°��كان�ومن�العوامل��خرى�ال°��أسهمت��ي�ندرة�ا-صادر�عن�التاريخ�Dس�مي�-ن
 Dم�يحرصون�ع�ى�تسجيل�ما�يدور�يتعامل�§�ا�مؤرخو��Õمع�ا-نطقة،�إذ�لم�يكن�الكث>;�م��
م`;اطورية��ي�دل

�كان� �ما �غالبا �ذلك �فإن �ع�Õا ���ðء �أو�تسجيل �كتابة �يتم �عندما Ã°وح� �ع�Õم. �لبعدها �نظرا �ا-نطقة �تلك �ي
�ا-ركزية�ترسلهاخبار�البعثات�العسكرية�ال°��كانت�الحكومة�يعكس�وجهة�نظر�رسمية�خصوصا�ما�يتصل�بأ

�إن� �وحيث �ا-ركزية. �الحكومة �سلطان �ع�ى �التمرد �إ«ى �عادة �يميلون �حكامه �كان �الذي �Dقليم Øخضاع
ا-خطوطات�ال°��تسجــل�ذلك�تكتب�غالبا��ي�العاصمة�دل
��فإ�Éا�تحمل�ب>ن�طيا��ا�ع�وة�ع�ى�التح>�Âا-دني�

لريفية�النائية�وجهة�النظر�الحكومية�وبالتا«ي�فإ�Éا�نادرا�ما�تمثل�مصدرا�محايدا�للمعلومات�عن�ضد�ا-ناطق�ا
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هذا�Dقليم.�وبالرغم�من��هتمام�الكب>;�الذي�حظي�به�تسجيل�التاريخ�السيا¶���-نطقة�البنغال�خ�ل�ف�;ة�
ك�ا-نطقة�بحياد�وتجرد.�وقد�كتب�الحكم�ال`;يطاني�إ�Pأن�القليل�جدا�من�ا-ؤرخ>ن�استطاعوا�سرد�تاريخ�تل

واصفا�سكان�Dقليم�بأ�Éم�"ثلة�من�أروميات��-أول�من�تحدث�عن�ال�;كيبة�السكانية�ل�قليم�-هå;ي�بيفر«ي
�التقرير�Dحصائي�للبنغال� ).�ولكن�من�ا-هم�جدا�أن�٥٢٥،�الفقرة���١٨٧٢–البنغال�شبه�ال`;مائية"�(انظر:

�جدا �إ�Pالقليل �يسجل �لم �من��نذكر�أنه �يعد �والذي �البنغال �منطقة ��ي �وانتشار�Dس�م �دخول �كيفية عن
�Pت�العقدية�والفكرية�و�قتصادية�و�جتماعية�البارزة�ال°��أثرت��ي�ا-نطقة�خ�ل�العقود�التالية.�وPالتحو

��Pت �ال°� �ا-همة �الجوانب �من �يعد �ا-نطقة ��ي �انتشار�Dس�م �بكيفية �ا-تصل �الجانب �هذا �أن ��ي زال�شك
  بحاجة�إ«ى�ا-زيد�من�البحث�والتنقيب.�

و�كذلك�تحليل�النظريات��،أن�هدف�هذا�ا-قال�هو�محاولة�Dجابة�ع�ى�العديد�من�التساؤPت��ي�هذا�ا-جال
الحالية�ال°��تفسر�أو�تناقش�عوامل�رسوخ�Dس�م��ي�ا-نطقة�مثل�الهجرات�الضخمة�لجموع�ا-سلم>ن�إ«ى�

من�السكان��صلي>ن�البسطاء�ل�س�م،�وكذلك�بروز�Dس�م�كعقيدة�وأسلوب�حكم�ا-نطقة�واعتناق�العديد�
�حياة� ��ي �السائد �وتغي>;�النمط �ا-جتمع �تطور ��ي �الفاعل �دوره �إ«ى �إضافة �واقتصادي �إداري �تنظيم وطرق

ة�وبروز�ا-جتمع�وتدل�النقوش�والشواهد�الكتابية��ثرية�إ«ي�جانب�ذلك�ع�ى�حدوث�تغ>;��ي�ا-فاهيم�القديم
�مبتكرة. �جديدة �النقوش��مفاهيم �بعض �وتحقيق �هو�دراسة �ا-قال �لهذا ��üالرئي� �الهدف �أن �من وبالرغم

الكتابية�Dس�مية��ي�البنغال�ومحاولة�إيجاد�تفس>;�تاري�ي�لكيفية�انتشار�Dس�م��ي�هذا�Dقليم�إ�Pأن�ذلك�
  سيساعد�كذلك�ع�ى�فهم�ا-وروث�الحضاري�لهذا�Dقليم.

�ان �وإطار�إن �محدد �نطاق �إ«ى �فيه �البحث �يحتاج �بحيث �الظواهر�ا-تشعبة �من �يعد �البنغال ��ي تشار�Dس�م
واضح.�وكما�هو�واضح�من�العنوان�فإن�البحث�يركز�ع�ى�موضوع�"انتشار�Dس�م�من�منظور�تاري�ي�وأثري"�

ليم�البنغال�غ���ب�;اثه�ن�إقإمستخدما�النقوش�الكتابية��ثرية�كمصدر�رئي���üللبحث.�ومن�حسن�التوفيق�ف
من�حيث�توفر�النقوش�الكتابية��ثرية�كÂåا�ثمينا�من�ا-ادة�التاريخية�ا-تنوعة�ال°��لم�تدرس�بعد.�و�Pأعتقد�

�سج� �تمثل ��ثرية �النقوش�الكتابية �هذه �أن �ع�ي �التأكيد �نبالغ��ي ��ي��أننا �Dس�مي �التاريخ �-طلع صادقا
�النقوش�الكت�ا-نطقة. �ويبلغ�عدد �حوا«ي �الدراسة �بف�;ة �ا-ختصة �الذي��٤٠٠ابية �الوقت �و�ي �تقريبا. نقش

�كتبت� �ا-غو«ي �نقوش�العهد �فإن �العربية �باللغة �كتبت �قد �ا-غو«ي �الحكم �قبل �ما �نقوش�ف�;ة �معظم كانت
بالفارسية.�وبصورة�أساسية�فان�هناك�العديد�من�النقوش�الكتابية��ثرية�ا-عمارية�ال°��تعطي�معلومات�

ناء�الصروح�Dس�مية�مثل�ا-ساجد�ومدارس�العلم�وغ>;ها.�وتتضمن�العبارات�الدينية�الواردة��ي�معظم�عن�ب
هذه�النقوش�نصوصا�من�القرآن�الكريم�أو�الحديث�الشريف.�و�Pشك��ي�أن�دراسة�تلك�النصوص�تع>ن�ع�ى�

آخر،�فإن�هذه�النقوش�تشمل�فهم�التوجهات�والتحوPت�العلمية�وا-ذهبية�ال°��مر�§�ا�Dقليم.�ومن�جانب�
�التعليم� �آفاق �معرفة ��ي �مهما �مصدرا �تمثل �فإ�Éا �ثم �ومن �ا-سلم>ن. �والفقهاء �العلماء �من �ذكر�العديد ع�ي
وتطوره.�كما�تركز�الدراسة�ع�ى�التاريخ�الفكري�للمسلم>ن�لسكان�ا-نطقة.�وتشمل�ع�ى�سبيل�ا-ثال�تعريفا�

�آنذا �البارزة �العلمية �وا-عاهد �تناقل�با-دارس �وكيفية �بي�Õا �فيما �والربط �التواصل �إمكانيات ��ي �والبحث ك
�القدرات� �ع�ى �والتعرف �والدارس>ن �ا-علم>ن �ب>ن �والع�قات �الدراسية �ا-قررات �وتقييم �فكار�وا-ذاهب

  الفكرية�والتحصيلية�خ�ل�تلك�الحقبة.

 لÂسRم�0ي�البنغال�التاريخية � النبذة

  : بالبنغال � عام � تعريف 

تقع�البنغال��ي�الجنوب�الشرtي�لشبه�القارة�الهندية،�وكانت�تعد�من�أك`;�الوPيات�الهندية�حينما�كانت�جزءا�
سياسيا�وإداريا�من�الهند�ا-تحدة،�وÑي�تشمل�ا-جرى��دنى�-عظم���Éار��ي�شرtي�الهند�مثل�غنغا�وجمنا�
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���Éار�)١(وبرهماب�;ا �ب�د �عل¾�ا �أطلق �ولذلك �وهو�وك� . وغ>;ها �أو�بنغ�، Pبنغا� �اللغة ��ي �أصلها �البنغال لمة
مصطلح�جغرا�ي�مشتق�من�كلمة�بنغ�وتع���الشعب�غ>;��ري��ي�البنغال،�ثم�أصبح�يطلق�ع�ى�جميع�السكان�

 ).٢(�ي�ا-ناطق�ال°��عرفت�أخ>;ا�بالبنغال

ملوكه��ّولون�يقيمون��ي�أن��سم��ص�ي�للبنغال�هو�بنغ،�وكان��"آئي>ن�أك`;ي كتاب�"�ويذكر�أبو�الفضل��ي
�أو�آ«ي� �آل �ا-سماة �الوPية �أنحاء �جميع ��ي �ياردة �عشرون �وعرضها �عشر�ياردات �م�Õا �أكمة �كّل �مرتفعة آكام

�"بنغال" �فصارت �بنغ �كلمة �إ«ى ��خ>;ة ��حرف �هذه �ضّمت �وبمرور�الزمن �اسم��)،٣(بالسنسكريتية، وأطلق
�الشرقية �البنغال �جنوب �صغ>;��ي �قسم �الجهات�بنغا�Pع�ى ��ي �أوسع �مساحة �بنغ�ع�ى �اسم �أطلق �بينما ،

�و�جزاء� �رار �باسم �الغربية ��جزاء �واش�Úرت �السنسكريتية، �السج�ت ��ي �ورد �كما �والجنوبية الشرقية
الشمالية�باسم�ورندره،�وبقي�هذا�التقسيم�الجغرا�ي�ع�ى�تلك�الحال�ح°�Ãبداية�الحكم�Dس�مي،�وقد�أشار�

-ؤرخ�Dس�مي�م�Õاج�الدين�سراج،�غ>;�أن�البعض�أضاف�إ«ى�ذلك�مصطلحات�أخرى�إ«ى�مثل�هذا�التقسيم�ا
�واستخدم� �ا-سلم>ن، �لحكم �الخاضعة ��ßرا�� �ع�ى �للدPلة �غور �وإقليم �لك�Õوتي �ودولة �لك�Õوتي �إقليم مثل

من��آخرون�مصطلحات�كديار�بنغا�Pوغ>;ها�كما�فعل�ا-ؤرخ�ضياء�الدين�برني�للدPلة�ع�ى�ا-نطقة�نفسها
شرtي�البنغال،�وقد�قام�السلطان�إلياس�شاه�بتوحيد�كّل�من�رار�وورندره�وبنغ�تحت�إدارة�واحدة��ي�منتصف�

� البنغال، � اسم � وبدأ�يطلق�ع�ى�جميع�هذه��را���ßفيما�بعد�)،٤(القرن�الثامن�الهجري/الرابع�عشر�ا-ي�دي
�ل و احنس�ثحبلا�اذه�ي�و . بكاملها � الغنغ � دلتا � ضّمت � رض�  � من � شاسعة � مساحة � ع�ى � بنغاP � اسم � وأطلق 

�لاغنبلا�ماكحل�ةعضاخ�تناك��°لا���ßار � �ي��ا�¾لع�; ½ع��°لا�ةيم� سD �ةيبر علا�ةيباتكلا�شو قنلا�عيمج�ةسار د
�ي��ةفو ر ع-ا�لاغنبلا�نع�ثيدحلا�ن و كيس�كلذكو �،رصاع-ا��¶�ايسلا�ميسقتلل�ةاعار م�; >غ�نم�اهشقن�تقو 
� الهند � �ي � الغربية � البنغال � ووPية � الحالية � بنغ�ديش � تشمل � ال°� � البنغال �، اليوم � اهل�عئاشلا�مو هف-ا�P �خير اتلا
  . الحاضر � الوقت � �ي � للهند � الجغرا�ي � Dقليم � ضمن � تقع � وال°� � الحالية � وآسام � §�ار � وPية � أجزاء � بعض � وكذلك 

رة � الصRت 
ّ

  والبنغال � العرب � ب%ن � ا�بك

كما�تصرح�بذلك�بعض�ا-صادر�القديمة،��(ع)تعود�الع�قات�ب>ن�العرب�والبنغال�إ«ى�ما�قبل�مي�د�ا-سيح�
�ثيح )٥( (Periplus of the Erythraean Sea) ومن�أقدم�هذه�ا-صادر�ال°�Ãتش>;�إ«ى�ذلك�ا-خطوطة�اليونانية��

وكانت�� . تجارية � Èغراض � الشراعية � بالسفن � والبنغال � دنهلا�ئطاو ش�ى«إ�نو ر فاسي�او ناك�بر علا�نأ�ا�¾ف�در و 
�ا-رفأ� �هذا �يÂåلون��ي �كانوا �فقد �العرب، �ا-�ح>ن �عند �معروفة �البنغال �خليج �ع�ى �تقع �شتاغنغ�وال°� مدينة

يناء�برا�إ«ى�الشرق��ق÷��Ãويتبادلون�عنده�البضائع�التجارية،�وأغلب�الظن�أ�Éم�كانوا�ينطلقون�من�ذلك�ا-
«ى�أراكان�وبورما،�وهذا�يدل�ع�ى�أن�الص�ت�التجارية�ب>ن�إكب�د�التبت�والص>ن،�كما�أن�بعضهم�كان�يسافر�

�مزدهرة� �كانت �التجارة �وأن �قديم، �عهد �منذ �معروفة �ال`;�والبحر�كانت �طريق �عن �الهند �وب�د �العربية الب�د
أنه�كان�للتجار�العرب�هيمنة�ع�ى�تلك�التجارة�آنذاك،�ولعّل�ذلك��وبشكل�خاص��ي�العصر�الهلنيس°�،�ويبدو 

�ا-�حة� ��ي �العربي �الخليج �بلدان �وبقية �العربية �الجزيرة �وسواحل �وعمان �البحرين �عرب �نشاط �إ«ى يرجع
�ظهور� �وبعد �الجاهلية �العصور �طوال �البحري �واستمر�نشاطهم �الشرق، �تجارة �ع�ى �إقبالهم �وزيادة البحرية

ويعتقد�أن�� ).٦(ح�العرب��ي�تكوين�جاليات�لهم�ع�ى�سواحل�الهند�خ�ل�تلك�الف�;ة�من�التاريخDس�م�ونج
العرب�ا-سلم>ن�كانوا�قد�دخلوا�أرا���ßالبنغال�قبل�وصول�الجيش�Dس�مي،�فالحفريات��ثرية��ي�باهاربور�
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يد�وأبي�أحمد�عبدهللا�ومينام°�Ãقد�كشفت�عن�مسكوكت>ن�عباسيت>ن�ترجعان�إ«ى�عهد�الخليفة�هارون�الرش
ا-ستنصر�باº،�وهذا�يدل�ع�ى�وجود�مثل�تلك�الص�ت�ب>ن�العرب�والبنغال��ي�العصر�العبا¶��،�وقد�قام�
�بالقدوة� �Dس�م �إ«ى �غ>;�ا-سلم>ن �من �الناس �يدعون �ا-ختلفة �ا-ناطق ��ي �تجوالهم �خ�ل التجار�العرب

�يتعا �من �يقّرب �معامل�Úم �وصدق �سلوكهم �فكان �الجهود�الحسنة، �إ«ى �وتش>;�الروايات �Dس�م، �إ«ى �معهم مل
وذلك�قبل��،العظيمة�ال°��قام�§�ا�كث>;�من�العلماء�والدعاة�إ«ى�هللا��ي�نشر�Dس�م��ي�تلك�الب�د�والدعوة�إليه

�لبعض� �أضرحة �وجود �إ«ى �ا-حلية �الروايات �وتش>;�بعض �البنغال، �إ«ى �الفاتحة �الجيوش�Dس�مية �تصل أن
� ليس � ا-حلية � ة�تعود��ي�تاريخها�إ«ى�ف�;ة�ما�قبل�الفتح�Dس�مي�للبنغال�غ>;�أن�هذه�الرواياترجال�الصوفي

�١(ثابت � تاري�ي � سند � لها  �Dس�مي�). �الفتح �بعد Pإ� �ملحوظ �بشكل �العربية �البنغالية �تزدهر�الع�قات ولم
قد�لعب�دورا�كب>;ا��ي�توثيق�الروابط��،�ومما��Pشك�فيه�أن�هذا�الفتحم١٢٠٥/ه�٦٠١ للبنغال�وذلك��ي�عام

وساعد�ع�ى�انتشار�Dس�م�ب>ن�أها«ي�البنغال�حيث��،الدينية�والثقافية�ب>ن�العالم�العربي�Dس�مي�والبنغال
��ي� �Dس�مية �ا-دارس ��ي �وتدريسها �العربية �اللغة �دراسة �إ«ى �واتجهوا �Dس�م �البنغالي>ن �كث>;�من اعتنق

�اللغ �وتأثرت �الكلمات�البنغال، �كث>;�من �ف¾�ا �أدخل �حيث �والثقافية �السياسية �التغ>;ات �بتلك �البنغالية ة
�باÈصوات �البنغالية �اللهجات �بعض �أصوات �تأثرت �كما �الجيوش�� . العربية � العربية �أن �من �الرغم وع�ى

�ممن �غ>;�العرب �من �آسيا �وسط �من �أغلبي�Úا �كانت �واستوطن�Úا �البنغال �فتح ��ي �شاركت �ال°� �Dس�مية
��ÉÈا� �العربية �اللغة �دراسة �ع�ى �انكبوا �البنغالي>ن �إ�Pأن �أو�ال�;كية �الفارسية �البشتو�أو�اللغة �لغة يتكلمون
كانت�لغة�القرآن�الذي�آمنوا�به،�وقامت�ا-دارس�Dس�مية��ي�تلك�الب�د�وما�تزال�تفعل�ذلك�ح°�Ãيومنا�هذا�

لغة�العربية��ي�مدارسهم،�هذا�باØضافة�إ«ى�مواّد�حيث�يقوم�أهل�البنغال�بتدريس�معظم�ا-واد�الدينية�بال
�ا-ختلفة. �وعلومها �وآدا§�ا �وقواعدها �العربية �اللغة��اللغة �استخدام �شاع �البنغال �إ«ى �ا-غول �دخول وبعد

��ي� �إسهامها �كان �ربما �بل �أيضا، �الفار¶�� ��دب ��ي �البنغال �وأسهمت �والثقا�ي �السيا¶�� �ا-جال ��ي الفارسية
`;�منه��ي��دب�العربي،�ولعل�ذلك�يعود�إ«ى�أن�اللغة�الفارسية�كانت�Ñي�اللغة�الرسمية��ي��دب�الفار¶���أك

�من � ب�د � خ�ف � ع�ى � وذلك � والفرس � الهند � ب>ن � ا-باشر � ل�تصال � وكذلك � الهندية � القارة � شبه � أقاليم � تسعة
 � . بحار � الهند � وب>ن � بي�Õا � يفصل � كان � فقد � العرب 

وذلك��،وجدير�بالذكر�أن�ابن�بطوطة�الرحالة�العربي�ا-شهور�كان�قد�قام�بزيارة�البنغال��ي�القرون�الوسطى
�سدكاون  �فزار�مدينة �حول�الهند، �رحلته �زار��،أثناء �وكذلك �بنغ�ديش، ��ي �شتاغنغ�الحالية �مدينة �غالبا وÑي

،�وتكلم�عن��حوال�السياسية�و�وضاع�العامة�مدينة�سونارغون�وÑي�تقع�بالقرب�من�مدينة�دهاكا�الحالية
وكذلك��)٢(ال°��كانت�سائدة��ي�البنغال�آنذاك،�ووصف�البنغال�بأ�Éا�كانت�ب�دا�متقدمة�حضاريا�وعمرانيا،

تكلم�ا-ؤلف�سليمان�بن�أحمد�بن�سليمان�ا-هري�عن�بعض�مدن�البنغال،�فكتب��ي�كتابه�"ا-�Õاج�الفاخر��ي�
� �البحر�الزاخر" �شتاغنغعلم � سندبو � جزيرة � وعن �،)٣( جام � شاتي � بمدينة � آنذاك � معروفة � كانت � وال°� � عن

� �ي � ا-هرية � العمدة "� �خر � كتابه � �ي � بنجالة � وعن � جام � رصاد � بند � عن � كذلك � وتكلم �، شتاغنغ � من � قريبا � الواقعة 
  �)٤(." البحرية � العلوم � ضبط 

  : ا�غول  � قبل � البنغال � 0ي � ا�سلم%ن � حكم � تاريخ 

وكانت�عاصم�Úا��،Senكانت�البنغال�قبل�الفتح�Dس�مي�خاضعة�لحكم�أسرة�هندوكية�من�بيت�يدéى�س>ن�
نودية،�بينما�كانت�مدينة�§�ار�واقعة�تحت�حكم�أسرة�بوذية�من�بيت�يدéى�بال،�وقد�تّم�الفتح�Dس�مي�لها�
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�اخت �الغوري�حاكم�الهند،�ع�ى�يد �الجيش��ي�عهد�معز�الدين �بختيار�خل�ي�أحد�كبار�قادة يار�الدين�محمد
�قريب �عهد �منذ �الهند �ب�د �فتحوا �قد �آنذاك �ا-سلمون �كان �ومعظم��،حيث �البنغال �اختيار�الدين �ضم ثّم

الدين�مدينة�نودية�هاجم�اختيار��م،١٢٠٥ه/���٦٠١أجزاء�§�ار�شرtي�الهند�للدولة�Dس�مية�الهندية،�و�ي�عام
�عشر �١٨(�بثمانية �وقد�) �به، �اللحاق �الجيش �لباtي Ã�ّيتس� �أن �قبل �عل¾�ا �السيطرة �من ن

ّ
�وتمك �فقط، فارسا

�إ«ى� �لجأ �حيث �ففّر�نحو�الشرق �الخاطف، �الهجوم �بذلك �الهندوك �نودية �آخر�ملوك �س>ن �لكشمن فو�ئ
 ).١(بكرمبور�وال°��تقع�بالقرب�من�دهاكا�الحالية

�البنغ �تفتح �الشما«ي�ولم �الجزء �سوى �البداية ��ي �ا-سلم>ن �بيد �يكن �فلم �Dس�مي، �الحكم �بداية ��ي �كلها ال
�وال°��كانت� الغربي�م�Õا،�وكانت�البنغال�وPية�من�وPيات�سلطنة�دل
��وكان�حكامها�يعّينون�من�دل
��ذا��ا

�يتمتعون�بنوع�من�الحكم�الذ �البنغال�عاصمة�الهند�Dس�مية،�غ>;�أن�حكام�البنغال�كانوا اتي�وذلك�لبعد
عن�دل
��من�ناحية�ولضعف�س�ط>ن�دل
��عسكريا�وإداريا�من�ناحية�أخرى،�وقد�حاول�بعض�حكام�غور�
�ستق�ل�عن�دل
��كما�قام�بعض�حكام�الجزء�الشرtي�من�البنغال�والذي�كان�معروفا�باسم�بنغ�بإع�ن�

� بلغ � وقد � عام، )�١٣٣(�ومائة � وث�ث>ن � ث�ثة � قرابة � استمرت � وال°� � الف�;ة � استق�لهم�بتلك�ا-نطقة��ي�أواخر�تلك
  حاكما.   وعشرين � خمسة � حوا«ي � الف�;ة � تلك � حكام � عدد 

�ح°�Ãم)١٣٣٨ه/�٧٣٩(�أما�الف�;ة�الثانية�من�حكم�ا-سلم>ن�للبنغال�فقد�استمرت�حوا«ي�قرن>ن�من�الزمان
سلطانا،�ولم�يخضع�س�ط>ن�هذه��)٢٤(�م>ن�ف¾�ا�أربعة�وعشرين،�وبلغ�عدد�س�ط>ن�ا-سلم)١٥٣٧ه/٩٤٥(

�لهم� �عاصمة �غور �مدينة �الغالب ��ي �واتخذوا �البنغال، ��ي �الذاتي �حكمهم �لهم �كان �بل �
�دل �لحكومة الف�;ة
��ي� �الحكم �استلم �والذي �شاه �إلياس �السلطان �أن �إ«ى �هنا �وتجدر�Dشارة �كعاصمة، �پنڈوە �بعضهم واتخذ

�عام �وكذلك��م١٣٤٢ه/�٧٤٣البنغال �سلطنته، �تحت �البنغال �بتوحيد �الحكم �است�مه �بعد �قام �قد كان
دولة�ا-ماليك��بدأ�حكم�،م١٤٨٧ه/�٨٩٣و�ي�عام .بتوسيع�حدود�ب�ده��ي�ا-ناطق�ا-جاورة�مثل�§�ار�وغ>;ها

�شهزادة �السلطان �س�طي�Õم �أول �وكان �عام�.�حباش، �يد��،م١٤٩٤ه/�٨٩٩و�ي ��حباش�ع�ى �حكومة ان�Úت
��حباشحس �حكومة ��ي �هاما �منصبا �يشغل �كان �الذي �شاه �الب�د��.>ن ��ي ��من �ساد �شاه �حس>ن �عهد و�ي

عاما،�واستمّر�أحفاده��ي�حكم�البنغال��٢٧وعّمها�الرخاء�والرفاهية،�وقد�حكم�هذا�السلطان�الب�د�حوا«ي�
مدينة�غور�عاصمة�وذلك�عندما�قام�ش>;شاه�سوري�وهو�أفغاني��صل�بفتح��)٢(م،١٥٣٧ه/�٩٤٤ح°�Ãعام
� وال°� � ا-تحدة � الهندية � دولته � إ«ى � ال�Õاية � �ي � البنغال � ضم � ثّم  � الف�;ة � تلك � س�ط>ن � آخر � شاه � محمود � السلطان

�كث>;�من�� . دل
� � مدينة � عاصم�Úا � كانت  �سّماها �وال°� �البنغال �حياة �من �التاريخية �الف�;ة �تلك �ان�Úت وبذلك
ومن�أهم�ا-راجع�التاريخية�لتلك�الف�;ة�كتاب�"تاريخ�البنغال�،� The Sultan Periodخ>ن�بعهد�الس�ط>ن�ا-ؤر 

  ���. م١٩٧٧عام� � دهاكا � �ي � البنغالية � �ي�عهد�الس�ط>ن"�للدكتور�عبد�الكريم،�وقد�طبع�هذا�الكتاب�باللغة

  : البنغال � 0ي � وحكمها � الهند � 0ي � ا�غولية � الدولة � قيام 

،�وكانت�حكوم�Úم�تعّد�من�أعظم�م١٨٥٧ه/١٢٧٣م�و١٥٢٦ه/��٩٣٢حكم�ا-غول�ب�د�الهند��ي�الف�;ة�ما�ب>ن
�ا-غولية�الهندية�إ«ى�ظه>;�الدين�محمد�بابر�الذي� �القارة�الهندية،�ويعود�تأسيس�الدولة الحكومات��ي�شبه

�عام �ا�م١٤٨٢ه/�٨٨٨ولد �آسيا ��ي �صغ>;ة �إمارة �وÑي �فرغانة �عام�.لصغرى �ي استطاع��م،١٥٢٦ه/�٩٣٢و�ي
� �ي  tapinaP )تپیناپ(� پانیپت� � موقعة � �ي � لودÑي � إبراهيم � السلطان � ع�ى � قÃ�ä � ثم � ،البنجاب � ع�ى � يستو«ي � أن � بابر

� الدولة � قامت � وهكذا � ، (أگرا) Agra راگوأ � دل
� � فتح � إ«ى � ذلك � بعد � وسارع � العام، � ذلك � من � �خرة � جمادى 
وبالرغم�من�الظروف�الصعبة�و�حوال�السياسية�ا-تقلبة�ال°��عاشها�بابر��ي�بداية�عمره� � . الهند � �ي � ا-غولية 

إ�Pأنه�كان�يعد�من�أعظم�حكام�ا-سلم>ن��ي�عصره،�واش�Úر�كذلك�بمواهبه�الفنية�وقدراته�العلمية،�وقد�
                                                           

    . 67   ص   ،إليه   اإلشارة   سبق   . الكرمي   عبد  ١ 
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وÑي�لهجة�من�اللهجات�ال�;كية،�وينسب�إليه�خط�بابري،�� Chugtai(چغتائية)��يةغتائچخلف�ديوانا�باللغة�ال
وخلف�بابر� �.)١ (بالتفصيل � وقد�ترجمت�س>;ته�الخاصة�"تزك�بابري"�إ«ى�كث>;�من�اللغات�يصف�ف¾�ا�ب�د�الهند

�عام ��و«ى �جمادى �من �التاسع ��ي �همايون �و م١٥٢٠ه/�٩٣٧ابنه �مثق��باÈعباء �ملكا �ورث �وقد الصراعات�،
�أبيه �وفاة �فرصة �للحكم �ان�Úز�ا-عارضون �حيث �زعيم��،السياسية، �سوري �ش>;شاه �قيادة �تحت فاجتمعوا

�فغان،�واستطاع�ش>;شاه�أن��çزم�همايون�هزيمة�نكراء،�وأصبح�بذلك�ملكا�للهند�ب��منازع،�وفّر�همايون�إ«ى�
�ا �طهماسب �الشاه �به �ورّحب �إيران، �ب�د �إ«ى �لجأ �ثم �السند �ترحيب،�منطقة �أفضل �إيران �حاكم لصفوي

وعندما�علم�بوفاة�،�واغتنم�همايون�فرصة�وجوده��ي�إيران�ليتعّرف�ع�ى�معا-ها�الحضارية�وصناعا��ا�وفنو�Éا
�ع�ى� ��ستي�ء �واستطاع �ذلك، ��ي �الصفوّيون �وأعانه �السليبة، �ب�ده �ليس�;د �بتجه>�Âجيوشه �قام ش>;شاه

Ã�äقندهار�وكابل�ثم�تقدم�نحو�الهند�وق���
ع�ى�سكندر�سوري�آخر�حكام�أسرة�ش>;شاه،�واستو«ى�ع�ى�دل
�الضائع �ملكه �بذلك �وراءه�).٢(وأعاد �ترك �إ�Pأنه �قليلة �إ�Pسنوات �الهند �يحكم �لم �همايون �أن �من وبالرغم
  ).�٣(�Éضة�علمية�وثقافية�رائعة

�همايون  �وفاة �عام�،وبعد �أك`;�وذلك �ابنه �الثالثة�،م١٥٥٦ه/�٩٦٤خلفه �يتجاوز P� �غ>;�أنه��وكان عشرة،
�ا-خلص>ن �معاونيه �و�ضطرابات�،وبمساعدة �الف�ن �ع�ى ��äيق� �أن �ح°��Ã.استطاع �قليلة �سنون �تمض ولم

�الس�ط>ن� �أعظم �ويعت`;�أك`;�من �وأوريسا، �كشم>;�والبنغال �مثل �البعيدة �ا-ناطق �بعض �سلطنته �إ«ى ضم
ازدهرت�العلوم�والفنون،�وكان�أك`;�شغوفا�وا-لوك��ي�تلك�الف�;ة،�وقد�ساد��من��ي�الب�د�أثناء�حكمه�كما�

وقد�ترجمت��ي�عهده�مخطوطات�كث>;ة�من�اللغة�السنسكريتية�والهندية�إ«ى�اللغة��.بالفنون�والعلوم�و�داب
وهو��،الفارسية�وال�;كية،�ومن�أهم�تلك�ا-خطوطات�أك`;�نامة�وآي>ن�أك`;ي�واللتان�قام�بتأليفهما�أبو�الفضل

�� �مشاه>;�العلماء �الف�;ةأحد �تلك �مجمعا��.ي �ي�Âعم �وكان �وا-صّورين، �الفنان>ن �ويشجع �الفن �أك`;�يرéى وكان
�التصوير�ا-غو«ي� �عصور �أزÑى �من �ويعت`;�عصره �وا-صّورين، �والرسام>ن �الفنان>ن �كب>;�من �عدد �يؤمه فنيا

�ا-درسة �ونشأت �Dيرانية، �الفنون �مع �القديمة �الهندية �الفنون �عصره ��ي �ام�Âجت �وقد ا-غولية��الهندي،
الهندية�ال°��تم>Âت�بعناصرها�وأنماطها�ا-ختلفة�عن�غ>;ها�من�ا-دارس�الفنية،�ومع�كل�ذلك��هتمام�وتلك�
��ي� �وذلك �ومبادئه �الدين �أصول �بعض �عن �انحرف �قد �أك`;�أنه �ع�ى �يؤخذ �والفنون�إ�Pأنه �بالعلوم الحفاوة

� إل
� � دين � سماه � جديد � دين � إ«ى � يدعو � كان � أنه � محاوPته�للتوفيق�ب>ن�ا-سلم>ن�والهندوس،�ويروى�عنه�أيضا
  ����).٤(ا-ختلفة � �ديان � �ي � ا-ش�;كة � �ساسية � ا-بادئ � يتضمن 

ثم�خلف�أك`;�ابنه�جهانغ>;(جهانگ>;)،�وورث�عن�أبيه�دولة�مستقرة�يعّمها��من�والرخاء�والس�م�ولم�تتخلل�
اعت`;�ا-ؤرخون�ف�;ة�حكمه�وحكم�ابنه�شاهجهان�العصر�الذه��Ùللدولة�ا-غولية�ف�;ة�حكمه�حروب�كث>;ة،�و 

وصف�ف¾�ا�الحركة�الفنية��ي��،�ي�الهند،�وقد�كتب�جهانغ>;�(جهانگ>;)مذكراته�ا-عروفة�باسم�تزك�جهانگ>;ي 
� �نورجهان، �هو�وزوجته �§�ا �يقوم �كان �ال°� �الصيد �ذكر�رح�ت �كما �الرائعة، �الفنية �و�عمال وتجدر�عهده

�للب�د �السياسية ��مور ��ي �النصح �له �تقدم �كانت �زوجته �أن �إ«ى ��حيان��،Dشارة �كث>;�من ��ي �وتساهم بل
وقد�تطوّرت�الع�قات�ب>ن�الدولة�ا-غولية�والغرب��ي�هذه�الف�;ة��.مساهمة�فعلية��ي�تصريف�شئون�الدولة

 Sir Thomasحيث�أوفد�السيد�توماس�رو��ع�ى�ا-ستوى�الثقا�ي�والتجاري،�ومن�ذلك�ما�فعله�ملك�بريطانيا

Roeالشرقية � الهند � شركة � بعد � فيما � إ«ى�الدولة�ا-غولية��ي�الهند�وتأسست��� .�  

ثم�تو«ى�الحكم�بعد�ذلك�ابنه�شاهجهان�وكانت�أمه�هندوكية،�وكان�يع��Ãبالعمارة�والفنون�Dس�مية،�وقد�
م�تخت�طاؤوس�حيث�بلغت�تكاليف�صنعه�أك½;�من�ستة�أسرف�أّيما�إسراف��ي�صنع�عرشه�ا-عروف�باس
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�من� �قوائمه �وكانت �العرش�بالجواهر�النادرة �رّصع �وقد �سنوات، �سبع �حوا«ي �صنعه �واستغرق �جن¾�ا م�ي>ن
الذهب�الخاص�وسقفه�مط�ّي�با-ينا�ويحمل�ع�ى�اث���عشر�عمودا�من�الزمرد�ع�ى�كل�واحد�م�Õا�طاؤوسان�

�).١(-اس�والياقوت�والزمرد�وتتد«ى�منه�ث�ث�درجات�تكسوها�الجواهر�والياقوت��ويتوسطهماتزي�Õما�الجواهر�
وبالرغم�من�أن�ف�;ة�حكمه�تعت`;�من�أزÑى�العصور�ال°��عاش�Úا�ب�ده�إ�Pأنه�تعرض�لبعض�الثورات�الداخلية�

اة�الك`;ى��ي�ولكنه�استطاع�القضاء�عليه،�غ>;�أن�ا-أس�،كثورة�راجا�ججهارسنغ��ي�بند�يلكهند�جنوبي�الهند
� �أورنگ>Âيب �ابنه �قام �فقد �بعده، �من �الحكم �له �يكون �من �ع�ى �اختلفوا �الذين �أوPده �بفعل �كانت  حياته

Aurangzeb يب�Â<أورنگ� �تقدم �ثم �عليه، �وتغلبا �شكوه ��ك`;�دارا �أخ¾�م �ضد �مراد �أخيه �مع إ«ى��بالتحالف
له�أبوه،�ثم�سجنه��ي�جناح�الحريم�بالقلعة�را(أگرا)�ح°�Ãاستسلم�گوحاصر�أباه��ي�قلعة�أ�،(أگرا) Agraراگأ

� ال°� � آرا � جهان � ابنته � سوى  � ،�ولم�يسمح�Èحد�بزيارته��ي�السجنم١٦٦٦ه/�١٠٧٧نفسها�إ«ى�أن�مات��ي�عام
  . ا-نية � وافته � ح°Ã � السجن � �ي � خدمته � �ي � تفانت 

بي�ا-ظفر�مح!��الدين�أورنگ>Âيب�عا-گ>;،�،�وكان�يلقب�بأم١٦٦٩ه/�١٠٦٩استلم�أورنگ>Âيب�الحكم��ي�عام
و�Pيخفى�أن�الحروب�ا-تتالية�ب>ن�الورثة�وال°��قامت�بينه�وب>ن�أخيه�دارا�شكوه�كانت�سببا��ي�دمار��رض�
والعمران،�كما�عّم�الب�د�قحط�عام�بسبب�انحباس��مطار�ا-وسمية،�وكان�محبا�ل�دب�وعلوم�الدين،�وقد�

�ى�إقامة�السّنة�ومحاربة�البدعة�وشّدد��ي�تحريم�الخمر�ولعب�ا-يسر،�وأمر�ببناء�حرص�طوال�أيام�حكمه�ع
�الناس�ع�ى�Dقبال�ع�ى�

ّ
ا-ساجد�وترميم�ما�ب�ي�م�Õا،�وزّود�تلك�ا-ساجد�باÈئمة�والوعاظ�وا-دّرس>ن،�وحث

�الفقهية �ا-وسوعة �وÑي �إشرافه �تحت �فقهية �موسوعة �وأمر�بوضع �والدرس، �العلم � باسم � عروفةا- � حلقات
� ا-راجع � أهم � من � تعّد  � الضخمة � ا-وسوعة � هذه � تزال � وP �،)٢ (الهندية � الفتاوى  � أو �)ي ; >گ-اع�( يري گ � عالم � فتاوى  
  � . الهندية � القارة � شبه � �ي � خاصة � الحنفي � الفقه � �ي 

�أورنگ>Âيب ��واّتبع �للهنادكة، �معاملته ��ي �شديدة �الهامةسياسة �الدولة �مناصب �من �الكث>;�م�Õم �أبعد   . حيث
�ا-�;امية� ��رجاء �الواسعة �الدولة �وحدة �الحفاظ�ع�ى �يستطيعوا �لم �ضعاف �لخلفاء �الب�د �أورنگ>Âيب ترك
�طراف،�مما�جّرأ�بعض�الوPيات�وا-ناطق�ع�ى�محاولة��ستق�ل�عن�الحكومة�ا-ركزية،�كما�ظهرت�بعض�

كانت���دف�إ«ى�إيقاظ�روح�الديانة�الهندوكية،�ومن�أهم�هذه�الحركات�قوة�مرهـٹه��ي��الحركات�الوطنية�ال°�
�ا-تدهورة �الب�د �أوضاع �استغلت �وال°� �الهند �ووسط �من��.الجنوب �الكث>;ين �وقتل ��موال �بسلب فقامت

�الدول �عن �كث>;ة �مناطق �انفصال �إ«ى �والحروب ��ضطرابات �هذه �مثل �أدت �وقد �والهند، �ا-غول ة�مسلم�
را(أگرا)�ومناطق�محدودة�حولهما،�وظهر�نفوذ�گا-غولية،�ولم�يبق�ل�سرة�ا-غولية��ي�أيامها��خ>;ة�إ�Pدل
��وأ

الشركات�التجارية��وروبية��ي�تلك�الف�;ة�و�ي�مقدم�Úا�شركة�الهند�الشرقية،�وكان�آخر�س�ط>ن�ا-غول�§�ادر�
�Õايةشاه�الثاني�الذي�حارب�ال`;يطاني>ن�وقتل�كث>;ا�م�Õم�هزموه��ي�ال�Éعاصمة � ونفوه�إ«ى�رنغون �،م،�غ>;�أ �

� نالت � ح°Ã � ال`;يطاني � التاج � لحكم � ذلك � بعد � الهند � وخضعت � ا-غولية � الدولة � ان�Úت � وهكذا � .الحالية � بورما 
� � استق�لها 

ً
    . م١٩٤٧ه/��١٣٦٦عام أخ>;ا
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